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ی هیچ منفعت واقعی، یندهنمااو ]المارتین[ در نگاه نخست، »

فوریه بود،  ی مشخص، نبود؛ او خودش همان انقالبطبقههیچ 

اش یالیخیش، با شعر و محتوای هاتوهمشورشی عمومی با تمام 

ی سخنگوها که بگذریم، این ی اینهمهیش. اما، از هابالغتو با 

هایش، متعلق به یدگاهدها و یریگموضع ازلحاظانقالب فوریه، 

 )مارکس، نبردهای طبقاتی در فرانسه(« بورژوازی بود.

 

 مقدمه
ر اندیشد و دیمپیگیر به مسائل ایران  صورتبهکه  هاستسال محمدرضا نیکفر

. «گذرد؟یمدر ایران چه »جدی درگیر این پرسش شده است:  طوربهی گوناگون هادوره

ی اجتماعی بوده است؛ طرح هاجنبشی پرتالطم هاسالی اخیر، که چندسالهاو در 

مداری، والیتاین قرارند:  تحلیلی را معرفی کرده که برخی از مقوالت کلیدی آن از

ی، کرامت انسانی، نظام امتیازوری، محورجامعهستیزی، خودفرمانی، انتگراسیون، والیت

 تبعیض.

م. کنییمها و پیامدهای نظری طرح نیکفر را تبیین یهپادر این مقاله، برخی از 

 نو مرجعی است، همی مؤثرهایی از چپ ایران متفکر یفطکم در میان نیکفر، دست

کند. اما آنچه محرک اولیه در یمهای او کفایت یشهاندمسئله برای عطف توجه به 

 بخشی از سخنانتوجه قابلی گذاراشتراکو به  بازنشری انتقادی شد، مقالهنگارش این 

ی چپ، در هاکانالبود؛ از جانب افراد و « پرگار»ی چند سال پیش در برنامهنیکفر 

 «.دهمیمگ وکالت هشت»واکنش به سیرک جدید 

یسم یزی که به مارکسآن چ-تبار انقالب »گوید: یمنیکفر در این بخش از سخنانش 

که  هایییرکس«. قبل از اینکه انقالب باشد، ادراک از خودفرمانی است -شودیممنتقل 

ی استقرار بالفعل والیت، موجب ینهزمپسکنند در یمینجاوآنجا نیروهای سلطنت برپا ا

ی خودفرمانی و خودآیینی نگاه بسیاری را به خود خیره کند، حتی یا یدهاشده که 

دانند. اما میانجی قرار دادن یمیژه کسانی که خود را چپ، مترقی و مارکسیست وبه
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برای فهم انقالب  -گیردیمکه نیکفر آن را از کانت به عاریه  –ی خودفرمانی مقوله

تواند پیامدهای یمنبش اجتماعی بزرگ، ی یک جبحبوحهدر  همآن 1،مارکسیستی

نظری و درنتیجه سیاسی خطرناکی داشته باشد؛ ولو اینکه به نیت خیری همچون دفع 

های خیر و یتنهای ارتجاعی باشد. چراکه در تئوری و در سیاست یشگرای حمله

 کنند.یم فرشسنگین اهمیت را دارند؛ و گاه مسیر جهنم را ترکممترقی 

ی مقولهتر به نظریات نیکفر متوجه خواهیم شد که یکنزدنگاهی  ، باازقضا

ی این یتهتونالی جانبی نیست. مقولهخودفرمانی یا خودآیینی، برای طرح نیکفر یک 

کند. از سوی دیگر چرخی است که یمی طرح نظریش را تعیین بندرنگمقوله، طیف 

کند نیز چفت شده و طرح مییش با سایر مفاهیم و مطالباتی که نیکفر هادندانه

کند. بنابراین بخش مهمی از این نوشتار یمی حرکت تحلیل او را مشخص هامحدوده

شود. اما پیش از آن باید توضیح دهیم یمی خودآیینی اختصاص داده مقولهبه بررسی 

د. کنیمچرا نیکفر ضرورت رجعت به خودآیینی و احیای این مقوله را حس  اساساًکه 

ه و برای نیکفر بست فلسفه استعالیی یمقولهگیری این م دید که ضرورت عاریتخواهی

 بنابراین مقدمتاً 2.کندیماست که از تاریخ معاصر ایران نقل  روایت تجربیمرتبط به 

نگاهی گذرا به روایت او از تاریخ معاصر ایران خواهیم انداخت و نشان خواهیم داد که 

 کند.یمش تحلیلی مهمی را ایفا چرا خودآیینی برای نیکفر نق

 نزدیری این مقوله و تحوالت مفهومی آن گشکلکه تبار ی اینجابهدر ادامه 

 مانموردبحثی مسئلهمتفکران مختلف را دنبال کنیم؛ برای نزدیک شدن فوری به قلب 

 که ایناندازیم؛ و اینیمدر این مقاله، نگاهی به جایگاه نظری این مفهوم نزد کانت 

داد کند. در امتیمسیاسی مهمی را در روشنگری ایفا -ی فلسفی چه نقش تاریخیانگاره

های گیریی مقوالت فلسفی با جهترابطههمین مسئله گریزی کوتاه خواهیم زد به 

ی خودآیینیِ مقولهیم نشان دهیم، درصددی علمی. در این بخش هاافقسیاسی و 

ای دارد. در این دو بخش یاسیسیری گجهت روشنگری چه بستر تاریخی و چه-کانتی

کند، مسائل به یماخیر تالش شده بدون قربانی کردن دقتی که خود موضوع طلب 

ین شکلش ارائه شود. )سنجش این تالش بماند ترخالصهین زبان ممکن و در ترساده

ه دای را حتی در شکل سایفلسفدانیم که هیچ بحث یمحال، همه ینباابرای خواننده( 
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های ناگزیر این یبنشخواند. امید که فراز و  تأملتوان بدون درنگ و ینم اشخالصهو 

 ی مسیر متن منصرف نکند.ادامهبخش خوانندگان را از پی گرفتن 

شویم که طرح نظری نیکفر که مقوالتی یمدر بخش بعدی به این پرسش نزدیک  

 نطقاًمکنند، چگونه یمهمی ایفا یادی و تفکر انتقادی در آن نقش منچون والیت، خودب

دهد. زمانی که یمزمانِ تاریخی ایران را به زمانِ تاریخی پیشاروشنگری رجعت 

آنچه رجعت  درواقعستیزی اصل اندیشه و آرمان آینده بوده است؛ والیتخودآیینی و 

 یماندگعقبکند، نگاهی است که ما را واجد نوعی یمبه خودآیینی را موجه « مفهومی»

روشنگری تاریخی  گویی ما از زمان کهچنانداند؛ یمتاریخی -ا توقف فکریی

 یم.اشدهی آن متوقف هاآستانهیم یا در اماندهعقب

بنابراین در گام بعدی پرسش از زمان تاریخی را در ارتباط با روابط تولید و 

ر داری دی زمان تاریخی سرمایههامشخصهکشیم؛ یمفرماسیون اجتماعی به میان 

کنیم؛ برای اثبات یمماهوی این زمان را تشریح « زمانیناهم»ی امپریالیستی و مرحله

مان در یک زمان تاریخی دیگر، بلکه بالعکس زمانی ما، نه محصول توقفاین امر که ناهم

همین بخش این داری امپریالیستی است. در مان با زمان سرمایهیزمانهمناشی از 

اریخی زمان تیم که چگونه تحلیل زمان تاریخی ایران مستقل از کنیمموضوع را بررسی 

هانی ؛ چراکه کلیت جدید جاست کنندهگمراهداری امپریالیستی به لحاظ تحلیلی سرمایه

)جهان امپریالیستی( شکل گرفته که مستقل از آن کلیت یک فرماسیون مشخص )در 

که  شویمیمین موضوع نزدیک توان تحلیل کرد. در بخش بعد به اینماینجا ایران( را 

کند یمنیک فرماسیون را در بستر کلیت تحوالت و روابط جهانی تحلیل  تنهانهنیکفر 

که لدهد؛ بیمیری و روند تضادهای اجتماعی ارائه گشکلو الجرم فهمی ناقص از 

ها و تضادهای آن نیز خطی و منطبق یبندسطحهمچنین، تصویر نظری او از جامعه، 

مفروض، دو نوع  یی محوری خودآیینی و والیت است؛ بر اساس این دوگانههدوگانبر 

والیت و مرجعیت )مستقل از شکل ی رامتیازوجامعه خواهیم داشت: یا بر اساس نظام 

دینی، چه سلطانی( است یا بر اساس خودآیینی و حقوق برابر افراد. بر مبنای  چه؛ آن
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تحلیلی  لحاظ به هم»ی مجرد تبعیض، گارهانهمین طرح انتزاعی است که برای نیکفر 

 یابد.یمتقدم  1«و منطقی و هم به لحاظ تاریخی بر استثمار

دهیم یمکنیم و نشان یم، نابسندگی این طرح در تحلیل را بررسی در ادامه

یز در هایی را نیرتبصجایگاهی که نیکفر به لحاظ نظری و سیاسی اشغال کرده است و 

او را در مورد ماهیت دولت  ضرورتاًو  منطقاًبخشد، چگونه یماو  شکل دولت بهمورد 

کند. و سر آخر، در بخش پایانی با توجه به این واقعیت یم)خصلت طبقاتی آن( کور 

ی ماهیت طبقاتی دولت مختص نظرات نیکفر نیست دربارهی حاضر کرکنندهکه سکوت 

خواهی زیبای سیرن جمهوریو طیف بزرگی از چپ ایران گوش و هوشش را به آواز 

های مادی و دالیل ساختاری استقبال عمومی نیروهای یهپاناب قرض داده است، به 

 پردازیم.یممترقی از این نظریات 

   

 «ما»تلخیصی از روایت نیکفر از تاریخ معاصر 
 روایت نیکفر چنین است:

و ساز یکدینی است، والیتی که « والیت»امارت اسالمی حاکم یکی از ارکانش 

نظام »کند و از سوی دیگر، حق را بر مبنای یمحقوق افراد را در قالب امت ذوب 

لت دو»کند. خود یمتوزیع  زایضتبع مراتبسلسلهاساس و درنتیجه بر « امتیازوری

. «والیت شاه و سلطان»ی سرنگونی والیت دیگری بنا شد، یعنی مخروبهبر « والیی

ی شبکهی که خواستیم علیه اوهله، در ی سلطان بودیمهاسوژهترتیب ما که اینبه

یت ی والهاسوژهییم، به درآتبعیض سلطان بشوریم و از صغارت تحمیلی سلطان به 

فقاهتی بدل شدیم و در مغاک صغارت مبتنی بر دین درافتادیم. صغارت، والیت، نظام 

ت، توجه به این روای تبعیض و امتیازوری پس از انقالب حفظ و در مواردی تشدید شد. با

مسئله» بدل به« انتگراسیون»ی تبعیض محور ایران توان تجمیع کردن نداشته و جامعه

                                                      

 ، سایت نقد اقتصاد سیاسی«تعلق داشتن، تعلق نداشتن»نیکفر، محمدرضا، 1 

https://pecritique.com/2021/01/08/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1/
https://pecritique.com/2021/01/08/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1/
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که انقالب را برانگیخت، اما با انقالب پاسخ ... ایمسئله»شود: یمایران  2«پایدار ی

 3«گام تشدید شدبهدرخور خود را نیافت، و گام

های سیاسی یهپا« زن، زندگی، آزادی»ه جنبش بینیم کرغم این موضوع، میعلی

، مخلوع سلطانِ فرزند ایدئولوژیک امارت اسالمی را به لرزه درآورده است. در همین حال،

بخشی نیز  دربار است.« نظام امتیازوری»امارت شاهی و استقرار مجدد  یدر پی احیا

احیای والیت در طر بنابراین، خ. انددادهبه او وکالت احیای والیتش را « هشتگ»با 

یعهشعلتش این است که مای ملت »نماید. چرا؟ یمجدی « ییضد والجنبش »درون 

ی انتقادی ضعیف یشهاندپذیری هستیم... یتوالی آریایی، اهل توکل کردن، اهل 

 .4«است... و از این حالت صغارت ممکن است نتوانیم بیرون بیاییم

ی دورهیم؛ در انشدها هنوز وارد عصر مدرن ی است که گویی ماگونهبهاین روایت 

ی بندگی خودخواسته دوره)کانت(، « صغارت به تقصیر خویشتن»ی دورهپیشامدرن، 

نداریم، « جرئت پرسش کردن»یم. بر اساس این روایت مشکل این است که امانده

 حلراهبنابراین  6.«ی انتقادی ضعیف استیشهاند»و  5«پذیریمیمرا زود  هاوعده»

ی انتقادی یشهاندنظری این مشکل واقعی و تجربی دست بردن به مهمات مفهومی 

ی دین و سلطان به سوژگی هاسوژهمدرن است. باید مبنای مفهومی را فراهم کنیم که 

ن شایسوژگیس کرده و بنیاد و قانون تأسو صغارت تن ندهند و خود سوژگی خود را 

و  7«متفکر مدرنیته»ی خزانهی بهتر از اخزانهچه  هااینی همهخودشان باشند. برای 

 ی نقادی: کانت.فلسفه مؤسس

                                                      

 ، نقد اقتصاد سیاسی2221مه،  7، «مسئله ی پایدار انتگراسیون در ایران»نیکفر، محمدرضا، 2 

 رادیو زمانه، «جنبش کرامت»(، 1421ردیبهشت،ا 27نیکفر، محمدرضا، )3 

با سخنرانی محمدرضا  «جنبش و پرسش های آن»بخشی از سخنان نیکفر در همایشی تحت عنوان 4 

 2223ژانویه  22روهر، برگزارشده در نیکفر و پرستو ف

 همان5 

 همان6 

 تعبیر فرانسوا شاتله در مورد کانت. نگاه کنید به7 

https://pecritique.com/2021/05/07/%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85/
https://www.radiozamaneh.com/716092/#:~:text=%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1,%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.radiozamaneh.com/716092/#:~:text=%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1,%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.youtube.com/watch?v=qP01c_jctZI
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 ی نابسوژهخودآیینی نزد کانت: نقد ناب، عقل ناب و 
که بازگشت فلسفی نیکفر به کانت را متوجه شویم باید نگاهی کلی به برای این

 ی نظری وسیعی که کانت فراهم کرد بیندازیم.پهنه

کانت نگاه انتقادی به و بازرسی از خود عقل محض بود. او در پاسخ به اولین گام 

 اخالق جملهمن هاحوزهشکاکیت مدرنی که در باب شناخت پیش آمده بود و به سایر 

نیز تسری یافته بود، تالش کرد پیش از هر چیز حدود عقل نظری را شناسایی کند. 

ب حسیات استعالیی )زمان و ی نخست در چارچووهلهشناخت نظری برای کانت در 

کند. تنها پس از پذیرندگی یمو سپس از توری مقوالت فاهمه گذر  قرارگرفتهمکان( 

شناخت  یابژهشود. یمشناخت برای ما حاصل  یحس و فعالیت فاهمه است که ابژه

ا ترتیب ماینی شناخت قرار گیرد. بهابژهتواند ینمامری از پیش داده نیست و هر امری 

ی مهم این است که نکتهدسترسی نظری نخواهیم داشت. « وجود به ماهو وجود»به 

ی شناخت حوزهدر این طرح تمامی امور الوهی و موضوعات فرازمانی و فرامکانی از 

و احکام دینی موضوع شناخت نیستند.  هاگزارهشوند: امور الهی، یمی طرد تمامبهنظری 

کند، نه یمدوم این است که آنچه امکان شناخت را فراهم  ینکتههمبسته با این نکته، 

ی ناب استعالیی سوژهی فردی با تمایزات شخصی که سوژهشناسانه، یا ی روانسوژه

والیت چه الهوتی و چه  هرگونهاست، مستقل از تمامی تمایزات تجربی و اجتماعی: 

 شود.یمی شناخت حذف پهنهناسوتی از 

کننده است اما کانت در اینجا یرهخی شناخت مسئلهت در نوآوری فلسفی کان

والیتی  هرگونهی عقل نظری به ستیز علیه عرصهدر  تنهانهشود. او ینممتوقف 

ی دیگری از عقل محض یعنی در عقل عملی نیز عرصه حوزهخیزد که همچنین در یبرم

 کند.یمرا بر ولی و مرجعیت بیرونی تنگ 

خت کرد که شنایمنرم  وپنجهدستظری کانت با این پرسش اگر در تحلیل عقل ن

قل مست –حقیقی چگونه ممکن است و پاسخ آن را از درون نقد استعالیی عقل نظری 

استنتاج کرد در اینجا پرسش این است که  -از هر عامل بیرونی چه الوهی و چه تجربی

لیل ناب عقل عملی عمل اخالقی و امر خیر چگونه ممکن است؟ اینجا نیز کانت به تح

                                                      

151-125. p, p1992F. Châtelet, Une histoire de la raison, Le Seuil,   
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در اینجا، ما با »کند: یمپرداخته و این امکان را از تحلیل خود عقل عملی استنتاج 

اراده[ با خودش، تا جایی که فقط ]ی خواست رابطهقوانین عینی عملی و درنتیجه با 

جهت هر چه به امور تجربی مربوط ینبدداریم؛  سروکاری عقل معین شود، یلهوسبه

 8«یر از قلمرو آن بیرون استباشد ناگز

بینیم کانت در عوض تحلیل تجربی اموری که خیر نامیده یمکه  طورهمان

 است یعنی« موجود عاقل»رود که مختص یمیماً به سراغ قوه و توانی مستقشوند، یم

آزاد و توان تعین بخشیدن اراده برای انجام این یا آن کار. نکته این است که  یاراده

توانایی تصمیم به عمل بر طبق مفهوم »متمایز از سایر موجودات امکان و  ذات معقول

 عنوانهب اگرچههستیم که  روروبه؛ قوانین عقل را دارد. بنابراین با ذاتی «قوانینی معین

ذات  عنوانبهاما گیرد، یمجهان طبیعت جای ی علل سلسلهموجودی طبیعی در درون 

بیرونی،  تأثراتی سلسلهل خود، یعنی مستقل از تواند بر طبق قانون عقیممعقول 

 را متعین کند. اشاراده

یت و وال هرگونهریزی بنیادی برای متافیزیک اخالق است، یپکانت که به دنبال 

 توانیمیگر تنها زمانی دعبارتبهکند. یممرجعیتی خارج از عقل را در اینجا هم طرد 

اس د یعنی بر اسنضروری و پیشینی باش از اخالق سخن گفت که بنیادهای آن کلی،

ی ارادهاتواند به چیزی غیر از ینمترتیب امر اخالقی ایناصل عقل استوار شده باشد. به

بر مبنای قانون کلی عقل متعین شود، اتکا کند. انسان در اینجا نیز سوژه که بایستی 

، اما با این تفاوت است (nomos)در معنای تابع است؛ انسان در اینجا نیز تابعِ قانون

جا نه مرجعی بیرونی که خود بزرگ که خاستگاه و واضع این نوموس یا قانون در این

آید، بنابراین فرمانده و فرمانبردار یکی است. عقل است. فرمان و قانون از خود عقل می

گذاری، خودآیینی یا به عبارت دیگر همان قانونی و این یعنی خودفرمانی، خودقانون

mos)(no  که توسط خود(auto) .3وضع شده است: اتونومی 

                                                      

 ی حمید عنایت، علی قیصری،کانت، بنیاد مابعدالطبیعه اخالق، تهران، نشر خوارزمی، ترجمه8 
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 گونه امر تجربییچهاین است که اخالق کانت هیچ منفذی برای  توجهقابلی نکته

گذارد. بنابراین امر و فرمان اخالقی کتگوریکال، نامشروط یا تنجیزی است. ینمباز 

خدا، به مالکیت اینکه امر و فرمان مشروط باشد )دروغ نگفتن برای رضای  محضبه

خصوصی دیگری تعدی نکردن از ترس دستگیری و شکنجه، دزدی نکردن از ترس 

 و انگیزه و تمایلی در آن نفوذ کند، آن امر دیگر موضوع اخالق نیست. (زندان و ...

یت جهت تلخیص بحث باید بگوییم که نزد کانت، چه در متافیزیک طبیعت درنها

د( و چه در متافیزیک اخالق )که با عمل و خیر دار سروکار)که با شناخت و حقیقت 

مرجعیت و والیتی غیر از اصول خود عقل محض مردود  هرگونهسو دارد( از یک سروکار

یز چهمهکند این است که یمشود و از طرف دیگر آنچه این امر را ممکن یمشمرده 

ی فلسفهان ی استعالیی کانت که از زهدسوژهیابد. یمدر حالت ناب و محض جریان 

گونه مادیتی ندارد، نابِ ناب است: بی جنس، بی جنسیت، یچهشود یمنقادی وی متولد 

 بی طبقه، بی ملت.

 

ی فلسفه، رابطه؛ نظری به «خودآیینی»سیاسی -بستر تاریخی

 4سیاست و علم
و، ا ازنظرتشبیه کرده بود، میدانی که « میدان نبرد»خود کانت فلسفه را به 

سر بهشان در جنگی مدام با یکدیگر یممفاها بدون نقادی و سنجش همتافیزیسین

یژه رجوع کنید به ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم( و)بهبرند. با مارکس و لنین یم

های ریگیفلسفه واجد جهتشویم که تقابل مقوالت متافیزیکی در یمخوبی متوجه به

کنند یمیی را نمایندگی هاافقع و مواضسیاسی هستند )نه به شکلی بالفصل و خطی( و 

وقفه و متداخل بین یبی نهایی، در میدان فلسفه شکل نبرد مداوم، وهلهکه در 

 گیرند.یمماتریالیسم و ایدئالیسم را به خود 

فلسفه علم نیست، مقوالت فلسفی هم مفاهیم علمی نیستند، فلسفه سیاست 

ما یت سیاست طبقاتی نیستند. انیست، مقوالت فلسفی هم نمایندگان بالفصل واقع

فی و مقوالت فلس هانظاماند؛ یاستسی فلسفی نیز محل تالقی علم و هانظامین ترناب
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دازند. از طرف سایه بیان هاآنگشایند پرتو بیفکنند یا بر یمتوانند بر مسیری که علوم یم

 شند.ایری طبقاتی بگجهتدیگر سالح گسترش قلمرو و تثبیت این یا آن سیاست و 

ر دمقوالت فلسفی کانت در این مورد خاص و تا جایی که به بحث ما مربوط است، 

داری و شود که پیشاپیش خودِ روابط تولید سرمایهیمای مطرح ینهزمزمانه و 

یزی کرده بود؛ یعنی فهمی از رقالبرا ی حقوقی سوژهیش به لحاظ واقعی هاضرورت

محتوای آن را روابط اقتصادی تعیین  5دهد،یمکه مارکس نشان  طورهمانسوژه که، 

گوییم که روند پیشرفت روابط یمسخن « مستقلی»و « مختار»ی سوژهکرده است. از 

داری آن را همچون یکی از مفروضات مساعد برای رشد و گسترش روابط تولید سرمایه

 قرار داد: مدنظرکاالیی 

چیزی بودن به « یسوژه. »ی حقوقی استسوژهبرای حق بورژوایی، هر فردی »

ای دارد و پیش از هر چیز ظرفیت در شدهیفتعرهای حقوقی یتظرفاین معنا است که 

سوژهی در بازار. بنابراین، امبادلهدر  هاآنتصاحب داشتن اموال و قدرت واگذار کردن 

 ی حقوقی مالک اموالش است؛ اما برای این منظور پیشاپیش باید خود مالک خود باشد

ی آزاد داشته باشد. ارادهشود یمی خودش باشد؛ امری که موجب ارادهیعنی مالک 

ی مبادلهی حقوقی در آزادی تمام صاحب اموالش است و از خالل یک قرارداد سوژه

 9«کند.یمرا واگذار  هاآنبندد، یمآزاد که با شخص ثالث 

در مالکیت دارد را بفروشد آنچه  اشارادهی حقوقی، آزاد است که بنا به سوژه 

وقتی هیچ مالکیتی ندارد، نیروی کارش را بفروشد( یا اگر توان پرداخت دارد، بخرد، )

بگیرد.  بر عهدهی مستقل خود مسئولیت خرید و فروشش را سوژهاما بایستی به عنوان 

داری به آن قوام بخشید دو ویژگی ی حقوقی و عینی که روابط تولید سرمایههاسوژه

با یکدیگر برابرند. مارکس آزادی  هاآنها آزادند و دوم اینکه ساسی دارند. اول اینکه آنا

فروشندهزیرا هم خریدار و هم »دهد: آزادی: یمرا چنین توضیح  هاسوژهو برابری این 

به عنوان اشخاصی  هاآنی آزاد خود هستند. ارادهنیروی کار، تنها تابع  مثالًی کاال، 

ی یجهنت هاآنبندند. قرارداد یماند، با هم قرارداد یهپاهمیشگاه قانون پ آزاد که در
                                                      
9 Althusser, Louis, Être marxiste en philosophie. Presses Universitaires de 

France, 2215, pp. 242 
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ی: و برابر« یابد.یمشان در آن تجلی حقوقیِ مشترکی ی مشترکارادهی است که اآزادانه

 ارزهمرا با  ارزهمگیرند و یمی کاالها با هم ارتباط سادهزیرا هر یک مانند مالکان »

 12«کنند.یممبادله 

یابی روابط کاالیی است، )تا جایی داری که بر اساس عمومیتروابط تولید سرمایه

شود،( گرایش قدرتمندی به حذف یممثابه کاال وارد بازار که خود نیروی کار نیز به

مثابه اشخاص حقوقی دارد. برابری حقوقی بین به هاآنامتیازات بین افراد و بازشناسی 

ی روابط کاالیی است. نیروی مترقی و «خودپو»بیت و تداوم ی مساعد تثینهزمافراد 

 زمانهمبورژوازی )مانیفست کمونیست( که مارکس از ستایش و « نقش انقالبی»

ی هاضرورتگیرد. یمت أنشدارد، از همین موضوع یبرنممحکومیت مداوم آن دست 

 به سمت این روابط تولید گرایشی عظیمی را در روابط اجتماعی و روبنای سیاسی

ی با االصول روابط کاالیی تطابق چندانیعلترتیب، اینکند. بهیمبرابری حقوقی تقویت 

ی مبادلهی کاالیی منطبق بر رابطهاشراف و روحانیون( ندارد. )امتیازات طبقاتی 

 راتبمسلسلهصرف شده در کاال از اساس متفاوت از « الزم کار اجتماعاً»های برابر یتکم

دار فئودال است که منتج از امتیازات به ینزمتخصیص عشریه کلیسا و سهم  فئودالی و

 ی آنان است.شدهیرفتهپذلحاظ اجتماعی 

با تبیین )ین پیامدهای بنای عظیم فلسفی کانت ترسترگین و البته ترمهمیکی از 

سوژه ی استعالیی تثبیت اینپشتوانهطرح خودآیینی( این بود که  ی آزاد وارادهفلسفی 

اش را از مفاهیمی نقادی کانت، که تمامی فلسفهیافته، شد. نضجی به لحاظ واقعی 

ی سوژهکند، ینمسنجش رها بیی را امقولهکند و هیچ یماصول عقل محض استخراج 

تی تافت، و هرگونه مرجعییبرنمگونه امتیازی را یچهتنها نهاستعالیی را معرفی کرد که 

ی سوژهشمرد، بلکه تمامی تمایزات را نیز به سود این یمب را مردود بیرون از عقل نا

استعالیی محو کرد. خودآیینی کانت نه تنها بر حذف تمامی امتیازات )مرجعیت بیرون 

تمایزات ملی، طبقاتی و جنسیتی( را نیز )از عقل( بنا شده که همچنین تمامی تمایزات 

 کند.یمبه نحو انتزاعی محو 

                                                      

ی حسن مرتضوی، مارکس، کارل، سرمایه )نقد اقتصاد سیاسی(، جلد اول، تهران، الهیتا ترجمه12 
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و استدالالت فلسفی را در اختیار  هاسالحین تربرندهس، مقوالت کانت بر این اسا

یقین بهجنگیدند؛ یم مراجع« اندیشییکتار»داد که علیه یمای قرار یروشنگرمبارزان 

ت محافظ منظوربهنظام فلسفی کانت از استوارترین دژهایی است که بورژوازی از آن 

برد. نظام فلسفی کانت، یمهره برده و رژیم جدیدش در برابر حمالت دشمنانش، ب

داری آن را اشاعه کند که روابط تولید سرمایهیمی عقلی برای توهماتی فراهم پشتوانه

و  تمایزاتمستقل از تمامی  هاآندهد: توهماتی از قبیل آزادی افراد و برابری یم

اظهارات دایی از زتاریخها عمومیت بخشیدن و ی اینهمهاز  ترمهمیشان؛ و هاامکان

 تاریخی بورژوایی در مورد فرد، آزادی و برابری.

ای هینهزمین شکل حکومتی است که بر اساس ترمنطبقاز طرف دیگر، جمهوری 

ت شود )شکی نیسیمتواند مطرح یمشناسی اجتماعی منطبق بر آن، یهستمعرفتی و 

ای که در یهظرنخواهی است(. ی نظری جمهوریهاستونکه کانت از استوارترین 

 بعاًطشمارد، یمای را به لحاظ عقلی مردود یژهوهایش هرگونه مرجعیتی و امتیاز یانبن

کتهنناپذیری با شکل دولت پادشاهی یا دینی خواهد داشت. اما یآشتدشمنی  منطقاًو 

کانتی هیچ  گذارخود قانونیین و آخودی سوژهکه  گونههمانی اساسی این نیست؛ 

خواهی منطبق بر آن دی، طبقاتی، تاریخی و تجربی را پذیرا نیست، جمهوریتمایز ما

ن تریکنندهیرهخنیز ناب و محض است و ماهیت طبقاتی این شکل حکومت را پشت 

 یهاذات»که وجودهای عقالنی یا ییجاازآنکند. یمساترهای استدالالت عقلی پنهان 

ضروری و کلی باید متعین شوند و هیچ  خودقانون گذار، بر مبنای خرد ناب، « ِخردمند

تابند، جمهوری منطبق بر آن نیز که بر اساس قوانین منطبق بر خرد یبرنمتمایزی را 

ی شهروندیت یهساتمایزات طبقاتی زیر  ازجملهشود، تمامی تمایزات، یمیس تأسکلی 

 6گذارد.یممسکوت جمهوری 

، آن هم برای ستیز کانتالیتوی هاانگاره، استفاده از ممکن است پرسیده شود

یم چه اشکالی دارد؟ مگر نه این است که اقرارگرفتهدر برابر والیت  واقعبهمایی که 

 پذیری قرار گیرد؟یتوالتواند در تقابل با هرگونه یممفاهیم کانتی 

علم، مجازیم که به گذشته برگردیم و در بازتفسیر  برخالفی فلسفه، حوزهدر 

ها بهره بگیریم. برای مثال فیزیک پس از گالیله برای توضیح کهن از آنی فلسفی هانظام
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تواند به نظام بطلمیوسی رجعت کند. در فلسفه روند چنین نیست. هر ینمها، یدهپد

ای متضاد هگیریتوانند جهتیمگشاید که یمای افق و امکانات تفسیری را یفلسفنظام 

متناقضی  اًبعضشاید تفسیرهای متکثر و  اشنهنموو متناقضی داشته باشند. مشهورترین 

 ی نیچه به عمل آمده.فلسفهاست که از 

توانیم در علم برای مثال بیولوژی به پیش از داروین برگردیم و داروین ینماگر ما 

گسست است؛ در فلسفه هر بار بنا به امکانات تفسیری برای پرداختن به  ییک نقطه

ز قرن بیستم به ارسطو )آگامبن(، افالطون )بدیو(، اپیکور توانیم ایمی فلسفی هاپرسش

 )آلتوسر( در قرون پیش از میالد برگردیم.

بنابراین نفس بازگشت به کانت یا هر فیلسوف دیگری نه تنها به لحاظ فلسفی 

چگونگی و کیفیت بازگشت و بازتفسیر برسر ممکن که مشروع نیز هست. اما مسئله 

ی استدالل و نحوهتوان تفسیری از یم: اندفراوان هاامکانیک فیلسوف است. 

توان پیامدهای مفهومی یک نظام را توسعه یمی یک فیلسوف صورت داد، پردازمفهوم

یماً مفاهیمی را از یک فیلسوف به مستقین حالت، ترسادهتوان در یمداد و همچنین 

 کند(یمین کار را ترسادهعاریت گرفت. )نیکفر 

ی هابازگشتاش امکان نامیمیمی شناخت که فلسفه حوزهین ماهیت ا اگرچه

ای که در اصطکاک با یفلسفی هانظامکند، اما مفاهیم و یممداوم به عقب را فراهم 

عکس یخی نیستند؛ بالتار یرغیابند یمی علمی هر دوره شاکله هاافقتضادهای سیاسی و 

ی دارند. بار دیگر، اصل رجعت در ها مهر تاریخ خاص خود را بر پیشانهر کدام از آن

ینههزد تواننیمی فلسفی هابازگشتنیست؛ اما برخی  دارمسئلهعلم،  برخالففلسفه، 

در ادامه تالش  7.ی سنگینی داشته باشند و بر کشفیات علمی جدید سایه بیندازند

ه خواهی چگونی خودآیینی و جمهوریمقولهکنیم نشان دهیم که بازگشت نیکفر به یم

اندازد و از سوی یمسایه « جامعه»ی تاریخ و دربارهسو بر کشفیات علمی مارکس از یک

 دهد.یمیری سیاسی او را )شاید ناخواسته( به سوی بورژوازی سوق گجهتدیگر 

ر به مفاهیم نیکفکه بازگشت فلسفی با بازگشت به موضوع اصلی بحث، باید گفت 

ساس روایتی خطی استوار است که در باال شرحش ای نیست. بر ایچیدهپکانتی، بازگشت 

یی هستیم که تفکر هاسوژهی والیت و مرجعیت هستیم، ما مسئلهرفت: ما درگیر 

یم، برای بیرون آمدن از این اماندهمان ضعیف است و به لحاظ تاریخی رعیت یانتقاد
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 ستیزند و دریتوالی انتقادی و مفاهیمی نقب بزنیم که یشهاندصغارت تاریخی باید به 

و به لحاظ اجتماعی،  هاسوژهمقابل هر مرجعیتی اساس را به لحاظ فردی خودآیینی 

 دهند.یمقرار شأن و کرامت شهروند 

 های او بگذاریم، او خود سخن بگوید:یدهابه جای تلخیص  

 ار آن مانایرانی موقعیت در تجربه به توجه با توانیممی که چیزی خودفرمانی،»

بنا  پس. بدانیم خود بر خود والیت اِعمال و شکلش هر در بیرونی والیت یوغ تنبرانداخ

 ست،ا والیت زدن کنار ما، برای یژهوبه و ما برای ازجمله پیشرفت، شاخص کانت، دید بر

 11«آن هایشکل دیگر و پدرساالرانه دینی، سلطانی، والیت

ی تاریخی اندگمعقبگویی ما درگیر یک در این طرح مفهومی چنان است که 

ی اخیر هاجنبشهستیم. گویی قطار تاریخ ما در قرن هجدهم میالدی متوقف شده و 

ی انقالب آستانهکند، ما را در یمی گذارنام« جنبش کرامت»را  هاآن بعضاًکه نیکفر، 

؛ انددادهقرار « نظام امتیازوری»بورژوایی برای احقاق حقوق شهروندی در تقابل با 

لیه مثابه نیرویی که عبهی که بورژوازی اآستانهیم. انکردههنوز از آن عبور  ی کهاآستانه

شورد هنوز به قدرت نرسیده و نظام امتیازوری دربار یمی سنتی سبعانهی هاارزشتمام 

ی تاریخی که بورژوازی اروپایی، اآستانهبا آن روحانیت را نابود نکرده است؛  زمانهمو 

مثابه منافع همگانی بشر، منافع عمومی شهروند و منافع کلی بهمنافع طبقاتی خود را 

 خِرَد معرفی کرد.

با همان ی خورشیدنماید که گویی ایران در قرن پانزدهم یمطرح نیکفر چنان 

: کردیموپنجه نرم دست هاآنکه اروپا در قرن هجدهم میالدی با  روستروبهمعضالتی 

کنند. یملطنت و روحانیت خودنمایی معضل، معضل والیت است که در اشکال س

بنابراین در مقابله با این دو گرفتاری و ارتجاع تاریخی نیکفر افق حکومت مترقی آینده 

 کند.یممعرفی « جمهوری سکوالر»را 

ی که منطبق است با دو گونه دولت دوراهبیند، ینماو بیش از دو راه، پیش پای ما 

بر اساس نظام امتیازوری والیی یا دولتی  شان؛ یا دولتییطبقاتمستقل از خصلت 

                                                      

 ، رادیو زمانه.1397آبان،  12 ،«علت انقالب، حکمت انقالب»نیکفر، محمدرضا، 11 
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ر نهایت بیشتر از دو راه در د»نویسد: یممنطبق بر حقوق سکوالر شهروندی. نیکفر 

برابری و  ییهریختگی و آشفتگی فعلی وجود ندارد: انتگراسیونی بر پاهمبرابر به

شأن  میان مشارکت، یا تجمیعی بر اساس اقتدار و سرکوب و کنترل. این انتخابی است

 12«. یتو کرامت شهروند، یا خواری و فرودستی تاریخی رع

ی هاارزشاش و یاسیسیس بنیادگرایی دینی که سبعیت تأسی راستبهاما آیا 

ترین دقایق وحشت قرون میانه است، بر یک یکتاری کنندهیتداعایدئولوژیکش 

« تفکر انتقادی»از زمان تاریخی داللت دارد؟ آیا ما به لحاظ فکری -ی زمانیماندگعقب

های مادی را به عقب، به بنیادهای یشگرای زمان معاصر هاضرورتیم یا اماندهعقب 

 سنت تقویت کرده است؟

 

یری گشکلی امپریالیسم و مرحلهداری در زمان تاریخی سرمایه

 کلیتی جدید
های تییفکتواند یمهای مختلف تولید یوهشهای یبنددورهزمان تاریخی بسته به 

 مراتبی روابط تولید فئودالی وسلسلهگوناگونی به خود گیرد. برای مثال ساختارهای 

، کُندی و ی جنسی محصوالت، که مستلزم تکامل مداوم نیروهای مولده نیستمبادله

 بخشد.یمخاصی به زمان فئودالی اینرسی 

تاریخیِ  داری و استیالی قانون ارزش زمانِدر مقابل، روابط کاالیی سرمایه

کند. مارکس و انگلس در فرازی یمای سابقهیبداری را واجد شدت و سرعت سرمایه

لیل داری را با تکیه بر تحدرخشان از مانیفست کمونیست کیفیت زمان تاریخی سرمایه

بورژوازی بدون ایجاد انقالب »کنند: یمساختارهای روابط تولیدیِ آن، چنین توصیف 

ید، و از این رهگذر بدون ایجاد انقالب در مناسبات تولید، و همراه دائمی در ابزارهای تول

تواند به حیات خویش ادامه دهد... ایجاد انقالب پیاپی ینمکل مناسبات جامعه  هاآنبا 

پایان دوران یبقراری یبی تمام اوضاع اجتماعی، ناپایداری و وقفهیبدر تولید، آشفتگی 

کند... هر آنچه به تازگی شکل گرفته یمی پیشین متمایز هادورانبورژوازی را از تمام 
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ود شیمشود. هر آنچه سفت و سخت است ذوب یماست پیش از آنکه قوام گیرد منسوخ 

 13«گردد...یمرود، آنچه مقدس است نامقدس یمو به هوا 

نطقه ی به مطورکلبهداری، تا آنجایی که به ایران و این توضیح در باب زمان سرمایه

 صورتهبرسد. در ایران گویی مسیر یمکم ناسازگار به نظر غلط دست اگرنهگردد، یمبر

ی چهل شتاب دههداری در ایران که از اوایل معکوسی طی شده است. رشد سرمایه

تنها هنای به خود گرفت و به همراه آن بسیاری از مناسبات نیز متحول شد، کنندهیرهخ

را « مقدس»نشد؛ نه تنها « و نظرات کهنه و مقدس هاداورییشپ»موجب فروپاشیِ 

به سریر قدرت کرد و ی آن امور کهنه و مقدس را تقویت همهنگردانید، بلکه « نامقدس»

 توان توضیح داد؟یمبرکشاند. این تناقض را چگونه 

یری آن در کشورهای گشکلی یهاولی مرحلهداری در یهسرماشتاب تحوالت 

اری و دمعطوف به مکان ملی است. تثبیت سرمایه اساساًو  عمدتاًری داخاستگاه سرمایه

فت بر بستر مبارزات طبقاتی، پیشر اساساًروابط کاالیی به لحاظ تاریخی در این کشورها 

سو شود که از یکیمیابند. همین مسئله موجب یمنیروی مولده و تحوالت داخلی قوام 

 طورهبتولید ایجاد شود و از سوی دیگر ی مختلف هابخشتوازنی نسبی بین پیشرفت 

 شدهراندهها به حاشیه ی مرتبط با آنهاارزشعمومی، طبقات کهن به همراه نهادها و 

ی هاساختی جدید کنترل طبقهی طوالنی مبارزهو در فرایند یک 

 اجتماعی را به دست بگیرند.-اقتصادی-سیاسی

د تحوالتی است که روابط کاالیی در آنچه در باال از مانیفست نقل شد، تحلیل رون

تنها تحول مدام نیروهای مولده نهزند: یعنی یمداری رقم کشورهای خاستگاه سرمایه

ه اند کیجهانو روابط اجتماعی کهنی که متعلق به  هاارزشکه همچنین تغییر و انهدام 

 یامده بودند.درنی روابط کاالیی سلطهی امور تحت همه

ی آن از ابتدای قرن بیستم، ابعاد مکانی وقفهیبداری و رشد سرمایه اما، شتاب زمان

ی دوم قرن نوزدهم و افزایش یمهنیری انحصارات از گشکلجدیدی به خود گرفت. با 
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 المللی گسترشینباهمیت سرمایه مالی، روند صدور سرمایه در قرن بیستم در ابعاد 

ی داخلی یهسرماناخالص ملی و افزایش سود  تولیدرشد  ،رفتهرفتهی که اگونهبهیافت. 

های رقیب یهسرماسرمایه در سطح جهان شد. رقابت  ییوستهپهمبهی شبکهوابسته به 

مللی الینبگیرد و به لحاظ مکانی از مرزهای ملی به سطوح یمدر قالب انحصارات شدت 

 یابد.یمارتقا 

امپریالیسم موجب ایجاد رقابت ی مرحلهداری در بنابراین، ساختارهای سرمایه

هان ی نفوذ در سطح جهاحوزهیم بازتقسهای رقیب بر سر تقسیم و یهسرماشدیدی بین 

داران جهان را تقسیم یهسرمابینیم یماگر »نویسد: یم زمینهشود. لنین در این یم

ی کنونی تمرکز مرحلهتوزی خاص آنان نبود بلکه این است که ینهککنند، علتش یم

به "جهان را  هاآن ضمناًکند برای تحصیل سود در این راه گام گذارند؛ یمرا وادار  هانآ

کنند، زیرا در سیستم تولید کاالیی و یمتقسیم  "به نسبت نیرو"، "نسبت سرمایه

 14.«تواند وجود داشته باشدینمی دیگری برای تقسیم یوهشداری سرمایه

های بزرگ به یهسرمایان ساختاری در امتداد همین روند است که شاهد طغ

استخراج مواد خام، فوق استثمارِ نیرویِ کارِ  منظورکشورهای جنوب جهانی بودیم؛ به 

ی این بستر یجهنتین ترسادهی مناطق پربازده. مجموعهی از برداربهرهفوقِ ارزان و 

 شوند.یمیتیک بسیار شدید ژئوپلی هارقابتجدید این است که 

یی از هابخشی مهم این است که در نکتهکشورهای تحت سلطه  ردمواما در  

ی جهانی خدمت کنند، روابط یهسرماافزایی هر چه بیشتر ارزشتولید که قرار است به 

حول ی تولید را متهابخشسایر  الزاماًکه شوند؛ بدون آنیمدارانه سرمایه سرعتبهتولید 

 داری در کشورهایرشد مناسبات سرمایهکنند. درنتیجه، سرعت، چگونگی و کیفیت 

ی جهانی خواهد شد. همین موضوع، یهسرماوابسته به نیازهای  اساساًجنوب جهانی 

اقتصادی کشورهای پیرامونی -های متمایزی را به ساختارهای سیاسییصهخص

سلطه چنین است که رشد تحتبخشد. پیامد بالفصل این ساختار در کشورهای یم

 یهابخشو ساختارهای اقتصادی بسیار نامتوازن و معوج است و بین  نیروهای مولده
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ی مختلف تولید صنعتی، بین تولید صنعتی و کشاورزی، هابخشمختلف تولید )بین 

ی مختلف تولید کشاورزی( و همچنین بین شهر و روستا مغاکی هاشاخهحتی بین 

ختار طبقاتی رشد لحاظ سای دوم این است که به نکتهگیرد. یمپرناشدنی شکل 

ی روند مبارزات طبقاتی داخلی و در داری در این کشورها درنتیجهمناسبات سرمایه

طبقات کهن از ساختارهای قدرت سیاسی اجتماعی و به حاشیه فرایند حذف نمایندگان 

گیرد، بلکه در اکثر موارد همان نمایندگان ینمها صورت راندن نهادهای مرتبط با آن

داری در این کشورها ی سرمایهوابستهی رشد ناموزون و هاهواسطی کهن طبقه

 شوند.یم

داری در کشورهای ای که رشد مناسبات سرمایهیاجتماعبا این اوصاف، تحوالت 

روند تحوالتی نیست که در کشورهای  ارزهموجه یچهبهشود، یمشمال جهانی موجب 

 های طبقاتی، مناسباتیونفراکسات، دهد. در کشورهای پیرامونی طبقیمیرامونی رخ پ

 هاشکافها در شوند بلکه اینینمتنها به حاشیه رانده نشده و ادغام نهی کهن هاارزشو 

ناموزون روابط جدید به هستی پرتالطم خود ادامه  شدتبهی حاصل از رشد هامغاکو 

 .تقویت شوندتوانند یمو حتی در واکنش به تحوالت ناگهانی داده 

شود این است که تغییرات یمی تحلیلی مهمی که از این بررسی استخراج یجهنت

یک فرماسیون اجتماعی مشخص تنها در درون کلیت روابط جهان امپریالیستی قابل 

اقتصادی تا قرن نوزدهم  -به این معنا، اگر تحلیل ساختارهای سیاسی  8.ردگیری است

بقات در داخل یک کشور بود، پس از متکی بر تحوالت نیروها و توازن قوای ط اساساً

عصر جهانی امپریالیسم این تحلیل وابسته به روندهایی است که در سطح جهان رخ 

توسط  تماماًهای مبارزات طبقاتی در هر کشور ینتعدهد. مقصود این نیست که یم

شود؛ پرواضح است که روابط طبقاتی بسته به تاریخ مبارزات یمروندهای جهانی تعیین 

 هاهمشخصای که هر کشور دارد، یاقتصادقاتی و مناسبات خاص اجتماعی، سیاسی و طب

و  هاهای خاص خود را داراست، اما مسئله این است که تحلیل گرایشیژگیوو 

ون شود بدیمطبقاتی تقویت -های مختلف اجتماعیبندییهالکه در ی هایضدگرایش

 واهد بود.نابسنده خ اساساًدر نظر گرفتن تحوالت جهانی 
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ممکن است گفته شود که سرمایه همیشه جهانی بوده و یکی از مبناهای 

ایش گوییم که کیفیت این گریمبازتولیدش از ابتدا استعمار خارجی بوده است. در پاسخ 

مرحله»بودن بازار سرمایه در جهانیکننده است. تفاوت است بین یینتعدرونی سرمایه، 

و روابط استعماری قرون هفدهم و هجدهم با « دور کاالص»ی دورهیعنی « ی رقابتی

 که تمامیینحوبه« صدور سرمایه»داری امپریالیستی بر اساس جهانی بودن سرمایه

شوند. لنین در اشاره به همین یمی جهانی یهسرماافزایی ارزشکشورها جزئی از فرایند 

 کند:یم تأکیدمسئله است که 

بین هر یک از دول بزرگ و کوچک وجود داشته  مناسبات استعماری( همیشه)»

آید و یدرمداری به صورت یک سیستم همگانی است ولی در دوران امپریالیسم سرمایه

گردد و به یم« تقسیم جهان»ی مناسبات مربوط به مجموعهمثابه جزئی از کل وارد به

 15«شودیمی مالی جهان مبدل یهسرمایی از زنجیر معامالت هاحلقه

با  ،«روحیبجهان » توانیم بفهمیم چرا در یما توجه به این نکات نظری، اکنون ب

شویم. یمی سنتی مواجه هاارزش، احیای امر مقدس و مسلط شدن «روح»بازگشت 

ولد م ذاتاًو  اساساًشود، یمداری امپریالیستی که در ابعاد جهانی سنجیده زمان سرمایه

ی ساختاری هاشکافها و یجا دررفتگکه محصول از بود زمانی خواهد ساختارهای ناهم

 خود این روابط موجود است.

گسترش بنیادگرایی دینی در منطقه و استقرار حکومت اسالمی در ایران، رجعت 

ا در م« پذیرییتوال»مان، یماندگبه یا توقف در قرون میانه نبود؛ باالتر از آن رعیت 

اختاری های سوتابیچپنزد ما نیست. « انتقادی تفکر»دوران معاصر نیز ناشی از نداشتن 

خود زمان مدرن، زمان امپریالیستی و تحوالت عینی ساختارها در سطح جهان بود که 

 های پیوند مجدد دین و دولت را فراهم کرد.ینهزم

نظامی )مستقیم یا  -اقتصادی -در یک نگاه کلی، دخالت و تجاوزهای سیاسی

ی بسیار ناموزون توسعهیستی رقیب در منطقه، یالامپریرمستقیم( کشورهای غ

جا شدگی، یبی جهانی؛ یهسرماالمی خاورمیانه منطبق بر نیازهای کشورهای اس

ی شهرها یهحاشها نفر از روستاها به حواشی شهرها و از یلیونمی آوارگخانمانی و یب

                                                      

 1185همان، ص. 15 
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جهت تولید انبوه  ی جدید کشاورزیهابرنامهدر اثر نابودی کشاورزی سنتی،  هازاغهبه 

ی نیروهای چپ و کمونیست، گستردهدستگیری و کشتار  زمانهمکاالهای صادراتی و 

بنیادگرایی اسالمی را به یکی از کاندیدهای اصلی کسب قدرت سیاسی تبدیل کرد. 

ی امپریالیستی به وجود هادخالتخشم علیه تحوالت ویرانگر و مخربی که به سبب 

سیاسی با  اًبعضنیرویی که تضاد ایدئولوژیک و  عنوانبهادگرایی، آمده بود، بر مرکب بنی

 سوار شد.داشت، « غربی دخالت گران»

گیری دولت دینی حاکم شد قدرتکه موجب  را اینجا قصد نداریم تحوالتی

ی هارقابتی ینهزمبدون توجه به  سیاسی اسالمگیری قدرتبرشماریم، اما تحلیل 

آمد مدرنیزاسیون پیتحوالت ساختارهای اجتماعی در  جهانی در بستر جنگ سرد و

ی واقعی را توضیح دهد. فراموش نکنیم که بنیادگرایی یچیدهپتواند روابط ینمنامتوازن، 

 9ای مدرن و محصول همین ساختارهای سیاسی اجتماعی مدرن است.یدهپداسالمی 

« ما»پذیری یتوالو جامعه « آگاهی»را بر  تأکیدی والیت، سلطهنیکفر در تبیین 

های نیکفر ساختار امپریالیستی و کلیت جهانی، به لحاظ تحلیلی یلتحلگذارد. در یم

در حد اندرزهای سیاسی یا توصیفات تجربی نقش ایفا  بعضاًو نظری غایب است و 

یری کلیت جهانی گشکلی تحلیلی به واقعیت توجهکمتوجهی یا یب 12کند.یم

 کند. اما مشکالتیمر تحلیلی را لنگ کُمیتِ هی امپریالیستی، مرحلهداری در سرمایه

شود. فهمی که نیکفر از مفهوم جامعه ارائه ینمجا ختم چارچوب نظری نیکفر به این

بر  های حاکمیقانونمندتواند به ینمزند و یمدهد نیز حول توصیفاتی کلی پرسه یم

 فرماسیون اجتماعی نزدیک شود.

 

: ساختار پیچیده با عنصر مسلط یا کلیتی فرماسیون اجتماعی

 ی اجتماعی؟هااختالفی کنندهجمعو  سطحهم
ی جامعهجامعه پر مسئله است. »ی نیکفر در مورد جامعه: هاگزارهبرخی از 

و در ادامه برای بیان این موضوع « جامعه انبانی از تضادها است»، «مسئله وجود نداردبی

ه: کند کیمشوند، اشاره یم یبندمفصلکه این مسائل و تضادها در کلیت یک جامعه 
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ی اجتماعی باید کلیت مسئلهدر هنگام بررسی هر »پس، «. کننده استجمعجامعه »

بر این  تأکیدو برای « سامانشنابهاجتماعی در برابر دید ما باشد، جامعه در سامان 

ی خاص، مسئلهشویم بر یک یمحتی در جایی که متمرکز »کند که یممسئله تکرار 

 «باشد نگرکلمان یبررسالزم است 

یقاً همین نسبت این تضادهای اجتماعی در درون دقی تئوری اجتماعی مسئلهاما 

ت که ن است که این کلیکلیت فرماسیون اجتماعی و کیفیت آن کلیت است. پرسش ای

ساخت سیاسی، ساخت اقتصادی و ساخت ایدئولوژیک( و )ی گوناگون هاوهلهشامل 

های مختلف اجتماعی( است یقشربندعناصر و اجزای تضادمند )طبقات متخاصم و 

شوند و یک کل تحت نام جامعه یا فرماسیون اجتماعی را یمچگونه به یکدیگر مرتبط 

 کند؟یمی آن را چه عاملی متعین هاچارچوبو  هاشالودهدهند؟ یمشکل 

ها را به سود طرحی برای یک یی است که نیکفر پرداختن به آنهاپرسش هااین

ر طوی عمل والیت و بههاپهنهی تبعیضی که بتواند یهنظرکند. یمی تبعیض رها یهنظر

ه داند کیمی کلی نظام امتیازوری را توصیف کند. اما از سوی دیگر، نیکفر به خوب

سخن گفت و با استثمار طبقاتی، « هایشیضتبع»ی مدرن، تضادها و جامعهتوان از ینم

 یسم مواجه نشد.مارکسمارکس و 

داند که مارکس تضادهای یمخوبی بهخورد. او یبرمدر اینجا نیکفر به تناقضی  

سنگ مهعینی، ثربودگی ؤمبه لحاظ تحلیلی و نه به لحاظ افیکسیته و اجتماعی را، نه 

مارکس ساختار زیربنایی روابط تولیدی است  ازنظرداند که یمگیرد. نیکفر ینمدر نظر 

ی اجتماعی یا امکان و بستر هاستمی تداوم و تحول هامحدودهی نهایی وهلهکه در 

 ی گوناگونهاساحتمارکس نه  ازنظرباید بدانند که  طبعاًکند. و یمرا فراهم  هاآنمحو 

هواسطتواند بهینمی و نه عناصر و اجزای فرماسیون اجتماعی به لحاظ مفهومی اجتماع

 ای چون تبعیض و امتیازوری قابل تحلیل باشند.یتجربی هاانگارهی 

 به همین خاطر نیکفر مجبور است به بازتفسیر تئوری مارکس بپردازد:

 کشی،ای بهرههموضوع دیدن جامعه با هر موضوع، ازجمله موضوع کانونی و پای-هم»

کشی، جایگاه استثمار را که موضوعیت جامعه با موضوع بهره-یک اصل روشی است. هم

جهان اجتماعی و تاریخ آن قرار  یینهاست، بر زم "کارخانه"در بررسی کاپیتال مقدمتاً 

 - پرولتاریا و بورژوازی -ها در جایگاه استثمار دهد. از این منظر دوگانگی موقعیتمی
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 تبعیضی یرابطه با اما نیست، شدنیتبیین استثماری یرابطه با لزوماً که دارد ایزمینه

 هایتموقع دوگانگی به که است تبعیضی جهان یک در هاموقعیت دوگانگی یعنی. چرا

تحلیلی و منطقی و هم به لحاظ  لحاظ به هم تبعیض. بردمی راه استثمار جایگاه در

 .16«تاریخی بر استثمار پیشی دارد

 یا شاید بهتر باشد بگوییم جملهمناین نکته درست است که مارکس هر موضوعی، 

ی ینهزمی روابط اجتماعی و در مجموعهی یچیدهپی شبکهیژه استثمار را در وبه

توان نتیجه گرفت که تبعیض بر ینمدهد. اما از این نکته یمتاریخی مورد بررسی قرار 

ریخی دارد. استدالل نیکفر در این مورد بسیار سست است. استثمار تقدم تحلیلی و تا

ست، شدنی نیتبیینبا استثمار « لزوماً»که دوگانگی موقعیت طبقات متخاصم از این

برای هویدا شدن سستی ساختار «. ی تبعیضی چرارابطهبا »توان نتیجه گرفت که ینم

م بر استثمار قرار این استدالل کافی است بپرسید چرا؟ چه چیزی تبعیض را مقد

ی افراد؟ یا نه ساختارهای عینی؟ اگر طلبقدرت؟ هاانسانزای تبعیضدهد؟ ذات یم

هیچ. اما اگر مسئله ساختارهای عینی است،  پاسخ پرسش فوق اولی یا دومی است که

گوید. یمنبخشد؟ نیکفر چیزی یمپرسش این است کدام قانونمندی به تبعیض تقدم 

م در جلد یک «انباشت بدوی سرمایه»یز برانگبحثح به فصل توضییب)جز ارجاعی 

 («سرمایه»

ی دوگانگ»گردد، او نه تنها یبازمهای مارکس یلتحلاما تا آنجایی که مسئله به 

های یضتبعیک از تضادهای اجتماعی )یا به بیان نیکفر یچه اساساًبلکه « طبقاتی

اس یک بر اس« لزوماً»ی که اگونهبه کند؛ینمعلیتی تبیین تکی و وجهتکاجتماعی( را 

کثری از ت رابطه توضیح داده شود. برای مارکس تعین تاریخی هر تضادی به لحاظ عینی

در »کننده بودن ساختارِ اقتصادی گذرد. اما این مسئله نافی تعیینیمها موجبیتاز 

بط با رواساختارهای روابط تولید طبقاتی یک امر مسلم است: نیست. « ی نهاییوهله

اجتماعی  یهاستمی بازتولید شبکهاقتصادی از است و استثمار  خوردهگرهاجتماعی 

یف یا تضعی تداوم، تقویت، هامحدودهها و بچارچوشود، اما از سوی دیگر یممحقق 

                                                      

 ، سایت نقد اقتصاد سیاسی«تعلق داشتن، تعلق نداشتن»نیکفر، محمدرضا، 16 

https://pecritique.com/2021/01/08/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1/
https://pecritique.com/2021/01/08/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1/
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کند یمهای اجتماعی را روابط تولیدی حاکم مشخص یضتبعو  هاستمیاناً محو اح

دم مستقل یا مق چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ منطقی،ند، توانینم هاآنبنابراین، 

بر روابط تولیدی و تضاد طبقاتی منطبق بر آن مورد بررسی علمی قرار بگیرند. این فهم 

از کلیت اجتماعی، فراتر از توصیفات تجربی، مسیر را برای پرداخت دقیق 

ی مختلف اجتماعی و اهساحتی یچیدهپگشاید و نسبت یمهای اجتماعی یمندقانون

 کند.یمدر درون هر فرماسیون اجتماعی را نیز روشن  هاتضادهای آن

رغم اینکه تبعیض را از استثمار جدا این در حالی است که در طرح نیکفر، علی

حال، شوند. بااینیمسطح کند، به لحاظ تحلیلی تمامی تضادهای اجتماعی همیم

اش، یرنظدهد، برای انسجام بخشیدن به طرح یمئه بازتفسیری که نیکفر از مارکس ارا

ا کند؛ کلیتی است بیمگونه که مارکس تحلیل حیاتی است. فرماسیون اجتماعی آن

ی خود را دارد اما یژهوکه هر ساحت تاریخ رغم اینمستقل که علی نسبتاًی هاساحت

شود. یمتعین ی با سایر سطوح متافتگدرهمو  کنشبرهمی واسطهتضادهای آن به

 ی خاص و مشخص خود را دارند.یکسیتهافو ثربودگی ؤمتضادها 

گوید یمگونه که نیکفر از طرف دیگر، نه مارکس و نه انگلس، تضاد طبقاتی یا آن

ها آن ، بالعکساندنکردهطبقات را محدود به کارخانه یا مکان تولید « دوگانگی موقعیت»

های یتشخصها و اظهارات یریگجهتو ی مختلف سیاسی هاجناحدر تنش بین 

ویی ها، لودرو رولن، للژتمیستها، ستتیبناپارها، نیستاورلئابالنکیست ها، )سیاسی 

مختلف )فوئرباخ، پرودون، اشترینر،  پردازان«تئوری»ی هابحثبالن و ...( و حتی 

ه برای ک داندیمکنند. نیکفر یمهای طبقاتی اکتشاف یشگراباکونین، دورینگ و...( 

همه ی طبقاتی، هیچ نهاد، نظر، نظام و تبعیض نابی وجود ندارد و جامعهمارکس، در 

ن أش»)مارکس(، « بهشت حقوق بشر»داند که مارکس یم؛ او اندخوردهمهر طبقاتی 

ی ایخیتاری هاانگاره)نیکفر( را نه مقوالتی ناب که « کرامت انسانی»و « شهروندی

یک ساخت طبقاتی اجتماعی ویژه )بورژوازی( است یعنی  کند که محصولیمقلمداد 

 «.بهشت مالکیت و بنتام»همان 

سجام مارکس و حفظ اننیکفر، برای رفع تمامی تضادهای بحثش با ساختار تحلیلی 

تضاد چندوجهی طبقاتی در فهم مارکسیستی را در تبعیض ناب چارچوب تحلیلی خود، 
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اش ادغام یستیمارکسی شناختمعرفتی اهگسسترا در « آغازگاه چپ»شهروندی؛ و 

 کند؛ این ادغام به نحوی هضم یا ادغام مارکس در کانت است:یم

آغازگاه چپ مقابله با تبعیض است. چپ، آن جریانی است که شعارهای انقالب »

 نآ به و گرفت جدی را –( همبستگی) برادری برابری، آزادی، یعنی –کبیر فرانسه 

 همبستگی و برابری ییهبر پا انتگراسیونی است، بهینه تجمیعی آرمانِ این. ماند متعهد

 17«.آزادی حفظ و

سطح هم ینیِنشهمدر این ادغام نظری )اگر نگوییم التقاط( است که امکان  

مقوالتی مثل تبعیض، تضاد، نظام امتیازوری، انتگراسیون، استثمار و خشونت مهیا 

یکفر شود. نیمبا ستم مسکوت گذاشته  شود و درنتیجه ارتباط تحلیلی استثماریم

چه در باب تحلیل اکنونیت جامعه و چه در مورد آرمان آینده بر چهار مسئله  کراتبه

. محیط زیست. پرسش این است: 4. خشونت 3. تبعیض 2. استثمار 1کند: یمتأکید 

بیند تواند بیمای یتجربها برقرار است؟ هر چشم غیرمسلح و نگاه چه نسبتی بین این

ه کنندی روز هستند، اما نکته این است که کدام تعیینهاشکافمسائل و  هااینکه 

کند؟ برای مثال یمرا تولید و بازتولید  هاایناست، کدام مسلط است و چه ساختاری 

پرسش ساده این است: بدون تحول بنیادین روابط تولید و مهار قانون ارزش در جهت 

س جمهوری سکوالر فرضی آینده و قوانین شهروندی، سدهای توان بر اسایممحو آن آیا 

 استواری در مقابل جریان مداوم تخریب محیط زیست بنا کرد؟

یت، مفاهیم استثمار و تبعیض در طرح نظری نیکفر بیش از آنکه نقش تبیینی درنها

 تصوربه همآن –کارکرد مرزکشی سیاسی  صرفاًو کارکرد تحلیلی داشته باشند، 

 را دارد.« انقالب ملی» طلبانسلطنتو « همه با هم» کشانعربدها ب -سلبی

 

 مسئله این است« ماهیت»یا « شکل»ی دولت؛ مسئلهبار دیگر 
ی دولت مسئلهدر درون همین ساختارهای ناب است که برای نیکفر در ارتباط با 

ط با دولت اساسی در ارتبای مسئلهکند. یمخود را مصروف شکل دولت  تماماًآینده، 

                                                      

 ، سایت نقد اقتصاد سیاسی«تعلق داشتن، تعلق نداشتن»نیکفر، محمدرضا، 17 

https://pecritique.com/2021/01/08/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1/
https://pecritique.com/2021/01/08/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1/
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نفی مرجعیت و والیت است. او تمام بحث در مورد جامعه و جنبش را در این خالصه 

 غارتص موقعیت از همیشه برای بخواهیم اگر –شکنی پیگیر ضرورت والیت»: کندیم

خود را معطوف به مبارزه با اشکال  وغمّهم. بنابراین تمام 18«شویم خارج بودن رعیت و

ولت امان علیه دیبی باید در نبردی راستبهد. مقبول و مرحبا! کنیممختلف دول والیی 

های سلطانی مشارکت جست. اما نیکفر در برابر ماهیت طبقاتی این یدعودینی و 

یکفر در کند. نیمکند یا با توصیفاتی کلی از کنار آن عبور یمسکوت  اساساًیا  هادولت

ی هاجناحی پرتضاد هابرنامهرون در د هادولتاز این  هرکداممورد این موضوع که 

 ای دارد.کنندهیرهخلکنت  اندشدهگیر یجاالمللی ینبسطح مختلف بورژوازی در 

به همین دلیل هم دولت آرمانی او نیز دولتی فرمال و ناب است: جمهوری سکوالر. 

قوالت پر کند؛ اما می مقوالت و مطالباتی واسطهکند این فرم را بهیمالبته نیکفر تالش 

خواست تعلق داشتن، خواست عضو : »اندنابکند نیز مجرد و یمکه طرح  یمطالباتو 

های زندگی، ازنظر برخورداری از حق کامل جامعه بودن، ازنظر برخورداری از امکان

ا ، ی«شناسیمشارکت برابر و بدون تبعیض در سامان اجتماعی و سیاسی، ازنظر ارج

 19«.ل و مشارکتآزادی، تشک»از قبیل ی تمطالبا

گوییم مقوالت و مطالباتی مجرد و ناب، منظورمان این نیست که این مقوالت یم

ها توجه کرد. در سطح تحلیل اجتماعی با و مطالبات بد است و یا اینکه نباید به آن

خوب و بد سروکار نداریم. مقوالتی از قبیل آزادی، همبستگی، تشکل و ... روزانه توسط 

شوند. یممکرر تکرار طور جریان چپ بهی هارسانهیان مسلط و خرده ی جرهارسانهابر

های سیاسی گیریعینی و درنتیجه جهت یاما مسئله در تحلیل اجتماعی، محتوا

 مفاهیمی مثل آزادی، برابری و همبستگی است.

، از نیکمردی سخن «بازجویی از نیکمرد»ی درخشان به نام اقطعهبرشت در 

؛ «ردهکیمبا صداقت بیان »بوده؛ نظراتش را « ی خویشهاگفته پایبند»گوید که یم

نداشته. برشت در مقابل هر « چشم به سود شخصی»بوده و « خردمند»بوده؛ « شجاع»

کند؛ یمای را طرح یالیستیماتری ساده و هاپرسشی انتزاعی، هاارزشکدام از این 

                                                      

 رادیو زمانه. ،1041مهر،  22 ،«زن، زندگی، آزادی: آغاز یک انقالب؟»نیکفر، محمدرضا، 18 

 ، سایت رادیو زمانه1421مهر، 14، «زن، زندگی، آزادی: کرامت و امید»نیکفر، محمدرضا، 19 

https://www.radiozamaneh.com/735810/#:~:text=%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%D9%86,%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
https://www.radiozamaneh.com/734564/#:~:text=%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2,%D9%88%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 هاودهتیق تاریخی از جانب یی که در بسیاری از دقاهاپرسشیی ساده از جنس هاپرسش

یقاً ماتریالیستی عمپرسند؛ یم هاتودهی ساده که هاپرسش)بسیاری از  اندشدهطرح

چه »، یابوده؛ تو که صادق «ی؟اگفتهچه » ی،ابودهیت هاگفتههستند(: تو که پایبند 

ی؟ ابودهخردمند « به نفع که»ی؟ ابودهشجاع « در برابر چه کسانی»؛ «ی؟اداشتهنظری 

 «ی؟اداشتهبه سود که نظر »ی، انداشتهاگر به سود خود نظر 

اثبات کرده بود که  هااینمارکس، که برشت با دقت آثارش را خوانده بود، پیش از 

ی نظری مقوالتی بندصورتی تولید، امکان مادی یوهشچگونه ساختارهای مادی یک 

یقاً همان ساختار، دقکند؛ و یمرا فراهم « همبستگی»و « آزادی»و « برابری»مثل 

ی آزادی و کنندهسلبکند که بازتولیدگر نابرابری، یمفهمی را از این مفاهیم عمومی 

 مانع همبستگی است.

خواهد به یمخواه یآزادی از جمهوری خواهان و نیروهای امصاحبهنیکفر در 

بر  کراتبهفر پرسیم کدام جمهوری؟ نیکیممبادرت ورزند. « ی جمهورییدهاپرورش »

ند. باش« به فکر یک منشور»خواهد که یمخواهان جمهوریتأکید کرده و باز از « برنامه»

دانیم که برنامه، یمسو ینای گوتا به برنامهاز زمان نگارش مانیفست کمونیست و نقد 

ی آینده نه ردیف کردن مطالبات است و نه جامعهمنشور و مانیفست جنبش و 

ری است. بلکه تحلیل ساختا هاآنو نخواستن  هااینردیف کردن خواستن  یل بهتقلقابل

ی امکان مادی مطالبات، و هاراهاجتماعی، سنجش تئوریک شروط اساسی و کلیت 

ی ابرنامهو نظری مطالبات بر اساس آن دو است. در غیر این صورت، هر تدقیق مفهومی 

 ی است.های مختلف سیاسیشگراجنگ زرگری لفظی بین  صرفاً

ی وهلهی زنان در مسئلهبرای وضوح بیشتر مسئله بگذارید مثالی طرح کنیم: 

ی همهتردید یبی سنجش نیروهای مترقی شده است. سنجهکنونی، تبدیل به 

اند. یندهآی جامعههای مترقی خواهان حذف روابط پدرساالری و مردساالری در یانجر

کند، نه یمی جریان مترقی را ترسیم ستردهگاما چیزی که مرزهای بین این طیف 

های برنامههم دعوی آن را دارند؛ بلکه  طلبانسلطنتصرف این مطالبه که حتی 

جهت حذف روابط پدرساالرانه و مردساالرانه بر اساس تحلیل ساختارها  هاآنمشخص 

رسش پ و چگونگی نفی و حذف اشکال گوناگون این ستم از پیکر جامعه است. هاامکانو 
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این است آیا جمهوری ناب )بخوانید جمهوری بورژوایی( که به لحاظ حقوق مدنی و 

شناسد و حقوق یمجزایی تمامی حقوق برابر و سکوالر بین زن و مرد را به رسمیت 

تواند مردساالری سیستماتیک را محو کند؟ اگر یمکند، یمسکوالر خانواده را تثبیت 

در کشوری مثل فرانسه با بیش از سیصد سال سنت آری، پرسش بعدی این است: چرا 

پایدار و بیش از دویست « ستیزیوالیت»و « تفکر انتقادی»خواهی، نظری جمهوری

 152طور میانگین قریب به خواهی، همچنان ساالنه بهسال سنت سیاسی جمهوری

ها و دیگر اشکال ستم بر زن در یکشآیا این زن  22؟دهدیممورد زن کشی رخ 

های مدینامیسهای بورژوایی تصادفی است یا سیستماتیک ؛ یعنی برخاسته از یرجمهو

های ساختاری موجب شده یشگرا؟ چه است درونی و گرایشات متضاد خود نظم حاکم

ی زنان، مبارزه هاقرنای که محصول شدهیتتثباست که حتی دستاوردهای حقوقی 

است مورد  کشورهای شمال جهانی در« نژادی»های ملی، جنسی و یتاقلکارگران و 

هایی از طبقات حاکمه قرار گیرد؟ بار دیگر نسبت یونفراکسی درازدستهجوم و 

 ی گوناگونهاستمی گوناگون یک فرماسیون اجتماعی با حضور و بازتولید هاساحت

 11ی اجتماعی را ملغا کند؟هاستمتواند یماجتماعی چیست؟ آیا صرف تغییر حقوقی 

ی در مورد مسائل و تضادهای اجتماعی که بر مبنای تحلیل ساختار ابرنامههر 

مواجه نشود، در سطح شعار، ولو مترقی، باقی خواهد ماند؛  هاپرسشنباشد و با این 

 یرش جدیموردپذتواند ینمشعارهایی که چون مسیرهای امکان آن تعبیه نشده است 

که آنیبآید؛ یمارت اذهان مترقی قرار گیرد و بیش از هر چیز به کار نمایش طه هاتوده

 عینی گسسته شوند.زنجیرهای ستم 

گذارد. او یمی مهمی انگشت نکتهی که در باال ذکرش رفت بر امصاحبهنیکفر در 

 است و« کیفیت دیسکورس جنبش یارتقا»کند که یکی از مسائل مهم، یماشاره 

ی که انقالب را هرکس«. تگفتمان جنبش با خطر ابتذال مواجه اس»دهد که یمهشدار 

ی نکیفر همراه خواهد دغدغهخواهد با جنبش بازی کند؛ با این ینمگیرد، و یمجدی 

گفتمان جنبش فراتر رفتن از طرح مطالبات  یشد. معتقدم که یکی از فاکتورهای ارتقا

جامعه  هایضدگرایشها و یشگراها به همراه یقانونمندی تئوریک با همواجهمترقی و 

                                                      

 ی لوموند.منتشرشده در روزنامه این گزارشبرای یک نمونه نگاه کنید به 22

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/18/en-2019-le-nombre-de-feminicides-a-augmente-de-21-en-france_6049189_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/18/en-2019-le-nombre-de-feminicides-a-augmente-de-21-en-france_6049189_3224.html
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ی ههمواجهاست. برای مارکس این یلتحلجنبش و استوار کردن آن مطالبات بر این  و

 ها از سایر فعالین اجتماعی بوده است.یستکمونتئوریک و علمی نقطه تمایز 

 

خواهی ناب و وانهادن های مادی جمهورییهپا در بابکوتاه 

 «دیکتاتوری طبقاتی»
 سمیالیرامپیژه در وبه( و لنین )فلسفه فقرو  یآلمان یدئولوژیایژه در و)بهاز مارکس 

ی گفتمانی این، یا سلطهیم که ظهور و اآموخته( سمیسیتیوکریامپر و سمیالیماترو در 

نبوده بلکه با  هاآن مؤلفانهای فکری یتخالقآن ایده تصادفی و ناشی از شهودات و 

گرفته از آن(. ت أنشو نه )ی طبقاتی در ارتباط است مبارزهتحوالت مادی و تغییرات در 

های یدهاخواهی ناب و شود، جمهورییمای که موجب یعمومبستر  صرفاًدر اینجا 

 م.دهییموابسته به آن توسط روشنفکران مترقی مورد استقبال قرار گیرد را شرح 

ی ورهاکشازاین گفتیم، تحول اقتصادی و تغییر ساخت طبقاتی یشپکه  طورهمان

 ی خارجی بوده است ویهسرمااز هجوم  متأثر اساساًصر امپریالیسم، جنوب جهانی در ع

اگر در کشورهای  درواقع. اندنکردهکشورهای شمال جهانی را طی ِ یخیتارمسیر  همان

ی سیاسی ایدئولوژیک مبارزه هاقرنداری محصول ی روابط سرمایهسلطهشمال جهانی، 

ی اجتماعی بوده است؛ هاارزشوابط و بورژوازی و سپس کسب قدرت سیاسی و تحول ر

ی امپریالیسم به درون دورهکشورهای جنوب جهانی بدون طی کردن این تالطمات در 

داری پرتاب شدند. به این معنا که برای ی سرمایهاحوزهمناسبات اقتصادی ناموزون و 

 زهایشود که نیایمیی متمرکز هابخشخود تولید و سرمایه در « درآمد ملی»افزایش 

داری در این کشورها در حالی بازار جهانی را پاسخ دهد. حضور قسمی روابط سرمایه

سر ، روندهای تاریخی و مبارزات طبقاتی منطبق بر آن را پشت هاآناست که 

ی اجتماعی مرتبط هاشبکهو  هاارزش، و همچنان طبقات کهن و همراه با آن اندنگذاشته

داران داخلی این ر بسیاری از موارد مالکان و سهامها نیرومندند. درنتیجه دبا آن

( متمرکز در منابع خام است، اعضای صرفاًو نه ) عمدتاًداری که ی سرمایههابخش

 طبقات کهن هستند.
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تنها ساخت نهی جهانی، یهسرماپرتاب شدن ناگهانی این کشورها به درون ساختار 

ند، که عالوه بر آن به لحاظ اجتماعی کیمناموزون و مرکب  شدتبهرا  هاآناقتصادی 

نمونه اگرچه رشد  عنوانبهکند. یمیی را ایجاد هامغاکو  هاشکافو ایدئولوژیک نیز 

ی از امجموعه، ی تولیدیهاشهرکو صنعتی  یداری در شهرهای روابط سرمایهبارهیک

ی سنتی و اهارزشی روابط و شبکهکند، اما همچنان یمروابط اجتماعی را دگرگون 

 گذارد.یمباقی  نخوردهدستی دیگر هابخشکهن را در 

سراغ نداریم که موزون باشد. به تعبیر  ایدارانهسرمایههیچ فرماسیون اجتماعی 

 ومرجهرجنظم سرمایه همان آنارشی و  نگیدور یآنتو انگلس در  هیسرمامارکس در 

یت غابهکشورهای پیرامونی اش است. اما این عدم توازن در فرماسیون های اجتماعی 

های اجتماعی فرماسیونشود که ساخت سیاسی این یمشدید است. همین امر موجب 

گرایش عینی به استفاده از قهر عریان و سرکوب خشن برای حفظ خود داشته باشند. 

« یزیستوالیت»یا « پذیرییتوال»این گرایش مادی و ساختاری است و ربط چندانی به 

 ارد.مردمان آن ند

ی هاملتی اساسی این است این ساختار دو گرایش متضاد را در بین نکتهاما 

 .آوردبه وجودمیساکن کشورهای پیرامونی 

های یآزادترین اییهپاگر که سرکوبیداً اک. از سویی ساخت سیاسی 1

 عی سنتی نفی و منهاارزشدلیل حضور قدرتمند روابط و بهی فردی را نیز شدهیرفتهپذ

یزد. انگیبرمهای مختلف طبقاتی و اجتماعی را علیه آن ساختار سیاسی یهالکند یم

چه به لحاظ روابط حقوقی -ی بزرگ و مشهودی که بین سطح زندگی هاشکافدرواقع 

در کشورهای شمال جهانی و  -های فردی و چه به لحاظ سطح معیشتیآزادو 

توهماتی شیرین در مورد دموکراسی کشورهای جنوب جهانی وجود دارد، موتور پمپاژ 

ی بنیادگرایی سلطهویژه در کشورهای تحت به)ناب، جمهوری ناب و سکوالریسم ناب 

گوناگونی  یهادر فرم تواندیمشود. این توهمات یم هاتودهدینی( در میان بخشی از 

ی حتوضع موجود و رفرم ساختار سیاسی )« دموکراتیزه کردن»تبارز یابد، از امید به 

 تا چشم حسرت و اشتیاق«( دموکراسی دینی»جایی که بنیادگرایی دینی حاکم است: 

مک »، «مالکیت خصوصی واقعی»، «حقوق بشر»که بیایند  هایالیستدوختن به امپر

تلنبار  .تقسیم کنند «ی شیمیایی بشردوستانههابمب»با چاشنی « کوکاکوال»، «دونالد



  

 
 

 خواهی، انتگراسیون و باقی بقایای نظریخودفرمانی، جمهوری 29

تواند بسیار خطرناک باشد. اگرچه تقویت یمن این توهم و مشارکت در فربه کردن آ

ی پراگماتیستی هاحلراهدر قالب متوسل شدن به  تواندمی هاتودهاین وهم در بین 

اشکال  بندیصورتدر قالب  عموما روشنفکرانمترقی هایالیه شود، در بینیممتبلور 

 12.یابدمیبیان خود را  زبانِ یشهروندی ایدهخواهی و جمهوری مطلقناب و 

ی آشکار هادخالتزند. یم. اما همین ساختار گرایش متضاد دیگری را نیز دامن 2

ی خارجی که ستم بر ستم، و فالکت بر فالکت کشورهای تحت سلطه یهسرماو پنهان 

و نهادهای سنتی و  هاارزشی چسبیدن به سوبه ازقضارا  هاتودهانبارد بخشی از یم

ی کشورهای شمال جهانی، هادخالتو  هاارزشحاکم، در برابر دفاع از دولت استبدادی 

خطرناک به  شدتبهی حاضر در قالب جریانی دورهدهد. این گرایش مادی در یمسوق 

 شده است. یمعرف «محور مقاومت»نام 

ی این دو گرایش متضاد، در بستر تاریخی رخ غلبهیک نکته را نباید فراموش کرد، 

نیز  های کمونیستییدهاو شکست  خورده شکستسوسیالیستی  هایانقالبدهد که یم

ی هاشکستدانیم که یمحال شده است. بااین یرفتهپذمثابه اصل موضوعه به

ی طبقاتی شدید جهانی صورت مبارزهسوسیالیسم در قرن بیستم که در بستر یک 

 های علمی باشد.یدهاتواند دال بر صحت یا عدم صحت ینمگرفت، 

ی رایج به تاریخ سوسیالیسم و آشفتهپرسیم: گذشته از ارجاعات شل و یمح صری

ی هانامهروزهای یپاورقی تخیلی هاداستانسوسیالیستی که بیشتر شبیه  هایانقالب

ی ماهیت دولت به مثابه دیکتاتوری طبقاتی به کناری یدهازرد است، بر چه مبنایی 

 خوردهشکست« دیکتاتوری پرولتاریا»ری مفهوم ی نظمبارزهنهاده شده است؟ در کدام 

به سنگر  طلبانسلطنتی مایهیبی هابمبارانکه در برابر  شدهاثباتو غلط بودن آن 

 ینی شده است؟نشعقبخواهی ناب قرن هجدهمی جمهوری

ی دولت، سخن پایانی است. در علم و دربارهمعتقد نیستم که نظرات مارکس 

ی دلبخواهی هم وجود ندارد. هاپرشی نداریم. اما در علم تحلیل علمی سخن پایان

د را برطرف کر هاآنیی دارد که باید هانقصاندولت  در بابمعتقدم که تحلیل مارکس 

ی فکری نیز پیشاپیش به این ضرور مبادرت هاسنتتا مسیر تکاملش هموار شود. 

در باب دولت ی مارکس اصلی تئوری هستهاند. اما همچنان پرسش این است که یدهورز
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به مثابه دیکتاتوری طبقاتی، واجد چه نابسندگی است؟ بیشتر از آن کدام وجهه نابسنده 

 یم است؟ترمقابلخواهی ناب آن توسط نظریاتی در باب جمهوری

دارند:  وبستچفتی مفاهیم همهسر آخر، ساختار تحلیلی نیکفر منسجم است؛ 

ه در محوری )کام امتیازوری، انتگراسیون، جامعهخودآیینی، والیت ستیزی، تبعیض، نظ

در تئوری انسجام شرط  با این حال،کننده و ... . جمعی جامعهاینجا به آن نپرداختیم( 

ن بخشد. نکته ایینمکند و به آن صحت نظری ینمالزم است اما صرف انسجام کفایت 

ی وضعیت نابینا است. هیچیدپاست که این ساختار تحلیلی، در مقابل بسیاری از وجوه 

م. یکند؛ در این فراخوان نیز با او همدلیمنیکفر ما را به جرئت اندیشه کردن دعوت 

، اندداشتهرا « سر اژدها»ی کثیری که جرئت جدال با هاتودهامید که بخشی ولو قلیل 

مفاهیمی که بی سنجش  از تاریکی سر بر کرده و بخت و جسارت برخورد انتقادی با

گذر استعالیی صورت  هاآنرا داشته باشند؛ مفاهیمی که در حال حاضر از  اندهرهاشد

و مذهبی  ورد گونهوار، یطوط یمواجهه. مفاهیمی که جدای تکرارهاگرفته است؛ بی

های ن ادکو نه  هاستآنبرخی متون و نظریات منسوخ، نه محافل فکری پذیرای 

نیم که پس از کشف علمی مارکس، حال باید بداها. بااینآکادمیک خریدار آن

 ها دستها و تدقیق مفهومی آنی از اندیشیدن به آنالمحهروشنفکران بزرگ انقالب 

ا از هیستکمون»نویسد: یمی پایانی مانیفست کمونیست قطعه. مارکس در ندیدنکش

پرده و به پیروی از مارکس: از یب«. پنهان کردن نظرات و اهداف خویش بیزارند

 گویم؛ از کمونیسم و انقالب کمونیستی.یمتوری پرولتاریا سخن دیکتا

 در بررسی این مفاهیم ادای سهم خواهیم کرد.

 

 آن یدرباره هاآلمانی اما کردند، انقالب هافرانسوی که است مشهور»نویسد: نیکفر در جای دیگری می1 

 هگل به کانون این هایایده گرفت، شکل کانت امانوئل دگر بارهیندرا اندیشه مهم کانون یک. اندیشیدند

 ،«علت انقالب، حکمت انقالب»نیکفر، محمدرضا، « .مارکسیسم و مارکس به طریق آن از و شدند، منتقل

 ، رادیو زمانه.1397آبان،  12

، برقرار کرده است« استعالیی»و « تجربی»ای که بین نشینیتوجه به همممکن است این گزاره با 2 

ر فهم نماید که منطبق ببه نظر برسد. اما این گزاره تنها بر اساس نگاه کالسیکی متناقض می متناقض

ل دهد. آلتوسر در فصل اوگرایی و ایدئالیسم را در مقابل یکدیگر قرار میرایج از تاریخ فلسفه تجربه

                                                      

https://www.tribunezamaneh.com/archives/175108
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هایی که بین سنت ایدئالیسم و رغم تفاوتدهد که علیسابقه نشان میسرمایه در تحلیلی بی خوانش

ف کنند: کشواحد پیروی می« ساختار»و « عملیات»ها از یک گرایی وجود دارد، در فرایند انتزاع آنتجربه

توجه به این تحلیل، با «. ی واقعیابژه»های ذات ابژه از خالل عملیات پیراستن و دور انداختن پوسته

گرایی روشی، راه را برای اجتماعی، عموماً تجربه-توانیم بفهمیم که چرا و چگونه، در تحلیل سیاسیمی

 کند.ها هموار میترین تحلیلها و استعالییوار ترین بحثترین مقوالت، فرمولانتزاعی

که  ؛ ولی از این نکته غافل بودنددیدند که بستگی انسان به قانون از راه وظیفه استپیشینیان می»3 

حال عام نیز هستند، اند، هرچند درعینی خود او وضع شدهوسیلههاست فقط بهقوانینی که انسان تابع آن

ی طبیعت وسیلهای که بهیعنی[ اراده]ی خویشتن عمل کند، و انسان فقط مکلف است بر وفق اراده

شد م باشد. چون انسان فقط در مقام تابع قانون پنداشته میشده است که واضع قوانین عا چنان ساخته

صورت ]عامل[ جذب یا اجبار، ای[، خواه بهکرد(، قانون به سود ]و صرفه)اینکه چه قانونی باشد فرقی نمی

ی او خود با قانونی که حکم عامل دیگری ی خود او برنخاسته بود، بلکه ارادهنیاز داشت؛ زیرا از اراده

ی انسان از قانونی که با آن کرد. بر اثر این پیروی ضروری ]یعنی پیروی ارادهشد مطابقت میمی الزامی

رفت. ... ناپذیر به هدر میبیگانه بود[ هرگونه کوششی برای یافتن برترین اصل وظیفه، به نحوی جبران

ی ]آرا[ دیگر برابر همه نامم درمن این اصل ]سوم مربوط به اراده را[ اصل ]استقالل یا[ خودآیینی می

اد کانت، بنی« شناسم.ها را با نام دیگر آیینی یا ]وابستگی اراده به غیر[ می]مربوط به اراده[ که آن

 122، 99(، صص 1394) مابعدالطبیعه اخالق، تهران، نشر خوارزمی

 آلتوسر در ی بدیعهاتحلیل مدیون  ، بیش از هر چیز،مبحث ارائه شده در این بخش4 

 آلتوسر به عنوان فیلسوف رد فلسفه و رابطه ی دوگانه ی آن با علم و سیاست است.مو

نسبت هایش با علم،  و ، نقش سیاسی آنمارکسیست، هیچ گاه از تامل بر فلسفه

 رجوع کنید به: ، به عنوان نمونه،خسته نشد. برای آشنایی با نظرات او در این رابطه
 _ Althusser, Louis. « Qu'est-ce que la philosophie ? », , Sur la 

reproduction. sous la direction de Althusser Louis. Presses Universitaires 

de France, 1122, pp. 44-21. 

_ Althusser, Louis. « 1. Sur la philosophie », Ecrits philosophiques et 

politiques Tome 1. Stock, 2112, pp. 312-343 

_Althusser, Louis. « 2. Lénine et la Philosophie (2193) », , Solitude de 

Machiavel. sous la direction de Althusser Louis. Presses Universitaires de 

France, 2113, pp. 213-231. 
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_ Althusser, Louis. « 11. Philosophie et science de la lutte des classes », 

, Initiation à la philosophie pour les non-philosophes. sous la direction 

de Althusser Louis. Presses Universitaires de France, 1124, pp. 392-311.  

_ Althusser, Louis. « 3. Soutenance d'Amiens (2112) », , Solitude de 

Machiavel. sous la direction de Althusser Louis. Presses Universitaires de 

France, 2113, pp. 211-131  
دیگر باید متقابالً یک»کند: صاحبان کاال صورت فشرده چنین بیان میمارکس در مورد این مسئله را به5 

ی حقوقی که شکل آن قرارداد است، خواه عنوان مالک خصوصی به رسمیت بشناسند. این رابطهرا به

ای است میان دو اراده، و یافته و خواه غیر از آن، رابطهظام حقوقی تکاملعنوان بخشی از یک نبه

ی ی بین دو اراده را، رابطهی حقوقی یا رابطهی اقتصادی. محتوای این رابطهی رابطهدهندهبازتاب

مهجمارکس، کارل، سرمایه )نقد اقتصاد سیاسی(، جلد اول، تهران، الهیتا تر« کند.اقتصادی تعیین می

 111، ص 1394ی حسن مرتضوی، 

بخش نیست. برای یک لحظه هم کلیتشویم که مراد نظر ما مردود شمردن خرد و عقالنیتی یادآور می6 

ی دیگری از سیاست ی اینترسکشنالیتی که نسخههای کودکانههای هویتی و بازینباید به دام سیاست

های گوناگون بر هم است، بیفتیم. منظور نقد خرد های رنگارنگ هویتهویتی با سوار کردن جورچین

ی طبقاتی ترین تقسیم جامعهایای است که ناخواسته پایهگونهاش بهنابی است که کلیت و عامیت بخشی

 بیند.یعنی تقسیم فرماسیون اجتماعی به طبقات متخاصم را نمی

درست »ت قرن نوزدهم بود، یعنی ی شصدههی مشهور، بازگشت مارکس به هگل در هابازگشتیکی از 7 

ت ای از هگل گسسکنندهیینتعبود. در این دوره او به درجات « زمانی که سرگرم کار بر مجلد اول سرمایه

ی کانت علیه هگل بود و محافلی که فلسفهی دوبارهی پنجاه شاهد احیای دههحال از ینبااکرده بود، 

ی کانت یشهاندبرخورد کنند. مارکس به خوبی به عظمت  «سگ مرده»خواستند با هگل به مثابه یم

یژه نوع بازگشتی که در آن دوره رایج شده بود وبهی کانت و فلسفهدانست که رجوع به یمآگاه بود، اما 

ی شناخت کانتی موانع متعددی را در برابر فهم علمی که او درصدد بنیانگذاریش بود یهنظربر یهتکیعنی 

ی را ارائه بدهد که مارکس برای تبیین علمی او اندازچشمتوانست ینم. عالوه بر این کانت کردیمفراهم 

هگل، ولو به نحو ایدئالیستی، ارائه داده بود: تضاد و فرایند.  ازقضادانست؛ دو مفهومی که یمآن را حیاتی 

هزینه بی متأخرشی دورهمارکس با هگل در  گاهبهگاههای « الس زدن»البته نباید فراموش کنیم که 

 نبود.
م است. نهایت مههای لنین در تحلیل انقالب فوریه و انقالب اکتبر بیدر مورد این مسئله مقاالت و نامه8 

 کلمه و دقیق بخواند.بهکلمههر مارکسیستی باید به این متون را 

الم در نی تاریخی اسیآفرنقشگرفتن  کمدستعنوان به معنای یچهبهگفتنی است که ذکر این نکات 9 

یی گراماسالروابط اجتماعی کشورهای منطقه نیست، اما مسئله کیفیت حضور این اسالم و عمومیت یابی 

 ت.یابی نیسردقابلتوجه به تحوالت عینی تاریخی یباست؛ که با ارجاع گفتمانی به متون مقدس و 
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ای که ما در ویژه در منطقهن است، بهها تابع صلح و عدالت در جهاسرنوشت انسان»عنوان نمونه: به12 

های قومی و زبانی در کشوری چون ایران آرامش برآورده شدن حقوق اقلیت سویهیککنیم. آن زندگی می

[ انتگراسیون کشوری، 29مرزهای باز است. ] درنهایتها، صلح پایدار و دوستی، و در منطقه، رفع سوءظن

، تعلق داشتن»نیکفر، محمدرضا، « گرددری جهانی استوار میای و مسالمت و همکابا فدراسیون منطقه

 ، نقد اقتصاد سیاسی«تعلق نداشتن

های یجمهورید کنیم که نقد مداوم و رادیکال تأکجا و در متن همین بحث ضروری است ینهم11 

ی عریان و هاستمی هم که شده ما را به صرافت توجیه الحظهبورژوایی مرکز جهانی نباید برای 

ین ترمنحطذیل  همآندهد؛ یمی بیندازد که در کشورهای جنوب جهانی رخ واربردهی استثمارها

ال کنیم، اشکیمید تأکازاین گفتیم، اینجا نیز یشپ. «محور مقاومت»سیاسی موسوم به  هایگرایش

کند، محصول یک ساختار پیچیده یمی جهان سنگینی هاتودهی گردهمختلف ستم و استثماری که بر 

کند، کاهلی نظری یمهایی که خود تحوالت مادی ایجاد یشگراجهانی است. جدای از  زمانمناهو 

کاتالیزور این فهم معوج است که مبتنی بر آن تضادهای درونی یک ساختار را با مقاومت در برابر آن، 

 کند.یمخلط 
ت ای نیسیدها، تنها طبقهبی« خواهییجمهور»گردد یبرمتا آنجایی که به ایران و فضای فکری آن 12 

کند. فضای فکری ایران برای مدت بیش از دو دهه یمکه در ارتباط با توهماتی است که ساختار تولید 

به لحاظ فرهنگی تعریف کرد  همآنی سنت و مدرنیته دوگانهتضادهای عینی و ساختاری موجود را در 

 طلباناصالحد یکی از سنگرهای سختی بود که ید کرتأکای یدهای دولت نیز مدام بر مسئلهو در نسبت با 

 ی مدنی.جامعهی دولت و دوگانهحکومتی پشت آن سنگر گرفته بودند؛ 

ی از ابارقهتوانست ینمشد، یمدر قوانین و مظاهر این دولت دقیق  هرچقدرعالوه بر این، تفکر تجربی 

ز را یچهمهم قواعد را تشخیص ندهد عناصر مدرن را در آن تشخیص دهد. تحلیلی که پویایی و دینامیس

هایی بودیم که تمام فرماسیون اجتماعی طبقاتی ایران یلتحلیجه شاهد درنتابد. و ییدرماستثنا  صورتبه

ی از شبه مفاهیم برای توضیح این فرماسیون ویژه شکل گرفت: امجموعهدید. یم« امر ویژه»مثابه بهرا 

نبود، انباشت « واقعی»اش هم سازییخصوصنبود، « واقعی»اش یخصوصبه لحاظ اقتصادی مالکیت 

 بود(« اصقالب)»بود(، تحوالتش هم اصالح نبود، انقالب هم نبود « غارت»)اش هم واقعی نبود یهسرما

های هیدپدبود. صنعت آکادمی در غرب برای شناخت « نامتعارف» اساساًدولت  ساختهمبه لحاظ سیاسی 

رده؛ سمینار برگزار ک بسیارن کرسی اختصاص داده و اا باشیم تا کنون هزارنامتعارف و اگزوتیکی که م

« گانیهم»و « حقیقی»، «متعارف»، «نرمال»نقش اصلی این سمینارها تبلیغ و تثبیت این امر است که 

دارند.  هاآناست که « بخشیرهاییدموکراتیک و »همان دموکراسی، همان اقتصاد و همان سیاست 

مههگویند، هیچ حقیقتی وجود ندارد، یمگری تئوریک است: همه درست یپیهین نبرد، ی دیگر اجبهه

، حقیقت وجود ندارد اما حق با اقلیت است. علم مستبد و سرکوبگر است؛ هر کس اندمحترم هاارزشی 

 ، دنیای غریبی است! نیست؟واقعبهنظر خودش را دارد و... 

https://pecritique.com/2021/01/08/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1/
https://pecritique.com/2021/01/08/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1/

