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 معرفی کتاب: 

 مارکس و دمکراسی، در دانش افواهی بابک احمدی

 نویسنده: حسن قاضی مرادی

 ناشر: اختران 

 1401سال: 

 

ورزی یاری رساند اندیشه یا تفکر اندیشهتواند به اعتالی  ازجمله رویکردهایی که می 

ذهنی یا عینی    ی به هر واقعه  نگاه پرسشگرانهو با    تردید  ی نقاد است. تفکری که با دیده

روشنفکری و فضای  ی نگاه کند و درپی درک ابعاد، چرایی و چگونگی آن باشد. جامعه 

. در فضای بیند می آسیب    این نگاهشدت به آن نیاز دارد و از نقصان  عمومی ما نیز به 

ایم، شاید به این دلیل که ها و رفتارها پرداختهتر به نقد بنیادین اندیشهما کم   فکری 

متکی هستیم و آنچه   «هاشنیده »تر است و بیشتر بر  در کشور ما کم   اساساً  «خواندن»

 شود.  خوانده می  «نقادانه» ترشود کم نیز که خوانده می

گونه خواندن در آثار خود توجه جدی داشته حسن قاضی  ازجمله افرادی که به این

های هایی در نقد نظرات و کتابمرادی است. او از معدود نویسندگانی است که کتاب

در تحریر  به  ازجمله  آدیگران  است.  می آورده  او  کتابثار  به  بر أت»  های توان  ملی 

کتب    ی ررسی نقادانه دو به ب  هر در    که  اشاره کرد  «مالت ابزاری أت»   و«  ماندگی ماعقب 

 جواد طباطبایی پرداخته است.  سیدهای و اندیشه

کتابی است که هدف    «در دانش افواهی بابک احمدی   -  مارکس و دمکراسی»  کتاب

ی دانش افواهی در آثار مدعی پژوهشگری، گزارشی انتقادی از یک جلوه  ی ارایه»  خود را

  « مارکس و سیاست مدرن»  قد، کتابکند. کتاب مورد ن تعریف می  «به مخاطبان این آثار

  4نزدیک به    ی نمره  «ریدر گوگل »در امتیازدهی  که  بابک احمدی است. کتابی    ی نوشته 

 .را گرفته است 5از 

هدف وسیله را »کند،  لی آغاز میلقولی منصوب به ماکیاونویسنده بحث را با نقل 

می  می «کندتوجیه  و  جمل،  این  عمومی  و  افواهی  فضای  در  که  به  گوید  منصوب  ه 

جمله چنین  او  آثار  کجای  هیچ  در  اما  است  و  ماکیاوللی  نیست  افزاید  می ای 
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یی را که بر اساس کثرت تکرار و بدون سنجش اعتبار آن پذیرفته شده و «هادانسته»

  مرادی. قاضی دنخوانمی   «دانش افواهی»  صورت شفاهی بوده استهاین تکرار ب  اساساً

های منتج از کتاب کند با نشان دادن خطاها و تحریفتالش می  خوددر سراسر کتاب  

احمدی بابک  مدرن«  و سیاست  اساس چگونگی شکل   »مارکس  بر  کتاب  گیری یک 

.از منابعی  1گیرد:  گی در نظر میدانش افواهی را نشان دهد. او برای دانش افواهی دو ویژ

بازتولید دانش افواهی    .2دهد... ای می داورانهبرد که به این دانش خصلت پیش سود می 

شود های خاص انجام می اندیش با استفاده از شیوه از سوی خواننده یا پژوهشگر افواهی

 . «شده خواندمستندسازی مهندسی »توان که در کل می 

دموکراسی...«  کتاب   و  است»مارکس  قسمت  پنج  در  شامل  قسمت  و  آ)دو  مد 

اصلپی نمونهآدر  .ی(گفتار و سه بخش  به  افواهی در کتاب مد کتاب  از رویکرد  هایی 

مانند این ،  االت پیش داورانهؤد. مواردی ازجمله: سداراشاره    «مارکس و سیاست مدرن»

و ذکر موارد   «هایش استبدادی است؟ساحت  ی ی مارکس در همهآیا اندیشه»ال که  ؤس

ضوع است که ادعای پژوهشی دار بودن پیشینی نگارنده به مودیگری که نشان از جهت

س زیر  را  کتاب  میؤبودن  برداشت ال  دیگر  مورد  نقلبرد.  و  نصفه قولها  از  های  نیمه 

او با کمون   ی و مواجهه  «هجدهم برومر»  مباحث مطرح شده توسط مارکس در کتاب

 آثاردر    اساساً  ی خطا )البته بدون ذکر دقیق منبع( که بعضاًیهاقولنقل   ی پاریس و ارایه

ندارد نویسنده  مارکس وجود  و  ترجمه هستند  بعضا خطای  با   مذکور  ی و  )احمدی( 

قول، در جایی به نقد پرداخته است بدون سنجش صحت نقل   ی خطاترجمهاتکای به  

زند. مواردی  ای از یک جمله به تحلیلی خطا از آن جمله دست می دیگر با حذف کلمه

ن پرداخته شده است  آیگر بطور مشخص به  های ددست که در ادامه و قسمتاین  از  

 .زیاد است

ارایه شده است. نویسنده در   «کراسی سیاسیومارکس و دم» قسمت دوم با عنوان

کارل مارکس و پس    «یهود  ی لهأمس  ی درباره »نخست نگاهی دارد به کتاب    بخشاین  

ز جمله احمدی با این رساله پرداخته است و به مواردی ا   ی مواجهه  ی ن به نحوهآاز  

های گیری قول از مارکس، عدم لحاظ شرایط عمومی برخی موضع عدم ارایه آدرس نقل 

 ی جای ارایههب  اهآن دیدگاه   ی های پیشینی نگارنده و ارایهمارکس در این کتاب، برداشت

ای )منتسب کردن جمله  قول غیر واقعی از مارکس مطالب مبتنی بر فاکت مشخص و نقل 
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اساس و  اًکه  ندارد( می در کتاب  این  جود  پایانی  به    بخشپردازد. در قسمت  نویسنده 

رساله حقیقت  و  می  ی اعتبار  امروز  جهان  در  می مارکس  نتیجه  و  کهپردازد    گیرد 

کراسی از نظر مارکس، بازسازی جامعه است بر محور آزادی، برابری و همبستگی  ودم»

 .« های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیدر عرصه

عنوان در   تحت  بعدی  دم »  قسمت  و  راستین ومارکس  به  «کراسی  نویسنده   ،

فلسفه نقادانه  ی مواجهه عناصر  نقد  به  احمدی  دمکراسی   ی ی  محور  بر  مارکس  حق 

روش   که استمرار همان  کنددر این قسمت نیز نویسنده به مواردی اشاره می   پردازد.می 

 پیشین احمدی در مواجهه با موضوع است.  

  بیان  به  آن  در  که   است  کمونی«  دموکراسی  و  »مارکس  حت عنوانرم تاقسمت چه

  گزارش   سپس  است.   پرداخته  آن  با  مارکس  ی مواجهه  و  پاریس  کمون  رخداد  از  کوتاهی

ت  قسم   این  در  نویسنده.  است  گرفته  قرار  بررسی  و  نقد   مورد  اتفاقات  این  از  احمدی 

کمون پاریس و رویکرد مارکس  )در حد این کتاب و نیاز برای بررسی و نقد( به    تفصیلبه

گرانه و البته نقادانه مارکس به آن واقعه پردازد و نگاه حمایتهای او میاز خالل نوشته 

  این  از  احمدی   افواهی  و  ه برداشت سطحین بدهد. پس از آرا مورد واکاوی قرار می

س را  به کمون پاریایشان  دازد و همچنین نگاه غیر انضمامی و تک عاملی  پرمی   مواجهه

 .دهدقرار میانتقادی مورد بحث 

، نویسنده  «تفکر انتقادی در متن»  گفتار( زیر عنوان)پی   در قسمت پایانی کتاب

دانش  می  دامن  به  را  پژوهشگر  انتقادی،  تفکر  از  غفلت  چگونه  دهد  نشان  که  کوشد 

ای هایی از رویکرد افواهی از جمله خطنشانه  بار دیگراندازد. در این قسمت  افواهی می

)در اینجا آثار    و توصیفات منتسب به آثار مورد نقد   هاها، استناد به روایت قول در نقل 

سنجی موضوع و امکان جای مراجعه به متون اصلی، و در نتیجه عدم صحت ه مارکس( ب

از  برخی  بیان  از  پس  نویسنده  پایان  در  است.  شده  ارایه  متن،  به  مستقیم  ارجاع 

انصاف  »گوید:  جویی و انصاف، می انتقادی، مانند ذهن باز، حقیقت  ی های اندیشهویژگی

با آنها موافق نیست. بدون انتقادی به   ی شرط مواجهه  با نظراتی است که منتقد  ویژه 

نمی  از جانب انصاف  برکنار  را  متنی  بی توان  نقد کرد. در  و غرض ورزی  انصافی  داری 

 .«گرایدو پروپاگاندا می   زنیگری، برچسبمنتقد نه به نقد که به تخریب
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گوید مارکس مخالف  سخن کوتاه، نویسنده در پاسخ به ادعای اصلی احمدی که می 

دانسته، با نشان دادن خالءهای روشی ناپذیر می را امکاندموکراسی بورژوایی بوده و آن

پیش  عنوان گامی به دهد که مارکس از این نوع دموکراسی به و رویکردی او نشان می 

کند. در این کتاب به دیگر ادعای احمدی مبنی را نقد نیز می زمان آنبرد اما هم می نام  

این آموزهبر  اساساً  و که  افواهی  خوانش  دلیل  )به  است  غیردموکراتیک  مارکس  ی 

شود. در کتاب نشان داده غیرانضمامی از مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا(، پاسخ داده می 

نظریه می  مارکس  که  مشخصشود  به  ی  استناد  با  و  دارد  دموکراسی  مورد  در  ی 

کند که نظر مارکس  ی مارکس نسبت به کمون پاریس، مطرح می گیری نقادانهموضع 

در خصوص تلفیق دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم، که به دموکراسی کمونی معروف 

 های باور او به دمکراسی است. شده است، یکی از نشانه 

بندی انتقادی به موضوع خود، و ارایه جمع  روش  ی در مجموع این کتاب به واسطه 

 یلهأمس  ی )درباره  سه کتاب  براساسکراسی،  ونظرات مارکس در خصوص دم  ی شده 

فلسفه عناصر  نقد  فرانسه(،    ی یهود،  در  داخلی  و جنگ  قابل   اثریحق  و است  تعمق 

ها وهشژ پی است برای پرهیز از افتادن به دام  اثرکه در مجموع  عین حال  خواندنی. در  

 .اندیشو پژوهشگران افواهی

 


