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ي جلد اول  ي آثار ماركس و انگلس و ويراست فرانسه ي مجموعه درباره
 ارزيابي و نقد سرمايه:

 كوين آندرسون

  ترجمه حسن مرتضوي 

 MEGAبه زبان آلماني در ويراست جديد  سرمايه انتشار ويراست چهارم جلد اول
)، يك MEGA2 11/10انتشار يافت ( 1991كه در سال  ]مجموعه آثار ماركس و انگلس[

  شود. رخداد انتشاراتي واقعي در مطالعات ماركسيستي محسوب مي
) جديد انتشار MEGAهاي ديگر جلد اول سرمايه را كه به عنوان بخشي از ( اگر روايت

هاي  ي نوشته يافته است در مجموع در نظر بگيريم، اكنون جلد دهم آن درباره
ه تحت نظارت ماركس و انگلس هاي ديگر سرمايه را ك اقتصادي ماركس تمامي روايت

به زبان  1867ويراست اول  دهد: گران قرار مي انتشار يافته بودند در اختيار پژوهش
)، ويراست MEGA2 11/6به زبان آلماني ( 1872)، ويراست دوم MEGA2 11/5آلماني (

به زبان آلماني به  1883)، ويراست سوم MEGA2 11/7به زبان فرانسه ( 1875 -1872
به زبان انگليسي به ويراستاري انگلس  1887)، ويراست MEGA2 11/8اري انگلس (ويراست

)MEGA2 11/9 به زبان آلماني ( 1890)، و سرانجام ويراست چهارمMEGA2 11/10 به (
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اي كه در پايان اين مجلدات گنجانده شده  ويراستاري انگلس. عالوه براين، ضميمه
به زبان فرانسه  سرمايه جلد اول 1875 -1872هاي مهمي از ويراست  دهد بخش نشان مي

  خود نگنجانده است. "نهايي"وجود دارد كه انگلس در ويراست 
ي اقتصادي ماركس را  دانش پژوهاني چون رومن روسدولسكي تكامل نظريه

مورد بحث قرار  سرمايه ي ) انتشار نيافته تا جلد اول پايان يافته1858-1857( گروندريسه از
، انگلس جلدهاي دوم و 1883انيم كه پس از مرگ ماركس در سال د اند. مي داده
كه افرادي مانند رزا  هاي ماركس تدوين كرد، چنان نوشته را از دست سرمايه سوم

دانيم  هاي ويراستاري انگلس را زير سوال بردند. هم اين واقعيت را مي لوكزامبورگ رويه
كس از نخستين ويراست آن در كه جلد اول دستخوش تغييرات فراواني توسط خود مار

شد، و هم اين واقعيت كه انگلس  1872-1875ي آن در سال  تا ويراست فرانسه 1868سال 
 MEGAهاي ويراستاري مهمي در اين مورد گرفته است. اما ويراست جديد  تصميم

اي از اهميت اين  ي نمونه دهد. براي ارائه تر از گذشته به ما نشان مي همين را جامع
كنيم كه در ويراست سال  ، به اين موضوع اشاره مي1875تا  1867ات و تحوالت از تغيير
پرستي كاالها ابدا وجود نداشت. برخي از  ي بتواره اي در باره ، هيچ بخش جداگانه1867

عنوان بخشي از بحث كه در ابتداي  مطالبي كه بعدها در آن بخش گنجانده شد، به
انتشار يافت و اين در حالي است كه بخش ديگر آن  ي كاال طرح شده بود كتاب در باره

ي  اي در باره آلماني، بخش جداگانه 1872در پيوست گنجانده شده بود. در ويراست 
گيرد كه در هيچ جاي  آيد كه مطالب نسبتا زيادي را در بر مي پرستي مي بتواره

به شكل  ، كه اگرچه1875ـ1872نيامده بود. سپس در ويراست فرانسه  1868ويراست 
ترجمه است، ماركس كل متن را به نحو چشمگيري مورد بازبيني و كار مجدد قرار 

كند و ترتيب مطالب را اندكي تغيير  دهد، چندين جمله جديد به آن اضافه مي مي
با ضمائم مفصل خود نشان  سرمايه از جلد اول MEGAهاي جديد  دهد. ويراست مي
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يك ويراست به ويراست ديگر تغيير داده و به دهند كه ماركس چه فرازهايي را از  مي
افكنند كه ماركس طي آن بزرگترين اثر تئوريك  اين ترتيب پرتو جديدي بر روندي مي

  خود را پروراند.
 1883ـ ويراست سوم آلماني سال 1890انگلس با تثبيت ويراست چهارم آلماني سال 

ست كه هر سه ويراستي را كه با تغييراتي اندك بودـ ادعا كرده ا 1872بازچاپ ويراست 
ماركس زير نظر خود انتشار داده بود مالحظه كرده و تمام نكات مهم ويراست فرانسه 

از  1890گفتار خود بر ويراست چهارم آلماني سال  را در آن گنجانده است. وي در پيش
را در اختيار گذارد  "يافتني از متن ترين روايت دست نهايي"تالش خويش ياد كرد تا 

).MEGA2, 11/10, p. 22 بسياري از پژوهشگران ماركسيست و غيرماركسيست پس از (
انتشار اين ويراست، آن را متن قطعي جلد اول تلقي كردند. مثال، اين موضع لويي 

است. وي  1875ـ1872ي  ويراست فرانسه 1969ي خود بر بازچاپ سال  آلتوسر در مقدمه
آلماني كه توسط انگلس  "اصلي"يد به متن كند كه خوانندگان با در آنجا بيان مي

با  1976محرز شده رجوع كنند. ترجمه جديد انگليسي از جلد اول در سال 
، 1890گفتاري از ارنست مندل انتشار يافت، با اين ادعا كه به پيروي از ويراست  پيش

براي نخستين بار به دنياي انگليسي زبان ويراست كامل و صحيح سرمايه را ارائه 
ي گاليمار  انتشارات پرآوازه "ي لوپلياد مجموعه آثار برجسته"كند. در فرانسه  مي

ماركس را  ي سرمايه 1875ـ1872همچنان ويراست ماكسيميلين روبل از ويراست فرانسوي 
دهد. اين در حالي است كه انتشارات حزب كمونيست از  عنوان متن قطعي انتشار مي به

به مناسبت صدمين سالگرد در گذشت ماركس  1983ل انگلس را در سا 1890نو ويراست 
  انتشار داد و ادعا كرد كه اكنون ويراست نهايي و قطعي جلد اول را منتشر كرده است.

ي اصلي اين است كه انگلس تمامي مطالب مهم ويراست فرانسه، يعني واپسين  مسئله
به زبان  1890ويراستي كه ماركس شخصا براي چاپ آماده كرده بود را در ويراست 
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آلماني نگنجانده بود. در حالي كه پژوهشگران معدودي مانند ماكسيميلين روبل و رايا 
ها اشاره كرده بودند، ويراست چهارم آلماني  ها به اين تفاوت دونايفسكايا در طي سال

هاي مهم متني را در  به طور قطعي تفاوت MEGAدر ويراست جديد  سرمايه جلد اول
ها را  ها اطالع نداشت يا آن دهد كه انگلس يا از آن ركس نشان ميويراست فرانسه ما

ي طوالني است با عنوان  ناديده گرفته بود. اين ويراست جديد همچنين ضميه
هاي سوم و چهارم  فهرست مكان مطالبي از متن ويراست فرانسه كه در ويراست"

ق به وضوح ). متاسفانه اين عنوان پرطمطرا783ـ732(صص  "گنجانده نشده است
گنجانده "گويد كه انگلس همان كسي است كه تصميم گرفت اين قطعات  نمي

  "نشوند.

در اينجا مايلم چند مورد مهم از ويراست فرانسه را ذكر كنم كه توسط انگلس و 
  ويراستاران بعدي جلد اول سرمايه حذف شده است:

ت انگليسي، متكي بر ي انسان با طبيعت، در متن ويراس ي رابطه . در فرازي در باره1
  ويراست چهارم، چنين آمده است:

گذارد و آن را تغيير  در حالي كه انسان از طريق اين حركت بر طبيعت خارجي اثر مي
هايي را كه در طبيعت  وي توانمندي .دهد زمان طبيعت خويش را نيز تغيير مي ميدهد، هم

ما در اينجا به  كند. ت مطلق خويش ميبخشد و بازي اين نيروها را تابع قدر نهفته است تكامل مي
  پردازيم. مانند، نمي هاي اوليه و غريزي كار كه در سطح جانوران باقي مي آن شكل

  همين فراز با اندكي تفاوت آماده است: 1875ـ1872در ويراست فرانسوي 
گذارد و آن را جرح و  در همان زمان كه از طريق اين حركت بر طبيعت خارجي اثر مي

هاي نهفته در آن را  توانمندي كند و كند، طبيعت خويش را نيز جرح و تعديل مي يتعديل م

هاي اوليه و غريزي كار كه در سطح جانوران  . ما در اينجا به آن شكلبخشد نيز تكامل مي
  پردازيم. مانند، نمي باقي مي
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كنم كه ماركس در ويراست بعدتر فرانسه زبان ويراست  اينجا اين بحث را مطرح مي
گذارد و  كند كنار مي ي انسان بر طبيعت تاكيد مي تر آلماني راكه بر ضرورت سلطه قبل

ي متكي بر كنش متقابل با طبيعت تاكيد  كند كه بر رابطه زباني را جايگزين آن مي
  گذارد. مي

ي جوامع صنعتي و غير صنعتي، در ويراست انگليسي، كه به  . در فراز معروفي در باره2
  لماني متكي است، چنين آمده است:ويراست چهارم آ

  ،اند  يافته توسعه تركم تر است به كشورهايي كه يافته كشوري كه از لحاظ صنعتي توسعه
  هند. شان را نشان مي فقط تصوير آينده

كنند، اين فراز را حاكي  به عنوان اثري جبرباور حمله مي سرمايه كساني كه به جلد اول
ي جوامع انساني به ناگزير بايد فقط  كرده همه گمان مي اند كه ماركس از اين دانسته

ي نوزدهم  داري سده يك مسير تكامل را طي كنند و آن مسير تكامل انگلستان سرمايه
است. اما توجه كنيد كه همين فراز در متن ويراست فرانسه، آنجا كه ماركس استدالل 

  سازد، چگونه طرح شده است: خود را روشن مي
، آيند مسير صنعتي از پي آن مي تر از لحاظ صنعتي به كشورهايي كه در فتهيا كشور توسعه

  دهد. شان را نشان مي فقط تصوير آينده
كند، آشكارا به كشورهايي  در اينجا مفهوم كشوري كه مسير كشور ديگري را دنبال مي

محدود شده است كه به سوي صنتي شدن در حال حركت هستند. جوامع غير صنعتي 
اند و راه براي  كس مانند روسيه و هند اكنون آشكارا در يك مقوله جاي گرفتهزمان مار

  شود. ها باز گذاشته مي مسيرهاي بديل براي آن
. در بحثي نسبتا طوالني از بازار جهاني، ويراست انگليسي بار ديگر با تكيه بر ويراست 3

تر از مزدهاي  ها به پايين آلماني، تالش سرمايه را براي كاهش مزدهاي انگليسي
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دهد، بحثي متمركز بر مفهوم رقابت كه ما امروزه  ها مورد بررسي قرار مي فرانسوي
  كامال با آن آشنا هستيم:

ي تجارت و  اي در باره مقاله ايم، مولف ي هجدهمي كه بارها از او نقل كرده اي سده نويسنده

ي انگليسي را  سرمايه ترين راز كوين آندرسون] عمال دروني -[جان كانينگهام ،بازرگاني
ها تا   كند كه رسالت تاريخي انگلستان كاهش اجباري مزد انگليسي با اين بيان فاش مي
اما اگر فقراي «گويد:  لوحانه چنين مي هاست. او ساده ها و هلندي سطح مزد فرانسوي

آنگاه يقينا كار  …بخواهند با تجمل زندگي كنند«(اصطالحي فني براي كارگران) » ما
 - ي كارگران فرانسوي دهد [در باره نويس ما ادامه مي  [...] مقاله…ها بايد گران شود آن

ها يا آب است يا ليكورهاي سبك، در  ي آن براين، نوشابه عالوه«كوين آندرسون]: 
البته رسيدن به چنين وضعيتي بسيار دشور  …كنند نتيجه پول بسيار كمي خرج مي

» پذير شده، غير ممكن هم نيست. هلند امكانطور كه در فرانسه و  است اما همان
شد] بيست سال بعد، شارالتاني آمريكايي، يك يانكي  [بندي كه بايد اينجا اضافه مي

ي اشراف درآمده بود، بنجامين تامپسون (مشهور به كنت رامفورد)، براي  كه در زمره
  رضاي خدا و مردم همين راه بشردوستانه را ادامه داد.

نويسد بلكه يك بند  سه ماركس از نو همان قطعه يادشده را از نو نميدر ويراست فران
گنجاند و اين موضوعات را به چين و نيز اروپا مربوط  كامل را درون آن فراز مي

  كند: مي
امروزه ما از بسياري از اين آرزوها به دليل رقابت چند جانبه (جهاني) كه در آن تكامل 

ايم. ديگر فقط  ان را درگير ساخته فراتر رفتهداري كارگران كل جه توليد سرمايه
ي اروپا تقليل يابد بلكه  ها به سطح مزد قاره موضوع بر سر اين نيست كه مزد انگليسي

ها كاهش يابد.  ها به سطح مزد چيني اي كم و بيش نزديك سطح مزد اروپايي در آينده
نگلستان، در يك ي پارلمان ا اين همان دورنمايي است ك آقاي استاپلتن، نماينده
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دهندگان خود در  ي قيمت كار در آينده با راي كوين آندرسون] در باره-1873[سخنراني 
كننده تبديل  اگر چين به يك كشور بزرگ توليد«گويد:  ميان گذاشته است. او مي

تواند بدون كاهش {مزد} تا سطح  دانم چگونه جمعيت صنعتي اروپا مي شود، نمي
  »دامه دهد.رقباي خود به مبارزه ا

، انگلس بخش كوچكي از MEGA (MEGA2 11/10, pp. 539/540بنا به نظر ويراستاران (
آلماني  1883ي چين را به صورت زيرنويس به ويراست سوم  ي يادشده درباره قطعه

افزوده بود؛ اما در ويراست چهارم مورد استفاده قرار نداد. سه نقل قول يادشده فقط 
به زبان فرانسه و ويراست  1875-1872اي متني بين ويراست ه بخش ناچيزي از تفاوت

  به زبان آلماني بوده كه توسط انگلس تثبيت گرديد. 1890چهارم 
سال پس از نخستين ويراست جلد اول سرمايه، بسياري  130بار است كه تقريبا  فضاحت

كه دهند  ترين اثر ماركس به خوانندگان نشان نمي هاي استاندارد مهم از ويراست
هاي گوناگوني كه خود ماركس منتشر كرده  هاي متني چشمگيري بين ويراست تفاوت

ي  بار براي هميشه بود وجود دارد. اين موضوع به انگلس و تالش او براي تثبيت يك
هاي  گردد، اما همچنين اين امر توسط ويراست ويراستي قطعي و نهايي باز مي

كتمان شده بود. اين كتمان عمدتا موفق استالينيستي رسمي آثار ماركس چندين دهه 
بوده است، هر چند پژوهشگران ماركسيستي مانند دويا نايفسكايا و روبل به اهميت 

  هاي سال اشاره كرده بودند. ويراست فرانسوي سال
جديد تا حدي اين مسئله را  MEGAكه در سطور باال عنوان كردم، با اين كه  چنان

هاي متني تعيين كنند بين ويراست فرانسه و  ي تفاوت كند ويراستاران همه برطرف مي
هاي  ي تفاوت اند. در واقع از سه نمونه ويراست چهارم آلماني انگلس را مشخص نكرده

در  MEGAها اشاره كردم، فقط مورد سوم توسط ويراستاران  متني كه در باال به آن
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در ويراست چهارم  اي اشاره شده بود كه فرازهايي را از ويراست فرانسه كه ضميمه
  آلماني گنجانده نشده فهرست كرده است.

تر است: جدا  بخشي از يك مشكل بزرگ سرمايه دستيبابي به متن كاملي از جلد اول
شود، و نه  هاي پساماركس كه با آنگلس آغاز مي كردن آثار ماركس از آثار ماركسيست

هاي  ها و مثله كردن فقط جدا كردن بلكه از هم گشودن كالف سردرگمي از قلب كردن
تواند به ضد خود يعني ايدئولوژي  ي رهايي، مي آثار او تا آنجا كه ماركسيسم، فلسفه

  توتاليتري همانند استالينيسم دگرگون شود.
هاي متني ارائه شده، همچنين به موضوع ديگري  ي تفاوت ي آخري كه درباره دو نمونه

ي ماركس در واپسين  ي فزاينده ن عالقهبا اهميتي مربوط به زمان حال اشاره دارد و آ
كه در واپسين اثر  ، به جوامع غير غربي بود. چنان1883-1872ي زندگي خود،  دهه

-1872شود، هنگامي كه برخي از تغييرات ماركس در ويراست  دونايفسكايا ديده مي
- 1880 شناسي دفاتر قوم ي روسيه و هايش درباره فرانسه همراه واپسين نوشته 1875
توانيم ماركس را به معناي دقيق كلمه متفكر بدانيم كه  وي بررسي شود، مي 1882

ي چندفرهنگي مربوط  هاي كنوني دربار هايش موضوعاتي است كه به بحث دغدغه
  شود. مي
:::::  

هاي متني  توضيح از مترجم فارسي: براي اطالع خوانندگان از موارد ديگري از تفاوت
هايي را از  ها اشاره شد، نمونه ت آلماني كه در متن به آنبين ويراست فرانسوي و ويراس

از كوين  سال بعد 100فرانسه،  1875-1872ي ماركس، ويراست  »ناشناخته«جلد اول  ي مقاله
) انتشار Review of Radical Political Economies,Vol. 15:4 pp. 71-80  )1983آندرسون كه در

  آوريم. يافته بود، در زير مي
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دهد كه بندها و  نشان مي” داري قانون عام انباشت سرمايه“فصل طوالني  بررسي«
ي  صفحات كاملي هنوز بايد در هر ويراست انگليسي و آلماني گنجانده شوند. ترجمه

بن فاكس يك بند مهم از ويراست فرانسه را گنجانده كه سرانجام صد سال پس از 
آن را نوشته بود، به زبان  سرمايه ي بار در ويراست فرانسه كه ماركس براي نخستين اين

ي بن فاكس به صورت زيرنويس آمده،  انگليسي راه باز كرد، هر چند اين بند در ترجمه
  نه در خود متن اصلي.

  ماركس نوشته بود:
كننده بر كل  اما فقط پس از آنكه صنعت ماشيني عميقا ريشه دوانيد، تاثيري تعيين

آنكه تجارت خارجي به مدد صنعت ماشيني بر توليد ملي اعمال كرد؛ تنها پس از 
اي از  تجارت داخلي چيره شد؛ تنها پس از آنكه بازار جهاني پي در پي مناطق گسترده

دنياي نو، آسيا و استراليا را به خود الحاق كرد؛ و سرانجام تنها پس از آنكه شماري 
هاست كه  ني اي تنها پس از همه -كافي از كشورهاي صنعتي پا به صحنه گذاشتند

هايي كه  بخش تكراري را مشخص كرد، چرخه هاي خود تداوم توان تاريخ چرخه مي
هاست و هميشه اوج آن بحراني عمومي، و پايان هر چرخه  مراحل پياپي آن شامل سال

  …ي ديگري است نقطه آغاز چرخه
ي  دهپردازان عمده مانند رزا لوكزامبورك در ابتداي س اين بند، كه ظاهرا براي نظريه

توانسته در بحث مربوط به امپرياليسم نقش داشته باشد. در  بيستم ناشناخته بود، مي
ي بحران خود و  اي را ميان نظريه اينجا ماركس مستقيما در جلد اول سرمايه رابطه

توان آن را مورد بحث  كند. امروزه در اين پرتو مي ي امپرياليسم مدرن برقرار مي پيديده
  )74 ـ73سرمايه، صص ” ي ناشناخته“ول (جلد ا» قرار داد.

:::::  
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رسد  كند كه به نظر مي هايي از ويراست آلماني تبعيت مي ي بن فاكس از جنبه ترجمه"
تر از همان مسئله را نشان  يافته تر يا تكامل ويراست فرانسوي ديدگاهي ديالكتيكي

، اوج ”داري گرايش تاريخي انباشت سرمايه“گيري در  دهد. مثال در بخش نتيجه مي
ورانه در دوران  كتاب، متن انگليسي (و آلماني) توصيف زير را از توليد پيشه

  كند: داري مي پيشاسرمايه
  مالكيت خصوصي كارگر بر وسايل توليدش بنياد صنعت خرُد است.

ي منطقي  نتيجه"ورانه را چون  در مقابل، متن فرانسه اين مالكيت خصوصي پيشه
ي مالكيت خصوصي  يي كه تاكيد را از مقوله بندي مولداند، فر صنعت خُرد مي

باور و اكونوميستي نكرده و مناسبات اجتماعي  دارد و خود را اسير تفاسيري عليت برمي
  …)75ي سرمايه، ص”ناشناخته“(جلد اول  "كند. را در تماميت خود عرضه مي

" ت بزرگآالت و صنع ماشين"از فصل  "كارخانه"تغيير متني مهم ديگري در بخش "

شده با جزييات فراواني است. در  هاي بسياري از كار بيگانه وجود دارد كه حاوي توصيف
  كنند: هاي انگليسي (و آلماني) چنين بيان مي يك جا ويراست

هر كار روي ماشين مستلزم آموزش زودهنگام كارگران است تا انطباق حركات خود را 
  ر بياموزند.ي دستگاه خودكا وقفه با حركت يكنواخت و بي

  در متن فرانسه چنين نوشته شده است:
آموزد كه حركات خود را با حركت مداوم و يكنواخت دستگاه  هر كودكي به سادگي مي

  خودكار منطبق سازد.
بندي در ويراست فرانسه هم با تجربيات كارگران در  رسد كه اين فرمول به نظر مي

ها)  ي ويراست ركس (در همهي بعدي ما داري مدرن و هم با چند جمله سرمايه
سرانجام آن سرعت عملي كه كارگر از سنين نوجواني كاركردن با "هماهنگ است: 
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كار  آموزد، ضرورت پرورش قشر خاصي از كارگران را، كه منحصرا ماشين ماشين را مي
  "سازد. هستند، منتفي مي

. به نظر ي بعدي به نحو كامال متفاوتي در اين دو متن بيان شده است اما جمله
ي  آالت مدرن بر طبقه رسد در روايت انگليسي (آلماني) بيشتر اثرات مثبت ماشين مي

  كارگر مورد تاكيد است:
تواند تا حد معيني جايگزين كار افرادي شود كه  استفاده از ماشين در كارخانه مي

 ي تعويض سريع و صرفا پادوي ساده هستند. عالو بر اين، همين ساده شدن كار اجازه
  اي قرار دارند. دهد كه زير فشار چنين كارهاي خسته كننده ي افرادي را مي پيوسته

  خوانيم: در متن فرانسه چنين مي
در ارتباط با مشاغلي كه در كارخانه با عملياتي ساده انجام شوند، ماشين عمدتا 

 ها را بگيرد، و به دليل ساده بودن آن عمليات، اين مشاغل اجازه تواند جاي آن مي
دهند به طور ادواري و به سرعت جايگزين  ها را انجام مي دهند تا افرادي كه آن مي

  شوند.
دار بر  در اينجا در ويراست فرانسوي، تمركز بر آزادي عملي است كه ماشين به سرمايه

آالت براي پايان دادن به عذاب و رنج كارگران در  دهد و نه امتياز ماشين كارگر مي
رسد هماهنگي بيشتري با  وه بر اين، اين متن فرانسه به نظر ميمحل كار و غيره. عال

توان كرد، نكته اين  كل متن در اين جا دارد (اگر چه تفسيرهاي گوناگوني در اينجا مي
ها را براي مقايسه در نظر داشته باشيم.) زيرنويسي كه در  است كه ما بايد اين متن

ارش يك بازرس رسمي كارخانه فراز يادشده آمده، نقل قول ماركس است از گز
دستگاه ريسندگي “گيرد كه  آالت بر كارگران و چنين نتيجه مي ي اثرات ماشين درباره

قول پس از توصيف سوانحي  اين نقل” ترين نوع ماشين باشد. خودكار شايد خطرناك
  )76ي سرمايه، ص  (جلد اول ناشناخته "آالت مدرن مربوط هستند. است كه به ماشين
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…  
ي  دليل، يك جمله بي ]ي ويراست انگليسي بن فاكس موردي ديگر در ترجمهدر ["

جهان مذهبي چيزي جز بازتاب “پرستي كاال حذف شده است:  كامل از بخش بتواره
ي فاكس اين جمله را بار ديگر در انطباق با ويراست  ترجمه "جهان واقعي نيست.

  طور كامل حذف كرده است. آلماني به
ي  تر اين باشد كه ماركس تغييري عمده در ويراست فرانسوي در باره شايد از همه مهم

داري را در  داد كه در آن خاستگاه سرمايه "اصطالح انباشت بدوي به"ي  مسئله
هاي انگليسي و  دهد. در تمامي ويراست مالكيت از دهقانان مورد بحث قرار مي سلب

  نويسد: آلماني، ماركس مي
ي كل اين فرايند  ي كشاورزي يعني دهقانان، پايه نندهك سلب مالكيت زمين از توليد

مالكيت تنها در انگلستان شكلي كالسيك داشته است، و به اين  اين سلب …است
  گزينيم. ي خود برمي عنوان نمونه دليل ما آن را به

ها بعد در انگلستان انتشار يافت،  كه سال 1877اي مربوط به سال  با اين همه، در نامه
ي روسيه، به جاي آن همين فراز را از ويراست فرانسه نقل  ام بحث دربارهماركس هنگ

  نويسد: كند. ماركس مي مي
مالكيت از دهقانان است. انگلستان تاكنون تنها كشوري  ي كل اين تكامل سلب اما پايه

ي كشورهاي ديگر  اما همه …است كه اير امر به طور كامل در آنجا انجام شده است
  ين تكامل را طي خواهند كرد.اروپاي غربي هم

سازد كه به موضوع تكامل بديل ممكن  در اينجا ماركس در متن سرمايه روشن مي
اي كه درجزييات  مند است، درونمايه ديگري براي روسيه و كشورهاي غير غربي عالقه

  "ي مشهورش به ورا زاسوليچ مورد بررسي قرار داده بود. بيشتري در نامه
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 هاى متأخر ماركسنوشتهليلى از تح

  دارىسرمايه ماركس و جوامعِ پيشا
  1كوين بى. اندرسون
  ترجمه: على معظمى

  
هايش درباره ويژه نوشته غربى به ماركس درباره جوامع غير 1850هاى دهه نوشته

در همين زمينه شناخته  1872هاى متأخر او در تر از نوشتههندوستان بسيار بيش
اند، اين معنى را ها هنوز منتشر نشدهاى متأخر كه برخى از آنهاند. اين نوشتهشده

محور خود كه اغلب  محورى و اغلب اروپا كنند كه ماركس از ديدگاه تكتائيد مى
مورد اشاره منتقدان آثارش است، دست كشيده بود. متاسفانه برخى از اين آثار هنوز 

                                                 
شناسى در دانشگاه پرودو است. او نويسنده كتاب لنين، هگل و  كوين بى. اندرسون استاد علوم سياسى جامعه 1

 1999است. به عالوه اندرسون در ويرايش ماركس و خودكشى (،) 1995ماركسيسم غربى: يك مطالعه انتقادى (
، رايا دونايوسكايا، قدرت )2000گر ( شناسى انتقادى: فراسوى جامعه تنبيه ، اريك فروم و جرم)1384ترجمه فارسى 

اندرسون ). 2004، و متونى از رزا لوكزامبورگ ()2002بودن: منتخباتى درباره ديالكتيك در هگل و ماركس ( منفى 
) در Marx-Engels Gesamtausgabe) (MEGAانگلس ( -عالوه بر كار بر روى مجموعه آثار ماركس

مقاله حاضر ابتدا در ». هاى جهانى شدن  ماركس چندفرهنگى: تحرير لبه«حال تكميل كتابى است با نام 
 ارائه شد. ) 2002انديشى ماركسيسم ( باز«
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در قالب بخش جديدى از مجموعه ها هايى براى انتشار آناند، اگرچه طرحمنتشر نشده
  ) در دست هست. MEGA2انگلس ( -آثار ماركس

I .درباره چين، هند و  1859-1848هاى نوشته گرايى، اروپامحورى و ماوراء: محورى تك
دارى غربى بود، در دو دوره  كه دغدغه اصلى ماركس سرمايهبا وجود اين روسيه
جا گذاشت. اين  دارى بهسرمايه -پيشا و  غربى هاى فراوانى درباره جوامع غيرنوشته

هايى واقع شدند كه جنبش كارگرى اروپا به سكون دو دوره مجزا از هم هر دو در زمان
ماركس به  ،1853 - 1859ها،گراييد. به فاصله كوتاهى پيش از نخستين دور اين رخوت

در كتابخانه  مكان كرده بود. ماركس المللى يك امپراتورى جهانى نقللندن مركز بين
موزه بريتانيا مطالعه وسيعى را درباره هند، چين، امپراتورى عثمانى، و روسيه آغاز 

تريبون هزاران  هاى تحليلى خود براى نشريه نيويورككرد. ماركس در يادداشت
اند. اشلومو محور خوانده ها را اغلب اروپاصفحه درباره اين جوامع نوشت. اين يادداشت

لحن كلى "ها نوشت: ه خود بر مشهورترين مجموعه از اين يادداشتآوينرى در مقدم
 "شكل گرفته است.) 1848اروپايى در مانيفست كمونيست ( ماركس درباره جهان غير

با سبكى ) 1848). ماركس در قطعه موجزى درباره استعمار در مانيفست (1968،1(
غربى سخن گفته است:  دارىماندگى آسيا و پيشرفته بودن سرمايهمدرنيستى از عقب

بورژوازى با رشد سريع همه ابزار توليد، با تجهيز گسترده ابزار ارتباطى، همه، حتى "
كشاند. قيمت ارزان كاالهاى بورژوازى توپخانه سوى تمدن مى ترين ملل را بهوحشى

هاى اى كه با آن وحشىريزد، توپخانهسنگين آن است كه با آن ديوار چين را فرو مى
كند. بورژوازى همه ملل را مجبور ها را وادار به تسليم مىق متنفر از خارجىش كله
ها را كند تا از بيم انقراض شيوه توليد بورژوازى را بپذيرند؛ بورژوازى اين ملتمى

نامد بپذيرند و خود نيز كند تا مغز استخوان آن چيزى را كه تمدن مىمجبور مى
 "سازد، جهانى بر قامت آرزوى خود مىبورژوا شوند. در يك كلمه بورژوازى
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)MECW6,488آيد كه ماركس در اين قطعه از نخستين جنگ ترياك ). به نظر مى
 حمايت كرده است.  1842بريتانيا عليه چين در 

كند، خود در تريبون درباره هند هم ديدگاه مشابهى اتخاذ مى 1853ماركس در مقاله 
اى آن قدر ساكن بود كه هيچ تاريخ حقيقىاى كه به زعم او يعنى درباره جامعه

را با اين ادعا آغاز  "پيامدهاى حاكميت بريتانيا در هندوستان"نداشت. ماركس مقاله 
نه تنها بين ". هند "گريزى از فتح شدن نداشت"اش كند كه هند به دليل تفرقهمى

 "شده بود.ها هم تجزيه مسلمانان و هندوها تقسيم شده بود بلكه بين قبايل و كاست
ماركس  "اى است كه بر او گذشته است.درپى تاريخ فتوحات پى"بنابراين تاريخ هند 

كل فاقد  جامعه هند به"كند كه محور اضافه مى العاده اروپاسپس با لحنى فوق
، و هند را "اى استشده كم فاقد هرگونه تاريخ شناخته هرگونه تاريخى است، دست

) 1978) ادوارد سعيد (MECW12,217( خواند. مى "حولت مقاومت و بى اى بىجامعه"
محورى ماركس در  محورى و قوميت نوشت بر اروپاكه يك دهه پس از آوينرى مى

اند كه گران تمايل داشتهتر پژوهشها انگشت گذاشت. تا به امروز، بيشاين نوشته
وامع تقدير همه ج"عقيده رابرت تاكر را بپذيرند كه فرض ماركس اين بود كه 

گونه كه اروپاى مدرن  غربى نظير هند اين بود كه راه توسعه بورژوايى مدرن را آن غير
مدرن  با نگاهى پست) 1984) ژان فرانسيس ليوتار (1978،653( "پيموده است، بپيمايند.

نگر ماركس خوانده محورى به اين بحث قديمى درباره آن چيزى كه اغلب ديدگاه تك
هاى بزرگ مدرنيته اسير بوده است ه ماركس در يكى از روايتشده بود، اظهار داشت ك

 شمرد.  ها را خوار مىها و ديگرگونگىكه همه تفاوت

اند اخيراً استدالل كرده) 1995همه، برخى پژوهشگران متخصص مانند اريكا بنر ( با اين
رض چه عموماً ف گرايى، قوميت، و استعمار از آنهاى ماركس درباره مليتكه نوشته

او درباره  1853اى متعادل درباره مقاالت اند. مطالعهترى داشتهشده است تنوع بيش
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هم،  1853دهد كه حتى در همان  اند نشان مىهند كه بسيار هم مورد انتقاد بوده
شود يكجانبه نبوده است. براى نمونه در كه معموالً درنظر گرفته مى ديدگاه او چنان

چنين نوشته است: كه در باال به آن اشاره شد. ماركس همهمان مقاله نشريه تريبون 
ها پراكنده است اى را كه بورژوازى بريتانيا در ميان آنها ثمرات عناصر جامعههندى"

وسيله پرولتارياى  نخواهند چيد، تا زمانى كه در خود بريتانياى كبير طبقه حاكم به
قدر قوى شده باشند كه به  آنزير كشيده شود، يا زمانى كه خود هندوها  صنعتى به

كل از يوغ بريتانيا رهايى جويند. در همه اين حاالت، در زمانى كم و بيش دور، ما 
). MECW12,221( "انگيز باشيم... مطمئناً بايد منتظر نوزايى اين كشور بزرگ و اعجاب

 -شابه اين معنا ديدگاه ماركس درباره هند ديدگاه ديالكتيكى بود: بريتانيا جامعه پي
دارى هند را برانداخته بود و پيشرفت به بار آورده بود، اما اين پيشرفت، كه سرمايه

)، بايد MECW12,221بود ( "گرى ذاتى تمدن بورژوايىوحشى"خود شديداً تحت تأثير 
ميان شرق  1848شد. با اين وجود اگرچه تقابل نوبه خود مغلوب هنديان مى به
ا رقيق شده است، ماركس باز هم در چارچوب در اين ج "متمدن"و غرب  "وحشى"

نويسد كه هند هنوز هم به عنوان يك كند. او مىگرايى عمل مىيمحورهمان تك
شرط براى رهايى اجتماعى بايد به توسعه كاپيتاليستى سوق يابد. عده قليلى به  پيش

ز مقاومت قوياً به حمايت ا 1856-1859هاى اند كه ماركس در سالاين نكته اشاره كرده
اش بسيار هم نوشت. هنديان و چينيان عليه بريتانيا برخاست، موضوعى كه درباره

خود در نشريه تريبون ظاهراً جهت عقيده پيشين  1857ماركس در يكى از مقاالت سال 
-ها و متمدن بودن بريتانيايىبودن چينى  خود در مانيفست كمونيست درباره وحشى

كوس كرد. ماركس با ارجاعى دوباره به اين نزاع نوشت: را مع 1842ها طى جنگ ترياك 
هايى شدند كه تنها و تنها به قصد تفريح بود؛ نظاميان انگليسى سپس مرتكب شناعت"

كرد، نه با نفرت عليه دشمنى مغرور يا شان را تقديس مىنه تعصبى مذهبى هيجانات
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ى دالور برافروخته شده قومى فاتح برانگيخته شده بودند، و نه از مقاومت شديد دشمن
بودند. وقايعى چون تجاوز به زنان، به سيخ كشيدن كودكان و به تمامى سوختن 

هاى چينى بلكه توسط خود وسيله ماندارين روستاها تفريحاتى شهوانى بودند كه نه به
 1857) هنگامى هم كه در سال MECW12,217. ("اندافسرهاى انگليسى ضبط شده

نوشت در ديدگاهش نسبت به هند تغيير مشابهى ) مىSepoyدرباره شورش سپوى (
چون منشأ تمدن و پيشرفت تا رخ داده بود. در اين زمان ديگر ارجاع به استعمار هم

 حد زيادى محو شده بود. 

چنين ديدگاه خود را درباره روسيه، اين امپراتورى دهقانى در اين دوره ماركس هم
ماركس در  1850تا اواسط دهه  1840ير داد. از سال بزرگ در مجاورت تمدن اروپايى، تغي

اى چون جامعه، از روسيه هم"تاريخ ديپلماتيك سرى قرن هجدهم"هايى چون نوشته
كند كه نه تنها قادر به هيچ انقالبى از درون نيست، بلكه به شدت ارتجاعى ياد مى

چنين كرده بود. با  1848كه در  كند، چنانوقوع هر انقالبى در اروپا را هم تهديد مى
ها توسط هاى دهقانى كه به آزاد كردن سرفبا نارضايتى 1850همه در اواخر دهه  اين

اى كه در تزار انجاميد، ماركس در پرتويى تازه به روسيه نگريست. ماركس در مقاله
ها منتشر كرد، نوشت كه اگر انقالبى در نشريه تريبون درباره آزادسازى سرف 1858

دومين نقطه عطف در تاريخ روسيه "ر روسيه رخ دهد هدف اين انقالب اجتماعى د
خواهد بود كه عاقبت تمدنى حقيقى و عمومى را جايگزين آن رسوايى و نمايشى 

طور مشخص تمامى  ) بهMECW16,147( "خواهد كرد كه پطر كبير به راه انداخت.
جز مانيفست  به متونى از ماركس كه درباره هند، چين، و روسيه به آن ارجاع شد

ترى كه اند و نه به آلمانى. اين مسئله با آگاهى بيشكمونيست به انگليسى نوشته شده
هاى جهان به ها و فرهنگاز تكثر تمدن 1849ماركس پس از نقل مكانش به لندن در 

گونه كه الرنس كرادر  ارتباط نبود. در يك سطح مشخصاً نظرى، همان دست آورد بى
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هاى درباره شيوه) 1857-1858اند، قطعاتى از گروندريسه (نشان داده و ديگران) 1975(
اند، آغاز عزيمت ماركس از دارى كه بسيار هم مورد بحث بودهسرمايه -توليد پيشا

همه ماركس در آن زمان دنباله  اند. با اينگرا را شكل دادهمحورى الگوهاى تك
هاى چندمحورى توسعه را پى نگرفت. آميز خود درباره شيوهاشارات مختصر اما داللت

هايى از گروندريسه را بسط كه مشهود است او طى يك دهه بعد بخش در عوض چنان
شدند و نهايتاً ويرايش آلمانى نخستين جلد دارى مدرن مربوط مىداد كه به سرمايه

  منتشر كرد.  1867سرمايه را در 
 II. خط استدالل ماركس در دهه  سه گرايى و يك كانون جديد: محورى به سوى چند

با فروپاشى جنبش كارگرى غربى پس از شكست كمون  1872-1883آخر حياتش، 
 - 1883غربى شد. در آخرين دهه حياتش،  پاريس، ماركس بار ديگر متوجه جوامع غير

  دهنده اين تغيير فكرى در ماركس هستند: ، سه خط بحث نشان1872
فرانسوى جلد اول سرمايه اعمال كرد و  1872-1875تغييراتى كه ماركس به ويرايش  -1 

  گرا را حذف كرد،محورى ها اظهارات تكدر آن
توانند نقطه گفت مزارع اشتراكى آن مىهاى جديد او درباره روسيه كه مىنوشته -2 

  آغازى براى تحول سوسياليستى باشند،
چ زبانى منتشر كه تاكنون به هي 1879-1882هاى پر حجم او در دفترچه يادداشت -3 

ها به منتشر شوند. اين دفترچه يادداشت MEGA2Vol. IV/27اند و قرار است در نشده
پردازند مانند تاريخ هند و فرهنگ روستايى، ترى مىهاى تاريخى وسيعجوامع و دوره

استعمار هلند و اقتصاد روستايى در اندونزى، جنسيت و خويشاوندى در ميان بوميان 
و روم باستان و مالكيت جمعى و خصوصى در الجزاير و آمريكاى التينِ  آمريكا و يونان

  پيش و پس از استعمار. 
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نمايد. اين نخستين خط بحث در ويرايش ترجمه فرانسوى جلد نخست سرمايه رخ مى
ويرايش آخرين روايتى از سرمايه بود كه ماركس شخصاً براى چاپ آماده كرد و به 

منتشر شد. در اين ويرايش و ويرايش دوم آلمانى  1875تا  1872بخش از  صورت بخش
منتشر شد، ماركس تغييرات بسيارى به نسبت متن ويرايش منتشر شده  1872كه در 

ايجاد كرده است. بسيارى از تغييراتى كه ماركس در ويرايش فرانسوى سرمايه  1867در 
آلمانى سرمايه  هاى انگليسى و حتى متنبه وجود آورد هنوز كه هنوز است به ويرايش

هاى مختلف فتيشيسم كااليى اند. باقى تغييرات مهم مانند پديد آمدن بخشراه نيافته
كنم كه به مبحث اكتفا مى جا به دو قطعهاند. من در ايناكنون ديگر رسميت يافته

هاى معيار انگليسى يا آلمانى يافت شوند و در ويرايشمحورگرايى مربوط مى چند
 شوند.نمى

دارى با جوامع ين قطعه در بخش مشهورى است كه به روابط جوامع سرمايهنخست
كشورى كه از نظر صنعتى "خوانيم:پردازد، در ويرايش انگليسى مىدارى مىغيرسرمايه
-رفته است، تنها آينده خود را نشان مىتر است، به كشورى كه كمتر پيشپيشرفته

لد نخست سرمايه به عنوان اثرى ) برخى از كسانى كه از جMarx1976,91. ("دهد
جوامع  "همه"كرد كه ماركس فكر مى اند براى نشان دادن اينگرا انتقاد كردهجزم

بشرى مجبور به طى مسيرى واحد براى توسعه هستند كه انگلستان قرن نوزدهم آن 
) حال توجه كنيد Shanin1983اند. (را پيموده است از تفسير اين قطعه استفاده كرده

تر كرد چگونه در آن بحث خود را روشن سين قطعه در ويرايش فرانسوى كه مارككه ا
تر است، به كشورهايى كه مسير كشورى كه از نظر صنعتى پيشرفته"شود: خوانده مى

) Marx1963,459( "دهد.پيمايند، تنها آينده خود را نشان مىصنعتى مشابه آن را مى
هايى به آن "صراحتاً"پيمايند گران را مىجا مفهوم كشورهايى كه مسير ديدر اين

كنند. جوامعى چون هند يا روسيه سوى صنعتى شدن حركت مى محدود شده كه به
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اند و مفهوم راه جا استثنا شده صنعتى بودند ظاهراً در اين كه در زمان ماركس غير
شان قابل تصور است. ماركس با قطعه ديگرى هم كه در بخش توسعه بديل براي

دارى در سلب مالكيت  اشت اوليه سرمايه است و درباره ريشه داشتن سرمايهانب
كند، كار مشابهى انجام داده است. ماركس در ويرايش انگليسى و دهقانان بحث مى

سلب مالكيت از توليدكنندگان كشاورزى، يعنى دهقانان، "آلمانى رسمى نوشته است: 
ه... تنها در انگلستان، كه ما براى اين از زمين، پايه كل روند انباشت سرمايه است ك

 ,Marx1976( "زنيم، شكل كالسيك خود را داشته است.هامان را از آن مىمنظور مثال

اما مبناى "همه در ويرايش فرانسوى متأخر اين قطعه چنين آمده است:  ) با اين876
امروز كل اين رخداد انباشت اوليه سرمايه سلب مالكيت از دهقانان است. تا به 

طور كامل طى شده است... اما  انگلستان تنها كشورى بوده است كه اين روند در آن به
). Marx1963,1170-1("كنندهمه كشورهاى اروپاى غربى نيز مسير مشابهى را طى مى

-در اين جا او باز هم جايى براى شيوه توسعه بديل براى كشورى چون روسيه باقى مى

  گذارد.
 - هاى متأخر ماركس درباره جوامع غيرغربى و جوامع پيشاتهخط بحث دوم در نوش 

شك تجديد عالقه ماركس به روسيه از ترجمه  دارى، متوجه روسيه است. بىسرمايه
سرمايه به روسى انگيزه گرفته بود كه نخستين ويرايش غيرآلمانى آن بود.  1872
وسيعاً مورد بحث انگيز بود كه سرمايه در روسيه عالوه اين براى ماركس شگفت به

) ماركس در متون متعددى به بررسى مجدد اين امر Resis1970واقع شده است. (
پرداخت كه آيا لزوماً روسيه و جوامع كشاورزى ديگر در آسيا محكوم به مدرنيزاسيون 

ها كه به كارانش بخشى از اين نوشتهبه شيوه غربى بودند يا نه. تئودور شانين و هم
كه  1877اى در سال در نامه) Shanin 1983اند. (ود را استخراج كردهشروسيه مربوط مى

در پاسخ به نقد نويسنده روس ان. كا. ميخاييلووسكى به سرمايه نوشته است، ماركس 



 معرفي آراي كوين اندرسون

 25

كند. ماركس با نقل مثال دومى كه در گرايى دفاع مىمحورى از خود در برابر اتهام تك
مدعاى فصل انباشت "كند كه: تدالل مىباال از ترجمه فرانسوى سرمايه آورديم اس

دارى از بطن نظم اقتصادى فئودالى اوليه سرمايه جز اين نيست كه نظم اقتصاد سرمايه
- محورى ) ماركس در دفاع از خود در برابر اتهام تكShanin 1983،135( "زاده شد.

وين اى تدعمومى  فلسفى -نظريه تاريخى"چنين شديداً منكر اين شد كه گرايى، هم
) ظاهراً Shanin 1983،136( "ناخواه بايد بر تمامى ملل اعمال شود. كرده است كه خواه

خود به ورا زاسوليچ  1881گاه فرستاده نشد. ماركس در نامه مشهور  اين نامه هيچ
انقالبى روسى، باز هم صحبت از اين كرده است كه آيا روسيه ناچار به پيمودن راه 

اى است كه تا آن زمان در اروپاى غربى طى كرده يا شيوهدارى به همان رشد سرمايه
اجبار "كند: جا ماركس باز هم از ويرايش فرانسوى سرمايه نقل قول مى نه. در اين

 Shanin( "تاريخى پيمودن اين مرحله مشخصاً متوجه كشورهاى اروپاى غربى است.

است. ماركس استدالل پذير گيرد كه رشد بديل امكان) او باز هم نتيجه مى124 ,1983
كند كه ميان ساخت اجتماعى دهكده روسى، خود را عمدتاً بر تفاوت بزرگى استوار مى

با مالكيت اشتراكى در آن، و دهكده اروپاى غربى در قرون وسطى وجود داشته است. 
مرا متقاعد كرده است "كند كه مطالعه اخير در مورد جامعه روسيه ماركس اضافه مى

 ,Shanin 1983( "راكى نقطه اتكاى نوزايى اجتماعى در روسيه است.كه مزرعه اشت

دهد كه آن شيوه تر نامه خود به زاسوليچ نشان مىنويس مفصل) ماركس در پيش124
كند در جوامع غيرغربى اى كه او درباره آن در روسيه صحبت مىجوامع اشتراكى

-ر آخرين اثر منتشر شدهشوند. نهايتاً ماركس دديگرى چون هندوستان هم يافت مى

بر ترجمه روسى مانيفست كمونيست به همراه انگلس  1882اى كه در اش، مقدمه
شان، بازگشت.  نوشت، به همان مقوله دهكده اشتراكى در روسيه، با حاكمان انتخابى

-هاى خودگردان روسى، يعنى جوامعى كه البته تا حد زيادى فرسوده شدهآيا دهكده"
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تر مالكيت اشتراكى توانند به شكل عالىشان بر زمين، مىشتراكىاند، با مالكيت ا
كه بايد لزوماً همان طريق انحالل را كه در تاريخ جوامع  كمونيستى ارتقا يابند؟ يا اين

غربى پيموده شد طى كنند؟ امروز تنها يك پاسخ ممكن وجود دارد. اگر انقالب روسيه 
- دو مكمل يك گاه اين ر غرب رخ دهد، آناى براى انقالب پرولترى دصورت نشانه به

چون نقطه ديگر خواهند بود، و مالكيت اشتراكى زمين درميان دهقانان روسى هم
 )Shanin 1983, 139( "عزيمتى براى رشد كمونيستى خواهد بود.

كه مكاتبه ماركس با زاسوليچ مشهور است اما عده اندكى از ويرايش فرانسوى  در حالى
كه درست پيش از  ،1879-1882هاى خصوصى ماركس در يادداشت سرمايه يا دفترچه

ها، يعنى خط بحث نوشته شده، خبر دارند. اين دفترچه يادداشت 1883مرگ او در 
سوم ماركس در آخرين دهه حياتش درباره جوامع غيرغربى، به نسبت ديگر آثارى 

تر ، بيشكه پس از مرگش منتشر شدند 1844هاى نوشته چون گروندريسه يا دست
ها به عالوه دار آناند. ساختار ويرايش نشده و حتى از نظر دستورى مشكلخالف قاعده

دهد كه چگونه به صورت ها استفاده كرده بود نشان مىزبان مغلقى كه ماركس در آن
گرانش كه نوشتن را برايش ممنوع كرده بودند و به دشوارى نوشته پنهانى از درمان

هاى ديگرى هم هستند كه ماركس در ها دفترچهنويساين پيششده است. عالوه بر 
ها همه اين خوانده است خالصه كرده است. با اينهايى را كه مىها قطعاتى از كتابآن

دهنده شيوه تفكر خود ها نشانچيزى بيش از خالصه كردن هستند؛ اين دفترچه
حاوى اظهار  هاماركس در برخى جهات هستند. در درجه نخست اين يادداشت

كه  ها از جانب خودش حرف زده است. دوم ايننظرهايى هستند كه ماركس در آن
ها نه دهند. اين يادداشتنشان مى "خواننده"ها ماركس را در مقام يك اين يادداشت

هاى گيرىها و نتيجهتنها حاوى نقدهاى مستقيم و غيرمستقيم ماركس بر فرض
دهند كه ماركس در چنين نشان مىهستند، بلكه هم نويسندگان آثار مورد مطالعه او



 معرفي آراي كوين اندرسون

 27

نهاده ها را از دست مىكرده يا آنخواندن آن آثار با مقوالت متن ارتباط برقرار مى
ها دهند كه ماركس كدام مضامين و دادهها نشان مىكه اين يادداشت است. سوم اين

يافته است. خالصه مىدارى جذاب سرمايه -را در مطالعه اين جوامع غيرغربى و پيشا
گشايند آن هم در مى ها دريچه منحصر به فردى به انديشه اواين كه اين يادداشت

ها براى هايى كه ماركس در اين يادداشتيافت. طرحزمانى كه داشت جهتى تازه مى
 -ترين خط بحث او درباره جوامع پيشاانتشار داشت به همين سومين و اساسى

ها خواهم شوند كه من در بخش بعدى به آنمربوط مىدارى و جنسيت  سرمايه
 پرداخت. 

III .ماركس درباره جوامع غيرغربى و  1879-1882هاى نگاهى اجمالى به يادداشت
هاى خود را از الرنس كرادر رونوشت .1972در سال  دارى و جنسيتسرمايه -پيشا

هاى وى يادداشتمنتشر كرد كه مجلدى چندزبانه حا "شناسانه هاى قوم يادداشت"
شناسانه هنرى لوئيس مورگان، هنرى سامر مين، ماركس درباره آثار انسان 1882-1880

هاى جان باد فير، و جان لوباك بود. يك ويرايش تمام انگليسى هم با يادداشت
هاى يادداشت") با اين همه Smithويراستارانه به زودى منتشر خواهد شد. (

ماركس درباره جوامع  1879-1882هاى ى از يادداشتتنها شامل نيم "شناسانه قوم
شناسان و دارى هستند. ما به همراه گروهى از ماركسسرمايه -غيرغربى و پيشا

ويراستاران آثار ماركس در روسيه، اياالت متحده، هلند، آلمان و بخشى از ويراستاران 
طور  را به هادر نظر داريم كه يك ويرايش مشروح از اين يادداشت  MEGA2طرح 

هم قصد داريم كه مجلدى از  MEGA2طرح  IV/27كامل به چاپ برسانيم. براى مجلد 
شان، معموالً تركيبى از آلمانى و انگليسى، را ها در همان شكل چندزبانهاين نوشته

چنين قصد داريم تا جايى كه ممكن باشد موضوعاتى را كه كرادر در تهيه ببينيم. هم
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نگنجانده بود در يك ويرايش تمام  "شناسانه هاى قوماشتيادد"ويرايش خود از 
 انگليسى بياوريم. 

، چيز زيادى منتشر نكرد. براى مثال او 1879-1882هاى عمرش، ماركس در آخرين سال
مجلدات دوم و سوم سرمايه را كه انگلس پس از مرگش به چاپ رساند تمام نكرد. اكثر 

هاى بيمارى او ها، سالگويند كه اين سالمطالعات متقدم درباره زندگى ماركس مى
هاى بحث 1960ها او توانايى كار فكرى جدى را نداشته است. از سال اند كه در آنبوده

اند، اگرچه هاى متأخر ماركس در اين تصوير ترديد افكندهجديد درباره مباحث نوشته
هاى تيادداش"هنوز همان تلقى اوليه است كه تلقى غالب مانده است. در 

اى از ملل مند درگير تالش آشنايى با گستره طور نظام ماركس به "شناسانه قوم
هاى مكزيك هاى آمريكاى شمالى، آزتكاى چون ايروكوئىغيراروپايى و اقوام اوليه

پيش از رسيدن كريستف كلمب، بوميان استراليا، دهقانان شمال هندوستان، و اقوام 
اين مطالعات امكان تمركز پيوسته بر فرهنگ روستايى سلتى ايرلند باستان بوده است. 
دارى براى او فراهم كرد. عالقه ماركس در اين سرمايه -را در ميان گستره جوامع پيشا

مطالعه با آرزوى او براى فهم عوارض گسترش نظام جهانى سرمايه همبسته بود. 
  :از قبيل ها هسته نظرى مقوالتى را دنبال كرده استماركس در اين يادداشت

  محورى، محورى به جاى الگوهاى تك الگوهاى توسعه اجتماعى چند -1
  روابط خانوادگى و جنسيتى در ميان جوامع گوناگون، -2
  اى، وگيرى طبقات اجتماعى در جوامع قبيلهشكل -3
هاى پيشين مطالعات ماركس تاريخ مالكيت اشتراكى و مالكيت خصوصى. در دوره -4

 نحوى مختصر مطرح نشده بودند.  اين مقوالت جز به

هاى ديگران بسنده نكرده تنها به ضبط يافته "شناسانه هاى قوميادداشت"ماركس در 
ها بازانديشى كرده است. براى هاى آنگيرىاست. او اغلب درباره فرضيات و نتيجه
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شناس آمريكايى لوئيس هنرى مورگان، هايش درباره انساننمونه ماركس در يادداشت
دهد به دور د را از تصوير رمانتيكى كه مورگان از جوامع بومى آمريكا به دست مىخو
نحو مكرر حمالت تندى به استعمار و ساختار  عالوه ماركس به دارد. بهمى نگه

گنجاند كه در اصل آثار مورد مطالعه او هاى خود مىخانواده پدرساالر در يادداشت
هايش بر آثار هنرى ل ماركس در يادداشتشود. براى مثاچنين گرايشى ديده نمى

بر "نويسد: اى از آلمانى و انگليسى مىسامر مين مورخ انگليسى نظام حقوقى، با آميزه
اذن شوهر خود با دارايى  طبق حقوق ايرلند باستان زنان اين قدرت را داشتند كه بى

هفدهم فوراً از شان معامله كنند، و اين يكى از نهادهايى بود كه با آغاز قرن شخصى
) جاى Krader1972,323( "خشك انگليسى ممنوع اعالم شد. هاى كلهسوى قاضى

بار در  هاى مربوط به مورگان ماركس باز هم به مسئله جنسيت، اينديگر در يادداشت
كند كه در ميان كند. ماركس اين حكم مورگان را نقل مىيونان باستان، رجوع مى

خورد كه به آموزش خودخواهى به مردان به چشم مى اصولى از"يونانيان باستان 
كه اظهار نظر  همه ماركس به محض اين با اين "كاستن از قدر زنان تمايل داشت.

نويسد كه كند در تعارض با نقل قول اصلى مىشخصى خود را در اين مورد آغاز مى
وثر و آزاد بار موقعيت گذشته م گر خاطره حسرتها در المپ نشاناما جايگاه الهه"

گران ) پژوهشKrader1972,1975جز كرادر ( ) بهKrader1972,121. ("زنان است
پتر هارستيك مورخ آلمانى كه  -اند. هانسها بحث كردهاندكى در مورد اين يادداشت

شناس روس ماكسيم كووالفسكى درباره  ماركس بر كتاب انسان 1879هاى يادداشت
و آمريكاى پيش از كريستف كلمب را چاپ كرده است مالكيت جمعى در الجزاير، هند، 

عطف نظر ماركس از سوى اروپا به... طرف آسيا، آمريكاى التين، و "نويسد: مى
گراى ) رايا دونايفسكايا فيلسوف انسانHarstick1977,2( "آفريقاى شمالى برگشته بود.

كس درباره هاى متأخر مارو ديگر نوشته "شناسانه هاى قوميادداشت"ماركسيست 

 كوين اندرسون

 30

تر با تأكيد بر مسئله جنسيت مورد توجه اى وسيعدارى را از جنبهجوامع غيرسرمايه
انديشمندان فمينيست ديگرى هم  .)Dunayevskaya1991,19851982(دهد قرار مى

هم به اين بحث وارد ) Vileisis1996) و دنگا ويليسيس (Rich1991چون آدرينه ريچ (
 چاتوپادهيايِ اقتصاددان به بحث وارد شده است. طور كه پارش  اند، همانشده

)Chattopadhyay1999) پيش از اين پتر هوديس (Hudis1983هاى ) اين يادداشت
هاى او درباره جهان سوم ربط داده بود و فرانكلين روزمونت ماركس را به نوشته

)Rosemont1989ان ها با مباحث مربوط به بومي) هم درباره ارتباط اين يادداشت
) Smith1995آمريكاى التين اظهار نظر كرده بود، در عين حال ديويد نورمن اسميت (

  ) Levine 1973, Ito1996ها را با آثار رزا لوكزامبورگ ارتباط داده بود. (اين يادداشت
هاى يادداشت"چه كه كرادر در  طور كه در باال اشاره شد عالوه بر آن همان
 1882تا  1879هاى ها مربوط به سالمعادلى از يادداشتمنتشر كرد حجم  "شناسانه قوم

ها دارى از ماركس به جا مانده است كه اكثر آنسرمايه -درباره جوامع غيرغربى و پيشا
گاه حاوى برخى احكام صريح از جانب  ها گهاند. اين يادداشتگاه منتشر نشده هيچ

خود بر كتاب  1879هاى خود ماركس هستند. براى نمونه ماركس در يادداشت
كووالفسكى درباره الجزاير، هند، و آمريكاى التين، نسبت به تالش كووالفسكى براى 

هاى اروپامحور فئوداليسم و مالكيت خصوصى بر آمريكاى جنوبى بندىاعمال دسته
هايش بر مباحث طريقى مشابه ماركس در يادداشت گيرد. بهپيش از كلمب موضع مى

انتقاد  پژوه درباره خانواده در روم باستان، از او به دليل تحريفى نلودويگ النژه باستا
دهد و به اين ترتيب از اهميت كند كه با اصل گرفتن مالكيت خصوصى صورت مىمى

  )Harstick1977,10كاهد. (مالكيت اشتراكى در آن ساخت مى
دهند. ن نمىها را به تمامى نشانظرهايى اهميت اين يادداشتهمه چنين اظهار با اين 

هاى پايانى عمرش بر چه دهند كه ماركس در سالها به عالوه نه تنها نشان مىآن
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دهند كه او چگونه مسائل را الك چنين نشان مىمقوالتى متمركز شده بود، بلكه هم
-اش را بازسازى مىگذارد و سپس مضامين آثار مورد مطالعهكند، برخى را كنار مىمى

هاى ماركس بر النژه تمركز او را بر قدرت ازدواج در خانواده داشتكند. براى مثال ياد
دهد، ماركس به اين موضوع نه تنها در خالل خطوط طبقاتى و پدرساالر نشان مى

اش توجه كند بلكه در طول تاريخ هم به اين قدرت و تضعيف تدريجىقومى نگاه مى
ورخ اقتصاد، درباره قيام هاى خود بر كتاب كارل بوچر مدارد. ماركس در يادداشت

تر، يعنى در روابط ارباب و بردگانش، و بردگان روم، خانواده رومى را در مفهومى وسيع
گيرد. اين توجه در باز هم به عنوان بخشى از نظام تنظيم پدرساالرانه روابط در نظر مى

هايش به آن رسيده بود راستاى حكمى بود كه ماركس در جايى ديگر از يادداشت
دارى را هم در خود خانواده نه تنها جنين بندگى بلكه جنين برده"بنى بر اين كه م

هايش بر بوچر به قيام بردگان در قرن ) ماركس در يادداشتKrader1972,120( "دارد.
هاى ميان طبقاتى جمعيت آزاد كند و تحوالت و درگيرىدوم پيش از ميالد، توجه مى

كند. سال در طول دوره گراچى در روم بررسى مىصورت موازى و سال به  روم را به
كند، و هاى ضداستعمارى تمركز مى هايش بر تاريخ هند، بر قيامماركس در يادداشت

كرد هنديان ها فرض مىاست كه در آن 1853هاى سال اين برخالف تمركز او در نوشته
هايش درباره دهند. ماركس در يادداشتمقاومتى در برابر فاتحان خارجى نشان نمى

شود يعنى دقيقاً همان توجهى كه در جاوه، بر ساختار جامعه روستايى متمركز مى
  اش در مورد هند و روسيه دارد. هاى همين دورهيادداشت

IV .ماركس درباره اندونزى و روم در پايان من  1879-1881هاى منتشر نشده يادداشت
 MEGA Vol. IV/27نخستين بار در  تر خواهم داشت به دو متنى كه براىنگاهى دقيق

كلمه  20000اند: ماركس چاپ خواهند شد و تا پيش از اين به هيچ زبانى منتشر نشده
نوشته شده است،  1880-1881يادداشت در مورد استعمار هلند در اندونزى دارد، كه در 
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ل دهنده توجه قابل مالحظه ماركس به جامعه اندونزى و مراح ها نشاناين يادداشت
اوليه جذب آن در بازار جهانى است. ماركس بر سازمان اجتماعى روستاهاى سنتى 

جاوه: يا "هاى ماركس متمركز بر كتابى است با نام شود. يادداشتجاوه متمركز مى
چگونه بايد يك مستعمره را اداره كرد، ارائه راه حلى عملى براى مشكل بريتانيا در 

آن را نوشته كه يك وكيل دعاوى بريتانيايى متولد  ، كه جيمز ويليام بايلى مانى"هند
به جاوه است، يعنى در زمان اوج  1858هند است. كتاب مانى كه حاصل سفر او در 

ها شرمانه از حاكميت استعمارى هلند بود. هلندى شورش سپوى در هند، ستايشى بى
ى روستاهاى در جاوه بيش از استعمار بريتانيا در هندوستان كه فشار بازار به سخت

- سنتى اشتراكى را ويران كرده بود، نظام پيش از استعمار را حفظ كرده بودند. هلندى

هاى دارى زمين و سازمانكه اجازه داده بودند بسيارى از وجوه نظام اجاره ها در حالى
گرفتند. سياسى و فرهنگ روستاهاى اشتراكى تداوم يابد، از باال از اين نظام باج مى

نگارانه  نوشت بر اساس كتاب تاريخى و قومدرباره هند مى 1853ى كه در ماركس زمان
هايى درباره جاوه تهيه يادداشت) 1817( "تاريخ جاوه"كالسيك هنرى اتامفورد رافلس 

هاى ماركس بر كتاب رافلس بر حيات طبيعى و فرهنگ روستايى، كرده بود. يادداشت
هاى لى تكيه داشت. ماركس در يادداشتويژه در با با اشتمال بر روابط جنسيتى، به

طور كامل مضمون مورد توجه مانى يعنى  خود بر كتاب مانى، تقريباً به 1881-1880
-مقايسه استعمار هلندى با حاكميت بريتانيا در هند را ناديده گرفت. در عوض بر داده

كرده  اى متمركز شد كه مانى از اقتصاد و زندگى روستايى در جاوه عرضههاى تجربى
) ماركس هيچ اظهار نظر انتقادى مستقيمى بر نقاط تمايز اثر Tichelman1983بود. (

كند. در عوض در معنايى دقيق از نگار كم و بيش سطحى زندگى جاوه نمى اين وقايع
گذارد، در عين هاى مشكوك مانى را كنار مىطرفى، ماركس بخش بزرگى از داده بى

ين بهره را از كتابى ببرد كه در آن زمان يكى از تركوشد همواره بيشحال كه مى
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محدود منابع حاوى مقدارى اطالعات جزيى از زندگى جاوه تحت استعمار از ديد يك 
هايى از كتاب مانى را كنار گذاشت و خطوط ناظر خارجى است. ماركس بخش

ربوط و هايى را كه به نظر مها نقل كرد. او از كتاب مانى دادهمشخصى را در ميان آن
ها كه ستايش خام مانى از حاكميت هلندى آمد غربال كرد. در حالىمنطقاً درست مى
 را به دور انداخت. 

آيد كه انگلس پس از مرگ ماركس هم كتاب مانى را خوانده است و هم به نظر مى
به كارل  1884فوريه  16اى كه به تاريخ هاى ماركس را. انگلس در نامهيادداشت

كارى از شته است استحكام حاكميت هلند را چونان نمونه محافظهكائوتسكى نو
در همان زمان بر  "همچون هند و روسيه"بيند كه مى "سوسياليسم دولتى"
-) به نظر مىMECW47,102-3در سطح روستايى استوار بود. ( "كمونيسمى ابتدايى"

صاً درباره هاى متأخرش، خصوآيد كه اين ديدگاه مخالف تأكيد ماركس در يادداشت
چون نقطه عزيمتى براى ها مفهوم كمونيسم ابتدايى را همروسيه است كه در آن

بر ترجمه  1882آيد كه انگلس مقدمه نظر مى جا به بيند. در اينتحوالت انقالبى مى
روسى مانيفست كمونيست كه خود در تدوينش با ماركس همكارى كرده بود را 

 فراموش كرده است.

اند واقعاً نوشته شده 1880تا  1879اى ماركس درباره روم كه از كلمه 45000هاى يادداشت
گاه به هيچ زبانى منتشر  اند و هيچحتى بر متخصصان آثار ماركس ناشناخته مانده

ها بر روابط خانوادگى و روابط بين طبقات اجتماعى متمركزند. اند. اين يادداشتنشده
-ها را صرفاً مقوالتى جدا از هم نمىاركس اينطور كه پيش از اين اشاره شد، م همان

اند، اما حاوى قطعات هاى او درباره روم عمدتاً به آلمانى نوشته شدهديد. يادداشت
زيادى هم به زبان التين و برخى عبارات انگليسى هستند. ماركس بلندترين يادداشت 

 R O mische( "روم باستان"نويس را درباره كتاب  صفحه دست 24خود درباره روم، 
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Alterth U mer1856جلدى اثر لودويگ النژه است كه درباره  ) نوشت كه تاريخى سه
ترين رسوم اجتماعى دوره كهن پيش از جمهورى نوشته شده است. النژه يكى از مهم

نوشته شده بر تحوالت  1879ها كه در مورخان روم باستان بود. ماركس در اين يادداشت
اى، نقش اجتماعى زنان و تحوالت قوانين زدواج و قوانين قبيلهخانواده پدرساالر، ا
پردازند كه شوهر رومى ها به قدرتى مىشود. برخى از اين يادداشتمالكيت متمركز مى

پردازند كه خانواده هاى ديگر يادداشت به قدرتى مىبر همسر خود داشته است. بخش
-هاى خانواده، بر كارگرانان و نوههاى ديگر داشته است: بر فرزندپدرساالر در عرصه

هاى ديگر شان. باز هم بخششان و بر چارپايان و زمينشان، بردگانشان، بر نوكران
شد. اى مربوط مىاى و قبيلههاى ماركس در مورد النژه به روابط عشيرهيادداشت

تر تحت كنترل كند كه با توسعه تمدن رومى ازدواج هر چه بيشماركس اشاره مى
اى آزاد شد. اين وانين سكوالر دستگاه قضايى دولتى قرار گرفت و از نفوذ قوانين قبيلهق

كم  به تضعيف قدرت خانواده پدرساالر و به همراه آن افزايش قدرت همسران، دست
اندازى متفاوت هاى ماركس چشمجا باز هم يادداشت در ميان اشراف، انجاميد. در اين

منشاء "دهند، كه به نحوى قياسى در به دست مى طرفه انگلس گيرى يكاز موضع
اى در پيش از تاريخ ) درباره دورهEngels1884( "خانواده، مالكيت خصوصى و دولت

آمد.  "شكست تاريخى جهانى جنس مونث"نوشت كه از پى مادرساالرى مفروض 
)MECW26,165ماركس انعطاف  1879-1882هاى رسد كه يادداشت) در كل به نظر مى
دهند. دونايفسكايا كه تر و ديدگاهى ديالكتيكى را در مورد جنسيت به دست مىشبي

بيند نوشته است كه انگلس در مورد جنسيت تفاوت فاحشى بين ماركس و انگلس مى
. دونايفسكايا با نظر به "محورى محورى متمايل بود تا چند ديدگاهى تك"بيشتر به 

تأكيد دارد  1884لى جالب است كه انگلس در اين خي"كند: اضافه مى "منشاء خانواده"
دونايفسكايا نتيجه  "اند. كه زنان همواره پس از برآمدن پدرساالرى تحت ستم بوده
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. "ديدگاهى ديالكتيكى دارد و نه ديدگاهى جامع"گيرد كه در اين زمينه انگلس نه مى
)Dunayevskaya, [1982] 1991,106(  

 MEGA2, Vol. IV/27اى ماركس كه قرار است در هدر مجموع اين متن و ديگر نوشته
، به 1879-1882هاى آخر عمرش، منتشر شوند نشان خواهند داد كه ماركس در سال

دارى نظير هند، اندونزى، الجزاير، اى جديد درباره جوامع غيرغربى و پيشاسرمايهشيوه
دهند كه شان مىچنان نها همانديشيد. اين يادداشتآمريكاى التين و روم باستان مى

هاى در اين دوران ماركس تا چه حد با مسئله جنسيت درگير بوده است. در كل نوشته
ماركس در آخرين دهه حياتش چرخش او را از الگوى مدرن تحول اجتماعى ارائه شده 

دارى غربى را ها سرمايهاش است كه در آندر مانيفست كمونيست و ساير آثار پيشين
 كه تقدير تمام بشريت اين است كه بايد به ناچار از آن بگذرد.  دانستاى مىمرحله
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  سال 80ي لنين به هگل بعد از مراجعه
  كوين اندرسون
  ح. آزاد

ي تضاد ريشه"ي ديالكتيك هگلي (لنين ماركسيسم راستين را با مراجعه به هسته
اين رو  و منطق خودهماني او تجديد حيات بخشيد...از )"ها و زندگي استتمام حركت

كه  ، احياييي لنين احياء شدهكيش بود كه به وسيلاين دقيقا ماركسيسم راست
ماركسيسم عاميانه، بي سنت و الگووار رود.به شمار ميرض آن فهگل پيش شناخت ،

اي گويي انديشه او مثل گلوله – كنداز متفكران ديگر]  جدا ميو از ماركس[ ماركس را
  )382-3]ص 1942[1962(ارنست بلوخ                                ".شليك شده است هاز تپانچ

 
موضوع  رده بود. به عالوه اگرهگل را به طور جدي مطالعه نك 1914 - 1915او تا سال "

در آهنگ و محتواي كالم تفاوت بزرگي بين  ،در نظر گرفته شود يبه طور عين
 يم وجود دارد. انديشهيسهايي درباره ديالكتيك و ماترياليسم و امپريوكريتيسيادداشت

، بعد از 1914شود. لنين تا سال ا در يك كالم ديالكتيكي ميلنين غني و زنده ي
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ن جا ما اهميت ، ديالكتيك را به طور كامل درك نكرد... ايفروپاشي انترناسيونال
يابيم كه براي مدت زمان طوالني درميها ها را با يادداشتنيستدشمني عميق استالي

 )85ص  1959(فوروهانري ل    ."بوديسم كنار گذاشته تيسماترياليسم و امپريوكري به خاطر

  
-مي "ديالكتيك به معناي واقعي، به عنوان يك دانش فلسفي"كه لنين بر يتاكيد"

نه صرفا تا انقالب  ،كندهاي بعد از ماركس جدا مياو را از تمامي ماركسيست ،گذارد
روسيه، بلكه حتي بعد از كسب قدرت... بارزترين چيزي كه او از مطالعه هگل طي 

مورد  "در خود و براي خود"به دست آورد اين بود كه ديالكتيك بايد 1914- 15هاي لسا
هاي او از منطق يادداشت-مراجعه مستقيم لنين به ديالكتيك هگل .مطالعه قرار گيرد..

سي دهد كه نه تنها سوسيال دموكرااي را نشان ميعمق باتالق اقتصادگرايانه -هگل
 دوم در آن فرو رفته بود. اين امر شامل انقالبيون نيز سيونال ابلكه كل انترن ،آلمان
  )116] ص 1982[1991( رايا دونفسكايا                                                    ."شودمي
  

ز جنگ اول جهاني ا است كه  سال 80هنگامي كه من نگارش اين سطرها را آغاز كردم 
ليبراليسم به تجدد را كه به پيشرفت تك خطي  باورگذرد. اين حادثه مي 1914ت در او

. ماركسيسم رسمي خود از ه استبه سوي رفاه همگاني اعتقاد داشت، بي اعتبار كرد
توانست گرا قرار داشت و نميتيسم و پوزيتيويسم تكامللحاظ فلسفي تحت تاثير نوكان

-سرمايه ترين جوامعترين و دموكراتيكظهور مجدد قهر و تخريب در قلب پيشرفته

يعني  ،كه به اولين بحران عمده ماركسيسم بدل شد حادثه اين داري را درك كند. در
طلبي در برابر عظمت يسمسيونالاكلمات زيبا درباره انترن ،تجزيه در انترناسيونال دوم

كي از جمله روزا هور است اقليت كوچملي رنگ باختند. همان طور كه مش
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ن تروتسكي و لنين مصممانه با جنگ مخالفت لوكزامبورگ، كارل ليبكنشت، لئو
  ري شدند.تاما پرول لسيونااانترن و خواهان تداوم يك ،كردند

تري به جلو برداشت. او از فرصت ي بيشيكي از اعضاي اين اقليت يعني لنين، گام
تبعيد خود در سوئيس استفاده كرد و با بازگشت به آن چه كه ماركس در كتاب 

-ياد كرد، در باره پيش "تمام ديالكتيك است ضاد هگلي كه منشاءت" از آن به ،سرمايه

  هاي اساسي تفكر خود به تامل پرداخت.ضرف
ار هگل يعني علم منطق پرداخت. ز شاهكاساسي ا ايبه مطالعه 1914لنين در سپتامبر 

نه كارل  -اركسيستي بودندميك از معاصران لنين كه جزء رهبران اصلي چنبش  چهي
با اثر هگل را  -نه روزا لوكزامبورگ و نه تروتسكي ،دلف هيلفردينگوه رن ،كائوتسكي

 آن دسته از هاين دقت مورد مطالعه قرار ندادند. حتي استاد قبلي او گئورگي پلخانف، ب
به نه  داشتند تاريخي و اجتماعي خصلتتر بيش كهپرداخت مي هاي هگلبحث
  درباره ديالكتيك. او هاي اصلينوشته
مجموعه  ييس) در چاپ انگل]1914-15[1961توسط لنين( "علم منطق هگل"ي خالصه

در مورد ساير آثار  1915هاي مربوط به سال شود. يادداشتصفحه مي 150آثار شامل 
هاي لنين شود. يادداشتمي هصفح 100در باره هگل نيز بالغ بر  اوهاي هگل و نوشته

ني است همراه با تفسيرها، حاشيه ل قطعات بلندي از هگل به زبان آلماعمدتا شام
 5 يلنين از ديالكتيك. به عالوه لنين در اين دوره يك مقاله و درك خود هانويسي
نيز به نگارش در آورد. خالصه  "ديالكتيك يدر مورد مساله"اي تحت عنوان صفحه

سال بعد از مرگ لنين تحت عنوان منتخبات  5، 1929اولين بار در سال  ،علم منطق
ي در مورد هگل همراه با تكميلهاي يادداشت 1930] انتشار يافت. در 9ين [جلد لن

قبل از  به صفحه آن 200كه  -مربوط به ساير مسايل فلسفي يهاانبوهي از يادداشت
اين دو جلد همراه با هم در يك  1933. در ندبه چاپ رسيد -گرددبر مي 1915-1914
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ها در آن بعدي چاپو  شر شد. در اين آثارهاي فلسفي منتجلد تحت عنوان يادداشتم
هاي مربوط به همراه با يادداشت 1914هاي قبل از دن يادداشتبا افزواستاليني  دوران

به هگل  لنين توجهي كه مختصات ويژه با اين هدف صورت گرفت ،1914-1915هگل در 
ي اصفحه 6ي مقدمه ،اين سنت ي. در ادامهه شوددبه بعد كم اهميت جلوه دا 1914از 

هاي فلسفي نصف لنينيسم در مسكو بر نشر انگليسي يادداشت -ماركسيسم يموسسه
  دهد.ي لنين درباره هگل اختصاص ميصفحه را به مطالعه

به فرانسوي،  1938به آلماني، در سال  1932درباره هگل اثر لنين در سال  يهايشتايادد
ي پردازان برجستهر يافت. نظريهبه انگليسي و ايتاليايي انتشا 1958و در سال 

)، ]1948[1975( )، جورج لوكاچ1957 ]،1947[1969]، 1938[1967فور(وماركسيسم نظير هانري ل
]، 1958[1988( )، رايا دونايفسكايا]1948[1980)، سي. ال . ار جيمز(]1949[1962ارنست بلوخ(

) 1971ر(س) و لويي آلتو1971) ايروينگ فيچر(1985)، لوچيو كولتي(]1982[1991]، 1973[1989
اند. اما ها پرداختهنظرهاي متفاوت به اين يادداشتهمگي به طور مبسوط از نقطه

ي خود و تاثير آن بر انديشه 1914-1915هاي ي لنين در مورد هگل در سالهايادداشت
  ده است.    ناي مبهم باقي مااز او به شكل عجيبي مساله دسيستي بعاو و نظريه مارك

ي آغازين به آن اشاره كرد به فور در قطعهوي از اين ابهام همان طور كه هانري لبخش
گذارد رسمي استاليني جايي براي اين ديدگاه باقي نمي ياين سبب است كه ايدئولوژ
) را 1908م(يستيسيريوكريي فلسفي نظير ماترياليسم و امپو ماترياليسم خام آثار اوليه

) 1971اي لنين (دريك جلدصفحه 800نه در منتخب آثار دهد. به عنوان نموترجيح مي
- به هگل در سال طبوهاي مراي از يادداشتسكو هيچ نشانهاسيونال ماز انتشارات انترن

در شود. اين موضوع در مورد محققان ليبرال نيز صادق است. يافت نمي 1914-1915هاي 
 750آثار لنين كه شامل  )، منتخب1975ت تاكر(اي مشابه با ويراستاري روبرمجموعه

اين  ها اختصاص داده شده است.صفحه به اين يادداشت 4شود نيز فقط صفحه مي
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اندارد نيز صادق است. نه توم باتامور در فرهنگ هاي مرجع استموضوع در مورد كتاب
ي ) كه بسياري از مواد آن توسط محققان برجسته1983انديشه ماركسيستي(

-تر، دايرههنگ ديويد ميلر با گرايش ليبرالر، و نه در فماركسيسم نوشته شده است

اي به مطالعات لنين درباره هگل وجود ) اشاره1991ي سياسي بلك ول(ديشهنالمعارف ا
انتشار يافت كه  1960ي زندگي و انديشه لنين كه در دهه تحقيق جلد 4 ندارد. حتي در

هاي لنين به يادداشت )1975- 1979(و كليف 1978-1981ردينگ اها عبارتند از (هدوتاي آن
) 1985، سرويس 1975الي كه دو مجلد ديگر (ليبمن پردازد. در حدرباره هگل نمي

خوانش دوباره لنين به  ،هاي جالب اما بسيار كوتاه به اين اثر دارند. بدين ترتيباشاره
  رود.ي برخالف تفسيرهاي استاندارد از آثار او به شمار ميمعناي قرائت

امروزه حداقل به چهار دليل براي ما اهميت دارد. ، 1914-15ت لنين از هگل در قرائ
ي مدهپرداز عقرائتي است اصيل، جدي و جالب از هگل توسط يك نظريه ،نخست

لنين در مورد  1914ي آثار بعد از شناسانهدر مورد بنياد روش ،ماركسيسم. دوم
بخشي از  ،ومدهد. سبهتري ارائه ميامپرياليسم، دولت، رهايي ملي، و انقالب بينش 

برجسته نظير گئورگ لوكاچ ياري رساند  "غربي"هاي راهي است كه به ماركسيست
به بعد به عنوان ماركسيسم هگلي معروف  1920كه بعد از  بكوشد كه در تكامل جرياني

اي ارائه هاي جدي نمونهرغم برخي كاستيمورد هگل علياثر لنين در  ،شد. چهارم
گرايي ها نه يك جزماي زنده از ايدهمجموعهچون هم ،دهد كه امروزه ماركسيسممي

هاي خود را بازآزمايي كند. فرضي بحراني پيشتواند در هر نقطهچگونه مي ،پوسيده
) مراجعه كنيد) من عمدتا به اولين 1995تر به اندرسون در اين مقاله(براي بحث وسيع

  ي اخير خواهم كرد.ا به نكتهگذر يپردازم و اشارهنكته مي
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  ي لنين درباره هگل چه دستاوردي داشتمطالعه
ها را در برابر اثر نهاي درباره هگل مهم است كه آبراي فهم لنين درباره يادداشت

 م قرار دهيم. موريس مرلوپونتيستر او يعني ماترياليسم و امپريوكريتيسيخام
را اثري پيشاكانتي  1908اثر  ،ستانسياليست) ماركسيست اگزي59 -60]، ص 1955[1973(

توان يك مي"ه چگونه از چنين ديدگاهي ناميد و مشخصا اين پرسش را مطرح كرد ك
و روبن  1971ي از مفسران (آلتوسرارائه داد؟ در حالي كه تعداد "تيديالكتيك ماركسيس

ماركسيسم  اند براي نجات اين اثر آن را به شكلي قابل قبول براي) تالش كرده1977
كننده نيست. به خصوص هنگامي كه ها عمدتا مجابهاي آنلالدمعاصر در آورند، است

داري خود ماركس را به هگل كم اهميت جلوه دهند. در اثر كنند حتي وامتالش مي
او در  دهد.تشكيل مي ماخدرك پوزيتيويستي ارنست  راي نقد بخش عمده ،لنين 1908

وجود مادي جهان عيني مستقل از آگاهي انسان استدالل  صفحه در مورد 300بيش از 
هم تسيسم مليپآليسم يا سواو صرفا از اين كه مخالفان مختلف خود را به ايده ؛كنديم

ها را با نسبت كرد كه الزم است خصلت ارتجاعي آننبود و احساس مي كند راضي
كارانه فيلسوف فظهدادن يك پيوند ضروري با عرفان و ديدگاه مذهب ارتجاعي و محا

هاي پي در پي نشان دهد. به ماركس به قولسي جورج بركلي با استفاده از نقلانگلي
و  فهاي فراواني در مورد ماترياليسم فويرباخ، پلخانقولشود، اما نقلندرت اشاره مي

آليسم را به طور عام به عرفان و مخالفان خود و ايده بارهاانگلس وجود دارد. لنين 
آليسم فلسفي چيزي به جز يك قصه تحريف و تزيين شده ايده"كند:وصل مي مذهب

شود ديده مياو  ضفرپيش. حداكثر رشدنيافتگي ماترياليسم لنين در اين "ارواح نيست
بازشناسي نظريه به عنوان "ازتاب مستقيم واقعيت عيني نيست:كه نظريه چيزي جز ب

(لنين "ني همان ماترياليسم استپي، يك بدل تقريبي از واقعيت عيي، كرونويس
ماترياليسم حس، ادراك، ايده و ذهن انسان  "نويسد:). او در ادامه مي265 ] ص1908[1962
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). اين همان چيزي است 267جا ص (همان"ددانرا عموما تصويري از دنياي عيني مي
هد هر دشود. لنين ادامه ميكه غالبا نظريه فتوكپي يا انعكاس معرفت لنين ناميده مي

  غلطد.و اصالت روح در مي ني عرفانظري جز اين به ورطه

هايي به در چكيده علم منطق هگل از چنين خام فكري 1914-1915بعد در  سال 8 لنين
اليسم آليسم و ماتريكند كه بر وحدت ايدهسوي مفهومي از ماركسيسم حركت مي

ماركس  1844فلسفي  -ياي اقتصادهنوشتهتر در دستاستوار است. مفهومي كه پيش
نيز وجود داشت، متني كه در زمان حيان لنين هنوز منتشر نشده بود. يك نمونه از 

هاي او در مورد فصل اول علم منطق هگل تحت عنوان اين پيشرفت در يادداشت
و  "الايده"رسد كه شود، جايي كه لنين به اين نتيجه ميديده مي "هستي براي خود"
گي يا با واسطه گي وندارند، همان طور كه در بي واسطهمطلق قرار در تقابل  "واقعي"

و پيشرفت بزرگي را نسبت به مفاهيمي  ،كي نيستي كوچنيز قرار ندارند. اين نكته
 1914ها از جمله لنين قبل از كه توسط انگلس و پلخانف و به دنبال آن دهدنشان مي

آليسم و قالبي به دو اردوي ايده را به طور هفلسف كه يديدگاه .تكوين يافته است
تر بررسي كنيم آن طور . اجازه دهيد اين نكته را از نزديككردماترياليسم تقسيم مي

ي زيرين از هاي لنين در باره هگل طرح شده است. در ابتدا او قطعهكه در يادداشت
در درجه اول "كند:نقل مي "هستي براي خود"متن هگل را از اواسط فصل 

كند و اين دو در ونگي هستي براي خود به عنوان يك كليت به واقعيت گذر ميپندارگ
 164]، ص 1812-16[1969(هگل "يابندترين شكل مجرد خود وحدت ميتثبيت شده

كه ظاهرا  -داردمير اهسپس لنين چنين اظ ترجمه اندكي تغيير داده شده است).
  اي كه در باال نقل شد:پاسخي است به جمله

العاده آلي به جنبه واقعي عميق است! از نظر تاريخي فوقيدهاي گذار از جنبهي ايده"
ن از نظر زندگي شخصي انسان نيز حقيقت زيادي در يمهم. بديهي است كه هم چن
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ل آيدها. همين طور اختالف قابل توجهاين نكته نهفته است. بر عليه ماترياليسم عاميانه. 
  )114]، ص 1914-1915الف[ 1961. (لنين"تيسن از مادي غير مشروط و نامحدود نيز

توان يك توضيح كامل از ي باال توسط لنين را به سختي ميهر چند كه مالحظه
اظهار نظر كليدي است از آن چه كه  يك هگل دانست اما "هستي براي خود"ي مقوله

هويت آليسم هگل همهگل به دست آورد. لنين آشكارا خود را با ايده از قرائت خود در
تفاوت بسياري دارد. سپس او مثل انگلس  1914ديدگاه او قبل از  باكند. اين موضوع مي

كند. در اين جا باوري دفاع ميهگل در برابر كانت "آليسم عينيايده"و پلخانف از 
آليسم نيست، بلكه بر سر استفاده ترين فيلسوف ايدهمساله فقط هگل به عنوان بزرگ

ترين نكته در ماترياليسم است. مهم خامدر نقد اشكال محدود و آليسم هگل يدهااز 
همانند نقد ماركس از  ؛است "ماترياليسم عاميانه"اين جا كشف لنين در انتقاد از 

كه در تز اول  به همان سانگر غيرديالكتيكي ماترياليسم نظاره و اشكال يك جانبه
  شود.فوئرباخ ديده مي

ي ذات يعني به بخش دوم ش درباره علم منطق به آموزههاياو اندكي بعد در يادداشت
هاي اصلي هگل نظير رسد. لنين در اين جا به تلخيص و تفسير مقولهكتاب هگل مي

دازد. هم چنين مفهوم خودحركتي هگل را براي خود پرو تضاد مي تفاوتويت، ه
ن ارسطويي قواني ازرسد كه لنين با نقد هگل سازد. در اين جا به نظر ميروشن مي

) يكي باشد Aنه تواند در عين حال با () نميA=Aهويت و عدم تناقض كه طبق آن (
دهد: ) ادامه مي134-135]، ص 1914-1915الف [ 1961هايش(توافق دارد. او در يادداشت

 ."كند) روشن ميA=Aرا ( "قانون هويت"بنابراين هگل يك سويگي و نادرست بودن"
رسد. هنگامي كه او مي تفاوتانجامد، بلكه به هماهنگي نميبه نظر هگل هم هويتي به 

]، 1914-1915الف[ 1961نويسد(لنينرسد و ميبه بخش كليدي و غالبا مشهور تضاد مي
هر شيي معيني با هر  ،ي مشخصهر پديده ،مهم است و اين مساله درست"):138ص 
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خويش و در عين  ودارتباط چند جانبه و متضاد قرار دارد. هر چيز خ چيز ديگر در
هگل و مفهوم او از  "تضاد". لنين در اين جا قانون "خويش است حال ديگرِ

بلكه به  ،او را نه تنها به كليدي در فهم هگل "ديالكتيك"يا به طور عام "خودحركتي"
از بخش پاراگراف كامل  پنجكند. در ابتدا او كليدي در فهم ماركسيسم نيز بدل مي

كند. اين خالصه از هگل شامل ضاد را يادداشت ميباب قانون تمختصر منطق هگل در 
  شود:مطلب زير مي

 كه ،شده ادي منطق آن گونه كه تاكنون دركهاي بنيداورييكي از پيش ،اما اين"
ذاتي مثل هويت يا اين ين خصلتا اساسي و درونتضاد يك تع ؛فهم متعارف استبيان 

و اين دو بايد از يك  ،بندي دو تعين باشدرجههماني نيست، بلكه در واقع اگر مساله د
ذات در نظر تر تر و شاخصديگر مستقل باشند، پس تضاد بايد به عنوان تعين عميق

گي ساده، از فا تعيني است از بالواسطهرص ،گرفته شوند. چون هم هويتي برخالف تضاد
آن جا كه  ها و زندگي است، هر چيز تاي تمام حركتهستي مرده، اما تضاد ريشه

حاوي تضاد است در حركت است، حاوي انگيزه و فعاليت است... به عالوه تضاد نبايد 
دهد، بلكه به عنوان عاملي غيرعادي ملحوظ شود كه صرفا در اين جا و آن جا رخ مي

ها كه تنها در نمايشي اصل تمام خودحركتي ؛ي ذاتوزهحاي است متعين شده در نفي
  )439-40]، ص1812-16[1969 (هگل"ود وجود دارداز خ

نيست، بلكه  "حركت"ي كليدي ايم، نكتهدر اين جا ما از ماترياليسم خام فاصله گرفته
خيزد. از اين مياز درون موضوع مورد بررسي بر تيركخودحركتي است. و اين خودح

رود، بلكه دايم يا محصول نيروهاي خارجي به شمار نمي "جريان"ي يك رو نتيجه
دهد. به تكامل را تشكيل مي تحول و ني موضوع مورد نظر است كه قلبتضاد درو

جامعه معين كليد درك تغييرات درون آن  كواژگان نظريه اجتماعي، تضاد دروني ي
  يابد.جامعه است، تغييراتي كه همچون روند خودتكاملي و خودحركتي انكشاف مي
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ه در نزد ماركس، بلكه ) از كشف اين مطلب ن141]، ص 1914-1915الف[ 1961(لنين 
  آيد:مستقيما در نزد هگل به وجد در مي

خودي(از حركت و خودحركتي(توجه كنيم اين جنبش دلبخواهي (مستقل) خودبه"
- تكانه"، "اصل هر گونه خودحركتي"، "حركت و زندگي"، "تغيير"لحاظ دروني الزم) 

ند كه اين كچه كسي باور مي -"هستي در خود"مقابل  "اي به حركت و فعاليت
  ؟؟"گرايي مجرد و غامض(دشوار، بيهوده) باشدي هگلهسته

هاي اجتماعي هديدتضاد دروني اشياء و پ اين رو، بنياد حركت و خودحركتي، براز 
-زمان به عنوان حركتي خودبهاست. لنين در نظر خود در مورد اين حركت هماستوار 

انگار ماركسيسم سادهي مدل جبرباورانه ،خودي و از لحاظ دروني ضرورري
امليت هگلي عين حال مفهوم تاريخي و اجتماعي عكند، و در سيونال دو را رد مياانترن

هستي "ساني و نههم نه ، وتضاداز  ناشيپذيرد. به نظر لنين مفهوم خودحركتي را مي
چيزي كه او از كشف آن به . دهدتشكيل مي ي منطق علم هگل راهسته ،"مرده

 ) برداشت خود از143]، ص 1914-1915الف[ 1961در قطعه زير لنين( آيد.هيجان مي
  كند:را خالصه مي مفهوم تضاد نزد هگل

را در  گذار از يكي به ديگري يابد، امادر مي اختالف و تضاد را ،يك) درك متعارف"
  تري برخوردار است.يابد، در حالي كه اين موضوع از اهميت بيشنمي

كند، امور را يابد، آن را بيان ميتضاد را در مي ژرفاي. مندانهدو) دريافت و تعمق هوش
از خالل  اكه تا خود ر "دهدمفهوم فرصت مي"دهد به ر قرار ميدر پيوند با يك ديگ

  .كندتضاد به نمايش بگذارد، اما مفهوم امور و مناسبات را بيان نمي
ها، تنوع محض تخيالت، گونيورز (ذهن) تفاوت ناروشن يا مبهم گونه) خرد انديشهسه

دهد. صرفا هنگامي كه تضادها به تر نشان مياففاختالفات ذاتي به شكل تقابل را ش
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 -شوندگوناگون در ارتباط با يك ديگر زنده و فعال مي هايماهيت ،رسنداوج خود مي
   ."ابند كه ضربان دروني خودحركتي و زندگي استيها به نفي دست ميآن

اي است كه لنين بين دو چيز برقرار اين جا جديد است رابطه درآن چه به خصوص 
 رسد: از يك سو خودحركتيِكند كه بالواسطه به صورت دو تضاد كامل به نظر ميمي

. تضاد صرفا بين نيروهاي بي جان "ورزانديشه خرد"خودي و از سوي ديگرخودبه
هاي زنده كه انسانزندگي و تعامل  رتر دچنين و حتي مهموجود ندارد، بلكه هم
  اند وجود دارد.  ورزهصاحب خرد و انديش

 "ي مفهومموزهآ"بخش پاياني علم منطق هگل، يعني اما لنين در مطالعه خود از 
پردازد. اين جا زين اين فصل يعني قياس ميابحث آغ هدارد و بميگامي به پيش بر

گفته  "جمله قصار"حادهد كه اصطالاختصاص مي چيزي به هاي خود رالنين يادداشت
دهد. به ي رسمي ماركسيسم قرار ميفلسفه آشكار با تقابل. او اين بخش را در شودمي

-گرايي، ماخراجع به مساله نقد كانت ". او اين مبحث را تحت عنوانويژه عليه پلخانف

  دهد:ارائه مي"گرايي معاصر
ر از ديدگاه تا به طور كلي) بيشرگري الادري باوري را (وپلخانف كانت -1

 -دهد تا از نظرگاهي ديالكتيكيماترياليسم عوامانه مورد انتقاد قرار مي
تا بدان جا كه صرفا آراي آنان را در بادي نظر[از سرآغاز] رد  ؛ماترياليستي

-گونه كه هگل كانت را تصحيح ميكند(آنها را تصحيح نميكند اما آنمي

دهد، پيوند و گذار و شان نميشكند، تعميم و گسترشان نميكند)، تعميق
  دهد.هاي هر مفهوم را نشان نميانتقال

تر به ها را بيشها و هيوميي بيستم) كانتي(در آغاز سده هاماركسيست -2
 ي هگل.اند تا به شيوهبوخنر) مورد انتقاد داده ي فويرباخ (وشيوه
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براي  "اليسم عوامانهماتري"كاربرد واژه  ،در اين جا چند مساله عمده وجود دارد: نخست
موضوع گرويدن به هگل. لنين  ،سركرده فلسفي ماركسيسم روسي پلخانف است. دوم

تحليل "ها به يك چنين اظهار نظري نكرده بود كه ماركسيست چ گاهتر هيپيش
تر به نياز به مطالعه هگل به عنوان روش دريافت نياز دارند. او تا به حال بيش "يلهگ

 براي بررسيگويد كه كرده بود. در اين جا او به طور ضمني مي واقعي ماركس اشاره
احتياج داريم.  "ي هگليشيوه"گرايي به تحليل به برخي مسايل فلسفي مثل نقد كانت

رن بيستم به شمار خواهم بگويم كه لنين اولين ماركسيست هگلي قاز اين رو من مي
آثار اوليه خود او وجود دارد.  بهانتقاد  ازهاي محكمي اين جا نشانه ،رود. سوممي

اما در ماركسيسم روسي ماخيسم  ،اندگرايي نوشتهها عليه كانتبسياري از ماركسيست
مهم تبديل شده بود. لنين و پلخانف دو شخصيت عمده بودند كه نفوذ  عبه يك موضو

ن ترتيب اشاره لنيماخيسم را در ماركسيسم روسي مورد انتقاد قرار داده بودند. بدين 
بايد انجام  "در آغاز قرن بيستم"كه به نظر او  "گرايي معاصرگرايي و ماخنقد كانت"در

ماترياليسم و "چنين اثر خود او يعني بلكه هم ،شود به احتمال زياد نه تنها آثار پلخانف
  گيرد.را نيز در بر مي "يتيسيسمامپريوكر

نويسد ي قصار ديگري ميفصل قياس اثر هگل جمله هاي مربوط بهلنين در يادداشت
عبارت ين جمله ده قرار گرفته باشد. اااو مورد استف هايهكه شايد بيش از ساير جمل

ي ماركس، و به ويژه فصل نخست آن را محال است بتوان به تمامي سرمايه"است از :
دريافت بي آن كه دقيقا و به تمامي كل منطق هگل را مطالعه كرد و فهميد. نتيجه آن 

 الف 1961اند!!. (لنينها ماركس را نفهميدهقرن بعد هيچ يك از ماركسيست كه نيم
براي گيرترين اظهار نظر لنين در مورد اهميت هگل ). اين چشم180]، ص 1915-1914[

  آن را مورد بررسي قرار دهيم.  هاماركسيسم است. اجازه بدهيد الزام
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لعه قرار را مورد مطا "هگل"كند كه كل منطق ها توصيه مياو به ماركسيست ،نخست
ها در مورد ماترياليسم هاي آنهاي انگلس و پلخانف و بحثدهند. لنين كه با آموزش

كل منطق هگل  يخواست كه به مطالعهتربيت شده بود، حاال از ديگران مي ديالكتيك
لودويگ فويرباخ و پايان "اشتر انگلس در مشهورترين كتاب فلسفيبپردازند. پيش

هگل را به طور  "روش"ها بايد نوشته بود كه ماركسيست "كالسيك آلمان يفلسفه
هاي بين نار بگذارند. لنين در اين جا به تفاوتكاما نظام او را  ،يرندماترياليستي بپذ

اش درباره كل منطق هگل را بايد به سادگي به كند و توصيهنظام و روش اشاره نمي
هاي لنين در نوشته ،نگارانه انگلس قرائت كرد. دوماعنوان گامي فراتر از تقسيم ساده

باوري و نظير كانتهايي ها براي نقد جرياناركسيستكرد كه ممي نهادپيش خود قبلي
اكنون به هگل مراجعه كنند. اما  ،دانستها را رقباي ماركسيسم ميآن هك ،اخيسمم

بايد  ،ني كاپيتاليع ترين اثر نظري در ماركسيسمبراي درك مهم هاگويد كه آنمي
آن  "به خصوص فصل اول"، واين مساله .مستقيما هگل را مورد مطالعه قرار دهند

 1914براي كل آن اثر صادق است. اين تاكيد بر فصل اول براي ماركسيسم در سال 
وارگي كاالها در فصل اول بسيار مبتكرانه بود. گرچه او هيچ گاه به بخش اول بت

تاريخ و آگاهي "ولين بار در اكاري كه لوكاچ براي سرمايه اشاره نكرد، 
تر توانيم مشاهده كنيم كه بيش) مورد تاكيد قرار داد. ما مي]1923[1971("طبقاتي

به عنوان مركز سرمايه و شايد حتي كل ماركسيسم خودنمايي  ،نه اقتصاد ،ديالكتيك
في خويش به ي فلس]. نكته سوم براي لنين گسست دوباره او از گذشته1كند[مي

م بگويم كه لنين  همان است. در اين جا مايل سيسميتو امپريو كري ترياليسمخصوص ما
رسد كه خود را در شمار و به نظر مي از او مالحظه گرديد، ياد شده فرازكه در دو  گونه

ق به علت عدم مطالعه و فهم كامل منط"كه  دهدميهايي قرار ماركسيست جايگاه
دانم، نه گ ميربز يتهاما. من اين را "ن گذشته ماركس را نفهميدنددر نيم قرهگل ... 
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گويم كه ليه خود لنين نيز. من يك بار ديگر مي، بلكه عپردازان بزرگفقط عليه نظريه
اي كه ها و قطعهلوقمبنا استوار است كه هر دوي اين نقلاين موضع تا حدي بر اين 

و  باورينقد كانت"از اين عبارت دهد بعدبه صراحت پلخانف را مورد انتقاد قرار مي
ا اين موضوع دست و بن و پلخانف يچه كسي غير از لن "خيسم معاصر قرار داردما

  كردند؟پنجه نرم مي
موضوع "به فصل نهايي تحت عنوان  ،هايش در باره علملنين كمي جلوتر در يادداشت

به هايش بلي يادداشتهاي قدر بخش خود، كه ي روشد. او در ادامهرسمي "شناخت
ي خود را و ترجمه كندنقل ميدر سمت چپ صفحه را  يبلند عبارت كار گرفته بود،

ترين در اين مورد يكي از عميق ،. اظهار نظر خود اودهدقرار مي سمت راستاز آن در 
 دهد،را بازتاب مي شناخت انسان نه تنها جهان عيني"فرازهاي اين يادداشت است:

). اگر شناخت صرفا جهان را 212، ص 38(مجموعه آثار جلد  "آفرينديز ميبلكه آن را ن
بنابراين او از نظريه خام آفريند؛ ميآن را  فراتر از اين،، بلكه حتي كندمنعكس نمي

مراد  ،كريتيسيسم فاصله زيادي گرفته است. در اين جا يسم و امپريولبازتاب در ماتريا
نزد هگل ايده  اين آن طور كه ،ي يا علمي نيستا شناخت فلسفتنهشناخت مطمئنا  از

. كانون گيردبرمينيز در  را انقالبي يين شناخت در نظريهچنشود، بلكه همبيان مي
بازتاب و توصيف  ،اش از هگل همين نكته است. مطمئنا شناختتوجه لنين در مطالعه

 وانگهي،. استدي در واقع جهان تاريخي و ما لنين نيز از اين سخن،مراد و جهان است 
. از بسياري جهات اين "آفريندمي"جهان را  "شناخت"يدوگهمان طور كه لنين مي

هاي هگل از نظر بازانديشي و تنظيم مجدد مقوالت قول نقطه اوج تمامي يادداشتنقل
از اين جا به بعد او اندكي به ماترياليسم  .]2رود[به شمار مي 1914فلسفي قبل از 

اش از علم منطق هگل او پاييني خالصه هايهدر صفح ؛گرددبر ميماركسيستي سنتي 
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پردازد گرچه ديگر به ذهنيت اشاره تر به موضوع عمل و ماترياليسم ميهر چه بيش
  كند.نمي

 بارهدر لنين  هايترين بخش يادداشتاصلي، "خالصه علم منطق هگل"عالوه بر 
جلد تاريخ فلسفه هگل است.  3وند با پيدر  1915ي او در سال اصفحه 60ي جزوه ،هگل

شامل تر گيرد، و بيشميي اول اين اثر عظيم را در برهاي لنين فقط نيمهيادداشت
تا تفسير او در باب نظر هگل پيرامون  است، اظهارنظر عمومي او در باره ديالكتيك

رسد كه ها به نظر ميهاي اصلي اين يادداشتشخفلسفه يونان. در برخي از ب
ليسم و ماترياليسم است و آدار نوعي وحدت بين ايده) طرف276] ص 1915[ب1961ين(لن

ليسم هوشمند به آايده"كند:دفاع مي "ليسم هوشمندآايده"هاي مشخصا از شايستگي
ليسم ديالكتيكي آلوحانه. ايدهليسم سادهآايده به تر است تاماترياليسم هوشمند نزديك

-نيافته، مرده، عوامانه، ايستا، به جاي سادهي، تكاملمتافيزيك هوشمند، به جايو 

ي دهندهال نشانو احتما -ي باال بسيار مبهم است. در حالي كه دومين جمله"لوحانه
 ي نخستجمله -است كه به قصد انتشار نبوده است از يك متن ليلهاي تحدشواري

ليسم با آهي از اشكال ايداظهارنظري قوي و در خور توجه در باب وحدت برخ
-ماترياليسم ساده . با در نظر گرفتن شباهت جرياني كه او در اين جااست اليسمريتام

در باال  "ماترياليسم عوامانه"تر تنظيم كرده بود، و مقوالتي كه او پيش ،نامدانه ميلوح
 وداد شود. ند عليه ماركسيسم انترناسيونال دو قلمتواند به عنوان نقدي بسيار تُمي
 - ي اقتصاديهاديدگاه ماركس در يادداشت با ياد شدهعبارت  ، تشابهايناز ر تمهم

ماركس  ،متني كه براي لنين ناشناخته بود. در اين متن است؛] 1844فلسفي[
ليسم و ماترياليسم آبه وحدت ايده دانيم،ميهمان طور كه  ،)577] ص 1844[1968(

-گرايي تمام و كمال قلمداد مينسانگرايي يا اتعيطب "كند و موضع خود را اشاره مي
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- ليسم و ماترياليسم متمايز است و در عين حال حقيقت وحدت دهندهآكند كه از ايده

  ."دهدرا تشكيل مي دو ي آن
كند كه هايش به صراحت بيان ميلنين در اظهار نظر ديگري در صفحه بعدي يادداشت

ماترياليسم فلسفي از نوع  ده ازكننخط متمايزديالكتيك هگلي(ديالكتيك هوشمندانه) 
، بدان ، اكنون پذيرش فلسفه پلخانف نيستمسالهپلخانف(ماترياليسم ابلهانه) است. 

كه نتايج سياسي او نيز مورد قبول نبود. در اين جا  گونههمان  بود؛ 1908سان كه در 
  :رودرا نشانه ميخطاي پلخانف  عبارتي روشن با ،ديالكتيك هگلي در واكاوي لنين

 (بلتوف+ باره فلسفه(ديالكتيك) نوشته است پلخانف احتماال حدود هزار صفحه در"
در ميان اين صفحات،  ؛مسايل بنيادي و غيره و غيره) باوري+كانتعليه  باگدانف+عليه 

باره تفكراتش(ديالكتيك به معني دقيق كلمه،  باره منطق كبير، در ارتباط با آن، در در
 ."به عنوان علم) هيچ!!

اش است. يعني بنيادي لنين از مفاهيم فلسفي پيشين ين اظهار نظر نمودار گسستا
ي بلشويسم و منشويسم، كه ماترياليسم فلسفي پلخانف بوده هاي عمدهمفاهيم جريان

در  1844است. عبارت باال نقد تندي است بر ماركسيسم رسمي و بازگشتي به ماركسِ 
هم است كه به ياد داشته باشيم كه لنين هيچ فلسفي. اما م -هاي اقتصادينوشتهدست

هايش ها را به پلخانف و ماترياليسم عوامانه علني نكرد، حتي در نوشتهگاه اين حمله
  .1917درباره هگل و ديالكتيك در 

در  ،علني كردخود را در باره هگل   1914-1915هاي ترين جايي كه لنين يادداشتمهم
انتشار در براي  ،"ماترياليسم رزمنده تاهمي"عنوان تحت  1922اي بود كه در مقاله
. اين مجله خيلي جديد و مهم نشريه نظرييك  :نوشت "زير پرچم ماركسيسم" مجله

تر از اين مقاله مطلع منتشر شد. كارل كورش پيش 1925زود به آلماني نيز در سال 
) 1923و فلسفه( ماركسيسم د با عنواناي از آن را در آغاز رساله خوشده بود و قطعه
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-فلسفه ) براي خوانندگان خود233]، ص 1922ب[1965( 1922 ينقل كرد. لنين در مقاله

بيعي كه ماترياليسم علوم طضيح دهد. با اين توهگل را با زبان ساده شرح مي ي
از  ؛"ها بايد مورد استقبال قرار گيردانديشي كشيشغامض"مطمئنا در مبارزه عليه
ش طبيعي و هيچ ماترياليسمي در مقابل كه هيچ دان داشت سوي ديگر بايد توجه

مگر بر يك  ،وايي تاب مقاومت نداردبيني بورژي نظرات بورژوايي و احياي جهانملهح
 تماترياليس"دهد بنابراين بايد يك لنين ادامه مي ."بنياد محكم فلسفي قرار گيرد

نوبت به پشتيباني  بود. سپس "ديالكتيكي" و، "ماركسيستي"و  "مدرن"، "پيگير
ي رسد كه سرراست با مفهوم سوژهصريح او از مطالبه مستقيم ديالكتيكي هگلي مي

ري ماعدر مبارزه رهايي ملي و عليه است 1914انقالبي جديد غير از طبقه كارگر بعد از 
  :يابددست مي در آسيا

-مطالعه نظامبايد  "به زير پرچم ماركسيسم"يابي به اين هدف، ويراستاران براي دست

دهي كنند؛ ديالكتيكي كه ماركس مند ديالكتيك هگل از منظر ماترياليستي را سازمان
به طور عملي در كتاب سرمايه و در آثار تاريخي و سياسي خود با موفقيت به كار برد... 

يعني صدها ميليون از  -هر روزه طبقات جديد در شرق (ژاپن، هند و چين) بيداري
دهند و انفعال و رخوت ترين بخش جمعيت جهان را تشكيل ميرگهايي كه بزانسان

شان را تاكنون ركود و پوسيدگي بسياري از كشورهاي پيشرفته اروپايي تاريخي
حيات مردم جديد و طبقات جديد ماركسيسم را از نو دوباره  -مشروط كرده است

  ) 214] ص 1922[1965كند.(تاييد مي
) با توجه به اين كه شايد خوانندگانش نه فقط به 233- 4]، ص1922ب[1965( 1922نين ل

دشواري فهم هگل ممكن است دچار ترديد  سببچنين به ايدئولوژيك، بلكه هم دليل
  كند:اضافه مي ،شوند
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... العاده دشوار است، اين تبليغ ديالكتيك هگل فوقه، اين تفسير، اين مطالعالبته"
مند سامان و نظامي بهست به مطالعهباينويسان زير پرچم ماركسيسم ميمقاله

توانيم و ي كار خود قرار دهند. ما ميديالكتيك ماترياليستي ديالكتيك هگلي را پايه
هايي از آثار اصلي هگل ها شرح و بسط دهيم، تكهي جنبهبايد اين ديالكتيك را از همه

ها ا طرح نمونهرا در مجله چاپ كنيم، از ديدگاه ماترياليستي تفسيرشان كنيم و ب
بست، ي روابط اقتصادي و سياسي به كار ميروشي كه ماركس ديالكتيك را در حيطه

هاي آن را با وفوري و تاريخ اخير، به ويژه جنگ مدرن امپرياليستي و انقالب، نمونه
نويسان گذارد بر آن شرح بنويسم. به نظر من ويراستاران و مقالهنامعمول در اختيار مي

 "انجمن دوستان ماترياليست ديالكتيك هگلي"ماركسيسم بايد نوعي زير پرچم 
  ."باشند

مطالعه عميق نه فقط ديالكتيك به  دعوت بهژگي اين فراخوان آشكار ويترين برجسته
براي انتشار آثار هگل در  ببلكه ديالكتيك هگل به طور خاص است و فراخوان ،طور عام

  روي.وي ماركسيستي در روسيه شپيشروترين مجله
هاي خود بسط داده لنين در يادداشت ترين اشاره علني به مطالبي است كهاين كامل

هاي هگل به آن كه در يادداشت آن گونهنه  و "هرياليسم رزمندتما"عنوان  زيراما  ؛بود
ليسم و ماترياليسم مفهومي كه با ماركس جوان آاشاره كرده بود. يعني وحدت ايده

  كرد.پيوند مجدد برقرار مي
  

  هاي قرائت لنين از هگلمحدوديت
يا  ،عدم انتشار هي دارد و ببيروني محدوديت در مطالعات لنين از هگل جنبهاز  ينوع

گردد كه او در آن جا ارائه داده باز مي ترين مفاهيمترين و جسورانهعميق هب ارجاع
ب عجيبي وجود تركي 1914او در باره ديالكتيك بعد از  . در اظهارت علني و مكرراست
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و از  ؛هاي هگلجديد و برتر در يادداشت ياشاره ضمني به ديدگاه ،از يك سو :دارد
منبع  همچون "ماترياليسم عوامانه"از آن به عنوان يزي كه چتمجيد از  ،سوي ديگر

ابهام فلسفي "]) اين مشكل را 1973[1989( . دونايفسكاياكندياد مي نظريه ماركسيستي
در بخشي از كتاب  توانمي ي خوبي از ديالكتيك نزد لنين رامونهنامد. نمي "لنين

يك "تحت عنوان  1921كه در  سراغ گرفت ايجزوه از به نقل )1941ماركوزه(ماركوزه 
) بحث 90] ص 1921)[1965به نگارش در آمده است. لنين( "هابار ديگر درباره اتحاديه

توانايي و توجه دقيق او در "وبوخارين با ستايش از  ،كندخود را با ديالكتيك شروع مي
شود كه نه به او متعرض مي بعد اما چند خط ،"هاي نظري هر پرسشيافتن ريشه

با  . او)93] ص 1921)[1965لنين ( "مل سياسي و نه اقتصادي نبايد از نظر دور بماندعا
  كند:  طرح مساله كليت اضافه مي

گري به جاي كنش و واكنش ديالكتيكي جانِ كالم اشتباه نظري او نشاندن التقاطي"
يابيم). نگرش نظري او عبارت است سياست و اقتصاد است(كه در ماركسيسم مي

گري است. ديالكتيك . اين التقاطي"اين و آن يكي"، "يك سو، و از سوي ديگر"از:
اي از و نه چل تكه كندطلب ميشان ي روابط را در تكامل مشخصوارسي همه جانبه

  ."را هاريزهها و خردههتكه پار
كند با ارائه تعريف زير از منطق مستقيما به هگل اشاره مي )94] ص 1921)[1965لنين (

همان گونه كه در باال به آن  ،او مفهوم ديالكتيك را به عنوان مفهوم كليت .ديالكتيك
  كند:خالصه مي ،اشاره شد

بايست در شته باشيم مياز شيي دا نخواهيم شناختي راستياگر مي كه نخست آن"
. اين مهايش را بررسي"ميانجي"ها و ، پيوستگيي وجوه و ابعادآن نظر كنيم و همه

، اما يافتني استدستيدوار باشيم كه به تمامي توانيم امچيزي است كه هرگز نمي
است. دوم آن كه  انجمادها و تصلب و قاعده جامعيت سپر محافظي در برابر اشتباه
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است شيي حتما در تكامل، در تغيير و در  آن نتضميكي ممنطق ديالكت
كند) در نظر آورده شود. اين نكته (چنان كه هگل گاه چنين تعبير مي"خودجنبشي"

اما اين نيز  ،شودواسطه روشن نميدر مورد چيزي چون يك ليوان بي درنگ و بي
استفاده از آن  م است، و اين به ويژه در مورد هدف آن،دست خوشِ تغيير و تحول داي

تواند به عنوان فقط چنين مفهومي مي ،ش با جهان پيرامون مصداق دارد. سومو پيوند
   ."هاي انساني عمل كندمعيار حقيقت و شاخص عملي پيوند آن با خواست

در اين جا به خصوص اشاره صريح به ديالكتيك هگل جالب توجه است و شرح 
، تضاد و خودحركتي و هاي هگل: پيوند متقابلاي از مقوالت كليدي از يادداشتهفشرد
  مقوالت. و ساير

 ،جستجوي فلسفي جديدش در مورد ديالكتيك هگلهنگام  ي بيان لنين،اما شيوه
او ناگهان به پلخانف  ،كند. در بحث فوق در مورد منطق ديالكتيكميمبهم  مساله را 

ي هاي انتشار نيافتهتيادداش در گرديد، مالحظهكه  گونهكه همان  ،كندمراجعه مي
اين مساله، يعني گيرد. به عنوان يك ماترياليست عوامانه مورد بي مهري قرار مي لنين

ي لنين در شود كه چهارمين مالحظههنگامي آشكار مي ارجاع دوباره لنين به پلخانف،
  :طور كامل نقل كنيم راطق ديالكتيك باره من

پلخانف فقيد ميل داشت به پيروي از هگل چهارم آن كه منطق ديالكتيكي، چنان كه "
. "حقيقت هميشه مشخص است و هرگز مجرد و انتزاعي نيست"بگويد، بر آن است كه 

نيد به يك كمونيست اتوبگذاريد (در پرانتز براي اعضاي جوان حزب بگويم كه شما نمي
كرده هوشمند و واقعي تبديل شويد بدون اين كه تمام آثار فلسفي پلخانف را مطالعه 

يچ چيز بهتري در چون در باره ماركسيسم ه -دي] است[جهو مراد من مطالع -باشيد
  ."دنيا نوشته نشده است هيچ كجاي

  دهد:و پاورقي اضافه شده به تمجيد از پلخانف ادامه مي
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-ويژهمجلدهاي  در قالبآثار پلخانف گام نخست مناسب است اگر در در ضمن كاري "

در يك سلسله از  و انتشار يابد. هاي تفصيلي و غيرهمايهبا ن او، مقاالت فلسفي اي
كنم كه هاي درسي استاندارد در مورد كمونيسم گنجانده شود. دوم من فكر ميكتاب

فلسفه  در بارهنظرات پلخانف  ازدولت كارگران بايد از استادان فلسفه بخواهد كه 
 خود آن را به شاگردان ماركسيسم مطلع باشند و از اين توانايي برخوردار باشند كه

  ."منتقل كنند
ي لنين هر چند جالب و مبتكرانه بود بدين ترتيب  بحث درباره ديالكتيك در جزوه 

هر چند كه چندين بار در  ؛كندمنتهي از ذكر هر نقدي به پلخانف اجتناب مي
انه دهد، چه در مورد مساله ماترياليسم عوامهاي هگل او را مورد نقد قرار مييادداشته

نظام يافته از علم منطق هگل ارائه  هو چه در مورد اين كه پلخانف هيچ گاه يك مطالع
مخاطبان اش براي "هگلي"هايتر كردن استداللنداد. آيا اين امر آگاهانه براي ماليم

به مطالعه  -ندداشتاگر اصال وجود مي -هااش نبوده است؟ تعداد كمي از آنبلشويك
 ،داشتند باوراركسيسم نوع پلخانفي م هها عمدتا بودند. آنمستقيم هگل پرداخته ب

لنين خود  آن كه يا . وانديشيداين گونه مي 1914از  پيش خود نيز كه لنين سانهمان 
  در مورد نظرات و مطالعه جديدش در مورد ديالكتيك هگل دچار ابهام و ترديد بود؟

اش ديگري به رفقاي حزبي هجرمشا به تحميل آيا اين مطالب ناشي از عدم تمايل لنين
ل مساله ملي، اندازه با مسايل مشخص سياسي مث بود، در شرايطي كه بيش از

نخواهيم از جنگ داخلي،  اگر -كراتيزه شدن دولت جديد شوروي درگير بودوروب
 يلنين نتوانست مطالعهرو به هر  .سخن بگوييم انقالب جهاني گسترش بازسازي و

ي اصلي اظهارات در حالي كه جنبه. ده و آن را منتشر كنبه پايان رساندخود را 
 -كنيمها مشاهده ميهمان طور كه در بحث اتحاديه -عمومي او در مورد ديالكتيك

به آميزي . اما او در عين حال با لحن ستايشماركسيسم هگلي داشت يتر صبغهبيش
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او در باره  هايادداشتپلخانف در ينسبت به نگاه او به  اين كه دادپلخانف ارجاع مي
كه هيچ گاه مطالعه جدي از منطق هگل ارائه  ،"عامي ياليسترتما"هگل به عنوان يك 

اش هايپلخانف را بعد از نوشته ك گام به عقب بود. لنين اين داوري نسبت بهي ،نداده
  .درهيچ گاه به طور علني اظهار نك 1914-15در 

آن  ي، بشود چاپليسم و امپريوكريتيسيسم بازيااثرش ماتر داد تا اجازه 1920لنين در 
، جديد پكه تغييري در آن ايجاد كند. در يك پارگراف كوتاه به عنوان مقدمه بر چا

به عنوان كمكي براي ") اظهار اميدواري كرد كه اين اثر 21] ص 1908[1962لنين(
صد معين ه با قچ ."آشنايي با فلسفه ماركسيسم و ماترياليسم ديالكتيك سودمند باشد

هاي يادداشت اشاره بهبدون  ، در هر حال،ي جديدپ اين اثر با مقدمهيا بدون آن بازچا
كند. اين مخدوش مي ديالكتيك را در مورد 1914موضع لنين بعد از  ،هگلاو در باره 

  ن نشانه از ابهام فلسفي لنين است.ياول
امري دروني  1914-15هاي طالعات هگل در سالدومين محدوديت لنين در پيوند با م

در مورد چندين مفهوم  نيز هااست، كه در تفسير يك جانبه و ابتر او حتي در يادداشت
ي بين قرائت لنين از بحث هگل در مورد رابطه ،ي مهمشود. يك نمونهديده ميهگلي 

، به خصوص "شناخت"نظريه و عمل است در فصل نهايي علم منطق يعني نظريه
] در 1973[1989. در اين جا مجددا دونايفسكايا("نظريه خير"يبخش آخر اين فصل يعن

اشاره  يكند كه لنين آن چنان شيفتهي اشاره مياين مساله كليد ) به29مقدمه ص 
نظري و دوري از  يدر واقع هيچ چيز لنين را به ايده"شود كهي عملي ميهگل به ايده

ائت يك جانبه از متن اصلي به يك قر بدين سان ، و"شودرهنمون نمي يي عملايده
) يك تفسير به شدت متفاوت از هگل و 350] ص 1948[1975اما لوكاچ( .انجامدهگل مي

برتري مشخص "كند. او لنين را به خاطر درك بحث لنين از نظريه و عمل ارائه مي
كاچ در اين جا ، اما بحث لوكنددر متن هگل تمجيد مي "ي نظريي عملي بر ايدهايده
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ذاريد به چ بگعجيبي سطحي است. با در نظر گرفتن تفسير دونايفسكايا و لوكا به شكل
  بحث لنين نظري بياندازيم.

) 213] ص 1914-15[فال 1961( ،هگلخود در باره هاي لنين در اين بخش از يادداشت
  :قرائت كند زير را به شكل اوتمايل دارد كه 

چنين از اعتبار عام بودن بلكه هم (نظري) است، چون نه تنها از عمل برتر از معرفت"
. در يك جا او قطعه زير را به طور كامل از هگل "فعليت بالواسطه نيز برخوردار است

مفهوم ذهني به عنوان  ،نظري يايده در"): 811] ص 1812-1816[1969كند(نقل مي
گيرد كه ظرف و برابر جهان عيني قرار مي عامي كه هيچ تعيني از خويش ندارد در

اين واقعي است كه  ،ي عمليكند؛ اما در ايدهيخويش را از آن كسب م حتواي معينم
اما آن قطعيت كه ذهن نسبت به خود از آن برخوردار  ؛گيرددر برابر واقعي قرار مي

قطعيت نسبت به فعليت خويش و فعليت  .شوداست، در خود و براي خود تعيين مي
  ".نداشتن جهان است...

ي صرفا نظري چون حركتي فراسوي ايدهفوق را هم عبارته لنين رسد كبه نظر مي
ليستي. به آالعاده ايدهچنين اظهارنظري است فوقدريافته است. به عالوه قطعه فوق هم

خارج، كه اين مساله را به ذهن  "فعليت نداشتن جهان"خصوص در بخش آخر در 
اين متن را  نفي كند. لنين تواند جهان واقعي راي عملي ميكند كه ايدهمتبادر مي

گيرد كند و انسان تصميم مييعني جهان انسان را قانع نمي":كه كندتفسير مي چنين
). براي لنين عمل در 213] ص 1915-1914[1961("با فعاليت خويش آن را تغيير دهد

ي عمل در يك سوژه ،برابر جهان واقعي قرار دارد، اما نه صرفا به طور كمي و مادي
اطمينان دارد تا آن جا كه  "فعليت خويش"ي زنده پيكر يافته است كه نسبت به انسان

به روشني  ي [بحث]كند. به نظر لنين اين جا زمينهجهان موجود اجتماعي را نفي مي
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تند، بلكه هم چنين يسكليد انقالب صرفا نيروهاي عيني ن .انقالب اجتماعي است
خود آگاهي دارد. خودآگاهي است كه از فعليت  تكامل ذهنيت  

ي پاره چونهمروشن  هايعبارتلنين قادر نيست  ،اما در همان قطعه از متن هگل
ي عملي ي كه با دقت تقدم ايده؛ عبارته بعد قرار داردزير را نقل كند كه در چند صفح

ي نظري ي ايدهي عملي هنوز فاقد لحظه...ايده"بخشدتري ميرا تعين بيش
ي عبارت و چندين عبارت مشابه). لنين از اين 821] ص 1812-1816[1969(هگل "است
دهند و يا بر اهميت عملي را مورد انتقاد قرار مي يهاي ايدهدوديتكه يا مح -آن
هايي در حالي كه لنين عبارت. شودبا مسامحه رد مي گذارندنظري انگشت مي يايده

دهد، اما مورد انتقاد قرار مي ها محدوديت ايده نظري راكند كه هگل در آنرا نقل مي
. لنين در مورد كنداي نميي نظري اشارههرگز به انتقادهاي نيرومند هگل از خود ايده

-1915[فال 1961دهد(تفسير زير را ارائه مي يبه طور كل "خير"ي بحث هگل از ايده
  ):217] ص 1914

-كي از صورتمنطقي است، ي "قياس"فعل، عمل، يك به نظر هگل  "...فعلقياس "

 بودگيديگر عمل انسانمعنا كه  ! البته نه به اينهاي منطق است. و اين درست است
ها بار ارديليبا م عمل انسان ،ليسم مطلق)، بلكه برعكسآايده =(صورت منطقي است 

  ."بنددنقش مي منطقي  شكل صورتدر آگاهي انسان به  ،تكرار خود
 مكاشفه ويلسوفان اهل ان آمده بود كه فظاهرا لنين آن چنان از كشف خود به هيج

شوند، دچار آن مي چون فيلسوفان اهل عملود همي خشيوهنساني به مجرد اانديشه 
  .يابندعدي ارائه هگل را در نميكه خصلت چندببدان سان 
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  ماركسيسم درسهم لنين در ارزيابي از چند نكته 
-تر در مورد لنين مربوط ميميچگونه به يك ارزيابي عمو شده در باال حمسايل طر

تري را بيان كنم(براي شرح شود؟ در اين جا من مايل ام كه تفسيرهاي الزاما كوتاه
شود تا تر به شكل احكام طرح ميمراجعه كنيد) كه بيش 1995تر به اندرسون مفصل

  هاي نظري.استدالل
اال بيان شد، تمايل لنين براي حل مسايل فلسفي در سطح عملي، همان طور كه در ب

ي مهمي دربر ندارد، اما يك موضوع اساسي اين است كه به ماركسيسم قرن نكته
ها خواهم بگويم كه غالب ماركسيستبيستم به طور كل آسيب رسانده است. من مي

تواند مسايل نظري و سياسي اند، كه گويي پراتيك به تنهايي مياي عمل كردهبه گونه
تواند يك جامعه جديد و آزاد را به وجود بياورد. تنهايي ميرا حل كند، يا اين كه به 

-اين موضع، به اندازه كافي پذيرفتني نيست. به ويژه امروزه كه ماركسيسم به عميق

تواند به اين پرسش پاسخ ترين بحران خويش گرفتار شده است. توسل به عمل نمي
ها و احزاب استاليني وهنه تنها گر 1989-1891دهد كه چرا فروپاشي كمونيسم در سال 

هايي از ماركسيسم را نيز در حالت تدافعي قرار داد كه خود را از را، بلكه جريان
پاسخ داد كه  توان به دعاوييكردند. با توسل به عمل نميماركسيسم رسمي جدا مي
هاي رقيب ماركسيسم از پراگماتيسم تا پساساختارگرايي را يك طيف كامل از فلسفه

كنند كه ماركسيسم يك ها استدالل ميهايي كه هريك از آنفلسفه گيرد،در بر مي
شود كه كثرت و اختالف را دريابيم. دهنده است كه مانع از آن ميگفتمان كليت

كند به مسايل اساسي فلسفي از طريق پراتيك ماركسيسمِ لنين تا آن جا كه تالش مي
گرايانه و هوم نخبهيك مف -پاسخ دهد از جمله ساختن يك حزب پيشاهنگ

تواند در مقابله با نمي -نيز به آن اعتقاد داشت 1914غيرديالكتيكي كه لنين بعد از 
  رفتي را به ما نشان دهد.بحران كنوني ماركسيسم راه برون
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ها تواند در پيوند با آنامروزه ماركسيسمِ لنين مي اما دو سطح از مساله وجود دارد كه
-د. نخست سطح ديالكتيك. همان گونه كه لوكاچ تاكيد مينهايت اهميت پيدا كنبي

پذيرش " مساله -از سقوط ماركسيسم رسمي پس به ويژه -)1-2] ص 1923[1971(كند، 
 تيكديالك"همانابلكه جوهر ماركسيسم  ،"غيرانتقادي نتايج تحقيقات ماركس نيست

و نين تغيير يافته است، داري و امپرياليسم از زمان لسرمايه اگر بپذيريماست.  "انقالبي
ترين و مهم ،اثر لنين در باره ديالكتيك هگل توان گفت، مياگر لوكاچ حق داشته باشد

-نظير ساير جنبه تواندميالبته  اين موضوع نيز. استپايدارترين بخش ماركسيسم او 

  رد چالش قرار گيرد.وهاي ماركسيسم او م
تواند به مي 1914-17هاي طي سال يكار نظري لنين به طور كل ،اما در سطح دوم 

همان گونه كه مالحظه  .سرمشق قرار گيرداي براي امروز و آينده نيز عنوان نمونه
-صرفا در پراتيك جستجو نمي را بحران ماركسيسم از برون رفتراه  1914در او  گرديد،

ي و آماده و بعد براي بازسازي يك انترناسيونال انقالب 1914هاي گرچه او طي سال ؛كرد
گير امر چنين دراما هم ،كردشدن براي فرا رسيدن انقالب در روسيه به شدت كار مي

 لنين با شد،مالحظه  چنان كه. نظري بود ترين مباحثنديشي و بازسازي بنيادياباز
هاي اما برخالف بسياري از ماركسيست ؛از فلسفه آغاز كرد ،هگل يي در بارههايادداشت

ز فلسفه به سياست و نظريه اقتصادي حركت كرد كه نتايج آن در آثار هگلي ديگر، او ا
شود. با انجام اين كار، او ديده مي )1917، دولت و انقالب()1916نظري امپرياليسم(

مفاهيم جديدي براي [تبيين] سرمايه و دولت متناسب با اوضاع اوايل قرن بيستم 
چنين تضاد و هم تري را در موردتدوين كرد. او در همان زمان ديدگاه نو و گسترده

بندي نيروهاي نفي، در درون و خارج از نظام را انكشاف داد. بدين ترتيب در مفهوم
هاي رهايي اش يعني جنبشلنين در راستاي نظريه امپرياليسم قطب مقابل ديالكتيكي

بخش ملي و ضداستعماري جهان سوم قرار دارند. و در كنار دولت متمركزتر و 
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داري خواست دموكراسي مستقيم از پايين به شكل شوراها و تر سرمايهتيكبوركرا
علي  1914-17هاي ها وجود دارد. بازانديشي لنين در مورد ماركسيسم طي سالسوويت

-). براي كساني كه امروزه مي3اي است از ديالكتيك در عمل(نمونهرغم خطاهايش 

و بدين معناست كه در نظرگرفتن كار ا ،ي سنت ماركس باشندخواهند ادامه دهنده
د با ديالكتيك تركيب شو يك پديده جديد بايد با مفاهيم جديدي در حوزه خود

  ي خالق به منبع آن يعني هگل.مراجعه
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  ها:يادداشت
 ،كنيم كه) مشاهده مي170]، ص1923[1971سخن لنين فاقد صراحت و تفصيلي است كه در لوكاچ( -1

وارگي كاال ماترياليسم تاريخي را در درون خود فصل مربوط به بت"كند كه كته اشاره ميبه اين ن
هاي مربوط به هگل لنين را نخوانده بود چون چنين اشاره كرد كه لوكاچ يادداشت. بايد هم"دارد

و  مي بنيادي ماركسيسرسد كه لنين كشفي كه لوكاچ درباره رابطههنوز منتشر نشده بود. به نظر مي
هگل كرده بود را چند سال قبل مطرح كرده بود. اما لوكاچ علنا و به روشني انگلس را مورد انتقاد 

پيچيده و در نهايت ناموفق از  "واكاوي"دهد كاري كه لنين هيچ گاه انجام نداد. براي يك قرار مي
مطالعه هگل  لنين نيازي به"گويد: مي ) كرد كه1971توان به آلتوسر مراجعه (لنين مي عبارت
  ."نداشت

است تا نشان دهند كه  انجاميدهآوري براي فيلسوفان شوروي قصار به تالش رنج هايجملهاين   -2
 )1970كند(ولي با او توافق ندارد). (كدروف لنين در اين جا دارد هگل را تلخيص مي

كتيك بعد از به پردازم كه چگونه لنين درك جديد خود را از ديالمن دراين جا به اين موضوع نمي  -3
هاي زيادي شده كه تالش 1918ها به طور مشخص به كار گرفت. با آغاز بهار قدرت رسيدن بلشويك

) زير پا 1987) و رهايي ملي(كارر دانكس 1990هاي دموكراسي شوروي (فاربر نشان داده شود ايده
كه نتوانست ديالكتيك ريشه دارد  1914-1917ها در ناتواني لنين در گذاشته شده است و تمام اين

اشكال غيرديالكتيكي حزب  درگرايي دهي و فلسفه را به شكلي بازانديشي كند كه بر نخبهسازمان
تر محتواي ي حزب پيشاهنگ هر چه بيشب). آموزه 1989پيشاهنگ فايق آيد.(دونايفسكايا 

مطلب و تضادهاي ديگر  هايش بر اينپالكيكرد. البته استالين و همبخش انقالب را تضعيف ميرهايي
 "لنينيسم - ماركسيسم"كنند كه آن را ها را به آييني بدل ميكنند و آندر تفكر لنين تكيه مي

  شان.داري دولتيايدئولوژي حاكم رژيم توتاليتر سرمايهچون نامند، هممي
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  كشف مجدد و تداوم ديالكتيك در فلسفه و سياست جهاني
  كوين اندرسون

  آزاد ح.
لوحانه به معموال ساده ،هاحتي در بين چپ ،امروزه اشاره به نام لنين به معناي مثبت

كه لنين  اندگفته به بعد 1980 يخراش نباشد. بارها بارها از دههاگر گوش ؛رسدنظر مي
ه تنها عمل او، و ن .ذاشته استبنيان گ ددمنشانه استالين راو  نظام توتاليتر يشالوده
طلبانه بوده است. بارها ، خام و حتي خشونتنيز اقتدارطلبانهاش رات سياسيبلكه نظ

بايد يك كمربند  ،گشت كندخواهد به ماركس بازكه اگر كسي مياند بارها گفته
اگر بر زبان تازه لشويسم دور خود بكشد. بارها بارها نام لنين، بحفاظتي حول لنين و 

د فاجعه يا محصور شدن در چارچوب تفكري اي از ايجابه عنوان نمونه ،رانده شود
  قلمداد شده است. "ناكجاآبادي"

لوحانه و متناقض خود از تفكري ساده ،چنين دركيطرفداران من نشان خواهم داد كه 
وردهاي آها قادر نيستند برخي از دستاگر نگويم متكبرانه. نخست آن برخوردار اند،

 ها ازمورد شناسايي قرار دهند. دوم آن انقالب آن هاي اولمثبت اكتبر را در سال
ها فراموش سوم آن اند. عاجزلنين در انديشه سياسي  يتوجه به سهم عمده عطف
كنند كه بسياري از انديشمندان مهم كه هنوز به طور وسيع از احترام و توجه مي

دن او به مدي خود را عميق به طور و ،ندابودهقايل  فراواني براي لنين ارزش ،برخوردارند
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، به هيچ وجه سرباز زدن از انتقاد هاي مشابهاين نكته و نكتهد. يادآوري دنروآشمار مي
آثار لنين نبايد تلقي شود. يادآوري مسايلي از اين  ها درجنبهبه بسياري از  ضروري
شرط هر گونه نقد جدي(نه پيش چوناز آن رو ضروري است كه بايد هم دست

  .تلقي شودميراث او كاريكاتوري) از لنين و 
مايل ام كه در آغاز  ،وردهاي نظري لنين تاكيد دارمآبر دست نوشتهچون در اين 

هاي جدي در افكار لنين اعتقاد دارم. اوال به سبب پشتيباني از نقش ضعف به بگويم كه
شود و ما را براي رهبري حزب پيشاهنگ نزد او. مفهومي كه در ماركس ديده نمي

بسياري  ثانيا). 1ا مدل ضعيفي از سازماندهي انقالبي درگير كرده است(ب ،طوالنيزمان 
به خصوص تاسيس دولت تك حزبي و تضعيف شوراهاي  ،1917لنين بعد از  كارهاياز 

كنم كه لنين استدالل مي ثالثا). 2(انطباق ندارددموكراسي انقالبي  مدل با كارگري
بايد اضافه كنم كه كار او  ، امااستاي در تفكر ديالكتيكي داشته سهم قابل مالحظه

مكانيكي او ماترياليسم و  كه در اثر خام و چنانحول اين مساله ناموزون است، 
توان هنوز هم مي ها، البته). با ذكر اين موضوع3شود() ديده مي1908سيسم(يكريتامپريو

آن كه خود ي ارج نهاد، بدون باين رهبر كبير انقال تفكر هاي جذاببسياري از جنبه به
معموال به معناي جانبداري از درك  ،كه در گفتمان غالب ، كاريرا لنينيست ناميد

  .شودفهميده ميگرايانه او از حزب پيشاهنگ نخبه
يك متفكر مشهور قول توسط شروع كنم، نقل قولي در باره لنينخواهم با نقلمن مي

و تمام زندگي و  ،استانيستي و حتي به يك معنا چپ ليبرال كه كل تصور او اوم
با لنين و بلشويسم فاصله زيادي دارد. اشاره من به  ،فكرش به عقيده خيلي از افراد

وف مكتب فرانكفورت است. شايد اين موجب تعجب شناس معراريش فروم روان
كسي كه  "نويسد:ونه ميلنين اين گ درباره 1950 يخوانندگان شود كه او در اواخر دهه

ناپذير براي جستجوي حقيقت و نفوذ به ذات ساسي سازشحا"مشحون است از 
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 ناپذيراز شجاعت سيري كند وسطح جذبش نمي گيفريبند واقعيت، كسي كه هيچ گاه
 ،ي اوبراي همه جانبه بودن و عالقه و اخالص عميق به انسان و آينده برخوردار است،

. "ر او ديده شودد براي قدرتو كشش خودخواهي  به ترين تمايلكوچكآن كه  بدون
قرار استالين  "طلبكارِ فرصتمحافظه"و  "جوقاتل كينه"حتي لنين را در برابر فروم 
يك  با ماركسيسمرا  استالينيسم"كه  عادت عمومي وادعا  اين عالوه او دهد. بهمي

مورد اعتراض قرار ، "داندمي يا حداقل تداوم ماركسيسم انقالبي كندسان تلقي مي
  )4دهد.(مي

، "اومانيسم سوسياليستي"ي آثاري شامل ي برجستهنظر از طرف نويسندهاظهاراين 
 شناسي اومانيستيو بسياري آثار ديگر در روان "هنر عشق ورزيدن"، "از آزادي گريز"

 ي، انساني كه از جنبش صلح و جنبش ناراضيان اروپاي شرقي در دههشودمطرح مي
به طور قطعي از قدرت دارد. فروم مكث وا مي او ما را به سخند. كرمايت ميح 1960
ها آگاه بود، و اقدامات اقتدارگرايانه لنين طي اين سال 1918-21بي جنگ داخلي يرتخ

 1917انداز عظمت چشم ،اما برخالف بسياري از مفسران كنوني در مورد لنين و روسيه
نقالب بود كه به كشتار اين ا ،كرد. به نظر فروم و بسياري از هم نسالن اورا مشاهده مي

و  قدرت را به يك حكومت طرفدار طبقه كارگر واگذار كرد.  ،جنگ اول پايان بخشيد
رها  سياسي اروپا مغيرشكيباترين نظا يعني ها را از يوغ تزاريسميهوديان و ساير اقليت

 راي تغيير راديكالب بود كهون بزرگي نظير روزا لوكزامبورگ يبخش انقالبكرد، و الهام
داران هيعي طلبا قتل وحشيانه او به وسيله هر چند اين تالش كرد،در آلمان تالش مي

  به شكست انجاميد. 1919نازيسم در 
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   نامشهود يارابطه :"ماركسيسم غربي"، و ، هگللنين
از او تر هايي كه معموال چپحتي آن تكاران فروم در مكتب فرانكفوراز همهيچ يك 

لنين  يآشكارا چنين احساساتي را در باره ،ظير هربرت ماركوزهن :شوندمحسوب مي
با  ،كردندگاه از لنين ياد ميدر عوض فالسفه مكتب فرانكفورت هراند. ابراز نكرده

ولي در عين  ،ترناميدند، يا با تحقير كمآدم عامي و خام (تئودور آدورنو) مي او را تحقير
ي راه او دهندهساسا ادامهكه ا ؛ يعني كسيتنددانسپيشگام راه استالين مي او را حال

هاي لنين درباره هگل را گاه يادداشت چ(ماركوزه). ماركوزه و آدورنو هيشدمحسوب مي
ها به طور اين امر با توجه به اين واقعيت كه هر دوي آن .)5(اندهمورد بحث قرار نداد

. رودبه شمار ميبرانگيز ب، امري بسيار تعجاندماركسيسم و هگل نوشته بارهوسيع در 
ها در كنار دهد كه آناين واقعيت را تغيير نمي ،هااين سكوت از طرف آن ،با اين وجود

رامشي و گئورك لوكاچ، آنتونيو گ -1920ي هاي به اصطالح غربي دههساير ماركسيست
كه لنين بودند، حداقل به علت تحرك جديدي به ميزان وسيعي مديون  -كارل كورش

  ي ديالكتيك ماركسيسم به وجود آورده بود.در كشف مجدد هسته 1917يع وقا
يح ماركسيسم غربي و نظريه انتقادي دو واقعه مهم را ناديده رهاي متعارف از تابرداشت
 استوجود اين واقعيت در سطح عمومي  نخستدهد. ها كم اهميت مييا به آن گرفته،

تقريبا يك را،  1914-15هاي ني يادداشتترين اثر خود درباره هگل يعكه لنين جدي
 اگر چه. نگارش در آوردبه  1923لوكاچ در  "تاريخ و آگاهي طبقاتي"دهه قبل از 

اما برخي از ديگر  ،به آلماني انتشار نيافت 1932لنين تا سال  هگلِ هدربار يهاييادداشت
به آلماني انتشار  1920 سال او درباره هگل و ديالكتيك در آغاز 1914از  هاي بعدنوشته
  .هموار كرده بودراه را براي لوكاچ  است كه لنيناز اين رو اين . يافت

گاه به اين واقعيت اشاره  هيچ 1960ي هاي انتقادي آلمان غربي در دههماركسيست
دادند. لنين نه تنها در ، هر چند اين افراد لوكاچ، كورش را مورد تمجيد قرار مينكردند
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كساني  شود، بلكه اين رويكرد نزدگرفته ميس و شاگردانش ناديده يورگن هابرما نزد
). يك مورد 6( شودديده ميسكار نكت نيز اُ نظيرشوند تر محسوب ميكه چپ

 1960ينگ فچر در مورد ماركسيسم و هگل است كه در ويي مقاله طوالني ايرنااستث
جدي مورد توجه قرار  منتشر شد. در اين مقاله آثار لنين در مورد ديالكتيك به طور

 معهذا  ر فچر تاثير اندكي بر جاي گذاشته است.. اما اين جنبه از اث)7گرفته است (
 رهبران چپ جديد آلمان غربي انتقاد رودي دويچكه و سايرشدت اله از قانتشار اين م

رسد و كه در برلين به چاپ مي ت). حتي نشريه آرگومن8كاهد(لنين نمياز 
-تر به روزا لوكزامبورگ ميبيش ،كندتري را نمايندگي مي "يشكماركسيسم راست"

  لنين. به نه و پردازد
اي در مورد تاثير لنين بر داليل خاص قابل مالحظه ،فروم يدوم عالوه بر مقاله

ا هاي غربي يا انتقادي وجود دارد. مثال هر چند كه كورش بعدها لنين را بماركسيست
به چاپ  1923كه اولين بار در  "ماركسيسم و فلسفه"ر كند، اما دجويي رد ميپرخاش
تيتر كتاب خود در زير  ،"اهي طبقاتيتاريخ و آگ"ار يعني همان سال انتش ،رسيد
ي ايد يك مطالعهما ب"نوشته است: 1922كه در سال  كندنقل ميلنين  عبارتاز  فرازي
). موريس 9("نيمنظر ماترياليستي را سازماندهي كمند از ديالكتيك از يك منظام

كتاب كورش را به عنوان يك متن شود، محسوب ميفيلسوف دقيقي كه  مرلوپونتي
كيشي راست"آن را در مقابل اما او نيز  ،وردآبنيادي ماركسيسم غربي به شمار مي

  )10دهد.(قرار مي "لنين
ارنست بلوخ معاصر لوكاچ، كورش و آدورنو تجديد  ،برخالف اين فيلسوف ماركسيست

نويسد كه در كند. او ميات هگل در قرن بيستم را مستقيما به لنين مربوط ميحي
سنت آلماني هيچ چيز نهادي وجود نداشت كه الزاما به احياي هگل بپردازد. چون 

). طي 11("اي در آلمان كنار گذاشته شده بودبه شكل بي سابقه 1850هگل بعد از "
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ين قرن بيست، هگل هنوز تا حدي در ايتاليا هاي آغازهاي پاياني قرن نوزده و سالسال
دهد كه گرفت. او ادامه ميو فرانسه و كشورهاي انگليسي زبان مورد بحث قرار مي

  رخ داد: 1917تجديد حيات واقعي بعد از 
كه  از شوكي تري داشتتاثير بيش ،ن رخ داديلابر ديوارهاي كرمشوكي كه در بر"

ماقت فراموش شده به يك به جاي يك ح ايجاد كردند؛ ديالكتيك هاي چپيهگل
بلكه  ،شدمي ي سپريفراموش به ر هگل نبود كهگرسوايي زنده تبديل شد... اما اين دي

را با مراجعه به  ماركسيسم راستينلنين يتيويسم روشنگرانه بود... ي پوزجهالت آراسته
نطق و م )"ها و زندگي استي تمام حركتتضاد ريشه"ي ديالكتيك هگلي (هسته

محال است بتوان به ":منطق هگلي از طريق خود ،خودهماني او تجديد حيات بخشيد
ي ماركس، و به ويژه فصل نخست آن را دريافت بي آن كه دقيقا و به تمامي سرمايه

هيچ يك از  ،تمامي كل منطق هگل را مطالعه كرد و فهميد. نتيجه آن كه نيم قرن بعد
كيش از اين رو اين دقيقا ماركسيسم راست) 12ند!!(اها ماركس را نفهميدهماركسيست

. رفتفرض آن به شمار ميي لنين احياء شد، كه شناخت هگل پيشبود كه به وسيله
جدا  ان ديگر]ماركسيسم عاميانه، بي سنت و الگووار، ماركس را از ماركس[و از متفكر

  .                                "اي از تپانچه شليك شده استگويي انديشه او مثل گلوله -كندمي
هنگامي كه در فصل  ،لوكاچ نيز در همين مسير قرار داشت توان گفتن مينابا اطمي

  يست؟كيش چگاهي طبقاتي نوشت ماركسيسم راستزين تاريخ و آآغا
هاي ماركس كيش نه به معناي پذيرش غيرانتقادي نتايج پژوهشماركسيسم راست"

 "مقدس"به اين يا آن اصل، و نه تفسيري از يك كتاب  "ماناي"است، نه به معناي 
  )14.(شودمربوط مي روش مسئله ماركسيسم صرفا بهآييني در ، درستكامال برعكس .است

-از طرف صاحب ننابا اطمي 20ي هاي هگلي دههاين پيوند بين لنين و ماركسيست

  ران مكتب انتقادي ناديده گرفته شده است.نظ
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 1914بحران فكري لنين در  به نخست شوم:بر سه نكته متمركز ميمن  اين بخشدر 
تحت تاثير جنگ اول جهاني و خيانت سوسيال دموكراسي به بازانديشي عميق كه 

دد هگل در نشان خواهم داد كه كشف مجاش منجر شد. من قبلي مقوالتكاربرد 
ديالكتيكي در  سهم مهمي در ديدگاه ،و بعد از آن 1914-15بوط به هايش مريادداشت

ماركسيسم به عهده دارد. دوم استفاده لنين از مفاهيم جديد ديالكتيكي كه او از قرائت 
-بندي مفاهيم جالب توجه و چشماو را به صورت ،خود از هگل انكشاف داده بود

از يك سو در  اندازهاي راديكال در سياست جهاني هدايت كرد. اين نكته به خصوص
هاي رهايي بخش و از سوي ديگر براي جنبش ،ار و امپرياليسممعمورد تحليل او از است

ميانه صادق است. سوم من تا ايرلند و از چين تا خاوراز هند  -ملي و ضدامپرياليستي
هاي جديد لنين در مورد هگل و ديالكتيك را بر متفكران بعدي چگونگي تاثير ديدگاه

 ،ه گرفته شدهدنادي الب مطالعات. نكاتي كه در غدهممورد بررسي قرار مي مماركسيس
ها براي من اعتقاد دارم كه آن .)15( گي و افكار لنين انجام گرفته استكه درباره زند

فهم لنين در زمان خود او حايز اهميت اند. همين طور بر اين باورم كه اين ديدگاه 
  دهند كه امروزه از فعليت برخوردار اند.هايي از فكر او را تشكيل ميجنبه

  
  لنين، هگل و ديالكتيك

ي مركزي به سوي ي ماركسيسم اروپابسياري از متفكران برجسته 1890 يدر دهه 
رسد تيويسم گرايش پيدا كردند. به نظر نميباوري جديد و يا حتي پوزياشكالي از كانت

توجه نشان داده  به هگل هاي مهم فكري از جمله انگلسيك از شخصيت چكه هي
اين جورج  ،ال مرگ هگل فرا رسيدشصتمين س 1891هنگامي كه در باشد. از اين رو 

كه  ؛گذار ديالكتيك نوين در زمان نو نوشتناي به ياد بنياپلخانف روسي بود كه مقاله
شد. ي انديشه ماركسيستي در جهان تلقي ميآن هنگام پيشروترين روزنامهدر 
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ت عنوان ماترياليسم متاسفانه پلخانف كه در اين مقاله اصطالح مشكوكي را تح
انديشانه از گرايانه و ماترياليستي خام و سادهيك روايت تكامل كند،ديالكتيك ارائه مي

دهد. او تفاوت اساسي بين ديالكتيك ماركسي و تكامل را نيز بسط مي اين مفهوم
د. در حالي كه ماركس در جلد اول سرمايه ناسشگرايي دارويني را از هم ديگر باز نمي

علوم  ضعف ماترياليسم مجرد"كه  كندمياشاره  يدگاه داروين به عنوان نمونهبه د
  ) 16.("كندي را حذف مي، [اين است كه] روند تاريخطبيعي

چون پلخانف غالبا در  -رو پلخانف بود، نه از لحاظ سياسيدنباله 1914لنين تا سال 
روي در ي. اين دنبالهبلكه از لحاظ فلسف -قرار داشت جناح راست سوسيال دموكراسي

) مشهود است. اين كتاب 1908كتاب مكانيستي لنين ماترياليسم و امپريوكريتيسيسم(
نخست يك نظريه بازتاب  .برداز منظر ديالكتيكي از دو محدوديت بنيادين رنج مي

يك رونوشت، يك "كند كه در آن ماترياليسم ماركسيستيانگارانه را مطرح ميساده
). دوم لنين تمام 182ص ، 14جلد  ،(مجموعه آثار "قعيت عيني استكپي نزديك به وا

مردود  "در حد يك داستان ارواح تزيين شده"ليسم را به عنوان چيزي آاشكال ايده
  )165ص ، 14، جلد كند.(مجموعه آثاراعالم مي

تحول اين دو نكته يعني  بگذاريد اين دو جريان از تفكر و انديشه لنين را دنبال كنيم.
آليسم، طي بحران فكري او در ظريه به عنوان رونوشتي از واقعيت و انكار صريح ايدهن

 1914هنگامي كه او به طور جدي به مطالعه هگل پرداخت، رسالت لنين را بعد از  1914
ي سياسي در دهد. همان طور كه به خوبي شناخته شده است، لنين در حوزهنشان مي

يونال دوم گسست كرده بود. او براي تبديل جنگ اين هنگام از ماركسيسم انترناس
امپرياليستي به جنگ داخلي خواهان يك انترناسيونال جديد بود. حتي براي فايق 
آمدن به روحيه ياس و شكست نزد انقالبيون. او و تعداد ديگري نظير روزا 

هايي بودند كه موضع لوكزامبورگ، ليبكنشت و تروتسكي در شمار بهترين شخصيت
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ها ميليون نفر ي عليه جنگ داشتند. جنگي كه احتماال منجر به كشته شدن دهمحكم
اش با جنگ به زندان شد؛ به عنوان نمونه روزا لوكزامبورگ اساسا به خاطر مخالفتمي

  افتاد.
در سوئيس اقامت گزيده بود، شروع كرد نه به عنوان رهبر  1914لنين كه از پاييز سال 

ون يك شخصيت اصلي، براي بازسازي انترناسيونال چماركسيسم روسي، بلكه هم
دوم قديمي و بي اعتبار تالش كند. بنابراين  هاي انترناسيونالماركسيستي بر خرابه

ي سياسي در اين هنگام لنين بازانديشي فلسفي خود را، نه در دوره آرامش كه مشغله
ول بنيادي را طلب آغاز كرد كه بازسازي اص ي پر آشوباندك است، بلكه در يك دوره

كرد كه به سوسياليسم و كند. او سرنوشت رهبران انترناسيونال دوم را تعقيب ميمي
-ها روانه ميطبقه كارگر خيانت كرده بودند. اين رهبران مردم را به سنگرها و مسلخ

  كردند.
هاي جنگ انجام داد. در اولين ماه ،خود راجع به هگل را يترين مطالعهلنين عميق

مالحظه  هنگاميرا هاي عمده در ديدگاه فلسفي او تغيير. 1915تا ژانويه  1914امبر سپت
خالصه و تفسير  را "علم منطق"اثر حجيم  يكه او شروع كرد خطوط عمده كنيممي
كرد و قطعاتي را به طور كامل به زبان ده مطالعه مير. لنين اين اثر را به طور فشكند

. اين آوردنيز به نگارش در ميهايي ها حاشيهنار آنكرد و در كآلماني رونويسي مي
اليسم خام به طرف يك جدايي از ماتري اد. نخست:دتفسيرها را به زبان روسي انجام مي

 نظير. لنين كنيممشاهده مي را آليستي هگلاز ديالكتيك ايده يك برداشت انتقادي
هگل "كرد:مشاهده ميپذيري فاطي هگل يك قرابت، رواني و انعانگلس در انديشه

دهد او نشان مي اما ،رسندكند كه معموال بي حركت به نظر ميمفاهيمي را تحليل مي
). اما او به سرعت 110ص  38(مجموعه آثار لنين جلد "ها حركت وجود داردكه در آن
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رود. فراسوي دوشاخگي دريافت انگلس مي و به كندبه طرف چيزي ديگري حركت مي
  )17(".آليسم و ماترياليسمرگ در فلسفه، ايدهزدو اردوگاه ب"
العاده آلي به جنبه واقعي عميق است! از نظر تاريخي فوقي ايدهي گذار از جنبهايده"

مهم. بديهي است كه هم چنين از نظر زندگي شخصي انسان نيز حقيقت زيادي در 
آل طور اختالف ايده . همينقابل توجهاين نكته نهفته است. بر عليه ماترياليسم عاميانه. 

  )114]، ص 1914-1915الف[ 1961. (لنين"از مادي غير مشروط و نامحدود نيز نيست
. در "ماترياليسم عوامانه"كندجديد معرفي مي يار يك مقولهي اولين بدر اين جا او برا
هايش او نوشت كه پلخانف هيچ گاه علم منطق را مورد تحليل قرار ادامه يادداشت

ترين اثر هگل نه يك طرفدار ماترياليسم پلخانف را در پيوند با بنيادي ،نداد، لنين
ص  38(مجموعه آثار لنين جلد  نامدمي "ماترياليسم عوامانه"ديالكتيك، بلكه يك 

تر بايد توجه داشت كه چنين مالحظاتي از طرف لنين به جرياني ). در سطح عام179
لنينيسم "چه كه به  نتا آ ،تر استنزديك ناميمكه ما معموال ماترياليسم انتقادي مي

  معروف است. "كيشراست
هاي پيرو اسپينوزا نظير لويي آلتوسر ستيلنين -ماركسيست به عالوه و اين بعدها براي

رسد كه لنين با نقد هگل به نظام جبرباورانه كند. به نظر ميرا فراهم مي يدشوارهاي
 ،ي آزاد و آگاه استاسپينوزا فاقد يك سوژه يفلسفه :اسپينوزا توافق دارد. هگل نوشت

كند (مجموعه آثار لنين جلد ميبدل  "ذات"محض  "صفت"فكر را به او  ،به قول لنين
-رسد كه لنين تالش ميهاي علم منطق به نظر ميدر سراسر يادداشت .)168ص  38

معناست بي"ترياليسم خام دوري گزيند. مثال:هاي ماگرايي ديدگاهجانبه ككند كه از ي
). بخشي از اين 168ص  38(مجموعه آثار لنين جلد "كه عينيت مفهوم را رد كنيم

آثار  لنينبرخورد كنيم.  باوريموضوع شامل اين نكته است كه چگونه به نقد نئوكانت
همين  ،دهدم را مورد انتقاد قرار مييسقبلي خود نظير ماترياليسم و امپيريوكريتيس
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ها پيروان در آغاز قرن بيستم ماركسيست"خانف را. لنين نوشتپل ازطور آثار ديگري 
تا به  ،مورد انتقاد قرار دادند ي فوئرباخي و بوشنريتر به شيوهكانت و هيوم را بيش

تري اتفاق افتاده ). اين جا چيز جالب179ص  38ي هگلي(مجموعه آثار لنين جلد شيوه
خصيت برجسته در سنت است. براي اولين بار از زمان ماركس جوان يك ش

بدون نياز  ،برخورد شود "ي هگليبه شيوه"كند كه با مساله ماركسيستي پيشنهاد مي
-تر به ماترياليسم. در واقع لنين جهت مخالف را بر ميبه اشاره فوري براي دقت بيش

اما غيرهگلي و  ،گزيند، برخالف ماترياليسم عوامانه كه به نظر او يك نقد ماترياليستي
  آليسم نئوكانتي ارائه داده است راين غيرديالكتيكي از ايدهبناب

تر در اين فصل نقل شده شود، كه پيشقصار لنين منجر مي ياين مستقيما به جمله
ي ماركس، و به ويژه فصل نخست آن را محال است بتوان به تمامي سرمايه"است:

كرد و فهميد. نتيجه آن دريافت بي آن كه دقيقا و به تمامي كل منطق هگل را مطالعه 
الف  1961اند!! (لنينها ماركس را نفهميدهكه نيم قرن بعد هيچ يك از ماركسيست

  ).180]، ص 1915-1914[
 "ضربان دروني خودحركتي و حيات"جاي ديگر لنين به ديالكتيك هگل به عنوان

د. حاال كليد گذارليسم را كنار ميآقبلي خود از ايده انتقادكند. او به تدريج اشاره مي
ليسم ديالكتيكي هگل است و پيوند آن با ماترياليسم ماركسي. آايده ،دريافت انتقادي

لنين به موضعي "، "ليسم و ماترياليسمآاردوگاه ايده"برخالف درك انگلس از دو 
ليسم و ماترياليسم است. بدون آشود كه خواهان وحدت ديالكتيكي بين ايدهنزديك مي

توسط ماركس جوان انجام گرفته بود، كه  1844مشابه در سال اطالع لنين كاري 
ليسم و ماترياليسم است، و آمتمايز از ايده" ،"يك ناتوراليسم يا اومانيسم پيگير"نوشت:

  )18.("رودها به شمار ميدر عين حال حقيقت وحدت بخش آن
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نظريه  ندهبه طور فزايخواهم اين نكته را مورد توجه قرار دهم كه لنين دوم: من مي
تر فاصله بيش 1908در  گاه خودديداز كرد، انعكاس ناپخته و تكامل نيافته را رد مي

قولي است كه تقريبا در پايان براي اين حركت، نقل ترين دليل. روشنگرفتمي
شناخت انسان نه تنها بازتاب جهان عيني، بلكه "شود: :ها هگل لنين ديده مييادداشت

  ).212، ص 38(مجموعه آثار جلد  "آفريندآن را نيز مي
ليسم هگل. در اين جا آاي است از يك دريافت انقالبي، انتقادي و فعال از ايدهاين نمونه

- ديدگاه هممعرفت تبلوريافته در نظريه انقالبي صرفا بازتاب شرايط مادي نيست. اين 

جديد، كند، به سوي آفرينش دنياي نين به فراسوي آن شرايط نيز دست پيدا ميچ
 "تحليل نهايي"داري. در اين جا در دنيايي عاري از شرايط اجتماعي غيرانساني سرمايه

كند، برعكس جريان جمله در جهت ي ماترياليسم يا انعكاس تقدم پيدا نميسويه
-هاي تئوري بازتاب به ديدگاهي هدايت ميكند و ما را از محدوديتمخالف حركت مي

  ."آفرينندمي"هان عيني را ها جكند كه مفاهيم و نظريه
پذيرد كه اين اش نسبت به لنين ميرغم ديدگاه شديد انتقاديكوالكفسكي عليلشك 

 ه جايب را اهي كه ديالكتيكديدگرود. كيشي انگلس فراتر ميسخن از موضع راست
هاي عمده در جريان"دهد. او در اثر خود ميساكن تقليل  ، بهتاكيد به اشكال سيال

گر اين واقعيت است كه تفسير نشان"هاي هگل او نويسد: كه يادداشتمي "ماركسيسم
انگارانه است. براي او ديالكتيك صرفا در تر از تفسير انگلس سادهكم باورياو از هگل

، بلكه تالشي است براي "همه چيز در حال تغيير است"شود كه اين حكم خالصه نمي
متقابل هميشگي ميان ذهن و عين تفسير  يآن كه شناخت انساني به عنوان رابطه

يكي از اين دو حدت و شدت خود را از  "تقدم مطلق"شود و در آن تفسير مسئله
  ."دهددست مي
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  هاي رهايي بخش ملي:جنبش
  يك تقابل ديالكتيكي جديد در عصر امپرياليستي

-ايهامپرياليسم باالترين مرحله سرم"همان طور كه شهرت دارد اثر لنين تحت عنوان

 يرابطه تعداد اندكيرود. اما ترين آثار نظري او به شمار مي) يكي از عمده1916("داري
هاي ضدامپرياليستي بررسي هاي او درباره رهايي ملي و جنبشاين اثر را با نوشته

مورد توجه قرار  هايي هگلي آن را با يادداشتتري رابطهمكتعداد باز هم اند. و كرده
سال قبل از آن تكميل شده بود. اين موضوعي است كه من در زير در  كه ،داده بودند

  م.به آن بپردازخواهم مي
 امري چونرا هم امروزه در چپ گرايشي وجود دارد كه تمام اشكال ناسيوناليسم

در يك نسل قبل، گرايش آور است. چون گذارد. اين موضوع تعجبارتجاعي كنار مي
مايت غيرانتقادي تمامي اشكال جنبش رهايي حجهت مخالف بود، يعني  رست درد

بخش در جهان سوم، از جنوب افريقا تا فلسطين، و از ويتنام تا كوبا. آثار لنين به 
هاي ملي موضعي را مطرح نوشته شده در مورد مساله جنبش 1915خصوص بعد از 

ي عمده پردازاو اولين نظريه ،كند كه به هيچ وجه انتقادي نيست، اما در عين حالمي
هاي ملي ها كه اهميت جنبشها و غيرماركسيستسياسي بود، چه در بين ماركسيست

  ضدامرياليستي را براي سياست جهاني در قرن بيستم دريافت.
تر يك رهبر ماركسيسم لنين خود را بيش ،1914همان طور كه قبال گفته شد تا سال 

ه اين معنا مسير زندگي او با المللي ماركسيسم. بانگاشت تا يك رهبر بينروسي مي
المللي سوسياليستي طي روزا لوكزامبورگ تفاوت بسياري دارد كه در تجمعات بين

اي پيدا كرده بود. فعاليت و آثار ي برجستههاي قبل از جنگ اول جهاني چهرهسال
ي جهاني گام بگذارد صحنه درسياست انقالبي  موجب شد كه او به ،زمان جنگ لنين

هاي هگل او بخشي از همان طور كه ديديم يادداشت اولروش عمده.  4 حداقل به
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اثر او  دومبود.  1914تالش آشكار براي بازسازي نظريه ماركسيستي بعد از خيانت 
هاي بلكه بر ملت ،دهد) هيچ گاه روسيه را مورد اشاره قرار نمي1916امپرياليسم (

لنين بعد از  شود.االت متحده متمركز ميپيشرفته سرمايه، بريتانيا، فرانسه و آلمان و ي
بود كه تصميم گرفت در اين بحث مداخله كند، بحثي كه ماركسيسم  1914بحران 

، كارل كائوتسكي و كارل هيلفردينگ با شركت لوكزامبورگ 1910هاي جهاني را از سال
ي بخش ملهاي آزاديدر كنار ديگران به خود مشغول كرده بود. آثار مربوط به جنبش

هاي درون امپراتوري روسيه تاكيد دارد و تر بر مليتكم 1915و ضدامپرياليستي بعد از 
دولت و انقالب  سومتر بر ايرلند، چين، هند و خاورميانه متمركز است. در عوض بيش

) كمتر تكامل روسيه را مدنظر دارد. اين اثر يك مساله نظري است كه به خط 1917در (
مله ح 1915وسيال دموكراسي آلمان بعد از مرگ انگلس در اصلي نظريه و كاركرد س

 چپ در گذاري يك راهنماي نظري برايكند، يك تالش از طرف او براي پايهمي
 1914سيونال جديد از اتالش او براي بنياد يك انترن چهارمنه ماركسيسم روسي.  ،جهان

تر در يك سطح عملي را ربه سرانجام رسيد اين تغيي 1919به بعد كه سرانجام در سال 
ين نيز ردهد. اين روشن است كه همكار جوان بلشويك او يعني نيكالي بوخانشان مي

اي درباره امپرياليسم و دولت در فاصله كوتاه بعد از لنين به نگارش در آورد. در رساله
هاي بيشماري كه انجام گرفته تا اصالت انديشه لنين را كم اهميت جلوه كنار تالش

ن نكته است كه اختالفات اي ،صرفا او را به عنوان يك فرد تشكيالتي جلوه دهددهد و 
به خصوص در مطالعاتي توني كليف و  ؛مده بين لنين و بوخارين كم رنگ شده استع

و  پردازند كه هم امپرياليسمنيل هاردينگ در مورد لنين، كه به تفصيل به اين نظر مي
روي از نكاتي بوده است كه بوخارين قبال دنباله تا بههم دولت و انقالب اثر لنين عمد

  )20.(بودانكشاف داده 
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به عنوان نيروي  ،هاي آزادي بخش ضدامپرياليستيوقتي لنين به تكامل مفهوم جنبش
شديد  تموضع او با مخالف ،داري در عصر امپرياليسم پرداختي مقابله با سرمايهعمده
ي سرمايه جهاني در نتيجه ركرتم كه توار بودبر اين اصل اسنظر بوخارين  ؛رو شدروبه

كند، اين نظريه در ميان چپ انقالبي با استقبال جنگ، ناسيوناليسم را منسوخ مي
در مورد مساله ملي و استعماري  1917) به همين دليل لنين تا بعد از 21رو شد.(روبه

بريده بودند. اين  مدر اقليت قرار داشت كه از انترناسيونال دو هاحتي بين ماركسيست
جدلي كه  ،موضوع به سادگي در جدلي كه عليه موضع او انجام شد قابل مشاهده است

چنين توسط رادك و ديگران نيز انجام بلكه هم ،نه فقط توسط روزا و بوخارين
  )22گرفت.(

كه از تبعيد  ،در باره امپرياليسم و ناسيوناليسم 1916-17 هايمربوط به سال آثار در
، به عالوه درباره 1916 در پاك م ايرلند در عيدده، لنين به خصوص به قيانوشته ش

كند. در مورد ايرلند به سبب اين كه جنگي در اشاره مي چين، ايران، تركيه و هند
شورش عيد  و ي ملي و ضد امپرياليستي انجام گرفته بود،مدهم عگرفت كه توسط قيا

يل ارائه داد. لنين لنين ديدگاهش را به تفص كه در آن،اي انجاميد جادلهبه م 1916پاك 
ديالكتيك  ":نشان داد در اين حوزه ديالكتيك را كاربستآمد گفت و خوش مبه اين قيا

تاريخ چنان است كه ملل كوچك كه به عنوان يك عاملي مستقل در مبارزه عليه 
ند كباسيل كمك مي چون عامل مخمر وروند، همامپرياليسم قدرتي به شمار نمي

به ميدان  ي واقعي در مبارزه با امپرياليسمپرولتارياي سوسياليست يعني نيرو
  )357، ص 32.(مجموعه آثار جلد "بيايد

در جناح راست سوسياليسم روسي پلخانف از شكست عيد پاك استقبال كرد، در حالي 
 كرد آن را بهكه رادك همكار سابق لوكزامبورگ كه در اين زمان با لنين همكاري مي

 كامال"سين فاين"اين جنبش معروف به "بي اهميت جلوه داد.  "كودتا"عنوان يك 
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 اگر چه موجب اغتشاش قابل توجهي شد، وازي شهري بودجنبش از خرده بورژيك 
). تروتسكي موضعي بين رادك و 23("مايت اجتماعي اندكي برخوردار بودولي از ح

اتر از د كرد، اما براي جنبش تواني فرلنين اتخاذ كرد. او اهميت اين شورش را كم برآور
گويانه نبود وقتي كه نوشت با در نظر نظر او خيلي پيش ناسيوناليسم در نظر گرفت.

مبناي تاريخي براي انقالب ملي حتي در ايرلند عقب "گرفتن رشد سرمايه جهاني، 
ملي تجربه يك قيام  "گيردبدين ترتيب تروتسكي نتيجه مي، "تمانده از بين رفته اس

) اين بحث 24دهد.(نشان مي "هاي پوسيده در گذشته رااميدها و روش ،در ايرلند
رادك و  هاياين كه نوشتهاي به سبب توجه شاياني را به خود جلب نكرد، تا اندازه

هاي غربي ترجمه شدند. چند مطالعه طوالني درباره لنين تروتسكي با تاخير به زبان
عمدتا توسط محققان بريتانيايي يا اصال  ،شده است به بعد منتشر 1970كه از سال 

-اي كوتاه مبذول مييا به آن اشاره ،كنندبرخورد لنين پيرامون ايرلند را بيان نمي

  )25دارند.(
سخن گفته است كه تحت ستم امپرياليسم  در مورد صدها ميليون انساني النين باره

هاي رهايي كردند. او بين جنبشو براي رهايي خويش مبارزه مي ،جهاني قرار داشتند
ي ملل غالب تفاوتي انهطلببخش ملي در درون ملل ستم ديده و ناسيوناليسم عظمت

شود. رهايي ملي از نظر ديالكتيكي قطب مقابل امپرياليسم جهاني بود، عميق قايل مي
ل هاي بزرگ اروپا، اياالت متحده و ژاپن سنگ بنا و عامدر حالي كه ناسيوناليسم قدرت

  شد.پيشرفت امپرياليسم محسوب مي
نظرات او را از حيث تاكتيكي در نظر  ،دهندكساني كه سهم نظري لنين را تقليل مي

ند. بيش از سه دهه قبل از اين كه شبيني او را در نظر داشته بابايد پيش ،گيرندمي
قبل از  و اهاي رهايي افريقدهه جنبش 4و بيش از  ،هند استقالل خود را به دست آورد
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هاي ملي و ضدامپرياليستي را به عنوان او جنبش ،پا به عرصه وجود بگذارد 1960اوايل 
  پردازي كرد.يك عامل عمده در سياست جهاني نظريه

كرد وخارين همكار جوان بلشويك خود را متهم ميب ،1916يك نقد مربوط به سال  در
 . به سبب اين كه"كندميكننده ترسيم را با يك رنگ خاكستري و كسل آينده "كه

نويسد: و ميا كند.ي فرماليستي مردود اعالم ميرا به شيوه تمام اشكال ناسيوناليسم
برسد كه در آن جنگ داخلي  ااي فرتواند به عنوان دورهانقالب اجتماعي صرفا مي"

هاي عه جنبشوممج توسط پرولتاريا عليه بورژوازي در كشورهاي پيشرفته و
ش ملي در ملل عقب مانده، توسعه هاي رهايي بخنقالبي شامل جنبشدموكراتيك و ا

  )70، ص 23ه آثار لنين جلد ع.(مجمو"شودنيافته و تحت ستم با هم تركيب مي
) لنين به كساني كه 1923هايي در باره سوخانف(از آخرين آثار خود يادداشت در يكي

ل يك مقوله عام مجرد كنند ويژگي تكامل كشورهاي غيراروپايي را به شكتالش مي
  كند:تبديل كنند حمله مي

ولي ماركسيسم را به طور غيرقابل تحملي  ،نامندها خود را ماركسيست ميهمه آن"
كنند. نكته قطعي را در ماركسيسم، كه همانا ديالكتيك انقالبي مغزانه درك ميخشك

ر بر اين كه اند. حتي رهنمودهاي مستقيم ماركس دايآن است، به هيچ وجه نفهميده
ها مطلقا غيرمفهوم مانده و حتي براي آن ،در لحظات انقالب حداكثر نرمش الزم است

مربوط است و در  1856به سال  كه رهنمودهاي ماركس را در مكاتباتي به خاطر دارم
تواند وضع كرده است كه جنگ دهقاني در آلمان، كه مي واريآن ماركس اظهار اميد
اند، و حتي اين رهنمود جنبش كارگري پيوند يابد، مشاهده نكرده انقالبي پديد آورد، با

ي اي كه در حول و حوش كاسه آش داغگذارند و همانند گربهمستقيم را مسكوت مي
  )476-77، ص 33ه آثار لنين جلد ع.(مجمو"چرخندبگردد، در حول و حوش آن مي
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ان ديدگاه ديالكتيكي به سبب فقدكند تمام اين موضوع همان طور كه لنين تاكيد مي
  ت.اس

در باره رهايي ملي يك ش هايدر مورد هگل و نوشته ،مطالعات لنين به يك معنا
لنين مطالعه ديالكتيك هگل را  1921تر در دهند. يك سال پيشوحدت را تشكيل مي

ملل تحت ستم و تحت  يكند و اين مطالعه را با بيداردر روسيه شوروي تجويز مي
  دهد:ياستثمار پيوند م

العاده دشوار است... البته، اين مطالعه، اين تفسير، اين تبليغ ديالكتيك هگل فوق"
مند سامان و نظامي بهبايست به مطالعهنويسان زير پرچم ماركسيسم ميمقاله

توانيم و ي كار خود قرار دهند. ما ميديالكتيك ماترياليستي ديالكتيك هگلي را پايه
هايي از آثار اصلي هگل ها شرح و بسط دهيم، تكهي جنبهرا از همهبايد اين ديالكتيك 

ها را در مجله چاپ كنيم، از ديدگاه ماترياليستي تفسيرشان كنيم و با طرح نمونه
بست، ي روابط اقتصادي و سياسي به كار ميروشي كه ماركس ديالكتيك را در حيطه

چين،  هاي آن را (ژاپن،نقالب، نمونهو تاريخ اخير، به ويژه جنگ مدرن امپرياليستي و ا
يعني صدها ميليون  م.يگذارد بر آن شرح بنويسهند) با وفوري نامعمول در اختيار مي

دهند و انفعال و رخوت انساني كه بخش وسيعي از جمعيت جهان را تشكيل مي
شان تا كنون ركود و پوسيدگي بسياري از كشورهاي پيشرفته اروپايي را سبب تاريخي

ه است. بيداري هرروزه مردم جديد و طبقات جديد كه به تاييد دوباره ماركسيسم شد
   )234، ص 32كند(مجموعه آثار جلد خدمت مي

بايد توجه -شود اين صرفا بخش اول اين نقل و قول استهمان طور كه مشاهده مي  
كه كورش به عنوان  -داشت كه بخش مربوط به جنبش ضدامپرياليستي در آسيا نبود

چون سرلوحه رساله خود يك ماركسيست غربي در اثر خود ماركسيسم و فلسفه هم
مشخص  "غربي"استفاده كرد. كورش از اين طريق بحث هگل را به عنوان يك مبحث 
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كنار گذاشت، يعني اعتقاد  1923بود در سال  شكرد. او ظاهرا آن چه را كه مورد نقد
هاي اين دو بسياري از بحثهاي رهايي بخش در شرق. جدايي لنين به جنبش

  كند.ديالكتيك را بعد از لنين در غرب فقير مي
  

  هاي آزاديبخش ملي:المللي آثار لنين بر جنبشتاثير بين
  اعتراضات جديد از هند، ايران و سياهان امريكا

هايي به سادگي در بحث ،جديدي كه توسط لنين به ماركسيسم دميده شده روح
نويس پيش"قابل مشاهده است. 1920كمونيست در سال  سيونالاكنگره دوم انترن

تنها به مللي كه از لحاظ  اثر لنين نه "يل ملي و مستعمراتيتزهايي در مورد مسا
هاي ملي نظير ين، بلكه به اقليتوكرائمثل ايرلند و ا ،جغرافيايي مستقل اند اشاره دارد

گئوركي . )144، ص 31جلد  دهد(مجموعه آثار لنين،نيز ارجاع مي در امريكا "سياهان"
اني اول در بسياري از هايي بود كه طي جنگ جهينوويف يكي از معدود بلشويكز

هاي ملي اشتراك نظر داشت. اما درست بعد از مواضع لنين در مورد آزاديموارد با 
در  در حين سخنراني در مقابل حاضران گشايش كنگره دوم او به خود اجازه داد كه

م شرق كه بخش بزرگي از آن عمدتا از جوامع مسلمان آمده وط به مردكنگره باكو مرب
 )26(.شود "يك جنگ مقدس در درجه اول عليه امپرياليسم بريتانيا"بودند خواستار

(مجموعه آثار شد "مبارزه عليه پان اسالميسم"، خواستار لنين در مقابل 1920تزهاي 
تمام احزاب كمونيست بايد به "كند كه ). اما او تاكيد مي134، ص 31لنين، جلد 

، سياهان امريكا (به عنوان ايرلندهاي وابسته و محروم هاي انقالبي در بين ملتجنبش
، ص 31و غيره) و مردمي مستعمرات مستقيما كمك كنند. (مجموعه آثار لنين، جلد 

148 (  
اليسم و رهايي ملي بحث جدي و گسترده در باره امپري كنگره دوم به خصوص يك

ماركسيست مشهور هندي  رويرا تزهاي تكميلي  ،ي لنينبر تزهازار كرد. عالوه برگ
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با  كه درهم شكستن امپراتوري استعماري"در مورد توافق داشت كه با لنين ،دارائه كر
داري را در اروپا سرنگون خواهد نظام سرمايه ي،خود كشور هر انقالب پرولتري در

-هايي را با لنين نشان ميعدم توافق ،رويي از سخنران يهاي ديگر) اما بخش27كرد(

حمله  "دموكرات -هاي بورژوادايره تنگ ناسيوناليست"به  رويدهد. به عنوان مثال 
ناسيوناليسم انقالبي نقشي "پذيرفت كهميتر از لنين ) و به طور تجربي بيش213كرد(

  )224.("به عهده خواهد داشت
لنين  اش به) كه موضع28زاده(س سلطانوتيي ايراني آمتفكر و ماركسيست برجسته

هاي ضد امپرياليستي با جنبش كارگري در تر بود از درهم تنيدگي جنبشنزديك
  داري حمايت كرد:كشورهاي پيشرفته سرمايه

هاي خود مورد مبسوط در كنگره يگونهانترناسيونال دوم مساله مستعمرات را به "
كرد كه هيچ گاه به اجرا گذاشته نشد. غالبا  اي اتخاذبحث قرار داد، و نتايج برجسته
شد بدون شركت نمايندگان گرفت و مواضعي اتخاذ مياين مسايل مورد بحث قرار مي

مانده، بدتر از اين كه هنگامي كه جالدان روسي و بريتانيايي اولين كشورهاي عقب
ارياي اروپا هاي ايراني به پرولت) سوسيال دموكرات29انقالب ايران را سركوب كردند(

ها شد؛ اما از آنمراجعه كردند كه در آن زمان توسط انترناسيونال دوم نمايندگي مي
  )238حول اين موضوع را به راي بگذارند.( اين حق سلب گرديد كه تصميم

زاده اشاره هايي نادر بود، سلطانگرايي سياسي كه در چنين كنگرهبدون درك واقع
داري در مستعمرات روح انقالبي را بيدار شروي سرمايهاين درست است كه پي"كند:مي
داري در مستعمرات يك كند، اما اين مطلب نيز درست است كه استثمار سرمايهمي

 "آوردنيز در بين اشرافيت كارگري در كشورهاي مركز به وجود مي را روح ضدانقالبي
ه وجود آورده ب را وضعيت متفاوتي 1917). اما او نتيجه گرفت كه انقالب 238(
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رعد و برق انقالب در غرب، بينان جامعه شرقي را به لرزه در آورده است و به "است:
  )239.("انقالبيون در ايران و تركيه نيروي جديدي بخشيده است

پوستان طي قهر نژاد سفيد و مقاومت سياه نگار امريكايي جان ريد در موردروزنامه
يعني اولين شورش در پايتخت كشور "هد:دگزارش مي 1919هاي نژادي سال شورش

در جايي كه صاحب منصبان كوچك حكومتي از جنگ برگشته  ،گتن اتفاق افتادنواش
اشغال كرده بودند.  ها راآن هايي بودند كه اكنون سياهانبودند و در جستجوي مقام

نشين هاي سياهي شبانه به بخشها حملهمنصبان جنوبي بودند. آناغلب اين صاحب
تا از مناصب خود كنار  ،زده كنندكردند تا سياهان را وحشتدهي ميشهر را سازمان

اين بود كه سياهان كامال مسلح به خيابان  برانگيخت، را روند. امري كه تعجب بسياري
  )226-227("نبرد آغاز شد... سانبدين ريختند و

در "كند:ي ميگيرداث شيكاگو و شهرهاي مشابه نتيجهجان ريد بعد از توصيف حو
-شان نشان دادند كه كامال سازمانسياهان براي اولين بار در تاريخ ،تمام اين نبردها

شت ندارند. نتيجه مقاومت سياهان از يك و اصال از سفيدها وح ،يافته و مسلح هستند
باز شدن فدراسيون اتحاديه  از سوي ديگرو  سو دخالت حكومت هرچند با تاخير،

  ) 227(."بود انكارگري بر روي سياه
ماركسيست امريكايي به اين شكل در مورد مساله نژادي  چاز زمان ماركس تا كنون هي

-نويسنده 1924سيونال كمونيست در ادست به اعتراض نزده بود. در كنگره چهارم انترن

به عنوان نماينده هيات امريكايي مشاركت كرد. براي  –كي ي برجسته سياه كلود مك
اختصاص داده شد. در حالي كه جان  "سياهان"زمان اجالس به مساله  ماولين بار تما

كي به راسيسم ي مكداد، حملهريد برخورد كارگران سفيد را مورد انتقاد قرار مي
را هدف قرار  يها امريكايها و كمونيستسوسياليست يتر بود و رفتار نژادپرستانهموفق
  داد:مي
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شروع  را داوري نژادي در امريكابعيض و پيشحمله عليه ت ،طلبحازي اصالژوبور"
- ارزه شركت ميبمها با شرمندگي در اين ها و كمونيستكرده است. سوسياليست

هاي ها و كمونيستاليستيداوري در بين سوسچون عنصري قوي از پيش ،كردند
خواهند با مساله سياهان سروكار داشته باشند. در يمها نامريكايي وجود دارد. آن

مشاهده  وري را در موارد مختلفداهاي پيشمن نشانه ي،راهي با رفقاي امريكايهم
ترين گيرند. و اين بزرگرفقاي سياه و سفيد در كنار هم قرار مي ، هنگامي كهكردم

ها بايد خود را از آن -بايد بر آن فايق آيند يهاي امريكايمانعي است كه كمونيست
ند با هرگونه تبليغ د رها كنند. قبل از اين كه بخواهدارنهاي كه در قبال سياهان ايده

  . "ها را به سوي خود جلب كنندراديكالي آن
داري و نژادپرستي كي هم چنين از چگونگي انتشار موضع ماركس درباره بردهمك

  ها را منقلب كرد:امريكايي-اقگويد كه چگونه افكار افريسخن مي
رات منتشر مستعم م بيانيه خود را درباره استثمارنال سووسياهنگامي كه انترن 1918در  

پوستان راديكال وجود داشت كه اين تبليغات را در بين مردم كرد. چند گروه از سياه
وب تبليغات راديكال در پيگيري و سرك حكومت امريكا به 1920خود انتشار دادند. در 

ان راديكال در امريكا  به پوستهاي كوچكي از سياهپوستان را آغاز كرد، گروهميان سياه
ها از رهايي خ دادند كه سوسياليستكت حكومت با انتشار اين مطلب پاساين حر

كار موثري دراين باره  يطلبان امريكايكنند و اين كه اصالحپوستان حمايت ميسياه
پوستان اولين بار در تاريخ امريكا، سياهكنم كه براي دهند. پس من فكر ميانجام نمي

مند است و شجاعانه براي آن ها عالقهكايي دريافتند كه كارل ماركس به رهايي آنامري
  )30مبارزه كرده است.(

چنين از و هماكرد كي از وحدت بين كارگران نژادهاي مختلف حمايت ميمك
موضع  -شدغالبا از سفيدپوستان تشكيل ميكه  – تخواسمي هاي كارگريسازمان
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با  سابقهند. اين جلسه بي نپوستان به طور كل اتخاذ كاهنسبت به جنبش سيتري قوي
-سياه"كي و تروتسكي تحت عنوان به انتشار كتابي از طرف مك توصيه كمينترن

كي و تروتسكي در بر اين گفتگويي علني بين مك . عالوهانجاميد "پوستان در امريكا
  )31مطبوعات روسي منتشر شد.(

اي نداشت، اما در اواخر لكتيك سهم قابل مالحظهدر حالي كه تروتسكي در تدوين ديا
او به موضع لنين در باره رهايي ملي نزديك شد. يك نمونه از اين نزديكي  30ي دهه

انجام  1939. ال. جيمز بود كه در جالب او با متفكر ماركسيست كارائيبي سي مصاحبه
يك تشكيالت  شد. فردي كه بعدا به تروتسكيسم گرويد. در طي بحث درباره ايجاد

پوستان راديكال، يك تروتسكيست سفيدپوست اظهار كرد: ي سياهغيراستاليني برا
ر مبارزه تواند به پرولتارياي سياه دم كه چگونه بورژوازي سياه ميمتوانم بفهمن نمي"

خرده  در جنبش ما برخي از ما". جيمز پاسخ داد:"براي رشد اقتصادي كمك كند
اين  ،پوست بورژوا به سبب رنگش از دانشگاه محروم شوداهبورژوا هستيم. اگر يك سي

پوست بورژوا بسيج جويان سياهنشها را براي مبارزه براي حقوق داال تودهامتسازمان اح
. تروتسكي در اين جا پاسخ داد من باور دارم كه پرسش اول موضع حزب "خواهد كرد

برانگيز است كه تعجب دهد. اينكارگران سوسياليست(تروتسكيست) را تشكيل مي
-نه انجام نداده است. كتاب يا جزوهدر اين زمي فعاليتيتاكنون اين حزب تقريبا هيچ 

اي در انترناسيونال جديد منتشر نكرده است... حزب ما از انحطاط اي، مقالهاي، دفترچه
 نژاد دهي ضدرسد كه تروتسكي درباره اشكال سازمان. به نظر مي"مصون نيست...

حزب "پوست اضافه كردنگبسيار منعطف بود. او با توجه به مانع ر پرستي
تروتسكيستي ممكن است در بعضي از شرايط از اعضاي سياه در مقابل اعضاي سفيد 

ما توجه داريم كه كانديداهاي سياه در مقابل  "حزب دموكراتيك دفاع كند:
مبارزه سياهان  كانديداهاي سفيد حتي اگر هر دو از يك حزب باشند عامل مهمي در
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ها توانيم به شكل انتقادي از آند، و در اين مورد ما مينبراي برابري به شمار رو
  )32.("حمايت كنيم

نمونه ديگر از تفكر جديد تروتسكي در مورد رهايي ملي تغيير موضع او در مورد 
-بعد از به قدرت رسيدن هيتلر و پس از محاكمات و تصفيه :ناسيوناليسم يهودي بود

اي با . در مصاحبهدهديهودستيزي را تخفيف ميهاي سياست استالين ،1930اي سال ه
  كند:تروتسكي به تغيير مواضع خود اشاره مي 1938اي يهودي در سال روزنامه

تم كه يهوديان كشورهاي مختلف در تر به اين امر تمايل داشدر دوران جواني من بيش
خودي از بين خواهد يهود تقريبا خودبه و مساله ،هاي خود ادغام خواهند شدلتم

داري درحال هسرماي .رفت. تكامل تاريخي ربع قرن اخير اين ديدگاه را تاييد نكرد
تر گرايش پيدا كرد كه يك بخش آن جا به يك ناسيوناليسم افراطيانحطاط در همه 

ن است. مساله يهود در اغلب كشورهاي پيشرفته اروپا به خصوص در آلمايهودستيزي 
ت خود را به رسد. از طرف ديگر يهوديان كشورهاي مختلف مطبوعاتر به نظر ميبزرگ

به  بايد نگ جديد رشد دادند. پسهديش را به عنوان ابراز يك فروجود آوردند و زبان ي
اين واقعيت توجه كرد كه ملت يهود براي يك دوره كامل در آينده خود را حفظ 

  )33خواهد كرد.(
رغم محو سم شكل ديگري گرفته است، اما علي، قوميت، امپرياليدامروزه مساله نژا

هاي ملت از سويي استعماري مستقيم، الگوهاي استثمار و ستم تقريبا كامل سلطه
مردم افريقا، آسيا، خاورميانه و امريكاي التين هنوز وجود  برداري ثروتمند سرمايه

كه تحت ستم قرار  شوده ميديد بخشهاي رهاييدارد. در كنار اين الگوها جنبش
- هايي كه در داخل كشورهاي امپرياليستي وجود دارند كه با آن، به عالوه جنبشدارند

ي آن مبارزه عليه نظام جدايي هاي برجستهها در همبستگي قرار دارند. يكي از نمونه
هاي مقاومت ملي در برابر نژادي در افريقاي جنوبي است. يك نسل قبل، جنبش
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از چين تا يوگسالوي و از فرانسه تا لهستان نضج يافتند. بسياري از اين فاشيسم 
از مطالعات لنين استفاده كردند. به  و خود بخش مطالعاتي شدندها منبع الهامجنبش

هاي لنين نايفسكايا از مقولهال مختلف سي. ال. جيمز و رايا دوعنوان نمونه به اشك
 هر چنداستفاده كردند،  1960و  1950ي دهه هاي رهايي بخش افريقايي دربراي جنبش

  )34چيزي زيادي ننوشته بود.( النين درباره افريق
هاي قبال تحت استثمار و اشغال اين است كه ملت هاي شرايط كنونيويژگييكي از 
هاي ملي در درون گران اقليتتوانند به ستمخود مي ،داري جهاني شدهي سرمايهسلطه

كند ملي خود تبديل شوند. در اين جا تاكيد لنين فعليت پيدا ميو بيرون از مرزهاي 
بخش هاي ارتجاعي يا رهاييتواند به سياستاي از ناسيوناليسم ميكه شكل ويژه

هاي بزرگ مثل گرايش پيدا كند. درك او از ناسيوناليسم ارتجاعي محدود به قدرت
اال مشاهده كرديم او پان . همان طور كه در باست بريتانيا و اياالت متحده نبوده

امپرياليسم بريتانيا  باقويا  در عين حال رچهداد. گاسالميسم را نيز مورد انتقاد قرار مي
زندگي خود به پان اسالويسم نيز  اسرردر س ووه اكرد. به عالدر خاورميانه مقابله مي

-ومي ميهاي قكرد و آن را در پيوند با امپرياليسم روسيه و سركوب اقليتمله ميح

شان طي دانست. نويسندگان مختلف با استفاده از آثار او به عنوان بخشي از استدالل
كش صربي در بالكان ظهور كردند، همان طور لنس ي اخير در مقابل ناسيوناليسمدهه

ها در ها به خصوص بوسنيبخش كوسووهاي رهاييكه در عين حال از جنبش
نمونه ديگر از  .)25كردند(مايت ميح سالوي سابق با حفظ موضع انتقاديگيو

ي جوامع بومي ها در مكزيكو است كه نمايندهپيچيدگي اين موضوع جنبش زاپاتيست
، نداي در سراسر مكزيك برخوردار  اكه از حمايت توده است، 1910باقي مانده از انقالب 

-مالحظهقابل  نيز به نحو للي عليه جهاني شدنمالاز طرف جنبش بين و در عين حال

  .شوندمي حمايت اي
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  در باره ديالكتيك: يهايتاثير لنين بر بحث

  فور تا رايا دونايفسكاياواز هانري ل
برخالف فالسفه مكتب فرانكفورت، دو گرايش ماركسيستي قرن بيستم خارج از آلمان 

ها از اي كه در درك آنبه شيوه ،هاي لنين در مورد هگل استفاده كردنداز نوشته
فور در فرانسه و وها عبارتند از هانري ليك به طور كلي نقش محوري داشت. اينديالكت

هاي ها شكلاياالت متحده. هر يك از آن دونايفسكايا در سي. ال. جيمز و به ويژه رايا
  اي به وسيله لنين و هگل.جديدي از ماركسيسم هگلي را بسط دادند، تا اندازه

 رسالهفور همراه با نوربرت گوترمن يك وند كه لتعداد قليلي خارج از فرانسه آگاه ا
در فرانسه منتشر  1938هاي لنين درباره هگل در مستقل از يادداشت وتحقيقي 

 "نقد ديالكتيك هگلي"اي از اثر ماركس تحت عنوانها ترجمهآن ،سال قبل 5كردند(
عنوان  ها درباره لنين تحتند). اثر آنه بودرا به چاپ رساند 1844سال متعلق به 

 هم توسط انتشارات گاليمار به چاپ رسيد كه هنوز "دفتري در باب ديالكتيك هگل"
هاي لنين درباره هگل ، انتشار نوشتهشوددر فرانسه با اعتبارترين ناشر محسوب مي

. در جاهاي ديگر به تحت تاثير قرار دادبه شكل بي همتايي  را فضاي فكري فرانسه
هاي لنين در باره هگل بحث يادداشت ،صوص در آلمان و كشورهاي انگليسي زبانخ

ي محدودتري از هواداران لنين يا متخصصان دانشگاهي معموال ضد لنين غالبا به حلقه
من به ماترياليسم و وتراي لوفور و گصفحه 130اساسي  يد. مقدمهبومحدود 

 1914تا  1908با تكامل فكر لنين از  در رابطه يهاي جانبم به شكلسيسيامپريوكريت
حفظ خواهند با مله به مباني نظري كساني كه ميح ها باي آنكند. مقدمهاشاره مي

-ها استدالل ميآن ،) در مقابل35شكند.(ذارند درهم ميمتد هگل سيستم او را كنار بگ
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در  ها به سبب تمكيناست. اما آن "محتواي هگل"يد جذب شود با آن چه كنند كه
  مقابل حزب كمونيست، از اشاره به موضع انگلس ناتوان اند. 

تر بود. اين مساله در مورد اثر او هاي بعدي لوفور درباره لنين و هگل محتاطانهنوشته
ي او تحت عنوان ي عمده) به اضافه مطالعه1947("منطق صوري، منطق ديالكتيك"

راج از حزب كمونيست فرانسه بود ) صادق است. در واقع بعد از اخ1957انديشه لنين(
به طور جدي به  1914-15او تا سال  "راجع به لنين نوشت: را "جمع و منها" اثركه 

به مساله توجه شود تفاوت بزرگي در لحن و  به طور عينيقرائت هگل نپرداخت. اگر 
 كريتيسيسم وجود دارد. تفكر لنينهاي هگل و ماترياليسم و امپريومحتوا بين يادداشت

و بعد از سقوط انترناسيونال  1914چند وجهي و زنده يا ... ديالكتيكي شد. لنين تا سال 
ما در اين جا "كند:نويسي اضافه ميدر زير. لوفور "به درستي ديالكتيك را درك نكرد

يابيم كه براي ها در ميرا نسبت به يادداشت هااهميت نارضايتي عميق استالينيست
  )36( .سيسم كنار گذاشته بوديكريتريوماترياليسم و امپ ه نفعبوالني اين اثر مدت ط

ها و مقاالت را پذيرفت، و در هيچ يك از كتاب لوفور با تاخير اين مسايل اساسي
كرد. اما در يك بيوگرافي خودنوشت طوالني راه را ناش در مورد لنين آن را بيان عمده

 رلويي آلتوسر و مكتب او دضدهگلي و ضد ديالكتيكي  ،براي تفسيرهاي مائويستي
 آلتوسر "لنين و فلسفه") به ويژه همان طور كه در 38را باز گذاشت،( 70و  60ي دهه

شد ارائه  1968كنيم. مقاله اصلي كتاب كه اولين بار در يك درس علني در مشاهده مي
ي هاشود. و به يادداشتسيسم و آثار اقتصادي متمركز مييبر ماترياليسم و امپريوكريت

اي از خود كند. بعد از اين كه ژان هيپوليت علنا به اين مساله توجهاي نميهگل اشاره
هاي هگل به رشته تحرير در آورد. و در درباره يادداشت ويژهتي ، آلتوسر مقاالنشان داد

ي نقد حتي و ؛رودطفره مي از اين مسالهلنين و هگل  ياز رابطه تفسير باغالبا  آن جا
دهد با كنار هم قرار دادن متوني كه در واقع مرادي لنين نسبت مي هگل را به از
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تر بيان كند. در پاسخ به اظهار نظر معروف لنين كه پيشمخالف هدف او را بيان مي
، آلتوسر مبني بر اين كه براي فهم كامل سرمايه ماركس بايد منطق هگل را خواند ،شد

بدون  "شود:پايان آن خواننده آگاه مي پردازد كه درشكني كلمات لنين ميبه شالوده
در تالش براي كنار  .)39( "هگل غيرممكن است ، فهممطالعه و فهم كامل سرمايه

حذف  را به دي كلي خوآلتوسر بخش اصلي برنامه ،لنين يگذاشتن هگل از انديشه
دهد. به روشني هر بازگشتي به هگل توسط ميكردن هگل از ماركسيسم اختصاص 

از  1846كند كه ماركس در سال يدي جدي براي آلتوسر است كه ادعا ميدلنين ته
به هگل  1914اقعا در اگر لنين وباوري خود را رها كرده بود. چون بخش اعظم هگل

سايه هگل را به تاريكي شب "تر بود كهها بسيار سختبرگشته بود، براي ماركسيست
داشت اين وظيفه را محقق  نظردر 1962همان طور كه آلتوسر در سال  "بسپارند
  )40سازد.(

شروع كردند  1940ي در ايالت متحده سي. ال. ار . جيمز و رايا دونايفسكايا در دهه
جيمز برخي تامالتي كه از  1948ند. در ن هگل و لنين را به نگارش در آوربي يرابطه

هاي ادداشتفسكايا تمام ي. دوناي)41(جالب بودند را بعدا به چاپ رساندحيث اطالعاتي 
اما نتوانست براي آن ناشري پيدا كند. اين مساله به  ،ترجمه كرد 1949لنين را در سال 

هاي حتي بين فليسوف -احتمال زياد به مخالفت از موضع پوزيتيويستي عليه هگل
كه در آن زمان در اياالت متحده رايج  گرددبرمي -سيدني هوك نظيراي چپي برجسته

كايا برخالف لوفور، عضو جنبش تروتسكيستي بودند و از بود. جيمز و دونايفس
-ش مهمي از بنياد فلسفي خود بهره جستند. آنهاي هگل لنين به عنوان بخيادداشت

كيش فاصله انداخت. راست هايها و تروتسكيستها مواضعي اتخاذ كردند كه بين آن
تدوين كردند.  را تيداري دوليني  نظريه سرمايهها براي توصيف روسيه استالاول، آن
گرايانه و ضد ها مفهوم حزب پيشاهنگ لنين را به عنوان يك نظريه نخبهدوم آن
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يافته از ها خواهان يك مطالعه نظامديالكتيكي مورد انتقاد قرار دادند. سوم آن
، ماركس و لنين، و بين موضع فلسفي لنين در كتيك بودند استوار بر انديشه هگلديال

-ها اين مساله را طرح ميتمايز قايل بودند. چهارم آن 1914سفي در و موضع فل 1908

داري امريكا ها يك نيروي بالقوه انقالبي در برابر سرمايهافريقايي -كردند كه امريكايي
  هستند.
خاذ تبعد از آن دونايفسكايا و جيمز مسيرهاي متفاوتي را ا 1960و  1950ي در دهه

نيافته را به عنوان بخشي از هومانيسم شكل كردند، دونايفسكايا اين مفاهيم
به اين  ،و از آن زمان تاكنون ترپيشماركسيستي بسط داد. هيچ متفكر ماركسيستي 

از  و ؛هاي هگل لنين را مورد بررسي قرار نداد استعمق و با اين خالقيت يادداشت
. به عنوان ها به شكل انتقادي براي ديالكتيك انقالب معاصر استفاده نكرده استآن

هاي لنين در مورد ديالكتيك و رهايي ملي نمونه دونايفسكايا پيشگام پيوند بين ديدگاه
چنين اولين ترجمه انگليسي بخش اعظم ام. او هماست كه من به آن پرداخته

به هگل  طهاي مربوماركس و يادداشت 1844هاي هاي مربوط به دست نوشتهيادداشت
منتشر كرد. او در اثر خود  )1958ماركسيسم و آزادي در ( هايلنين را به شكل ضميمه

) از بازگشت لنين به هگل و همين طور ماركس 1973انقالب( ه وفتحت عنوان فلس
: لنين قطعا گويداو مي "چرا هگل؟ چرا اكنون؟"بحثي تحت عنوان  استفاده كرد. در

منطق را مورد مطالعه م لع دجل مرادش اين نبود كه تمام محققان كاپيتال بايد اول دو
ي اساسي داشت گسست لنين از مفاهيم قديمي بود، كه قرار دهند. آن چه كه جنبه

شناخت انسان نه تنها ": شودتر از تفسيرهاي او در اين جمله ديده نميهيچ جا دقيق
...لنين از هگل يك درك كامال جديد  "آفريندبازتاب جهان عيني، بلكه آن را نيز مي

آورد. اين درك جديد بود كه ليسم به دست ميآدت ماترياليسم و ايدهنسبت به وح
  )42(."لنين تاثير گذاشت 1915بعدا به آثار بعد از 
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دريافت لنين از هگل مطرح ي رنده از چگونگكايا چندين نقد بسفهمان زمان دونايدر 
به كرد. اول او استدالل كرد كه لنين يك ميراث مبهم بر جاي گذاشته بود. چون 

  است: هتري به تفكر جديد خود درباره هگل و ديالكتيك اشاره نكردشكل علني
گذارد مي "بر ديالكتيك به معناي خاص به عنوان يك علم فلسفي"تاكيدي كه لنين 

، نه تا انقالب روسيه، بلكه بعد كندهاي بعد از ماركس جدا مياو را از ساير ماركسيست
 1914-15 ي هگل درز دستاوردهاي او طي مطالعهاز تسخير قدرت نيز... چه چيزي ا

مورد مطالعه  "براي خود"و  "در خود"بود كه ديالكتيك هگل  متر بود. آيا الزبرجسته
از علم  ايخالصه -دكرمستقيما با ديالكتيك هگل مواجه  را قرار گيرد... كه لنين

ها سوسيال عمق باتالق اقتصادگرايي نه تن ،اما اين مطالعه به او -منطق هگل
در آن فرو رفته بود.  كه نشان دادرا سيونال دوم ابلكه كل انترن ،دموكراسي آلمان

  )43( "بر روي همان زمين ايستاده بودند نيز انقالبيون

در  1920اين واقعيت كه لنين اجازه داده بود ماترياليسم و امپريوكريتيسيسم در سال 
ت كه توجه داشبايد  البته يل شد.سا، باعث اغتشاش در اين مروسيه تجديد چاپ شود

هاي ديگر ترجمه كنند. برخالف امپرياليسم و دولت او توصيه نكرد اين اثر را به زبان
شد ماترياليسم و تر ميتر استالينيدستگاه دولتي كه هر چه بيش 1927انقالب. اما در 

اب كمونيست هاي خارجي منتشر كرد و احزسيسم را به طور وسيع به زبانيامپريوكريت
ي ليسم به خوبي استفاده كردند تا روشنفكرانآآن به ايده يمله ناپختهالملل از حبين

  هند.نظير لوفور را زير فشار قرار د
كننده رباره ديالكتيك و در مقطعي تعييندونايفسكايا در نقد دوم خود بر لنين د

-ر بها داده و جنبها پگرانه ديالكتيك ري عملي و كنشكند كه لنين جنبهمي داللاست

ي نظري را بي اهميت جلوه داده است. اين مساله به خصوص در بخش ايده خير 
  شود.نزديك به پايان علم منطق ديده مي
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گويد كه لنين در چند مورد از هگل تفسيري ماترياليستي بسيار سوم دونايفسكايا مي
لم منطق در مورد اش در صفحات آخر عكند، به خصوص در بحثمحدودي ارائه مي

اي با درك انگلس در لودويگ فويرباخ ي مطلق. اين درست است كه لنين تا اندازهايده
ي بر اين كه ايده مطلق مبن ،) گسست كرده است1886ه كالسيك آلمان (فو پايان فلس

. به نظر انگلس آليستي مجرد از پايان تاريخ استك غيرديالكتيكي و ايدهتجسم يك در
 "شرو"ه نفع هگل است كه ب "سيستم"ي برجسته و ويژه از يك نمونه ي مطلقايده

ها خ كه مدتاثر لودويگ فويربا و انگلس در، ديالكتيكي هگل بايد كنار گذاشته شود
هيچ نقل قولي از متن  ،اش براي هگل نوشته شده استبعد از ابراز احساسات جواني

ها ناچيز بوده است. ولقد اين نقل كند. احتماال به علت اين كه تعداهگل ارائه نمي
-لنين طي مطالعه دقيق خود از فصل آخر منطق هگل مسير متفاوتي را در پيش مي

ليستي باشد آن كه ايدهي مطلق بيش از آنظر كه فصل ايدهگيرد، با اين اظهار
اين ها قرار گيرد. با توان مورد استفاده ماركسيستماترياليستي است و بنابراين مي

تر از انگلس پيش دهد كه لنين در اين حالت كه عميقفسكايا ادامه ميدوناي وجود
ني براي مفهوم اصلي هگلي يعشود. لنين رفته بود مرتكب دو خطاي اساسي مي

شود و در عوض بر تضاد تاكيد دارد. اين بهايي است به سلبيت اهميت كمي قايل مي
 1844هاي نوشتهتيك نفي در دستدر باره ديالك كه علت آشنا نبودن با بحث ماركس

خورد. ك مياسيونال خادر آرشيوهاي انترن 1914-1915پردازد، متني كه در سال مي
هاي ق هگل را با شيوهنطي مكند كه لنين ايدهچنين اضافه ميدونايفسكايا هم

كرد. مطمئنا با استفاده از اين واقعيت كه در اليستي اما بسيار محدود تفسير ميماتري
ل گذار از منطق به طبيعت است. در ماپاياني فصل آخر علم منطق هگل، ش پاراگراف

مجموعه .("كنددستي را به سوي ماترياليسم دراز مي"اين مورد لنين نوشت، هگل 
كند لنين آن چه اما همان طور كه دونايفسكايا اشاره مي )234، ص 38آثار لنين، جلد 
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گيرد، چون هگل در اين جا گذار ده ناديده ميرا كه بالفاصله بعد از اين مطلب آم
  گذار از منطق به روح. دهد:ديگري را نيز بسط مي

بزرگي  دبراي لنين دستاور امر گفت كه ايني چهارم، دونايفسكايا ميو سرانجام نكته
ي ملي تفسير شود كه سياست جهان را حول تضاد بين امپرياليسم و رهايمحسوب مي

ي حزب پيشاهنگ غافل ماند، هر گرايانهديالكتيكي مفهوم نخبه اما او از درك كرد،
طي انقالب تا حد زيادي  در چند اين مفهوم را تحت تاثير خالقيت خودجوش از پايين

) صورت 1902نسبت به چه بايد كرد؟ ( خود اصالح كرد، معهذا تغيير اساسي در ديدگاه
يد از سازماندهي اشاره كرد، مقابل به نياز براي بسط يك مفهوم جددر او  . دادن

). اين مفهوم نه تنها بر 44مفهومي كه در ديالكتيك سازماندهي و فلسفه ريشه دارد (
ي ماركس در چنين بر كار مبسوط ولي ناديده گرفته شده، بلكه همهگل تكيه دارد

ها در تهاي او در مورد مساله سازماندهي از اتحاديه كمونيسدرون تشكيالت و نوشته
  .استوار است 1975 يي گوتاو نقد برنامه 1860ي تا انترناسيونال اول در دهه 1840ي هده
  

  گيرينتيجه
بخش مهمي از ميراث ماركسيسم  1914 – 15ي لنين با هگل در هبعاد مواجتمامي ا

 ها نيز چنين است. برخورد سهلشود، همان طور كه مسايل ناشي از آنمحسوب مي
ديده گرفتن غناي اين سنت است. اين واقعيت كه انقالب روسيه ها ناانگارانه به آن

داري تحت حكومت استاليني و جانشينان او به ضد خود يعني به يك جامعه سرمايه
سازد كه خصلت عميقا تر مستدل مياين امر را بيش ،گرا تبديل شددولتي تماميت

الش قرار گيرد. به تر مورد چمتضاد تاريخ ماركسيسم قرن بيستم بايد هر چه قوي
همين دليل است كه تالش براي بازگشت به ماركس بدون آشتي با لنين و نسل او از 
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ترين تالش هاي مهمي برخوردار است. اين امر حتي براي شناخته شدهمحدوديت
  ) اثر ژاك دريدا نيز صادق است. 1993("شبح ماركس"متناسب با جهان معاصر يعني 

نين را در مورد ديالكتيك و رهايي ملي به شكل خالصه ي لمن سه دستاورد عمده 
توضيح دادم. نخست او موضوع ديالكتيك به معناي خاص را به عنوان مبناي 

طلب پيش گذاشت و بدين ترتيب راه را انقالبي در برابر ماركسيسم اصالحماركسيسم 
ليسم و رهايي براي مولفان بعدي نظير لوكاچ گشود. دوم تحليل ديالكتيكي او از امپريا

هاي ضدامپرياليستي براي قرن بيستم گويانه در مورد اهميت جنبشملي تحليلي پيش
ي كيش در مورد سوژهسط مفاهيم ماركسيسم راستبا ب .رودو بعد از آن به شمار مي

. اين تر آن باز كردهت گسترش بيشبعدي در ج هايانقالبي او راه را براي تالش
بلكه جنبش زنان و محيط  گيرد،را در بر ميي ملي و قومي هانه تنها جنبش گسترش
برخالف سياست هويت . اما شودنيز شامل ميگرايان و جوانان را نسهمجزيست، 

مقاومت را  تچنين يك شكل از وحدت ديالكتيكي اين اشكال متفاوعاصر، لنين همم
بر تعدادي دهد. سوم اثر او در مورد هگل و ديالكتيك تاثير مستقيمي نشان مي

، به خصوص در فرانسه و هاي هگليي ماركسيستهاي خالق درون انديشهگرايش
  بر جاي گذاشت. اياالت متحده

چنين ، بلكه همكشف مجدد ديالكتيك توسط لنين را تمامي اين نكات نه تنها اهميت
ه دهد. اين ميراثي است كن انقالبي را نشان ميوم ديالكتيك در درون تفكر و فعاالتدا

ترين شكل هضم ميراث را به انتقادي ناديده گرفتن آن به زيان ماست. ما بايد اين
كه  . اشتباهاتياگر نخواسته باشيم كه اشتباهات قرن بيستم را تكرار كنيم ،كنيم

 كه است تر از آنكه عميق مواجه ساختهانديشه راديكال را با بحراني در ماركسيسم 
  د.رو بوبا آن روبه 1914لنين در 
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  ها:يادداشت
ي له و آلبرت رايس به خاطر تفسيرهامن از شامون لين هامون، هانيز استور

  كنم.هاي اوليه اين مقاله تشكر ميسودمندشان بر متن
تا  1876در اين مورد به خصوص به رايا دونايفسكايا ماركسيسم و آزادي: از   -1

  ) مراجعه كنيد.1958كنون(نيويورك، 
قبل از استالينيسم: ظهور و سقوط دموكراسي "ئل فاربرمراجعه كنيد به سامو  -2

 .1990، ورسو، "شوروي

براي يك نقد جدي از كتاب ماترياليسم و امپريو كريتيسيسم لنين مراجعه كنيد   -3
به موريس مرلوپونتي، ماجراهاي ديالكتيك، ترجمه ژوزف بيان، انتشارات دانشگاه 

 .1955شمال غربي. چاپ فرانسوي 

هاي روزانه ير را در يك معرفي چاپ شده به اثر يادداشتفروم اين تفس  -4
كند. تفسيرهاي كه در اين جا از فروم نقل ) ارائه مي1985تروتسكي در تبعيد(كمبريج، 

شود. براي متن كامل بلكه به ماركس و تروتسكي نيز مربوط مي ،شده نه تنها به لنين
ده توسط اريش فروم در باره يك مقاله تازه كشف ش"اندرسون:مراجعه كنيد به كوين 

 .2001، سال ، جلد دوم66علم و جامعه، شماره  "تروتسكي و انقالب روسيه

يك بررسي راهگشا در مورد هگل : خرد و انقالب"نگاه كنيد به هربرت ماركوزه،   -5
هاي لنين ). ماركوزه خيلي كوتاه به يكي از بحث1941(نيويورك "و تئوري اجتماعي

هاي هگل اثر لنين ). او به يادداشت401، 314اي كوتاهي دارد(ارهدرباره ديالكتيك اش
) در فصل  در باب 1958كند. ماركوزه بعدا در ماركسيسم روسي(نيويورك، اي نمياشاره

چون يك كند اما گذار از لنين به استالين را هماي به لنين و هگل نميديالكتيك اشاره
 كند.) عنوان مي74("به كيفيت قانون ديالكتيكي تغيير كميت"نمونه از 
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مباحثي درباره ماترياليسم ديالكتيكي و "تمراجعه كنيد به اسكار نك  -6
 ).1969(فرانكفورت "مكانيكي

 . او در اثر)1960("ي ماركسيسم و هگلرابطه"مراجعه كنيد به ايروينگ فيچر   -7
راي ) ب1972، ترجمه جان هارگريوز (نيويورك خود تحت عنوان ماركس و ماركسيسم

لنين، "تر در اين مورد و مباحث ديگر اين فصل مراجعه كنيد به اثر من بحث مفصل
 )1995: يك بررسي انتقادي.(اوربانا "هگل و ماركسيسم غربي

ت رابل: ي) و بند1974ن را روي پاهايش قرار دهيم. (برلين يرودي دويچكه. لن  -8
 ).1973ماركس و لنين(فرانكفورت 

). 291) صفحه 1970لسفه، ترجمه فرد هاليدي (لندن كارل كورش ماركسيسم و ف  -9
، ص 33) جلد 1961، مجموعه آثار (مسكو "درباره اهميت ماترياليسم رزمنده"رلنين، د

233.( 

 . 64مرلو پونتي، ماجراهاي ديالكتيك، ص  -10

محصول  كي") نوشت: 1874("چون آموزگارشوپنهاور هم"فردريش نيچه در  -11
اشت. اما اكنون خرمن آن توسط تگرگ نابود شده و مرغوبِ هگلي در مزرعه قرار د

هاي سنت جامعه يد. ان. لوين در ديدگاهديو به نقل از ،"مزرعه خالي شده است
 .193) ص 1995شناسي(شيگاگو 

هاي لنين ي معمول انگليسي يادداشتدر اين جا و جاهاي ديگر من به ترجمه -12
تر رايا دونايفسكايا ي دقيقترجمه كنم. در اكثر موارد مندر مجموعه آثار مراجعه مي

ماركسيسم و آزادي در در ي چاپ اول اثرش ماركسيست هگلي را كه به شكل ضميمه
 دهم.مورد استفاده قرار مي ،به چاپ رسيده 1958

 .381-3) ص 1961(فرانكفورت "ابژه توضيحاتي درباره هگل -سوژه"ارنست بلوخ  -13
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لعاتي درباره ديالكتيك تاريخ و آگاهي طبقاتي: مطا"ج لوكاچ روج -14
 .1)، ص 1971ن(كمبريج ونگستي، ترجمه رادني ليو"ماركسيستي

هاي ديگر، مطالعات طوالني در ها در زمينهي آنرغم سهم قابل مالحظهعلي -15
- ي اخير به انگليسي منتشر شده است، اهميت يادداشتدهه 3لنين كه در طي باره 

م اهميت. توني كليف اثر چهار جلدي يا ك ،يا ناديده گرفته شده 1914-5هاي هگل
دهد. اثر دوجلدي نيل ، لندن) يك جمله را به اين اثر اختصاص مي1979 تا 1974(لنين، 

) اصال به آن انديشه اشاره 1981، 1978(نيويورك  "ي سياسي لنينانديشه"هاردينگ 
 "لنين: يك زندگي سياسي"كند. اثر سه جلدي رابرت سرويس تحت عنوان نمي
كند كه و تاكيد مي ،صفحه به اين اثر اشاره دارد 2) در 1996، 1991، 1985تونگ ومين(بل

) فصلي را 1996(دورهام لنينيسم  به اين اثر پِِر بها داده شده است. اثر بعدي هاردينگ
هاي هگل را به عنوان اثري جزمي دهد، اما يادداشتي لنين اختصاص ميبه فلسفه

) در 2000سرويس تحت عنوان لنين يك بيوگرافي(كمبريج كند. اثر اخير معرفي مي
تر به دارد، چون در اين اثر بيشمورد مساله لنين و هگل گامي به عقب بر مي

كند. چنين غفلت هاي كوتاه لنين درباره ارسطو در همان دوره توجه مييادداشت
-از زمان بحثشود. در آن جا فاحشي در مورد مساله لنين و هگل در فرانسه ديده نمي

غيرممكن بود كه مساله اداي سهم لنين به هگل ناديده گرفته  1930هاي لوفور در 
) به 1875("لنين در دوران لنين"شود. به عنوان نمونه مراجعه كنيد به مارسل ليبمن 

) من 1973(پاريس  "ديالكتيك و انقالب"تر فلسفي ميشل لووي ي بيشعالوه مالحظه
 پردازم.تر ميبه لويي آلتوسر پايين

 .494ص  ،1، جلد 1975ماركس، كاپيتال، لندن  -16
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 - كند استفاده مي استعاره نظامي ازهمان طور كه مشهور است انگلس تا حدي  -17
در مجموعه  ،"لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه كالسيك آلمان"در اثر  -با كلمه اردوگاه

 .366ص  ،16) جلد 1990آثار ماركس و انگلس (مسكو 

) در اثر اريش فروم تحت 1844("نقد ديالكتيك هگل"ركس تحت عنوان اثر ما -18
. انترناسيونال دوم به دست 181) ص 1961(نيويورك  "فهوم انسان نزد ماركسم"عنوان 
 اما .ماركس توجهي نداشت و اين اثر بعد از مرگ لنين به چاپ نرسيد 1844هاي هنوشت

شد. تالش براي  رمنتش -مگا–گلس بعد به عنوان بخشي از مجموعه آثار ماركس و ان
با حمايت از طرف لنين آغاز شد. در زمان  1920 يانتشار اولين جلد مگا  اوايل دهه

 استالين اين تالش با اعدام ناشر اصلي آن ديويد ريازانف متوقف شد.

 هاي عمده ماركسيسملشك كوالكفسكي عصر طاليي، جلد دوم از جريان -19
فسكي تنها فيلسوف غير لنينيستي نيست كه از وك. كوال464) ص 1978رك و(نيوي

كند. به عنوان نمونه مراجعه كنيد به لويي دوپره با هاي لنين تمجيد مييادداشت
(نيوهيون  ،"نقد اجتماعي ماركس به فرهنگ"تر تحت عنوان ي كنجكاوانهمطالعه

1983( 

در  "نين هگليل"هاي غير از اين مراجعه كنيد به رايا دونايفسكايا براي ديدگاه -20
-179تاليف بارت گرالد و پل پيچونه. ص  ،"به سوي يك ماركسيسم جديد" يمجموعه

لنين ، بوخارين و مفاهيم "ي من تحت عنوان ) به عالوه مقاله1973(سن لويي 175
ه شناسي و نظامي. ع. مجله جام"اي ديگره: مطالع"ماركسي ديالكتيك و امپرياليسم

 .212تا  197، ص 1987سال ، 1، شمار 15جلد 

كائوتسكي  1890 يگيري ماركسيسم انترناسيونال دوم بود. اواخر دههاين نتيجه -21
استقالل لهستان و ايرلند  هايو ويكتور آدلر از حمايت قوي ماركس و انگلس از جنبش

را  ها پيش تمام اشكال ناسيوناليسمگرفتند. انقالبي چپ لوكزامبورگ از مدتفاصله مي
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ژوايي مردود اعالم كرد، اما از اين شرافت فكري برخوردار بود كه مخالفت به عنوان بور
 خود را با ماركس و انگلس علني كند.

عني نظريه گذارم. يمن در اين جا گرايش سوم را در اين بحث كنار مي -22
 استقالل ملي و فرهنگي اثر اوتو باوير.

مبارزه لنين  در اثر "آوازي كه خوانده شده است"نگاه كنيد به كارل رادك -23
 .375) ص 1984الملل انقالبي به ويراستاري جان ريدل(نيويورك براي بين

مبارزه لنين براي "در اثر  "هايي از رخدادهاي دوبليندرس"، تروتسكيلئون  -24
 .372-3، ص "الملل انقالبينبي

لنين: يك زندگي "اثر سه جلدي رابرت سرويس تحت عنوان  نگاه كنيد به -25
سرويس تحت عنوان لنين يك ، و )1996، 1991، 1985ونگ ت(بلومين "سياسي

اثر  ،، لندن)1979 تا 1974توني كليف اثر چهار جلدي (لنين،  ،)2000بيوگرافي(كمبريج 
لنينيسم  و )1981، 1978(نيويورك  "ي سياسي لنينانديشه"دوجلدي نيل هاردينگ 

  .)1875("لنين در دوران لنين"مارسل ليبمن  و )1996(دورهام 

فيندر، نگاه كنيد به جان ريدل در اثر رويت سپيده دم(نيويورك:انتشارات پات -26
 .78)، ص 1993

جان ريدل، كارگران و زحمتكشان جهان متحد شويد!(نيويورك: انتشارات  -27
 .78)، ص 1993پاتفيندر، 

هاي استاليني از بين رفت و حزب توده طرفدار شوروي زاده در تصفيهسلطان -28
 تازيخ رسمي خود نيز خارج ساخت.نام او را حتي از 

،(نيويورك: انتشارات دانشگاه 1906-1911ژانت آفاري انقالب مشروطه ايران،  -29
 ).1966كلمبيا، 
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چهارمين كنگره انترناسيونال كمونيستي(لندون:حزب كمونيست بريتانياي  -30
 .260-261كبير)، 

:انتشارات لود(نيويورككلود مك كي، سياهان در امريكا، ويراستار آلن .ال. مك -31
 ).1979نياكت، كن

درباره ناسيوناليسم سياه و حق تعيين "نگاه كنيد به لئون تروتسكي،  -32
 .48و  42)ص 1967(نيويورك: انتشارات مريت، "سرنوشت

-. هم20)، ص 1970فيندر، لئون تروتسكي، مساله يهود(نيويورك:انتشارات پات -33

گرايان له يهود(انتشارات انسانها و مساچنين نگاه كنيد به انزو تراورسو، ماركسيست
 ).1994المللي، بين

(لندن:  ،"نكرومه و انقالب غنا"به عنوان نمونه نگاه كنيد به سي. ال. ار. جيمز  -34
گرايي ناسيوناليسم، كمونيسم، انسان")، و رايا دونايفسكايا، 1977اليسون و بوزبي، 

 ).1984آسيايي(شيگاگو: -ماركسيستي، و انقالب افريكا

 ."كوسوو: پاشنه آشيل چپ"ژه نگاه كنيد به پيتر هاديس، به وي -35

در مورد لوفور در اين دوره مراجعه كنيد به فرد باد بوركهارد ماركسيست  -36
 ها.فرانسوي بين دو جنگ: هانري لوفور و فلسفه

 .85)، 1959(پاريس:" جمع و منها"هانري لوفور،  -37

به گئورگي اليوت، آلتوسر، ي آلتوسر با مائويسم نگاه كنيد درباره قرابت فلسفه -38
 )1987(لندون: ورسو، 

 .112لويي آلتوسر، لنين و فلسفه، ص  -39

 .116لويي آلتوسر، براي ماركس، ص  -40

-(وست"هاي ديالكتيك: هگل، ماركس، لنينيادداشت"سي. ال. ار. جيمز،  -41

 ).1980پورت، كان:الرنس هيل، 
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 . 103) ص 1973، (نيويورك: دالكورت"ماركسيسم و انقالب"رايا دونايفسكايا،  -42

ماركسيسم و "، و "روزا لوكزامبورگ، رهايي زنان"رايا دونايفسكايا،  -43
 . 116) ص 1991دانشگاه ايلي نويز،  (اوربان: انتشارات"انقالب
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  و انسان گرايى ماركسيسم

  اندرسون گفت وگوى ايوب رحمانى با كوين
  

سخنرانى در  زمانى كه كوين اندرسون براى ،2009 اين گفت و گو در نوامبر سال
شد. كوين اندرسون پرفسور  ديالكتيك به لندن آمده بود، انجام كنفرانس ماترياليسم

ر دانشگاه كاليفرنيا است. جامعه د هاى زنانشناسى، علوم سياسى و پژوهش جامعه
 هاى ماركس، هگل، فوكو، مكتبهاى سياسى به ويژه نظريهو نظريه شناسى

 هاى مورد عالقه كويناومانيسم از زمينه شناسى و ماركسيسمفرانكفورت، شرق
 .اندرسون در پژوهش و تدريس است

به انگليسى  2004 رزا لوكزامبورگ را در سال او همراه با پيتر هوديس منتخب آثار
و انقالب ايران،  فوكو“كتاب  ،2005 چنين در سالهم ويراستارى و منتشركرد. او

آفارى، منتشر كرد. كوين  را با همكارى ژانت” گرائىاسالم هاىجنيست و فريب
آخرين كتاب او با  .آمريكا است ها دراومانيست -گروه ماركسيست اندرسون عضو

و قوميت درجوامع  گرايىجوامع پيرامونى، ملى در مورد نظريه ماركس“عنوان 
 .دبه چاپ رسي  2010در سال” غيرغربى
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اول كتاب سرمايه توسط حسن  نزديك به سه سال از ترجمه فارسى جلد: پرسش

ويراست  به نظر شما تفاوت ميان ويراست فرانسوى سرمايه با .گذردمرتضوى مى
  اهميتى برخوردار است؟ از چه انگليسى و آلمانى در چيست و اين تفاوت

ويراست از جلد اول  پرسش بسيار جالبى است. ماركس در هنگام مرگ، دو پاسخ:
تفاوت داشتند. اولى ويراست آلمانى در  ديگرجا گذاشت كه با يكه سرمايه را از خود ب

 ويراست. بود 1875 تا 1872 هاىويراست فرانسوى مربوط به سال و ديگرى 1873 سال
زيرا ناشر امكان  هائى در يك نشريه به چاپ رسيد؛ورت سلسله نوشتهفرانسوى به ص

فرانسوى با توجه به تاريخ انتشار آن  مالى براى چاپ كتاب را نداشت. در واقع، ويراست
منتشر نشده بود.  1875 سال بخش پايانى آن تا پيش از آخرين ويراست است، زيرا

است. از  به زبان فرانسوى نوشته به زبان فرانسوى تسلط داشت و چند كتاب ماركس
بودند كه ترجمه آلمانى  ها مجبوررا در جوانى نوشت و آلمانى” فقر فلسفه“جمله 

و نامه ، 1881 ورا زاسوليچ، انقالبى روس در ى ماركس بهعالوه نامهه كتاب را بخوانند. ب
به زبان  ن،ومورد روش ماترياليستى و نقد پير جوزف پرود در، 1846 در فننكوآاو به 
كه آلمانى را و  نوشتماركس فرانسوى را به همان راحتى مى .نوشته شده است فرانسه

با اين كه سرمايه از آلمانى به  ها هم به زبان انگليسى تسلط يافت. بنابراينبعد
تقريبا در هر پاراگراف تغييراتى انجام داد. تعداد اين  فرانسوى ترجمه شده بود، ماركس

 ست. به يك معنا، ويراست فرانسوى، ويراست سوم جلد اول سرمايها تغييرات زياد
براى چاپ آماده  شود و آخرين ويراستى است كه ماركس آن را شخصامحسوب مى

تفاوت ويراست فرانسوى با آلمانى در بسيارى  .كرد، و به همين دليل، بسيار مهم است
 ر اقتصاد سياسى است. اماو يا يك عبارت در باره نكات تكنيكى د موارد، در يك كلمه

در خارج از اروپا و  هاى انقالبى و اجتماعىدو نمونه از اين تغييرات، به اهميت جنبش
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ى ترجمه فارسى اى كه در مقدمهمقاله شود. من دريا خارج از اروپاى غربى مربوط مى
 مورد ام. در اين رابطه و در دوآمده است، به اين موضوع پرداخته 2008 سرمايه در سال

افزايد. به متن مى دهد و مسايل ديگرى رابسيار مهم ماركس يك جمله را تغيير مى
در جلد اول ” انباشت بدوى“كه در بخش  شود به الگوى اقتصادىاين موارد، مربوط مى
است. در اين بخش، روند فروپاشى فئوداليسم در انگلستان،  سرمايه ترسيم شده

ه ب .شودتبيين مى بزرگ و توسعه كشاورزى تجارى مالكيت بر زمين در مقياس تحكيم
روندى است كه اروپاى  گويد كه اينطور مشخص، ماركس، در ويراست فرانسوى مى

كرده  دارى را آغازاروپاى غربى، گذار به سرمايه غربى به اجبار طى خواهد كرد. زيرا كه
 اركس اين امر را بازشود مكه موضوع به ساير نقاط جهان مربوط مي جااست. اما تا آن

فراز در ابتداى كتاب  گذارد. دو فراز در اين رابطه در سرمايه وجود دارد. نخستينمى
ى تر، تصوير آيندهيافتهكشورهاى توسعه نويسدآمده است؛ جايى كه ماركس مى

ماركس در ويراست فرانسوى  .ها نشان مىدهندرا به آن” يافتهتوسعه كشورهاى كمتر“
 :دهدرا چنين تغيير مىاين عبارت 

ها نشان را به آن” اندكشورهايى كه به مسير صنعتى شدن گام نهاده“ى تصوير آينده
تعداد كشورهايى كه به مسير ، 1870 دهه دهند. اين تغيير مهم است. زيرا درمى

چند  نهاده بودند، زياد نبود، و تنها شامل آلمان، فرانسه، آمريكا و صنعتى شدن گام
كشورها نبودند. هند اگر چه  شد. براى نمونه، روسيه و هند جزو اينگر مىكشور دي

-دارى محسوب مىبخشى از نظام جهانى سرمايه يك كشور مستعمره بود و به نوعى

ديدگاه  مسيرصنعتى شدن نبود. بنابراين، ماركس در اينجا در 1870 شد، اما در دهه
دهد. حدودى آن را تغيير مى ت كه تاكند و شايد بتوان گفتر بيان مىخودش را روشن

 .با اطمينان كامل سخن گفت تواناگر چه در مورد نكته اخير نمى
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بسيار مشهور است؛  مربوط به انباشت بدوى آمده و هاىفراز دوم، در يكى از فصل
مجله  اش به يكزاسوليچ و نيز در نامه ى خود به ورااين فراز را، در نامه چون ماركس
كند. در نامه دومى نقل مى 1877 در” سرزمين پدرى هاىيادداشت“م روسى به اس
در  و تاريخى براى تبيين تمام جوامع ى عام فلسفىنويسد كه او نظريهماركس مى

مند و دقيق نگريست. سپس اى به طور روشگويد بايد به هرجامعهدست ندارد. او مى
كند. ما بايد از دوم را نقل مى سرمايه رجوع و فراز ماركس به ويراست فرانسوى كتاب

انباشت  باشيم، اما بسيارى با اين فراز آشنا نيستند. ماركس در آن جا از اين فراز آگاه
 -بورژوازى جديد كشاورزى بدوى، خلع يد شدن دهقانان و تحكيم مالكيت در دست

هاى گويد اين روند در كشورهاى متفاوت از راهكند. ماركس مىتجارى بحث مى
روند  گيرد. در ويراست آلمانى و انگليسى سرمايه آمده است كه اينمى لف صورتمخت

كه در  -ويراست فرانسوى به خود گرفته است. اما او در” در انگلستان شكل كالسيك“
به ” در انگلستان شكل كالسيك“عبارت  -آوردهاى ياد شده از آنجا نقل قول مىنامه

 نويسد: تمام كشورهاى اروپاى غربى اينآن مى كند و به جاىمى خود گرفته، را حذف
الگوى انباشت بدوى  انداز اين نوع ازكنند. با اين وجود، ماركس چشمفرايند را طى مى

دارى را آغاركرده بدون شك اگر كشورى راه سرمايه .كندرا به چند كشور محدود مى
اول  كه در جلد -غيرهدارى، تئورى ارزش و زير قوانين توسعه سرمايه باشد، به ناچار

هنوز قدم به راه صنعتى  خواهد گرفت. اما آينده كشورى كه قرار -سرمايه طرح شده
به نظر من اين نكته در  .را در نظر داشت بايد احتماالت شدن نگذاشته، معين نيست و

 در روش ديالكتيكى ماركسيستى، بسيار با اهميت است. اين يك ،روش ماركسيستى
سازى شما كنكرت اى كهيست. در روش ديالكتيكى، بنا به شيوهروش فرماليستى ن

دارى، دارى و يا پيشاسرمايهمعين سرمايه كنيد، ممكن است كه در مورد يك كشورمى
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اش به اين مسايل، بسيار خالق است. بنابراين ماركس در نگاه .به نتايج متفاوت برسيد
   داشت. ند روسيه و هنداى به توسعه اجتماعى كشورهايى مانتوجه ويژه او

 رسد اين است كه چرا انگلس تغييراتى كهپرسشى كه در اينجا به ذهن من مى پرسش:
  را ناديده گرفت؟ ماركس در ويراست فرانسوى انجام داده بود

كه او در مقدمه بر  انگلس اين تغييرات را ناديده نگرفت. در حقيقت، همان گونه پاسخ:
اين تغييرات را در متن آورده بود. اين  ، تعدادى ازگويدسرمايه مى 1890 ويراست

هم به انگليسى زياد مورد استفاده قرار گرفته است. اين  ويراست هم به آلمانى و
نويسد كه مى در واقع ويراست چهارم آلمانى توسط انگلس است. او در مقدمه ويراست

ها و دست از نامهو تعداد زيادى  هاى فرانسوى، آلمانىدر تهيه كتاب، به ويراست
اش هم اين بود جا گذاشته، رجوع كرده است. دليله ب هايى كه ماركس از خودنوشته

كه در  با مشخص كردن نكاتى در ويراست فرانسوى به صراحت گفته بود كه ماركس
كند. ماركس گفته بود كه  نظر دارد از اين نكات در ويراست بعدى آلمانى استفاده

اى كه چنين او در نامهآلمانى برترى دارد. هم د نظر بر ويراستويراست فرانسوى از چن
 گويد كه به زودىبه رفقاى آلمانى فرستاده بود، مى 1875 گوتا در همراه با نقد برنامه

او اين موضوع را  ها خواهد فرستاد. دقت كنيد كهويراست فرانسوى سرمايه را براى آن
، 1883 از مرگ ماركس در سال فاصله بعدگويد. در واقع بالبه دوستان آلمانى مى

و انگلس مطالب ديگرى از ويراست فرانسوى را در  ويراست سوم آلمانى چاپ گرديد
 ترى از ويراستمطالب بيش 1890 در ويراست چهارم آلمانى سال آن گنجاند. او

انگليسى هم بهره برد.  كند. انگلس در اين رابطه از ويراستفرانسوى را وارد متن مى
هاى اقتصادى انگلستان، عبارت از گزارش ماركس در سرمايه، صدها و يا شايد هزاران

ها در چاپ ى اين نقل قولكند. همهو ديگران را نقل مى از آدام اسميت، ريكاردو
دختر ماركس  ،به زبان آلمانى ترجمه شده بودند. براى ويراست انگليسى، الينور آلمانى
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ها را يك بررسى كرد و اصل آن ها را يك بهم نقل و قولبا مراجعه به كتابخانه، تما
ه ها بايد به انگليسى مى آمد و نه بنقل و قول يافت. زيرا در ويراست انگليسى، اين

ها به اين ترتيب انگلس با دسترسى به همه اين .آلمانى به انگليسى صورت برگردان از
 ،كرد بهتر استديگر كه فكر مى از ويراست فرانسوى و يا از جاهاى بعضى از مطالب را

يادآورى كرده است.  در ويراست آلمانى گنجانيد. انگلس اين موضوع را در مقدمه كتاب
فرانسوى نياورد؟ در پاسخ بايد گفت كه  ترى را از ويراستاما چرا انگلس مطالب بيش

 .دبراى ويراست فرانسوى در مقايسه با ويراست آلمانى قايل بو انگلس اهميت كمترى
از دريافت بخشى از  انگلس پس، 1780 هاى ماركس و انگلس در دههبراساس نامه

نويسد؛ سرمايه، مى براى او فرستاده بود، ويراست فرانسوى كه ماركس پيش از انتشار
نويسد كه زبان فرانسه خوب به نظر نمى آيد. او مى به زبان فرانسه چندان

 ايى دارد كه مانع بيان كامل ديدگاههرسد و محدوديتبه نظر مى تيكىكغيرديال
او به مطالعه ويراست  نويسد اگرشود. ماركس در پاسخ به انگلس مىماركسيستى مى

مطالب در آن جا بهتر بيان شده است. من  فرانسه ادامه دهد در خواهد يافت كه بعضى
 انگلس در هيچ گاه با اين توضيح قانع شد يا نه. اما به نظر من، دانم كه آيا انگلسنمى

فرهنگ فرانسوى، پيش  همه حال نسبت به ويراست فرانسوى و يا شايد هم نسبت به
نامد كه ها، زبان مدرن فرانسه را تنگنايى مىهايى داشت. او در يكى از اين نامهقضاوت

 .شيوه ديالكتيكى انديشيد توان در آن بهنمى

گفت انگلس نبايد مى . اماگرفتبدون شك، انگلس به عنوان ويراستار بايد تصميم مى
گفت كه ضرورى است در داريم. او بايد مى ما اينك نسخه نهايى سرمايه را در دست

تر انتشار يابد، تا خوانندگان بتواند در مورد هاى بيشپژوهش آينده، ويراستى براساس
تفاوت دارد،  قضاوت كنند. به نظر من در جاهايى كه ويراست فرانسوى با آلمانى آن
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حاشيه صفحه آورده شود تا  صورت يادداشت دره ن تفاوت بايد در پانوشته و يا باي
  خواننده بداند كه تفاوت كجاست. اين

 " MEGAمگا"دقيقاً كارى است كه سرانجام، با انتشار مجموعه آثار ماركس و انگلس 
مشكل اين است كه ما بيش از صد  .گيردمى ها، دارد صورتو درج اكثر اين تفاوت -

سرمايه را در دست داشتيم كه كامل نبود. با توجه به آنچه  اى از جلد اولسال نسخه
ها اى از فرازهايىكه من به آنتوان در مورد مهم بودن و يا نبودن پارهگفتم، مى كه

شيوه و  .دارند كه واقعا مهم هستند اشاره كردم، به بحث پرداخت. اما فرازهايى وجود
 كسيستى نسبت به اين موضوع، واقعا جاى تاسف دارد. اينمار كرد گذشته جنبشعمل

در آن، نخست  جنبش، و يا حداقل ماركسيسم ارتدكس، مثل يك مذهب بود كه
صاحب اتوريته بودند. بنابراين اگر  ماركس، بعد انگلس سپس لنين و ديگران به ترتيب

سيارى از افراد داد، بتوسط انگلس را مورد سوال قرار مى ى ويرايش سرمايهكسى شيوه
دهد و خشمگين كردند كه او دارد ماركسيسم را مورد حمله قرار مىبرداشت مى چنين

گفتن چنين چيزى با مشكل جدى  ى، شما باوشدند. در چين و يا در اتحاد شورمى
 .شديدرو مىهروب

داديد، نخستين جلد كتاب سرمايه  طور كه شما هم توضيحبسيار خوب، همان پرسش:
ويراست فرانسوى كتاب . آلمانى هنگامى كه ماركس زنده بود، منتشر شد به 1867 در

اما . انتشار يافت كه ماركس تغييراتى را در متن انجام داد 1875و  1872هاى بين سال
هاى ماركس تهيه، ويراستارى و نوشته جلد دوم و سوم سرمايه را انگلس از روى دست

دست برده است؟ ما  هاحد در اين دست نوشتهبه نظر شما انگلس تا چه رد. منتشر ك
 باشيم كه جلد دوم و سوم به راستى كار ماركس هتتوانيم اطمينان داشچگونه مى

 ت.اس
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ها را چاپ كنيم. نوشتهكارى كه ما بايد انجام دهيم اين است كه تمام اين دست پاسخ:
ماركس و  دهدم مىدر مورد سرمايه دارد انجا و اين همان كارى است كه مجموعه آثار

است و  در حقيقت بخش مربوط به سرمايه تقريبا به پايان رسيده. MEGA انگلس مگا
چنين جلد دوم و ها همآن .هاى ماركس هستندى دست نوشتهها درحال چاپ همهآن

هاى گوناگون است، كه بيانگر تفاوت در نسخه سوم سرمايه را با تعداد زيادى پانوشته
 گران در حال بررسى اين متون هستند. در آلمان، همو پژوهش .چاپ خواهند كرد

هاى براى مدت هااكنون مقاالتى در اين مورد انتشار يافته است. اين دست نوشته
ها به آلمانى چاپ خواهند شد نوشتهطوالنى موضوع بحث خواهند بود. همه اين دست

ها شوند تا همه ما به آن هاى ديگر هم ترجمهبه زبان و اميدوارم كه به انگليسى و
اوليه جلد  دانم كه در يك فراز از طرحداشته باشيم. براى نمونه بگويم كه مى دسترسى

كند گويد و اشاره مىسخن مى دوم كه انگلس آن را حذف كرده است، ماركس از هگل
گويد كه او هميشه شاگرد هگل است. ماركس مى كه از لحاظ نظرى بسيار مديون

 آورد. من متخصص جلداما انگلس اين موضوع را در جلد دوم نمى .ستهگل بوده ا
ترجمه جلد دوم  دانم كه حسن مرتضوى مشغولدوم و سوم سرمايه نيستم اما مى

نويسد. حسن مرتضوى اى بر آن مىاست و همكار من، پيتر هوديس، هم دارد مقدمه
ن ترتيب چاپ فارسى كتاب متون توجه خواهد كرد و به اي ها دربه بعضى از اين تفاوت

دانند، حتى مى احتماال بهتر از ويراست انگليسى خواهد بود. كسانى كه فارسى سرمايه
استثناى خوانندگان مجموعه آثار  اند (بهاگر سرمايه را به انگليسى و آلمانى خوانده

 .بايد ويراست فارسى كتاب را نيز مطالعه كنند MEGA ماركس و انگلس مگا

تاكنون   1930 ترين بحران از دههموجود كه ژرف وجه به بحران اقتصادىبا ت پرسش:
  در چيست؟ اهميت ماركس در قرن بيست و يكم است، به نطر شما
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 -جدى بورژوازى حتى درميان بخش مترقى و يا -به نظر من توافق عمومى  پاسخ:
از گذشته  از سوى ماركس، اكنون بيش دارى و تبيين بحرانوجود دارد كه نقد سرمايه
است. به وجود داشته  سال گذشته، يك بازگشت به ماركس اهميت دارد. در طول ده

، همين 1998سال  دارم كه در يك صد و پنجاهمين سالگرد مانيفست كمونيست در ياد
مانيفست با مقدمه اريك هابسبام در  نكته مطرح شد. در آن سال، ويراستى نفيس از

اش) روى ميز قهوه خودتان انيد آن را (به خاطر زيبايىتوبريتانيا چاپ شد كه شما مى
- نقد سرمايه اين است كه -كه نظر بسيارى ديگر هم هست -نظر هابسبام  .بگذاريد

بحث ماركس در باره  دارى توسط ماركس هنوز داراى اهميت زيادى است اما
شود كه: گفته مى .دست داده است اش را ازميتسوسياليسم و جامعه جديد اه

شود كه اين امر البته گفته مى”. است كمونيسم و سوسيال دموكراسى شكست خورده“
دارى راضى هستند، اما خُب، از وضيعت كنونى در سرمايه به آن معنا نيست كه مردم

 ها عقايداين”. لترناتيو ديگرى وجود نداردآ“ت تاچر گفت: راكه مارگ طورهمان
به نظر من اكنون، درست زمانى است  .مخالفمبورژوازى است و من بدون ترديد با آن 

ماركسى سوسياليسم متمركز شويم. در اين رابطه نيز مانند  كه ما بايد روى مفهوم
، انگلس طور مستقيم به ماركس رجوع كنيم وه به جلد اول سرمايه، ما بايد ب رويكرد

. براى مثال، هيمنقد قرار د ها را موردلنين و به ويژه استالين و مائو و كسانى چون آن
دانست. اين، جنبش دموكراتيك قرن نوزدهم مى ماركس خود را بخشى از جناح چپ

 ايم كهكردهكه در قرن بيستم مورد تحريف قرار گرفت. ما فراموش  آن چيزى است
همگان  آزادى آزادى يك فرد، شرط“ماركس كسى است كه در مانيفست نوشت: 

نوشت كه فرد، موجودى اجتماعى،  1844هاى سال ماركس در دست نوشته” است.
 ها، ماركس را بهمند بود. ليبرالماركس به خيلى از مسائل عالقه .جوهر اجتماعى است

ها درحقيقت به آنو دهند كه ااتى مورد حمله قرار مىدليل عدم توجه او به موضوع
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و روابط اجتماعى ” كل ارزشش“توجه داشت. ماركس به فرد اجتماعى كه زندانى
  .پردازددارى است مىسرمايه
ها را زمانى كه او آن تر حقيقت دارند تاهاى ماركس امروز بيشهايى از نوشتهبخش

تر حقيقت دارد تا زمان ماركس. بيش نوشت. براى نمونه، مفهوم رازوارگى كاال امروز
بديل شده است. در زمان ماركس به روابط بين اشيا ت ماركس نوشت كه روابط انسانى

پرداز، به طور كامل تجربه كرد. ماركس به عنوان يك نظريهه را در عمل ب شد اينمىن
چنين، آينده را كرد. او هم عنوان يك متفكر بزرگ، شرايط زندگى زمان خود را تبيين

سوسياليسم زياد  ماركس در باره كمونيسم و شود كهبينى كرد. اغلب گفته مىپيش
 ماركس با سوسياليسم تخيلى كه يك الگو را بااين است كه  ننوشته است. حقيقت

بيان كرده،  داد، موافق نبود. اما از نظراتى كه ماركس در اين زمينهتوضيح مى جزئيات
معينى در مورد سوسياليسم  برداشت شده است. به اين معنا كه گويا او ايدهسوء

ين بر سر اين چون پرودون و ميكائيل باكون تر انتقادهاى او از كسانىنداشت. بيش
طور اثباتى از ه چيز نيست. اما ماركس درجاهايى ب است كه سوسياليسم چه

 .است” جنگ داخلى در فرانسه“ها به يقين گويد. يكى از آنمى سوسياليسم سخن
ايجاد كرد كه به  نويسد كه كمون پاريس آن شكل سياسى راماركس درآن جا مى

كمون پاريس،  .دارى بكوشندسرمايه تصادى ازداد كه براى رهايى اقامكان مىكارگران 
شرايط حاكميت شكل ارزش، زندگى  ها هنوز تحتسوسياليسم را بر قرار نكرد؛ زيرا آن

شكل سياسى دموكراسى مستقيم نه تنها در محالت و يا  كردند. اما كمون پاريسمى
محيط  چنين دموكراسى مستقيم درو نهادهاى سياسى جامعه، بلكه هم هادر ارگان

كردند. و مديران را انتخاب مى كار بود. كارگران، توليد را به كنترل خود درآورده بودند
گويند ما بايد خود  كنند و مىمحيط كار صحبت مى ها از دموكراسى درامروزه خيلى

همين  گويند سوسياليسمها مىو محيط كار دموكراتيك ايجاد كنيم. آن مديريتى
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دموكراسى به محيط كار  گويند اين كار به معناى گسترشىها ماست. خيلى از چپ
كافى نيست. زيرا اگر شما محيط كار  است. بايد گفت اين امر الزم است اما

دارى جهانى عمل كند، آنگاه كه در چارچوب بازار سرمايه دموكراتيكى داشته باشيد
صورت، آن  نخواهيد شد كه به استثمار خودتان راى دهيد؛ زيرا در غير اي مجبور

آورد. شما شايد بتوانيد تا  محيط كار به عنوان يك واحد اقتصادى دوام نخواهد
هاى كارگرى و قانون همان گونه كه اتحاديه حدودى شرايط كار را انسانى كنيد؛ به

هرگز  كند. اما اين امردارى را انسانى مىهاى سرمايهبعضى از جنبه ،حداقل دستمزد
هايى براى هميشه راه ،دارى، در درازمدتاهد داشت. سرمايهازمدت، دوام نخودر در

موقتى هستند، پيدا خواهد كرد. بنابراين الزم  ،ها كه در هرحالغلبه كردن بر اين رفرم
ماركسى سوسياليسم متمركز شويم. در اين پيوند نيز بررسى  است كه ما به ايده

خودبيگانگى  عنوان نقدى بر از گرايى راديكال، به، انسانگرايىماركسى انسان مفهوم
ها اهميت دارد كه ماركسيست دارى، تعيين كننده است. اين كار به اين دليلسرمايه

اند كه اين نظام باعث فالكت، دارى را در اين ديدهاغلب از لحاظ نظرى، مصائب سرمايه
اماچنين  ،ها حقيقت دارندهمه اين ترديدشود. بىپائين، فقر و بيكارى مى دستمزدهاى

ساخته مايكل ” دارى: يك داستان عشقىسرمايه“در فيلم  .اندازى كافى نيستچشم
است در  بخشى از فيلم، مايكل مور با پدرش كه كارگر بازنشسته خودروسازى مور، در

جا زمانى گويد كه: اينمى كند؛ پدرشوطه متروك يك كارخانه گفت وگو مىمح
گرفتيم و در كارخانه، روحيه خوبى مى حقوقكارخانه بود، ما اتحاديه داشتيم، 

 .همبستگى وجود داشت

ها از كه آن هاى زمخت، اين همان تصويرى استبراى بسيارى از ماركسيست
كنيم و با ما در كارخانه كار مى گويند درسوسياليسم همهها مىسوسياليسم دارند. آن

ر، هنوز كار از خود بيگانه شده توليد كار كنيد، اين كا هم برابريم. اما اگر شما در خط
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بين  گويد كه ما احتياج داريم كهدارى مىدر نقد ژرف خود از سرمايه است. ماركس
نويسد. براى گوتا مى كار فكرى و يدى وحدت ايجاد كنيم. او اين را در نقد برنامه

به اولين جوامع  گردديدى بر مى نمونه بگويم، عمر جدايى ميان كار فكرى و
النهرين. همه شاهان ايران، -به مصر باستان، ايران و بين گردددارى؛ بر مىمايهپيشاسر

شد. اين ها مىد. خب، كلى كار صرف آرايش آن ريشو تزئين شده داشتن ريش بافته
كه بنشينند و ديگران  كردند و وقت آن را داشتندها كار نمىكند كه آنثابت مى

ر فكرى و يدى عمر بسيار طوالنى دارد. اين تقسيم بين كا .شان را درست كنندريش
آلمانى  طور كه ماركس و انگلس در ايدئولوژىبايد از ميان برداشته شود. همان تقسيم

بپردازيم. از نظر ماركس،  نوشتند، ما ممكن است صبح به ماهيگيرى و عصر به فلسفه
ركس در بحث ها است. اين جنبه از نگاه مااين يك امكان خالقانه براى همه انسان

تر طور قطع، بايد برابرى بيشه بسيار مهم است. سوسياليسم ب ،مربوط به سوسياليسم
سوسياليسم  .فقر را معنا دهد، اما سوسياليسم، بسيار بيش از اين چيزها ست و پايان

كه ماركس در گروندريسه  طوردهد كه انسان جديدى هستى يابد. همانامكان مى
- ايى به كنار انداخته شود و سركوبجامعه بورژو چوب تنگگويد: هنگامى كه چارمى

 اى جاىطور فزايندهه ثروت توليد شده را به دست گيرند، زمان كار، ب ، كنترلشدگان
از آن براى تحقق  دهد تامى خود را به زمان تفريح خواهد داد كه به انسان فرصت

ت بيان شده ز با صالبماركس جوان ني خالقيت خود استفاده كند. اين ديدگاه، توسط
در اينجا اگر اجازه بدهيد  .هاى او ديددر سراسر نوشته تواناست؛ اين مفهوم را مى

گويم ديالكتيك، و نه روش ديالكتيك. بگويم. مى خواهم چيزى در مورد ديالكتيكمى
روش  توان فقط يكپسندم، چون از ديالكتيك مىديالكتيك را نمى من عبارت روش

ديالكتيكى به جامعه و  يك تكنيك و يا يك رشته قوانين. اما رويكردساخت؛ مانند 
گويد، روش ديالكتيك، جورج لوكاچ مى .تاريخ در حقيقت هسته اصلى مسايل است
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 گويد كه هگل منشادونافسكايا مىماركس است. استاد من رايا  ترين بخش نظريهمهم
سطوح تجريد قرار دارد.  ترينديالكتيك ماركس است، به ويژه هنگامى كه هگل در باال

از احتمال عقب ماندگى ” فلسفه تاريخ”در و اين، به يقين آنگاه نيست كه هگل
 نفى، از نفى -گويد، بلكه هنگامى است كه كه او از نفى، از نفىفرهنگى هند، سخن مى

انسانى و از نفى  هاى خالق، از نفى و تضاد، از سوژهمثابه سرچشمه همه حركته ب
واقعا اهميت دارند. زيرا اين همان راهى  گويد. اين مقوالت ديالكتيكىن مىمطلق سخ

توانيم فقط ما نمى .دهدگزيند و ادامه مىخويش برمى است كه ماركس در تحليل
دارى كنونى داشته باشيم. را از سرمايه ماركس را تكرار كنيم. ما بايد تحليل خودمان

ها، (براى تبديل كنند. آن- تجريد نامشخص كه ديالكتيك را به خواهندها مىبعضى
كنند كه او در تجريد بسيار زياد و در ماركس را متهم مى )هانمونه پست مدرنيست

به اندازه كافى  برد و مشخص بودن تجربه انسان رابسيار كلى تفكر بسر مى سطوح
سى، ماركس، مقوالتى چون هويت جن گويند كه ديالكتيكها مىدهد. آنتوضيح نمى

را ناديده گرفته شده است. اما در حقيقت، ديالكتيك  نژادى، جنسيت و يا فرهنگ
 توانسازد كه نمىست. ماركس در تمام آثارش روشن مىمشخص ا ماركس بسيار

پوزيتيويستى به  توان ديالكتيك را به شيوهصل كلى دانست؛ نمىديالكتيك را فقط ا
شرايط و هر دوره تاريخى بايد  براى هركار برد و به نتايج كلى رسيد. ديالكتيك 

كتيك، سمت حركت را به ما مشكل است. ديال بازآفرينى شود. اين فرايندى بسيار
 .يك فرمول نيست دهد امانشان مى

لوكزامبورگ را به زبان انگليسى  شما به همراه پيتر هوديس منتخب آثار رزا پرسش:
است.  وى به فارسى ترجمه شدهكتاب نيز توسط حسن مرتض ويراستارى كرديد. اين

-و چاپ كنيد؟ ما امروز چه چيزى مى چرا الزم ديديد كه اين آثار را از نو ويراستارى

  لوكزامبورگ بياموزيم؟ توانيم از رزا
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نكته بسيار اهميت  در رابطه با رزا لوكزامبورگ براى من و پيتر هوديس چند پاسخ:
تر اين نكات را تشر كنيم. اگر چه بيشو من داشت و موجب گرديد كه آن كتاب را تهيه

 .هم ديد اما رزا لوكزامبورگ اين نكات را برجسته كرد و بسط داد توان نزد ماركسمى
نوشته است. او  افزون براين، رزا لوكزمبورگ آثارى نيز در دوره بعد از انقالب روسيه

بود، مورد بررسى ه نكرده را تجرب اين انقالب و نيز دوره امپرياليسم را كه ماركس آن
بورگ، به نقد نخست اينكه رزا لوكزام :ياد شده دهد. اما بپردازيم به نكاتقرار مى

ماركس درحقيقت آن قدر زندگى نكرد كه توسعه كامل  .پردازدامپرياليسم مدرن مى
چه  ايم اگره ما در مقدمه كتاب استدالل كردهطور كمدرن را ببيند. همان امپرياليسم

دارد (واضح است كه اين  هايى وجودلوكزامبورگ به امپرياليسم، كاستىزا در رويكرد ر
امپرياليسم را بسيار جدى گرفت و آن را در  موضوع قابل بحث است) اما او موضوع

داد. او و لنين هر دو به چنين كارى دست زدند اما رزا زودتر  مركز ماركسيسم قرار
به تحليل دقيق  دارد. چون رزا در اين پيوندكرد. او در اين رابطه بر لنين برترى  شروع

پردازد و شمال و جنوب آفريقا مى ساختار اجتماعى چين، هند و ديگر جوامع مانند
دهد. نقد او از امپرياليسم بسيار مهم بررسى قرار مى ها را موردتاثير امپرياليسم بر آن

 .بود

اب ما اين را در كت .ستنكته بسار مهم ديگر، نقد رفرميسم توسط رزا لوكزامبورگ ا
ها ها زياد بودند. تعداد آنزمان رفرميست بينيم. در آنمى” رفرم يا انقالب“مشهور او 

-در نهايت نمىدارى را كنم كه سرمايهمن شخصا فكر مى .تر استاكنون خيلى بيش

كشورهاى  اصالح كرد. ماركس بر اين نظر بود كه امكان دارد كه بعضى از توان
آيند. قانونى به سوسياليسم نايل  مانند انگلستان و آمريكا بتوانند، با ابزار دموكراتيك،

دارى بود. بلكه منظور او فرارفتن از سرمايهنبود.  دارىاما منظور او اصالح سرمايه
 كه ممكن است كه كسى با برنامه سوسياليستى به عنوان رياست منظور او اين بود
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ضدانقالبى در  در اين حالت احتماال شورش جمهورى انتخاب شود. به نظر ماركس
صورت، آرمان سوسياليسم، وزنه قانون  خواهد گرفت و مبارزه آغاز خواهد شد. در اين

 .خواهد داشت و انتخابات را در كنار خود

جنبش  نكته سوم در باره رزا لوكزامبورگ، نقد لنين و اقتدارگرايى در درون
انقالب روسيه، به شدت به انتقاد  درست بعد از 1918سوسياليستى توسط او بود. رزا در 

حزبى بود. او از انقالب روسيه، از ايده انقالب دوم  پرداخت. او مخالف دولت تك
-هم از جمهورى شورايى در مقابل پارلمان بورژايى، پيشتيبانى كرد. او سوسياليستى و

ر مقابل نمايندگان د ،هاى كارها و محيطيده انتخاب نمايندگان از كارخانهچنين از ا
گرفت، پشتيبانى قشرها را در بر مى هاى محلى كه همه طبقات ومحالت و انجمن

كه اين مسايل را فرموله كردند و  اىو لنين و تروتسكى را به سبب شيوهاما ا .كردمى
داد. او واقعا مسايل و  انقالبى خودشان را بسط دادند، مورد انتقاد قرار ديكتاتورى
 .شوروى را پيش بينى كرد نده روسيهمشكالت آي

را در رابطه با ساختار حزب مورد انتقاد  رزا لوكزامبورگ پيش از اين تاريخ نيز لنين
و اپورتونيسم در  روى رفرميسمداده بود. لنين نيز مانند لوكزامبورگ، نگران پيش قرار

سم و كه راه جلوگيرى از رفرمي كردسوسياليستى بود. اما لنين فكر مىجنبش 
وسخت در مورد عضويت است. او بر آن بود كه همه  اپورتونيسم، داشتن مقرارت سفت

اين  نوشت كه مشكل فراتر از 1904را رعايت كنند. لوكزامبورگ در  بايد اين مقررات
همين مبنى با آن  است و اپورتونيسم يك مسئله نظرى و سياسى است و بايد بر

گردد و بر مى 1904طور كه اشاره كردم به سال ن هماناين انتقاد رزا از لني .مبارزه كرد
دانند. افراد موضوع را مى ها اينمربوط به مقررات حزبى است. خيلى درباره مسايل

اطالع دارند. اما  1918لوكزامبورگ در سال  ترى نيز از نقد دولت تك حزبى توسطبيش
براى نخستين بار به  موجود است كه ما آن را 1911سال  نقدى بر لنين از رزا در
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ها و ، فقط آلمانىكتاب ياد شده آورديم. تا آن زمانترجمه كرديم و در  انگليسى
هاى طوالنى نوشته را سال ها اينن نقد دسترسى داشتند. استالينيستها به ايلهستانى

سال پيش، منتشر نشده بود. اسم نقد  مخفى كردند. اين نقد، حتى تا ده يا پانزده
هاى موجود در ماركسيسم روسى، ، تمام گرايش"كردو"ت. لوكزامبورگ دراس "كردو"

او لنين را  ،دهد. براى نمونهيره را مورد بررسى و نقد قرار مىها و غمنشويك ،تروتسكى
بر سر يك مسئله كوچك كه اين اش در مورد مسايل سازمانى و ازنظرىبه دليل تنگ
 .كنداندازد، نقد مىجدال راه مى

طور برجسته در ه ب دانند كه لوكزامبورگ به لنين انتقاد داشت. اما يك نكتهىهمه م
هاى روسى، او در ميان ماركسيست گويدآمده است و آن اين است كه رزا مى” كردو“

ها نزديك است. او تروتسكى را كه به منشويكنزديك  به لنين بيش از هركس ديگر
 .كنده شدت نقد مىها نپيوسته بود، ببه بلشويك بود و هنوز

او درباره مسايل زنان و  اى است، نظردر باره رزا كه موضوع شناخته شدهنكته چهارم 
لوكزامبورگ، نخستين بار توسط رايا دونفسكايا  رهايى زنان است. اين جنبه از ديدگاه

 مطرح” رزا لوكزامبورگ، رهايى زنان و فلسفه انقالب نزد ماركس“در نوشته او با عنوان
رزا لوكزامبورگ است  هاىنوشتهاز دوجنبه نگاه كرد: نخست يد. به اين موضوع بايدگرد

ها زنان است كه ما براى اولين بار همه آن كه شامل چهار يا پنج مقاله در مورد مسئله
پيش از آن، تنها دو مقاله از اين مجموعه مقاالت به  .را به انگليسى چاپ كرديم

 هابعضى از اين مقاالت بسيار جالب هستند. در يكى از آنيافته بود.  انگليسى انتشار
اش از حق پارلمانى لوكزامبورگ، حزب سوسياليست بلژيك را به دليل اينكه در برنامه

دهد. در آن زمان، انترناسيونال دوم از راى زنان چيزى نگفته بود، مورد حمله قرار مى
موضوع را ناديده گرفت. در  كرد. اما چپ بلژيك اينمى اصل حق راى زنان حمايت

حقوق زنان،  ها با حزب بورژوا ليبرال ائتالف كردند كه در رابطه باسوسياليست ،بلژيك
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كنند كه حقوق ر مىها فكاز چپ ها محافظه كارتر بود (هنوز هم بعضىاز سوسياليست
گيرى اين هاى بلژيك به منظور شكلسوسياليست .)ليبراليسم است زنان، بخشى از

كردند.  خود در مورد حقوق زنان را زير پا گذاشتند و با آن حزب سازش تالف، موضعائ
ول سوسياليستى مورد از اص ها را به سبب دست كشيدنلوكزامبورگ در اين مقاله آن

نويسد كه حتى در درون جنبش سوسياليستى، چنين مىدهد. او همحمله قرار مى
 گويد اينه زنان به وفور وجود دارد. او مىو پدر ساالرانه نسبت ب ديدگاه بورژوايى

كه ما در مقاله ديگرى  .مشكلى است كه در حزب وجود دارد و بايد با آن مبارزه كرد
كند. او رولتر بحث مىدر مورد زنان پ ايم، لوكزامبورگترجمه آن را در كتاب آورده

گويد مان سخن نمىين مورد او فقط از آلفقرا هستند. در ا نويسد كه آنان فقيرترينمى
زيرفشار  ،كند كه در آنجا زنانو در آفريقاى جنوبى نيز اشاره مىمزارع كائوچ بلكه به
فقرا در صف نخست خواهند  مردند. او نوشت كه در انقالب آينده، فقيرترينكار مى

ترين اعضاى طبقه كارگر، يعنى ستم ديده ،بود. در ديدگاه او، اين بخش از زنان
 هاى خود در مورد بردگى در يونانچنين در نوشتهآيند. رزا هماب مىپيشگام به حس

بردارى جنسى قرار  كند كه بسيارى از بردگان زن بودند و مورد بهرهباستان تاكيد مى
 .گرفتندمى

به دست  1919و در  به دنيا آمد 1871جنبه ديگر، زندگى لوكزامبورگ است. او در 
آغاز كرد و اين  1895اش را در سال سياسى ندگىها كشته شد. او زنخستين فاشيست
 نمونه در حزب محافظه كار( تورى) در بريتانيا يا در ميان مشروطه زمانى بود كه براى

آن زمان به كه در  كنمر مىخواهان ايران، زنان در موقعيت رهبرى قرار نداشتند. فك
اه رهبرى وجود ديگرى، زنى در جايگ ها، در هيچ جريانجز در ميان سوسياليست

حزب سوسياليست آلمان، يك زن وجود داشت: رزا  نداشت. آرى، در ميان رهبرى
رهبرى  در همان حال، او جناحى از جنبش سوسياليستى لهستان را نيز .لوكزامبورگ

 كوين اندرسون

 124

يك  اما رسيدن به چنين جايگاهى به آسانى بدست نيامده بود. اين خود .كردمى
توانيم بگوييم يك سو مى سو به اين موضوع نگاه كنيم، از توانيم از دومبارزه بود. ما مى
ها زنى را در بودند، زيرا نخستين سوسياليست ها بسيار بردبار و مترقىكه سوسياليست

 توانيميرفته بودند. از سوى ديگر اما مىو او را به عنوان رهبر پذ ميان رهبرى داشتند
اش در و همكاران دند. زيرا كائوتسكىها شديدا طرفدار برترى جنسى بوبگوييم كه آن

كردند و از زبان تحقيرآميز استفاده مى ،هاى خود، با اشاره مستقيم به لوكزامبورگنامه
-سياليستى را مىگر و غيرمنطقى هستند. امروزه كمتر سوگفتند كه زنان پرخاشمى

ن آن زما اما در.اش چنين چيزهايى را بگويدهاى خصوصىيافت كه حتى در نامه توان
دند، اما اين ها را منتشر نكرها، اين نامهشد. آناين نظر تقريبا آشكارا بيان مى

 .لوكزامبورگ مى گفتند اى پشت سرچيزهايى بود كه عده

اشاره كرديد. به نظر من  به نقد لنين و بلشويك ها توسط لوكزامبورگ پرسش:
دنبال  ستالينيسم را تا لنينيسمبى ابر نبود؛ مى توان رد ا استالينيسم رعدى در آسمان

  كرد. آيا شما با اين نظر موافقيد؟
كنم كه چيزهاى مى ى متضادى است. من فكربله، به نظر من لنين ، چهره پاسخ:

من خودم را آنتى لنينيست نمى دانم. اما  بسيار با ارزشى در لنين وجود دارد. بنابراين
. به باور من، ما بايد با لوكزامبورگ ، لنينست نيز نمى دانم به همين گونه، خودم را

اند داشته هاتروتسكى نقادنه برخورد كنيم. در همان حال بايد از سهمى كه آن لنين و
دموكراسى نيز سرمنشاء  نيز قدردانى كنيم. اين را هم بايد دانست كه سوسيال

ا ايجاد بودند كه احزاب سلسله مراتبى ر ها نخستين كسانىاستالينيسم بود. زيرا آن
گويد كه سوسياليسم، بيرون از طبقه مى” چه بايد كرد؟"كردند. هنگامى كه لنين در

طبقه  اند، آن را به درونكرانى كه سوسياليسم را فرا گرفتهدارد و روشنف كارگر قرار
گرايى، كند. اين نوع پيشگامبرند، در واقع دارد گفته كائوتسكى را نقل مىكارگر مى
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بود. بنابراين، سوسيال رفرميسم كه گويا از  وسيال دموكراسىعقيده رايج در س
از اين لحاظ كه با مفهوم حزب پيشرو در پيوند قرار دارد،  ،توتاليتاريسم مبراست

ينى آن، هر لن دهد. احزاب پيشگام به مفهومز ريشه توتاليتاريسم را تشكيل مىا بخشى
 .اندرهبرى كرده اند ما را به توتاليتاريسمگاه كه به قدرت رسيده

-در آمريكا هستيد. چرا ماركسيست اومانيست شما عضو جريان ماركسيست پرسش:
  و نه فقط ماركسيست؟ اومانيست

يد گرايانه ماركسيسم تاكجنبه انسان تر گفتم، الزم است كه برچنان كه پيشهم پاسخ:
آورده است كه به وجود ماركسيسم، اين نياز را  ها درشود. استالينيسم و ديگر تحريف

 ترى برجسته شود. دليل دوم براىماركسيسم با صراحت بيش گرايانهجنبه انسان
ماركسيسم را از پست  ،گرايانه ماركسيسم اين است كه اين تاكيدتاكيد بر جنبه انسان

هاى با نفوذى هستند، متمايز حاضر فلسفه مدرنيسم و پساساختارگرايى كه در حال
 هابورژوازى هستند، زيرا اين فلسفه هاىها فلسفهيم كه اينبگو خواهمكند. نمىمى

گرايى به ما كمك عالوه انسانه روند. بنقد جامعه از موضع چپ به شمار مىبخشى از 
 .را براساس اين اصول بنا كنيم كند كه براى اصول بكوشيم و جامعه جديدمى

درستى درك او به  نسانىتوان ماركس را بدون در نظر گرفتن افكار ابه نظر من نمى
دارى را بر مبناى افق نيست، بلكه سرمايه دارىكرد. ماركس فقط انتقادكننده سرمايه

 كند. ما ممكن است ازهاى انسان نقد مىها و توانايىو ظرفيت گرايانه راديكالانسان
-نو آ” بيگانه نيستيد؟ آيا شما از خود“كنند بپرسيم: كسانى كه در خط توليد كار مى
-ا دوست داريم. ما در زمان كار مىمان رنه، ما شغل“ها ممكن است پاسخ دهند كه: 

اما پاسخ ماركس اين است كه ما، ” كنيم. ما خوشحاليم توانيم به راديو گوش
دارى هستيم ى سرمايههاى جامعهدانى محدويتو كارگران، آن چنان زن روشنفكران

- ونانيان باستان، مفهومى از انساني م. در ميانايهاى خود پى نبردهكه حتى به توانايى
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شد كه ستوكراسى بسيار كوچكى را شامل مىاري گرايى وجود داشت، اما اين فقط
 هاشدند؛ آنها انسان كامل مىديدند. آنچون سقراط آموزش مى توسط فيلسوفانى

هم خرد ها، آن .طور همزمان، ورزشكار، مدرس و غيره باشنده يافتند كه بآموزش مى
ركس بودند و هم فيلسوف. اما ما دانها هم رياضىعملى داشتند و هم خرد فلسفى. آن

ها از گويد كه همه انسانها را دارند. او نمىاين توانايى هابر اين نظر بود كه همه انسان
مسخره است. اما  ،هوشى با هم برابرند و همه انشتين خواهند شد. چنين سخنى لحاظ

ها وجود دارد و اين اى در انساننشده بردارىد كه ظرفيت عظيم و بهرهگويماركس مى
 هاى ماركسبه اين سو، نوشته 1960و  1950دانيد از كه مى طوربسيار مهم است. همان

ها با اين نوشته هاى ارتدوكسطور گسترده ترجمه شده است. ماركسيسته جوان ب
ماركس و انگلس در آلمان شرقى،  ثارمخالف بودند. براى نمونه در ويراست منتخب آ

را در بخش آخر و در ضميمه چاپ كردند. اما امروز  او 1844هاى ها دست نوشتهآن
اكنون  خواهم بگويم كهرايى بنيادى ماركس وجود دارد. مىاز انسان گ ترىآگاهى بيش
كس را ها مارپست مدرنيست گرا بود. اماه توافق دارند كه ماركس يك انسانتقريبا هم

 هااومانيست قرار مى دهند. در مورد ماركسيست گرا بودنش مورد حملهبه سبب انسان
ترم  بايد بگويم كه اين نام براى نشان دادن تمايز ما با ديگران بسيار مهم است. ما اين

و حتى ترتسكيسم به  را براى تمايز ميان ماركسيسم خودمان از استالينيسم، مائويسم
 .بريمكار مى

گرا بود، اما هاى اوليه خود يك انساناى بر اين باورند كه ماركس در نوشتهعده ش:پرس
  مورد چيست؟ ماركس بعدها ديگر انسان گرا نبود. پاسخ شما در اين هابه نظر آن

گرايى را موضوع انسان اين چيزى است كه مائو گفت. پاسخ من اين است كه پاسخ:
نمونه، او در جلد سوم  ماركس ديد. براى هاىتوان به طور روشن در تمام نوشتهمى

قلمرو آزادى واقعى، به  جامعه جديد، ما از قلمرو ضرورت به گويد كه درسرمايه مى
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د سوم در جل گذاريم. او اين موضوع را در اواخرپا مى” توانايى بى پايان انسان“قلمرو
گوتا از پايان جدايى در نقد برنامه  گويد. ماركسمى” گانهفرمول سه“فصل موسوم به 

گرايانه است. ماركس ى انسانگويد. اين نيز يك نكتهبين كار يدى و فكرى سخن مى
- گر انسانبيان پردازد. اين امر نيزاش به مسايل مربوط به روسيه مىزندگى در اواخر

 مشقت بارى را طى كند كه خواست كه روسيه همان مسيرت؛ او نمىگرايى اوس
سر گذرانده بود. يعنى دوره انباشت بدوى از  ،دارىتين دوره سرمايهبريتانيا در نخس
 ،هاى ماركس ببينيم. به نظر منگرايى را در سراسر نوشتهانسان توانيمبنابراين، ما مى

 .شناسان به درستى تاييد شده استاين امر اكنون توسط ماركس

شناسان ماركس من اكثرگرايى ماركس را تاييد نكنند اما به نظر شايد همگان انسان
جوان و ماركس زمان سرمايه وجود  براين نظر هستند كه تفاوت زيادى ميان ماركس

 1844توسعه در نظرات او وجود داشته است؛ در سال  ندارد. بدون شك، تكامل و
ماركس  چون ارزش اضافى، كار، نيروى كار و بسيارى مفاهيم ديگر در نزد مفاهيمى

آورد ماركس نيست، بلكه ما  ى عمومى ديالكتيك، آخرين دستوجود نداشت. اما مبان
، ضمن 1844در ” نقد ديالكتيك هگل”بينيم. او درمى هم 1844آن را در نزد ماركس 

-هم جا از مفهوم نفى نزد هگلكند. ماركس در آنهگل، او را نقد هم مى استقبال از

 .گويدچون يك اصل اخالقى سخن مى

گويد كه ما بايد اوليه ماركس، مى هاىز نقد خود از نوشتهوسر در بخشى اآلت پرسش:
زيرا اين فصل،  سرمايه، فصل مربوط به رازوارگى كاال را ناديده بگيريم؛ فصل اول كتاب

  چيست؟ بسيار هگلى است. نظر شما در اين مورد
ويراست فرانسوى  ،بايد توجه كرد كه آلتوسر با اينكه خودش فرانسوى بود پاسخ:

آلمانى سرمايه كه انگلس ويرايش كرده  گفت ما بايد چاپكرد. او مىرا نفى مىسرمايه 
نظر را در مقدمه خودش بر ويراست فرانسوى سرمايه مطرح  را مبنى قرار دهيم. او اين
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ويراست آلمانى را  گويد اين ويراست چندان خوب نيست و ما بايدكند. آلتوسر مىمى
تقريبا  ،سر كه ما نبايد فصل اول سرمايه را بخوانيمبه نظرمن اين گفته آلتو .بخوانيم

خواننده بيش از اندازه  گويد كه فصل اول را نبايد خواند چونمضحك است. او مى
هاى ديگر شروع كند. در خواننده بايد از قسمت گويد كهشود. آلتوسر مىگرا مىانسان

اولين  ، موضوعاين ديدگاه تالين آغاز شد. بررسىو با اس 1940از دهه  واقع اين ديدگاه
  است. او در اين نوشته، به ”هاى اقتصادى آمريكاپژوهش“ى رايا دونفسكايا در نوشته
گرفتند كه شيوه  ها تصميمپردازد. روستدريس سرمايه در اتحاد شوروى مى شيوه

ها بر اين نظر بودند كه آن .ها را تغيير دهندتاب سرمايه در دانشگاهتدريس ك
اول آغاز كنند، بلكه بايد كتاب را بر مبناى  ان نبايد مطالعه كتاب را از فصلدانشجوي

يعنى دانشجويان بايد از انباشت بدوى آغاز و سپس براى  .مراحل تاريخى بخوانند
كنند. آلتوسر  فصل مربوط به زمان كارروزانه و در پايان نيز فصل اول را مطالعه ،نمونه

اننده از فصل اول شروع كند، خو او اين است كه اگرنيز همين نظر را دارد. نگرانى 
هاى كامال خواهد كه مطالعه كتاب را از بخشما مى ليست خواهد شد. آلتوسر ازآايده

به  شروع كنيم. نگرانى او ريشه در اين واقعيت دارد كه فصل مربوط ماترياليستى
كه ما آن را در است  ىليسم و ماترياليسم. اين موضوعآايده رازوارگى، تركيبى است از

ليست است و نه آگويد كه او نه ايدهمى 1844بينيم. ماركس در ماركس جوان هم مى
چون گويد كه همگرايى يا طبيعت گرايى سخن مىاز انسان جاماترياليست. او در آن

اين است كه  دهد. بحث منليسم و ماترياليسم را وحدت مىآحقيقت، ايده يك
 .ماترياليسم به وجود آورده است ليسم وآالكتيكى بين ايدهركس يك وحدت ديما

 اين مصاحبه از مجله سامان نو برگرفته شده است.
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 مكاتبات ماركوزه و فروم با رايا دونايفسكايا:

 اي نوين به نظرية انتقادي دريچه 

 

 كوين اندرسن

 ترجمة مهرداد امامي

 

اومانيست و فيلسوف -نايفسكايا ماركسيست، رايا دو1978تا  1954هاي در طول سال
فمينيست، به طور جداگانه اما با كوشش فراواني با دو چهرة نامدار مكتب فرانكفورت 
يعني هربرت ماركوزه و اريش فروم مكاتبه كرد. مكاتبات موضوعاتي از قبيل نظرية 

 مدرن، اجتماعي ديالكتيكي، اومانيسم سوسياليستي، ساختار و تناقضات سرمايه داري
هاي ها، دغدغهگرفت. به طور كلي اين نامه نگاريو فمينيسم و انقالب را در بر مي
كند. مكاتبات ر سه نفر اين متفكران را عيان ميعميق ماركسيستي و اومانيستي ه

هاي ت در مورد حدود و ميزاني كه ايدههاسهاي معنادار آنچنين بيانگر تفاوتهم
دارانه و نيروهاي ني كردن از تحليل مدرنيتة سرمايهباماركس و هگل قادر به پشتي

  .مقابل آن هستند
 ماركوزه و فروم تنها اعضاي مكتب فرانكفورت بودند كه به تبادل نظر با دونايفسكايا،

العمر پرداختند. دونايفسكايا با فعاليت انديشمندانة انديشمند و فعال انقالبيِ مادام
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زش دانشگاهي، در اكراين متولد و در محلة آموخته و بدون هيچ نوع آمو-خود
يهودنشين ماكس وِل استريت كه بعدها توسط دانشگاه ايلينويز در شيكاگو از بين 

آغازيد،  1954رفت و جايگزين گشت، بزرگ شد. پيش از مكاتباتش با ماركوزه كه در 
تحاد دونايفسكايا منشي تروتسكي در مكزيك بود. او به عنوان منتقدي از جناح چپ ا

كارائيبي يعني -جماهير شوروي شناخته شده است و از نزديك با ماركسيست آفريقايي
ترين مكاتبات خود با ماركوزه، ار كرده بود. در طول دوران پرتنشسي. ال. آر. جيمز ك

) را به پايان رساند، كه 1958دونايفسكايا نخستين كتابش يعني ماركسيسم و انقالب (
هاي اومانيستي كه در آن اولين ترجمه ماركسيسم از منظر اي بود در موردمطالعه

هاي فلسفي لنين دربارة هگل ماركس و يادداشت 1844هاي انگليسي او از دست نوشته
اي بر اين كتاب نوشت كه در آن، در ة كتاب پديدار شد. ماركوزه مقدمهدر ضميم

ركس موافق بود، عليه حالي كه با خوانش ديالكتيكي و اومانيستي دونايفسكايا از ما
تفسير وي از طبقة كارگر مدرن به مثابة محل مقاومت كه مبتني است بر افراد عادي و 
كارگران سياه پوست استدالل نمود. ماركوزه در اين مقدمه، شايد براي نخستين بار در 
قالب متني چاپي، به وضوح تزِ تك ساحتي بودن را با عطف توجه به طبقة كارگر 

  .كندمين بيان مدر
شان كه در بحثي تند و تيز دربارة فرويد و هايماركوزه و هم فروم، به رغم تفاوتهم 

ميالدي  60هاي راديكال دهة بروز پيدا كرد، عموماً از جنبش 1955تغيير راديكال در 
هايي كه همكاران فرانكفورتي پيشين آنان يعني هوركهايمر و حمايت كردند، جنبش

ي برگرداندند. مكاتبات بسيارِ هم ماركوزه و هم فروم با دونايفسكايا، ها روآدورنو از آن
اي در ا به مثابة امكان تاريخي انضماميكه يقيناً برگذشتن از سلطه و از خودبيگانگي ر

هاي مهم چنين الهام بخش برخي از قرابتديد، همدارانة پس از جنگ مينظم سرمايه
تر ها با نسخة از لحاظ سياسي كمهاي آناوتو تف ميان اين دو متفكر فرانكفورتي
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در آلمان، تحت مديريت ماكس  50راديكال مكتب فرانكفورت بود كه در دهة 
تر، بايد ذاري شد. به عالوه، در سطحي نظريهوركهايمر و تئودور آدورنو مجدداً پايه گ

 شرماركس، جايگاهي مركزي در عمدة آثار منت 1844هاي گفته شود كه دست نوشته
شدة ماركوزه، فروم و دونايفسكايا دارند، چيزي كه در مورد آدورنو و هوركهايمر صادق 

  .نيست
شروع به مكاتبه كنند، ماركوزه نزد  1954پيش از آنكه دونايفسكايا و ماركوزه در 

) شناخته شده بود 1941روشنفكران آمريكايي عمدتاً به عنوان نويسندة خرد و انقالب (
يشگامانه در مورد هگل از نقطه نظر ماركسيستي انتقادي است كه اي پكه مطالعه

ماركس به زبان  1844هاي امل نخستين بحث جدي از دست نوشتههمچنين ش
ماركوزه در بسياري موارد به دليل تفسير راديكال و  1955شود. اما در انگليسي مي

ر بر گامي كه كاتر شد و هنفرويد در اروس و تمدن شناخته شدهرهايي بخش خود از 
  .برد، مكاتباتش با دونايفسكايا آغازيدروي اين اثر را به پايان مي

، شروع كرد 1954دسامبر  7اي به تاريخ اتبات خود با ماركوزه را از نامهدونايفسكايا مك
اش از جيمز، پيش از آن محتمل شده بود. در اين درست در زماني كه جدا شدن كاري

يان همكاران خود، ديگر يك هم سخن فلسفي واقعي نداشت. زمان دونايفسكايا در م
در مورد ماركوزه، هر چند مكاتبات مطمئناً به عنوان چيز زيادي در برنامة كاري 
روشنفكرانة او نمايان نشد، اما بايد اذعان شود كه با بازگشت آدورنو و هوركهايمر به 

تر شد، دست كم در ويمنز ، ماركوزه نيز]آن دوران[آلمان و مك كارتيسم شديد 
 اي در مورد هگل يا نظريةوگوهاي جديها گفتبا ساير افرادي كه با آن نسبت

ترين دوران مكاتبات خود هاي ابتدايي و ثمربخشماركسيستي داشت. ماركوزه در سال
مند به صحبت در مورد ديالكتيك ، به طور قطع عالقه1960تا  1955با دونايفسكايا در 

كه دونايفسكايا هم در ابتدا چنين بود، با اين حال ماركوزه تا سال  طورشد، همان
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هاي نوين تر از آن، ويژگيمانند جامعه شناسي كار و گسترده ، پيرامون مباحثي1960
  .دارانة آمريكا در دوران پس از جنگ با دونايفسكايا به مباحثه پرداختجامعة سرمايه

داري صاً دربارة ارتباط با نقد سرمايهك، مخصوها در مورد ديالكتيبه رغم برخي تفاوت
در اين زمان، مكاتبات آن دو  (absolute negativity)  مدرنِ مفهوم هگلي منفيت مطلق

ها هايي از همان نوع. اين قرابتاي انديشمندانة شديد و نيز تفاوتهمبتني بود بر قرابت
يسم و آزادي دونايفسكايا سهاي ماركنويسر ماركوزه پس از خواندن چركدر اظهار نظ

 "هاي شما پناهگاهي حقيقي در برهوت انديشة ماركسيستي استايده"شود: عيان مي
، دونايفسكايا نيز اشتياق خود را در مورد 1956مي  3). در نامة 1955دسامبر  2(نامة 

كند كنندة شما كمكم ميدانيد كه چه اندازه كلمات دلگرمنمي"مكاتباتشان بيان كرد: 
جهان "تا در كارم پيشرفت كنم. همان طور كه بدون شك اطالع داريد، ورود من به 

ا نخستين فردي هستيد هايي بسيار غيرارتدوكس بود و شمبه واسطة راه "انديشمندانه
  ".اي خارج از آب هستمشويد احساس كنم كه ماهيكه باعث نمي

سهم اصلي "اظهار نظر كرد: دونايفسكايا نيز در طول اين مدت در مورد اروس و تمدن 
ايد و ي في نفسه در يك زمينه خارج كردهرا از موجوديت "اروس"شما در اين است كه 

آن را درون بستر تاريخي تمدن غربي قرار داديد... بنابراين شما حوزة روانكاوي را 
). دونايفسكايا همچنين با نقدي بسيار مثبت از 1956سپتامبر  6(نامة  "آشكار نموديد

آن را بنيان  1955اي در ديترويت كه در دن در مجلة نيوز اند لترز، نشريهاروس و تم
  .داندركوزه از فروم را متقاعدكننده ميكند كه نقد مااشاره مي  گذاشت،

يادداشتي در باب "خرد و انقالب يعني  1960مقدمة جديد ماركوزه به ويرايش 
باور "نويسد: اين مقدمه، ماركوزه مي داد. درنيز تفاوت ديگري را نشان  "ديالكتيك

دارم كه خود ايدة خرد است كه عنصري غيرديالكتيكي در فلسفة هگل است، ممكن 
پذير باشد، تعريف كردن خرد در واژگان توجيهاست حتي از لحاظ منطقي و تاريخي، 
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اق هاي كار اجباري، اتفتيش عقايد، كار كودكان، اردوگاهواژگاني كه شامل بردگي، ت
ه به نظر نخستين فردي است كه . دونايفسكايا ك"شودسازي اتمي ميهاي گاز، و آماده

ها پيش از چاپ آن، اين مقدمه را خوانده است، اعتقاد داشت كه مقدمه نمايانگر سال
است، يعني زماني كه ماركوزه  1941تغييري عمده نسبت به رويكرد پيشين در سال 

ه مثابة سنگري در برابر فاشيسم ارتقا داده بود و خود خرد ديالكتيكي و آزادي را ب
مملوء از  1941عنوان كتاب هم حكايت از آن داشت (خرد و انقالب). متن اصلي سال 

ترين نيرو وغ بسياري از نيروهاست، اما عظيمانقالب نيازمند بل"بندهايي چنين است: 
قالبي. تحقق آزادي در ميان سايرين، نيروي سوبژكتيو است، يعني خود طبقة ان

  ".آورنداد كساني است كه آن را به دست ميمستلزم عقالنيت آز

اي تواند به نگرش نيچهمي 1960رويكرد جديد ماركوزه به ديالكتيك در سال 
) ارتباط يابد كه خود آن نمايانگر 1947هوركهايمر و آدورنو در ديالكتيك روشنگري (

 .ن پيش از جنگ مكتب فرانكفورت استروي برگرداندن از ماركسيسم هگلي دورا

توان در نقد كايا و ماركوزه پديدار گشت را ميعامل تفاوت ديگري كه ميان دونايفس
مشاهده كرد، نقدي كه  1961دونايفسكايا از كتاب ماركسيسم شوروي ماركوزه در 

ماركوزه را به سبب موضع غيرانتقادي او نسبت به اتحاد جماهير شوروي متهم مي 
اي در كوبا حاصل شد، جايي كه ماركوزه هاي پرطعنهنقد پس از نامه نگارياين  كرد.

اعتقاد داشت كه انتقادهاي دونايفسكايا از كوباي كاسترو، لحني مانند وزارت امور 
  .داشت، چيزي كه دونايفسكايا را بسيار رنجاند ]آمريكا[خارجة 

گفت وگوي بسيار جالب توجهي فروكش كند،  1961ها در اما پيش از آنكه مكاتبات آن
ميان آن دو در مورد طبقة كارگر اياالت متحده در گرفت. نامة ماركوزه به دونايفسكايا 

، ]ماركوزه[، پاسخ دونايفسكايا را در مورد كتاب جديد خود 1960آگوست  8در تاريخ 
-لب مي) ط1964ترين كتاب او شد يعني انسان تك ساحتي (شدهكه تبديل به شناخته
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اي از مكاتبات بود كه نخست داگالس كلنر آن را مورد بحث قرار داد. رد، اين سويهك
كتاب جديد خود با عنوان موقتي مطالعاتي در ايدئولوژي جامعة "ماركوزه با نوشتن 

تر كارگر را نه تنها براي نظام به مثابة نعتي، مسئلة نگرش متغير و ايجابيپيشرفتة ص
 "تران كار در واحدهاي صنعتيِ با سازماندهي بيشيك كل، بلكه حتي براي سازم

دونايفسكايا از اين موضوع را در اياالت  "برآورد همه جانبة"كند. ماركوزه مطرح مي
استار وخ "آثار آمريكايي موافق و مخالف اين موضوع"متحده، در كنار ارجاعاتي به 

  .شودمي
ي از مسئلة شامل توصيف -گوستآ 16در نامة  -پاسخ دونايفسكايا به درخواست ماركوزه

كه  "كارگران عليه ماشيني شدن"شود، به ويژه قسمتي با عنوان روز نيوز اند لترز مي
ارد كارگران در شرايط كار و به اصطالح استاند"حاوي مقاالتي بود با عناويني چون 

ل هاي اخير دانيچنين نوشته. دونايفسكايا هم"گويندباالي زندگي براي خود سخن مي
شناسان ليبرال در حيطة كار، ماشيني شدن، يمور مارتين ليپست، و ساير جامعهبل، س

  .طبقه و اجتماع را شديداً مورد انتقاد قرار داد
 "اي بسياريريشه"هاي ديدگاهش در باب اين مسائل تفاوت چنين نشان داد كهاو هم

ه بحثي ميان دو تن از هاي ماركوزه دارد. دونايفسكايا توجه ماركوزه را ببا ديدگاه
ث ماشيني شدن جلب كرد. همكاران اكتيويست خود در حوزة كارگران در مورد بح

تاب ماركسيسم و آزادي نقل ها يعني آنجال ترانو، كه دونايفسكايا از او در كيكي از آن
چيزي به كلي "تواند ره دارد كه كار در جامعة جديد ميكند، به اين تأثير اشاقول مي
ذا و چيزهاي ديگر شود اشد، نه فقط كار براي اينكه پول به دست آيد و خرج غنوين ب

. ترانو ماشيني شدن را به مثابة "تواند چيزي كامالً همبستة زندگي باشد... كار مي
كند. چارلز دنبي، ويراستار نيوز اند لترز و ديدشدة كارِ از خود بيگانه رد ميشكل تش

كارگران سياه پوست، اعتقاد داشت كه كنترل توليد نويسندة قلب برآشفته: ژورنال 
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داري، به متحقق ساختن تر، در بستر الغاي سرمايهكارگران و ساعات كاري كوتاه
كند ز اين منظر، دونايفسكايا سوال ميهاي ماشيني شدن نياز خواهد داشت. اپتانسيل

ام درك د"به  "دگرگوني طبقات كارگر"اش در مورد كه آيا ماركوزه با فراخواني
در نيافته است يا  "اي توزيعي استاي كه گويي فلسفهسوسياليسم ماركسي به گونه

  .نه
ميان  "منافع"، حاوي ارجاعي صريح به تالقي 1960آگوست  24پاسخ ماركوزه به تاريخ 

ماشيني "نويسد كه است. او مي "جامعة پيشرفتة صنعتي"داران و كارگران در سرمايه
داري را حدود و ناقص آن)، كه نظام سرمايهعوض شكل كنوني م (در "شدن واقعي

-. سرمايه"داران و نيز كارگران متوقف شده بودبه واسطة سرمايه"، "كندمنفجر مي"

داران، كار را انجام دادند: براي سرمايههاي متفاوتي اين داران و كارگران در زمينه
غيره است؛ كه در مورد كارگران  كاهش نرخ سود، نيازمند زدودن ابزارهاي دولت و"

دربارة آنجال ترانو: رايا تو "گيرد: ماركوزه چنين نتيجه مي ."آورانهشود بيكاري فنمي
در واقع بايد به آنجال در مورد همة آن انساني سازي كار، ارتباط آن با زندگي و غيره 

زيرا چنين  د،شواز طريق ماشيني شدن كامل ممكن ميكه اين امر تنها اين -بگويي
اي به درستي از نظر ماركس به حيطة آزادي در وراي حيطة ضرورت سازيانساني

اعاً الزم درتوليد مادي. محول شده است، يعني در فراسوي حيطة مطلق كارِ اجتم
  ".زدايي از اين مورد آخر ضروري استانسانيت

هايي ماترياليست" شناسان ليبرال برجسته را به عنواننامة بعدي دونايفسكايا، جامعه
قد كند و نيك يعني نيكوال بوخارين توصيف ميپرداز بلشودر سنت نظريه "مكانيكي

دهد. ربي به نقد از بوخارين ارتباط ميشناسي تجخود را از ماشيني شدن و جامعه
تازد، چيزي كه رايا كند، مياي كه بوخارين ادعا مينايفسكايا به ماترياليسم مكانيكيدو

دهد، به عنوان يك اش ربط مييف لنين از بوخارين در وصيت نامهه توصآن را ب
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پرداز ماركسيستي بااستعداد، گو اينكه از به چنگ آوردن ديالكتيك ناكام مانده نظريه
بود. دونايفسكايا در حمله به متن كالسيك بوخارين، يعني ماترياليسم تاريخي: نظامي 

  :گويديپست بر آن مقدمه نوشت، چنين ميل)، اثري كه بعدها 1921جامعه شناسي (
مامي جبرگرايان خوب، در پي بوخارين در عوض فعاليت خود به خود، مانند ت"

تحول، همساني ... با وجود شوروي امروز و نيز  "قوانين"هاي تعادل است؛ وضعيت
تر، مخصوصاً مقوالت به استفاده از مقوالت نظمي بدوي علوم آمريكايي، بوخارين

  ".دهدشوند ادامه ميكه مانع تحرك خويشتن مي يرياض

جامعه نقد دونايفسكايا از بوخارين مشابه نقد مكتب فرانكفورت از پوزيتيويسم درون 
قد از حاشية هايي در لنين و تروتسكيسم، نه لوكاچ. اين نشناسي است، اما با خاستگاه

- گرايش جانسون"هاي ايِ آمريكا پديدار شد، در نوشتهراديكال سنت تروتسكي
ميالدي، اين  40به رهبري ميلز، دونايفسكايا و گريس لي باگز. در طول دهة  "فورستي

كه افراد (ميلز، دونايفسكايا و باگز) به عنوان بخشي از كاري مشترك در باب ديالكتيك 
ها در برابر چيزي قرار دادند كه آن هاي فلسفي لنين راهيچ گاه پايان نيافت، يادداشت

  .ناميدندرديالكتيكي و مكانيكي بوخارين مياليسم غيماتري
مايلم كه به اختصار به برخي از مضامين عمدة مكاتبات دونايفسكايا و فروم اشاره كنم، 

جوان آغازيد. اي از فروم به دونايفسكايا دربارة ماركس با نامه 1959مكاتباتي كه در 
ماعي، تا آن زمان از جايگاه خود شناس اجتاش به مثابة يك روانفروم عالوه بر حرفه

وارد عرصة عمومي كرده به منزلة يك روشنفكر عمومي برجسته كه ماركس جوان را 
-) مشاهده مي1961اش مفهوم انسان نزد ماركس (برد، چيزي كه در كتاببود سود مي

همراه با مقالة بلند خود دربارة  1844هاي فروم به منظور انتشار دست نوشته شد.
در اين كتاب، موفق شد كه به به عنوان انديشمندي دموكراتيك و اومانيست  ماركس

 (Newsweek) هاي جمعي از قبيل نيوزويكايجابي از ماركس در نشريات رسانهاي گونه
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كرد، دفاع مي 60هاي صلح در دهة چنين از جنبشصحبت كند. از آنجا كه فروم هم
آتي مانند دانيل بل،  (neocons) ن جديدكارات بسيار سختي را از جانب محافظهحمال

مورد  سيدني هوك، و لويس فوئر، هم دربارة موضوع ماركس جوان و هم در
ع آن را به عنوان او با اتحاد شوروي تجربه كرد، مماشاتي كه فروم در واق "مماشات"

  .داري دولتي توتاليتر نقد كرده بودشكلي از سرمايه
آور هم ي در آثار فروم و نيز ميزان شگفتستي اومانيستاين امر بيش از دنبالة سوسيالي

فكري او با لنين و تروتسكي بود كه قرابتي انديشمندانه را به وجود آورد كه مكاتبات 
قرابت و نزديكي با هاي داشت. اين دنبالهفروم را پر جنب و جوش نگه مي-ايادونايفسك

مزيستي داشتند، هر مندانه ههاي مهم در حوزة نظر و عاليق انديشچندي از تفاوت
شدند. در سطحي سياسي، مواضع ا معموالً به طور آشكار بيان نميهچند اين تفاوت

د، فرومي كه اومانيسم تر به چپ نزديك بودونايفسكايا نسبت به فروم بيش
تري داشت تا طلبانه قرابت بيشاش، به دموكراسي اجتماعي اصالحسوسياليستي

ونايفسكايا چندان به عالوه، د-يفسكايا از اومانيسم ماركسيستي. بهبرداشت انقالبي دونا
مند نبود، و هر چند فروم محترمانه تفاسير هگلي از ماركس را در آثار فرويد عالقه

  .لوكاچ، ماركوزه و دونايفسكايا نقل قول كرد، خودش درگير چنين نوعي از كار نشد
، به مجموعة بسيار شايع 1959-78هاي لدر خالل مكاتباتش با فروم در سادونايفسكايا 

ها را ياري رساند، كتابي كه هر دوي آن )1965فروم يعني اومانيسم سوسياليستي (
عميقاً به معترضان ماركسيست در اروپاي شرقي، به ويژه لهستان، چك اسلواكي و 

نيايي يوگسالوي پيوند داد. فروم نيز به دونايفسكايا براي يافتن ناشري آلماني و اسپا
نوبة  ) كمك كرد. دونايفسكايا به1973براي انتشار كتاب دومش يعني فلسفه و انقالب (

سازي آخرين كتاب ت در زماني كه فروم در حال آمادهگفخود، نظراتش را به فروم مي
رفت. مكاتبات آن دو ) بود و با ماركس كلنجار مي1976خود، يعني داشتن يا بودن؟ (
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هاي تند و تيز ماركوزه، آدورنو و هوركهايمر، در كنار سارتر و ييابچنين مملوء از ارزهم
  .سيمون دو بوار است

نقد ماركوزه و مكتب فروم به دونايفسكايا، به  1976نووامبر  25براي مثال، نامة 
پردازد و كل انگارة نظرية انتقادي به مثابة يك گريزگاه را، به منظور فرانكفورت مي

شمارد. اجازه دهيد قسمت آشكار به ماركسيسم مردود مي شارةاجتناب از هر گونه ا
  :مربوط به هوركهايمر و آدورنو را نقل قول كنم

شود كه هوركهايمر، خالق نظرية انتقادي است، و افراد در مورد نظرية امروزه نقل مي"
نويسند كه گويي مفهومي جديد بوده كه هوركهايمر آن را كشف انتقادي طوري مي

دانم، كل اين چيز يك حقه است، زيرا هوركهايمر حتي ا جايي كه من ميت. تكرده اس
وماً از پيش از صحبت هيتلر در مورد نظرية ماركسيستي ترسيده بود. هوركهايمر عم

گفت اما نه به منظور بيان كرد، و از نظرية انتقادي سخن ميزباني تلويحي استفاده مي
ها در پس اين كشف عظيم نظرية انتقادي يني انظرية ماركسيستي. باور دارم كه تمام
  ".توسط هوركهايمر و آدورنو نهفته است

چنين ماركوزه را با واژگاني نسبتاً شديد مورد حمله قرار داد. دونايفسكايا در فروم هم
  :كنداز يك نظر از ماركوزه دفاع مي 1976نووامبر  30پاسخ 

-اش را پنهان نمييقيناً ماركسيسمب او ماركوزه مطمئناً بزدل نيست، و خرد و انقال"

عجيب و غريب  50يابد ... آنچه كه در دهة ن طور كه ماركوزه موضوع را در ميكند، آ
من در باب  "رمانتيسيسم"و  "خوشبيني"بود، اين است كه ستيزهاي ما دربارة 

ي يعن[ها زه قبالً استدالل كرده بود كه آنپوستان بود؛ ماركوپرولتاريا و سياه
خواهند و در حالي كه را مي "قسمتي از شيريني آمريكايي"صرفاً  ]دونايفسكايا و فروم

ناميده شود، آن طور كه من  "انقالبي"تواند مخالف اين امر نيست، نمي ]ماركوزه[او 
 1953تأكيد داشتم. ماركوزه همچنين مخالف برداشت من از شورش  ]دونايفسكايا[
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رش گويد كه اين شوزير لواي توتاليتاريسم است و مي ي ازآلمان شرقي به عنوان انقالب
ها را تحمل كنند و چيزهايي از توانستند روسها نميصرفاً بدين خاطر بود كه آلمان

اين دست. و من با او به جايي نرسيدم هنگامي كه كوشيدم او را متقاعد كنم كه نبايد 
  ".فاده كنداست "ماركسيسم"به هنگام صحبت از كمونيسم روسي از 

اش در نشست انجمن آورد كه در مقالهآدورنو، دونايفسكايا به خاطر مي در رابطه با
  .هگل، پس از نقد ديالكتيك منفي آدورنو دچار اندكي كينه شده بود

آخرين مكاتبه ميان فروم و دونايفسكايا دربارة لوزا لوكزامبورگ و جنسيت بود. اين 
فروم شد كه در پاسخ به تأمالت دونايفسكايا دربارة  1978مكاتبه منجر به اظهار نظر 

  :لوكزامبورگ با توجه به بعدي فمينيستي چنين گفت
كنم كه مردان سوسيال دموكرات، هرگز نتوانستند روزا لوكزامبورگ را احساس مي"

بفهمند، و خود لوكزامبورگ هم نتوانست تأثيري پيدا كند كه با آن بالقوگي يابد، زيرا 
شوند زيرا خود را از چنگ بود؛ و مردان نتوانستند تبديل به انقالبيوني كامل  او يك زن
گر خود رها نكردند. باور دارم خصيتي پدرساالر، و بنابراين سلطه، ساختار شمردانگي

نشان داد بشر در آينده  هاي كامالً بالغي بود كهه لوكزامبورگ يكي از معدود انسانك
سفانه كسي را سراغ ندارم كه اكنون شخصيت لوكزامبورگ تواند باشد... متأچگونه مي

  ".هاچه گسست ناخوشايندي است ميان نسلرا بشناسد. 

 
  2012مارس  ٢٧

 
  
  
  

 كوين اندرسون

 140

شناسي، علوم سياسي و مطالعات فمينيستي در كوين بي. اندرسون استاد جامعه
كتاب مكاتبات دانشگاه كاليفرنيا، سانتا باربارا است. او به همراه راسل راك ول ويراستار 

و نظرية وگوهايي در باب هگل، ماركس : گفت1945-1978فروم -ماركوزه-دونايفسكايا
خاطر اجازه براي سپاس گذارم به[هاي لكسينگتون) است. انتقادي (از مجموعه كتاب

ها در وصيت در مقدمة كتاب. به دليل محدوديت هاي فروم در اين مقاله ونقل از نامه
سكايا در متن اصلي كتاب تكرار هاي فروم به دونايفهايي از نامهخالصهنامة فروم، تنها 

  ].شونده و دونايفسكايا تماماً منتشر ميشوند، در حالي كه مكاتبات ميان ماركوزمي
 
[First published in Logos: A Journal of Modern Society & Culture 11:1 (Winter 
2012) 

 فته شده است.ه هفته برگراين مقاله از مجل
  :منبع
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  اسپيلبرگ، كارل ماركس و انقالب دوم امريكا "لينكلن"
  ترجمه فرزانه راجي 

دهد كه در طي جنگ داخلي  راديكاليسمي را نشان مي "لينكلن"فيلم : ي مقاله چكيده
خواهان  ي اتحاد حكومت لينكلن با جمهوري ، به واسطه1865امريكا در ژانويه سال 

ي هاليوودي،  در عين حال اين حماسه  .اي پايان دادن به بردگي، پديد آمدراديكال بر
الملل اول ماركس را با  هاي بين ي نامه طبقاتي و هم تبادل صميمانه/هم ابعاد اقتصادي

 .گيرد اي كه موضوع فيلم است ناديده مي حكومت لينكلن طي همان چند هفته

كند،  بر يك ماه خاص و حياتي از جنگ داخلي امريكا تمركز مي ِ اسپيلبرگ"لينكلن"
، چند ماه پيش از 1865ي  در ژانويه. ي انقالب دوم امريكا بود ه به منزلهبر تضادي ك

بر .) نيروهاي حامي حفظ وحدت اياالت متحد م(هاي شماليحاد ايالتپيروزي ات 
داري و خواهان جدايي دراسيون اياالت جنوبي مدافع بردهكنف(ي اياالت امريكا  ائتالفيه

گيرد براي تصويب  اهام لينكلن تصميم مي، رئيس جمهور آبر.)م. از اياالت متحد
ي قانون اساسي اياالت متحد فشار بياورد و بردگي را بدون قيد و  سيزدهمين اصالحيه

اين لينكلن بسيار متفاوت با   .ملغي كند داران  شرط و بدون جبران ِ خسارات برده
وان نامزدي كه حاضر نشد خود را تحت عن است،  1860نامزد رياست جمهوري سال 
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داري در كارزار انتخاباتي معرفي كند؛ يا رئيس جمهوري كه يك طرفدار الغاي برده
، به تعويق 1863صدور اعالميه آزادي بردگان را تقريباً تا سال سوم جنگ داخلي، در 

سرباز  200000اين لينكلني است كه طي زمان متحول شده است؛ ارتشش حاال . انداخت
دي و انتخاباتي بردگان ايش تلويحا اشاره به حقوق شهرونه پوست دارد و سخنراني سياه

 .كندِ سابق مي

  
  امريكاي انقالبي

، "فرشتگان در امريكا"(ي مشهور چپ، توني كوشنر  اي از نويسنده نامهبا فيلم
، فيلم ِ اسپيلبرگ نه فقط به خود لينكلن، بلكه همچنين به )"كابل/نشين خانه"

ز كه لينكلن در آن دارِ تاديوس استيون ضد برده چون و چرا انقالبي و شخصيت بي
برخي از . پردازد با وي متحد شده بود، مي 1865ساز ژانويه روزهاي سرنوشت

ي نيويورك،  ها مكالمات استيونز با نژادپرست ِ افراطي ِ كنگره ترين صحنه نمايشي
 .دكش فرناندو وود، رهبر جناح ِ ضد ِالغاي بردگي ِ كنگره را به تصوير مي

ي اشغالِ  نظامي درازمدت ِ  اي ديگر، استيونز براي لينكلن ِ شكاك برنامه در صحنه
كند كه طي آن بردگان تمامي حقوق سياسي، شامل دسترسي به  جنوب را مطرح مي

داران سابق توقيف  هاي انتخاباتي را كسب خواهند كرد و امالك برده باالترين حوزه
داده ) معروف "جريب و يك قاطر 40"(بردگان سابق شده و به عنوان اراضي اعطايي به 

در نقش (نحو مؤثري با بازي درخشان دانيل دي لويس  ها به صحنه  تمامي اين. شود مي
، با همكاري ِ سالي فيلد )در نقش استيونز(و حتي بهتر از آن، تامي لي جونز ) لينكلن

 .آيند به زيبايي به نمايش در مي) در نقش ماري تود لينكلن(
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، حتي درحالي كه اين تغييرات ده رادر عين حال، چهره پرنقص دموكراسي اياالت متح
براي كسب آخرين   آور حمايتي هاي شرم توان در سياستبي در حال اجراست، ميانقال

 .آرا جهت تصويب اصالحيه و فرستادن آن به اياالت براي تصويب نهايي مشاهده كرد

هاي مهم هاليوودي رايج است،  ش از آنچه در فيلم، بي"لينكلن"طور كلي در فيلم ه ب
فيلم از . است  تري ارائه شدهداري و ضدنژادپرستي با قطعيت بيش انداز ضدبرده چشم

ها، اگر  تراز با شمالي ها را از نظر اخالقي هم تصويرسازي معمول هاليوود كه جنوبي
داري و نژادپرستي  ر بردهبه جاي آن فيلم ب. كند دهد اجتناب مي نگوييم برتر، نشان مي

كند و در عين حال رهبري انقالبي  به عنوان موضوع اصلي در جنگ داخلي تمركز مي
عالوه براين بحث . دهد همچون استيونز را در پرتو نوري مثبت و غيرمعمول نمايش مي

شود و محتوي واقعي آن،  افشا مي "هاحقوق ايالت"ي جنوب در مورد  فريبكارانه
ها انسان ديگر را نشان  ردم سفيد براي به بردگي كشيدن ميليونم "حقِ"يعني
 .دهد مي

  
  ابعاد اقتصادي و طبقاتي الغاي بردگي

اند،  خودرهايي سياهان انتقاد كرده  ي تاكيد بر مبارزه ها از فيلم به خاطر عدم برخي چپ
ستان شود كه در آن دا ديده مي 1989شده در  ساخته "افتخار"چنانكه مثالً در فيلم 

 .شود پوست هنگ پنجاه و چهار ماساچوست روايت مي سربازان سياه

خواهم بر دو موضوع ديگر كه توسط  كه اين نقدها ارزشمند و مهم هستند، ميبا اين
داري و الغاي بردگي، و  اهميت اقتصادي برده: اند تمركز كنم فيلم پوشش داده نشده

آبراهام لينكلن كه در همان ماه  هاي ردوبدل شده بين كارل ماركس و ديگري نامه
توانست به  اين مسائل مي. اندنوشته شده  كه فيلم برآن متمركز شده 1865ي  ژانويه

هاي خطير تاريخي  اي كه فيلم از آن منظر اين رويداد سادگي، بدون عوض كردن زاويه
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هاي سياسي به جاي جنبش مردم، مورد توجه  دهد، يعني رقابت نخبه را نمايش مي
جا البته موضوع دوم بر موضوع اول تأثير دارد و برعكس، اما من در اين . رار بگيردق

پردازم يعني نقدي كه فيلم را براساس محتواي خودش  تر به نقدي دروني ميبيش
 .كند خيزد توجه مي هايي كه از اين محتوا برمي گيرد و به برخي تناقض درنظر مي

قانون اساسي در سال  ي سيزدهمين اصالحيه و 1863ي رهايي بردگان سال  اعالميه
را پايدار كرد، از ساير قوانين مربوط به اعالم رهايي كه در  1863كه اقدام به جنگ  1865

براي مثال سياست رهايي بردگان در . جاهاي ديگري وضع شده بود، متفاوت بودند
در اين . كرد داران سابق جلوگيري امريكا از پرداخت هرگونه جبران مالي براي برده

كه   1833الغاي بردگي انگلستان سال  ي پيشگام  قانون امريكا حتي با مصوبه  مورد
از اين حيث . جبران آن تهيه ديده بود تفاوت داشت مبالغ هنگفتي براي پرداخت

-بيش 1794هاي فرانسوي در  قانون رهايي بردگان به قانون الغاي بردگي توسط ژاكوبن 

ني كه يك دهه بعد توسط ناپلئون منسوخ شد اما به انفجارِ تر شباهت داشت، قانو
 .انقالب هائيتي كمك كرد

تر از نقش آن در اقتصاد   داري در اقتصاد امريكا حتي مهم عالوه براين نقش برده 
در امريكا حدود چهار ميليون برده، سيزده درصد  1860در سال   .انگلستان يا فرانسه بود

ي شكلي كامالً غيرانساني از  ادند و تحت سلطهد كل جمعيت را تشكيل مي
   .ها همچون رمه خريد و فروش شوند داد انسان بردند كه اجازه مي داري رنج مي سرمايه

 2داران امريكا بالغ بر  انساني برده "دارايي"دالر براي هر برده،  500با قيمت ميانگينِ 
بنابراين الغاي . شد رده مينجومي شم 1860ي  ميليارد دالر بود، رقمي كه براي دهه

ترين سلب مالكيت از مالكيت خصوصي ِ بردگي ِ بدون پرداخت جبران در امريكا بزرگ
با يك ضربت كل   .شود محسوب مي 1917داري تا قبل از انقالب روسيه در سال  سرمايه

  هاي متمادي ثروت كالني داران جنوب كه قرن مزرعه: ي اجتماعي محو شد يك طبقه
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چنين از خريد و فروش يك كاالي يد شكر، تنباكو، پنبه و ساير محصوالت و هماز تول
 .ديگر، خود بردگان، گرد آورده بودند

ي كارگر امريكا افزود،  ها كارگر رسمي ديگر را به طبقه چنين ميليونلغو بردگي هم
 تر از زماني  را بسيار ساده امكان اتحاد طبقاتي با شكستن مرزهاي نژادي و قومي

ي  اگرچه در دوره. زيستي داشتساخت كه نيروي كار بردگان با نيروي كار آزاد هم 
مرزهاي نژادي كسب گرديد و به  پس از جنگ ميزان اندكي از اين اتحاد با شكستن

مدتي بسيار كوتاه حاصل شد، اين مسئله بيش از پيش در دستور كار باقي مانده زيرا 
  -پوستان، بويژه افريقايي ور روزافزوني شامل رنگيني كارگر ِ امروز امريكا به ط طبقه

 .شود ها، مي امريكايي -ها و التيني امريكايي

هاي طبقاتي و اقتصادي گرچه در فيلم به سود بعد سياسي ناديده گرفته  اين واقعيت
، 1964نوامبر  29اي به تاريخ  وي در نامه. شود، از چشم كارل ماركس پنهان نماند مي

سر   ، ندا)المللي مردان كارگر انجمن بين(الملل اول  ه بعد از تأسيس بينفقط چند هفت
-سه سال و نيم پيش، در زمان انتخاب لينكلن، مسئله اين بود كه امتيازات بيش": داد

داري هدف پذيرفته و تا حدي  داران داده نشود؛ درحالي كه اكنون لغو برده تري به برده
هرگز چنين تحول عظيمي به اين سرعت واقع " كند و اضافه مي "يافته است تحقق

كارل ماركس سائول پدوور، ( "تأثير خوبي بر كل جهان خواهد گذاشت. نشده است

 .)272. ، ص1972مك گروـ هيل، : ، نيويوركي امريكا و جنگ داخلي درباره

  
  ي سرگشاده ماركس به لينكلن نامه

، هنگامي كه لينكن به سمت جناح 1865ي  طور كه در باال اشاره شد، ماه ژانويههمان
چنين ماهي بود كه ماركس و لينكلن پيمان شد، هم چپ متمايل شد و با استيونز هم

الملل  ي بين"سخنراني افتتاحيه"بعد از انتشار . شان پرداختندهاي به تبادل علني نامه
ي  يانيه، ب1864عضويت در آن، هردو در نوامبر  "قوانين عمومي"و ) به قلم ماركس(اول 
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اي سرگشاده به لينكلن بود كه پيروزي بزرگش را در  الملل اول نامهعمومي بعدي بين
نويس نامه به لينكلن را ماركس تهيه كرده  پيش. گفت تبريك مي 1864انتخابات نوامبر 

كارل ماركس، دبير "كارگري و سوسياليست شامل  بود و گروه بزرگي از كنشگران 
 .را امضا كرده بودند آن "مكاتبات براي آلمان

عهده داشت، يك ِ سفارت امريكا در لندن را چارلز فرانسيس آدامز ب در آن زمان رياست
هاي  ترين خانواده داري از ايالت ماساچوست و از يكي از برجستهطرفدار الغاي برده

الملل آگاه بود  بين  ترديد آدامز نسبت به برخي از مسائل مطرح در بي . سياسي امريكا
هايي كه  ي گزارشي از گردهمايي چرا كه پسر خود هنري را براي مشاهده و تهيه

  هاييگردهمايي. كردند، فرستاده بود دهي ميسازمان 1862كارگران انگليسي از سال 
طرفدار ِ مداخله   هاي غالب هاي سياستمداران انگليسي و رسانهبراي مقابله با فراخوان

ها بسياري  اين گردهمايي. ا به منظور حمايت از جنوبانگلستان در جنگ داخلي آمريك
ي اينترناسيونال را نمايان كرد و حضور هنري آدامز ثروتمند در ميان  از رهبران آينده

عالوه بر هدف . ي كارگر يقيناً بسيار مشهود بوده است كنندگان طبقه شركت
ي  كمك از طبقه توانسته با هدف درخواست حضور پسر آدامز مي  آوري اطالعات، جمع

 .شان باشد كارگر انگلستان و دور زدن رهبران دولت

نفره از كارگران نامه را به سفارت  40الملل پيشنهاد داد كه هيئتي  بين 1864در دسامبر 
با اينكه آدامز سفير اين اقدام را نپذيرفت، . تحويل دهند و توسط سفارت پذيرفته شوند

چنين در الملل به سفارت تحويل داده و هم ي بيناز سو "خطابيه به پرزيدنت لينكلن"
بخشي از آن به شرح زير . ي وابسته به جنبش كارگري انگليس چاپ شد چند روزنامه

 :است

اگر . گوييم ما به مردم امريكا براي انتخاب مجدد شما با اكثريتي بزرگ تبريك مي"
نتخابات شما بود، داري شعاري محتاطانه در نخستين ا مقاومت در برابر قدرت برده
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اين نامه، (  ".داري است مرگ بر برده شعار جنگي پيروزمندانه انتخاب مجدد شما، 
 كارل ماركس و: انقالبي ناتمام پاسخ آن توسط لينكلن و ساير متون وابسته به آن در كتاب

 ).انتشار يافته است 2011بورن، انتشارات ورسو، لندن  ، اثر روبين بلكابراهام لينكلن

 :يابد ي يادشده چنين ادامه مي مهنا

طور غريزي پي بردند كه پرچم  از آغاز ستيز عظيم امريكا، كارگران اروپايي به"
 ".زند شان را رقم مي سرنوشت طبقه] امريكا[دار  ستاره

ِ  ضد برده اين جمله  و  داري كارگران بريتانيا  ي اخير تنها به احساسات عميق
كرد،  حمايت از شمال سازمان يافته بود اشاره نمياي كه در  هاي توده گردهمايي

هاي حاكم به كارگران  مداران و رسانهحمايتي كه مداوم بود حتي با وجود آنكه سياست
ي بنادر جنوب  گفتند كه در صورت دفاع از دخالت بريتانيا براي شكستن محاصره مي

يابد و به بيكاري  تواند جريان آمريكا توسط لينكلن صدور پنبه از آن سوي دريا مي
ي ارتباط بين  ي يادشده درباره جمله .اي ناشي از آن محاصره خاتمه دهد توده

. چنين ريشه در واقعيتي تلخ داشتسرنوشت اياالت متحد و طبقات كارگر اروپا، هم
ي شرط مالكيت  به واسطه) و حتي فراتر از آن كل قاره اروپا(ي كارگر انگلستان  طبقه

ي آن زمان به عنوان تنها تجربه از  م شده بودند و به امريكامحرو از حق راي 
هاي  ي اين امر يكي از بهترين نمونه نتيجه .نگريستند دموكراسي سياسي مي

 .المللي پرولتري بود همبستگي بين

داخلي [در اوايل جنگ   هاي كارگري طور كه ماركس در جريان اين بسيجهمان
 :اشاره كرد] آمريكا

انگلستان، فرانسه، آلمان، به آرمان اياالت متحد چون آرمان خود، چون مردم واقعي "
هاي مزدورانه، خاك اياالت متحد را  نگرند و به رغم تمامي سفسطه آرمان آزادي، مي

دانند كه اكنون  چون سرزمين موعودشان، مي  زمين اروپايي، ها بي خاك آزاد ِ ميليون

 كوين اندرسون

 148

مردم اروپا  …داران از آن دفاع كرد د بردهي پلي دست در مقابل سلطه بايد اسلحه به
ي   دانند كه برده ساالري جنوب آن جنگ را با اين ادعا شروع كرد كه ادامه مي
دانند  درنتيجه مردم اروپا مي. همساز نيست] آمريكا[ساالري ديگر با دوام اتحاديه  برده

ين چالش، در ا. ساالري كه جنگ براي دوام اتحاديه جنگي است عليه تداوم برده
ترين و  باالترين شكل خودگرداني مردمي، كه تا كنون تحقق يافته به پست

شده اعالن جنگ  هاي تاريخ ثبت  داري انساني كه در سالنامه برده ترين شكل شرمانه بي
 .)1861اكتبر  21، نيويورك تريبون لندن تايمز و لرد پالمرستون،"ماركس، ( ".دهد مي

 :شود چنين اظهار ميالملل هم ن، از جانب بيني ماركس به لينكل در نامه

داري  دادند برده مادامي كه كارگران، اين نيروي سياسي واقعي شمال، اجازه مي"
كه بدون رضايت  "ها كاكاسياه" حرمت كند، مادامي كه در مقابل  اشان را بي جمهوري

ند كه باالترين زد شدند، كارگران الف ميمي رد سلطه قرار گرفته و فروخته خودشان مو
فروشد و خود ارباب خود را انتخاب  امتياز كارگر سفيد پوست اين است كه خود را مي

ي برادران  توانستند به آزادي واقعي كارگران دست يابند يا از مبارزه كند، آنها نمي مي
اروپايي خود براي رهايي حمايت كنند؛ اما اين سد ِ پيشرفت با درياي خون جنگ 

 .شده است داخلي زدوده

  
  جواب علني لينكلن به ماركس

الملل  ، در مقابل شگفتي و مسرت ماركس و ساير اعضاي بين1865ي  ژانويه 28در 
اي به انگلس  ماركس در نامه. سفارت امريكا توسط آدامزِ سفير پاسخي علني انتشار داد

سخي پرمايه به لينكلن تصميم گرفته پا  نويسد كه فوريه، آشكارا با غرور مي 10به تاريخ 
هاي انگليسي كه به او تبريك  ها بدهد و نه به ليبرال ي كارگر و سوسياليست طبقه
 :اند گفته
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با  انجمن بورژوايي رهايياي به ما و به  اين واقعيت كه لينكلن با چنين لحن محترمانه"
لن را چنان آزرده كرد كه پاسخ لينك ديلي نيوزدهد،  لحني تند و كامالً رسمي پاسخ مي

تفاوت بين پاسخ لينكلن به ما و به بورژوازي چنان جار و . …به ما را منتشر نكردند
. اند شدت دچار ناراحتي شدهه ب ]1[هاي وست اند"باشگاه"جنجالي ايجاد كرده كه 

 ".ي خشنودي بوده است تواني درك كني كه چقدر اين پاسخ براي افراد ما مايه مي

الملل را آدامزِ سفير امضا كرده بود، درعين حال او كامالً روشن  گرچه پاسخ به بينا
ها را خوانده و آدامز به نام او سخن گفته است و نه فقط از  ي آن  كرد كه لينكلن نامه

ي  ي شوراي مركزي اتحاديه دستور دارم به شما اطالع دهم كه خطابيه": جانب خودش
رت به رئيس جمهور اياالت متحده فرستاده شده بود، شمابه موقع توسط اين سفا
 ".توسط او دريافت شده است

كه در فيلم نيز نشان داده شده است، و در جريان  1865ي  با توجه به رويدادهاي ژانويه
آوري رأي براي سيزدهمين اصالحيه بوده است،  آن لينكلن به شدت مشغول جمع

-و با هم. ت گذاشته تا چنان پاسخي را بدهدتر اين است كه او وق  ي جالب حتي نكته

الملل درست سه روز قبل  ي رويدادها، پاسخ لينكلن به بين دهنده زماني عجيب و تكان
مداران  هاي تعداد زيادي از سياست از اينكه مجلس نمايندگان امريكا بر كارشكني

يه رأي دهد و ژانويه براي به تصويب رساندن اصالح 31نژادپرست غلبه كند و در تاريخ 
 .آن را براي تصويب نهايي به دولت بفرستد، علني شد

" دوستان بشريت و پيشرفت درسراسر دنيا"چنين درسطحي كلي به پاسخ لينكلن هم

ي غير مستقيم به  اشاره كند؛ ها تكيه داشت، اشاره مي كه اياالت متحد به آن
سد كردن  درگ هاي اول جن كارگران انگلستان كه در طي سال هايگردهمايي

ي انگلستان به نفع جنوب نقش بسيار حياتي داشتند، كارگراني  گرانه حركات مداخله
اين اشاره غير مستقيم با آخرين . ي شرط مالكيت فاقد حق رأي بودند واسطه كه به
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ي  به واسطه"تواند  كند حكومت اياالت متحد مي كه اظهار مي شود  تر مي جمله روشن
است و ] اتحاديه[اروپايي بر اينكه نگرش ملي به نفع تأييد  شهادت راسخ كارگران

توان  نمي ".هاي بيشتري كسب كند شود، دلگرمي مي  با آن  ترين همدلي صميمانه
ي كارگر  ي بحراني ديگري را به ياد آورد كه حكومت امريكا چنين آشكارا از طبقه دوره
ي  اينكه از يك سازمان طبقهالمللي براي حمايتش تشكر كرده باشد، چه رسد به  بين

 .ها رهبري شود كارگر سخن بگويد كه توسط سوسياليست

  
 1960و  1860هاي  دهه: هاي ناتمام انقالب

گير از واقعيت جنگ داخلي به عنوان اين مكاتبه بين ماركس و لينكلن تصويري چشم
. دهد رائه ميتر بود، ا بسيار راديكال 1776از اولي در سال   دومين انقالب امريكا، كه

و   -يقيناً اين انقالبي بورژوايي بود و نه سوسياليستي، اما حمايت جناح چپ آن 
از دگرگوني اساسي مالكيت ارضي در جنوب حتي بر چيزي  -سرانجام ناموفق 

ي  سرشت ناتمام اين انقالب، كه باعث توقف آن در مرحله. تر داللت دارد راديكال
حتي آن را هم فسخ كرد،  1876سپس بعد از سال  رهايي سياسي بردگان سابق شد و

 .دهد موضوعي است كه تا به امروز هم هنوز اياالت متحد امريكا را آزار مي

، كه باالخره 1960و  1950هاي  اي ترسناك، انقالب ِ حقوق شهروندي در دهه در قرينه
شده بود به  وضع 1870و  1860هاي  هاي دهه تمامي آنچه را كه توسط قوانين و اصالحيه 

ي آزادي سياسي متوقف  تحت فشار رويدادها در مرحله تر تبديل كرد،  بنيادي دائمي
كند كه امريكا اولين  ي متناقض روبرو مي نتيجه  اين مسئله امروزه ما را بااين .شد

پوست خود را درست در زماني برگزيده كه مردان و زنان  رئيس جمهور سياه
ها و  در تاريخ اين كشور، در دنياي غيرانساني زندان، بيش از هميشه  پوست سياه

 .پوسند اند و مي هاي امريكا تقريباً فراموش شده محبس



 معرفي آراي كوين اندرسون

 151

هم كه به اين مسائل اشاره ندارد از بسياري جهات فيلمي ناتمام  "لينكلن"و فيلم 
تر به ي كه بيش ا حتي براساس محتواي خود فيلم، يعني نگرش به تاريخ از زوايه. است
هاي مردمي كه به اين  پردازد تا به توده دادهاي جاري ميان نخبگان سياسي ميروي

اند، اين فيلم نتايج راديكال خود را تابه آخر پيگيري نمي  رويدادها واكنش نشان داده
. خواه راديكال، استيونز، ناتوان است ي جمهوري به تصويركشيدن برنامه مثالً از . كند

ليوودي ساخته جريان اصلي حاكم بر سينما حتي يك اما اين امر كه يك فيلم ها
بخش از اين صفحه ي تاريخ انقالبي را آشكار ساخته، صفحه اي كه به زعم ماركس 

هايي عميق در جامعه و فرهنگ  داشت، نشانگر دگرگوني "تاثيري بر تمامي جهان"
 .امروز اياالت متحد آمريكاست

 2012دسامبر  19 
  د سياسي برگرفته شده است.اين مقاله سايت نقد اقتصا

 
ناسيوناليسم، قوميت و جوامع   ي درباره: ها ماركس در حاشيهي  كوين اندرسون نويسنده

حسن ي  اين كتاب به فارسي تحت عنوان قوميت و جوامع غيرغربي، با ترجمه(غيرغربي
 ).انتشار يافته است ـ م 1390مرتضوي، نشر ژرف، تهران 

]1[ West End  ها و كه به خاطر فروشگاه) انگلستان(بخش غربي لندن ِ مركزي 
دش معروف استتئاترهاي م. 
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  هانقالب هاي عربي در چهاررا
  

  سعيد طهموري: ترجمه
  ياشار دارالشفاء

  :توضيح مترجمان

  آنچه در پي مي آيد، بخشي از مقاله ي مفصل كوين اندرسون است كه در سايت
www.usmarxisthumanists.org ها در  اندكي پس از حمله ناتو به ليبي و آغاز شورش

به دليل حجم باالي مقاله كه به انقالب مصر و تونس . ه چاپ رسيده استسوريه ب
پرداخته بود و با توجه به اهميتي كه درباره بحران ليبي وجود دارد، ما در اينجا فقط 

اندرسون در اين . ايم بخش مربوط به ليبي را به همراه مقدمه و مؤخره مقاله آورده
ي از پيش از روي كار آمدن قذافي، به مقاله ضمن نگاهي تاريخي به وضعيت ليب

ضرورت (تشريح ديدگاه خود در خصوص موضع دوگانه چپ درباره حمله ناتو به ليبي 
درباره مسئله اول از جمله مناقشات . پردازد و ايده پست اسالميسم مي) يا امپرياليسم

پاسخ ها، نوشته ي ژان لوك نانسي درباره چرايي دفاع از حمله و  درون گفتماني چپ
اي است كه خود اندرسون در هم ايده "پست اسالميسم"  ايده  .آلن بديو به آن بود

گذارد و با  پرداز اصلي آن، اليويه روآ، بر آن صحه مي پايان مقاله با اشاره به نظريه
ها بر اهميت دست گذاشتن بر  برشمردن مشكالت فراايدئولوژيك بودن جنبش
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ايي گر هاي كارگري و انسانظير ارتباط با اتحاديهها ن جنبش هاي بالقوه اين ظرفيت
الزم به يادآوري است كه اين مقاله در زماني . كندنهفته در بطن آن ها تأكيد مي

ها در سوريه هنوز چندان اوج نگرفته بود و لذا نويسنده چندان ورشنگاشته شد كه ش
  .به آن نپرداخته است

مؤلف كتاب  Purdue شناسي در دانشگاه كوين اندرسون، استاد علوم سياسي و جامعه
-"فوكو و انقالب ايران"و  " ها ماركس در حاشيه "، "لنين، هگل و ماركسيسم غربي"هايي چون 

و از ويراستاران يكي از مجلدات مجموعه آثار در حال چاپ  -مشترك با ژانت آفاري
هسته است كه  "گرا هاي انسان ماركسيست"وي جزء گروه . ماركس و انگلس است

-توسط رايا دونايفسكايا تئوريسين ماركسيست اوكراييني 1951اوليه آن در سال 
، C.L.R. James()در مكزيك، سي ال آر جيمز  و منشي سابق تروتسكي  آمريكايي

تئوريسين )Grace Lee(انگليسي و گريس لي-ترينيدادي-ماركسيست آفريقايي
گذاشته شد و  "نسون فارستجا"آمريكايي، تحت عنوان گروه  –چيني   ماركسيست

ماركسيست "هاي بعد با محوريت آراء و افكار دونايفسكايا و رزا لوگزامبورگ به در سال
فلسفه و "هاي كايا تا كنون دو كتاب تحت ناماز دونايفس. شهرت يافت "گرا هاي انسان

ي حسن مرتضوي با ترجمه] نشر ديگر["ماركسيسم و آزادي"و ] نشر خجسته["انقالب
ماركس "چنين از كوين اندرسون، مقدمه هايي بر كتاب هاي هم. چاپ رسيده است به

ترجمه شده ] جلد اول["سرمايه"و  "گزيده مقاالت رزا لوگزامبورگ"، "و خودكشي
 .است

  
  هاي عربي نقطه حياتي انقالب

مردم شمال افريقا و خاورميانه در كمتر از سه ماه دو انقالب را در تونس و مصر 
يك جنگ مدني و انقالبي، خيزشي عمومي ايجاد   هي كرده و در ليبي نيز باسازماند
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اي در يمن و بحرين هستيم كه امكان  هاي عمده چنين شاهد خيزشهم. اند نموده
هايي كه منجر به تغيير رژيم شود زياد است، عالوه بر   ها به انقالب تبديل شدن آن

  .ه شده استها در سوريه نيز اخيرا اعتراضاتي مشاهد اين
هاي اعتراضي در جهان عرب و بسياري از كشورهاي منطقه  ها كه با جنبش اين خيزش

گيرد كه نه به  است، از نسل جديدي از انقالبيون ريشه مي گسترش پيدا كرده
اي دارد و نه به  هاي ناسيوناليسم و استبدادي گذشته جهان عرب عالقهحكومت

اين معترضين . ايم اخير شاهد گسترش آن بودههاي  بنيادگرايان افراطي كه در سال
خواهي و حقوق بشر نظم حاكم سياسي را به  افرادي هستند كه زير پرچم دموكراسي

 .هاي استبدادي چندين ساله را به زير بكشند اند رژيم اند و گاه توانسته چالش كشيده

شد همزمان آغاز سركوب و قتل عام مردم در ليبي كه به زودي به بحرين نيز كشيده 
ها به  المسلمين براي هدايت اين انقالب  هاي ارتش مصر و گروه اخوانبود با تالش

ها آسيبي نبيند، اما سوال اينجاست  خطر تا ساختارهاي محفوظ قدرت هاي بي گذرگاه
كه آيا مردم پيروز خواهند شد يا حاكماني كه با سرمايه جهاني مورد حمايت قرار 

 هاي انقالبي به پيروزي خواهند رسيد؟ يدن به اين موجگيرند در پايان بخش مي

هاي امپرياليستي در جريان است بعد از مداخله نظامي كه در ليبي توسط قدرت
هايي از سوي اعراب و موافقت اتحاديه عرب با درخواست كمك نظامي درخواست

سوي صورت گرفت، تا مانع از قتل عام مردم توسط نيروهاي قذافي شود، حمايت از 
ها چه به دليل تلفات غيرنظاميان و چه نفوذ اقتصادي و نظامي در آينده،  اين قدرت

عالوه بر اين، بايد توجه داشت موقعيت كنوني ليبي باعث ايجاد . زا خواهد بود هزينه
دهند كه تمام  اي خود را در موقعيتي قرار مي است، عده تضاد در جريان چپ شده

گذارند كه حمايت مردم ليبي و بخش  اي مي مداخلهتمركز خود را بر مخالفت با 
بحث من در رابطه با ليبي و نياز فوري براي . است اعظمي از اعراب را كسب كرده
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گسترش همبستگي با جوانان، كارگران و زناني است كه در قمار مرگ و زندگي در 
  .در ادامه به جزئيات آن خواهم پرداخت. برابر رژيم قذافي قرار دارند

. چيزي بيش از نظم سياسي صرف را به چالش كشيد 2011هاي عربي در سال  زشخي
ها از يك انقالب سياسي به يك انقالب  در حالي كه هنوز هيچ كدام از اين انقالب

ها بيكاري، نئوليبراليسم، مسائل با اهميت اجتماعي كامل تبديل نشده است؛ آن
اند و  ت اجتماعي را زير سوال بردههاي عمومي براي منزلت و عدال كارگري و خواسته

اين تركيب مطالبات سياسي و . اند چنين نظم اقتصادي را به چالش كشيدههم
چنين نقطه تمايز ديگري اين هم. است 2011هاي سال  اقتصادي ويژگي مجزاي انقالب

هايي كه در  نهد، جنبش هاي دموكراتيك ديگر در چند سال اخير بنيان مي را با جنبش
گسترده هستند و طبقه كارگر در آن مشاركت دارد اما نئوليبراليسم را مورد وسعت 

به   توان براي مثال مي. كنند نقد قرار نداده و توسعه ابعاد كاري معين را مطالبه نمي
و انقالب سرو در سال  2005-2004هايي مثل انقالب نارنجي اوكراين در سال  جنبش

  .در لبنان اشاره كرد 2005
ي شمال افريقا و خاورميانه، به دليل وجود ابعاد مهم كارگري و اقتصادي ها خيزش 

هاي اخير كارگري و اعتراضي جوانان در يونان، فرانسه، اسپانيا،  توانند به خيزش مي
 "سازي ضد جهاني"هاي  توانند به جنبش ها حتي مي آن. ايرلند و بريتانيا مرتبط شوند

در سياتل ظهور كرده و در سراسر  1999 هاي عدالت جهاني كه از سال يا جنبش
داري جهان  هاي مقاومت جهاني در برابر سرمايه هاي اجتماعي و ديگر شبكه انجمن

  .اند ارتباط داشته باشند شكل گرفته
هاي اخير، خاور ميانه و شمال افريقا شاهد دو نوع آلترناتيو استبدادي  در دهه

و ملهم از يك نوع سكوالريسم صوري هاي حامي امپرياليسم  است، يكي حكومت بوده
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هاي بنيادگرا و  ها و جنبش چنين حكومتچه در مصر شاهد بوديم و هم مانند آن
  .اند استبدادي كه با عنوان ضد امپرياليستي عمل كرده

حكومت نئوليبرال بوش وارد يك  2001پس از حمله بنيادگرايان افراطي در سپتامبر 
را  1980انگيز دهه  جهان مجبور بود چرخه حزن گويا. جنگ دائمي با تروريسم شد

هاي كارگري، ماركسيستي و فمنيستي و هر  همه رهبران آن زمان جريان. تكرار كند
را بين غرب و شرق  "ها جنگ تمدن"خواهانه را سركوب كردند؛ و  نوع اقدام ترقي

ستان و با آغاز جنگ بوش در افغان 2003-2001روند مشابهي در سال . انگيختند برمي
عراق روي داد كه با ظهور بنيادگرايي افراطي در عراق، افغانستان و پاكستان همراه 

 .بود

سپتامبر، جنگ عراق و بنيادگرايي افراطي، قرن  11رسيد كه  در دهه گذشته به نظر مي
كه ناشي از  2009-2008اما با بحران اقتصادي در سال . جديدي را رقم خواهد زد

هاي  جنبش. در عراق و افغانستان بود چيز جديدي در حال وقوع بودامپرياليسم امريكا 
در فرانسه، يونان و بسياري نقاط ديگر شكل  2010و  2009كارگري افراطي در سال 

 .هاي زيادي را درباره ثبات و نظم جهاني ايجاد كردند گرفتند كه سوال

ب به شيوه معمول از حدود يك انقال 2011هاي جهان عرب در سال  ها و خيزش انقالب
هاي استبدادي و بنيادگرايي افراطي  و از هيچ كدام از انواع حكومت. اند آن عبور كرده
شوند كه  ها توسط نسل جديدي از جوانان هدايت مي كنند، اين انقالب حمايت نمي

روي داده متفاوت  2001چه پس از سال  اند كه از آن شكلي نوين از شرايط را شكل داده
گرا نيز  ملي گرا ناميد، پسا اسالم چنان كه پساها را هم توان آن ن اساس ميبر اي. است

  .تلقي كرد
سياتل و جنبش عدالت جهاني  1999دهد كه جنبش سال  نشان مي 2011حوادث سال 

چنان به مثابه نشانه قرن جديد در حال به كاشت بذري كمك كردند كه احتماال هم
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نه تنها تداوم جنبش عدالت جهاني است  2011ال به اين ترتيب دستورالعمل س. رشدند
عيارِ تغيير رژيم از پايين و از  انقالب تمام -و عملي بودن -امكان] همچنين[بلكه 
  .هاست توده

چنان كه  هاي مردمي را كشور به كشور آن ها و خيزش در ادامه، من ديالكتيك انقالب
هاي گذشته  عي آن را در دهههاي اجتما در چند ماه اخير روي داده است و نيز ريشه

گيرد، ترسيم  كه تا حد زيادي حتي توسط ناظران نزديك منطقه مورد توجه قرار نمي
  .خواهم كرد

 
  انقالب، انقالب متقابل و مداخله: ليبي

اين است كه بدون  -گويد طور كه مائو مي همان –گرايي كه ما اسيرش هستيم  ذهن"
كنيم كه هم به مهار كردن  ب پيشگام عمل ميدرست مانند يك حز... توجه به شرايط 

  )1963(رايا دونايفسكايا  . "هاي ايشان نيروي افراد مسلط است و هم شكل دادن مجدد ذهن

ترين  كردند اين بزرگ هاي تونس و مصر برخي نيروهاي چپ گمان مي بعد از انقالب
ك غرب در ها در دوتا از متحدان نزديشكست امپرياليسم غرب بود، چه اينكه آن

روز بعد  4فوريه در ليبي و فقط  15اما بعد از اتفاقات . جهان عرب شكست خورده بودند
 .تر آشكار گرديدعرب بيش 2011هاي  از سقوط مبارك وسعت كامل انقالب

رژيم ليبي به صورت ديكتاتوري  1969با آغاز كار كلنل معمر قذافي در سال 
ميليون شهروند  5/6گذاري بر زندگي  نبال قانونتوتاليتري درآمد كه نه تنها به د نيمه

كتاب سبز . ها نيز بوده استهاي آن گذاري بر ذهن ليبيايي بود بلكه به دنبال قانون
داري ارائه گرديد بعد از  قذافي كه به هدف ارائه راه سومي بين سوسياليسم و سرمايه

ب كوچك قرمز مائو چه كتا چنان. شد عمال مقدس شمرده مي 1976انتشار آن در سال 
اي در  زدونگ را كه برگرفته از انقالب فرهنگي چين است به عنوان بخشي از تراژدي

ها براي چند دهه و گيجي انقالبيون نسل افتادگي آن نظر بگيريم كه منجر به عقب
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توان به عنوان تقليدي در نظر گرفت  در سراسر دنيا شد، كتاب سبز قذافي را مي 1960
حتي زندانيان به . ليبي ناچار به فراگيري آن از دوران كودكي شدند كه در آن مردم
هاي واقعي يا خيالي با قذافي زير شكنجه جسمي مجبورند به سخنان  دليل مخالفت

  .روزي گوش دهند شده قذافي به صورت شبانه ضبط
-هاي امپرياليستي غربي، اسرائيل و هم اي طوالني در برخورد با قدرت قذافي سابقه

هاي گوناگون تروريستي و گاهي  چنين جنبشاو هم. ن همسايگان عرب خود داردچني
 1986در سال . هاي مترقي شورشي را مورد حمايت خود قرار داده است اوقات جنبش

ليبي توسط رونالد ريگان كه قذافي را به عنوان هدفي ساده براي جلب حمايت براي 
ريكا و بخصوص كشور انقالبي حمله نظامي به كشورهاي مخالف امپرياليسم آم

، قذافي با كشورهاي آمريكا و 2004در سال . گرفت، بمباران شد نيكاراگوئه در نظر مي
انگليس صلح كرد و بعد از آن همراه پسر خود سيف كه در انگليس تحصيل كرده بود 

شناس  هاي غربي و روشنفكراني همچون آنتوني گيدنز جامعه هايي با رسانه مالقات
گيدنز، : نك(ترتيب داد ] اشاره به مرام فكري توني بلر[يايي و تئوريسين بلريسم بريتان

اليزابت   چنين بنگريد به؛ هم2007مارس  9گاردين، ] منچستر["ديدار من با كلنل"
 23، نيويورك تايمز، "دهد اش را در ليبي پدرش اشاعه مي پسري كه شيوه"روزنتال، 

  .)2007سپتامبر 
كننده نفت با سرانه توليد ناخالص داخلي  كشور ثروتمند توليدچنين يك ليبي هم

هاي  گذرانياي از آن براي خوش دالر در سال است اما در حقيقت بخش عمده 12000
هاي  در آنجا زيرساخت. شود قذافي در داخل يا خارج از كشور حيف و ميل مي

ي كشورهاي عربي اجتماعي و اقتصادي كمي وجود دارد كه نشان از حضور پادشاه نفت
هاي نفتي نيز وجود دارد كه همانند بسياري از  اما سخاوتمندي. و خليج فارس باشد

ها تعداد زيادي از آن. شوند ها براي نيروهاي نظامي و امنيتي صرف مي پادشاهي
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اند كه با مبالغ هنگفتي كارهاي  متشكل از مزدوران خارجي با مليت وطني يا خارجي
  .دهند مي كثيف رژيم را انجام

فتحي تربيل در بعد . رسد اي كه باعث آغاز قيام ليبي گرديد به ظاهر كوچك مي جرقه 
نفر  23فوريه در شهر شرقي بنغازي كه دومين شهر بزرگ ليبي است توسط  15از ظهر 

تريبل كه يك وكيل حقوق بشر است به . از عوامل امنيتي در خانه خود دستگير شد
بود كه در طرح هايي براي تظاهرات در روح انقالب مصر  اين خاطر هدف قرار گرفته

ي از وكالي تربيل در ميان تعداد كم. فوريه انجام گرفت حضور داشته است 17كه در 
در زندان  1996زنداني سياسي را كه در سال  1270هاي برخي از مدافع، وكالت خانواده

حوادث  2011فوريه  15د از ظهر در بع. ابوسليمِ بنغازي اعدام شدند، به عهده گرفته بود
دستخوش تغييرات ناگهاني گرديد به طوري كه صدها نفر در بيرون ايستگاه پليس 

رژيم پليس براي آزادي مشروط تربيل مردد شد زيرا . براي آزادي تربيل تجمع كردند
فوريه،  17طي دو روز يعني در . شد ها محسوب مينشان آشكاري از ضعف آن] اين[

  .در قيامي سرتاسري قرار داشتشرق ليبي 
زماني اتفاق افتاد كه زندانيان اوسليم به هدف تقاضا براي مراقبت  1996قتل عام سال 

مورد از پرونده ها دست به  14هاي پزشكي، شرايط بهتر، ديدار خانواده و بازگشايي 
عبداهللا سنوسي رئيس . اعتصاب زدند و بخشي از زندان را به اشغال خود درآوردند

امنيتي وقت زندان قولي براي رسيدگي به تمام خواسته هاي زندانيان بجز محاكمه 
هاي او را پذيرفتند و به  زندانيان وعده. جديد داد كه به گفته او خارج از قدرتش بود

نفر از زندانيان به زندان ديگري منتقل شدند و  400روز بعد . هايشان بازگشتند سلول
نفر را  1270م شروع به شليك به بقيه زندانيان كردند و سپس سربازان از روي پشت با

  .به قتل رساندند
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هاي زندانيان كشته شده، اغلب از ميان زنان، هميشه در تالش  از آن زمان خانواده
تبار تعداد  فرانسوي-بنا به گفته كمال بن همدا نويسنده ليبيايي. اند براي عدالت بوده

ولي با تظاهرات هفتگي شان باعث ايجاد اختالل در  زن هاي عصباني در ابتدا زياد نبود
بينند اميدوار  اميدي بسيار از اينكه ديگر عزيزان خود را نمي ها با ناآن. سيستم شدند

به اين بودند كه بتوانند به عنوان اولين نفرات جرأت صحبت در ميدان عمومي و در 
  .مقابل نيروهاي قذافي را به خود بدهند

آغاز شد،  2011فوريه  17اي در بنغازي و شهرهاي اطراف آن در  ت تودهزماني كه تظاهرا
به شليك كردن به مردم  هاي گرم شروعقذافي با بي رحمي كامل و با سالحهاي پليس

اما اين كار فقط جمعيت را خشمگين كرد و باعث شد ك در گروه . ها كردنددر خيابان
كننده به سربازان و  ت تظاهرمي جمعيدر زمان ك. تر بازگردندتر و بزرگهاي بزرگ

به آرامي . هايي كه قوانين را نقض و همراه خود اسلحه و تانك داشتند پيوستندپليس
جوانان مسلح شده بارها و بارها به سمت مقر ساختمان هاي امنيتي كه حاوي مسلسل 

ن ها بودند يورش بردند و اين كار را آنقدر ادامه دادند كه موفق به تصاحب ساختما
  .گرديدند

 500هايي بود كه پابيتخت، طرابلس و بنغازي درگير انقالب و نا آرامي فوريه 20در  
االسالم قذافي، از ليبرال  در صبح همان روز سيف. شدمايل تا غرب را نيز شامل مي

، او "ليبي تونس يا مصر نيست"هاي معروف كادر رهبري، در تلويزيون اعالم كرد 
او . د كرد كه براي در قدرت نگه داشتن نظام جنگ آغاز خواهد شدهشدار داد و تهدي

چنين با هراس اعالم كرد كه در صورت آغاز جنگ، ليبي براي صدها هزار نفر از هم
پايه از جمله كل  در اين زمان شماري از مقامات بلند. تلفات به عزا خواهد نشست

االسالم در  سيف. انقالب كردندهيئت نمايندگي سازمان ملل متحد ليبي شروع به انكار 
هاي خود كامال جدي بود و در روزهاي بعد، رژيم هزاران نفر از نيروهاي مورد حرف

 كوين اندرسون

 162

ها از ديگر كشورهاي آفريقايي آمده بودند براي جنگ به خود را كه بسياري از آن
  .طرابلس آورد

ها در اميهاي قذافي موفق به سركوب ناآرفوريه نيرو 25ظرف يك هفته در روز جمعه 
هرچند در حال حاضر بسياري از شهرهاي اطراف به شورش كشيده . طرابلس شدند

بايد به ياد آورد كه ليبي . اكنون ساختار جامعه جديد مطرح شده است اند، هم شده
ها و  گراها و بعثي گرايان عرب ناصري، چپ داراي احزاب سياسي متعددي شامل ملي

ها به صورت پنهاني وجه بوده است كه همه آنهاي كارگري قابل تچنين جنبشهم
ها  ها به صورت پنهاني يا حتي در حافظهتا چه حد آن. توسط رژيم هدايت مي شدند

ن هايي مثل بنغازي مردم آنچه واضح است اينكه در مكا. اند، معلوم نيست باقي مانده
اي از شوراي هايمان بوگايقي نمايند. هاي اساسي دموكراتيك را بيان مي كردندآرمان

ما جمهوري دموكراتيك و چند حزبي مي ": ملي انتقالي به نوبه خود اظهار داشت
بدون حزب بودن باعث ترس ما . ها نيز احترام بگذارد خواهيم كه به حقوق قومي اقليت

ها را عنوان بخشي راي را به خود اختصاص دهند ما آن %5 اگر اسالم گرايان. مي شود
هايي دانسته هاي ما  سازي با وجود چنين شفاف. "واهيم پذيرفتاز مباحثه سياسي خ

در مورد شورشيان ليبي به اندازه اطالعات ما در تونس و مصر نيست زيرا در اين 
-ي بيشتر در دستور كارشان با گروهكشورها در سال هاي متمادي دامنه توسعه اندك

كلنل قذافي به نوبه خود . آوريل جوانان مصر قابل رؤيت بوده است 6هايي مثل جنبش 
مدعي شد كه شورشيان، نظاميان القاعده و ديوانگان معتاد به مواد مخدر بوده اند، 

  .چيزهايي كه باعث تمسخر در مناطق آزاد كشور شد
هاي آزاد شده بودند زمان كمي براي بحث در مورد اين كساني كه در شهرها و شهرك

هاي نفتي قذافي پول. جنگ عوض شدهاي مارس جريان در ميانه. مسائل داشتند
توانست يك نيروي نظامي سازماندهي شده و مجهز را به طور كامل بسيج كند و اين 



 معرفي آراي كوين اندرسون

 163

گيري بسياري از شهرهايي كرد كه از آغاز انقالب به دست نيرو شروع به بازپس
همين روزهاي نخست اقدامات  ها درها تعداد كشتهبر اساس گفته. انقالبيون اقتاده بود

  .نفر رسيد 8000آميز ضد انقالبيون به حدود شونتخ
به زودي نيروهاي ضد انقالبي به اجدابيه شهري كه دروازه ورود به بنغازي و ديگر 

انگيز بود چرا كه هراس دوباره  اي بسيار غماين لحظه. مناطق شرق ليبي بود رسيدند
ه به اين كه آل با توج. حاكم گشت، نه فقط براي ليبي بلكه براي تمام جهان عرب

آميز جنبش دموكراتيك مردم در يروهاي عربستان براي سركوب خشونتخليفه از ن
يكي از انقالبيون در بنغازي به يك خبرنگار غربي  "ميلف"بحرين درخواست كرده بود؛ 

اگر ما تسليم شويم همه ديكتاتورهاي منطقه از مدل قذافي پيروي خواهند : گفته بود
  .تازه در آغاز يك سركوب خونين هستند در بحرين آنها. كرد

 
(Nicolas Bourcier, “Benghazi doute: ‘C’est la guerre, ce n’est plus la révolution,” dit une 
figure de la rébellion,” Le Monde, March 15, 2011). 

اتحاديه عرب در . در اين زمان يك چرخش غير منتظره در سطح جهاني اتفاق افتاد
مارس در قاهره به ايجاد منطقه پرواز ممنوع در ليبي براي حفظ مردم اين  12ت نشس

منتظره  اين يك تصميم غير. كشور از كشتار گسترده به دست سربازان قذافي راي داد
بر خالف روند هميشگي اتحاديه عرب مبني بر عدم دخالت در امور داخلي كشورهاي 

  .عرب بود
وجه امريكا و ديگر قدرتهاي غربي، شوراي امنيت پس از مانور ديپلماتيك قابل ت

- مارس به ايجاد منطقه پرواز ممنوع و ديگر اقدامات عليه تانك 17سازمان ملل در روز 

اين . هاي قذافي براي جلوگيري از كشتار جمعي مردم ليبي مبادرت ورزيدها و توپخانه
ي جلوگيري از چنين جا كه روسيه و چين همواره از حق وتوي خود براراي هم از آن

كردند غير قابل پيش بيني  مصوباتي به دليل نگراني از مسائل انساني جلوگيري مي
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] روسيه و چين[ها ها، با وجود كشتار جمعي در سودان و بوسني، آنبراي سال. بود
طور كه امريكا همواره از حق وتوي خود براي دادند، همانرا انجام مياين كار 

و قطعا ايجاد يك منطقه پرواز . يت اسرائيل استفاده كرده استجلوگيري از محكوم
ممنوع در غزه براي حفاظت از غيرنظاميان فلسطيني از حمالت اسرائيل را وتو خواهد 

. اما اين بار روسيه و چين با رأي ممتنع خود اجازه دادند قطعنامه تصويب شود. كرد
وگيري از مداخله براي حفظ جان ها اين بار از واكنش جهان عرب در قبال جلاما آن

اياالت متحده قدرت عمده امپرياليستي در منطقه، فهميد كه . مردم ليبي نگران بودند
اين اگر پس از درخواست از قذافي براي توقف سركوب، اجازه دهد بنغازي سقوط كند؛ 

اي جبران ناپذير به تصوير امريكا در چشم نسل جديد در جهان عرب امر باعث ضربه
نهايتا اياالت متحده با بي ميلي تمام پس از اعالم آن كه تنها پس از . واهد شدخ

حمايت شوراي امنيت سازمان ملل مداخله خواهد كرد اقدام به اين كار كرد؛ مانعي كه 
  .)شوراي امنيت(آمد  در ابتدا غير قابل نفوذ مي

ها هاي آنيكي از نگرانيها،  ور اين انقالبها در ام با دخالت اياالت متحده و ديگر قدرت
خود ها در مراحل سياسي ليبي اين است كه مسير اين انقالبمثال در كشوري مانند 

هاي طبقاتي و جنگ عليه فقر و مبارزات كارگري كاناليزه شوند و مبدل به جنگ
كه بعد از سقوط مبارك، ارتش كنترل امور را به بنابراين ايالت متحده از اين. نشوند

نكه سخني درباره رفتار رود بدون آهمه پيش مي و اين. ه خوشحال استدست گرفت
اهميت تلقي  چون انفعال در حمايت از مردم فلسطين و كمي آمريكا، همرياكارانه

ي باالي دموكراسي خواهي مردمان عرب در شورش عليه كردن حمايت از روحيه
گيري در سازمان ملل ز رأيبعد ا. شان، خاصه در بحرين و يمن به ميان آيددولت هاي

. و با وجود حمله هوايي سنگين آمريكا و فرانسه و بريتانيا، نيروي قذافي كم شد
نيروهاي هوايي ليبيايي تقريبا از ميان رفتند و تانك هايي كه بيرون از اجدابيا به طرف 
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ت، نيروهاي با ادامه يافتن اين حمال. بنغازي حركت كرده بودند تقريبا محو شدند
بنغازي در دست مخالفان است و بعد از چند . هاي شرقي رفته اندذافي امروز از ميدانق

با تمام شدن مارس، . روز درگيري نيروهاي انقالبي باالخره اجدابيا را پس گرفتند
در غرب كه شامل طرابلس هم هست قذافي . هاي شرقي ليبي رسيدانقالب به قسمت

ها مقاومت كرد اويه كه البته شجاعانه براي هفتهها را به جز الزتر قسمتكنترل بيش
  .در دست گرفته است

براي ابراز هاي متفاوتي اي مثل طرابلس مردم مخالف راهاما در شهرهاي گرفتار شده
مارس رخ داد كه در آن ايمانه  26اند كه اوج دراماتيك آن در اعتراض خود پيدا كرده

رفته خود را به هتلي پر از خبرنگاران غربي العبيدي فرد فراري و مورد تجاوز قرار گ
 .رساند و از شكنجه و داستان تجاوز به خود توسط سربازان قذافي سخن گفت

ضد   هاي ليبي بعضي صداهاي چپ از قذافي به سبب گذشتهاز ابتداي شورش
اش دفاع كردند، از جمله دانيل ارتگا از نيكاراگوئه با دوست خود قذافي تيامپرياليس

خود . گرفت و اعالم كرد رهبر ليبي در شُرف شركت در جنگ ديگري است تماس
اعتبار شد اما توسط بعضي احزاب  ارتگا در يك اقدام انقالبي از لحاظ سياسي بي

هوگو چاوز و فيدل كاسترو هم درصف مدافعان قذافي و در . سياسي به قدرت بازگشت
كاسترو اعمال قذافي را : شرندفشار براي دفاع از دموكراسي و حقوق ب عين حال تحت

محكوم نكرده است و چاوز هم از قذافي و هم از برادر خود اسد در سوريه دفاع كرده 
در ابتداي اوج گرفتن مبارزات مردم سوريه چاوز از بشاراسد دفاع، و از امريكا . است

  .انتقاد كرده بود
. د فرخان هم هستندكار و افرادي ماننگرايان محافظه مدافعان قذافي مليدر ليست 

گري كه نوعي از مبارزه با مداخله. داندديكتاتور ليبي را برگزيده خدا ميلوييس فرخان 
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شود قبال در جنگ بوسني و كوزوو هم تجربه در روشنفكران چپ ليبيايي ديده مي
  .شده بود

سته ها بايد با پوبه اين معروف شده بود كه بوسني 90 يكساندر كوخ بورن كه در دههال
غير نظامي مبارزه كنند تا همدردي بين المللي را كسب كند و همان كسي كه تا 

در موضوع كرد، دخالت و اسالم هراسي ميلوزوويچ دفاع ميآخرين لحظه از قتل عام 
. داندمله به روسيه در زمان ناپلئون ميترين اقدامات از زمان حليبي را يكي از احمقانه

  .دهداش ترجيح ميحك را به مخالفان طرفدار القاعدهمض كند كه قذافيِوي اعالم مي
. اين قبيل استدالالت با قاطعيت باالي ديگر گرايشات چپ پاسخ داده شده است

رباره نويس استدالل قذافي دن كول پژوهشگر خاورميانه و وبالگيادداشت خوا
نفر از مردم  570000افتراي ديكتاتور مبني بر اينكه ": بردبنيادگرايي را زير سوأل مي

كنند، بي پايه و اساس حمايت مي "القاعده"نفر از مردم بنغازي از  700000مصراته و 
و مناطق اطراف  "ديرنا"اينكه تعداد انگشت شماري از جوانان ليبيايي، مرداني از . بود

عرب سني القاعده ناميده شدن مقاومت . ربط است آن در عراق جنگيدند، حقيقتا بي
هاي آن بي ربط است؛ چه اينكه اصطالحي پروپاگاندايي تر قسمتبراي بيشدر عراق 

خواهانه را تجربه  هاي آزادي همه كشورهايي كه جنبش. است براي اين مورد خاص
- ر حقيقت نظرسنجي نشان ميد. با مقاومت عراق سني همراه هستند] امروز[كردند 

ها به ميزان ي آنهمه. اي در جهان عرب سني فراگير استدهد كه چنين همدردي
ها،  ها، مصرييست براي بيمار بودن آرمان تونسياما اين دليلي ن. كمي بنيادگرا هستند

 The Nation ،28 يك نامه سرگشاده به جنبش چپ ليبي، نشريه( ".ها و ديگرانسوري

  .)2011مارس، 
ريان هاي ج و برخي از بخش "ضد امپرياليسم"با وجود اين كه اشكال محدودي از 

هايش به شدت ضد امپرياليستي است  كه نوشته "كول"بودند  چپ نگران شده



 معرفي آراي كوين اندرسون

 167

خواه براي  در اياالت متحده افراد ترقي. ها هميشه انزواطلب نيستند چپ: گويد مي
ها  چپ. دادند رفتند و تيپ لينكن را تشكيل مي ها مي هاي داخلي اسپانيا به جبهه جنگ

خرسند ) در جنگ جهاني دوم(قابل دول محور از مداخله چرچيل و سپس رزولت در م
كند، قطعا  ها را بدون تفكر رها مي ايجاد حركت ضد امپرياليستي كه همه ارزش. بودند

  .به موفقيت منجر نخواهد شد
ژيلبر آشكار، محقق و متفكر ماركسيست در خاورميانه نيز از خيزش دموكراتيك در 

خيزش توسط قذافي يك اين شكست ": او گفته است. ليبي حمايت كرده است
نشيني شديد خواهد بود كه به شدت موج انقالبي كه اكنون خاورميانه بازگشت و عقب

استدالل آشكار در . و شمال آفريقا را به لرزه درآورده با تاثير منفي مواجه خواهد كرد
  :ارتباط با مداخله به اين شرح است

شورهاي غربي آشنا هستيم، براي مثال ما ها و استانداردهاي دوگانه ك همه ما با بهانه "
، هنگامي كه صدها غير نظامي با هدف پيشروي اسرائيل براي 2008-2009در غزه سال 

اشغال غيرقانوني توسط هواپيماهاي اسرائيلي كشته شدند هيچ گاه شاهد اقدام عملي 
انده در ارتباط با آنچه كه نگراني از آسيب ديدن غير نظاميان از حمالت هوايي خو

يا اين واقعيت كه اياالت متحده به رژيم دست نشانده خودش در . ايم شود، نبوده مي
دهد است اجازه مي ا در آن مستقر كردهبحرين جايي كه بزرگترين پايگاه هوايي خود ر

اي واشنگتن به شدت سركوب  هاي محلي را به كمك ديگر حاميان منطقه كه خيزش
اقي است كه اگر قذافي امكان ادامه حمالت نظامي خود با اين وجود اين واقعيت ب. كند

در اين جا با . كرد، شاهد يك قتل عام عظيم بوديم يافت و بنغازي را تصرف مي را مي
موردي مواجهيم كه يك جمعيت با يك خطر واقعي روبروست و هيچ عمل جايگزين 

ذافي به حمله نيروهاي ق. مشابهي كه بتواند از مردم محافظت كند وجود نداشت
توانيد با عنوان  شما نمي. افتاد بنغازي نهايتا چند ساعت يا چند روز ديگر اتفاق مي
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كند  داري با عملي كه از قتل عام غير نظاميان جلوگيري ميدفاع از اصول ضد سرمايه
ها  چنين با وجود اين كه شما طبيعت و استانداردهاي دوگانه پليسهم. مخالفت كنيد

ها متهم  توانيد كسي را به درخواست كمك از غربي دانيد نمي ورژوا ميهاي برا در دولت
اند و  هايي قرار دارند كه مورد هجوم قرار گرفته كنيد، در حالي كه اين افراد در موقعيت

 ”,Libyan Developments“) .هيچ راه جايگزيني براي توقف اين هجوم وجود ندارد

interview with Stephen Shalom, Znet, March 19, 2011) 
هاي امپرياليستي هايي كه با كمك قدرت چه در شمال آفريقا يا هر جاي ديگر انقالب

شان در غلبه بر اساس قدرت مستقل خود  شوند، لزوما بايد هزينه عدم توانايي پيروز مي
نيازي به گفتن نيست كه اگر جنبش كنوني عليه قذافي با كمك امريكا و . را بپردازند
ها سعي خواهند كرد بر آن تاثير گذاشته و هدايتش  يروزي برسد، اين قدرتغرب به پ

چنين عميقا با هرگونه انقالب از پايين خصومت دارند، و اين ها هم اين قدرت. كنند
هاي دروني حكومت قذافي،  كنند از باال و از طريق حلقه ها سعي مي دليلي است كه آن

ها در بيان اينكه دليل مداخله نظامي نفت  عموم ماركسيست. كودتا را مهندسي كنند
ها  كنند، در حالي كه امريكا و ديگر كشورها و متحدان جهاني آن است، اشتباه مي

توانند بدون هيچ مشكلي از نفت ليبي با وجود روي كار بودن قذافي بهره برداري  مي
ور كامل ظاهر ها به ط ها پس از تثبيت موقعيت آن البته ديگر اهداف امپرياليست. كنند

تواند  براي مثال، اگر شورشيان با كمك امريكا و غرب پيروز شوند، امريكا مي. مي شود
براي تاسيس يك پايگاه نظامي دائم در ليبي كه هرگز اجازه اين كار را حتي در زمان 

  .حكومت حسني مبارك نيافت، اقدام نمايد
ها از خارج است،  ن گونه كمكدر حالي كه متاسفانه انقالب ليبي مجبور به دريافت اي

از بحرين تا -اين نكته نيز بايد مورد تاكيد قرار گيرد كه سلطنت و ديكتاتوري نفت
ها امكان استخدام مزدوران را براي  منابعي مالي دارند كه به آن -عربستان و ليبي

نيروهايي كه از فشار احساسات عمومي در امان . دهد ها مي جنگيدن در جبهه آن
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قذافي بايد سقوط كند، . ها بودند در حالي كه سربازان مصري فاقد اين ويژگيهستند 
 .اين اتفاق يك اثر سودمند در منطقه و كشورهاي مشابه مثل عربستان خواهد داشت

فلسفي خود را بر -هاي سياسي گرا، ما همواره ديدگاه هاي انسان به عنوان ماركسيست
شود، و بر نياز براي تضمين  به كار گرفته مي ها ها و مقاومت عامل انساني كه در شورش

ها براي امتناع از  ما ناديده گرفتن فرديت انسان. ايم ها بنا نهاده پيشرفت شخصي آن
هاي  هاي قدرت بخش و توجه اندك به طرح تمركز زدايي از اصول انساني و رهايي

. ايم رد كردهمختلف را كه ممكن است موقتا ادعاي حمايت از مردم را داشته باشند، 
و انقالب مجارستان در  1953شاهد مثال آن، حمايت ما از شورش آلمان شرقي در سال 

و  1991و بعدها حمايت ما از خيزش كردها در مقابل صدام حسين در سال  1956سال 
اين اصول . بود 1990ها در  همراهي ما با مناقشه بوسني در برابر شوونيسم ملي صرب

هاي عربي به نقطه حياتي خود  اند كه در انقالب مروز نبودهتر از ا گاه مهم هيچ
 .اند رسيده

  
  مالحظات نهايي

 
آنچه در اينجا ايجاد مي شود، طنين . يابد يك جنبش انقالبي، نه با تكثيرش بلكه با طنينش اشاعه مي"

  ژان ماري گليز                                                       ".دهنده جايي ديگر است انداز امواج تكان
 

هايي نيز در بحرين و يمن رخ داد، هرچند كامال بدون ويژگي  طي همين دوره، شورش
در بحرين، اكثريت . پسا اسالميستي كه مشخصاً در تونس و مصر مشاهده شده است

آميز به  اي وغير خشونتو ستمديده اقتصادي در جنبشي تودهي هميشه مظلوم شيعه
حتي در مواجهه با كشتار و خشونت پليس آن سلطنت نفتي كوچك و پا خاست، و 

اكنون، پس ازاينكه رژيم بحرين از . چنان اصول خود را حفظ كردسني مذهب، هم
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عربستان براي فرستادن سالح جهت كمك به سركوب مردم خودش ياري خواست، 
يگاه نظامي جا كه آمريكا در بحرين پااز آن. اين كشور در وضعيت حكومت نظاميست

به (بزرگي دارد، در نهايت با ترديد، پيشنهاد تشكيل شوراي حل اختالف سلطنتي 
تر در حال آشكار  در يمن حتي موقعيتي پيچيده. كندرا مطرح مي) جاي دموكراتيك

ها سال حاكميت ديرپاي علي عبداهللا صالح با قيام غير  شدن است، چندان كه ده
يان مواجه مي شود، قيامي كران، كارگران و روستايخشونت آميز دانش آموزان، روشنف

جا كه باز هم از آن. هاي برجسته ارتش و دولت را مورد بازبيني قرار مي دهدكه چهره
يمن متحد آمريكاست و به طور خاص در اين مورد با ديدن مخارجي كه رزمندگان 

خواه كه  موكراسيالقاعده در مناطق روستايي كردند، آمريكا در حمايت از اين جنبش د
 .هاست، حتي بيشتر سكوت كرد الاقل بعضي موفقيت  آيد در آستانه به نظر مي

انداز شد و به نوعي تمام كشورهاي  در همه جا طنين 2011جنبش هاي عربي سال
. عربي منطقه از مراكش گرفته تا عراق و از پاكستان تا سودان را تحت تأثير قرار داد

گرترين اتيك حتي در سوريه، يكي از سركوبدر ماه مارس جنبشي دموكر
هاي خاور ميانه كه ترديدي در ترور مخالفينش در داخل و خارج ندارد، به  ديكتاتوري

  .وقوع پيوست
گرايي ديگر بر  اين است كه اسالم 2011هاي سال هاي كليدي جنبشيكي از ويژگي

هاي  انداختن مخالفتهاي اخير در راستاي تحريف و از كار  جنبش. ها حاكم نيستآن
چندان كه اليويه روآ، متخصص اسالم در فرانسه . راديكال عليه امپرياليسم عمل كردند

ها كه اين جنبش را به راه انداخته اند دقت كنيم، آشكار است اگر به آن": نوشته است
 :اي به ايدئولوژي ندارداين نسل جديد عالقه...گرا هستند اسالم ها از نسلي پساكه آن

ها به ايدئولوژي تمسك آن. "استعفا بده": گرايانه و روشن است ها عملشعارهاي آن
در الجزيره بدان گرايش  1980ي شان در پايان دهه ان كه پيشگامانجويند، چندنمي
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بيش از هر چيز، نفي ديكتاتوري هاي فاسد و مطالبه ) شان در جنبش(ها آن. داشتند
 ,Revolutions post- Islamisets,”le monde, February 13“))".ي دموكراسي را نشان دادند

2011  
گرايان مستبد و  حت فشار مليگرايانه، ت هاي اسالم ي گذشته، خيزشدر خالل سه دهه

ها از اين خشونت بالاستثناي هاي به ظاهر سكوالر قرار گرفت، چندان كه آندولت
وباره بگيرند و نظام موجود را براي استفاده كردند تا جاني د گرايان راديكال سوء بنياد

گرايي را  اما در مقابل اين رژيم هاي خودكامه كه اسالم. حفظ كنند نسلي ديگر
هاي  شكست دادند، خودشان نيز در اين دعواها از پاي در آمدند و در مقابل جريان

داد  توان نشانبنابراين مي. آغاز گرديد، آسيب پذير ماندند 2011انقالبي جديدي كه در 
هاي گراييگرايانه اند بلكه از ملي سااسالمهاي جديد عربي نه فقط پكه جنبش

اي هاي خودكامهها ديگر رژيماند و اين به اين معناست كه آنخودكامه نيز عبور كرده
-تابند حال چه با توسل به ملينميكوشند خود را در قدرت نگه دارند، بر را كه مي

به ترس از قدرت گرفتن بنيادگرايان يا نياز به اتحاد عليه  گرايي باشد و چه با توسل
  .امپرياليسم غربي اسرائيل و

تي ضد هاي انقالبي اخير، خصلگويند كه جنبش ه طور قطع درست ميروآ و ديگران ب
ي مثل روآ در حالي كه يك مائوئيست سابق بدبين. دهندايدئولوژيك از خود بروز مي

ها، خود مشكالتي را ، خصلت ضد ايدئولوژيك اين جنبشندكاين مسئله را ستايش مي
و تمام   ها از سنت ماركسيستينه فقط از اين منظر كه اين جنبش: نيز به همراه دارد

كنند، بلكه حتي بايد خاطر نشان  داري دل ميابع فكري انقالبي و منتقد سرمايهمن
نيز تفاوت دارند،  1980هاي دهه با جنبش 2011هاي ضد ايدئولوژيك كرد كه گرايش

غير "اي كه در آن رژيم هاي استالينيستي اروپاي شرقي متالشي شدند و  دهه
هاي ننگين مارگارت تاچر بود،  حل در آن به معناي پذيرش راه "ايدئولوژيك بودن
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هايي كه مي گفت هيچ نوع جانشيني براي كاپيتاليسم وجود ندارد و بنابراين حل راه
  .كرداو وارد نمي بر نئوليبراليسم ظالمانه هيچ انتقاد حقيقي را

در شمال آفريقا و خاورميانه عميقا مخالف كاپيتاليسم  2011هاي در عوض انقالب
. نئوليبرال و انباشت ثروت به دست اقليت و استثمار و به حاشيه راندن اكثريت اند

در اين . هاي كارگري دارندهاي اخير پيوندي قوي با اتحاديهين جنبشعالوه بر ا
معني، فرصتي حقيقتا اساسي نه فقط براي خاور ميانه و شمال آفريقا، بلكه براي كل 

ها حمايت الزم است كه نه فقط از اين جنبش بنابراين بر ما. جهان به وجود آمده است
ها نيز بياموزيم و در تمام مدت به اين نوع گفت و گوهاي انتقادي، كه كنيم، بلكه از آن

 .گرايي ماركسيستي است، بپردازيم سم و انسانمظهر ماركسي
 شناسي و فرهنگ برگرفته شده است.اين مقاله از سايت انسان
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  ي تيغ تونس بر لبه

  
 ترجمه فرزانه راجي 

 

   ششم فوريه، روز رسوايي

ترين بحران خود پس از سرنگوني  تونس را به بزرگ "شكري بلعيد"ي  ترور جبونانه
سوق داد. شكري بلعيد، از مشهورترين نمايندگان كارگري و  2011علي در  يم بنرژ

ظاهراً توسط فعالين   گراي كشور، صبح روز ششم فوريه هنگام ترك خانه رهبران چپ
بنيادگرا مورد اصابت گلوله قرار گرفت. وي به خاطر دفاع از معدنچيان ِ فسفات ِ 

در رژيم سابق،  2008شان در سال  عتصابدر مقابل سركوب دولت، بعد از ا "قفصه"
هاي گذشته  ي چپ ِ سكوالر در دهه شهرت يافته بود. بلعيد يكي از اعضاي برجسته
بود كه تابستان سال  "ي ملي جبهه"بود. او همواره ماركسيست و يكي از رهبران 

ه به گرا و سكوالر تاسيس شد. با توج بالقوه بزرگي از نيروهاي چپ هاي  گذشته از گروه
هاي به مرگ كه  هاي زيادي را در رژيم سابق در حبس بود، از تهديد اينكه بلعيد سال
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كرد ترسي نداشت. تهديدهايي كه با فتواي  پيوسته از جانب بنيادگرايان دريافت مي
  شد. علنيِ براي ترور او، از جانب برخي از واعظان همراه مي

ن براي اعتراض در مركز تونس، طي چند ساعت پس از مرگ بلعيد جمعيتي از جوانا
در مقابل وزارت كشور (پليس) گرد آمدند و خواستار استعفاي حكومت شدند. در ميان 
زحمتكشان واكنش بيشتر مستقيم بود تا كالمي. تظاهركنندگان در شهرهاي كارگري 

را به آتش  "النهضه"دفاتر حزب حاكم ِ  "سيدي بوزيد"و  "كاف"، "قفصه"همچون 
كه  از آن شروع شد، بعد از اين 2011رين شهر جايي است كه انقالب كشيدند. آخ

در اعتراض به خشونت پليس و سركوب  "محمد بوعزيزي"دستفروشي خياباني به نام 
  اقتصادي، خود را در آتش سوزاند.

كه اين  ال، براساس مدارا و دموكراسي است، ولو اينمدعي اعتد "النهضه"رهبري ارشد 
اي  كارانه هاي محافظه گيري ه از نظر اقتصادي و چه فرهنگي، جهت، چدر تمامي جهات

حمالت    شان از ها را به خاطر حمايت تاكتيكي گرايان و سكوالرها آن دارد. اما چپ
كنند. براساس آنچه رژيم  بازي متهم مي فيزيكي اسالمگرايان افراطي به خود، به دودوزه
 "النهضه"هاي افراطي خارج از حزب  ادعا دارد اين حمالت وحشيانه از طرف سلفي

كه هرگز عامالن اين حمالت  گراها و سكوالرها با اشاره به اين شود، اما چپ انجام مي
احتماالً از  "النهضه"دارند كه حداقل اين است كه  شوند، اظهار مي دستگير نمي

ها براي كار كثيفش، يعني تالش براي به حاشيه راندن رقبايش، استفاده   سلفي
كند. (يك استنثا براين فضاي مبتني بر بخشودگيِ مرتكبين هنگام آشكار شدن رد  مي

ها در حمله به سفارت امريكا در سپتامبر روي داد، و علت آن خاطر  پاي سلفيست
فشار زيادي بود كه از جانب واشنگتن به حكومت وارد شد.) بلعيد و برخي ديگر از 

، گروهي وابسته به "هاي حامي انقالب منانج"گرايان از اين فراتر رفتند و چپ
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، را كه به واقع باعث تداوم بسياري از حمالت و تهديدات به سكوالرها و "النهضه"
  چپگرايان شده است، متهم كردند.

حمادي "نيز خود در واكنش به ترور بلعيد، به دليل فراخوان  "النهضه"رسد  به نظر مي
هاي  مامي وزرا و جايگزيني آنان با تكنوكراتوزير، مبني بر استعفاي ت ، نخست"جبالي

خنثي، تا كامل شدن و تصويب قانون اساسي جديد كه هنوز در جريان است، دچار 
در اقليت قرار دارد،  "النهضه"در  "جبالي"رسد كه  تفرقه شده است. به نظر مي

به اينكه يش را رد كردند. اما با توجه  بنابراين بسياري از رهبران اين حزب پيشنهادها
ها را در مجلس ندارد و فقط بر ائتالفي در مجلس كنترل  اكثريت كرسي "النهضه"

  انداز نامشخص است. دارد، چشم

  
  هشت فوريه: سوگواري و مجلس يادبود شكري بلعيد

فوريه، با اعتصاب سراسري و  8در جمعه  "بلعيد"اعتراضات و سوگواري به خاطر ترور 
  م تدفين، در تونس به اوج خود رسيد.ي مردم در مراس شركت گسترده

ي  اتحاديه"دانستند، با فراخوان  را دوست و حامي خود مي "بلعيد"كارگران تونسي كه 
روزه  ) به طور گسترده دست به اعتصاب عمومي يكUGTT( "عمومي كارگران تونس

 ، نيز بعد"حسين عباسي"زدند. اين اتحاديه همچنين اعالم كرد كه دبيركل اتحاديه، 
  مرتباً از طريق تلفن به مرگ تهديد شده است. "بلعيد"از ترور 

ها، ترامواها و دفاتر دولتي را به  ها، اتوبوس ها، مدارس، فروشگاه اعتصاب يادشده فرودگاه
تعطيلي كشاند. اين اعتصاب بزرگترين تظاهرات كارگري بعد از تظاهرات ضد 

وساعته كه توسط همين اتحاديه بود و از اعتصاب عمومي د 1978كشي در سال  رياضت
  فراخوانده شده بود بسيار چشمگيرتر بود. 2011در انقالب 
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 "بلعيد"هاي تونس براي برگزاري سوگواري  بيش از پنجاه هزار تن از مردم در خيابان
غنوشي "يا  "نان، آب، اما النهضه نه"سرما و باران را به مصاف طلبيدند. شعارها شامل 

مردم انقالبي ديگر "، و حتي "النهضه"رشيد غنوشي دبيركل ، اشاره به "كش آدم
  ، بود."خواهند مي

ي  ، همسايه"جبل جلود"ي  جمعيت از صبح زود در محل اصلي راهپيمايي، خانه
كنندگان جنازه در  اش بزرگ شده بود، گرد آمدند. تشييع تهيدستي كه بلعيد در خانه

كه در شمار زيادي در اين مراسم  تمامي مسير با اجراي سرودهاي عزا توسط زنان،
شدند. (راهپيمايي در عين حال به شدت توسط ارتش،   شركت كرده بودند، همراهي مي

شد. اين براي فرماندهي  ها برفراز سر جمعيت، حفاظت مي كوپتر از طريق پرواز هلي
ي حكومت بنيادگرا نيست ژست كوچكي نبود.  ارتشي كه همچون مصر چندان شيفته

بود تا بخشي از كنترل خود را به نفع ِ پيشنهاد  "النهضه"شكلي از فشار بر كم  دست
ها واگذارد.) جوانان محالت فقيرنشين اطراف در جريان  جبالي براي حكومت تكنوكرات

پراني كردند كه باعث شد  مراسم نتوانستند خود را كنترل كنند و به طرف پليس سنگ
شليك كند. اما جمعيت انبوه بدون تزلزل  پليس به سوي تمامي جمعيت گاز اشك آور

  تا آخر مراسم در محل باقي ماند.

ي سوگواري او يك شعار حزبي براي  ، در خطابه"حامه حمامي"رفيق سياسي بلعيد، 
  "ها، متحد شويد. انقالب ادامه دارد. تونسي"آينده صادر كرد: 

سيدي "و  "قفصه"تر، اما مهمي، در شهرهاي ديگري همچون  هايي كوچك آيي گردهم
دادند:  نيز برگزار شد، اين درحالي بود كه صدها تن از راهپيمايان شعار مي "بوزيد

  " دهيم. ات را ادامه مي شكري بخواب، مبارزه"
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ها به  ها تظاهرات خود را با هدف قراردادن فرانسوي و سلفي "النهضه"روزبعد، اعضاي 
روز قبل راهپيمايي كرده بودند،  ها و چپگراهايي كه عنوان نيروي حامي سكوالريست

ما اتحاد بين چپ، رژيم "در تونس برگزار كردند. يكي از تظاهر كنندگان اظهار داشت: 
اما تظاهرات آنان فقط چند هزار تن از مردم را به خود  "پذيريم. سابق و فرانسه را نمي

  جلب كرد.

  
  افزايش تنش بين بنيادگرايان و چپ

درصد بيكاري به نسبت  18هاي اقتصادي، با حدود  بحران 2011دو سال بعد از انقالب 
تر شده است.  درصدي قبل از آن، و نرخ بيكاري بيشتر براي جوانان، عميق 13نرخ 
ي عميقي بين رهبري بنيادگرا و طبقات زحمتكش و تهيدستان شهري ايجاد  تفرقه

يكي از "محقق امريكايي خاورميانه نوشت:  "جان كول"طور كه  شده است. همان
ي عمومي كارگران تونس فراخوان اعتصاب عمومي داد اين بود كه  داليلي كه اتحاديه

، از هنگام انقالب با بخش تجارت خصوصي "النهضه"حزب مذهبي راست حاكم، 
تونس ائتالف نيرومندي ايجاد كرده، با كارگران همدلي نشان نداده و گاه اعتصابات و 

(چرا بهار عرب تونس در آشفتگي است،  ".تحركات آنان را سركوب كرده است
  )2013فوريه  9يادداشت توضيحي اطالعاتي، 

ها از زماني كه انقالب آغاز شد، به ايجاد ارتباطي جديد بين  اي مثبت، پيشرفت از زاويه
گراها  ي بنياد مردم زحمتكش و روشنفكران انجاميد كه هردوي آنان مخالف برنامه

  هستند.
كردند به  حمايت مي "النهضه"تظاهركنندگاني كه از  "اوينتط"اكتبر در  18در 

ي آن كتك  حمله كردند كه نتيجه "نداي تونس"اي از حزب سكوالر ـ ليبرال ِ جلسه
رهبر اين حزب تا سرحد مرگ بود. بعد از آن برخي از نمايندگان  "لطفي ناقد"زدن 
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حمله  "ناقد"ه به خواستار آزادي دستگيرشدگان از جمله ارازلي شدند ك "النهضه"
پذيري نسبي از خود  انعطاف "النهضه"كرده بودند. درحالي كه راشد الغنوشي، دبيركل 

نشان داد و حداقل در معرض عموم حالت دموكراتيكي گرفته بود، بسياري با ديدن 
آوري با  شكل حيرت ها در ماه اكتبر، كه به ويدئويي از مالقات خصوصي وي با سلفي

، "النهضه"داد، آشفته شدند. رهبر قديمي، متعصب و سابق  مايش ميها همدلي ن سلفي
، به سهم خود با تندي خواستار مجازات فيزيكي سكوالرهايي شد كه با "صادق شورو"

  درگير شده بودند. "تطاوين"بنيادگرايان در شهر 

ي فقر  ي اغتشاش به واسطه ، شهري كشاورزي، جرقه"سليانه"در ماه نوامبر در شهر 
يكي از مطالبات  "النهضه"شد و نااميدي شهر را فراگرفت. اخراج ِ استاندار  زده

صورت  "ي عمومي كارگران تونس اتحاديه"تظاهركنندگان بود كه با حمايت قدرتمند 
نفر از  300بعد از پنج روز درگيري، كه در آن بيش از  "النهضه"گرفت. سرانجام استاندار

  مردم زخمي شدند، اخراج شد.

ه دسامبر پليس مجبور شد براي جدا كردن بنيادگرايان و سكوالرهايي كه براي در ما
هاي كارگري و مبارز  ، رهبر مهم اتحاديه"فرحات حشاد" 1952يادبود ترور 

هايي جداگانه برپا  ضداستعماري، توسط نيروهاي وابسته به ارتش فرانسه، گردهمايي
  كرده بودند، وارد عمل شود.

هاي  هاي سياسي سكوالر، روشنفكران و شخصيت يتدرطي سال گذشته شخص
ي فيزيكي ازجمله تهديد   هاي فزاينده فرهنگي از جانب بنيادگرايان با تهديدها و حمله

  اند. به مرگ روبرو بوده

است. در دوم فوريه گردهمايي  "بلعيد"ها در روزهاي اخير در مورد خود ِ  يكي از مثال
ده بود بنيادگرايان به هم زدند، و او علناً آنان را سازماندهي كر "كاف"را كه در شهر 
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" هاي وابسته به النهضه براي حفاظت از انقالب انجمن"متهم كرد كه از اعضاي 

  قبل از ترورش بود. "بلعيد"هستند. اين آخرين نطق 

  
  شكري بلعيد: فرزند انقالبي تونس

انقالبيون  اي است از سرنوشت كل ِ نسل نمونه "شكري بلعيد"سرنوشت شخصي 
ي  به دنيا آمد. در دهه "جبل جلود"ي فقيرش،  ي همسايه  در خانه 1964تونس. در سال 

عربيستي،  هاي ماركسيستي و پان به عنوان رهبر و سخنران دانشجويي با گرايش 1980
هاي متمادي عضو  به مدت شش ماه به زندان افتاد. سال 1987جلب توجه كرد. در سال 

 "حزب كارگران كمونيست تونس"اركسيست ـ لنينيستي يعني يك حزب زيرزميني م
قانوني اعالم شد. گروه بعد از آن دچار تحوالت  2011بود كه تنها بعد از انقالب سال 

  خيلي مهمي شد.

كه امروز  "حامه حمامي"اش  به همراه رفيق سياسي "بلعيد"نيز  2011درطي انقالب 
به  "بلعيد"ر مركز و محور همه چيز بود. است، د "جبهه ملي"ترين رهبر  شده شناخته

ها و همچنين بنيادگرايان دشمنان زيادي براي خود  دموكرات خاطر انتقاد از ليبرال
تراشيد، اما در عين حال احترام عمومي زيادي به دليل سخنوري و شجاعت خود 

 هاي تلويزيوني در به عنوان يكي از مهمانان هميشگي برنامه "بلعيد"بدست آورد. 
ها را براي ايجاد جو خشونت و ارعاب عليه  كه آن "النهضه"حمله به جناح ارتجاعي 

آمد. اين امر باعث شد كه تهديدهايي  كرد، كوتاه نمي ها سرزنش مي سكوالرها و چپ
بوك دريافت  آشكار از واعظان نظامي بنيادگرا و تهديدهاي بسياري در صفحات فيس

، يكي از اعضاي "علي عريض"طرف وزير كشور، از   كند، همچنين تهديدهاي تلويحي
محكوم  "سليانه"را در شهر  "بلعيد"كه به طور علني خشونت منتسب به  "النهضه"
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ها  بودند ماه "بلعيد"ها بنيادگرايان خواستار كشتن  كرد. همچنين ويدئوهايي كه در آن
  گشت. دست به دست مي

  
  اميد به آينده

ير، در تونس نيز نه بيش از آن، شكاف بين نيروهاي ي مصر در چندماه اخ مانند نمونه
سكوالر و چپ با بنيادگرايان در حال حاضر قطعي و غيرقابل برگشت است. بازهم 

رسد كه اين نيروهاي سكوالر و چپ هستند  مانند مصر، اخيراً در تونس نيز به نظر مي
، باعث از 2011الب گيرند، زيرا حضور بنيادگرايان در قدرت، از انق كه دارند قدرت مي

ها را بهتر از رژيم  بين بردن توهم بسياري از حاميان آنان يا كساني شد كه حداقل آن
ها فرصتي براي گرفتن قدرت دولتي داد. در  كردند بايد به آن ديدند يا فكر مي سابق مي

تر از مصر است،  تر و بسيار قوي يافته عين حال در تونس نيروي كار و چپ سازمان
هاي سكوالر در ميان مردم به طور كلي بيشتر است. اين امر ثابت  كه گرايش چنان
هايي رهنمون خواهد شد كه او  سرانجام به سياست "بلعيد"كند كه تراژدي ترور  مي

ها فدا كرد. اگر واقعاً اينطور باشد آيا بازهم تونس همانطور كه  اش را به خاطر آن زندگي
  انقالب عرب خواهد بود؟انجام داد پيشاهنگ  2011در سال 

  
  

 منبع: نقد اقتصاد سياسي
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