ﺗﻀـﺎد و ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ – ﻟـﻮﯾﯽ
آﻟﺘﻮﺳﺮ -ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﺮان زﻧﮕﻨﻪ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ :آﻟﺘﻮﺳﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ روﺳﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ »ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻫﮕﻠﯽ« در
ﻋﺮﺻﻪی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﻮد او ،ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮع ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻗﺮاﺋﺖ او از ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﮑﺎت و ﺳﺌﻮاﻻت
ﺑﺴﯿﺎر درﺧﺸﺎن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره
ﻣﻔﻬﻮم دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯽ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺮادات ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﺮادات
ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ او در ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  ۶۸ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺴﻔﯽ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی او ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﺎرﯾﺦ
او ،ارزﯾﺎﺑﯽ او از ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮژه از
ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﯿﻀﺎح )ﺻﺪا زدن( و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد ﻣﻨﺎزﻋﻪاﻧﺪ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻟﺘﻮﺳﺮی ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﺰد او ﻗﺎدر »ﻣﻄﻠﻖ« ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان آﻟﺘﻮﺳﺮ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﯿﮕﯿﺮی
در ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺗﺌﻮرﯾﮏ )روﻧﺪ ﻃﺮح ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ( ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد .در
ﻣﻘﺎﻟﻪ »دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و دوﻟﺖ« در ﺑﺮﺧﻮرد او ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺎﭘﯿﮕﯿﺮی را در
ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ دقیق و ﺷﻔﺎف از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﻧﺰد او در
اﯾﻦ ﻣﻮرد و اﯾﻀﺎ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان و ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﺛﺎر او ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﮐﺠﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و
ﻣﺮزﺷﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ [1].اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﯾﻦ
درﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻼت ﮔﺮاﻣﺸﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم و
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر »ﺧﺎم« ﮔﺮاﻣﺸﯽ »ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻘﻠﯿﻞ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ آن )ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب( ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،اﻣﺎ اﯾﻦ »ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ« ،ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻟﺘﻮﺳﺮی ﮐﻠﻤﻪ ﯾﮏ
»ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻂ دارد
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻘﯽ از آن رواﺑﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﮑﻨﺪ[2].
در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ ،آﻟﺘﻮﺳﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ را از ﺣﻮزهی
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﺗﺌﻮری ﺗﺎرﯾﺦ و اﻧﻘﻼب اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺳﺌﻮال ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑ ُﺤﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﺷﺮط )ﺷﺮوط( اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ
ﻣﻔﻬﻮم )در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ( از ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺣﻮزهی دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﭼﯿﺴﺖ؟] [3ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺧﻮد آﻟﺘﻮﺳﺮ
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺪان ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﮑﺎن ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮم و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن در ﺣﻮزهی دﯾﮕﺮ و ﺣﻮزهی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟
ﺧﻮد اﺻﻄﻼح اﻫﻤﯿﺖ تعیین کننده ﻧﺪارد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ،و
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺑﻮﯾﮋه از
ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎری و رﻓﻊ اﺑﻬﺎم از آن و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ
آﻟﺘﻮﺳﺮ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ،
آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮدن »ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ«)ﻣﺎرﮐﺲ(  ،زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﯽروﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﯽروﻧﺪ
آﻧﮕﺎه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮدن »ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ« در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺮی )و در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ( ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاﺗﻌﯿﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﺗﻌﯿﻦ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن ﺣﻮزه ﺑﺮای »روﺷﻦ
ﮐﺮدن« ﻋﻠﻞ روﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در آﻧﺠﺎ )ﺣﺪاﻗﻞ در
ﮐﺎرﺑﺮد اوﻟﯿﻪ( ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ روﺷﻦ
ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر حداقل در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺒﻌﺎت وارد ﮐﺮدن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮای ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی،
آﻟﺘﻮﺳﺮ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻀﺎد ﻫﮕﻠﯽ و ﺗﻀﺎد
ﻣﺎرﮐﺴﯽ را از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ .او ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻏﯿﺎب اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻀﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺑﺪل ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﺳﺎدهی ﻫﮕﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ -ﺗﻀﺎد ﺳﺎدهای
ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺳﺎدهی دروﻧﯽ اﯾﻀﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ »ﻫﮕﻠﯽ« از ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻤﻪی ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ
ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ )ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺖ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدن ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻧﻔﯽ ﻧﻔﯽ( ،ﺣﻮاﺷﯽ
ﺟﺎﻟﺐ و … ﮐﻪ ﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﻣﻠﻨﺪ ،در مورد تضادها ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ
ﮔﺰارهی ﻗﻄﻌﯽ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ( ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﺸﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ
ﺟﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻀﺎدﻫﺎ )ﻟﻨﯿﻦ( و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ابتدا به ساکن ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ[4].
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻟﺘﻮﺳﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺗﻌﺒﯿﺮ داﯾﺮه در ﻫﮕﻞ )در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ(
از دواﯾﺮی ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ

ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮهی ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )ﯾﺎ
ـﺎرهی
ـﺮ »در ﺑـ
ـﺎﻟﻪی دﯾﮕـ
ـﻦ ﻣﻘـ
ـﺮ ﮔﺮﻓﺘـ
ـﺎ در ﻧﻈـ
ـﯽ ﺑـ
ـﻦ( ،ﺣﺘـ
ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿـ
ﭼﯿﺰ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ« ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد،
ﺟﺪیای ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮔﺰارهی »ﺗﻀﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد«،
وﻗﺘﯽ ﻧﻘﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻞ روند گسست مشخص را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺗﻀﺎد ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻀﺎدﻫﺎ در روند گسست مشخص ،راﺑﻄﻪی
ﺑﻼواﺳﻄﻪ و »در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ« ﯾﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ نحوهی ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺷﺪن ﻧﻬﺎﺋﯽ
در ﮔﺴﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻧﻘﺸﯽ
اﯾﻔﺎء ﺑﮑﻨﺪ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،و در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮی ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮا و ﺑﻪ زﻋﻢ
آﻟﺘﻮﺳﺮ ﻫﮕﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد آﻟﺘﻮﺳﺮ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ،
ﺳﺌﻮال )ﯾﺎ ﺳﺌﻮاﻻت( ﺑﻨﯿﺎدیای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻀﺎد )اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻀﺎدﻫﺎ(
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺟﻮاب داده
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻓﮑﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﻞ :ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ و درﺟﻪی ﺗﺠﺮﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻀﺎدﻫﺎ در ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﺗﺎرﯾﺦ و روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ؟ نحوهی فراتعیین یا مکانیسم انباشت تضاد؟
آﯾﺎ راﺑﻄﻪی ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ راﺑﻄﻪی ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻼشﻫﺎی ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ ،در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ و راﺑﻄﻪی ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ و راﺑﻄﻪی ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ؛ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ آن اﻟﺰاﻣﺎ
راﺑﻄﻪای ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻫﺮ
ﺳﺎﺧﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ( وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﺷﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺋﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد،
ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭼﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ و زﯾﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺎن را در ﺣﻮزهی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ زدودن آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﮕﺮاﯾﺎﻧﻪی آﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه
واﻗﻌﯽ آﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﺤﻠﯿﻞ میدانهای ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ
ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻨﺠﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺪون ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺌﻮاﻻت
ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ﺟﻮاب ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ
آﻟﺘﻮﺳﺮ در ﻣﻮرد ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻀﺎد ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽاش ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻀﺎدﻫﺎ )ﻟﻨﯿﻦ( ،در ﺻﻮرت آﮔﺎه ﺑﻮدن ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻔﻬـﻮم ،علیرغم مثبت بودن آن ،ﺑـﻪ زﻋـﻢ ﻣـﻦ ﻓﻘـﻂ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ

ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪی زﯾﺮ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از آزادی-
ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﺎن ﮐﻪ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺌﻮرﯾﮏ را ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﭘﺮاﺗﯿﮏ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻧﻪ اﻣﺮی ﺟﺪا از ﺳﺎﯾﺮ ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺮاﺗﯿﮏ ،در اﺳﺘﺮاﺗﮋی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد از ﻗﻠﻢ ﻧﻤﯽاﻧﺪازﻧﺪ و اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ را در ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ
آن ﮔﻔﺘﻪ ،ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات ﻣﻼلآور و ﭼﻨﺪ ﮔﺰارهی ﻋﺎم ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺤﻮهی ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﮏﺻﺪاﺋﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ و دﯾﮕﺮان
ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺮ اﺛﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻗﺮاﺋﺖ
زﻣﺎﻧﯽ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎدی و ﻣﺘﺎﻣﻞ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺮاﻣﺸﯿﺎﻧﻪ ﮐﻠﻤﻪ(
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ :در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺄﺧﺬ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدم ،از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ دو ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻗﺪری
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،در روﻧﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ دادم ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮد ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪیﻫﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﮐﻪ
در دﺳﺖ دارﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺑﺮوﻫﺎی
ﺷﮑﺴﺘﻪ ][ آﻣﺪه را ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ آن اﻓﺰودهام .در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲﻫﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﭼﯿﺰی اﻓﺰودهام ﻧﻮﺷﺘﻪام ﻣﺘﺮﺟﻢ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ از آن
آﻟﺘﻮﺳﺮ اﺳﺖ .ﻟﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ از آﻟﺘﻮﺳﺮ و
در ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪی آن در ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎﺧﺬﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ:
LOUIS ALTHUSSER, FOR MARX, 1969, Penguin Press, Translated by
Ben Brewster
Louis Althusser, Für Marx, Suhrkamp Verlag, Aus dem
Französischen von Karin Bradimann und Gabriele Sprigath, 1968
ALTHUSSER, LOUIS, Pour Marx, avant-propos d’Étienne Balibar,
.Editions La Découverte, Paris, 1986, 1996, 2005
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اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ وﻗﻒ ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان] [5ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ دو ﭘﻬﻠﻮﯾﯽ
]ﻋﺒﺎرت[ »واژﮔﻮﻧﯽ ﻫﮕﻞ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،در واﻗﻊ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ اﺳﺖ ،او واﻗﻌﺎ »ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ را
واژﮔﻮن و ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﻧﻬﺎد« ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ
مردمشناسی اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ]وﺟﻮد[ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﻧﻪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻃﻼق ﮐﺮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از ﻓﺎز ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد[6].
ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ و ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻗﻄﻌﻪی ﻣﺸﻬﻮر» :دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﻧﺰد
ﻫﮕﻞ ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،آن را ﺑﺎﯾﺪ واژﮔﻮن ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻪی ﻋﻘﻼﻧﯽ
آن را در ﻟﻔﺎﻓﻪی رازآﻣﯿﺰاﻧﻪی آن ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ،[7]«.ﻋﺒﺎرت »واژﮔﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻦ« ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﯾﻤﺎء ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﯽﮔﺮدد ﻫﻤﻘﺪر ﺗﻌﺪاد ﺟﻮابﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
واﻗﻌﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ را در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪ؟
اﯾﻦ دﯾﮕﺮ »واروﻧﺴﺎزی« ﻫﮕﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ واروﻧﺴﺎزی ﻓﻠﺴﻔﻪی
ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .از »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻟﻤﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﺑﮑﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ
را ﺻﺮﻓﺎ )ﻣﻨﺒﺎب ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ( واژﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﭘﺮودن در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺎآﮔﺎه
ﻓﻠﺴـﻔﻪی ﻧﻈﺮورزاﻧـﻪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﭘـﺮودن زﻧـﺪاﻧﯽ اﻗﺘﺼـﺎد
ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ دیالکتیک و ﻓﻘﻂ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ »ﻫﺴﺘﻪی ﻋﻘﻼﺋﯽ در ﻟﻔﺎﻓﻪی رازآﻣﯿﺰ
آن« را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »هستهی عقلائی« خود دیالکتیک
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ »لفافهی رازآمیز« فلسفهی نظرورزانه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ آﻧﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ او ﺑﯿﻦ متد و سیستم ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﻧﻬﺪ[8].
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ]ﺑﺮداﺷﺖ[ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﺶ رازآﻣﯿﺰ )ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ( را دور
ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﮑﻨﺪ و ﻫﺴﺘﻪی ارزﺷﻤﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،را ﻧﮕﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ .ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺎرﮐﺲ در ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻨﺪن ﻟﻔﺎﻓﻪی ﻫﺴﺘﻪ و
واژﮔﻮﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
واژﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﻪ ﭼﯿﺰ »واژﮔﻮن«
ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ از ﻟﻔﺎﻓﻪی
اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽاش واﺳﺘﺎﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺪل ﺑﻪ »عکس بلاواسطهی دیالکتیک هگلی«
ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن آن در ﺟﻬﺎن
ﺑﺮﯾﻦ] [9و واژﮔﻮن ﻫﮕﻞ ،ﻣﻨﺒﻌﺪ اﻃﻼق آن ﺑﺮ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﮕﻞ »اولین کسی بود که ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ آگاهانه و
فراگیر اشکال عمومی ]یا کلی[ حرکت را به نمایش نهاده است«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ را از او ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﻢ و آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ
در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ در اﯾﺪه ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ» .واژﮔﻮﻧﮕﯽ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
واژﮔﻮﻧﮕﯽ ِ »ﺟﻬﺖ« دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ »واژﮔﻮﻧﮕﯽ ِ« در ﺟﻬﺖ
در واﻗﻊ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ را دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻣﺎ درﺳﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان را در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ دقیق
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﮕﻠﯽ آن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ﻣﻌﺮض دوﭘﻬﻠﻮﯾﯽﻫﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽی ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی
ــﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،غیر قابل تصور و غیر ممکن است که دیالکتیک ساکن در
اﯾـ
سیستم هگلی بتواند همچون هسته در یک بادام دریافت شود[10].
ﻣﻨﻈﻮرم از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪم آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺟﻮﻫﺮ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ در
آﺛﺎر ﻫﮕﻞ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﮕﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ،ﯾﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﭼﻨﯿﻦ »آﻟﻮدﮔﯽای« ﭘﻨﺪار ﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻧﺎب ﭘﯿﺶ از »آﻟﻮدﮔﯽ« را ﻓﺮض
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻫﮕﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ
»اﺳﺘﺨﺮاج« ﺳﺎده و ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ ﺑﺪل ﺑﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺸﻮد،
]ﻧﯿﺰ[ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﻮر ﻣﻮٔﺧﺮه ﭼﺎپ دوم کاپیتال ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪ .او در اﻧﺒﻮه اﺳﺘﻌﺎرات ،و
ﺑﻮﯾﮋه در راﺑﻄﻪی ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺘﺨﺮاج و واژﮔﻮﻧﯽ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از
آﻧﭽﻪ میگوید ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﻄﻌﻪی دﯾﮕﺮی آن را ﺑﺲ روﺷﻦ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺮاﺋﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﺘﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺲ روﺷﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ لفافهی رازآمیز ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ رو ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ ﯾﺎ »ﺟﻬﺎنﻧﮕﺮی« ﯾﺎ »ﺳﯿﺴﺘﻢ« ]ﻧﯿﺴﺖ[ )آﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﻌﺪی اﻧﮕﻠﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎور ﺷﻮد]،([11
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻨﺼﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی خارجی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ متد ﻧﮕﺎه ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »در دﺳﺘﺎن ﻫﮕﻞ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ از
رازورزی رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد« ،او از »وﺟﻪ رازورزﮔﺮاﻧﻪ« ،از »ﺷﮑﻞ رازآﻣﯿﺰ«
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،و درﺳﺖ صورت ﻋﻘﻼﻧﯽ )(rationelle Gestalt

دﯾــﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺧــﻮدش را در ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﯾــﻦ ﺷﮑــﻞ ﺑــﻪ رازآﻟــﻮده ﺷــﺪهی
) (mystifizierten Formدﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ لفافهی رازآمیز چیزی جز شکل به رازآمیختهی ﺧﻮد
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ]ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻟﻔﺎﻓﻪی
رازآﻣﯿﺰ[ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ﺳﯿﺴﺘﻢ«( ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺎرج
از دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ درونی ،همسرشت با دیالکتیک
هگلی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ آن را از
پوشش اولش )ﺳﯿﺴﺘﻢ( ﺧﻼص ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ از دومین لفافه ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ آن
ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ ،از ﻟﻔﺎﻓﻪای ﮐﻪ ]ﭼﻮن[ ﭘﻮﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ از آن و در
بنیاد ) (Grundlageخود هگلی اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ آزاد ﺑﺸﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ رﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ] ،اﻣﺎ[ در واﻗﻊ ﯾﮏ راززداﯾﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺘﻌﺎریی »واژﮔﻮﻧﯽ« دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،در
ﺗﻘﺮﯾﺒﺶ ،ﻣﺴﺌﻠﻪی طبیعتِ موضوعاتی را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﺘﺪ یکتا اﻃﻼق ﺷﻮد )ﺟﻬﺎن اﯾﺪه ﺑﺮای ﻫﮕﻞ – ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ
ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی طبیعت دیالکتیکی ﮐﻪ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی
واژﮔﻮﻧﯽ »ﺟﻬﺖ« دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی تغییر ساختهایش ،مسئلهی
ساختهای ویژهاش را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻓﺎﯾﺪهی زﯾﺎدی ﻧﺪارد اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اول ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮدﮔﯽ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ ﻣﺘﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺌﻮال
ﭘﯿﺸﺎدﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ
ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد .در ﺣﺎﻟﺖ دوم ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﯾﮏ ﺳﺌﻮال واﻗﻌﯽ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪم ﺟﻮاب ﻣﺸﺨﺺ در ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ،در ﺗﺌﻮری ﯾﺎ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ
ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﺎﻣﺤﻤﺘﻞ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻔﺼﻞ ،ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ »در اﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ« ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﻋﻘﻼﺋـﯽ اﺳـﺖ و ﻧـﻪ رازآﻣﯿﺰ-ﺑﻪرازآﻣﯿﺰﯾـﺪه-رازورزﮔﺮ ،اﯾـﻦ ﺗﻤـﺎﯾﺰ
رادﯾﮑــﺎل ﺑﺎﯾــﺪ در ﺟــﻮﻫﺮ آن ،ﯾﻌﻨــﯽ در تعیینکنندگیهای خصلتنمای
ساختهایش ﺗﺠﻠﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻣﻨﺒﺎب وﺿﻮح ]ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ[ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ساختهای پایهای دیالکتیک هگلی ﻣﺜﻞ ﻧﻔﯽ ،ﻧﻔﯽ ﻧﻔﯽ،
وﺣﺪت اﺿﺪاد» ،رﻓﻊ« ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯽ ،ﺗﻀﺎد و ﻏﯿﺮه …) ،اگر چه
مارکس به هیچ وجه همه را برنگرفته است ،ولی تا آنجا که او آنان
را برمیگیرد( نزد او یک ساخت متفاوت از ساختی دارا میباشند که

آنان برای هگل داشتهاند .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ تفاوتهای ساختی
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن دادن ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺎﻣﻞاﻧﺪ .و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ضروری اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروم ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮای
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ حیاتی اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺗﻘﺮﯾﺐﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺜﻞ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺘﺪ ،واژﮔﻮﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،اﺳﺘﺨﺮاج
»ﻫﺴﺘﻪی ﻋﻘﻼﺋﯽ« و اﻟﺦ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎدوی ﻣﺸﺘﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ارزش
ـﺎد دارم ،انکشاف فلسفی
ـﻪ اﻋﺘﻘـ
ـﺮا ﮐـ
ـﻮﯾﻢ حیاتی ،ﭼـ
ـﭙﺎرﯾﻢ .ﻣﯽﮔـ
ﺑﺴـ
مارکسیسم وابسته به این وظیفه اﺳﺖ[12].
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ]ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ[ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ،
ﺑﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ رﯾﺴﮑﯽ ،ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻢ در ﻣﻮرد دریافت
مارکسیستی تضاد ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل وﯾﮋه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺤﺚ ﻟﻨﯿﻨﯽ
»ضعیفترین حلقهی زنجیر« ،ﻟﺤﻈﻪای ﺗﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎره ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﻠﯽ داده اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮ ﻫﻤﻌﺮض ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪی آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی
ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ را آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺴﺎزد.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اوﺳﺖ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺿﻌﻒ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻫﻤﻪی ﻗﺪرت ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﺸﻒ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﮐﯿﺎول و وُﺑﺎن] [13وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻫﻨﺮﻫﺎی دﻓﺎع و ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﻮرد زره ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻧﻘﺺ
آن ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺣﻠﻘﻪی زﻧﺠﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎی ﻟﻨﯿﻦ در ﺗﺌﻮری ﺣﺰب
ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از دﺳﺖدرازی دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ و ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ( ،اﯾﻦ ﺗﺌﻮری در
اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﻮد.

اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺌﻮری ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪ )ﺣﺰب ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺎﺑﻮدی آن در آﮔﺎﻫﯽ و
ﺗﺄﻣﻼت او در ﻣﻮرد ﺧﻮد

ﭼـﺮا اﯾـﻦ اﻧﻘﻼب در روﺳـﯿﻪ ممکن ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﭼـﺮا اﻧﻘﻼب در آﻧﺠـﺎ
پیروزمند ﺑﻮد؟ اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﻪ ممکن ﺷﺪ ﺑﻪ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از
روﺳﯿﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ :زﯾﺮا ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﻦ ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وارد
ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ انقلابی عینی ﺷﺪ [14].اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻘﺎب »ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﺎﻧﻪی«
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻬﻨﻪ را ﭘﺎره ﮐﺮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻧﺤﺼﺎرات ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آﻧﺎن

از اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎ اﻓﺰوده ﺑﻮد.
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﺟﻨﮓ را غیر قابل اجتناب ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﮓ،
ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات را ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﻌﺮض رﻧﺞ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﻗﺮار داد ،ﮔﻮﺷﺖ-دم-ﺗﻮپﻫﺎﯾﺶ را ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺣﺸﺖ
از ﺟﻨﮓ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺧﺪﻣﺖ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﺮاض ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻞ ﯾﮏ
ﻗﺮن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽای ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﺑﺪاﻫﺖ در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﻨﺪه و اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺛﺮ را ﺑﺪﻫﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺂﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﺑﺪان ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ
)اﻧﻘﻼب در آﻟﻤﺎن و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﺷﻮرش و اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺷﻮراﻫﺎی ﺗﻮرﯾﻦ( ،فقط در روسیه ،دﻗﯿﻘﺎ در عقبماندهترین
ﮐﺸﻮر در اروﭘﺎ ،موجب یک انقلاب پیروزمند شد.
ﭼﺮا ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭘﺎرادﺧﺸﯽ][15؟ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی :در
»ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ،روﺳﯿﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮد[16].
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ را ﺗﺴﺮﯾﻊ و وﺧﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺿﻌﻒ را ﺧﻠﻖ ﻧﮑﺮد .ﭘﯿﺸﺘﺮ ،اﻧﻘﻼب  ،۱۹۰۵ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﮑﺴﺘﺶ،
ﺿﻌﻒ روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰان آن را ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﯾﮋه ﺑﻮد :انباشت و تشدید تمام تضادهای
تاریخی که در یک کشور جداگانه ممکناند .ﺗﻀﺎدﻫﺎی رژﯾﻢ ﻓﺌﻮداﻟﯽای
ﮐﻪ در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ،در ﻣﯿﺎن
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻼش داﺷﺖ ﺳﺒﻌﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮ ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ دﻫﻘﺎﻧﺎن
»ﺟﺎﻫﻞ«] [17ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ) ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺎدر ﺷﻮرش دﻫﻘﺎﻧﺎن
را ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد( [18].ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و اﻃﺮاف
آﻧﺎن ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﻏﯿﺮه .ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر و
ﺟﻨﮓﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم .ﺗﻀﺎد ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺗﻤﺮﮐﺰ
ـﻒ در
ـﺎن ﭘﻮﺗﯿﻠـ
ـﺎن در آن زﻣـ
ـﺎﻧﻪی ﺟﻬـ
ـﻦ ﮐﺎرﺧـ
ـﺎ :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾـ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾـ
ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﺑﺎ  ۴۰۰۰۰ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد( و وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮون
وﺳﻄﯽای در روﺳﺘﺎﻫﺎ .ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ
)ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﺌﻮدالﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﺰارﯾﺴﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮا؛
اﺷﺮاف ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ درﮔﯿﺮ در ﺗﻮﻃﺌﻪی داﺋﻤﯽ؛ ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرگ و ﺑﻮرژوازی
ﻟﯿﺒﺮال ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺰار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎنﮔﺮاﯾﯽ و
»ﭼﭗﻫﺎی« آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد (.ﺟﺰﺋﯿﺎت روﻧﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ،وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی

»اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ« دﯾﮕﺮی را ﻣﯽاﻓﺰودﻧﺪ] [19ﮐﻪ ]ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ[ ﮔﺮه
ﺧﻮردﮔﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ روﺳﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﺧﺼﻠﺖ »ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی« ﻧﺨﺒﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺰاری
اﺟﺒﺎرا در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و در ﺗﺒﻌﯿﺪ »ﭘﺮورده« ﺷﺪ .ﻧﺨﺒﻪی روﺳﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯿﺮاث ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ )و ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻫﻤﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ( را ﺟﺬب ﮐﺮد .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﮐﻪ از
تمام احزاب »سوسیالیست« غربی در آگاهی و سازماندهی سبقت زیادی
گرفته بود] ،[20ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﺮد؛ »تمرین نهایی« اﻧﻘﻼب ،۱۹۰۵
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی دورهﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﺟﺪی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺮ راﺑﻄﻪی ﻃﺒﻘﺎت اﻓﮑﻨﺪ و آﻧﺎن را ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺳﺎﺧﺖ ،و اﻣﮑﺎن
»ﮐﺸﻒ« ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮدهای ،یعنی شوراها ،ﻓﺮاﻫﻢ
آورد [21].آﺧﺮﯾـﻦ ﺗـﺬﮐﺮ ،ﮐـﻪ ﮐـﻢ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾـﻦ ﺗـﺬﮐﺮ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻓﺮﺟـﻪی
ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮهیای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ رﻣﻘﯽ ﻣﻠﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ارزاﻧﯽ
ﮐﺮد و اﺟﺎزه داد ﺗﺎ »راهﺷﺎن« را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮرژوازی ﻓﺮاﻧﺴﻮی-اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﯿﻞ ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺰار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ [22].ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت
دﻗﯿﻘﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ روﺳﯿﻪ در ﻣﻮرد امکان اﻧﻘﻼب
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی انباشت و حدت تضادهای تاریخیای ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر
دﯾﮕــﺮی ﮐــﻪ حداقل یک قرن از جهان امپریالیستی عقبمانده و در عین
حال در اوج انکشافاش باشد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﺘﻮن ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺖ] [23و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﭘﺮﯾﻞ  ۱۹۲۴ﺧﻮد آن را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت روﺷﻨﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد[24].
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از ﻣﺠﺮای ﺟﻨﮓ  ۱۹۱۸-۱۹۱۴ﺑﻪ اﻧﻘﻼب در
روﺳﯿﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در دورهی اﻧﻘﻼﺑﯽای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد روﺳﯿﻪ ضعیفترین حلقه در زنجیرهی کشورهای امپریالیستی
ﺑﻮد .روﺳﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻨﺪ را
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن عقبماندهترین و پیشرفتهترین ﻣﻠﺖ
ﺑﻮد :ﯾﮏ ﺗﻀﺎد ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺘﺸﺘﺖ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺣﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ روﺳﯿﻪ ﮐﻪ در
آﺳﺘﺎﻧﻪی اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد اﻧﻘﻼب
ﺑﻮرژواﯾﯽاش ﺗﺎﺧﯿﺮ داﺷﺖ ،آﺑﺴﺘﻦ دو اﻧﻘﻼب ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺰﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ« )ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ( ﺑﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ شرایط
عینی ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﻪ را دﯾﺪه ﺑﻮد] [25و شرایط ذهنی آن ،اﺑﺰار
ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ در زﻧﺠﯿﺮهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،

ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮی ﺑﺪون ﺣﻠﻘﻪی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد.
آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ اﺑﺮاز اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮاﺳﻄﻪی وﺟﻪ ﺑﺪ آن
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد؟ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ وﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮب ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻨﺪ ،را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎ را
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺴﻂ ﺑﺪﻫﯿﻢ ]و ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺠﺎوز ﺑﮑﻨﯿﻢ[ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ وﺟﻪ
ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮب را ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ … در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺎرﯾﺦ از وجه دیگرند،
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﮑﻨﯿﻢ! ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی آﻟﻤﺎن در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺮن
 ۱۹ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ زودی ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺮﻓﯿﻊ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ] ،آن ﻫﻢ[ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﯾﻌﯽ را از ﺳﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﺪ ،درﺳﺖ آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ رﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺮﯾﻌﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎرﻧﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ …(
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ توسط وجه دیگر ،وﺟﻪ »ﺧﻮب«
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،وﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ انکشاف اقتصادی ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ به شکل ناب آن )ﺗﻀﺎد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( تقلیل یافته است .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر در آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺑﻮرژوازیای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ )!( اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ»اش« را ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﺑﯿﺴﻤﺎرک )و ﺳﭙﺲ وﯾﻠﻬﻠﻢ(،
ﺑﺎ ﺳﻮدﻫﺎی ﻓﺮاوان اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ ﺗﺎﺧﺖ زده ﺑﻮد
و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﺷﻮوﻧﯿﺴﺖ و ارﺗﺠﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .در واﻗﻊ
آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺪل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻼ
مجرد اﺳﺖ :ﺗﻀﺎد واﻗﻌﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ »اوﺿﺎع« ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ بواسطهی
آنها و در آنها ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و دﺳﺘﮑﺎری ﺑﻮد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺪود ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺎﻣﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﺎن را
در ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ را آﮔﺎه ﻧﻤﻮد ۱۹۰۵ .ﻗﺒﻞ از  ،۱۹۱۷ﻗﺒﻞ از
 ۱۹۰۵ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻟﻤﺎن ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻤﻮن ،ﺣﺘﯽ
ﭘﯿﺶﺗﺮ از آن ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﺎت  ۱۸۴۹-۱۸۴۸آﻟﻤﺎن ﺑﻮد .ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب
در ﻃﯽ زﻣﺎن ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
)اﻧﮕﻠﺲ ،انقلاب و ضد انقلاب در آلمان؛ ﻣﺎرﮐﺲ ،مبارزهی طبقاتی در
فرانسه ،جنگ داخلی در فرانسه ،هجدهم برومر ،نقد برنامهی گوتا،
اﻧﮕﻠـﺲ ،نقد برنامهی ارفورت و اﻟـﺦ( ،و ﺣﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎرب اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﭘﯿﺸﯿﻦﺗﺮ ،ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،رﺑﻂ داده ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻋﻤﻠﯽ ،و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮏ
آﻧﺎن را ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ :ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ )اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﭘﯿﺸﺘﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪ:
ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ در اﺳﺎس در ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ دو ﻃﺒﻘﻪی
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
»اﻧﻘﻼب در دﺳﺘﻮر روز« ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﺗﻀﺎد ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
و ﺳﺎدهی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ »وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ« و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺸﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻀﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ »فعال« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺸﻮد ،ﺑﺪل ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺴﺴﺖ
ﺑﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ »وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ« و »ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ« )ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ضرورتا ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﺎرادﺧﺶ ]ﭘﺎرادﮐﺴﺎل[ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺘﯽ »در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻄﻠﻖ« ﺑﺎ آﻧﻨﺪ( اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
آﻧﺎن در ﯾﮏ همبستهی واحدِ موجبِ گسست در ﻫﻢ »ذوب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ،وﻗﺘﯿﮑﻪ
وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﮔﺮد آﻣﺪن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ رژﯾﻤﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ آن قادر به دفاع از آن
نیستند [26].ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ »ذوب« دو ﺷﺮط ﺑﻨﯿﺎدی] [27در
ﯾﮏ »ﺑﺤﺮان ﻣﻠﯽ واﺣﺪ« اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺧﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺮوط،
]اﮔﺮ[ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺮد( ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد» ،ذوب« ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
از ﺗﻀﺎدﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ]ﺑﯿﻦ[ )ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی( ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،در ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ
ﻣﻮﺟــﻮد به هم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧــﺪ؟ و ﭼﮕــﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻃﺒﻘــﺎت ﺣــﺎﮐﻢ
)ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاتﻫﺎ ،ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرگ ،ﺑﻮرژوازی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﻮرژوازی ﻣﺎﻟﯽ و
ﻏﯿﺮه( ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻏﺮﯾﺰهی ﻣﺘﻘﻦ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ در اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻤﺎن
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﺳﺮ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮان ،ﻣﺘﻔﺮق ،ﺑﺪون رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻮرژوازی ﺧﺎرﺟﯽ ،در دژ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ،ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﺷﺪه درﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدﻣﯽ از ﭘﺎی در ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻗﻬﺮ و ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ اﮔﺮ در
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻋﻈﯿﻢ »ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ« وارد ﺑﺎزی ،در بازی یکسانی،
ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲاﻧﺪ] ،ﯾﻌﻨﯽ[ ﻣﻨﺸﺎء
ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺟﻬﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،سطوح و موارد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ وﺣﺪت ﮔﺴﺴﺘﯽ »ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
از ﻗﺪرت ﺗﻨﻬﺎ و ﯾﮕﺎﻧﻪی »ﺗﻀﺎد« ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﻀﺎد
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﭼﯿﺮه اﺳﺖ )وﻗﺘﯽ اﻧﻘﻼب »در دﺳﺘﻮر روز« اﺳﺖ( و
در ﻫﻤﻪی اﯾﻦ »ﺗﻀﺎدﻫﺎ« و ﺣﺘﯽ در »ذوب« آﻧﺎن در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و

ذوبﺷﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮا نمود ناب ﺗﻀﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ »وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ« و
»ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ« ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻧﻤﻮد ﻧﺎب و ﺳﺎدهی ﺗﻀﺎدﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ شرایط ﺗﻀﺎدﻧﺪ،
اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل شرایط وجود آن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﻀﺎدﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﺑﻨﺎﻫﺎ،
وﻫﻠﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ دارای ﺳﺎزواری و
اﺛﺮﮔﺬاری ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزی
ﻧﻘﺶ وﯾﮋهی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ]ﻋﺎﻣﻞ[ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه دﺧﯿﻠﻨﺪ [28].اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ» :ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ« ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از وﻫﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزی ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ )و در »اﻧﺒﺎﺷﺖ« ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( اﮔﺮ ﭼﻪ در ﯾﮏ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ واﻗﻌﯽ »ذوب« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن نمود ﻧﺎب در وﺣﺪت دروﻧﯽ ﯾﮏ
ﺗﻀﺎد ساده »زائل« ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ] .ﺗﻀﺎدﻫﺎ[ اﯾﻦ یگانگی را ﮐﻪ در »ذوب«
ﮔﺴﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ] [29تشکیل میدهند ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ذات خویش ،توان تاثیر خویش
ﺑﻮاﺳﻄﻪی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﻋﻤﻞﺷﺎن ،تشکیل
میدهند.
در تشکیل اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻀﺎدﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎدیای ،ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،را ﺗﮑﻤﯿﻞ و دوباره تشکیل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
سرشتشان را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ» :ﺗﻀﺎد« از
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻞ و ﺑﺪﻧﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ،
»ﺗﻀﺎد« از ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻮری ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ،و ﺣﺘﯽ از وﻫﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ؛ ]ﺗﻀﺎد[ در ژرﻓﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،متاثر از آنان
اﺳﺖ ،ﺗﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ،اﻣﺎ در ﯾﮏ و ﻫﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ،و ﺑﻮاﺳﻄﻪی سطوح و
وهلههای ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؛
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽﺗﻮان فراتعیین شده در اصل ﺗﻀﺎد ﻧﺎﻣﯿﺪ[30].
ﻣﻦ ﭼﻨﺪان در ﺑﻨﺪ اﺻﻄﻼح فراتعیین ﻧﯿﺴﺘﻢ )ﮐﻪ از رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮض
ﺷﺪه اﺳﺖ( ،اﻣﺎ آن را در ﻏﯿﺎب ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم ،ﭼﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ نشانه و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ مسئله ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﺑﺎ ﭼﯿﺰی کاملا
متفاوت از تضاد هگلی ﺳﺮو ﮐﺎر دارﯾﻢ] ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮم[.
در واﻗﻊ ،ﯾﮏ ﺗﻀﺎد ﻫﮕﻠﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه واقعا فراتعیین نمیشود ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
اﯾﻨﮑـﻪ اﻏﻠـﺐ ﻇـﻮاﻫﺮ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺷـﺪن را داراﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،در
ﭘﺪﯾﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ ذﻫﻦ ،ﮐﻪ »ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی« آﮔﺎﻫﯽ ،دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و ﮐﻤﺎل آﻧﺎن را
در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻀﺎد ساده تجلی نمییابد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻓﻘﻂ اوﻟﯿﻦ
ﺗﻀﺎد ،ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺴﯽ و داﻧﺶ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎده ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﻣﺎ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻏﻨﯽﺗﺮ

ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻀﺎدش ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻬﺬا ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﯿﭽﯿــﺪﮔﯽ ،ﭘﯿﭽﯿــﺪﮔﯽ ﯾــﮏ فراتعیین موثر ﻧﯿﺴــﺖ ،ﺑﻠﮑــﻪ ﭘﯿﭽﯿــﺪﮔﯽی
درونینمودن ﻓﺰاﯾﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻇﻮاﻫﺮ ﯾﮏ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ را داراﺳﺖ.
در واﻗﻊ آﮔﺎﻫﯽ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪی ﺷﺪﻧﺶ ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را )ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺪان ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه( ،از طریق تمام پژواکهای جوهر پیشینی
ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و از ﻃﺮﯾﻖ حضور ایمائی اﺷﮑﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آن
ﺗﺠﺮﺑﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﮕﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ
در ]زﻣﺎن[ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﯾﮏ گذشتهی زدوده-ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ) (aufgehobenو ﯾﮏ
جهان داراﺳﺖ )ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ]آﮔﺎﻫﯽ[ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽاش ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در
ﭘﺪﯾﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺣﻀﻮری ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻧﻬﻔﺘﻪ داراﺳﺖ( ،و
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪاش دارای جهانهای جوهرهای رفع ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ تصاویر ﮔﺬﺷﺘﻪی آﮔﺎﻫﯽ و جهانهای ﻧﻬﻔﺘﻪی )ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ( ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان تعیینکنندگیهای موثر
و متفاوت از ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ :اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺟﻬﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ
ﻓﻘﻂ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﮋواکﻫﺎ )ﺧﺎﻃﺮات ،اﺷﺒﺎح ﺗﺎرﯾﺨﻤﻨﺪاﻧﻪی( آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎ اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ]در ﻫﮕﻞ[ ﻫﺮﮔﺰ ]ﭼﯿﺰی[ ﺑﯿﺶ از ﺟﻮﻫﺮ دروﻧﯽ )ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ(
آﯾﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﮔﺎﻫﯽای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﯾﮏ تعیينکنندگی حقیقی نیست که
بیرون از آن قرار دارد .آگاهی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دایرهی دایرهها ،فقط یک
مرکز دارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ]در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ[ آﮔﺎﻫﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دواﯾﺮی با مراکز دیگری غیر از مرکز خودش –دایرههایی با
کانونهای نامتمرکز – دارد ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮﮐﺰش از ﻣﻮﺛﺮﺑﻮدﮔﯽ
آﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﻠﺨﺺ ﮐﻼم ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮﻫﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن
ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺸﻮد .اﻣﺎ ]ﻧﺰد ﻫﮕﻞ[ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺘﯽ در »ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺗﺎرﯾﺦ« ]ﻫﮕﻞ[ روﺷﻦﺗﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺛﺮ
ﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ ظواهر ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ :آﯾﺎ ﻫﻤﻪی ﺟﻮاﻣﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ،از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻋﺮف ]ﯾﺎ ﺳﻨﻦ[ ،ﻋﺎدات ،رژﯾﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ،
ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻫﻨﺮﻫﺎ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻟﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،در ذات ﺧﻮﯾﺶ،
خارج از ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
آﻧﺎن ﯾﮏ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺻﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه و ﺑﻮﯾﮋه
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ در اصل یگانهی درونیای نیز بازتاب مییابد
ﮐﻪ حقیقت ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روم:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺘﺮگ آن ،ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﺶ ،ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﺶ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ

ﺗﺠﻠﯽ ﻣﻮﻗﺖ اﺻﻞ دروﻧﯽ شخصیت حقوقی مجرد و ﻧﺎﺑﻮدی آن .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
اﺻﻞ دروﻧﯽ در ﺧﻮد اﺻﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده اﺳﺖ را به عنوان پژواک در ﺑﺮ دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋواکﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ؛ –ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻀﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ دارد ،ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎم
ﺟﻬﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻣﺤﻔﻮظ در ﺣﺎﻓﻈﻪی آن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ساده است .و
در ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ تضاد ﺧﻮدوﯾﮋهی آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد :در روم،
آگاهی رواقی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﮔﺎﻫﯽی ﺗﻀﺎد ﻣﺎﻫﻮی در درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺠﺮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺨﺺ ذﻫﻨﯿﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف
نمیرسد .اﯾﻦ ﺗﻀﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ روم را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﺎﻧﺪ و آﯾﻨﺪهی آن،
تصویر ذهنیت در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ،را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو
ﺗﻤﺎم ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ روم ﺗﻀﺎد در اﺻﻞ ﺳﺎدهی روم ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻮﻫﺮ دروﻧﯽ اﯾﻦ
ﻏﻨﺎی ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ آن ﺳﺌﻮال ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ چرا ﻫﮕﻞ
در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪهی اﺳﺘﺤﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪی دریافت سادهی ﺗﻀﺎد ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ؟ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻀﺎد ﻫﮕﻠﯽ در واﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،مگر فقط
ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺳﺎدﮔﯽ اصل درونیای ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺮ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ تقلیل تمامیت ،ﺗﻨﻮع ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﯾﻮﻧﺎن ،روم ،اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻣﻘﺪس ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﻟﺦ( به یک
اصل سادهی درونی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ این سادگی مفرط ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺎدﮔﯽاش
را از ﺗﻀﺎد ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ درآﯾﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺻﺮﯾﺤﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ )ﮐﻪ ﻫﮕﻞ اﯾﺪهی آن
را از ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد( ،ﺗﻘﻠﯿﻞ همهی ﻋﻨﺎﺻﺮ )اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺳﻨﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ،
و ﺣﺘﯽ وقایع ﺗﺎرﯾﺨﯽ :ﺟﻨﮓﻫﺎ ،ﻧﺒﺮدﻫﺎ ،ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و اﻟﺦ( ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﯾﮏ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪ یک اﺻﻞ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دروﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ
شرط مطلق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﻮم را ﭼﻮن
ﺑﺮوﻧﯽﺳﺎزی-ﺑﯿﮕــﺎﻧﮕﯽ ) (Entausserung-Entfremdungﯾــﮏ اصل روحانی
درونی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ قطعا هرگز چیزی جز مجردترین شکل آگاهی
دوران نسبت به خودش یعنی آگاهی مذهبی و یا فلسفی ،یعنی ایدئولوژی
خودش نمیتواند باشد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﻟﻔﺎﻓﻪی
رازآﻣﯿﺰ« ﺑﺮ »ﻫﺴﺘﻪ« ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و آن را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﭼﺮا ﮐﻪ
سادگی تضاد هگلی هرگز چیزی بیش از بازتاب سادگی اصل درونی قوم
نیست ،یعنی بازتاب نه واقعیت مادی آن بلکه مجردترین ایدئولوژی آن
است .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﮕﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ﺷﺮق
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ ]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﺎرﯾﺨﯽ[ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺑﺎزی ﺳﺎدهی ﯾﮏ اﺻﻞ ﺗﻀﺎد ساده ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺎس ﺑﺮای او ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺴﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ

وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽای وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ آﻏﺎزی
رادﯾﮑﺎل ﺑﺮای آن.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﻪی ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺤﺎﻟﻪﻫﺎی
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽی ﻫﻤﺸﮑﻠﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .او از اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮕﻔﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ از ﺗﺎرک روح؛ از آن ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻪ اﻗﻮام ﻓﺮاواﻧﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻮم ﻣﯽﻣﯿﺮد ،ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ
ﺗﺠﺴﻢ اﺻﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪی اﯾﺪه ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻗﻮم ﺗﺠﺴﻢ اﺻﻞ ﺷﺪ،
و از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮهی ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،اﺻﻞ را ،ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻗﻮم دیگر )ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ راﺑﻄﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻗﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ!( ﮐﻨﺎر ﻣﯽﻧﻬﺪ؛
ﻗﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﺎب آن ]اﺻﻞ[ در ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،در آن ﻧﻮﯾﺪ اﺻﻞ دروﻧﯽ
ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ،ﻟﺤﻈﻪی ﺗﺎﻟﯽی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺪه را ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه.
ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﻟﺨﻮاﺳﺘﻪ )اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت
ﻧﺒﻮغآﺳﺎﯾﯽ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ( ﻓﻘﻂ ﺑﻪ طور معجزهآسائی محصور در
»درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻬﺎن« و در »ﺳﯿﺴﺘﻢ« ﻫﮕﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در واﻗﻊ در ساخت،
در عمق ساختهای دیالکتیک او ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در »تضاد«
ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی آن ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺟﺎدوﺋﯽ ﻣﺤﺘﻮایﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻫﺪف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏﺷﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »واروﻧﺴﺎزی« ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت
از اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺎب و ﺳﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ راﺑﻄﻪی دروﻧﯽ و
تنگاتنگی را درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﮕﻠﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﺎ »ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ« ﻫﮕﻞ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ دارد] ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ[ اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧــﺪ دور اﻓﮑﻨــﺪه ﺷــﻮد ،بدون اینکه مجبور بشویم ساختهای
دیالکتیک آن را تغییر بنیادی بدهیم .اﮔﺮ اﯾﻨﮑﺎر ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﭼﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ۱۵۰ ،ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻫﮕﻞ و  ۱۰۰ﺳﺎل
ﺑﻌﺪاز ﻣﺮگ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺟﺎﻣﻪی ﮐﻬﻨﻪ »ﻟﻔﺎﻓﻪی رازآﻣﯿﺰ« ﻣﺸﻬﻮر را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﻮد ﺑﮑﺸﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻦ و از ﻃﺮﯾﻖ او ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ در روﺳﯿﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی فراتعیین شدید
ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻤﻞ و ﺗﺎﻣﻞ ﻟﻨﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ در اﯾﻦ »وضعیت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ« ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ استثنائی اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد
ﻗﺎﻧﻮن،
ﻗﺎﻧﻮن را روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ – آﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ

خود قانون ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،همواره در وضعیت استثنائی قرار
نداریم؟ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب  ۱۸۴۹در آﻟﻤﺎن ،اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﮑﺴﺖ ]ﮐﻤﻮن[
ﭘﺎرﯾﺲ  ،۱۸۷۱اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن در آﻏﺎز ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺘﯽ  ،۱۹۱۴اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  .… ۱۹۱۷اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت،
اﻣﺎ استثناء نسبت به چه چیز؟
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ،ﻣﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪهی مجرد اﻣﺎ راﺣﺖ و
اﻃﻤﯿﻨﺎنﺑﺨﺶ ﺷ ِﻤﺎی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺳﺎده و ﻧﺎب ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ ﺳﺎدﮔﯽاش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﺎﻃﺮه )ﯾﺎ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮد( ﻣﺪل ﻫﮕﻠﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ
»ﻗﺪرت« ﺣﻞ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪی ﺗﻀﺎد ﻣﺠﺮد اﻋﺘﻘﺎد دارد :در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ
ﺗﻀﺎد »زﯾﺒﺎی« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎر .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ »ﺳﺎدﮔﯽ«
اﯾﻦ ﺷﻤﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫﺎی ذهنی ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮدهﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ؛ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل
اﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن را هم ﺧﻮب
اﯾﻔﺎء ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ را ]ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺤﻮهی
آﮔﺎﻫﯽﺷﺎن و اﻟﻔﺎظ آن ]آﮔﺎﻫﯽ[ ﺟﺬب ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ

ﺑﯿﺎن[
اﻧﺴﺎن

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ]ﻧﺤﻮه[ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﺟﺬب آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .روزی آن ﮐﺎری ﮐﻪ مارکس و انگلس با
سوسیالیسم اتوپیایی کردند ،ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺎن ﮐﺎر
ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﻮز ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ-اﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ )ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان آن( ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از مارکسیسم در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺎرﯾﺦ
آﻧﻨــﺪ ،ﯾﻌﻨــﯽ مطالعهی تاریخی حقیقی شرایط و اشکال آن آگاهی]،[31
ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺎ در ﻫﻤﻪی ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﺧﻼل اﯾﻦ دوره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻮادی
را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت« ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
از آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ تضاد سرمایه-کار هرگز
ساده نیست ،بلکه بواسطهی اشکال به لحاظ تاریخی مشخص و وضعیتهایی
که در آن این تضاد عمل میکند ،تشخص یافته است .اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﻮاﺳﻄﻪی
اﺷﮑـﺎل روبنا )دوﻟـﺖ ،اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺴـﻠﻂ ،ﻣﺬﻫـﺐ ،ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻟﺦ( ﺗﺸﺨﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﻮاﺳﻄﻪی وضعیت
تاریخی داخلی و خارجیای ﺗﺸﺨﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان گذشتهی ملی )اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه ﺷﺪه،
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ اﺻﻼ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ،
»ﻋﺮفﻫﺎی« ﻣﺤﻠﯽ ،سنن ﻣﻠﯽ ﺧﺎص ،ﺣﺘﯽ »ﺳﺒﮏ ﺧﺎص« ﻣﺒﺎرزه و رﻓﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﻏﯿﺮه( و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زمینهی بینالمللی ﻣﻮﺟﻮد
)آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آن وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻠﻂ دارد :رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻠﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﯾﺎ
»ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ،ﯾﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،و ﻏﯿﺮه(

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ از »ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون«
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻀﺎد ِ ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎده
همواره فراتعیین میشود؟ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ،ﻗﺎﻋﺪهی ﻗﺎﻋﺪه را در
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻬﺪ ،و ﺑﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ از اﯾﻦ قاعدهی جدید »اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت«
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﻫﺎی روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﺳﺎدهی قاعده جدید در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ،از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎ ﺗﻼش
ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻞ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ،ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻀﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ »ﺳﺪ«
ﺣﻘﯿﻘﯽ ]در ﻣﻘﺎﺑﻞ[ ﺗﻀﺎد )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻟﻤﺎن دوران وﯾﻠﻬﻠﻢ] ([32و ﭼﻪ
ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ]) [33روﺳﯿﻪ در  ،(۱۹۱۷اﻣﺎ هرگز ،ﺗﺤﺖ
ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،تضاد در حالت »ناب« آن یافت ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻧﺎبﺑﻮدﮔﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻘﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﺑﺮای
آن ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺮ ﺗﻀﺎدی در ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﭼﻮﻧﺎن ﯾﮏ تضاد فراتعیینشده ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻀﺎد ﻫﮕﻠﯽ ویژهگی ﺗﻀﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮ
»ﺳﺎدﮔﯽ« دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﺑﻪ »ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ« ﻫﮕﻞ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ در آن ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ،
محتوی و دلیل وجود فراتعیینکنندگیی ﺗﻀﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ چیست و از ﺧﻮد
ﺳﺌﻮال ﺑﮑﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ فراتعیینکنندگی
بازتاب مییابد .اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺳﺌﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ .زﯾﺮا ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ پیوند ضروریای را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدوﯾﮋه ﺗﻀﺎد
ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ و درﯾﺎﻓﺖ او از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ وﺣﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﭘﺎ در ﻫﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .زﯾﺮا ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﻗﯿﻖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
درﺳﺘﯽ آن ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ
ـﺖ ،و همچون همهی
ـﺎﻟﯽ] [34اﺳـ
ـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤـ
ـﯿﻔﯽ و ﺑﻨـ
ـﻮﻟﻪای ﺗﻮﺻـ
ﻣﻘـ
توصیفات ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری فلسفیای اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﺑﺮﺳﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﺒﺢ ﻣﺪل ﻫﮕﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ – ﻧﻪ ﺷﺒﺢ ﻣﺪل
ﻣﺠﺮد ﺗﻀﺎد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺒﺢ ﻣﺪل ﻣﺸﺨﺺ دریافت تاریخیای ﮐﻪ در ﻣﺪل ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ واﻗﻌﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﯾﮋهی ﺗﻀﺎد
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎرﮐﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﻘﻂ »واروﻧﺴﺎزی« ﻧﺎب و ﺳﺎدهی
درﯾﺎﻓﺖ ﻫﮕﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ
ﺗﻘﺮب اﺳﺘﺪﻻل ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﮕﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را »واژﮔﻮن« ﮐﺮد.

اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺸﺎن داد :ﮐﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﮕﻠﯽ را دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
اﺻﻮل دروﻧﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻟﺤﻈﺎت اﯾﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺖ ،ﻫﮕﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﻪی
اﻗﻮام را ﺑﻮاﺳﻄﻪی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ آﮔﺎﻫﯽ )آﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻗﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش:
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیاش( ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﺎن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن،
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎیﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮدﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽی ﻣﺎدیﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺿﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻠﯿﺎت »واروﻧﺴﺎزی« وﺣﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ اﻓﺮاط،
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺗﺎ ﻣﺮزﻫﺎی اﻏﺮاق در ﯾﮏ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ،ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ :در ﻫﮕﻞ
ﭼﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ؟ ﯾﮏ درﯾﺎﻓﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو جامعه ﻣﯽﻧﮕﺮد )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪرن؛ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر آﻧﭽﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﻮد(.
]اﯾﻦ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از [:ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ،و
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ :ﻣﺬﻫﺐ،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻣﻠﺨﺺ ﮐﻼم :آﮔﺎﻫﯽ دوران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ و
ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ] ،ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای از دو ﺟﺎﻣﻌﻪ[ ﺑﻮاﺳﻄﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی از ﯾﮑﺴﻮ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪی زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ ]ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد[ .ﺑﺮای ﻫﮕﻞ،
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی )ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد( ﮐﻪ ﻓﻘﻂ نیرنگ عقل][35
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ،وﻟﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج از ﺧﻮﯾﺶ] ،ﺗﺎﺑﻊ[
ﻫﺪف ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺮط اﻣﮑﺎن آن ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ
روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮب ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ دوﺑﺎره راﻫﯽ ﺑﺮای واژﮔﻮﻧﯽ ﻫﮕﻞ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺎرﮐﺲ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ] .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ[ ﺳﺎده :وارونه
کردن رابطهی بین اصطلاحات هگلی )و بدین معنی حفظ آنان( :ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﺪﻧﯽ و دوﻟﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ–اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ]ﯾﺎ
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪی[ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮد و ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ،در ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ،ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﮑﺲ آن ﺑﻪ ﮐﺎر رود .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﮕﻞ ]اﻣﺮ[
ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ ،اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ ]اﻣﺮ[ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ]اﻣﻮر[
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻧﻤﻮد ]اﻣﺮ[ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻗﺘﺼﺎد »ﺟﻮﻫﺮ«
آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻞ »ﻧﺎب« ﻫﮕﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽ )دوران از
ﺧﻮﯾﺶ( ،اﺻﻞ دروﻧﯽ ﺳﺎدهای ﮐﻪ ﻧﺰد ﻫﮕﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻫﻤﻪی
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻗﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان یک اصل سادهی دیگر،
ﻧﻘﯿﺾ آن را ﻧﻬﺎد :زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ،اﻗﺘﺼﺎد] ،ﯾﻌﻨﯽ[ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﺪل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻞ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻫﻤﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻗﻮم
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺷﻮد [36].آﯾﺎ این یک کاریکاتور ﻧﯿﺴﺖ؟ در اﯾﻦ ﺟﻬﺘﻨﺪ
ﻋﺒﺎرات ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻮرد آﺳﯿﺎی دﺳﺘﯽ ،آﺳﯿﺎی آﺑﯽ و آﺳﯿﺎی

ﺑﺨﺎری ،اﮔﺮ آﻧﺎن را ﺗﺤﺖاﻟﻔﻈﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرج از زﻣﯿﻨﻪی ]ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ[ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮد [37].ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪ قرینهی دقیق دیالکتیک هگلی ﺑﺎ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﺤﻈﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ از
اﯾﺪه ﻣﻄﺮح ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﺤﻈﺎت از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی
ﻫﻤﺎن ﺗﻀﺎد دروﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ رادﯾﮑﺎل
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﻧﺎم وﺟﻮد دارد :اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ و ﺣﺘﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﺴﻢ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ دو
اﺻﻄﻼح ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮهی ﻣﺒﺎرزات ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﺎرﮐﺲ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ »اﻧﺤﺮاﻓﺎت« زﻧﺪه ﮐﻨﺪ .و در ﮐﻨﺎر ﻣﺘﻦ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺸﻬﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺎر ﻣﺘﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاﺋﯽ
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ! از اﯾﻦ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آن اﺻﻮل ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و در ﺗﻔﮑﺮ واﻗﻌﯽ
ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﮑﺎﯾﺖ »واروﻧﺴﺎزی« ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻇﺎﻫﺮ
دﻗﯿـﻖ آن ،ﻣﯿﺴـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ .زﯾـﺮا در ﺣﻘﯿﻘـﺖ مارکس اصطلاحات مدل هگلی
جامعه را با »واژگون« ساختن آن حفظ نکرد .او اﺻﻄﻼﺣﺎت دﯾﮕﺮی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ دوری ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻫﮕﻞ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه او
راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او ﺑﯿﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،را ﮐﺎﻣﻼ واژﮔﻮن ﮐﺮد.
ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ همزمان ﻫﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻫﻢ راﺑﻄﻪﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﻣﻌﻨﺎیﺷﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اولا اصطلاحات دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻨﻮز از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در آن اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ]در ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژواﺋﯽ«
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ] ،([38ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺑﺮای ذﮐﺮ ﻣﮑﺎن ﮐﺸﻔﯿﺎﺗﺶ و ﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺠﺪد از مفهوم.
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ دارد.
ﺗﺤﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﺠﺮد ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ و اﺷﮑﺎل ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ،ﻣﺎ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﺘﯽ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ توصیف و شالوده رفتار اقتصادی ،ﻣﻠﺨﺺ ﮐﻼم ،ﯾﮏ
ﻧﻮع پدیدهشناسی فلسفی-اقتصادی را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻼش ﻓﻼﺳﻔﻪ )ﻻک ،ﻫﻠﻮﯾﺘﯿﻮس و ﻏﯿﺮه( و اﯾﻀﺎ در ﺗﻼش
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن )ﺗﻮرﮔﻮ ،اﺳﻤﯿﺖ و ﻏﯿﺮه( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ

در اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ )و ﺷﺎﻟﻮدهی(
آن ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﮕﻞ ﺟﺎن آن را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و »جهان
نیازها« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ؛ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺑﻂ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ دروﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ رواﺑـﻂ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪی ارادهی وﯾﮋهﺷـﺎن،
ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن ،ﻣﻠﺨﺺ ﮐﻼم ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،رﺑﻂ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽاش را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪ
ﭘﯿﺶﻓﺮض )انسان اقتصادی و ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ »انسان«
ﻓﻼﺳﻔﻪ( ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﺮﮔﯿﺮد ﮐﻪ محصول مستقیم اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای
ﻣﺎرﮐﺲ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ در واﻗﻊ ﻧﻪ توصیف )ﻣﺠﺮد( رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻪ
پایهی ﻣﻔﺮوض آن در اﺳﻄﻮرهی اﻧﺴﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای او
»کالبدشکافی« اﯾــﻦ ﺟﻬــﺎن و دیالکتیک استحالهی اﯾــﻦ »کالبدشکافی«
اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم »جامعهی مدنی« -ﺟﻬﺎن رﻓﺘﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮدی و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن -در ﮐﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ واقعیت اقتصادی مجرد )ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل اﺳﻤﯿﺖ در پیی ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ]ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد[ بازمییابد(
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪی ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ
شیوهی تولید ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺠﺎ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮدی )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺎﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی-ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ شرایط وجودشان ﺳﻨﺠﯿﺪه
ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ درﺟﻪی اﻧﮑﺸﺎف نیروهای تولید ،وﺿﻌﯿﺖ روابط
تولید ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺎرﮐﺲاﻧﺪ .اﮔﺮ »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ« ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ )اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺮد( ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ﮐﻪ »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ« ﺣﺘﯽ ﻣﺎدهی اﯾﻦ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﮐﺠﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ را ﻧﺰد
ﻫﮕﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
در ﻣﻮرد دوﻟﺖ ،ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ آن دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﮕﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ »واﻗﻌﯿﺖ اﯾﺪه« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و در درﺟﻪی اول ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ به
عنوان ابزار ﺳﺮﮐﻮب در ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺒﻘﻪی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ درآﻣﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ،آﻧﺠﺎ ]ﻧﺰد ﻫﮕﻞ[ ،ﺗﺤﺖ »ﺗﻮﺻﯿﻒ« و ﺑﺮﯾﻦﺳﺎزی] [39ﺧﺼﺎﺋﺺ
دوﻟــﺖ ﻧﯿــﺰ یک مفهوم جدید یعنی مفهوم طبقهی اجتماعی در راﺑﻄــﻪی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ روابط تولید ،را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از آن در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ )]ﺗﻮﺳﻂ[
ﻟﯿﻨﮕﻪ ،روﺳﻮ و ﻏﯿﺮه( ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺣﺘﯽ ﻫﮕﻞ ﻧﯿﺰ آن را در

ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ )از آن »ﭘﺪﯾﺪهی« ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻋﻘﻞ را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﻇﻔﺮ آن اﺳﺖ :ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺛﺮوت و ﻓﻘﺮ( و ﻣﮑﺮرا ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۸۳۰ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .دﺧﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﻮ و ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪای ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،جوهر دولت
را از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻢ زده و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ]دوﻟﺖ[
ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آن ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮﯾﺶ در ﻫﻨﺮ ،ﻣﺬﻫﺐ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮار دادن آﻧﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ،آﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪی ﺧﻮد را اﯾﺪهﻫﺎ و
ﺗﻢﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﺴﻠﻂ ﺑﮕﺮداﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ]دوﻟﺖ[ از
ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ« ﺑﻮدن دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺑﺪل ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ،ﺣﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﮕﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺰار ﻋﻤﻞ و ﺗﺴﻠﻂ
ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﻮد و اﻟﺦ.
ﻣﻌﻬﺬا اﯾﻦ ﻓﻘﻂ اصطلاحات ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ
خود روابطشان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺗﮑﺜﯿﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ساخت )ﭘﺎﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی:
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ(؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،روبنا )دوﻟﺖ و ﻫﻤﻪی
اﺷﮑﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( .ﻣﻌﻬﺬا دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻘﻮﻻت رابطهی هگلیای را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ )ﮐﻪ
ﻫﮕﻞ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ و دوﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ( ]ﻫﻤﭽﻮن[ رابطهی بین
جوهر و نمود آن ﮐﻪ در درﯾﺎﻓﺖ »ﺣﻘﯿﻘﺖِ …« ﺗﻌﺎﻟﯽ] [40ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺰد ﻫﮕﻞ دوﻟﺖ حقیقت ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪی ﺑﺎزیی ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻋﻘﻞ در آن ﺑﻪ کمال رسیده
است ،ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺎﺑﺰ ﯾﺎ ﻻک ﺗﻨﺰل داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ دوﻟﺖ ،ﻧﻤﻮد آن ،ﭼﯿﺰی
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﭙﺲ آن را در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ:
ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺴﻠﻂ ،ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ]ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ[ وﺿﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
ﺷﻤﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺎب ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود .ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ ﺿﻤﻨﯽ )ﻧﻤﻮد-
ﺟﻮﻫﺮ-ﺣﻘﯿﻘﺖ( ﺑﯿﻦ اﻣﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دریافت جدید ]ﯾﻌﻨﯽ[
لحظات تعیینکننده در ﻫﻤﺘﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺖ-روﺑﻨﺎ ﮐﻪ ذات ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ وﯾﮋه ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺖ و روﺑﻨﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺮی و ﺗﺤﻘﯿﻖ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ »دو اﻧﺘﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه« را داده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﺎ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد .از ﯾﮏ ﺳﻮ ،تعیینکنندگی در
لحظهی نهایی بواسطهی شیوهی )اقتصادی( تولید؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
استقلال ﻧﺴﺒﯽ روﺑﻨﺎﻫﺎ و اﺛﺮﻧﻬﯽ وﯾﮋهی آﻧﺎن .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﺑﻪ
وﺿﻮح ﺑﺎ اﺻﻞ ﻫﮕﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻮاﺳﻄﻪی آﮔﺎﻫﯽ از ﺧﻮﯾﺶ )اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی(،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻢ ﻫﮕﻠﯽ نمود-جوهر-حقیقتِ … ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ واﻗﻌﺎ
ﺑﺎ رابطهی جدید ﺑﯿﻦ اصطلاحات جدید ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ.
ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﭘﯿﺮ در ]ﺳﺎل[  ۱۸۹۰ﮔﻮش ﺑﮑﻨﯿﻢ .او اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ را
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ رابطهی جدید] [41اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ »در وهلهی نهایی«» :نه
مارکس و نه من هرگز ادعایی بیش از این نکردهایم «.ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ این
]گفته[ را تحریف بکند ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر،
تنها ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ» ،ﮔﺰاره را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ،
ﻣﺠﺮد ،ﭘﻮچ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ« .و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ ]ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ[» :وﺿﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺮﺑﻨﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﺑﻨﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ،اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽی ﭘﺲ از
ﻧﺒﺮد ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﭘﯿﺮوز و ﻏﯿﺮه ،اﺷﮑﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﺗﺎب
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻓﻌﻠﯽ در ﻣﻐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻧﮑﺸﺎف ﺑﻌﺪی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺟﺰﻣﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در
ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻔﻮق در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ….دارﻧﺪ« .واژه »شکل« را ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮی آن ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻣﺮ ﺻﻮری ]ﯾﺎ
ﻓﺮﻣﺎل[ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎز ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﻢ» :دوﻟﺖ ﭘﺮوﺳﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،و در وﻫﻠﻪی ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
اﻧﮑﺸﺎف اداﻣﻪ داد .اﻣﺎ ﺑﺪون ﻓﻀﻞﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺘﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
در ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﻌﺪد ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن ،درﺳﺖ ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ
ﺑـﻪ ﻗـﺪرﺗﯽ ﺑـﺰرگ ،ﮐـﻪ در آن ﺗﻔـﺎوت اﻗﺘﺼـﺎدی ،زﺑـﺎﻧﯽ ،و ﭘـﺲ از
رﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻔﺎوت دﯾﻨﯽ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻮاﺳﻄﻪی
ﻓﻘﻂ ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻟﺤﻈﺎت دﯾﮕﺮ )ﺑﻮﯾﮋه
درﮔﯿﺮی آن ﺑﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﻐﺎل ﭘﺮوس و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ درﮔﯿﺮی در
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻗﺪرت دودﻣﺎن اﻃﺮﯾﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻮد[42]«(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﺎن دو ﺳﺮ زﻧﺠﯿﺮﻧﺪ :اﻗﺘﺼﺎد در روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در وهلهی نهایی ،اﻧﮕﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ :در درازﻣﺪت
]ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ[ .اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ راه ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻬﺎن اﺷﮑﺎل
ﻣﺘﻨﻮع روﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﺟﻬﺎن ﺳﻨﻦ ﻣﺤﻠﯽ] [43و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.

راه حل تئوریک ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدیی اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪی راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ اﻣﺮ اﻗﺘﺼﺎد در وهلهی نهایی و آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽﻫﺎی وﯾﮋهای
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روﺑﻨﺎﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ] ،ﯾﻌﻨﯽ[ ﺳﻨﻦ ﻣﻠﯽ و اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﻧﻬﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﻔﻆ
آﻧﭽﯿﺰی از او ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎم آن را انباشت
تعیینکنندگیهای موثرِ )ﻧﺎﺷﯽ از روﺑﻨﺎﻫﺎ و وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋهی ﻣﻠﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ( ﺑﺮ تعیین کنندگی در وهلهی نهایی بواسطهی امر اقتصادی،
ﻧﻬﺎد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ
فراتعیین تضاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻦ ﺑﺸﻮد .اینجا ،ﭼﻮن ﮐﻪ دﯾﮕﺮ نه فقط
واقعیت ﻧﺎب و ﺳﺎدهی وﺟﻮد ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ را دارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ
در اﺳﺎس آن را ﺑﻪ پایهاش رﺑﻂ دادهاﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ]اﻣﻮر[ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و وﺟﻮد
واﻗﻌﯽ اﺷﮑﺎل روﺑﻨﺎ ،وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی وﯾﮋه و ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ نمود ﻧﺎب اﺳﺖ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮑﺘﺎ و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻟﻤﺎن( ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ
همهشمول اﺳﺖ؛ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮﮔﺰ در وضعی ناب ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮﮔﺰ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻫﻠﻪﻫﺎ :روﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻏﯿﺮه،
ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر روﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺷﺎن را ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﯾﺎ ]دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ[
وﻗﺘﯽ زﻣﺎن آن ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ او
در راﺳﺘﺎی ﺟﺎدهی ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد ،اﯾﻦ وﻫﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻧﺎب آن ،ﻣﺘﻔﺮق ﺑﺸﻮﻧﺪ؛ ﻧﻪ در دم اول و ﻧﻪ در دم آﺧﺮ،
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻮﺑﺖ »وﻫﻠﻪی آﺧﺮ« ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻠﺨﺺ ﮐﻼم ،اﯾﺪهی ﺗﻀﺎد »ﺳﺎده و ﻧﺎب« ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻒ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎﻧﻪ آن ﮔﻔﺖ ،ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت »ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ،
ﻣﺠﺮد ،ﭘﻮچ« اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﭘﻠﻤﯿﮑﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻓﺮﺟﺎم آن را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎن ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ
آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ ﺗﻼش ﻧﻈﺮی ﻧﺎب دﯾﮕﺮ را پیش فرض مینهد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺻﻮل ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺨﺺ )ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮوﻣﺮ ،ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻏﯿﺮه( را داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن »ﭘﺮوﺗﮑﻞ

ﺗﺠﺮﺑﯽ« ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ تئوری ویژهی تاثیرنهی
روبناها و »وضعیتهای« دیگر عمدتا باید بسط و پرورش یابند؛ و ﭘﯿﺶ
از ]ﺑﺴﻂ و ﭘﺮورش[ ﺗﺌﻮری اﺛﺮﻧﻬﯽ آﻧﺎن ،ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
تئوری جوهر خاص عناصر ویژهی روبناها ﺑﺴﻂ و ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ – ،ﻫﻤﺰﻣﺎن،
ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺛﺮﻧﻬﯽ آﻧﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ
ﻧﻘﺸﻪی آﻓﺮﯾﻘﺎ ﭘﯿﺶ از اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺰرگ ،ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﻋﻈﯿﻢ و رودﻫﺎی
ﺑﺰرگ آن ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ،ورای ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واقعا از زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت
را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ؟ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﮔﺮاﻣﺸﯽ] [44ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺰارهﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮی
ـﺎد
ـﻠﺖ فراتعیینکنندگی ﺗﻀـ
ـﺎرهی ﺧﺼـ
ـﺎ در ﺑـ
ـﻦ ﺗﻘﺮﯾﺐﻫـ
ـﻪ اﯾـ
ـﺒﺖ ﺑـ
ﻧﺴـ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽای ﺑﺎﺷﯿﻢ
روﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
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اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﺜﺎل آﺧﺮ را ﺑﺰﻧﻢ .ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »بقایا« ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﺷﮑﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎنﺳﺨﺖ ﻧﻤﯽﺑﻮدﻧﺪ … ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در داﺧﻞ ﺣﺰب
روﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻌﺪاز
اﻧﻘﻼب و از آن ﺳـﭙﺲ ،ﺣﺘـﯽ اﮐﻨـﻮن ]ﻧﯿـﺰ[ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﺒـﺎرزات و
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ »ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺗﺌﻮرﯾﮏ
آن ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ذاﺗﯽ »روانﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ« ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻫﻘﺎﻧﯽ در روﺳﯿﻪ( ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ را
ﺑﺴﯿﺎر دﻟﻤﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد؛ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ساختهای
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ داد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدیﺷﺎن ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ
ﻓﺮﻣﺎنﻫـﺎ ﻧﺸـﺪ؟ ﯾـﺎ »ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه« به ساختهای دیگر ﻧﯿـﺰ ،ﺳﺎﺧﺖﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻏﯿﺮه – ﻋﺮفّ ﻫﺎ ،ﻋﺎدات ،ﺣﺘﯽ »ﺳﻨﻦ« ﻣﺜﻞ »ﺳﻨﺖ
ﻣﻠﯽ« ﺑﺎ ﺧﻄﻮط وﯾﮋهی آﻧﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد؟ واژهی »ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه « ﻣﺪام ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻼ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﻪ نام خویش )ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ
دارد( ﺑﻠﮑﻪ مفهوم خویش اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای دادن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن )و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ!(
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﮕﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی ﻣﺒﻬﻤﯽ ﻣﺜﻞ »رﻓﻊ« حفظ-آنچه-نفی-شده-
است-در-خود-نفیاش )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﻧﻔﯽ( ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﮕﻞ ﺑﺮای
ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮ رفع شده

) (aufgehobenﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ] [45ﺧﺎﻃﺮهای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻼوه ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﮑﺲ پیشگوئی ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی] ،ﮐﻪ[ اوﻟﯿﻦ ﺗﺘﻪ ﭘﺘﻪﻫﺎی روح
ﺷﺮﻗﯽ ،دﻟﺸﺎد ،اﺳﯿﺮ ﻏﻮلﻫﺎی آﺳﻤﺎن ،درﯾﺎ و ﺑﯿﺎﺑﺎن ،و ﺳﭙﺲ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺣﺠﺮش ،ﭘﯿﺶآﮔﺎﻫﯽی] [46ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ،دﺳﺘﺂوردﻫﺎی آﺗﯽ روح
ﻣﻄﻠﻖ را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪی زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻃﺮهی
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺰﻣﻪی ﻧﻮﯾﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽاش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ گذشته هرگز نه کدر و نه یک مانع است .ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .روم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ .ﯾﻮﻧﺎن »رﻓﻊ
ﺷﺪه« در ﺧﺎﻃﺮات ﻋﯿﻨﯽ :ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاش ،ﻣﺬﻫﺐ ِ ﺟﺬب و ﻫﻤﮕﻮن
ﺷﺪهی آن ،ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺪهی آن ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﯾﻮﻧﺎن ،ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ روم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ دﺳﺖ
و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ آﯾﻨﺪهی روﻣﯽاش را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﻣﺎﻧﻊ
روم از روم ﺑﻮدن ﻧﺸﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ،
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺪﯾﺲﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻀﺎﺋﻞ روﻣﯽ ﮐﻪ راه را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و
ﺗﺮور ژاﮐﻮﺑﻦﻫﺎ ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪی آن ﻫﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را
ﯾﺎدآور ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺟﺰ آن ﻗﺎﻧﻮنِ دروﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻞ ِ ﺷﺪن ﺑﺸﺮﯾﺖ
اﺳﺖ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ »رﻓﻊ« ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ،اﮔﺮ
ﻫﻨﻮز اﯾﻦ واژه ﺑﺮای او ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ در واﻗﻊ ،ﻣﻌﻨﺎی
دقیقی ﻧﺪارد( رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﺴﻠﯽﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارد؛ و
ﮔﺬﺷﺘﻪ در رﻓﻊ ]ﻣﺎرﮐﺴﯽ[ ﮐﺎﻣﻼ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺳﺎﯾﻪ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﻪی
ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ]ﮔﺬﺷﺘﻪ[ در رﻓﻊ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎل و ﺑﺲ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺷﺐ ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ از او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻦ بقایا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ به اندیشه در آیند ،اﮔﺮ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ از واقعیات :روﺑﻨﺎﻫﺎ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ» ،ﺳﻨﻦ ﻣﻠﯽ« و
ﻋﺮفﻫﺎ و »روح« ﻗﻮم و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ دﻗﯿﻘﺎ واقعیتها ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ فراتعیین کنندگی هر تضادی و هر عنصر سازندهی یک
جامعه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از (۱ :ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در ساخت،
فینفسه] [47ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮقآﺳﺎی روﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻮﯾﮋه

ایدئولوژی ﻧﻤﯽﺷﻮد )اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮقآﺳﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد تنها
عامل تعیین کننده ﻣﯽﺑﻮد( ،ﭼﺮا ﮐﻪ روﺑﻨﺎﻫﺎ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺮای
بقا ورای بستر زندگی بلاواسطهشان دارای اﻧﺴﺠﺎم و اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ
آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل وﺟﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺨﻔﯽ و ﻣﺠﺪدا ﺧﻠﻖ
ﮐﻨﻨﺪ (۲ .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی اﻧﻘﻼب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
اﺷﮑﺎل روﺑﻨﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ »وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی« وﯾﮋهی ﺟﺪﯾﺪ )ﻣﻠﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش ﺑﻪ بقا ،یعنی به فعال نمودن مجدد عناصر
قدیمی دامن بزند .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﺠﺪدی در دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻓﺎﻗﺪ
ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ از ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ ]ﺳﺌﻮاﻻت ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ[ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮم
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻖ »رﻓﻊ« را رد ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺮاز ﻫﺮ
ﺣﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺳﺨﯽ و ﻣﻐﺮور روس در
ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﺣﺘﯽ ﺣﺰب
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺪارا ﮐﺮد؟ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺌﻮال ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎن آﻧﺎن را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد؟
اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر نظری ﺑﺴﯿﺎری
وﺟﻮد دارد .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
اﻟﻮﯾﺖ دارﻧﺪ .دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ،ﻣﻦ از آﻧﭽﯿﺰی ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽای اﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
دﻗﺖ اﮐﯿﺪ ،ﯾﮏ درﯾﺎﻓﺖ اﮐﯿﺪا دﻗﯿﻖ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،اﻟﺰاﻣﺎت و
اﻧﮑﺸﺎف آﻧﺎن؛ ﯾﮏ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ دﻗﯿﻖ اﮐﯿﺪ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺑﺪاﻧﺎن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ آﻧﺎن را ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از
ﺗﻤﺎم اﺷﺒﺎح آﻧﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻮﯾﮋه اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دﯾﺪن ﯾﮏ ﺷﺒﺢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﻪی ﻫﮕﻞ ،از ﻫﻤﻪی
ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ ﺷﺒﺢ ﺑﻪ ﺷﺐ ،ﻣﺎ
اﺷﺒﺎح دﯾﮕﺮ
ـﺎ فرق
ـﺎﻓﮑﻨﯿﻢ ،ﯾـ
ـﻢ کمی نور بیشتر بر مارکس ﺑﯿـ
ـﻪ آن دارﯾـ
ـﺎز ﺑـ
ﻧﯿـ
نمیکند ،یک کمی نور مارکسیستی بر خود هگل ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از دو ﭘﻬﻠﻮﯾﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ »واروﻧﺴﺎزی« ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ.
ژوﺋﻦ-ژوﺋﯿﻪ ۱۹۶۲
اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺘﺮﺟﻢmehran-z@gmx.net :
] [1ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ،ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ذﮐﺮ ﻫﻤﻪی آﻧﺎن در اﯾﻨﺠﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻣﻮرد »ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻫﻤﯿﻦ
][2
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎﺧﺬ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺴﻢ«.
] [3ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺌﻮال را در ﻣﻮرد ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻄﺮح و دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد.
ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻟﺘﻮﺳﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﺟﺪا از
][4
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺣﻮﺻﻠﻪی ﯾﮏ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﺎرﺟﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد :اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻼﺳﻔﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی ممکن ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪی زﯾﺮ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ راﺑﻄﻪی زﯾﺮﺑﻨﺎ و
روﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ ممکن دﯾﮕﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻤﺴﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ:
Gilbert MURY – MATÉRIALISME ET HYPEREMPIRISME
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1026643/mod_resourc
e/content/1/PARAIN%2C%20Charles_Les%20caract%C3%A8res%20specif
iques%20%28e%20demais%20artigos%20do%20n%C3%BAmero%2018%2C%201
963%29.pdf
در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺰد آﻟﺘﻮﺳﺮ رﺟﻮع ﺑﻪ اﺛﺮ زﯾﺮ ﺑﺎﻟﯿﺒﺎر
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد:
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] [5رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب] .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻟﻪی »در ﺑﺎرهی
ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان« در ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪی ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در
ﻧﺴﺨﻪی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﺘﺮﺟﻢ([
] [6ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ،ﺟﺪا از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﻓﮑﺮی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ داد ،آﻟﺘﻮﺳﺮ دو ﻓﺎز ﻣﻬﻢ در ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
دو ﻓﺎز ﺑﺎ ﮔﺴﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻗﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺖ ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﯿﺰ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﯿﺮ )ﺑﺨﺼﻮص
در ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل( از ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای راﺑﻄﻪی ﻣﺎرﮐﺲ

و ﻫﮕﻞ )ﺑﻪ زﻋﻢ آﻟﺘﻮﺳﺮ( اﻣﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .از ﻧﮕﺎه آﻟﺘﻮﺳﺮ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺎرﮐﺲ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از دورهی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﮕﻠﯿﺎن ﺟﻮان
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،در ﭘﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻫﮕﻠﯽ دارد ﯾﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ از
ﻫﮕﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺒﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش/ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش درک آﻟﺘﻮﺳﺮ
ﺑﺮای ﻧﺤﻮهی ﻗﺮاﺋﺖ آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ،از-ﺧﻮد-ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ ،ﺷﺊﺷﺪﮔﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ
اﻟﻬﺎم ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﮑﺘﺐ ﻟﻮﮐﺎچ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﮑﺘﺐ
آﻟﺘﻮﺳﺮ و درﯾﺎﻓﺖ اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﻬﻢ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
] [7در اﯾﻨﺠﺎ )اﻟﺒﺘﻪ در زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ( آﻟﺘﻮﺳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺷﺎره دارد ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
ذﮐﺮ آﻧﺎن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺎٔﺳﯽ از ﻣﺘﺮﺟﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎزﮔﻔﺖ ﻣﺬﮐﻮر را در زﺑﺎنﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﺸﮑﻼت آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
.MARX, Postface de la 2e édition .1
.Marx, Nachwort zur 2. Auflage des Kapitals .2
ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﮑﻨﺪری:
http://www.esalat.org/images/Capital%20Marx%20-%201.pdf
ﺟﻤﻼت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ:
Sie steht bei ihm auf dem Kopf. Man muß sie umstülpen, um den
.rationellen Kern in der mystischen Hülle zu entdecken
در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﮑﻨﺪری )ﻣﺎﺧﺬ ﻓﻮق( ﺑﺎزﮔﻔﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ :دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ »در ﻧﺰد وی روی ﺳﺮ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ
ﻋﻘﻼﻧﯽ آن از ﭘﻮﺳﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺶ ﺑﻴﺮون آﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ آن را واژﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ«
ﻃﺒﻌﺎ آﻧﮑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ
 entdeckenﮐﺸﻒ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ دﻗﺖ ﺷﻮد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﻮق »ﻫﺴﺘﻪی ﻋﻘﻼﯾﯽ« ﻓﺎﻋﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ واژﮔﻮن ﺷﺪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﮔﺰارهی ﻓﻮق اﻧﺴﺎن )ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را واژﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ(
ﻓﺎﻋﻞ ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ Hülle .ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻔﺎﻓﻪ ،ﭘﻮﺷﺶ،

ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﺳﮑﻨﺪری دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺎرﺳﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ  mystischﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯽ
واژهای اﺳﺖ دارای ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم وﯾﮋه و در ﺑﺎﻻ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻫﮕﻞ و
ﻧﻈﺮورزیﻫﺎی ﻫﮕﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم رازآﻣﯿﺰاﻧﻪ و ﯾﺎ رازﻧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ .اﺳﮑﻨﺪری در ﻣﻘﺎﺑﻞ
 Mystifikationﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی  mystischﻧﻤﻮدن اﺳﺖ ،در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
ﻓﺮﯾﻔﺘﺎری )=ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﯽ ،دﻫﺨﺪا( ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻠﮑﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ از آن ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﮔﺬاﺷﺖ ﻓﺮﯾﻔﺘﺎراﻧﻪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارم و ﻧﺨﻮاﻧﺪهام.
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(
]Cf. « Feuerbach et la fin de la philosophie classique [8
« .allemande
]sublimé [9
] [10در ﻣﻮرد ﻫﺴﺘﻪ ،رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﮕﻞ» ،ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺗﺎرﯾﺦ«،
»ﻣﺮدان ﺑﺰرگ« ،ﺻﻔﺤﻪی .۳۳
»ﻣﺮدان

ﺑﺰرگ

را

ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ

ﺗﺎ

ﺑﺪاﻧﺠﺎ

ﻗﻬﺮﻣﺎن

ﻧﺎﻣﯿﺪ

ﮐﻪ

اﻫﺪاف

و

رﺳﺎﻟﺖﺷﺎن را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﺟﺮﯾﺎن آرام و ﻣﻨﻈﻢ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ
آﻧﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺧﺬ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای
آن ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ،و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،از روح دروﻧﯽای ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای دﺧﻮل ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ،
آن را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﭘﻮﺳﺘﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﺷﺪ«.
Hegel. Introduction à la Philosophie de l’histoire. (Vrin.
.Trad. Gibelin, p. 33). Les grands hommes
ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺎﻟﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻮه و ﺑﺎدام .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻪ رل ﭘﻮﺳﺘﻪای را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎدام را در ﺑﺮ دارد .ﻫﺴﺘﻪ
ﺑﯿﺮون و ﺑﺎدام در درون اﺳﺖ .ﺑﺎدام )اﺻﻞ ﺟﺪﯾﺪ( ﻫﺴﺘﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ را
ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻧﯿﺴﺖ )آن ﻫﺴﺘﻪی ﺑﺎدام ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ(.
ﺑﺎدام ﻫﺴﺘﻪای از آن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ :اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ و
ﻏﯿﺮه .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺟﻊ را ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورد ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺮح ﺑﺸﻮد.

] [11رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ ،ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ .ﺑﯽ ﺷﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪی
ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ را ﺗﺤﺖاﻟﻠﻔﻈﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد
او ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﻗﺪری ﺷ ِﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺎﺟﺮای ﻋﻈﯿﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪی ﮐﺸﻒ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺧﻮد او اﺷﮑﺎل آﮔﺎﻫﯽ فلسفیای را ﺳﺮ
ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﺷﺎن را در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و واﻗﻌﺎ
اﯾﻦ اﺛﺮ ﺣﺎوی ﻧﻘﺪ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ اﺳﺖ )اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او »ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ واژه« ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺻﻔﺤﻪی
 (۳۱و ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻫﮕﻠﯿﺎﻧﯿﺴﻢ در ﺑﺮ
دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻧﮕﻠﺲ ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎدی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهی ﻫﮕﻞ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ( و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﺪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ در ﺷﮑﻞ ﻫﮕﻠﯽاش ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ )ﺻﻔﺤﻪی
 .(۳۳ﯾﮏ ﺗﺰ ﺑﻨﯿﺎدی دﯾﮕﺮ :اﻧﮑﺸﺎف ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ »ﺿﺮورتﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه )ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﮕﻠﯽﻫﺎی ﺟﻮان را واداﺷﺘﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﮕﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ) .ﺻﻔﺤﻪی  (۱۲اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽراﻧﺪ )ﺻﻔﺤﻪی  .(۱۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻘﺪس را ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮد
)ﺻﻔﺤﻪی  (۱۳و ﻏﯿﺮه .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﺣﺎوی ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺗﺤﺖاﻟﻔﻈﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺗﻢ »واروﻧﺴﺎزی« ﭼﻨﺎن ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ از آن
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد] ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ[» :در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﮕﻠﯽ ﻓﻘﻂ
ماتریالیسمی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﺪ و ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﯾﺪهاﻟﯿﺴﺘﯽ
واژگونه و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﺻﻔﺤﻪی  (۱۷اﮔﺮ واژﮔﻮﻧﯽ ﻫﮕﻞ در
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻫﮕﻞ
واژﮔﻮﻧﮕﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ :از دو ﻧﻔﯽ ﯾﮏ اﺛﺒﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺻﻔﺤﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ) (۳۴ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﮕﻠﯽاش
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ )ﺑﺮ اﯾﺪه و ﻧﻪ ﺑﺮ واﻗﻌﯽ( اﯾﺴﺘﺎده ،ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ» :ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮد ِ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ِ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺪل ﺑﻪ
ﺑﺎزﺗﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪی ﺣﺮﮐﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﺳﺮش ﺑﺎﻻ ،ﯾﺎ دﻗﯿﻘﺘﺮ ،از ﺳﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد،
دوﺑﺎره ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪ«] .[11واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻓﻘﻂ
ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪیﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ
اﺷﺎره دارﻧﺪ .اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻋﺠﯿﺐ در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ) :ﻫﮕﻞ »ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺳﻨﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ« ﺻﻔﺤﻪی  ،(۸ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ »از ﻣﯿﻞ ﻻﯾﺰال ذﻫﻦ

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد« )ﺻﻔﺤﻪی (۱۰؛ و ﯾﮏ
ادﻋﺎی دﯾﮕﺮ :او ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ را ﺑﻮاﺳﻄﻪی زﻧﺪﮔﯽ
او در روﺳﺘﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﯾﻌﻨﯽ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺷﺪن و اﻧﺰوای او ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ )ﺻﻔﺤﻪی .(۲۱
]» [12درﺑﺎرهی ﺗﻀﺎدﻫﺎ« ،ﺟﺰوهای ﮐﻪ ﻣﺎﺋﻮ در ﺳﺎل  ۱۹۳۷ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ را در ﺑﺮ دارد ﮐﻪ در آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﻀﺎد
در وﺟﻬﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ-ﻫﮕﻠﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﻣﺘﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ،ﺟﻬﺖ ﻋﻤﺪه و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪه ﺗﻀﺎد ،ﺗﻀﺎد
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن اﻧﮑﺸﺎف ﻧﺎﻣﻮزون ﺗﻀﺎد ،ﻧﺰد
ﻫﮕﻞ ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺛﺮ ﻣﺎﺋﻮ ﮐﻪ ﻣﻠﻬﻢ از ﻣﺒﺎرزهی
او ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ در ﺣﺰب ﭼﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻋﻠﯽ اﻟﻌﻤﻮم در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺟﻬﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺠﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ او
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻨﺪ .ﺑﺨﺸﺎ ﻣﺠﺮد :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ]ﻣﺬﮐﻮر[
ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ]ﯾﺎ ﺑﺎرآورﻧﺪ[ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ویژگیهای دیالکتیک
در کل اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان پیآمدهای ضروری درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ.
][13
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دژﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ در ﻗﺮن  .۱۸-۱۷او ﻃﺮاح »ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ آﻫﻨﯿﻦ« ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
دژﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی آن ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(
] [14ﻟﻨﯿﻦ در »ﻧﺎﻣﻪی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺋﯿﺲ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻧﻪ
ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ ﻣﺎ ،ﻧﻪ آرزویﻫﺎی ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﮓ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ،و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ دو راﻫﯽ ﻧﻬﺎد :ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ و
ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺪرت را در ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ واﮔﺬار ﺑﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺒﺨﺸﺪ« .ﻣﺎﺧﺬ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ ،ﺟﻠﺪ ،۲۳
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺻﻔﺤﻪی .۴۰۰
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.«
LÉNINE. Sur notre révolution, OE:uvres choisies, t. II, [25]
.p. 1024
:( ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ۱

[ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﻪ26]

;LÉNINE, Maladie Infantile (pp. 750-751, pp. 760-762
«ﺑﻪ وﯾﮋه »اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدد ﮐﻪ »ﭘﺎﯾﯿﻨﯽﻫﺎ
اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﻬﻨﻪ را نخواهند و »ﺑﺎﻻﯾﯽﻫﺎ« اداﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ به
« )ﺗﺎﮐﯿﺪات از ﻟﻨﯿﻦ( اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻮری در.شیوه کهنه را نتوانند
. ]ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ[ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ۷۶۲-۷۶۰ ﺻﻔﺤﺎت
[:( ]ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ۲

LÉNINE, Lettres de loin, I OEuvres (éd. française), t. XXIII,
pp. 330-331
و ﺑﻮﯾﮋه» :اﮔﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ … ﭘﻴﺮوز ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻋﻠﺘﺶ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﮑﻢ ﻳﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ،ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ اﺻﯿﻞ ،جريانھاى
بکلى گوناگون ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ بکلى ناھمگون و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺳﻴﺎﺳﻰ و
ـﻢ در
ـﺎ ﮬـ
ـﻮﺟﻪای ﺑـ
ـﻞ ﺗـ
ـﺎرﭼﮕﯽ ﻗﺎﺑـ
ـﺎ ﯾﮑﭙـ
ـﺎﻋﻰ کاملا متناقض ﺑـ
اﺟﺘﻤـ
آﻣﻴﺨﺘﻨﺪ) «.ﺗﺎﮐﯿﺪات از ﻟﻨﯿﻦ(
] [27ﻣﻨﻈﻮر دو ﭘﯿﺶﺷﺮط »اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼﺑﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﻨﯿﻦ ،ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻮدﮐﯽ در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﻣﻮرد اول( ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﯾﻦﻫﺎ
ﺷﺮوط ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای گسست
مورد نظر اﻣﺎ ﺷﺮوط دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻻزﻣﻨﺪ ،ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺷﺮوط ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ« ﺟﻤﻊ زد ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(
] [28ﻟﻨﯿﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر و وﺳﻌﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ آن را ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺘﻨﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب ﺷﻮراﺋﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﮑﻨﺪ.
] [29وﺿﻌﯿﺖ »ﺑﺤﺮاﻧﯽ« ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺮات ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ
آشکار سازنده ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﮑﻠﺒﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان را از
ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ زده ﻣﯽﺷﻮد ،را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﺒﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ داد.
] [30رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎﺋﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻢ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎی )ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻔﺠﺎر ،اﻧﻘﻼﺑﯽ( آنتاگونیستی و ﺗﻀﺎدﻫﺎی غیر آنتاگونیستی اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺷﺪه اﺳﺖ )در ﺑﺎرهی ﺗﻀﺎدﻫﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭼﺎپ ﭘﮑﻦ ،۱۹۶۰ ،ﺻﻔﺤﻪی ۶۷
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( و ﻏﯿﺮه.
] [31اﻧﮕﻠﺲ )در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ژ .ﺑﻠﻮخ ۲۱ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ(  ۱۸۹۰ﻧﻮﺷﺖ» :در
ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮ وﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﻦ ،ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ما
مجبور بودیم در مقابل حریفهایمان بر اصل اساسیای تاکید بکنیم ،که
توسط آنان نفی میشد .و هیچگاه نه وقت ،نه جا یا فرصت آن بود مکان
صحیح لحظات دیگری را نشان بدهیم که در تاثیر متقابل درگیر

بودند «.در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮری ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﻟﺤﻈﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ
داﺷﺖ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ضمیمهی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﺎﯾﻠﻢ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ را
ﻧﻘﻞ ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﺮاﻣﺸﯽ ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ-ﻗﺪرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﻢ در ﻗـﺮن  ۱۹اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ» :عنصر جبرگرا ،قدرگرا و
مکانیکی همواره یک »رایحهی« بلاواسطهی ایدئولوژیک فلسفهی پراکسیس
بوده است] ،این عنصر[ یک نوع مذهب و محرک )به معنای یک مادهی
مخدر( است که خصلت »فرودستانهی« لایههای اجتماعی معینی بدان
ضرورت داده و آن را به لحاظ تاریخی توجیه کرده است .وقتی که
انسان ابتکار عمل در مبارزه را در دست ندارد و خود مبارزه در
نهایت همسان با یک سری شکست میشود ،جبرگرایی مکانیکی بدل به
نیروی عظیمی برای مقاومت اخلاقی ،انسجام ،استقامت صبورانه و
مداوم میشود» .من در این لحظه شکست خوردهام ،اما در دراز مدت
امور به نفع من عمل میکنند« و غیره .ارادهی واقعی در پردهای ]از
نمایش[ ایمان لباس مبدل عقلانیت حتمی تاریخ ،جامهی مبدل یک شکل
غیر علمی و بدوی فرجامگرائی شورمند به تن میکند که همچون یک
جایگزین برای قضاء و قدر ،مشیت الهی و غیرهی مذاهب فرقهای به نظر
میآید .ما باید بر این امر واقع که حتی در چنین مواردی در واقعیت
یک ارادهی فعال قوی وجود دارد اصرار بورزیم … ما باید بر این امر
واقع که قدرگرايی فقط در خدمت پوشاندن ضعف ارادهی فعال و واقعی
است ،تاکید بکنیم .به این دلیل است که نشان دادن بیهودگی
جبرگرائی مکانیکی که به عنوان فلسفهی سادهلوحانهی تودهها قابل
توضیح است ،همواره ضرورت دارد ،و آنگاه که توسط روشنفکران از آن
یک فلسفهی منسجم و متامل تولید بشود ،بدل به علت انفعال و خود-
OEuvres choisies, Ed. Sociales, pp.
بسندگی احمقانه میشود…«
33-34
تقابل )روشنفکران-تودهها( از قلم یک تئوریسین مارکسیست ممکن است
به نظر عجیب بیآید .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮاﻣﺸﯿﺎﻧﻪی روشنفکر
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده وﺳﯿﻊﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ
ﻧﺰد ﮔﺮاﻣﺸﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﺼﻮری ﮐﻪ روشنفکران از ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی نقش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان سازماندهندگان و
رهبران )ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻓﺮوﭘﺎﯾﻪ( ]ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد[ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﺮاﻣﺸﯽ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــــﺪ» :این ادعا که همهی اعضاء یک حزب سیاسی باید روشنفکر
ارزیابی بشوند ،ممکن است موجب شوخی و مزاح بشود ،معهذا با تامل
در آن ]دیده میشود[ که چیزی دقیقتر از آن وجود ندارد .باید درجات

تمیز داده شوند .یک حزب میتواند در درجهی پائین یا در درجهی
بسیار بالای خویش گسترشی کم و بیش بالا یا پائین داشته باشد ،اما
این مسئله نیست :مسئله کارکرد حزب است که رهبری و سازمان دادن،
یعنی مسئله کارکرد آموزشی یعنی کارکرد روشنفکرانه آن است«.
Oeuvres dioisies, Editions Sociales, S. 440
] [32دوران وﯾﻠﻬﻠﻢ در آﻟﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۹۰ﺗﺎ  ۱۹۱۸را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر آﻟﺘﻮﺳﺮ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۱۸در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ.
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(
] [33رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ک .اﺷﻤﯿﺖ )» :(۲۷/۱۰/۱۸۹۰ﺑﺎزﺗﺎب
ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت در زﻣﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﻗﺪرت دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ در دراز ﻣﺪت داﻏﺎن
ﻣﯽﺷﻮد …« در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺼﺎﺋﻞ اﯾﻦ دو ﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
]Contingente, contingently, kontingent [34
] [35ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻋﻘﻞ  Ruse de la Raisonﻧﺰد ﻫﮕﻞ :ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﮕﻞ
ﻓﺮﺟﺎمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ زﻋﻢ او ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ او »روح
ﺟﻬﺎن« در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آزادی ،ﺑﺮﺳﺪ .اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ذﻫﻨﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
)ﺳﻮدﺟﻮﺋﯽ ،ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ و ﻏﯿﺮه( ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻘﻞ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ
ﺳﻮد ﺧﻮد )ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻧﮓ( ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد از آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﮕﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻋﻘﻞ« اﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ »ﻋﻘﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ« ﺗﺮﺟﻤﻪی
ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺻﻔﺤﻪی  ۲۱رﺟﻮع ﺷﻮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
] [36و ﻃﺒﻌﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن در ﻫﺮ»واروﻧﺴﺎزی« ،اﺻﻄﻼﺣﺎت در درﯾﺎﻓﺖ ﻫﮕﻠﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ جامعهی مدنی و دولت ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
] [37آﻟﺘﻮﺳﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻓﻘﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺷﺎره دارد ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﺳﯿﺎی دﺳﺘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ارﺑﺎﺑﺎن ﻓﺌﻮدال ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽآورد ،و آﺳﯿﺎی ﺑﺨﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﺻﻔﺤﻪی ۱۱۸
ﭘﯽ دی اف ،ﻧﺸﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
] [38در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد

ﻧﺪارد و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ

ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

]sublimation [39
]sublimé [40
]Lettre d’ENGELS à Bloch du 21 sept. 90 (Ed. Sociales). [41
.:MARX et ENGELS, Etudes Philosophiques, p. 123
] [42اﻧﮕﻠﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ
ﺗﺌﻮری در آن ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎء ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد آن
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ« او آﻧﺘﯽ دورﯾﻨﮓ و
)ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺻﻔﺤﻪی (۱۳۰

ﻧﺪرت ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮوﻣﺮ ﻟﻮﺋﯽ
اﺳﺖ .در ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل
ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ را ﻧﯿﺰ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﯾﮏ
ﻧﯿﺰ اﺷﺎرات
ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد

] [43اﻧﮕﻠﺲ» :ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﻏﯿﺮه … و ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ
آدمﻫﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺻﻔﺤﻪی (۱۳۰
] [44ﺗﻼشﻫﺎی ﻟﻮﮐﺎچ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻫﮕﻞﮔﺮاﺋﯽی ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ :اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻟﻮﮐﺎچ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻫﮕﻞ و ﺷﺎﮔﺮد زﯾﻤﻞ و دﯾﻠﺘﺎی ﺑﻮدن ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﺠﻮﯾﺪ .گرامشی
ﻗﻄﻊ دﯾﮕﺮی دارد .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ در دفاتر زندان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ :اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺪﯾﻊ و در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺒﻮغآﻣﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻨﯿﺎدی اﻣﺮوز ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪی
روﺑﻨﺎﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻧﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻔﯿﺎت واﻗﻌﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮم هژمونی را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ راه ﺣﻞ ﻧﻈﺮی در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد
و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ ]ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ[ آﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻼش
ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﮔﺮاﻣﺸﯽ را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و اداﻣﻪ داده اﺳﺖ؟
]Modality [45
]Presentiment, Ahnung, presage [46
]ipso facto [47

