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"مارکسيسم ايرانى" عمل درۀنقدى برفلسف  

ايرانسوسياليستى در -و داليل شکست جنبش کارگرى    
شش ماه هشتاد و دهم اسفند چهار                                                         یدوني فرديفرش

  
 

هاى  ى انقالب بهمن شهروندان ايران تحت آرمان آستانهبيست وهشت سال پيش، در

امپرياليسم  اقتصادى از-، عدالت اجتماعى واستقالل سياسىبرابرى، آزادى انديشه

. ى سلطنتى را سرنگون کردند جهانى به سرکردگى آمريکا متفق شدند و نظام مشروطه

ها، در  به عنوان نمايندگان اين آرمان" مارکسيستى"هاى  که برخى سازمان با وجودى

هاى مردمى تبديل شدند، چندى نگذشت که چنان شکست  ترين مدت ممکنه به نهاد کوتاه

ها در ايران باقى  گونه اثرى و حتا يک آدرس پستى از آن اى خوردند که هيچ قاطعانه

 -  تئوريک و نبرد طبقاتى -ى رقابت نظرى  به اين ترتيب، بخشى از طيف سياسى به صورت فيزيکى از صحنه. ماندن

سو و بنا بر درک کارگران ايران نيز به تنهايى و به دليل کمبود تجربيات مبارزاتى از يک . اجتماعى حذف شد

نبودند که حداقل سنديکايى براىسوى ديگر، قادر از به عدالت اسالمى  شان ى وتوهمقوانين اجتماع خود از ى روزمره  

.دهى کنند شان سازمان  طبقاتى- صنفى و طرح مسائل اجتماعى-دفاع از منافع مادى    

هاى  طرح اين پرسش ضرورى است که چرا اسالميون موفق به کسب قدرت سياسى و تشکيل دولت شدند، اما سازمان

ى، نه تنها در راستاى کسب قدرت سياسى توفيقى نداشتند، بلکه حتا قادر  سوسياليست-و جنبش کارگرى " مارکسيستى"

  نبودند که حداقل مانع تشکيل نظام جمهورى اسالمى شوند؟

ضرورى " طبقاتى ۀدهى جامع سازمان نهادى مختص به"عنوان  دولت به فوق شناختى اجمالى ازۀرک مقولبراى د

هيت او دولت را از تضادهاى طبقاتى، يعنى از ما.  تاريخى است- فلسفى اى بنا بر تحليل گرامشى دولت پديده. است

که بررسى ماهيت دولت  حالىدر. کند دارى استنتاج مى نظام سرمايهمناسبات توليدى درهاى مولد و آنتاگونيستى نيرو

  .کند ليستى بررسى مىآ  اجتماعى را ايده-دولت وروند تحوالت سياسى رياليستى دارد، گرامشى فرم بخصوص ماتۀجنب

ى نخست، هر دولتى   تاريخى به اين معنا است که در وهله-اى فلسفى  تر، درک دولت به عنوان پديده به بيان مفهوم

هاى مولد و  ى متضاد نيرو در واقع اين همان حوزه. ى انباشت مخصوص به خود را دارد زيربناى اقتصادى و شيوه

نهادى مختص به "شود و ماهيت دولت بورژوايى را به عنوان  بش کارگرى مىمناسبات توليدى است که منجر به جن

ى بعدى، هر دولتى روبناهاى ايدئولوژيک، فرهنگى، علمى،  در وهله. کند معين مى" ى طبقاتى دهى جامعه سازمان

يک طبقات تسلط روبناها در کنکاش نظرى ميان روشنفکران ارگان. سياسى و قضايى مسلط و منحصر به خود را دارد

ن و مکانى که در آن ى کنکاش روشنفکرا حوزه. کنند شوند و افکار عمومى را متأثر و متشکل مى متخاصم معين مى

 -نبرد سياسى اجتماعى و- مدنى رقابت فرهنگىۀجامعدر.  مدنى استۀگيرد، جامع ل مىاجتماعى شک-آگاهى طبقاتى
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ى بخصوصى هستند  روشنفکران ارگانيک پاسدار منافع طبقه. شوند ل مى طبقاتى متشک-صنفى براى تحقق منافع مادى

  .کنند ى ايدئولوژى و در رقابت تئوريک براى تحکيم هژمونى موجود و يا تشکيل هژمونى نوين فعاليت مى و به وسيله

عوامل ( طبقاتى -عىهاى اجتما انگيزهو) سوبژکتيوعوامل ذهنى و(روشنفکران ارگانيک هاى   پيوند ايدهۀهژمونى نتيج

دهند و فرم بخصوص دولت  را تشکيل مى" بلوک تاريخى"بنا،  بنا با رو ى ادغام زير است که به شيوه) عينى و ابژکتيو

  .سازند  تاريخى دولت را مى-ى فلسفى  کنند و به اين ترتيب، پشتوانه را در رابطه با توازن قواى آنتاگونيستى معين مى

 که بنا است بنا و رو رامشى فرم بخصوص دولت، وابسته به يک رشته مناسبات ديالکتيکى بين زيرديدگاه گنتيجه، ازدر

ى مدنى و گفتمان روشنفکران ارگانيک نمايان  ها در جامعه  طبقاتى، نهادينه شدن آن-از يک سو در مبارزات اجتماعى

دارى و حفظ سازمان  اى تداوم نظام سرمايههاى دولت بر شوند و از سوى ديگر به صورت تعيين کننده، عامل رفرم مى

واقع منجر نامد که در یم" انقالب منفعل"اجتماعى را-حوالت سياسىتهاى دولت و شى رفرمگرام. طبقاتى جامعه هستند

  .شوند به تغيير فرم بخصوص دولت مى

بقاتى بورژوازى است و  ط-ليکن فرم بخصوص دولت از يک سو، وابسته به فرهنگ، ايدئولوژى و سازمان تاريخى 

ى آنتاگونيسم آن، يعنى جنبش  ى طبقه ى مبارزاتى و درک روزمره از سوى ديگر، بستگى به سازمان اجتماعى، شيوه

را ) عوامل ذهنى(ى فلسفى دولت  هاى مسلط بر افکار عمومى، پشتوانه که ايده به بيان ديگر، در حالى. کارگرى دارد

 -ى تاريخى  ها را دارند، جنبه ى تحقق اين ايده  صنفى که انگيزه-هاى طبقاتى  ى، نهادهاى اجتماع کنند، جنبش معين مى

هاى مدرن بورژوايى در اروپاى غربى و فرم  براى نمونه عامل تشکيل دولت.دولت هستند) عوامل عينى(تجربى 

وران رفرماسيون و ى دنيوى شدن مؤمنين در د گرا از يک سو، نتيجه ى مرفه و انسان سياسى دمکراسى، جامعه

بوده که منجر به تشکيل فرهنگ متقابل و ايجاد ديدگاه نوين و ) رنسانس(بازنگرى فلسفى به دين در دوران نوزايش 

دمکراسى بورژوايى در فرم سياسى موجود آن از سوى ديگر، حاصل . مسلط بورژوازى به دين و دنيا شده است

ى مدنى  ها بوده است که در جامعه  روشنفکران ارگانيک اين جنبش اجتماعى و فعاليت-هاى کارگرى  مبارزات جنبش

ى گفتمان مسلط اجتماعى، افکار عمومى را براى تحقق اهداف اجتماعى خود متأثر و روند  اند و به وسيله مستقر شده

  .اند  تحوالت جامعه را معين کرده

گرا و  ى تدوين نگرشى مثبت ، انگيزهروشن است که طرح مکانيزم فوق به عنوان عامل روند تحوالت اجتماعى

شمول به سير تاريخ بشرى را ندارد زيرا نه تجربيات تاريخى مصداق اين نگرش هستند و نه وضعيت موجود  جهان

ورزد که  اين مکانيزم فقط بر اين نظريه تأکيد مى. کنند جهانى و تروريسم کنونى اسالميون، چنين نگرشى را مجاز مى

هاى  يخ است و وقايع تاريخى به صورت مثبت و يا منفى آن، فقط وابسته به توازن قوا ميان نيروى تار انسان سازنده

هدف اين .ى ضعف ديگرى و بر عکس است ى نقطه نفوذ و قدرت اجتماعى يکى، نشانه. سازنده و سياه جامعه هستند

ى قواى سياه  يست که به وسيلهدارى در ايران، به شکل جمهورى اسالمى ن نوشته بررسى فرم بخصوص نظام سرمايه

اين تحليل تحت عنوان . جامعه و با ائتالف شوم روحانى و بازارى، يعنى ميان نمايندگان حوزه و حجره متحقق شد

هدف اين . در همين جلد ارائه شده است" ساالرى دينى در ايران فلسفه و تاريخ دولت اسالمى و داليل شکست مردم"

 سوسياليستى است که به خاطر نقائص -ى جامعه مانند جنبش کارگرى  اى سازندهى ضعف قو نوشته بررسى نقطه

  .اش قادر نبود مانع استقرار نظام جمهورى اسالمى در ايران شود ى عملى فلسفه
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  :ند ى تئوريک فوق به شرح زير هاى اين نوشته بنا بر پشتوانه پرسش

  شوند؟ کار کشور مى  بى جيره و مواجب اقشار محافظههمواره تبديل به سياهى لشکر" هاى ايرانى مارکسيست"چرا 

  اند؟ ها و احزاب آن نهادينه نشده  سوسياليستى در ايران تاريخى ممتد ندارد و سازمان-چرا جنبش کارگرى 

  کنند؟  اجتماعى شرکت مى-مبارزات طبقاتى در با کدام درک روزمرهى سياسى و ين جنبش با کدام فلسفهفعالين سياسى ا

ى حاکم کشور فرهنگى متقابل  کار و طبقه شوند در برابر اقشار محافظه موفق نمى" هاى ايرانى مارکسيست "چرا

  مانند؟ ها محبوس مى  اجتماعى آن-تشکيل دهند و پيوسته در پوشش اخالقى 

  اند؟ ى کارگر بسيج نشده چرا هنوز قشرى از روشنفکران در ايران براى دفاع از منافع طبقه

شوند که در  موفق نمى" هاى ايرانى مارکسيست" اجتماعى عينى در کشور، -د تضادهاى طبقاتى چرا با وجو

هاى متفاوت اقتصادى، سياسى و فرهنگى گفتمان غالب اجتماعى را معين کنند و افکار عمومى را در مسير  حوزه

  تحقق اهداف سياسى خود دگرگون سازند؟

  شود؟ يابد و توافقى اجتماعى براى تشکيل آن ايجاد نمى ان تعميم نمىچرا ذهنيت استقرار نظام سوسياليستى در اير

مذهبى موفق به تشکيل دولت -هاى متفاوت ملى جناحاسالميون وايران مانند درباريان،کار محافظهقشارانجام، چرا ا سرو

  خورند؟ اليستى شکست مىسوسيتشکيل نظامراستاى انقالب اجتماعى ودر" مارکسيستى"هاى  ليکن سازمان شوند، مى

در اين راستا نه تنها . به نقد کشيده شود" مارکسيسم ايرانى"ى عمل در  هاى فوق بايد فلسفه براى پاسخ دادن به پرسش

در ايران " مارکسيسم"معرفى مارکسيسم کالسيک ضرورى است، بلکه بررسى مبانى فلسفى که منجر به تعميم 

ى مارکسيسم که در سير به سوى ايران  ى اول، مبانى فلسفه بنابراين در وهله. آيد اند، اجتناب ناپذير به نظر مى شده

ى شهروندان ايرانى است که به عنوان عامل  ى بعدى، نقد درک روزمره در وهله. شود اند، بررسى مى دگرگون شده

  .شود در ايران، ارزيابى مى" مارکسيسم"ى  مترقبه تعميم غير

  کالسيکى مارکسيسم  مارکس و فلسفه
ى تربيت او را متأثر  براى درک بهتر مارکسيسم کالسيک، در نظر گرفتن زندگى مارکس و آداب و رسومى که شيوه

اى بود   اجتماعى-اند، ضرورى است زيرا او نيز مانند هر انسان منحصر به فرد ديگرى، مولود محيط فرهنگى  کرده

ها  ى آغاز فعاليت آن سازند، ليکن نقطه ها هستند که تاريخ را مى نبديهى است که اين انسا. که در آن متولد و تربيت شد

 تجربى و امکانات اين فعاليت را ايجاد -ى نظرى  اى هستند که از يک سو، پشتوانه  فرهنگى-هاى اجتماعى  داده

ر، براى درک بهتر به اين اعتبا. سازند را نيز معين مى ى آن کنند و از سوى ديگر، حدود توفيق اين فعاليت و نتيجه مى

ى تکامل فکرى  ى مارکسيسم کالسيک، بررسى درجه هاى تئوريک و تجربى مارکس و شناخت فلسفه آورد دست

 پراتيک مارکس را -اى که در واقع امکانات و حدود فعاليت تئوريک  هاى اجتماعى جامعه، تحوالت اقتصادى و نهاد

اند که  ى اروپايى قرن نوزدهم بوده گر، اين مناسبات کلى جامعهبه بيان دي. رسد اند، ضرورى به نظر مى معين کرده

ى سياسى او را  اند و شخصيت و فلسفه مارکس را با خصلتى منحصر به فرد از نظر جسمى و روحى تغذيه کرده

  .اند ساخته و پرداخته

پدر بزرگ او . تولد شداى يهودى، در شهر ترير و در ايالت صنعتى راين واقع در آلمان م کارل مارکس در خانواده

تمايل  ى آزاد دان و به فرهنگ و اندشيه پدر او هاينريش نام داشت که مردى عالم، حقوق. لوى، خاخام يهودى بود
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وقتى کارل شش ساله بود، پدرش به دين مسيحيت گرويد تا از يک سو به جوامع فرهنگى مسيحى راه . شديدى داشت

. شد، رهايى يابد  در زادگاه کارل بر يهوديان روا مى١٨١٥پس از سال پيدا کند و از سوى ديگر از آزارى که 

آشنايى کارل با . ى شديدى به ادبيات قرن هيجدهم فرانسه، يعنى دوران روشنگرى داشت هاينريش مارکس عالقه

ک و دان انگليسى جان ال هاى فيلسوف و اقتصاد نوشته. ى پدرش ميسر شد جوانيش، به وسيله فلسفه در دوران نو

اى بودند که در اختيار کارل قرار گرفتند و او را تحت  نويسندگان فرانسوى مانند ديدرو و ولتر، اولين منابع فلسفى

  .تأثير قرار دادند

ى  او با پيروى از فلسفه. وارد دانشگاه بن شد١٨٣٥سال ى دبيرستان پايان داد و در  دورهسن شانزده سالگى بهکارل در

ترين  اى راديکال از تمامى تعصبات کهن جامعه بريد و به اين ترتيب به اصولى ران جوانش به شيوهفک هگل و مانند هم

 به صورت غيابى ١٨٤١او در سال . انتقاد به روابط اجتماعى و نقد تفکر دينى که بر جامعه مسلط بود، دست يافت

هاى  تفاوت"حقيقاتى مارکس، بررسى ى ت موضوع رساله. ى دکتراى فلسفه از دانشگاه ينا شد موفق به کسب درجه

  .)١(بود " ى طبيعى دمکرايت و اپيکورى فلسفه

ى نويه راينيشه و در روند  نگارى نزد روزنامه ى مارکسيسم پس از پايان تحصيل کارل و در دوران روزنامه فلسفه

بنا بر ارزيابى . ى مسلط جامعه شکل گرفت مبارزات سياسى، تحقيقات اقتصادى و کشمکش فلسفى او با فلسفه

  . )٢(ى متفاوت اين دوران قابل فهم است  ى کالسيک مارکسيسم فقط با بررسى سه پروژه گرامشى، فلسفه

انباشت سرمايه کشاف اقتصادى واين دوران اندر. شدآغاز١٧٦٠سالانگلستان بود که ازالب صنعتى در اول، انقۀپروژ

 مارکس با عنوانشاهکار. مدرن جهانى متشکل شدهمان هنگام بازاردر. ردپيدا کتصور قابلبريتانيا ابعادى غيردر

 ۀترين شيو مدرنو ترين شکوفادوران است که به عنوان تحليلى ازآن اقتصادى انگلستان در نقد سياست،"سرمايه"

 سومو دوم لدج .شدمارکس منتشر دوران حيات در "سرمايه" جلد اول.انجام رسيددارى به سر انباشت نظام سرمايه

خود به تنهايى به اتمام انگلس مابقى جلد سوم را.هاى مارکس تدوين شدند نوشتهدستاز انگلس وۀوسيلبه  "سرمايه"

  .رساند

اقتصاد انگلستان در اواخر قرن هيجدهم به اوج شکوفايى خود رسيد و پس از آن در روندى افولى قرار گرفت و 

هاى  فرض براى انقالب صنعتى در انگلستان تمامى پيش. حران اقتصادى خاتمه يافت در ب١٨٣٠سرانجام در سال 

ى ازدواجش را براى قطع ارتباط با   مسئله١٦ قرن ٣٠ى  پادشاه انگلستان، هاينريش، در دهه. ضرورى وجود داشت

مبارزه با خرافات، . )٣(اى دولتى در انگلستان رواج داد  واتيکان بهانه کرد و پروتستانتيسم را به صورت پروژه

هاى متفاوت پروتستان بود  ى فرقه ى کسب عنايت الهى، برنامه زدگى و تبليغ اخالقيت شغلى با انگيزه رهايى از افسون

ى ذهنى شهروندان  در نتيجه، در دوران انقالب صنعتى انگلستان، نه تصفيه. داشت که موانع انباشت ثروت را بر مى

ضرورت داشت و نه نهادى مانند واتيکان ) اى سلطه جهان(به منطق دنيوى ) گريزى جهان(براى تعويض منطق دينى 

يکى از عوامل ديگر شکوفايى دراز مدت در .شد آورى و استفاده از آن در صنعت مى با عقايد دگماتيک خود مانع فن

دگى و بافندگى بارآورى ى پرنده و تکامل دستگاه ريسن اختراع ماسوره. آورى جديد بود يابى به فن انگلستان، دست

استفاده از ماشين بخار در روند توليد، براى اولين بار ميسر کرد . هاى مولد در بخش نساجى را دگرگون ساخت نيرو

ى جيمز  تکامل ماشين بخار دورانى به وسيله. که انرژى منابع فسيل مانند زغال سنگ، جايگزين انرژى انسانى شود
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ها  داد که صنايع توليدى را که تا کنون براى استفاده از انرژى آب در کنار رودخانه دارن امکان مى وات، به سرمايه

استفاده از ماشين بخار براى استخراج زغال . ى کارگر منتقل کنند هاى ديگر و محل اقامت طبقه مستقر بودند، به شهر

هاى پراکنده را  کرد، بلکه بازار ن مىى خط آهن، نه تنها منابع روزافزون انرژى را تأمي سنگ و حمل و نقل به وسيله

  ).٤ (کرد پيوست و به اين ترتيب، شرايط و تداوم شکوفايى دراز مدت را تضمين مى به هم مى

ى  در وهله. هاى انقالب صنعتى بودند باوم در اواخر قرن هيجدهم دو مورد اساسى از ضرورت بنا بر ارزيابى هوبز

دهش به سرعت با اختراعات جديد منجر به  داد و باز داران مى ى به سرمايههاى استثناي نخست، آن صنعتى که پاداش

افزون يک بازار انحصارى بود که طبيعتًا زمانى از  ى بعد، گسترش روز در وهله. شد تر و بيشتر مى توليد ارزان

اولى، صنايع . )٥(داد  کرد و بازار مدرن جهانى را سازمان مى هاى ملى به عنوان مرز اقتصادى عبور مى مرز

ريزى و  ديگر تقسيم کار جهانى را برنامه ى مستعمراتى دولت انگستان بودند که با هم نساجى و دومى سياست توسعه

يعنى بعد از زمانى . فرم استثمارى دولت انگلستان بيش از يک قرن قبل از انقالب صنعتى شکل گرفت. متحقق کردند

ى اقتصادى به عنوان اهداف  از اين پس، منفعت فردى و توسعه. ام شدکه نخستين پادشاه توسط ملتش محاکمه و اعد

در نتيجه، دولت انگلستان هم داراى اقتصادى به .ى حاکم انگلستان پذيرفته شد عالى سياست دولت توسط دربار و طبقه

 ديگرى از چنگ ها را يکى پس از ى کافى تجاوزگر داشت که بازار ى کافى نيرومند بود و حکومتى به اندازه اندازه

اش، فرانسه  لى بر رقيب اص١٨١٥ تا ١٧٧٣هاى متعدد از سال  قواى نظامى انگلستان در جنگ. حريفانش در آورد

  .)٦(اروپايى حذف کرد جهان غيررا ازا، عمًال تمامى حريفان خودى آمريک قارهاز بعضى مناطق دربه غيرغلبه کرد و

اى متضاد و دوگانه  ى بيست قرن نوزدهم آغاز شد، جوامع اروپايى چهره ط دههى رکود اقتصادى که از اواس در آستانه

. ى زندگى شهرى و اقشار بورژوازى گذاشته بود شد که انقالب صنعتى بر شيوه از يک سو تأثيراتى نمايان مى. داشتند

ا اختراع و استفاده از چراغ ب. تر از قبل تکثير يافتند و توليدات صنعتى به ارقام نجومى رسيدند هاى بزرگ سريع شهر

براى . شدند ى نور خيره کننده روشن مى آرگاند شهرهاى بزرگى مانند لندن، دوبلين، پاريس و سيدنى به وسيله

هاى آرگاند را از طريق زغال سنگ  هاى غول آسايى ضرورى بود که گاز چراغ روشنايى شهرها، تأسيس کارخانه

زغال سنگ براى تأمين انرژى .  ميليون تن در سال رسيد٦٤٠زغال سنگ به  استخراج ١٨٤٠ى  در دهه. توليد کنند

 ميليون مسافر از خطوط راه آهن بريتانيا و ٤٨در اين ايام . شد هاى بخارى نيز مصرف مى قطار راه آهن و کشتى

يتانياى کبير و توانستند بر روى پنج هزار مايل خط آهن در بر  مسافران مى١٨٥٠تا سال . کردند ايرلند استفاده مى

هاى منظم کشتى بخار هم اکنون  سرويس. خواستند، سفر کنند روى نه هزار مايل خط آهن در آمريکا به هر سو که مى

ى تلگراف که  هاى متعدد به وسيله با اتصال کشور. کردند اروپا و آمريکا، اروپا و جزاير هند را به يکديگر متصل مى

ترى پيدا  تر شد و ابعاد گسترده گاه لندن، اختراع شده بود، تجارت جهانى سهلتوسط پروفسور ويتستون، استاد دانش

در اين دوران .  ميليون پوند استرلينگ رسيد٨٠٠، تجارت جهانى چهار برابر شد و به ١٧٨٠در مقايسه با سال . کرد

، آلمان، فرانسه و آمريکا هاى منتشر شده در بريتانيا کردند و کتاب چهار هزار روزنامه شهروندان جهان را مطلع مى

  .)٧(ساليانه از عدد صد هزار به مراتب فراتر رفت 

ى زندگى بورژوايى به سر  ها و در حسرت شيوه ى شهر از سوى ديگر، قربانيان انقالب صنعتى بودند که در حاشيه

ى نامرئى بر عامل اصلى اين تضاد، ماهيت قوانين بازار بود که رقابت بى امان را به صورت دست. بردند مى
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آورى  ها يا مجبور به استفاده از فن آن. داد کرد و آنان را در مقابل دو آلترناتيو ممکنه قرار مى گران تحميل مى صنعت

پيوستند  ى آن در روند انباشت ثروت به صورت سازنده دخيل شوند و يا بايد به ارتش کار مى نوين بودند که به وسيله

تراکم .ها کااليى را که مالکش بودند، يعنى نيروى کار خود را به بازار عرضه کنندکه براى امرار معاش خويش، تن

انهدام توليدات . کرد ها، روند ممتد سلب مالکيت را تشديد مى ها و توليدات انبوه و مرغوب آن ها در شهر کارخانه

وران  گران و پيشه بديل صنعتاى به غير از ت ها و نابودى صنعت کوچک ريسندگى و بافندگى نتيجه کوچک در کارگاه

ترى از انبوه  افزود و همواره بخش وسيع ى کارگر مى به پرولتاريا نداشت که در اوايل قرن نوزدهم به جمعيت طبقه

ها نيز مانند مردان  آن. بديهى است که زنان و کودکان نيز از جبر اقتصادى در امان نبودند. گرفت مردم را در بر مى

دادند زيرا نيروى  ها اولويت مى داران به استخدام آن نواده به کار مزدى اشتغال داشتند و سرمايهبراى امرار معاش خا

  .)٨(تر بود  شده شان در روند توليد به مراتب تضمين تر و انظباط شان به مراتب ارزان کار

. ى کارگر نداشت قهتر براى طب شد که حاصلى جز درد و رنج فزون اى دگرگون مى به اين ترتيب، جامعه به شيوه

ى کارگر را به صورت  شدند که فالکت طبقه اى متشکل مى هاى اجتماعى بديهى است که تحت چنين شرايطى جنبش

دل تحت نام جنبش  کشان ساده گروهى از زحمت. هاى خود جوش محرومان شهرى و صنعتى نمايان کنند نهضت

شان را  بار اجتماعى دند زيرا عامل وضعيت فالکتدا ها، براى تخريب ماشين آالت صنعتى فراخوان مى لوديت

گران و  اى پيدا کرد زيرا تعداد کثيرى از سودا ى توده چندى نگذشت که اين جنبش جنبه. دانستند آورى نوين مى فن

لود بنا به روايتى نام يک ژنرال . کشاورزان نيز به عنوان قربانيان بورژوازى ثروتمند و متکبر از آن حمايت کردند

هاى خود را با نام لود امضاء  فعالين اين جنبش بيانيه. اى و به روايتى ديگر نام کارگرى مبارز بوده است سطورها

  .)٩ (اى بدهند ى اسطوره ى خود جنبه کردند که به سازمان و مبارزه مى

بود که عوامل دارى  ى سرمايه دهى بازار مدرن جهانى، تشکيل جامعه حاصل انقالب صنعتى در انگلستان و سازمان

ى  ى مارکس، بررسى وقايع ابژکتيو جامعه نقد سياست اقتصادى به وسيله. کرد هاى طبقاتى را مهيا مى عينى جنبش

  .دارى اين دوران است سرمايه

ى  فلسفه.  در اروپا به وقوع پيوستند١٧٨٩اى بودند که با انقالب فرانسه، پس از سال  ى دوم، تحوالت سياسى پروژه

مارکس براى مدتى به عنوان . هاى انقالبى آتى شکل گرفت سيسم تحت نفوذ انقالب فرانسه و جنبشسياسى مارک

هاى  تحليل. کرد تبعيدى در پاريس به سر برد و بعد از آن جسته و گريخته و براى فعاليت سياسى به فرانسه سفر مى

ترين کارشناسان علم سياسى  ز برجستهکنند که او يکى ا ى فرانسه به خوبى روشن مى سياسى او از دولت و جامعه

و "  آمانى-هاى فرانسوى  سالنامه"توان از همکارى او با آرنولد روگه براى انتشار  از جمله مى. فرانسوى است

کمون (جنگ داخلى در فرانسه "و " هيجدهم برومر لوئى بناپارت"، "نبرد طبقاتى در فرانسه"هاى او مانند  کتاب

گونه که اقتصاد جهان در قرن نوزدهم عمدتًا تحت تأثير انقالب صنعتى بريتانيا شکل گرفت  مانه. را نام برد)" پاريس

هاى اجتماعى  و عوامل عينى مبارزات طبقاتى را مهيا کرد، سياست و ايدئولوژى انقالب فرانسه، عوامل ذهنى جنبش

  .اين دوران بودند که تاريخ اروپاى مدرن را مدون کردند

اى به نام يعقوب برگزيدند که  ها نام خود را از صومعه آن. قرار داشتند) ها ژاکوبن(انسه يعقوبيان در صدر انقالب فر

ى يعقوبيان، فرانسه به مدت دو سال در  تحت سلطه. )١٠(شان را در آن برگزار کردند  گذارى نخستين جلسات بنيان
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اين سند که . ى حقوق بشر مانيفست آن شد ميه به اوج خود رسيد و اعال١٧٩٣انقالب در سال . دست مردم آزاده بود

ى طبقاتى و ضد بشرى نجبا، اشراف و روحانيون   به تصويب و انتشار رسيد، منشورى عليه جامعه١٧٨٩در سال 

اى مانند  مداران برجسته يعقوبيان به رهبرى سياست.شد ها حقوق ممتاز قائل مى بود زيرا نظام فئوداليسم براى آن

ى خويش را  هاى طبقه بورژوازى و محرومين جامعه، برنامه ابر و دانتون و به عنوان نمايندگان خردهروبسپير، مارا، 

آزادى، برابرى و "هاى نظام فئوداليسم تحت آرمان  مبارزه با بازمانده. کردند تا عواقب منطقى آن دنبال و متحقق مى

اقدام راديکال يعقوبيان فقط ناشى از . )١١( شد متشکل مى" ها ها و صلح براى کلبه جنگ براى کاخ"و " برادرى

ى کارگر در اين دوران به تنهايى قادر  طبقه. شد ى محروم جامعه متحقق مى ها نبود، بلکه زير فشار طبقه ايدئولوژى آن

  .بورژوازى قرار دهد نبود، آلترناتيوى مستقل و عملى در برابر نمايندگان خرده

ها ملقب به شلوارپوشان بودند زيرا مانند اعيان،  آن. داد قوبيان را تشکيل مىى محروم جامعه قواى نظامى يع طبقه

هايى بودند که به دليل فقدان عمق  شلوارپوشان معموًال از اعضاى نهضت. )١٢(پوشيدند  شلوار کوتاه تا زير زانو نمى

تًا محرومان شهرى، به جز کارگران، عمد. دست طبقاتى خود نداشتند ايدئولوژى، هنوز درکى از وضعيت فرو

محل تجمع . شدند گونه ناميده مى ى خرد اين گران و کسبه داران، صنعت وران کوچک، مغازه کشان، پيشه زحمت

، ١٧٩٢در آوريل . )١٣(شد  ها قواى ضربتى انقالب متشکل مى هاى سياسى پاريس بود که در آن شلوارپوشان، باشگاه

ها به رهبرى روبسپير جنگ داخلى در فرانسه  جناح کوچکى از چپها و  با وجود مخالفت جناح کوچکى از راست

چندى بعد، يعنى در اوت و . ى شلوارپوشان پاريس، کارشکنى دربار در امور مجلس بود دليل قيام مسلحانه. آغاز شد

بيون و پيروزى انقال. سپتامبر همين سال، نظام سلطنتى سرنگون و تشکيل جمهورى يکپارچه و متحد فرانسه اعالم شد

ى اين پيروزى فقط انتخابات  ليکن نتيجه. داد آغاز عصر جديدى را به بشريت نويد مى) ترميدور(اعالم تقويم انقالبى 

ترين مجلس در تاريخ پارلمانتاريسم نبود، بلکه کشتار زندانيان سياسى را نيز  کنوانسيون ملى و تشکيل احتماًال جالب

  .در بر داشت

 شهروند فرانسوى که مدافع نظام دربار بودند به ايالت راين در آلمان گريختند و در آنجا ٣٠٠٠٠٠در اين ايام بيش از 

قواى انقالبى اما با وجود . مجلس بعد از افتتاح شهروندان را به مقاومت تام در مقابل مهاجمان فرا خواند. مستقر شدند

هاى افراطى  از راست. کردند  خطر مىمداران احساس پيروزى رو به فرسايش بود زيرا بخش بزرگى از سياست

درگيرى جناحى ميان ابر که شلوارپوشان پيرو او بودند . رو، همه با تعميق انقالب مخالف بودند هاى ميانه گرفته تا چپ

  .)١٤(با جناح راست به نمايندگى دانتون، حاميان اعمال سياست ماليم را به وحشت انداخته بود 

تنها تداوم جنگ با اتريش . دگان افراطى جناح راست و جناح چپ به گيوتين سپرده شدند، تمامى نماين١٧٩٤تا آوريل 

 پايان کار روبسپير نيز ١٧٩٤ى   ژوئيه٢٧در . در فلورانس و اشغال بلژيک عوامل تداوم کنوانسيون روبسپير بودند

شکست . )١٥(ن سپرده شدند  تن ديگر به گيوتي٨٩هاى بعد وى و  در روز. ى او سقوط کرد فرا رسيد زيرا کابينه

حاصل اين . به وقوع پيوست" ديالکتيک انقالب و بازگشت"يعقوبيان دو سال پس از کسب قدرت سياسى و تحت اصل 

باوم تمامى  بنا بر ارزيابى هوبز. ى ناپلئون بناپارت بود شکست کسب قدرت سياسى و تشکيل نظامى استبدادى به وسيله

، )١٨٠٤ تا ١٧٩٩(، دولت کنسولى )١٧٩٩ تا ١٧٩٥(ر فرانسه مانند هيئت مديره تغييرات و تحوالت سياسى آتى د

، سلطنت مشروطه )١٨٣٠ تا ١٨١٥(ى بورى  ى سلسله ى سلطنت به وسيله ، اعاده)١٨١٤ تا ١٨٠٤(امپراطورى 
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هايى بودند که  ، همگى کوشش)١٨٧٠ تا ١٨٥٢(و امپراطورى ) ١٨٥١ تا ١٨٤٨(، جمهورى )١٨٤٨ تا ١٨٣٠(

  .)١٦(ى جمهورى دمکراتيک يعقوبى و رژيم آنتيک حفظ کنند  ى بورژوايى را در عين اجتناب از خطر دوگانه عهجام

 و در اواخر قرن نوزدهم در ١٨٧٠اين هدف پس از تشکيل نظام پارلمانى و دمکراسى مدرن بورژوايى در سال 

د که خصلت و ساختار هژمونيک دولت افکار عمومى تحت تأثير ضرورت تحقق صلح اجتماعى بو. فرانسه عملى شد

ها،  با وجودى که انقالب فرانسه در استبداد ناپلئون بناپارت خاتمه يافت، ليکن اين انقالب، آرمان. کرد را معين مى

 ١٨٤٨ تا ١٨١٥ى  در فاصله. هاى اجتماعى آتى را تحت نفوذ خود قرار داد ايدئولوژى و عوامل ذهنى تمامى جنبش

 دوام يافت که بخشى ١٨٢٤ تا ١٨٢٠نخستين آن از . هاى اجتماعى در جهان غرب برخاستند نبشسه موج عمده از ج

 تا ١٨٢٩دومين موج از . از اروپا را در بر گرفت و به مستعمرات فرانسه و اسپانيا در آمريکاى جنوبى نيز کشيده شد

ى آمريکاى شمالى را در بر   و قارههاى انقالبى تمام اروپاى ميانه در اين دوران جنبش.  به طول انجاميد١٨٣٤

زمان فرانسه، ايتاليا، ممالک آلمانى   برخاست که تقريبًا هم١٨٤٨ترين امواج انقالب در سال  سومين و بزرگ. گرفتند

ى امپراطورى هابسبورگ و سوئيس را در بر گرفت و به صورت پراکنده به اسپانيا، دانمارک، رومانى،  تبار، عمده

  ).١٧ ( بريتانيا گسترش يافتايرلند، يونان و

گرفتند،  جوش محلى تمامى اروپا و آمريکا را در بر مى هاى خود  طبقاتى را که فراتر از جنبش-هاى سياسى  اين جنبش

هاى متعددى بودند که تحت تأثير انقالب فرانسه قرار داشتند و  اول، جنبش. توان به سه نوع گوناگون متمايز کرد مى

 اياالت متحده به صورت مکتب جفرسونى و دمکراسى خلقى جکسونى، در بريتانيا به صورت ى حاکم را در طبقه

خواهان و در ايتاليا به صورت پيروان ماتسينى و  راديکاليسم تهيجى، در فرانسه به صورت نهضت جمهورى

.  مبهم و متناقضى داشتندهاى اجتماعى ها نيز مانند انقالب فرانسه آرمان اين جنبش. طلبيدند گاريبالدى به مبارزه مى

که با خصومت نسبت به ثروت اقشار غنى  شمردند، در حالى براى نمونه مالکيت کوچک خصوصى را محترم مى

ها  اى که آن مزدى اصولى نبود زيرا برابرى و آزادى ها به کار انتقاد آن. کردند بورژوا و مالکين بزرگ اعتراض مى

تضمين امکانات و امنيت اجتماعى براى اقشار محروم جامعه، . شد محلى مىهاى  در نظر داشتند، وابسته به نياز

  ).١٨(ى کارگر را در نظر داشت  هاى طبقه ها بود که تلفيق منافع مادى خرده بورژوازى با آرمان خواست اين جنبش

 در نظام ى سياسى، براى اصالحات بود که تحت شش خواسته) ها چارتيست(جنبش اجتماعى دوم، جنبش منشوريان 

. اهداف اين جنبش در اساس تفاوت چندانى با مکتب يعقوبى نداشت. کرد پارلمانى و حق رأى عمومى مبارزه مى

جنبش اجتماعى سوم، . )١٩(شد  ى متوسط بيان مى طلبان طبقه ى اصالح راديکاليسم سياسى اين جنبش، اغلب به وسيله

فعالين قيام . شد دارى اگوست بالنکى منشعب مى به سردمها بود که از جناح چپ مکتب يعقوبى  جنبش بالنکيست

ترين فعاالن سياسى بود که  کارگرى در شهر ليون نام او را براى جنبش خود برگزيدند زيرا بالنکى يکى از راديکال

عبارت ديکتاتورى پرولتاريا را . ورزيد ى انترناسيوناليستى، بر ضرورت تحقق سوسياليسم اصرار مى با پشتوانه

برخى از هواداران او . دارى بودند ى سرمايه دست و قربانى جامعه يروان او سکه زدند که همگى از طبقات فروپ

شد و " ى عدالت اتحاديه"ها ملقب به  اين اتحاديه بعد. دهى کردند را در تبعيد سازمان" ى سرکشان آلمان اتحاديه"

  .)٢٠(تغيير نام داد " ها ى کمونيست اتحاديه"سرانجام پس از عضويت مارکس و انگلس در آن به 

مارکس در دوران . ى کالسيک آلمانى بود که مبانى فلسفى مارکسيسم را تحت تأثير خود قرار داد ى سوم، فلسفه پروژه
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هاى  از نوشته. آليستى آلمانى روى آورد ى ايده هاى جوان به نقد فلسفه تحصيل خود به عنوان يکى از نمايندگان هگليست

ى هگل  فلسفه. را نام برد" ى حقوقى هگل نقدى بر فلسفه"و " ايدئولوژى آلمانى"، "ى مقدس خانواده"توان   مىفلسفى او

کانت مبانى دينى را در حدود خرد انسانى قرار . کانت تدوين شده بود) سندنتال ترانس(مفهومى  ى فرا در برابر فلسفه

مورد . کند نابع دينى را براى تنظيم روابط دنيوى قابل استفاده مىى خرد، م بنا بر اين فلسفه، انسان به وسيله. داد مى

براى تنظيم روابط اجتماعى به ) پراتيک(و خرد عملى ) تئوريک(سنجش، خرد ناب است که در تلفيقى از منابع دينى 

جر به ترويج اى من بديهى است که تدوين چنين فلسفه. کنند ى زندگى دنيوى بشر را آماده مى رسند و زمينه وحدت مى

استقرار قلمرو ايزدى در درون انسان که کانت با . شود گرايى به روند تحوالت اجتماعى و تاريخ بشرى مى مثبت

کرد زيرا بنا بر خرد بشرى و از  ى فرامفهومى در نظر داشت، پراتيک وقايع اجتماعى را مفهوم نمى ترويج فلسفه

  ).٢١(شود  کار اجتماعى ميسر نمى آميز و سازش طريق منابع دينى، تحقق روابط صلح

هاى  فرض او با نقد قاطع از پيش. مفهومى روى آورد ى فرا گرايى و فلسفه ى ديالکتيک به مقابله با مثبت هگل به وسيله

. ى هگل است ى فلسفه حرکت بنيان سازنده. تر کرد شناسى را راديکال ى شک و ترديد، روند پديده شناخت و به وسيله

عامل . کند يابد و خود را بيان مى که او در نظر دارد، فقط در حرکت بدون وقفه تکامل و تداوم مى" قى مطل ايده"

  .رسند تز است که در سنتز به وحدت مى حرکت تقابل و برخورد دو اصل متضاد، يعنى تز و آنتى

ى سازش و يا تعادل در  نتيجه. شود تز منجر به تعالى شناخت در سنتز مى ى آنتى تر، انکار تز به وسيله به بيان ساده

به اين ترتيب، هر . شود تا در سنتز جديدى تعالى يابد تز سنجيده مى ى آنتى ى جديد است که دوباره به وسيله سنتز، ايده

تعادل نوينى که ايجاد شده است به . شود ى تغييرات آتى مى ى تغييرات قبلى است، بلکه خود هسته پديده نه تنها نتيجه

ى  لذا در فلسفه. رسد خورد که در سازش باالترى، بار ديگر به سنتز مى تقابل و برخورد جديدى به هم مىى  وسيله

ى  در نتيجه در هر اقدام ديالکتيکى، درجه.شود هاى متضاد، عامل انکشاف و تعالى شناخت مى هگل مبارزه بين پديده

از اين رو، نه .  زيرا بر شک و ترديد استوار استديالکتيک اما نقد مفهومى است. شود باالترى از شناخت ممکن مى

بديهى است که در . کشد ى فرامفهومى را نيز به انهدام مى ى فلسفه کند، بلکه زمينه تنها تئورى شناخت را راديکال مى

ن ليک. کند تر مى شود و تئورى شناخت را راديکال آگاهى مى روند شناخت، بازتاب به خود، منجر به خودآموزى و خود

است که در روند " آگاهى انتقادى"در نزد هگل ديالکتيک عامل . شناسى هگل بازتاب به روح را در نظر دارد پديده

در نتيجه، براى . شوند انکار و انتقاد منجر به آموزش و تعالى شناخت مى. بخشد تاب به روح، شناخت را بهبود مى باز

کند،  گونه که هابرماس به هگل انتقاد مى ليکن همان. )٢٢(شود  مىبيان " علم مطلق"به عنوان " آگاهى انتقادى"هگل 

  .)٢٣(دهد  او براى ادعاى خود مدرک معتبرى ارائه نمى

به اين ترتيب، در . تر از اين، نظم فلسفى هگل نه بر ماده، بلکه بر ايده و نه بر طبيعت، بلکه بر روح استوار است فرا

) سوژه(ى آگاهى سوبژه  گيرد و حرکت ديالکتيکى در حوزه بژه اولويت مىبر ا) عامل شناخت(ى هگل سوبژه  فلسفه

طرح شود، به اجبار هستى را نيز " ى مطلق ايده"به بيان ديگر، زمانى که نيروى محرکه به عنوان . شود مستقر مى

يابد و فقط  دست نمىى انقالبى براى تغيير جهان  بديهى است که به اين منوال، ديالکتيک هگلى به فلسفه. کند معين مى

" ى مطلق ايده"از اين رو، . يابند تاب مى باز" روح آگاه"در پى توافق مفاهيم فلسفى و درک وقايع عملى است که در 

ى انقالب فرانسه  هگل در آستانه.شود ى اديان بيان مى بيان نوينى از همان آفريدگار است که به فرم ديگرى به وسيله
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گونه که گرامشى به طرح او انتقاد  ليکن همان.  را بازسازى و با ماترياليسم هماهنگ کندى خود اقدام کرد که فلسفه

ى هگل، هستى در  رود زيرا در فلسفه پا مى ى ديالکتيک، مانند انسانى است که کله کند، ارزيابى اين سنتز به وسيله مى

  ).٢٤(است " ى مطلق ايده"ى  شود و واقعيت ساخته و پرداخته حرکت ديالکتيکى ايده مستقر مى

را به " پراتيک اجتماعى"مارکس با اولويت ابژه بر سوژه پارادايم شناخت هگل را دگرگون ساخت و به اين ترتيب، 

طبق ارزيابى هابرماس نقد راديکال تئورى شناخت، فقط به . کرد" ى مطلق ايده"عنوان کليت وقايع جامعه، جايگزين 

ى تئورى و پراتيک مدام قابل ارزيابى  تاب به خود، رابطه را در روند بازشناسى مقدور است زي ى جامعه وسيله

ى  از اين جهت به وسيله. کند ى مارکسيسم ايجاد مى متدولوژى ماترياليسم تاريخى اين امکان را براى فلسفه. شود مى

اتيک در تئورى در نظر گرفته آليستى هگل براى ادغام پر ى ايده تاب به خود که در فلسفه ماترياليسم تاريخى، روند باز

  .)٢٥(شود  شده بود، تضمين و تشديد مى

آليستى داشت و به  ى ايده باخ رجوع کرد و حرکت را که نزد هگل جنبه مارکس در تقابل با هگل، به ماترياليسم فوير

ار ضرورى ک"ى  ى انسان با طبيعت که به وسيله يافت، به صورت مادى و بر رابطه سرانجام مى" ى مطلق ايده"

باخ انسان نقشى منفعل دارد زيرا او انسان را محصول  ى فوير ليکن در فلسفه. شود، استوار کرد ايجاد مى" اجتماعى

مارکس اما . داد ى طبيعت قرار مى دانست و در نتيجه، او را تحت سلطه مى) آداب و رسوم، تعليم و تربيت(محيط 

به اين .  ديالکتيکى را گذاشت- هم آميخت و بنيان ماتريالسيم تاريخى باخ را با ديالکتيک هگل در ماترياليسم فوير

ايجاد " کار ضرورى اجتماعى"ى  که به وسيله) محيط(با طبيعت ابژکتيو ) انسان(ى طبيعت سوبژکتيو  ترتيب، رابطه

  .)٢٦(ى مارکسيسم است  شود، بنيان فلسفه مى

کند  ى فعاليت او را معين مى آگاهى انسان شيوه.  آگاهى انسان استى ى مارکسيسم، هستى تعيين کننده بنابراين در فلسفه

ى  در وهله. ى تحليلى دارد بنا بر ارزيابى هابرماس، کار نزد مارکس دو جنبه. شود و منجر به وقايع تاريخى مى

الت  شناختى کار براى تحو-ى تئوريک  ى بعدى، جنبه ى علمى کار براى انسان شناسى و در وهله نخست، جنبه

مجزا ) آليستى، ايدئولوژى ايده(مفهومى  ى فرا از حوزه) ماترياليستى(ى مفهومى  در اين راستا حوزه. اجتماعى است

مفهومى نيز  کند، بلکه منجر به ارتقاء بشر و دگرگونى روابط فرا توليد جامعه را ميسر مى نيست زيرا کار نه تنها باز

يک مفهوم براى درک روابط اجتماعى از يک سو، تبادل مادى ميان انسان و تر، کار به عنوان  به بيان ساده. شود مى

) محيط(در راستاى اين روند، طبيعت ابژکتيو . آفريند بينى انسان را مى کند و از سوى ديگر، جهان طبيعت را ميسر مى

  .)٢٧(شود  دگرگون مى) انسان(ى طبيعت سوبژکتيو  به وسيله

ى  بش کارگرى و نه طراح آگاهى پرولتاريا بود زيرا نه جايگاه فرودست طبقهبديهى است که مارکس نه کاشف جن

او . ى تخيلى دارد و نه تسلط بورژوازى بر کار و ثروت اجتماعى مجزا از وقايع ابژکتيو جامعه هستند کارگر جنبه

ى  ى در مرکز فلسفهرا به عنوان عامل انباشت ثروت اجتماع" کار ضرورى اجتماعى"ى مفاهيم نوينى،  فقط به وسيله

ى  ى طبقاتى را به درجه دارى و ساختار تاريخى جامعه ى کارگر از نظام سرمايه خود مستقر کرد و آگاهى طبقه

ى  بديهى است که با تمرکز تئوريک کار به عنوان ضرورتى اجتماعى، صاحبان کار، يعنى طبقه. ترى ارتقاء داد باال

در نتيجه مارکس به . شود ى مارکسيسم مستقر مى  و فعال اجتماعى در فلسفهکارگر نيز به عنوان عامل تفکر و شناخت

ى کارگر مهيا کرد زيرا نظام طبقاتى  اى تئوريک براى فعاليت عملى طبقه ى ماترياليسم تاريخى، پشتوانه وسيله
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از اين رو، طرح . ودآليستى ديگرى الغاء ش ى تخيل ايده آليستى نيست که به وسيله ى تخيلى ايده دارى نتيجه سرمايه

ى طبقاتى در مبانى  تاب روند ابژکتيو و غير قابل انکار جامعه سوسياليسم علمى در برابر سوسياليسم تخيلى، فقط باز

  .)٢٨(تئوريک ماترياليسم تاريخى است 

ب ى کارگر به عنوان مالک کار و نيروى مولد، جايگاهى اساسى کس ى مارکسيسم، طبقه به اين ترتيب در فلسفه

اش در مناسبات  دست طبقاتى رسالت تاريخى پرولتاريا در راستاى تشکيل نظمى نوين، وابسته به جايگاه فرو. کند مى

ى کارگر از مالکيت خصوصى و نقش او به عنوان  از يک سو، محروميت طبقه. دارى است ى سرمايه توليد و جامعه

دارى نداشته باشد و از  يا منافعى در تداوم نظام سرمايهشود که پرولتار تنها عامل ايجاد ثروت اجتماعى، باعث مى

آگاهى تئوريک و . شود هاى مولد و مناسبات توليدى همواره موجب بروز جنبش کارگرى مى سوى ديگر، تضاد نيرو

 ى دين و ايدئولوژى پوشيده شده و فرمى ظاهرى ى طبقاتى که به وسيله ى پراتيک نه تنها پرده از ماهيت جامعه تجربه

وحدت . کند ى کارگر را نيز مهيا مى دارد، بلکه عوامل ذهنى و عينى فعاليت سياسى طبقه کسب کرده است، بر مى

تز  ى سياسى مارکسيسم هستند و پرولتاريا به عنوان آنتى ى فلسفه نظرى و عملى و توافق انديشه و نبرد طبقاتى هسته

ى کارگر به صورت ابژکتيو  دارى طبقه در نظام سرمايهبنابراين . بورژوازى، عامل تحقق سوسياليسم علمى است

امکان تشکيل فرم نوين و باالترى از سازمان موجود اجتماعى را کشف و با فعاليت سوبژکتيو خود آن را متحقق 

ى کارگر به حق وارث و عامل  به اين ترتيب، همانـگونه که اريک گرالخ به درستى مطرح کرده است، طبقه. کند مى

  ).٢٩(ى کالسيک آلمانى است  سفهتحقق فل

دارى است و  ى سرمايه تز بورژوازى در جامعه اش، آنتى ى کارگر بنا بر هستى ى مارکسيسم، طبقه از اين رو در فلسفه

ى تمايل را از  بنا بر ارزيابى گرامشى، مارکس واژه. تمايل به انقالب اجتماعى و استقرار نظام سوسياليستى دارد

را به يک کشف با ارزش براى  و، پيرامون بررسى اقتصاد کالسيک انگلستان قرض گرفت و آنهاى ريکارد نوشته

ليکن تمايل نه به صورت طبيعى، نه به صورت تخيلى، نه مانند قانون و نه به صورت . تئورى شناخت تبديل کرد

ى  از طريق رسالت طبقه ديالکتيکى آن است که -تمايل در مفهوم تاريخى . سرنوشت و دست تقدير تدوين شده است

  ).٣٠(سازد  بينى جديدى مى کارگر براى تشکيل نظمى نوين، جهان

ى تحقيقات از سه  ترين درجه ى باال نامد که بنا بر ارزيابى او، نتيجه بينى را مارکسيسم کالسيک مى گرامشى اين جهان

ونه که مختصرًا تشريح شد، اقتصاد گ اين سه پروژه، همان. ى متفاوت اروپايى در اواسط قرن نوزدهم است پروژه

 ديالکتيکى و -ى کالسيک آلمانى هستند که بنيان ماترياليسم تاريخى  کالسيک انگليسى، علوم سياسى فرانسوى و فلسفه

  .)٣١(سازند  ى مارکسيسم کالسيک را مى فلسفه

هاى  اش، ارزش و عملىتوانست به اين اکتفا کند که براى گزينش اهداف تحقيقى  به نظر هابرماس، مارکس مى

تئوريک بورژوازى را مانند حقوق مدرن طبيعى و سياست اقتصادى که در قانون اساسى انقالبى بورژوازى تدوين 

از اين . )٣٢(هاى خودشان بسنجد  ها را براى بى اعتبار کردن بورژوازى با معيار اند به نقد مفهومى بکشد و آن شده

گونه که جنبش کارگرى  همان. ى انشعاب تئوريک و پراتيک در اين دوران است ى سياسى مارکسيسم نتيجه رو، فلسفه

ى کالسيک   ديالکتيکى در برابر فلسفه-ى ماترياليسم تاريخى  شود، فلسفه از جنبش انقالبى بورژوازى منشعب مى

ى سياسى مارکسيسم  و تدوين فلسفه) پراتيک(بنابراين استقالل جنبش کارگرى . گيرد آليستى بورژوازى قرار مى ايده
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نتايج يک روند تاريخى هستند که با يکديگر کليتى مشخص را تبديل به مبانى سوسياليسم علمى براى تحقق ) تئوريک(

  .)٣٣ (کنند ديکتاتورى پرولتاريا مى

 دهى  ماترياليستى از سازمان-ى مارکس و انگلس با دولت بورژوايى نه فقط يک فرم تاريخى  بديهى است که مبارزه

ى  بنابراين در فلسفه. کرد ى طبقاتى به کلى نفى مى گرفت، بلکه دولت را به عنوان نماد جامعه اجتماعى را در بر مى

ى کارگر و تشکيل ديکتاتورى پرولتاريا براى تحقق کمونيسم،  ى طبقه سياسى مارکسيسم، کسب قدرت سياسى به وسيله

ى سياسى مارکسيسم با دولت بورژوايى مانند  ى فلسفه رل کرش رابطهبنا بر ارزيابى کا. هدفى به جز الغاء دولت ندارد

گونه که ديکتاتورى پرولتاريا پس از کسب قدرت سياسى، براى  همان. ى بورژوازى است ى آن با فلسفه رابطه

 ى سياسى مارکسيسم در تحقق نهايى خود، از شود، فلسفه ى طبقاتى عامل روند پژمردگى دولت مى براندازى جامعه

کند و با استقرار سوسياليسم علمى، موفق به وحدت سوژه و ابژه و در نتيجه الغاء  تعبير جهان به تغيير جهان عبور مى

  .)٣٤(شود  کلى فلسفه مى

ى  ى کارگر، کليت جامعه ى منافع طبقه در نتيجه، مارکسيسم کالسيک يک تئورى انتقادى و انقالبى است که از زاويه

نگارى و علوم اجتماعى را در بر  جامعه مانند اقتصاد، سياست، فلسفه، ايدئولوژى، دين، تاريخطبقاتى و تمامى شئون 

دهى  ى سازمان شود و پشتوانه ى طبقاتى را شامل مى دهى جامعه هاى سازمان نقد مارکس تمامى پيش فرض. گيرد مى

ى  ى طبقاتى است که فلسفه اريخ جامعهاين نقد کليت و ت. کند هاى تاريخى و ماترياليستى هويدا مى آن را از جنبه

ى مارکسيسم کالسيک به  به بيان ديگر، فلسفه. )٣٥(کند  مارکسيسم را تبديل به تئورى مناسبى براى نبرد طبقاتى مى

ى مدرن بورژوايى و ادغام پراتيک مبارزات طبقاتى در مبانى تئوريک انقالبى تدوين شده  ى نقد مفهوم جامعه وسيله

يح آن بستگى به شناخت تاريخ و فرهنگ اين فلسفه دارد که بنا بر ارزيابى گرامشى از رفرماسيون، است و درک صح

آليستى آلمانى، از انقالب فرانسه گرفته تا الئيسيسم ليبرالى و اقتصاد کالسيک  ى ايده کلوينيسم و رنسانس گرفته تا فلسفه

از اين رو، گرامشى به . کند ندگى مدرن را در خود ادغام مىى ز ى تاريخى و ايده گيرد و انگيزه انگليسى را در بر مى

داند که  طلب، اخالقى و روشنفکرى مى هاى اصالح گذارى و الغاء تمامى جنبش ى مارکسيسم را تاج درستى فلسفه

مارکسيسم . کند ها با فرهنگ برتر مارکسيسم را به صورت ديالکتيکى ايجاد مى ى فرهنگ متفاوت توده رابطه

  .)٣٦(اى سياسى و سياستى فلسفى است  ها به عنوان فلسفه ى تمامى اين جنبش  در واقع نتيجهکالسيک

ى سياسى مارکسيسم وابسته به اين است که مارکس در تحقيقاتش تمامى تجربيات هگليسم،  برجستگى فلسفه

در وحدت ديالکتيکى به ها که  باخيسم و ماترياليسم فرانسوى را دوباره کسب کرد و با تدوين سنتزى از آن فوير

  .)٣٧(رود  پا نيست و مانند انسان روى پا راه مى ى نوينى خلق کرد که ديگر واژگون و کله رسند، فلسفه سرانجام مى

هاى مارکس جوان و  هاى ديگر، ميان نوشته گرامشى در راستاى تدوين مارکسيسم کالسيک، مانند برخى مارکسيست

او . داند ى مارکسيسم ضرورى مى هاى مارکس را براى شناخت فلسفه او کليت نوشته. شود مارکس پخته تمايز قائل نمى

. شود هاى مارکس، درک سيستماتيک اين فلسفه مختل مى ورزد که با صرف نظر کردن از بخشى از نوشته اصرار مى

تصادى و اخالقى آن هاى هنرى، اق  سياسى و پس از آن جنبه-در نتيجه، بايد تمامى مفاهيم کلى، متدولوژى تاريخى 

  ).٣٨(ديگر مرور شوند و در کليت خود، جايگاهى مانند تئورى علوم طبيعى پيدا کند  هماهنگ با هم

. آليستى آلمانى مبرا نيست ى ايده ى مارکسيسم با وجود بررسى ماترياليستى، از تأثيرات فلسفه بديهى است که فلسفه
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گونه دستگاه  از هر. ى مفهومى قرار دارد و دنيوى است ر تداوم فلسفهکند د آليسمى که مارکس نمايندگى مى ليکن ايده

کند، عملى و واقع بينانه  سياستى که مارکس نمايندگى مى. )٣٩ (اى مجزا شده است مفهومى و اسطوره متافيزيکى، فرا

هاى  تئورى. ستکند از هر گونه رمانتيسم زجرآور سياسى مجزا ا گونه که گرامشى به درستى تفسير مى است و همان

کند و به  آلود را رد مى هاى مه هاى مجرد احساسى و آرزو انداز آلى، چشم عاميانه و پوپوليستى، هرگونه ميسيون ايده

با . )٤٠(کند  سوى هفت آسمان جستجو مى اين ترتيب، مفهوم زندگى را در دنيا و بر روى زمين و نه در بهشت و فرا

ليکن . گرا دارد ى سياسى ماترياليسم تاريخى طبعًا خصلتى سوبژه  مارکسيسم، فلسفهآليستى ى ايده در نظر داشتن جنبه

بينانه و مستند و مستدل به شواهد تاريخى است، مختص به فرد و يا فرقه  گرايى در مارکسيسم کالسيک، واقع سوبژه

. ر عمومى را در نظر داردى کارگر است و به همين دليل نيز خرد طبقاتى و افکا شود، بلکه وابسته به طبقه نمى

ى سياسى نيست زيرا مارکس به عنوان محقق و فعال سياسى از نزديک  مارکسيسم کالسيک مبلغ عمليات ماجراجويانه

. بود" ديالکتيک انقالب و بازگشت"هاى اجتماعى آشنايى داشت و از نظر فلسفى آگاه به اصل  با اوج و افول جنبش

هاى مولد و مناسبات توليدى است و از  ى تضاد نيرو کند، از يک سو نتيجه ندگى مىانقالب پرولتاريا که مارکس نماي

فقط تحقق اين . کند هايش اتخاذ مى ى کارگر براى رهايى از زنجير سوى ديگر تصميمى سياسى بيش نيست که طبقه

گسترده و قاطع کند زيرا با مقاومت و خشونت  تصميم سياسى است که به صورت انقالب، ظاهرى جنجالى کسب مى

  .شود بورژوازى مواجه مى

دارى را در نظر دارد  ى انباشت نظام سرمايه کنند، برش با شيوه اى که مارکس و انگلس نمايندگى مى انقالب اجتماعى

ى طبقاتى و استثمار  با وجود نقد اساسى از جامعه. رسد هاى مدرنيته به انجام مى آورد و در راستاى تحقق کامل دست

ى بورژوازى را به عنوان عامل ارتقاء  ى بورژوازى، مارکس و انگلس نقش تاريخى طبقه کارگر به وسيلهى  طبقه

ى کارگر وارث به حق مدرنيته است و نظم نوينى  از اين رو، طبقه. کنند هاى مولد و تشکيل مدرنيته ستايش مى نيرو

ى مارکسيسم به عنوان وارث  به اين ترتيب، فلسفه.ددار کند، در تداوم و تکامل مدرنيته گام بر مى دهى مى که سازمان

ى سياسى نيست و تمامى  آزادى انسان محدود به حوزه. شود گرايى ناب نائل مى به حق فرهنگ مدرن غربى، به انسان

حريم خصوصى شهروندان از حريم عمومى مجزا است و محترم شمرده . گيرد شئون کلى جامعه را در بر مى

از اين جهت، دين در روابط دنيوى . ى خصوصى دارد ى سياسى جدا است و دين جنبه نى از حوزهى دي حوزه. شود مى

ى انتقادى و  شک و ترديد، نقد مفهومى، فلسفه. کند  اجتماعى شرکت نمى-گذارى و تنظيم روابط اخالقى  مانند قانون

بسته که در آن  اى هم ابد، در جامعهي انسان در جامعه و نه در فرديت تعالى مى. بررسى ديالکتيکى عموميت دارد

مخالفت مارکس با فالسفه به دليل تعبير جهان و تبليغ . تکامل آزاد هر انسان، ضرورت تکامل آزاد همگان خواهد بود

  .ى چنين جهانى است او براى تغيير جهان، براى تحقق بالفاصله

گرايى را فلسفه  هابرماس مثبت. گرايى ندارد مثبتى تحقق چنين جهانى، سرانجامى به جز تمايل به  روشن است که ايده

گرايى نفى  معنى مثبت. )٤١(شود  ى انتقادى مى گزين فلسفه کند زيرا اعتقاد تاريخى، جاى به معنى منفى آن ارزيابى مى

  ).٤٢(بازتاب پراتيک در تئورى است 

ليکن نزد مارکس . شمول تاريخ دارد ى مارکسيسم بستگى به بررسى ديالکتيکى از حرکت جهان گرايى در فلسفه مثبت

ى  ها نتيجه ى انسان ها نيست، بلکه کامًال بر عکس، آگاهى و اراده حرکت تاريخ وابسته به قدرت تخيل و يا آگاهى انسان
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ى هگل به وحدت،  شمول که در سنت فلسفه بديهى است که تدوين روند تاريخ به صورت جهان. حرکت تاريخ است

گونه که  همان. يابد ى سياسى مارکسيسم دست مى گرايى در فلسفه شود، سرانجام به مثبت قه ختم مىى بى طب يعنى جامعه

ى جهانى  طرح تاريخ به عنوان يک برنامه. شمول هم قابل طرح و هم قابل نفى است کند، تاريخ جهان آدورنو بيان مى

فکرى  رديد در آينده نيز اتفاق خواهد افتاد، کوتهبه سوى وضعيتى بهتر، به دليل فجايعى که اتفاق افتاده است و بدون ت

هاى  براى او روند تاريخ با برش. کند با اين وجود، آدورنو حرکت تاريخ به سوى وحدت را نفى نمى. بيش نيست

به اين . دهد اى همراه است که دوران تاريخى را به هم پيوند مى هاى پراکنده هاى آشفته و دگرگونى اجتماعى، موقعيت

تر انسان بر طبيعت ادامه خواهد يافت و سرانجام در تسلط انسان بر  ى هر چه افزون يب، روند تاريخ با سلطهترت

گيرد زيرا  شمول برش، تداوم و وحدت را در بر مى در نتيجه، براى آدورنو تاريخ جهان. طبيعت خاتمه خواهد گرفت

سرمايه و از  دارى، سود در نظام سرمايه. دهد  خود ادامه مىها به روند ى آن ها، بلکه به وسيله جامعه نه با وجود تضاد

وضعيتى که از ديد آدورنو زندگى بشر به آن . اين جهت، مبارزات طبقاتى به صورت ابژکتيو مسبب روند توليد هستند

  ).٤٣(وابسته است و اولويت دادن به آن، سرانجامى به جز نابودى بشريت ندارد 

  "ىمارکسيسم ايران"بلشويسم و 
هايش اقتصاد، سياست و فلسفه را مد نظر دارد زيرا  بنا بر ارزيابى گرامشى، مارکس در هر لحظه از نوشته

آليستى آلمانى  ى ايده ى انگليسى، علوم سياسى فرانسوى و فلسفه مارکسيسم کالسيک بافتى سنتزى از اقتصاد پيشرفته

ها از  اند و دانش آن ير مارکسيسم کالسيک نبودهگاه تحت تأث هيچ" هاى ايرانى مارکسيست"ليکن . )٤٤(است 

  .ايجاد شده است" مارکسيسم روسى"ى بلشويسم و  به وسيله" مارکسيسم"

ى تعميم آگاهى  ى گذشته پيرامون بحثى در رابطه با رفرم و انقالب و شيوه در اوايل سده" مارکسيسم روسى"ى  نطفه

والت سياسى و اجتماعى در اواخر قرن نوزدهم بود که ناشى از ى يک رشته تح اين کشمکش نتيجه. طبقاتى بسته شد

ى صنايع  شرکت فعال دولت در توسعه. شد ى آن مى خصلت نوين و هژمونيک دولت مدرن بورژوايى در دوران اوليه

سنگين و ايجاد شرايط کلى توليدى براى شکوفايى اقتصادى، عفو عمومى زندانيان سياسى، صرف نظر از تصويب 

وانين ضد کارگرى، قانونمندى سنديکا و احزاب سوسيال دمکرات در غرب اروپا از جمله عواملى بودند که مجدد ق

  .)٤٥( انقالبى شدند - صنفى از نبرد سياسى -منجر به انشعاب مبارزات اقتصادى 

. نه شدبلشويسم نهادياب تئوريک ميان سوسيال دمکراسى و ى جنگ اول جهانى، انشع آستانهدر  و ١٩١٤سال در 

ى سياسى در راستاى تغيير اجتماع بود که در  ى درک متفاوت فلسفى از جامعه و نقش سوبژه کشمکش تئوريک نتيجه

تاب  ى نزاع سياسى و نظرى را پيرامون رفرم و انقالب باز شد و پشتوانه ى عمل نمايان مى دو طرح متخاصم از فلسفه

  .داد مى

. ى کارل کائوتسکى تدوين شده بود کرد که به وسيله م را نمايندگى مىسوسيال دمکراسى تفسير انترناسيونال دو

ى سياسى  کانتيسم را از حوزه آليستى کانتيسم و نو ى ايده بينانه، تمامى تأثيرات فلسفه گرايى واقع کائوتسکى با طرح ابژه

شدند از طريق   طرح مىى تفکر فلسفى هايى که در حوزه به اين ترتيب، کائوتسکى به تمامى پرسش.  عملى زدود-

  .)٤٦(را جايگزين فلسفه کرد " ماترياليسم علمى"ديدگاه منجمد ماترياليستى پاسخ داد و به اين شيوه، 

ى ديالکتيکى تئورى و  دينى و اخالقى به مارکسيسم، سوسيال دمکراسى از يک سو، رابطه با وجود تعهد ظاهرى، شبه
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هاى  ى طبقاتى را به انتقاد حوزه بنا را گسست و از سوى ديگر، نقد کليت جامعه ا و روبن پراتيک، هستى و آگاهى، زير

تر شدن  به اين ترتيب، تئورى انقالبى مارکسيسم تبديل به نقد علمى و سازنده براى منطقى. متفاوت جامعه منحرف کرد

  ).٤٧(عى شد گذارى براى روابط اجتما دارى، سياست دولت بورژوايى و قانون اقتصاد سرمايه

هاى مولد و مناسبات  ى انقالبى مارکسيسم نداشت و تضاد ابژکتيو نيرو اى جز نفى فلسفه تدوين چنين نگرشى نتيجه

بنابراين . يافت دارى و به صورت تحوالت اجتماعى راه حلى مى ى نظام سرمايه توليدى بايد به ناچار در محدوده

دارى را مولود آنتاگونيسم تاريخى خود، يعنى پرولتاريا  نظام سرمايهگرايى،  سوسيال دمکراسى در تداوم سنت مثبت

گرفت زيرا در روند تاريخ  ى سوبژه به خود مى دارى جنبه به اين ترتيب، جامعه و نظام سرمايه. دانست مى

نوان ى کارگر تحت ع از اين رو، سوسيال دمکراسى به طبقه. کرد اش را توليد مى ى آنتاگونيسم شمول، طبقه جهان

دارى بداند و تا آن زمان  اش را در توسعه و تکامل سرمايه داد که شرايط عينى رهايى ضرورت تاريخى، فراخوان مى

ى سوسيال دمکراسى  پيروى از سياست اصالحات به وسيله. دارى قانع باشد ى نظام سرمايه به اصالحات در محدوده

دارى مهيا کند و از   توليدى را براى شکوفايى اقتصاد سرمايهى متفاوت داشت که از يک سو، مناسبات کلى دو انگيزه

بلشويسم در رأس انترناسيونال سوم و در مقابل طرح .ى کارگر بسازد سوى ديگر، مانعى در مقابل جنبش انقالبى طبقه

. ى ابژه دارد هى سياسى، جامعه جنب بنا بر اين فلسفه. کرد گرايى مثبت بينانه را نمايندگى مى سوسيال دمکراسى، سوبژه

ها هستند که به عنوان  از ديدگاه بلشويسم عامل اصلى روند تاريخ، قوانين خشک اقتصادى نيستند، بلکه اين انسان

هاى  هاى فردى خود را به عنوان نياز شوند و نياز هايى که مجتمع مى انسان. سازند ى اجتماعى تاريخ را مى سوبژه

هاى اقتصادى را کشف و اهداف همگانى را  ى خود واقعيت  در روابط روزمرههايى که انسان. کنند اجتماعى درک مى

سازند  اى دگرگون مى ى خود به شيوه کنند و با اراده ها را با خرد خود ارزيابى مى هايى که واقعيت انسان. کنند معين مى

  .)٤٨(ژه دگرگون کنند ى اقتصادى شوند و جامعه را به عنوان اب که اهداف اجتماعى تبديل به يک قدرت محرکه

ى ديالکتيکى  ى ديگرى، رابطه بينانه، بلشويسم مانند سوسيال دمکراسى، اما با انگيزه گرايى مثبت با طرح سوبژه

ى مارکسيسم به انقالب  بنا را گسست و به اين منوال، فقط تمايل فلسفه بنا و رو تئورى و پراتيک، هستى و آگاهى، زير

کند، او تمامى فعاليت تئوريک مارکس و  ه که کارل کرش به درستى به لنين انتقاد مىگون همان. را در نظر گرفت

آليسم کانت و ديالکتيک هگل  باخ، ايده هاى ماترياليسم فوير انگلس را براى تدوين ماترياليسم ديالکتيکى که از فلسفه

  ).٤٩ ( روشنگرى باز گرداندشد و براى عبور کلى از فلسفه طراحى شده بود، به گذشته و به دوران منتج مى

ى ديالکتيک تئورى و پراتيک و درک محدود بلشويسم و سوسيال دمکراسى از  بديهى است که با وجود گسست رابطه

گونه که  همان. ريزى شده بودند شان برنامه ها از بدو طرح ى عملى هر دوى آن جامعه و وقايع اجتماعى، شکست فلسفه

  .، خصلت جامعه در دوگانگى آن به صورت سوبژه و ابژه استکند آدورنو به درستى مطرح مى

هايى را که ايجاد  ها بايد عواقب دگرگونى شود و انسان ها رجوع داده مى جامعه از يک سو سوبژه است زيرا به انسان

و خود ى آگاهى سوبژکتي را به وسيله شود که اصول آن هايى رجوع داده مى جامعه به انسان. اند، متحمل شوند کرده

) سوژه(اند و به همين داليل، ماهيت مجرد و فرم ظاهرى جامعه، يعنى کليت آن فقط با شناخت خرد سوبژه  معين کرده

ى سوبژکتيو آن بدون واسطه نمايان  جامعه از سوى ديگر ابژه است زيرا اصول سازمانى آن و چهره. قابل درک است

به اين اعتبار، بعد از هر دگرگونى اجتماعى، روندى . شده نيستى کلى و شناخته  شود و جامعه مالک يک سوبژه نمى
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  .)٥٠(سازى کند  شود که وضعيت گذشته را دوباره باز آغاز مى

به بيان ديگر، درک محدود . است" گشت ديالکتيک انقالب و باز"دو گانگى جامعه در سوبژه و ابژه بنيان اصل 

 -ى خود عامل شکست جنبش کارگرى   هر کدام به شيوهبلشويسم و سوسيال دمکراسى از جامعه باعث شد که

ى کارگر با مقاومت وسيع سوسيال دمکراسى و  در غرب اروپا، جنبش انقالبى طبقه. سوسياليستى در اين دوران شوند

ى عمل ميان رفرم و انقالب عامل انشعاب جنبش کارگرى در  تضاد فلسفه. خشونت بى امان بورژوازى مواجه شد

ى ديگرى به غير از استقرار  ها، نتيجه ل دمکرات، سوسياليست و کمونيست بود و تضعيف متقابل آناحزاب سوسيا

  ).٥١(ديکتاتورى بورژوازى، يعنى فاشيسم به دنبال نداشت 

ى عمل شکل  هاى سوسياليستى در غرب، نزاعى پيرامون تعيين فلسفه پس از شکست انقالب" شوراها"در کشور 

هر دو فراکسيون . ين در رقابت دو فراکسيون متخاصم حزب کمونيست شوروى نمايان شدگرفت که بعد از مرگ لن

کردند، ليکن با اين تفاوت که فراکسيون اول به نمايندگى  بينانه را دنبال مى گرايى مثبت چون گذشته طرح سوبژه

که  در حالى. دانست ذير مىتروتسکى براى استقرار نهايى سوسياليسم در شوروى، تحقق انقالب جهانى را اجتناب ناپ

پيروزى فراکسيون . فراکسيون دوم به نمايندگى استالين و بوخارين، خواستار تحقق سوسياليسم در کشور شوروى بود

  .اى به جز استقرار نهايى ديکتاتورى بورکراسى و ارتجاع سياه استالينيسم در شوروى نداشت دوم نتيجه

ى بلشويسم، تشکيل حکومت  بينانه گرايى مثبت  انقالب اکتبر طرح سوبژهگونه که تشريح شد، در اوايل ليکن همان

شورايى را مد نظر داشت و اصوًال استقرار يک جامعه و بخصوص تشکيل نظمى نوين، فقط با اين هدف عملى 

 به غير .دارند سازى نسل خود و سعادت بشر از پيش پا بر مى ها موانع اجتماعى را براى حفظ و باز شود که انسان مى

. شود کنند، مفهوم نمى کار مى تر تقسيم تر و امن ها که براى زندگى مرفه از اين، تشکيل جامعه به عنوان جمعى از انسان

ليکن زمانى که اهداف يک جامعه، يعنى .شود در نتيجه فقط به اين اعتبار، هرگونه دگرگونى اجتماعى قابل فهم مى

ى حاکم، اعم از بورژوازى يا بورکراسى،   آن در تضاد قرار گيرد، طبقهحفظ نسل بشر با روند و سازمان طبقاتى

نقد مارکس از ايدئولوژى به . اين ابزار ايدئولوژى است. ها را توجيه کند نيازمند به ابزارى مناسب است که اين تضاد

ى و بررسى هابرماس وارگ عنوان آگاهى کاذب، تحليل گرامشى از هژمونى بورژوايى، انتقاد لوکاچ و آدورنو به شئ

به . کشند ى ديگرى نقش ايدئولوژى را براى تدوام نظام طبقاتى به انتقاد مى از استثمار جهان درونى، هر کدام از جنبه

ايدئولوژى بايد متقاعد کند که درک انسان . هاى متضاد است ها با انگيزه بيان ديگر، ايدئولوژى ابزارى براى ادغام ايده

ى فراکسيون  بنابراين، کسب قدرت سياسى در شوروى به وسيله. اشتباه است" ابژکتيو"به صورت از وقايع ابژکتيو، 

ى مرکزى حزب   بوخارين نيازمند به يک ايدئولوژى مناسب بود که استبداد بورکراسى و در رأس آن کميته-استالين 

ى  شده پرداز شناخته وان نظريهنيکالى بوخارين به عن. کمونيست شوروى و دبير کل آن، استالين را توجيه کند

و ) انتردترمينيسم(او ميان آزادى عمل . اين نياز را برآورده کرد" تئورى ماترياليسم تاريخى"شوروى، در کتاب 

يک فرم ظريف "هاى کاذب نتيجه گرفت که آزادى عمل  تفاوت قائل شد و از يک سرى نمونه) دترمينيسم(سرنوشت 

بوخارين سرانجام نتيجه . سازد کند و مانعى براى تکامل علم مى وقايع زندگى را نفى مىاست که " از ديدگاه نيمه دينى

او در توضيح مبانى ماترياليسم تاريخى . )٥٢(گرفت که تنها موضع صحيح نه آزادى عمل، بلکه سرنوشت است 

يت ابژکتيو خارج از دست يافت و آن را از يک سو، چنان تفسير کرد که گويى واقع" ابژکتيو"سرانجام به مفهوم 
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به بيان ديگر، بنا . درک و ذهن انسان نيز موجود است و از سوى ديگر آن را به انحصار حزب و رهبرى آن در آورد

  .)٥٣(بر ارزيابى بوخارين واقعيت ابژکتيو بدون آگاهى و حتا هستى انسان موجود است 

بنا در  بنا و رو و پراتيک، هستى و آگاهى، زيرگرايى بلشويسم، گسست تئورى  به اين ترتيب در تداوم سنت مثبت

او از يک سو به يک تئورى مجرد و ناب دست يافت که واقعيت ابژکتيو را . ى بوخارين بنيادى و تشديد شد نظريه

کند و از سوى ديگر، توجيهى براى يک پراتيک ناب ايجاد کرد که واقعيت ابژکتيو کشف شده را متحقق  کشف مى

ها به  ى ديالکتيکى ندارند و وحدت آن بنا ديگر رابطه بنا و رو ن، تئورى و پراتيک، هستى و آگاهى، زيربنابراي. کند مى

است که در حزب " جنبش انقالبى"عامل اين تغييرات . شود ى تغيير واقعيت و به صورت عملى ايجاد مى وسيله

 اجتماعى، -ى اقتصادى  مل و توسعهکمونيست متشکل شده است و متکى بر اکتشافات تئوريک، يعنى قوانين تکا

  .)٥٤ (کند واقعيت را دگرگون مى

ى مطلق  ى گسست تئورى و پراتيک، کسب درکى متافيزيکى از ماترياليسم است زيرا به اين منوال، هستى جنبه نتيجه

گونه که  اما همان. شود مستقر مى) طبيعت و تاريخ(کند و واقعيت ابژکتيو به صورت يک جانبه در ابژه  کسب مى

سوبژه و عامل (ى انسان  کند، شناسايى واقعيت ابژکتيو فقط به وسيله گرامشى به درستى به بوخارين انتقاد مى

به بيان . ممکن است زيرا سنجش و درک واقعيت ابژکتيو بدون فعاليت ذهنى انسان اصوًال معنى ندارد) شناسايى

. )٥٥(شود  ن فعاليت ذهنى و قدرت درک انسان مفهوم نمىى خرد سوبژه است و بدو تر، سنجش و شناخت نتيجه ساده

ليکن . اين ابزار علم است. کند تر، ابزارى است که انسان براى سنجش و شناخت از آن استفاده مى از اين مسئله مهم

تر  فرا. گونه شناختى مناسب است کند، علم نه مطلق و مستقل و نه براى هر گونه که آدورنو به درستى طرح مى همان

توانند در  اند، مى اند و تعميم يافته نتايجى علمى که اکنون پذيرفته شده. از اين، نتايج تحقيقات علمى تضمين شده نيستند

  .)٥٦(آينده احمقانه ارزيابى شوند 

علم اما نه يک وضعيت ثابت، بلکه يک روند . ى خرد انسان و ابزار شناخت علم است به بيان ديگر، سنجش نتيجه

به اين . شود هاى نوينى مى ى تحليلى نوين همواره موفق به کشف واقعيت ى تحقيقات و شيوه را انسان به وسيلهاست زي

تواند ماهيت يک وضعيت ثابت را  اعتبار، شناسايى و شناخت يک روند است و در نتيجه واقعيت ابژکتيو نيز نمى

ى  ست و از اين رو، وجود خارجى ندارد زيرا به وسيلهتر، واقعيت ابژکتيو نيز يک روند ا به بيان ساده. داشته باشد

  .شود خرد انسان و علم بشر سنجيده، ساخته و پرداخته مى

شود که خارج از ذهن انسان و فراتر  ى ماترياليستى دارد، ليکن مدعى مى که جنبه ى سياسى بوخارين با وجودى فلسفه

ها به سوى آن گام  شمول بشرى، حتا بدون آگاهى انسان هاناز قدرت درک او واقعيتى ابژکتيو موجود است و تاريخ ج

ى بوخارين به  ى مفهومى مستقر است، به وسيله ى سياسى که در واقع در حوزه به اين ترتيب، فلسفه. دارد مى بر

 ى ماترياليسم تاريخى يک دين نوين بنابراين، بوخارين از فلسفه. شود ى فرامفهومى يا متافيزيکى منتقل مى حوزه

طرح مناسب آن در . ى عمل به ابتذال بسيار سازنده است بدون ترديد، چنين ديدگاهى براى کشيدن فلسفه. سازد مى

 - ى دترمينيستى  ى شيوه ى استالين تدوين شده است که تاريخ بشرى را از يک سو به وسيله تئورى مراحل به وسيله

جوامع : دهد سوى ديگر به پنج فرماسيون اجتماعى تقليل مىرا از  کند و آن هاى متفاوت تقسيم مى مکانيکى در مرحله

  .)٥٧(دارى و سوسياليسم  دارى، فئوداليسم، سرمايه اوليه، برده
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ى  نتيجه. گيرد ى دگماتيک و اخروى مى به اين شيوه، جنبه" مارکسيسم"ى سياسى  تدوين ماترياليسم تاريخى و فلسفه

شناخت واقعيت ابژکتيو و "با تدوين طرح .  ششم کمينترن نهادينه شدى ى مصوبات کنگره عملى اين فلسفه به وسيله

حزب کمونيست " نظارت انقالبى"تمامى مسائل اقتصادى، سياسى، علمى، ادبى و هنرى تحت " تغيير انقالبى آن

ى سياسى  ى عملى اين فلسفه نتيجه. را تحت تأثير خود قرار داد" احزاب کمونيست برادر"شوروى قرار گرفت و 

 -استقرار استالينيسم به صورت يک ديکتاتورى بورکراسى و ايدئولوژيک در شوروى بود که تحت عنوان مارکسيسم 

  ).٥٨( سوسياليستى را در سطح جهان تحت نفوذ خود قرار داد -هاى کارگرى  لنينيسم، ايدئولوژى بسيارى از جنبش

ى، دينى است زيرا تفکر دينى فقط وابسته به شمول بشر بدون ترديد، نگرش تئورى مراحل به روند تاريخ جهان

گويى  شود، بلکه هر پيش آليستى مانند ظهور امام زمان و وقت موعود نمى هاى بخصوص، جنجالى و ايده پيشگويى

گيرد که به صورت مجرد، کلى، مجزا از زمان و مکان، بدون  هاى غير تاريخى را در بر مى سيستماتيک و واقعيت

به اين . پيوندند  اجتماعى و بدون آگاهى و فعاليت انسان در آينده و به اجبار به وقوع مى- بررسى روابط سياسى

هاى اخروى و تخيلى مانند ضرورت تحقق ميسيون تاريخى پرولتاريا و  با آرمان" مارکسيسم"ى سياسى  ترتيب، فلسفه

سختانه  امفهومى که در واقع مارکس سرگريزى و فر هاى اجتماعى، به منطق جهان گونه ارتباطى با واقعيت بدون هيچ

  .شود کرد، باز گردانده مى ها انتقاد مى به آن

هاى آزاد و آگاه  گرايى بر خرد انسان ليکن سوبژه. گرا است چنين تفسيرى از ماترياليسم تاريخى، بدون ترديد سوبژه

گونه فعاليت اجتماعى را در راستاى تشديد  کنند، بلکه هر ريزى و عملى مى آلى را برنامه ى ايده استوار نيست که جامعه

بديهى . دارد مى شمول بشرى خواه و ناخواه به سوى آن گام بر داند که از پيش معين شده است و تاريخ جهان روندى مى

ى کارگر و شوراهاى  تواند طبقه ى بلشويسم، ديگر نمى ى اوليه گرايى بر خالف نظريه ى سوبژه است که اين شيوه

ها  عامل دگرگونى اقتصادى و تحوالت اجتماعى بداند، بلکه بورکراسى و حزب کمونيست را جايگزين آنکارگرى را 

ى تبليغات  حزب از يک سو به وسيله. ى سياسى ذاتى مستبد دارد شود که چرا اين فلسفه در نتيجه، آشکار مى. کند مى

آورد و از سوى  ى مرکزى و دبير کل آن در مى هاى ابژکتيو را در بست به انحصار کميته جنجالى، آگاهى از واقعيت

، روند بازگشت را که با هر دگرگونى اجتماعى به "ديالکتيک انقالب و بازگشت"ديگر با صرف نظر کردن از اصل 

  .کند شود، با تهمت وابستگى به بيگانگان و توسط مشت آهنين دولت سرکوب مى اجبار ايجاد مى

ى سياسى است که حتا پس از شکست به نقد و سنجش اعمال خود  ى در اين فلسفهگراي تر، مثبت ليکن به مراتب مهم

به اين . يابد شود و نظريه از طريق تجربه آموزش نمى از اين رو، پراتيک در تئورى منعکس نمى. آورد روى نمى

ز جامعه توسط ماند، جز اين که شناخت خود را ا اى باقى نمى ى سياسى چاره ترتيب، براى نمايندگان اين فلسفه

  .)٥٩(هاى اخروى سامان دهند  هاى جنجالى، تبليغات کذايى و آرزو آرمان

گاه  ها هيچ و بخصوص نسل دوم آن" هاى ايرانى مارکسيست"گونه که در اوايل اين بخش از نوشته طرح شد،  همان

ليکن به . شکل گرفت" ىمارکسيسم روس"ها تحت  ى سياسى آن تحت تأثير مارکسيسم کالسيک قرار نداشتند و فلسفه

روزمره و ذهنيت دينى شهروندان ايرانى در اين دوران بود که  ى ايران و درک تر، عوامل عينى جامعه مراتب مهم

دارى و اقتصاد مدرن و شکوفايى مانند  ايران اين دوره نه داراى نظام سرمايه. اى را ممکن کرد تعميم چنين فلسفه

آليستى  ى کالسيک و ايده ى روشنگرى و مدرنيته آشنايى داشتند، نه فلسفه ى با پروژهانگستان بود، نه شهروندان ايران
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آلمانى در ايران مطرح بود و نه افکار عمومى تحت تأثير علم سياسى فرانسوى و ضرورت جدايى دين از دولت قرار 

و تشکيل فرم ايرانى آن، در ايران " مارکسيسم روسى"ى سياسى  رسد که تعميم فلسفه در نتيجه، به نظر مى.داشت

اى است که مارکسيسم   سوسياليستى و شهروندان ايران با سه پروژه-وابسته به بيگانگى فعالين جنبش کارگرى 

روزمره استوار است که انسان را  اين تز بر استدالل گرامشى پيرامون نقد درک. اند کالسيک را متأثر و متشکل کرده

ى بيان  ى انسان و شيوه به بيان ديگر، تفکر و درک روزمره. کند ارزيابى مى فرهنگى -به عنوان فعال تاريخى 

دهى  ها کشاکش بر سر دين و دنيا، عالم و آخرت، فيزيک و متافيزيک سازمان ى قرن هاى اجتماعى، نتيجه درخواست

 فرهنگى عقالنى و منطقى به بينى نوين وابسته به اين است که آيا اين ديدگاه از نظر بنابراين، تعميم يک جهان. اند شده

شود و آن نقش اجتماعى را که مستحق آن است،  شود؟ آيا از نظر عملى به کار گرفته مى رسد و پذيرفته مى نظر مى

  ؟)٦٠(خوانى دارد  ى انبوه مردم هم کند و به بيان بهتر، آيا با درک روزمره ايفا مى

شود که اين دو  و دترمينيسم اسالمى روشن مى" م روسىمارکسيس"ى اجمالى ميان مبانى کلى  حال با يک مقايسه

انديش  دترمينيسم و جبر تاريخى در ماترياليسم عاميانه. ديگر قابل ادغام هستند بينى بدون دردسر با يک جهان

. کند را براى مؤمنين تبليغ مى ، در واقع همان دست تقدير و سرنوشت است که دين اسالم آن"مارکسيسم روسى"

آليستى پرولتاريا و تشکيل نظام کمونيستى، در  شمول، تحقق ميسيون ايده ياسى براى تشديد روند تاريخ جهانفعاليت س

گريزى و شهادت در راستاى  واقع همان ديدگاهى است که اسالم به صورت برگزيدگى الهى براى جهاد، جهان

 از دبير کل حزب کمونيست نيز مانند دين استبداد بورکراسى و تبعيت مطلق. کند پاسدارى از امت اسالمى تبليغ مى

  .اسالم مبلغ فرهنگ قرائت، تقليد و تبعيت از امام امت است

که  که نيازى به تغيير سازمان گفتارى دينى ايرانيان داشته باشد، بدون اين بدون اين" مارکسيسم روسى"به اين اعتبار، 

که احتياجى به نوسازى  ى روشنگرى ببيند، بدون اين ژهدهى پرو ضرورتى در نقد دين، مبارزه با خرافات يا سازمان

که دگرگون کردن ديدگاه انبوه مردم به دين و  ها و تشکيل فرهنگ متقابل داشته باشد، بدون اين جهان درونى انسان

يج تر، ترو به بيان ساده. ى مفهومى و فرامفهومى را ضرورى بداند، قابل تعميم بوده است دنيا، عالم و آخرت، حوزه

در ايران به اين دليل بوده که نه در مقابل، بلکه در مسير ذهنيت دينى انبوه مردم " مارکسيسم روسى"ى  غير منتظره

  .داشته است گام بر مى

از اين رو تأکيد حزب توده در مسلمان بودن اعضايش و ابراز ارادت نسبت به اسالم، ايجاد مجالس دينى به مناسبت 

يعيان در کربال، برگزارى مراسم عاشورا و تاسوعا و ترويج فرهنگ و منطق سالگرد شهادت امام سوم ش

ى مردم ايران با   نبود، بلکه از يک سو در مسير درک روزمره دهى شده گريزى فقط ناشى از يک تقلب سازمان جهان

  .)٦١(داشت  مىگام بر " مارکسيسم روسى"ى سياسى  شد و از سوى ديگر در راستاى فلسفه هاى دينى تبليغ مى ريشه

داد، بلکه  را تحت تأثير خود قرار نمى" هاى ايرانى مارکسيست"ى سياسى  فقط فلسفه" مارکسيسم روسى"ليکن 

گذار  بنيان) انترناسيونال سوم(هاى دوم و چهارم کمينترن  کنگره. طراحى عملى اين فلسفه را نيز به عهده داشت

. تصويب شد" ى نيروهاى ضد امپرياليست وحدت کليه"،  اين دو کنگرهدر . بودند" مارکسيسم ايرانى"ى عمل در  فلسفه

هاى مستعمره و نيمه مستعمره  ى اقتصادى کمينترن براى کشور ى سياست توسعه برنامه" دارى راه رشد غير سرمايه"

 ها، بورژوازى ملى و هاى زحمتکش، شرکت کمونيست تحقق عملى اين سياست اما بستگى به همکارى توده. بود
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  .)٦٢(نيروهاى مذهبى براى ايجاد يک نظام سياسى خلقى به کمک شوروى داشت 

داد و  را تحت تأثير خود قرار مى" هاى ايرانى مارکسيست"ى سياسى  فلسفه" مارکسيسم روسى"در نتيجه از يک سو، 

، يعنى ى متفاوت  سوسياليستى ايران را از سه جنبه-از سوى ديگر، کمينترن سياست عملى جنبش کارگرى 

  .کرد معين مى" دارى راه رشد غير سرمايه"و " ى ضد امپرياليستى مبارزه"، "انترناسيوناليسم"

قابل تمايز " هاى ايرانى مارکسيست" سوسياليستى ايران دو فرم متفاوت از -ى جنبش کارگرى  ليکن در تاريخچه

بديهى . شوند ايست ناميده مى ها توده دن آنها هستند که براى مشخص کر گراى آن ى نخست، بخش نخبه در وهله. هستند

ايسم يک مرام است که جهان درونى  توده. ى ايران ندارد ايسم بستگى به عضويت در حزب توده است که تعلق به توده

  .کند بينى فعالين سياسى اين طيف را معين مى را متشکل و جهان" هاى ايرانى مارکسيست"گراى  بخش نخبه

دهد و فقط شامل  کند، همبستگى جهانى کارگران را معنى نمى ايست نمايندگى مى که توده" اى ليستىانترناسيونا"سياست 

هاى مولد و مناسبات  ايست تضاد را نه بين نيرو به بيان ديگر، توده. شود پشتيبانى بى چون و چرا از شوروى مى

اردوگاه "د و از اين رو براى حفظ منافع کن و امپرياليسم مستقر مى" اردوگاه سوسياليسم"توليدى، بلکه ميان دو 

ايست مبارزه بر عليه امپرياليسم را با همکارى بورژوازى ملى و نيروهاى  توده. دهد به هر خفتى تن مى" سوسياليسم

 مذهبى -ى ضد امپرياليستى، او را مجاز به نقد جريان هاى ملى  ايست به مبارزه تعهد توده. دهد مذهبى سازمان مى

ى انتقاد به  ايست است به او اجازه ى اقتصادى توده ى سياست توسعه که برنامه" دارى راه رشد غير سرمايه". کند نمى

دارى، محدود به  ايست از سرمايه به بيان ديگر، نقد توده. دهد ى کارگر را نمى دارى و استثمار طبقه نظام سرمايه

ى  گر به عنوان تنها عامل ايجاد ثروت اجتماعى در فلسفهى کار وابستگى آن به امپرياليسم است و پشتيبانى از طبقه

  .عمل او جايى ندارد

معامالت و مماشات با . ى عملى برخوردار است ى سياسى خود از يک طيف گسترده ايست در راستاى تحقق فلسفه توده

جنبش کارگرى استفاده از  دهى و سوء هاى مذهبى براى شرکت در قدرت سياسى، سازمان بورژوازى ملى و جريان

دهى اختشاش  براى تحقق منافع شوروى، اقدام به کودتاى نظامى براى دسترسى شوروى به آبهاى گرم، سازمان

هاى امپرياليستى و  هاى متفاوت براى تضمين نفوذ دولت ها براى حفظ منافع شوروى، طرح تقسيم کشور به حوزه ملت

هايى  هاى اجتماعى، از جمله سياست الميون براى سرکوب جنبشترين اقشار مانند اس نفوذ شوروى، همکارى با مرتجع

  .)٦٣(کند  ايست براى تضمين منافع شوروى در کشور عملى مى هستند که توده

ها فدائيست ناميده  هستند که براى مشخص کردن آن" هاى ايرانى مارکسيست"ى بعدى، بخش مردمى  در وهله

. هاى فدايى خلق ايران ندارد ز بستگى به عضويت در سازمان چريکبديهى است که تعلق به فدائيسم ني. شوند مى

گيرد و  را در بر مى" هاى ايرانى مارکسيست"اى  هاى غير توده فدائيسم نيز يک مرام است که در واقع مابقى جناح

سم و اي شکى نيست که فدائيست به توده.کند بينى بخش مردمى اين طيف را منظم و متشکل مى جهان درونى و جهان

به بيان . شود و فقط اعمال سياسى را مد نظر دارد ى فلسفى ابراز نمى نظام شوروى انتقاد دارد، ليکن اين انتقاد از جنبه

ايسم از ديدگاه  قرار دارد و نقد فدائيست به شوروى و توده" مارکسيسم روسى"ديگر، فدائيسم در سنت فلسفى 

فدائيست انتقادى به نقض حقوق بشر و مبانى مدرنيته، انتقادى به در نتيجه، . شود مارکسيسم کالسيک ابراز نمى

تعرض بورکراسى به حريم خصوصى شهروندان، انتقادى به اخالل در آزادى انديشه، انتقادى به نقش مسلط حزب 
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فدائيست حتا منتقد به نقش . ى فرهنگى و انتقادى به ديکتاتورى بورکراسى در شوروى ندارد کمونيست در حوزه

انتقاد فدائيست به شوروى و .  مذهبى در راستاى مبارزات ضد امپرياليستى نيست-هاى ملى  حانيت و جريانرو

تر، مشکل فدائيست با نظام  به بيان ساده. شود ايسم از ديدگاه سوسيال امپرياليسم و يا رويزيونيسم ابراز مى توده

ى  شود که چرا حزب کمونيست شوروى بعد از کنگره ايست آن در ايران محدود به اين مى شوروى و نمايندگان توده

البته فدائيست براى بناى .دارد هاى گذشته گام بر نمى بيستم، استالين زدايى کرده است و ديگر در راستاى تحقق سياست

ليکن مبانى تئوريک کمينترن در تئورى . )٦٤(آورد  ايسم به تئورى وابستگى روى مى استقالل تئوريک از توده

از اين . )٦٥(تر از وابستگى آن به امپرياليسم ندارد  دارى فرا اند و اين تئورى نيز انتقادى به سرمايه گى ادغام شدهوابست

داند و تضاد را در منافع خلق با  جهت، فدائيست فعاليت سياسى خود را محدود به حفاظت از منافع و استقالل ملى مى

ى  که فدائيست به عنوان برنامه" جمهورى دمکراتيک خلق"تشکيل . کند ىامپرياليسم و يا سوسيال امپرياليسم جستجو م

ريزى شده است که  سياسى در نظر دارد، در واقع براى تحقق استقالل ملى از امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم برنامه

گرا  ست نخبهليکن فدائيست بر خالف توداي. دهى شود بايد با همکارى بورژوازى ملى و نيروهاى مذهبى سازمان

فدائيست . کنند کسب شغل، ايجاد منبع درآمد و نبرد سلسله مراتب شغلى، فعاليت سياسى او را معين نمى. نيست

گذرد و اگر ضرورى باشد به  داند، نمى گرا و اصولى است و از نمايندگى و تحقق منافع موکلش که خلق مى آرمان

  .آورد ى مسلحانه نيز روى مى مبارزه

ديگر تفاوت دارند، ليکن از نظر فلسفى هر  فقط از نظر سياسى با يک" هاى ايرانى مارکسيست"متفاوت از اين دو فرم 

شمول بشرى به اجبار در  دوى آن مدعى هستند که يک واقعيت ابژکتيو خارج از ذهن عموم وجود دارد و تاريخ جهان

ها،  به اين معنى که هيچ کدام از آن.  مشابهى داردها نيز نتايج در نتيجه، فعاليت سياسى آن. شود اين راستا سپرى مى

البته امکان دارد که .شوند کار کشور نمى تبديل به يک آلترناتيو سياسى در مقابل اقشار متفاوت محافظه

ى  کار موفق به اجراى تاکتيک شوند، ممکن است که با مبارزه ميان اقشار متفاوت محافظه" هاى ايرانى مارکسيست"

ى بورژوازى را نيز  کاران تحميل کنند و حتا امکان دارد که جناحى از طبقه هاى خود را بر محافظه ستمسلحانه خوا

اين تز بر اين . شوند گاه مبدل به يک آلترناتيو سياسى و انجام انقالب سوسياليستى نمى سرنگون کنند، ليکن هيچ

هاى  مارکسيست."گرا هستند گرا و مثبت هملى، مذهبى، سوبژ" هاى ايرانى مارکسيست"استدالل استوار است که 

ملى هستند زيرا انتقادى به روابط متضاد نيروهاى مولد و مناسبات توليدى ندارند و انتقادشان به نظام " ايرانى

در راستاى " هاى ايرانى مارکسيست"از اين جهت . دارى غير ملى بودن آن، يعنى وابستگى به امپرياليسم است سرمايه

ى اقتصادى  کنند و در نتيجه، در کنار بورژوازى ملى براى تحقق سياست توسعه از امپرياليسم فعاليت مىاستقالل ملى 

حتا در فرم فدائيست آن براى کسب و " هاى ايرانى مارکسيست"هاى سياسى،  در دوران رقابت بلوک. گيرند قرار مى

همزيستى . آورند روى مى" اردوگاه سوسياليسم"حفظ استقالل ملى در مقابل امپرياليسم، به اجبار به هوادارى از 

ى اقتصادى،  عهها با بورژوازى ملى براى تحقق سياست توس دارى و همکارى آن با سرمايه" هاى ايرانى مارکسيست"

  .ى فرودست جامعه شوند تبديل به روشنفکران طبقهايجاد کنند و  کارگرۀاى ارگانيک با طبق ابطهها رشود که آن مانع مى

کند و يا اينکه  اصوًال هر کسى که خودش را به عنوان مسلمان معرفى مى. مذهبى نيز هستند" هاى ايرانى ارکسيستم"

کند که نمايندگى دين را به صورت  داند به اجبار، خود را متعهد به قشر روحانى مى مردم کشورى را مسلمان مى
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شوند، به دنبال تفسير مناسب  ح مترقى روحانيت مىمدافع جنا" هاى ايرانى مارکسيست"اگر . رسمى به عهده دارد

کنند، به دام متکلمين شياد اسالمى  گردند، حقوق بشر و مدرنيته را از قرآن و منابع ديگر دينى استنتاج مى دينى مى

د و گيرند، فقط بستگى به اين دارد که خو به عهده مى" فمينيسم اسالمى"افتند و نمايندگى مباحث کاذبى را مانند  مى

هاى  مارکسيست"ليکن ارزيابى جامعه و مردم به عنوان مسلمان، . اند مردم کشور را به عنوان مسلمان شناسايى کرده

ها را با انرژى کم يا بيش  کند، اهداف سياسى آن را از نظر اخالقى نسبت به دين و نمايندگان آن منضبط مى" ايرانى

هاى مذهبى از نظر اخالقى، فرهنگى و   و در نتيجه در مقابل جرياندهد هاى اسالمى قرار مى در راستاى تحقق ارزش

هاى  مارکسيست"اى از جامعه و روابط اجتماعى، براى  روزمره بدون ترديد، با چنين درک. کند سياسى منفعل مى

ليکن .ارندکه در راستاى تحقق اهداف دينى و نمايندگان دين گام بر د ماند، جز اين اى ديگر باقى نمى چاره" ايرانى

ى ضعف يکى، تبديل به  نقطه. ى توازن قوا است ى اين مقاله اشاره شد، نفوذ سياسى نتيجه گونه که در مقدمه همان

شوند که از بحران  چون مذهبى هستند، قادر نمى" هاى ايرانى مارکسيست"به اين اعتبار، . شود قدرت حريف او مى

را ندارند که  مقدور نيست که سازمان گفتارى نوينى تشکيل دهند، توان آنى کافى را بکنند، برايشان  اسالميون استفاده

به دليل " هاى ايرانى مارکسيست"به بيان ديگر، . ى سياسى نوينى را تعميم دهند  کسب کنند و فلسفه هژمونى گفتمانى

مدن قرار دهند و مروج شوند که افکار عمومى را تحت تأثير فرهنگ مدرن و مت اين که ملى و مذهبى هستند، قادر نمى

ى نظرى يک انقالب  گرايى، الئيسيسم، حقوق بشر و تساوى حقوق شهروندان باشند و پشتوانه هايى مانند کثرت انديشه

بينى ملى و  به دليل جهان" هاى ايرانى مارکسيست"در نتيجه، .اجتماعى و تحقق دمکراسى و سوسياليسم را ايجاد کنند

ى فرهنگ به  البته طرح مقوله. کار کشور فرهنگ متقابل ايجاد کنند  مقابل اقشار محافطهشوند که در مذهبى، قادر نمى

بدون ترديد، ايجاد سبک نوينى در ادبيات و هنر و تدوين . گرايى آن و از ديدگاه زيبايى شناسى نيست معنى نخبه

 متقابل که مد نظر اين نوشته است، ليکن فرهنگ. اى جديد و فراگير جامعه را تحت تأثير خود قرار خواهند داد فلسفه

طرح ضرورت تشکيل فرهنگ متقابل، وابسته به بررسى . داند ى فرودست مى را ابزارى براى ارتقاء طبقه فقط آن

به ) فعاليت صنفى( اقتصادى -ى کارگر از دوران همکارى  گرامشى است که ايجاد فرهنگ نوين را براى ارتقاء طبقه

به اين اعتبار، تشکيل فرهنگ متقابل به معنى . )٦٦(داند  اجتناب ناپذير مى) عاليت سياسىف( سياسى -دوران اخالقى 

به اين معنى . اى انتقادى ترويج شوند و تعميم يابند هاى کشف شده به شيوه يعنى حقيقت. ى کارگر است شناسى طبقه خود

ى طبقاتى،  هاى روزمره را مانند ماهيت جامعه ى کارگر به حدى از فرهنگ نائل آيند که واقعيت که انبوه مردم و طبقه

ى کارگر در روند توليد و انباشت ثروت اجتماعى،  ى کارگر، مناسبات توليدى، نقش طبقه وضعيت فرودست طبقه

  .)٦٧(ديگر درک کنند  دارى را مرتبط با هم کرد سرمايه ى کارگر، هويت تاريخى و عمل حقوق و وظايف طبقه

 تشکيل فرهنگ متقابل، وابسته به اين است که هيچ دگرگونى اجتماعى بدون شرکت انبوه تأکيد گرامشى بر ضرورت

ها، فرهنگ  در راستاى تحقق اتحاد انبوه مردم و تشديد فعاليت آن. مردم براى تحقق هدفى يگانه ميسر نخواهد شد

فرهنگ . دهد ه هم پيوند مىهاى متفاوت و متعدد اجتماعى را ب متقابل نقشى اساسى و سازنده دارد زيرا درخواست

کند و از نظر  دارى آگاه مى شان در نظام سرمايه متقابل از يک سو اعضاى جنبش کارگرى را از وضعيت فرودست

هاى بخصوص و  ها و آرمان شود که فعالين سياسى جنبش با واژه دهد و از سوى ديگر باعث مى اجتماعى ارتقاء مى

به اين ترتيب، در راستاى ايجاد صفوف متشکل و متحد جنبش . شوندبراى تحقق هدفى مشخص متحد و متشکل 
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  .)٦٨(راند  ها را به حاشيه مى کند و يا آن کارگرى، فرهنگ متقابل يا اعضاى جنبش را منضبط مى

از اين رو، . شوند گرايى مى فرهنگ متقابل اما فرهنگى انتقادى است که ابزار تحليل آن شامل شک، ترديد و خرد

گرايى  گيرد و به اين سبب به کثرت ى کارگر استوار است و افکار عمومى را در نظر مى قابل بر خرد طبقهفرهنگ مت

شوند زيرا در تداوم سنت  موفق به تشکيل فرهنگ متقابل نمى" هاى ايرانى مارکسيست"ليکن . يابد و الئيسيسم دست مى

ند و مانند اسالميون فرهنگ شهادت را ترويج  زگري دارند، زيرا اخروى و جهان کاران کشور گام بر مى محافظه

شمولى  ى کارگر توجهى ندارند، زيرا در راستاى تشديد روند تاريخ جهان کنند، زيرا به افکار عمومى و خرد طبقه مى

شود، زيرا مروج شک، ترديد و خردگرايى نيستند و در تداوم  ها خواه نا خواه سپرى مى کنند که به گمان آن فعاليت مى

  .کنند نت قرائت، تقليد و کيش شخصيت فعاليت مىس

دادند، به تئورى توطئه  هاى گذشته که روابط دنيوى را با خرافات توضيح مى در سنت نسل" هاى ايرانى مارکسيست"

ى امپرياليسم جهانى که نه سندى  هاى پشت پرده مفهومى، مانند سياست آورند و به همان منوال با فرضيات فرا روى مى

به . کنند ن در دست دارند و نه با استفاده از چنين تخيالتى، سياست راهبردى قابل طراحى است، فعاليت سياسى مىاز آ

از جان گذشته در ) مبارزه براى شهادت(گريزى فعال  بينى اسالمى يا با منطق جهان اين ترتيب در تداوم جهان

به ناتوانى خود اذعان کرده ) دست تقدير، قسمت(فعل گريزى من جويند و يا با منطق جهان مبارزات سياسى شرکت مى

  .شوند و به انفعال کامل سياسى کشيده مى

ستيز  هاى شياد و انديشه هاى قديمى به دام آخوند گونه که نسل بنابراين بديهى است که با چنين فرهنگ سياسى، همان

گونه  گيرند که هيچ گريز قرار مى طلب و انديشه هايى جاه ى انسان نيز تحت سلطه" هاى ايرانى مارکسيست"افتادند،  مى

گاه به ضرورت  هيچ" هاى ايرانى مارکسيست"به همين داليل نيز . کنند انديشى را در کنار خود تحمل نمى دگر

با چنين فرهنگ " هاى ايرانى مارکسيست"بديهى است که .يابند ى دمکراسى سوسياليستى دست نمى گرايى و انديشه خرد

گيرند و از نظر  کاران کشور قرار مى  اجتماعى محافظه-ى ملى و مذهبى تحت پوشش اخالقى  وانهسياسى و پشت

به بيان ديگر، زمانى که متکلمين اسالمى، حال با عمامه و يا با کراوات، موفق به توافقى . شوند سياسى خنثا مى

ى ضعف  ى نقطه ها نيست، بلکه نتيجه ى آنى اقتدار فلسف شوند، اين نشانه اجتماعى براى استقرار جمهورى اسالمى مى

ى کارگر و فعالين  ى طبقه اش، قادر نيست که درک روزمره است که به دليل مبانى خرافى فلسفى" مارکسيسم ايرانى"

سياسى را به درک سالم دگرگون کند، در نوسازى جهان درونى انبوه مردم سهيم باشد و در مقابل قواى مرتجع، 

  .دهى کند ه جامعه مانند اسالميون اتحادى متمدنانه سازمانموحش، متعرض و سيا

کند، اين  ها را شکار مى گويد، زمانى که روباه مرغ المثل مناسب دارند که مى ها براى چنين مواردى يک ضرب آلمانى

 -  به بيان ديگر، داليل شکست جنبش کارگرى. ها است ى حماقت مرغ ى هوشيارى روباه نيست، بلکه نشانه نشانه

  .جستجو شود" مارکسيسم ايرانى"ى عمل نزد  سوسياليستى در ايران بايد در فلسفه

کار کشور شوند،  نه تنها قادر نيستند، تبديل به آلترناتيو سياسى در مقابل اقشار محافظه" هاى ايرانى مارکسيست"ليکن 

ى سياسى  گرايى در فلسفه ايى و مثبتگر دليل اين مصيبت سوبژه. يابد ها پس از شکست نيز ادامه مى بلکه مصيبت آن

هاى ابژکتيو و فراى ذهنيت سوبژه و عموم مردم  ادعا به آگاهى از واقعيت" مارکسيسم روسى"ها است که مانند  آن

شود که فعالين سياسى حساس، روزمره با آن مواجه  نمايندگى اين فلسفه منجر به يک مصيبت دوگانه مى. کند مى
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حتا پس از شکست به شک، ترديد و انتقاد " هاى ايرانى مارکسيست"تگى به اين دارد که اولين مصيبت، بس.هستند

ى  ى سياسى، فلسفه تر از حوزه کنند، فرا اگر هم انتقادى مى. آورند، زيرا اصوًال قادر به درک شکست نيستند روى نمى

يک استقامت اخالقى براى حفظ مواضع بديهى است که چنين ديدگاهى مسبب . گيرد ها را در بر نمى انديش آن عاميانه

کنند که زمان در راستاى تحقق حقوق  با وجود شکست به خود تلقين مى" هاى ايرانى مارکسيست"شود زيرا  سياسى مى

انگارى که تاريخ گرايش ابژکتيو خود را بدون دخالت سوبژه و فعاليت . شود ها سپرى مى ها و اهداف سياسى آن توده

گيرد و  مى) دست تقدير، سرنوشت( اعتقادى -ى دينى  گونه جنبه حفظ مواضع به اين. کند  مىها طى سياسى انسان

استقامت سياسى به اين شيوه، ديگر . باشد ها نمى ى آن ى عملى شکست خورده نگرى به فلسفه ى انتقاد و باز نتيجه

گريزى  ع باشد، بلکه با منطق جهانى اجتماعى مدون نيست که فعال سياسى از آن قان ى نمايندگى يک برنامه نتيجه

بدون ترديد، تا زمانى که شکست .ى برگزيدگى الهى در راستاى تحقق منافع فوق بشرى دارد همراه است و جنبه

ى فلسفى را در بر نگيرد، فرهنگ استقامت براى حفاظت از مواضع  ى سياسى، نظريه مقطعى باشد و فراتر از تجربه

نگرى در طرح عملى  در اين حالت ممکن است که بعد از عقب نشينى، باز. ازنده استو تحقق اهداف سياسى بسيار س

. ى مبارزاتى باز گشت و در راستاى تحقق اهداف سياسى فعال شد دهى، دوباره به عرصه  سياسى و تجديد سازمان-

ى عمل  فى و کليت فلسفهى فلس ى سياسى، بلکه حوزه ى ارگانيک داشته باشد، يعنى نه تنها حوزه اما اگر شکست جنبه

کرد بسيار مخربى دارد زيرا مانعى در مقابل شک، ترديد و انتقاد و در نتيجه،  را در بر گيرد، استقامت سياسى عمل

تر  تر و سازنده تر، زنده ليکن پس از شکست نقد هر چه راديکال. شود ى عملى مى بازنگرى و تجديد نظر در فلسفه

  .شود ى سياسى و عمل به همان اندازه نزديکتر مى  تجربه، تئورى و پراتيک، فلسفهى نظريه و صورت بگيرد، رابطه

آورند و با  اى که دارند به نقد رو نمى ى دترمينيستى مکانيکى گرايى و فلسفه اما به دليل مثبت" هاى ايرانى مارکسيست"

ها همواره شناخت خود را از وقايع  نآ. کنند هاى آشکار و پنهان ايجاد مى نمايندگان نقد، يعنى روشنفکران خصومت

بديهى است که فقر شناخت از تحوالت . دهند ها و اهداف تخيلى خود سامان مى اجتماعى با تکرار و تأکيد بر آرمان

هاى سازمانى يکى  انشعاب. اى جز انزواى فردى ندارد اجتماعى و رد شکست سياسى به مرور زمان و به اجبار نتيجه

مارکسيسم "ى عمل در  ى منطقى فلسفه گرايى، انزواى فردى و انفعال کامل فعاالن سياسى نتيجه پس از ديگرى، فرقه

  .است" ايرانى

ى دمکراسى سوسياليستى و فرهنگ مدرن تحزب  در اين است که به فلسفه" هاى ايرانى مارکسيست"دومين مصيبت 

به اين معنى .  و نظم سازمانى حزب استمنظور از فرهنگ مدرن تحزب در نظر گرفتن خرد حزبى. يابند دست نمى

ى  هاى متفاوت براى تحقق سوسياليسم به وسيله  اجتماعى، پاردايم-هاى متفاوت براى بررسى مسائل سياسى  که تحليل

  .هاى متفاوت با همديگر رقابت کنند فراکسيون

هاى  بيند و از اين رو نهاد نمىهاى حزبى  در عمل ضرورتى براى تشکيل فراکسيون" مارکسيسم ايرانى"ى  ليکن فلسفه

ى خود را با جامعه از دست  ى پلوراليستى سازمانى، رابطه در طول زمان به خاطر فقدان انديشه" مارکسيستى"

هاى دگرانديش براى تداوم رهبرى بسيار سازنده  گرايى و حذف فراکسيون البته فرقه. شوند دهند و تبديل به فرقه مى مى

اين مصيبت . شود تر مى هاى جوان از جامعه و نسل" مارکسيستى"هاى  م منجر به گسست سازماناما همين تداو. هستند

ها اغلب از نسل انقالب  در تبعيد مشاهده کرد که اعضاى فعال آن" مارکسيستى"هاى  توان بخوبى در سازمان را مى
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شود که اکثريت قاطع  اهده مىاز نسل جوان کشور در زمانى مش" مارکسيستى"هاى  ى گسست سازمان فاجعه. هستند

هاى اروپايى نيز  تر از سى سال هستند و تقربيًا تمامى پناهندگان سياسى و مهاجرين به کشور شهروندان ايران جوان

  .برند در همين سنين به سر مى

  : نتيجه
 و فعالين جنبش اند ى سياسى مارکسيسم کالسيک قرار نداشته گاه تحت تأثير فلسفه هيچ" هاى ايرانى مارکسيست) "١

ليکن از نظر " مارکسيسم روسى. "اند آشنا شده" مارکسيسم"ى بلشويسم با   سوسياليستى ايران به وسيله-کارگرى 

آيد که  به نظر مى. ى اخروى دارد و از نظر سياسى مبلغ مبارزات ملى عليه امپرياليسم جهانى است فلسفى جنبه

درک روزمره و دينى . ى آن در ايران نيز به همين داليل است قبهو عموميت غير متر" مارکسيسم روسى"محبوبيت 

انبوه مردم ايران از يک سو و تاريخ مبارزات سياسى براى استقالل ملى از امپرياليسم از سوى ديگر شرايط تعميم 

  .در ايران هستند" مارکسيسم روسى"

هاى  ها با جريان السيک و همگامى آنبا مبانى مارکسيسم ک" هاى ايرانى مارکسيست"بديهى است که بيگانگى 

دهى  ها را براى تشکيل فرهنگ متقابل در راستاى سازمان کار در راستاى کسب استقالل ملى، فعاليت آن محافظه

 سوسياليستى در ايام -به اين اعتبار، داليل شکست جنبش کارگرى . کند سياسى و مستقل جنبش کارگرى عقيم مى

ملى و " مارکسيسم ايرانى"ى سياسى  فلسفه.جستجو کرد" مارکسيسم ايرانى"ى سياسى  سفهانقالب بهمن را بايد در فل

شود، توان انتقاد  ى کارگر نمى دارى به عنوان عامل استثمار طبقه مذهبى است و از اين رو قادر به نقد ماهيت سرمايه

ى به دين به عنوان ابزار حکومتى دارى در ايران و دولت جمهورى اسالمى را ندارد، انتقاد به فرم دينى سرمايه

 مذهبى و ائتالف شوم روحانى و بازارى براى استقرار نظام جمهورى اسالمى روى -کند، به نقد بورژوازى ملى  نمى

دارند،  کاران گام بر مى در تداوم سنت محافظه" هاى ايرانى مارکسيست"ى سياسى،  در نتيجه با چنين فلسفه. آورد نمى

 سوسياليستى را -دهى مستقل جنبش کارگرى  شوند، توان سازمان ى کارگر نمى  ارگانيک طبقهتبديل به روشنفکر

کنند و به اين ترتيب تبديل به  ندارند، در راستاى تحقق انقالب اجتماعى، استقرار دمکراسى و سوسياليسم اقدام نمى

ير منتظره نيست که بعد از گذشت بيش از اين رو، غ. شوند کاران ايرانى مى سياهى لشکر بى جيره و مواجب محافظه

 سوسياليستى در -در ايران و بيش از بيست و پنج سال از شکست جنبش کارگرى " مارکسيسم"از يک سده از تاريخ 

در اين . دهند کار ادامه مى به دنباله روى از اين و آن جناح محافظه" مارکسيستى"هاى  ايام انقالب بهمن، اغلب سازمان

کند، ديگر  تحقق چنين سياستى را تداعى مى" مارکسيسم"ى  رورى اين است که اگر فلسفهارتباط پرسش ض

هاى اروپايى روايتى عموميت دارد که نه تنها براى درک  خورد؟ميان مارکسيست مارکسيست بودن به چه دردى مى

گويى که پس . شود يه نيز مىسازنده است، بلکه منجر به انبساط روح" مارکسيسم ايرانى"انديش  ى عاميانه بهتر فلسفه

ها در حين  آن. از سرکوب کمون پاريس، دو نفر از فعالين سياسى به انگلستان گريختند و به نزد مارکس در لندن رفتند

ها  آن. ها پرسيد که چه تصورى از مارکسيسم دارند سپس مارکس از آن. ناميدند مى" مارکسيست"گفتگو، مدام خود را 

اگر مارکسيسم اين است، با "مارکس بعد از تعمق کوتاهى پاسخ داد، . گو کردند دانستند، باز  مىهر چه در اين ارتباط

  .نيز به کلى بيگانه بود" مارکسيسم ايرانى"مارکس بدون ترديد با ". وجودى که من مارکس هستم، مارکسيست نيستم

بينى  اين جهان. شمول بشرى دارند يخ جهانگرا به روند تار ديدگاهى دترمينيستى و مثبت" هاى ايرانى مارکسيست) "٢
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گونه  استوار است و ادعا دارد که فلسفه را از هر" مارکسيسم روسى"ى سياسى  بر تفسير ماترياليسم تاريخى در فلسفه

ى  تر از نقد جنبه فرا.  است هاى کاذب سوبژکتيو تصفيه کرده اى، ايده  فرقه-هاى آگاه و ناآگاه، عواطف اجتماعى  تخيل

. ى عملى آن است که براى فعاليت سياسى بسيار مخرب است بينى که در اين نوشته طرح شد، جنبه لسفى اين جهانف

اش،  ى دترمينيستى کند زيرا بنا بر فلسفه بينى از يک سو فعال سياسى را نسبت به افکار عمومى بى اعتنا مى اين جهان

از سوى ديگر، شکست مسبب .کند ر تشديد روند آن شرکت مىآينده از هم اکنون معين شده است و فعال سياسى فقط د

. گشايد ى مبارزاتى نمى ى سياسى و تجربه شود زيرا راهى به سوى نقد و سنجش فلسفه انفعال کامل فعال سياسى مى

به شوند و محافظت از ميراث سازمانى، همراه با پناه  ى بهتر ادغام مى ها با اميدوارى به آينده آرزوى تحقق آرمان

ليکن طرح .دهد آليستى هستند، اين وضعيت را تداوم مى هاى ايده سوى نوستالژى مبارزاتى که هر دو ناشى از خرابه

ى جامعه،  انفعال فعالين سياسى متعهد و قواى سازنده. ى فعاليت انسان است اين نکته ضرورى است که تاريخ نتيجه

  .اى جز پيروزى قواى سياه اجتماع ندارد نتيجه

. گيرد ى فلسفى را نيز در بر مى ى سياسى، حوزه ارگانيک است زيرا فراتر از حوزه" مارکسيسم ايرانى"حران ب) ٣

 سوسياليستى ايران را نيز بايد در همين مقوله جستجو کرد که فقط بازتابى -پراکندگى و انفعال فعالين جنبش کارگرى 

ميرند و  هاى قديمى مى  وقوع بحران زمانى است که ايدهبراى گرامشى. ى منسجم و فراگير است از فقدان يک نظريه

در ايران نه وضعيتى ثابت، بلکه يک روند " مارکسيسم"ى سياسى  ليکن فلسفه. شوند ها نمى هاى نوينى جايگزين آن ايده

و ى فعال سياسى با جامعه را مانند معلم  گرامشى رابطه. کند اکنون دوران گسست و گذار را سپرى مى است و هم

آيد که تحوالتى اجتماعى در  به نظر مى. کنند ديگر را منضبط مى اى متفاوت هم هر دو به شيوه. کند محصل ارزيابى مى

، باعث شده است که جامعه "اردوگاه سوسياليستى"ايران و دنيا مانند تشديد روند دنيوى شدن مردم ايران و فروپاشى 

ى  چاره" هاى ايرانى مارکسيست"از اين رو براى .  منضبط کندرا) معلم(به مراتب بيشتر فعال سياسى ) محصل(

به بيان .ى دمکراسى سوسياليستى روى بياورند گرايى، پلوراليسم سازمانى و انديشه ماند جز اينکه به خرد ديگرى نمى

ظر تاريخى از ن. ى سياسى نيازمند به بازنگرى و بازسازى است ى تاريخى و فلسفه از جنبه" مارکسيسم ايرانى"ديگر 

 سوسياليستى را برجسته کند و -هاى تاريخى در جنبش کارگرى  يک بررسى انتقادى ضرورى است که نقش شخصيت

تر سوسياليست کشور قرار  هاى جوان ها را به عنوان لنگر هويتى در اختيار نسل سازى، آن ى اسطوره بدون انگيزه

ى   که طرح مناسب آن با رجوع به مارکسيسم کالسيک، فلسفهى سياسى نياز به يک تجديد نظر است از نظر فلسفه.دهد

گرايى  نقدى بر مثبت"اى با عنوان  اين طرح در مقاله. بينانه قابل تدوين است گرايى واقع انتقادى و تحت عنوان سوبژه

ى طراح.براى سنجش و ارزيابى در همين جلد منتشر شده است" ى عمل نزد آنتونيو گرامشى مارکسيستى و فلسفه

ى تئوريک،  ى اين پشتوانه نخست به وسيله. بينانه دو ادعاى متفاوت دارد گرايى واقع ى سوبژه ى عمل به وسيله فلسفه

ى بعدى، تحقق عملى اين فلسفه به انقالب  شود و در وهله دهى يک حزب مدرن سوسياليستى ممکن مى سازمان

  .يابد اجتماعى و دمکراسى سوسياليستى دست مى

  فرشيد فريدونی

  متون برنامه آموزشی سالم دمکرات
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  : و منابعها  نوشت پى
، و زندگى، آثار و ٢٠٣ ادامه و ١٩ى  کارل مارکس و فردريک انگلس، انتشارات رهائى کار، صفحه): ١٣٥٧(مقايسه، ريازانف، ديويد ) ١

  ٥ى انتشارات سياهکل، جلد اول، صفحه): ١٣٥٥(هاى مارکس و انگلس  فعاليت
٢ (vgl. Gramsci, Antonio (1967): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg.), Frankfurt am 

Main, S. 193  
٣ (vgl. Gerstenberger, Heide (1990): Die subjektlose Gewalt  - Theorie der Entstehung bürgerlicher Staatsgewalt, 

Münster, S. 13, 32f.  
   ادامه٣٦ى  اکبر مهديان، صفحه ى على ، ترجمه١٨٤٨ - ١٧٨٩ اروپا -عصر انقالب ): ١٣٧٤. (ج. باوم، ا مقايسه، هوبز) ٤
  ٣٩ى  جا، صفحه مقايسه، همان) ٥
  ٤٠ى  جا، صفحه مقايسه، همان) ٦
   ادامه٣٧٤ى  جا، صفحه مقايسه، همان) ٧
  ٢ى  جا صفحه ، همان):١٣٥٧( و ريازانف، ديويد ٦٢ى  جا، صفحه مقايسه، همان) ٨
  ٤٧ى  جا صفحه ، همان):١٣٧٤. (ج. باوم، ا بز و هو٤ى  جا، صفحه مقايسه، همان) ٩
  ٧٨ى  جا، صفحه مقايسه، همان) ١٠
  ٦ى  جا صفحه ، همان):١٣٥٧(مقايسه، ريازانف، ديويد ) ١١
  ٧٣ى  جا صفحه ، همان):١٣٧٤. (ج. باوم، ا مقايسه، هوبز) ١٢
  ٧٩ى  جا، صفحه مقايسه، همان) ١٣
  ٨٩ى  جا، صفحه مقايسه، همان) ١٤
  ٩٠، ٨٣، ٨١ى  جا، صفحه همانمقايسه، ) ١٥
  ٩١ى  جا، صفحه مقايسه، همان) ١٦
   ادامه١٣٧ى  جا، صفحه مقايسه، همان) ١٧
  ٧٩، ٥٨ى  جا، صفحه مقايسه، همان) ١٨
  ١٥٠، ١٤٤ى  جا، صفحه مقايسه، همان) ١٩
  ١٣، ٩، ٤ى  جا صفحه ، همان):١٣٥٧(، و ريازانف، ديويد ١٦٠ ادامه، و ١٥٤ى  جا، صفحه مقايسه، همان) ٢٠

  ٢٢ى  جا، صفحه همان): ١٣٥٥(هاى مارکس و انگلس  ادامه، و آثار و فعاليت
٢١ (vgl. Kant, Immanuel (1967): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, Berlin (ost(  
٢٢ (vgl. Hegel, G.W.F. (1977): Phänomenologie des Geistes, Berlin) ost(  
٢٣ (vgl. Habermas, Jürgen (1973): Erkenntnis und Interesse ,Frankfurt am Main, S. 18, 23, 29f.  
٢٤ (vgl. Gramsci, Antonio (1967): ebd. S. 190, und vgl. Korsch ,Karl (1966): Marxismus und Philosophie, Frankfurt 

am Main, S. 115  
٢٥ (vgl. Habermas, Jürgen (1973): ebd. S. 9, 14  
٢٦ (vgl. ebd., S. 38f., 55  
٢٧ (vgl. ebd., S. 39, 41  
٢٨ (vgl. Korsch, Karl (1966): ebd. S. 132, 152, 165  
٢٩ (vgl. Gerlach, Erich (1966): Die Entwicklung des Marxismus von der revolutionären Philosophie zur 

wissenschaftlichen Theorie proletarischen Handelns bei Karl Korsch, in: Korsch, Karl (1966): ebd. S. 14  
٣٠ (vgl. Gramsci, Antonio (1967): ebd. S. 194  
٣١ (vgl. ebd. S. 219f.  
٣٢ (vgl. Habermas, Jürgen (1990): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, 5. Auflage, erste Auflage 

(1976), Frankfurt am Main ,S. 10  
٣٣ (vgl. Korsch, Karl (1966): ebd. S. 68  
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٣٤ (vgl. ebd. S. 90, 146  
٣٥ (vgl. ebd. S. 100, 115f., 139f.  
٣٦ (vgl. Gramsci, Antonio (1967): ebd. S. 198  
٣٧ (vgl. ebd. S. 190  
٣٨ (vgl. ebd. S. 214f.  
٣٩ (vgl. ebd. S. 232  
٤٠ (vgl. ebd. S. 235f.  
٤١ (vgl. Habermas, Jürgen (1990): ebd. S. 7f.  
٤٢ (vgl. Habermas, Jürgen (1973): ebd. S. 9, 23f.  
٤٣ (vgl. Adorno, Theodor W. (1966): Negative Dialektik, Frankfurt am Main, S. 311f.  
٤٤ (vgl. Gramsci, Antonio (1967): ebd. S. 193, 253f.  
  )آلمان(؟ مسائل حاد جنبش ما، کيل چه بايد کرد): ١٩٤٦(اى . لنين، و) ٤٥
٤٦ (vgl. Abendroth, Wolfgang (1967): Vorwort, in: Gramsci, Antonio) ١٩٦٧ :(ebd. S. 8, und vgl. Habermas, Jürgen 

(1990): ebd., S. 8f., 53f., und vgl. Korsch, Karl (1966): ebd. S. 43, 49  
٤٧ (vgl. ebd. S. 104, 128  
٤٨ (vgl. Gramsci, Antonio (1967): ebd. S. 24  
٤٩ (vgl. Korsch, Karl (1966): ebd. S. 50, 61  
٥٠ (vgl. Adorno, Theodor W. (1978): Einleitung, in: Der Postivismusstreit in der deutschen Soziologie, 6. Auflage, 

Darmstadt/Neuwied, S .٤٣  
٥١ (vgl. Albers, Detlef (199): Arbeiterbewegung zwischen den Weltkriegen, Frankfurt am Main  
٥٢ (vgl. Bucharin Nikolai (1922): Theorie des Historischen Materialismus - Gemeinverständliches Lehrbuch der 

Marxistischen Soziologie ,Hamburg, S. 30  
٥٣ (vgl. ebd. S. 259, 357f.  
٥٤ (vgl. Korsch, Karl (1966): ebd. S. 62, 67  
٥٥ (vgl. Gramsci, Antonio (1967): ebd. S. 228, 176  
٥٦ (vgl. Adorno, Theodor W. (1966): ebd. S. 16  
٥٧ (vgl. Stalin, Josef (1946): ber dialektischen und historischen Materialismus, in: Geschichte der KPdSU (B), 

Berlin(ost), S. 156  
٥٨ (vgl. Korsch, Karl (1966): ebd. S. 67  
٥٩ (vgl. Adorno, Theodor W. (1978): ebd. S. 11  
٦٠ (vgl. Gramsci, Antonio (1967): ebd. S. 129ff.  
، در )١٣٢٧ تا ١٣٢٠( تاريخچه و تجربيات جنبش کارگرى در ايران -جنبش کارگرى و سنديکاى وابسته ): ٢٠٠٣(مقايسه، فريدونى، فرشيد ) ٦١
   ادامه٧٨ى  رمان و انديشه، جلد اول، برلين، صفحهآ

   ادامه٢٠ ى ادامه، تهران، صفحه٩ى  ـ صفحهرخاور، ويراستار اوليانوفسکى،کمينترن وپيشگفتار، در): ١٩٦٠(ـ اى، ر ـمقايسه، اوليانوفسک) ٦٢
  ى جا، صفحه همان): ٢٠٠٣(مقايسه، فريدونى، فرشيد ) ٦٣
   ادامه٥ى  ، نيويورک، صفحه٥پروبلماتيک وابستگى، در نظم نوين، دفتر ): ١٣٦٢. (مقايسه، آرمان، م) ٦٤
٦٥ (vgl. Hurtienne, Thomas (1974): Zur Ideologiekritik der Lateinamerikanischen Theorien der Unterentwicklung 

und Abhängigkeit, in: PROKLA ,Heft 14/15, Berlin, S. 213ff.  
٦٦ (vgl. Gramsci, Antonio (1967): ebd. S.27f., 196, 329  
٦٧ (vgl. ebd. S. 21f., 131  
٦٨ (vgl. ebd. S. 150f. 


