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  سمي ماركس يخيتار-يفرهنگ لغت انتقاد 

 ماركسيست بودن 

  هاوگ تزيولفگانگ فر  ينوشته 

  ي امانوئل شكريان ترجمه 

گيرند. در نتيجه، امر سياسی در امر فردی  های فعال در مرکز توجه قرار میبودن»، سوبژه در «مارکسيست 

در مارکسيست نمايان می  آنها و   ی،حداقل  طشروبودن نه  شود.  اخالقی کنش  بعد  که مردم مارکسيست هستند. 

برای به يابد.  خود را مقيد به شروط آنها می گرايی  عينيت .  گيرند آنها در ميدان ديد قرار می  و سازش  بردباری

که در    مقالهشده در اين  استناد های  ، مارکسيست نسلی  های بستگی   موقعيت تاريخی ودست دادن تصويری از  

ای که آنها از شيوه شوند.  شان معرفی میرسند به ترتيب سال والدت بلوغ می به  مارکس    وفات سال پس از    ١٣٠

همان چيزی که در خصوص نحؤه است.    بيان کردند امر مادیرا    های اَشکال خاص وجود طريق آن ويژگی 

توان در  اش گفته شده است را می شده در کتابخانه های گردآوری به ايده   ) ١٩٢۵(زاده   ١يس ا پرداختن ولفگانگ ه

هايی  ايده آن دسته از حتی  ،بيگانه  تفکر، حداقل به عنوان او از طريق آنها «توانست اينکه عنوان کرد: اين باره 

 ٢رشکی (  منتقل کند»به حال  ، را  تصور کرد با کلمات خود  ، که شايد حتی نتوان  قابِل افاده نيستند آشکارا    که

  داده   فرا  با دقت گوش  » نيزخائنان «  حرف  آزاردهنده، بههای  به اميد حقيقت ، و  . دقيقاً به همين دليل)١۶،  ١٩٩٩

  شود. می

نفر همچنان خود  ها  ميليون های انقالبی سدٔه بيستم نيز  در اوج نزاعاند.  افراد بسياری خود را مارکسيست پنداشته 

ها و مناطق جديدی  نسلای در  های تازه جريان های تاريخی،  و دسته   هاگروه دانستند. بسته به  را پيرو مارکس می 
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ی راهبردی هستند  داليل  هااين  ليکن«بی برای اين پديده وجود دارد،  داليل خو گيری هستند.  در حال شکلاز جهان  

فرد انجام است که    یدخيل در اينجا، «يک انتخاب وجود ، و  )١٩۴٣زاده  ( ٣وادارنده؛ به تعبير نورمان گراس تا  

بودن، به ندرت و بودن يا کمونيست يک سوسياليست   پرسش. با اين وجود، و برخالف  )٢٠١١،  ۵(  »دهد می

ها و تناقض آن،    هایعمل نيروهای محرک و  بر حسب اتفاق است که در باب مارکسيست بودن،  معموالً تنها  

 تأملی نظری صورت گرفته است.  ،متعدد آن، زايايی آن و اَشکاِل های آنبحران 

اسم آن با ، که  ورزيد می  اصرار  بازنمايِی يگانه مارکسيسمای خود به  بر ادعمادامی که «سوسياليسم دولتی»  

شد لنينيسم  -مارکسيسم  بود عوض  واقعيت ،  ه  ادعا و  فزايندٔه خود ميان  عنوان  شکاِف  ميان   بيرونی  ضديت   به 

ً نابسامان و «سوسياليسِم  بودِن  دنيای ناهمگوِن مارکسيست »  سوسياليستِ -آلايده « تر، يا به بيان دقيق موجود»    واقعا

بود ب)  ١٩٢۵( ٤آگنولی   يوهانسآنچنان که   به سخره گرفتن  سوسياليست صوری» (در  «کشورهای    ،مشتاق 

های مردمِی  جمهوری   تلفيقفروپاشی اين کشورهای اروپايی و   .کرد   را بازآفرينی )١٧،  ١٩٨٠آگنولی /٥ماندل

از زير را برچيد.    ضديت ، مبنای اين  داریکمونيسم حزبی در بازار دنيای سرمايه تحِت سيطرٔه    غيراروپايیِ 

آن را تصديق )  ١٩٢٧اده  (ز ٦هانس هينز هولز   ٢٠١٠که همچنان در سال    –و ادعای آن    حزب کمونيست سائه  

يک شکل به عنوان  بودن مجدداً  مارکسيست   است،  »حقيقت تاريخی  جايگاهمبنی بر اينکه «يگانه [...]    –کند  می

بودن يافته و چه نابسمان، مارکسيست چه سازمان شود.  پديدار می  های خودشبه دليل شايستگی   هويت از  تاريخی  

  کند. عرضه می را چندوجهی   مشارکت اجتماعیِ تحليل، بحث و ارتباط در يک  های روشنفکرانهٔ عمل 

به خود شکل مجبور است از اين به بعد  بودن  مارکسيست که در آن  ،  )١٩٩٣هاگ  «وضعيت پساکمونيست» ( 

شده در شرايط رقابت  کسب   های اجتماعیِ يافتگی  سازش سرمايه از غل و زنجيرِ یِ نئوليبرال   آزادیِ دهد، توسط  

توسط  ،سيستمیدرون  ملت   و  محافظ  سپرهای  مقابل  دولت -تخريب  در  در  ها  جهانی  گذاِر بازار  چهارچوب 

، همراه با سناريوهای جديد جنگ،  جهانیهای  بحران  شود.تعيين می پيشرفته  دارِی فراملِی  به سرمايهشده  تسريع 

گونه که همان   همچنين توسط اين واقعيت که سرمايه،اين وضعيت  دارد.  را در بالتکليفی و انتظار نگه می   آن

 شود: تعيين می  »جامعه است  متحول کردن   دائماً در حال«) عنوان داشته است،  ١٩٣٩زاده  ( ٧گئورگ فولبرس 

تمايالت خود، به توسعٔه هرچه بيشتر از رهگذر  ها،  ، که در آن تودهنوآوری فناورانه و بسيجِ اجماع  طريقاز  

: «طبقات توان آن را به عنوان يک «انقالب منفعل» توصيف کرد می ، فرايندی که  »کنند داری کمک می سرمايه 

  ). ٢٠١٣( »کنند تثبيت میخودشان آن را  بسيجِ  خود به واسطه پذيرند و سرمايه را می هژمونیتر پايين 
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در معرض و نقد اقتصاد سياسی،  آن    گرايی تاريخیمادهمفاد محورِی  با  فولبرس مارکسيسم را،  در اين وضعيت،  

می شدن  «آکادميک»  نشود»خطر  ناپديد  کامالً  اگر  «البته  علمی   .(همان)  بيند،  و  نظری  بعد  اين،  وجود  با 

به  مارکسيست  نمی اسباب يا    دانشگاهيانبودن  محدود  دانشگاهی  لوئی شود.  های  تأييد  مورد  ادعای  با  همراه 

حالجی    بدوندهد،  نويسد يا آنچه که انجام می ، در آنچه که می تواند يک مارکسيست نمی ب) که «١٩١٨( ٨آلتوسر 

جهش يک  متضمن  بودن، از همان اوان پيدايش،  مارکسيست ،  )١٩٧۵ ٩آيا آسان است؟ » (بجنگد   ،مبارزه  کردن

شده توسط  مطرح ١٠» روشنفکر ارگانيک مفهوم «  در مسير روابط اجتماعی بود.گرايی تاريخی  مادهانداز  در چشم

 آن به صورت مصادرهٔ که آن را از محدوديت و حبس آکادميک و نيز از    –  )١٨٩١(زاده   ١١آنتونيو گرامشی 

اين بعد از   بيان کردن  برای  – گرفت    سازیسوسياليستی   عملِ آن را از  نجات داد و در عوض    ʻمعلقʼ  اُدبای 

 بودن کامالً مناسب است. مارکسيست 

مسئوليت  افراد را در مواجهه با    چرا که گردد،  اخالقی پديدار می-بودن در قالبی سياسیمارکسيست   در عين حال،

قيد و شرط ضرورت بی به سمت  کنش   گيریجهت دهد.  در قبال جهان اجتماعی و روابط آن با طبيعت قرار می 

 ١٢انگلس کليات مارکس/نکوهيدنی است (برده و  ،  حقير  يک موجودِ که در آنها انسان    برانداختن تمام روابطی

کليات   –  ٣فصل  (با وضعی بهتر»  های بعد  به ارث گذاشتن [کره زمين] به نسلبه سمت چالش «  ) ١٨٢/٣(

) از نخستين افرادی بود که علناً ١٨۴۶زاده  ( ١٣. فرانز مهرينگ بهای خود را دارد   )٣٧/ ٧۶٣  مارکس/انگلس

» داشت  بهاعالم  تاريخی  ماده  اقرار  ايدهگرايی  اخالقی متعالیمستلزم يک  که،  است   آليسم  فقر،   چرا  همواره 

چرا سازد،  آليسم تاريخی را آرمان خود میايده پرستيی  شغل، در حالی که هر  به همراه دارد را    شکنجه و افترا

، ١٨٩٣(  »گذارد می او  در اختيار  ، شادی و مشاغل تشريفاتی را  ماديات ها و آرزوها از  استه ترين خوغنی   که

مانند، بودن وفادار میاعالم کرد که افراد به داليل اخالقی به مارکسيست )  ١٨٩٨زاده  ( ١٤ت ولت برشت . بر)۴۴٢

 نتواند . «کسی که  کند قاطع را وارد زندگی ما میبودن چيزی  مارکسيست   چرا که  ،برای اينکه فداکار باشند و نه  

خشمگين شود، قادر به مبارزه نخواهد بود. هرکس که نتواند در که به او شده است  عدالتی  مقابل يک بی در  

بی  که  مقابل  است  به  عدالتی  برای  شود،    خشمگينديگران شده  بود  نخواهد  کند  ١٥بزرگ نظم  قادر   » مبارزه 

  ).  ١۶۵ ١٦ِمتی ت، (برش
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کافی   ،بودنمارکسيست   چرا  پاسخ دادن به پرسِش   کند کهی توصيه م  )١٩١۶زاده  ( ١٧لومباردو راديس لوسيو  

که با   دارد عنوان می او    ؛نيز تالش شود   بودنرکسيست يک ما  چگونگیدر جهت تبيين  نيست. بلکه الزم است  

تواند به معنای دقيق کلمه بدون ايجاد تمايزها ديگر نمی   ʻمارکسيسمʼشود که پرسش  انجام اين کار «مشخص می 

تقابل ميان دو شکِل که    ،ها در مسير). با وجود اين، نه تفاوت صفحه بعد   ٢١٩،  ١٩٧٨» (وجود داشته باشد 

است، خاصه «مرز    است   بودنمارکسيست  مارکسيسِم روش کننده و  تعيين که در معرض خطر  ميان  شناسانه 

با هدف تجديد  : «اقتباس شده است   گوته«کنش ابدی»  های  توسل از  »، که آزادانه  خواهکار و ترقیمحافظه انقالبِی  

با وجود اين، .  »اش، کنش ابدی با دقت و وضوح علم شد آفرينش و به موقع خنثی شدن دقت و نظم تجديد شده

به آن    وارد شدن  شده، برای کمک کردن بهنشست ته   آشکار کردن مارکسيسمِ دوباره، برای  اين چالش برای خلق  

مصونيت   کاران، که به دنبالمنجر تعارضاتی با نه تنها محافظه   ناپذيریاجتناب   ورواقعيت تغييريافته، به طيک  

ً  همچنين  بلکهتحجر هستند، در   لذا ضروری است که .  شود میبه دنبال مسيرهايی جديد هستند    با آنهايی که علنا

، و نيز تعارضات  )۶٨٣،  ١٩۵٩ ١٨سيسم (لوفور مارک  » به عبارت ديگر، ديالکتيکِ   زنده و زيسته  تعارضات 

 داری، را مد نظر قرار داد. سرمايه -، و نه فقط تعارضات مارکسيسم در محيط بورژوامارکسيستیدرون 

می   مارکسيسم  نسب .  ١ ضدمارکسيسم  مخرسد به  در  .  مارکس  پيالفان  به  که  بودند  عنوان چپ  آن  روان 

در «)  ١٨۴۵(زاده   ٢٠طبق گفته انگلس، ژول گسد تا آنها را مجزا کنند.    اطالق کردند   را ١٩ها» «مارکسيست 

های آلمانِی ابداً با خواستگاه ها، و کسی که  ترين متفکر در ميان پاريسی فهمقابل  به مراتب   مسائل نظريه [...]

حاضر  سوسياليم   نکرد عصر  تهمت  ،  »مخالفت  مارکس»با  (به    «سخنگوی  شد  اکتبر    ١۵،  برنشتاينمواجه 

بدنام شدند  ی که در فرانسه  ، آنهاي)٧۵-١٨٧٢(  ١سرمايه  پس از انتشار ترجمه فرانسوی  ).  ۴۶/١۴٧،  ١٨٨١

روزهای انگلس در  کند.  را تصديق می از آن  مارکس  فاصله گرفتن    انگلسلقب کردند.  تغيير کاربرد اين  شروع به  

  ʻمارکسيسم ʼدر فرانسه  ه «کمبنی بر اين)  ١٨۵٠(زاده   ٢١برنشتاين ادوارد  به «تأکيد مجدد»    ١٨٨٢نوامبر    ٣و    ٢

احترام   و  اعتبار  نبود  می از  رنج  می »برد محسوسی  پاسخ  «آن،  که  عنوان دهد  به  فرانسه  در  اکنون  که  چه 

ʼمارکسيسمʻ   يک بار تا جايی که مارکس    – خاص و عجيب است    در واقع يک محصول کامالً   شود شناخته می

در همان سال   ).٣۵۶/۴۶(   .»ʻم است اين است که من يک مارکسيست نيستمآنچه که مسلʼگفت که   ٢٢به الفارگ 

در صورت آگاه شدن پليس به پايان رسيد، و او در اين اثنا به خاطر ترس از اخراج  حيات او شش ماه بعد    –

از مارکس    –دوره درمان خود را در الجزاير (که تحت حاکميت فرانسه بود) گذراند  سياسی از حضور او،  
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»ʼ هامارکسيستʻ    وʼ هاضدمارکسيستʻ   همايش در  که،  در  های  گفت  به خود  و    ٢٣روآنسوسياليستی مربوط 

،  ١٨٨٢سپتامبر    ٣٠،  ب کنند» (به انگلساخر  در فرانسه رامن  خود را به آب و آتش زدند تا حضور  ،  ٢٤اتين سن 

ها» رسد که او به تدريج از استفاده دوستان خود از اصطالح «مارکسيست اما در عين حال به نظر می ).  ۴۶/٣٣٩

به   است،  آمده  يک    سبب خوشش  «مارکس  خصمانه  «کنايه»  که  واقعيت  ديگر   ʻآلمانیʼاين  بيان  به  است، 

کسی تأثير بگذارد، يا تواند بر  های» فرانوسی نيز خائن هستند» ديگر نمی «پاريسی»، و در نتيجه «مارکسيست 

   ی. اين يک فرايند است.» (همان).اداشته باشد، حتی برای لحظه  حتی کسی جرأت ابزار آن

  

 به تاريخ  ٢٥کارل کائوتسکی نامه    ،های آلمانیدر ميان سوسياليست های «ضدمارکسيستی»  گواه وجود گرايش 

با نوشتن مقاالت   ، که در آن عنوان داشت کهاست   به انگلس يک سال پس از وفات مارکس  ١٨٨۴ژوئيه    ١۶

: انگلس (  » است   خريدهرا    ʻجانبه و متعصب يک مارکسيست  ʼاتهام  برای خود  او «  ژورنال «عصر جديد برای  

   ).١٣۴  مکاتبه،

، صرف نظر از با خود به همراه داشت بودن را  موفقيت نهادی مارکسيست  ٢٦) ١٨٨٠(  الملِل دومبين   گذاریپايه 

در جنبش هژمونی  بر سرها» با «آنارشيست  با بازگشت به تعارِض . انگلس ياسیسطح فردِی عمِق نظری يا س

تقريباً  ايم که  ما به جهان اثبات کرده «نويسد که  می   ، )١٨۴۵(زاده   ٢٧لورا الفراگ   ،کارگری، برای دختر مارکس

خشمگين   اند کرده  اطالق  اينکه اين عنوان را به ما  آنها ازهستند (  ʻمارکسيست ʼها در اروپا  تمام سوسياليست 

آنتونيو در    ١٨٩۶رسد زمانی که در سال  به نظر می).  ۴٣/ ٣٣٨،  ١٨٨٩ژوئن    ١١(  »خواهند شد!) قضيه 

می ١٨۴٣(زاده   ٢٨البريوال  ايتاليا» خطاب  مارکسيست  «اولين  اغلب  عبارت  «کمو،  شود )، که  به  نقاد،  نيست 

پديدار    »ارکسيست شود، يعنی ميا عنوانی که اغلب به او اطالق می شناس ماترياليست اقتصادی،  جامعه تر،  دقيق

هايی هستيم.  ما همچنان شاهد وجود ترديد  (البريوال) ٢٩) تاريخ دريافت ماترياليستی ازمقاالتی در باب شود (می

) عنوان داشت که ١٨٨١(زاده   ٣٠، پس از انشعاب بزرگ در جنبش کارگری، اتو باور ١٩٢٨معهذا در سال  

مبارزه ( »پذير نيست عمالً چيزی جز مارکسيسم وجود ندارد، و اين امر اصالً امکان ايدئولوژِی سوسياليست:  «

   .)١٩٩،  ٩ نسخه مجموعه آثار ،٣١ايدئولوژی طبقاتی و 
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سوسيال رشد    به  سريعاً رو  و مطبوعاتِ   هاجديدی را در سازمانهای شغلی  بودن» به زودی فرصت «مارکسيست 

و اين در حوزه نظريه نيز اعمال    –  نگلس در اين فرايند به «ضعف نسبیاپديد آورد.    مارکسيست   دموکراسی

او از ورود روشنفکران جوان  ).  ۴٠۴/۴٨،  ١٨٨٩نوامبر    ١۵،  ٣٢» اشاره کرد (به ببلنسل جوان  –شود  می

های جديدی که در آن زمان به سرعت در  در روزنامه   های ويراستاری برای به دست گرفتن پست دانشگاهی «

نوشت که   ٣٣او در نامه خود به پل الفارگ ).  ۴٩/ ٢١،  ١٨٩٠آگوست    ٢٨برآشفته بود ( »  حال افزايش بودند 

مارکسيسم می   به صورت   اين طبقه مرفه همگی« در تفننی به  قبل  ده سال  که شما  از نوعی  پردازند، گرچه 

اين است که من يک مارکسيست دانم  آنچه که می ʼو مارکس درباره آن گفته است که    بوديد فرانسه با آن آشنا  

دندان من  ʼدر مورد مقلدان خود گفت:   ٣٤ه گفت که هاينک چيزی را به اين طبقه مرفه میشو او بدون  .  ʻنيستم

بازگو شده است، زمانی ). اين آشفتگی همچنان يک نسل بعد  ٢٢(همان    ʻَکک برداشت کردمتنها  ا کاشتم و  هاژد 

  ʻها مارکسيست ʼ«به زودی  اظهار داشت که   ٣٦کائوتسکی در نامه خود به  )  ١٨٧٧(زاده   ٣٥که رودلف هيلفردينگ 

 . جای تأسف است د بود و روش مارکس برابر و يکسان خواهنها  از نظر جهل خود به ايده  ʻهاضدمارکسيست ʼو  

ما   نکرديم  که  ثبت  «مارکسيسم»  برای  را  تجاری  عالمت  يک  اين  از  بين پيش  تاريخ  (پژوهشکده  المللی 

  .)۵، پانوشت ٧٣، ١٩٩۶ ٣٨به نقل از کراتک ميراث کائوتسکیآمستردام،  ٣٧، اجتماعی

که مارکس در خطر تحميل آن ای  کنندهنفوذ فلج  از  نظری مخالف،ه ط، از نق)١٨٧١(زاده   ٣٩رزا لوکزامبورگ 

نظريه در مورد بسياری از شاگردان خود» ياد   تحديدی [...] بر بسط آزادنهٔ نسبتاً  «يک تأثير  بود به عنوان  

پيشرفت ʼ،  لوکزامبورگ(  کند می کنند که ای میحکايت از مسئلهاين خطر و اين نگرانی  ).  ١٤٣ ʻ٤٠رکود و 

مدرن   در الهياتِ   بودن گونه که يک مسيحی بودن را در توسعه تاريخی آن همراهی کرد. درست همان مارکسيست 

غالب، البته در   دموکراسی)، در سوسيال  ٤٢شود (توماس آكمپيس تصور می  ٤١اوليه به عنوان تأسی به مسيح 

در آن هنگام از شد، که  تأسی به مارکس تلقی می   ،بودِن روشنفکرانٔه رو به رشد مارکسيست ابتدا با بار منفی،  

شخصِی ُمريدِی  از يک طرف به معنای  نظر مثبت،  بودن، از نقطهمارکسيست   نتيجه آن شد کهدنيا رفته بود.  

دانست و بر اين جنبش اجتماعی بود که خود را «مارکسيست» می مارکس، و از طرف ديگر تعهد جمعی به  

ت و اين دستيابی به يک وحد پذير بود،  امکان ٤٣» جمعی   انسانيک عمل تاريخی تنها توسط «انجام  «  که  باور بود 
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ʼاجتماعی-فرهنگیʻ  يادداشت گزيده،  ٤٤(گرامشی  کند را مسلم فرض می ، ١٠  II، دقت شود  های زندانای از 

عملی مفروض صالحيت نظری و مشارکت    يک شرط دوگانهبا در نظر گرفتن همه جوانب،    .)٣۴٩،  ۴۴بخش  

در درون، چون اين ادعا کند:  می   مخفيانه خود را بازآفرينی  مارکسچندگانگی  در اين است که  شود.  می دانسته  

 هاضديت شود،  تا آنجا که به آن مربوط می ، در بيرون، چون  ؛ از طرف ديگرتوان بازيافت می   تنها تا حدیرا  

 يک محيط خشن و رقابتی خودپنداری در  و  نش ميان استنباط بيرونیمشخصٔه شيوه تفکر مارکس در تهمچنان 

نظريه  و مارکسيسم، به عنوان يک جنبش تاريخِی عينی، از پيوند ميان جنبش کارگری  کهنظر به اين و . هستند 

 داران سرمايه ستون  ، و توسط مارکس با  شکل گرفت   توسط مارکس و انگلس  برخاست،  داری  انتقادی سرمايه 

، که لزوماً هست بود و همچنان    پر از تنش  وابستگی دوگانهٔ بودن مشروط به  بنابراين مارکسيست   ،تقويت شد 

صرف تحليل کردن نقادانه جهان کافی نيست و مبتنی بر اين بينش باشد که  حتی اگر    ،امری سازمانی نيست 

   .)۵/۵، ١١ تزهای راجع به فويرباخ( »است  تغيير دادن آنمقصود «

 عاملِ ») و اسِم دال بر    marxistisch«مارکسيست» («بايد خاطر نشان شود که در زبان آلمانی صفت    –نظر.  

و اينکه مخصوصاً در های مجاور، واژگانی مختلف هستند  در مقايسه با زبان »)،    Marxist«مارکسيست» («

شده يا اظهارشده توسط نوشته های  ها و ايده ، اشاره به گفته ٤٥(وابسته به مارکس   Marxscheميان    انگلوساکسون

ها و افرادی به جز مارکس است) تمايزی (اشاره به مارکسيستی که مشخصٔه ايده   Marxistischenمارکس) و  

نمی  خصوص شود گذاشته  در   los marxistas(مارکسيست)،    Marxista «عبارات    گستردگی  دامنهٔ   . 

سايت وب ای با همين عنوان در  در مناطق اسپانيايی زبان به مقاله »  (مارکسيسم)   marxismoها) و  (مارکسيست 

http://www.filosofia.org/ave/002/b023.htm  .مراجعه کنيد 

عبارات    است   ابتدا الزمتأکيد دارد که   ٤٦آنری لوفور .  مارکسيست ها و مسيرهای تبديل شدن به يک  زه انگي.  ٢

مارکسيست  کمونيست «يک  يک  و  فهميد.  را  بودن»  بودن  خوبی  مفهوم «به  يک  به  کمونيسم  و   مارکسيسم 

تبديل شدن و   عنوان  بهمارکسيسم را    ،ای که طبق آن مارکسشيوه و نه    اندشده  تصور(بودن)    شناختیهستی 

«مسئله اين نيست  )  ١٩٢۶(زاده   ٤٧به تعبير لوسين سو   ).صفحه بعد   ٦٨٣،  ١٩۵٩(   »پنداشت می مسلم    ،جنبش

اين شدن   و در عالم واقع هيچگاه به نقطه نهايیِ   .شويد میشما يک مارکسيست  »،  هستيد که شما يک مارکسيست  

بودن نه به معنی تکميل کردن يک برنامٔه تجويزشده، بلکه به معنی چرا که مارکسيست   ).٢٠١۴رسيد» ( نمی 

 شدنِ   اما در موردِ .شود عرضه میاز بودن  دائمی    شکلدر اينجا يک    ابداعِ دائمی يک موضع و يک عمل است.

  چه؟ آغازين
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گر به يک حامِی پرشور.  شکنجهپل است، از يک    سائول به  استحالهٔ   هالد يکی از م  –.  مسيرهای مقاوم  ٢.١

حتی .  ١٩  دهٔ در آغاز سپردازان مارکسيسم  به يکی از نظريه   گزندهاز يک منتقد   ٤٨مرينگ استحالٔه  برای مثال،  

انتقاد    به باد   را  دموکراسی) سوسيال  ١٩٥٦ ٤٩هولهشده در  (نقل   المللی»ان بي  او «کالهبرداریِ   ١٨٧٩  سال  در

کابوس   گرفت  سناريوی  يک  بين و  کمونيست  «پيروزِی  از  را  [...]  وار  مارکس  سوسياليسِت المللی  سنن  بر 

، ٥١افسانه لسينگ بر کتاب    ضميمه را يک    ١٨٩٣او در سال  .  )صفخه بعد   ٧۴ترسيم کرد (  »٥٠السال   مدارملی

از شأن با عنوان  شده  اولين آثار گردآوری   ١٩٠٢معرفی موجز از ماترياليسم تاريخی، نوشت و در سال  اولين  

رير درآورد. اين ويراست چهار جلدی را به رشته تح ٥٢کارل مارکس، فردريش انگلسو فرديناند السال ادبی  

ها و داغ ميان مارکسيست تأثير بود». در بحبوحه تعارضات ايدئولوژيکی و سياسی  اهميت و  «داری بيشترين  

با شده کالسيک را مجدداً در اختيار کارگران آلمانی قرار داد و  های فراموش مرينگ نوشته تجديدنظرطلبان،  

 انديشٔه مارکسيسمِ از  انقالبی    ای مجموعه بخشيدن به  و تحکيم  سازی در عمق  به طرز سرنوشت انجام اين کار  

  ).  ٢٩٧،  ١٩۵۶ هولهداشت» ( شنقنشده در حزب نشده و تضعيف تحريف 

  اوليه آن يک منتقد  بر اثر  کند که  ای مشابه صحبت میدرباره تجربه )  ١٨٤٩(زاده   ٥٣ای از ورا زاسوليچ نامه 

و در ما   رفقایانديش تبديل شود. «اکثر دوستان و استقالل پذير و انعطاف بسيار  ممکن است به يک مارکسيستِ 

اند در پيش گرفته های ما»  به اميد رد کردن استدالل«  سوسياليستی را- مطالعه ادبيات مارکسی  » سرآمدان،واقع  

(زاده   ٥٤اين مدل در مورد تروتسکی   .)٣٠/ ٢٢۶  III،  ١٨٩٠اند (به انگلس، آوريل  «و در نهايت آنها را پذيرفته 

کند که چگونه به عنوان يک مرد جوان از مارکسيسم  نقل می او   ٥٥زندگی من . در  تکرار شده است )  ١٨٧٩

نوشته است که   ٥٦»در اودسا  رئه ادواری نشجنجالی برای يک    ایو «مقاله ) ٩٩،  ١٩٢٩/ ٢٠٠٧(   «بيزار بود»

و عداوت بود تا محتوا»   قولسرنوشته، نقل   مقاله بيشترْ کرده است.    ت با اولين ژورنال مارکسيستی مخالفدر آن «

- ی هگلیايتالياي ،  ٥٧آنتونيو البريوال «با اشتياق دو جستار مشهور توسط   اودساو در سلول زندان خود در    )١٠١(

» (تروتسکی ورود کرده بود شده آن به زبان فرانسه به زندان  را خواند که يک نسخه ترجمه   کارارکسيستی کهنه م

به    ) بود که تروتسکی١٩٠٠بعيد (. با وجود اين، تنها در تشده)ها؛ ترجمه، تصحيح مارکسيست سازمان    ١١٩

و يک های انقالبی را از خودم دور کنم،  زمانی که تالش داشتم ايده ،  ١٨٩۶مارکسيست تبديل شد. «از سال    يک

های مارکسيستی انجام دادم، گرچه از قبل مشغول زمانی که همين کار را در مورد دکترين پس از آن،    سال
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بينی  شک به مبنای جهان بیارکسيسم  م  ،ترين مکان بودم. در زمان تبعيد من در دوردست فعاليت انقالبی بودم،  

  . )١٢٧» (من و روش انديشه من تبديل شده بود 

هلموت اين مسير دو نسل پس از تروتسکی توسط عالم الهيات  بارها طی شده است.  از منتقد به قهرمان    اين مسيرِ 

يک   ١٩۶٠شوروی [...] تا دهه    ) طی شد که خود را «پس از تجربياتش در زندان١٩٠٨(زاده   ٥٨گولويتزر 

برا٩،  ١٩٩٤ ٥٩(رهمان دانست  می   »ضدمارکسيست  در استحاله ).  او يک لحظه کليدی  «از يک منتقد   اشی 

در درون مسيحيت، که در   مارکسيسم عملياتی  درپيشگام    يک  مارکسيست به  بينیِ جهان   ʻيگانهʼ  العاده آگاهِ فوق 

کنفرانس  )، يک رويارويی در  ١٧» (عين حال به عنوان مسيحِی پيشگام در درون مارکسيسم فعاليت داشت،

کشيش از  بود که در آن يک    ١٩۶۶کليساها در ژنو در سال    وحدت جهانی برای کليسا و جامعه در شورای  

کت خود در نظاِم  راز مشاخود را  «تو برادر من نيستی مادامی که نتوانی  اساساً عنوان داشته بود که    موزامبيک

«مارکسيسم غيرحکومتی/غيررسمی  تجربٔه يک  ).  ٢٠،  ١٩٨٨ ٦١کلر   .ک.رها کنی» (ر ٦٠استثمارگِر جهان اول 

(در آن زمان)، منجر به تحکيم اين   » در اپوزيسيون فراپارلمانی در جمهوری فدرال آلمانبود   سلطهکه منتقِد  

   .)١۴، ١٩٩۴(رهمان  استحاله شد 

با فلسفٔه انتزاعی ها  گويد که فردی بوده است که «سال در مورد خود میالبريوال    –روشنفکرانه.  مسيرهای    ٢.٢

» پروپاگاند عملی «  و سپس حتی در  يده است»به سوسياليسم رسدريج  تده است و دقيقاً از رهگذر فلسفه به  ادرافت

است  کرده  انگلس،    مشارکت  معاصران ).  ٣٠/ ٢٣١  III،  ١٩٨٠آوريل    ٣(به  حيرت  و  بهت  در  اينجا،  در 

که « «دانشمند» هستيم  شاهد يک  او،  کانت،  از  بورژوای  اخالقی  فلسفه  هگل و اوج  تاريخ  فلسفه  از طريق 

خاص  علناً از سوسياليسم به عنوان حرفه    يد اعتقاد راسخ رسيد که با، به اين  ٦٢شناسی اجتماعی هربارت روان 

فلسفه تنها علت چنين رخدادی نبود: «يک سفر طوالنی و مستمر به سمت خود حمايت کند» (همان). مسلماً  

طور و ارتباط با کارگران، به تدريج سوسياليسِت دانشمند را به    ،نفرت از فساد سياسیمسائل واقعی زندگی،  

  (همان).  »يک سوسيال دمکرات واقعی تبديل کرد نظری به 

 گر، که به عنوان خوانندهٔ ه از رهگذر ترحم و دلسوزی نسبت به طبقه کار ، که چهل سال بعد ن٦٣َمانند برشت 

مارکسنوشته  کارل  (ماير   ،های  رسيد  مارکسيسم  مارکوزه هم   )،٣٩،  ١٩٩۶ ٦٤به  هربرت  او  (زاده   ٦٥عصر 

گذشت به از ميان نظريه می در مسيری که  های برجسته و تأثيرگذار در نظريه انتقادی،  شخصيت )، از  ١٨٩٨
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به هايدگر  هزمان  »در جستجوی خود برای يک فلسفٔه «عينیِ  يک مارکسيست تبديل شد. او در زمان دانشجويی

ان او در خالل اين دور).  ١٢۵،  ١٩٧٨بخشی کامالً اشتباه بود» (اين عينيت   که«متوسل شد اما سپس پی برد  

». اين شايد  پديدار شدند  ٦٦های اقتصادی و فلسفینوشته دست سپس  .  «تا آن موقع مارکس را خوانده بود [...]

واقعاً عينی بود و در عين حال در اينجا شاهد، به مفهومی خاص، يک مارکس جديد هستيم، که    بود.نقطٔه عطف  

). شناخت مارکوزه از نظريه انتقادی اين ايده ١٢۵فراتر رفت» (عملی و نظرِی متحّجِر حزب  از مارکسيسِم  

ای بود که از، برای مثال، کنندهارکسيست نيروی منسجم نظريه م  ، خودِ کند که «تا پايانرا به روشنی بيان می 

به عنوان مسائل   اثر او در   )١٢٩ممانعت به عمل آورد». (   رشته   خاص پرداختن به مسائل اقتصادی صرفاً 

 ١٩۶۴منتشر شد (در آلمان در سال    ١٩۵٠لنينيسم شوروی که در اياالت متحده در دهه  -خصوص مارکسيسم

انداز انداز کامالً جديد، نه از چشمچشم حقيقتاً از يک  «به خاطر ارزيابی نقادانه از جماهير شوروی،  منتشر شد)  

ُکمينتِرن  نه  و  «بس  ،»٦٧تروتسکيسم  چيزی  مارکسيست ار  ي به  برای  مستقلارزشمند»  جنبش  -های  روشنفکِر 

   ).١٣۶، ١٩٧٨ در مارکوزه ٦٨دوچکه» (دانشجويی تبديل شد 

(زاده   ٧٠الکساندر کوژو  ه باهواجم  روزگار خود در پاريس راترين تأثير»  «عميق )  ١٩٢٢(زاده   ٦٩ايرينگ فچر

داند «[...] که در عين حال يک مارکسيست  می   »ها در کشورمتقاعدترين هگلی «از  را    داند که او) می ١٩٠٢

را به آلمانی ترجمه کرد   ٧١پديدارشناسی روح تفسيرش در باب  )، و کسی که او  ١١،  ١٩٨٣متقاعد نيز بود» ( 

به دليل آنکه برای رفقايش به قدر کافی متعارف  باره هگل که  در ٧٢کتاب لوکاچ   ناز طريق خواند فچر  ).  ١٩۵٨(

مهيای تفسير هگلِی در سوئيس منتشر شد (همان)، و نيز آثار مارکس و انگلس،    ١٩۴٨در سال    جبارالا بنبود  

 » سکونت گزيد،در غرب  ١٩۴٨از طريق ارتباط با درسدن، جايی که مادرم در سال «، تا جايی که کوژو بود 

، گئورگ  ٧٣آثار مارکس، انگلس، پلخانف با عالقه وافری  و  آشنا شده بود  او «با ناشران مارکسيست متعددی  

(همان). او رابطه خود با مارکسيسم را   » را خوانده بود   ، که در آنجا منتشر شده بودند ٧٤و ارنست بلوخ   لوکاچ

مغرضانه، فتراآميز  های اجدلنظر به جهل گسترده و  کند. «[...]  معطوف به آن» توصيف می انتقادی و هم  «هم  

و دکترين جزمِی مارکس اوليه    گسترده، و در واقع تعارضات، نقد اومانيستی ازهای  تفاوت   تا  من بر خود دانستم

  ).صفحه بعد  ١١(  »برطرف کنم استالينی مارکسيسم را توجيه 
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(زاده   دوچکه  آلمان)،  ١٩۴٠رودی  دمکراتيک  جمهوری  در  ابتدا    که  بود،  شده  متأ بزرگ  از عقايدش  ثر 

سوسياليست دمکرات مخالف سوسياليسم حکومتی سرکوبگر   ی از اپوزيسيونسوسياليسم مسيحی بود، و جزئ

و در سال   دانشگاه را در برلين غربی تکرار کرد،   که مانع ورود او به دانشگاه شد؛ او آزمون ورود به  بود، 

نجا او خود را به يک مارکسيست در آاقامت گزيد.  به منظور مطالعٔه فلسفه و علوم اجتماعی در آنجا    ١٨۶١

او که از طريق مارکس جوان.    يستی، و در آغازْ آثار کالسيک مارکس  مطالعه جامعاز طريق    –تبديل کرد  

ترين شدهتا به شناخته   رسيد به استحاله دوم    رو به رشد شده بود،  دانشجويیِ جذب جنبش  گرا  موقعيت تأثيرات  

های تقريباً در همين اثنا و به واسطه خوانش   –شود.  چيزی که اغلب به خاطر آن از او ياد مید،  وتبديل ش  آنرهبر  

 بودن آشنا شد، و اين ) در هلند با مارکسيسم ١٩٣٣(زاده   ٧٥تام (آنتونيوس) ويرکامپ   عالم الهيات   ،تقريباً مشابه

خانه کتابخانٔه قرائت   ،١٩۶۵بود: «نوامبر    »۶٨«جنبش  منادی  و در موقعيتی که  انداز عملی  از يک چشم   بار

خاصه را به دقت  مطالعه کردم،   ̒ مارکس جوانʼهای  ای از نوشتهمن مجموعه .  ٧٦ماستريخت دانشکده الهيات در  

ʼفويرباخايدئولوژی آلمان .ʻ  .  ،جو سياسی در هلند در حال دگرگونی و جهش به سمت چپ بود.  در آن هنگام

خود را در مواجه با رويکردی به تاريخ در بين ما بود. [...] من [...]    راهنمای خودی  يک  «مارکس جوان»

از زمانی که داشجوی مارکس   تاريخ.  شبحِ   ها از تمامرستگاری ها و  برچيدن ايده شروع کرد به  يافتم که [...]  

مارکسيست  بوده  يک  به  شدن  تبديل  بدون  (ام،  متعصب»  و  به  جزمی  فريتزنامه  دسامبر ٧٧گ ها  ولفگانگ   ،

٢٠١٣.(  

) «يک  ١٩٣٣(زاده   ٧٩يوتا هلد » در مورخ هنر  زندگی شخصی  تثبيت آن درناممکن بودن  ،  ٧٨نابسندگِی علم نقلی 

معترض صفوف تظاهرکنندگاِن  او را «نه تنها به  ،  ١٩۶٠گسترده به مخالفت ايجاد کرد»، که در دهه  گرايش  

در پيش بگيرم، که خيلی زود برايم ثابت شد که تنها بديل  نظريه مارکسيست را  ، «بلکه باعث شد که من  »کشاند 

«يک  ).  ۴٨،  ١٩٨٨(  »است  آغاز  معنای  به  اين  ديگر،  بسياری  مانند  به  دومدکتر درجه  ʼدرست    ʻی 

در کل، با وجد   ، اماردناکد های  اگرچه با دشواری، تعارضات داغ و وداع   –» بود «که در آن  يافته خودسازمان 

تر تر شدن و عينی . علم ما شروع کرد به انسانی »عدسازی شد بازبُ بازسامان و  همه چيز    –  و شادی همراه بود 

شده در ديالکتيک ادغام مشاهده نکرديم، بلکه ياد گرفتيم که آنها را  به تنهايی  های هنری را  شدن. ما ديگر پديده 

  توليد ببينيم» (همان). نيروها و روابط 
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، با استفاده ار مثال ۶٨جنبش  که مارکسيست شدن را از    ای»بندی گستردهدوره«)  ١٩۴٨(زاده   ٨٠هلموت پيتش 

) و  ١٩٣٩(زاده   ٨٢هلموت لتن )،  ١٩۴٣(زاده   ٨١توماس مچر  –مورخان ادبی آلمان غربی  تر  سه نسل جوان 

متنکالت  می   –  )١٩۴٢(زاده   ٨٣گرت  سؤال  زير  را  گيرد  که،  برد می  را  اين    چرا  «خود  قبالً  متخصصان 

و ،  ٨٥بديل(لتند در    ١٩۶۶) يا  ٨٤استدالل (مچر در    ١٩۶۴) در  ١٢٧،  ٢٠٠٠(  »اعالم کرده بودند مارکسيست  

جهشی خاص در مسير مارکسيسم رخ داده بود، «  ١٩۶١و پيش از آن در سال    ،)١٩٧١پس از آن ماتنکالت در  

مارکسيسم ).  ١٣٣(  »ای تکاملی از روشنفکری بود نظريه   صورت به    استاللهای موجود در  ه لگواه آن سرمقاکه  

خودانگاره  وجود  از  مجال  کرد   علمی-انتقادی  پراکسيسای  فراهم  مادهرا  طريق  از  و  تاريخی،  ، گرايی 

ها و به خصوص در مطالعات زبان و ادبيات يسم روشنفکرانه که همچنان در دانشگاهزدايِی پسافاشمشروعيت 

 استحکام بخشيد.آلمان وجود داشت را 

«برای اولين  که از يک خانواده يهودی مرفه آمده بود،  )،  ١٨٩١(زاده   ٨٦ايليا ارنبورگ   -حزب.    خط سير  ٢.٣

دانش از  سن  بار،  در  دبيرستان»  در    ١۴آموزان  و  ( سالگی  روسيه  اول  انقالب  مورد  ١٩٠۵خالل  «در   (

برای من بسيار مهم «  » شنيده بود و بسياری از چيزهای ديگر گرايی تاريخی، ارزش افزوده  ماده که ظاهراً 

به سمت بلشويک، و   ،های پرآشوب بعد در سال «.  )٩١،  ١٩۶٢» ( ند بودند و زندگيم را از اساس دگرگون کرد 

بودم» (رمانتيِک غيررمانتيک، کشيده شدم.   لنين را خوانده  قبل جستارهای  بلشويک  ٩٣من از  به يک  ). او 

سالگی در زندان به  ١٧که در سن  اهیشش ممبارز تبديل شد و به طور زيرزمينی به فعاليت خود ادامه داد و 

 ). ١٠٧( دانست التحصيلی» میفارغ شکلی از« به عنوان  را سر برده بود 

ها مردم را از سرتاسر جهان به ميدان ميليون انقالب اکتبر روسيه    صاعقهپس از تجارب جنگ جهانی اول،  

شده توسط اجزای کمونيستی بازنمايی به يک مارکس  آن    و در نتيجهٔ   ،نوبنياد   المللِ کمونيست بين گرانش احزاِب  

نمادين است: «هر جا لنين  ) در اينجا  ١٨٨۵اظهار نظر ارنست بلوخ (زاده  جديد و تفسيرشده توسط لنين کشاند.  

شهر کمونيستی اورشليم  آرمان   اين اظهارنظر رسمی پاسخی بود به.  )۶١٠،  فلسفه(   هست اورشليم آنجا است»

  عنوان ، که به  بهشت مکاشفه جديدی از  ، اگرچه نه به عنوان  ٢١  مکاشفه يوحنادر اشاره به   ٨٧موشه هس   جديد 

پندارين در مورد آن اظهار داشت که هس «ديگر اورشليم    بلوخای که  مکاشفه   ،شود نازل می  ای از زمينمکاشفه 

صفحه   ۶٠٩» ( کند های شوروی، بنا نمی و جنبش به سمت اتحاديه   خود را در اورشليم، در عصر اتحاد شوروی

جنگ جهانی اول و ن نبود «که آيا  ديگر مطمئ)  ١٨٨۵(زاده  ، گئورگ لوکاچ  ١٩٧٠با رجوع به سال  ).  بعد 
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. در هر حال، انقالب [...]يا نه  کافی است  اثرات تماماً منفی تجارب جنگی خودم برای تغيير دادن نگرش من  

کرد. و تا به اين لحظه که من را به يک سوسياليت تبديل  متعاقب در مجارستان بود  قالبی  حوادث انيه و  روس

  . )۴٣١،  ١٨  آثار» (امهمچنان يک سوسياليست باقی مانده 

بودن جنبه مارکسيست   تبديل شد، و رابطه با خودِ بودن به مسئله کمونيست بودن عمدتاً  در دوره بعد، مارکسيست 

نه   يک پديده مهم ميان دو جنگ جهانی ميزانی يکسان.  به    بالفاصله و نه در همه جافرعی پيدا کرد. مسلماً 

آنچنان که انگلس به آن   ،مارکسيستی  تداوم بخشيدن به سوسيال دموکراسیمدعی  ، که  است  ٨٨ارکسيسم اتريشی م

يافته وجود  مائه کنِش سازمان درون   ʻترکيب ارگانيکِ ʼفردی در    یهايتفاوت عالوه بر اين،    . است ،  شکل داده بود 

درون  آنها مارکسيست داشتند که  آبندروت مائه نظرِی اصلی  ولفگانگ  مثال  برای  بود.   ) ١٩٠۶(زاده   ٨٩بودن 

بدهد   آموزشاو ياد گرفت تا  منتقل کند؛    های اجتماعی چپ محيط   بهتا آن را    استيال کرد را  نظريه مارکسيست  

سازمان جوانان کمونيست که او عضوی از آن بود و خود را يک «سازمان (و از طريق آموزش ياد گرفت).  

به    تحصيالت مارکسيست   تحقق بخشيدن به «   ) خواهان٣٧،  ٢٠٠٨ ٩٠هيگل ديد (میمحور»  آموزشی غيرحزب 

ارتقاء دادن انديشه مارکسيست  ما خواهان  . «بود   »[...]  اشاعٔه ادبيات مارکسی ، و بررسی دقيق و  مند شکلی نظام 

(آبندروت   »آموزش ديديم مندی  و با انجام اين کار ما به شکل نظام  –  در ميان جوانان در سطحی گسترده بوديم

درونِ ها و گروهسازمان ).  ٢٨،  ١٩٧۶ از  که  به   محورمارکسيت   کارگریِ   جنبِش   موجِ   هايی  برخاستند عمالً 

، هابسبامديدند تا به مارکسيست تبديل شوند» (در آنها مردم آموزش می   که[...]    عنوان «مدارسی» عمل کردند «

ای مشخص از اين تجربه، ولو با فاصله ). در اين بافت، آموزش دادن به معنای يادگيری بود. XVIII، ٩١تاريخ 

کارآموزان در و  ها  در ميان دانشجويان و دبيرستانی   ١٩۶٠ه  مقياس وسيعی در اواخر دهگری، در  جنبش کار

ای که تجربهشود، تکرار شد،  به صورت بسيار محدودی به عنوان جنبش دانشجويی شناخته می   آنچه کهجريان  

   گردد.در نهايت به آن برمی جنبش دموکراتيک مسيحی مجارستان های منشأ 

هرگاه که يک جنبش به نيروی محرک مهمی تبديل شد. برای نسل جنگ جهانی دوم، مقاومت در برابر فاشيسم  

نازی کمونيست  تحت هدايت  مقاومت   از  يست کمونها جنگيده است،  عليه اشغال  از    –بودن «پيش  بيشتر   – و 

موز ) «به عنوان يک دانش ١٩٢٧(زاده   ٩٣گاجو پتروويچ ).  ٢٠١۴ ٩٢بودن نمايان شده است» (سو مارکسيست 

، به يک مارکسيست و کمونيست تبديل اشغال يوگسالوی توسط فاشيسم نازیدبيرستانی [...] در خالل [...]  

از طريق فعاليت غيرقانونی در اراضی اشغالی که عمالً به اين معنا بود که او «در مبارزٔه آزادسازی  شد»،  
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کرد».   يقين رسيشرکت  اين  به  نظريه د «که  او   [...] بهترين وجه ممکن مسائل و مارکسيسم  به  که  است  ای 

مبارزه نه تنها عليه فاشيسم در نتيجه بهترين مبنا برای  بيند و  مشکالت حيات بشری و جامعه معاصر را می 

، ١٩٧٨(  برای يک جامعٔه واقعاً انسانی و آزاد است»  مبارزه   رفتار غيرانسانی ونازی بلکه عليه تمام اَشکال  

بعد ١٩۵ راديچه صفحه  لومباردو  لوچيو  بيست  ٩٤).  عنوان يک «جوان  در به  را  راه خود  سالٔه ضدفاشيست» 

با ديکتاتوری بود.  صفحات بعد ،  ٢١۴،  ١٩٧٨(  مارکس پيدا کرد  او در جستجوی خود ). او خواهان مبارزه 

، حزبی که به دنبال متحد کردن تمام نيروهای برخورد کرد با حزب کمونيست ايتاليا  يافته  سازمان   برای مقاومتِ 

او که از تشکيل شده بود.    ١٩٣۵کمينترن در سال  کنگره هفتم  جبهه خلق بود که توسط  ضدفاشيسم بنابر سياست  

او پاسخ را .  هستند امر مخالف  ها با اين  يک خانواده ليبرال بود به دنبال کشف اين موضوع بود که چرا ليبرال

  ط البريوال توس ٩٥گرايی از تاريخ جستارهايی در خصوص دريافت ماده، که برای او  يافت   مانيفست کمونيست در  

رکسی گروهی که لومباردو راديچه متون ماها، منافع طبقاتی قرار داشت.  : در پشت ايدهرا استحکام بخشيد   آن

روبنا را آيا مبنا  ʼ:  ند طوالنی بود شناسی  لغت در حال انجام يک مباحثه فلسفی و    را با آنها مورد بحث قرار داد 

گرايش به ضد  «لومباردو راديچه و )  ١٩١٣(زاده  ٩٦». آلدو ناتولیʻ؟کند مشروط می يا تنها آن را  کند تعيين می 

های مارکسيستی به زبان آلمانی» را بررسی کردند «تا و «نوشته داشتند،    » بودنمکانيکیبودن و ضد  جزمی 

در اين مسير، «از ».    bedingen(   يا مشروط کردن) واژه کليدی بود  )  bestimmenآيا تعيين کردن (ببينند  

لس  ای [...] به مانند مارکس و انگتقادی به يک مارکسيسم انتقادی [...]، لنين نقش چندان برجسته آليسم ان يک ايده 

تولياتی بعدها گرامشی و  و  و البريوال،  به   ٩٧از يک طرف،  نظر  اين،  بر  نداشت». عالوه  ديگر،  از طرف 

بين سال   ١٩١٧تا    ١٩٠۵های  سال   بين  «تفاوت شگرفی که ميان اوضاع اساسی روسيه در ايتاليا در  های و 

طور بر اين باور بودند که «درست همان   لومباردو راديچه و ناتولی صراحتاً »،  وجود داشت   ١٩۴۵و    ١٩٣۵

(به تعبير گرامشی) [مارکس] تحقق بخشيده است، آنها نيز بايد «انقالبی   دارانسرمايه قالبی را عليه  انکه لنين  

شود، لومباردو راديچه نگرش د آورند». تا آنجا که به استالين مربوط می [لنين] پدي  حکومت و انقالب را عليه  

«يک ضرورت   –و به همراه آن استالين    –داند: حمايت از اتحاديه شوروی  ش را دو چيز متفاوت می رفقاي خود و  

اين سال  در حال جزمی مسلم در زندگی  دائماً  اما در عين حال «مارکسيسِم شوروِی  بود،  ر و تهای دشوار» 

آن را به ابتذال کشانده بود»، برای آنها غيرممکن   ʻحقايق ازلیʼ و  ها، تکرارها قول کارتر شدن، که نقل محافظه 

از اين، استالين «از همين اصل حقيقت دوگانه تبعيت کرد» که آنها نيز تابع آن بودند، به اين جهت   گذشتهبود.  

ين دليل است که لومباردو شايد به هم).  ٢١٨که او «از مبارزه [آنها] برای آزادی و دمکراسی دفاع کرد» (

  د.دانراديچه او را، به رغم همه چيز، «از بزرگترين متفکران مارکسيستی» می 
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تحت سازمان مقاومت  از طريق مشارکت در )، نيز ١٩٢۴تر بود (زاده  که هشت سال جوان ، ٩٨روزانا روزاندا 

رسيد. آنچه که او به مارکسيسم در وهله دوم  رهبری کمونيست به صفوف باالی حزب کمونيست رسيد و سپس 

«که انگار را کنار گذاشت  سرمايهتاريخی او بود، در عين حال او - عينی سياسیهای از مارکست خواند نوشته 

 ). ٩٢،  ٢٠٠٧( »ضروری نبود چندان 

بودند.  ) مسيرهای روشنفکری و ضدفاشيستی  ١٩١٠(زاده   ٩٩برای رابرت هاومن  يکديگر  به  در سال  منوط 

ها نفرت  ضديهوديت نازی عالقه به سياست که علوم طبيعی بی در حالی که او همچنان يک دانشجوی   – ١٩٣١

توانست از آن او «در ابتدا نمیتا بخواند.    های انگلس را به او داد نوشته دخترش  دوست   –او را برانگيخته بود  

دربردارنده مطالب بسياری در   چرا کهبخوانم   ʻ١٠٠ضد دورينگʼسر در بياورد، اما هر عصر مجبور بودم  

يک عمق روشنفکری شگرف عالقه خصوص علوم طبيعی بود [...]. بنابراين به طور ناگهانی به جنبشی با  

 پرشور«ظرف يک سال» خود را «به يک فرد  او وارد حزب کمونيست شد و  ).  ٣۶الف،  ١٩٧٨(   »پيدا کردم

  ). صفحه بعد  ٣٧سياست دگرگون کرد» (در درگير 

مثل يک صاعقه  دها و در خالل اوج نازيسم، «مارکس  کند که چگونه بعنقل می   )١٩٣٠(زاده   ١٠١دارکو سووين 

را خوانده بود و به   مانيفست ای  اينکه او به عنوان يک بچه مدرسه و با من باقی ماند».  به من برخورد کرد  

با اصل و نصب   اگزيستانسياليستی» يک جوانبه «تجارب  خودش اتحاديه جوانان کمونيست ملحق شده بود را  

تحت اشغال آلمان به ايتاليا گريخت و در آنجا پدرش  اش از زاگرابِ دهد که خانوادهنسبت می بورژوايی يهودی

های کمونيست با قايق به مکان چريک   خود و مادرش توسطبه سازمان مقاومت ملحق شد و    ١٩۴٣در سال  

ساز بود که باعث شد من به يک کمونيست  ای سرنوشت تجربه ضدفاشيسم    منتقل شدند. آزادشده   ١٠٢امنی در باری

 ). ٢٠١۴» ( به آنها وفادار بمانمو بعدها به يک مارکسيم تبديل شوم و 

بسياری از مسيرها  فاشيسم نقش داشت،  در کشورهايی که جنبِش مقاومِت تحت هدايت کمونيست در آزادسازی از  

بنابراين برای آلتوسر بودن منتهی شدند.  از رهگذر حزب کمونيست به مارکسيست نيز  های پس از جنگ  در سال

در جايگاه دوم بود. «من از قبل يک کمونيست بودن ابتدا  مشارکت در کمونيست در اولويت بود و مارکسيست 

تا آنجا که  تر،  به عبارت دقيق  – تالش داشتم به يک مارکسيست نيز تبديل شوم]، و در نتيجه  ١٩۴٠- ۵٠بودم [ 

برای او نظريه بُعدی از عضويت ).  ٢٠۵آيا آسان است،  مارکسيسم را بدانم (  معنایدر توانم بود، تالش داشتم تا  
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ها به من ياد کمونيست تر بود، «با تمام وجود خواهان تغيير دادن زندگی بود؛  سو که هشت سال جوان   –بود.  

  ).٢٠١۴دادند که برای اين کار بايد جهان را تغيير داد» (

آوری که شرم  پليدیِ   فروپاشی و قباحتِ   بديلِ در بخش تحت اشغال شوروی در آلمان، نظر به «ابعاد راديکال بی

حزب دشوار نبود که  )  ١٩٢۴(زاده   ١٠٣برای مورخ فريتز کالين ها بر جهان و بر خود تحميل کردند»،  آلمانی 

در هر ؛ «را انتخاب کند   جمهوری دمکراتيک آلمان  ليست آلمان شرقی و برساختن سوسياليسم دراتحاد سوسيا

ت و سرانجام بهتر بودند قرار اوخواهان انجام کاری متفکسانی که  که در برابر    تکاليفیفراوان  دو جنبه، وسعت  

بزرگ، که به   نهفهم بودند. هايی محدود و کامالً قابلبندیساده در چهارچوب طبقه داشت، همگی طرفدار تفکر 

داد جدانشندی از بله بزرگ به بديلی که يک برساختن راديکال نو را وعده می طرز انکارناپذيری حياتی بود،  

 ).  صفحه بعد  ٨، ٢٠٠٨بود» ( 

فزاينده يک جنبش اجتماعِی  شود اغلب از ميان  بودن منتهی می مسيری که به مارکسيست .  مسيرهای جنبش  ۴.٢

اين امر رخ میگذرد می و پرشور و حرارت   - يافته و اصول سياسیخودبسط دهد، مبانی نظرِی  . زمانی که 

«از طريق السال  ) ١٨٧۵(زاده   ١٠٤اينکه کالرا زتکين ستند. کننده هاغلب دارای اهميت و اعتبار تعيين   اخالقی

در ش را بعنصر جن ) ناشی از آن است که السال ١٩١٨ژوئن  ٢٧ ١٠٥به مارکس رسيد» (نامه به کورت آيسنر 

از السال در مقابل انتقاد اين امر در مورد مرينگ و لوکزامبورگ که  .  گرايی تاريخی ابراز کرد چهارچوب ماده

به سرعت، از طريق يک  از نظر لوکزامبورگ، السال «طبقه کارگر را  مارکس دفاع کردند نيز صادق بود.  

که از اين به بعد تحت لوای زرگ رساند  به همان مسير تاريخی بشده [...]،  کوتاه و جسورانه طی جادٔه فرعی  

) تأکيد داشت که، بر خالف  ١٨۴٠(زاده   ١٠٦. آگوست ببل )١۵۶،  ٢/١  مجموعه آثار» (شد هدايت میمارکس  

ارکسيست تبديل کرد»، بلکه او «مجبور بود نبود که «او را به يک م ١٠٧شود، ويلهلم ليبکنشت آنچه که ادعا می 

و به اين  ، )١١۶، ١٩١٠/ ١٩۴۶به منظور آنها [مارکس و ليبکنشت] پی ببرد» (ی السال را بخواند تا هانوشته 

به سوسياليست تبديل شديم، من از السال به ، «به مانند بيشتر ما که بر اين اساس  ١٨۶٠در دهه  نحو بود که  

های السال در دستان ما بودند» ه اصالً چيزی درباره مارکس و انگلس بدانيم، نوشته . قبل از آنکرفتممارکس  

آن را  مارکس را آزمايش کرد اما   ١٠٨ای بر نقد اقتصاد سياسی خواندن مقدمه ببل    ١٨۶۴در سال  ).  ٧٨،  ١٩١٢(

آن را درک کردم و از آن لذت بردم  درک نکرد.   افتتاحيهʼ«اولين اثر مارکس که من واقعاً  در    او ʻ١٠٩نطق 

 المللی کارگرانانجمن بين   ببل به  ١٨۶۶)؛ در سال  ٧٩بود» (  ʻ١١٠المللی کارگرانانجمن بين ʼتشکيل  حمايت از  
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برخوردار   –در زندان    عواقدر    –بود که سرانجام از وقت و آرامش کافی    ١٨۶٩«در اواخر سال    ملحق شد.

   نوشته مارکس را بخوانم» (همان). سرمايهمجلد اول بودم تا بتوانم به تفصيل 

بودن که افراد را به مارکسيست   است   به همراه ميل شديد به آزادی و عدالت،مخالفت کردن،  اغلب گرايش به  

دوران جوانينش ترسيم    در«شورشگری»  خود را به عنوان    )١٩٠٠(زاده   ١١١ليو لوونتال برای مثال  رساند.  می

بود، به عبارت ديگر، به تع«و هر چيزی که در آن هنگام  کند،  می در طرف بنجامين،    بيردر طرف مقابل 

های اولئه در سال).  ٢۵،  ١٩٧٨به طرزی سحرآميز من را به خود جذب کرد» (بازندگان در تاريخ جهان بود،  

او که ) مسيری مشابه را در پيش گرفت. ١٩٠٧فيلسوف (زاده   ١١٢ن، هاينريش تاوت جمهوری دموکراتيک آلما

«آتشينی» به    کشِش ، در خود  ١١٣به عنوان يک دانشجو در دانشگاه هايدلبرگ ،  ای نافرمان و سرکش بود پسربچه 

که برای  کسی  معمار بود،   ١١٤برونو تاوت چيزی که مايه وحشت پدر مشهورش،    –کرد  احساس می   مارکسيسم

هاينريش با نظريه   آشنايیاين اتفاق باعث  اگرچه  ترم در انگلستان را تجويز کرده بود،   يک  دنگذران  درمان او

در سال   لنين  ١٩٣١در سال  لندن شد؛   ١١٥هاوس   اينديادر    ١٩٢٩امپرياليسم  آثار  از مطالعه جامعه    – ، پس 

 ١١٧ای از طرف ارنست می تنها دريافت توصيه به ابتکار خودش، و  ،  و تروتسکی  - ١١٦چه بايد کرد؟ مخصوصاً  

(تاوت   »ای که خوانده بودم را اثبات يا رد کنمنظريه زم يک سفر پرمخاطره به روسيه شد تا «معمار، او عا

نويسنده   گونهحالتوصيِف حسب شرايط روحی خود را زمانی درک کرد که  او بعدها  ).  صفحه بعد   ١٨٣،  ١٩٩۵

کوپلف  از شرايط روحی  ١٩١٢(زاده   ١١٨روسی لف  فداکار، مصمم)  قابل  «افراد  و    جانیاغلب    –اعتماد  و 

 .را خواند  بخش آنها بود» (همان)احساساتی که جوانان ما را برانگيخت و الهام  –معموالً متمايل به خودکشی 

مارکسيست  به  منتهی  توده جادٔه  پديدٔه  يک  به  در  بودن  همگانی  و  جنبش  ای  که تبديل شد،    ۶٨جريان  آنچنان 

مارکسيست شبه به مارکسيست يا شبه يکهای اروپای غربی و اياالت متحده  ترين دانشجويان در دانشگاه فعال «

اين از اين دانشجويان  )  ١٩٣٢(زاده   ١٢٠فريتز تامبرگ تجربه و برداشت  ).  ۵۴،  ١٩٩۴ ١١٩نولته [تبديل شدند]» (

و برای به اوج خود رسيد.    ١٩۶٨اند که در سال  شده  یشورش مهلکٔه    طبيعی وارد   بود که آنها «تقريباً به طور 

 ً پس از يک ضداستبداد آغازين، امری طبيعی بود که،    به همان اندازه  اين دانشجويان شورشی و متمرد نيز تقريبا

آورند»   روی  مارکسيسم  کرال).  ٧١،  ١٩٨٨(به  يورگن  رهبران  ١٩۴٣(زاده   ١٢١هانس  از  يکی  پرجذبه  )، 
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 – عصران او است  هم که مشخصٔه بسياری از    –سفر خود  سازمان «دانشجويان طرفدار جامعه دموکراتيک»،  

ديالکتيک گذشته است تا «سرانجام به    از ميان چند مرحله  ترين محافلارتجاعی از  کند که چگونه  را توصيف می 

آنها   شان حصيلی بسياری از کسانی است که جايگاه طبقاتی مسير تويژگی  مارکسيست رسيده است، که همچنين 

همبستگی و اتحاد را اولين  من معنای کند [...]. طبقه کارگر نمی  راه و رسممنتسب کردن خود به را واردار به 

يعنی خلق اشکالی از انجمن که خود را از بار در سازمان دانشجويان طرفدار جامعه دموکراتيک درک کردم:  

 ). صفحه بعد  ٢١، ١٩۶٩/ ١٩٧١کنند» ( سرکوب و انقياد طبقه حاکم رها می 

(زاده   ١٢٢جمله اوته اوسترکامپ ، از  کاریمتخصصان کهنه   محرک  ،هايی مشابه در اين دورهتجربه همچنين  

و  ١٩٣۵ کامپ )  هولتز  بود )١٩٢٧(زاده   ١٢٣کالوس  به  ،  واکنش  در  بود،  تدافعی  بسيار  مواجهه  «اولين   .

اين  توان از آنها دوری گرفت.  توان با آنها روبرو شد و يا می که می ف دانشجويان،  ر شده از طهای مطرح چالش

مستلزم ميان    امر  شدن رابطه  بود.  معکوس  و شاگردان  کتاب مدرسان  در  دانشجويان خوانی ما  گروهی  های 

چيزی از آن در ابتدا    چرا کهاجتناب کنيم،    بردایتوانستيم از يادداشت اگر می  شديمخوشحال می   نشستيم ومی

(اوسترکامپ می ن دانشجويان  ).  ٢٠١٣ ١٢٤فهميديم»  همراه  به  پروژه  رد آنها   Schülerladen Roteگير 

Freiheit    يک پروژه توسعه فرهنگی ضداستبداد که    آموزان،آزادِی سرخِ مغزٔه دانشالفظی آن:  (معنای تحت  

را به تنهايی    سرمايهمندی  در تعطيالت پس از ترم «همه به طور نظام .  شدند   )بود   برای کودکان طبقه کارگر

تفکری   ʻمسحورʼعنای واقعی کلمه،  ه مانگيز بود و ببسيار هيجان برای ما  و انجام اين کار    بازخوانی کرديم

 فهم بود» (همان). نيافتنی و غيرقابل دست   یشديم که ابتدا برای بسيار

 م کرد. سشکل داد، بسياری را وارد مارکسي  ۶٨، که به نسل  به جنگ اياالت متحده عليه ويتنام  ات خاصه اعتراض 

پديدارشناسی بود. او در حال   مکتب پيرو  ) بود که  ١٩٢۶(زاده   ١٢٥پزشک اريش وولف روان يکی از اين افراد،  

(ويتنام جنوبی)   ١٢٦هوئه فرايبورگ و دانشکده پزشکی در  مشارکت ميان دانشگاه  همکاری در چهارچوب يک  

در خالل يک توقف در پزشکی در آنجا بود. زمانی که او به طور تصادفی  گروه روان يک  به منظور تأسيس  

او در يک فرافرهنگی او از هم پاشيده شد.  های جورچيِن تجربٔه  برخورد کرد، تکه های مارکسيستی با ايده کلن  

او در اين آشنايی از سازمان دانشجويان طرفدار جامعه دموکراتيک» آشنا شد.  جشن کارناوال با «يک کنشگر  

خودسرِی فقر دهقانان، از  کاتوليک با حمايت مالی اياالت متحده گفت، «از   ١٢٧نگو دين ديم اِم تحت رهبری  نويت

 تکبر و خودخواهی قدرتمندان. و از    هاشده توسط کمونيست دهی مقاومت سازمان ديم، از    متعلق به   نظاميانشبه 

 
122 Ute Osterkamp 
123 Klaus Holzkamp 
124 Osterkamp 
125 Erich Wulff 
126 Hue 
127 Ngo Dinh Diem 



 

  
 

19 

 

مفهوم طبقه در ی تمام اين مسائل را از دريچه  ] به آسان)١٩٧٣(زاده   ١٢٨خانم فريگا هاگ طرف گفتگوی او [

(ولف   کرد»  تفهيم  مارکسيست  بعد   ٣۵٩،  ٢٠٠١منطق  هاگ  .  )صفحه  کهفريگا  کرد  خاطرنشان  او  بايد   به 

به همراه مقاالتی از استدالل  های قديمی  ای از شماره مجموعه   «يک روز بعد های مارکوزه را بخواند و  نوشته 

  را به او داد که او را تحت تأثير قرار دادند» (همان).مارکوزه 

ولف «به  ز گفتگويی آغاز شد که در آن  همه چيز ا)  ١٩٢٧(زاده   ١٢٩دوروسی سوله برای عالم الهيات پروتستان  

دادند، با اين حال با يک ضبط ها [در ويتنام]، اگرچه خود عمل شکنجه را انجام نمی او گفت که چگونه آمريکايی 

در کنار شکنجه  آسيايی    گرانِ صوت  اعتراف میديگر کشورهای  و  ط کنگ را ضبهای اجباری ويت ايستادند 

با نظريه  ،  بخشهای آزادیرابطه نزديک «با جنبش های بعد، مشارکت و  در سال).  ٨٨،  ١٩٩۵کردند» (می

امپرياليسم، با دانش و آگاهی از آن چيزی که واقعاً در جهان سوم در حال رخ دادن بود [...،] در بازتفسير تاريخ 

اين درسی بود   –به پايان نرسيده بود و همچنان وجود داشت  به رغم آشويتس، آشويتس  خودم به من کمک کرد:  

برای اولين بار با يک کمونيست آشنا شد،   ١٩۶٨هرگز آن را از ياد نبردم.» (همان). او در سال  که گرفتم.  

  برايش «يکمرتبه اند،  های او را شکسته ها در زندان دندهوقتی که او تعريف کرد چگونه نازی .  ١٣٠فردی هولسر 

افل زمينه آن فراهم شده بود، و طبيعتاً کارل بزرگ  ها بود که  » شد که او يک سوسياليست است. «مدت محرز

  ١٩۶٨که از سال    بود   ʻنماز شام سياسی ʼ  تمام اينها «رشد   ). نتيجهٔ ٨۴شت» (نقش بسزايی در آن دا ١٣١ير تری 

صفحه   ٨٨بود» (   ʻمسيحيان برای سوسياليسم ʼدستٔه اروپايی  پديدار شدن  نتيجه آن  داديم؛  در کلن آن را انجام می 

صبر و    ʻآيا مارکسيستی هستی؟ʼپرسيدند  کند که چگونه «زمانی که معتقدان از او می سوله بعدها نقل می ).  بعد 

حاال که مسواک اختراع ʼرسيد اين بود که بپرسم  بهترين پاسخی که به نظرم می .  مداد طاقت خود را از دست می

مارکس و انگلس س و اشعيا را بخوانيم اما  توانيم عامو چگونه می  -  ʻزنيد؟آيا دندانتان را مسواک می شده است،  

نه؟ [...] آي بهره  را  تحليلی  تمام ابزار  نبايد از  در عين حال و    ،کنند فهم میلبعدالتی را قابريم که علل بیبا 

چه مجرمان ،  شکند می  داند و اينکه طلسم را برای هر دومی نيروهايی بالقوه برای تغيير  عدالتی را  قربانيان بی 

  ).٩۵قربانيان؟» ( و چه 

ماندنانگيزه  مارکسيست  برای  ثبت  البريوال    –.  هايی  به  افرادی  اقدام  «بحران که  کند  میتجربه  خالل  در 

مارکسيس مارکسيسم»   بودند روی بودن  از  انگلس رخ ،  گردان  فوت  از  پس  بار  اولين  برای  ظاهراً  که  اتفاقی 

افراد  می از  نيز در امتداد مسير  در دهد: برخی  ما در حال سست شدن هستند.    حال ترک ما هستند و برخی 

انرژیمی و  انگيزه  ديگر  گروه  به  و  کنيم  آرزو  را  خوبی  سفر  اول  برای گروه  از   خواهيم  نقل  (به  بدهيم» 
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ههمه» است وعدٔه ايجاد آگاهی از آنچه که در پشت «تمام اين  با    خود او).  ٢۶۵،  ۶  مجموعه آثار ،  لوکزامبورگ

در ها قبل  ناپايدار و شتابزده که فرد سال،  اميدهای پراحساسدهد: «را می  سستی و ترديد   برطرف کردن اين

در ميانه مسير های موجود، «»، نظر به دشواری با تمام جزئيات و نماها   هاداشت ، اين چشماست   سر پرورانده

تأکيد بنيادگراها»  او معتقد بود که در وضعيت آن زمان « ).  صفحه بعد   ٢۶۴شوند (خط خارج می متوقف و از  

 که اين  است؛نظام  حياِت  عيناً همان  جزمی، بلکه  «نه مسئلٔه سماجِت  برنشتاين  در مقابل  لوکزامبورگ  مخصوصاً  

شود؛ و اينکه به وسيله زنده نگه داشته می اند  گوشت و خون آن تبديل شده  به  اين مبانی که  به وسيلهاين ارگانيسم  

با وجود ).  ٢۶٣کند» ( دفاع می ، خود  نحوه اثر، در يک کالم عيناً همان وجود ، اصول بنيادی و  هاآنها از مالک 

روشنفکری عصر  هماهنگ کردنبرای ماند. «اساس باقی می شود، يک اصل پوچ و بی  در اينجا رهااين، اگر 

«توانايی فردی برای انديشيدن استخراج کردن    توانايیبايد از    عصر اشياء[...] با    اک مشاهده)رد ا  (يعنی صبر و

«پيچيده  از  اقدام کردن» حتی  و «و  اقتصادی»  روابط  موانع  » های جهان سياسیدشواری ترين  غامض ترين 

  ).  ٢۶۵برخوردار بود (

زايايی خود را   کنيم.» آن برخورد میزايايی در جستجو برای داليل مارکسيس باقی ماندن به طور تصادفی با «

شدگان سرکوب ضعفا و  مسلماً سرنوشت    چرا کهکند،  ظاهری پنهان می   »ازخودگذشتگیِ در پشت پرده «به آسانی  

يک   مستقيماً  نيز  که  است  آنهايی  برای  قوی  نشده انگيزه  ديگران.  اند متأثر  به  تعهد  با   جوهر  آن  امتزاج  در 

منجر به تحقق آن کم  حاشغل و نه افزايش قدرت  دوران است. نه  ماديت اجتماعی  کوفايی در چهارچوب  خودش

تضعيف بودن  ، مارکسيست گيرند قدرت را در دست می  ،که اين دو به عنوان انگيزٔه محرک  زمانی  شود؛نمی 

 به سمتافزايش امکانات بالقوه فرد  است    کنندهتعيين شود. آنچه که  به يک صورت ظاهری تبديل می شود و  می

پرسش اينکه چه روابطی از نيرو ميان نيروهای سازی است.  يکپارچه «فرهنگی» به شکل    زايايیِ   شکوفايیِ 

تا حدی   افراد شکل میمحرک متعدد و  دارد.  متعارض در درون  بستگی  امر  اين  به  آنجا که «فرد گيرد   از 

)individual    پذير ( «بخش يک    ، به تعبير برشت، ») چيزی واحد به مفهوِمdividual(  « کننده کس ، «که منعاست

گرفته از نيچه را در خود مستحيل الهام ١٣٢شناسی کورت لوين ، و روان است   مکانيک کوانتومی  هاینيچه و ايده

 در اثر مبارزه به جنبش در آمده است» (برشت،ای که کمابيش  گوناگونی )، «١٩،  ١٩٩۶/ ٢٠٠۶هاگ  (   »کند می

شده عرضه زايايِی  شود.  تعيين میای چنداليه و متناقض  به شيوه فرد    خود بودنِ     ).۶٩١،  ٢٢.٢،  زندگی گاليله

 ١٣٣قدرت عمل و انديشيدن(عمل کردن و انديشيدن    شده به عنوان رشِد ظرفيتِ بودن و تجربه توسط مارکسيست 

چه  می   مشخص اسپينوزا)   که  شايد  تعيين کند  و  هستند  غالب  عينیهايی  مورِد  يک  در  چرا  «منافع   اينکه  نه 

در عوض نوعی   –يابد  می نبر ديگری تفوق    محدود   اشتراکیِ [منافع طبقاتِی]  اقتصادی و نه  -خصوصی طبقاتِی»  
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،  )تفصيل باالتر ساختار روبنا در هشيار انسان» در جريان است (از لحاظ روحی و روانی آمده کردنخود را  «

به    يعنی قادر  که  همگانی  منفعت  شکل    ١٢۴۴،  ۶بخش  ،  II١٠،  ١٣٤کوآدرنی (گرامشی،    است   هژمونیبه 

اثر اصلی مارکس در مرکز نقد اخالقی دومی در  -طناِب مهار سياسی).  ٣۶۶،  های زندانای از يادداشت گزيده(

عام است يا  شود که چه چيزی  می دائماً از اين ديدگاه طراحی نقد مارکس از اقتصاد سياسی  چرا کهدارد،  قرار

زمان کار فردی   چرا کهآورد  برای اين تعميم فشار می به ويژه کار است که  دارای نشانی از تعميم است.  حداقل  

مال برای تو، اما نه  در  [...]    شود.خود رها می  آميزتعارض شود و از شکل  تعميم واقعی آن کوتاه می به واسطٔه  

کنی، اما نه  «کار می   توان به صورت ) و می ٣١/ ١١٩کند (جمالت قصار ويرژيل نقل می ، که مارکس از  ١٣٥تو 

  دهنده قاعده منافع خاص است. واژه «نه» نشان  برای خودت» آن را ترجمه کرد،

ولف برای  نتيجه  نار -در  مورد  ١٩٣٧(زاده   ١٣٦ديتر  «در  که  آنچه  يک  )  عنوان  به  کردن  رفتار  به  تمايل 

[...] است  و مسحورکننده  جذاب  اميدوار مارکسيست  پايگاه  يا  پاداش  هيچ  بدون  از   ،»ایکننده ،  است  عبارت 

با  ، و از کدام يک  د خواهاينکه فرد کدام يک را در سطح جامعه میآن.    ، انسانیو در واقع حقيقتِ  ،اصالت «

بر مردمی که اکنون رنج  مبتنی بر تاريخ رنج بشر، و    از اساس  تواند کند، میجديت و با خوشحالی حمايت می

ومی باشد  م   برند،  معرفت تقاعدکنندهبه  يک  مفهوم  به  ممکن،  شيوه  عملی  ترين  باشد. قابل شناسی  اجرا 

در مستلزم کل فرد، و  است، که    هاان گرا درخور انسعمل ماده-مستلزم يک نظريه  معنیبودن به اين  مارکسيست 

)  ١٩٣۶(زاده   ١٣٧وولفگانگ فريتز هاگ ).  ٢٠١۴» ( کننده است هدِف دگرگون   بااين فرد    عين حال خودآفرينش

بودن «زايايِی روشنفکرانه را کند: مارکسيست تجربه می بودن را  به طور قياسی «ظرفيِت زايايِی» مارکسيست 

اين دهد.  بخشد پيوند میای که به آن معنا میو به طور همزمان آن را به تشخيص خطرها و پروژه کند  رها می

 ). ۶٧٩الف، ٢٠١٣رود (می از شرايط جهان فراتر  در عين حالکه جهانی است اين  يک پيوندِ 

توسط در اختيار وابستگان به دستمزد قرار داد  در اواخر سده نوزده و در سده بيست    بودنآنچه که مارکسيست 

ايم، ما همه چيز  «ما هيچ نبوده) بيان شده است:  ١٨٧١( ١٣٩المللبين   مصراعی از سرود  در   ١٣٨تيه ايوجين پ 

 خواهيم شد.» 

« بسياری از مردمی که بخشی از ) بر اين توان بالقوه استوار بود:  ١٩٢۶راهبرد انقالبی فيدل کاسترو (زاده  

و بيکارها ممکن است ضدکمونيست باشند. آنها ها بودند احتماالً ضدکمونيست بودند؛ گداها، مردم گرسنه  توده 

عدالتی، ها از فقر، بیتوانستم ببينم که تودهين می راجع به چه بود. با وجود ادانستند کمونيسم يا سوسياليسم  نمی 
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ماً احساس حقارت و ائبلکه اخالقی نيز بود. [...] دبردند. رنج مردم تنها مادی نبود؛ تحقير و نابرابری رنج می 

می  که  ،کنيد کوچکی  نمی احترامی    چرا  گذاشته  شما  نيستيد» شود به  هيچ  انگار  نداريد،  وجود  انگار   ،

   ).١٢۵ ١٤٠(کاسترو/بتو 

کرده در آستانٔه تحصيل   های مردم و نقش خود به عنوان يکی از روشنفکرانآنچه که کاسترو در مورد توده 

قابل  گويد می   انقالب کوبا نيز  اکمابيش در طبقٔه کارگران مزدی  تعبير لشک کوالکوفسکی ست.  اعمال   ١٤١به 

تواند خود را از تأثير فرهنگی خروده بورژوا رها نفکران، به سختی میش«بدون همکارِی رو)  ١٩٢٧(زاده  

تواند بدون گره زدن حيات خود  نمی   روشنفکران [...]جماعت  «کند که  و او از طرف خودش اضافه می کند»،  

   ).۴١،  ١٩۶٧داری رها کند» (سرنوشت طبقه کارگر، خود را از وابستگی روشنفکرانه به سرمايه به 

دگرگونی و تبديل  شود، به معنای  پذيرفته می به طور کلی  بودن، در جايی که  برای کارگران مزدی، مارکسيست 

برای در عين حال به اين آگاهی دست يافتند که  آنها  ضعف فردی به قدرت طبقاتی است.  شدن رقبا به رفقا و  

در   شده ١٤٢پذيری خودجامعه همکاری  پاسخ فراخوانده  وسيلٔه  به  و،  تاريخیاند  سمت -های  به  ماترياليستی، 

اند. پرتاب شده  ،هشيارِی مترقی عصرو به درون  اند،  ه توسط کانت بيان شدههای بنيادين فلسفه، آنچنان کپرسش 

به  خودتعهدِی   اين واقعيت    يکپارچگیقاطعانه  بعد هيچ کس  شده است «که    بياندر  به  اين  تواند يک نمی از 

بهترين چيزی و به نفع طبقه کارگر،  ر آنکه هر لحظه از خود بپرسد که در شرايط فعلی،  سوسياليست باشد مگ

داد که می  انجام  ، III،  ١٤٣، سوسياليسم و فلسفه ١٨٩٧(البريوال  چيست؟»    توان درباره آن انديشيد، ادا کرد و 

۴١  .(–    [...] جمعی  به طور  مارکس «تنها  که خواندن  دارد  واقعيت  کارگر  اين  انجمن توسط طبقه  های در 

. [...] بنابراين حتی افرادی که دارای عاليق سياسی هستند بايد پذير است امکان   ١٨۶٠آموزشی خود از سال  

 ). ١٠۶ ١٤٥بانج /١٤٤آيسلر چيزی را درک کنند (با دشواری بسيار بردارند تا بتوانند های کوچکی را گام 

، طبق سازی را به روشنفکران بورژواسرنوشت   و  چيز مهمتواند  فعاليت مارکس می   استيالی  اين واقعيت که

مورد   نامه نويس بريتانيايینمايش )  ١٨۵۶خود جورج برنارد شاو (زاده  توسط    اعطا کند   جايگاه طبقاتی آنها،

کند شرمساری» توصيف می تنفر و احساس    غرق درآدمی معمولی  او خود را به عنوان «تأييد قرار گرفته است.  

 ١٤٦کانستالشده در  » (نقل ʻکارل مارکس از من يک مرد ساخت ʼ  او گفت که  .خواند را    سرمايه«تا زمانی که  

سير خود در آنها به  ها و تفاخاطر سرمقالهکه به    مانيفست ، سردبير  ١٤٧روزاندادو نسل پس از او،    –).  ٢٠١٣
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، ٢٠٠٧کند (بوده توصيف می   »روح بی شهرتی جهانی دست يافت، خود را به عنوان «دختری» که در آغاز « 

و لنين  )مبارزات طبقاتیب،   ١٨های مارکس (، و اين تا زمانی بود که شروع به خواندن برخی از نوشته )۵۴

نشينی او را از غزلت برد، و  در ايتاليايی کرد که از حاکميت فاشيسم و جنگ جهانی رنج می   )دولت و انقالب (

  به ها  اين مطالعه ).  صفحات بعد   ١۴۵،  ١٩٨۵/ ١٩٩۴(] امر فردی» کرد  و[ بيرون کشيد و «وارد مذب فرهنگ  

ً   کند.  »که ديگر نتوانست تعويق بيشتر را تحمل«» بخشيد  ایهشياری «  او ميان واژگان، سکوت و    «من دائما

من همه چيز را خواندم، حتی بعضی .  کردموند برقرار می گرفتم پي کوکورانه ناديده می   با تعصبیرويدادهايی که  

، و سرد   سنجيدهيری من ديگر به پايان رسيده بود؛ خداحافظ آيندٔه  عدِم تأثيرپذ از مظالب را چند بار خواندم. [...]  

پديده او «کمونيست ).  ٩٢،  ٢٠٠٧داحافظ معصوميت» ( ستودنی، خهای  طلبی جاه «پيچيده، بودن» خود را  ای 

آن چيزی کرد که خودم  در لحظاتی از مواجهه با رفقايم حتی من را شادتر از  «  کند؛زنده» توصيف می غنی و  

 ). ١۴٨، ١٩٨۵/ ١٩٩۴» ( کرده بودم مجسمبه صورت خيلی احساساتی  

تجربه می در  توان  را  مشابه  کومين ای  آلفونسو  (زاده   ١٤٨رشد  که  ١٩٣٣اسپانيايی  ديد   (» عنوان  فرزنِد به 

پيروزمند در عصر طاليی   دادن باور به اعتقادات ،  ملی  کاتوليکبورژوازِی فرانکويی  البته بدون از دست 

تنها نيروی واقعاً کمونيسم  ). از آنجا که «٢۴۴،  ١٩٧٨کنشگری مارکسيستی روی آورد (   به  مسيحی خود»

کومين مقاومت ضدفاشيست را   خودِ   های محيطِ ) و ليبرال٢٢٧(   »مخفيانه و در مقاومت بود کارآمد در مبارزهٔ  

 دريافت با تمام باری که بر دوش داشتند و  او، به همراه بسياری از «فرزندان فاتحان جنگ داخلی [..]  رد کردند،  

با مارکسيسم بودند  خوردگان طرفداری کردند.  از شکست ،  جديدی از اعتقاد مسيحی پيوند خود  به دنبال  آنها 

»  ند کرد . و اين مردم بر يک مبنای مارکسيستی عمل میرا پيدا کردند  يافتهمردِم سازمان [...]. آنها در اين جستجو  

)٢٢٩ .( 

ديالکتيکی» مارکس - ماترياليستیدريافتِ  نظرِی «باروریِ بر  به موازات اهميت کاربردی آن، لوکزامبورگ  

 روش تحقيق نمايانگر يک  «تنها  بلکه  عرف فروبسته نبود،  مبنايی برای يک  نه  ابداً    تأکيد داشت.«از تاريخ»  

 مجموعه آثار ،  ١٩٠٣دهند» ( يی از يک جهان جديد به دست می دورنما   که  بخشحيات   هدايتگرِ بود، چند ايدٔه  

)، که بعدها رئيس حزب ١٩١٧(زاده   ١٤٩هرمانسون   آموز دبيرستانی کارل هنريک). برای دانش ٣۶۴،  ١/ ٢

 ١٥٠تاريخ ماترياليستی و مبارزات طبقاتی از طريق کتاب  که    – های بنيادی  اين ايده  شد،ها) سوئد  چپ (کمونيست 

) با آنها آشنا  ١٨٨١(زاده   ١٥١ارنست ويگفورس   چپ   کرات ومدار سوسيال دمسياستشناس و  اثر زبان )  ١٩٠٨(

که در   منمايی يافته بود م قطب در مارکسيس   چرا کهو خوشبختی در او شد «باعث ايجاد حس خوشحالی    –شد  
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اينکه «همه    توانست می کرد» و  به من کمک می   ١٩٣٠دالنه و خطرناک دهه  اناع  در جهانِ پيدا کردن مسير  

، ٢٠٠۵ ١٥٢(دبليو. اشميت   » را برای او «تبيين کند»تغيير است چيز چگونه با هم پيوند دارد و هر چيزی قابل 

زندگی راه خود، برای او معنای  ديگران در يافتن  به  بسط و پرورش دادن انديشه خود به منظور کمک  ).  ٣٣

  بود. 

خواهد يک فيلسوف کند: «اگر فرد میتجربه خود در استفاده از مارکسيسم را در يک جمله خالصه می  بلوخ

 اينکه ).  ١٣٩،  ١٩٧۵و يا يک هوادار سرسخت طبقه حاکم» (  باشد يا بايد يک مارکسيست  خواه ناخواه  باشد،  

شناس کالوس هولتز کامپ روان   توسطکنندٔه مسير اتخاذشده  تعيين   ها نيز صادق است شاخه اين امر در ديگر  

بنيان   شناسی انتقادی رااو را بر آن داشت تا روان آغاز شد،    ۶٨ش  که در نتيجه جنب  سرمايههای  خوانش بود.  

کننده دگرگون ای  آشنا شديم، که به اندازه   بالفاصله با فرايندهای شناختی،  سرمايهمواجهه با  «ما به سبب    .نهد 

روال معمول زندگی خود را بازبرساخت بلکه کل    خود شناختی  های روان نه تنها ادراک  باعث شد مابودند که  

شود، در غير در استيالی آن دچار تغيير می يابد، می  سرمايهفردی که راه خود را به تدريج از ميان  کنيم. [...]

  برای روابط توليدِ که    های تفکرايده مارکس از «شيوه   ).٢٠۴،  ٢٠١۴/١٩٧۶را نفهميده است» (اين صورت آن  

 موجه، و در نتيجه عينی، هستند به لحاظ اجتماعی  توليد اجتماعی،    به لحاظ تاريخی معينِ   متعلق به اين شکلِ 

جستجوگر، که هولتز کامپ گذاشت که سوبژٔه  اين بينش را در اختيار )،  ١۶٨،  ١٩٧۶ ١٥٣بن فاوکس ،  ١(فصل  

چيزی است که از آن آگاه بود» پيوند دارد، از پيش همواره جزئی از  به لحاظ شناختی با واقعيت اجتماعی  «

برد که گويا در اين توهم عينی به سر می شناسی بورژوا است، که «مبنای نقد روان ). اين  ٢٠۴،  ١٩٧۶/ ٢٠١۴(

ری نظنقطه ʼ  از  تواند آن رااو میيک ابژٔه خارجی در تقابل با فرد دانشمند است که  واقعيت اجتماعی صرفاً  

    ).٢٠۵که گويی در آن مشارکتی ندارد» (چنان خارج از آن» درک کند، 

تاريخ حزب کمونيست  بخش فلسفی کتاب    ،تاريخدان  )١٩١٧(زاده   ١٥٤، اريک هابسبام ١٩٣٠در اواخر دهه  

»  مشتاقانه   آن  تربيتیسازِی  سادهبه دليل  «نوشته استالين را   ١٥٥دورهٔ کوتاه     –بلشويک  شوروی /    هيراتحاد جما

کرديم تطابق داشت. ما آن را ها مارکسيسم قلمداد میکمونيست «اين مطالب با آنچه که من، و شايد بيشتر  خواند.  

آنچه که باعث شد  ).  ٩۶،  ٢٠٠٢بود» (   ١٩خصوصيت بارز سده  که کمابيش  دانستيم  می   ʻعلمیʼبه تعبيری  

گرايی فراگير و جامع آن بود. درست است که مادهديد  افق  انگيز» باشد  مارکسيسم برای او تا اين اندازه «وسوسه 

از  را عرضه داشت،    ʻچهارچوبی از همه چيزʼارائه نکرد، اما حداقل    ʻای راجع به همه چيزنظريه ʼديالکتيکی  
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است و راهنمايی    ،دهد پيوند می  جمعی و فردی  ،امور بشریرا با  ارگانيک  ماهيت ارگانيک و غير  اين حيث که

    ).٧٩» (دايماً در حال تغيير و تحول است ماهيت تمام تعامالت در جهانی که  در خصوص 

که  ،  )١٩٠٧(زاده   ١٥٦های متفاوتی وجود داشتند. لئو کفلر ت پس از جنگ، مالک او در شرايط و اوضاع متف

از  « با  مشاجره پس  استاد هالههای داغ  آلمان شرقی زمانی که  اتحاد سوسياليستی  به بود   ١٥٧حزب  (در واقع 

) و به غرب ۵۴،  ١٩٨٨(  »)، جمهوری دموکراتيک آلمان (آلمان شرقی) را ترک گفت ʻمخالفʼعنوان اولين  

آيد، نگرش خود  از مارکسيسم اتريشی می تا پايان عمر يک مارکسيست باقی ماند. او که  کوچ کرد، با اين حال  

و، به عنوان يک    دريافت کرديم» ʻ١٥٨وين سرخʼها در  تحصيالت نظری و سياسی ممتازی که ما جوان «را به  

[...] به های فردی متعدد  کنش  در تفکر راجع به استحالٔه ديالکتيکیِ گرايی تاريخی «علت عينی، به زايايی ماده 

در ميان تعارضات   ايس فيلسوف بتواند آنچه که باعث شد ه  –دهد (همان).  فرايند اجتماعی عينی» نسبت می

گری روشنفکرانه»  خودخيانت   قاطعانه و بدون  ای  جمهوری دموکراتيک آلمان «به شيوه بودن در  مارکسيست 

محققاً کانون «  –ای بود که او از مارکس  شيوه   )١٢،  ١٩٩٩ ١٥٩باشد (تيرزه   سودمند کار کند و برای ديگران  

نگی انديشه روشنگری، تاريخ فرهن«که در آن    استفاده کرديک محل تالقی  به عنوان    –  »تمرکز انديشٔه هايس 

که به يکرد فلسفی با هم متحد شدند اجتماعی اروپايی به هم پيوستند و در يک رو  انديشهو روشنفکری غربی و 

را به مالک مشروعيت آن بدل   پراکسيسخودنکوهی دائمی و آزمودن آن به وسيلٔه  معنای واقعی کلمه، پويايِی  

در نتيجه هايس   .)١٣،  ١٩٩٩» (رشکی ای انتقادی بود انداز، تنها فلسفٔه ممکن برای او فلسفه از اين چشمکرد.  

تناقض و تکوين انديشه مارکسيست در جمهوری دموکراتيک آلمان» ای از غنا، تنوع،  به طور همزمان «نمونه 

   .)۶، ١٩٩٩کند (تيرزه  را عرضه می 

«[...] نه تنها در فهم بهتر تاريخ بلکه در   ويرکامپ عالم الهيات    » بهنوين مبتنی بر او   و مارکسيسمِ   س«مارک

فهم شوند. و هنوز هم به من کهن (انجيل، متون يونانی)» کمک کرد «تا برای من و ديگران قابل خواندن متون  

به او به خصوص،  ). و،٢٠١٣(  »را نخورم  د،کنحيات ما را تعيين می داری، که سرمايها فريب کند تکمک می 

و ناپذير  ياوری خستگی انشجويان پروتستان دانشگاه فنی برلين بتواند  سازمان د کمک کرد تا به عنوان کشيش  

حتی پس از افول  )  ١٩١٣(زاده   ١٦٠اگر آدام شاف   –بدون توجه به فرقه مذهبی دانشجويان باشد  منبعی از الهام 

بدان ،  مارکسيست باقی ماند همچنان يک  سوسياليسم دولتی اروپايی تحت سيطره کمونيست،  و سپس فروپاشی  
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، ١٩٩٧پی برده بود که نظريه مارکسيستی «بهترين مبنای نظری برای انديشه چپ جديد» بود ( دليل بود که او  

١١٧ .( 

از هنرمندان خالق،    ٣.٣ بسياری  آبرای  از  برخی  برجسته که  از  منها  بودند،  افراد نسل خود  ارکسيسم ترين 

 در بحبوحهٔ اثربخشی کمک کرد.  به سمت  ايجاد کند که به زايايی آنها    ایتوانست ميان آنها و کارشان رابطه 

را   سرمايهکه    زمانی«  –برتولت برشت    فيلسوفکرد، گفته شاعر  ای که در آن زندگی میسده  وحشت و ترِس 

ين تجربه را با ظرفيت ا  –)  ٢۵۶،  ٢١  جی ای؛  ١٢٩،  ١۵  مجموعه آثارهای خود را فهميدم» (نامه خواندم نمايش 

کردن  بايی سياسی و زي انديشه  و  در عمل  او  ياد می شناختی  آهنگساز   ١٦١آيسلرهانس    گونه کههمان .  آورد به 

سن از دوستان هم برشت «از طريق يک جاده متفاوت  کند  ) نقل می ١٩٩٨اتريشی، که در همان سال به دنيا آمد (

[...]   ʻشاگردان دبيرستان سوسياليست ʼخود در نتيجٔه «مشارکت با سازمان    آيسلرخودش» به مارکسيسم رسيد؛  

به يک خوانديم» و در نهايت در نتيجه «جنگ جهانی اول»  تر مارکس و انگلس را میجايی که ما متون ساده

در    ١٩٢٢(منتشرشده در   ١٦٢امپريوکريتيسيسم از نقد لنين بر    آيسلر).  ١٨٣بانج، /آيسلرمارکسيست بدل گشت (

»:  شروع کرديم به خواندن مارکس از نو  «که پس از آن    کند ياد می  خوراک و قوت ذهن»آلمان) به عنوان «اولين  

تر راسی را در ذهن داشتيم، يا به بيان دقيق ما سوسيال دمکنحوه تفکرمان دگرگون شد. پس از جنگ بزرگ،  

های محکم به سمت مارکسيسم «اولين گام ). در مقابل، برشت  صفحه بعد   ١٢٧مبهم» ( شهرگرايِی  نوعی آرمان 

از ميان نقد مارکس اگرچه مسير برشت ، همان). آيسلربرداشت» (  ١٩٢٩را در خالل بحران اقتصادی بزرگ 

«مردی مانند مارکس، که امروزه عمدتاً   مقلِد صرفِ   مايل نبود که برشت را  آيسلرگذرد، اما  داری میسرمايه   بر

انجام اين .  نامند بسياری از مردم خود را مارکسيست می . [...]  بداند »  در ذهن مردم مانده است به خاطر اقتصاد  

را او اين موضوع  ).  ١٣٠،  ١٩٨۶معنی است» (امری بی   ،جام داد ننوع اصالحی که لنين ادر مقايسه با « کار»  

طرف» او بی عليه ادراک «اهل عمل، به طور ضمنی  انقالبِی  دان و  منطق   که برشت، عليرغم نزديکی با لنينِ 

 ، کاری ه بود تعقيب کرد ی مطلوب  زرا به طرديالکتيک ضدايدئولوژيکی مارکس    و   بود از ايدئولوژی شوريده  

متافيزيک کردن مارکسيسِم عموماً با وحشت از «مسدود کردن و  و    ناديده گرفت  ،بودند   انجام داده که افراد اندکی  

  ). ٧، ٢٩ جی ای، ١٩٣٧ژانويه  ٢٣، ١٦٣نشينی کرد (به ُکرششده» عقب پذيرفته 

رشد کردن در حکومتی که از «  )، يک نسل پس از برشت،١٩٢٩(زاده   ١٦٤هاينر مولرنويس  نامه برای نمايش 

شهر مارکسيسم ، آرمان نمود جلوه می  ʻديگر و بهتر  آلمانِ ʼ  –درست برعکس جمهوری فدرال غربی   –نظر او 

او  پايان عمرکه تالش کرد    بود   انگيزٔه قاطع زندگی  تا  در واقع  است،  آنجا که ممکن  ، ١٩٩۵ش در سال  تا 
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افول در خالل  شهر  ای نيز وجود داشتند، اينکه اين آرمان دلسردکنندهاين واقعيت که موانع  تی به آن بچسبد.  سدود 

 ١٦٥آمير)(انقالِب صلح   نقطهٔ عطفو سرانجام    ای بسيار بعيد پس روی کرد فاصله  در  جمهوری دموکراتيک آلمان 

 – دگرگون کرد، اما هرگز باعث نشد که او  فعاليت مديريتی او را  کذايی، اگرچه موضوع، سبک و    ١٩٨٩/ ٩٠

» (هرمند  ملحق شود های پيروزمند  غربی کار بدل شود و به کمپ  مرتد توبه به يک    –ها  ناخوشايندی عليرغم تمام  

٢٠١۵ ،٢١۶.(   

را مشتاقانه   لوکاچ[بودند ...]، من همچنين آثار «انگلس و لنين بسيار مهم  ١٦٦آلفرد هردليچکا ساز برای مجسمه 

ام؛ با اين حال اينکه آيا من يک مارکسيست جلب شدهکنم به سمت خشم جدلی مارکس  می و احساس    خوانممی

» يک پرسش باز است   را مارکسيست اعالم کنم همچنان  انگيزد تا خود من را برمی چه چيزی  هستم يا خير و  

وجود هنری  به مثابه رابطه با مادٔه  بودن را هاينر مولر، او رابطه خود با مارکسيست به مانند  ).  ١٧۵،  ١٩٧٨(

، در تجديدنظرطلباندر همدردی با  داری،رمايه از س داری،سرمايه به   –نامعلوم  «مسخِ  –کند توصيف می خود 

   ها» (همان).همدردی با استالينيست 

هايی برای خروج از انزوای هنری که از فعاليت انگيزه«در ابتدا  )  ١٩٢۶(زاده   ١٦٧هنتسه برای هانس ورنر  

تنزل مقام داده برای فهم اينکه چرا هنر «بايد ).  ١۶٩، ١٩٧٨رود» وجود داشت (انتظار می تمدن ماهنری در 

 ها احتمال بديلدربارٔه  قادر باشد حداقل  ارزيابی،  به يک سرگرمی و کار تفننی بدل گردد و، پس از اين  شود تا  

بدون آنکه )،  ١٧٠(  بود   »پذيردر موقعيت عمل و نظريه مارکسيست امکان بيانديشد» از نظر او «تنها   البته 

 نقاشی کردن، آهنگ ساختن يا شعر سرودن» را جع به «چگونگی و نحوه  انتظار تجوير قواعد و قوانينی را

های فرش دشواری با سنگ   پوشيده شدهکند « «راهی» توصيف می   را  د او مارکسيست شدن خو).  ١٧١(  داشت 

ميل ، که  کند توصيف می   »  و بداقبالی  رفت پس های خودانگيخته و لحظاتی از  ها، تصميم شکترديد،  يادگيری،  

درماندگی اخالقی افراد در  ها در جهان سوم و  توده   اجتماعیِ   شفافيت «در خصوص پيوندهای ميان فالکتِ به  

توسعه  مراکزِ نظام   بسيار  فنی  لحاظ  می سرمايه  يافته به  تشويق  را  آن  می کن»  پيش  به  و  (د  ). ١۶٩راند 

ای کردن ، درونه هاتناقض دشواری خود را در  «  گذارد تااين وظيفه را بر دوش هنرمندها می بودن  مارکسيست 

گرايِی  واقعيت جديد و واقع  تا فعاليت خود را به ، [...]درک کنند ها در فعاليت و کار روزانه خود، اين دشواری 

مارکسيسم يک مبارزه است، و آن را، از لحاظ محتوا، برای اين آينده مهيا کنند.    نسبت دهند جوی جديد  ستيزه 

     ). ١٧٢از زندگی» (  يک آينده، يک ايده جديد 
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گوتوزو  رناتو  ايتاليايی  در  سوسياليستی اولين    ]١٩١١[زاده   ١٦٨نقاش  را  خود  سياسی  مادريش سازی  زادگاه 

گيری خالفت در مقابل مافيا به شکليسم و م در نزديگی پالرمو تجربه کرد، که در آن ضدفاش ١٦٩روستای باگريا 

های پس واقعيت ز شد.  اآزار و اذيت آغهای مقاومت و  به دنبال آن تجربه يک گروه کمونيستی منجر شده بود.  

پس از تدوين ).  ١۶۶،  ١٩٧٨واداشت تا «مسير فعاليت خود را روشن کنيم» (از جنگ ايتاليا او و رفقايش را  

جديدی   و لوکاچ [...] سطوح ١٧١[آرنولد] هاوزر ، خواندن آثار گرامشی،  ١٧٠چه کروآليست اوليه تحت تأثير ايده

من،   برای  ما،  برای  گشود.  را  انديشه  و  تأمل  می از  استفاده  خود  شّم  از  تنها  که  غيرمنطقی   ،کرد هنرمندی 

   نمود» (گوتوزو، همان). می

 در اينجا مسئلهٔ طراحی دارای اهميت خاصی بود.    های مربوط بهحرفه معماران و  بودن در ميان  مارکسيست 

يکی مکانی در ميان بود.  -ایابژه بودن به شکل محيط  مارکسيسم يا مارکسيست عملی کردن  انجام اقداماتی برای  

در   ١٧٣که کارل تايگه ) است  ١٨٨٩(زاده   ١٧٢برجسته در اين رابطه معمار سويسی هانس ماير های  از شخصيت 

های  ان سال در نزديکی برلين مي  ١٧٥در برنا ١٧٤مدرسه اتحاديه صنفی (از جمله    شده به دست اوساخته بناهای  

البته    ١٩٣٠تا    ١٩٢٨ ) «باالترين حد توسعه و  در ژنو ١٧٦ساختمان مجمع ملل نشده،  عملی و طرح مشهور، 

انتصاب او را   ١٧٨گروپيوس والتر    ١٩٢٨در سال  ).  ٢٢،  ٢٠٠۵ ١٧٧پيشرفت معماری مدرن» را ديد (وينکو 

کرد  مقام    تصويب  در  او  جانشين  باوهاوس تا  که    شود، ١٧٩مدير  «جايی  تناقض  با  جامع  يکلʼيک  ماير  سای 

) و در ۶٨،  ١٩٣٠/ ١٩٨٠شد» (عمل میيک آييِن قرون وسطايی  به شعائر  مواجه شد که در آن    ʻسوسياليسم 

يک   «مقابل،  گرفت -اشتراکی-کارکردیسوگيرِی  پيش  در  را  گروپيوس   ساختارگرا»  ژانويه    ٢٨،  ١٨٠(به 

،  ١٩٨٢ ١٨١اشنايت (  به عنوان يک «مارکسيسِت علمی»و اعالم او ها راستی در مواجهه با خصومت  ).  ١٩٢٧

برکنار شد. او به همراه   ١٩٣٠ظهور جنبش نازی، او در سال  و در زمان بحران اقتصادی بزرگ و  )،  ٢۵٨

به    معماری و مهندسی عمران مسکوو در مدرسه    پيشنهادی از طرف جماهير شوروی را پذيرفت هفت دانشجو  

هايی مواجه شد و به بگير و ببند استالين با دشواری اختالف عقايد خود در خالل  اما به سبب    ،تدريس پرداخت 
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به مکزيک فراخوانده شد   ١٩٣٩تا اينکه در سال    ،سوئيس بازگشت، که در آنجا هيچ فرصت شغلی پيدا نکرد 

  را بر عهده بگيرد.  ١٨٢ريزی شهرگرايی و برنامه تأسيس تازه  مؤسسه تا رياست 

«به يک نيروی  توانند  توانستند و میای  تنها تا اندازههای مارکس، انگلس و پيروان آنها  نظريه   –  نظريه و عمل.

نظريه ʼ«به عنوان  تبديل شوند که    تر: به لحاظ عملی مرتبط)(يا به طور ساده   ʻقدرتمند به لحاظ تاريخی  ʼسياسِی  

به رسميت شناخته شده   ، ترجمه شده باشند وهای بزرگ اجتماعی و سياسی تلقی شده باشند جنبش توسط    ʻرهايی

) پيوند  ٢٧،  ١٩٩١ ١٨٣دپه باشند»  اين  قرار ).  فکری صرف  جريان  از يک  باالتر  در سطحی  را  مارکسيسم 

در نظريه علمی و مبارزه طبقاتی.    –کند تا در هر دو حوزه اقدام کند  دهد و فرد مارکسيست را ملزم میمی

ای از مجموعه   آکنده ازآن  بودن است که در نتيجٔه  شروط بنيادين مارکسيست نتيجه «وحدت نظريه و عمل» از  

 کامالً با يکديگر مطابقت ندارند،يافته) سياسی  شود. اين تجربه که نظريه علمی و نظريه (سازمان می   تعارضات 

    کنند نيز از همان ابتدا همراه مارکسيسم بوده است.بلکه تا حدی از قواعد مختلفی تبعيت می 

در يک فرد  بودن، در ظاهر  قطب مارکسيست نظريه و عمل، به عنوان دو  حتی برای مارکس و انگلس، که  

(زاده   ١٨٤ای از طرف ويکتور آدلرت در نامه وا اين تف  شود.ت ميان آنها همچنان احساس می ، تفاواند مجسم شده 

چگونه که «  نويسد شود، که در آن برای انگلس میور میشعله)، بنيانگذار سوسيال دمکراسی اتريش،  ١٨۵٢

ور هستيم، که اين امر را مديون شما هستيم. و در آن غوطه ايم و [...]  همگی ما در اتريش با شما پيوند خورده

و   سياست  مارکس:  از  متفاوت  مفهومی  در  اِ شگردها.  به  نظريه  ( عمال  زنده»    III،  ١٨٠ژانويه    ٢١جسم 

  مارکس عمدتاً مظهر نظريه است و انگلس مظهر عمل. ). ١۶٩/٣٠

شود، که هويت پرداز و سياستمدار» واسازی می به رابطه ميان «نظريه در اين رويکرد، رابطه نظريه و عمل  

مسلماً اولين جنبش کارگری . «انگيز است»نوشته است، «نمايانگر يک پديده بسيار شگفت   لوکاچکه  آنها، همچنان 

مردانی  خوش  لنين،  سپس  و  انگلس،  او  از  پس  و  مارکس  که  بود  خود  شانس  در  که  های توانايی بودند 

 تواند با اطميان بگويد . [...] امروزه کسی نمی برجسته را به هم پيوند دادند پردازان بزرگ و سياستمداران  نظريه 

آموزش جنبش را به دست دارند. ند بود که  ه هايی خواکه زمانی در جنبش ما رهبران سياسی همزمان شخصيت 

[نظريه و عمل] معطوف کنيم [تا] به نفع جنبش،   ʻدوگانگیʼلذا الزم است [...] آگاهانه توجه خود را به  [...]  

،  ١٨  ، آثارلوکاچ» (را برنگيزيم پردازان حاضر در هر حزب  سياستمداران و نظريه همکاری اختياری ميان  

جهشی در مسئله صورت گرفته   در قفا،،  لوکاچطرز ارائه  توانيم از گرامشی بياموزيم که در  ما می ).  ٣٧٨

 گيرد از روشنفکران است که در مرکز توجه قرار می  پيشتازگروه  ميان دو    اکنون برای او رابطٔه تاکتيکی.  است 
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، و و رهبری  ʻاعضای عادیʼو روشنفکران، يا ميان    ʻکننده محض مشارکت ʼو مسئلٔه راهبردِی رابطٔه ميان  

   .کند پنهان می بودِن هر فرد را نيز مديريت کردن تعارض نظريه/عمل در مارکسيست 

در پوشش   –تأثير خود را گذاشت  که يک نسل بعد    –بودن  منادِی مارکسيست مانيفيست    ١٨۴٧در سال    ١.۴

يک تعارض بنيادين را ناديده بگيرند: باعث شده است مردم به اشتباه  بود، چيزی که «خيانت طبقاتِی» بورژوا  

تفکيِک در جريان [...] د، فرايند شوساز خود نزديک می هايی که مبارزه طبقاتی به ساعت سرنوشت «در زمان 

گيرد که بخش کوچکی از طبقه حاکم آلودی به خود می چنان خصوصيت خشن و غضب محدوده جامعه،  در تمام  

براين درست مانند يک ای که آينده را در دست دارد. بناپيوندد، طبقه انقالبی می کند و به طبقه  خود را جدا می

اکنون نيز قسمتی از بورژوازی به طبقه کارگر ملحق   بورژوازی ملحق شد،به  اشراف  بخشی از    دورٔه اوليه که

های بورژوا، که خود را به سطحِ درِک نظرِی جنبش تاريخی به ايدئولوگ ، و به طور خاص قسمتی از شود می

   ).صفحه بعد ، ۴٩٣/۶( اند»رسانده کل عنوان يک 

کند دربردارنده فهم نظری «از جنبش تاريخی به عنوان يک کل» عمل میچيزی که دقيقاً در اينجا به عنوان  

رسِم برگرفته شده از  : نظريه مارکسيست  يکسان تلقی شد   »مارکسيسم«عمدتاً با  ای است که در آينده  بذر پديده

اشتباهاً    کند، در اين واقعيتِ خود، خود را نقض میبه خودی    اين نظريه،  شده در يک جنبش و سازمان آن.بيت ث ت

  شود.پراکنده می نياز از اثبات بی 

بيگانگی    يک عاملگيری  منجر به شکلتحصيالت نظری به عنوان يک شرط  اين مالزم تعارضی ديگر است.   

طبقه گفته انگلس «وظيفه رهبرها همراه با انقياد.  عدم صالحيت    –شود  می   پردازانبودِن غيرنظريهمارکسيت   در

های نظری دست پيدا کنند، [...] و دائماً اين را در نظر داشته نسبت به تمام پرسش تر به بينشی صريح است که 

تعقيب شود، به کند که به عنوان يک علم  ايجاب می باشند که سوسياليسم، از آنجا که به علم بدل گشته است،  

ديگر حرارت    عبارت  و  شور  کارگرانروزافزون  «با  ميان  «در  و  شود»  (  مطالعه  يابد»  ، ١٨٧۴اشاعه 

تواند و می   شود ناهمخوانی ديده می   منزلهٔ به    به کرات که  لذا جنبش کارگری در مواجهه با نظريه،  ).  ۶٣١/٢٣

با  به مرور تبديل به خصومت   شود،   رهبرانفرقه از  يک    آن يعنی  نقطه متقابلنسبت به روشنفکران همراه 

نگرانیʼاحساس   و  به روشنفکران،احکند.  می   ʻناامنی  انزجار نسبت  و  کارگران   ترام  ميان  در  به خصوص 

   مبارز، اغلب مالزم يکديگر هستند.صنعتی 

فانه [...] مورد توجه قرار داد که «متأسرا  تر»  «چند نويسنده جوان   انگلس فقيد ديدگاه مخالف،  در ناهمخوانی با  

نه – های اصلی آن را  به مجرد اينکه گزاره  ،توانند میو    اند يافته تبحر  ای جديد  ر نظريه اغلب معتقد بودند که د 

، ١٨٩٠پتامبر  س  ٢١- ٢٢،  بلوخ(به جی.  هرچه که بخواهند با آن انجام دهند،  درک کنند،    –همواره به درستی  

به هه بعد،  د   دست کم يک دهه بعد، و سپس گرامشی دومناسبت اين اظهار نظر چيزی بود که لنين  ).  ۴٩/ ٣۶
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برای بعد بايسته است    که  «فراتر از آنچهعنوان مسير اشتباه اقتصادگرايی مورد انتقاد قرار دادند، که در آن  

 شود (همان). » قائل می ارزش اقتصادی

کند، بدون توجه به اين واقعيت که  بودن را از افراد مطالبه میباالترين سطح علمی بودن  تا آنجا که مارکسيست 

باالترين سطح علمی در  -تجمع انحصارِی صالحيت نظریدر  جهانی بيگانه برای بسياری از آنها است،    علمْ 

امر در سال   کند.ايفای نقش می   ،رسمی و مجاز گذشتهها و/يا در مقامات  سازمان   رهبریِ  در واکنش به اين 

سودمندِی سياسی   «در بوتٔه آزمايِش   »رحمانه «به طور بی مقابلِ منتهااليه  )  ١٨٨۶(زاده   ١٨٥کارل کروش   ١٩٣۴

ها در بيش از هشتاد سال فرايند  مارکس و مارکسيست   شده توسطعناصر عرضه تمام «  گذاشتنِ   »ر عصر حاض

نويسد که آنچه که مارکس او می).  صفحه بعد   ۶١کل نظريه و جنبش انقالبی» را آشکار ساخت (کورش  ايجاد  

را تا پايان کنش انقالبی در تمام دانش نظری  کند اين است که مارکسيست «میرا از ديالکتيک هگلی متمايز  

شده» به عنوان آغاز «يک مسيِر دستکاری   لوکاچاما تفاوت اين با آنچه که  ).  ٧٠» (دهد درجه ثانوی قرار می 

در مقابِل هانس هينز  ).  ٣۴٩،  ١٨  آثاردهد چيست؟ (لنينيسِم دوره استالين مورد انتقاد قرار می-در مارکسيسم

پرداز به عنوان يک نظريه   ،(همان)  کننده» ، «عليرغم تمام خصائص بيگانه شدن استالينهولز که خواهان پذيرفته 

عبارت است از [...]  دقيقاً  «که جهش بزرگی که ميان لنين و استالين رخ داد  اسرار داشت    لوکاچ،  بزرگ بود 

يافتن درجٔه نظريه کلی   تزئينتنزل  به يک  تبديل آن  تاکتيکی بر نظری و ، يک روبنا، يک آرايش،  و  تفوق 

توان به توازن در اين صورت چگونه می ).  صفحه بعد   ٣۴٩قطعی کرد (  انحطاط هر دو را، که  »مند اصول 

   ست در اين تعارض دست پيدا کرد؟در

وحدت نظريه و عمل را   بودنْ مارکسيست   چرا  سازنده، وجود دارند کهابتدا اينکه داليلی ذاتی، و در واقع    ٢.۴

باطل کرده بود نظری» خود  به عنوان «انحراِف  آنچه که پيشتر    ابطالدر    ١٩٨۵آلتوسر به سال  کند.  ايجاب می

نظريه نيست، بلکه    آيد تحليل به حساب میدارد که «آنچه که در  ) عنوان می ١٩٧٨/١٩٧٠،  ١٨٦خودانتقادگری (

قصد داشت  سيو  ).  ١۶٠،  ١٨٧آنچه در پيش است(اصل بنيادين ماترياليستی و مارکسيستی) است» (  پراکسيِس يک  

اين تفاوت اصلی انحصاری نسبت به نظريه:  خصومت  با او موافق باشد اما بدون    پراکسيس تأکيد کردن بر  در  

اين رابطه متبحر باشد، است که برای او کارهای مارکس، هر اندازه که در    یشناسمارکس ميان مارکسيست و  

انش صرف؛ بلکه چيزی است نه د   بودن:مارکسيست مختصه اصلی  .  ماند باقی مینشانی  نامٔه بی با اين حال يک  

تعريف    دوازدهمين تز فويرباخکه در  ای عملی از زندگی، همچنان شيوه نامم،  فرديت میکه من شکلی تاريخی از  

 ). ٢٠١۴و در همين راستا دگرگون کردن زندگی» (   ʻدگرگون کردن جهانʼشده است: 
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بيند را قرار دادن ما در نظمی» می   پراکسيسمفهوم    «معنای فلسفی عميقِ   )١٩٠٨(زاده   ١٨٨پونتی -موريس مرلو

حزب   کمونيستی،  معنای «در  ).  ۵٠، ١٩۵۵/ ١٩٧٣نه نظم دانش، بلکه نظم ارتباط، تبادل و پيوند است» ( «که 

مرکز آن است» محور و  و اينچنين دريافتی از حزب نه نتيجٔه طبيعِی مارکسيسم، که درست    همين ارتباط است؛

، از ʻمشارکت مشترِک فعال و آگاهانه ʼارگانيسم جمعی، از دريچٔه  برای گرامشی اين اتفاق «از دريچٔه    ).۵١(

های ای از يادداشت گزيده. (دهد رخ می   »ناميد   ʻزنده  فيلولوژیِ از دريچٔه نظامی که بايد آن را    ،ʻترحمʼدريچٔه  

نام   ʻمارکسيست ʼ«استعمال عبارت    شاف  در مقابل،).  ۴٩٢،  ٢۵، بخش  ١١  توجه شود ،  زندان گذاری برای 

، های عملیِ گذاری کردن مشارکت و استعمال واژگانی ديگر برای نام  های نظری خاص کردن باورها و موضع 

عنوان  ، با حدی از تغيير در تأکيد،لوکاچ). ٢٣٧، ١٩٧٨(  داند تر می» را درست ʻکمونيست ʼيک برای نمونه، 

  ارتدوکس متمايز ساختن نظريه و عمل در مارکسيسم، من به يک مارکسيست    داند که باداشت که «کامالً می 

نمی (بدل  استدالل مرلو).  ٣۶٧  ،١٨آثار  ،  ١٩۶۵گردم  ديگر،  اس  پونتی-از طرف  ايجاد چنين اين  در  که  ت 

شود» که عدم حقيقت آن را بايد در اين واقعيت ديد که در نهايت  ايجاد می «جزميتی ديگر» از چيزی « تمايزی

از نظر او   کند.انکار می  بودن راکسيست رسوبژکتيو و عملی در ماهمواره مشارکِت سازنده و در نتيجه لحظٔه  

واقع شده است، که در تاريخ    که فردیاست    هايی نسبیگيری ديدگاه«شکل ادراک مارکسيست از تاريخ ناشی از  

زمانی که تضمينی ماند تا . اين ادراک، فرضی باقی مید، از گذشته و حال خود دارد مو تالش دارد خود را بفه

معتبر   دهد همچون قانوِن بودن يابد، که به آن امکان می موافقت آن میرد طبقٔه کارگِر موجود و در  در  قطعی را  

ديگر،    .)۵١،  ١٩٧٣/١٩۵۵(»  باشد  به درباره خود می  لوکاچاز طرف  پاسخ  يافتن  دنبال  به  گويد که «ابتدا 

ابژکپرسش  پژوهِش  که میحتی    بودم،  تاريخی  تيوِ های  يک سوبژٔه دانستم هدر صورتی  به  پاسخی  پاسخ،  ر 

کننده را و قانع   خالقگرايِی تاريخی پاسخی  جز ماده تواند  در هر صورت هيچ دکترينی نمی خی است» و «تاري

 ). ٣۶٧، ١٨  آثار(به پرسش من بدهد» 

به يک  بودن، که می شاف انشعاب اين دو بعد از مارکسيست  بدل گردد، را مبنايی برای   ضديت تواند تدريجاً 

عمدتاً ناديده گرفته   متأسفانهداند، ديالکتيکی که «» می يک نمونٔه برجسته  مفهومبه  يک رابطٔه حقيقتاً ديالکتيکی  «

به علت استقالل نسبی شود چرا که «هر دو کارکرد مارکسيسم، اين امر تشديد می ).  ٢٣١، ١٩٧٨شده است» (

انشمندها) و پردازها (د توسط نظريه شوند [...]:  آنها، [...] توسط دو گروِه به يک اندازه متفاوت بازنمايی می 

توانند در يک ، هر دو کارکرد می آلنادر) ايده   هموارهدر موارِد (   -(سياستمدارها)»    های اهل عملايدئولوگ 

   حکمفرما است (همان).مصادف شوند، اما معموالً يک تقسيم کار فرد خاص 
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به نحو ترسناکی آنها   ، شخصی، اما نحؤه اين تلفيق  کند شخص خودش مجسم میرا در  لنين اتحاد اين دو کارکرد  

کند. های خود ثبت می ) اين موضوع را در يادداشت ١٨۶٩(زاده   ١٨٩کرد. انجليکا باالبانوف و نابود  تکه  را تکه 

سخنوران چندزبانه اوايل انقالبيون و  ، «از بزرگترين  آمدمی   ثروتمند يهودی  - او که از يک خانواده اوکراينی

قدرت  از سه «چهره زن انقالب و   ١٩١و نادژدا کروپسکايا   ١٩٠الکساندرا کولونتای   به همراه قرن بيستم» بود و  

جوان  (شوترومپ   »شوروی  عنوان  ).  ٧،  ٢٠١٣ ١٩٢بود  به  جنبشسازمان باالبانوف    ١٩٣زيمروالدِ   دهنده 

، و فعال  ، دبير کمينترنبعدهاو  بود    ، که تحت الهام زتکينجنگ جهانی اولگرا عليه  فراملی های  سوسياليست 

کلمات ) ميان  ١۴٣،  ١٩۵٩/ ١٩۶۴( ١٩٤» دوگانگِی بدبينانه با «  ایفزاينده های ديگر، به طور  نقش در بسياری از  

تغيير جهت به  و  ١٩٥شورش کرونشتات سرکوب ، پس از ١٩٢١در سال  . ها اختالف پيدا کرد و اعمال بلشويک 

در فعاليت نزديک  ، او جماهير شوروی را ترک گفت. او  ١٩٦های نوين اقتصادی «سرمايه داری دولتی» سياست 

» ʻکند هدف وسيله را توجيه می ʼخود، يعنی «  نسنجيدهٔ »  «اصلِ   عمالِ احتياطی که او در اِ ديد که چگونه  با لنين  

عمل» از آن حمايت کرد، به تدريج  هم در  در نظريه و  هم  «[لنين]    و،  )١٠٢،  ١٩۵٩/ ١٩۶۴(به کار گرفته بود  

بالبانوف از آخرين گفتگوی خود با .  »  ) صفحه بعد   ١۶۶،  ٢٠١٣/١٩۵٩(  «وسيله به هدف بدل گشت ناپديد شد:  

او «باالجبار پذيرفته بود که در تخريب کار خود، ) اين برداشت را داشت که ١٩٢٢/ اوايل  ١٩٢١لنين (اواخر 

) است»  داشته  نقش  خود،  اميدهای  بالبانوف  ).  ١٧٧و  خطرناک گ «بزربرای  و  تعبير، ترين  ترين  سوء 

» در آوربه عنوان يک تفليد شرم مارکس و انگلس    برداشت کمونيسم از«  از نوع»  پنداری با مارکسيسمِ ذات هم 

   ).١٧٣بود ( »مند مندِی اصلنااصل نتيجٔه اين « 

های تاريخ اين است يکی از درس  پرسش روشنفکران در مارکسيسم.بودن و  عامل روشنفکرانه مارکسيست   ٣.۴

مستقيم يکی   تبديلداشته باشد و نه    تواند به صورت يک رابطٔه تنش وجود «که پيوند ميان علم و سياست تنها می

تباط  کند، و ارهای مختلفی تبعيت می ای از منطق ). هر حوزه ٢٣،  ١٩٩١ ١٩٨رويش/١٩٧اليزوتز به ديگری» (

گوناگون تعيين    های طبقاتیِ توسط جايگاه اين به نوبه خود  مورد مشروط به تقسيم اجتماعی کار است.  آنها در هر  

فاقد  معموالً    روشنفکرانی است که  تملکعالوه بر اين، مباحثه در    ای بسيار پيچيده است.اين رابطه  لذا.  شود می

ای آنها محدود  وظايف آنها را دربرگيرد و مشروعيت مارکسيستی را بر  که از خود هستند  مارکسيستی دريافتی

سازنده از پايگاه الملل تروتسکی، نبود يک فهم مارکسيستی  بين الملل نخست و نيز  . در سه بين کند اعطا    آنها  بهو  
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دارد   شانروشنفکران  پيوند  رهبری  نظرئه  يک  فقدان  مطلق،  هيوالی  .  با  ضدروشنفکری، رهبرِی  که 

که در   ناشی از به خواب رفتن قدرت استدالل است بوروکراتيسم و خشونت در هر دو طرف آن جای دارد،  

ها ، و سالبار را پر کرد فاجعه  خألگرامشی اولين کسی بود که اين  دوگانه ناموفق است.  منعکس کردن اين فقدان  

بودن  عامل روشنفکرانه در تمام مارکسيست او به  مورد استقبال قرار گرفت.  پياپی    پس از وفاتش بود که آثارش 

و به دنبال   ها روشنفکر هستند»،کند: «تمام انسان نابود میفرضيات عقل سليم را  کند که  با يک جمله اشاره می 

که « عقلی  پِل  اين  انسان آن،  تمام  ندارند»  اما  را  جامعه  در  عملکرد روشنفکران  بخش  ١٢(توضيح  ها   ،١ ،

توان از روشنفکران حرف زد، اگرچه می شود «که . منطقاً از اين نتيجه می)٩ های زندانيادداشت ای از گزيده

نمی  (همان).  اما  ندارند»  وجود  غيرروشنفکران  چون  زد،  حرف  غيرروشنفکران  از  رابطهٔ توان  ميان   اما 

روشنفکرانهتالش  شرح  تالِش  -های  و  بنابر  عصبی- عضالنیانديشمندانه  نيست،  يکسان  درجات ي اهمواره  ن 

  ، همان). ٣(بخش  خاص وجود دارد» روشنفکرانه مختلفی از فعاليت 

شدن   آگاه  ميزان  فراخور  روشبه  اجتماعی،  طبقات  تمام  کوالکوفسکی کنفآنها،  آورند.  می  پديد  را  خود  ران 

دهه   در  کمونيست  روشنفکران  خاص  کرد،    ١٩۶٠عملکرد  برجسته  کشورهای را  به  نظر  مخصوصاً، 

و دائماً مجبور به تطبيق دادن اند  . اين طبقات اجتماعی مبنای نظری برای جنبش سياسی بوده سوسياليست دولتی

داشته تطبيق  با وضعيت جاری  تا به طوری که نظريه «همواره [...]  اند،  بوده  خود با اخيرترين وضعيت علم

که مبانی  لذا  .  باشد  سياسی را خلق میروشنفکرانی  برای کنش  کارگری   ʻياورانʼصرفاً    کنند نظری   جنبش 

به طور «فعاليت نظری آنها، که  ).  ۴٠،  ١٩۶٧از هستی آنها هستند» ( نيستند، بلکه يک شرط و الزمٔه حياتی  

تواند يک فعاليت تنها می   دهد،را شکل می   حاضر  منطبق با لحظهٔ   عملی مبنای کنش سياسی جنبش کمونيست 

تجديد حيات حزب» اين وظيفٔه ناگزيِر «   ند برای اينکه بتوان).  ۴۵توسط روشنفکران کمونيست باشد» ( جمعی  

مبارزه يعنی  سازِی تفکر را يپذيرند،  غيردينی برای    کبارزه) را تحقق بخشند، الزم است در وهله اول «۴۶(

مفهوم  نه اسمی از    ١٩۶٧برعکِس گرامشی، که در سال  ).  ۴۵» (نما شناسی و تعصب مارکسيم اسطوره عليه  

آن آگاهی داشته است روشنفکر به ميان می  از  هنوز  طبقه ، کوالکوفسکی معنای محدودتر  آورد و نه احتماالً 

آنکه مارکسيست ده سال بعد،  او  کند.  (قشر) اجتماعی را حفظ می که   معتقد است کند،  بودن را رد میپس از 

ʼ ِروشنفکرانʻ    همان اين کار از)،  ٢۶۴،  ١٩٧۶(  است» ʻ١٩٩نتسيا اينتليجʼگرامشی تقريباً  در انجام   اصول   و 

محل حرکت که گرامشی آن را  ایدر اين فرايند، عامل روشنفکرانه  استفاده کرد.لنينيسم -مارکسيسممرسوم در 

کوالکوفسکی مدعی   ١٩٧٠خود در دهه    »روی نوگِ پس از «شد.    نداند از نظر پنها بودن میمارکسيست در تمام  
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نظريه و عمل، وحدت اعمال و ارزش ارزشتفوق  ها، چيزی جز  بود «که وحدت  های مشارکت سياسی بر 

   باد انتقاد گرفت.به به درستی  لوکاچکند که )، اما اين تنها شکلی را توصيف می ٣٢٨روشنفکرانه نيست» ( 

واقع،   مسدر  مارکست  به  بودن  توانايی توابسته  هستند  آن  مدعی  که  افرادی  تمام  که  است  آن  های لزم 

و   سياسی«روشنفکرانه»  تشخيص  را  -قوه  خود  مارکسيست اخالقی  برای  که  آنچه  دهند.  بودن پرورش 

در مقابل،   بخش است.آزادی- اندازی عملی در چشم   ،نظريه از واقعيت ازتحليلی آکنده ساز است تأکيد بر  سرنوشت 

شود، بنيادين تلقی نمی موضع اخالقِی  بودن به مفهوم حزبی آن، جايی که صرفاً به عنوان يک  يک مارکسيست 

عمل برای اين دو شکل تفاوت دارد. - و متعاقباً پرسش نظريهدهد.  بيشتر به وابستگِی سازماِن «رفيق» اهميت می 

بر اساس يک کمونيست بودن    يعنی  دارد،  بخشآزادی  نظری و   بيشترين تأکيد را بر تماميت   بودنمارکسيست 

پراکسيِس  مؤثر  عمِل  يافته.  سازمان   ابزار  و  نظريه  در  مارکسيسم  تاريخِی  دولت حزب و برای خودبيگانگِی 

 و مارکسيسم يک سرزمين اشغالی است. کننده نگران مارکس يک عامل   لنينيسم، -مارکسيسم 

کيش او را به خاطر «قطع ارتباط کامل  او و متفکران نظريه انتقادی هم آنهايی که به  توانست  ٢٠٠لذا ليو لوونتال 

 پراکسيس ما  که «  خود را اعالم کند   کردند با اين پاسخ اعتراض ناديده گرفتن واقعيت» سرزنش می با مارکسيسم و  

ضربٔه بزرگ او در اين گفته به «  ).۶١، ١٩٨٧است» (  کنار گذاشته  ما را  پراکسيس؛ بلکه  ايمنگذاشته کنار  را  

) و اينکه آنها را وادار ۶١(  ها در جماهير شوروی و حزب کمونيست بود» اشاره داشت آن پيشرفت   که نشانهٔ 

تأمل در خصوص رابطه    ويژگی [تفکر ما]ترين  اساسی کرد تا فاصله خود را حفظ کنند، دقيقاً به اين خاطر که «

   ).۶٢بود» (  پراکسيسنظريه و 

مارکسيست  مارکس    –   بودنتناقض  وفات  سالروز  بيستمين  لوکزامبورگ  بلکه برای  تحسين  فرصت  تنها  نه 

روزنامه در همين سال دو مقاله او در  مارکسيسم بود.    باب   های خود درتأمل در سرنوشت نظريه   برایفرصتی  

رگ  لوکزامبو.  بود گذار اولين تأمالت در خصوص تعارضات مارکسيسم  احتماالً پايه   ١٩٠٣به سال   ٢٠١به جلو 

حفظ کردن تفکر برای  بسياری از شاگردان مارکس «را، از طرفی، در «کوشش موشکافانه»    اين تناقضات 

  استحالهٔ  فرِض يک «او و از طرف ديگر  )،٣۶۴، ١/ ٢  مجموعه آثاربيند (می  ʻدر چهارچوب مارکسيسمʼخود 

و به معنای کارگر    نوعی از آگاهِی طبقهکند که «به  » را مالحظه میشده توسط نظريه مارکسی عرضه   تاريخیِ 

بی ارزيادر عين حال، «نيازهای» جنبش کارگری «برای  ).  ٣٧٧» (گردد بدل می تاريخی  عنصری  دقيق کلمه به  

که «در مقام يک دستاورد علمی، نيستند»،  کافی  تفکر مارکس  تنهايی  کردن  کِل    به  پيکر غول نمايانگر يک 

مارکس خواند «که  «شرايط زندگی اجتماعی طبقه کارگر» می لوکزامبورگ اين اختالف را انتقاِم  ).  ٣۶٨» (است 
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 مارکس نسبت به  ماندگی جنبش  عقب نظريه مارکس [...] برمال ساخت (همان).    های خودِ در خصوص سرنوشت 

در مورد اول، جنبش از نظر ).  ٣٧۴» «انقالبی» داشت (طبقه کارگرِ  ٢٠٢روز«سياست  در آن زمان ريشه در  

ناپذير در کل مارکسيسم اشاره به يک تعارض اجتناب در اينجا لوکزامبورگ  رود.  عمل از مارکس فراتر می 

ه از زمان، بيست سال از وفات مارکس در اين بره   .نپرداخته است  به عمق نظری مسئلههنوز  کند، اگرچه  می

ناپيد شدند، بلکه شرايط عينی که   » جنبششدهزاده«  گذشت؛ نه تنها رهبرانِ و هشت سال از وفات انگلس می

رت شده بود و مجبور های تاريخ پديده بودند نيز به طور فزاينده در حال محو شدن بود. بنابراين جنبش به آب 

يان، بلکه توانايی ردر ج  نقش بستن در مبارزاتِ موثق «نه    بودنِ مشخصٔه مارکسيست بود شنا کردن را ياد بگيرد.  

آن خصوص  در  نقادانه  شکلتفکر  به  منجر  شرايط  اين  (سيو).  است  آنها»  تغيير  و  در   ضديت گيری  ها 

ماند که خود را تغيير دهد.  و تنها در صورتی باقی میاست، شدنبه معنای  بودنبودن شد. در اينجا مارکسيست 

    به معنای فراتر رفتن از مارکس است. ادين مارکسکشش بني انگيزه و وفادار ماندن به

   کند؟يا به آن خيانت می  –کند ترجمه از اين کشش در تغيير کيفيات، اصل را راها میحتی وفادارترين 

  

بنا به عادت در   ،با بنيانگذاران  اعتماد قابلاين پرسش در مورد رابطٔه  چگونه از خيانت اجتناب ورزيد؟    ١.۵

 – دووجهی است  آنچه که در پشت اين نهفته است اساساً    شود.نقاِب شخصيِت «ارتدوکس» ظاهر می صحنه با  

را  دارانسرمايه )، که اولين خالصه ١٨۵۴(زاده  ٢٠٣انگيزش. گابريل دويلشود و هم  فقتواند باعث توهم می 

يعنی اين تفکر که مارکس بودن، «چرا که يک مارکسيست مرهون او هستيم، نظر مثبتی به ارتدوکسی نداشت، 

تغييرناپذير نيست: تنها نگرانی موجود ضوابط  مبنای علمی سوسياليسم مدرن را بنا نهاد، به معنای جانبداری از  

 ).١٨٩٧معنای اين تغييرات باشد» ( دريافتن  پس از    ترهرچه تمام   یبايد سازگار شدن با واقعيات متغير با دقت

بود که هفت سال بعد او حزب سوسياليست را  در مورد او، سا بدان معنا   دولت برای شغلی در يک  زگاری 

    ريزی کرده بود.با اين وجود، او اولين فردی بود که يک مسئله بنيادی را طرح بورژوا ترک گفت. 

يک مارکسيست بود»، به اين معنی که   بتوانيک مارکسيست بودن» کافی نيست، بلکه «بايد    تمايل به« مسلماً  

وارثان او تناظر داشته باشد» های مارکس و  توانايی و قابليتی بود که «به لحاظ ژنتيکی با دريافت بايد دارای  

ها و مسائل وضعيت سيک  نويسندگان کالتوان اين کار را انجام داد اگر «اما چگونه می ).  ٢٢١،  ١٩٧٨(شاف  

چيزی وجود ندارد که شود. از نو مطرح می )؟ بنابراين هر پرسشی همواره ٢٢٠اند» (بينی نکرده جديد را پيش 

در صورت لزوم فرد بايد به آن اعتقاد داشته باشد؛ بلکه فرد «از حق اثبات کردن اين ميراث برخوردار است و  

مطرح پرسش  اين  در اينجا    ).٢٢٢» (کنار بگذارد اصالح کند يا حتی به عنوان چيزی منسوخ آن را  آن را  
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که رها کردن آنها به اين معنا خواهد بود که فرد   سازد میای اصلی از تزهايی را  چيزی مجموعه که چه  شود  می

بودن  ). بنابريان آيا ارتدوکسی به مالکی از مارکسيست ٢٢٣(  تواند خود را يک مارکسيست بخواند ديگر نمی

«هيچ پاسخ صريح   کننده هويت است که تضمين راجع به اصل اليزال و ابدی  با وجود اين، پرسش  گردد؟  بدل می 

  ، و ممکن است، زير نقاب وفاداری، خود يک خيانت باشد.پذيرد و خالی از ابهامی» را نمی 

فاصله گرفتن از مارکس لزوم    –داری و خيانت  اديالکتيِک وف  باريکِ   طنابِ حرکت بر روی    ناپذيرِ امِر اجتناب 

آميز مخاطره بودن» را به يک هويت  «مارکسيست   –کنونی  کردن پروژه مارکس به هر يک از شرايط    تبديلدر  

می  تلقی کند بدل  وجوِد  و  خودانگاره  به  .  ديگران  توسط  اينجاشده  در  می   خصوص  هم  فيلسوف پاشد.  از  اگر 

است»،   ʻمارکسيست ʼفرد «همواره برای کسی  ) توانست بگويد که  ١٩۴٢(زاده    ٢٠٤هاونتانجی   ينآفريقايی پاول 

است.  ʻغيرمارکسيست ʼدهد: در آنجا فرد همواره برای کسی عکس آن در مارکسيسم رخ می در اين صورت « 

که دائما در مرز انفجار  آميز است،مخاطره  ʻدرِ ʼيک  ،در مارکسيسم ʻدرʼپردازی نظری در نظريه  ʻدرʼواژه 

  ). صفحه بعد  ۶٨٢الف،  ٢٠١٣هاگ،  است» (

زند،  آن را به اسم خود جا میزمانی که چنين فردی  ،  ʻمارکسيسم ʼگفت که    بلوخاگر بتوان در مورد برشت و  

به   )، اين نه تنها در مورد افرادِ ٢۵۴  ،٢٠١٢» (هاگ  کند از پيش شروع به تفاوت يافتن با اين مارکسيسم می 

اختيار تاريخی صاحب  يا گرامشی و  لحاظ  لنين، مائو  نحو گسترده بلکه    ،٢٠٥مارياتگوئی ، مانند  اعمال   ایبه 

خفا بودن سايه افکنده است. اين امر در  ه بر مارکسيست شود کمی   شکستن يک تابو هر تغييری باعث    شود.می

موقتاً با اين تغيير سوبژٔه خود را گيرد. آلود ماهی میو با مطالبه شفافيت و انسجام عمالً از آب گلدهد، رخ می

«بی  میتهديد  مواجه  تغييِر  کند.  قانونی»  و  وظيف نقد  از  برنامه    شناسیه حاکی  حتی  که  اتحاد آنچنان  حزب 

خاصه در   هستند،  طرد   موجبات کرد،  برای اعضای خود اجباری قلمداد میسوسياليستی آلمان شرقی همچنان  

به عنوان    )١٩٢٠(زاده   ٢٠٦گولدنر آلوين والد  شناس آمريکايی  جامعه   اسبر اين اسفراگير.  عدم اطمينان  مراحل  

شي  به  که  می وه فردی  تأمل  مارکسيسم  مورد  در  مارکسيستی  «مارکسيست  کرد،  ای  يک  مقام  در  را  خود 

تجربه کرد قانون  «  پتروويچ).  ١٩٩٩ ٢٠٧(کريس   شکن»  را  که)  مارکس  تنهاترين،    آغاز   نقطهٔ   ترينعمده(نه 

جهان معاصر» بود چرا که از نظر او مارکس «مهمترين فرد [...] برای کل  دانست،  انديشه و زندگی خود» می 

)٢١٠،  ١٩٧٨  .(ʼ  نقطٔه آغازʻ  در به آن چسبيد؛ در مقابل الزم بود  توان بدون تغيير  دالل بر چيزی است که نمی

مارکس  انديشٔه  امکا  چهارچوب  «دربارٔه  حال  عين  در  و  انديشيد  جهان  بنيادين  مسائل  مورد  بادر  لقوه نات 

کسی که پتروويچ از آن آغاز راز اين نظر، ما).  صفحه بعد   ٩،  ١٩٧١نشده انديشه مارکسی» تحقيق کرد (کشف
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پتروويچ درست همان )،  ٢٠٧،  ١٩٧٨«همان مارکسيست واقعی» باقی بماند (تواند  کند نمی می گونه که خود 

يا نفوذ که   عالوه بر مبارزات برای قدرت، بازارها،  ).١٩۵مفهوم واقعی کلمه نبود ( «همواره مارکسيستی به  

بودن را ای که شالودٔه مارکسيست دوگانه ديالکتيِک ساختارِی تخطِی  همه جا کمين کرده است، تبيين نهايی در  

که دائماً تمام روابط را داری،  عليه سرمايه کسب توانايی برای مبارزه کردن    منظوربه  شود:  سازد يافت میمی

که عمل  - به نفع يک فهم نظريه  ایشده و ديرينه تثبيت هر مارکسيسِم  الزم است متناوباً از    کند،به کلی متحول می 

بايد خود را در اين ديالکتيک اثبات کند.  . کل مارکسيست تخطی کرد   همواره شرايط را زير نظر دارد  بودن 

همواره در های خالقی به زمان حال، به شکِل تصرف فراگير آنچه که به بار آورده است، و  موفقيت چنين تبديل 

يک رويداد «فلسفِی»  ،  است  ̒ فرقهʼيا مصيبت   ̒ نفرهمهمانی يک ʼژه خود به شکل مضحک  خطر تبديل کردن سوب

های کوچکی از که در تملک گروهفلسفی    ʻنبوغʼيک  کشف يک حقيقت توسط  از  تر و «اصيل»تر  بسيار مهم 

های ای از يادداشت گزيده؛  IV، يادداشت  ١٢، بخش  ١١  توجه شود گرامشی،  ماند است (روشنفکران باقی می 

   ).٣٢۵، زندان

کردن    تبديلآنها و  سازِی   پيادهو در عين حال تغيير دادنِ گذار  بنيان   هایانگيزه اگر فرد نتواند در وفادار ماندن به  

ا تعيين کردن ماقبل تجربی لذ «يد.  آناپذير به صورت تابو درمی موفق باشد، تالِش اجتناب شرايط جديد  آنها به  

آنها  مرزهاي  در  امر  بحث مجاز است، امری زيان ی که  اين  که  تبديل کردن واژه بخش است، چرا  های خطر 

ʼمارکسيسمʻ    وʼ مارکسيستʻ    اداری را در پی دارد» مجادله علمی با فشار  به ابزار اخاذی و جايگزين کردن

لذا شاف معنی اين پرسش که  کند.  سوءاستفاده می ظِن تجديدنظرطلبی    از  اين فشار).  ۴٧،  ١٩۶٧(کوالکوفسکی  

بودن به چه معنا است» يابد که «تجديدنظرطلب بودن به چه معنا است را در «اين پرسش مکمل» می مارکسيست 

لوکزامبوبرعکِس  ).  ٢١٩،  ١٩٧٨( در مورد  همچنان  که  می ر آنچه  طبقه کرد،  گ صدق  در عصر اين  بندی 

های بخش و به همراه آن مالک آزادی های بنيادی  کششديگر    بر مسند قدرتْ   شکلِ استالينيست بودِن  مارکسيست 

می   هدف بلکه  نگرفت،  نظر  در  که  توانسرا  چيزی  هر  معنای  به  مدافعان د ت  يا  رهبری  يک  با  تناقض  ر 

 . گشت بدل  طرد بودِن جدی به شالودٔه مارکسيست باشد. بود ايدئولوژيکی آن 

[يعنی تجديدنظرطلب] با اين امر به مخالفت پرداخت و   گرتغيير دادن نحؤه استعمال واژٔه نکوهش با    هاومن

به معنای مارکسی بايد برای دانشمندبودن    کرد.عرضه  تجديدنظرطلِب تمام عيار»  مارکس را به عنوان يک « 

پرواضح است که .  ʻبايد به همه چيز شک کرد ʼ  باور علمی مارکس اين بود:  همواره مهيای تجديدنظرطلبی بود.

، اگر قرار است مارکسيسم آيند نيز در ميان چيزهايی هستند کهاز مارکس میهايی که  ها و ايدهحتی تمام نظريه 

نها ممکن است دستخوش نه ت  شدٔه علِم جامعٔه بشری بدل گردد،به بقای خود ادامه دهد و به مبنای عموماً پذيرفته 

، مسلماً به لطف فعاليت و من ترديدی ندارم که مارکسيسمد دائماً مورد ترديد قرار بگيرند. ترديد باشند، بلکه باي

به اين مبنا بدل می تجديدنظرطلب  هستم که به اين مفهوم يک مارکسيست تلقی شوم   دهگردد. من آماهای آن، 
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«لزوم يک گرداند و  می   گذار رویهای پايه بخِش کشش هستٔه آزادی   از  فرد استالينيست ).  ٣٣ب،  ١٩٧٨(هاومن  

ʼتجديدنظرʻ  ) «تالِش دهد ) را در برنامه کار تاريخی قرار می ۴٧/ ٣۴،  ١٩٨٣/ ١٩٨٧ ٢٠٨آلبرسدر مارکسيسم .

ات را اثبات کرد  ی گورباچف، عجز آن در ايجاد اصالحموجود تحت رهبر ِم  ياليس صالح سوسا  ديرهنگام برای

  آن شد. و انحطاط و منجر به سقوط 

های سال در  دهند پيشتر  يک وحدت يکدست را شکل نمی   سياسی-نظرئه مارکس و مارکسيسِم عينیاينکه    ٢.۵

مکاتبه کائوتسکی با انگلس مستند شده است های ابتدايی مارکسيسم» که در  پايانی حيات مارکس و سپس «سال 

گرايانه ، به تبيين ماده ١٩٠٣وکزامبورگ اولين فردی بود که، در سال  پس از وفات انگلس، لبه اثبات رسيد.  

های مارکس «ارزشمندترين» است عمدتاً آنچه که در آموزه  مارکِس غيرهويتِی زيبنايی مبادرت ورزيد: تاريخی  

که    ماند،می باقی  »  نشدهاستفاده« برآورده چرا  آن را  احزاب سوسياليست  و  کارگری  گذرای جنبش   نيازهای 

(نمی  آثارکند  نمی ).  ۶۴ ،١/ ٢  مجموعه  زمان  آن  در  که  کرد:  آنچه  تجربه  بعد  سال  ده  را  و نوشته ديد  ها 

ر مورد حمله  با خط دن بالقوه مارکسيسم هستند،عملی کرترين چيز در ثمربخش ها که های مارکسيست مشارکت 

 هستند.   مواجهناشی از عملی کردن معنای آن  فاصله از طرز بيان اصيل اين دکترين  قرار گرفتن به خاطر  

، ترين تداوم نقد مارکس از اقتصاد سياسیمهم   )،١٩١٣( ٢٠٩انباشت سرمايه استقبال از اثر اصلی لوکزامبورگ،  

مارکس را مورد انتقاد قرار و، در کمال احترام،    استقالل رأی داشت يک نمونه اعال است. او جسارت ورزيد و  

که   –  »«انباشِت به اصطالح بدوی که    تزداری با استفاده از اين  غيرسرمايه   با مد نظر قرار دادن مطالبهٔ   داد و

در واقع     –  )٧٠۴/٣۵- ٧۵١(  کند داری قلمداد میسرمايه   دوران تکوين  آن را  )١سرمايه (ظاهراً مارکس در  

را تکميل کرد.    های او در خصوص بازآفرينینويس پيش   مدت حيات کامل آن است،   در تمامداری  مالزم سرمايه 

دارد که به هنگام نگارش کتابش «يک  عنوان می ،  ٢١٠ضِد نقد در اثر خود به نام    ١٩١۵لوکزامبورگ در سال  

تمام پيروان دکترين مارکس اعالم خواهند کرد که چيزهايی که من درصدد  کرد:  گهگاه مرا دچار اندوه میفکر  

 در کمال تعجب ).  ۴٧ ٢١١بديهی هستند» (لوکزامبورگ/باکارين   ،امه بود   با دقت تمام  آنها  توضيح دادن و اثبات 

، و هيچ مارکسيسِت در قيد حياتی را مورد  بود  عينیو کامالً   که مطلقاً نظری، عکس آن رخ داد. کتاب او، «او

تاکنون در طول  آمرانه توسط مراجع بدل گشت»؛ سرنوشتی که «به هدِف «يک کنِش داد»،  خطاب قرار نمی

    ). ۴٨» (است حزبی رخ نداده  اثرتاريخ برای هيچ 

از سنگ   هر يک « را که چافراطی دانست، گ از مارکس را ) نقد لوکزامبور١٩٠۵(زاده  ٢١٢فريتز استرنبرگ 

های هر قدر که يافته ؛ «با وجود اين،  شود»داری تعيين می های فضای غيرسرمايه ت بناهای مارکس توسط واقعي 
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 داند،خود را مارکسيسِم موثق و اصيل می در تناقض هستند،    تاريخیهای خاصی از مارکِس  ريزی با پی اين کتاب  

رايند فدر تحليل    پردازد، که توسط مارکسها می مند واقعيت اندازه که به شمول نظام همان قصد دارد  چرا که  

در  ).  ٨،  ١٩٢۶روش مارکسی نيز بپردازد (  دريچهمند آنها از  به شمول نظام اند،  داری ناديده گرفته شدهسرمايه 

 الفظی تحت   فيلولوژیای از  در اينجا هيچ واژهلوکزامبورگ يک مدل بود:  -برای رويکرد استرنبرگاين اثنا،  

ور زنده، مارکسی که آتش خالقيت در او شعله برای مارکِس شود، من تا آنجا که به من مربوط می يابيد. را نمی

    ندهند» (همان).ترديدی به دل راه هايش در اعتراف به اشتباه کنم که بود، آرزو می 

نمیآنچ لوکزامبورگ  که  بداند  ه  آغازينتوانست  چاپ برنشتاين  »  درآمد پس «  سخنان   ١٩٢١  سال  به 

به  های يک مؤلف باعث شگفتی او  به ندرت پيش آمده بود که استقبال از نوشته اثر او بود؛ «  ٢١٣ها شرطپيش 

تظار تعارض را داشته است، اما نه به صورتی که اين کتاب ن نويسد که ااو می ).  ٢۵٩» ( شود مانند اثر فعلی  

از آن مدح و ستايش فراوان [...]  های بورژوا  در روزنامه   و انزجار عليه من بشود و [...]  خشم«باعث سيلی از  

سيال دمکراسی تلقی  وحزبی را امور درونی سعادت کرده بود که [...] مباحثه با رفقای هم ». او پيشتر  شود 

 (همان). کرد را جلب می »های دشمن ارگان خيلی کم توجه «که کند»، 

). ١٨٩، ١٨٩٩/ ١٩٩٣(دهد مورد تأکيد قرار می را ها» ها و ايده واقيت برنشتاين «تأثير شديد سنت بر ارزيابی 

از آن حاضر هستند  ای از واقعيات فاصله دارد که  پی ببرند که سنت به اندازه  مگذرد تا مرد همواره مدتی می «

قدرتمندترين ابزار برای متحد کردن   طور طبيعیتا زمانی که اين امر رخ دهد [...] سنت به  پوشی کنند.  چشم 

رجحان   اين است علت وجودی  آنها نشده است.  پيوند منفعتی قوی و مستمر يا فشار بيرونی باعث  آنهايی است که  

آنها تا چه اندازه انقالبی باشد» ، صرف نظر از اينکه اهداف  ت قائل هستند نکه تمام مردان عمل برای س   شهودی

رسد، حتی نقدی که کامالً  زمان انجام اقدامات مهم فرا میمخرب است. لذا وقتی که  نقد «تقريباً همواره    (همان).

آنچه که در درخوِر سرزنش باشد» (همان).  ، ممکن است اشتباه و در نتيجه  است   ها توجيه شدهواقعيت   مبنای  بر

ميان   عنوان فاصله  به  است  مارکِس  اينجا  بيان شده  «تاريخی»  و  مارکسيست «زنده»  متناقض  بودن به اصِل 

   شود.مربوط می 

بازنگری در  پيشرفت تاريخ مستلزم تخطی از مارکس و، حتی فراتر از آن،  در اين واقعيت که   ٢١٤اتو باور 

به   هامبارزات قوميت که    سابق،در اتريش  «های مارکسيسم اتريشی را ديد:  خواستگاه مارکسيسم پيشين است،  

دريافت مارکسيست از بياموزند که «  ها مجبور بودند مارکسيست   ،»آن را از هم پاشيده بود   معنای واقعی کلمه

به باد  روش مارکس را    از  مانند طرح که هرگونه اعمال سطحی و  اعمال کنند  ای  های پيچيدهتاريخ را در پديده 
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 ٢١٦هيندلز   .ک.، رصفحه بعد   ١١،  ٨  نسخه مجموعه آثار  ،  ١٩٢٧،  ٢١٥مارکسيسم اتريشی ند» (گرفتتمسخر می 

شده نقلسنخ شد که با سنخ انقالبی مغايرت داشت» (موجب ظهور «يگ  تروتسکی اين امر  ). برای  ١٣،  ١٩٧٩

زمانی   .کند می   خود را دگرگون  يز در فرايند تاريخیْ ). اما اين سنخ ن٣، پانويس  ١٨٠،  ١٩۶٨ ٢١٧لسر به گفته  

کائوتسکی نوشت که باور «همچنان به   ٢١٨ويکتور آدلر  ، که باور از اسارت جنگی در روسيه به وين بازگشت 

و   است  بلشويکی»  حدی  «ابتدا  تا  است  مجدداً  الزم  را  قبلی  خود  محيط  (با  دهد»  ، ١٩١٧نوامبر    ١۴وفق 

   ).۶۴۶، ٢١٩مکاتبه 

نيست که مارکسيست   –ها به دست بورژوا.  شکنجه مارکسيست   ٣.۵ با خصومت از جانب بودن  جای تعجب 

توليد» است   خصوصیه دادن به «مالکيت  مشود، چرا که هدف اصلی آن خاتداری مواجه می سرمايه   ابزار 

يعنی۶٨۵،  ١٩۵٩(لوفور   از  )،  بورژوا.    سلطهمبنای    فراتر رفتن  فلسفه برجسته  طبقٔه  استاد  البريوال، يک 

آنچه که بدان داخل شده بود را گزارش  از اولين کسانی بود که  ،  ٩٠و    ١٩٨٠های  در دههدانشگاه در ايتاليا  

»  از کرسی خود در دانشگاه سلطنتی «تعاليم سوسياليسم  به  «برای اولين بار»    ١٨٨۶زمانی که در سال    کرد:

هايی نکه با «سخنرانی آ  ، پس از١٨٨٩با وجود اين در سال  هيچ کس به آن توجهی نکرد».  پرداخت «تقريباً  

و در حضور   [...]  ،ر شد در انظار حاض  محبوب آلمان،و عليه امپراطور   ٢٢١بيسمارک و    ،٢٢٠کريسپی   عليه

دسته دسته به [...]، دانشجوها [...]    ای سخنرانی کرد در مورد انقالب فرانسه به سبکی خطابهجمعيتی بزرگ  

يک لحن    از  ، و اکنون به استفادهمن به مدت دو ماه تعليق شد های  هو کنند. کنفرانس آمدند تا من را  دانشگاه می 

و نيز رؤيای شيرينم در به دست آوردن حمايت جوانان دانشگاهی از ام. مخاطبان من  برگشته دانشگاهی خشک  

  ).٣٠/ ٢٣٢، IIIطبقه کارگر ناپيد شدند» (به انگلس، 

ً  را اين تجربه آزمايشیبدتر بودند، که بسياری از آنها های متعددی از اين شکل، داستان  در تمام کشورها  تقريبا

و به خاطر انتقاد   و يک کمونيست، طرد شدمورخ هنر  )  ١٩٠٣زاده  ( ٢٢٢کنارد فارنر  در سوئيس، دنبال کردند.  

يک شغل دانشگاهی منع اش با تهديدهايی روبرو شدند؛ او از داشتن  های جنگ سرد، او و خانواده از سياست 

کمی قبل از وفاتش به او اعطا شناسی هنر  يک دوره جامعه   ، تدريس که به واسطه فشار دانشجوياناين شد، تا  

طی تشريفاتی آغاز کرده جامع را در کلن  «نماز شام سياسی»  عالمان الهيات که    ١٩۶٩هنوز هم در سال  شد.  

نزديکی فزاينده به سوسياليسم [...] طبيعتاً پيامدهايی در پی کرند. «چيزهايی از اين دست را تجربه می بودند  

روابط   رفت وها از ميان  دوستی   خورد،به هم می گفتگوها    کردند،ها ديگر با ما سالم نمی همسايه داشت. [...]  
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که در واکنش  در مورد ما نهادها دو کلسيای اصلی بودند ما با سرکوب مواجه بوديم. . [...] کاهش يافت  تجاری 

بودند:    طوربه  خود   يکپارچه  و  متحد  شد چشمگيری  خودداری  فضا  اختصاص  در از  دروغ  گزارشاتی   ،

 های جوان انتقال يا عدم انتصاب کشيش يا  ،  های جمعیپراکنی، فشار بر رسانه شايعه و  ،  ها منتشر شد روزنامه 

اقليت کوچکی از مارکسيست ).  ٨۵،  ١٩٩۵(سوله    نيز وجود داشت    ها به لحاظ تاريخی صحت دارد که تنها 

هانس کاپی ای مشابه کمونيست تجربه  قبيل  از  کاپی ١٩١۶(زاده   ٢٢٣هايی  هيلده  و  ١٩٠٩(زاده   ٢٢٤)،  آرويد ) 

زير فرمان فاشيسم «به   ٢٢٦و ديگر اعضای گروه مقاومت ارکستر سرخ   ) را داشتند،١٩٠١(زاده   ٢٢٥هارناک 

، داری» در رنج بودند (برشت کارترين شکل سرمايه گرترين و خيانت ، سرکوب ترينترين، وقيح عريان عنوان  

اصول زيبايی  در اثر خود با عنوان   ٢٢٨گونه که پتر وايس همان )، و  ١٣٧،  ١٩٣۴)  ١٩۶۶، (٢٢٧پنج دشواری 

»  کشيده شدند ارتی عميق از اهداف واالی خود به حق «آورده است، ) ٢١٨، ٣، جلد ١٩٨٣( ٢٢٩شناسی مقاومت 

اند به شکلی بهای مقاومت خود مجبور بوده های مختلف  های نسل؛ با اين حال، مارکسيست وحشيانه اعدام شدند و  

که    در فرانکفورت آم ماين  ١٩٢٣، زاده  ٢٣٠از ارنست مندلزمانی که  در برابر حاکميت سرمايه را بپردازند.  

استادی دانشگاه آزاد برلين را خواسته شد تا    ١٩٧٢زندانی شد، در سال  و    اخراجبعدها توسط حکومت نازی  

های . ذهن حکم به ممانعت از ورود او داد و حکومت فدرال    ت بپذيرد، مجلس برلين غربی اين انتساب را نپذيرف

روی پای خود ايستادن همواره : «اند ها و بدتر از آن مواجه بودهنقاد و خالق در تمام اعصار با اين سرنوشت 

معنای   دوش  به  بود» به  کمونيست  احزاب  بيرون  و  درون  در  صليب  بوی   کشيدن  ،  ٢٠١٠ ٢٣١(فرناندز 

XXXIV(.   

می حمل  صليبی  بايد  غيرجزمِی  اينکه  مارکسيسِم  درون  در  حتی  جامعه شد،  طرفدار  دانشجويان  سازمان 

برخاستند کشف فمنيست که در کانون آن  -توسط جنبش زنان مارکسيست دموکراتيک در زمان جنبش دانشجويی،  

ای جذاب اجرا طرفدار جامعه دموکراتيک، نمايش به شيوه   دانشجويانِ   سازمانِ در يک کنفرانِس نمايندگان  شد.  

سپتامبر    ١٣در آنجا به تاريخ    )١٩٣٧(زاده   ٢٣٢جرقٔه آن واکنشی بود به يک سخنرانی توسط هلکه سندر شد.  

. پافشاری او بر اينکه زنان خود يک طبقه هستند در  ٢٣٣به نمايندگی از کميته کنش برای آزادی زنان   ١٩۶٨

نسخه ايدئولوژی گم شد (رک    ،دانستند اين ايدٔه مارکس و انگلس بوده است ی نمايندگانی که نمیهاخنده ميان  

 ٢٣٤خود سيگريد رجرزمانی که شرايط به همين منوال پيش رفت و انگار اتفاقی نيافتاده است، ). ۵/ ۴۶، آلمانی
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به سمت نمايندگان اصلی سازمان دانشجويان طرفدار جامعه دموکراتيک   فرنگیروع به پرتاب گوجهباردار ش

به سازمان سندر  .  کرد های غنی از ويتامين با خود حمل می ، که به علت شرايطی که داشت با ديگر ميوه کرد 

زمره و امر فردی را چرا که زندگی روعميق نبود  اعتراض آن به اندازه کافی  اعتراض کرد که  دانشجويان  

[...]. ما برآنيم   هستيم  راست   در  به لحاظ تاريخیکردند «زيرا ما  بنابراين زنان بايد اقدام می  .ه بود کنار گذاشت

، ٢٠٠٨به نقل از لنز  گرايانه که از قبل در جامعٔه موجود وجود دارد بسازيم (عٔه آرمان هايی از يک جامتا مدل 

   ).صفحه بعد  ۶٢

دوروسی سوله پس از حضور بر مقبره در مارکسيسم يک فرايند طوالنی است.  نيست  فم  بزرگساالنآموزش  

که بودن خود را از ياد ببرم / برای اين «و مبادا زمانی زن ) اين ابيات را سرود:  ١٢٢،  ١٩٨٣کارل مارکس ( 

گنجانم / [...] / اگر ياد بگيريم آنچه که  می   کنم / وآشکار می  دوباره   من آن را/    خوب باشم يک سوسياليست  

/ چرا که ما پيوسته /  گسترانيممی ها های تو را / ناگزير مانند دامن/ ما همه با هم ايده  زنانه است را درک کنيم

  در اوضوع و احوالی ديگر هستيم».

در جماعت خود  نکوهش و شکنجه  ها نيز از  مارکسيست   –ها به دست سوسياليست.  شکنجه مارکسيست   ۵.۵

 ، کنند سد میمسيرها را    مخواه»، دوشادوش دربانانی که تمابورژوای «آزادی اساس شروط    . براند امان نبوده 

طبق اين شعار    )١٩٣۵(زاده   ٢٣٥هانز يونگ اگر به همراه    های بسته نيز وجود خواهند داشت گوش اطبانی با  مخ

با جماعت مخالفت کند و تواند يک کمونيست يا مارکسيست باشد که  عمل کرد که فرد «تنها در صورتی می 

تواند شعاِر ). اگر اين يک شعار جمعی باشد، می١۴،  ١٩٩٠/ ٢٠٠۶(   »برای تغيير دادن باور آنها مبارزه کند 

مستقالً ʼهايی که  مارکسيست اگر شخصاً اختيار شود، برای سازمانی در معرض تبديل شدن به يک فرقه باشد؛  

يگانه دار ب، آنها در جامعٔه سرمايه ت ام مارکسيسدوگانه باشد: در مقتواند به معنای يک بيگانگِی می  ʻانديشند می

به علت   ها بيگانه هستند. در محيط بورژوا آنهادر مقام روشنفکران مستقل آنها در ميان مارکسيست هستند؛  

دارند که  استقاللی  به علت  دوستان  ميان  در  و  دارند،  که  او هم   .هستند   مضنون  مشارکتی  با بنابراين  داستان 

جمعی در هوای آزاد در حياط زندان های دسته زنیکه ديگر در قدم کرد  گرامشی در زندان فاشيست درخواست 

پرخاش  از    ،کمينترنبه خاطر نقدش بر سياست    حزب کمونيست ايتاليا،  به عنوان رئيس  چرا که،  شرکت نکند 

   رفقايش واهمه داشت.

گر باشند  توانند شکنجه ها هم می ها است، به اين معنی که کمونيست قياس با کمونيست قابل   هامارکسيست شکنجه  

شده خود در مورد کتاب گردآوری در مورد نويسندگان  )  ١٩٣١(زاده   ٢٣٦. فريتز جی. راداتزشوندهو هم شکنجه 
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ای از زندگی خود تهديد، زندانی، در برههگويد: «بيشتر آنها [...]  می   ؟هستم  ک مارکسيست چرا من يپرسش  

يا تبعيد شده عليه پذيرش آنچه که «،  » است حياتی عليه زمانهآنچه که ميان آنها مشترک است «اند»؛  اخراج 

(  ،هست  باشد»  داشته  نام  آنچه هست سوسياليسم  اگر   جماهير سازیِ استالين ). خاصه در طی  ٨،  ١٩٧٨حتی 

ايند بود»،  پرشور و فعال) اولين قربانی اين فرهای  «مارکسيسم (و نيز مارکسيست   ،کمينترنشوروی و احزاب  

 ). ۴١، ١٩٨٠(در ماندل/آگنولی اتفاقی که ماندل آن را ثبت کرده است 

به   ١٩١٧در نوامبر  مانند بسياری از افراد ديگری که مسحور و مجذوب انقالب اکتبر شده بودند، گرامشی  

تاريخی و مارکسی که دارای   با استفاده از آن به تفاوت ميان مارکِس که لنين    پرداخت   تکلفیشيؤه بی ستايش  

کنند، آنها انديشٔه را رد می  سرمايههای  ه ها برخی از گفت اگر بلشويک : «پرداخته بود است  تأثيری مستمر بر حال  

های استاد آنها از نوشته نيستند، والسالم؛    ʻمارکسيست ʼاين افراد    کنند.بخش و ساری و جاری آن را رد نمیفرح

اند. مورد ترديد قرار نخواهند گرفت استفاده نکرده  از اظهارات جزمی که هرگز  ی برای تدوين کردن دکترين

نمی  هرگز  که  مارکسی  انديشه  طبق  می آنها  زندگی  ( ميرد  اينجا ٣٣،  ٢٠٠٠کنند»  در  تصحيح).  و  ترجمه  ؛ 

»ʼ مارکسيستʻ  است.  شده به واسطٔه وضعيت عينی روسيهنبودن» دقيقاً مشخصٔه مارکسيسِم عملی  

 است که منجر به مرگ تفکر مارکسی   ويروسیکند دربردارندٔه  از طرف ديگر، آنچه که گرامشی تحسين می اما  

ميان مارکسيسم در فرايند تبديل شدن و مارکسيسِم   تعارض .  شد تحت حکومت استالين    (و اکثريت رفقای لنين)

 ، يکلنينيسم-مارکسيسمدر آن، مانند    گردد کهبدل می   ضديتی، به تدريج به  يافتهعينيت از قبل به لحاظ تاريخی  

 ، يافته آنبودن در شکل سازمان. مارکسيست شود با يک حزب دولتی نهادينه می شکِل به لحاظ تاريخی مشخص 

به آزمونی دشوار برای افراد   ظريه برآيند،ن سازمان و رهبری آن در صدد سوءاستفاده تاکتيکی از  که  به ميزانی  

می مارکسي  استيال.  شود مبدل  انقياد  قدرت،  و  ابزار  يک  از  استفاده  با  آن  سم  دادن  يک  «تقليل  نقش   زينتِ به 

 خونِ کند که به جای تبديل شدن به  جامعه است، تضمين می   ظاهرِ در    مکانی سنتی که تنها دارای    طلبانهٔ پوزش 

 عنوان داشته است.   لوکاچ  به تقليد از  کوالکوفسکیگردد» چيزی که  حيات روشنفکری، به سمی برای آن بدل می 

 را برای نگرشی اينچنينی به رهبرِ راه  نوان يک رهبر انقالبی  طرز طلقی لنين به ع «نويسد که  تروتسکی می 

اين بود که اين نگرش کمابيش از در نتيجه تصور بر  ).  ۴٠۴،  ١٩٣٠/١٩٢٩نظام کليسايی باز کرد» (يک  

 سوسياليست دولتی اشاعه يافت.ماهير شوروی به تمام کشورهای ج

بهای آن را از نظر سياسی و نظری هستند که  ، دقيقاً افراد مولد ايدئولوژی حزب دولتی افتادن در دامبه محض 

چرا که فرد تنها يک مارکسيست پردازند.  بخشد میبه آنها حيات میکه    ایپنداری جمعی ذات هم   انزوا به واسطهٔ با  

برشت موضوع را  های کمونيست تمام شد.  اين پيامد به بهای از دست دادن خرد جمعی سازمان است و نيست.  

اعضا دبيرهای  .نزول کردند اهير شوروی  ها [احزاب کمونيست] خارج از جماما انجمن کند: «اينگونه بيان می 
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کرد تعيين می کردند. شعارها را جماهير  دبيرها بودند که اعضا را انتخاب میکردند، بلکه  خود را انتخاب نمی 

ترين بودند. برخی مطيع داد. [...] خيلی زود آنها ديگر بهترين نبودند، و صرفاً  جماهير به دبيرها حقوق میو  

خود   توانستند با اعضا حرف بزنند، اما با ماندنِ رفتند، نمی میچرا که اگر    ماندند، های آنها برای هميشه  از خوب 

در نتيجه آنها اعتماد اعضا و نيز خودشان را به آنها بگويند.    کردند اشتباه است توانستند آنچه که تصور می تنها می 

دادند  دست  از  (را  اخالقیِ ١۴۵،  متی»  درس   .(   » داستان  «بی اين  است:  آخر  رحمانه»  دست  که  کسی  هر 

   ).۴، ١٩۶٨» (هاگ هايش خريدار نداشته باشد، ديگر چيزی برای گفتن ندارد حرف

به گرامشی حتی در حزب کمونيست ايتاليايی که  سوسياليست دولتی نيز اثر کرد.    مسلکلذا سم در خارج از  

خط مشی  ʼمفاهيم ما سهيم نبود يا از  در  در مقابل هر کسی که    چيزدانمتکبرانٔه همه توسل جست يک «نگرش  

: مشروع. و خواند  ٢٣٨تعهد به آرمان حزبی طبقه کارگرآن را  ٢٣٧» وجود داشت. ژدانف کرد تبعيت نمی  ʻحزب 

مانند رهبری   انديشيدن  ʻضرورت تاريخیِ ʼبلکه به معنای  به معنای وفادارِی صرف نبود؛    تعهد به آرماناين  

بود،   انديشيدن  نيز  الزمٔه  خود  نوبه  به  ( که  سوسياليستی  شوروی  جماهير  اتحاد  رهبری  بود   )USSRمانند 

 ). ١۴، ١٩٨٢ ٢٣٩(روزاندا 

، مشروع ساختن آن بود. اگر لنين در استالينيست لنينيسم  -مارکسيسم  بيش از حدِ   شرِط ايدئولوژيک کردنِ پيش 

مشاهدات يک مارکسيست ساده از ʼامپريوکريتيسيسم را «تحت عنوان نقد خود بر  توانست پروژٔه نشر دادن می

خودتوصيفی هفت سال پس از کرد، اين  ) دنبال می ١۴١،  II ٢٤٠ها ، نامه ١٩٠٨فوريه    ٢۵،  » (به گورکیʻفلسفه

که  )، دستيار فلسفی استالين  ١٩٠١(زاده   ٢٤١مارک بوريسوويچ ميتين بود.  ز نظر اخالقی خطرناک می اوفاتش  

مجموعه آثار مارکس يا  (  مگا  اخراج و طرد ويراستارِ   در جايگاهی بانفوذ باقی ماند،)  ١٩٨٧( تا زمان وفاتش  

مشهوِر من يک  ʼهای  به جريان انداخت: «از آنجا که حرفرا اينگونه   ٢٤٣ريازانوف بی.  ديويد   ٢٤٢و انگلس) 

به عنوان من تنها يک مارکسيست هستم، و    ، من يک لنينيست نيستم.بلشويک نيستم، من يک منشويک نيستم

 گيرد که آيا ريازانوف میاين پرسش در ذهن شکل  را او گفته است،  ،  ʻيک مارکسيست، من يک کمونيست هستم

کمونيست و   و نه بلشويک  –داند  ، يک کمونيست، می ʻمارکسيسِت صرفʼيک  امروزه نيز همچنان خود را  

گونه که اکنون ، رأی پيشتر صادر شده بود: «همان ن احتساب يبا ا ).  ٣٣٨،  ١٩٣١/ ١٩۶٩؟» (ميتين  لنينيست 

او تا سرحد اند که  وقايع اخير اثبات کردهاين فرمول را به عمل تبديل کرده است.  کنيم، ريازانوف  مالحظه می 
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، که به همين دليل از حزب اخراج سقوط کرده است کمک و حمايت مستقيم از سازمان منشويک ضدانقالبی  

  (همان). » است شده 

سوسيال    هایجنتلمن آنچه که اين  ناخواسته در ساخت اين سالح مشارکت کرد:    )١٨٩٨(زاده   ٢٤٤کارل اشتموکله 

شديد   ʻنظریِ ʼاين مبارزٔه    استفاده از  باسهواً  به نحوی چشمگير اما  کارل مارکِس جوان،    ʻمفسرانʼ،  دمکرات 

در روزگار ما ديگر کنند، از جمله، اين واقعيت است که  ، اثبات می عليه مارکسيسم، عليه کمونيسم، عليه لنينيسم

با وجود اين، قدرت ).  ١۵١،  ٢٠١۴/١٩٣٣تواند يک مارکسيست باشد مگر اينکه يک لنينيست باشد» (کسی نمی 

 ، به اوج خود رسيده بود که در استالين  تعيين کردن اينکه چه کسی لنينيست بود به ابزار قدرت واگذار شده بود،  

  –   ١٩٣٨سال  در  که    ،آن را بر عليه خالق آن شوراند اظهار نظر اشتموکله بالفاصله معنای دوگانٔه مرگبار    و

   .به قتل رسيد  –ريازانوف  سه ماه پس از 

با استفاده از مثال وضع   اصول زيبايی شناسی مقاومت در رمان خود   )  ١٩١۶پتر وايس (زاده  شاعر کمونيست  

نمود ، مانند قرن بيست جهنم  خضيِض  ʻدولتیِ ʼتأمل در مورد کمونيسِم به  ،مقاومت کمونيست ناگوار جنگجوبان 

، که در مسکو، در  ٢٤٥شان نه تنها در برلين، در گشتاپو در اين فکر فرو برد که آيا دشمنانآنها را  ادبی داد: او  

گر، دشمن توطئه شکل از نبرد قدرت، اين نبرد تن به تن  ده از اين  . «وايس با استفاحضور داشتند ميان رفقايشان،  

خاموش شدن نقش تاريخِی های دخيل،  گذاریهای بدعت قالب . او  گذارد به نمايش می  آندرجات کمونيستی  را در  

دهد آنها خود و نشان می   گذارد را به نمايش می   کنندگاناو حذف  گذارد. به نمايش می   را  خورده،دشمنان شکست 

،  ١٩٣١) در سال ١٨٨٢(زاده   ٢٤٦سکی يتاوزيپ پياتن ). برای نمونه ٣٧، ١٩٨١شوند» (هاگ چگونه حذف می 

يک مارکسيست» نبود  اش  های فلسفس«از نظر دريافت   لوکاچاعالم داشت که    ،کمينترنکميته اجرايی  از جانب  

مدت زمان کمی پس از    ، ، که از مارکسيسم اخراج شد لوکاچ).  ١۶،  ٢٠٠١ ٢٤٧راکيتيانسکیشده به گفته  نقل (

 اعدام شد. ١٩٣٨پياتنيتسکی در سال  خود «پاکسازی بزرگ» زنده ماند. 

و در اينجا   –جمهوری دموکراتيک آلمان  در  .  در درون سوسياليسم دولتی  سازی زدايِی واپسيناستالين   ۵.۶

آغاز   و  استالين  وفات  از  پس  خروشچف   محتاطانه  جديد خاصه  نيکيتا  رهبری  ساختار    –)  ١٩۵۶( ٢٤٨به 

ماند،   باقی  همچنان  دولتی  اين ايئولوژيک  ديگر  مجازات   کهولو  نبودند   مستقيماً ها  ترين  مهم ،  بلوخ.  مرگبار 

فالسفه سده بيستم در جهان، در ترين  از مهم   رفتههم و روی فيلسوف مارکسيستی جمهوری دموکراتيک آلمان،  

برای شده» يافت و «هيچ امکانی  به انزوا کشيده . او خود را «وادار شد تا به غرب مهاجرت کند   ١٩۶١سال  

 
244 Karl Schmückle 
245 Gestapo:  پليس مخفی آلمان نازی 
246 Osip Piatnitsky 
247 Rokitjanskij 
248 Nikita Khrushchev 



 

  
 

47 

 

د  با  ارتباط  » و در تالش برای «دفن کردن [او] در سکوت، [...] انشجويانش قطع شده بود تدريس نداشت، 

جمهوری دموکراتيک آلمان   ای به رئيس آکادمی علوممه »؛ او در ناهای جمعی ممنوع شده بود حضور رسانه 

ث شد که [او] کامالً «اطمينان حاصل کند  شدن مرزها با ساخت ديوار باع  بسته) نوشت که «١٩۶١(آگوست  

او در  .  وجود نداشت»ديگر مجالی  به کار گرفتن هرگونه نفوذی  در    لکه برای متفکران مستق تأثير بزرگ 

  بودن به عامل مرگ او بدل گشت. فلسفِی مارکسيست -راجع به جوهِر اخالقیهای پرسش 

جنگ او «از آغاز درگير -رقی پساندازه حائز اهميت است. در برلين شدان به همين اقضيه رابرت هاومن شيمی 

 تندتر های حزبش « سياست قاد او از  تسوسياليستی» بود؛ بعدها نيز، زمانی که ان ساخت يک دانشگاه جديد، بهتر و  

آنها را ، تا  معطوف شد   جمهوری دموکراتيک آلمانهای  ادامه دادن سياست ، «تمام تالشم به تأثير سازنده و  شد»

گروه علوم  )، رئيس  ١٩١٢(زاده   ٢٤٩هاومن، به همراه کورت هاگر).  ١١الف،  ١٩٧٨بست خارخ کنم» ( از بن 

که در   گرايِی ديالکتيکیفاسد و سطحی از مادهکميته اجرايی حزب کمونيست، از «يک شکل    کميته مرکزی

دانست به  «کادر فالسفه» که او آنها را مسئول اين قضيه می دانشگاه مجسم شده است» صحبت کرد (همان).  

  سرانجام ر پی داشت.  بار برايش د دورٔه فلسفه و علوم طبيعی او پيامدهايی فاجعه دشمنانش بدل گشتند. موفقيِت  

ای بدل گشت که در آن تودهرويداد  اهميت با تعداد اندکی دانشجو به يک  ای و کم رويداد حاشيه دوره او از يک  

های علوم پرسش   در مورد   نه تنهاو جنگجوی سابق مقاومت، خيلی راحت  او به عنوان يک کمونيست متعهد  

پروا حرف خود رک و بی جمهوری دموکراتيک آلمان  مسائل  در مورد  لنينيسم بلکه  - طبيعی و اصول مارکسيسم

داريم همگام با گرامشی عنوان می .  مارکسيسم را به عنوان چيزی زنده و عينی تجربه کرد   شد را زد. در اينجا می

برای يک بحث شکل گرفت که در آن اساساً جمهوری دموکراتيک  ل از جامعه مدنی  ق که در اينجا يک فضای مست

هاومن آلمان   نتيجه  در  قرار گرفت.  نقادانه  آن مورد بررسی  آن و سياست رهبری  نيز وضعيت  و  تأييد شد 

اتحاد  » از حزب  ولفگانگ هيس پرفسور  «تمام اعضای رهبری حزب به جز    با رأیو    هابا انواع بهانه   سرانجام

ارتباط مواجه ممنوعيت  با  و    سوسياليستی آلمان شرقی اخراج شد و خيلی زود به بازداشت خانگی محکوم شد 

   ).١٨شد (

 حمايت ظاهرِی صرف  با  مارکسيسم  ،حزب رسمی  به موازات ،  حزب اتحاد سوسياليستی آلمانبا اين وجود، در  

، و از همه های صنفی، اتحاديه ٢٥٠سازمان جوانان آزاد آلماناز طريق مدارس،    به اين شکل ،  مارکسيسماز  

پيش ب جز  ،ترمهم  عنوان  به  فرصت ،  برای  و  شرطی  مقرر  شغلی  موازات   پرورش های  به  و  بود،  يافته 

در    نقادِ های  مارکسيست  يک  مخالف  برای  نيز  مجالی  آلمان،  دمکراتيک  اساساً مارکسيست جمهوری  بودِن 

  رانِ و نيز به اين دليل که کارود،  شو درگيری با دولت و حزب اجتناب  که از تضاد    چرادانشگاهی وجود داشت،  

 
249 Kurt Hager 
250 Freie Deutsche Jugend (Free German Youth: سازمان رسمی جوانان در  جمهوری دمکراتيک آلمان) 
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پس از تالشی نشينی اجباری  يک عقب   توانست نتيجهٔ اين امر می جامعه سهيم بودند. تر درگسترده  اجماعِ  درآن 

)  ١٩٢۶(زاده   ٢٥٢هرمان کلنر   ) مورخ يا١٩٠٩(زاده   ٢٥١ناموفق در مشارکت بوده باشد، به مانند والتر مارکوف 

میحقوقدان؛   امر  اين  حرفهيا  فعاليت  از  ناشی  از ای  تواند صرفاً  پس  که  باشد  بوده  هنرمندانی  و  دانشمندان 

مدارس و در  شده  تحميل   »«نويسندگان کالسيکِ سرانجام به واسطه درگيری روشنفکرانه با آثار   ی اوليهمقاومت

 ی سازی سوسياليسم پيش از بيستمين کنگره حزب دموکراتيزه   ، و اميدهای يکور شده بودند محيط دولتی شعله 

بود   )١٩۵۶( آمده  پديد  آنها  در  آدولف درسن.  حزب کمونيست جماهير شوروی  افراد  اين  (زاده  ٢٥٣از جمله 

حزب  به    ١٩۵۶که در سال  ) مورخ هستند. درسن،  ١٩٣۶(زاده   ٢٥٤يا ولفگانگ کوتلر   کارگردان تئاتر)  ١٩٣۵

 اقتصادی او (که پس از وفات در يک نقد اساسی از نظريه  مارکس را    ملحق شد،  اتحاد سوسياليستی آلمان شرقی

تحت شرايِط يک ).  ٨٩،  ٢٠١٢/١٩٧۶(متهم کرد به «شکست در پذيرفتن نقش رقابت»  نويسنده منتشر شد)  

مارکسيسم ادامه   بيشتر  توسعهٔ   درآن را برانگيخت،    شده دولتیْ مارکسيسم زنده، نقد درسن، که اقتصاد کنترل 

رأی خود او منفی بود. « از آنجا  تنها    –اخراج شد   ٢٥٥تئاتر دويچهاو از گروه حزبی    ١٩٧۶در سال  .  يافت می

گونه شکل  در را بر روی [...] هرگرفت، نقد او  ، نقد را ناديده میدانست که آنچه که او به عنوان مارکسيسم می 

در مقابل، کوتلر پيشتر در ).  ٧٩ب،  ٢٠١٣ريزی مجدد بسته بود» (هاگ  پايه ديگری از مارکسيست يا حتی  

ثمربخش در کارهای مارکس، انگلس و   شناختانهٔ نگارانه و روش تاريخ های  پژوهش خود به محرکهای  سال

بود.   کرده  برخورد  انگلبرگ لنين  ارنست  محيط  مورخ١٩٠٩(زاده   ٢٥٦در  مورد   )  در  معيار  کتابی  که 

نظريه  نوشت،   ٢٥٧مارک بيس تاريخ علم،  تاريخی،  در مورد روش  توانست مطالعات خود  تکوين و مکس  او 

ً  ٢٥٨وبر  دوم بخش  البال بسط داد. برای افرادی مانند او،  تشويش و فارغ بی   را بر اساس رويه دانشگاهی عمدتا

 وِد سوسياليسمِ دگرگون کردن جهان» است، «در وهله اول» به «خ که مسئله «از تز يازدهم فويرباخ مبنی بر اين 

ʼ دولتی-حزبʻ    سال از  تنها پس  و  دارد  سرمايه   ١٩٨٩اشاره  که مستقيماً  (کوتلر بود  کرد»  تجربه  را  داری 

٢٠١۴.(    

بيرمان  به   ٢٥٩مسيرهايی که وولف  بودن در سوسياليسم  تناقض مارکسيست و معلمش هايس در رويکرد خود 

حزب اتحاد سوسياليستی بر رهبری    ناگزير  از نقدِ هيچ يک از آنها  متفاوت بود.  بودند  در پيش گرفته  دولتی  

، آنچه که «و به دنبال نزاع بود»جام داد  «پرخاشجويانه» ان  ااما در حالی که بيرمان اين کار رآلمان پس نکشيد.  

 
251 Walter Markov 
252 Hermann Klenner 
253 Adolf Dresen 
254 Wolfgang Küttler 
255 Deutsches Theater 
256 Ernst Engelberg 
257 Bismarck 
258 Max WEBER 
259 Wolf Biermann 
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تغييرات شتن برای ايجاد  توان دا، اهميت داشت «٢٦١و لوتهار کوهن  ٢٦٠برای هايس، و نيز برای هلموت سايدل 

تر، ها و از همه مهم (از طريق تفکر، نوشته   » بود آن تغييرات به فعل رساندن  حزب و مؤثر بودن در    در کشور و

شدٔه حزب اتحاد سوسياليستی آلمان، هايس لنينيسِم نهادينه -برای نمونه در مارکسيسم).  ٢٠١۴ ٢٦٢(تربس   تدريس)

«ارتدوکس» اما نه به    –)  ١٧،  ١٩٩٩(رشکی    کرد زندگی مینامقارن نقد و ارتدوکسی»  -وجود مقارن در «

تز درجه سادل در  وابستگی مترقيانه به مارکس.  لنينيسم، بلکه به مفهوم لوکزامبورگ، يعنی  -مفهوِم مارکسيسم

ً   ١٩۶۶در سال    خود  ٢٦٣شايستگی  داری، تنها پس از فروپاشی  به طور معنیبه همين شيوه عمل کرد، که    دقيقا

 ).  ٢٠١١(به نحوی که در تاريخ اثرگذار باشد  نه ديگر اماحزب اتحاد سوسياليستی آلمان به چاپ رسيد 

، بلوخ  راهنمای خود  بودِن استادِ هانس هينز هولز مارکسيست حزب اتحاد سوسياليستی آلمان،  ها پس از افول  مدت 

بندی طبقه «مسلماً موضوع تنها  :  پيدا کرد مجبور به سکوت شده بود، را در جايی ميان دو قطب متقابل  که در آنجا  

طبقه   بلوخکردن   بلکه  نيست؛  مارکسيست  يک  عنوان  فيلسوف به  يک  عنوان  به  صرفاً  او  کردن  بندی 

ب» بود: «عجي). از طرف ديگر، تجربه شاف  ٢٠١٠» (غيرمارکسيست نيز به همين اندازه غيرممکن است 

در از طرف ديگر،    کردند؛تلقی می  ʻگذاربدعت ʼ  (تجديدنظرطلِب)    «در محافل مارکسيستی من را اغلب يک

  ). ٩۶، ١٩٩٧» ( پنداشتند میيک مارکسيست ارتدوکس  من را محافل غيرمارکسيستی

به عنوان نوعی از  ٢٦٤هلموت استاينر های خالق که مجبور بودند از آنچه که  توجهی از مارکسيست تعداد قابل

سرانجام   ند ببرتحليل کرده بود رنج    –سوسياليست  -دولت   شده در ساختار قدرتِ تثبيت   –»  تصرف مارکسيسم«

ها برای يک «بازبرساخت مارکسيسم ستان کوالکوفسکی بود که مدت رد به سينه مارکسيسم زدند. در لهدست  

فرهنگ بورژوای  رياليسم در مرحله فعلی آن،  پکار کرده بود، «عصر بمب اتم، امعصر ما باشد»  که مناسب  

توانست می ديد «که راه حل آن»  »؛ او در اين امر تکليفی را می دارهای غيرسرمايه امروز و وجود کمپی از دولت 

او ساز و کار   ١٩۶٠. در دهه  )٧١،  ١٩۶٧» (آينده کمونيسم را تحت تأثير قرار دهد سازی  به طرز سرنوشت «

، شدند میبه آسانی مرتد  استالينی    کمونيسمِ   در برابر آن تسليم شده بود را تحليل کرد: «مخالفانِ نوکيشی که اکنون  

نقد آنها را در چارچوِب تفکر سوسياليستی حفظ کند» ای وجود نداشت که بتواند  مالحظهچرا که نيروی قابل 

گرفت و نيروهای نظر از ضدانقالب واقعی قرار باالجبار در يک نقطه نقدی  (همان). پيامد آن اين بود «که هر 

   ).٧٣» (بر آن مسلط شد  داری بودند،ايه احيا کردن سرم، که خواهان گرايیروحانيت ستيزی و دانش

 
260 Helmut Seidel 
261 Lothar Kühne 
262 Trebess 

مرکزی و قفقاز، شمال آفريقا و آمريکای  آموخته در دانشگاه های اروپا، آسيای  ) به باالترين درجٔه علمِی ممکن برای يک دانش  Habilitation(به انگليسی، آلمانی و فرانسوی شايستگی ٢٦٣
  .التين گفته می شود. و دارندگان اين سطح علمی پروفسور در رشته خود شناخته می شوند

264 Helmut Steiner 
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حبس،   او  بود.  منوال  همين  به  قضيه  نيز  بيرمان  رهبری  برای  بلکه  بود  نشده  زندانی،  اتحاد  يعنی  حزب 

ت مغاير  با رويکرد دوستانش هاومن و به خصوص هايس  ، کهاجازه ورود او به کشور را نداد   سوسياليستی آلمان

نگرش او که به يک جدايی کامل، و در واقع يک نفرت محض از تمام مارکسيسم نقد آنها از    و بيرمان،  داشت 

به عنوان  بدل گشت،   افتخاری خود،  ندای وجدان خود حفظ کرد:  را  دکتری  دريافت  به  در مراسم  را  که آن 

علناً ندای درونی خود ، او بدل کرد  ،وفات يافته بود   ١٩٨٧قدرانی از معلمش هايس، که در سال  فرصتی برای 

 ).صفحات بعد  ٣۶،  ٢٠٠٨ای به آن مرجعيت بخشيد ( و بنابراين برای لحظه را ابراز کرد 

گولويتزر جنگی در روسيه،    اسرای، در يک اردوگاه  ١٩۴٧سپتامبر    ١۶در    –شهری عينی.  زندگی در آرمان

ای ديالکتيکی آن را به شيوه  يد اولين بار عبارت «با   برایکه در آن زمان همچنان يک ضدمارکسيست بود،  

  » توصيف کرد شريف مارکسيسِت «-را يک کمونيست   اوکه    –او آن را از يک روسی جوان  ببينيد!» را شنيد.  

آورد که «اين خاطرات خود میدر    گولويتزر  جنبه منفی استالينيسم، شنيده بود.  با  در زمان مواجه شدن با او  –

ʼ ِچيزها  ديالکتيکیِ   ديدنʻ    کند؛ دهد کمک میی آنها قرار میپيش رو   در مواجهه با هر چالشی که واقعيتْ به آنها

در زندگی مهللک» با برخورداری از يک «توانايی شگرف  گيری است که از آنها در مقابل ضربات  ضربه 

اين زندگی کردِن فراسوی ).  صفحه بعد   ١١،  ١٩۵١/ ١٩٧۴کند» (، حفاظت می کردن در آينده و جهش به حال

با    زمان ارتباطی  ندارد،  ديالکتيک چندان  نظری  مفهوم  به  بيشترها  ناهشيار  –  بلکه  به صورت   با   –عمدتاً 

زيستهِل  منفع  ديالکتيکِ  و  زنده  که    ارتباط  بودنمارکسيست »  «تعارضات  به لوفور  دارد  را  آن  هشيار شدن 

در خصوص اين ديالکتيک و در عوض به تصوير    ). تفکر نکردن۶٨٣،  ١٩۵٩دهد (ها نسبت می مارکسيست 

) ۶٨۴در آينده» (  شناختیو به شکل يک مشارکِت هستی  ها به شکل بودن کمونيست کشيدن «واقعيِت واقعیِ 

، به عکس آن بدل گردد: نظم به ضعف اراده  ادعايیاستثنايِی  بارها و بارها منجر به آن شد که «خصوصيِت  

که در غياب   گر و مهلکويران). در مقابِل اين ساز و کاِر  ۶٨۵گرايی» (پايبندی به شغلآزادی به جزميت و  

، هر چه که مطلق است آنهر    کند «که ديالکتيکْ به ما خاطرنشان می   لوفورآنهايی که درگير هستند فعال است،  

که خود همواره نسبی است   – تنها حقيقت  آن است.    اصلِ و اينکه اين    کند،متالشی می را    مشروط است،چه که  آن

شود بايد حزب مربوط می   ). هر آنچه که به سياست، دولت و۶٨۵» (و مطلق است   ʻرط بالشʼ  حقدارای يک    –

 – از نظر جنبش تعريف شد  کمونيسم [توسط مارکس]  »؛  ʻزدايی شود مطلق ʼو    «از نو به صورت نسبی درآيد 

يان بخشيدن به مالکيت خصوصی اپ :  [...]  و به عنوان جنبشی به سمت يک هدف واضح  –  ʻبودنʼه از نظر  ن

  ابزار توليد» (همان). 

                             به چه معنی است؟ بودننبودن برای مارکسيست -اين بودن به سمت يک هنوز
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محل حرکت دارای  در مبارزه عليه سرکوب و استثمار،  شود،  بودن، زمانی که به مارکس مربوط می مارکسيست 

با وجود اين، اگر    است.  –و در جاهايی ديگر)    ٢٨،  ١٩۵٨( ٢٦٥نقطٔه شروع ،  يا به بيان لوکاچ  – خاص خود  

به  ʻقطعی نفیʼ، که به نمانه به نهيليسِم انقالب خواهد میچنين روابطی، در واقع اگر تمام نقد مارکسيست،  نفی

در به ارث بردن مارکسيسم  تثبيت شود.   ٢٦٦نقطٔه پايان الزم است در يک    تر بدل گردد،سنتز عالی مفهوم يک  

نمی  اجتماعی برحسب  اين  اراده)،  تواند چيزی جز روابط  (آزادی  و خودمختاری  انسانی  همبستگی، شرافت 

آثار(لوکزامبورگ،  های اجتماعی زندگی»  «ضمانت  توليد ١پانوشت  ،  ۶١ ،۴  مجموعه  از  مبنای شکلی  بر   (

تمام مردم باشد.   برای  اهداف  اين  دافعه  قطب   بلوخمتعهد به  به شکل يک «جريان گرم» و   راهای جاذبه و 

جريان گرم بلوخ به اين   رو به هدفی کردنِ ).  صفحه بعد   ٢٠۵،  اصل اميد  کشد (به تصوير می«جريان سرد»  

 » تثبيت شده است (همان).  هنوز نبودنبودن در يک « معنی است که مارکسيست 

انسان   کلی  فاکتوريک   است از  مارکسيست بودن  در  يکپارچه  .  به صورت  اجتماعی  روابط  به  مربوط بودن 

آن را )  ١٩٣١(زاده   ٢٦٧اشميت ، که آلفرد  دهد تغيير می بخش»  «افق هدف آزادیافراد را به يک  مسيِر  شود.  می

«سيطره  عنوان  «زدايیبه  «   ،٢٦٨» زدايیشیءوارگی »،  بيگانگی،  مردم  سازیبازهماهنگتعالِی  - رابطٔه 

 » گرا است انسان گرا و  کثرت به خودی خود  و تعليم و تربيت که    هاتوسعٔه فرهنگی از ارزش ، «اجرا و  »طبيعت 

شرايط موجود  . برای نظريه انتقادی اين به معنای تحليل کردن «کند توصيف می   )صفحه بعد ،  ١٨٠،  ١٩٧١(

   ).٣٢١، پانوشت  ١٣٢» است (عامل منسجم افراد توسط  انداز آينده آن از چشم

، در اين صورت گيرد که قابليت حصول آن قطعی نيست بودن معنای خود را از هدفی میاگر مارکسيست بنابراين  

ممکن است مسلم فرض وگرنه  پيش از موقع اعالم شده است.  شهر به علم» (انگلس) ظاهراً  انتقال «از آرمان 

اند و در نتيجه اکنون، همچون آينده در گذشته، از سده بيست پيشی گرفته های اصلی سده نوزده «نقشه شود که  

کس به اندازه   با وجود اين، از آنجا که هيچ).  ١٢٣،  ١٩٩٩/ ٢٠٠۵هاگ  منتظر مردم سده بيست و يک هستند» (

به گستردگی   ماکسو  نوع    کارل  اين  داده گرايانٔه  آرمان تعالِی  در  است  ٢٦٩امِر  نداشته  است  [  نقش  ...]، الزم 

   شود. مطرح شهر در مارکس مجدداً موضوع علم و آرمان 

«يک مطرح کرد و  موضوع را مجدداً  اين    –به مفهومی مارکسيستی    –برنشتاين اولين مارکسيستی بود که  

ر.ک. ؛  ١٩٩،  ١٨٩٩،  ٢٧٠هاشرط شپيشهرگرايی را در نظام مارکس» تشخيص داد (احيای واقعی از آرمان 

تحقيق علمی بودن، يک  هايی از يک «دوگانگی» را ديد: از يک طرف،  او در آثار مارکس رگه).  ٢۴۴،  ١٩٢١
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سازی آن». او معتقد بود که مفهوم   ها قبل از شده مدت تکميل   تمايل به «اثبات کردن يک تزِ و در عين حال»  

لوکزامبورگ در   – (همان)    تشخيص دهد   مانيفست به  ،  دارانسرمايه تواند اين را از بازگشت مارکس، در  می

دهد که برای آن را به اين مشاهده خود پيوند میو    سوسياليست!»يعنی به هدف غايی  کند که «اينجا اضافه می 

  ).۴١۶،  ١/ ١بدل گشته است» (جی دبليو    »ʻشهرگرايیآرمان   از  بازماندهبرنشتاين، «سوسياليسم صرفاً به يک  

لوکزامبورگ   انقالب پاسخ  و  اصالح  مستقيم  تفکيک  جهت   ،به  به  يک  انقالبی « گيری  روز  است سياست   «

آثار  ( به يک سياست روز که  به عنوان  آن را  فريگا هاگ  )، که  ٣٧٣،  ٢/١مجموعه  دستيابی  تکليفی برای 

). اين «تنش ۶٢،  ٢٠٠٧پندارد (مسلم میکند  را حفظ می  »مدت و بلندمدت ميان اهداف کوتاه پُرتنش  «تأمالِت  

 .زند موج می  بودنروز معين و آيندٔه نامشخص، در مارکسيست )، ۶٣ميان مسير و هدف» (

، و به نوبٔه خود آن را شد   ٨۶شيفتٔه جنبش  گذاران نسل نظريه انتقادی که  عنوان اولين فرد از بنيان مارکوزه، به  

کرد،   خود  اهداف  شيفته  دادن  پيوندن  امکان  بيست  سده  تجارب  گرفتن  نظر  در  بلندمدت کوتاه با  و  مدت 

های کامالً  کِل موجود به احتمال   از«مسير مفاهيم انتقادی را  ديد. در مقابل، او  لوکزامبورگ را غيرممکن می

«هدِف کامالً متفاوت» هدايت کردن افراد از او از هدِف  ). شم  ٩٧،  ١٩۶٨/ ١٩٧٣(هاگ    تغيير داد   متفاوت»

عبور کردن از آنچه که وجود دارد و حرکت به سمت   شکل از   از وجود بود. اين  یجديد   جود به شکلامر مو

«عناصر تکوين يک جامعه جديد، [و]   سکه مارک  د شوباعث قطع شدن پيوند با آن چيزی می   مطلوب   اهدافِ 

    .گردد شهر به مفهوم فراتر از واقعيت بدل می) و به آرمان ٣۵/ ۵٠۵خواند (باطل کردن جامعه قبلی» می نيروهای  

از آنجا که لحظٔه رفع کند.    )٢٣۴،  ١٩٧۵(   شهر عينی»تالش دارد اين دوگانگی را به وسيله مفهوم «آرمان   بلوخ

، او به هنگام  شده سرکوب شد بودِن» به لحاظ ايئولوژيکی مطلق «علمی بودن به ناِم  در مارکسيست   گرايانهآرمان 

» مواجه شد حزب اتحاد سوسياليستی آلمان های بسياری در  با دشواری در مارکسيسم «  کردن اين مفهومعرضه  

که مارکس آن را   –در جامعٔه طبقاتی    شانمردم از جهانايدئولوژيکی    سلب مالکيت برای مقابله با  او    (همان).

او برای اين کار بودن» است (همان).  جهانی تعالی به اين  « خواهان يک    –تحت عنوان بيگانگی تحليل کرد  

شبح وار، هم به    ،م زميننآقای سرمايه و خا  سازد «که در آنمی   را  »زير و رو شده، گمراه و  افسون «جهاِن  

ه عنوان يک ب ).  ٨١٧/٣٧  IIIسرمايه  » (در جوالنند   اشياء  های اجتماعی و هم مستقيما به مثابۀمثابۀ شخصيت 

زدايِی متوجه تحقق در واقع نقد مارکس  ).  ١۴۴،  ٢٠١۴» (هاگ  جهانیاين جهاِن ديگِر شبه  العاده از «نوع خارق 

اجتماعِی  عينِی   داده احتماالِت  تفوق    امر  تکيه از طريق روابط  و  تعيين می است،  که  هدفی   احتماالت کند  گاه 

 وضعيتِ   آنها تحت حمايتِ   به موقعِ اجرا درآمدنِ عينی پنداشت تا حدی که  توان  اينها را می  نيافته است.تحقق 

  مسدودشده توسط روابط تفوق و مالکيت است. در عين حال اما نيروهای توليد 
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، نقطٔه ورود   غالب امکانِ   همراه با عدمِ   هنوز و در سرزميِن امکاِن عينیدر تنِش نه   »بودن «بنابراين آيا يک  

حزب اتحاد  مخافاقتصاددان    )١٩٠٩(زاده   ٢٧١هرنز فريتز بيابد؟  شهر می يافته به سمت آرمانخود را جهش

چرا که گرابودن ناممکن است،  در اين باره خواهد گفت که «مارکسيست بودن بدون آرمان   سوسياليستی آلمان

، ١٩٩٢/ ٢٠١٠!» ( ممکن  نه امِر ناگزير بلکه امربينی آنچه که رخ خواهد داد است،  گرايی [...] پيش آرمان 

فرد در هنگام گفتن اينکه ساختن سد    که  ديالکتيکی-عملیوار و الزاِم  الزاِم ماشين ). او در ايجاد تمايز ميان  ٢٣۴

او گاهی «اعتقاد  در قضاوت خود مردد است.  بهرنز  ماند.  عاجز می   ،در مقابل سيل الزامی است در نظر دارد 

«به عنوان  بلوخکسيسم را به سبک  و گاهی مار)،  ٢٢۵داند (را يک توهم» می سيطره  به يک جامعه عاری از

ط الزم موجود  ين شراق آن، چو ) به مفهوم يک «احتمال تحق٢٣۵خاص» (  ʻشهِر عينیآرمان ʼويژگی جديد يک  

(زاده   ٢٧٢ديک بوئر ت دولت،  ، يعنی عامليِت تاريخِی تحِت حماي به مفهومی ديگرکند.  ) تصور می ٢٣۴( هستند»  

الهيات   )١٩٣٩ کند. بودن صحبت می مارکسيست از اين رو  سوسياليسم و    شهریِ از خصوصيت آرمان   ،عالم 

 ʻآميزش ʼليسم دوباره به ناکجاآباد بدل گشته است، چرا که ديگر مکان مشخصی برای آن وجود ندارد.  سوسيا«

و حتی شايد    –فرد بود  ن مسلماً امری منحصربه رد راکسيس انقالبی در جنبش کارگری منظزيه مارکسيسم و پ

 ).  ۶٧٠، ٢٠١٢چيزی فراتر از آن» ـ

ع ا وضا  فراهم بودند،  به لحاظ عينی محتمل  امرِ شرايط تحقق  که در آن ظاهراً  ،  اما در سوسياليسم دولتی  ٣.۶

چرا که به فراهم بودند و آن هم به شکلی انتزاعی،    سياسی. تنها شرايط  ها هم نبود به اين سادگی   چگونه بود؟

کنترل و شيوه توليد بر مبنای    در جماهير شوروی، نظامِ از جامعه مجزا شده بودند.  شکل دولت مسلح جبراً  

نفريِن  سرپرستی بی «ديوان ،  و سوءمديريت،  اجتماعیاو تفساالری  ميخائيل   تی  تعبير  (به  فقدان مسئوليت»  و 

خودانسدادِی . آنچه که  )١۵۶،  ١٩٨٩؛ به نقل از هاگ  ١٩٨٨را بر جامعه تحميل کرد (  )١٩٣١گورباچف (زاده  

  » عامل انسانی عظيِم  «تحليِل  به عنوان  )  ١٩٢۵ه  (زاد  ٢٧٣به وسيلٔه آنچه که آناتولی بوتنکو نتوانست  مستبد    دولت 

گرفت    )١٩٨٨( انتقاد  باد  بخشد به  جهانیتحقق  در  نيرو  اقتصادی  روابط  توسط  يافت   ،  واسطٔه که    تحقق  به 

 بيش از پيش يکپارچه   ها جريان دارند مستقيماً در تمام تفکيک که    –به ويژه نيروهای ارتباط    –  نيروهای توليد 

 شد. می

شد   مسدود  که  که  خودسوسياليست آنچه  بود،  جمعی  کمونسيت  سازِی  عامل  اين،  وجود  است. واقعی  با 

بدان معنا شهر نيز است به اين مفهوم، ايدٔه سوسياليسم يک آرمان کوالکوفسکی اعالم داشت که «  ، که هرگز 

ها و هدف بلندمدت، ). در مواجهه با شکاف ميان واقعيت ٢٣،  ١٩۶٧پذير نيست» ( نيست که سوسياليسم امکان 

برای آورد (همان). در مقابل،  به وجود می ها در نهادهای اجتماعی» را  اميدها برای تحقق ارزش   شهرْ «آرمان 
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طغيان کرده است. کمونيسم  غيردينِی  تعويِق  لوتهار کوهن، کمونيستی که به مارکس وفادار ماند، همه چيز عليه  

از مقاومت خود فارغ شده است» را به مثابٔه «يک حال که به ايدهاو ايدٔه يک کمونيسِم آتی   بدل گشته و  آل 

درنگ آغاز شود. از آنجا که فاصله با هدف و بی ). چيزی از آن آينده بايد فوراً  ١۶،  ١٩٨۵(  اعتبار خواند بی 

در مقابل   پيوستهدر مقاومِت ی افراد و پويايی و انگيزه آنها به «توانايتوان از ميان برد، کوهن بلندمدت را نمی 

بازآفرينِی   سوبژکتيوِ بنابراين آنچه که او به عنوان «شرط  ).  ٢۶٧،  ١٩٨١(  بندد » اميد میآل و واقعيت تناقِض ايده 

   بودن است.های اصلی مارکسيست يکی از مشخصه (همان)کند معين می  »روابط کمونيست 

لزم تتعقيب اين هدف را زمانی که مسلنينيسم از طريق هدف به خود مشروعيت بخشيد و در عين حال  -مارکسيسم 

بودن به دنبال داشت. . اين پيامدهای مرگباری را برای مارکسيست انتقال مجدد ابتکار به جامعه بود مسدود کرد 

يقين  ،  ٢٧٥و اقرار  ٢٧٤اختالف ميان ايمان کرد،  لنينيست» عمل می-تحت حاکميت آنچه که به عنوان «مارکسيست 

ظاهریو   شد.  حمايت  نمايان  دوباره  که در  امر  اين  ،  شد  تناقض  اين  به  منجر  آلمان  دمکراتيک  جمهوری 

ʼ مارکسيسِم واقعاً موجودʻ   بايد از سوسياليسِم واقعاً موجودʻ    توانست به کند. اين مهاجرت اجباری میمهاجرت

عهد قديم باشد، مانند سايدل که به تعقيب «فلسفٔه پراکسيس» متهم  تمرکز تحقيق از حال به   شکل تغيير در نقطهٔ 

کار به کفلر.  و    بلوخ آبندروت،  جمهوری فدرال آلمان باشد، به مانند  مهاجرت به    توانست به معنیيا می شد.  

ی البته تنها در جاي   –پذير بود  امکان داری  جايی رسيد که پژوهش و حتی پراکسيس مارکسيستی بيشتر در سرمايه 

  مهار شده بود. مشروطيت ليبرال توسط آن  دولت که 

) توسط ٣١ب،  ١٩٧٨تجويزشدٔه حکومتی» بودند (هاومن  نگرش رفقای بر مسند قدرت که مسئول «مارکسيسِم  

بودن د به تحجر مارکسيست ان توزجر شکنجه می های جنگ و  زيرا زخموحشت و ترس قرن بيستم تعيين شد.  

دهد که در حال از پا  را شرح می کاری  اين حرکت معکوس به سمت نوعی از محافظه هانز يونگ  نيز بيانجامد.  

در اينجا توان به آسانی زير سؤال برد.  سياسی» آن را نمی -استحکام و مشروعيت اخالقیدرآمدن  است اما «

[...] ناشی از [...] بلکه در اينجا اين نگرش  پايگاه نيست که دخيل است؛ «يا تضمين کردن  مشارکت در قدرت  

، ١٩٩٠/ ٢٠٠۶(  »رود سؤال میزير  مبارزه سپری شده است، و در وقايع و نيز فشار انتقاد  ای است که در  زندگی

ترين،  «خشن روال کار مالکيت سوسياليت  مارکس که تحقيق علمی در مورد    گريز زدن به اين گفتهٔ با  يونگ  ).  ١٠

گان انتقام منافع شخصی، را به عنوان دشمنان به ميدان نبرد فرا ه، الاميال قلب انسانترين  ترين و شريرانه رذل

رها به مراتب بدتری را    ن انتقامِ الهگا  عنان  زير سؤال بردن يک زندگی،افزايد که «)، می٣۵/ ١٠(خواند»  می

  ).١٠، ١٩٩٠/ ٢٠٠۶کند» ( می
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شوند، در درگير می   با هم  از هم جدا و  شهروندیو  بورژواژی  داری،  آنچنان که در چهارچوب سرمايه   ۶.۴

پندارانه ذات با يقيِن هم  روزمرٔه واقعی حيات دهد. مستقل و رفيق رخ می  ودن نيز اين امر برای فرد بمارکسيست 

می  تعارض  اين  شود دچار  از  و  سياسیر ،  روشنفکرانٔه  حياِت  با  دارد.  ، يکپارچگیاخالقِی  -و  در مغايرت 

حيات بورژوای رسمی به بودن در وهله اول به معنی يک  مشروطيت، مارکسيست -رچوب شروط ليبرالاچه

 .متناظر است ها و عناصر ضدبورژوای عمِل ايدههمراه 

کنندٔه چگونه رابطٔه نيروهای اين عوامل تعيين اين موضوع را تجربه کرد که    )١٨٧٢الکساندرا کولونتای (زاده  

 ٢٧٦های نوين اقتصادی جهت از کمونيسِم جنگ به سياست   تغييرِ تحِت شرايِط  ال  ايده   جنبهٔ   در مقابلِ   د توانمی   ابلمتق

به نحو چشمگيری بدون آگاهی مردم از آنها فعال هستند،  صدای شرايط که  نيروهای بی .  ت کند ممقاو  ١٩٢١

آيا   اين خصوص که  در  کمونيست جوان  پرسش يک  به  پاسخ  در  او روشن شدند.  از  برای  کردن اجرا  پس 

خواند زندگی کند» تواند آنگونه که میدر زندگی شخصی خود آزاد است و میحزب «فرد    رات و تعاليمِ دستو

ادغام  )، او با عصبانيت عامل تشديد اين پرسش را عنوان کرد: «ما همه در يک موجوديت  ۶٧،  ١٩٢٢/ ١٩٧٩(

  [...] کار می شديم.  نفع خودش  به  لحظٔه عمل  کند اکنون هر کسی  در  رفقايی که  دقيقاً  و   ،ʼقهرمانʻ   نظر به 

جو ديده انتقام طلب و ر، منفعت نظفرسا، موجوداتی تنگ طاقت  ساخت و ساز رسيدند اکنون، در کار روزمرٔه می

 ۶٨داشته باشند» (  ایزننده  نسبت به رفقا رفتارآنها آماده هستند که نه تنها به ديگران کمک نکنند بلکه  شوند.  می

 به منظور حفظ اتحاد ميان امر شخصی و امر سياسی در مقابل جدايی آنها به علت شرايط، او صفحه بعد).  

جديد کمونيستی که به عنوان يک پيوند روحی و درونی جمع را متحد نگه  نظام اخالقی«يک    مصرانه خواهان

فکر م.  )۶٩(  است   دارد»می آنهايی را که  نقطه یاو  اعمال افراد از يک  اثر و   ،نظر اخالقیکنند «ارزيابی 

 ). ١٧خواند (می  »بد های بازماندٔه ديدگاه بورژوا از زندگی است» را «مارکسيست 

از بين «کند به  خود در آلمان غربی، شروع می وقتی فچر، در حيات بورژوايی پسافاشيِت  اما چطور شده که  

توجيه نظری و غيرعملی گرا از مارکس اوليه و  انسان وسيع، و در واقع تضادهای، ميان نقِد  های  بردن تفاوت 

مارکسيسم با هگل، از جمله، )؟ کانون توجه مطالعات او در خصوص رابطه  ١٢،  ١٩٨٣(  مارکسيسِم استالينی» 

  دولتی کار واقعی را از دکترين  هگليسِم محافظه   فقطاستالين    ضدهگليسمِ تالش «برای اثبات اين موضوع است که  

استالين آن را يک    کند پنهان می او   اوليه است که  نه هگل بلکه مارکس منتقد  اساساً  اينکه  تابو   و  ʻدشمنʼو 

)، يکی از اعضای حزب کمونيست ١٩۴۶نويسنده زاده ( ٢٧٧برای فرانتس کساور کروتس   داند» (همان).می

روشنفکران مارکسيستی :  جای ترديدی نداشت   ١٩٧٨) در سال  ٢٠٠٩«حزب کمونيست بزرگ خودم» ( آلمان،  

 رای بو  و عالمٔه دهر» بودند «  ساالرهايی تماماً نخبه رابينسونی که در حزب کمونيست سازماندهی نشده بودند «
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کارگر طبقه  ويژگی که    ،تجربه  بود،  اساساً  بورژوا  خورده  نبودند های  قايل  چاهميتی  «مارکسيسم  ،  که  با را 

با  ي انقياد،  با  ،پارچگیيکادگيری،  رفتار جمعی    و  و  احساس  فراوانیتفکر،  ارتباط  (است   دارای  ، ٢٧٨چرا » 

 لنينيسمِ -کروتس در اينجا مارکسيسمزنده، بودِن . با وجود اين، به جای يک مارکسيست )صفحه بعد  ٣۴، ١٩٧٨

يا احزاب کمونيستی   به آن در خارجعالقه بر مسند قدرت،  به توصيف می جماهير شوروری را    از  مند  کند. 

 اقتصادی حيات خود -کننده شکِل بورژواواسطه عضويت در حزب خود، کروتس خود را در مقابل قدرت تعيين 

   ديد.مصون می 

، در چهارچوب شرايط ای که کوهن برای خود ابطه با مثال ضاين انشعاب را  )  ١٩۵۴(زاده   ٢٧٩برایْ ميشل  

دهد. رد مورد تحليل قرار میتعيين ک  آغازی عينی از عمل کمونيست،حزب اتحاد سوسياليستی آلمان، به منظور  

همزمان    ادغام کردنقادر بودن او [کوهن] در  «  نِ بود   اين را ناممکن،  ٢٨٠فرمول گونتر آندرس براْی با استفاده از  

و   –رو  غيردنباله به عنوان يک    ʻعملʼ، و در وقت  ʻرودنباله ʼدر وقت کار مثل يک  داند:  دو نوع از بودن می 

؛ ١٩٨٧/١٩۵۶در برابر آن مقاومت کند» (گسيخته را در پيش بگيرد و  روان تواند يک زندگِی  در نتيجه می 

را در  ، اما توانست توازنی مولد  هايس، که در وضعيت متناقض کوهن سهيم بود ).  ۵٣،  ١٩٩٣شده در سال  نقل 

اقعيت وو آل ايدهاز کل به جزء، و رابطٔه  را که مسير کسیدهد: «تراژدی کوهن را اينگونه شرح می آن بيابد، 

دقِت بسياری، با  تحليل    را  به مسئلٔه  کرد، و  به خوبی  تمام  دقت  تعارضات    و  ،پرداخت وساطت  با  به خاطر 

وضعيت ديد از اين ، وقتی که مشتاقانه با سرعت تمام پيش رفت کسی که سوسياليسم به خود آسيب رساند [...]. 

به مواج  مرتجعانو    مطلق شده است يافته  امِر تحقق بتی ساخته شده است و   به شکل جديدی  او  هسياسی  با  ه 

ای عملی بود، حرکت به شيوه و مجبور بود با آن کنار بيايد. او که خواهان    –از درون منفجر شد  برخاستند،  

اندازه که همان .  مفروض تجربه کند و به امر نظری محدود شده بود عيِت  مجبور بود عمل را به عنوان يک واق

طٔه ا سبه واندازه نيز رابطه او با واقعيت  به همان   در آنها درگير بود، اثربخشی خود را پذيرفت و  شرايط  او  

او از پا افتادن  که به همان اندازه که باعث مولد بودن او شد، باعث  بسيار پرتنش بود،    ،های تأييد و نفیپيچيدگی 

 به زندگی خود خاتمه داد. ١٩٨۵). او در نوامبر  ١١٧، ١٩٨۵/ ١٩٨٨(  نيز شد»

» بدل ُرهبانی ای برای «يک نظِم  بودن را به مسئله مارکسيست   ، وضعيت پساکمونيستْ هاينر مولراگر، به تعبير  

در اين صورت، بحران )،  ۴٨٧،  ١٩٨٩/ ٢٠٠٨کرد «[...] که دارای دکترينی است که اکنون بايد دفن شود» ( 

 شده برنامٔه کار قرار داد. شرايِط دگرگونصفحات بعد) آن را دوباره در    ٢٠٠٨دارِی پيشرفته (بزرگ سرمايه 

دشوارترين حذف کردن  وسوسٔه  روشنفکران با « . ديگر گذشت آن زمانی که  اند را بر آن حک کرده  نشان خود 

وحدت   –  رفتند ر میکلنجا، يعنی «مسئلٔه وحدت مادی»،  »با يک چرخش قلم  بازشناسی برای همههای  پرسش 
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» (هانس يورگ کند بر هشياری فردی ما بسيار سنگينی می من» که «  هشياریو    بودِن منماده دربردارندٔه  

  بودن را شور و هيجان مارکسيست   توانست   يا زمانی که آلتوسر  –  )۶١۵،  ١٩٧۵]  ١٩۴٠[زاده   ٢٨١سندکوهلر 

مارکس را»    تمام تحول روشنفکرانهٔ منعکس کند که (هيچ منبعی اين را تأييد نکرده است) « با اين پافشاری خود  

زٔه طبقاتِی خرده بورژاوی او به  يشدن از غر  نايلوقفٔه طوالنی، دشوار و دردناک به منظور  « به عنوان  بايد  

پنداشت،  نقطه  در  که او به شيوهنظِر طبقٔه کارگر مسلم  به عنوان مبارزه   سرمايهای قاطع  ای به تعريف آن» 

). تا آنجا که اطالع داريم، ١٩٧٣/١٩۶٩» («کمک کرد نه کامالً غيرممکن» برای پيروزی  «بسيار دشوار اما

 رنگی، مشکالت مالی، حماقت ... درافتاد. ها از هر سانسور، پليس مخفی، ايئولوگ با مارکس 

خطوط کلی آن   ١٩٨٣  در سال ٢٨٢ها»يی که در توسط استوارت هال ضمانت هر چيزی به جز «مارکسيسِم فاقد  

منبعی مسلماً  گراها است. در صورتی که فاقد هرگونه ضمانتی باشد،  فرقه اکنون فقط موضوعی برای  ترسيم شد،  

اين نوع از مارکسيسم در تطبيق با  است.    نيز   روشنفکرانه از دانش است که در عين حال منبعی از مقاومت 

در مواجهه با کنند، «کسانی که  ها ايستادگی می ها و شکست در برابر تعارض   نگرش عملی مردمی است که

. ١توضيح  ،  های زندانيادداشت ،  شوند» (گرامشیشاد نمی شوند و با هر حماقتی  مأيوس نمی  هابدترين وحشت 

 در تفسيرِ ، که  »٢٨٣شده اميِد ادراکجويانه باشد و چه «مبارزهپنداشتِن  چه از طريق بديهی )،  ١٧٢،  ۶٣بخش  

جنبش کارگری   امتزاج تاريخیِ   ناپذير است.يأس  –بلوخ، که اين عبارت را ابداع کرد  )  ٧ های زندانيادداشت (

های کارگر تمام دعوت به وحدت طبقه از هم پاشيده است.  تا حد زيادی    کنشبا نظريه و تعاليم مارکس برای  

بی   کشورها می با  مواجه  کارگراعتنايی  طبقه  واسطه    شود.  فهم به  طرف برون ،  ٢٨٤پذيری نظاِم  از  سپاری 

به صورت   تی)فناوری اطالعات (آی متأثر از  اَشکال اشتغال  ها و  های فعال در بازار جهانی و مهارت شرکت 

 گروه پروژه خودکارسازی و کيفيت ، «عقالنی کردن توليد» (برعکس.  شده است و از هم مجزا  چندپاره  جديدی  

شکلِ ۴٣،  ١٩٨٧ يک  به  گذار  همراه  به  از)  پيشرفته    فنی  «توليد،    لحاظ  رابطه  تغيير  به  کارگران منجر 

کارگران صنعتی فرايندهای از وقتی که    «روشنفکران» به مفهومی کارکردی شد.اتوماسيون» با نظريه و نيز با  

طالعات ساختار ابا    کارگر اتوماسيونتوان گفت که «می«از قاب ابعاد فيزيکی» ديدند،  شدٔه توليد را  پيوتری کام

به اين   ١٩٧٠از سال    –وابستگان به دستمزد، از جمله آنهايی که پيشر  صفحه بعد).    ۴٣» (ارتباط دارد   علمی

آمده  –طرف   دنيا  به  جهانی  که  در  رايانه اند  است،  توسط  گرفته  شکل  اينترنت  زودی  به  و  طرز  ها  به 

به مفهومی خاص، «روشنفکرتر» از هر نسل پيشينی های اطالعاتی هستند و  ای دارای مهارت مقايسه غيرقابل 
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دارای تحرک و در نتيجه    و يکپارچگی طبقاتی  دورتر از هشيار طبقاتی   ،فردگراتراما در عين حال آنها  هستند.  

   .مبنا هستند اينترنت  ٢٨٥» جويیِ ارزان بيشتر در «

خودجوش دامن زده دارِی ثباتِی شرايط کار و زندگی به يک ضدسرمايه بی و   هابحرانهای گسترده، جمعيت در 

اما   ، درآيد در جهان   ٢٨٦جنبش اشغالای مانند  اعتراضات تودهصورت  به ترين زمان در کوتاه تواند  می است که  

شود.   ناپديد  زود  تعيين   –خيلی  عوامل  چنين  د از  نظر  سازان ورکنندٔه  نظريه   از  انسجاِم  و  و يکپارچگی  ها 

 گرفت؟ توان ای میچه نتيجه سازند بودن را می های گزينش که مارکسيست امکان 

اروپايی   دولتی  اثبات کرد که  فروپاشی سوسياليسم  يونگ  هانز  آلمان غربی  کمونيست  و برای  واهی  تصور 

«آن مسيرهای به آخر رسيده بود:  ديگر  ده  زندگی در آلماِن به عنوان شکلی خاص از زندگی در آينپندارين او از  

). ١٧،  ١٩٩٠/ ٢٠٠۶به کار گرفت (  ʻسوترآنʼدر مورد  توان  ضمنی به سمت سوسياليسم [...] را ديگر نمی

بر اين يکگيری «اين جهت  که نيازی به اثبات نداشت، چرا که همه آن را مسلم «  وضع امور» بود   مضافاً 

بوديم که  پنداشتند می ديديم» موجود می گيری آن را در سوسياليسِم عمالً  جهت نقطٔه  . ما حزبی از سوسياليسم 

تواند همچنان  که آيا يک مارکسيست امروز نيز می در اين موقعيت، «مسئله اين نبود  فريتز بهرنز  برای  (همان).  

تواند يک لنينيست مارکسيست باشد، همچنان می خواهد يک  بلکه اين بود که آيا، اگر او می   يک مارکسيست باشد،

نماينده )  ١٩۴۶(زاده   ٢٨٧برای آندره گرين   که پاسخ او به اين پرسش منفی است.)،  ٢٣١،  ٢٠١٠/١٩٩٢باشد» (

فرانسه مارکسيست «   ،کمونيست  معنی «شجاعيک  به  امروز»  دنيای  در  انديشيدن خالِف  بودن  در  جريان  ت 

عالوه بر اين من از ارتباط و بر زبان آوردن اين مسئله است که هشياری و مبارزه وجود دارند.  فکری حاکم  

همچنان نيروی اصلی  مطمئن هستم. برای من طبقه کارگر به مفهومی گسترده  نظری فعاليت مارکس و انگلس  

به توانيم  ، ما میکمک آن، همراه با اکثريت مردمداری توليد است. و با  يه شکل سرمايهلومت و اعتراض عامق

    ). ٢٠٠٧» ( تداوم بخشيم تر و عالی جامعه، سوسيالييسم و کمونيسِم باالتر   انداز يکچشم 

و آن «جامعٔه باالتر» را برای بسياری داری پيشرفته  ناپذير ميان جامعٔه سرمايه غلبه فاصلٔه تقريباً  تحمل  آنچه که  

طبقه پنداری با  ذات پارچگی و هم کيای موهوم و پنداريِن  کننده به طرز نگران کند، خصيصٔه  راد دشوار میاز اف

ند است، افرادی شورگرم می های تلويزيونی سير و س با نان و سيرکيا با آنهايی که    شده و استثمارشدهسرکوب 

بودن، با توجه به  شان هستند ندانند. برای مارکسيست مدافعکه    کسانیخواهند چيزی درباره  اکثريت آنها می که  

   فريب دادن خود در مورد وجود اين شکاف دشوار است.گرايی تاريخی دارد، ماده تحليل تعهدی که به  

 
٢٨٥:bargain hunting  خورده قيمت و به خصوص تخفيف جستجو برای خريد اجناس ارزان  
٢٨٦Occupy Movement  المللی عليه نابرابری اجتماعی و نابرابری اقتصادی است که هدف اصلی آن اين است که سلسله مراتب روابط سياسی و  راضی بين(يک جنبش اجتماعی اعت

 اقتصادی کمتر عمودی شود و صافتر توزيع شود.)
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 ٢٨٩اشباح مارکس کاليفرنيا با عنوان   ٢٨٨در ريورسايد   ١٩٩٣خود در سال  سخنرانی  در    )١٩۴٢(زاده    ژاک دريدا

بر آن ضروری است که   پس از فروپاشی جماهير شوروی، به طور عينی ممکن و عالوهعلل اينکه چرا دقيقاً 

داری، در وهله اول، برای اولين کند که سرمايه کند: او اعالم می به طور موجز بيان می بود را  يک مارکسيست  

در تاريخ زمين و    مقدم به هر چيزی است. در وهله دوم، «هرگز [تا پيش از اين]بار به عنوان شرط جهانی  

اين همه انسان را تحت تأثير قرار   ،، قحطی و در نتيجه سرکوب اقتصادیطرد   ت، نابرابری،خصوم  بشريت،

های کهنٔه تمام مدل  جنگ سرد،ادعايِی  دورنماهای فاتحاِن  نويسد که  ). سرانجام او می ١٠۶،  ١٩٩۴نداده است» (

نويسد که اکنون او می اند.  تاريک، تهديدگر و تهديدشده نبودههرگز تا اين اندازه  داری و جهان ليبرال،  سرمايه 

اند، ديگر بهانه و عذری برای شانه خالی  ايدئولوژيکی ناپديد شده ̒ مارکسيستِ ʼ  دستگاهو    جزمی  عقيدهٔ که ماشيِن  

، دريدا از وجود يک به اين مفهومای در کار نخواهد بود.  بدون آن آينده کردن از اين مسئوليت وجود ندارد.  

ه عنوان «يک پيونِد همچنان برای اين کره خاکی ب  صحبت کرد که متشکل از افرادی بود که  الملِل جديد»بين «

به   که  عنوان، بدون اسم،بدون جايگاه، بدون  [يعنی]  بود [...]    ١٩۵٨آنچنان که در سال    ،مجزا و تقريباً ِسری

اگر  بود،  علنی  سختی   نبود حتی  بدون  سّری   [...] به يک طبقه»،    شهروندی،هم ،  رايج  تعلق   احساس بدون 

همه چيز نهادی ميان آنها» که به رغمِ هرگونه  اتحاد بدون وجود  زی شبيه «دوستِی يک  يچکنند،  مسئوليت می 

يا مارکسيسم    اشباحِ همچنان از حداقل يکی از  «  مانيفيست   که در  )۶/ ʻ  )۴٨١کمونيسم  شبحʼمانند    –مارکس 

صفحه   ١٠۶،  ١٩٩۴(دريدا    گيرند الهام می  –  دانند که بيش از يکی وجود دارد)می(آنها اکنون  احضارشده است  

  بعد).

بسياری از مسائل    ،پيشگام لنين پديد آمد تالين از حزِب  که تحت لوای اس  شدن حزب دولتی حاکمد  ديناپ

تا حد مالل ٢٩٠) مرتبه دومبدلی ( داد:را  تقليل  به پرسش   تبديل کردن  آورترين شکل آنها  وحدت ماده 

قٔه خرده  غريزٔه طبعلمی؛ و تبديل کردن مسئلٔه  -ل فلسفی يتفکر و تحص اشتياق به  ،  کنجکاوی روشنفکرانه

اما عليرغم  کند.  هايی که رفتار بازار بر آن تحميل میمسئله اخالقيات سياسی و محدوديت بورژوا به  

است طرِف خطاِب نظريه مارکسيست  همچنان     مستقيماً يا غيرمستقيماً مستقل همه چيز، ارتش کارکرانِ 

ز  ) عنوان داشته است، «يک نظريه انتقادی که ا١٩۶٧(زاده   ٢٩١بهرنز ، آنچنان که راجر  عکسبر   و،

  يیِ ا مبنکشِش    يک   مارکسيسِم فاقدِ و به اندازهٔ اعتبار است  باطل و بی کند،  مارکس و انگلس آغاز نمی 

 ). ٢٠٠٨» ( است حقٔه عقلی يک  نظری،-انتقادی
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وضعيت پساکمونيسِت گرايی تاريخی دوام نياورد. در کل،  در مقابل آزمون مادهاستحاله متافيزيکِی طبقه کارگر  

حواِس با استفاده از  تا  وادار کرد  « مانيفست ای وحشتناک از  در همتاسازی ها «سرانجام» آنها را  مارکسيست 

يک ديگر از  ).  ۶/ ۴٧٨» (را بپذيرند با نوع [خود]    و روابط [خود] شرايط واقعی زندگی [خود]  هوشياِر خود،

به آنچه که تبديل شده است  با اين وجود، حال    خبری نيست.ايمان [متدينانه] به فرايند و قطعيِت تاريخِی هدف  

تمام مردم در تور بازار جهانی، و به همراه آن، شدن    گرفتار مارکس، بسيار فراتر از زمان خود، به عنوان «

 هاتمام ملت   ، و توسط تور ديگری که افرادبه آن پی برد   )٣۵/ ٧۵٠ی (دارالمللی رژيِم سرمايه خصيصئه بين 

ای را به وجود  انبازه دانش گستردهکند تکميل شده است و  وارد يک ارتباط جهانی می را، تا آنجا که ممکن است،  

 به فراخور آن، يک و    –تجزيه شده باشد  به لحاظ ايدئولوژيکی به آن رخنه شده باشد و  هر قدر که    –  آورده است 

 ). ٢٩/ ٩١ ٢٩٢گروندريسه( ده است دا مارکس از «خرِد کلی» انسانيت مفهوم  اين مبنای مادی را به

ش ب جن هم سوی با ضعيف شدن  اند،  يا آمدهناَشکال مشارکت مارکسيستی در ميان آنهايی که پساکمونيست به د 

بحران، مارکس   به دنبالِ اند. برای مثال،  به شدت تغيير کرده  کارگری و از دست رفتن اهميت احزاب کمونيست 

و    افزايش  شاهد  ليبرال وجهه  مهم پرستيژ  شايد  بود.  آمريکا  از  های  و تر  روشنفکران  از  جديدی  نسل  آن، 

برنشتاين ای که  مشابه شيوه   – گونه»  مارکس عنوان «نگاران اينترنتی باشد که با تلقی کردن خود به  روزنامه 

گونه که برنشتاين از مارکسيسِم «ارتدوکس» و همان   ابراز عقيده کردند.  –گفته بود   ̒ نظام مارکسيستی ʼزمانی از  

به تازگی به آن تجسم انسانی داده شد فاصله گرفت، اين روشنفکران که  که پس از فوت انگلس توسط کائوتسکی  

شود حکايت مارکسيسم تلقی می آميز از آنچه که عموماً  طعنه-خود از يک فاصلٔه  مارکس را مبنای خود ساختند،  

به اسلوِب تفکر ʼيا    ʻالهام مارکستحت ʼيابِی بازتر به مفهوم  موقعيت دال بر يک «» آنها  گونهمارکس «داشتند.  

بعد از آنکه  ) است.  ١٩٧٢(زاده   ٢٩٤يکی از اين افراد بنجامين کونکل ).  ٢٠١۴ ٢٩٣است» (ميسيک   ʻمارکس

سپتامبر    ١١ذهنيت و طرز تفکر پس از    تغييرِ ، از جمله،  ، که در آن او)٢٠٠۵( ٢٩٥ترديد رمان او با عنوان  

(صفحات   ٢٠٠٨بحران بزرگ سال  ، و با در نظر گرفتن  شبه باعث شهرت او شد ، يک کند را بيان می  ٢٠٠١

تعيين کرد  برای خود    را  »داری جهانیخودآموخته در مورد ناپايداری سرمايه بعد)، او چند سال «دورٔه فشرده  

برنشتاين،  با وجود اين، او برخالف  به دست آورد.  شناسازی را  آ  چارچوبِ تا يک  )،  ٢٠١۴ ٢٩٦واالس ولس (

آرمان  عنصر  حذف  نيست.    گرايانهخواهان  مارکس  برنامه در  جستارهای  مجموعه  او، -ایعنوان  سياسيی 

«اگر مستلزم پائه نظری است.  گرا  آرمان -انداِز عينیکند. چشم جّو غالب را تعيين می ،  ٢٩٧شهر يا رکود آرمان 

 
٢٩٢Grundrisse   :مبانی نقد اقتصاد سياسی (به انگليسی)Fundamentals of Political Economy Criticism ميالدی نوشته شده، نخستين طرح   ١٨۵٨و  ١٨۵٧های ) که بين سال

 مقدماتی مارکس در نقد اقتصاد سياسی و بنابراين، طرح اوليه کار بر روی کتاب سرمايه است.) 
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، در اين صورت سياست يک حرکت و جنبش عملی است بخشيدِن صحت و اعتبار به يک برنامٔه نظری نيازمند  

). در غير اين صورت،  ٢٠١۴گرفت» (کونکل    داریسرمايه -های يک جهاِن پساچپ نيز قدرت خود را از بينش

 شبيه يک «پرش به درون تاريکی» است. داری مشارکت سياسی برای غلبه کردن بر سرمايه 

های متوسط طبقه   آينده در بينکنشگران  ای است که احتماالً برای  شده مستلزم «مالحظه درخواست فعاليت تاريخی  

باشد مهم  (همان).  تر  نام  »  نه  او  تعيين برای  که  است  هدف  است،بلکه  داير   کننده  نيک  مانند  آن،  برای  که 

از    ، وکند استفاده می ٣٠١قبل از او، از اسم «کامنيسم»  ٣٠٠و مايکل هاردت  ٢٩٩و نيز آنتونيو نگری  ٢٩٨ويتفورد 

بنا   پايداررا بر يک مبنای بومِی  واقعی  و دمکراسِی    ی عادل و کارآمد جامعه را «که اقتصادها  ططريق آن رواب

با داند،  اصالح می غيرقابل   داری را به عنوان يک کلْ ). اگرچه او سرمايه ٢٠١۴کونکل  کند (نهند» درک میمی

در   چپ هرگز استحکام و قدرتی کهکه  باشد  تنها به اين خاطر    اگر  حتی  ت است،اين وجود طرفدار اصالحا

در اينجا »  سياست روز انقالبی «اعی دارد را در اينجا ندارد. لذا تصور لوکزامبورگ از  اصالح اجتممراحِل  

ی را به لاوليه و احتما بودنگونه بودن شکِل مارکسو مارکسيست شود، اش پيدا میتحت عنوانی ديگر سر و کله

با    گيرد.خود می  اين    مانفيست کمونيستِ تقارن  در  نيست که «پيروزی طبقٔه کارگر مارکس ديگر  امِر مسلم 

در   طبقاتِ   همزمانِ بلکه مسلماً در اين ايده است که بديْل به معنای «فروپاشِی  )،  ۶/ ۴٩۶ناپذير» است ( اجتناب 

  . )۶/ ۴٨٢است ( »حال مبارزه 

  

دائمِی   بسط  که  نيروهای مولِد سرمايه توسعه و  پيشرفته  است، و  عامِل سوق   بحرانْ دارِی  آن  های  شيوه دهنده 

کند زير و رو می را    سياسی، اقتصادی و فرهنگیقدرت    های جهانیِ گروه   و  زندگی را به مانند روابط اجتماعی

ها ، مارکسيست باقی بمانند   ای ابدیه «انصراف بدهند»، يادگيرند   کهاز بيم آن   ،خواهد و از تمام اعضای جامعه می 

دارِی  زدٔه سرمايه در جهاِن بحران شدن باقی بمانند. امری محتمل است که  کند تا در يک فرتايند تبديل را ملزم می

بيست و امپرواتورِی» قرن  بودن، « مفرط آن را فرسوده کرده است، مارکسيست که نابرابری و فساِد  جهانی  

بودِن مسيحيان،  با  يا  اپيکوری   يک،  بهرواقيون در  ها (عياشان)  امپرواطوری روم مقايسه شود،  عنوان   طی 

 » در کانون يک جامعٔه در حاِل متالشی به همراه آمادگِی مصممانه برای خدمت کردن به «عوام شکلی از فرديت  

در  » فعال  پرستان انسانيت ميهن « )،٢٠١۴) ( ١٩٣٢(زاده   ٣٠٢، به تعبير شاعر روسی يوگنی يفتوشنکو در مقامِ 

با استفاده از يک خصيصه که دربردارنده روابط اجتماعی مردم به همراه توان  موضع آنها را میسطح محل.  

گيرد که ناتمان و شکل میزندگی و کنش آنها در چهارچوب چيزی     .متمايز کرد   روابط آنها با طبيعيت است 
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يمی، بازی فاجعه اقلدر مرز    در حالی که،  و در تنگنا  اخالقی -نامعين است، در کنار ديگر نيروهای سياسی

مدل کهنٔه ديالکتيک برای های بسيار پيشرفته. اما ... شود، اما اکنون با سالحو آغاز میقديمی امپرياليستی از ن

  است. کافی به حيرت انداختن

  


