
  شیدان وثیق
 

 خودرھایي اجتماعي  کمونیسم بھ مثابھ فرایند جنبش گفتاري پیرامون
 

، ارایھ ١٩٩٧نوامبر   ٢، بھ تاریخ  ي بحث نظري در پاریس است كھ خطوط کلي آن در یك جلسھ زیر، بحثي يهمتن اصالح شد
 .گردید

 
دیگر  يذاریم، برخوردگقد نحث و بخواھیم بھ  يگو م و چھ كھ در این گفت آن

   "يسرمشق"یا  يتئور نعنوا مونیسم، نھ بھکاست بھ سوسیالیسم یا 
 يمثابھ آینده، بلكھ بھ يجامعھ يساختھ برا  و از پیش يذھن )يپارادیگم(
 ياجتماع يھا جنبش دمونیسم را ما رونک. ياجتماع يرسازگدتغییر و  دراینف

 تناسبام يھا لطھسھا یا  ناسیونلیاز آ يو خودرھای يدر خودمختار
، )...جدا از جامعھ تدولت، سیاس (  ينامیم، اعم از سیاس يم يدار سرمایھ
ھا،  يایدئولوژ (  يو ایدئولوژیك )... بازار، سرمایھ، ارزش (  ياقتصاد

   ...).مذھب
آغاز  ياز آن ھنگام يمونیستکو  يسوسیالیست  نبشجحران و انحطاط در ب
ھا و  ضقز او با وجود تناا يیا حداقل روح  ماركس ششود كھ تال يم

فالطون تا ا  از(  يتاریخ کآلیسم و متافیزی ست از ایدهسگ، در  ھایش يدوگانگ
سلط و مغالب،  ش، در بخ از ماركس  پس مسوسیالیس. شود يم توقف م، )لھگ

آید كھ  يدر م )يرینتكد( يو مكتب )سیستم( آن، بھ نظام يهتعیین كنند
، "پرولتاریا بختنم  -خود ننمایندگا" ،"حزب"چون  يا "فرھیختھ" ينیرو

جامعھ و  يرا برا باید آن" دولت" هو یا دستگا" روشنفكران"، "صانخصتم"
 .ندکر جامعھ تجویز ب

 قرار دارد، از يمنجسوسیالیست و ان پچ ربرابكھ امروزه در  يچالش
از آن  يوررافو   ماركس مھنگابسا نابنافرجام و چھ  شتال يانتقاد يگیر رس 

 .يدارانھ اجتماعمخود يھا نبشجنوین و در بستر  ي، در شرایط تاریخاست
 
 ماركس تسسگ -١
 

مور اآن موضوع  ينیادب يھا رسشپاز  يكھ ھمواره یك يدر تاریخ فلسفھ سیاس
باز  يپارانتز  بوده است، ماركس يآل ایده يو نیل بھ جامعھ ياجتماع

از   این تاریخ تا پیش. ردآو يم بھ وجود يشاید و انقطاعگ يم يند، شكافک يم
ده شاند، بنا  بوده يآلیست و ایده ياو، بر دو پایھ كھ ھر دو متافیزیك

 .است
 يآل و ایده يآرمان يم جامعھسجتكھ  يا یك پارادیگم یا نمونھ نم، ساختماکی

آن باید  ينونک يكھ جامعھ يستگارر يیك مدینھ يبھ عبارت دیگر طراح. است
 .قرار دھدخود  تسرمشق و غای را
رجع، رھبر و یا مبھ عنوان  يا  »توریتھا «یا " رھیختگانف"  زینشگم، ود
آن پارادیگم  يھدایت جامعھ را بھ سو تزیدگان رسالگرباین . شارت دھندهب

آسمان باشد یا " يهنمایند"خواھد  يتوریتھ ماھده دارند، حال این عبر 
 روح"باشد یا " علم"و " درخ"، "شھریار"باشد یا " امام"، "مطلق يهاید"

 .رولتاریاپم یا دمر" ننمایندگا"سرمایھ باشد یا " يدست نامرع"، "تاریخ
 ي مدینھ. ایم ھا و فرھیختگان را داشتھ ما، در طول تاریخ، انواع مدینھ

شاھان قرار  -آن فالسفھ  را داریم كھ در رأس يافالطون يشھریا عادل يمھورج
 تریعشاز  يورن را داریم كھ با پیتگوسا نتس يدایخ ي مدینھ. دارند

را داریم كھ بھ  يابونصر فاراب يمدینھ. شود يبھشت م يمانھگ ، پیشيسیحم
را  يماكیاول راروپا، شھ سنسانردر . شود  يم" فاضلھ"امام،  يرھبر نمی

ھا یا  رانجام پارادیگمسزند و  يقم مرھریار ش آن را ترنوشسداریم كھ 
بھ  يواقع تھا صور آن تالیا داریم كھ تنھا در تخمورھا ر  توماس يتوپیاھاا

 .گیرند يخود م
كوالر و س، ياگر چھ زمین يآرمان يھا بھ بعد، در غرب، مدینھ ١٦از قرن 

رین، یا ب يھا، نیروھا طلقم دشوند، اما ھمچنان در انقیا يم يھانج این
 يعھسو، لیبرالییسم را داریم كھ جام از یك. مانند يم يجامعھ باق يراسوف



آدام اسمیت و (كند  ياقتصاد و بازار م" يدست نامرع" مرا تسلی يمدن
آلمان را  يھگل و فلسفھ" روح تاریخ"دیگر  يو از سو )يفلسفھ انگلیس

  .شناسد يجامعھ م يستگارانھر ترا فرجام و غای" دولت"داریم كھ 
م، كھ اشاره كردی ھمان طور،  ، ماركسياندیشھ و فلسفھ سیاس ردر این سی

 يھا ، از مدینھيذھن يھا ، از طرح"ایده"او از . آورد يم بھ وجود يستسگ
، )سوسیالیسم  یا(مونیسم کاو،  يبرا. كند ي، حركت نميلیموھوم و تخ

بلكھ . شق نیستمرسلگو یا ا، يتافتھ، تئور  و از پیش يذھن يا ساختھ
است،  يعتغییر اجتما کاست، پراتی يطبقات يهاست، مبارز ياجتماع يگرگوند

است،  يانتقاد -يعمل تاست، فعالی ياجتماع يهدگرگون سازند لعم
ن، تغییر و دشاست در حال  يبھ عبارت دیگر پدیدار. است"  پراكسیس"

چندگانھ و . است  تناقضم. است  تجانسمبنابراین پیچیده است، نا. تكوین
 ا واقع  مآن از ھم اكنون در نظا يهتشكیل دھند رصو عنا. ر استتغیم

مونیسم یا ک  پس. باشند و فعالند يم  و حاضرند، فاعل يح يدار سرمایھ دموجو
كھ در  يدار نظام سرمایھ ايو الغ يگرگوند دز رونج نیست يسوسیالیسم چیز

  .اردر چشمان ما جریان دبراب
 : نیمک يدر این ارتباط اشاره م  ماركس يفتارھاگاز  يا ما در زیر بھ پاره

ل یقا يعین يباید حقیقت يانسان ياندیشھ يیم آیا براكھ بدان ین پرسشا"
. است )پراتیك(  يا د بلكھ مسئلھاشبمين )تئوریك( ينظر يا شد یا نھ، مسئلھ

 يند، یعنکاست كھ انسان باید حقیقت را ثابت  )پراتیك(این در عمل 
 يهبار مجادلھ در. خود را ياندیشھ يو خصلت زمین يكارا، نیرومند تواقعی
دا از عمل جكھ  يا اندیشھ، اندیشھ يكارا تكارا و یا غیر واقعی تیواقع

 يهدربار ي، تزھا ماركس(." )اسكوالستیك( يبمکتاست اساسا  يرسشپاست، 
  )١٨٤٥فوئرباخ، 

ند ک يم  فراموش يتغییر اوضاع و شرایط و فرھیختار يرین ماتریالیستتكد"
كھ فرھیختار  نند و اینک يھا تغییر م انسان يبھ وسیلھكھ اوضاع و شرایط 

رین جامعھ را تكدھمین دلیل است كھ این  بھ. خود نیز باید فرھیختھ شود
،  ماركس(." دھد يقرار م يرا بر فراز دیگر يند، و یكک يتقسیم م  بھ دو بخش

 ).اھمانج
ت یچھ كھ اھم اند، آن ختلف تفسیر كردهمور صفالسفھ، ھمواره جھان را بھ "

 ).، ھمانجا ماركس(." ستآن ا تغییردارد، 
گم نیستند دباشند،  يسویھ نمنیم یكک يھا حركت مكھ ما از آن ایيھ فرض پیش"

ھا را بھ حساب توان آن ياند كھ تنھا در تصور م يواقع يھا فرض بلكھ پیش
 يھا و شرایط زیست مادكرد آن، عمليواقع دھا، افرا فرض این پیش. نیاورد

كھ در  ياند و یا شرایط ھ حاضر و آماده یافتھك يباشند، شرایط يھا مآن
یات تمام بھ یزجما باید با ... اند نتیجھ عمل خودشان بھ وجود آورده

 يھا بپردازیم، زیرا در حقیقت، تقریبا تمام ایدئولوژ تاریخ انسان يبررس
شود كھ  ينجر بھ آن ممیابد و یا  ياز تاریخ تقلیل م يغلط  یا بھ بینش

از وجوه  يز یكجنیست  يخود چیز يایدئولوژ. اب نیاوردتاریخ را بھ حس
 ).، ھمانجا ماركس(." این تاریخ

شد نكرده است كھ خود ر يرولتاریا ھنوز بھ اندازه كافپكھ  يتا زمان"
 يرولتاریا با بورژوازپ يهبارزمرا تشكیل دھد، كھ، بنابراین،  يا طبقھ

ھنوز در بطن  يولیدت يبھ خود نگرفتھ است و نیروھا يھنوز خصلت سیاس
 يالزم برا ياند كھ شرایط ماد توسعھ نیافتھ يكاف يبھ اندازه يبورژواز

یت شوند، این ونوین قابل ر يجامعھ يگیر پرولتاریا و شكل ایيرھ
 يدن با نیازھاشرو ھروب ينیستند كھ برا  بیش ایيھ توپیستاھا،  تئوریسین

 ساز نوعیت منند و بھ سراغ علک يم يسازرا بدیھھ ایيھ ، سیستم طبقات ستمكش
(regeneratrice) دارد و با آن كھ تاریخ گام بر مي يردجماما بھ . وندد يم

ھا دیگر نماید، آن يتر خود را ترسیم م رولتاریا ھر چھ واضحپ يبارزهم
است تنھا  يھا ندارند، بلكھ كاف علم در ذھن تئوریسین يجووستجبھ  ينیاز
 آن راھ قرار دھند و جذرد، مورد توگ يشان م شمانبرابر چ چھ را كھ در آن
 ).١٨٤٧، فقر فلسفھ،  ماركس(." سازند  خویش" نرگاا "
كھ شرایط حیات  از آن  ، پیشيتر ينوین و عال يناسبات تولیدمھرگز ..."

 ]يدیگر يمناسبات[زین گد جایکفشبھن ک يطن جامعھبھا در آن يماد



را در برابر خود قرار  يتنھا وظایفت یت نیز، بشرلھمین ع بھ. شوند ينم
  تر بھ مسئلھ نگاهھا باشد، زیرا اگر دقیقدھد كھ قادر بھ حل آن يم
حل آن از  يآید كھ شرایط ماد يم بھ وجود يافكنیم، یك مسئلھ ھنگامیب

." باشد وجود آمدن  آمده باشد و یا حداقل در شرف بھ بھ وجوداكنون  ھم
 )١٨٥٩مقدمھ،  -يسیاساقتصاد  دبر نق ي، سھم ماركس(
 يآل ستقر شود و نھ ایدهماست كھ باید  يما نھ یك وضعیت يمونیسم، براک"

  نبشجمونیسم را آن کما . است كھ واقعیت باید خود را تابع آن سازد
نیز محصول   نبشجشرایط این . كند انامیم كھ نظم موجود را الغ يم يواقع
 ي، ایدئولوژ ماركس( ."اند دهآم بھ وجوداست كھ از ھم اكنون  ایيھ داده
 )١٨٤٦، يآلمان

 يموضوع كار و مسئلھ يو جاودان ایينھ يھا اگر ساختن آینده و تدوین طرح"
:  چھ كھ امروز باید انجام دھیم، بھ وضوح آشكار است آن  ما نیست، پس

ین معنا كھ ھ اب يا نظم موجود، نقد ریشھ يیم رادیكال تمامیخواھیم بگو يم
" ستقرم يھا قابلھ با قدرتمھراسد و نھ از  يخود م يھايگیر ھنھ از نتیج

 ).١٨٤٣ولد روژ، ن، نامھ بھ آر ماركس (
-مي يعرفمجدید  ينیا با اصلدنیستیم كھ خود را بھ  يپرستان رینتكدما "

 يصولاما ! این است حقیقت، در برابر آن بھ سجده روید:  یمیگو يو م کنیم
بطن خود بھ وجود آورده و بسط داده  نیم كھ جھان درک يرا مطرح م

 )، ھمانجا ماركس( ."است
دا جرولتارھا پھ یلک، كھ از منافع يھیچگونھ منافع ]ھا مونیستک [ھا آن"

  نبشجآورند كھ بخواھند  يرا بھ میان نم ویژه يصولاھا آن. باشد، ندارند
نظریات تئوریك  ...نجانندگصول ویژه بارا در چھارچوب آن  يرولتارپ
صلح جھان كشف م، كھ یك يصولاھا و  بر ایده يبتنموجھ  یچھ ھا بھ مونیستک

 يلکاین نظرات فقط عبارت است از بیان . و یا اختراع كرده باشد، نیست
كھ در برابر  يتاریخ  نبشجو آن  يطبقات يجار يبارزهم يناسبات واقعم

 ).١٨٤٨، مانیفست كمونیست،  ماركس(  ."دیدگان ما جریان دارد
آن  يھا وانھجنوین است كھ  ايجامعھ نآبست يسان نظام سرمایھ دار ینھ اب

  نند، كھ شرایط زایشک يشد مرو  شوندمي دیدارپاین نظام  ددر درون و خو
. شاھده ھستندمكھ قابل  يشرایط. نندک يروج معخود این نظام  نآن از بط
ا، بھ قول ھا راست كھ ما آن يو تنھا كاف. نیستند يو انتزاع ياختراع
 .خود سازیم" نرگاا"،  ماركس

 آن كدامند؟ يهكنند این نظام و عوامل الغ ينھادین و ماھو تشخصام
ده است بر حول سھ ش يكھ امروزه فراگیر و جھان يدار سرمایھ تناسبام
جامعھ از سیاست در  يدایج  -١: ده استشناسیون بنا لیو یا آ يلطھ، جدایس

جامعھ از شرایط تولید و  يدایج   -٢. يكومتح  ندولت و اركا رشكل اقتدا
 ، سرمایھ، بازار و ارزشيصوصخ تیمالك ردر شكل اقتدا يماد معنتوزیع 

از   اش واسطھ يب يجامعھ از شناخت و آگاھ يدایج    -٣و سرانجام، . )بادلھم( 
طلق و پرھیزناپذیر م يهاید رشرایط زیست و فعالیت خود در شكل اقتدا

 .يدار الزامات اقتصاد سرمایھقوانین و  نبود
ھا  يدایجبارزه با این مكھ اشاره كردیم، عوامل  ھمان طورا این نظام، ما

این نظام در  يعین دترین تضا ياساس. روراندپ يھا را در خود مآن يو نف
  جامعھ روز بھ روز افزایش يو فرھنگ يماد يھا ثروت یک سواست كھ از ا آنج
روابط  يتمام يو كاالی يا سرمایھ تبھ دلیل خصل دیگر يیابند اما از سو يم

. شود يمحدود م  از پیش  ھا بیشجامعھ از آن يندمھرهب، امكان ياجتماع
، تشكیل يتاریایلروپ،  ران یا بھ اصطالح ماركسبزدماكثریت جامعھ را 

و . كارشان است ينیرو شھا، فروآن  امرار معاش يدھند كھ تنھا وسیلھ يم
 یک سو، بھ ویژه در زمان ما، از يدار است كھ سرمایھ ياین در شرایط

از بین   از پیش  ، بیشيانسان ي سودآورانھ تیفعال يرا، بھ معنا" كار"
 يھمھ چیز و بھ ویژه انسان و ھست  شجنسالك و مدیگر  يرد و از سوب يم

سرانجام . قرار داده است" كار ياجتماع دواح" يرا بر مبنا  اش ياجتماع
خود  ترنوشسدر تعیین  يگر روزافزون بھ دخالت يشم از جامعھ گرایعظی يبخش
كار و حرفھ محدود  يشاركت در امور تنھا بھ زمینھم تو این خواس. دارد
را در  يو سیاس ياجتماع يھا حیطھ يشود، بلكھ، بھ ویژه امروزه، تمام ينم



... و ي، تفریحيحیط زیستم، ي، بھداشتي، فرھنگياعم از آموزش: گیردبر مي
ننده، کمحدود  تیخود، حاكم لقابمر سر راه خود و در ب يدنم يجامعھ يلو

سرمایھ و  يسیاست، اقتصاد و ایدئولوژ يهحذف كنند حتاسلب كننده و 
راودات، م داست كھ در رون يو این در حال. یابد يم آن را يھا يمند قانون

 يو سیاس ياجتماع يآگاھ ، خوديمنجو ان ياجتماع يھا نبشجو  يطبقات يھا شنت
 حست كھ روا ھا نبشجبر بستر این . ندک يشد مر يو زحمتكش يربزدمجامعھ 

 يو سازماندھ ي، مسئولیت پذیريچنین كاردان و ھم يگردان -شاركت، خودم
 .شود يم فرا گرفتھ ياجتماع

كوچك و   در مقیاس يدار پساسرمایھ ياجتماع تناسبام يلگوابھ این ترتیب، 
 تكھ اكثری ينیروھای تیزیست و فعال تیدر واقع م اكنوناز ھآن  ينینج

ھا و  شوند، در اتحادیھ يم يدھند، اجتماع يجامعھ را تشكیل م معظی
شوند و از این طریق  يتحد ممتشكل و مختار مستقل و خودم يھا منجان

- مي بھ وجودگیرند،  يرا مفرا  يسازماندھ -دیریت و خودم  -، خوديخودآگاھ
 .گذارد يم شدرآید و پا بھ 

خواھد خود  يم يتغییر اجتماع دراینف يمونیسم بھ مثابھکاز   این بینش  پس
 ينونکتا يھا و از سوسیالیسم (speculative) را از متافیزیك، از فلسفھ

خواست . دھد ينم" وعده"را  يزیرا رستگار. تمایز سازدم )...يلیتخ(
خواھد  يبلكھ تنھا م. رددا يعرضھ نم يیا پارادیگم يتئور. ندارد يپیامبر

و  يو واقع يعین يتضادھا رشد درون يایدئولوژیك يواسطھ يشفاف و ب نبیا
باشد كھ ھم  يا بارزهم کریشغ و لبمخواھد  يم. باشد ينونکو حاضر  يح

مونیسم، بسط و کشكل و مضمون . ریان داردجشمان ما چاكنون در برابر 
و در   يشاركتم، ياست كھ اكنون در واقعیت جمع يآن چیز  سترشگ

فتھ نھ ياجتماع يھا نبشج يرھایشانھ  -ختارانھ و خودم   -خود يھا ایيتوان
 ایيھ آل ایده خواھد نمي"كارگر  ي، طبقھ ماركس لبھ عبارت دیگر، بھ قو. است

  ".نوین را آزاد سازد يخواھد عناصر جامعھ يتنھا م "بلكھ  "ق بخشدقرا تح
 : نیمک يدر این ارتباط اشاره م  از ماركس يفتارھایگما در زیر بھ 

 آلمان در كجا است؟  رھایش تثبم ن، امكا پس"
قرار دارد،  يا ریشھ يھاجیرزن رفشا تكھ تح يا طبقھ يگیر در شكل:   خسپا

كھ  يا نیست، طبقھ يمدن يخاص از جامعھ يكھ طبقھ يمدن يدر جامعھ يا طبقھ
 يخصلت جھان  اش يجھان يھا كھ بھ سبب رنج يھا است، سپھر طبقھ ي انحالل ھمھ

بر  يطلقمبلكھ  يا كند چرا كھ نھ ویژه يمطالبھ نم يا دارد و ھیچ حق ویژه
تواند نسبت  ينم یخيتار نكھ خود را بھ ھیچ عنوا ياند، سپھر او وارد كرده

 بھ طورنھ  كھ يباشد، سپھر يدعمتواند  يرا م يساناندھد بلكھ فقط عنوان 
دولت آلمان است،  يصول سیاسا خالفمخالف عواقب آن بلكھ تماما م يیزج

كھ خود را از  بخشد بدون آن يتواند خود را رھای يكھ نم يسرانجام، سپھر
 يھا را نیز رھایجامعھ رھا سازد و بنابراین آن يدیگر سپھرھا ي ھمھ

تواند خود  يراین نمكھ تكامل انسان است و بناب يبخشد؛ در یك كالم، سپھر
ھ این انحالل جامعھ، ب. بازیابد  ن را در تمامیتشآكھ  یابد مگر آن را باز
،  ماركس (. ترتیب، پرولتاریا است ینھ اب ،ویژه Stand یك پیشھ يمثابھ

بھ  ٣٩٦  ، جلد سوم، ص ماركس يحقوق ھگل، آثار فلسف يبر فلسفھ ينقد يبرا"
 ) فرانسھ، تأكیدات از ماركس

ھا بوده و یا  اقلیت  نبشجنون وجود داشتھ یا کكھ تا  يھای نبشج يیھلک"
خودآگاه   نبشجرولتاریا پ  نبشج. گرفتھ است يھا انجام م خود بھ سود اقلیت

 " .پذیرد يعظیم است كھ بھ سود اكثریت عظیم انجام م يستقل اكثریتمو 
 )١٨٤٨، مانیفست كمونیست،  ماركس(
 يھا يھا تنھا پیروز ياین پیروز يشوند ول يگاه كارگران پیروز م گاه"
آنان نیست  يبالواسطھ يبارزه آنان، كامیابم يواقع ينتیجھ. ذرنده استگ

ل کاین تش... ضج استنبلكھ اتحاد كارگران است كھ ھمواره در حال 
، ھر لحظھ در اثر يحزب سیاس بھ صورترولتاریا بھ شكل طبقھ و سرانجام پ

ل بار کاین تش يول. شود يختل ممگران وجود دارد كار دكھ بین خو يرقابت
 ).، ھمانجا ماركس( ...آید يم بھ وجودتر  حكممتر و  يدیگر قو

طبقات  يرھای يبارزه برام... خود زحمتكشان است رزحمتكشان، ام يرھای"
، بلكھ يامتیازات و انحصارات طبقات ينیست برا يا بارزهمكارگر، 



كامل  ايالغ يقوق و تكالیف برابر و براحاستقرار  ياست برا يا بارزهم
 )١٨٦٤زحمتكشان،  يلمللا من بینج، اساسنامھ ان ماركس(". يرژیم طبقات

نیست، بلكھ  يخاص يو یا تئور يا زحمتكشان فرزند فرقھ يلمللا من بینجان"
و  يطبیع يھا رولتاریاست كھ خود نیز از روندپ  نبشج يانگیختھ محصول خود

 يبھ شورا  زارشگ،  ماركس( ".درن سرچشمھ گرفتھ استم يھناپذیر جامعسركوب
 )١٨٦٧   لملل،ا بین يمومع
دھد،  يرا قرار م يگماتیكد  ، بینشيانتقاد  جناح اقلیت، در برابر بینش"

وضعیت  يبھ جا. نھد يرا م يآلیست ایده  ، بینشيماتریالیست  قابل بینشمدر 
كھ ما  يدر حال. شود ينقالب ما يحركھم يده است كھ تنھا نیروارا، يواقع

 يھا پنجاه سال جنگ يما باید پانزده، بیست الش : " یمیگو يبھ كارگران م
نید تا بتوانید نھ تنھا وضعیت موجود را ک يرا ط يبارزات جھانمو  يداخل

كومت ح يتغییر دھید، بلكھ خودتان را نیز تغییر دھید و آماده برا
 ) ١٨٥٣ كلن، يھا مونیستکھ محاكم يه، دربار ماركس(  ...نیدک
، شكل يدرت دولتقن از یعم ينبود بر علیھ شكل ي، انقالب مون پاریسک"

بود بر علیھ دولت  ي، بلكھ انقالبيیا امپراطور يمھورجمشروعھ، مشروطھ، 
بھ عنوان دولت، بر علیھ این سقط جنین ھولناك جامعھ، رستاخیز اصیل 

،  پاریس نموک. یافت يق مقم تحدمر دم بود كھ بھ دست خودمر ياجتماع يزندگ
از طبقات حاكم بھ  يا از دستھ يدرت دولتقانتقال   نبود كھ ھدفش يانقالب
 تسپ نتخریب این ماشی يسو بود بھ يدیگر باشد بلكھ انقالب يا دستھ

 )١٨٧١  در فرانسھ، يجنگ داخل  ، چركنویس ماركس( ."يطبقات يسركردگ
 
 از او  پس" يھا ماركسیسم"وسط ت  ستھ شدن پارانتز ماركسب -٢
 

، بعد از مرگ يكراسمد سوسیال يپرداز برجستھ ، رھبر و نظریھيكارل كائوتسك
 يو متافیزیك يانحراف يمیراث او را از ابتدا بھ صورت يبنا گ، سن ماركس

  جھان، در بخش يھا مونیستکھا و  ، سوسیالیست از آن پس. دھد يقرار م
را، بھ  ایيھ رینتكداندازد،  يكھ او جا م يتیزمجبھ  اغالبشان، با اتك

 يھا اگر چھ در موارد كتبماین . نندک ي، ابداع م"يسوسیالیسم علم"نام 
تغذیھ  يكمحدر ریشھ از آن  يگمھبسیار با ھم اختالف داشتند، اما 

 .مطرح ساختھ بود يتفكر آلمانمكردند كھ  يم
" يرینتكد"لیسم را ، سوسیا١٩٠١مشھور، در سال  يا در رسالھ يكائوتسك

" يمعل"ط بر چنین لتس. برخاستھ است" يرف علماخت ژشن"نامد كھ از یك  يم
اینان، . رخواھد آمدب" شنفكران بورژوا" يهھدعنیز تنھا از توان و 

" وندر"شوند كھ باید این علم را بھ  يم يسوسیالیست يآگاھ" نمالحا"
كارگر  يطبقھ" خلدا"بھ " رجخا"از  آن راد، ھند" تقالان"پرولتاریا 

 .كنند " ردوا"
در   ھمان اندازه ریشھ سلما بھمرین، تكد  يھ سوسیالیسم، بھ مثابھالبت"

... اما... پرولتاریا يطبقات يبارزهمدارد كھ در  ينونک يروابط اقتصاد
بھ  يژرف علم تشناخ  تواند بر اساس يتنھا م يامروز يسوسیالیست يآگاھ
شرط تولید  تصاد معاصر بھ ھمان اندازه پیشزیرا علم اق. آید وجود

رغم میل  اما بھ. باشد يدرن مماست كھ بھ عنوان مثال، تكنیك  يسوسیالیست
آورد و نھ  بھ وجودرا  يتواند نھ اول يوافر پرولتاریا، این طبقھ نم

نفكران روشرولتاریا نبوده بلكھ پسان، حامل علم،  ینھ اب... را يدوم
از افراد  يا تنھا در ذھن عده. )است يید از كائوتسكتأك(باشند  يبورژوا م

این افراد است كھ  يشود و بھ وسیلھ يتولد مماین قشر است كھ سوسیالیسم 
ترند، انتقال  پیشرو يكھ از لحاظ فكر ایيرولترھپسوسیالیسم بھ درون 

 يطبقات يبارزهم دوار آن راخود  يشود و اینان بھ نوبھيداده م
است كھ از  ينصرع يسوسیالیست يین ترتیب، آگاھھ اب. نندک يرولتاریا مپ

كارل ( ..."شود يپرولتاریا وارد م يطبقات يخارج بھ داخل مبارزه
 ).آلمان يدمكراس تئوریك سوسیال ي، در نشریھيكائوتسك
ساز در  ننده و سرنوشتکكم تعیین حدو  رذاگ تعدبدر این جا،  يكائوتسك

 يعلم يرینتكدول این كھ سوسیالیسم، علم یا ا:  شود يم يسوسیالیست  نبشج
او در . شوند يم يتلق" علم"است، بھ ھمان نسبت كھ  اقتصاد و یا تكنیك، 



 يتر م ، این مطلب را صریح"ماركسیسم يسھ سرچشمھ" يو در رسالھ ١٩٠٥سال 
ز علم جامعھ، با حركت از نقطھ نظر جنیست  يسوسیالیسم اساسا چیز: "گوید

شرف بھ آن ھستند مكھ  يا عدهدوم این كھ این علم را باید  ".پرولتاریا
 .كنند كھ خود قادر بھ اكتساب آن نیست يكارگر ياز خارج وارد طبقھ

را از  يو راسیونل، دیو يمنطق يكم، در ظاھرح، با طرح این دو يكائوتسك
  نبشج يھا برا دتماز آن تا  يسازد، كھ دیگر خالص يچراغ جادو رھا م

كھ عواقب شوم و  يبھ طور. شود يشوار مدنامقدور و یا بسیار  يتسوسیالیس
بھ این  النین با اتك. نیمک يشاھده ممزیان بار آن را ھمواره تا امروز 

چھ باید "جھان،  يھا مونیستک نبالی راست كھ كتاب زی يتقریر كائوتسك
" يعلم اجتماع"قلم، با تبدیل   شخرچنویسد و در آن، در یك  ي، را م"كرد؟
 :رسد يتر م وحشتناك يج، بھ استنتا"يرولترپ يایدئولوژ "بھ 
آورند،  بھ وجود يستقلم يایدئولوژ... كارگر قادر نیستند  يھا چون توده"

یا  يبورژواز يمیان ایدئولوژ:  ین صورت استھ اطرح مسئلھ تنھا ب  پس
لنین، چھ باید كرد؟ (  ."زیدگرا باید بر يیك يسوسیالیست يایدئولوژ

١٩٠٢( 
ف، نزمان، چون پلخا آن تاز رھبران سوسیالیس يست كھ بسیارا جالب این جا

 يباورانھ مواضع اراده... يف، تروتسكتلرود، مارسلوكزامبورگ، آك روزا
 را مورد نقد قرار" چھ باید كرد؟"لنین در يو آوانگاردیست )يلنتاریستو(
 يسرچشمھ و بان كھ يیك از آنان نسبت بھ احكام كائوتسك دھند، اما ھیچ يم

 يمونیستکو  يسوسیالیست  نبشج يكتاب لنین و انحرافات بعد ياصل ي ایده
 .دھند يبھ خود راه نم يشود، تردید يم

و  ياجتماع يخودرھای دراینف يمونیسم بھ مثابھکكھ  ياز آن ھنگام
علم "ن، تبدیل بھ دش لتغییر و در حامتحول، مپویا،  يبنابراین پدیدار

ف رشود و در انحصار و تص يرین مب يو یا حقیقت يدئولوژو ای" ياجتماع
ھمھ  يآید، راه برا يدر م... )يدولت(  يو یا دستگاھ ي، حزبي، قشريروھگ

 .شود يھموار م يانحرافات بعد
دن بھ علم، سوسیالیسم شترین انحراف این است كھ با تبدیل  ھممستین و خن

 نآورد كھ امكا يم در يفوذناپذیرنر و جحتم نریتكدر از سمونیسم کیا 
 يشرایط عین رھ بھ تغییجتحول كردن آن با تومردن و ب سوالنقد، بھ زیر 

 ياجتماع شنبج ركھ، سوسیالیسم از ام دوم این. شود يسدود مم، يو تاریخ
در . ف بر این علم استرشمآید كھ در مي يا لیت یا اتوریتھا ربھ ام

االمتیاز این علم  ختیار و صاحباال كھ رأسا خود را صاحب يدرتق شنتیجھ، نق
 يلطھسشود و در نھایت سوسیالیسم بھ  يكننده م نیطلق و تعیمداند،  يم

كم حانجامد كھ بھ  يم يو یا الیت يدولت يھا ، تكنوكراتيحزب يھا يبوروكراس
رولتاریا پ ل، خود را نماینده و رسوياز این علم یا ایدئولوژ يرخوردارب
 .ندک يم

 آید كھ بھ نام سوسیال يم در ياحزاب نریتكدیسم بھ در غرب، سوسیال
- آن. نندک يم يو ابد يكار و سرمایھ را تاریخ يهروزمر يصالحھم، يكراسمد

فق دید خود ااز برنامھ و  آن را يھا ناسیونیو آل يدار از سرمایھ  رشبھا 
 .اند ھمیشھ خارج كرده يبرا

 ياستالینیسم، نظام يغلبھ بر و بھ ویژه باتكااز انقالب   اما در شرق، پس
تا  ١٩١٧را نپذیریم كھ از  يمسكش يشود كھ اگر این گفتھ يستقر مم

آمریكا و یا  يالت متحدهاسوسیالیسم بود تا ای ، دورتر از اش يفروپاش
نكر آن شود كھ این متواند  يم يتر كس ، حداقل كميغرب يروپاا يھا كشور

ھا و  لطھساز  ياجتماع يدرھایخو يبا سوسیالیسم بھ معنا يرابتنظام ق
 يبھ اصطالح سوسیالیست يدر كشورھا. نداشتھ است يدار سرمایھ يھا ناسیونیآل

روند  ينھ تنھا رو بھ تخفیف نم يدار سرمایھ يجامعھ يهویژ يدایجسابق، سھ 
 يلك انحصارمسیاست بھ . یابند يم اارتق باالتر و حادتر ايبلكھ بھ درجھ
و سرانجام  يو دفتر سیاس يمركز يمیتھکدودتر از آن مح حتاحزب و دولت و 

 ي، ھمھيو نمایش يصور يجامعھ، با وجود شوراھا. آید يم  رھبر در  شخص
 لستقم يھا منجتشكیل ان يھا را كھ آزادترین آن يابتدای حتااختیارات و 

واحد  يدولت و حزب ينازع و خودكامھمبال تدفاع از خود باشد بھ حاكمی
ست كھ ا جا شود و جالب این يجامعھ م تاالختیار سرنوش ند كھ صاحبک يم  تفویض



 شپوش ت، تحيمدن ياز جامعھ يلک بھ طورد از زحمتكشان و ی لعخاین  يتمام
    .پذیرد يرولتاریا صورت مپو حاكمیت  يرھای يایدئولوژ

 
 .سوسیالیستي و انجمني قرار دارد پچالشي كھ در برابر چ   -٣
 

دیگر است   يبینش يارایھقرار دارد،  ير چپ سوسیالیستبرابكھ در  يچالش
 .مونیسمکاز سوسیالیسم یا 

قرار  ياجتماع  نبشج  رھایش   -و خود يختارم، خود این بینش ينیادبدر كانون 
 جدید ي ھا ھا و مسیر شیوه فدر كش. خود يھا ایيخود و توان تدر شناخ:  دارد

در خلق كردن و . خود تطالبام ھا و ھق بخشیدن بھ خواستقدر تح. )يتئور( 
 نو از سرآغازید ير سازگددر . ياجتماع تناسبام ناشكال نوی نآزمود
و  يت شناختن چندگانگیو سرانجام در بھ رسم )"يپراتیك انتقاد"(  ھا تالش
 .ھا يستیز ھا و ھم يزیست دادن بھ ھم و بنابراین در سازمان  ضوتعا

 دط خوسو شرایط آن تو ياجتماع يھست يطھبالواس بحتصا يكمونیسم بھ معنا
بازار و  ایيرمانروف، از  ست از قانون سرمایھ و ارزشسگ يجامعھ، بھ معنا

لطھ س، يپایان بخشیدن بھ استثمار، نابرابر يرانھ، بھ معنابزدمناسبات م
است  ينھ یك جبر تاریخ... ي، ایدئولوژیكي، اقتصاديسیاس يھا ناسیونیو آل

موعود و نامعلوم و بیگانھ با اشكال و  يا در آیندهكھ  يو نھ آرزوی
سوسیالیسم، . ق خواھد یافتق، فعالیت و مبارزه، تحيزندگ ينونک يھا شیوه

زمین  يرو" و سعادت يخوشبخت " نریتكدجا، غایت مطلوب نیست،  در این
،  مونیسم، در این بینشک...  نیست، محتوم نیست" آل ایده"نیست، 

بدیع و  يھا و شیوه ھاشكل فدر كش:  است  يطلببارزهمو  ، ، چالش"يبند شرط"
 خود و دو يهسخ كنندفد خود، گر خود، ناق شجنسر خود، گ شسرپنو و ھمواره 

 بح، در تصاياجتماع يیجو داخلھمدر ... خود يهگر باره سازنددباره و 
در ... يمدن يران و جامعھبزدم، ياجتماع نناکط نیروھا و بازيسسیاست تو
ستن سگدر ... نو يابتكارھا تافتن بھ پیشوازشجدید و  يھا نمونھ نخلق كرد

، "ھا يناپذیر ن امكا "با  يحاكم، در رویاروی يھا ناسبات و ارزشماز 
 ."ھا يدنش نا"با "... ناتکممنا "

زند،  يشود، جوانھ م يشود، موضوع روز م يم" مكنم"جا،  در این  "ياتوپ " پس
و  يباره بازنگر شود و دو يم يفنشود،  يسخ مفشود،  يقد منشود،  يآزموده م

بارزه و مفعالیت و  نبھ میدا يیعن. شود يشود و یا خلق م يم يبازساز
،  ھایش يسنجاتھا و نا سنجات يرود، با ھمھ يم يمدن يجامعھ تشاركمو   آزمایش

و  يفرد يھا ، خواستھ ھایش ھا و انفصال ، اتحاد ھایش يو ھمبستگ  ھا عزنات
،  ھایش يھا و ناتوان ي، نیرومند ھایش يكار ھا و محافظھ سارتج،  اش يت جمع الیتما

 ...ھایش ردیدتھا و  ایقان


