
 

 

 1ایستایی و پیشتازی مارکسیسم

 رزا لوکزامبورگ 

 کهن. ی: برگردان

 

جنبش سوسیالیستی در فرانسه و »تحِت عنوان -در یادداشت سطحی و درعین حال جالبش ( Karl Grün)کارل گرون 

  ِسیمون، تاثیرات بسیار متفاوتی بر طرفداران کند که تئوریهای فوریه و سن تقریبا بدرستی اظهار می 2«بلژیک

های  سیمون جّد معنوِی یک نسِل کامل از پژوهشگران و نویسندگاِن برجستٔه عرصه سن 3 .اند شان داشته هرکدام

وار  اشخاصی بودند که کورکورانه و طوطی -ییبا استثناها–روان فوریه  مختلف فعالیِت روشنفکری بود؛ اما دنباله

برای –توضیِح گرون . عاجز بودند -به هر شکل–های استاد  دادن آموزه کردند و از ترقی سخنان استادشان را تکرار می

این است که فوریه سیستم کاملی از جهان ارائه داد که همٔه جزئیاتش دقیقا تشریح شده بودند؛ حال  -این اختالف

گرچه بنظرم . های بزرگ و مهم را جلوی مریدانش ریخت و درهمی از اندیشه  سیمون فقط مجموعٔه پراکنده آنکه سن

رسد که گرون توجه بسیار اندکی به اختالف درونی و اساسِی تئوریهای این دو صاحبنظِر کالسیِک حوزٔه  می

بدون تردید، وقتی که . درست استاش  کنم که مشاهده سوسیالیسم تخیلی نشان داده، اما در مجموع احساس می

تر از ساختاِر کامل و  برانگیزاننده[ برای ذهن]شود، در عمل  ها، فقط با خطوط کلی ترسیم می یک سیستم از ایده

گذارد و هیچ فضایی برای تالش مستقِل یک اندیشٔه فعال  نمی ن باقیافزوددر منظمی است که جایی برای 

 .کند بازنمی

نیز صادق است؟ واقعیت مسلم  -سالها قابل توجه بودتا که -های مارکسیسم  رابطه با ایستایی آموزهآیا این استدالل در 

و آخرین « کاپیتال»این است که بجز یک یا دو اثِر مستقل که نشانی از رشِد تئوریک دارند، بعد از انتشار آخرین جلد 

. تئوری مارکسیستی چیزی عرضه نشده است یادداشتهای انگلس، بیش از چند کار ارزشمنِد تشریحی و توصیفیِ 

مانده  نخورده باقی  مضمون این تئوری، درست در همانجایی که دو بنیانگذار سوسیالیسم علمی رهایش کردند، دست

 .است

آیا علتش این است که سیستم مارکسیستی، چارچوب بیش از حد سخت و سفتی را بر فعالیتهای مستقِل ذهن تحمیل 

توسط خیلی از شاگردانش، بشود انکار کرد که مارکس، در رابطه با تکامل آزادانٔه تئوری  نمی[ هالبت]کرده است؟ 

که به انتخاب -ها  هم مارکس و هم انگلس ضروری دیدند تا نسبت به اظهارات خیلی. ایفا کرد  ی نقش بازدارندهتاحدّ 

آمیز برای حفظ و حراست از  ِت وسواستالش و دق! سلب مسئولیت کنند -خواندند خود را مارکسیست می ،خودشان

در   گری بار باشد که افراط تواند همانقدر برای یکپارچگِی پروسٔه اندیشه فاجعه در بعضی مواقع می« حریم مارکسیسم»

در « استقالل اندیشه»انداز مارکسیستی، و اصرار در َعلَم کردن  یعنی رّد کردن کامل چشم: جهِت عکس آن است

 .                                نه مانعگو  برخورد با هر 
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بینیم تا راجع به نظریات کم یا بیش کاملی که  آید خود را محق می هنوز، فقط آنجا که پای مسایل اقتصادی بمیان می

دیالکتیکی از -یعنی همان برداشِت ماتریالیستی–او   ارزشمندترین آموزه. مارکس برایمان به ارث گذاشته، حرف بزنیم

ای نسبت به  کننده که دید تازه برجسته و هدایت    ٔبرایمان چیزی نیست مگر یک متِد تحقیق و معدودی اندیشه -یختار 

گشاید، و روانمان را برای  پایاِن فعالیِت مستقل را برویمان می اندازهای بی دهد، که چشم دنیای کامال نوین بما می

 .دهد پر می و  پرواز بر فراز مناطق بکر بال

این سالح عالی و . های مارکسیستی سطحی هستند ، بجز در موارد استثنایی، میراثاینحال، حتی در همین حوزهبا 

است؛ و تئوری ماتریالیسم تاریخی در همان سطح تکمیل ناشده و ناقصی که توسط  زده استفادگی زنگ  جدید از بی

 . است اش عرضه شده بود باقی مانده پردازشگران اولیه

منظم بودن ساختمان مارکسیستی است که اجازه  و  سفتی و کامل و  شود گفت که این تقصیِر سخت نمیاز اینرو 

 .دهند را ادامه [ تئوری مارکسیستی]های مارکس بتوانند ساختِن عمارت  دهد تا جانشین نمی

راستش . مارکس باشندشنویم که جنبش ما فاقد افراد بااستعدادی است که قادر به تکامِل بیشتِر تئوریهای  غالبا می

. تواند پاسخی برای پرسِش اولیه باشد نیازمند توضیح است و خودش نمی -که خیلی هم طوالنی شده-خوِد این فقدان 

ای از تاریخ، نیاز واقعی  اگر در دوره. دهد باید بخاطر داشته باشیم که هر عصری مصالح انسانی خودش را شکل می

آفریند که الزمٔه پاسخگویی به آن نیاز  ود داشته باشد، همان دوره نیروهایی را میگِر مسایل تئوریک وج به یک تحلیل

 .هستند

 آیا یک نیاز واقعی، یک تقاضای موثر برای تکامِل بیشتر تئوری مارکسیست وجود دارد؟ 

راجع به اختالِف   ، در یک مقاله4سوسیالیست های نیمه قریحٔه فابیان ، اندیشمنِد صاحب(Bernard Shaw)برنارد شاو 

گیرد که چرا گفته بود  سخر میتمرا به باد ( Hyndman)انگلیس، هیندمن  5میان مکاتب مارکسیستی و جفونزیانیِ 

؛ باآنکه 6است[ کمبودی]درک درستی از مارکس به وی داده، و تئوری مارکس فاقد هرگونه شکاف « کاپیتال»جلد اول 

متعاقبا اظهار کرده بود که جلد اول و تئوری ارزشی که در آنجا آورده « لکاپیتا»فردریک انگلس در مقدمٔه جلد دوم 

برنارد  سلمام. جواب خواهد ماند ای را هنوز الینحل گذاشته که تا چاپ جلد سوم بی شده، یک مسئلٔه اقتصادی پایه

را با این  ن خودهیدمهم حتی اگر ؛ نشان دهدموضع هیندمن را   سطحی بودن در همینجا مسخرگی وشاو موفق شد تا 

  7!با او همنظر استواقعیت تسال دهد که همٔه جهاِن سوسیالیستی 

در این . ]منتشر نشد ۴۹۸۱یعنی نرِخ سودـ تا سال -حِل مسئله اصلی در اقتصاد مارکسیستی  با راه« کاپیتال»جلد سوم 

دکترین مارکسیستی توانست . یان بوددر آلمان، مثل سایر کشورها، تهییج بر سر مطالِب ناکامِل جلد اول در جر [ اثنا

و . انگیز بود موفقیِت تئوری مارکسیستِی ناتمام شگفت. صرفا براساس همان جلد اول، محبوبیت و مقبولیت پیدا کند

 .وجود دارد  کسی واقف نبود که کمبودی در این آموزه

فل محدوِد متخصصان را بخود جلب کرد منتشر شد، از همان ابتدا توجٔه محا« کاپیتال»عالوه بر این، وقتی جلد سوم 

شود، جلد تازٔه  مربوط می -بمثابه یک کل-اما تا آنجا که به جنبش سوسیالیستی . ها را برانگیخت نظرات بعضی و نقطه

. آنها چیره شده بود، نگذاشت[ باور]های مندرج در جلد اول، بر  عمال هیچ تاثیری بر بخش وسیعی که ایده« کاپیتال»

ئوریِک جلد سوم نه تنها هیچ تالشی را برای شناساندن آن بیدار نکرد، بلکه هیچ کوششی را برای توزیع استنتاج ت

پیرامون « ای مایوسانه»دموکراتها، گاهی همان نجواهای -اما برعکس، حتی در جمع سوسیال. اش برنیانگیخت وسیع



 ایستایی و پیشتازی مارکسیسم 3

 
revolutionary-socialism.com گرايش سوسیالیزم انقالبى 

دموکراتها تنها اثبات -به این معنی، سوسیال. آمد شد که غالبا از دهان اقتصاددانان بورژوا درمی شنیده می جلد سوم 

 .         بودند قبول کرده« کامل»که در جلد اول عرضه شده بودـ بعنوان یک اثر -ارزش را « ناقص»کردند که تئوری 

 توان این پدیدٔه بس مهم را توضیح داد؟ چطور می

ت، ممکن است در اینجا دالیل خوبی برای تمسخر دیگران اس« استهزاء»شیفتٔه ( قول خودش به )برنارد شاو کسی که 

اما اگر چنین بکند، در اصل به ! داشته باشد -رسد اش به مارکس می تا آنجایی که ریشه-  کل جنبش سوسیالیستی

، یک گواِه «کاپیتال»سرنوشت عجیب جلد دوم و سوم . های جدی زندگی اجتماعی ما پوزخند زده است همٔه جلوه

 .وشِت عمومِی تحقیقاِت تئوریک در جنبش ماستقطعی راجع به سرن

در اصل بمثابٔه مکمِل نقد مارکس به کاپیتالیسم  -بایست ـبدون تردید می« کاپیتال»نظر علمی، جلد سوم  از نقطه

بدون جلد سوم، ما نه قادر به درک قانوِن واقعا حاکِم نرخ سود بودیم و نه قادر به انشقاق ارزش اضافه . شد تلقی می

اما نکتٔه اصلی این است که همٔه این . سود، بهره و اجاره، و نه قادر به درک کارکرِد قانوِن ارزش در حوزٔه رقابتبه 

تا جایی که . اند اهمیت مشکالت، اگرچه از منظِر تئوری محض مهم هستند اما از منظر عملِی جنِگ طبقاتی نسبتا بی

 -یعنی همان توضیِح علمِی استثمار–یادین، منشاء ارزش اضافی شود، مسئلٔه تئوریِک بن به جنگ طبقاتی مربوط می

سازِی روند تولید، مبانِی عینِی انقالب سوسیالیستی را بشکل  است؛ که توام با توضیِح گرایشاِت معطوف به اجتماعی

 .دهند علمی توضیح می

سلِب مالکیت از سلِب » شود که اند؛ در آنجا تشریح می حل شده« کاپیتال»در جلد اول [ فوق]هر دو مشکل 

. فزایندٔه سرمایه است 8 [تراکم]ناپذیر و نهایِی تولیِد ارزش اضافی و تمرکز و  ، نتیجٔه اجتناب«کنندگان مالکیت

کارگرانی که . است  ای جنبش کارگری تامین شده نیاز پایه[ در جلد اول]شود،  بنابراین، تا جایی که به تئوری مربوط می

بقاتی درگیرند، عالقٔه مستقیمی به نحؤه توزیع ارزش اضافی در میان گروههای ذیربِط بطور فعال در جنگ ط

چگونه در جریان توزیع، موجب آرایِش مجدد تولید « رقابت»استثمارگران ندارند؛ بعالوه عالقه ندارند بدانند که 

 . شود می

 .اند اخوانده گذاشتهرا ن« کاپیتال»جلد سوم  -سوسیالیستها بطور عام–به همین دلیل است که 

اما در جنبش ما، هرآنچه که در مورد دکترین اقتصادی مارکس صادق است، در مورد تحقیقات تئوریِک عام نیز صدق 

تواند در حوزٔه تئوریک، به اتکای خویش،  این توهم محض است که طبقٔه کارگر، در اشتیاقش به پیشروی، می. کند می

، حقیقت این است که امروز تنها طبقٔه کارگِر است که اهمیت و عالقه به تئوری را بقول انگلس. العاده خالق شود فوق

حتی . های فرهنگِی زمانٔه ماست ترین جلوه ، یکی از برجسته اشتیاق شدید کارگران به دانش. درک و حفظ کرده است

ِت فعال کارگران در صف اما شرک. از نظر اخالقی، مبارزٔه طبقٔه کارگر نمایانگر نوسازِی فرهنگی جامعه است

 . پیشتاِزعلم، منوط به تحقق شرایط اجتماعِی معینی است

شود؛ و هدف این فرهنگ بعضا  توسط طبقٔه حاکم آفریده می( علم و هنر)در هر جامعه طبقاتی، فرهنِگ روشنفکری 

 . حاکم است تامین رضایت مستقیِم ملزوماِت پروسٔه اجتماعی، و بخشا ارضای نیازهای ذهنِی اعضای طبقهٔ 

( در دوره حاضر Third Estate 10مشابه طبقه سوم) 9پیش  های پیشین، طبقات روبه در تاریخ مبارزات طبقاتِی دوره

با آنکه اینان . تامین کنند( انتلکتوئلی)شان  خود را از طریق سلطٔه روشنفکرانه  توانستند مقدماِت سلطٔه سیاسی می
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توانستند علم و هنر جدیدی را در برابر فرهنگ منسوِخ عصر رو به  این همه میهنوز جزو طبقات فرودست بودند، با 

 .ایجاد کنند( انحطاط)زوال 

پرولتاریا در موقعیت کامال متفاوتی قرار دارد؛ تا زمانیکه در چارچوب جامعٔه بورژوایی محبوس است، بمثابٔه یک 

در . اش، بطورخودانگیخته، فرهنگ فکری خودش را بیافریند هخواهان تواند در طول مبارزٔه ترقی طبقٔه فاقد دارایی، نمی

چارچوب جامعٔه حاضر، تا وقتی که بنیانهای اقتصادی بقوت خود باقی هستند، فرهنگی غیراز فرهنگ بورژوایی 

، کراوات، استفاده از کارِت ویزیت و "سوسیالیست"حتی اگر هم بعضی از پروفسورهای . تواند وجود داشته باشد نمی

های بارزی از مشارکِت فرهنگی آنان معرفی کنند، با این همه طبقٔه کارگر، بمثابٔه  سوارِی پرولتاریا را نمونه چرخهدو 

علیرغم این واقعیت که طبقه کارگر با دستان خودش کلیِت بستر . طبقه، در دایرٔه فرهنِگ معاصر جایی ندارد

جازه دارد که از این فرهنگ لذت ببرد که در اجرای رضایتبخِش آفریند، اما فقط تا جایی ا اجتماعِی این فرهنگ را می

 .     الزم باشد -اقتصادی و اجتماعِی جامعٔه کاپیتالیستی در پروسٔه -وظایفش 

طبقٔه کارگر در موقعیتی قرار نخواهد گرفت که بتواند علم و هنر خودش را بیافریند مگر آنکه از موقعیت طبقاتی 

 . ددکنونی خود کامال رها گر 

تواند بکند، حراست از فرهنگ بورژوایی در برابر اقدامات ویرانگرانٔه  طبقه کارگر  بیشترین کاری که امروز می

حتی در همین راستا، کارگران، در جامعٔه . بورژوازی، و آفرینش شرایط اجتماعِی الزم برای توسعٔه آزادانٔه فرهنگ است

شان  های فکری الزم برای مبارزٔه آزادیبخش خواهند بود که بتوانند سالح گستردٔه فعلی، فقط تا جایی قادر به پیشروی

 . را بیافرینند

و بعبارتی به رهبران )به طبقٔه کارگر  -(انتلکتوئلی)در عرصٔه فعالیتهای فکری -اما این شرط محدودیت بسیار سختی را 

ر فقط در یک بخش خاص از علوم، یعنی علوم طبقه کارگ  نتیجتا انرژِی خالق. کند تحمیل می( روشنفکری طبقه کارگر

، «با عصر تاریخی ما 11به لطِف پیونِد غریِب ایدٔه طبقٔه چهارم»ماند؛ آن هم به این دلیل که  اجتماعی، محدود می

این پیوند، میؤه خوبی در . روشنگری راجع به قوانیِن تکامل اجتماعی، براِی مبارزه طبقاتی کارگران ضروری شده است

 .                                                  اجتماعی ببار آورده که همان یادنامٔه تاریخِی فرهنگ پرولترِی روزگار ما، یعنی دکترین مارکسیستی استعلوم 

، با توجه به اهداف 12عیار است تانیک تمامیه عنواِن یک دستاورد علمی، یک تااما اثر خلق شدٔه مارکس، که ب

چه در آنالیز دقیق و جامع اقتصاد کاپیتالیستی . رود ز مرِز مطالباِت سادٔه مبارزٔه طبقاتِی پرولتاریا فراتر میآفرینشش، ا

های کاربردِی بیشمارش، مارکس چیزی بمراتب بیشتر از آنچه که مستقیما  با عرصه-اش  و چه در روش تحقیِق تاریخی

 . است دهبرای اجرای عملِی جنگ طبقاتی الزم بود، ارائه نمو 

مان، و پیدا شدِن تقاضا برای پاسخگویی به مشکالت عملِی جدید است که ما یکبار  تنها متناسب با پیشروی جنبش

. ای استخراج کنیم و بکار ببندیم زنیم تا بلکه از دکترینش، اجزای تازه دیگر به درون گنجینٔه فکری مارکس نقب می

های کهنه ادامه دهد،  عملی تمایل دارد تا به کنکاش در اندیشه اما از آنجا که جنبش ما، مثل همه کارزارهاِی زندگیِ 

گیرِی تئوریک از سیستم مارکسیستی بسیار  بهره[ از اینرو]شان سپری شده است،  و به اصولی پایبند بماند که تاریخ

 . است ُکند به پیش رفته

مان هستیم، دلیلش این  ستایی در جنبششاهد ای -شود تا آنجا که به مسایل تئوریک مربوط می–به این ترتیب اگر ما 

. است شویم فاقد قابلیت تکامل است، و یا تاریخش سپری شده نیست که تئوری مارکسیستی که با آن تغذیه می
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مان که از زرادخانٔه مارکسیستی  ایم چگونه از مهمترین سالحهای فکری برعکس، دلیلش این است که ما هنوز نیاموخته

تا آنجا که به . ای شایسته استفاده کنیم مان، بگونه م نیاز عاجل به آنها، و در مراحل ابتدایی مبارزهایم، به هنگا برگرفته

. های بهترش هستیم شود، این صحت ندارد که مارکس تاریخش گذشته است و ما جانشین مبارزٔه عملی مربوط می

این صحت ندارد که . است پیشی گرفته -لییعنی حزِب مبارزان عم–اش، از ما  برعکس، مارکس با آفرینِش اثر علمی

های مارکس  گیری از ایده مارکس دیگر جوابگوی نیازمای ما نیست، برعکس این نیازهای ما هستند که برای بهره

 .                                        کنند کفایت نمی

 -که اولین بار در تئوری مارکسیستی تشریح شد-  حاکم بر هستی پرولتاریا ِاز اینرو در جامعٔه معاصر، شرایط اجتماعی

نظیرِ  اگرچه تئوری مارکسیستی جزو ابزار بی. گیرند با تحمیل خود به سرنوشِت تئوری مارکسیستی، از آن انتقام می

ش خورد و گرای است؛ چرا که بدرِد فرهنگ طبقٔه بورژوا نمی مانده استفاده باقی  فرهنگ انتلکتوئلی است، با اینهمه بی

تا زمانی که طبقه کارگر از شرایط . اش دارد های مبارزٔه روزانه شدیدی به نیازهای طبقه کارگر، برای تامین سالح

هستی اجتماعیش رها نشود، متد مارکسیستِی تحقیق، همراه با سایر وسایل تولید، اجتماعی نخواهد شد؛ و تماما و در 

اش بطور کامل تکامل  های عملی نخواهد گرفت؛ و همه ظرفیت ابعاد وسیع، به سود انسانیت مورد استفاده قرار 

 .         نخواهد یافت
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