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  ایستوان مزاروش

ی محوری زمانه  ی مسأله توان با اثری روبرو شد که چنين مستقيم به مواجھه ندرت می به
سازی ھر بخش تصورپذیر زندگی روزمره، ھمراه با  سازی سرمایه و کاالیی جھانی.* رفته باشد

ناپذیر برای  ھای انقالبی در سراسر جھان، بنيانی تقریباً تزلزل یی از جنبش فروپاشی مجموعه
. داری تعيين خواھد کرد ی ما را این یا آن شکل سرمایه این ادعا فراھم کرده است که آینده

 به» تداوم بيگانگی«و یا » مرگ سوژه«یا » پایان تاریخ«ی تاریخی کنونی، خواه با عنوان  لحظه
داری  بيان درآمده باشد، با بحران ژرف ناتوانی در تصور فراروی ازمناسبات اجتماعی سرمایه

ھای اخير را به بازآزمایی  ی این واقعيت، شماری از تالش کننده خصلت نگران. شود متمایز می
دادن به  یی جز تن شود که ما ھيچ چاره ادعا می. اھميت معاصر کار مارکس برانگيخته است

از پيش روشن  در پرتو قدرت این ادعای شایع، بيش . ھای جھان موجود نداریم یتمحدود
ی رادیکال، درانداختن طرح بدیلی  روی نظریه ی پيشِ  ترین وظيفه شود که امروزه مھم می

  .است» داری واقعاً موجود سرمایه«بخش در برابر  رھایی

بخش فراگير در حال افزایش  آزادی ی یک بدیل که آگاھی از نياز به طرح دوباره اما در حالی
چين  دست. نر کسی مایل است خود را در کوششی واقعی غرقه سازد است، ظاھراً کم

گوید  ھای مارکس که خطاب به امروزیان سخن می ھای خاصّی از اندیشه کردن بخش
یک چيز است و بازاندیشی کليات آثار مارکس در ) اشباح مارکس ھمچون کار دریدا در(

شدن با انواع و اقسام نقد  سرگرم. ی کنونی چيزی دیگر ، آن ھم در پرتو مخمصهمجموع
پردازی معنای  یک چيز است و مفھوم) ھر قدر ھم که مھم باشد(نھادھا و متفکران موجود 

دقيقاً از این لحاظ است که اثر مزاروش اھميت وافری . انداز سوسياليستی چيزی دیگر چشم
ی موجود  ن مستقيم و صادقانه با بحران تصور بدیلی برای جامعهی اندکی چني عده. یابد می

دھد که  اِی موشکافانه نشان می ی ھزار صفحه مزاروش در این مطالعه. اند رودررو شده
بحرانی ساختاری، «ی آن فرو رفته که مشخصه» رکودی پيوسته«دارِی کنونی در  سرمایه

فرسا  قدر طاقت ين حال او با تالشی ھماندر ع). Meszaros 1995:597(است » دائمی و مزمن
ھا برای ایجاد انقالب سوسياليستی، برای حرکت از  دھد که شکست تمامی تالش نشان می

ی  داران به سوی الغای خود سرمایه، منجر به این شده که اصل ایده نابودی سرمایه
الغای کند که  مزاروش بارھا تأکيد می. سوسياليسم در بحران عميقی گرفتار شود

سرمایه لزوماً نفس سرمایه را در مقام شکل اجتماعی ) Personification( شدن شخصی
آورد که بقای شکل  او استدالل می. سازد وساز اجتماعی ملغی نمی روای کنترل سوخت جھان



سنخِ شوروی،  ی تعامالت اجتماعی در جوامع ھم کننده ی تعيين ی واسطه سرمایه به منزله
 باالترین سطحی  بسنده بودن تمرکز بر نابودی کارگزاران سرمایه به منزلهگواھی است بر نا

نمای  وانگھی، چنين جوامعی نتوانستند از نواقص منش. نظریه و عمل سوسياليستی
ی  ھای مردم کارگر را از اصل ایده اجتناب کنند و این شکست، توده» کالسيک«داری  سرمایه

کند ما نخواھيم توانست خود را از  تأکيد می مزاروش. سوسياليسم روگردان کرده است
چه او  که آن انسداد مطلقی که جنبش سوسياليستی به آن رسيده برھانيم؛ مگر آن

ھایی را مشخص کند  ی که شکل»ی گذار نظریه«. نامد از کار درآوریم می »ی گذار نظریه«
  .دھند که بتوانند به دست گرفتن انقالبی قدرت را به سمت الغای سرمایه سوق

تواند به  ، نمیالغای سرمایهھای الزم برای رسيدن به  ایجاد ميانجی«: نویسد او می
گرانه و بينابينی به  ھای ميانجی زیرا اگر از ھمان آغاز گام. یی دور و نامعلوم موکول شود آینده

ھا ھرگز  سازی مطرح نشود، این گام ناپذیر از استراتژی دگرگون یی جدایی عنوان مرحله
  :کند که عالوه بر این او استدالل می). 1995:729(» داشته نخواھد شدبر

اقتصادی و سياسی - اشاره کردن به عالیم بحرانی که حاکی از فروپاشی نظم اجتماعی«
اما بحران ساختاری ژرف نظام سرمایه، به خودی خود برای . مستقر است، زحمتی ندارد

را در } فروپاشيده{ھای  بایستی تکه. کافی نيستآميز  آمدی موفقيت برانگيختن اعتماد به پی
ترین  در این زمينه حتی سھمگين. یی ایجابی تدوین کرد زمان مناسب گرد آورد و به شيوه

گفتن » نه«. کنند ھا به خودی خود کمک چندانی نمی فرساترین فروپاشی ھا یا طاقت بحران
اما . شده است ی نفی بی برای ابژهتر از ترسيم خطوط کلِّی بدیل ایجا مراتب ساده ھميشه به

حتی نفی ناقص امر موجود، تنھا در صورتی معقول و مشروع شمرده خواھد شد که بر مبنای 
» باشد} صورت گرفته{ی اجتماعی  اندازی منسجم و استراتژیک از کّل مجموعه پيچيده چشم

)xvii-xviii.(  

چنين {. ھيچ توھمی ندارد» گذاری  نظریه«ھای ترسيم خطوط کلّی  ی دشواری مزاروش درباره
ی مستقر است، بلکه عالوه بر آن   نه فقط مستلزم حرکت بر خالف جریان اندیشه} کاری

ی یک  منزله زیرا ماھيت خود سرمایه به. بایستی منطق خود سرمایه را نيز به چالش بکشد
رای ی تاریخی و گذ  کند که مرحله روا، این عقيده را القا می شکل اجتماعی جھان

داند که  در عين حال مزاروش به خوبی می. داری، ھمانا طبيعی و تغييرناپذیر است سرمایه
اگرچه . شھرباوری را دربردارد ی آینده، خطر لغزیدن به درون آرمان ترسيم نقشه دقيق جامعه

شھرباورانه در بدو امر ارضاکننده به نظر برسد، به طور  ھای آرمان کشی ممکن است نقشه
یی فراتر ببرد که در پی نقد آن  ای شکل اجتماعی تواند اندیشه را از خطوط حاشيه یکلّی نم
ی  دربردارنده» پس از انقالب چه خواھد شد؟«ی مواجھه با این مسأله که  وظيفه. است

ھا و  یی حول محور توضيح و تفسيِر گرایش وظيفه. تر و دشوارتر است تکليفی شاق
ھای نظام  توانند فراسوی حاشيه ی مدرن که می معهھای اجتماعی ذاتی جا بندی صورت

  .را به ما نشان دھند  کنونی سرمایه

یی  بلکه نقد موانع مفھومی. نيست ی گذار نظریهکتاب مزاروش شرح محتوای مشخص 
ی آن شامل مجموعه انتقاداتی  بخش عمده. کند سد می ی گذار نظریهاست که راه را بر 

ی قانون تغييرناپذیر تاریخ بشر  منزله شکل سرمایه را به گسترده عليه کسانی است که یا
مزاروش . مانند پردازی گذرگاھی برای فراروی از آن وامی گيرند و یا در مفھوم فرض می
دموکراسی و استالينيسم حمله  ھای سوسيال تندی به محدودیت که از گروه دوم، به درحالی

او . پروراند ز گروه نخست، نقدی ویرانگر را میھایک و وبر ا ھایی چون فون برد؛ عليه چھره می
الملل دوم است و  شان بين گيرد که خاستگاه ھایی را ھدف می ویژه گرایش مارکسيست به
توان شرایط مادّی  ی سرمایه نيست، می یی که توليدکننده پندارند برای به بار آوردن جامعه می

داری  ِد مارکس بارھا گفته که سرمایهبدون شک خو. داری را مستقيماً به کار گرفت سرمایه
الملل دوم آن را  ھای بين اما مارکسيست. شرایط مادّی انحالل خویش را به وجود خواھد آورد
خودکار از تمرکز سرمایه و اجتماعی شدن - بدین معنا گرفتند که سوسياليسم به طرزی شبه



بزرگ و به قدر کافی قوی بود تا به  تنھا چيز مورد نياز، حزبی. آید داری به بار می کار در سرمایه
از ھمين رو آنان ھيچ . را گرد ھم آورد} فروپاشيده{داری، قطعات  محض سقوط سرمایه

ھای  یی سوسياليستی حس نکردند و از ممنوعيت مسئوليتی برای بيان تصوری از آینده
  .ستفاده کردندورزی ا یی برای تنبلی در اندیشه شھرباوری به عنوان بھانه مارکس عليه آرمان

مراتبی طبقه،  ھای سلسله ھا به بيماری نظام تر مارکسيست کند بيش مزاروش تأکيد می
داری  توان شرایط مادّی سرمایه به ھمين دليل درنيافتند که نمی. جنسيت و نژاد مبتال ھستند

 ھای الزم برای گرچه شرایط مادّی، شکل. را مستقيماً برای خلق جھانی نوین به کار گرفت
ھا منوط به ضرورتی تاریخی نيست، بلکه به  کند، خلق این شکل ازنوسازی جامعه را ایجاد می

ی مناسباتی انسانی وابسته است که قانون ارزش سرمایه را باطل  کردن آگاھانه بيان و پياده
رسيد که اطمينان  ، چنين به نظر می1914الملل دوم در سال  با سقوط بين. کنند می

داری را به طور مستقيم برای ساختن  توان شرایط مادّی سرمایه به این که می گرایانه تکامل
ی استالين، با  اما در دوره. نشينی شده باشد سوسياليسم به کار بست، متحمل عقب

، این دیدگاه عمری دوباره )Totalitarian(فرمان  یی تک دگردیسی انقالب روسيه به جامعه
ی استالين و چين مائو،  عيار در روسيه یی تمام ی بتواره لهظھور مالکيت دولتی به منز. یافت

را قانع کرد که الغای بازار و ) ھا کسانی ھمچون تروتسکيست(حتی مخالفان استالينيسم 
ھا به این  مارکسيست. داری خصوصی است مالکيت خصوصی، برابر با پيشرفت از سرمایه

فرمان،  دن کار ولو در رژیمی تکپنداشت چسبيدند که تمرکز سرمایه و اجتماعی ش پيش
آنان زیر بار . کند گواھی است بر این که تاریخ با سرسختی به سمت سوسياليسم حرکت می

پس از انقالب «دیدند تا به سراغ این پرسش بروند که  پنداشتی، ھيچ نيازی نمی چنين پيش
  »چه خواھد شد؟

بی  1980ی  دھه. فروپاشيد 1989ھایی بود، در سال  پنداشت جھانی که بنيان چنين پيش
ی شکل  ھيچ تردیدی گواھی داد که تمرکز سرمایه و اجتماعی شدن کار، مادامی که پوسته

یی سوسياليستی نزدیک کند؛ کامالً  تواند نوع انسان را به آینده سرمایه را نگاه دارد نمی
دھد  نشان می مزاروش. شود وجور می داری جفت سرمایه» بازار آزاد«نيازھای  برعکس با پيش

دار کرده است که  داری معاصر، این فرض را بيش از ھميشه مسأله که ماھيّت سرمایه
یی اختصاص داد  توان شرایط مادّی موجود را به طور مستقيم به ساختن جامعه می} گویی{

زیرا امروزه بازتوليد سرمایه مستلزم سطحی از تخریب قدرت . نيست  ی سرمایه که توليدکننده
با توجه به . سابقه بوده محيطی است که در تاریخ انسان بی ی انسان و منابع زیست هخاّلق

توان  ویرانگری اجتماعی و طبيعِی ذاتی سرمایه، نھایت حماقت است اگر بپنداریم که می
به صرف تغيير اشکال . وری اجتماعی سرمایه بنا نھاد ی بھره انقالبی را بر پایه-ی پسا جامعه

برداری از شرایط مادّی  یع درآمدھا و یا الغای شخصی شدن سرمایه، بھرهمالکيت، بازتوز
شکستن پویایی درونی و  درھم. تواند به بھبود شرایط زندگی بيانجامد موجود نمی
ی سرمایه بر کار بایستی بالفاصله پس از به دست گرفتن  مراتب اجتماعی سلطه سلسله

. ترین پيشرفتی ھم حاصل نخواھد شد ی کمدر غير این صورت حت. انقالبی قدرت شروع شود
  :آورد طور که مزاروش استدالل می ھمان

فرستاد،  که مارکس با ستایش بدان درود می» شرایط مادّی رھایی«یافتن به  به جای دست«
ی سنگين خود را ھمچون تھدیدی حاد و دائمی عليه بقا ادامه  سرمایه سایه» وری بھره«

ی شوم  ھای قابل اجرای گذار، موفق شوند چرخه استراتژی که برخی مگر آن. خواھد داد
امروزه در پرتو … داری را بشکنند  باِر تکنولوژی سرمایه شدگِی اجتماعی و تاکنون مصيبت حک
ھا برای غلبه بر تنگناھا و تضادھای  ھای تاریخی قرن بيستم و شکست تمامی تالش تجربه

یی تابع از  تواند به عنوان مرحله ای، فقط می داری، مفھوم نفی ریشه زدای سرمایه انسانيت
  ).793، 432(» ی کارگر در برابر نفس سرمایه باشد ی مثبت ایجاد بدیل برتر طبقه پروژه

ایم این است که بسياری از  یی که امروز با آن مواجه شده کند مسأله مزاروش استدالل می
او برای روشن ساختن این . زندھای رادیکال، برای پرداختن به این تکليف نامجھ اندیشه



شاید برای بعضی خوانندگان عجيب به نظر . یی به گئورگ لوکاچ دارد توجه ویژه} مسأله{
اما این تصميمی شخصی نيست که . کند برسد که مزاروش صدھا صفحه را صرف لوکاچ می

شاگردانش  لوکاچ او را یکی از بھترین. (به ھمکاری درازمدت مزاروش و لوکاچ ربط داشته باشد
مجارستان با او مکاتبه  1956ھا پس از تبعيد لوکاچ، پس از انقالب  مزاروش تا مدت. دانست می

مزاروش به این دليل با چنين دقتی بر کار .) یی بر آثارش نوشت داشت و مطالعات ھوشمندانه
ترین  کند تا توجه ما را به موانعی جلب نماید که حتی کارکشته لوکاچ تمرکز می

پس از انقالب «: شوند ھا مصادف می با آن} این پرسش{ھا، ھنگام روبرو شدن با  سيستمارک
  »چه خواھد شد؟

شناسی وجود  ھستیسازد که در اثر متأّخرش،  یی را روشن می ی ویژه مورد لوکاچ مسأله
این کتاب پس از گسست از استالينيسم و بازگشت به . شود متمایز می اجتماعی

. بود) 1923( تاریخ و آگاھی طبقاتینمای  یی نوشته شد که منش یھای فلسف مایه درون
ھای درخشان بسيار زیادی دارد، اما چون استدالل  جنبه شناسی ھستیقطور } کتاب{

ادامه خواھد یافت، حاوی » سوسياليسم«کند که عملکرد زمان کار اجتماعاً الزم در  می
یی  خوانشی کمابيش گزینشی از قطعهلوکاچ بر مبنای . محدودگر است- مفھومی عميقاً خود

مارکس در این فصل ھنگام . کند از موضع خویش دفاع می سرمایه،مشھور از فصل نخست 
که با توليد کاالیی توازی  تنھا برای این«: گوید داری آینده می ی غيرسرمایه صحبت از جامعه

معاش، طبق زمان کنيم که سھم ھر یک از توليدکنندگان از وسایل  برقرار کنيم، فرض می
» تنھا برای توازی«ی زمان کار را  مارکس انگاره). Marx 1975:172(» کارش تعيين شده باشد

گيرد که از نگاه  رغم شرط نقض خوِد مارکس، آن را بدین معنا می اما لوکاچ به. برد به کار می
ی قابل دار ی سرمایه در سوسياليسم به ھمان اندازه» زمان کار اجتماعاً الزم«مارکس 

زیرا بدین معناست که از نظر لوکاچ، اصل اساسی . اھميتی نيست ی بی نکته. استفاده است
تقليل } این اصل اساسی عبارت است از{. نيز کاربرد دارد» ی نوین جامعه«داری در  سرمایه

یکی از آخرین . »زمان کار اجتماعاً الزم«فعاليت کار مشخص انسان به کار انتزاعی از طریق 
را به نمایش ] طرز تلقی[ترین عواقب این  تراژیک) 1968( فرایند دموکراتيزاسيونر لوکاچ، آثا

کند؛ به جایش  ی سرمایه بر کار را طرح نمی او نياز به الغای نظام اجتماعی سلطه. گذاشت
» سوسياليسم واقعاً موجود«در چارچوب ساختارھای » دموکراتيزاسيون«خود را به ایجاب 

  :نویسد لوکاچ می. سازد محدود می

ما به جای عظمت با . اند ھای فرانسه و روسيه به سر رسيده ی انقالب روزھای دالورانه«
که  رود و ما باید از این جھان معاصر به سوی حقارت پيش می. مایگی رودررو ھستيم ميان
 ما… یی از الگوھای اصلی و باشکوه گذشته ھستيم خرسند باشيم ورورفته ھای رنگ بازتاب

  ).Lukacs 1988:152(» باید خود را محدود نمایيم

بخش آینده باشد  ی آزادی گوی نياز امروزی به نگره تواند پاسخ روح نمی این تصویر خشک و بی
، ھم با آن چيزی که »بازار آزاد«داری  ھم با سرمایه: ورزد مخالفت می] نظام[که با ھر دو 

  .ناميد سنخ شوروی می ی ھم»سرمایه ی داری توليدکننده جوامع غيرسرمایه«مزاروش 

گونه متفکّر ژرفی ھمچون  چه: پرسشی که صراحتاً برای مزاروش اھميت دارد این است
ی شرایط حقيقتاً  مثابه ی ارزش به دارانه لوکاچ، درپایان به مسلّم گرفتن قانون سرمایه

ی  طرح یک نگرهی لوکاچ را از  رسد؟ کدام محدودیت، اندیشه تغييرناپذیر وجود انسان می
ترین و  انقالبی بازداشت؟ مزاروش به عنوان زیرک-ی پسا ی جامعه بخش راستين درباره رھایی
داند که ھمسازی لوکاچ با ساختارھای موجود را تنھا  ترین منتقد استاد سابقش می حساس

در  از نگاه مزاروش، این مسأله ریشه. ی او توضيح داد ترین اصول اندیشه توان با درونی می
 تاریخ و آگاھی طبقاتی ی آمرانه} کتاب{ی ابتکاری آگاھی طبقاتی لوکاچ دارد که در  نظریه

  .طرح انداخته شد



ساز برای  الملل دوم بر شرایط مادّی، آگاھی طبقاتی را عاملی سرنوشت لوکاچ عليه تأکيد بين
تاریخ و و در ا. گيرد ھای اجتماعی آینده می پل زدن بر شکاف ميان واقعيات کنونی و شکل

حل عملی بحران  این بحرانی عقيدتی است که یافتن راه«: نویسد می آگاھی طبقاتی
ھای معاصر، با  رادیکال). Lukacs: 1971:79(» اقتصادی جھان در گرو حل آن است

کنند؛  جبرگرایانه تأکيد می-ی فرھنگی و عوامل غير اند که بر نظریه پردازانی بارآمده نظریه
این طرز تلقی از آگاھی طبقاتی به  1923سختی تشخيص دھند که در سال  د بهبنابراین شای

یافته توسط وجود  تعيّن} امری{فرھنگی، و نه   ی قلمرویی مبتنی بر عوامل سوبژکتيو و  منزله
در . لوکاچ در انجام چنين کاری حقيقتاً نوآور بود. یی داشت اقتصادی ابژکتيو، چه طنين انقالبی

ھمانی  ر مسأله آگاھی طبقاتی تأکيد کرد که آگاھی پرولتری را معادل اینواقع او چنان ب
  .ھگلی سوژه و ابژه دانست

لوکاچ را در خارستانی از تعارضات گرفتار } فرض{شود که این  درستی یادآور می مزاروش به
ن توا گونه می ھمانی ھگلی سوژه و ابژه باشد، دیگر چه زیرا اگر پرولتاریا معادل این. ساخت

ی نوین را توضيح داد؟ لوکاچ در پاسخ به  ی جامعه شکاف ميان آگاھی کنونی کارگران و ایده
حول این انگاره } ی شیءوارگی نظریه{. ی مشھور شیءوارگی را پروراند این پرسش نظریه

داری خود را نه فقط از خالل دگرگونی نيروی کار به کاال، بلکه از خالل  تمرکز یافته که سرمایه
ی شیءوارگی در مورد  لوکاچ با به کار بردن انگاره. کند سازی اندیشه نيز بازتوليد می ییکاال

ی نوین را توضيح  ی جامعه پرولتاریا، در پی آن بود که شکاف ميان آگاھی کنونی کارگران و ایده
کرد که تکامل محرز و مسلّم آگاھی طبقاتی کارگران، وحدت  دھد؛ اما در عين حال فرض می

از یک سو لوکاچ . فقط تعارض را به سطحی دیگر برد} فرض{این . نمایاند و ابژه را بازمیسوژه 
دانست؛  ی آگاھی طبقاتی کارگران می ی مسير سوسياليسم را زایش خودانگيخته سرچشمه

توانند با تکيه  ی شیءوارگی اندیشه حاکی از آن بود که کارگران نمی اما از سوی دیگر انگاره
ی ما نيز  در نھایت اگر حتی اندیشه. به آگاھی سوسياليستی برسندبر تالش خویش 

: توانيم خود را آزاد کنيم؟ لوکاچ پاسخی آماده داشت گونه می شیءواره شده باشد، دیگر چه
مزاروش به طور . پرولتاریا شما را آزاد خواھد کرد» آگاھی«با ایفای نقش حزب 

  :دارد یی اظھار می متقاعدکننده

کند و به  ایدئاليزه می» دیدگاه تماميت«ی دارندگان واقعی  ی کارگر را به منزله لوکاچ طبقه«
دھد که جز جھيدن از دستوری به دستور دیگر،  بار خود را در وضعيتی قرار می طرزی تناقض

که بتواند بر شکاف ميان ساختار ایدئال و موقعيت  لوکاچ برای آن… ھيچ راھی به بيرون ندارد 
  ).326(» برد آفرین یعنی حزب می واقعی پل بزند، راه به جایگزینی الزام برانگيز تشویش

ی نيرویی خارجی برای حّل تعارضات،  به زعم مزاروش، قائل شدن به الوھيت حزب به منزله
یی را تصویر کند  واقعی: ھای مادّی ميانجی«او نتوانست . سازد شکست لوکاچ را آشکار می

این یک توھم است که «. ی طبقاتی الزم بودند مراتب جامعه هبرداشتن سلسل که برای ازميان
تواند تغييرات موردنياز را در واقعيت  می –کار آگاھی بر روی آگاھی  –گری نظری  روشن

لوکاچ با کار کردن تحت این توھم نتوانست ). Meszaros 1995:360(» اجتماعی به وجود آورد
وقتی مسائل . ی سرمایه بر کار فائق آمد لطهتوان عمالً به س گونه می توضيح دھد که چه

از یک سو مسائل . اھميتی حياتی یافت} موضوع{پيش روی انقالب روسيه تشدید شد، این 
گری را ضروری  ھای خاّص ميانجی عملی و عاجل رودرروی دولت جوان کارگری، ساختن شکل

ت الغای سرمایه داران به سم توانستند انقالب را از برانداختن سرمایه ساخت که می
از سوی دیگر تأکيد لوکاچ بر آگاھی . روای کنترل اجتماعی ببرند ی شکِل جھان منزله به
کرد که در دل  ی اخالقيّات حقيقی انقالب، ھيچ پاسخ مشخصی مھيا نمی منزله به

روبرو شد } واقعيت{ھای این موقعيت معين و معلوم چه باید کرد؟ وقتی لوکاچ با این  محدودیت
گرانه ترجمه کند، به طرز  ھای مشخص ميانجی اش را به استراتژی تواند الزامات تئوریک میکه ن

طبق خوانش . لنينی وفق یافت-ھای موجود کنترل اجتماعی رژیم پسا یی با شکل فزاینده
مزاروش، تسليم شدن لوکاچ به استالينيسم ربطی به ضعف شخصی یا فقدان شجاعت 

ھای  وامل سوبژکتيو آگاھی و کنارگذاشتن استراتژینداشت؛ بلکه محصول اتکا به ع



او ھر . یابنده در پيوند با ضروریات موقعيت معين و معلوم بود ی مشخص و تکامل گرانه ميانجی
ورزید، دست آخر خود را در پاسخ به مسائل  چه بيشتر بر قدرت اخالقی آگاھی تأکيد می

یی به سمت پذیرش  نتيجه به نحو فزاینده در. یافت تر می انقالبی ناتوان-ی پسا عاجل جامعه
. کردند حلی کشيده شد که نيروھای سياسی موجود برای این مسائل مطرح می راه

نه فقط عواقب } مسأله{ی زمان کار اجتماعاً الزم دیدیم، این  طور که در دیدگاھش درباره ھمان
» سوسياليسم«الزم در عملکرد زمان کار اجتماعاً : یی نيز داشت سياسی، بلکه عواقب نظری

  .لوکاچ ھرگز این موضع را رد نکرد –ادامه خواھد یافت 

تواند درپایان با بقای قانون  گونه چنين مارکسيست بااستعداد و درخشانی می چه
راه دور } این پرسش{ی ارزش ھمساز شود؟ نقد مزاروش بر لوکاچ، در پاسخ به  انه دار سرمایه

ھدف واقعی مزاروش . ھدف او صرفاً تسویه حساب با لوکاچ نيستالبته . پيماید و درازی را می
 ھگلی بدیلی کارآمد در برابر سرمایه را بر گردن  این است که مسئوليت شکست پروژه

ی شکل غائی تعامل  به زعم مزاروش ھگل قائل به الوھيت سرمایه به منزله. بياندازد
ی موجود ناشی از پيوندش با  ھای جامعه بنابراین آشتی لوکاچ با شکل. ھاست انسان

کند که مارکسيسم ھگلی  به ھمين دليل مزاروش استدالل می. دیالکتيک ھگلی است
  .ی بدیلی برای قدرت سرمایه را کاھش دھد ھای پروژه تواند دشواری نمی

: یی با عنوان برای مثال روایت سيریل اسميت در مقاله( فراسوی سرمایهاکثر منتقدان 
اما نقد ھگل . اند که نقد مزاروش بر ھگل را نادیده بگيرند  بيشتر مایل بوده.) م .مزاروش و لنين
کند و بازنمایانگر گسستی مھم در خود مزاروش  ی مفھومی کتاب را ایفا می نقش ھسته

برای مثال در . چرا که او نيز زمانی اشتراکات نزدیکی با مارکسيسم ھگلی داشت. است
نوشت که در آن اعالم » مارکس فيلسوف«ی مھم با عنوان ی ، مقاله1980ی  ابتدای دھه

  :داشت می 

و الباقی، صرفاً به ردّ » پردازی کار نظریه«، »نظریه«ی فلسفه با  جایگزینی لّفاظانه و نظرورزانه«
ھای  نظری، ارزش گيری و تنگ انجامد و با خرده ی وحدت نظریه و عمل می کارانه محافظه

  ).Meszaros 1982:109(» اندازد نایافتنی دور می دستمارکس را ھمچون رؤیاھایی 

از دیالکتيک ھگلی و فلسفه به طور کلّی فاصله  فراسوی سرمایهبا این حال مزاروش در 
یی را  انتقادی-ی اجتماعی یا به عبارت دیگر نظریه» ی گذار نظریه«در عوض، نياز به . گيرد می

  .دارد» جتمع اجتماعیتشریح استراتژیک م«کند که ریشه در  ترویج می

ھایش با تفوّق ایدئولوژیک این  حرکت مزاروش در این مسير، به روشنی ناشی از درگيری
ی مشھور و مردود  این انگاره» .ھيچ بدیلی ندارد«داری واقعاً موجود  سرمایه: انگاره است که

تکميل  با این ادعا فرانسيس فوکویامای ھگل است، توسط  محور فلسفه» پایان تاریخ«که 
ھرچند در این . ایم ليبرال دموکراسی به پایان تاریخ رسيده» پيروزمندی«شد که اکنون با 

توان این احساس را  کتاب، جز یک مورد گذرا ھيچ ارجاعی به فوکویاما نيست، به سختی می
تز پایان {کنار گذاشت که مزاروش حين توافق با رکن اصلی ادعای فوکویاما درباره ھگل، ابطال 

خواھد به نام ھگل از ليبرال  در حالی که فوکویاما می. فوکویاما را در نظر دارد} اریخت
دموکراسی دفاع کند، مزاروش در پی آن است که با ردّ ھگل بر ليبرال دموکراسی خطّ بطالن 

  .بکشد

مزاروش این مجادله را که دیالکتيک ھگلی صرفاً یکی از تجليّات منطق سرمایه است، با 
در واقع ھيچ ارجاعی به . گذارد ھگل بنيان می ھای سياسی نوشتهتمرکز بر خوانشی م

 ی روح فلسفهدر کار نيست و معدود ارجاعات به  علم منطقیا  پدیدارشناسی روح
ی  ھای ابتدایی آن درباره ھمگی از فصل) ی علوم فلسفی دانشنامهبخش سوم (

ھگل و  ی حق فلسفهکانون توجه مزاروش اساساً . اند موضوعات سياسی و اجتماعی
اکنون بر ھر کس «جامعه : گوید که در آن ھگل می 199بند  –خصوص یک قطعه از آن است  به



صلی ی ا در حقيقت ھگل در نسخه» .شود ی دائمی جھانی نمایان می ھمچون سرمایه
تر آن  ی صحيح گوید که ترجمه سخن می» allgemein bleibendes Vermogen«آلمانی از 

خود مزاروش نيز در پانوشتی طوالنی این را ). Hegel 1976:130(است » ثروت دائمی جھانی«
که ھگل طرح بقای سرمایه  شاید به نظر برسد که بحث مزاروش مبنی بر این. کند تصدیق می
ھای ھگل شکی باقی  با این حال دیگر نوشته. به تار مویی بند است اندازد، را درمی
ی توليد را به طور آگاھانه به تصویر  دارانه گذارند که او ھرگز فراروی از مناسبات سرمایه نمی

ی موضوعات  ی ھگل درباره ھای اظھارشده شک و تردید در این است که آیا دیدگاه. نکشيد
از آن «اھميت دارند که » جنبی دیالکتيک-خود« نایفسکایارایا دوسياسی بيش از به قول 

). Dunayevskaya 1989a: 45(» توانست از آن فراتر رود، عبور کرد موانع تاریخی که ھگل نمی
ویژه  ی ھگل و به ی سياسی ھگل با واقعيت موجود، فلسفه رغم مصالحه به عبارت دیگر آیا به

امروز اھميت } دنيای{که بازیافتن آن برای  –ایه را مفھوم منفيّت مطلق، فراروی از منطق سرم
  ھدف نگرفته است؟ –دارد 

العاده مھم روح مطلق ھگلی،  از نظر او مفھوم فوق. کند خود مزاروش این طور فکر نمی
از نظر مزاروش روح مطلق ھگلی، . العاده به منطق سرمایه است افشاگر شباھتی خارق

 –روح مطلق، سوژه است . کند شامدپذیری را جذب میجوھری خودجنبان است که ھر امر پي
اند  خاطرنشان کرده} از منتقدان{بسياری . نھاده-ارجاع و خود-کوش، خود- وجودی خود

ی شناخت تصدیق  جنبی سوژه-طور که مطلق ھگل تفاوت را با انحالل آن در خود ھمان
بيعی را با انحالل آن در داری نيز به ھمين ترتيب پيشامدپذیری ط نماید، کار در سرمایه می
طبق این خوانش، روح مطلق ھگل چيزی نيست . نماید جنبی کار انتزاعی تصدیق می-خود

  .مگر معادل فکری منطق سرمایه

مطمئناً مارکس نقدی جّدی بر مفھوم روح مطلق ھگل داشت و حتی از منطق ھگل به 
ه برخورد او با مفھوم ھگلی با این حال باید یادآور شد ک. کرد یاد می» پول روح«ی  منزله

مارکس با قدرت . پندارد سلبی نبود چنان که مزاروش می ی منفيّت مطلق، آن واسطه فراروی به
که  ھگل به جای آن: کرد تر ھگل را به خاطر زدودن انسان از دیالکتيک نقد می ھر چه تمام

ی مراحل مختلف  منزلهدیالکتيک را به عنوان انسانيت زنده و جسمانی تلقی نماید، آن را به 
اما معنایش آن نيست که مارکس ھمچون فوئرباخ، مفھوم منفيّت . گرفت اندیشه در نظر می

نقد دیالکتيک «مارکس در  1844در سال . آليستی بداند مطلق ھگلی را صرفاً توھمی ایده
ق پيش از طریق منفيّت مطل ی ھگل ستایش کرد که تمامی حرکات روبه از این انگاره» ھگلی

ی فراروی از شکل ارزش  او مفھوم منفيّت مطلق را به نظرگاه خویش درباره. گيرند صورت می
مالکيت خصوصی، صرفاً نفی » کمونيستی«مارکس خاطرنشان ساخت که لغو . اختصاص داد

است که بنا به » نفی در نفی«داری مستلزم  رسيدن به لغو عملی سرمایه. نخستين است
آليسم و  وتمامی است که خود را ھم از ایده گرایی تام یی یا انسانگرا طبيعت«تعریف مارکس 

 Marx(» بخشد سازد و حقيقتی است که ھر دو را وحدت می ھم از ماتریاليسم متمایز می
او با این کار از . ی انقالب را حامالن دیالکتيک قرار داد ھای زنده مارکس سوژه). 1963:213
مضامين انقالبی دیالکتيک را که در تصور خود ھگل نيز  زدایی ایده فراروی کرد و انسانيت

یی انتقادی، به بنيان تکامل  از آن خود کردن دیالکتيک ھگلی به شيوه. گنجيد آزاد ساخت نمی
کند که دیالکتيک  این ثابت می. مارکس تبدیل شد» انقالب مداوم«ی  ی فلسفه ساله 40

یی از دیالکتيک  کند، بلکه جلوه میھگل، نه فقط به بيان محض منطق سرمایه اکتفا ن
  .بخش است آزادی

تواند  کند که نمی مزاروش برداشت ھگل در مورد فراروی از بيگانگی را بر این اساس رد می
طنزآميز است که خوانش مزاروش از ھگل در این . فراسوی شکل سرمایه را به ما نشان دھد

ھگل گونه که در  ویژه آن به(ر موضع لوکاچ ی انتقاداتش بر لوکاچ، عميقاً د رغم ھمه بخش، علی
دیالکتيک ھگل، فقط تا آنجا که بيانگر } به این معنی که{. ریشه دارد) بسط یافته است جوان

 ھگل جوانلوکاچ در . رساند باشد به مارکس یاری می) یا بيگانگی(یابی  دیالکتيک خارجيّت
، پدیدارشناسی روحآگاھی در -کند که ھگل با ترسيم سفر دور و دراز خود استدالل می



یابی در  کمک بزرگی به مارکس رساند؛ چون تلقی ھگل از سفر آگاھی در حال خارجيّت
در . ی طبقاتی است ی بيگانگی واقعی کار در جامعه دھنده سطوح مختلفی از تعارض، بازتاب

 یدارشناسیپد یابی در فصل پایانی ی فراروی از خارجيّت عين حال لوکاچ تلقی ھگل را درباره
زیرا لوکاچ اعتقاد دارد که فراروی . خواند آليستی می رازورمزسازی ایده) »دانش مطلق«(
رغم  به). lukacs 1975:537-568(ی ابطال پيشامدپذیری تاریخی حاصل شده است  واسطه به

چ انتقادات مزاروش بر لوکاچ، ردّ مفھوم ھگلی فراروی، کامالً در حال و ھوای رویکرد کلّی لوکا
  .نسبت به دیالکتيک است

وتمام مفھوم  آورد که ردّ تامّ  لوکاچ ھرگز به طور جّدی از این موضوع سخنی به ميان نمی
مارکس در این . آید مارکس جور درمی 1844» نقد دیالکتيک ھگلی«گونه با  فراروی ھگل چه

به عبارت دیگر  –ستاید  ی فراروی ھگل را می نھفته در انگاره» ی شده بينش بيگانه«} مقاله{
شود و واقعيت  آشکار می» نفی در نفی«ی  واسطه انسان به» جوھر حقيقی«این که 
چنانکه به زودی خواھيم (آید، ھر چند اثرش  ی این موضوع برنمی مزاروش نيز از عھده. یابد می
  .ھای بسياری درباره مارکس است حاوی بحث) دید

. گری نيست ه خشخاش گذاشتن یا مالنقطیمته ب} پرداختن به مفھوم نفی در نفی ھگلی{
ھا برای یافتن راه خروج از  ھای بحرانی تاریخ مارکسيسم، سوسياليست در تمامی برھه

ھای ظاھراً الینحل پيشِ روی جنبش انقالبی، نياز به رجعت به ھگل را احساس  بحران
ه شروع جنگ ، در پاسخ ب1914در مورد لنين صادق است که در سال } امر{این . اند کرده

ھگل غرقه  علم منطقی  الملل دوم، خود را عميقاً در مطالعه جھانی اول و فروپاشی بين
ھای فرانسوی و مکتب فرانکفورت نيز صادق است که در  در مورد مارکسيست. ساخت
. ور شد، از نو به ھگل روی آوردند ھنگامی که اروپا در فاشيسم غوطه 1940و  1930ھای  دھه

نيز صادق است، ھنگامی که  1950ی  ھای نخست دھه ت متحد در سالدر مورد ایاال
ھگل  ی روح و منطق فلسفهی  جيمز و دونایفسکایا به مطالعه. آر. ال. متفکّرانی چون سی

بخش نوین برای مبارزه با  ی بخشی از جستجوی مفاھيم آزادی بازگشتند، آن ھم به منزله
اگر خوانش مزاروش از ھگل درست ). Dunayevskaya 1989b:23-52(حزبی  استبداد دولت تک

یی جز توصيف منطق سرمایه نخواھد داشت و  باشد، امروزه بازگشت به ھگل ھيچ فایده
اما اگر . بخش نخواھد کرد ی بدیل رھایی چرخش به ھگل ھيچ کمکی به پرکردن خأل پروژه
ست و پنجه نرم کردن با ی مورد نياز برای د مزاروش اشتباه کرده باشد، خواننده را از زمينه

  .کند مشغولی اوست دور می مشکلی که دل

اش  جمله در بحث طوالنی من فراسوی سرمایهمزاروش در برخورد با تمامی موضوعات 
یی از  او ما را در ميان مجموعه. گرداند ی مارکس، از ھگل و از فلسفه روی برمی درباره
ھای مختلف  تا جلد گروندریسهو  ایدئولوژی آلمانیھای گوناگون مارکس، از  نوشته

ی تغييرناپذیری شکل سرمایه را برای  کوشد انتقاد مارکس بر انگاره گرداند و می می سرمایه
ھای مزاروش از مارکس را  ی برداشت جا ھمه توان در این البته نمی. گيرد امروز بازپس} جھان{

ی  نقد برنامهی نگارش  دوره کردن خوانش او از مارکس در مورد تفحص قرار داد، اما برجسته
  .بسيار مھم است) 1875( گوتا

زیرا این . که چرا مزاروش به سمت این سند کشيده شده است، کار شاقّی نيست فھم این
طور مستقيم به این پرسش پرداخته است  سند یکی از معدود جاھایی است که مارکس به

 ی گوتا نقد برنامهز نظر مزاروش که پس از به دست گرفتن انقالبِی قدرت چه خواھد شد؟ ا
یی است که  گرانه ھای ميانجی ترین بيان پافشاری و اصرار مارکس بر تصورکردن شکل کامل
  :نویسد او می. ی بورژوازی سوق دھند توانند انقالب را به فراسوی براندازی طبقه می

ھا وابسته  ھا به ھدف آن براندازی ترین براندازی کرد که حتی عميق مارکس ھمواره تأکيد می«
قدر رادیکال  که ھدف آن چه نظر از این به ھمين دليل انقالب سوسياليستی صرف… ماند می



این انقالب باید به صورت یک انقالب … تواند چون یک عمل منفرد تصور شود باشد، نمی
  ).792(» پيشرفت و پيوسته در حال انتقاد از خود، یعنی انقالب مداوم باشد اجتماعی در حال

ی  نقد برنامه گونه گذارد که چه انگشت می} این نکته{مزاروش از معدود کسانی است که بر 
کند که  او استدالل می. سازد دھی انقالبی را روشن می ی مارکس، مفھوم سازمانگوتا

دھد که مارکس،  اتحاد پيروانش با پيروان السال، نشان میامتناع مارکس از مجاز دانستن 
یی  دانست ـ نکته تر از وحدت سازمانی می وفادارماندن به اصول سوسياليستی را خيلی مھم

دھد که مفھوم سازماندھی  به زعم مزاروش، این نشان می. اند که اکثراً پيروانش نادیده گرفته
  :نویسد مزاروش می. اش بوده است گونی انقالبیمارکس، یکی از اجزاء الینفک مفھوم دگر

طبيعی است که اگر خصلت انقالب سوسياليستی اساساً سياسی دیده شود، و نه یک «
چنان که مارکس تعریف کرده بود، اھميت  ، آن»مداوم«انقالب اجتماعِی چندبعدی و درنتيجه 
اگر بپذیریم که کسب قدرت اما . الشعاع قرار خواھد داد ایجاد و حفظ وحدت ھمه چيز را تحت

» ی ھستی دگرگونی سراسری شيوه«ی آغاز کشف مشکالت و تضادھای واقعی  فقط نقطه
… گرای اصيل و واقعی  ھای کثرت بسته است، در این صورت نياز به استراتژی توليدکنندگان ھم

  ).696(» به اثبات خواھد رسيد

که او قسمت اعظم  مزاروش، این ی مارکس توسطی گوتا نقد برنامهنظر به خوانش بادقت 
کند، بسيار  اھميت تلقی می بی} به بعد{ ی گوتا نقد برنامه ی نگارش آثار مارکس را از دوره
پيدایش  1870ی  ی دھه سازد که مشخصه مزاروش خاطرنشان می. نااميدکننده است
اری با پند ذات بنيان بود که طی آن بخشی از طبقات کارگر غرب، به ھم- اقتصادھای مصرف

به نحو مقتضی پاسخ چنين  ی گوتا نقد برنامهمارکس در . نظام مستقر تمایل یافتند
کند که مارکس در  با این حال مزاروش احساس می. طلبانی را در ساحت سياسی داد اصالح

. ی کافی جّدی نگرفت یی را به اندازه ی مصرف توده ، برآمدن جامعهسرمایهجلد دوم و سوم 
کرد که گویی موفقيت جنبش انقالبی حتمی است؛  یی عمل می کس به گونهگوید مار او می

اندازھای انقالب را در پرتو گسترش جھانی  به ھمين خاطر ھيچ اجباری ندید تا چشم
  :داری مورد بازاندیشی قرار دھد سرمایه

 ھای خود را به بھترین شکل ابراز ھای بحران، مھارت مارکس به ھنگام بروز حادترین جلوه«
ی گسترش  ھای عمده یی که توفيق دوره(به بعد  1870ی  از دھه} با آن{در مقایسه . کرد می

این مشکالت نه تنھا در . یی شد دچار مشکالت عدیده) کرد جھانی سرمایه را بازنمایی می
ی کارگر به صورت سياسی، بلکه در ارزیابی چرخش  ھای مھم طبقه رابطه با برخی سازمان

این که توليدات فکری پانزده سال آخر . شد ز به صورت نظری نمایان میجدید تحواّلت ني
آورند نه با پانزده سال پيش از آن را،  ونيم پيش از آن را می مارکس، نه تاب قياس با یک دھه

  ).480(» است} این اشکاالت{حاکی از 

د و بنابراین نوشته شدن 1867اکثراً پيش از انتشار جلد یکم در سال  سرمایهجلد دوم و سوم 
ی  کند مارکس در دھه یک دھه پيش از واقعيات جدیدی شکل گرفتند که مزاروش احساس می

چه که ما اکنون  اما جدا از این واقعيت، با در نظر گرفتن آن. ھا نشان نداد واکنشی به آن 1870
 توان دیدگاه مزاروش را با دانيم، به سختی می ھای مارکس می ی آخرین نوشته در باره

 سرمایهزندگی مارکس شامل ویرایش فرانسوی » پانزده سال آخر«. مارکس متأخر وفق داد
ی مسلمانان در  ی افریقای شمالی، ھند و جامعه ، مطالعات درباره)1872-1875(

ی  درباره زاسوليچھایش به  نویس بلند نامه ، چھار پيشکووالوسکیھایی بر کتاب  یادداشت
ھای  بندی است که صورت شناختی دفترھای قومفحه ص 400کمون روستایی روسيه و 

پوستان آمریکایی، بوميان استراليا و مردم شرق آسيا  داری بومی را در ميان سرخ پيشاسرمایه
ایم؛ مثالً  ھای مارکس به ميان نياورده در این مجموعه ذکری از دیگر نوشته. گردآورده است

بينی کرده بود  مارکس در آن پيشکه  مانيفست کمونيستیی بر ویرایش روسی  مقدمه
  .تواند پيش از غرب به انقالب سوسياليستی دست یابد روسيه می



آورد، به سراغ ھيچ یک از این  ی آخر مارکس را به کرّات پایين می مزاروش که اھميت دھه
این {شایع است که مارکس از تشخيص . این تصادفی و اتفاقی نيست. رود ھا نمی نوشته

مزاروش . گونه توانست انقالب در غرب را دفع نماید داری چه که سرمایه بازماند} امر
گيرد که  یی را نادیده می ھای تازه کند و در نتيجه راه سرسختانه از این شایعه دفاع می

در سال  کمون پاریسمارکس پس از شکست . ھای آخرش از کار درآورد مارکس در نوشته
، توجه خویش را 1875ھا در سال  نی با السالیو تسليم پيروانش به وحدت سازما 1871
آن ھم نه به این دليل که قدرت تمرکز  –معطوف کرد » شرق«طور فزاینده به سمت  به

مانده، در  لحاظ تکنولوژیک عقب اش را از دست داده بود، بلکه به این دليل که در جھان به فکری
ی  به عنوان نيروی محرّکه توانستند ھای انقالبی نوینی بود که می جستجوی آغازگاه

ی آخر عمرش را صرف این نکرد که  مارکس دھه. شکوفایی و پيشرفت غرب نيز عمل کنند
چرا که تأکيدش بر . گرایی را تحليل کند ی ابداع مصرف داری به واسطه ھای تثبيت سرمایه راه

ب، بی آن که به تأکيد بر دیالکتيک انقال. ی دگرگونی انقالبی بود جستجوی منابع ھمواره تازه
اش را در  ساله 40ی سرخی است که سرتاسر تکامل  ھای آخرش محدود شود، رگه نوشته

ھای نوین دگرگونی انقالبی  گاه ساختن گره مارکس با تشریح و روشن. کند خود خالصه می
ھای  داد، نه با تأکيد بر گرایش نشينی انقالب واکنش نشان می بالقوه، به مراحل عقب

ی آخر عمر مارکس  گران دھه طور که شماری از تحليل ھمان. »ثبات اجتماعی«ی  هکنند تقویت
 –اند، او ھمواره به احتمال سربرآوردن نيروھای نوین انقالبی چشم دوخته بود  آشکار ساخته

برخالف این انگاره که مارکس با کتاب . خواه کارگر باشند یا دھقان یا زنان یا مردم بومی
حرکت کرد، » نقد اقتصاد سياسی«به سمت  1840ی  فی دھهاز نقد فلس سرمایه
ی  ی آثار مارکس، تکامل فلسفه ی آخر عمرش حاکی از آن است که ھمه ھای دھه نوشته

  .نمایاند را بازمی» انقالب مداوم«

و » ی اجتماعی نمای کلّی استراتژیک مجموعه«برعکس، چرخش مزاروش به سمت تأکيد بر 
ھای  او این را که اندیشه. ردی فلسفی به کار مارکس تمایل داردروگردانی از اتخاذ رویک

گرفتن  گرایش به نادیده. داند اھميت می مارکس عميقاً در دیالکتيک انقالب ریشه داشت، بی
تواند توضيح دھد که چرا در  دوانی مارکس در دیالکتيک انقالب، به نوبت خود می ریشه

از . یابد ی یک کليّت سروشکلی آشکار نمی زلهدیالکتيک انقالب به من، فراسوی سرمایه
ی  رود دیدگاھی ھرچند اجمالی را درباره ی گذار است انتظار می اثری که در پی ترسيم نظریه
با ) قرن بيستم(ھای گوناگون برای دگرگونی انقالبی در این قرن  تجربياتی ارائه دھد که تالش

ایم که از پرتغال، آنگوال، موزامبيک،  هھایی انقالبی بود ما شاھد جنبش. آن مواجه شدند
ھای  مطمئناً مطالعه و بررسی دستاوردھا یا شکست. نيکاراگوئه و جاھای دیگر سربرآوردند

 –ھای وساطت اجتماعی و سازمانی، مفيد خواھد بود  تر از شکل ھا در ایجاد درکی عميق آن
به سمت الغای خود سرمایه  داران ھای الزم برای تضمين آن که سلب مالکيت از سرمایه شکل

اما جای چنين بحثی به طرز عجيبی در کتاب خالی است و این احساس را در . راه بپوید
ی گذار مزاروش، ھيابانگی بلندتر از تشریح و توضيح  گذارد که فراخوان نظریه خواننده به جا می

  .واقعی یک نظریه دارد

ی جھت کلّی  سازی را درباره تھای سرنوش نيست که مزاروش بينش} بدان معنا{این 
مزاروش . ای دارد ی آزادی زنان اھميت ویژه بحث او درباره. ی گذار به دست نداده است نظریه

مراتبی نسبت به  گرایانه و سلسله داند مادامی که رویکردھا و اعمال جنسيت به خوبی می
شکل سرمایه از ھيچ  .توان ميانجی شکل ارزش را دورافکند باقی بماند، نمی} پایدار{زنان 

مراتب  داری، یعنی سلسله مراتبی مقّدم بر سرمایه ھای سلسله آورد، بلکه نظام سربرنمی
دقيقاً به ھمين خاطر تنھا با زیروروکردن جامع و . گيرد جنسيتی، نژادی و طبقاتی را دربرمی

زاروش طور که م ھمان. توان شکل سرمایه را در ھم شکست انقالبی تمام اقشار جامعه می
مادامی که خوِد افراد مناسبات حياتی ميان زنان و مردان را آزادانه و با «: نویسد می

را } انسان{یی به ميان آورد که  توان ھيچ حرفی از جامعه نمی… خودانگيختگی سامان ندھند
  ).187(» بخشد ی بيگانگی رھایی می کننده از تأثير فلج



با این حال ھنوز . ش به زحمت کندوکاو در آن بيارزدشوند اثر مزارو ھایی باعث می چنين بينش
مراتب  ی گذار به ھم این احساس باقی است که او به ھنگام استدالل در مورد نياز به نظریه

توان از ھيچ متفکری انتظار  مطمئناً نمی. دارد بھتر از زمانی است که آن را عمالً عرضه می
گونه  سش پاسخی حاضرآماده فراھم کند که چهداشت که ولو در کتابی طوالنی، برای این پر

توان تضمين کرد که به دست گرفتن انقالبی قدرت سياسی در نھایت به الغای خود  می
ی  وظيفه] ی گذار نظریه[یابی به  گوید که دست سرمایه بينجامد؟ مزاروش کامالً درست می

عاالن سوسياليست پردازان و ف ھای نظریه دشواری است که به ھماھنگی حداکثری انرژی
-با این حال مسأله این است که دور شدن مزاروش از مارکسيسم ھگلی. کنونی نياز دارد

یی را که  گذارد که باید بر اساس آن، مسأله محور، بنياد فلسفی نحيفی را برای او باقی می
طور که  ھمان» پس از انقالب چه خواھد شد؟«: اش شده است، حل نماید ی نگرانی مایه
که ھم  1844مارکس در سال » گرایی تمام عيار گرایی یا انسان طبيعت«تر نوشتيم طرح  پيش

ناميد، از مفھوم  می» اندیش کمونيسم خام«چه که او  رود و ھم از آن داری فرامی از سرمایه
عميقاً در } مارکس{به دست آمده است که » نفی در نفی«ی  جنبی به واسطه-ھگلی خود

ی ھگلی را که فراروی از بيگانگی از طریق  برخالف فوئرباخ این انگاره مارکس. آن ریشه داشت
کامالً برعکس، او بر این عقيده . دانست رود، انتزاعی متافيزیکی نمی منفيّت دوم پيش می

ی منفيّت دوم در نيروھای انقالب ھمچون پرولتاریا پيکر یابد،  باقی ماند که مادامی که ایده
توانيم نياز به درانداختن  با توجه به این ميراث، آیا می. است» یخحرکت واقعی تار«بيانگر 

ھگلی -ی کنونی را با پشت کردن به ميراث مارکسيستی بدیلی تمام عيار برای سرمایه
گرفتن از  انقالبی بدون بھره-ی پسا ی جامعه جانبه ی ھمه برآورده کنيم؟ آیا برساختن نظریه

پذیر است؟ و اگر مناسبات  امکان» فی در نفین«سازی ھمچون  مفاھيم فلسفی سرنوشت
ی ما  توان ميراث مارکس برای زمانه ميان فلسفه و انقالب از نو بيان و مشخص نشوند، آیا می

  را حقيقتاً بازیافت؟

بر » ی گذار نظریه«تردید ندارم که رویگردانی مزاروش از مارکسيسم فلسفی به نفع تأکيد بر 
ھای  ، ناشی از بازشناسی محدودیت»ی اجتماعی مجموعه نمای کلّی استراتژیک«اساسِ 

اگر چه . یی است که در کار گئورگ لوکاچ بيان شده سنت مارکسيستی ھگلی به آن گونه
ی نقد مزاروش بر لوکاچ متقاعدکننده است، نباید نوزاد ھگلی را با تشت آب چرک  بخش عمده
نتوانستند از پس امتحان تاریخی ھای ھگلی در نھایت  بسياری از مارکسيست. دور بریزیم

داری، بلکه فراروی  طرح مفھومی از آزادی برآیند که نه تنھا فراروی از مالکيت خصوصی سرمایه
اند  قوّت خود باقی  ساز این سنّت ھمچنان به اما ابعاد سرنوشت. از خود سرمایه را نشان دھد

باوری  خصوص به تکوین انسان به. در صورت رد کردن آن، خود را به خطر خواھيم انداخت  و
ھای ھگلی  مارکسيستی در ایاالت متحده اشاره دارم که از تالش برای تفسير معنای مطلق

 1950ی  دونایفسکایا از ابتدای دھه. معاصر به وجود آمد} ی خواھانه{در رابطه با مبارزات آزادی
در رابطه با » زگاه نوینی آغا منفيّت مطلق به منزله«سازی مفھوم  ، با روشن1980ی  تا دھه

وزنجيرھا را از  ی مسير مارکس، غل واقعيات اجتماعی و ایدئولوژیک امروز سعی کرد تا در ادامه
ی  ی ما، دربرگيرنده ھای برخاسته از عمل و اراده او تشخيص داد که جنبش. دیالکتيک بگشاید

ین برخاسته از نظریه جستجویی برای روابط انسانی کامالً نوین بودند و خواستار جنبشی نو
  .را مشخص و واقعی گردانند» نفی در نفی«شدند تا رسيدن به 

شکست . ی منفيّت دوم در نيروھای قيام چندان به چشم نياید شاید امروز پيکریابی ایده
ھای انقالبی کامالً مشھود است و طرح  فروپاشی جنبش. ھای بالفعل آشکار است انقالب

از این . فرساست ی کارگر دچار بحرانی طاقت توسط طبقه شموليّت فلسفی جستجوی جھان
اما این بدان . معاصر تيره و تار شده است} ی خواھانه{رو حضور منفيّت مطلق در مبارزات آزادی

ی بازسازی مارکسيسم انقالبی بر اساس بيان فلسفی منفيّت مطلق  معنا نيست که وظيفه
، رسد نمینی ایده حتی به گوش خودش ھم تعيّ -صدای خود} اکنون{. به پایان رسيده است

ھای  یی گرفتار شده که یک سرش مصالحه کاره ھای نيمه طوری که انگار در بن منجالب بدیل
در این زمان، بيان فلسفی ھرچه  **.انتخاباتی است و سر دیگرش تظاھرات یک ميليون مرد

یی جامع الزم است تا  در دورانی قھقھرایی مانند دوران کنونی، فلسفه. یابد بيشتر ضرورت می



ھای موجود پنھان شده،  کشش منفيّت مطلق را که در پس صورت ظاھر پيشامدپذیری
  .استنباط کند

ی  وش مطالعهموفق به دستيابی به این ھدف نشده، مزار فراسوی سرمایهاگرچه 
یی از  جانبه انداز ھمه او نياز عاجل به شروع کار بر بررسی چشم. ارزشمندی ارائه داده است

 فراسوی سرمایه به ھمين دليل خوانندگان امروز و آینده از. بدیل آینده را مطرح کرده است
  .بسيار خواھند آموخت
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  .منتشر شد

ن آمریکایی در پوستا ھای سياه اشاره به تظاھراتی که لوئيس فرّخان رھبر یکی از سازمان** 
ظاھراً ھدف این کنش جلب توجه . در واشنگتن ترتيب داده بود 1995پایيز سال 
اما در عمل به جای تشریح . پوستان بود خواه به مسائل سياه مداران جمھوری سياست

وکار  یی روحانی ھمراه شد که از تجارت جھانی و کسب وضعيت اقتصادی، با سوگندنامه
پوست را به طور کلّی نادیده  این تظاھرات مسائل زنان سياه. کرد یدارانه حمایت م سرمایه



را ھمچون رقيبی برای خویش  تظاھرات یک ميليون زنبه ھمين دليل خيلی زود . گرفته بود
  .برانگيخت

ھای  دانم از زحمات فریدا آفاری که کار ویرایش ترجمه حاضر را پذیرفتند و با راھنمایی الزم می
  .سياری به من رساندند، صميمانه تشکر کنمگرانه کمک ب روشن

االمکان عين عبارت  ام حتی قول مستقيم آورده است، سعی کرده ھر جا که از ھيودیس نقل
تاریخ و : ام ھا استفاده کرده برای این کار از این کتاب. ھای موجود فارسی را بياورم ترجمه

 ، اثرفراسوی سرمایهنده، یاد محمدجعفر پوی ی زنده اثر لوکاچ ترجمهآگاھی طبقاتی 
ی حسن مرتضوی،  ی مارکس جلد یکم ترجمه سرمایهی مرتضی محيط،  ترجمه مزاروش

  .ی حسن مرتضوی و فریدا آفاری اثر دونایفسکایا ترجمهفلسفه و انقالب، 

  نوید قيداری: ترجمه

 


