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ماركسيسم
و انسان گرايى

گفت وگوى ايوب رحمانى  با كوين 
اندرسون

اين گفت و گو در نوامبر سال 2009، 
زمانى كه كوين اندرسون براى 

سخنرانى در كنفرانس ماترياليسم 
ديالكتيك  به لندن آمده بود، انجام 
شد. كوين اندرسون پرفسور جامعه 

شناسى، علوم سياسى و پژوهشهاى زنان 
در دانشگاه كاليفرنيا است. جامعه شناسى 

و نظريه هاى سياسى  به ويژه نظريه 
هاى ماركس ، هگل ، فوكو ، مكتب 

فرانكفورت، شرق شناسى و ماركسيسم –
اومانيسم از زمينه هاى مورد عالقه كوين 

اندرسون در پژوهش و تدريس است.  
او  همراه با  پيتر هوديس  منتخب آثار 

رزا لوكزامبورگ  را در سال  2004  
به انگليسى ويراستارى  و منتشركرد. او 
همچنين در سال 2005،كتاب “فوكو 

و انقالب ايران،  جنيست و فريب هاى 
اسالم گرائى” را با همكارى ژانت 

آفارى، منتشر كرد. كوين اندرسون عضو  
گروه ماركسيست-  اومانيست ها در 

آمريكا است.         
آخرين كتاب او با عنوان “نظريه ماركس 

در مورد جوامع پيرامونى، ملى گرايى 
و قوميت درجوامع غيرغربى” در سال 

2010 به چاپ رسيد.  

پرسش: نزديك به سه سال از ترجمه فارسى  جلد 
اول كتاب سرمايه  توسط حسن مرتضوى  مى گذرد.  
به نظر شما تفاوت ميان ويراست  فرانسوى سرمايه با 
ويراست انگليسى و آلمانى  در چيست و اين تفاوت 

از چه اهميتى برخوردار است؟

دو  مرگ،  هنگام  در  ماركس  است.  جالبى  بسيار  پرسش  پاسخ: 
با يكديگر  از خود بجا گذاشت كه  از جلد اول سرمايه را  ويراست 
ديگرى  و   1873 سال  در  آلمانى  ويراست  اولى  داشتند.  تفاوت 
ويراست فرانسوى مربوط به سالهاى 1872 تا 1875 بود. ويراست 
فرانسوى به صورت سلسله نوشته هائى در يك نشريه به چاپ رسيد؛ 
زيرا ناشر امكان مالى براى چاپ كتاب را نداشت. در واقع، ويراست 
زيرا  است،  ويراست  آخرين  آن  انتشار  تاريخ  به  توجه  با  فرانسوى 
بخش  پايانى آن تا پيش ازسال  1875 منتشر نشده بود.   ماركس  
به زبان فرانسوى تسلط داشت و چند كتاب به زبان فرانسوى نوشته 
است. از جمله “ فقر فلسفه” را در  جوانى نوشت و آلمانى ها مجبور 
بودند كه  ترجمه آلمانى كتاب را بخوانند.  بعالوه نامه ى ماركس به 
ورا زاسوليچ، انقالبى روس در 1881، و نامه او به اننكو در 1846، در 
مورد روش ماترياليستى و  نقد پير جوزف پرودن،  به زبان فرانسه  
نوشته شده  است . ماركس فرانسوى را به همان  راحتى مى نوشت 
كه آلمانى را و بعد ها هم  به زبان انگليسى تسلط يافت. بنابراين  
با اين كه سرمايه از آلمانى  به فرانسوى ترجمه شده بود، ماركس 
تقريبا در هر پاراگراف  تغييراتى انجام داد. تعداد اين تغييرات زياد 
است. به يك معنا، ويراست فرانسوى، ويراست سوم جلد اول سرمايه  
محسوب مى شود و آخرين ويراستى است كه ماركس آن را  شخصا 

براى چاپ آماده كرد، و به همين دليل، بسيار مهم است.
 تفاوت ويراست فرانسوى با آلمانى در بسيارى موارد، در  يك كلمه 
و يا  يك عبارت  در باره نكات تكنيكى در اقتصاد سياسى است. اما 
دو نمونه از اين تغييرات، به اهميت جنبش هاى انقالبى و اجتماعى  
در خارج از اروپا و يا  خارج از اروپاى غربى مربوط مى شود. من در 
مقاله اى كه  در مقدمه ى ترجمه فارسى سرمايه در سال 2008   
آمده است، به اين  موضوع پرداخته ام. در اين  رابطه و در دو مورد 
بسيار مهم ماركس يك جمله را تغيير مى دهد و مسايل ديگرى را 
به متن مى افزايد. اين موارد، مربوط مى شود به  الگوى اقتصادى 
شده  ترسيم  سرمايه  اول  جلد  در   بدوى”  “انباشت  بخش  در  كه 
است. در اين بخش، روند  فروپاشى فئوداليسم در انگلستان، تحكيم  
تجارى  كشاورزى  توسعه  و  بزرگ   مقياس  در  زمين  بر   مالكيت 

تبيين مى شود.
اين  كه  گويد  مى  فرانسوى  ويراست  در  ماركس،  مشخص،  بطور 
روندى است كه اروپاى غربى  به اجبار طى  خواهد كرد. زيرا كه 
اروپاى غربى،  گذار  به سرمايه دارى را  آغازكرده است. اما تا آنجا 
كه موضوع به ساير نقاط جهان مربوط ميشود ماركس  اين امر را باز 
مى گذارد. دو فراز در اين رابطه  در سرمايه وجود دارد.  نخستين 
نويسد  مى  ماركس  كه  جايى  است؛  آمده  كتاب  ابتداى   در  فراز 
كمتر  هاى  “كشوره  ى  آينده  تصوير  تر،   يافته  توسعه  كشورهاى 

توسعه يافته” را به آنها نشان مى دهند. 
ماركس در ويراست فرانسوى اين عبارت را چنين تغيير مى دهد: 
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تصوير آينده ى “كشورهايى كه  به مسير صنعتى شدن گام نهاده 
در  زيرا  است.  مهم  تغيير  اين   دهند.  مى  نشان  آنها  به  را   اند” 
دهه   1870،   تعداد كشورهايى كه به مسير صنعتى شدن گام 
و  آمريكا  فرانسه،  آلمان،  شامل  تنها   و  نبود،   زياد  بودند،   نهاده 
چند كشور ديگر مى شد.  براى  نمونه،  روسيه و هند  جزو اين 
كشور ها نبودند.  هند اگر چه  يك كشور مستعمره بود و به نوعى 
بخشى از نظام جهانى سرمايه دارى محسوب مى شد،  اما در دهه  
اينجا  در  ماركس  بنابراين،  نبود.  شدن  درمسيرصنعتى    ،1870
ديدگاه  خودش را روشن تر بيان مى كند و شايد بتوان گفت كه  تا 
حدودى آن را تغيير مى دهد. اگر چه در مورد نكته اخير نمى توان 

با اطمينان كامل سخن گفت. 
هاى  فصل  از  يكى  در  دوم،  فراز 
و  آمده  بدوى  انباشت  به  مربوط 
ماركس  است؛ چون  مشهور  بسيار  
ورا  به  نامه ى خود  در  را،  فراز  اين 
يك  به  اش  نامه  در  نيز  و  زاسوليچ 
مجله روسى به اسم “ياد داشت هاى 
سرزمين پدرى” در 1877 نقل مى 
مى  ماركس  دومى  نامه   در  كند. 
فلسفى  عام  نظريه ى  او  كه  نويسد 
و تاريخى  براى تبيين تمام جوامع 
روش  طور  به  اى   هرجامعه  به  بايد  گويد  مى  او  ندارد.  در دست 
مند و دقيق نگريست. سپس ماركس به  ويراست فرانسوى كتاب 
سرمايه  رجوع و  فراز دوم را نقل مى كند. ما بايد از اين  فراز آگاه 
باشيم، اما بسيارى  با اين فراز آشنا نيستند. ماركس در آن جا از 
انباشت بدوى، خلع يد شدن دهقانان و  تحكيم مالكيت در دست 
بورژوازى جديد كشاورزى-  تجارى  بحث مى كند.  ماركس مى 
صورت  مختلف  هاى  راه  از  متفاوت  كشورهاى  در  روند  اين  گويد 
مى گيرد. در ويراست آلمانى و انگليسى سرمايه آمده است كه اين 
روند “در انگلستان  شكل كالسيك” به خود گرفته است. اما او در 
ويراست فرانسوى- كه  در نامه هاى ياد شده از آنجا نقل قول مى 
آورد-  عبارت “در انگلستان شكل كالسيك” به خود گرفته، را حذف 
مى كند و به جاى آن مى نويسد: تمام كشورهاى اروپاى غربى اين 
فرايند را طى مى كنند. با اين وجود، ماركس چشم انداز اين نوع از 

الگوى انباشت بدوى را به چند كشور محدود مى كند. 
 بدون شك اگر  كشورى راه سرمايه دارى را آغاركرده باشد، به ناچار 
زير قوانين توسعه سرمايه دارى، تئورى ارزش و غيره-  كه در جلد 
آينده كشورى كه   اما  قرارخواهد گرفت.  اول سرمايه طرح شده-  
هنوز قدم به راه صنعتى شدن نگذاشته، معين نيست وبايد احتماالت 
ماركسيستى،  روش  در  نكته  اين  من  نظر  به    . داشت  نظر  در  را 
در روش ديالكتيكى ماركسيستى، بسيار با اهميت است.  اين يك 
بنا به شيوه اى كه  روش فرماليستى نيست. در روش ديالكتيكى، 
شما كنكرت سازى مى كنيد، ممكن است كه در مورد يك كشور 
معين سرمايه دارى و يا پيشاسرمايه دارى، به نتايج متفاوت برسيد. 
بنابراين ماركس در نگاه اش به اين مسايل، بسيار خالق است. او 
توجه ويژه اى به توسعه اجتماعى كشورهايى مانند روسيه و هند 
داشت. ماركس  به چين  نيز توجه داشت، اما روسيه وهندوستان  

پرسش: پرسشى كه در اينجا به ذهن من مى 
كه  تغييراتى  انگلس  چرا  كه  است  اين  رسد 
بود  داده  انجام  فرانسوى  ويراست  در  ماركس 

را ناديده گرفت؟ 

پاسخ: انگلس اين تغييرات را ناديده نگرفت. در حقيقت، همان گونه 
كه او در مقدمه  بر ويراست 1890 سرمايه  مى گويد، تعدادى از 
اين  تغييرات را در متن  آورده بود.  اين ويراست هم به آلمانى و 
اين ويراست  قرار گرفته است.  استفاده  زياد مورد  انگليسى  به  هم 
در واقع ويراست چهارم آلمانى توسط انگلس است. او در  مقدمه 
آلمانى  به ويراست هاى فرانسوى،  مى نويسد كه در تهيه كتاب،  
و تعداد زيادى از نامه ها و دست نوشته هايى كه ماركس از خود 
بجا گذاشته، رجوع كرده است. دليل اش هم اين بود كه ماركس 
با مشخص كردن نكاتى در ويراست فرانسوى به صراحت گفته بود 
استفاده  آلمانى  بعدى  ويراست  در   نكات  اين  از  دارد  نظر  در  كه 
كند. ماركس گفته بود كه ويراست فرانسوى از چند نظر بر ويراست 
آلمانى برترى دارد. همچنين او در نامه اى كه همراه با  نقد برنامه 
گوتا در 1875 به رفقاى آلمانى  فرستاده بود، مى گويد كه به زودى 
ويراست فرانسوى سرمايه را براى آنها خواهد فرستاد. دقت كنيد كه 
او اين موضوع را به دوستان آلمانى مى گويد. در واقع بالفاصله بعد 
از مرگ ماركس در سال 1883، ويراست سوم آلمانى چاپ گرديد 
و انگلس مطالب ديگرى از  ويراست فرانسوى را در آن گنجاند. او 
در ويراست چهارم آلمانى سال 1890 مطالب بيشترى از ويراست 
فرانسوى  را وارد متن مى كند. انگلس در اين رابطه  از ويراست 
انگليسى هم بهره برد. ماركس در  سرمايه، صدها و يا شايد هزاران 
عبارت از گزارش هاى اقتصادى انگلستان، از آدام اسميت، ريكاردو 
و ديگران را نقل مى كند. همه ى اين نقل ِ قول ها در چاپ آلمانى 
الينور،  انگليسى،  به زبان آلمانى ترجمه شده بودند. براى ويراست 
دختر ماركس با مراجعه به كتابخانه، تمام نقل و قول ها را يك به 
يك  بررسى كرد و اصل آنها را يافت. زيرا در ويراست انگليسى، اين 
از  انگليسى مى آمد و نه  بصورت برگردان  به  بايد  نقل و قول ها 

آلمانى به انگليسى.  
به اين ترتيب انگلس با دسترسى به همه اين ها بعضى از مطالب را 
از ويراست فرانسوى و يا از جاهاى ديگر كه فكر مى كرد بهتر است، 
در ويراست آلمانى گنجانيد. انگلس اين موضوع را در مقدمه كتاب 
يادآورى كرده است. اما چرا انگلس مطالب بيشترى را از ويراست 
كمترى  اهميت  انگلس  كه  بايد گفت  پاسخ   در  نياورد؟  فرانسوى 
بود.  قايل  آلمانى  ويراست  با  مقايسه  در  فرانسوى  ويراست   براى 
انگلس پس  انگلس در دهه 1780،   نامه هاى ماركس و  براساس 
انتشار  از  از ويراست فرانسوى كه ماركس پيش  از دريافت بخشى 
براى او فرستاده بود، مى نويسد؛ سرمايه،  به زبان فرانسه چندان 
خوب به نظر نمى آيد. او مى نويسد كه زبان فرانسه غيرديالتيكى 
به نظر مى رسد و محدوديت هايى دارد كه مانع بيان كامل ديدگاه 
ماركسيستى مى شود. ماركس در پاسخ به انگلس مى نويسد اگر 
او به مطالعه ويراست فرانسه ادامه دهد در خواهد يافت كه بعضى 
مطالب در آن جا بهتر بيان شده است. من نمى دانم كه آيا انگلس 
هيچ گاه  با اين توضيح قانع شد يا نه. اما  به نظر من، انگلس در 

ورا زاسولويچ
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به  نسبت  هم  شايد  يا  و  فرانسوى  ويراست  به  نسبت  حال   همه 
فرهنگ فرانسوى، پيش قضاوت هايى داشت. او در يكى از اين نامه 
ها، زبان مدرن فرانسه را تنگنايى مى نامد كه نمى توان در آن به 

شيوه ديالكتيكى انديشيد. 
   بدون شك، انگلس به عنوان ويراستار بايد تصميم مى گرفت. اما 
در دست  را  نهايى سرمايه  نسخه  اينك  ما  نبايد مى گفت  انگلس 
داريم. او بايد مى گفت كه ضرورى است در آينده، ويراستى براساس 
بتواند در مورد آن  تا خوانندگان  يابد،  انتشار  بيشتر  پژوهش هاى 
قضاوت كنند. به نظر من در جاهايى كه ويراست فرانسوى با آلمانى 
تفاوت دارد، اين تفاوت بايد در پانوشته و يا  بصورت  يادداشت در 
حاشيه صفحه آورده شود تا خواننده بداند كه تفاوت كجاست. اين 
و  ماركس  آثار  انتشار مجموعه  با   ، است كه سرانجام  كارى  دقيقاً 
انگلس MEGA   مگا – و درج اكثر اين تفاوت ها،  دارد صورت 

مى گيرد. 
اول  جلد  از  اى  نسخه  سال  صد  از  بيش  ما  كه  است  اين  مشكل 
سرمايه را در دست  داشتيم كه كامل نبود. با توجه به  آنچه كه 
گفتم، مى توان در مورد مهم بودن و يا نبودن پاره اى از فرازهايى 
كه من به آنها اشاره كردم، به بحث پرداخت. اما  فرازهايى وجود 
گذشته جنبش  كرد  عمل  و  شيوه    . هستند  مهم  واقعا  كه  دارند 
اين  دارد.  تاسف  واقعا جاى    ، اين موضوع  به  نسبت  ماركسيستى 
جنبش، و يا حداقل ماركسيسم ارتدكس، مثل يك مذهب بود كه 
در آن، نخست ماركس، بعد انگلس سپس لنين و ديگران به ترتيب 
صاحب اتوريته بودند. بنابراين اگر كسى شيوه ى ويرايش سرمايه 
افراد چنين  از  بسيارى  داد،  قرار مى  را مورد سوال  انگلس  توسط 
برداشت مى كردند كه او دارد ماركسيسم را مورد حمله قرار مى 
دهد  و خشمگين مى شدند. در چين و يا در اتحاد شورى، شما با  

گفتن چنين چيزى با مشكل جدى روبرو مى شديد.  

توضيح  هم  شما  كه  همانطور  خوب،  بسيار  پرسش: 
به   1867 در  سرمايه  كتاب  جلد  نخستين  داديد، 
شد.  منتشر  بود،  زنده  ماركس  كه  هنگامى  آلمانى 
ويراست فرانسوى كتاب بين سالهاى 1872 و 1875 
انتشار يافت كه ماركس تغييراتى را در متن انجام داد. 
اما جلد دوم و سوم سرمايه را انگلس از روى دست 
نوشته هاى ماركس تهيه، ويراستارى و منتشر كرد.  
به نظر شما انگلس تا چه حد در اين دست نوشته ها 
دست برده است؟ ما چگونه مى توانيم اطمينان داشه 
ماركس  كار  راستى  به  سوم   و  دوم  جلد  كه  باشيم 

است. 

پاسخ : كارى كه ما بايد انجام دهيم اين است كه تمام اين دست 
نوشته ها را چاپ كنيم. و اين همان كارى است كه مجموعه آثار 
ماركس و انگلس مگا MEGA   در مورد  سرمايه  دارد انجام مى 
پايان رسيده  . در حقيقت بخش مربوط به سرمايه تقريبا به  دهد 
است و آنها درحال  چاپ همه ى دست نوشته ها ى ماركس هستند.  
آنها همچنين جلد دوم و سوم  سرمايه را با تعداد زيادى پانوشته 
كه بيانگر تفاوت در نسخه هاى گوناگون است، چاپ خواهند كرد. 

و  پژوهش گران در حال بررسى اين متون هستند. در آلمان، هم 
اكنون مقاالتى در اين مورد انتشار يافته است. اين دست نوشته ها 
براى مدت هاى طوالنى موضوع بحث خواهند بود. همه اين دست 
نوشته ها به آلمانى چاپ خواهند شد و اميدوارم كه به انگليسى و 
به زبان هاى ديگر هم ترجمه شوند تا همه ما به آن ها دسترسى 
داشته باشيم. براى نمونه بگويم كه مى دانم كه در يك فراز از طرح 
اوليه جلد دوم كه انگلس آن را حذف كرده است، ماركس از هگل 
سخن مى گويد و اشاره مى كند كه از لحاظ نظرى بسيار مديون 
هگل است. ماركس مى گويد كه او هميشه شاگرد هگل بوده است. 
اما انگلس اين موضوع را در جلد دوم نمى آورد. من متخصص جلد 
دوم و سوم سرمايه نيستم اما مى دانم كه حسن مرتضوى مشغول 
ترجمه جلد دوم است و همكار من، پيتر هوديس، هم دارد مقدمه 
اى بر آن مى نويسد. حسن مرتضوى به بعضى از اين تفاوت ها در 
متون توجه خواهد كرد و به اين ترتيب چاپ فارسى كتاب سرمايه  
فارسى  كه  كسانى  بود.  خواهد  انگليسى  ويراست  از  بهتر  احتماال 
مى دانند، حتى اگر سرمايه را به انگليسى و آلمانى خوانده اند (به 
  )  MEGAاستثناى خوانندگان مجموعه آثار ماركس و انگلس مگا

بايد ويراست فارسى كتاب را نيز مطالعه كنند. 

بيشتر انتقادهاى 
ماركس از كسانى 

چون پرودون و 
ميكائيل باكونين بر 

سر اين است كه 
سوسياليسم چه چيز 
نيست. اما ماركس 

درجاهايى بطور 
اثباتى از سوسياليسم 

سخن مى گويد. 
يكى از آنها به يقين 

“جنگ داخلى 
در فرانسه” است. 

ماركس  درآن 
جا مى نويسد  كه 
كمون پاريس آن 

شكل سياسى را 
ايجاد كرد كه به 

كارگران امكان مى 
داد كه براى رهايى 
اقتصادى از سرمايه 

دارى بكوشند. 

پرودون

پرسش: با توجه به بحران  اقتصادى 
موجود كه ژرف ترين  بحران از دهه 
شما  نطر  به  است،  تاكنون   1930
اهميت ماركس در قرن بيست و يكم 

در چيست؟ 

پاسخ: به نظر من توافق عمومى - حتى درميان بخش مترقى و يا  
جدى بورژوازى-  وجود دارد كه نقد سرمايه دارى و تبيين بحران 
از سوى ماركس، اكنون بيش از گذشته اهميت دارد. در طول ده 
سال گذشته،  يك بازگشت به ماركس وجود داشته است. به ياد 
دارم كه در يك صد و پنجاهمين سالگرد مانيفست كمونيست در 
سال 1998،  همين نكته  مطرح شد. در آن سال، ويراستى نفيس از 
مانيفست با مقدمه اريك هابسبام در بريتانيا چاپ شد كه شما مى 
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توانيد آن را (به خاطر زيبايى اش) روى ميز قهوه خودتان بگذاريد. 
نظر هابسبام - كه نظر  بسيارى ديگر هم هست-   اين است كه 
نقد سرمايه دارى توسط ماركس هنوز داراى اهميت زيادى است اما 
بحث ماركس در باره سوسياليسم و جامعه جديد اهميت اش را از 

دست داده است.  
گفته مى شود كه: “كمونيسم  و سوسيال دموكراسى شكست خورده 
است”.  گفته مى شود كه  اين امر البته به آن معنا نيست كه مردم 
از وضيعت كنونى در سرمايه دارى راضى هستند، اما ُخب، همانطور 
كه مارگرات تاچر گفت: “آلترناتيو ديگرى وجود ندارد”. اين ها عقايد 

بورژوازى است و من بدون ترديد با آن مخالفم.
مفهوم  روى  بايد  ما  كه  است   زمانى  درست  اكنون،  من  نظر  به   
ماركسى سوسياليسم متمركز شويم. در اين رابطه نيز مانند رويكرد 
به جلد اول سرمايه، ما بايد  بطور مستقيم به ماركس رجوع كنيم و 
انگلس ، لنين  و به ويژه  استالين و مائو و كسانى چون آنها را مورد 
از جناح چپ  . براى مثال، ماركس خود را بخشى  نقد قرار دهيم 
جنبش دموكراتيك قرن نوزدهم مى دانست.  اين، آن چيزى است 
كه در قرن بيستم مورد تحريف قرار گرفت. ما فراموش كرده ايم كه  
ماركس كسى است كه در مانيفست نوشت: “آزادى يك فرد، شرط 
نوشته هاى سال 1844  ماركس در دست  است.”   آزادى همگان 

نوشت كه فرد، موجودى اجتماعى، جوهر اجتماعى است.  
ماركس به خيلى از مسائل عالقه مند بود.  ليبرال ها، ماركس را به 
دليل عدم توجه او به موضوعاتى مورد حمله قرار مى دهند كه او 
درحقيقت به آنها توجه داشت. ماركس به فرد اجتماعى كه زندانى 
پردازد.  است مى  دارى  اجتماعى  سرمايه  روابط  و  ارزش”  “شكل 
از  نوشته هاى ماركس امروز بيشتر حقيقت دارند تا  بخش هايى 
زمانى كه  او آنها را نوشت. براى نمونه، مفهوم رازوارگى كاال امروز 
بيشتر حقيقت دارد تا زمان ماركس. ماركس نوشت كه روابط انسانى 
به روابط بين اشيا تبديل شده است. در زمان ماركس نمى شد اين 
نظريه  يك  عنوان  به  ماركس  كرد.  تجربه  كامل  بطور  عمل  در  را 
پرداز، به عنوان يك متفكر بزرگ، شرايط زندگى زمان خود را تبيين 
كرد. او همچنين، آينده را پيش بينى كرد. اغلب گفته مى شود كه 
ماركس در باره كمونيسم وسوسياليسم زياد ننوشته است. حقيقت 
اين است كه ماركس با سوسياليسم تخيلى كه يك الگو را باجزئيات 
توضيح مى داد، موافق نبود. اما از نظراتى كه  ماركس در اين زمينه 
بيان كرده ، سوء برداشت شده است. به اين معنا كه گويا او ايده 
معينى در مورد سوسياليسم نداشت. بيشتر انتقادهاى او از كسانى 
چون پرودون و ميكائيل باكونين بر سر اين است كه سوسياليسم چه 
چيز نيست. اما ماركس درجاهايى بطور اثباتى از سوسياليسم سخن 
است.  فرانسه”  در  داخلى  “جنگ  يقين  به  آنها  از  يكى  گويد.  مى 
ماركس  درآن جا مى نويسد  كه كمون پاريس آن شكل سياسى را 
ايجاد كرد كه به كارگران امكان مى داد كه براى رهايى اقتصادى از 

سرمايه دارى بكوشند.   
آنها هنوز تحت  زيرا   نكرد؛  قرار  بر  را  پاريس، سوسياليسم  كمون 
شرايط حاكميت شكل ارزش، زندگى مى كردند. اما كمون پاريس 
شكل سياسى دموكراسى مستقيم نه تنها در محالت و يا در ارگانها 
بلكه همچنين دموكراسى مستقيم در  نهادهاى سياسى جامعه،  و 
بودند  درآورده  خود  كنترل  به  را  توليد  كارگران،  بود.  كار  محيط 

از دموكراسى در  انتخاب مى كردند. امروزه خيلى ها  و مديران را 
محيط كار صحبت مى كنند و مى گويند ما بايد  خود ـ مديريتى  
و  محيط كار دموكراتيك  ايجاد كنيم. آنها مى گويند سوسياليسم 
همين است. خيلى از چپ ها مى گويند اين كار به معناى گسترش 
اما  است  امر الزم  اين  بايد گفت  است.  كار  به محيط   دموكراسى 
باشيد  داشته  دموكراتيكى  كار  محيط  شما  اگر  زيرا  نيست.  كافى 
كه در چارچوب بازار سرمايه دارى جهانى عمل كند، آنگاه  مجبور 
اين  غير  در  زيرا  دهيد؛  راى  خودتان  استثمار  به  كه  شد  خواهيد 
اقتصادى دوام نخواهد  به عنوان يك واحد  صورت، آن محيط كار 
آورد. شما شايد بتوانيد تا حدودى شرايط كار را انسانى كنيد؛  به 
دستمزد،  حداقل  قانون  و  كارگرى  هاى  اتحاديه  كه  گونه  همان 
امر  اين  اما  انسانى مى كند.  را  از جنبه هاى سرمايه دارى  بعضى 
هرگز در درازمدت، دوام نخواهد داشت. سرمايه دارى، در درازمدت، 
هميشه راه هايى براى غلبه كردن بر اين رفرم ها كه در هرحال، 
موقتى هستند، پيدا خواهد كرد. بنابراين الزم است كه  ما به ايده 
ماركسى سوسياليسم متمركز شويم. در اين پيوند نيز بررسى مفهوم 
ماركسى انسان گرايى، انسان گرايى راديكال، به عنوان نقدى بر از 
خودبيگانگى سرمايه دارى، تعيين كننده است. اين كار  به اين دليل 
اهميت دارد كه ماركسيست ها اغلب از لحاظ نظرى، مصائب سرمايه 
اند كه اين نظام باعث فالكت، دستمزدهاى  دارى را در اين ديده 
پائين، فقر و بيكارى  مى شود. بى ترديد همه اين ها حقيقت دارند، 

اماچنين چشم اندازى كافى نيست. 
در فيلم “سرمايه دارى: يك داستان عشقى” ساخته مايكل مور، در 
بخشى از فيلم، مايكل مور با پدرش كه كارگر بازنشسته خودروسازى 
است در محوطه متروك يك كارخانه  گفت وگو مى كند؛ پدرش 
مى گويد كه: اينجا زمانى كارخانه بود، ما اتحاديه داشتيم، حقوق 
كارخانه، روحيه همبستگى وجود داشت.  در  و  خوبى مى گرفتيم 
براى بسيارى از ماركسيست هاى زمخت، اين همان  تصويرى است 
كه آنها از سوسياليسم دارند. آنها  مى گويند  درسوسياليسم همه 
ما در كارخانه كار مى كنيم و با هم برابريم.  اما اگر شما در خط 
توليد كار كنيد، اين كار، هنوز كار از خود بيگانه شده است. ماركس 
در نقد ژرف خود از سرمايه دارى مى گويد كه ما احتياج داريم كه 
بين  كار فكرى و يدى وحدت ايجاد كنيم. او اين را در نقد برنامه 
گوتا مى نويسد. براى نمونه بگويم، عمر جدايى ميان كار فكرى و 
يدى  بر مى گردد به اولين جوامع پيشاسرمايه دارى؛ بر مى گردد 
به مصر باستان، ايران و بين النهرين. همه شاهان ايران، ريش بافته 
و تزئين شده داشتند. خب، كلى كار صرف آرايش آن ريش ها مى 
شد. اين ثابت مى كند كه آنها كار نمى كردند و وقت آن را داشتند 

كه بنشينند و ديگران ريش شان را درست كنند. 
  تقسيم بين كار فكرى و يدى عمر بسيار طوالنى دارد. اين تقسيم 
بايد از ميان برداشته شود. همانطور كه ماركس و انگلس در ايدئولوژى 
آلمانى نوشتند، ما ممكن است صبح به ماهيگيرى و عصر به فلسفه 
بپردازيم. از نظر ماركس، اين يك امكان خالقانه براى همه انسان 
ها است. اين جنبه از نگاه ماركس در بحث مربوط به سوسياليسم، 
بسيار مهم است.  سوسياليسم بطور قطع، بايد برابرى بيشتر و پايان 
از اين چيزها ست.  اما سوسياليسم، بسيار بيش  فقر را معنا دهد، 
سوسياليسم امكان مى دهد كه انسان جديدى هستى يابد. همانطور 
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تنگ  چارچوب  كه  هنگامى  گويد:  مى  گروندريسه  در  ماركس  كه 
، كنترل  انداخته شود و سركوب شدگان  به كنار  بورژوايى  جامعه 
ثروت توليد شده را به دست گيرند، زمان كار، بطور فزاينده اى جاى 
خود را به زمان تفريح خواهد داد كه به انسان فرصت مى دهد تا 
از آن  براى تحقق خالقيت خود استفاده كند. اين ديدگاه، توسط 
ماركس جوان نيز با صالبت بيان  شده است؛ اين مفهوم  را مى توان 

در سراسر نوشته هاى او ديد. 
ديالكتيك  مورد  در  چيزى  خواهم  مى  بدهيد  اجازه  اگر  اينجا  در 
بگويم. مى گويم ديالكتيك، و نه روش ديالكتيك. من عبارت روش 
توان فقط  يك  از ديالكتيك مى  را نمى پسندم، چون  ديالكتيك 
روش ساخت؛ مانند يك تكنيك و يا يك رشته  قوانين. اما رويكرد 
ديالكتيكى به جامعه و تاريخ  در حقيقت هسته اصلى مسايل است. 
نظريه  بخش  مهمترين  ديالكتيك،  روش  گويد،  مى  لوكاچ  جورج 
منشا  كه هگل  گويد  دونافسكايا مى  رايا  من  استاد  است.  ماركس 
باالترين  در  هگل  كه  هنگامى  ويژه  به  است،  ماركس  ديالكتيك 
هگل  كه  نيست  آنگاه   يقين  به  اين،  و  دارد.  قرار  تجريد  سطوح  
در”فلسفه تاريخ” از احتمال عقب ماندگى فرهنگى هند، سخن مى 
نفى  از  نفى،  نفى-  از  نفى،  از  او  كه  است كه  بلكه هنگامى  گويد، 
بمثابه سرچشمه همه حركت هاى خالق، از نفى و تضاد، از سوژه 
ديالكتيكى  اين  مقوالت  نفى مطلق سخن مى گويد.  از  و  انسانى 
واقعا اهميت دارند. زيرا اين همان راهى است كه ماركس در تحليل 

خويش  برمى گزيند و ادامه مى دهد. 
ما نمى توانيم فقط ماركس را تكرار كنيم. ما بايد تحليل خودمان 
خواهند  مى  ها  بعضى  باشيم.   داشته  كنونى  دارى  سرمايه  از  را 
undifferentiated ab- نامشخص  تجريد  به  را  ديالكتيك  كه 

ها)  مدرنيست  پست  نمونه  (براى  آنها،  كنند.  تبديل   straction
ماركس را متهم مى كنند كه او در تجريد بسيار زياد و در سطوح 
را  انسان  تجربه  بودن  مشخص  و  برد  مى  بسر  تفكر   كلى  بسيار 
ديالكتيك  كه   گويند  مى  آنها  دهد.  نمى  توضيح  كافى  اندازه  به 
ماركس، مقوالتى چون هويت جنسى، نژادى، جنسيت و يا فرهنگ 
را ناديده گرفته شده است. اما  در حقيقت، ديالكتيك ماركس بسيار 
مشخص است. ماركس در تمام آثارش روشن مى سازد كه نمى توان 
ديالكتيك را فقط اصل كلى دانست؛ نمى توان ديالكتيك را به شيوه 
پوزيتيويستى به كار برد و به نتايج كلى رسيد. ديالكتيك براى هر 
شرايط و هر دوره تاريخى  بايد بازآفرينى شود. اين فرايندى بسيار 
مشكل است. ديالكتيك، سمت حركت را به ما نشان مى دهد اما 

يك فرمول نيست.  

ماركس در تمام آثارش روشن مى سازد كه نمى 
توان ديالكتيك را فقط اصل كلى دانست؛ نمى توان 

ديالكتيك را به شيوه پوزيتيويستى به كار برد و به 
نتايج كلى رسيد. ديالكتيك براى هر شرايط و هر 
دوره تاريخى  بايد بازآفرينى شود. اين فرايندى 

بسيار مشكل است. ديالكتيك، سمت حركت را به ما 
نشان مى دهد اما يك فرمول نيست.  

رزا  آثار  منتخب  هوديس   پيتر  همراه  به  شما  پرسش: 
لوكزامبورگ را به زبان انگليسى ويراستارى كرديد. اين 
كتاب نيز توسط حسن مرتضوى به فارسى ترجمه شده 
است. چرا الزم ديديد كه  اين آثار را از نو ويراستارى 
رزا  از  توانيم  مى  چيزى  چه  امروز  ما  كنيد؟  چاپ  و 

لوكزامبورگ بياموزيم؟

با رزا لوكزامبورگ براى من و پيتر هوديس چند  پاسخ: در رابطه 
تهيه  را  كتاب  آن  كه  گرديد  موجب  و  داشت  اهميت  بسيار  نكته 
نزد ماركس  توان  را مى  نكات  اين  بيشتر  اگر چه  و منتشر كنيم. 
هم ديد اما رزا لوكزامبورگ اين نكات را برجسته كرد و بسط داد. 
افزون براين، رزا لوكزمبورگ آثارى نيز در دوره بعد از انقالب روسيه 
نوشته است. او اين انقالب و نيز دوره امپرياليسم را كه ماركس آن 
را تجربه نكرده بود، مورد بررسى قرار مى دهد. اما بپردازيم به نكات 

ياد شده:  
نخست اينكه رزا لوكزامبورگ، به نقد امپرياليسم مدرن مى پردازد. 
ماركس درحقيقت آن قدر زندگى نكرد كه توسعه كامل امپرياليسم 
مدرن را ببيند. همانطور كه ما در مقدمه كتاب استدالل كرده ايم اگر 
چه در رويكرد رزا لوكزامبورگ به امپرياليسم، كاستى هايى  وجود 
او موضوع  اما  قابل بحث است)  اين موضوع  (واضح است كه  دارد 
امپرياليسم را   بسيار جدى گرفت و آن را در مركز ماركسيسم قرار 
داد. او  و لنين هر دو به چنين كارى دست زدند اما رزا زودتر شروع 
كرد. او در اين رابطه بر لنين برترى دارد. چون رزا در اين پيوند 
به تحليل دقيق ساختار اجتماعى چين، هند و ديگر جوامع مانند 
شمال و جنوب آفريقا مى پردازد و تاثير امپرياليسم بر آنها را مورد 

بررسى قرار مى دهد. نقد او از امپرياليسم بسيار مهم بود. 
نكته بسار مهم ديگر، نقد رفرميسم توسط رزا لوكزامبورگ است. 
ما اين را در كتاب مشهور  او “رفرم يا انقالب” مى بينيم. در آن 
زمان رفرميست ها زياد بودند. تعداد آنها اكنون خيلى بيشتر است.  
من شخصا فكر مى كنم كه سرمايه دارى را در نهايت نمى توان 
از  بعضى  كه  دارد  امكان  كه  بود  نظر  اين  بر  ماركس  كرد.  اصالح 
ابزار  با  بتوانند،  آمريكا  و  انگلستان  مانند  دموكراتيك،  كشورهاى 
قانونى به سوسياليسم نايل آيند. اما منظور او اصالح سرمايه دارى 
نبود. بلكه منظور او فرارفتن از سرمايه دارى بود. منظور او اين بود 
كه ممكن است كه  كسى با برنامه سوسياليستى به عنوان رياست 
جمهورى انتخاب شود. به نظر ماركس در اين حالت احتماال شورش 
اين  در  شد.  خواهد  آغاز  مبارزه  و  گرفت   خواهد  در  ضدانقالبى 
صورت، آرمان سوسياليسم، وزنه قانون و انتخابات را در كنار خود 

خواهد داشت.  
نكته سوم در باره رزا لوكزامبورگ، نقد لنين و اقتدارگرايى در درون 
از  بعد  بود. رزا  در 1918 درست  او  جنبش سوسياليستى توسط 
تك  دولت  مخالف  او  پرداخت.  انتقاد  به  شدت  به  روسيه،  انقالب 
حزبى بود. او از انقالب روسيه، از ايده انقالب دوم سوسياليستى و 
از جمهورى شورايى در مقابل پارلمان بورژايى، پيشتيبانى كرد. او 
همچنين از ايده انتخاب نمايندگان از  كارخانه ها و محيط هاى كار، 
در مقابل نمايندگان محالت و انجمن هاى محلى كه همه طبقات و 
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قشرها را در بر مى گرفت، پشتيبانى مى كرد. 
اى  شيوه  به سبب  را  تروتسكى  و  لنين  او  اما 
ديكتاتورى  و  كردند  فرموله  را  مسايل  اين  كه 
انقالبى خودشان را بسط دادند، مورد انتقاد قرار 
او واقعا مسايل و مشكالت  آينده روسيه  داد. 

شوروى را پيش بينى كرد. 
لنين  نيز  تاريخ  اين  از  لوكزامبورگ  پيش  رزا 
قرار  انتقاد  مورد  حزب  ساختار  با  رابطه  در  را 

داده بود. لنين نيز مانند  لوكزامبورگ، نگران پيش روى رفرميسم 
اما لنين فكر مى كرد  اپورتونيسم در جنبش سوسياليستى بود.  و 
كه راه جلوگيرى از رفرميسم و اپورتونيسم،  داشتن مقرارت سفت 
وسخت در مورد عضويت است. او بر آن بود كه همه بايد اين مقررات 
را رعايت كنند. لوكزامبورگ در 1904 نوشت  كه مشكل فراتر از 
اين است و اپورتونيسم يك مسئله نظرى و سياسى است و بايد بر 

همين مبنى با آن مبارزه  كرد.
اين انتقاد رزا از لنين همانطور كه اشاره كردم به سال 1904 بر مى 
گردد و درباره مسايل مربوط به مقررات حزبى است. خيلى ها اين 
موضوع را مى دانند. افراد بيشترى نيز از نقد دولت تك حزبى توسط  
لوكزامبورگ در سال  1918  اطالع دارند. اما نقدى بر لنين از رزا در 
سال 1911 موجود است كه ما آن را  براى نخستين بار به انگليسى 
ترجمه كرديم و در كتاب ياد شده آورديم. تا آن زمان ، فقط آلمانى 
ها و لهستانى ها به اين نقد دسترسى داشتند. استالينيست ها اين 
نوشته را سالهاى طوالنى مخفى كردند. اين نقد، حتى تا ده يا پانزده 
سال پيش، منتشر نشده بود. اسم نقد “كردو” است. لوكزامبورگ در 
“كردو”، تمام گرايش هاى موجود در ماركسيسم روسى، تروتسكى، 
منشويك ها و غيره را مورد بررسى و نقد قرار مى دهد. براى نمونه، 
او لنين را به دليل تنگ نظرى اش در  مورد مسايل سازمانى و از 
اينكه بر سر يك مسئله كوچك جدال راه مى اندازد، نقد مى كند. 
همه مى دانند كه لوكزامبورگ به لنين انتقاد داشت. اما يك  نكته 
بطور برجسته در “كردو” آمده است و آن اين است كه رزا مى گويد 
در ميان ماركسيست هاى روسى، او  به لنين بيش از هركس ديگر 
نزديك است. او تروتسكى را كه به منشويك ها نزديك بود  و هنوز 

به بلشويك ها نپيوسته بود، به شدت نقد مى كند. 
نظر  است،  اى  شده  شناخته  موضوع  كه  رزا  باره  در  چهارم  نكته 

ديدگاه  از  جنبه  اين  است.  زنان  رهايى  و  زنان  مسايل  درباره  او 
لوكزامبورگ، نخستين بار توسط رايا دونفسكايا در نوشته او با  عنوان 
“رزا لوكزامبورگ، رهايى زنان و فلسفه انقالب نزد ماركس” مطرح 
گرديد. به اين موضوع بايد از دوجنبه نگاه  كرد: نخست نوشته هاى 
رزا لوكزامبورگ است كه شامل چهار يا پنج مقاله در مورد مسئله 
زنان است كه ما براى اولين بار همه آنها را به  انگليسى چاپ كرديم. 
پيش از آن، تنها دو مقاله از اين مجموعه مقاالت به انگليسى انتشار 
يافته بود. بعضى از اين مقاالت بسيار جالب هستند. در يكى از آنها 
لوكزامبورگ، حزب سوسياليست بلژيك را به دليل اينكه در برنامه 
پارلمانى اش از حق راى زنان چيزى نگفته بود، مورد حمله قرار مى 
دهد. در آن زمان، انترناسيونال دوم از اصل حق راى زنان حمايت 
بلژيك،  در  ناديده گرفت.  را  اين موضوع  بلژيك  اما چپ  مى كرد. 
سوسياليست ها با حزب بورژوا ليبرال  ائتالف كردند كه در رابطه با 
حقوق زنان، از سوسياليست ها محافظه كارتر بود (هنوز هم بعضى 
از چپ ها فكر مى كنند كه حقوق زنان، بخشى از ليبراليسم است). 
سوسياليست هاى بلژيك به منظور شكل گيرى اين ائتالف، موضع 
خود در مورد حقوق زنان را زير پا گذاشتند و با آن حزب سازش 
آنها را به سبب دست كشيدن  اين مقاله  كردند.  لوكزامبورگ در 
او همچنين مى  از اصول سوسياليستى مورد حمله قرار مى دهد. 
نويسد كه حتى در درون جنبش سوسياليستى، ديدگاه  بورژوايى 
و پدر ساالرانه نسبت به زنان به وفور وجود دارد. او مى گويد اين 

مشكلى است  كه در  حزب وجود دارد و بايد با آن مبارزه كرد. 
 در مقاله ديگرى كه ما ترجمه آن را در كتاب آورده ايم، لوكزامبورگ 
در مورد زنان پرولتر  بحث مى كند. او مى نويسد كه آنان فقيرترين 
فقرا هستند. در اين مورد او  فقط از آلمان سخن نمى گويد بلكه به 

لنين نيز مانند  لوكزامبورگ، نگران 
پيش روى رفرميسم و اپورتونيسم در 
جنبش سوسياليستى بود. اما لنين فكر 

مى كرد كه راه جلوگيرى از رفرميسم 
و اپورتونيسم،  داشتن مقرارت سفت 

وسخت در مورد عضويت است. او بر 
آن بود كه همه بايد اين مقررات را 

رعايت كنند. لوكزامبورگ در 1904 
نوشت  كه مشكل فراتر از اين است و 
اپورتونيسم يك مسئله نظرى و سياسى 

است و بايد بر همين مبنى با آن 
مبارزه  كرد.
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مزارع كائوچو در آفريقاى جنوبى نيز اشاره مى كند كه در آنجا زنان، 
زيرفشار  كار مى مردند. او نوشت كه در انقالب آينده،  فقيرترين 
فقرا در صف نخست خواهند  بود. در ديدگاه او، اين بخش از  زنان، 
يعنى ستم ديده ترين اعضاى طبقه كارگر، پيشگام  به حساب  مى 
يونان  بردگى در  نوشته هاى خود در مورد  رزا همچنين در  آيند. 
باستان تاكيد مى كند كه بسيارى  از بردگان زن بودند و مورد بهره  

بردارى جنسى قرار مى گرفتند. 
آمد  دنيا  به  در 1871  او  است.  لوكزامبورگ  زندگى  ديگر،   جنبه 
او زندگى  به دست نخستين فاشيست ها كشته شد.  و در 1919 
سياسى اش را  در سال 1895 آغاز كرد و اين زمانى  بود كه براى 
نمونه در حزب محافظه كار( تورى)  در بريتانيا يا در ميان مشروطه 
خواهان ايران، زنان در موقعيت رهبرى قرار نداشتند. فكر مى كنم 
كه در آن زمان به جز  در ميان سوسياليست ها، در هيچ جريان 
ديگرى، زنى در جايگاه رهبرى وجود نداشت. آرى، در ميان رهبرى 
لوكزامبورگ.  رزا  آلمان، يك زن وجود داشت:  حزب سوسياليست 
نيز  را  لهستان  از جنبش سوسياليستى  او جناحى  در همان حال، 

رهبرى مى كرد. 
اما رسيدن به چنين جايگاهى به آسانى بدست نيامده بود. اين خود 
يك مبارزه بود. ما مى توانيم از دو سو به اين موضوع نگاه كنيم، از 
يك سو مى توانيم بگوييم كه سوسياليست ها بسيار بردبار و مترقى 
بودند، زيرا نخستين سوسياليست ها زنى را در ميان رهبرى داشتند 
و  او را به عنوان رهبر پذيرفته بودند. از  سوى ديگر اما مى توانيم 
بگوييم كه آنها شديدا طرفدار  برترى جنسى  بودند. زيرا كائوتسكى 
و همكاران اش در نامه هاى خود، با اشاره مستقيم به لوكزامبورگ، 
از زبان تحقيرآميز استفاده مى كردند و مى گفتند كه زنان پرخاش 
توان  مى  را  سوسياليستى  كمتر  امروزه  هستند.  غيرمنطقى  و  گر 
يافت كه حتى در نامه هاى خصوصى اش چنين چيزهايى را بگويد. 
اما در آن زمان اين نظر تقريبا آشكارا بيان مى شد. آنها، اين نامه 
اى پشت سر  عده  كه  بود  اين چيزهايى  اما  نكردند،  منتشر  را  ها 

لوكزامبورگ مى گفتند. 

 پرسش: به نقد لنين و بلشويك ها توسط لوكزامبورگ 
اشاره كرديد. به نظر من استالينيسم رعدى در آسمان 
لنينيسم   تا  را  استالينيسم  رد  توان  مى  نبود؛  ابر  بى 

دنبال كرد. آيا شما با اين نظر موافقيد؟  

فكر  من   است.  متضادى  ، چهره ى  لنين  من  نظر  به  بله،  پاسخ: 
مى كنم كه چيزهاى بسيار با ارزشى در لنين وجود دارد. بنابراين 
من خودم را آنتى لنينيست نمى دانم. اما به همين گونه، خودم را 
لنينست نيز نمى دانم.  به باور من، ما بايد با لوكزامبورگ ، لنين و 
تروتسكى نقادنه برخورد كنيم. در همان حال بايد از سهمى كه آنها 
داشته اند  نيز قدردانى كنيم. اين را هم  بايد دانست كه  سوسيال 
دموكراسى نيز سرمنشاء استالينيسم بود. زيرا آنها نخستين كسانى 
بودند كه احزاب سلسله مراتبى را ايجاد كردند. هنگامى كه لنين در 
“چه بايد كرد؟” مى گويد كه سوسياليسم، بيرون از طبقه كارگر قرار 
دارد و روشنفكرانى كه سوسياليسم را فرا گرفته اند، آن را به درون 

نقل مى  را  كائوتسكى  گفته  دارد  واقع   در  برند،  كارگر مى  طبقه 
كند. اين نوع  پيشگام گرايى، عقيده رايج در سوسيال دموكراسى 
بود. بنابراين، سوسيال رفرميسم كه گويا از توتاليتاريسم مبراست، 
از اين لحاظ كه  با مفهوم حزب پيشرو در پيوند قرار دارد، بخشى 
از ريشه توتاليتاريسم را تشكيل مى دهد. احزاب پيشگام به مفهوم 
توتاليتاريسم  به  را  ما  اند  رسيده  قدرت  به  كه  گاه  هر  آن،  لنينى 

رهبرى كرده اند. 

 پرسش: شما عضو جريان ماركسيست –اومانيست 
در آمريكا هستيد. چرا ماركسيست –اومانيست، 

و نه فقط ماركسيست؟  

انسان  برجنبه  كه  است  گفتم، الزم  تر  پيش  كه  پاسخ: همچنان   
گرايانه ماركسيسم تاكيد شود. استالينيسم و ديگر تحريف ها  در 
ماركسيسم، اين نياز را به وجود آورده است كه  جنبه انسان گرايانه 
براى  دوم  دليل  شود.  برجسته  بيشترى  صراحت  با  ماركسيسم 
تاكيد بر جنبه انسان گرايانه ماركسيسم اين است كه اين تاكيد، 
حال  در  كه  پساساختارگرايى  و  مدرنيسم  پست  از  را  ماركسيسم 
حاضر فلسفه هاى با نفوذى هستند، متمايز مى كند. نمى خواهم 
ها  فلسفه  اين  زيرا  بورژوازى هستند،  هاى  فلسفه  اينها  كه  بگويم 
بخشى از نقد جامعه از موضع چپ به شمار مى روند. بعالوه انسان 
گرايى به ما كمك مى كند كه براى اصول بكوشيم  و جامعه جديد 

را براساس اين اصول بنا كنيم.
به نظر من نمى توان ماركس را بدون در نظر گرفتن افكار انسانى 
او  به درستى درك كرد. ماركس فقط انتقاد كننده سرمايه دارى 
نيست، بلكه سرمايه دارى را بر مبناى افق انسان گرايانه راديكال 
و ظرفيت ها و توانايى هاى انسان نقد مى كند. ما ممكن است از 
از خود  كسانى كه در خط توليد كار مى كنند بپرسيم: “آيا شما 
بيگانه نيستيد؟” و آنها ممكن است پاسخ دهند كه: “نه، ما شغل 
گوش  راديو  به  توانيم  مى  كار  زمان  در  ما  داريم.  دوست  را  مان 
كنيم. ما خوشحاليم” اما پاسخ ماركس اين است كه ما، روشنفكران 
سرمايه  ى  جامعه  هاى  محدويت  زندانى  چنان  آن  كارگران،  و 
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دارى هستيم كه حتى به توانايى هاى خود پى نبرده ايم. در ميان 
يونانيان باستان، مفهومى از انسان گرايى وجود داشت، اما اين فقط 
اريستوكراسى بسيار كوچكى را شامل مى شد كه توسط فيلسوفانى 
آنها  انسان كامل مى شدند؛  آنها  چون سقراط آموزش مى ديدند. 
آموزش مى يافتند كه بطور همزمان، ورزشكار، مدرس و غيره باشند. 
آنها، هم خرد عملى داشتند و هم خرد فلسفى. آنها هم رياضى دان 
بودند و هم فيلسوف. اما ماركس بر اين نظر بود كه همه انسان ها 
از  لحاظ  انسان ها  او نمى گويد كه همه  اين توانايى ها را دارند. 
انشتين خواهند شد. چنين سخنى،  و همه  برابرند  با هم  هوشى  
مسخره است. اما ماركس مى گويد كه ظرفيت عظيم و بهره بردارى 
نشده اى در انسان ها وجود دارد و اين بسيار مهم است. همانطور 
كه مى دانيد  از 1950 و 1960 به اين سو،  نوشته هاى ماركس 
جوان بطور گسترده ترجمه شده است. ماركسيست هاى ارتدوكس 
با اين نوشته ها مخالف بودند. براى نمونه در ويراست منتخب آثار 
ماركس و انگلس در آلمان شرقى،  آنها دست نوشته هاى 1844 او  
را در بخش آخر و در ضميمه چاپ كردند. اما  امروز آگاهى بيشترى 
بگويم كه  بنيادى ماركس وجود دارد. مى خواهم  انسان گرايى  از 
اما  انسان گرا بود.  اكنون تقريبا همه توافق دارند كه ماركس يك 
پست مدرنيست ها ماركس را به سبب انسان گرا بودنش مورد حمله 
قرار مى دهند. در مورد ماركسيست – اومانيست ها، بايد بگويم كه  
اين  نام براى نشان دادن تمايز ما با ديگران بسيار مهم است. ما اين 
ترم را براى تمايز ميان ماركسيسم خودمان از استالينيسم، مائويسم 

و حتى ترتسكيسم به كار مى بريم.
 پرسش: عده اى بر اين  باورند كه ماركس در نوشته 
آنها  نظر  به  اما  بود،  گرا  انسان  يك  خود  اوليه  هاى 
ماركس بعدها ديگر انسان گرا نبود. پاسخ شما در اين 

مورد چيست؟ 

كه  است  اين  من  پاسخ  گفت.   مائو  كه  است  چيزى  اين  پاسخ: 
موضوع انسان گرايى را مى توان به طور روشن در تمام نوشته هاى 
ماركس ديد. براى نمونه، او در جلد سوم سرمايه مى گويد كه در 
جامعه جديد، ما از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادى واقعى،  به قلمرو  
“توانايى بى پايان  انسان” پا مى گذاريم. او اين موضوع را در اواخر 
جلد سوم در فصل موسوم به “فرمول سه گانه” مى گويد. ماركس 
در نقد برنامه گوتا از پايان جدايى بين كار يدى و فكرى سخن مى 
اواخر  انسان گرايانه است. ماركس در  نكته ى  نيز يك  اين  گويد. 
امر نيز  اين   زندگى اش به  مسايل مربوط به روسيه مى پردازد. 
بيان گر انسان گرايى اوست؛ او  نمى خواست كه روسيه همان مسير 
مشقت بارى را طى كند كه بريتانيا در نخستين دوره سرمايه دارى، 
يعنى دوره  انباشت بدوى از سر گذرانده بود. بنابراين، ما مى توانيم 
انسان گرايى را در سراسر نوشته هاى ماركس ببينيم. به نظر من، 
اين امر اكنون توسط  ماركس شناسان  به درستى تاييد شده است. 
شايد همگان انسان گرايى ماركس را تاييد نكنند اما به نظر من اكثر 
ماركس شناسان براين نظر هستند كه تفاوت زيادى ميان ماركس 
تكامل و  ندارد. بدون شك،  جوان و ماركس زمان سرمايه  وجود 
او وجود داشته است؛ در سال 1844 مفاهيمى  توسعه در نظرات 
چون ارزش اضافى، كار، نيروى كار  و بسيارى مفاهيم ديگر در نزد 

اما مبانى عمومى ديالكتيك، آخرين دست  ماركس وجود نداشت. 
هم   1844 ماركس  نزد   در  را  آن  ما   بلكه  نيست،  ماركس  آورد 
مى بينيم. او در”نقد ديالكتيك هگل” در 1844، ضمن استقبال از 
هگل، او را نقد هم مى كند.  ماركس در آنجا از مفهوم نفى نزد هگل 

همچون يك اصل اخالقى سخن مى گويد. 

هاى  نوشته  از  نقد خود  از  بخشى  در  آلتوسر  پرسش: 
كتاب  اول  فصل  بايد  ما  كه  گويد  مى  ماركس،  اوليه 
سرمايه، فصل مربوط به رازوارگى كاال را ناديده بگيريم؛ 
زيرا اين فصل، بسيار هگلى است. نظر شما در اين مورد 

چيست؟  

با اينكه خودش  فرانسوى بود،  بايد توجه كرد كه آلتوسر  پاسخ:  
ويراست فرانسوى سرمايه را نفى مى كرد. او مى گفت ما بايد چاپ 
آلمانى سرمايه كه انگلس ويرايش كرده را  مبنى قرار دهيم. او اين 
فرانسوى سرمايه مطرح مى  ويراست  بر  را در مقدمه خودش  نظر 
كند. آلتوسر مى گويد اين ويراست چندان خوب نيست و ما بايد 

ويراست آلمانى را بخوانيم. 
به نظرمن اين گفته آلتوسر كه ما نبايد فصل اول سرمايه را بخوانيم، 
تقريبا  مضحك است. او مى گويد كه فصل اول را نبايد خواند چون 
كه  گويد  مى  آلتوسر  شود.  مى  گرا  انسان  اندازه  از  بيش  خواننده 
خواننده بايد از قسمت هاى ديگر شروع كند. در واقع اين ديدگاه  
از دهه 1940 و با استالين آغاز شد. بررسى اين ديدگاه ، موضوع 
اولين نوشته ى رايا دونفسكايا در “پژوهش هاى  اقتصادى آمريكا” 
American Economic Review  است.  او در اين نوشته،  به 
شيوه تدريس سرمايه در اتحاد شوروى مى پردازد. روس ها تصميم 
گرفتند كه شيوه تدريس كتاب سرمايه در دانشگاه ها را تغيير دهند. 
آنها  بر اين نظر بودند كه  دانشجويان نبايد مطالعه كتاب را از فصل 
اول آغاز كنند، بلكه بايد كتاب را بر مبناى مراحل تاريخى بخوانند. 
نمونه،   براى  و سپس  آغاز  بدوى  انباشت  از  بايد  دانشجويان  يعنى 
فصل مربوط به زمان كارروزانه و در پايان نيز  فصل اول را مطالعه 
كنند. آلتوسر نيز همين نظر را دارد. نگرانى او اين  است كه  اگر 
خواننده از فصل اول شروع كند، ايده اليست خواهد شد. آلتوسر از 
ما مى خواهد كه مطالعه كتاب را از  بخش هاى كامال ماترياليستى 
شروع كنيم. نگرانى او ريشه در اين واقعيت دارد كه فصل مربوط 
به رازوارگى، تركيبى است ازايده اليسم و ماترياليسم. اين موضوعى 
است كه ما آن را در ماركس جوان هم مى بينيم. ماركس در 1844 
او در آنجا  نه ماترياليست.  اليست است و  ايده  نه  او  مى گويد كه 
از انسان گرايى يا طبيعت گرايى سخن مى گويد كه همچون يك  
من  بحث  دهد.  مى  وحدت  را  ماترياليسم  و  اليسم  ايده  حقيقت، 
اين است  كه ماركس يك   وحدت ديالكتيكى بين ايده اليسم و 

ماترياليسم به وجود آورده است. 


