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 2ی مارکسدرباره 1میشل لووی

به  رهیافتشی با میشل لووی  درباره 4و الکس کوکیر 3ایزابل گاروی مصاحبه

 های اندیشه مارکس در جهان امروزمارکسیسم و چالش

 مترجم: حمید ذوالقدر

 

 با افکار مارکس آشنا شدید؟ بار چگونهاولپرسش: 

آمدم. به دنیا  ودر برزیل و در شهر سائوپائولم.  ۸۳۹۱شروع کنم. من درسال اجازه دهید از ابتدا میشل لووی: 

به برزیل مهاجرت کرده بودند. مارکس را در پانزده  ۸۳۹۱وین که در دهه  فرزند پدر و مادری یهودی اهل

 این کشف برای منبه من امانت داده بود کشف کردم،  که برادرم گی با خواندن مانیفست حزب کمونیسمسال

خصوصا آنهایی که  رفتم؛ ی مانیفستهای نویسندهسراغ دیگر نوشته بلافاصله بهبخش بود، ای الهامحظههمچون ل

بناپارت و جنگ  ، هجدهم برومر لوئی ۸۱۸۱-۸۱۸۱خصلت تاریخی و سیاسی داشتند: جنگ طبقاتی در فرانسه 

خواندم. مدت کوتاهی  و به زبان فرانسوی می 5فرانسهی آلیانس ها را در مدرسهتمام این کتاب داخلی در فرانسه،

که گروه  6بعد از این ماجرا در یک سازمان سیاسی شروع به فعالیت کردم یعنی در اتحاد مستقل سوسیالیست

مارکسیست و جوان  یاقتصادان اد و پدر معنوی من در آن سالها. استبودند 7کوچکی با گرایش به رزا لوکزامبورگ

های رزا لوکزامبورگ هنوشت بایهودی داشت. او بود که من را  -اصالتی اتریشی که او نیزبود،  8سینگربه نام پاول 

وکزامبورگ از ی رزا لجسمی و روحی( به نسخهبه شکل )  سر تا پابود، من  الهاماین دومین  آشنا کرد. 

 کند.انتخابی که تا حد زیادی خوانش من از مارکسیسم را تعیین می مارکسیسم تبدیل شدم،

مستقیم یا غیر مستقیم، ردپای آثار مارکس، نظر از موضوع، های من صرفدر تمام نوشته آن زمان به بعد، از

 ی مارکس فرود آمدم و هرگز آن مدار را ترک نکردم.صریح یا ضمنی حضور داشتتند. من روی سیاره

                                           
1  Michael Löwy 
2 https://www.versobooks.com/blogs/5306-michael-lowy-on-marx 
3 Isabelle Garo 
4 Alex Cukier 
5  Alliance Française 
6 the Independent Socialist League 
7 Rosa Luxemburg 
8 Pau Singer 



Tajrishcircle.org 
 

وقتی برای تحصیل علوم اجتماعی وارد دانشگاه سائوپائولو شدم، با وجود حضور چندین استاد  ۸۳۸۵در سال 

امید شدم. اگرچه در حدود  های درسی کاملا ناهای مارکس در سرفصلبه خاطر عدم ارجاع به نوشته ،گراچپ

شناسی ما بود و همچنین عهکه استاد جام 9بعضی از این اساتید، به ویژه فرناندو هنریکه کاردوسو ۸۳۸۱سال 

  11فیلسوفی متعلق به مکتب فرانسوی، دوستم پل سینگر  10رئیس جمهور نئولیبرال آینده، خوزه آرتور جیانوتی

س کردند. این حرکت یک ی مارکی کتاب سرمایهو برخی دیگر اقدام به تشکیل گروهی مطالعاتی در زمینه

بعد از یک سال چند  شد.جلسات هفتگی حول یک فصل از کتاب میبرنامه بود که شامل رسمی و فوقابتکار غیر

این اولین برخورد جدی   .و همچنین من 12دانشجو نیز به این برنامه دعوت شدند. از جمله دوستم روبرتو شوارتز

 من با کتاب سرمایه بود.

همین مطالعات بود که بر اساس ی مارکس بود. های اولیهی اصلی من نوشتهها علاقهبا این حال در آن سال

در  ۸۳۵۸این مقاله در سال  13"انسان و جامعه در آثار مارکس جوان "ی خود را نوشتم، یعنی ن مقالهاولی

منتشر شد. هدف من در آن مقاله این بود که  Revista Brasilienseگرای برزیل به نام ی معتبر و چپمجله

 و هم برای ساختارگراییِ ،گرایی لیبرالدهم برای فرنشان دهم برداشت دیالکتیکی مارکس جایگزینی است 

 .کارمحافظه

سیاستِ  "من در تاسیس سازمانی انقلابی و مارکسیست به نام  - ۸۳۵۱یعنی سال  -ها در حدود همان سال

که اولین سازمانِ مهم در جناح چپ حزب کمونیست بود شرکت کردم. بعضی از اعضای این   "14کارگری

که توسط ارتش     15از جمله دیلما روسف ،سازمان، بعدا به مقاومت مسلحانه علیه دیکتاتوری نظامی پیوستند

 دستگیر و شکنجه شد و چند دهه بعد نیز به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب شد.

های او یق اندیشهاز طر بود که 16های لوسین گلدمنکننده در این سالها نوشتهومین کشف تعیینبرای من س

برای تصمیم گرفتم ی علوم اجتماعی، پس از اتمام تحصیلاتم در رشته .17گئورگ لوکاچ را نیز کشف کردم

ی مارکس جوان دربارهتحصیل در مقطع دکترا به پاریس بروم و تحت سرپرستی لوسین گلدمن به تحقیق 

ین که حتی ی تحصیلی به مقصد فرانسه ترک کردم، بدون ابرزیل را با بورسیه ۸۳۵۸بپردازم. بنابراین در سال 

 .بیست سال به طول خواهد کشید م به کشوربازگشت گمان کنم
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دکترای شما چه  یوییم هدف فکری و سیاسی رسالهموضوع یا بهتر است بگ پرسش:

 بود؟

 بود. این اثری الهام گرفته از لوکزامبورگ "تئوری انقلاب نزد مارکس جوان "موضوع دکترای من میشل لووی: 

 ۸۳۵۸اما با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی و مارکسیستی ) لوکاچی(  نزد لوسین گلدمن. در سال  بود،

تشکیل شده  20و ارنست لابروس 19یعنی ژاک دروز، در برابر هیئت داورانی که از اساتید راهنمای من 18در سوربن

 به کسب بالاترین نمره شدم. بود از تز دکترای خود دفاع کردم و موفق

 ۸۱۸۱و  ۸۱۸۱های ی مارکسیستی در مورد تحولات سیاسی و فلسفی مارکس بین سالاین تز به عنوان مطالعه

ی که مارکس خود بخشی کلیت تاریخی و اجتماعهای او در چارچوب ی ایدهطراحی شده بود. به عبارتی مطالعه

، هگلیان جوان و غیره. مقالات ۸۱۸۱داری قرن نوزدهم، جنبش کارگری قبل از یعنی جامعه سرمایه ،از آنها بود

لقی هگل از ی تشد همگی بر پایهچاپ می 21یتونگتسا ینیشهرا یهنوی که در مجله ۸۱۸۱مارکس در سال 

از همان زمان با بورژوازی لیبرال در تضاد بود. مارکس پس از عبور از مفهوم دولت بنا شده بود، اما او 

ی نئوهگلی انجام داد. در طول به کمونیسم روی آورد. او در ابتدا این کار را به شیوه "دموکراسی حقیقی"

ی عطف ز فلسفه و انقلاب شکل گرفت. نقطها بود که برداشت جدید مارکس ۸۱۸۵ا ت ۸۱۸۸سالهای 

( نبودی تیک گسست معرفی عطف بنظر من  این نقطه ی مارکس جوان ) البتهکننده در سیر اندیشهنتعیی

جهان اندازِ درخشان از چشم یبنیاد "ی آن گفته بود درباره 23، کتابی که انگلساست 22کتاب تزهای فویرباخ

نامید تا  "ی پراکسیسسفهفل"شد آن را  نیز این اثر کتابی بود که بیشتر می 24و از نظر گرامشی "جدید

 ماتریالیسم تاریخی!

تاریخی -شناختی یا اجتماعییک رویکرد جامعه ،نخستعد نسبتا متمایز اما مرتبط بود. دو بُمن شامل  یرساله

بازنمایی تئوریک )فکر( پرولتاریا بود.) اینجا بازنمایی در معنای مارکسیستی آن به دنبال که در آن مارکس 

های ترین جلوهشد براساس پیشرفتهلقی میرهایی ت انقلاب به عنوان آنچهی مدنظر است(. تئوری او درباره

، محافل کمونیستی هایی مانند: چارتیسم، قیام بافندگانِ سیلسیاجنبش پرولتری زمان او تدوین شده بود. جنبش

در کتابِ آنجا که او  ادعا یک جدل علیه ادعای لنین بود،این پاریس، همبستگی عدالت خواهان و غیره. در واقع 
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  شود.ی کارگر، که به این طبقه معرفی می طبقهدانست بیرونآگاهی سوسیالیستی را عاملی می  "چه باید کرد؟"

 جود داشت.متقابلِ هر دو عامل و تاثیر ای دیالکتیک ازرابطه خوانشِ مندر 

ی مبتنی بر فلسفه ی انقلاب مارکسنظریه سیاسی بود؛-من رویکردی فلسفی یدر رساله رویکردین دوم

آلیسم آلمانی تفاوت داشت. برای زمان هم با ماتریالیسم فرانسوی و هم با ایدهای که هم، فلسفهپراکسیس

ها( باید کسی بالاتر از آنها وجود ها محصول شرایط بودند، بنابراین برای تغییر آنها ) انسانها، انسانماتریالیست

به معنای اعتقاد به یک مستبد  25تخیلیهای و سوسیالیست روشنفکران روشنگریداشته باشد. این از نظر 

ی تغییر آگاهی انجام های جوان( تغییر شرایط باید از دریچهها ) جناح چپِ هگلیآلیستروشنفکر بود. برای ایده

 ای بود که فیلسوفان بر عهده داشتند.شد و این از نظر آنها وظیفهمی

مشارکتی در نقد "ی درخشانش به نام در مقاله ۸۱۸۸سال  در شروعتوسط مارکس  همچناناین موضع آخر 

پیش از تسخیر توده ها در ذهن  نقلابدهد، اده بود. آنجا که او توضیح میحفظ ش  26"ی حق هگل فلسفه

ها را درگیر کند به نیرویی مادی تئوری نیز وقتی توده "نویسدمیباره در اینمارکس . شودفیلسوف متولد می

مارکس در بین  به یک پایگاه مادی نیاز دارند. ها به یک عنصر منفعل وت که انقلابمنظور این اس ."شودبدل می

ریق انگلس جنبش چارتیسم را کشف کمونیست در پاریس آشنا شد و از ط وقتی با کارگران ۸۱۸۸-۸۸های سال

)  کمونیستی-های پرولتریکرد و نوشته ی اووریر را دریافتد، همچنین حمایت فلورا تریستان از اتحادیهکر

 را نشان داد.های چپ ی هگلینظریهافقی فراتر از  و از رهگذر آن، ( را مطالعه کرد27های ویلهام وایتلینگنوشته

 بود. 4411شورش بافندگان سلیزی در ژوئن در تفکر مارکس  عطفی واقعی نقطه اما رویداد تعیین کننده و

ی در روزنامه  28ای جدلی که اندکی پس از این واقعه علیه روگهرویداد استقبال کرد و  در مقاله مارکس از این

vorwarts  همسو  تواند پراکسیسِتنها در سوسیالیسم است که یک ملت فلسفی می "خاطرنشان کرد  نوشت

ی سه عنصر این مقاله حاو "عامل فعال رهایی را یافت این شودشف کند و تنها در پرولتریا میبا ماهیت خود را ک

 است: Deutsch-franzözische Jahrbücherکننده در رابطه با تصورات او در مقالات جدید و تعیین

 کنندشود، چرا که مردم خودشان فلسفی زندگی میانقلاب در ذهن فیلسوف آغاز نمی 

 ی ناب نیست، یک پراکسیس استسوسیالیسم یک نظریه 

 ه خود عامل رهایی استفعل نیست، بلکپرولتریا یک عنصر من 
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 برای گسست فلسفی باز کرد؛ ی آن آرنولد روگه بود( راه رااین گسست سیاسی از نئوهگلیسم ) که نماینده

توان نامش را تبعیت گسستی  که چند ماه بعد در تزهای فوئرباخ عملی شد، البته پس از گذری کوتاه از آنچه می

 ی مقدس( گذاشت.خانوادهدر کتاب  غیرانتقادی از ماتریالیسم فرانسوی)

 هی پراکسیس ککند: فلسفهمی بندیبینی جدیدی را صورتس جوان جهان( مارک۸۱۸۸در تزهای فوئرباخ) 

شود. میو رفع (   تضاددیالکتیکی یا همان نفی،  Afhebung) منظور  آلیسمجایگزین ماتریالیسم و ایده

 قابل تطابق تغییر اوضاع و فعالیت انسانی فقط به مثابه پراتیکِ انقلابی "کندبنابراین او در تز سوم اعلام می

 29"درک عقلانی دارد بوده وتنها به این شیوه امکانبررسی 

ین ا انبوهِ یاسدر مق یدتول یهم برا»روشن شده است: (۸۱۸۵) 30یآلمان یدئولوژیتز در ا ینا یاسیس یتاهم

که فقط  ییریاست. تغ یضرور یاتوده یاسانسان در مق ییرخود آرمان، تغ یتموفق یو هم برا یستیکمون یِآگاه

است که طبقه  یضرور یلدل ینبه ا نهاانقلاب نه ت ین،تواند رخ دهد. بنابرا یم (انقلاب یک ی)حرکت عمل یکدر 

تنها در  کندیکه آن را سرنگون م یاکه طبقه یلدل ینسرنگون کرد، بلکه به ا یگرید یقبه طر توانیحاکم را نم

مجدد جامعه  گذارییانبن یاعصار خلاص کند و برا یهاموفق شود خود را از شر همه کثافت تواندیانقلاب م یک

 " آماده شود

های ا باشد. تزی که مارکس مجبور بود در تمام نوشتهدرهایی پرولتاریی برای خوقلاب باید جنبشان بنایراین

ی کارگر باید به آزادی طبقه " کنداز آن دفاع  31اول المللبینی اش برای اساسنامهبه ویژه مقدمه اشسیاسی

ناشناخته که مارکس و  اینوشتهان در توفرمول نهایی این عقیده را می ."ی خود کارگران به چنگ بیایدوسیله

تزهای  از  جایی که آنها دموکراسی آلمان نوشتند پیدا کرد؛ خطاب به رهبران سوسیال ۸۱۸۳انگلس در سپتامبر 

ریویزیونیستی گروهی از روشنفکران سوسیال دموکراتِ مستقر در زوریخ انتقاد کردند. ) کسانی مانند 

Höchberg, Schramm, Bernstein ). وقتی انترناسیونال شکل   "نویسند در آنجا مارکس و انگلس می

کارگر باید به دست خود این طبقه انجام  یکردیم: رهایی طبقه بندیا صریحا این فریاد نبرد را صورتگرفت، م

ن هستند سوادتر از آبی ارگرانکنند: کحد شویم که آشکارا اعلام میتوانیم با افرادی متبپذیرد. بنابراین ما نمی

 بورژوازی،ردوست)خیرخواه( و خردهتوسط بورژوازی بشاول باید از بالا این آزادی و  ،که بتوانند خود را آزاد کنند

 اهدا گردد. به آنان

) خصوصا در کتاب چه  م لنینیسموکزامبورگی بود و تلویحا با مفاهیاین قرائت من از مارکس به نوعی قرائتی ل

ی حزب ی ایدهمن، بحثی درباره ینامهانحزب پیشتاز مخالف بود. آخرین فصل پاینقش در مورد باید کرد؟( 

                                           
 ی محمدپورهرمزانترجمه ۰ی فوئرباخکارل مارسک تزهایی درباره29 

30 The German Ideology 
31 First International 
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های ظریف و توجه کشید. با وجود تفاوتچ و گرامشی را پیش میلنین، لوکزامبورگ، تروتسکی، لوکا پرولتریا نزد

واقعی ی ر من ادامهاز نظهای لوکزامبورگ در مورد حزب ی این متفکرین ، ایدهی همهبه اجرای عدالت درباره

 داد.های مارکس و انگلس از انقلاب را تشکیل میبرداشت

چرا که  ،ی اول کار من علاقه نشان دادندمن را به عهده داشتند، عمدتا به جنبه یرساله داوریدانانی که تاریخ

در این شک نیز  لوسین گلدمن در آن زمان شک داشتند. آنها در مورد وجود پرولتاریا به معنای مدرن آن،

انقلاب و »با نام  ۸۳۵۳و بعدا در یک سخنرانی در سال  خود را در خلال بررسی رساله شریک بود. او تردیدهای

 بیان کرد: «بوروکراسی

مارکس با چه چیز مطابقت دارد؟ پاسخ مشترکی وجود دارد  یمارکسیسم چگونه متولد شد؟ اندیشه

کرد مرا ع توسط میشل لووی نوشته شد که سعی می) حتی تزی که تحت نظارت من در این موضو

بر اساس آن مارکس بازتاب تفکر پرولتریاست. این که مارکس جایگاه انقلابی که  متقاعد کند( 

ست بدیهی است، اما اینکه آیا مارکسیسم در زمانی که در انگلستان و اساسی برای پرولتریا قائل ا

های لیلزیرا برای مارکس همانطور که در تمام تحی پرولتریا بود ) فرانسه متولد شد، اندیشه

های اصلی را توضیح د که مقولهام نشان دهم، همیشه طبقات اجتماعی هستنام تلاش کردهتاریخی

 ،سوسیالیسم فرانسوی به خصوص در آن زمان مقولاتئن نیستم که آیا مطمو همچنین  (دهندمی

رخ داد، توسط پرولتاریا قرن نوزدهم ابتدای یعنی رنسانس بزرگ سوسیالیسم در فرانسه، که در

ی مارکسیستی از درون ی مهم است: چگونه اندیشهمطرح شده باشند. در هر صورت این یک مسئله

ها در آلمان و سوسیالیسم دموکراتیک و نئوهگلی-ی بورژواشهی که شامل جناح چپِ اندیتفکر

 شد، متولد شد؟دموکراتیک در فرانسه می

 .هباقی ماند جوابهمچنان بیکه  ایشدهرا با پرسش به پایان رساند، پرسش مطرحگلدمن سخنانش 

  منتشر نشد تا این که در این سال ۸۳۸۱من تا سال یه اینجا مورد بحث ما نیست، رسالهبه دلایل مختلف ک

ی سوسیالیسیتی به مدیریت جورج هابز که یک ی کتابخانهدر مجموعه 32توسط انتشارات ماسپرو

ی به انگلیس ژاپنی و همچنین مدتی بعد از آن، به اسپانیایی، ایتالیایی سپس و منتشر شد،  بود لوکزامبورگیست

بودند و  بیشتر بر روی  ل و واکنش هیئت داوران رسالهدقیقا شبیه به استقباها  و پرتغالی ترجمه شد. واکنش

شدند. استثنای اصلی در های فلسفی اغلب نادیده گرفته میی جامعه شناختی تمرکز داشتند و فرضیههاجنبه
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اثر چهارجلدی خود به  عنوان ، مورخ بزرگ و مارکسیست آمریکای شمالی بود کسی که33این زمینه هال دریپر

و که خود او به آن اذعان داشت(  ز روی کار من برداشته بود) موضوعیرا ا" 34ی انقلابتئوری مارکس درباره"نام 

ی کارگر  را نیز تحت تاثیر تز من او تاکید بر اصل خودرهایی طبقه بلکه این تنها مربوط به عنوان کتاب نبود، 

ام در گیری عقاید سیاسیهای شکلزی را به این موضوع اضافه کنم: در سالکشیده بود. من باید فورا چیپیش

آید ، یادم نمیمدیرش بودای که دریپر روزنامه ؛را خریده بودم labor actionای به نام برزیل، اشتراک روزنامه

الهام گرفته شده بود که  موضوعیهای او از ، اما تمام ایدهی مارکس را خوانده باشم یا نههای او دربارهتمام نوشته

نامید. بنابراین انتقال ایده بین دریپر و من در واقع یک  "سوسیالیسم از پایین"آن را  ی معروفابعدا در مقاله

 ها بود.ی بازگشتی از حرکتِ ایدهچرخه

فعال بودم. همچنین  psu کنم که در طول اقامتم در فرانسه، در واحد سوربن دوست دارم این نکته را هم اضافه

که در آن دنیس برجر و فلیکس گوتاری هم   ’La voie Communiste‘های گروه کمی بعدتر در فعالیت

 حضور داشتند، شرکت کردم.

های سیاسی شما چگونه به بچگونه جلو رفت؟ انتخانامه، مسیر فعالیت شما پرسش: بعد از پایان

 بدل شد؟کارهای روشنفکری 

ام پیوستم که کودتای نظامی در برزیل رخ داد و باعث استقرار دیکتاتوری شد، من به خانوادهیک  ۸۳۵۸در سال 

بودند. مدتی در دانشگاه اورشلیم و بعدتر قبل از بازگشت به  به اسرائیل مهاجرت کرده ۸۳۵۱در اوایل دهه 

سیاست "سازمان  من از مان دوستان برزیلیپاریس، در دانشگاه منچستر مشغول تدریس شدم. در آن ز

جدا شده و تلاش می کردند سازمان جدیدی به نام حزب کارگران کمونیست ایجاد کنند. سازمانی که  "کارگری

. من در این تصمیم مشارکت داشتم، به همین دلیل با یک هیئت دالملل چهارم بپیوندتصمیم گرفت به بین

رکت کردم. کمی بعدتر از این اتفاق به بخش ( ش۸۳۵۳چهارم )المللی بینکوچک برزیلی در نهمین کنگره

هایم که بیشتر به لوکزامبورگ نزدیک بدون اینکه از ایدهپیوستم؛  Ligue Communisteبه نام  فرانسوی آن

های او برایم به شدت جالب بود، البته بود تا لنین دست بردارم. ارنست مندل را در همین زمان شناختم و نوشته

 .های اقتصادی اونه نوشته و ،های سیاسینوشته

سپس همراه دیگر روشنفکران فعال در بخش فرانسوی، در جدال علیه مارکسیسم ساختارگرای لویی آلتوسر 

زده شد 4791در سال   "اومانیسم تاریخی مارکس : بازخوانی سرمایه " یجدل با مقاله اینجرقۀ شرکت کردم. 

ای نیز نسخه "یسممارکس یخو تار یدر جامعه شناس یمقالات :و انقلاب یالکتیکد " و در مجموعه کتاب من به نام
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وابط ، رفتشیسم کالاییمفهوم برای مثال،  کند.م را برجسته میاومانیسمعرفتی  ابعاد. این مقاله وجود دارداز آن 

این نقد اما  ،دسازرا آشکار) برملا( میال واقعی اقتصاد کالایی نهان شده اجتماعی بین انسانها که در پس اشک

داری، و هم نیرویی سیاسی: سوسیالیسم، به انسانی بودن سرمایهدارد: نقدِ نانیز نیرویی اخلاقی ) انسانی( همزمان 

گرایی( که در عمق نقد وری )تاریخبای تاریخدرباره. همچنین مقاله های آزادعنوان افقی  از یک جامعه با انسان

تا ادعا  که آلتوسر را مجبور ساخت ایگراییکند، تاریخحضور دارد صحبت می بورژوایی مارکس از اقتصادسیاسیِ

گرایی و نهایتا این مقاله تاریخ . خود با اقتصاد کلاسیک را درک کندارتباط و پیوند  کند مارکس نتواسته 

گونه که نه آن تند که تاریخ خود را رقم می زنند اماهسها انساناین  "در تز مارکسیستی معروف  اومانیسم را

 زند.به هم پیوند می "رسدرایطی که به آنها به ارث میخواهند بلکه تحت شمی

نزد ارنست لابروس  "در مارکس تئوری انقلاب دائمی "با موضوع  در بازگشت به پاریس، برای کسب دکترای عالی

ی ای دربارهمقالهو در این جهت داشته باشم، های سیاسی مارکس از نوشته  "سکیستیتترو " رفتم تا خوانشی

ریه تروتسکی ی مارکس در مورد انقلاب اسپانیا نوشتم که به عنوان کمک به نظکمتر شناخته شده ینوشته

-۸۱۸۵سالهای  تحلیل وقایع انقلابی اسپانیای مارکس با تجزیه و استدلال من این بود که درنظر گرفته شده بود.

یافته است، اما انقلاب ای( و غیرتوسعهاگرچه اسپانیا کشوری پیرامونی ) حاشیهجه رسید که، به این نتی ۸۱۸۸

چرا که همان اختلاف طبقاتی که در  ،"در اسپانیا نیز اتفاق خواهد افتاد  ”اروپا زده درتازه جوانه سوسیالیستیِ

تاب دیالکتیک و انقلاب قرار بود این مقاله در ک کشورهای غربی وجود داشت در اسپانیا هم قابل مشاهده بود.

کاره رها کردم تا نیمه ۸۳۸۹را  حول و حوش سال  "انقلاب دائمی"ی حضور داشته باشد، اما نهایتا پروژه

 ی لوکاچ جوان به تحقیق و جستجو بپردازم.درباره

 گیری کردید؟ی ناسیونالیسم را نیز پیی مسئلهپرسش: آیا شما نظرات رزا لوکزامبورگ درباره

وسط یکی از بند بودم. مدت کوتاهی پس از ورودم به پاریس، تواقعا! در این زمینه بیشتر به مواضع لنین پاینه 

عنوان دستیار قبول کرد که من به آشنا شدم. پولانتزاس  او، که دوست من نیز بود با35زاسدستیاران نیکوس پولان

ع به اه شماره هشت پاریس ) وینسنس( شروشگبا هم در دان ۸۳۸1. بنابراین در سال در کنار او فعالیت کنم

های فلسفی متضادی داشتیم ) آلتوسر ی ملی کردیم. ما برداشترد مارکسیسم و مسئلهای در موتدریس دوره

 برای او  و لوکاچ برای من(  اما با هم دوست شدیم و هفت سال با هم کار کردیم.

جنبش  دانِژرژ هاوپت تاریخزیادی از  حمایت فکری ، ۸۳۸۱بعد از مرگ زودهنگام لوسین گلدمن در سال 

به من پیشنهاد کرد تا در کنار هم  و با  ۸۳۸۹دریافت کردم. او در سال  EHESSسوسیالیستی جهانی در 

آماده  ۸۳۸۸تا  ۸۱۸۱ی ملی بین سالهای ی مارکسیسم و مسئلههمکاری کلودی ویل، یک مجموعه درباره
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ی لنین اختلاف نظر پیش آمد، بنابراین تصمیم گرفتیم تا او تیم اما دربارهما تصورات نزدیکی داش کنیم.

. ماهیت نظری داشتی تاریخ( که بیشتر  مسئله( و من نیز یک موخره ) مسئلهگفتاری بنویسد ) تاریخپیش

نشان های آنها را کرد و محدودیتی ملی را تحلیل میهای مارکس راجع به مسئلهنوشته ،بخش اول متن من

که ظاهرا قادر نبودند به  "مردم بدون تاریخ"ی های انگلس دربارهداد. همچنین در افقی بسیار انتقادی نوشتهمی

من نیز به اسپانیایی،  یمنتشر شد و موخره ۸۳۸۸این کتاب در سال کرد. ملت تبدیل شوند را واکاوی می-دولت

ادعا،  به اشتباه در بعضی نی و ایتالیایی ترجمه شد. این متنِ کمآلما ،کاتالانی، انگلیسی و بعدا به پرتغالی، ترکی

 شد. "ی ملیمسئله"محافل، باعث شهرت من به عنوان یک متخصص 

ام به رمانتیسیسم ضدسرمایه داری ) با مفهوم مندی( علاقه۸۳۸۸ی لوکاچ ) ارائه شده در سال در تزم درباره

نظر بسیار جالب ) انتقادی اما مثبت( . این اتفاق، شروع شدسم ی آن با مارکس و مارکسیلوکلچی( و رابطه

ای اولین تلاش من بر سپسمراه داشت، انگلستان را برایم به هشناس فرهنگی اهل جامعه ،ریموند ویلیامز

اما کتاب  ،( اتفاق افتاد۸۳۸۳)  «مارکسیسم و رمانتیسم انقلابی»گسترش این بحث در مجموعه کتابم به نام 

 چرا که ناشر ورشکست شد. توزیع نگردیدتقریبا 

چهارم و بخش فرانسوی آن ادامه دادم. سهم فکری اصلی من در المللها به فعالیتم در بیندر طول این سال

 NEW LEFT REVIEWبخش خودمان، انتشار کتابی درمورد تئوری انقلاب دائم به درخواست دوستانم در 

را داشت در ابتدا شامل یک فصل  "سیاست توسعه ناهموار و ترکیبی "نامعقول نسبتا  بود. این کتاب که عنوانِ 

 در  .بود که نتوانستم کاملش کنمای به نوعی یک شمای کلی از پروژه ی مارکس بود  فصلی کهطولانی درباره

  پرداختم.ی انقلاب دائمی های مارکس دربارهاین فصل به تحلیل نوشته

های سیاسی برای ر آمریکای لاتین به ویژه در مکزیک بودم و گاهی بخاطر ماموریت، اغلب د۸۳۱۱در طول دهه 

آوری کردم  که از آنها در سال رفتم. در این سفرها مقدار زیادی اسناد جمعانترناسیونال چهارم به سفر می

 بردم.بهره "مارکسیسم در آمریکای لاتین"ی و در  مجموعه ۸۳۱۱

کس سهم بسیار مهمی در جامعه شناسی دانش دارد؟ او رابطه بین ما چرا مارپرسش: به نظر ش

 کند؟ایدئولوژی و علم را چگونه تحلیل می

کردم، تا حدودی اوضاع من در دانشگاه شماره هشت پاریس یعنی جایی که به همراه پولانزاس تدریس می

من داده شد،  موقعیتی به ۸۳۸۸را امتحان کنم، جایی که در سال  CNRSنامطمئن بود. بنابراین تصمیم گرفتم 

چند سال بعد این پروژه منجر به انتشار کتابی شد  شناسی دانش.قیقاتی در مورد جامعهتح یهمراه با یک پروژه

های پوزیویتیستی، این کتاب دیدگاه. "شناسی انتقادی دانشی حقیقت: درآمدی بر جامعهمنظره "به نام 
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کرد. کتابی که  شامل یک فصل شناسی دانش را با هم مقایسه میگرایانه و مارکسیستی در مورد جامعهریختا

 ی بین دانش و طبقات اجتماعی است.س از رابطهکطولانی در مورد برداشت مار

ی هادهد رویکردی ثمربخش به پدیدهمر وجود دارد که به ما اجازه میی معروفی در کتاب هجدهم بروقطعه

ی کاری نیست،  بلکه یک طرز فکر معین، یک مسئلهی دروغ یا پنهانمسئله درباره  "ایدئولوژیک داشته باشیم 

 ."ی معین ارتباط داردمعین و یک افق فکری معین است که به علایق و همچنین وضعیت اجتماعی یک طبقه

به رابطه بین علم اقتصادی بورژوازی و  های اقتصادی مارکس،  هممن تلاش کردم تا نشان دهم چگونه در نوشته

های کلاسیک و هم به استقلال نسبی تولید علمی.شود کند پرداخته میطبقه اجتماعی که آن را نمایندگی می

بالاترین سطحی هستند که در در واقع آنان  .شوندمی ردو با صداقت و عشق به حقیقت برجستهبزرگ مانند ریکا

 بودند درچاپلوسانی اقتصاددانان مبتذل صرفا،  ،از سوی دیگربه آن دست یافت. توان داری میاز دیدگاه سرمایه

تا   "طبقاتی بود  یمبارزه یاز نظر مارکس این نتیجه خدمت بورژوازی. چطور باید این تفاوت را نشان دهیم؟

به محض آن که مبارزه " تواند علم بماند، که مبارزه طبقاتی پنهان باشد.زمانی اقتصاد سیاسی بورژوایی می

آید، دیگر این مسئله مطرح نیست که این ناقوس مرگ علم اقتصادبورژوایی نیز به صدا در می "تهدیدآمیز شود 

در یس یا با مقررات پل ت آنمطابقو ، بر سر مفید یا مضربودنِ سرمایه استبلکه بحث  ،قضیه درست است یا نه

 ."تضاد با آن

جدا کردن علم و مارکس به دور از  :دارداشاره  نیز  ی جدلی علیه آلتوسراین فصل از کتاب به یک نکته

شناختی به این اشاره کرد که افق فکری علم بورژوایی توسط دیگر، با یک آگاهی معرفتایدئولوژی از  یک

تباط خود با طبقه اجتماعی مارکس نیز، او ار نزدعلم و دانش  ایدئولوژی طبقاتی آن محدود شده است. در مورد

کند، تنها تا  آنجایی که این نقد، یک طبقه را نمایندگی می  "نویسد او در کتاب سرمایه می .کندرا پنهان نمی

تا "ی کلمه  "یعنی پرولتاریا ،اش لغو تمامی طبقات استای را بازنمایی کند که رسالت تاریخیتواند طبقهمی

 در این گزاره به استقلال نسبی علم از دیدگاه طبقاتی اشاره دارد. "آنجایی

نیست ) کریستین دلفی( در جهت تقویت یکتاب من در فرانسه بازتاب بسیار محدودی داشت. تنها چند فم

به طور معمول به آنجا سر  ۸۳۱۱خود از آن بهره گرفتند. از سوی دیگر در برزیل، جایی که من از سال  یپروژه

تر بود ) ماجراجویی کارل مارکس علیه بارون فن مونهاوزن( چاپ زدم، کتاب با عنوان دیگری که بازیگوشانهمی

 یتر از این کتاب  که بر اساس یک دورهتر و آموزشیی کوتاهرسید. همچنین یک نسخه به چاپ دهم نیزشد و 

نزدیک به بیست بار تجدید چاپ شد. نام نوشته شده بود،  «م اجتماعیایدئولوژی و علو»عنوان  تدریسم تحت

اشاره   "شناسان پوزیتیویستنقدی بر دورکیم و جامعه "بارون فن مونهاوزن به فصلی از کتاب تحت عنوان 

 به رهایی از تعصبات پرداختم و دورکیم را باداشت و من دراین فصل به ادعای نیاز دانشمندان علوم اجتماعی  
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ی موهای سرش هم خودش کرد به وسیلهآن ماجراجوی معروف )بارون فن مونهاوزن( مقایسه کردم که ادعا می

 و هم اسبش را از باتلاقی خطرناک نجات داده است!

دارد؟ این تزی  ارتباطم با مارکس سکنید رمانتیسیتوانید توضیح دهید که چرا فکر میپرسش: می

 ی آن اتفاق نظر داشته باشند!!ها دربارهنیست که مارکسیست

ی مارکس با فرهنگ ی رابطهبارهمن درترین سهم ترین و در عین حال جنجالینوآورانه ،تریناین احتمالا مهم

شناس ادبیات و که جامعه ،همراه با دوستم رابرت سایز ۸۳۳۱ داری. در سالیعنی رمانتیسیسم ضد سرمایه ،بود

را   "شورش و مالیخولیا: رمانتیسیسم در برابر محصول مدرنیته "همچنین شاگرد سابق لوسین گلدمن بود کتاب 

در  تر در تزم شروع شده بود وی لوکاچ که پیشتحقیق درباره بود بر ایدنبالهبه چاپ رساندیم. این کتاب 

تر در تر و کاملادامه یافته بود. اما این کتاب تلاشی بسیار منظم "مارکسیسم و رمانتیسیم انقلاب"ی مجموعه

مربوط به  یجهت تحلیل مارکسیستی از مفهوم رمانتیسم بود. تلاشی که رمانتیسم را نه یک مکتب ادبی ساده

اشکال مختلف ی قرن هجدهم سر برآورد اما به انهکه از می دانستای میبینیکه یک جهان ،رن نوزدهماوایل ق

تا اعتراضی فرهنگی  متعلق به لوکاچ آغاز کردم "داریرمانتیسم ضد سرمایه"من از مفهوم داد. نشان می خود را

تماعی، داری ) اجهای ماقبل مدرن یا ماقبل سرمایهبا استناد به ارزش محور،ی صنعتی سرمایهه مدرنیتهعلی

کرد، ی اجتماعی نگاه میاگرچه لوکاچ به رمانتیسیسم تنها به شکل یک پدیده بی( ترتیب دهم.فرهنگی، مذه

شک پر شده است م از نظر سیاسی بسیار متنوع و ناهمگن است و بیی رمانتیسیسمتقاعد شدم که منظومه من

پروارند، اما آنچه من به عنوان تجلیات رمانتیسم که بازگشت به گذشته را در سر می ،از رویاهای غیرممکن

ای اتوپیایی، دموکراتیک ) ژان ژاک روسو(  یا  کمونیستی ) انقلابی نام بردم انحرافی از گذشته در جهت آینده

 .بودویلیام موریس، ارنست بلوخ( 

که من متعاقباً  یموضوع -دهد  یحرا توض یسمارکس با رمانتم یتا رابطه کندمیکتاب تلاش  یهااز فصل یکی

 مارکس و انگلس، به عنوان وارثان من، ی. برااش کنمخلاصه یددر مقالات مختلف به آن پرداختم. بگذار

 سیاسی، متفکران توسط که – یدار یهتمدن سرما یکحال، نقد رمانت یننبودند. با ا یکواقعا رمانت ی،روشنگر

گرفته  یدهناد یمهم و به طور کل بسیار منبع –بود  یافتهها توسعه  یالیستاقتصاددانان، مردم شناسان، سوس

همانطور که ما آن را  ،یکرمانت یدگاهآنها را نسبت به د ینگرش کل یدیتفکر آنها بود. چند متن کل یشده

 دهد. یارائه م یم،کنیم یفتعر

نیمه  "و  "نیمه پژواک گذشته "از تلقی    "سوسیالیسم فئودالی"برای  انگلس در مانیفست کمونیست مارکس و

شان در درک پیشرفت تاریخ مدرن، این شایستگی توانایینارغم استفاده کردند. این متفکران علی "تهدید آینده

 های بورژوازی حمله کنند.طبعانه و تند وتیز به بنیادرا داشتند تا با نقدی شوخ
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ورژوا و باین سوسیالیت خرده –بورژوازی لیبرال، گفتمان سیسموندی  "فئودالِ" ،اقدیننتر از این مهم

کسی که مارکس و انگلس بر  ؛توان او را رمانتیک قلمداد کردکه میبود ترین اقتصاددان قرن نوزدهم برجسته

زیادی تشریح کرد و  این نویسنده تضادهای موجود در شرایط تولید مدرن را به دقت  "تاثیراتش تاکید داشتند

 ."های اقتصاددانان رسمی تا چه میزان ریاکارانه استنشان داد عذرخواهی

خواستم روشن کنم که مارکس و یفقط م سند عاشقانه است!  یک یفستکه مان یستبدان معنا ن ینالبته ا

 بودند.مند علاقه گرفت،انجام می یکرمانت یسندگاننو که توسط  ییانگلس به نقد ضد بورژوا

 ای از کتاب گروندریسه است:ترین متون مارکس در رابطه با رمانتیسم، قطعهیکی از مهم

کند، چرا که او هنوز تری رشد میبه طور کامل تنهارسد که فرد ، این طور به نظر میپیشرفت یدر مراحل اولیه"

روابط خود را کامل نساخته و آنها را به عنوان قدرت اجتماعی مستقل و بیرونی شده از خود که در برابرش حاضر 

مضحک است،  به همان اندازه  غنای اولیهشوند، ایجاد نکرده است. به همان اندازه که آرزوی بازگشت به این می

بست رسیده است. دیدگاه بورژوازی هرگز ار است که باور کنیم با پوچی کامل کنونی، تاریخ به بندنیز خنده

فراتر از این تضاد بین خود و دیدگاه رمانتیک پیش نرفت. بنابراین دیدگاه دوم تا پایان مبارک بورژوازی به عنوان 

 "البته ضدی مشروع به حیات خود ادامه خواهد داد. ،ضد آن

ی در غنای گذشته یی اول،  با نگاهی رمانتیک دربارهجه است: در وهلهاز چندین جهت جالب تواین قطعه 

و هم  ،هم توهم رمانتیک بازگشت به گذشته ،ی دومشود و در وهلهداری بحث میجهان ماقبل سرمایه

بورژوایی را مشروع و  . در نهایت مارکس نقد رمانتیک از جهانکندرا توامان رد میسرافکندگی بورژوازی از حال 

ی بورژوایی وجود دارد، همراه که تا آخر یعنی تا زمانی که جامعه ،داندمی آن ی مقابل منفی در برابرنوعی نقطه

 به آن خواهد ماند.

یعنی زمانی که به این  ،ی مثبت مارکس و انگلس  به رمانتیسم، به دوران جوانی آنهامحدود کردن علاقه

های بعدی آنها توجه زیادی به کار تر بودند اشتباه است. چرا که در نوشتهکحساسیت فرهنگی نزدی

 افرادی چون: بینیم،ایی میشناسان و مورخان الهام گرفته از رمانتیسم در مورد جوامع به اصطلاح ابتدانسان

 ."باکوفن"و  "مورگان "، "نیبور"، "مورر"

سند بسیار مهمی که همزمان از -ای س در نامهسیاسی است. همانطور که مارک ای این علاقه مستقیمانگیزه

به انگلس  خطاب "گئورگ لودویگ مورر"راجع به مورخ آلمانی  -اشاره دارد گیری از رمانتیسمفاصله وابستگی و

 نویسد:مارس می 25در 
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طبیعتا این بود که همه چیز را قرون  اولین واکنش نسبت به انقلاب فرانسه و روشنگری که با آن گره خورده بود"

العمل دوم این است که از این قاعده مبرا نیستند. عکس "گریم" مانند وسطایی و رمانتیک ببینیم: حتی افرادی

و این با گرایش سوسیالیستی مطابقت دارد. آنگاه آنها از  ،فراتر از قرون وسطی به عصر بدوی هر ملتی نگاه کنیم

 -طلبانحتی برابری -شوندفت زده میی دور است تا حدی شگبوط به گذشتهت در آنچه مریافتن آنچه جدید اس

 "که پرودون نیز به لرزه درآید.

چیزی که مارکس حاضر نیست به آن تن دهد این است که رمانتیسم لزوما به دیدگاهی قرون وسطایی وابسته 

تواند از روسو  اشکالی است که نقد رمانتیکِ تمدن می خواهانه  یکی ازی ابتدایی و برابریجاع به گذشتهنیست: ار

 شناسان سوسیالیست متنوع باشد.های نابرابری، تا انسانی ریشهو گفتمان او درباره

های مارکس و توان در نوشتهداری را میبه طور کلی، بسیاری از مضامین الهام گرفته از نقد رمانتیکِ سرمایه

ی، انحلال زبورژواتوسط  اخلاق سازیو کمَ ر مورد نکوهش خصلت وحشیانهه ویژه دانگلس پیدا کرد. این مورد ب

رف که با پول قابل ی صِهای کیفی، فرهنگی اجتماعی یا اخلاقی و تبدیل آنها به ارزش کمَآن از تمام ارزش

و  ۸۱۸۸فلسفی های اقتصادی نوشتهای در دستگیری هستند، صادق است. این مسئله به طور گستردهاندازه

ی محاسبات زدههای یخآب "کند که توسط ای را محکوم میفست که جامعههمچنین در خطوط معروف مانی

 "پرداخت نقدی"ی انسانی ای که در آن تنها پیوند باقی ماندهمورد هجوم قرار گرفته است، جامعه "خودخواهانه

 "بورژوازی "ی مسلط ای که در آن طبقه، جامعهپیوند پولیچنین است:  ی این نقدخلاصهاست حضور دارد. 

بدل کرده است. آنچه به این سطور شخصیتی رمانتیک  "را به ارزش مبادله فردی است، موقعیت و شخصیت 

داری است، جایی که این فساد روابط اجتماعی سرمایهی ماقبلبخشد مقایسه ضمنی یا آشکار حال با گذشتهمی

 هنوز رخ نداده بود.

های مارکس و انگلس جه در دوران جوانی و چه در است که مضامین خاصی با منشا رمانتیک در نوشته واضح

 شود :فکری آنها مکررا تکرار میدوران بلوغ 

 های سیستم ماشینی و تقسیم کارتنزل کار انسانی از طریق شرارت 

 های جوامع به دادن ویژگیهای انسانی در فرایند متمدن شدن : یعنی از دست از دست دادن ویژگی

ایروکوئی یا جوامع روستایی که به عنوان جوامع  ای در گذشته تا قبایلیلهاصطلاح ابتدایی. از جوامع قب

 شدند.آزاد و برابری طلب تلقی می

دهند، با ی بنیان گذاران مارکسیسم هستند، و دیدگاه جامعی را تشکیل نمیاین عناصر تنها یک وجه در اندیشه

 حیاتی است  و همچنین بسیار مغفول قرار گرفته است.حال این بعدِ رمانتیک، بسیار این 
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 در فرانسه محدود بودبازخورد آن  چه. اگرترجمه شد یونانیو  یترک ی،پرتغال یایی،اسپان یسی،کتاب من به انگل

 یخت.را برانگ یواقع یبحث یسو انگلآمریکا  دراما 

شانس بودم که در نامم مانند ارنست بلوخ ) خوشمی "های رمانتیکمارکسیست "همچنین من به آنچه آن را 

ی تر از همه والتر بنیامین علاقه داشتم، اما این موضوع از حوصلهای انجام دادم( و مهمبا او مصاحبه ۸۳۸۸سال 

 ی مارکس است به دور است.این مصاحبه که درباره

 د؟ ارتباط آن با مارکس چیست؟پرسش: شما چگونه به موضوع دین وارد شدی

شروع به  ینهزم ینو در ا یوستمپ CNRSدر  یند یبه گروه جامعه شناس 4791در اواخر دهه  !!یتصادف یکم

گذارم. اما  یبا مارکس ندارد کنار م یکه ارتباط چندان یهودی یحیتخود را در مورد مس هایکار کردم. من کار

. از سال یلدر برز یژهو بهداشت،  یمهم یارشدم که به نظرم نقش بسمند بخش علاقه ییرها یاتبه اله بعدا

به  3142تا  4741کردم و از سال می یدند یلمن اغلب از برز یم،، پس از عفو اعطا شده توسط رژ4741

با  4741 یچهارم در حزب کارگران شرکت کردم. در طول دهه یونالانترناس یلیخود در بخش برز یهمراه رفقا

 آشنا شدم. زا یاسیو س یبتو( و فعالان اجتماع ی)لئوناردو باف، فر خواهیآزاد دانیهال ینچند

 "موضوع منتشر کردم ینبا ا یکتاب New Left Reviewدوباره به درخواست دوستانم در  4771در سال 

یک  ترجمه شد. یو پرتغال یاییاسپان ی،که بعداً به فرانسو "ینلات یکایدر آمر یاستو س یند :یانجنگ خدا

 پردازد.فصل از این کتاب به تحلیل عقاید مارکس و انگلس در مورد دین می

را نشان  ینید ییدهاز پد یستیبرداشت مارکس یتماه ، "ستهاتوده یونفا"  ینعبارت معروف که د ینا یاآ

آن را قبل از مارکس، توان یوجود ندارد. م جمله یندر مورد ا یمشخص یستیِمارکس یزِ چ یچدهد؟ در واقع هیم

 .یافتنیز  یگرد یاریو بس ینهها ینریشهس، هازسمو یرباخ،فو یگدر لودو یف،ظر یبا تفاوت ها

 یشپ» یناو از د یلتحل ینبود. بنابرا ینئوهگل یکیرباخ و که مارکس متن فوق را نوشت، هنوز شاگرد فو یزمان

را درک  یمذهب «یشانیپر»متناقض  یژگیو یرا، زدیالکتیکی بوداما  ،یرتاریخیطبقه و نسبتاً غ یب ،«یستیمارکس

 به آن. معترض یموجود، گاه یجامعه به  بخشیتمشروع یکرد: گاه یم

 یکبه عنوان  یند یستیمارکس ی درستِبود که مطالعه -( 4411) یآلمان یدئولوژیدر ا یژهبه و -تنها بعدها 

است که آنها را  ینا ینید یاتواقع یلتحل در یدروش جد ینا یآغاز شد. عنصر محور یخیو تار یاجتماع یتواقع

 یدئولوژی،از اشکال متعدد ا یکی وانبه عن - یرهو غ یاسیس یها یشهاند یزیک،همراه با قانون، اخلاق، متاف -

و  یماد یدالزاما مشروط به تول ی،ها و اشکال آگاهییها، بازنمایدها ید. مردم، تولیریمنظر بگدر  یفکر یدتول یعنی

 هستند. هابه آن مربوط یروابط اجتماع
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خاص توجه کرد.  یدئولوژیکیا-یجهان فرهنگ یکبه عنوان  ینبه بعد، مارکس فقط گاه به گاه به د 4411از 

ر او د ینشان داد. سهم اصل یدارتریها علاقه پاآن یخیو نقش تار ینید هاییدهانگلس نسبت به مارکس به پد

 یو طبقات اجتماع یمذهب یها ییبازنما یناو از رابطه ب یلبدون شک تحل یند یستیِ مارکس یجامعه شناس

ظاهر  یخیتار «یتماه» یکعنوان ( بهیرباخاو )مانند آثار فو یهادر نوشته یگرد، یحیتمس مثال یاست. برا

شود. می دگرگون یختارروند در طول که شودنمایان می "ایدئولوژیک " یفرهنگ یعنوان شکلبلکه به شود،ینم

 یابد.از جدال نیروهای اجتماعی متخاصم حضور می همچنین به عنوان یک فضای سمبلیک، فضایی

 ینکه تضاد ب یدداشت، فهم یطبقات یکه بر اساس مبارزه یبه لطف روش ی،روشنگر یلسوفانانگلس بر خلاف ف

در انگلستان، در قرن . به عنوان مثال، یستن یکسانانقلاب و ارتجاع  ینبا تضاد ب یشههم ینو د یالیسمماتر

خود در مبارزه  نمادمذهب را  ،ستانپروت یکه فرقه ها یاز سلطنت دفاع کرد در حال یالیستماتر هفدهم، هابزِ

 .استوارت ها قرار دادند یهعل یانقلاب

 دانیبه توماس مونزر، اله -جنگ دهقانان در آلمان  - یحیمسجنبش سترگ  خود در مورد یانگلس در مطالعه

که  -ی انبیا روی زمین پادشاهی هزارساله – گذار قرن شانزدهمبدعت هاییو پلب یو رهبر دهقانان انقلاب

مونزر  یخدا برا یپادشاه نگلس،ا یبه گفتهکند. ادای احترام می ند،خدا بود یپادشاه یخواهان استقرار فور

آن  یاز اعضا یگانهب یامستقل  یو بدون اقتدار دولت یخصوص یتبدون مالک ی،بدون اختلاف طبقات یاجامعه

 جامعه بود.

را  یند یگرایانهعصیان یلپتانس ی،طبقات یمبارزه یدر پرتو ینید یهایدهخود از پد یلتحل یقانگلس از طر

و  یاز فلسفه روشنگر یزو جامعه، متما یند ینب یبه رابطه یدجد یکردیرو یو راه را برا ساخت آشکار

 ی باز کرد.آلمان یسمنئوهگل

از کتابخانه  یایزهکه جا ییجا یل،در برز یگر،د یداشت. از سو یکم یندر فرانسه طن "یانجنگ خدا"کتاب من 

از  یستیمارکس یرتفس یتلاش برا ینبه ا ییاربس چپِ یحیانکرد، مس یافت( در3111مقاله سال  ین)بهتر یمل

 نشان دادند.بخش علاقه  ییرهایاتاله

ناهمگون  یاربس این دو یامارکس و وبر است. آ یسهشما مقا یکتاب ها یناز آخر یکیپرسش: 

 با هم ندارند؟ یادیاشتراکات ز؟ نویسندگانی که یستندن

آنها کاملاً  یاسیس هایگزینه و – ینئوکانت یگرو در مورد د یالکتیکیمورد د یک در –آنها  یهامسلماً روش

 یوبر، اخلاق کار یداشتند: به گفته یدار یهاز منشا سرما یمتفاوت یاربس یها یلتحل ینمتضاد بودند. آنها همچن
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این  یاسیس یخشونت. معنا یقاز طر یهسرما یهمارکس، انباشت اول یزاهدانه. به گفته ییجوو صرفه یپروتستان

 .دو یکسان نیستند

 یرقابلغ یهاتفاوت رغمیعل نشان دهم "قفس آهنی: وبر و مارکسیسم وبری "م کنم در کتاب یم یاما من سع

از  یمشترک یدگاههستند: آنها د یمشترک نقاط یدارا ،مدرن یدار یهدر درک سرما مارکس و وبر، این دو انکارِ

 ییمارکس(، جا« ) شوند یافراد توسط انتزاعات اداره م»آن  دردارند که  یبه عنوان جهان یاقتصاد یستمس ینا

 یهکه انباشت سرما ییجا شود،یم یشخص هاییوابستگ و مناسبات یگزینجا،  وارهو شئی یرشخصیکه روابط غ

 .شودیم یلتبددر خود و برای خود  یرعقلانیِهدف غ یکبه 

و در وبر  یح،در مارکس صر -است  یرناپذییجدا یموضع انتقاد یکاز  یداریهسرما یلاز آنها، تحل یکهر  یبرا

 یگانگی،از خودب یقاز طر ینکوهش از دست دادن آزاد توانیمتفاوت است، اما م یارتر. محتوا و الهام نقد بسمبهم

 یر نوعکه افراد را د« بدون ارباب یبردگ»عنوان به دارییهوبر از سرما یفرا با تعر یشیسمکالا و فتشدن ئیش

 کرد. . یسهمقا کند،یحبس م یقفس آهن

امکان غلبه بر  یکه مارکس بر رو یاست: در حال یاسیس یینهگز کند،یآنچه آنها را از هم جدا مالبته 

دشمن  یالیسماز سوس یکند، وبر که با هر شکل یمپافشاری  یکارگر یالیستیانقلاب سوس یقاز طر یداریهسرما

ی تولید و ی شیوهبرای نظاره استی صرف بدبین فرهنگی، یک تقدیرگرا و یک بیننده بیشتر یک ،است

 آمد.اما اجتناب ناپذیر می ،داری( که به نظر او نامطلوبمدیریتی ) سرمایه

توسط البته  ( دارد، یگرانو د ی)لوکاچ، مرلوپونت «یوبر هاییستمارکس» یلدر تحل یسع ینکتاب که همچن ینا

 !!یندگو یاحتمالا هر دو درست م، بالعکسهمچنین و شد  یتلق یاز حد وبر یشب یستمارکس ینچند

 یست؟مارکس در جهان امروز چ ییشهبزرگ اند یهابه نظر شما، چالشپرسش: 

 یشده یزیربرنامه یبتخریی و آب و هوا ییراتتغ - محیط زیست یمسئلهدر حال حاضر   کنم یمن فکر م

 یچالش برا ینهم خواهد شد، بزرگتر یناز ا یشترب یحت یندهآ یهادر سالکه  ینکره زم یرو یزندگ یطشرا

، نشان دهم یالیسماکوسوس بکردم در کتا یبخش است. همانطور که سعییتمام تفکرات رها یو برا یسممارکس

در بیاید داشت،   خود یبار کنونشکل فاجعهبه  که بحران یزمانکه نسبت به  هایییتمحدود رغمیکار مارکس عل

 است. "محیط زیست کمونیستی "ی ی مهم دربارهحاوی چندین نکته



Tajrishcircle.org 
 

اتهام به نظر من موجه به نظر  ینست. اا "36مولدگرا" یککنند که  یاز بوم شناسان مارکس را متهم م یاریبس

ثروت و  یه،انباشت سرما ید،به خاطر تول یدتول یِداریهمارکس منطق سرما یکس به اندازه یچهچرا که رسد، ینم

های نسخهبر خلاف  )یالیسمسوس یایده محکوم نکرده است. خودِانتها و برای خود، دف بیه یککالا را به عنوان 

 یانسان یازهاین یارضا یاست که برا ییکالاها ی و مصرف یهاارزش یدتول( فلاکت بار آن قلابیِ بوروکراتیک و 

بلکه کاهش روز  یست،ن «اشتند»کالاها  نهایتیب یشمارکس افزا یبرا یفن یشرفتپ یاست. هدف عال یضرور

 است. «بودن»زمان آزاد  یشو افزا یکار

او منشأ  یکاردو،از ر یرویاست که به پ ینا بود،  "مولدگرا "یک  ارکسبرای اثبات این که م یگرد ییادعا یلدل

انتقاد  ینکند. به نظر من ایغفلت م یعتاز سهم طبدهد و ینسبت م یها را به کار انسانها و ثروتارزش یهمه

نظام  چوبمنشأ ارزش مبادله در چار یحتوض یارزش کار برا ییهتفاهم است: مارکس از نظرسوء یکاز  یناش

که نه ارزش مبادله، بلکه ارزش  یثروت واقع یریدر شکل گ یعتطب یگر،د یکند. از سو یاستفاده م یداریهسرما

به  یروانشلاسال و پ هاییدها یهگوتا عل یموضع توسط مارکس در نقد برنامه ین. ادارد مشارکتاست، مصرف 

مصرف است )و  یهاعت به همان اندازه منبع ارزشیطب، یستها نکار منبع همه ثروت»شده است:  یانصراحت ب

یعت و تجلی طب یروین یتجل، فقط خودبه خودی  . کار!(دهندیم یلرا تشک یهستند که ثروت ماد ینهامطمئناً ا

 "است. انسان فیزیکی قدرتِ

( موضع یبعد یسمدر مارکس یشترب یانگلس )و حت یادرست است که ما اغلب در مارکس  ینحال، ا ینبا ا

 یروهایتوسعه ن»مبدل کردن  به  یلو تما یهشده توسط سرما یجادا یصنعت یدتول یستمنسبت به س یرانتقادیغ

تنها  و  رسندیبه نظر م« فطریب» مولد یروهایمتون، ن یدر برخ .یابیمیم پیشرفتجریان اصلی به « مولد

 است.شده آنها ) نیروهای مولد( توسعه نامحدود یبرا «یمانع»است که  یدلغو مناسبات تول انقلاب یفهوظ

 یتوسعهی مانند هم خانواده یالیسمانگلس، از سوس  37ینگدورکتاب برعلیه  از قطعات یبه عنوان مثال، در برخ

را که  یوندهاییپ ید،ابزار تول ) رو به ارتقا(  پیشرونده یروین: »کند یصحبت م مولد یروهاین« حد و مرز یب»

توسعه  هایشرطیشاز پ یکیا، یوندهپ ینآنها از ا ییرها شکافد. یکرده بود، م یلتحم یدار یهسرما یدتول یوهش

 «است. یدعملاً نامحدود خود تول یشافزا یجهو در نت مولد یروهایزده نو دائماً شتاب یناگسستن

ی هاحیط زیستی برنامهموجه  وجود دارد که  یزن یگرید یحال، نوشته ها ینبا ا پرسش:

مارکس و انگلس  توانیمیم یا. آهای جالبی را ترسیم می کنندافقو  گیرندمیرا در نظر  یالیستیسوس

 یم؟بدان یشناسبومقراول پیش را

                                           
36 productivist’ 
37 Anti-Dühring 
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 یهاندارند و نوشته یستیمارکس یهدر نظر یمرکز یگاهیجا یشناختبوم ینکه مضام یریمبپذ یدبه نظر من با

موضوع  توانندیم ینبنابرادارای ابهام هستند،  یعتو طب یجوامع انسان ینمارکس و انگلس در مورد رابطه ب

در آثار  یالیسماکوسوس یبرا یمهم یهاشینبدون شک درست است که ب یگر،د یباشند. از سو یمتفاوت یرتفاس

 شود. یم یافتآنها 

 یتریآنها سوالات کل یلاما تحل، خاک و جنگل متمرکز بود یبو مشکل تخر یتوجه مارکس و انگلس بر کشاورز

 کند:می مطرح یزرا ن

  و  یجوامع انسان ینب ی،مبادله ماد یستمسحیاتِ  در  یدار یهسرما یدتول یوهکه ش یگسستاشاره به

ی موجودات همه "یابد یعیطب یطشرا"و  "یزندگ یعیطب ینقوان" یفتضعی وسیلهب یست،ز یطمح

 کند.ایجاد می

 بر اساس  «یعقلان» یامکان کشاورزدرنگ و آنی سود با یعنی منطق بی «دارییهروح سرما» ینتضاد ب

 .گذاردیاحترام م زیستیطکه به مح یدارپا یاندازو در چشم تریطولان یاربس یزمان

 با شروع از خاک( به  یعیطب یطو زوال مح یبتخر باکه  یدار یهسرما یشرفتپ یرانگرخصلت و(

 شود. یم یلتبد «یشرفتپ»

  داری و سرمایه یهمان منطق غارتگرانه بر اساس یعت،کارگران و طبهم زمان   یو فرسودگ یرتحق

 یآن حد و مرزطمع کورکه خصلت سرمایه داری است و  بزرگ یمنطق صنعت و کشاورز همان 

 شناسد.ینم

 و  یجوامع انسان ینب یمادفعال در تبادل  یدکنندگانتوسط تول ی،به عنوان کنترل عقلان یالیسمسوس

 .یندهآ یهاوجود نسل در جهت یعیطب یطشرا و التزام به بقای یتبا رعا یعی،طب یطمح

 یشناسبوم یک یحال، توسعه ینبودند. با ا یکلزیستی محیط یدگاهاعتراف کرد که مارکس و انگلس فاقد د یدبا

سؤال بردن منطق  یرو ز یاسی،اقتصاد س یستیمعاصر بدون در نظر گرفتن نقد مارکس یهاچالشدر برابر  یانتقاد

 یشیسمو نقد آن از فت یسمکه مارکس یشناساست. بوم یرممکنغ یه،از انباشت نامحدود سرما یناش یرانگرو

 یانهوربهرهی افراط  نگره یبرا یجز اصلاح یزیمحکوم است که چ ،شماردخار می یا گیردیم یدهرا ناد ییکالا

 نباشد. دارییهسرما

 کنید؟بندی، کارهای خود را بر اساس مارکس چگونه ارزیابی میپرسش: برای جمع

. همه شودچه پراکندگی هولناکی در آثار من دیده میاست که  ینااولین واکنش من،  یبه نوشته ها یبا نگاه

 -فرانسه ین،لات یکایآمر ی،مرکز یاروپا - یایینه تنها جغراف یِ تکه است. پراکندگناهمگون، پراکنده و تکه یزچ
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و  یسممارکس کس،وجود دارد؟ بدون شک مار و مرج جره یندر ا یموضوع مشترک یا. آیو انضباط یبلکه موضوع

 ند.کن یریجلوگ یتواند از پراکندگینم اشتراکات ینانقلاب. اما ا ییدها

 انضباطبی یک ، خود راندارم یبهتر توصیف ینکها یکنم. برا یفکارم را تعر یمن سخت است که رشته یبرا

و  یخفلسفه، تار ی،شناساش جامعهدهنده یلکه مواد تشک کنمیم یسهمقا یرا با سالاد یمهاو نوشته کنمیاعلام م

نام  یامجبور باشم از رشته لقاً . اگر من مطاندباهم ترکیب شده یسممارکسچاشنی  با یاست که همگ یاتادب

 یآلمان یبا جامعه شناس که است،  «یستیساختار مارکسدر  فرهنگ یجامعه شناس» یکه آن نوع یمگویببرم، م

لوکاچ، اما و  گلدمن، ل مارکس، رزا لوکزامبورگدر اصل کار یسم؟(. کدام مارکسیمشده است )وبر، مانها یلتکم

 .یرهو غ یتگیبلوخ، خوزه کارلوس مار نستآدورنو، ار ئودورت ،بنیامینوالتر  بعدا

را بدون حذف  یدیجد یانخدا یشهگفت که من همیم یابا طعنه ینیومن کارلوس نلسون کوت یلیدوست برز 

 است!گاه بسیار شلوغ یک عبادتحاصلش ، کاری که کنمیخود اضافه م معبدگاهبه  یمیقد یانخدا

 

 

 

 

 


