نقد اقتصاد سیاسی

سهمی در بازیافت انقلاب ۷۵
برای آغازی نو
علی رها

2

سهمی در بازیافت انقلاب 75

پیشگفتار
انقلابی که «بود» چنان بیرحمانه «نابود» شدد که با گذشدد

 ۰۴سددا

فرآین

«شد ن»اش گویی از اذهان گریخته اس  .روای های بسیاری که دربارهی انقلاب ۷۵
نوشته ش ه اس

کمابیش به نوعی از نتایج هولناک آن تأثیر پذیرفتهان  .آنچه دراین

فاصدلهی زمانی میبایسد

محفوظ نگاه داشدته می شد اما ظاهراً فراموش ش ه اس

زمینههای ظهور ت اوم و بالن گی انقلابی سدراسری اس

که با سرنگونی شاه در بهمن

 ۷۵به پایان نرسی و تا اوایل  063۴کماکان ادامه یاف .
نتیجهی محتوم این غیب

حافظه فروکاسدتن مفهوم انقلاب به یک «رخ اد» اس

به وجهی که همچون حادثهای طبیعی پ ی ار گشته و عاملان و سوژههای آفرینن هاش
را از صدحنهی تاریخ بیرون میکن  .چنین مینمای که بسیاری از داوران انقلاب دچار
نوعی عارضهی نظری ش ه باشن ؛ چه آنها که از نسل انقلابن و چه پس از انقلاب .این
«عارضده» مداقهی بیواسطهی انقلاب بهسان پدیده ای خارجی اس  .دراین نگرش
انقلاب «داده»ای تجربی به نظر میرسدد که نظرورز خود و ای ههای خود را از
تعارضات درونی اش حذف کرده و از پس وقوع حادثه وارد صحنه میشود.
ب ینسان با خارج کردن خود از بستر زمان ضرورتی نمیبین که رابطهای منفی با
نظرات خود برقرار نمای و خویشدتن را درآینهی تاریخ نق کن  .هم ازاینروس

که

دچار «فراموشدی» میشود .این فراموشکاری یا گریز از خودسنجی و از آنجا حس
بیتاریخی فقط به گذشدته مربوط نیس

بلکه همچنین به معنی خودداری از شرک

و

حضدور در زمان حا اس  .مشکل بتوان چنین روشی را «پ ی ارشناسی» انقلاب نامی
حتی اگر اینجا و آنجا با عباراتی از هگل زین بن ی گردد.
آیا هرآنچه به چشم میآی هرآنچه قابل لمس باش و هر آنچه نمودار میشود
را میتوان «پ ی ه» خوان و بررسدی آنها را پ ی ارشناسی نامی ؟ چنانچه مرجع چنین
گفتمانی هگل باشدد لازم به یادآوری و تأکی اسدد

که «پ ی ارشددناسددی ذهن»
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دربردارن هی چگونگی ظهور اشکا متنوع آگاهی و خودآگاهی در یک بستر تاریخی
اس .
بنابراین جای پرسش دارد که آن صورتبن یهای متنوع میانجیگر اجتماعی که در
فرآین انقلاب پ ی ار شد ن به کجا رفتن ؟ انقلاب انقلاب نش مگر وقتیکه کارگران
صدنع

نف

در اعتصاب عموی سیاسی  ۰۴روزهی خود کل ساختمان اقتصادی نظام

حاکم را فلج کردن  .آنهایی که به درستی انقلاب ایران را «پرسشناک» نامی هان آیا
نبای بپرسن که چرا در اوج اعتصابات سراسری کارگران چاپ شبانهروز مشغو کار
بودن ؟ آن شدکلبن یهای خودجوش همبستگی اجتماعی که در هر کوچه پسکوچه
ای غذا سوخ

و دارو تقسیم میکردن چه ش ن ؟

مگر انقلاب برای این نیسدد

که سددوای دگرگونی سدداختار اقتصددادی منجر به

برقراری روابط ج ی ی بین انسانها گردد؟ و این روابط انسانی ج ی آیا شامل رابطه
ی زن و مرد نمیشدود؟ پس در بازنگریهای انقلاب فوران ص ها هزار زن در هش
مارس  06۷۵چه جایگاهی دارد؟ موج اعتراضدات سراسری جوانان دانشجو که تشنهی
آزادی و نیز ای ههای آزادی بودن و منجر به بستن دانشگاهها ش ن چه باری را حمل
میکن ؟ درکجای تعابیر کنونی از انقلاب بای بهدنبا جنبشهای اقلی های ایران
بهویژه کردستان گش ؟
یادآوری و حفظ نقاط اوج انقلاب بهخاطر بایگانی کردنشددان در نگارش تاریخ
نیسد  .بهخاطر سددپردن و یادآوری دسدتاوردهای عاملانی که انقلاب را به جریان می
ان ازن صدرفنظر از جذب و انتقا حافظهی جمعی به نسلهای بع میتوان ان رزی
حکیمانه به گرایشهایی باشدد که انقلاب ایران را ب ون «حکم » ارزیابی میکنن .
بهدی هی هگل« :تمام انقلابات چه در علوم و چه در تاریخ عمومی ناشدی از آن اس
که روح انسان برای ادراک و فهم خودش و برای بازیافتن خود مقولات پیشیناش را
برهم زده و او را درپیون ی حقیقیتر و عمیقتر با خودش قرار داده اس «( ».فلسفهی
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طبیعت» ص )00
یک چنین روحی بود که درکوران انقلاب موجب رها شدد ن انرژیهای خلاقهی
اجتماعی گردی  .درچنین مواقعی ،جامعه به وهلهی کاملا جدیدی از آگاهی میرسد؛
ناممکن را ممکن میسازد ،از زیر سلطه «علیت» محض و جبر کور بیرون میرود و
بهناگاه چنین مینماید که با برآمد یک حس جدید از تشرررریک مسررراعی ،قدرت
تشخیص و توانمندی اجتماعی روبرو شدهایم .تکاپوی عمومی برای خودفرمانی برای
برقراری یدک روش جد ید زند گی کده در مجموعددهی انگیزهها تمنیات و
درخواس های مشخص و معین مردم تجسم مییاب بیانگر شکل گرفتن خردی جمعی
اس .
این شعور نقادانهی جمعی که زادهی خودانگیختگی اس
دربردارن هی مفهوم و نظریهای انقلابی اس

که قاع تاً میبایس

در درون خود همچنین
روشنفکران رادیکا

را به چالش کشی ه و نیاز به یک روش ج ی فکری را در آنها بی ار کن  .برعکس
ما امروز با گرایشهایی روبهرو هسددتیم که بجای ادراک و جذب محتوای غنی چن
بع ی و انضددمامی سددوژههایی که درحکم شددعور انقلاب بودن انقلاب را از معنا تهی
کرده و تعارضدات درونی آن را در یک کلی

تجری ی همچون سدتیزهی «سن

و

تج د» به تصویر میکشن .
جای پرسدش اس

که چنین برداشتی از مفهوم «کلی » با برداش هایی که چهل

سدا پیش جنبش نوپای زنان آزادیخواه ایران را «جزیی از کل» می انگاشتن تا چه
ان ازه فاصددله پی ا کرده اسدد ؟ در آن زمان بخش اعظمی از نیروهای چپ به جای
تشرخیص وهلهای نوین برای تداوم و تعمیق انقلاب ،که با جنبش گسترده زنان آغاز
گردید ،آنان را در عمل به خانهنش رینی دعوت کردند چرا که نباید «کل» را قربانی
«جزء» کرد؛ انگار یک کل ب ون اجزایش اسدداس داً واقعی
انضمامی نباش یک کل توخالی و انتزاعی اس !

وجودی دارد .کلیتی که

۷

علی رها

درعین حا بودن گرایشهایی که از همان آغاز بر خودفرمانی جامعه و شددکل
شدمولی

یافته خودگردانی شدورایی پافشاری میکردن  .اینکه این گرایشها حضور

پررنگ و تعیینکنن های در سدم
شدود .شایسته نیس

گیری چپ و انقلاب ن اشدتن نبای نادی ه انگاشته

آنهایی که امروز بهدرستی جامعهگرایی را دربرابر دول گرایی

ترویج میکنن اینگونه وانمود سازن که خودفرمانی م نی ای های نوظهور اس

و از

ریشده ای تاریخی برخوردار نیس  .وانگهی خود مقولهی جامعهگرایی نیز میتوان به
یک کلی

انتزاعی تب یل گردد .پس نق اجتماعی بای ازکجا آغاز کن ؟

خرد و انقلاب
هیچکس منکر حضور خرد در تاریخ نیس  .یکی خرد را در ورای جامعه یا در دول
مییاب آن دیگری خرد را در یک «حزب پیشدداهنگ» و حتی یک رهبر جسددتجو
میکن  .خرد را میتوان در درون اتاقهای فکری هم محبوس کرد و فرد یا یک
مجتمع روشددنفکری را حاملین خرد پن اشدد  .ریشددهی تمام این مفاهیم به نوعی
درگسدسد

عمیق جامعهی معاصر بین فعالی

عملی و کار فکری نهفته اس  .مبلغان

چنین نظراتی چه ب انن و چه ن انن چه خیرخواه باشدن و چه نباشن الزاماً به نتیجهی
منطقی عقبافتادگی مردم عامی میرسن و نهایتاً ب ون دخال

مستقیم و بهجای آنها

تصمیم گرفته و برنامهریزی میکنن .
تمامی انقلابهای ناتمام ،سرق شرده و دگردیسی یافته ،قدرت یابی رهبرانی را
درپی داشرتند که مآلاً حاملین اصرلی انقلاب را از شررکت در تعیین سررنوشرت خود
محروم و بر آنها حکومت کردهاند .بنابراین برای آغازی نو ضدروری اسد

که از

ابت ا با ریشههای نظری نخبهگرایی و از آنجا منجم کردن خرد وداع کنیم.
کدار مدارکس به محض گسددسدد

از جامعهی بورژوایی درحین نگارش

«دسدتنوشدتههای فلسفی-اقتصادی» ( )0۴۰۰درمواجهه با خیزش بافن گان «سلزی»
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چنان اثری از خود بهجای گذاش د

که ردپای آنرا میتوان سددا ها بع در بررس دی

انتقادی «کمون پاریس» نیز مشداه ه کرد .اولین شدرط برای فهم حقیق
سدرش

یک حرک

اجتماعی ج ی این اس

داوریهای خود را کنار گذاشته و ب ق

که بهجای ایفای نقش آموزگار پیش

به آن گوش فرا دهیم تا بیاموزیم.

بهدی هی مارکس در کنش کارگران سلزی میتوان «خصل
آنها را دریاف

و تشخیص

نظری و آگاهانه»ی

کرد« .نهتنها ماشدینآلات این رقیبان کارگر بلکه دفاتر حسداب و
نیز منه م ش ن  .درحالیکه تمام جنبشهای دیگر ابت ا علیه دشمن

عنوانهای مالکی

پی ا یعنی ارباب صدنعتی ه ف گرفته ش ه بودن این جنبش در عین حا علیه دشمن
ناپی ا یعنی بانک ار نیز نشانه رف ( ».مجموعه آثار  )6:۱۴0سپس نتیجه می گیرد که
«شدعور فقرای آلمان با آلمان فقیر نسدبتی معکوس دارد ».آلمانِ «فلسفی» در کنش
کارگران اسدد

که میتوان عامل فعا خود را پی ا کن  .پس یک خیزش کارگری

حتی اگر فقط در یک ناحیهی صددنعتی معین اتفاق بیافت «هرق ر هم جزیی باشدد
درخود یک روح جامع را حمل میکن …چراکه اعتراض انسدان علیه شدرایط ناانسانی
اسد

چرا که از خاسدتگاه یک فرد بالفعل شروع میکن چرا که اجتماعی که فرد

علیه ج ایی آن از خودش میشورد اجتماع حقیقی انسان هستی انسانی اس  ( ».همان
جا ص )۱۴۷
درعوض خاستگاه حرکتی که صرفاً علیه شکل معینی از دول
خواسدتار پایان بخشدی ن به انزوایش از ق رت و سدیاس
اسد

چرا که دول

مبارزه میکن و

اس

یک «کل انتزاعی»

سدیاسی یک ای هی جامع تجری ی اس

که صرفاً در تعارضی

سدازمانیافته با هسدتی فردی قابل فهم اس  .اجزای یک کلیت انضمامی ،هریک به
خودی خود دربردارنردهی یرک کلیرتانرد( .هگل «منطق» ص )۱۴درغیر این
صددورت به عوض ان اموارهای زن ه با جسدد مردهای روبروییم که فقط بهدرد
کالب شکافان میخورد!

۵

علی رها

کلیت انضمامی
مارکس دربرابر دول

انتزاعی دیگر تح

عنوان «اجتماع» را برنمینشددان بلکه وجه

عام را از درون خاص بیرون میکش  .او در مبحثی نسبتاً پیچی ه دربارهی روش اقتصاد
سیاسی در «گروندریسه» میپرس  :نق را ازکجا بای شروع کرد؟ مارکس در اینجا
دو نظریه را برجسددته میکن  .یکی دی گاهی که با فرد خودکفا بهعنوان واح ی اتمی
شروع میکن و دیگری نظریهای که با «جمعی » بهعنوان «سوژهای واح ».
خاسدتگاهی نظریهی او «جامعهی م نی» معاصر اس

و «ژان ژاک روسو» آنرا

نماین گی میکن « .قرارداد اجتماعی» روسو سوژههایی را که بهطور طبیعی مستقل از
یک یگر هسددتن با میانجیگری یک قرارداد اجتماعی وارد یک اتحاد عمومی میکن .
(«گرون ریسدده» ص  )۴۰خود این فرد اتمی وجه مشددخصددهی اجتماعی اس د
برخلاف عصر کهن دیگر جزیی از متعلقات یک مجموعهی مح ود نیس

که

بلکه فردی

منفصل ش ه از پیون های طبیعی قبیلهای و خویشاون ی اس ؛ فرد ای هآ قرن هج هم
و موردنظر آدام اسمی

و ریکاردو اس .

اما دی گاهی که با جمع شددروع به کار میکن نیز نسددب

به اجتماع «نگاهی

و اقتصاددانانی چون «ژان

نادرسد

و اسدپکولاتیو دارد» که شامل ادیبان سوسیالیس

باتیسد

سده» میگردد( .همانجا ص )۰۰باوجودی که شروع از جامعه انضمامی به

نظر میرس اما بررسی دقیقتر نشان میده که جامعه به محضی که طبقات را از آن
حذف کنیم خود یک انتزاع اس  .خود این طبقات نیز واژهای بیمعناس

مگر آنکه

با عواملی که بر آن تکیه دارن مانن کار دستمزدی سرمایه و غیره آشنایی پی ا کرده
باشدیم .بنابراین چنان شروعی دربر دارن ه «مفهومی آشفته از کلی

اس ( ».همانجا

ص )0۴۴
پس ضروری اس

که بهواسطهی تعینات بع ی و توسل به تجزیه و تحلیل از آن
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برداشد

متصوراً انضمامی به سوی مفاهیم و تجری اتی سادهتر حرک

به سدادهترین تعینات رسی  .از آنجا می بای مسیر حرک

کرد تا اینکه

را ازنو تعقیب کرد تا این

که بالاخره بار دیگر به اجتماع رسددی  .اما این بار بهعنوان جامعی

پربار تعینات و

روابطی چن بع ی .یک مقولهی انضددمامی زمانی واقعاً چنین اس د

که «ترکیبی از

تعینات همهجانبه و گوناگون و از اینرو وح ت (سددنتز) عواملی متنوع باش د ( ».ص
 )0۴0چنین روش دی نتیجهی فرآین ی فکری به نظر میرس د اما در حقیق
نقطهی شروع در واقعی
بنابراین گسس

بهمنزلهی

و لذا همچنین در مشاه ه و ادراک اس .
با دول گرایی و روآوری به جامعه بهعنوان ب یل آن با اینکه

یک دسدتاورد نظری لازم اس

ولی بههیچوجه کافی نیس

چرا که هنوز از خاستگاه

یک جامعهی م نی به جامعهای انسانی به «انسانیتی اجتماعیش ه» گذر نکرده اس .

دولت و جامعهی مدنی
به دی هی مارکس انقلاب فرانسده درحکم آخرین کنشی بود که طبقات سیاسی را به
طبقات اجتماعی تب یل کرد و ج ایی بین هستی سیاسی و اجتماعی را به کما رسان .
انقلاب فرانسده روح سدیاسی را آزاد کرد ولی نتوانس

عناصر مادی و معنوی سازای

جامعهی م نی را به تعامل برسدان  .جامعهی م نی عرصدهی نزاع و کشمکش همگانی
اس

که درآن منافع «عام» به معنی عمومی یافتگی نفع خصوصی اس .
جامعهی م نی بهعنوان مجموعهای که بهطور مفرط منقسم و خودگشته اس

مفهوم هگلی اس د

یک

که مارکس با آن مخالفتی ن ارد .هگل جامعهی م نی را به دولتی

«خارجی» یا «مادی» تشبیه میکن که حامل انبوهی از خصوصیات متضاد اس  .یعنی
اجتماع هنوز در مرحلهی انفصدا بسدر برده و وابسدته به ضرورت اس

بهطوریکه

هگل آنرا «سیستم نیازمن یها» مینام  .بهدی هی هگل جامعهی م نی نیازمن «نظمی
اخلاقی» اس

که بین انسان بهعنوان یک «شهرون » و یک «بورژوا» پادرمیانی کن .
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بنابراین «ماتریالیس دم» جامعهی م نی را تنها با «ای ه آلیس دم» «عقلی جامع» میتوان
برطرف کرد.
منشدداء اختلاف مارکس با هگل در چگونگی برطرف نمودن تعارضددات جامعهی
م نی نهفته اسدد  .یکم عقل کلی که «در خودآگاهی بالفعل شددهرون ان و روح
اجتماعی آنان» ریشده ن اشدته باش یک کل مجازی اس  .دوم اینکه انسان بیش از
یک شدهرون و هسدتی انسانی فراتر از یک هستی حقوقی اس  .سپس نتیجه میگیرد
که در یک «دموکراسدی حقیقی» اصدو مادی و صدوری قرین یک یگرن  .ازاینرو
«دول

سیاسی ناپ ی میشود« ( ».نقد فلسفهی حق هگل» ص )60

ب ون شدک برطرف کردن «بردگی جامعهی م نی» نیازمن یک انقلاب اس  .اما
انقلابی که «روحی سدیاسدی» داشدته باشد براساس سرش

مح ود و متعارض چنین

روحی سازمان هی کرده و یک لایهی اجتماعی خاص را بهعوض خود جامعه به ق رت
میرسان  .هر انقلابی تا آنجا که ق رتهای حاکم را سرنگون میکن و روابط پیشین
را منحل میسدازد کنشدی سدیاسی اس  .ب ون انقلاب به سوسیالیسم نمیتوان فعلی
بخشدی  .اما وقتی که کنش سازمان هن هی خود آن آغاز میگردد هنگامی که عینی
و روح آن پ ی ار میگردد در آن موقع سدوسدیالیسدم این پوستهی سیاسی را بهدور
میافکن .
مارکس در تمام عمر به این اصو پایبن مان چه در نق فلسفهی حق هگل چه
در نق «فردینان لاسددا » بهعنوان «دیکتاتور کارگری آین ه» و چه در روای
هوشمن انهاش از کمون پاریس.
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پرولتاریا بهعنوان سوژه
بنا به تعریف مارکس کمون پاریس یک «نادول » بود «آنتی تز» دول

بود.

تاکنون انقلابهای پیدرپی فرانسدده بهجای مرتفع کردن این بختک مرگزا ماش دین
دولتی را به کما رسدان ه بودن  .اما کمون ماشین مرکزی یافتهی دولتی که همچون
مار بوآ جامعهی م نی را در چنبرهی خود فشددرده سدداخته بود این رویش ناهنجار بر
پیکر جامعهی م نی که خود را همتای ای هآ آن وانمود میکرد منه م ساخ .
کمون پاریس «واسددطهی عقلانی» صددورتبن ی خودگردان جامعه بود تا با
میانجیگری آن خود سددازمان هی «جنبش اجتماعی طبقهی کارگر و نیز احیای کل
بشدری » را با «روشی انسانی و کاملاً عقلانی» به پیش برد .شکل کمونی سازماندهی
اجتماعی بهخودیخود ه ف نیسد

بلکه واسطهای برای رهایی کارگر و کل انسانی

اس  .بزرگترین دستاورد کمون ،به وقوع پیوستن و موجودیت یافتن خود آن بود!
(مجموعه آثار )۱۱:66۰
به این نتیجهگیری مارکس دق

بای کرد .انقلاب فقط ب ین منظور نیسدد

که

دولتی را سددرنگون میکن  .زایش انقلاب و خودِ فرآین انقلابی عاملین انقلاب را
دسددتخوش دگرگونی انقلابی کرده به خودانکشددافی آنها منجر شد ه و آنان را برای
خودفرمانی آماده میسدازد .درچنین دی گاهی جامعهگرایی دیگر با ض خود با نفی
دول

تعریف نمیشددود .درک وجود مثب

خودگردانی اجتماعی گشددایش اهمی

آن معرفی کردن عاملیناش در شدرایط معین و مشدخص زمانی و نیز پرداخته کردن
مفهومش در یک نظریهی انقلابی زمینهساز ت ارک انقلابی برای مرحلهی بع ی اس .
مارکس میگوی این عامل «پرولتاریا»سدد ؛ نه ب ان خاطر که انقلاب اجتماعی
فقط رهایی آنها را شددامل میگردد نه ب ان دلیل که در نظر او «پرولتارها همچون
خ ایانان » بل از آنرو که رهایی کارگران دربردارن هی رهایی جامع انسددان اسد ؛
«چراکه کل بردگی انسددانی از رابطهی کارگر با تولی سددر میزن و سددایر روابط
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بردگی تع یلات و نتایج آن رابطهان ( ».مجموعه آثار  )6:۱۴۴کارگران آن بخش از
جامعهی م نی هسددتن که گویی به بیرون جامعه پرتاب شدد هان  .انسددان در وجود
«پرولتاریا» به گمگشدتگی رسی ه اس  .از هستی او هرآنچه انسانی اس
اس « .او فقری اس
که نسددب

که نسب

زدوده ش ه

به این فقرِ جسمی و روحی خود آگاه اس  .ناانسانیتی

به این انسددانزدایی وقوف حاصددل کرده و ازاینرو خودالغاگر اس د ».

(مجموعه آثار )۰:63
اما او بهسدان انسدانی که «آگاهی نظری پی ا کرده اس … نمیتوان شرایط هستی
خود را نفی کن مگر آنکه کلیهی شدرایط ناانسدانی هستی جامعهی موجود را که در
وجود او خلاصه ش ه اس

منتفی کن »( .همانجا ص  )6۵پرولتاریا با نفی خود ض

خود را نیز نفی میکن  .موضوع برسر این نیس

که این یا آن کارگر در یک وهلهی

معین چه میگوی و چه ه فی را دنبا میکن  .مسدأله برسر سرش

وجودی اوس

و

اینکه بنا به ضرورت چنین سرشتی تاریخاً چه اق امی خواه کرد!
پس پرولتاریا با اینکه طبقهای خاص اسد

با الغای خود سایر طبقات اجتماعی

را نیز آزاد میکن  .تاکنون تمام طبقاتی که به ق رت رسی هان به نام کل اجتماع منافع
خاص خود را برنشان هان  .اما پرولتاریا ب ون بازیابی کل بشری

نمیتوان خود را احیا

کن  .بههمین خاطر مارکس آنرا «طبقهی عام» یا اونیورسا مینام .

انقلاب و فلسفه
اولین پرسدشی که مارکس بهعنوان یک انقلابی جوان و بهعنوان «وظیفهی تاریخی»
آلمان عقبافتاده ( )0۴۰6مطرح میکن این اسدد
جامع بشدری » رؤیایی اوتوپیایی اسد
انقلاب رادیکا انقلابی اسد

که آیا «انقلابی رادیکا

رهایی

یا اینکه انقلابی ناقص و صرفاً سیاسی؟ یک

که به ریشدهی مسدایل دس

میبرد« .اما برای انسان

ریشه خودِ انسان اس »«( .سهمی بر مقدمهی نقد فلسفهی حق هگل» ص )06۵
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مارکس سدپس به «حزب» یا گرایشی که عملگراس
نمیتوانی «با پش د
«پراکسیس» اس

رو کرده و اعلام میکن  :شما

کردن به فلسددفه» موفق به انقلابی رادیکا گردی  .وظیفهی نق
به وجهی که خود نظریه را به «نیرویی مادی» تب یل کن « .رهایی
که به نیروی مادی روح

نظری دربردارن هی اهمیتی عملی اس » «ق رت نبوغی اس

می بخشد » .فلسددفه نه شددورِ مغز بلکه مغزِ شددور اسد  .فلسددفه آنچه را در ذهنی
پرولتاریا مستتر اس

در بع تاریخیاش پرداخته کرده و به آن شفافی

میبخش .

«همانطور که فلسددفه سددلاح مادی خود را در پرولتاریا مییاب پرولتاریا نیز س دلاح
روحانی خود را در فلسددفه پی ا میکن »( .همانجا ص  )0۰۱اما «فلسددفه ب ون نفی
پرولتاریا نمیتوان فعلی
فعلی

پی ا کن  .پرولتاریا نمیتوان نفی شددود ب ون آنکه فلسددفه

یافته باشد » .پراکسدیس فلسدفی درعین حا میبای خود فلسفه را نیز به نق

بکشد  .بهخصوص پس از هگل خود فلسفه با یک نقطهعطف روبرو ش ه اس  .یعنی
حالا که فلسدفه درخود به ح کما رسدی ه اس

ناچار اس

انرژی خود را به سوی

جهان خارج متوجه کن .
اما درگیر شد ن با جهان خود فلسدفه را درگیر تعارض میکن  .فلسفهی کهن آزاد
نبود و خصلتی عینی ن اش
واقعی

چرا که اجازه نمیداد سوژهها بهطور خودانگیخته و آزادانه

وجودی خود را ابراز کنن  .برعکس آنها را از پیش بهطور حاضددر و آماده

مفروض میپن اش  .نق فلسفی از فلسفه تلاشی برای رهایی ذهن از مقولات منجم ش ه
و عینی بخشی به ان یشه اس  .عینی

ان یشه ب ان معناس

درون مغز ما یا صدرفاً در جمجمهی یک فیلسدوف زیس

که تفکر نمیتوان فقط در
کن  .فلسفه «اتوکراسی»

ان یشه نیس !
به بیان هگل« :خرد حقیقی جهان اب اً ملک طلق فلسفه نیس

بلکه حق ذاتی هر انسان

اسد »«( .منطق» ص  )0۱۴ان یشهی فلسفی فعا و شامل فرآین ی دیالکتیکی اس
که با خود درمیافت ؛ از خود خارج میشدود تا با نفی آن دوباره به خود واصدل ش ه
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حرک

و رشدد کن  .بیرون از زمان در ورای اینجا و اکنون فلسددفه فاق مفهوم

میشدود .واسدطهای که درگیر نباشد و مشمو دیالکتیک نگردد فلسفهای میانجیگر
نیسد « .هرجا جنبشدی درجریان باشد هرجا که هستی باش و هرگاه که درجهان
واقعی کنشدی به نتیجه رسی ه باش درآنجا دیالکتیک مشغو کار اس »( .همانجا
ص  )003بنابراین فلسفه فرمان «بای ی لازمالاجرا» صادر نمیکن چراکه همچون یک
انرژی حیاتی در درون خودِ تحولات جاری حضور دارد .فلسفه را نمیتوان به فلسفهی
سیاسی به دانش دشمنشناسی و نظریهی بران ازی فروکاس  .فلسفه را نمیتوان آبکی
کرد و در یک وهلهی معین زمانی حل کرد و برایش حق حیاتی قایل نبود.
همانطور که هگل تصدریح میکن « :تفکر نهادهای موجود را از ق رت ساقط کرد و
به دین حملهور شد  .تفکر اعتقادات ثاب

مذهبی را که وحی نازله انگاشدته میش ن

واژگون ساخ … فیلسوفان بهعنوان انقلابیونی که دین و دول

را بران اختن مع وم یا

تبعی ش ن  .بهطور خلاصه درجهان واقعی تفکر خود به یک ق رت تب یل گردی و از
نفودی عظیم برخوردار گش د …» (ص  )۱۴اما آنچه مآلاً حیاتی گردی توجیه عل
وجودی خود فلسدفه بود .پرسش این بود که فلسفه بهجز عمل نفی بهغیر از سرنگونی
دین و دول

چه دسدتاورد مثبتی داشته اس ؟ از اینرو سنجش سرش

خود تفکر و

اثبات و تأیی آن «به موضوع اصلی فلسفه در عصر حاضر تب یل گردی »( .ص )6۴

هگل و انقلاب
پس خود فلسددفه بای به بوتهی آزمایش سددپرده میش د تا نشددان ده که «وظیفهی
نهاییاش به تعامل رسان ن خرد خودآگاه با خردی اس

که در درون جهان یعنی در

وجود دارد»( .ص  )۴اما ادراک فلسفی واقعی

نمیتوان به تشخیص «جهان

واقعی

پ ی اری» مح ود شود .آنچه پ ی ار میگردد یا رخ مینمای و در مورد مشخص ما
یک انقلاب پیش از پی ا شد ن دربطن شرایط موجود بهعنوان یک «پتانسیل» یا امر
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«ممکن» بهسددر میبرد .آنچه ممکن را به واقعی

تب یل میکن «سددنتز» مجموعه

خاص زیس

کرده و زمانی نمایان میشود که

عواملی اسد

که درون یک وضعی

سر باز کرده باش  .آنچه «شرایط» را که بخودی خود «منفعل» اس
یا امر ب یهی تب یل میکن جنبش یا انقلاب آرامی اس د

به یک «فاک »

که از قبل در کنه ش درایط

موجود حضوری بالقوه داشته.
تاکنون هیچ ان یشددمن ی به ش دیوایی هگل رون زایش یک انقلاب را به تصددویر
نکشی ه اس « .روح زمان که آرام و ساک

رش میکن تا شکل ج ی کما یافتهای

به خود بگیرد سدداختمان جهان پیشدین را ذره ذره متلاشدی میکن  .اینکه این جهان
درحا فروپاشی اس

اینجا و آنجا صرفاً با نشانههایی مشهود اس  .پوچی و بیزاری

که در تاروپود نظم مسدتقر درحا گسدترش اس

همچون پیشبینی تعریف نش هی

امری نامعلوم کلیهی این علایم دا بر فرارسی ن چیزی دیگر اس  .زوالی ت ریجی که
صدورت ظاهر کلی

را دگرگون نسداخته بود اکنون با طلوع آفتاب گسدسته ش ه و

بهطور ناگهانی و با یک ضدرب

شدکل و سداختمان جهان نوین را پ ی ار میسازد».

(«پدیدار شناسی ذهن» ص )۵6
اما هگل بلافاصدله هش ار میده که ظهور این جهان نوین درس
نوزاد هنوز ناکامل اسد ؛ کلیتی اسد

مانن تول یک

که صرفاً پایهریزی ش ه ولی ساختمانش تازه

شدروع شد ه اسد « .یک روح ج ی ماحصدل انقلابی گسترده در اشکا متنوع روح
فرهنگی اسدد »( .همانجا ص  )۵3اما فعلی یابی آن نیازمن ت اوم و بالن گی
خودآگاهی سوژههایی اس

که توسط انقلاب از ذهنیتی آزاد برخوردار ش هان  .وظیفه

ی فلسدفهی میانجیگر این اسد

که آن ذهنی

رهاشد ه را در ظرف تاریخی و بستر

معین خود قرار داده و به خرد عمومی بیانی تعقلی ببخشد  .درغیر این صدورت فلسفه
«همچون دارایی مبهم افرادی ان ک نمودار میگردد»( .همانجا) پس ضدروری اس
که تعینیابی علم فلسددفی «ش دکلی جامع و قابلفهم پی اکن تا بتوان توسددط همگان
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آموخته و تصرف شود .قابلفهم بودن شکلی اس

که علم را به عموم ارایه کرده و راه

حصو به آن را باز میکن … بهوجهی که ذهن غیر علمی را وارد حیطهی علمیکن ».
(ص )۵۵
همانطور که مشاه ه ش نزد هگل فلسفه «حقیقتی استعلایی» یا خودسالار نیس
و سدروری «عقل» را برتارک اجتماع برنمی شان  .کاملاً برعکس «فلسفه روح جهان
بالفعل اسد » و «در درون تفکر چیزی نیس

که درعین حا احساس و تجربه نش ه

باشد »«( .منطق» ص  )0۱فلسفه برفراز عصر خود نایستاده خود را به تاریخ تحمیل
نکرده و حاوی موضوعی سوای خصل

عمومی زمان نیس  .روح واح ی جهان بالفعل

و ان یشدهی فلسدفی را دربر میگیرد؛ یعنی زمان و فلسددفه هردو محصدو دیالکتیک
واح ی هسددتن که بهمنزلهی خودفهمی حقیقی حرک
دسدتورکار فلسدفه قرار دارد این اس

تاریخ اسدد « .آنچه در

که آنچه را خود جهان در همهی اعصار باور

داشددته به یک آگاهی واضددح منتهی کن  .بنابراین فلسددفه هیچ چیز ج ی ی را پیش
نمیکشد و مبحث کنونی ما را به این نتیجه رسدان ه اس

که با باور طبیعی بشری

همخوانی دارد ( ».همانجا ص )۱۷
یک ای هی میانجیگر نهایتاً میبای خود آن میانجی را نیز مرتفع کن  .اما فلسددفه
ب ون نفی جهان موجود و برقراری آزادی بالفعل نمیتوان رفع شددود .یکجانبگی
فرآیند ادراکی برای رفع خود بهسررران خردی «برای خود» میباید با هسرررتی به
یگانگی برسرد .اما هسرتی نیز تنها حاوی ایدهای «درخود» اسرت که هنوز وضوح و
شرفافیت نیافته اسرت .آنچه هگل «ایدهی مطلق» میخواند «وحدت آندوسرت که
هم درخود و هم برای خود اسرت»( .ص  )۲۹۲به ادعای هگل ،این همان شکل عالی
ایدهای است که ارسطو مدتها قبل بهعنوان «ایدهی خوداندیش» معرفی کرده بود.
(همانجا)
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بازگشت به انقلاب
پس اجازه دهی که با این سیر اجمالی در فلسفه و انقلاب دوباره به انقلاب ایران و نیز
ذهنی

غالب بر روشنفکران رادیکا بازگردیم .همانطور که از گفتار بالا برمی آی

هگل قایل به «عینی
محصدور نیسد
این اس

ان یشدده» بود ب ان معنا که «ای ه» فقط در ذهن یا آگاهی ما

بلکه درجهان عینی حضوری بالفعل دارد .به دی هی او «ه ف دانش

که بیگانگی جهان عینیای را که دربرابر ما قرار دارد برطرف کن بهوجهی

که در آن منزلگه خود را بیابیم .این ب ان معناسدد

که جهان عینی را در خویشددتن

خویش پی ا کنیم»( .ص  )۱30اما آنچه هگل «فلسفهی انتقادی» مینامد ،بین عینیت
و ذهنیت شررکاف ایجاد میکند .فلسررفهی انتقادی چنین میپندارد که تفکر صرررفاً
کنشری «سروب کتیو» است و دادههای عینی که درمقابل تفکر ایستادهاند از وجودی
مستقل و پایدار برخوردارند .یکی از وظایف اصلی فلسفهی میانجیگر برطرف کردن
این دوگانگی یا «ثنویت» اسررت .درواقع ما موقعی آزاد میشررویم که «دادهها» را
بهسان جهانی غریبه و ثابت ادراک نکنیم بلکه خود را بهعنوان دادهای زنده شناسایی
نماییم؛ یعنی خصلت آمپریک ناب دادهها را برطرف کنیم.
ترجمان چنین دی گاهی در ارتباط روشددنفکر رادیکا با انقلاب را در ابت ای این
نوشته تاح ی نشان دادیم .تأکی گفتمان حاضر در درجهی نخس

بر حذف سوژهها و

عاملین انقلاب بعنوان شددعور بود .اکنون با میانجیگری فلسددفه و انقلاب درمییابیم که
حذف سدوژگی درعین حا نمایانگر حذف خود ان یشدمن یا ان یشده بهعنوان سوژه
اسد  .برای همین اس

که راویان امروزی انقلاب در بازنگری آن از نق خود سرباز

میزنن  .همانطور که آنتونیو گرامشدی ابراز میدارد« :فلسفه پراکسیس یک آگاهی
مملو از تضداد اسد

که خود فیلسوف چه بهعنوان یک فرد و چه بهعنوان کل یک

گروه اجتماعی نه فقط تضداد را درک میکن بلکه خویشتن را همچون عنصر درونی
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آن تضداد برمینشدان و این عنصدر را به اصل دانش و از آنجا کنش ارتقا میده ».
(«یادداشتهای زندان» ص )۵۰۵
اهمی

بازگو کردن این گفتاورد نهفقط بهخاطر گذشته بلکه معطوف به زمان حا

اسد  .فلسدفهی پراکسدیس هیچ ارتباط و وجه تشدابهی با تزریق آگاهی به سوژه از
بیرون و از آنجا مهن سی و ساختمان انقلاب ن ارد .انقلابات عل

وجودیشان را صرفاً

م یون خود هسدتن نه محصدو تشدکیلاتی خاص .توان راهبردی فلسفهی پراکسیس
درآنسدد

که زمینهی ت اوم و تکوین جنبشهای اجتماعی را درخود آن جسددتجو

میکن و نسدب

به آگاهی آنها که زایی هی کنش اسد

به عنصری خارجی تب یل

نمیشددود و ه فی خودپرداخته را بر انقلاب اجتماعی تحمیل نمیکن  .انقلاب خالق
واقعی

خود اسد

و تا قبل از ظهور عملی به نظر نمیرس  .انقلابات معمولاً غیرمترقبه

و غیرقابل پیشبینیان و به محض «وقوع حادثه» عینیتی ج ی را میآفرینن  .انقلابات
برای «انقلابیون» ازپیش دعوتنامه صددادر نمیکنن  .وقتی که یک عینی

ج ی با

آگاهی عمومی عجین شد ه باش خودواسطهگر ش ه و روحی خودپو مییاب  .ماحصل
فرآین یک تحو عمیق اجتماعی توانمن ی خودسدازی و بلوغ سدوژههایی اس

که

در مسدیر حرک شان استع ادهای خود را شکوفا کرده معنا و ق رتسازی میکنن تا
بتوانن سرنوش

خود را خود دردس

بگیرن .

وظیفهی تاریخی روشنگری در این اس

که تشخیص ده در درون یک حرک

اجتماعی خردی جمعی مسددتتر اس د  .تفهیم و تبیین این روح س دیا گام نخسددتین
معرف شدناسدی و خودشدناسی اس  .در آنصورت با رهایی از پیش فرضهای جام
فکری اجازه میده که یک حرک

اجتماعی آزادانه و خودانگیخته حقیق

خود را

آشکار کن  .حقیقت ،انضرمامی است .برای دریافتش باید به محتوای خود جنبش ،به
درخواسرتهای مشرخص آن ،و به تمامیت اجزا و عناصرر سازایش رجوع کرد .پس
ضرروری اسرت که از مضرامین انضرمامی و متنوع منتزع نشرویم و بار دیگر ،بهمانند

08

سهمی در بازیافت انقلاب 75

انقلاب  ،۷۵به «عمومیتی» نرسرریم که راه خود را از خاص به عام باز نکرده باشررد.
اتفاقاً معضرل اصرلی ،همین پرداخته کردن وجه عام در جنبش اجتماعی است .نسلی
که انقلاب  ۷۵را تجربه و مسررتولی شرردن یک «وجه عام» انتزاعی و از آنجا مهار
اهداف و خودانکشررافی آنرا با پوسررت و گوشررت خود لمس کرده اسررت ،میتواند
آینه تاریخی مهمی برای نسل کنونی باشد .نسلی که چوب یک اصل عام مجرد شده
را خورده است نمیباید از حفظ و یادآوری کردنش غفلت کند!
گفتیم که حقیق

انضدمامی اسد  .ولی وجه انضدمامی ایسدتا سترون و بری از

تعینات درونی نیسد  .این فرآین رفع تعارضات درونی وجه انضمامی اس
به کما و وح تی (سدنتزی) نوبنیاد میرسان وگرنه نسب

که آنرا

به نقطهی شروع پیشرفتی

حاصل نش ه اس  .این کما یافتگی توأماً هم دربردارن هی روشی تحلیلی و هم سنتزی
اسد ؛ حرکتی دیالکتیکی اسد

که از مرحلهی نخستین فاصله گرفته آنرا واکاوی

کرده و به مرحلهی انعکاس آن در ذهن میرس د  .سددپس اجزای این وجه انضددمامی
تشریح ش ه را دوباره درهم ترکیب کرده و در مرحلهای عالیتر از نو به نقطهی شروع
باز میگردان  .یعنی به وح تی میرس که در آنِ واح هم معین و مشخص و هم جامع
و عام اسد  .این وح ت نوبنیاد هم بهمثابه «نفی» نقطهی آغاز و هم به معنی «حفظ»
و همسانی با آن اس  .چنین فرآین ی هم درمورد هستی و رون جنبش اجتماعی ص ق
میکن و هم درمورد ذهن ان یشمن .
تأسی به شعور اجتماعی بهعنوان پیشنهاده حصو به راهبردی نوین خرد عملی را
با خرد نظری آشددتی میده و راه را بر ظهور دوبارهی ارادهای خاص میبن د .پس
وظیفهی اندیشرررهی واسرررطهگر این اسرررت که خرد عملی را که حامل خصرررلتی
«سرروب کتیو» اسررت ،خودباور کند .در آنصررورت یک جنبش عمومی خودپا و
خودجوش میتواند نسربت به ابعاد و سررشرت خویش یقین حاصرل کرده و درمسیر
تداومش خودفرمان شود و اجتماعی نوین را پایه گذاری کند .توجه داشته باشیم که
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طی  ۰۴سدا گذشدته زمان از حرک

بازنایستاده و ذهنی

اجتماعی رش بسیار کرده

اسد  .انقلاب زنانهای که از هشددتم مارس  06۷۵آغاز گردی هیچگاه خاموش نشد ه
باز نایسددتادهان  .همانطور که شدداه

اسدد  .اقلی های ایران بههیچوجه از حرک

بودهایم طی  ۱۴سا گذشته دانشگاههای ایران مملو از جوانان تحو خواه و جستجوگر
بوده اس  .همینطور حرک های کارگری بهویژه بع از دی ماه سا .06۰3
اینکه این جنبشهای گوناگون درچه زمانی به فورانی عمومی تب یل شددون و
بهسان جنبش شهری سراسری  0۴سا پیش بهپا خیزن قابل پیش بینی نیس  .اما آن
چه ضدرورتی عاجل دارد آنچه تاکنون از آن غفل

ش ه بازسازی فکری و ت ارک

برای چنان وهلهای اسدد  .عاملین انقلاب هریک بهخودی خود از «ق رت تجری »
برخوردارن و توان آنرا دارن که تجربیات خود را از نسدلی به نسل بع منتقل کنن .
«خاطرات» آنها حاوی ارزش دی تاریخی اس د

و بازگو کردنش برای نسددل کنونی

ضدروری اس  .اما آنچه ما بهعنوان «حافظهی جمعی» می شناسیم جمع جبری حافظه
ی افراد منفرد نیس  .جذب خرد در تاریخ ،حفظ و یادآوری تجربهی تاریخی بهمثابه
یک کلیت انضررمامی ،درعین حال نیازمند ادراک اندیشررمندانهی تجربیات تاریخی
اسرت که هم شرامل «گذشرته» میشود و هم شامل تاریخی که درشرف وقوع است.
یک راهبرد نوین ماحصرل هردو شرکل حضرور شرعور است :وحدت سوژه بهعنوان
شعور با شعور بهعنوان سوژه!
«ه ف که دانش مطلق یا روحی اسد
حرک

که خود را چون روح میشدناسد مسیر

خود را در حفظ و یادآوری) (Erinnerungصورت بن یهای روحانی پی ا

میکن آنهم به همان وجه که آن صددورتبن یها به خودی خود موجودی

دارن و

همانطور که قلمرو روحانی خود را سدازمان هی می کنن  .حفظ آن (صورتبن ی)ها
از جنبهی هسددتی آزادشددان با نمادی مشددروط تاریخ اسدد

و از جنبهی ادرک
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 هردوی آنها. ان یشدمن انهی سازماندهی آنها علم روشهای پ ی ار ش ن دانش اس
باهم به بیان دیگر تاریخی که ان یشددمن انه ادراک ش د ه باش د در آنِ واح تج ی
)۴۴۴ حافظه و مرگ روح مطلق را شکل می دهن …» («پدیدار شناسی ذهن» ص
06۰۵ او ماه مه
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