
کارگاه دیالکتیک / متن دریافتی:

بحران چپ یا کشاکش میان نظریه و  پراتیک؟

امین حصوری

کاوه دارالشفاء در یادداشتی انتقادی، ضمن طرح برخی دغدغه هایش نسبت به وضعیت کنونی چپ ایران، عسسدم تناسسسب
 و مشغولیت های عملی در میان فعالین چپ امروز را برجسته ساخته و مورد نقسسد قسسرار داده1میان مشغولیت های نظری

است. گرایش  رو به رشد به کار تخصصی نظری نزد تعدادی از تارنماهای چپ گرا (که به تازگی بر تعسسداد آن هسسا افسسزوده
رای ه ب مامی، و ترجمسان نظری اری و انض شده  است)، بدون تدارک بستری عملی برای پیوند زدن نظریه به وضعیت ج
سوژه های بالقوه ی مبارزات اجتماعی، مضمون اصلی نقدی است که در نوشته ی این رفیق  ارجمند برجسته شده است. 

از آنجا که مضمون اصلی نوشتار انتقادی فوق را واکنشی به وضعیت بحران زده ی چپ ایران تلقی می کنم، می کوشسسم در
قالب مکالمه با این متن، در تدقیق و گسترش برخی از خطوط انتقادی آن نکاتی را ذکر کنم. هدفم (یا امیسسدم) از ایسسن
مداخله ی مکتوب آن است که نشان دهم چرا سویه هایی از نقدهای مطسسرح شسسده در یادداشسست مسورد اشسساره از اولسسویت
بالیی برخوردارند تا به موضوع بازاندیشی ها و تحلیل های جمعی بدل شوند. در همین راستا می کوشسسم ایسسن سسسویه ها را

.2-به زعم خودم- در قالب پرسش ها و گزاره های دقیق تری صورت بندی کنم

نخست باید بگویم من با درک انتقادی نسبت به ایستا بودن وضعیت چپ ایران (در قیاس با ضرورت های تاریخی آن) و
عدم هماهنگی حداقلی میان بخش هسسای مختلسسف برسسسازنده ی پیکسسره ی گسسسیخته ی ایسسن چسسپ (بسسرای پاسسسخ گویی بسسه
ضرورت های تاریخی اش) همدلم، و به همین ترتیب با سویه هایی از متن یاد شده که چنین نقدی را برجسسسته می سسسازدد
همدلی دارم؛ هر چند با برخی از دلیلی که مولف در این خصوص برمی شمارد موافسسق نیسسستم. در عیسسن حسسال، لحسسن و
ه آن را ادبیات متن، از جمله برخی مخالف خوانی ها و قطب بنسدی های نسالزم و تحریک آمیسز آن را نمی پسسندم، چسرا ک
متناسب با اهمیت نقدی که مطرح شده (و مفید بسسرای گسسسترش بحسسث جمعسسی حسسول آن) نمی یسسابم. همچنین  برخسسی

 می دانسسم، کسسه3گزاره ها و جمع بست های درج شده در یادداشت را نیز یک سویه و تقلیل آمیز و به همیسسن سسسان غلط انسسداز
بدان ها اشاره خواهم کرد. 

  کاوه دارالشفا: «بحران انباشت دانش در چپ ایران: کله ی بزرگ، بدن نحیف».1
یی2 وع ویت موض ه اول ت، ن لی اس اله ی اص ود مس پ) خ احت چ ی در س ود اراده ی جمع دم وج دی (یا ع   گو اینکه عدم پویایی این پیکره ی جمع

  اندیشه ورزی آن.
  بدین دلیل «غلط انداز» (در معنای نشانی غلط دادن) که این جمع بست های تقلیل آمیسسز، از آنجسسا کسسه در پیونسسد بسسا دغسسدغه هایی ملمسسوس در دل3

شرایطی بحران زده طرح می شوند، پیشاپیش از پتانسیل بالیی برای جلب همدلی و کسب حقانیت برخوردارند. 
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 مؤلف است: 4آنچه بیش از همه در کانتکست بحث فوق با آن همدلی دارم جمله ی پایانی نخستین یادداشت
»!وضع مان بدجوری خراب است«

یع بحث، گفتاوردی از   را از متن یاد شده وام می گیرم: مارکسبرای شرو
وقتی تئوری توده گیر شود، به نیروی مادی بدل می شود و تئوری وقتی توده گیر می شود که رادیکال باشسسد و«

». رادیکال بودن یعنی رفتن به ریشه ها و ریشه یعنی ما، انسان

 می نویسد: مارکسمولف پس از ذکر این گفته ی 
قطعاا تمامی سایت های نام برده، ادعای رفتن به ریشه ها را دارند؛ پس مشکل کجاست؟! بی تردید بانیان این«

سایت ها مایلند مباحثی که در سایت های شان طرح می کنند توسط روشنفکران چپ به میان توده های کارگر
برود و به آنان عینکی برای بهتر دیدن وضع جامعه و خودشان بدهد؛ نکته اما اینجاست که دقیقسساا چسسه کسسسی

؟!» باید این کار را بکند

ظاهراا نویسنده بر این باور است که مشکل اساسی، عدم پیوندیابی نظریه و پراتیک مبارزاتی توده ای اسسست، کسسه حلقه ی
مفقوده ی آن، فقدان وجود نهاد منسجمی از روشنفکران چپ گراست که پس از هضم و جذب تئوری، بتواننسسد آن را بسسه

، می توان تاحدی با نویسنده همراه بود؛ اما در5میان توده ها ببرند. تا اینجا با وجود برخی ساده سازی ها در صورت مساله
ادامه می خوانیم که:

روشنفکران چپ که خسسود سسسرگرم نوشسستن و ترجمسسه در ایسسن سسسایت ها هسسستند؛ آنسسان بسسه زعسسم خودشسسان«
استعدادشان در کار فکری است؛ خیلی هم خوب، پرسش این است که پس کار یدی مبارزاتی را چسسه کسسسانی

؟!» باید پیش ببرند

دس حلقه ای بد-شگون را تکمیل می کند، و به میانجی آن (یا در نتیجه ی آن) پیکسسان بدین ترتیب نویسنده به طور پیش ر
اصلی نقدش را متوجه روندی از تولید/معرفی دانش نظری می سازد، که «بانیان» اش ظاهراا دغسسدغه ای در زمینه ی نشسسر
اجتماعی و کاربست این نظریات ندارند و ضمناا (همان گونه که در جای دیگری از متن می خوانیم) مخاطبانی از طبقه ی
متوسط را آماج خود قرار می دهند، که «نیازی به انقلب ندارند». از دید مسسن در ایسسن جمع بنسسدی شسستاب زده (و نیسسز در
بخش های دیگری از متن که برای کوتاهی کلم از ذکر آن ها در می گذرم) پیش فرض های نادرسسستی در مسسورد وضسسعیت
اکتوئل چپ ایران و موانع و امکانات فراروی از آن وجود دارد، که می باید مورد واکاوی قسسرار گیرنسسد. تنهسسا بسسا کنسسار زدن

یس این گونه پیش فرض هاست که هسته ی اصلی نقد یاد شده بر وضعیت چپ ایران عیان می شود:   پوسته ی نار

  به فاصله ی کمی پس از انتشار متن یاد شده، متن دیگری از مؤلف در پاسخ به برخی بازخوردهای انتقادای منتشر شده است: 4
کاوه دارالشفا: «در دفاع از ایده ی بحران انباشت دانش در چپ ایران»

ساده سازی است از این نظر که گویا نویسنده همه ی ایده های نظری را مستقیماا قابل ترجمه به امر سیاسی و انضمامی می دانسسد*، و اینکسسه گویسسا 5
ال به جای کتسساب و اینسسترنت، کسسه توده هسسا بسسه دلیسسل قابسسل فهمسسی یش انتقالی آن می داند (مث کلید مساله ی مادیت یابی ایده را صرفاا در نشر و گستر
دسترسی به آن ندارند، از طریق «بیانیه و شب نامه» یا انتقال بی واسطه ی کلمی و غیره). در امتداد همین ساده سازی، او بی اعتنا به اهمیت نظسسری-

)، پیشاپیش پاسخ سرراستی بسسرای آن دارد: روشسسنفکران چپ گسسرا،؟!»دقیقاا چه کسی باید این کار را بکند«تاریخی پرسشی که خود طرح کرده است (
ایده ها و نظریه ها را (پس از جرح و تعدیل های لزم) از میدان تولید آن به میدان کاربست واقعی آن (میدان زیست و عمل توده ها) منتقل می کنند.

 برای مثال در فرازی از متن چنین آمده: *
اگر نگاهی هم به محتوا و نشانه روی این مقالت بیاندازیم متوجه خواهیم شد کسسه سسسیبل و هسسدف، سسسرمایه داری در شسسکل کلن آن«

»است.
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 آن بخشی از نیروهای چپ (فعالین یا فعالین بالقوه) که بنا بسسه تسساریخچه و شسسرایط زیستی شسسان از دانسسش نظسسریالف)
متوسط و یا حدی از علیق تئوریک برخودارند، محدود به فعالین معدودی نیست کسسه گرداننسسده یسسا همکسسار نشسسریات و
یی نظری» هستند. بنابراین، نفس این گونه فعالیت های رسانه ای به خسسودی خسسود نمی توانسسد مسسانعی «وبسایت های تخصص
دت ی بسرای برون رف ا راه جدی برای شکل گیری دیگر تحرکات ضروری در درون چپ باشد (تا فرضا توقف موقستی آن ه
عرضه کند). ممکن است این استدلل مطرح شود که در عصر سیطره ی ارزش های فردگرایانه، و از جمله رسوب نسسسبی
ال بسسه یم این ارزش ها در فعالین چپ (در شرایط شکست)، جذابیت ایسسن الگسسوی فعسسالیت - احتمسسا ین بیش و ک و درونی شد
واسطه ی تشخص اجتمسساعی فرضسسی ای کسسه بسسرای فعسسالینش بسسه همسسراه می آورد- اهمیسست دیگسسر حوزه هسسای ضسسروری را
تحت الشعاع قرار می دهد. با اینکه خطر نفوذ فراگیر ارزش های فردگرایانه (از جمله در درون طیف  چپ) را نباید نادیسسده
گرفت، اما اگر این ارزیابی درست باشد، در این صورت باید از مدت ها پیش شاهد رشد گسترده ی گرایش به  کار نظسسری
در چپ ایران و نیز نمودهای عینی وسیع و متنوع آن می بودیم؛ چیزی که با واقعیت برهنه ی ما و فقر نظری مشهود در
آن همخوانی ندارد (عام ترین گواه آن، تیسسراژ بسسسیار پسسایین کتاب هسسای نظری سسست؛ گسسواه عینی تسسر، سسسطح بسسسیار نسسازل
یی» انتشار یافته است، چیزی که می توان آن را روابط بینا-متنسسی مشارکت های مکتوب حول بحث های نظری و «تخصص

نامید و از قضا سنتی در درون چپ ما محسوب می شد).     

جمع بندی فوق (در کنار عنوان مقاله و فرازهایی از متن) این پیغام نارسا را مخابره می کند که گویا در ساحت چپب) 
امروز ایران سطح بالیی از دغدغه مندی نظری وجود دارد و حجم بالیی از «انباشت دانش نظری» رخ می دهد: یا همان
«کله ی بزرگ». از دید من، این نگاه متکی بر درکی صرفاا کمی و صوری است. البته در میدان کمیت می توان نشان داد
که در سالیان اخیر کتاب های زیادی در حوزه ی اندیشه ی مارکسیسسستی و دیگسسر سسسنت های انتقسسادی ترجمسسه و منتشسسر
ه چسپ ایسران شده اند و وبسایت ها و نشریاتی هم در این زمینه فعالند. اما این امر به خودی خود به معنای آن نیسست ک
توانسته است این نظریات نو را در پیکره ی خود (گیریم موقتاا در همسسان محسسدوده ی «کلسسه») درونسسی سسسازد و از طریسسق
مفصل بندی این نظریه ها با ضسرورت های تسساریخی، پروبلماتیک هسسایی جمعسی (درون چسپ) شسکل دهسد و حسول آن هسسا
روندهایی از جستجوگری  جمعی بپروراند. در غیاب این هم بودگی و جستجوگری جمعی، حتی اگر بپسسذیریم کسسه شسسمار
افرادی که متأثر از مختصات فضای جدید حاکم بر ایران و جهان (از جمله تحولت رسانه ای و دیجیتسسال طسسی یکسسی دو
دهه ی اخیر) از سطح بالیی از دانش نظری مارکسیستی و غیره برخوردارند، افزایسش یسافته اسست، ایسن بسه معنسای آن

دم و خود اسباب انفعال شده است . 6نیست که آن «کله» شکل گرفته و اینک حتی حجی

 برخلف آنچه کمیت های مشهود بیان می کنند، فقدان پراکسیس مبارزاتی در معنای وسیع کلمه (یا فقدان پویسساییپ)
 که شرطی اساسی بسسرای درک اهمیسست و7فضای سیاسی)، چپ گرایان امروز را از محرک «پرسش مندی» و مساله مندی

  فرازی از متن: 6
گگنده، اما بدنی اسکلتی که اسسستخوان هایش بیسسرون زده و دیگسسر تسساب« چپ ایران آرام آرام دارد تبدیل به موجودی می شود با سری 

.»تحمل سری یه این سنگینی را ندارد و یک جا نشسته و نمی داند باید چه کند
دی» مقولتی برآمده از تعاملت مستمر نیروهای چپ با واقعیت اجتمسساعی و امسسر انضسسمامی فسسرض می شسسوند؛ 7 در اینجا «پرسش مندی و مساله مند

یت درهم تنیده، بسسه شناسسسایی تعاملتی که خواه ناخواه با رشته ای از تعاملت مستمر درونی در ساحت چپ نیز هم بسته است. این دو سطح از مواجها
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ضرورت نظریه، و نیز قطب نمایی برای جستجوگری آگاهانه و هدفمند در دریای بیکسسران نظریسسه اسسست محسسروم سسساخته
است. در چنین بستری، تئوری خوانی در حوزه ی اندیشه ی چپ مستعد آن است که به تفننی فردی و گاه حتی تفننسسی

. اما درباره ی وزن این مورد اخیر نبایسسد اغسسراق8با برخی جذابیت ها و پاداش های اجتماعی در «جهان نمایش» بدل شود
ه پ (ک کرد. واقعیتی که وزن به مراتب بیشتری دارد آن است که اغلب فعالیت های رسانه ای در ساحت دانش نظری چ
به واقع گبرد اندکی هسسم دارنسسد)، درسسست بسسه دلیسسل غیبسست سسسایر المان هسسای پراکسسسیس جمعسسی سسسازمان یافته (و غلبه ی
دی اما حسداقلی پی گرفتسه می شسوند. پسس اگسر ایسن فعالیت هسا ساختارهای مولد این غیبت)، به عنوان فعالیت هایی ضرور
به مثابه ی راهکارهایی استراتژیک برای کلیت چپ عرضه نمی شوند، چگسسونه می تسسوان آن هسسا را بخشسسی از دلیسسل غیسساب
پراکسیس جمعی گسترده نزد چپ امروز به حساب آورد؟ به نظر می رسد در غیساب تحلیسل تساریخی جسامعی از دلیسل
تداوم ایستایی چپ ایران (عدم انطباق محدوده های تحرکسسش بسسا دامنه ی امکانسساتش)، در هسسر مقطعسسی می تسسوان از سسسر
دردمندی انگشت اتهام را به سویی چرخاند. بدون چنین تحلیل جامعی (که بی گمان باید در پروسه ای جمعسسی و بینسسا-
اذهانی مدون گردد)، تدوین خطوط استراتژیک حرکت آینده ناممکن است؛ در نتیجه چپ نمی توانسسد بسسه مسسسیری جسسز

«آزمون و خطا» برود، که این یک نیز عمدتا به چرخه ی «آزمون، خطا، سرخوردگی» می انجامد.    

 کلید -واژه هایی که مؤلسسف مسسستقیماا بسسه کسسار نمی بسسرد، امسسا حضسسور آنهسسا در جای جسسای متسسن وی محسسسوس اسسست،ت)
«سازمان یابی و سازمان دهی» و ضرورت آنهاست. این همان حلقه ی مفقوده ای  است که دانش نظری را در گسسسستگی از
یی زیست و مبارزات توده ها، به وادی سرگردانی و بیگسسانگی مبتل می سسسازد. از همیسسن روسسست کسسه مؤلسسف شرایط انضمام
می کوشد فقدان توجه لزم به این ضرورت اساسی نزد نیروهای چپ را، با نگاهی انتقادی به انسسدک فعالیت هسسای نظسسری
پراکنده  در ساحت چپ علت یابی کند. مؤلف در همین راستا خطوط کلی پراکسیس مبارزاتی مطلوب خود (که نیازمند

سازمان دهی و کار سازمان یافته است) را چنین ترسیم می کند:  
منظور مشخصاا گروهی است که بتواند با فعالیت مخفی نظراتش را از قالب اینترنت با مخاطبانی خاص فراتسسر«

»ببرد و در حوزه ی شهر و جامعه ی طبقاتی با مخاطبانی نه از جنس خودش ارتباط برقرار کند.

در باب ضرورت چنین پیوندها و فعالیت هایی می توان با مؤلف همراه بود. اما پیوند مبسسارزاتی بسسا توده هسسا و سسسازمان دهی
توده ای (در بطن مبارزات طبقاتی) خود نیازمند حد قابل توجهی از سازمان یابی فعالین چپ است. در همین راسسستا، در
خصوص مقوله های سازمان یابی چپ گرایان و سازمان دهی و خود -سازماندهی توده ای با پاره ای پرسش های اساسی روبرو
می شویم، از جمله اینکه: در عصر غلبه ی ارزش های نولیبرالی و هزیمت جهانی باورها و ارزش هسسای چسسپ، چسسه افق هسسا و
امکانات و موانعی پیش روی مقوله های سازمان یابی و سازمان دهی قرار دارد؟ برای مثال، حسسول چسسه نظریسساتی می تسسوان
حداقلی از همگرایی استراتژیک میان چپ گرایان برای پاسخ گویی به چنین ضرورت هایی را ایجاد کرد؟ و پرسش مهم تر

ن ا ای املت ب ونده ای از تع از-تکرارش ته های ب ود رش یی جمعی حول آن ها می انجامند که خ پروبلماتیک های اجتماعی و سیاسی و رشد پرسش مند
سطوح دوگانه را به دنبال می آورد (ترجمانی از پویش دیالکتیکی).

  همین امتناع پراکسیس مبارزاتی جمعی -که تنها با فشار بی امان سرکوب برقرار مانده است- این متناقض نما را واقعیت می بخشد که تحت نظام  8
 و نظایر آن تحمل می شود.کاپیتالحاکم کتاب های مارکسیسیتی آزادانه (و بی دغدغه) به فروش می رسند و تدریس 
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اینکه در جامعه ای با مختصات خاص ایران (سرمایه  داری نامتعارف افسارگسیخته، در کنار سرکوب های سیسسستماتیک و
ساختارهای نیرومند مذهبی و سنتی و تاریخچه ای از شکست و ناکامی چپ) با چه افق هسسا و ابزارهسسا و فرم هسسای بسسدیلی

 سرمایه داری جهانی امسسروز و قمسسر ایرانسسییمی توان به ضرورت های سازمان یابی و سازمان دهی پاسخ گفت؟ در منظومه 
آن، «طبقه ی کارگر» کیست و پتانسیل ها و موانع درونی انکشاف مبسسارزاتی آن کدامنسسد؟ «طبقه ی متوسسسط» کیسسست و
ای آن هسا در نفکران و کارکرده اه روش رمایه، جایگ کارکردهای بازدارنده و قابلیت های آن کدام است؟ در نظم امروز س
یش روی بسط سوژه گی سیاسی توده هسسای تحسست سسستم تحولت اجتماعی-سیاسی چگونه است؟ چه امکانات و موانعی پی
(مشخصا در جامعه ی ایران) وجود دارد؟ «انقلب» در چه معنا، و طی کدام فرآیندهای عملی و با چه چشم انداز بسسدیلی
قابل تصور است؟ به نظر می رسد روی آوردن به هسسر شسسکلی از مبسسارزه ی انقلبسسی سسسازمان یافته (خسسواه مخفسسی، و خسسواه
یی و غیر آن) نیازمند پاسخ گویی دقیق به این پرسش ها و دیگر پرسش های بنیادی و انضمامی اسسست. در اینجسسا نیمه مخف
اگر پاسخ های از پیش آماده ای با داعیه ی قدرت مجاب کنندگی عام آن ها در آستین نداشته باشسسیم، لجسسرم وارد سسساحت
یف متن مورد بحث بسساور دارد کسسه در آن هم اینسسک نظریه و کار نظری می شویم؛ و این از قضا همان ساحتی است که مؤل

. طبعا می توان به طور فردی پاسخ هایی انسستزاعی بسسه پرسسسش های یسساد شسده داد، امسسا9حدی از فربه گی حاصل شده است
مساله آن است که چگونه می توان این پرسش ها را به دغدغه هایی جمعی بدل کرد تسسا سسسپس در فرآینسسد جسسستجوگری

جمعی برای پاسخ گویی به آنها، بتوان امکانات خلق یک اراده ی جمعی مبارزاتی را تقویت کرد.

 «انباشت دانش» به چه معناست؟ اگر انتخاب واژه ی انباشت در ترکیب «انباشت دانش» ، صرفا به معنای دم دسسستیث)
)، در ایسسن10تلنبار شدن نباشد، و ارجاعی حداقلی به مفهوم انباشت سرمایه  مد نظر مؤلف باشد (که ظاهراا چنیسسن اسسست

صورت می توان پرسید آیا روند گردآمدن دانش نظری چپ در جامعه ی ایران به مرحله ای رسیده  است کسسه ایسسن دانسسش
یب خود به حدی از خسسود-زایسسی و خسسود-افزایسسی بتواند (همچون سرمایه) با به خدمت درآوردن میانجی های انسانی مناس
برسد؟ روشن است که فرسنگ ها از چنین سطحی فاصله داریم، چون چپ ایرانسسی در نیسسم قسسرن گذشسسته عمسسدتا دچسسار
گسست و سرکوب بوده است؛ و به ویژه در دو دهه ی اخیر در بهترین حالت، مصسسرف کننده ی مصسسالح نظسسری پراکنسسده ی
ید «مصرف» نیز از یک سو گاه با وقفه ای چنددهه ای نسبت به مرحله ی تولید وارداتی/ترجمه ای بوده است، که همین رون
دانش (و برکنار از بسترهای تاریخی تولید آن) رخ داده است، و از سوی دیگسسر ایسسن «مصسسرف گری» عمسسدتا در سسساحتی
فردی و به دور از پروسه های جمعی (یا بدون پیوند با پراتیک های جمعی) و در نتیجه با حداقل پیوسسستگی و درون زایسسی
یت رخ داده است. بنابراین، سخن گفتن از «بحران انباشت دانش» در چپ ایران، اگر به کارگیری تحریک آمیز ولی نادرسسس

  در این باره مؤلف می گوید: 9
این سطح از تخصص گرایی، علی رغم اختلفات هر یک از این سایت ها با هم، بی شک نشانگر بالغ شدن چسسپ ایسسران بسسه جهسست فکسسری«

ست. قطعاا سطح بحث های چپ ایران در قیاس با اوایل انقلب رشد بی سابقه ای کرده و حتی به جرأت می توان گفت امروز چپ ایران در
» خاورمیانه یقیناا باسوادترین و تئوریک ترین چپ است.

به باور من هم یکی از ملک های ارزیابی رشد دانش نظری در سطح چپ، می تواند پختگی مباحثات درونی آن باشد؛ اما مشروط به آنکسسه منظسسور از
این مباحثات، بحث های جمعی و مستمر حول پرسش های استراتژیک باشد، نه مونولوگ های فاضلنه ی پراکنده و بی دنباله ، کسه همسسواره در معسرض

خطر جذب شدن در میدان نمایش واقعند. 
  به نظر می رسد همین گونه باشد، چون در جایی از متن چنین می خوانیم: 10

 .»گویا انباشت فقط دامن سرمایه داری را نمی گیرد، بلکه چپ هم امروز مبتل به "بحران انباشت دانش" شده است«
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، چیزی بیش از گزافه گویی است.   11شباهت های کلمی نباشد

رورت هایج)  به نظر می رسد تقابلی که در متن مورد بحث تلویحا (و گاه به طور صریح) میان ضسرورت های نظسری و ض
عملی ترسیم شده است، بخشی از تاکتیک مؤلف برای برجسته سازی هسته ی اصلی گفتار انتقادی اش بوده است؛ وگرنه
بدیهی است که مؤلف نیز به خوبی به درهم تنیدگی دیالکتیکی نظریه و پراتیک (در ساحت امر اجتماعی) واقف است. در

 به مثابه ی یک پراتیک جمعی را به پرسش بکشیم. روشسسن12همین راستا، شاید بی مناسبت نباشد که جایگاه کار نظری
ی پویاسست؛ و د دانش دن نیازمن ا آ است که فهم پویایی های مداوم جهان  سرمایه دارانه و واقعیت های اجتماعی هم بسته ب
اینکه تدارک و گسترش اجتماعی چنین دانشی (به ویژه در پیوند با فرایندهای تغییسر اجتمسساعی رهسسایی بخش) همسسواره
پراتیکی جمعی می طلبد. اما با توجه به شرایط ویژه ی جامعه ی ایران و جنبش چسسپ نحیسسف و سرکوب شسسده  و شکسسست 
دن این پراتیک نظری چه جایگاه و اولویتی می یابد؟ به باور من، حداقل به اعتبسسار اهمیسست پرسسسش های طسسرح خورده ی آ
یک دیگری هم بر آن ها افزود) راه اندازی پراتیک های نظری در شده در بند «ت» (که می توان پرسش های نظری استراتژی
قالب های هرچه جمعی تر یکی از اولویت  های کنونی چپ ماست، که می باید به مسسوازات پیونسسد بسسا سیاسسست انضسسمامی و
ود ف، خ طوح مختل دی به طور هدفمند و منسجم دنبال گردد. پاسخ مؤثر به چنین ضرورتی در س پروسه های سازمان یاب

. 13البته نیازمند استمرار و حد قابل توجهی از کار سازمان یافته است
اینکه تلش های ناچیز و پراکنده ای که در عرصه ی کار نظری انجام می شود، یکی از عوامسسل بازدارنسسده ی بازسسسازماندهی
مرده ای برش ی از اولویت ه ا بخش ه ب چپ ایران ارزیابی شود، نه فقط با واقعیت وضعیت ما به کلی  ناهمخوان است، بلک
مغایرت دارد. چنین داعیه ای از یک سو یادآور گرایشی مزمن به «روشن فکر-سسستیزی» (از همزادهسسای دیریسسن «کسسارگر-
یستایی») نزد بخشی از جریانات چپ است؛ و از سوی دیگر، برآمده از یک نوستالژی قابسسل درک بسسه دوران فعالیت هسسای

دمتاریخ ساز چپ؛ در زمانی که هژمونی سرمایه داری چنین  بسط و ژرفا نیافته بسسود و چسسپ در اغلسسب جوامسسع بیسسش و کسس
نیروی اجتماعی قابل توجهی محسوب می شد. 

در دفاع از ایسده ی بحسران انباشست دانسش در  مؤلف در مواجهه با برخی انتقادات به متن یاد شده، متنی تکمیلی منتشر ساخت که عنوان آن («11
) نشان می دهد که وی تأکید ویژه ای بر دللت های معنایی ترکیب «انباشت دانش» دارد. چپ ایران»

 باید خاطرنشان کنم که گستره ی کار نظری لزوماا قابل انطباق یا قابل تقلیل به گستره ی علیق مستقیم ساحت پراتیک نیست. به ویژه جایی که12
یی دغدغه ها و دامنه ی شسسمول ناب ترین سطح کار نظری یعنی تولید دانش علمی مد نظر باشد، به لحاظ آماج و علیق، ملزومات و سازوکارها، همزمان

دب در سسسطوح نظسسریلمرو پراتیک سیاسی وجود ندارموضوعی، تقارنی بی واسطه میان قلمرو نظریه و ق د (اگرچه بی گمان دسسستاوردهای نظسسریه ی نسسا
ه بت ب ه نس تقلل روی اری و اس دی از خودمخت دیگری با ساحت انضمامی تلقی و تعامل می کنند). بر این اساس، ساحت نظری علی الصول از ح

ساحت عملی برخوردار است. 
یی جمعی به عنوان یکی از ضرورت های موقعیت فعلی، همچنین با فقدان جدی سنت های پویای آمسسوزش علمسسی- فلسسسفی در چسسپ13  پراتیک نظر

یل منسسسجمی در برابسسر هژمسسونی گفتارهسسای دی گفتمان  بسسدی دی دشوار بتوان در سطح اجتماع ایران پیوندی نزدیک دارد. در غیاب این سنت های آموزش
» چنین می نویسد: هم علم و هم فلسفه در مقاله ی «فروغ اسدپورمسلط ایجاد کرد که نیرو بخش و بسیج کننده باشد. در این خصوص 

رابرت آلبریتون بر این باور است که در اثر بیش از سیصد سال حاکمیت سرمایه همه ی مسسا کسسم یسسا بیسسش مخلوقسسات آن به  شسسمار«
می آییم. این گفته به این معناست که همه ی ما کم یا بیش به مناسبات ناشسسی از سسسلطه ی مجسرد قسسانون ارزش و بسسه بیگانه شسسدگی
موجود در جهان امروز چنان خو کر د ه ایم، که برای این خویشاوندزدایی باید خودمان را از راه آموزش دائمی (نظری و عملی) هشیار

]نقد اقتصاد سیاسی» [به نقل از تارنمای نگه داریم تا از قدرت تخدیر آن بکاهیم.
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 جمع بندی:
یی هم پیوند با طبقه ی کارگر با تردیدی نیست که باید برای بازسازی چپ رزمنده و بدل کردن آن به یک نیروی اجتماع
همه ی توان تلش کرد، اما پیش از آن باید پذیرفت که چپ به طور جهانی هنوز از وضعیت شکست تسساریخی خسسود رهسسا
نشده است و به بازیابی ایدئولوژیک رضایت بخشی (در معنای فراروی از گذشته) که پشسستیبان بسساز-سسسازمان یابی مسسؤثر و
ای ب رویه ه ه در اغل ت ک اا از همیسن روس ت. دقیق افته اس انسجام پذیری و برنامه مندی استراتژیک آن باشد دست نی
تدارکاتی و اشکال جدید سازمان یابی و مداخله گری سیاسی نیروها و جریانات چسسپ، عناصسسر عسسدم  اطمینسسان (بسسرخلف

یلSelf-reflectionباورها و اسلوب های تردیدناپذیر گذشته)، احتیاط و خسسود-کسساوی انتقسسادی ( ) و فقسسدان برنسسامه ی عمسس
مشخص مشهودند. و باز بر همین اساس است که به موازات مداخله و مشسسارکت فعسسال نیروهسسای چسسپ در جنبش هسسای
اجتماعی جوامع مختلف، پروسه های جستجوگری جمعی متعددی در دل چپ (در سطوح و ساحت های مختلف) حسسول
پرسش های استراتژیک جریان دارند. روشن است که شرایط انسداد سیاسی حاکم بر ایران و تاریخچه ی نزدیک سرکوب
چپ در این جامعه ، نه فقط ما را از چنیسسن بازنگری هسسا و جسسستجوگری هایی معسساف نمی سسسازد، بلکسسه ضسسرورت تسساریخی
مضاعفی به آنها می بخشد. به این اعتبار، در وضعیت حاضدر چپ ایران پیش از آنکه بتواند راهی به سازماندهی توده ای و

، نیازمند گفتگوهسسای گسسسترده ی درونسسی بسسرای بازسسسازی پایه هسسای فکسسری خسسود و بسساز-14تاثیرگذاری های کلن بگشاید
سازماندهی درونی اش متناسب با شرایط تاریخی است. این ضرورت نه فقط به معنسسای کنسساره گیری از مسسداخله گری های
ال ممکن نیست، بلکه تنها در پیونسسد بسسا آن هسسا می توانسسد بسسه سیاسی و پیکارهای گفتمانی و خود-سازماندهی در ابعاد فع
ارزیابی دایمی توان و محدودیت های خود بپردازد، سمت و سوی استراتژیک بیابد، و امکان فاصله گیری از گفتمان هسسای

بورژوایی مسلط و دایره ی سوژ ه گی سیاسی را به سطح اجتماعی وسیع تری گسترش دهد.   
 خوشامد گفت و تا حد امکسسان آن  را بسسه محملسسی15از چنین منظری، باید به رشد تدریجی گرایش به فعالیت های نظری

برای تمرین و تدارک کار جمعی (در کنار دیگر محمل ها) و پرورش گفتمان های مبارزاتی سرزنده تر بسسدل کسسرد. اگسسر از
ا ند (ی د داشسته باش ا پراتیک هسای جمعسی پیون ده ب این اقبال برخوردار باشیم که بخشی از گرایش های نوظهور به نظری
بیابند)، برقراری تعاملت سازنده میان آن ها در جهت ایجاد همسویی های استراتژیک در فعالیت های نظری آنهسسا، افقسسی
دور از دسترس نخواهد بود. گستردگی ضرورت های پیش روی چپ ایران به طور عام و گستردگی دامنه ی دانش نظسسری
به طور خاص، خواه ناخواه اشکالی از تقسیم کار استراتژیک میان نیروهای چپ را ضروری می سسسازد. مسسساله امسسا بسسر سسسر
پرورش ظرف ها و اشکال بدیلی از فعالیت های هم بسته و سازمان یافته (به درجات مختلف) است که چنین تقسیم کاری

بنا نیست بپذیریم که تحت شرایط خفقان استبدادی (توأم با سازوکارهای گسترده ی فریب و سرکوب) کار چندان موثری از چپ ساخته نیست؛ 14
ابق نیازهسای ان) مط اکتور زم روی امسور (ف محتمل است که به دلیل شدت و گستردگی سرکوب و هزینه های گزاف مبارزه ی سیاسی، سرعت پیش
عاجل یا انتظارات ما نباشد، اما این امر نمی تواند مانعی اساسی برای پی ریزی کارهای بنیادی باشد، چون خفقان تنها عامل تعین بخش میدان تاریسخ
ه روسسیه مخسوف ترین دوره ی انی ک نیست. از این نظر،  از جمله تاریسخ مبسارزات ترقی خواهسانه در روسسیه ی تسزاری نیمه ی دوم قسرن نسوزدهم، زم
دس در پیوندی تنگاتنسسگ بسسا استبدادی اش را سپری می کرد، می تواند برای ما بسیار درس آموز باشد. در همین دوره ایستادگی رزمنده ی انقلبیون رو

ارکسجستجوگری های نظری آنان،  الهام بخش انقلبیون سراسر اروپا (از جمله  ار انتقسادی و رادیکسال وم ترش اجتمساعی گفت ا گس ا ب ود. آن ه ) ب
نوجویی های نظری و سیاسی بی وقفه ی خودد تداوم مبارزات آشتی ناپذیر علیه استبداد تزاری را ممکن ساختند و حرکت ها و تکانه هایی آفریدنسسد کسسه

 نمود عینی تری یافتند (برای مرور فشسسرده ای بسسر ایسسن۱۹۱۷ و ۱۹۰۵بعدها (در دوره ی فطرت سیاسی «ملی گرایانه »ی اروپا) در رویدادهای انقلبی 
).۱۳۹۲، نشر روزبهان، حسن مرتضوی: «مارکس و راه روسی»، ترجمه ی تئودور شانیندوره ی تاریخی روسیه، برای مثال، رجوع کنید به کتاب 

گکند و دیرهنگسسام بسسه15   این گرایش کمرنگ نوظهور به سمت نظریه (با چشم پوشی از وجه اغراق آمیز ترکیب «گرایش نوظهور») را می توان پاسخی بسیار 
یک ضرورت تاریخی تلقی کرد که هنوز در مرحله ی جنینی است؛ پاسخی عمدتا فردی که هنوز راه زیادی دارد تا از خودآگاه جمعی چپ عبور کند. 
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را در بستری دموکراتیک در خدمت برآورده سازی موثر ضرورت های مبارزه ی رهایی بخش قرار دهد.  
یم، انتقال «تئوری رادیکال» به توده هامارکسبا این اوصاف، اگر به گفتاورد آغازین   به منظور مادیت بخشسسی بسسه16 بازگردی

سویه های رهایی بخش  آن، پیش از هر چیز مستلزم بازشناسی اهمیت تئوری (به مثابه ی محصولی تاریخی و اجتمسساعی)
یی (متناسب با شرایط و دستاوردهای تسساریخی)، نیسسازی است. در این معنا، فهم و سنتز و پرورش تئوری رادیکال یا انقلب
دایمی است که برآوردن مطلوب آن تنها در فرآیندی جمعی و در تعاملی پیوسته بسسا سسسپهر واقعیسست امکان پسسذیر اسسست.
گخسسرد و پراکنسسده و آنچه امروزه (در ساحت چپ ایران) در خصوص دانش نظری انجام می شود، به باور مسسن تلش هسسایی 
یت یسسک چسسپ حداقلی (کمابیش در دایره ی امکانات) در مسیر بازیابی نظریه ی انقلبی است، که تنها در چارچوب حرکسس
گخرد بتواننسد سرزنده و منسجم می تواند رشد یابد و بارآور گردد. تا فرارسیدن آن مرحله ، امید می رود که این تلش های 

-در مجموع- در فرآیند بازسازی چپ نقش مفیدی ایفا کنند.  

۱۳۹۵ا. ح. / مهر ماه 

Kaargaah.net

ال را به طسور 16 ایی می تسوان تئسوری رادیک ه محمل ه  اینکه در دنیای کنونی و از جمله در شرایط مشخص جامعه ی ما، طی چه فرآیندی و با چ
موثری به توده ها «منتقل» ساخت، خود پرسشی بنیادی است، که «چپ» برای گسترش اجتماعی ایده هایش باید پیش تر به طور روشن و انضسسمامی

بدان پاسخ دهد. 
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