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شش رو دارید، به نوعی ادامه: اشاره رفیقگگم مانیگگا 1. به نگگگارش درآوردم۲۰۰۹ی مطلبی است که در سال نوشتاری که پی

های اخیر حول جایگاه کار تئوریک، خوب اسگگت مطلگگب رابهروزی پیشنهاد کرد که در فضای کنونی و در گیرودار بحث

هگگای کنگگونیی چشمی هم بگگه بحگگثدر تارنمای کارگاه دیالکتیک بازنشر کنیم؛ با اشتیاق پذیرفتم، اما از آنجا که گوشه

ناچار شدم کگگه بگگه واقگگع نوشگگتار جدیگگدیی آن با پراتیک سیاسی در چپ ایرانی داشتم، حول موضوع تئوری و رابطه

. این نوشتار را می توان در در ادامه و تکمیل آن متن تلقی کرد اما به گمان من. بنویسم

۱۳۹۵مهرماه . - ا. ف

*  *  * 

تاریخ و نا-این همانی

 شگگمول بگگرای خواهم مطلب را با بیان این نکته آغاز کنم که در تاریخ فرمول های طلیی و قوانین سفت و سخت همگگهمی
 ی ابگگراز شود. تاریگگخ صگگحنه ی سیاسی و مهم تر از آن برای پیروزی در این سپهر یافت نمیگری و مداخلهتضگگمین کنش
 نا-این همانی ها، و به بیان ها وی همین تفاوت نا-این همانی هاست و کنش تاریخی نیز ناگزیر باید بر پایه   ها ووجود تفاوت

ی تاریخی و در هرمشگگهور لنین شناخت از وضعیت مشخص، استوار باشد. هنر کنش گران سیاسی و نظری در هر دوره
 توان به شناخت تفاوت ها نائگگل ها می ها توجه کنند. اما آیا پیش از شناسایی شباهتکشگگوری این است که به این تفاوت

آمد؟ یا کمی عقب تر، شباهت با چه چیزی و تفاوت با چه چیزی؟ آن چه اصول بحث پیرامون شباهت و تفاوت در جهان
 سازد، چارچوب تاریخی فراگیری است که تمامی جوامع متفاوت را در خود جای داده است.انسگگانی کنونی را ممکن می

تت این همان سگگازی امگگا این «در خوتد گنجاندن»، گنجاندنی خنثا یا داوطلبانه نیست، بلکه گنجاندنی است که بگگا خشگگون
 المللیکند. این چارچوب یا ظرف تاریخی، از طریق بازار جهانی، و نهادهای بینانتزاعی و پرمعضلی را بر آنها تحمیل می

های به اصطل ح نرم و سخت، یگگک چنیگگن به یاری جنگ حقگگوقی و سیاسی و اقتصادی ای که تکوین بخشیده است، و نیز

. مسدود شد۱۳۸۸سال ) مضاعف(منتشر گردید؛ اما متاسفانه این تارنمای وزین در جریان سرکوب های » سایت تحلیلی البرز«این متن نخستین بار در . 1
.قابل دسترسی است در اینجاموجود این متن  نسخه ی تنها
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تف همان نظام اقتصادی و سیاسی مسلط بر جهان کنونی است کهفرآیند این همان سازی را به پیش می  برد. پس این ظر
 ی کلی برسازنده رسد که باید یک امر عام یا یک مقوله اش. به این ترتیب، به نظر می شناسیم داری میبا نام نظام سرمایه

 های گنجانده در آن را بررسی کنیم. اگر این امرهای بین نمونهها و تفاوتوجود داشته باشد که در پرتو آن بتوانیم شباهت
 های جوامگگع پیگگش از هگگر ها و تفاوت داری» و آن مقوله ی کلی را «منطق سرمایه» بنامیم، درک شباهتعام را «سرمایه

 های خاص جهان سگگرمایه داری اسگگت. کمگگابیش از چنیگگنمندیچیز منوط به شناخت این منطق، همچون منشاء قانون
 ها را در سطحی مجرد و کلی توضگگیح بدهنگگد. بگگه بیگگانمندی اند تا این قانونمنظری، مارکس و پسینیان او تلش کرده

تی بدون شناخت این قانون ها و تفاوتدیگر، درک شباهت ی ها و نحوه مندی های جوامع مختلف جای گرفته در نظام جهان
 یابگگد کگه داری ممکن نیست. این بحث به ویژه هنگگگامی اهمیگگت وافگری مگگیعملکردشان یا اصول بدون شناخت سرمایه

 واسطه با تاریخ، سیاست، فرهنگگگ، گوییم. یعنی سطحی از تحلیل که بی داری سخن میی اقتصاد سیاسی سرمایهدرباره 
 ترین سگگطح برسگگازنده ی ایگگن نظگگام مگگی ترین و انتزاعی الملل و نظایر آن مرتبط نیست، بلکه به زیریندولت، روابط بین

تل به منطق سرمایه یا قانون  های حرکت سرمایه (و شکل ارزش هم بسته بگگامندیپردازد. این سطح مجردتر پژوهش/تحلی
 ی بازتولید اقتصادی اش می پردازد. اما برای شناخت ی تولید و کار تحت این شکل اجتماعی مشخص و نحوهآن) و شیوه

 داری را در سطح دیگری نیز پی گرفگت، کگه معطگوف بگگه ی خودی همچنین باید مباحث اقتصاد سیاسی سرمایهجامعه
 داری در پرتو بررسی شگگیوه های مسگگلط انباشگگت سگگرمایه در دوره هگگای مختلگگف ومراحل تاریخی رشد و تکامل سرمایه

 هگگای مربگوط بگه دولگت، قگانون،الگوهای سیاسی و حقوقی و ایدئولوژیک هم بسته با آن است. در اینجا همچنین تئوری
 تگگر تگگر و تگگاریخیشان این همانی انتزاعی تحمیل شده بر مردمان جهان در سطحی مشخصایدئولوژی نظایر آن (که بحث

است) به عنوان مکمل های ضروری ظاهر می شوند. سطو ح تحلیل یاد شده و آشگگنایی عمیگگق بگگا ایگگن نظریه هگگا کمگگک
تی به شناخت تفاوت  ی خگگودی بگگا نمونه هگگای های جگگامعه ها و شباهتمی کنند که بتوانیم در سطح تحلیل تاریخ انضمام

 های (پروبلماتیک های) تئوریک مناسگگبی را بگگرای پژوهش های مگگان تعریگگف و آل» بپردازیم و از رهگذر آن دشواره«ایده
مدون کنیم؛ پژوهش هایی که بناست معطوف به «رهایی معرفتی» و روشن سازی خطوط کلگگی اسگگتراتژیک باشگگند، و از

تق در خدمت مبارزات رهایی بخش و بخشی از آن باشند. در زیر چند نمونه از دشواره  های کم یا بیگگش به خگگوبیاین طری
 شمارم تا منظورم را بیشتر توضیح بدهم.تدوین شده ی تئوریک را برمی

 ی تئوریکهای خوب تدوین شدهدشواره 

ی روسگگیه» و ارتباطگگات و نگگامه حگگول «مسگگئله 2هگگابا خواندن ادبیات روسیه، از یک سو بحث های گسترده ی نگگارودنیک 
 برای مشورت پیرامون وضعیت تاریخی و سرشت اقتصادی روسیه و نیز سرنوشتمارکسنگاری های شماری از ایشان با 

 دارانه جلب توجه می کند؛ و از سوی دیگر، و در مقطگگع تگگاریخی بعگگدی،کمون های روستایی و امکان جهش غیرسرمایه
روی آوردن لنین به خوانش منطق هگل و استفاده از آن برای درک بهتر کاپیتال، و همچنین بگگه کگگار گرفتگگن تئگگوری

 و در نتیجه، بازبینی در استراتژی سیاسی سوسیال دموکراسی روسیه. از این مثال ها در می یگگابیم کگگه «بگگومی »3مراحل

  نگاه کنید به: تئودور شانین. «مارکس متاخر و راه روسی»، برگردان: حسن مرتضوی.2
دهم به رابرت آلبریتون: «دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی»، برگردان: فروغ اسدپور.  برای یک بحث عالی پیرامون تئوری مراحل ارجاع می3
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4 های موضعی و مشخص، تا چه اندازه در سنت روسی اهمیت داشته است. اگرچه لنینسازی مارکسیسم برای کاربست

 های اشتباهی را از همان ابتدای کار در پیش گرفتند و ولونتاریسم تئوریک و سیاسی آنهگگا پیامگگدهایها رویهو بلشویک 
 توجهی به منطق سرمایه و موضگگوع شگگکل ارزش ی بیناخوشایندی به دنبال داشت که شاید بتوان آنها را تاحدی نتیجه

 ی دربگگاره5 هگگای مهگگم در سگگپهر تگگاریخی دانسگگت، کگگه «دگرهگگای» آنگگان توجهی به بحثاز یک سو، و از سوی دیگر بی
 های مستمر تئوریک شان و کردند، اما نمی توان تلش طر ح می6خصوصیات اقتصاد روسیه و موضوع دمکراسی و استبداد

برخی شکوفاهای آن را نادیده گرفت. گو اینکه چنین تلش هایی پس از انقلب اکتبر چندان دوام نیافت: مطالعاتی کگگه
 ی امپریالیسم- اگرچه ناکامگگل و نگگاقص و ناتمگگام- بگگههگل و کاپیتال مارکس و بررسی مرحلهمنطق با خوانش لنین از 

 تداوم و ژرفا یگگافته بگگود، به زودی از سگگوی دسگگتگاه7مرحله ی جدی تری رسیده بود، و توسط کسانی چون ایزاک روبین
تی جایگزین آن شد. شی تحمیل خفقان و سرکوب استالین به پایان رسید و دگماتیسم نظر

 که تاکنون اصول به درسگگتی از وجگگود چنیگگن سگگنت پرغنگگا و8پس از آشنایی با سنت اقتصاد سیاسی مارکسی در ژاپن
 های مقدس نیسگگت کگگه ورد زبگگان، بیشتر در می یابیم که کاپیتال مارکس انبوهی از آموزه9پرپیچ و خمی خبر نداشتیم

 رسگگد داری توسط پرولتاریا نیست. به نظر مگگیی آن فقط نبرد طبقاتی و در گور کردن سرمایه«مومنین» باشد و مسئله 
 محور کاپیتال را از آن خود کنند و آن را وادارند تگگا بگگهاند تا به طرزی مسئلهها از همان ابتدای کار تلش کرده که ژاپنی
 گیرنگگد کگگه های فراوان تاریخی و سیاسگگی و علمگگی، یگگاد مگگی. پس از فراز و نشیب10های خاص آنان پاسخ بدهدپرسش 

 در این باره می کوشم در نوشتار دیگری برداشت ها و دلیلم را به تفصیل ارائه کنم.. 4
  از شانین. ی روسیه. نگاه کنید به کتاب یاد شدهها، اس ارها، و همچنین اقتصاددانان برجسته های منشویک . بحث5
 شد. در تصادم خگگود بگگا داری تاریخ روسیه، لنین تمایز جدی بین روابط پدرسالری، آسیایی، و فئودالی قائل نمی در توصیف مرحله پیشاسرمایه.گگ 6

ی او با اکراه و بی۱۹۰۶ ی ارضی پلخانوف بر سر برنامه یایی را م د آس ه میلی توصیف پلخانوف از روسیه همچون مصداق شیوه تولی ا علی ذیرد، ام  پ
 شود. برخلف پلخانوف، کائوتسگگکی کند که گویا ملی کردن زمین به طور خودبه خودی منجر به احیای شیوه تولید آسیایی میفرضیه او استدلل می

 داری و تکامل آنها نشان نداد؛ در مورد روسیه هم علقمندی او به ویژه معطوف بود به اثباتیا لوکزامبورگ، لنین علقه خاصی به جوامع پیشاسرمایه
 داری بیشگگتر ساخت. موضوعات استبداد شرقی و شیوه تولید سرمایه داری را قابل بازاندیشی میداری، که گذشته ی پیشاسرمایهرسوخ و نفوذ سرمایه 

 داری گذر کند یا نه. در نگگتیجه، ایگگن موضگگوعات اهمیگگت بی واسگگطه سیاسگگیبرای آن مورد بحث بود که ضرورت آن ثابت شود که روسیه از سرمایه
توانست در همان شکل قبلی و داد دیگر نمی یافتند. با آن که باید توجه داشت که مطمئنا نوع عمومی جوامعی که شیوه ی تولید آسیایی را شکل می

تری "خطر احیایتوانست به طور جدیبا همان نوع "استبداد" ایجاد شود، اما بحث در باره "شیوه ی تولید آسیایی" و استبداد شرقی مرتبط با آن می 
دا شد که "دولت هایی میاستبداد" را در دستور کار بحث و بررسی بگذارد که احتمال منجر به اتخاذ سیاست ک را از ابت دید و نادمکراتی ی" ش  گرای

ار، می  د و سگازمان دهی ک رامری ناپسندیده تلقی کند. یعنی با بحث پیرامون اشکال استبداد (دسپوتیسم) و رابطه ی آن بگا شگیوه ی تولی د خط ش
استبداد سیاسی در زمان بعد ازانقلب را جدی گرفت و در نتیجه بحث درباره گذشته، دارای یک ارتباط و اهمیت واقعی تئوریک بگگرای زمگگان حگگال

 تواند منجر به ظهور نوع دیگری از استبداد سیاسی گردد؟گشت. چه شرایطی و کدام شیوه تولیدی میمی 
برای بحث بیشتر نگاه کنید به کتاب تئودور شانین. مارکس و راه روسی.

.  نظریه پرداز روسی نظریه ی ارزش مارکس، که اهمیت بازگشت به مقوله ی «شکل ارزش» را برجسته ساخت. نگاه کنید به: 7
آوری.ی ارزش مارکس»، برگردان: حسن شمس ایزاک روبین: «نظریه 

کارگاه دیالکتیک»، برگردان: مانیا بهروزی، مکتب اونو: مشارکتی ژاپنی در اقتصاد سیاسی مارکسی.  توماس سکین: «8
کارگاه دیالکتیک»، برگردان: مانیا بهروزی، رشد و گسترش علم اقتصاد مارکسی در ژاپنماکوتو ایتو: «

  آلبریتون در اثر زیر دستاوردهای نظری مهم ترین مکتب مارکسیسم ژاپنی (مکتب اونو) را معرفی کرده و بسط می دهد:.9
رابرت آلبریتون: «دیالکتیک و واسازی و اقتصاد سیاسی»، برگردان: فروغ اسدپور.

شی اندیشه ها و نظریه های پایه ای. 10  «رشد اقتصاد سیاسی مارکسی در ژاپن، که سرآغاز آن به جنگ جهانی اول بازمی گردد، نسبتاا از سنگ واره ساز
تی [در آنجا نیز] نفوذ نیرومندی داشته است، مکتب های فکری رقیگگب سگگر برآوردنگگد و از همگگان ایمن مانده است. اگرچه جزم گرایی وابسته  به شورو
شن دوره ی میان دو جنگ جهانی، مباحثات [نظری] جالبی شکل گرفت که هم به نظریه های پایه ای کاپیتال مربوط می شد، و هگگم بگگه سال های آغازی

. تازه پس از پایان جنگ جهانی دوم، مارکسیسم۱۸۶۸ در میجیویژگی های سرمایه داری ژاپن در مراحل رشد و توسعه ی آن پس از آغاز اصلحات 
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 شگگناختی داری بگگه نحگگوی روش ی ناموزون خود و نگگا-این همگگان بگگودن تاریگگخ سگگرمایهمارکس را در پرتو شرایط توسعه
بازتفسیر کنند تا با درک نا-این همانی های ناشی از تاریخ خود بتوانند درکی نسبتا بسگگنده از وضگگعیت خگگود بگگه دسگگت

 های منطق سرمایه و تفسیر نظریگگات مگگارکسبیاورند. لزم به ذکر است که آنان در این راستا خدمات بزرگی به تئوری
 کنند.می

 ایم. ی تئوریک خود بیندازیم و ببینیم ما در کجا ایستادهاینک زمان آن رسیده است که نگاهی به کارنامه

 ی ایران»روشنفکری چپ و «مسئله

«مسئله ی ایران» یک مسئله به معنای واقعی کلمه است. آتش فشانی است که پس از مدتی خاموشی به ناگهان دوباره از
 شود. امروز پس از گذشت صد و انگگدی سگگال از انقلب بازی آن مایه ی حیرت و بهت همگان می شود و آتشنو فعال می

مشروطیت می بینیم که صورت مسئله هنوز کمابیش همان است که بود و تغییری جدی در اوضگگاع بگگه وجگگود نیامگگده
 شگگود، چیگگزی بگگه نگگام سخت حاکمیتی روبرو هستیم که چیزی به نام قانون سرش نمگگیاست. هنوز هم با استبداد جان

امنیت حقوقی شهروندان را قبول ندارد، چیزی به نام آزادی بیان و اندیشه، آزادی تشکل یابی، آزادی زبگگان و پوشگگش و
 شناسد. امروز هم ایران فاقد یگگک دولگگتهمایی را به رسمیت نمیدین، آزادی گرایش سکسوال و فعالیت سیاسی و گرد

 ی تاریخی انجام شده است.ملی به معنای جدی کلمه است. البته باید اضافه کنیم که پس رفت مهمی نیز در این فاصله
 ی خود افزوده است. پرسش این است کگگگهمایهآن هم این که استبداد سیاسی کهن، عنصر استبداد دینی را هم بر درون

 های سیاسی متعدد و وقوع چندین نهضت و جنبش و انقلب همگگه کفگگی بگگر دریگگای «منفیگگت»آیا رفتن و آمدن رژیم
 ها و مبارزات، سگگطو ح ژرف تگگری از واقعیگگت اجتمگگاعی ی این جنبشبودند؟ منظورم این است که آیا در پس پشت همه

 ها امکان شناخت آن ژرفاها نبود، یعنگگی شگگاید اصگگولوجود داشت که به آنها توجه نشد؟ یا شاید اصول در آن موقعیت
 تگگری در دسگگترسابزاری برای رسیدن به آن ژرفاها و تولید تئوری متناسب در دسترس نبود. امگگروز آیگگا ابگگزار مناسگگب

 ی این ابزارهای جدید تولید طر ح و نقشه هم باز کنیم؟ شاید با رشد همهداریم؟ امروز چقدر نزدیک به هدف شلیک می
 خوشحال باشیم که به لحاظ «تئوریک» شلیک کگگردن را11کم باید به بیان لیبمننتوانیم کامل به هدف بزنیم، اما دست

که باید یاد بگیریم به خودمان شلیک نکنیم. تر از همه این ایم و مهمفراگرفته

ال به علگگتدر همین راستا درباره ی روشنفکری چپ ایران چه می  توان گفت؟ متاسفانه بیشتر روشنفکران چگگپ ایگگران قب
شن تئوری و کاربست های بگگومی آن شن خود کرد هژمونی الگوهای کمونیسم روسی- چینی- کوبایی و نظایر آن، در بند از آ
نبودند. پس از سقوط الگوی سوسیالیسم نوع روسی هم چپ ایران عمدتاا (و تا حدی نیز به دلیل ضگگربات پیگگاپی فگگرود

ژاپنی امکان یافت و قادر شد که در دانشگاه ها احیا گردد. بدین ترتیب، مارکسیسم ژاپنی توامان از طریق جذب بخش اعظگگم مهم تریگگن نوشگگته های
کگگوزو، بر پایه ی آثار اندیشگگمند فقیگگد مکتب اونومارکسیست های خارجی، و نیز پی گیری و تعمیق بحث های داخلی رشد یافت. به طور خاص، رشد 

)]۸ (پانویس مقاله ی ماکوتو ایتو، نقش چشم گیری در فعال سازی مباحثات و پژوهش های مارکسی داشت.» [برگرفته از اونو
11.  Laibman David, 2012, Political Economy After Economics.
لیبمن در فرازی از این کتاب می نویسد: «بچه که بودم ما را به اردو بردند و آنجا سلحی قدیمی به دستمان دادند تا با آن تمرین کنیم مگگن وقگگتی

کم خوشحالمیخواستم هدف بگیرم آموزگارانم گفتند که سی درجه از هدف فاصله دارم. با این حال شلیک کردم و البته تیرم به خطا رفت اما دست
ام.» کارم را درست انجام دادهتئوریکبودم که به لحاظ 
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آمده بر پیکرش) در سردرگمی و گیجی مفرطی به سر برده است. نظریه در دست های «آوانگاردهای» چپ اغلب نیگگازی
 کاری تئوریک، نوآوری، بازبینی، تعمیق، و بسط و گسترش رادیکال نداشگگته اسگگت. دربگگاره ی ضگگعف پراتیگگکبه ظرافت

تئوریک در چپ فقط به این نکته فکر کنید که نویسندگان و پژوهش گران روس  یا ملل دیگر بگگه وضگگعیت سگگاختاری و
 پرداختند (پتروشفسکی، هالیدی، کدی و افراد دیگر)، ولی روشنفکری ما اغلب پیگگش از شگگناخت جهگگانتاریخی ما می

تی در بند «تغییر» آن بود؛ پیش از شناخت کافی سرمایه  داری خواستار واژگگگون کگگردن آن بگگود. خواسگگتبیرونی و درون
 شگگانعمومی نیروهای چپ، تغییر ساختارهایی بود که حتی مفهوم پردازی مناسب و شناخت کافی از چند و چون دقیق

تی انداختن طرحی نو و ساخت تاریخی نو بود، در حالی که هنوز یک طگگر ح در دست نبود. خواست عمومی چپ به درست
 های مهم مدون نشده بود و تاریخ گذشته به خوبی تحلیل و تئوری پردازی نشده بود.درست از دشواره

 نماید کهبنابراین، به نظر می رسد که پدیده ی روشنفکری چپ ایران، خود بخشی از صورت مسئله است، زیرا چنین می
هنوز نتوانسته است به انسجام نسبی تئوریک دست یابد و امکان بسیج نیرو در صفوف خود را افزایش دهد. پگگس آنچگگه
از نگاه من در روشنفکری ایران و چپ عمده است، خصلت غیرتئوریک آن است. به رغم سوابق مبارزاتی درخشگگان چگگپ

 پوشی و توجیه نیسگگت. ایگگن پدیگگده صگگرفاارزمنده ی ایرانی، ضعف و فقر شدید نظری روشنفکری چپ ایران قابل چشم
مختص طیف چپ نیست (که عموما گامی جلوتر بوده اند)، بلکه به طور کلی در فضای روشنفکری ایران (چپ و راسگگت)

دهنگگده مشگگهود اسگگت. درفقر تحلیل، فقر تئوری و فقر کاربست خلقانه ی تئوری حول «مسئله ی ایران» به طرزی تکگگان
 هگگا وطیف راست این موضوع کمتر آزاردهنده است، زیرا آنها به نا-این همانی باور ندارند. چه آنها با این که مارکسیسگگت

 ی بارز این خیال بافی اند. زیرا (همان طور کهچپ گرایان را به انتزاعی اندیشیدن و خیال بافی متهم می کنند، خود نمونه
 یادآور شدم) آنان بی تگگوجه بگگه وضگگعیت مشگگخص ایگگن جگگامعه و هگگر12 های ضدهژمونیکدر کتاب روشنفکران و پروژه

 واهمگگه از تبعگگات و داری مرکگگز مشگگغول اند، و بگگی های فکر سرمایه های انتزاعی اتاقی دیگری، به کاربست فرمولجامعه
 کننگگد. امگگا مگگا (طیگگف ها، آنها را در بلندگوهای نهادین و تبلیغی خود هزار باره تکرار مگگیپیامدهای کاربست این فرمول

 هگگای انگگتزاعی سگگاخت جوامگگع دیگگگری داشتیم چه کرده ایم؟ آیا ما نیز فرمگگولچپ) که باید به نا-این همانی اعتقاد می
 یهمچون شوروی و چین و نظایر آن را که خود از ابتدا با بحران خود-بازتولیگگدگری مگگواجه بودنگگد بیهگگوده بگگر جگگامعه

جگگا متحقگگق ها را در اینهای دیگر تلش نکردیم تا همان آزمایش های قاره خودی به کار نبستیم؟ یا با تبعیت از جنبش
 گیری تئوری های مشخص از دیگرانکنیم؟ طبعا روی سخنم با شمار اندکی از فعالین چپ ایرانی نیست که با سنت وام

فاصله داشتند و علیه آن و برای استقلل نظری خود پیکار کردند.

 هایی، در چنین اضطرارهایی جایز نیست که پیوسته گناه را به گگگردن یکگگدیگر بینگگدازیم، یگگا از بیگگاندر چنین وضعیت
ی ی خگگودی، کارنگگامه ی کار تئوریک در سطح کلن و معطگگوف بگگه جگگامعه مان واهمه داشته باشیم. ما در زمینه نظرات

 های غگگالب درچندان درخشانی نداریم. اغلب کارهایی نیز که به نام تئوری انجام شده است بیش از هر چیز بازتاب ایده
سطح چپ هژمونیک جهانی بوده است. منظورم البته این نیست که نباید از تئوری ها و مفگگاهیم رشگگدیافته در جنبگگش
جهانی سوسیالیستی استفاده کرد یا تحلیل های شان را نخواند و مشورتی از آنها نپذیرفت. موضوع ایگگن اسگگت کگگه بایگگد

ها را در پرتو وضعیت بومی به بررسی و آزمون گذاشت. یک مورد از این تگگدقیق وضگگعیت را ی آن مفاهیم و تحلیل همه
تارنمای پراکسیس»، روشنفکران و پروژه های (ضد) هژمونیک.  نگاه کنید به فروغ اسدپور: «12
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 کنند، و یا بخش غیر ارتگگدوکس مارکسیسگگت های الملل دوم پیروی نمی های بین ها دید که از سیاست توان نزد روسمی
 های کمینترن مخالفت مگگیها که با تحلیل دهند و یا چینیژاپنی که اقتصاد سیاسی مارکسیستی خاص خود را رشد می

 روند. ی خود را برگزیده و به آن میکنند و راه ویژه

 دهندگان آگاهی یک جامعه هسگگتند، روشگگنفکران در ایجگگاد یگگک بلگگوک تگگاریخیبه بیان گرامشی، روشنفکران سازمان
ام پیوندنگگد. پیش تگگر، در نوشگگته مترقی یا ارتجاعی نقش به سزایی دارند و سرانجام این که آنها زیربنا و روبنا را به هم می

» با بنا کردن یک چارچوب مفهومی و تئوریک سعی کردم بر نسگگل جگگوان تر13های (ضد)هژمونیک«روشنفکران و پروژه 
گرایگگی تر بردار!»، که خارسگگتان مگگا بگگا "عمگگلروشنفکری چپ در ایران نهیب بزنم که «هل ای آشنا هشدار، قدم شاداب

. تلش من در آن کتاب این بود که وظایف روشنفکری چپ جوان را به او گوشزد کنگگگم و14محض" گلباران نخواهد شد
. اگرچه متاسگگفانه هنگگوز سگگنت15 های این نسل افتاده است ی به هم پیوستن «زیربنا و روبنا» روی شانهبگویم که وظیفه

 های خوبی در شود، با این همه نشانهکار تئوریک به معنایی که تعریف کردم، در بین روشنفکران چپ جدی گرفته نمی
دست هست برای امیدواری به اینکه چند دهه ی دیگر احتمگگال مگگا نیگگز در پهنه ی مبارزات مگگان دسگگتگاه های تئوریگگک

نیرومندی برای تحلیل وضعیت مشخص جهان و ایران در دست داشته باشیم.

برخی درک های انتقادی نسبت به برجسته سازی پراتیک تئوریک

گویانه برسد. زیگگرااین همه تاکید بر اهمیت درک تئوریک از صورت مسئله و تبیین وضعیت مشخص شاید به نظر گزافه 
 نماید که:چنان می

) در این رویکرد (رویکردی که من و رفقای همراهم در اینجا و جاهای دیگر بر آن تاکید می ورزیم) قرار اسگگت کگگه از۱
 ی صفر خیالی بیاغازیم؛یک نقطه

) از کنش گری سیاسی در این رویکرد خبری نیست؛۲

 داری در سطح بسیار بالی تئوریک و حالت نگگاب اسگگت و بگگه موضگگوع شگگناخت ی سرمایه ی هدف، درک بسنده) همه۳

. همان منبع13
 طلب» تگگوجه کنیگگد و ببینیگگد کگه بگر. به عنوان یک نمونه ی تاریخی نزدیک تر، کافی است به سرنوشت جنبش «دانشجویان آزادی خواه و برابری14

اساس کدام مطالعات جدی وارد میدان شده بودند و استراتژی سیاسی آنها حقیقتا چه بود. هزیمت همگانی پس از آن به خگگوبی بگگر ضگعف تحلیگگل
 دهد.تئوریک این خرده جنبش چپ گواهی می

.  در این زمینه جان کلم من آن است که باید سطو ح تاریخ و منطق را از هم تمیز دهیم؛ و بین مفاهیم ناب مجرد و واقعیات مرکب و نگگامنزه و15
ه نیازهگایمشخص تفاوت قائل شویم. باید مراحل مختلفی از روش خ گویی ب رای پاس  شناسی و تحلیل تئوریک داشت. باید پذیرفت کگه در عمگل ب

تپ نوعی از تقسیم کار ضرورت دارد، تا هر کس بگگه فراخگگور توانایی هگگا و علیق اش، امگگا در یگگک پیکربنگگدی آگاهگگانه و تئوریک، سیاسی و پراتیک چ
استراتژیک، بتواند در رفع این نیازها و اعتلی جنبش بکوشد. در همین راستا، لزم است که تقسیم کار روشنی بیگگن روشگگنفکران ارگانیگگک طبقه ی
کارگر در همه ی سطو ح درهم تنیده ی علمی، سیاسی، عملی و تبلیغی انجام گیرد. باید با روشنفکران انتقادی و مترقی و مستقل از گرایش های دیگر

تهییجی روشنفکری چپ با میگگانجی تئگگوری به گفتگوی جدی پرداخت. باید بخش  سگگازی و ترویگگج وهگگای علمگگی بگگه ایگگده –های سیاسی و تبلیغی 
-ای و شگگعارهای خسگگته گسترش نظرات و الگوهای عملی رادیکال در پهنه ی مبارزات ضدهژمونیک بپردازند. با بر زبان راندن چنگگد جمله ی کلیشگگه 

 توان سرکردگی فکگگری و فرهنگگگی توان به بیان گرامشی «زیربنا و روبنا» را به هم پیوست، نمیای که محتوای مشخص آنان معلوم نیست نمیکننده 
 های کنجکاو و بی قرار ایجاد کرد.ای برای جان کننده توان قطب جذاب و خیرهجامعه را در دست گرفت، نمی
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 شود؛ بخش اهمیتی داده نمی ساز رهاییی خودی و پراکسیس دگرگونجامعه 

 ها هیچ اهمیتی ندارد.داری در این بحث ی پسا(ضد)سرمایه ی گذار به جامعه) مسئله ۴

در اینجا مجال آن نیست که به همه ی این محورهای انتقادی پاسخ بگویم، اما به تدریج در نوشتارهایی کگگه بگگه دنبگگال
آیند به آنها خواهم پرداخت. در ادامه ي این نوشتار تنها به دو محور انتقادی نخست می پردازم.می 

 گری تئوریککنش

تی حرکت از نقطه  ی صفر هرگز وجگگود نداشگگته و نگگدارد، هگگر حرکگگتی بگگه دنبگگالواقعیت این است که در سپهر اجتماع
 تر است همیشه بگگا آید و به این معنا تاملی است برحرکت(های) پیشینی. حرکتی که پسین های پیش از خود میحرکت

 مندی نو همراه است و به این معنا صرفا واکنشی تئوریگگک بگگه کنگگش پیشگگین نیسگگت، بلکگگهیک تامل تئوریک و نقشه
 محور است. زیرا که تئوری با بازسازی واقعیت در قالب مفاهیم ترکیبی نوهای جدی کنشواکنشی است که دارای سویه 

 کنگگد کگگه کند که در گذشته وجود داشتند، اما به سهولت نادیده ماندند. به نیروهایی اشاره مگگیبه امکان هایی اشاره می
 هگل یا کاپیتال و تاریگگخ نظگگایر آن)منطقای از تئوری (مثل  های نادرست یا نابسنده بودند اما اعمال نشدند. به خوانش

 های سیاسی و در نتیجه در تکوین اکنگگون مگگا نقگگش ها، سازمان ها، تاکتیک کند که در شکل دادن به استراتژیاشاره می
تی در ضمن افق  کنند. این کنش و واکنش تئوریک با انجام چنین وظیفهبازی می  هگگایهای نو و تنگناهای نگگو و امکگگان ا

 کند. بنابراین، تاکید بر پراتیک تئوریک در وضعیت کنونی، واکنشی کنگگش ساز را برای ما ترسیم میپراکسیس دگرگون
 ها» است. این یک بیکرانی خوب و همیشگی است که همواره باید پیموده های دیروزها و «کمی پیشترکگرانه به کنش

 تگگوان بیگگن واقعیگگت و تئگگوری، یابند. چه هرگز نمیشود، زیرا که واقعیت، علم و تاریخ هرگز به بستار یا انتها دست نمی
 ترساز به این همانی دست یافت. با این حال این دور بیکران باید هر بار در سطحی بالتر و کاملتئوری و کنش دگرگون 

   تکرار شود.

 ی این مطلب نوشتم که بر این گمان هستم که ما نیز مدت هاست بگگا معضگگلی بگگه نگگامبه هنگام نگارش نخستین شماره
 ای که متاسفانه روشنفکری چپ در ایران را به بیان لنین وانداشگگته اسگگت تگگا بگگا«مسئله ی ایران» روبرو هستیم. مسئله

 هگگای فکگگری های شبانه بنشیند و سر در کتاب کرده و «آخرین دسگگتاوردها و فگگراوردهچشم های سوخته از بیدارخوابی
 ای را که مقابل خود دارد ها و دیگران» را شتابان و با شوق بخواند تا مگر در وهله ی اول صورت مسئله ها و ژاپنیاروپایی

مند تنظیم کند و در وهله ی دوم به میانجی تئوری و به بیان لوئی آلتوسر به میگگانجی پراتیگگک تئوریگگکبه صورتی نظام 
 هایی کم یا بیش منسجم، قابل فهم و عملی و برآمده از دل تعامل بین تئوری و واقعیت جگگامعه خگگودی فرمگگوله حلراه

کند. پراتیک تئوریک فقط خواندن کتاب و برگردان آن نیست؛ پراتیک تئوریک در چپ، فقط از سر کنجکگگاوی علمگگی،
هگگای مگگوردهگگای ابگگژه منگگدی ی وضعیت ابژکتیو و استنتاج قانونمیل به تامل در کشفیات و رویدادهای گذشته، مطالعه 

 های پیشین و روبرو شدن بگگا دسگگتاوردهایزدگی (شکست شود. این پراتیک همچنین ناشی از شگفتپژوهش انجام نمی
داریجدید اجتماعی- علمی- سیاسی)، غافلگیر شدگی (افتادن ابتکار عمل به دست حریف و «انقلبات انفعالی سگگرمایه 
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 ی جدیگگدی نگگداریم و راه آینگگد؛ نقشگگه ی دیروزی به کار نمیهای کهنهاز بال»)، و نیز نو-بودگی وضعیت سیاسی (نقشه 
 دانیم) است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه کگگرد کگگه مگگواد و مصگگالحی از پیگگش موجگگودبرون شد را نیز نمی

گری و نظگگایر آن) هگگم داریگگم کگگهی مشتاق کنش  های زنده(مصالح تاریخی، تجربی، تئوریک، سیاسی، سازمانی، انسان
-انگگد، نمی اند یا ناکارآمدی خود را نشگگان داده اند، شکست خورده  های کهنه که از میدان به در شده دیگر در قالب شکل

 هگگای جدیگگد بگگه هگگم  همه را از نو و البته همراه بگگا افگگزودن کیفیگگتگنجند. بنابراین، در اشتیاق شکلی نو هستند تا این
 ی پژوهش ما آن شکل نو (شکل اجتماعی نو، شکل سیاسی نو، شکل اقتصادی نو، شگگکل سگگازمانیبپیوندد. اگر چه ابژه

 ی شکل اجتماعی نو کیفیت دیگری بیابند) است، اما برای رسیدن به این شگگکل ی چیزهایی که باید به واسطهنو و همه
 کم در حین انجام آن است ی خطیر یا دستنو، کوهی از مشکلت را باید از سر راه مان برداریم. پس از انجام این وظیفه

هگگای»شود. زیرا اینگگک «دانشگگمندان و ایگگدئولوگ بندی یک پراتیک سیاسی به معنای اخص کلمه ممکن می که صورت 
 ی خگگویش کگگه همگگان امگگرهای تکین دشواره توانند این عناصر تئوریک را ردیف کنند و بنا به ویژگی سپهر سیاسی می

 منگگدی تئوریگگک باشگگد). اینجاسگگت کگگه صگگورتسیاسی است، آن ها را مفصل بندی کنند (که نیازی نیست به نحو نظام
 های سرمایه که بگگرای نمگگونه کاپیتگگال ومندیهای عام و کلی (قانونبندیمسئله ی یک امر تکین، مثل ایران، باید صورت 

هگگای خگگود را پیگگش بگگگذارد. داری بدان مشغول است) را از آن خگگود کنگگد و پرسگگش اصول نقد اقتصاد سیاسی سرمایه
شگگود،های تئوریک در خدمت امر سیاسی، دیگر به خودی خود کاری علمی محسگگوب نمی مفصل بندی مناسب این تکه 

 کنیم و بگگه دنبگگالبلکه کاری است سیاسی و به یک معنا ایدئولوژیک. چون اینجا دیگر قلمرو قوانین ابژکتیو را ترک می
تحمیل اهداف سوبژکتیو خود بر وضعیت عینی هستیم. اینجا دیگر با پراتیگگک سیاسگگی روبگگرو هسگگتیم کگگه در صگگورت

شتای عگگالی توانگگد سگگطحی نوپدیگگد و مرحلگگه کند، میهایی که مفصل بندی شان میشناخت عمیق از تئوری  تگگر در واقعیگگ
تاکنون موجود پدید آورد. یعنی شکل نویی به مصالح ابژکتیو موجود ببخشد که «خود-بازتولیدگری» شکل اجتماعی نو

-های بنیادی، با گام را در سطحی بالتر تضمین کند. در غیر این صورت، یعنی در صورت عدم توجه جدی به آن تئوری 
   هایی لرزان و نامطمئن هم به سوی آینده و هم به سوی گذشته مواجه خواهیم بود.

 منگگدانههای اجتماعی و سیاسی گذشته است که امروز باید نظگگام پردازی کردن پراتیک پراتیک تئوریک همچنین مفهوم
–بندی شوند تا به عنوان سل ح نظری به کار گرفته شوند. به این معنا، تبدیل این دو  پراتیک و تئوری بررسی و جمع  –

 شود؛ اگرچه این تبدیل هرگز به معنای انطباق کامگگل ایگگن دو بگگر یکگگدیگربه یکدیگر در رویکرد حاضر مسلم گرفته می
  کنگگد)، و یگگا تبگگدیل بگگی ی این همانی یا تناظر یک به یک میان هستی و دانش، که واقعیت را مسطح فرض مگگی(نظریه
ی این دو به هم نیست. زیرا که هر بار با سطو ح جدیدی از واقعیت تئوریک و پراتیک روبرو هستیم و این سطو حواسطه
  توان با هم درآشفت.را نمی

 ی وضعیت جامعه ی مگگا، ایگگران، های تاریخی و سیاسی و حتی اقتصادی نسبتا فراوانی در بارهواقعیت این است که کتاب
هگگا و گی (تکگگثر) روش گانهنوشته شده است. اما هنوز تا فراهم سازی یک بینش منسجم مارکسی که در عین حال بیش 

های طر ح شده از سوی «دگرها»ی ما را هم به نحوی سنجیده در خود جای بدهد، و تگگا دسگگت یابی بگگه دسگگتگاهتئوری 
 مندی که در سازگاری بیشتری با نا-این همانی این کشور فراهم کند، به طور جدی فاصگگله داریگگم. گفتگگن چنیگگنمفهوم
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ای به معنای کشیدن خط بطلن روی تمام دستاوردهای گذشته و برخی آثار بسیار ارزشمند آن نیست، برعکگگس.جمله 
منگگد در یگگکهای ارزشمند باید از نو مورد بررسی و پژوهش قرار بگیرند و به نحگگوی نظگگام مسئله این است که این داده 

گرا و فلسفی به اقتصگگاد سیاسگگی مارکسگگی گگگره بخورنگگد. منظگگورم از ایگگن چگگارچوب گانه شناختی بیشچارچوب روش 
روش شناختی را در زیر بیشتر توضیح می دهم:

 شگگناختی ازهای اقتصادسیاسی-روش دهیم و یا بحث  را شر ح می16 شناختی روی باسکار های فلسفی-روشوقتی که بحث
 گردانیم، تنها به این قصد نیست که خواننده ی ایرانی چپ گرا با یگگک رویکگگرد روش را به فارسی برمی17رابرت آلبریتون

های مارکسیستی موجود در جهان امروز آشنا بشود. بلکه قصد اصلی بیان ایگگن نکتگگهشناختی جدید یا نمونه ای از بحث 
 ای شبیه ایران شاید مند است. برای تعیین خصوصیات جامعهاست که شناخت واقعیت، یک فرایند جدی و دشوار و لیه

 ی شناختی خود را بیاغازیم. ابتدا جگگامعه ی نگگابشناسی فلسفی-اقتصادسیاسی، پروژهبهتر باشد با ترکیب این دو روش 
 یداری را بررسی کنیم و بعگگد بگگا مطگگالعهداری را خوب بشناسیم، سپس مراحل تحول و تکامل تاریخی سرمایه سرمایه 

 داری جهانی پیوسته است. تلقی «شیوه یدقیق تاریخ ایران، ببینیم ایران در کدام یک از این مراحل به قافله ی سرمایه
داری چگونه انجام گرفت و چه تبعاتی بگگرایتولید آسیایی» (که خود جای بحث دارد) در ایران با شیوه ی تولید سرمایه 

کشور دربرداشت. این رابطه ساختار طبقاتی در ایران را به چه نحوی درآورد؟ این تلقی چه تاثیری روی شیوه تولیگگد و
 ی تحلیل شاید بهتر بتوان وقایع انقلب مشروطه، نهضت ملی گانهشرایط زندگی ایرانیان داشت؟ در پرتو این مراحل سه

 های سیاسی چپ را بررسی کرد. و فراز و فرود جنبش۱۳۵۷شدن صنعت نفت، و انقلب سال 

 هگگایهای مارکسی قناعت کگگرد. گفتگگگو بگگا دیگگگر نحلگگهتوان و نباید تنها به تئوری البته همان طور که در بال گفتم نمی
 تگگوانیم درتئوریک برای ما و وضعیت ما بسیار اهمیت دارد. زیرا بدون گفتگو با دگرهگگای دور و نزدیگگک خودمگگان نمگگی

 توانیم خوراک کافی از محیط پیرامون برای رشدفضای همگانی نظرات خود را به گوش دیگران برسانیم و در ضمن نمی
و تقویت خود دریافت کنیم.

هگگا و های مارکسی و بگگه جگگز آن نظگگریه ی پژوهشی بزرگ نیازمند نظریهبه طور کلی، برای ایجاد انسجام در این پروژه 
 رسد که ضربات پیاپی وارد شده بر جنبگگش سوسیالیسگگتی اند. به نظر میهایی هستیم که پس از او رشد داده شدهروش 

جهانی و شکست انقلبات تاکنونی و سپس نیز فجایع پیوسته تکرارشونده در تاریخ این سرزمین چنان سگگرگیجه ای بگگه
ما داده است و چنان ترومایی را در ذهن و جان ما حک کرده است که به لحاظ روحی در حالت آماده بگگاش و اضگگطرار

 یتوانیم کمی آسوده خگگاطر و بگگدون عگگذاب جانکگگاه ناشگگی از خودنکوهشگگی و جملگگهبریم. یعنی نمی دائمی به سر می 
 خورد»؟ بنشینیم و «بر سرنوشت خویش» نه گریه، که نظریه و عمل «ساز کنیم».خطرناک «این همه به چه درد می

 ام: . در این باره نگاه کنید به مطالبی که در معرفی «رئالیسم انتقادی» و شر ح آرای روی باسکار نوشته16
۱۳۹۰»، نشر آلگگترناتیگگو،  روی باسکار  ی  رئالیسم انتقادی، در معرفی و نقد آرافروغ اسدپور: «

۱۳۹۳»، نشریه ی کندوکاو، رئالیسم انتقادی و تصریح شالوده های فلسفی مارکسیسمفروغ اسدپور: «

. در این باره نگاه کنید به آلبریتون: «دیالکتیک و واسازی اقتصاد سیاسی». برگردان فروغ اسدپور.17
(به زودی ترجمه ی کتاب دیگری از آلبریتون در خصوص نظریه ی مراحل در اقتصاد سیاسی مارکسی در اختیار علقمندان قرار می گیرد).
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ی جگگوان چگگپی داستان نیست. خوشبختانه در چند سال اخیر چرخش نسبتا خوبی را در بخشگگی از بگگدنهاما این همه 
 مند نسگگبت بگگه گذشگگته دیگگد و از آن اسگگتقبالایران به سمت تئوری شاهد هستیم؛ این چرخش را باید واکنشی کنش

   کرد.

های چپ در وضعیت کنونیخلیقیت

 ی الملل و نه احزاب برادر و خواهر وجود دارند، فقدان استقلل فکری و فقدان توشهامروز که دیگر نه کمینترن و نه بین
 رسد که چپ جوان امروزی از خوانگگدن بیگگانیهتئوریک در ما نیز خود را با رو کردن به ترجمه نشان می دهد. به نظر می

ها و احکام جزمی به نام «علم مارکسیستی» چنان خسته است کگگهنامه های سیاسی به نام تحلیل علمی، و از مرور قطع
نگاه خود را به فراسوی مرزهای خاورمیانه و کشور خودی دوخته است، جایی که هیچ امر قدسی وجود ندارد جایی کگگه

تل با مارکس مخالفت کرد؛ جایی که کاپیتال خود مارکس هگگم بگگه چگگالشتوان بر سر ایدهمی   آلیست بودن یا نبودن هگ
شود که بدون بازتفسیر و بازسازماندهی آن معنای عمیق کشفیات مارکس درک ناشگگدنی مگگی شود و ادعا می گرفته می

هایی اساسی درمی گیرد. زیرا جماعت باختر و ژاپن و کشگگورهایی دارای هگل جدل منطقمانند؛ جایی که بر سر تفسیر 
آورنگگد. تگگا پیگگش از گیرنگگد، و از کاربسگگت ایگگن سگگل ح سگگردر می  ی علمی اصول تئوری را سخت جدی میسنن اندیشه

یابی به چنین امکانی برای ما وجگگود نداشگگت. هگگم وضگگعیت سیاسگگی کشگگورفروپاشی اردوگاه سوسیالیسم دولتی دست 
 هگگای روسگگی و ی انتقادی که با پارادایمچنین بود و هم خصلت چپ مارکسیست ایران چنان بود که اغلب با هر اندیشه

تک استبداد آسیایی را در کگگردار خگگود بازتولیگگدچینی هم خوانی نداشت، مخالفت می نمود و بخشا با رویه  هایی نادمکراتی
 پگگذیر کگگردن دانگگش ونمود. اما نسل کنونی علقه ی به مراتب بیشتری به آموختن و دسترسکرده و در خوتد نهادی می 

 جای کگگار هنگگوز کگگار بزرگگگیها نشان می دهد. با این حال، تا اینعلم انباشت شده در سطح جهانی در اردوگاه مارکسی 
انجام نشده است. انباشت صوری علم و دانش در حد مواد خام که به یمن فضای نسبتا باز ترجمه ممکگگن شگگده اسگگت،

 های مان چه باید بکنیم؟ بسگگیار خگگب، گیریگگمدانیم با گنجینههنوز خصلت نامولد و مصرف کور را دارد. هنوز دقیقا نمی 
 ایگگم،های بسیار خوب را به فارسی برگردانیم؛ اما تا زمانی که یک «خط پژوهشگگی» پیگگش نگذاشگگتهکه انبوهی از کتاب 

ای دیگر؛ امروز این مکتب فکری و فردا یکی دیگگگر. امگگاهنوز گام مهمی بر نداشته ایم: امروز این نویسنده، فردا نویسنده 
 های کنجکاو رزمنده را توانیم با این آشفته بازار ترجمه، کادر هم پرورش بدهیم؟ کادرهای علمی تئوریک، و جانآیا می

شویم: نبود نهادهای دانشگاهی و آموزشی که اجگگازه بدهنگگدخوراک برسانیم؟ اینجاست که با مانعی سرسخت روبرو می 
 الخلقه با انواع و اقسام داری دینی ناقص ها حتی زیر هژمونی طرف غالب (دولت به اصطل ح سرمایه ها و ایدهرقابت نظریه

 اش هستند) انجام بشود وجود ندارد. به همین جهت هم انگگرژی فراوانگگی های نولیبرال و جز آن که در خدمتتئوریسین
 گذارد شود و امکانی برای این نمی ی بسیار زیاد مفهومی و مضمونی از یکدیگر میاز افراد صرف خواندن منابعی با فاصله

 اندر کار ترجمه هستند خوب است بگگاکه پژوهش گران جدی و تئوریسین های واقعی پرورش بیابند. اما کسانی که دست
تی دسگگت بگگه توجه به نیاز سوزان کنونی ما به دستاوردهای جدید نظری و ضرورت پرورش کادرهگگای علمگگی و پژوهشگگ

پیوسگگتگی دسگگتگاه هایای بهگگترین اثگگار او را برگزیننگگد و موضگگوع به هم انتخاب بیازند. و در این مسیر، از هر نویسگگنده 
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مندی و تاثیر آنها بر انسجام فکری خواننده را در نظر داشته باشند. در همین فضا است که من شخصگگامفهومی و روش 
به شکل گیری تدریجی یک نهضت ترجمه ی هدفمند حول نظریه ي مارکسی و به ویژه ورود چندین جریان تئوریگگک بگگه

گویم.ایران خوشامد می

 کگگه همگگگی در18روشن است که تاکنون انبوهی از مطالب پژوهشی مفید در ایران و بیرون از ایران ترجمه شگگده اسگگت
 اند. اما با تگگوجه بگگه آنچگگه در ایگگن گذاریچارچوب دامن زدن به نوآوری و پلورالیسم تئوریک جای می گیرند و قابل ارج

مطلب بدان پرداخته ام، در دسته بندی زیر تنها از گرایش هایی در ترجمه ی متون نظری نام می برم که از دید من بگگگرای
پرورش یک انسجام تئوریک در حوزه ی علم اجتماعی و به ویژه اقتصاد سیاسی مارکسی (در راستای بحث اشاره شگگده در
این نوشتار) از اولویت بیشتری برخوردارند و من نیز این بخت را داشته ام که بخشا در ترجمه یا معرفی آنهگگا سگگهمی ادا

کنم:

 ی حگگق و و فلسفه) برگردان آثار خود مارکس (کاپیتال در سه جلد آن و گروندریسه و دیگر آثار او) و هگل (دانشنامه۱
هگگای علگگومهای فلسفی دیگر و انواع دانشنامه پدیدارشناسی جان و نظایر آن) و کانت (نقد خرد ناب و ...) و اصول کتاب 

اجتماعی و نظایر آن؛

 حول اندیشه ی انتقادی رهگگایی بخش از جملگگه نظگگریه ی مارکسگگی. (در ایگگن زمینگگهی رادیکال) داربست سازی فلسف۲
 های باسکار به منظور معرفی اهمیت فلسفی رویکرد رئالیسم انتقگگادی-دیگگالکتیکی انجگگامتاکنون شر ح و توضیح اندیشه

شده است، هر چند ترجمه ی متون اصلی باسکار و فیلسوفانی در این سطح، ضرورتی جدی است)؛

 ی هگگگل درگرانه بر کاپیتال و دیگر آثار مارکس همراه با به رسمیت شناختن سگگهم فلسگگفه) شر ح و تفسیرهای چالش۳
 منگگد ومارکس و تلش برای نوسازی مارکس در پرتو خوانش های جدید از نظریه ي مارکس، بگگه ویگگژه دیالکتیگگک نظگگام

گرایش «شکل ارزش» (در این حوزه  علوه بر ترجمه ی اثر ماندگار ایزاک روبیگگن، تگگاکنون آثگگاری از آرتگگور، آلگگبریتون،
اسمیت و غیره به فارسی برگردانده شده است)؛

 ی مارکسی متاثر از لوفور و هاروی، با تمرکز بر موضوع فضا و مکان.) نحله۴

 خواهم در مقالت دیگری به نکگگات انتقگگادی یادشگگده دربرای پرهیز از طولنی  تر شدن این نوشتار، از خواننده اجازه می
ی پایانی بیشتر بپردازم.بال و به ویژه دو نکته 

*  *  * 
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