
کارگاه دیالکتیک:

نکاتی درباره ی چشم انداز کاری «کارگاه دیالکتیک»
(با نظر به برخی واکنش ها در فضای مجازی)

حدود دو ماه از آغاز فعالیت «کارگاه دیالکتیک» می گذرد. در این مککدت تل ش کرده ایککم در راسککتای اهککدافی کککه در
زز خکککامو ش کارگاه برشمرده بودیم گام های کوچکی برداریم. در کنار منشور آغازین بازخورردهای حمایتی و تشویق آمی

 بازخوردهککای دیگککری هککم در فضککایکسانی که تارنما را دنبال می کنند، می خوانند و برای ما پیام می گذارند، شککاهد
رسانه ای بوده ایم که با صدای بلند و خشماگین بر طبل نفی و انکار ما می کوبند. با بررسککی همه ی ایککن بازخوردهککای
مستقیم و غیرمستقیم و بازتاب های آنها، باید اذغان کنیم که در مجموع چنین به نظر می رسد که پیغام ما در رابطه با
زی مان به خوبی انتقال نیافته است؛ و حتی فعالیت ما در قالب این خرده رسانه بخشککا محدوده و چرایی و چشم انداز کار
سوءتفاهم ها و بدگمانی هایی را درباره ی «قصد و نیت» و پیش انگاشت های ما برانگیختککه اسککت. طبعککا تککا ایککن لحظککه
فرصت اندکی داشته ایم تا نارسایی کلم مان در منشور آغازین کارگاه را، در فرآیند عمل و به میانجی خروجی های این
تارنما جبران کنیم؛ همچنین ناگفته پیداست که مسیر و رویکرد کنونی ما (مانند هر تجربه ی محدود و نو-جویککانه در
پهنه ی مبارزه) خالی از نارسایی و ضعف و خطا نیست؛ با این حال، غیرواقعی است اگر بخککواهیم تمککام دلیلککی را کککه
فضای کمابیش غیرهمدلنه ی یادشده را پیش روی ما قرار داده اند، در عملکرد و رویکرد خودمان جستجو کنیم. چکککرا
که بخشی از مساله بی گمان در وضعیت فعلی چپ ایران، یعنی در ارز ش هککا و رویه هککا و سککنت های حککاکم بککر آن (در
امتداد پیامدهای دیرپای یک شکست تاریخی) جای دارد، که در رویکردهای مالوف فعالین چپ بازتاب می یابند. شاید
مهم ترین عامل در این میان، بدگمانی به کار تئوریک (به خصوص تئوری های مجرد و دشککوار-فهککم) و ناروشککن بککودن

 باشد؛ موضککوعی کککه تککاکنون بارهککا و بارهککا دراتیک اجتماعیجایگاه تئوری، و رابطه ی تئوری و پراتیک در فرایند پر
اشکال مختلف مساله مندی آن عیان شده است. این بدگمانی به تبع خود همچنین موجب بدگمانی به کسانی می شود
که بر ضرورت پراتیک تئوریک تأکید می ورزند. پیامدهای ایککن بککدگمانی دوم را می تککوان فهرسککت وار در توصککیفات و
داوری هایی از این دست مشاهده کرد: نخبه گرایی، برج عاج نشینی، شیفتگی به کار آکادمیککک، بی تعهککدی بککه عمککل،
عدم شناخت یا بی توجهی به نیازهای عاجل سیاسی، دل مشغولی به انتزاعیات، خودشککیفتگی و تککوهم دانککایی، نمککایش
تئوری برای کسب وجهه ی اجتماعی، انحراف «جنبش» با طرح موضوعات بی ربط و انتزاعی، فرقه سازی های آسککیب زا،
قیمومیت طلبی بر فعالین جنبش و نظایر آن. ناگفته پیداست که ما نیز به تبع وضعیت یادشده، در این مککدت تمککامی
این برچسب های دلسردکننده را با ناباوری (که شاید از خو ش بینی ما برمی آمد) دریافت کرده ایککم، کککه البتککه دامنه ی
آن ها به مراتب وخیم تر از فهرست بال بود و دللت های آن ها در مواقعی فراتر از پیش داوری  و بدگمانی و سوتفاهم بود.

اما در این جا قصد نداریم دفاعیه| ی در برابر داعیه های کسانی بنویسیم که آگاهانه یا ناخواسته در جهت تخریککب ایککن

1

https://kaargaah.net/?page_id=2


. تنها امید می بندیم که گککذر زمککان1تل ش نوپا، و حتی بدنام سازی افراد دخیل در آن قلم زدند یا سخن پراکنی کردند
راهی برای به رسمیت شناسی «دیگران» در پهنه ی کنش  گری های چپ ایرانی بگشاید، تا به رغم اختلفککات سیاسککی و
نظری (و حتی بدبینی های موجود)، مجرایی برای گفتگوهای انتقادی، و بهبود و تکمیل تل ش های جاری و آتی فراهم

گردد. 

در عوض قصد داریم برای مخاطبانی که در مورد اهمیت مقوله ی تئوری و پراتیک تئوریک کم یا بیش بککا مککا همککدلی
دارند (و در عین حال پرسش ها یا تردیدهایی در مورد مسیر فعلی مککا دارنککد) نکککاتی را در خصککوص خط مشککی کلککی

مرحله ی نخست فعالیت این خرده رسانه یادآوری کنیم:

») ذکر شده اسککت؛ گککو اینکککه امیککددرباره ی ما اهداف و برنامه ی مرحله ای ما در منشور اعلم موجودیت کارگاه («)۱
نن» تنگناهای «هستن» و «بودن» را بگشاید.  داریم که نزد ما  فرآیند «شد

 با اینکه خود را پاره ای از جنبش چپ و میراث بر گذشته ی آن و نیز (به سهم خود) مسککبب کاسککتی های وضککعیت)۲
امروزی آن می دانیم، هیچ داعیه ی ویککژه ای دربککاره ی نجککات جنبککش چککپ نککداریم، بلکککه بککر پککایه ی تجککارب و درک

تاکنونی مان و نیز توان  فکری و عملی مان تا جای ممکن می کوشیم به سهم خود برای پویایی جنبش مفید باشیم.

 بر همین اساس، ما خود را در جایگاه نفی دیگران و دیگر تل ش های گذشته و حال نمی بینیم، برعکس بکککه همه ی)۳
تل ش های انجام شده و در حال انجام برای اعتلی یک جنبش اجتماعی رهککایی طلب ارج می نهیککم و خککود را وامککدار
آن ها می دانیم. در عین حال، این ارج گذاری و وامداری را مانع از آن نمی دانیم که با تکیه بر دستاوردهای جنبککش بککه
فراروی آتی از محدودیت های فعلی آن بیاندیشیم و در همین راستا درک خودمان را پی بریزیم و پی بگیریککم و ارائککه

کنیم.

 ما پراتیک تئوریک را به طور کلی بخشی ضروری از نیازهای یک جنبش چپ بالنده می دانیم و بر ایککن بککاوریم کککه)۴
نک برای پاسخ به ضرورت تاریخی بازسککازی چککپ (بککه عنککوان یکککی از خصوصاا در وضعیت کنونی ایران، پراتیک تئوری
محورهای هم بسته ی این بازسازی) اهمیککت ویککژه ای دارد. از ایککن رو، مککا در مککرحله ی فعلککی و بککا نظککر بککه مجمککوع
فعالیت های موجود در حوزه های ضروری، توان محدود خود را عمدتا بککر ایککن حککوزه (طبعککا در محککدوده ی بککاریکی از
گستره ی عظیم آن) متمرکز کرده ایم. اما در عین حال واقفیم که ثمرات مرحله ی فعلی کار ما در بهترین حالت (یعنککی
با تداوم و گستر ش و تعمیق آن) تنها به بخش بسیار کوچکی از نیازهای نظری جنبش محدود می گردد، یککا بککه واقککع

رهیافت هایی برای مواجهه با نیازهای محدود و معینی عرضه می کند.

 ما دامنه ی پراتیک نظری فعلی خود را تل ش برای معرفی خوانش های دیککالکتیکی جدیککد از نظککریه ی مارکسککی و)۵
امکانات بازسازی آن می دانیم. اما از آنجا که در مورد چگونگی خوانش «مارکسیستی» یا «رهایی بخش» آثککار مککارکس

. در اغلب اتهاماتی که به ما وارد شده (خواه به لحاظ شیوه ی بیان و خواه مضمون کلم)، سوگیری ها و پیش داوری  هایی شخصی در پس دلسوزی1
برای «جنبش» بیان شده اند و ما به جای پرسش های انتقادی مشخص، با احکامی قاطع و توبیخ آمیز مورد خطا ب  قرار گرفته ایم. از ایکن رو، جکایی
رای داقلی ب اد ح ونه اعتم ر گ که رشته ای از بدبینی ها با خاستگاه هایی  پیچیده و ناروشن، سویه ای چنین تهاجمی به خود می گیرند، بازسازی ه
نی دفاعی عرضه کککرد کککه جریان یافتن یک گفتگوی حداقلی ناممکن می  شود. از این نظر، دشوار بتوان به طور استدللی در برابر طرح چنین اتهامات
مانعی برای بازتکرار آن ها باشد. بر این اساس، ترجیح ما این است که این «مساله» را در سطح دیگری (برخی ریشککه های عکام تر آن) پککی بگیریککم.
م، در ر کرده ای وقعیت کنکونی) منتش ک (در م برای این منظور، در امتداد متن هایی که پیش تر درباره ی پراتیک تئوریک و رابطه ی تئوری و پراتی

آینده هم تل ش می کنیم به این مقوله ی مهم بپردازیم و درک مان را در این زمینه با مخاطبان مان به اشتراک بگذاریم. 
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اختلفات بسیار زیادی میان اندیشمندان و فعالین مارکسیست وجود دارد، برای ما نیز روشن است کککه رهیافت هککایی
که ما از میان دستاوردهای نظری متاخر (در حوزه ی  خوانش و بازسازی نظریه ی مارکسی) معرفککی می کنیککم، حککرف
اول و آخر نیستند؛ بلکه بخش محدود و معینککی از تاریککخ متککاخر پراتیککک تئوریککک در پهنه ی پویایی هککای نظککریه ی

مارکسی در سطح جهانی هستند.

 ما باور داریم که در بستر تعامل انتقادی میککان نظککرات مخککالف، زمینه ی لزم بککرای سککنتزهای فکککری جککامع تر و)۶
جمعی تر فراهم می گردد. از این رو ما معرفی دیگر رویکردهای نظری به خوانش مارکس را نه فقککط مفیککد، بلکککه لزم
می دانیم؛ همچنان که نقد همه ی رویکردهای معرفی شده را نیککز. هککر چنککد بنککا بککه ظرفیککت محککدودمان ناچککاریم از
گستره ی وسیع پژوهش های نظری، به معرفی نحله هایی بسنده کنیم که بنا به فهم و دانش ما از اهمیککت یککا اولککویت
بیشتری برخوردارند. طبعا خرد جمعی در ساحت چپ به نوبه ی خود در مورد کیفیککت شککناخت و انتخککاب مککا داوری

می کند و یحتمل سویه هایی مفید از نظریات عرضه شده را برخواهد گرفت.  

 با اینکه ما از نقد رویکردهای معرفی شده در این خرده رسککانه توسککط فعککالین چککپ فضککای فارسککی زبان اسککتقبال)۷
می کنیم و در حد توان و ظرفیت مان پاسخ به این نقدها را ضروری و مفید می دانیم، امککا در عیککن حککال ایککن درجه ی
آزادی را برای خود قائلیم که برنامه ی زمانی پاسخ گویی به نقدها را برمبنای محدودیت ها و امکانات و اولویت های مککان
تنظیم کنیم، نه بر مبنای انتظارات بیرونی. همچنین، از دید ما نقدهای معطوف به ایککن نظریه هککا (به ویککژه در فضککای
انگلیسی زبان و در مراودات انتقادی میان مارکس پژوهان)، هر قدر هم قوی و بنیان کن باشند، اگرچه فهم ما را از قوت
و ضعف های دیدگاه های معرفی شده عمیق تر می سازند، اما موجب بی اعتباری این نظریککات نمی شککوند؛ چککرا کککه ایککن
نظریات خود از دل پروسه های تاریخی نقد و مباحثات نظری بیرون آمده انککد و لککذا بن مککایه ی آنهککا متکککی بککر سککنتز
دستاوردهای بیش از یک سده پراتیک نظری مارکسیستی است. خواننده ی آگککاه و جسککتجوگری کککه همیککن معککدود
کتاب ها و متون ترجمه شده از گرایش های دیالکتیکی جدید به مارکس را بخواند، به خوبی بککر عمککق و قککوت تحلیلککی

رویکردهای طرح شده در آن ها صحه خواهد گذاشت. 

 با وجود اینکه در ترجمه و معرفی نحله ها و رویکردهایی معین در خککوانش مککارکس، بی گمککان حککدی از انتخککاب،)۸
علقه مندی و جانب داری در میان بوده است، و با وجود دایره  ی محدود متونی که انتشار آن هککا «سککابقه   »ی معینککی را
برای ما خلق/جعل کرده  است، که اغلب (به غلط) همچون مشی نظری مشخصی تحت عنوان «دیالکتیک نظام مند»  از
آن یاد می شود، همان طور که در منشور کارگاه هم بیان کرده ایم، ما را با این گونه چارچوب های تنککگ هویککتی کککاری
نیست. هدف ما کمک به معرفی و تقویت روندهایی است کککه معطککوف بککه قوت یککابی و گسککتر ش نظککریه ی مارکسککی
(به سان اصلی ترین سلح نظری مبارزه ی ستمدیدگان) باشند؛ که رهیافت های نککو بککه دیالکتیککک مککارکس (بککا همه ی
گستردگی  آنها) را یکی از این روندها می دانیم. از این منظر، ما خود را ضمیمه ای بر آرای مکاتب یا اندیشککمندانی کککه
معرفی می کنیم تلقی نمی کنیم، بلکه ضمن یادگیری از آن ها و تأکید بر اهمیت دستاوردها و سهم نظری هر یک، بککه
کاستی ها و اختلفات و همپوشانی ها و نقدهای متقابل آن ها نیز اهمیککت می دهیککم؛ چککرا کککه جسککتجوگری و پویککایی
نظری نیازمند «فراروی» از نظریه  هایی است که هر یک تنها بر سویه هایی از «نظریه ی مورد نیاز» تأکیککد می ورزنککد و

لجرم بر گوشه هایی از «حقیقت» روشنی می اندازند.  

 چشم انداز ما آن است که برای خود و مخاطبان مان امکانی فراهم آوریم تا از طریق آشنایی مستقیم و نزدیک تر بککا)۹
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دیدگاه ها و دستاوردهای نظری متاخر در زمینه ی خوانش نظریه ی مارکسی، و فهککم نقککاط قککوت و ضککعف آن هککا، بککه
سنتزی مستقل و فرارونده از آن ها دست یابند؛ سنتزی که به نوبه ی خود به تعمیککق شککناخت از واقعیت هککای جهککان
معاصر بیانجامد و برای بازسازی رادیکال نظریه های کاربردی تر در پهنه ی مبارزه مفید واقع شود. بککا ایککن حککال، بایککد
یادآوری کنیم که ما خود را تنها در ابتدای این راه طولنی و پرسنگل خ می دانیم؛  راهی که به واقع باید به طور جمعککی

و مستمر پیموده شود، و ما نیز بدان امید بسته ایم. 

) بککه طککور بی واسککطه بککهو خلق چارچوب های نظری هسککتندتئوریهای علمی که درگیر پژوهش نظریه ی مجرد () ۱۰
سلح مبارزه بدل نمی شود و به طور بی واسطه به سیاست عملی راه نمی برد. تدوین استراتژی مبارزات عملککی نیازمنککد
شناخت هر چه عمیق تر از پهنه ی واقعیت در همه ی لیه های پیچیده و تو درتککوی آن اسککت. تجککربه ی تلککخ پککروژه ی
نه بککه زودی سیاسی پسامارکسیست های جوان در ایران متاخر، که در مسیر بیرون کشیدن مستقیم «سیاست» از نظری
در گرداب اعتدال فرو رفتند، نزدیک ترین مثال تککاریخی هشککداردهنده  دربککاره ي خطککرات ایککن ساده سککازی اسککت. در
گستره ی تاریخی وسیع تر اما، این تجربه تکرار خطاهایی بککود کککه دهه هککایی پیش تککر نککزد گرایش هککای اقتصککادزده ی
مارکسیستی مشهود بود؛  و طرفه اینکه پسامارکسیسم در زادگاه های آغازین ا ش از قضا در واکنش به فقدان «سیاست»
نزد چنین گرایش هایی پدیدار شد. با این حال، ما نیز بی گمان از این پرسش الهام گرفته ایککم و می گیریککم کککه چگککونه
می توان نظریه (ي مارکسی) را برای بسط و تعمیق مبارزات در ایران و خاورمیانه بککه خککدمت گرفککت. پاسککخ بککه ایککن
پرسش هر چه باشد، ما متقاعد شده ایم که در وهله ی نخست می باید به موازات دیگر فعالیت هککای جمعککی و سیاسککی،
نظریه ی مارکسی را از نو و هر چه جامع تر شناخت. و دیگر اینکه نظریه ی مجرد مارکسی (درباره ی پویش سککرمایه) را
تنها به طور رو ش مندانه می توان برای شناخت واقعیت انضمامی به کار گرفت. ما به سهم خود می کوشیم حرکت بطئککی

و ناچیز خود را بر مبنای چنین چشم اندازی تنظیم و جهت یابی کنیم.

زک تحریریه ی کارگاه دیالکتی
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