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چکیده
تحریف  گـران تاکنـون بسـیارى از دیدگاه هـاى مارکـس را دچار تغییـرات بنیـادى کرده اند. آن ها 
چنیـن نمایانده انـد کـه آراء مارکـس با مطلق کـردن عامل اقتصادى، سـایر وجـوه زندگى معنوى 
انسـان را از او دریـغ مى دارنـد. حال آن کـه آراء او براسـاس یافته هـاى آمـارى و مطالعـۀ تحـوالت 
اقتصـادى سـرمایه دارى و رمزگشـاى سـرمایه دارى و کارکردهـاى درونـى آن بـوده و به هیچ وجـه 
یـک یوتوپیـاى احساسـى و عاطفـى محسـوب نمى شـود. مارکسیسـم قبـل از هرچیـز، نقـدى بر 
سـاختار اقتصـادى سـرمایه دارى اسـت. وجه مسـلط ایدئولـوژى در تمـام جوامع طبقاتى، اساسـاً 
نگـرش و جهان بینـى طبقـۀ حاکـم را بازنمایـى کرده اسـت. تکامـل تاریخـى جامعـه، خـارج از 
خواسـت و رشـد و بلـوغ طبقـات اجتماعـى و تکویـن نیروهـاى تولیـد هرگـز محقـق نمى شـود. 
کتـاب نشـان مى دهـد ایـن ایـراد تاریخـى بـر مارکـس ناظـر بـه این کـه همه چیـز به یـک عامل 
اقتصـادى گـره مى  خـورد، کامـًال اشـتباه اسـت. مارکـس همـواره رویکـرد انتقـادى نسـبت بـه 
جزم اندیشـى، نظامى گـرى، ارعـاب و ترعیـب و اسـتفادة خودسـرانه از قـدرت دولتـى داشـته و 
هرگـز بـه فاتالیسـم انفعالـى قـرون وسـطى و همچنیـن موجبیت گرایـى اعتقـاد نداشـت. آن چه 
کـه نویسـندة ایـن کتـاب در توضیـح مارکسیسـم معتبر مى دانـد، همانا اصـل پلورالیـزم در مقام 

تعلیـل رویدادهـاى تاریخـى و اجتماعى اسـت.

سوسـیالیزم،  تولیـد،  شـیوه  و  ابـزار  ایدئولـوژى،  سـرمایه دارى،  نقـد  مارکسیسـم،  کلیـدواژه: 
تاریخـى دترمینیسـم 
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مقدمه
نـگارش نقـدى بـر کتـاب پرسـش هایى از مارکـس بـا دشـوارى هاى عدیـده اى روبـه رو 
بوده اسـت. نقـد اسـتدالالت ایگلتون که دانشـورى فرزانه اسـت، از سـوى نگارنـدگان اگر 
محـال نباشـد، امـرى بـس دشـوار اسـت. آن چه کـه صعوبـت امـر را دوچنـدان مى کند، 
ایـن سـؤال اسـت که چـرا بنیـاد کار را باید براسـاس رد ایـن محتویات گذاشـت؛ که این 
مهـم بضاعتـى اسـتوار مى طلبـد. در غیراین صـورت متـن حاصله چیـزى جز مدافـع و یا 
تحلیـل اندیشـه هاى مارکـس و یـا رد آراى ایگلتـون نخواهد بود که سـایر پژوهندگان در 

ایـن دو بـاب مشـبع سـخن ها و پژوهش هـا به جـاى گذاشـته اند.
واقعیـت آن اسـت کـه داورى دربارة یکـى از اثرگذارترین اندیشـه هاى زمان ما، نیچه، 
فرویـد مارکـس، انگلـس و سـایر نوابغ جریان سـاز، نیازمنـد دانش وسـیع و همه جانبه در 
تمامـى ابـواب جامعه شناسـى، علـوم سیاسـى، اقتصاد، فرهنگ و سـایر حوزه هاى زیسـت 

است. بشرى 
بسـیار کم شـمارند افـرادى کـه حتـى در مقـام صاحب نظـر و رهبـرى سـازمان هاى 
سیاسـى، بـه مطالعـۀ دقیـق آثـار مارکـس و انگلـس پرداختـه باشـند. نگـرش آن هـا بـا 
رنگ وبـوى اسـاطیرى و گاه نوعـى دین سـازى جزم اندیشـانه تـوأم بـوده کـه پاسـخگوى 
نیازهـاى تاریخـى نیسـت. اکثریت آن ها شـاید دموکرات هاى شـریفى هسـتند که رؤیاى 

انسـانى خـود را جایگزیـن واقعیـت کرده اند.
نوشـتار حاضر شـرح و بسـط نظرات ایگلتون در باب آراى مارکس اسـت که صبغه اى 
آپولوژیـک دارد. ایـن امیـدوارى وجـود دارد که با بسـط فضاى اجتماعى که خوشـبختانه 
جامعـۀ ایرانـى حرکـت خود را به سـوى آن آغازیده اسـت، روشـنفکران دموکـرات بتوانند 
در فضایـى عـارى از تنش هـاى مرسـوم بـه مطالعـۀ عمیـق و همه جانبـه و سـازمان یافتۀ 

اندیشـه هاى مهم زمانـه بپردازند.

از  پرسـش هایى   ،(1395) تـرى  ایگلتـون،   ■
مارکـس، ترجمـۀ رحمان بـوذرى و صالـح نجفى، 
تهـران، نشـر هرمـس، 258 ص، 20 هـزار تومان

شابک: 8ـ980ـ363ـ964ـ978



350213

ـ ۱۵,۱۶  ،  
 ۱۳۹۶ ـــ  ـــ  

بررسى و نقد کتاب پرسش هایى از مارکس

واقعیـت ایـن اسـت که مطالعـات موجود عموماً بسـیار پراکنـده، غیرنظام منـد و فاقد 
دقـت اسـت و ایـن فقـط محدود بـه اندیشـه ها و دکترین ها نیسـت. این عارضـه حتى در 
زمینـۀ تاریـخ اندیشـه و همچنین تاریخ تحـوالت جهانى و رخدادهاى بزرگ نیز مشـهود 
اسـت. از ایـن حیـث اقـرار بـه تغییراتـى اسـت کـه در نگـرش به جامعـۀ  سوسیالیسـتى 
پدیـد آمده اسـت و آن این کـه سوسیالیسـت ماننـد سـرمایه دارى گرایش به جهانى شـدن 
دارد (پانیـچ و لیـز، 1379: 255). امیـد مـى رود این نقیصه که ریشـۀ تاریخى و اجتماعى 

دارد، هرچـه زودتـر از میان برود.
کتـاب پرسـش هایى از مارکـس در پیشـگفتار خـود نگاهـى بـاز بـه مقولـۀ مارکـس 
و مارکسیسـم فـراروى خواننـده گسترده اسـت. معمـوالً آن چـه کـه در جوامـع بسـته یـا 
در طـول گـذار و آشـفتگى دیـده مى شـود، نگاهـى مغشـوش بـه مؤثرتریـن و چه بسـا 
واژة  اسـت.  مارکسیسـم)  (یعنـى  بیسـتم  و  نـوزده  قـرن  سیاسـى  آمـوزة  بزرگ تریـن 
«بزرگ تریـن» به مفهـوم القـاى کاملیـت و قطعیـت مارکسیسـم، به مثابه نظامى بسـته و 

پاسـخگو بـه همـۀ پرسـش هاى اساسـى در مقولـۀ تاریـخ و فلسـفۀ آن نیسـت.
اعتـراف نویسـنده «تـرى ایگلتون» از همـان آغاز، مخاطب را آسـوده  خاطر مى سـازد 

کـه او بـه هیـچ نظام مطلقـاً قاطعى کـه خالى از ابهام باشـد، معتقد نیسـت.
نویسـنده در طـول کتـاب کوشـیده تـا بـه پرسـش هایى رایـج دربـارة ایـن آمـوزة 
جهان گسـتر به گونـه اى انعطاف پذیـر پاسـخ دهـد. روش کار ایگلتـون را شـاید بتـوان در 
قالـب سـنت علمـى (مسـامحتاً همـان علمیت گرایـى متفکـران انگلیسـى) ارزیابـى کرد؛ 
چـرا کـه سـعى نویسـنده معطـوف بـر آن اسـت تـا بـه دور از تمـام جزمیت هایـى3 کـه 
معمـوالً در کشـورهاى عقب مانـده رایـج اسـت، بـر اساسـى ترین ابهاماتـى کـه پیرامـون 

مارکسیسـم رایـج اسـت؛ پرتویـى از اسـتدالالت متیـن بینـدازد.
شـیفتگى نامعقولـى کـه از ویژگى هـاى پیـروان چشم و گوش بسـتۀ احـزاب چـپ و 
طرفـداران آن اسـت؛ به گونـه اى نهادینـه شـده کـه بـه مارکسیسـم صبغـه اى دینـى و 
اولوهـى بخشـیده و راه را بـر هـر نقـد و انتقـادى بسته اسـت. بازخوانـى آثـار مارکـس، 
رهاکـردن اندیشـۀ مارکـس از ایدئولـوژى طبقـۀ سـرمایه دارى دولتـى اسـت. دروغ هایى 
کـه سـرمایه داران دولت خـواه تازه پـاى جهـان سـوم و همـۀ  آن هایـى کـه امـر توسـعه را 
دولتـى مى بیننـد، بـه نـام مارکـس مى گوینـد (اسـمیت، 1385: 12). ازاین رو نویسـنده 
در پیش گفتـار متذکـر شـده کـه هیچ هنرمنـدى (حتى هیچـکاك) و هیچ روان شناسـى 
(حتـى فرویـد) در سـاحت مطلـق هنـر و علـم قـرار نداشـته و از خطـا مصون نیسـتند.

در همیـن بخـش نویسـنده تـذکار مى دهـد کـه همان طـور کـه نیوتـون نیروهـاى 
ناپیدایـى را کشـف کـرد کـه به نـام قانون هـاى جاذبـه مى شناسـیم و فروید نحـوة عمل 
ناپیدایـى را برمـال کـرد کـه بـه نـام ضمیـر ناخـودآگاه مى شناسـیم، مارکس نیز پـرده از 
حیـات هـرروزة مـا برداشـت تا پدیدة نامحسوسـى را عیان سـازد کـه به نام شـیوة تولید 
سـرمایه دارى شـناخته مى شـود4. همچنیـن نویسـنده بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارد کـه در 
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ایـن کتـاب حـرف چندانـى دربـارة مارکسیسـم «در مقام نقـد اخالقى و فرهنگـى» بیان 
نکرده اسـت.

بااین حـال چنیـن به نظـر مى رسـد کـه ایـن تذکارهـا و تأکیدها، یـک انـکار تلویحى 
اسـت و عمًال نمى توانسـت از سـرمایه دارى و کژوکاسـتى هاى آن سـخنى به میان آورد و 
از نقـد اخالقـى آن احتراز کرد. شـاید سـنت «اوبژکتیویسـم» یـا عینیت گرایى انگلیسـى 

در ذکـر ایـن مقـال بى تأثیر نبوده باشـد.
از سـوى دیگر ایگلتون در ابتداى مباحث خود وارد سـاحت فلسـفه شـده و پدیده ها 

را در «تاریخیـت5» آن هـا مورد بررسـى قرار مى دهد.
از ایـن حیـث، نـگاه ایگلتـون در ایـن بخـش تاحـدوى شـبیه نـگاه فوکـو در مباحث 
«دیرینه شناسـى» اسـت. بدین معنـا کـه فوکـو تحـت تأثیـر نیچـه بـه حقیقـت بیرونـى 
و مسـتقل از شـرایط تفسـیرى و هرمنوتیکـى گفتـارى اعتقـادى نـدارد. اساسـاً مفهـوم 
دیرینه شناسـى در برابـر تاریخ گرایـى6 قـرار مى گیـرد. ایـن روش در پـى آن اسـت کـه 
انسـان را نه تنهـا از هرگونه خودشـیفتگى اسـتعالیى برهانـد بلکه مى خواهـد او را به جاى 
غـور و تأمـل در خـوِد واال و اسـتعالیافته، به علـت تاریخى، پیشـرفت و همگونى، آن هم از 

طریـق گفتـار متقابـل متوجه سـازد (کاپلسـتون، 1384: 20).
ایگلتـون نیـز به همیـن سـیاق معتقـد اسـت کـه هیـچ پدیـده اى در جهـان «ابدى» 
نیسـت. ایـن امـر در مـورد سـرمایه دارى نیز قاعدتـاً باید صدق کنـد. سـرمایه دارى مانند 
هـر پدیـده  یـا «سـاخت تاریخـى» مراحـل پیدایـى، نضـج و زوال خـاص خـود را دارد و 
پدیـده اى ابـدى نیسـت. تضادهـا و تناقض هایى که در سرشـت سـرمایه اسـت، سـرانجام 
آن را بـه نقطـۀ بحـران خواهـد رسـاند. هم اکنـون بخـش روبه رشـدى از توده هـاى مردم 
در کشـورهاى پیشـرفتۀ سـرمایه دارى نیـز محکـوم بـه زیسـتن در فقـر کامـل هسـتند 

(میـزاروش، 1382: 63).

فصول و مباحث
کتـاب پرسـش هایى از مارکـس کتابى اسـت سـاختارمند و فاکتوگرافیک مشـتمل بر 10 

فصـل و یـک بخش بـه نام «ختـم کالم».
نویسـنده  به شـیوه اى پژوهشـگرانه بـراى تمام فصول مأخـذ و مسـتندات الزم را ذکر 
کـرده و اسـناد و کتاب هـاى معتبـر را بـا دقـت تمـام به عنـوان شـاهدى بـراى صحـت 
اسـتدال ل هاى خـود خاطرنشـان کرده اسـت. کارى کـه در ایـران، کمتـر بـه آن اعتنـا 
شـده و عمـًال ارزیابى هـا و بررسـى هاى مقـوالت بـر پایـۀ پیش داورى هـاى اخالقـى و 

ارزش داورى هـاى ذهنـى اسـتوارند.
صرف نظـر از این کـه ایگلتـون به عنـوان یـک کمونیسـت تلقـى شـود، بایـد شـیوة 
برخـورد و یـا تحلیـل او در مـورد یـک «مقولۀ پژوهشـى» را جدى گرفت. مهم آن اسـت 
کـه نویسـنده در ایـن کتـاب از ارائـۀ تحلیـل براسـاس رهیافت هـاى صرفـاً اخالق گرایانه 
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و یـا تمامـاً مبتنـى بـر احساسـات زدگى7 پرهیز کرده اسـت؛ امـرى که اسـتخالص از آن، 
حداقـل در نـزد پژوهنـدگان نظریه هـاى سیاسـى و اجتماعـى در ایران، بسـیار دشـوار و 
نفس گیـر بوده اسـت. مضافـاً آن کـه زیبایـى و آراسـتگى کالم و ادبیـات علمى نیـز تا حد 

امـکان محفـوظ مانـده و البتـه تـالش مترجمـان نیـز بر ایـن وزانت افزوده اسـت.
در فصـل یـک از کتـاب تحت عنـوان «مارکس در قـرن بیسـت و یکم»، ایگلتون یکى 

از ابهامـات رایـج را مطرح و سـپس به پاسـخگویى پرداخته اسـت.
در ایـن فصـل به طورکلـى ادعـاى ضدمارکسیسـت هاى حرفـه اى8 ـ که دیگـر پس از 
فروریختـن دیـوار برلیـن و فروپاشـى اتحاد جماهیر شـوروى سـابق، عمًال سـخن گفتن از 
طبقـۀ کارگـر و چهـرة کالسـیک آن بیهـوده  اسـت ـ مـورد مداقه قـرار مى گیـرد. به قول 
آن هـا بایـد پوسـترهاى «چه گـوآرا» را سـوزاند و دیگـر هـر سـخنى دربارة «شـیوة تولید 

آسـیایى» و مقوالتـى نظیـر وحـدت طبقـۀ کارگر را بـه خاکدان تاریخ سـپرد.
ایگلتـون پاسـخ مى دهد که مارکسیسـم قبـل از هرچیـز، نقدى بر سـاختار اقتصادى 
سـرمایه دارى اسـت و اگـر سـرمایه دارى هنـوز موجودیت تاریخـى دارد (کـه دارد) آراء و 
اندیشـه هاى مارکـس نـه به مثابـه انتقـادى اخالقـى، بلکـه به عنـوان روشـى در شـناخت 
سـرمایه دارى و تناقضـات درونـى آن هنـوز محـل بحـث و گفت و گـوى علمى اسـت؛ زیرا 
اصـل کتـاب سـرمایه اساسـاً یـک اخالق نامـۀ ضداسـتثمارى نیسـت بلکـه دقیقـاً یـک 
تحلیـل علمـى و اقتصـادى اسـت. بدین ترتیـب کاپیتال با اسـتناد بـه ارقام و آمـار و روند 
پیچیدة درون سـرمایه دارى نقاط تاریک و پنهان آن را آشـکار کرده اسـت. سـرمایه دارى 
صرف نظـر از ظرفیت هـاى کم نظیـر و ارزشـمند خـود قـادر بـه تأمیـن سـعادت بخـش 

عظیمـى از مردم نیسـت (میـزاروش، 1382: 259).
سـرمایه داران ارزش اضافـى9 را نـه بـراى اسـتفاده در کاالهـاى تجملـى، بلکـه بـراى 
تراکـم وسـایل اشـتغال فزاینـده برداشـت مى کننـد تـا بدین نحـو برداشـت مـازاد میسـر 
شـود؛ امـا مارکـس بین اشـتغالى که موجـب افزایش ارزش مازاد مى شـود و آن اشـتغالى 

کـه سـبب افزایش آن نیسـت، تفـاوت مى گـذارد (رابینسـون، 1374: 44).
جملـۀ شـاخصى که ایگلتون مطرح مى سـازد این اسـت کـه مارکسیسـم فقط زمانى 
مى توانـد بازنشسـته شـود کـه دشـمنش را بازنشسـته کـرده باشـد. على رغـم ایـن گزاره 
که «تا سـرمایه دارى هسـت، دشـمنان آن هم در درون آن هسـتى ذاتى دارند»، ایگلتون 
معتقـد اسـت بـا همـۀ تغییراتـى کـه سـرمایه دارى قـرن بیسـت ویکم را از سـرمایه دارى 
«دورة انباشـت» و اولیـۀ آن متمایـز مى کنـد ماهیـت و ذات و همچنیـن سـازوکارهاى 
بنیـادى آن تغییـر نکرده اسـت. بنا به قول ایگلتون شـناخت شـیوه هاى متفاوت و اشـکال 
سـرمایه گذارى ماننـد تجـارى، کشـاورزى، صنعتـى، انحصـارى، مالـى و امپریالیسـتى از 
دسـتاوردهاى مارکسیسـم اسـت؛ چراکـه سـرمایه داران همـواره کوشـیده اند تـا رازهـاى 
درون خـود را مخفـى سـاخته و ماهیـت بهره کشـى را زیـر غبـارى از وهمیـات از دیـد 
کارگـران پنهـان کنند. رادیکال ترین نقد مارکسیسـم آن نقدى نیسـت که از مارکسیسـم 

بررسى و نقد کتاب پرسش هایى از مارکس
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یـک نظـام تئوریـک مربـوط بـه گذشـته مى سـازد. ایـن نقـد ارزش توضیـح تحلیل هاى 
مارکـس را بـه چارچوب انقالب صنعتى انگلسـتان و یا کشـورهاى اصلـى صنعتى محدود 

مى کنـد (دومینیـل و لـه وى، 1385: 99).
تردیـدى نیسـت کـه سـرمایه دارى تغییـرات جـدى  را از سـر گذرانـده؛ هرچنـد کـه 
عبـارت «تغییـر» کلمـۀ مطلوبـى بـراى آن هـا نیسـت. آن هـا تغییـرات را «مى پذیرنـد» 
ازایـن رو کـه «هسـت» اما درمـورد نتایج نهایى و انباشـت تغییرات، همـواره اظهار نگرانى 
کرده انـد. از سـوى دیگـر انـکار ایـن امـر کـه سـرمایه دارى در معـرض تغییـرات کّمـى 
و کیفـى عمیقـى قـرار گرفتـه، بى معناسـت. در وادى ایـن خیال پـردازى سـاده انگارانه، 
نمى تـوان ایـن تغییـرات را درك و آن را تجزیـه و تحلیل کرد (دومینیـل و له وى، ج دوم، 
1385: 100). همچنیـن در توجیـه ایـن واقعیـت، مفهوم تغییرات فـوق در قالب «انقالب 
مدیریتـى» توجیه شده اسـت. کاهش بازدهى سـرمایه و مشـکالت وابسـته بـه آن درواقع 
شـرایط تاریخـى ورود بـه مرحلـۀ  جدیـد سـرمایه دارى را پدیـد آورده اسـت (دومینیـل و 

لـه وى، ج دوم، 1385: 108).
کـه  مى پذیرفـت  سـرمایه دارى  جهـان   1976 سـال  تـا  هنـوز  ایگلتـون  به قـول 
مارکسیسـم حرف هایـى بـراى گفتـن دارد ولى از سـال 1986 به بعد، حـرف خود را پس 
گرفتـه و بـه ایـن باور رسـیدند که مارکسیسـم یکسـره از بین رفته اسـت و حتـى به این 
عقیـده نیز متشـبث شـدند کـه مارکسیسـم به طورکلى یـک لطیفـۀ بامزه بوده اسـت که 
دیگـر کسـى را نمى خندانـد. مسـئله ایـن اسـت کـه همـۀ این ها چـه ربطى به سـازوکار 
درون سـرمایه دارى دارد؟ آیـا به معنـاى «سـرمایه دارى بى تناقـض» اسـت؟ شکسـت هاى 
چنیـن جـدى بى شـک حتـى فکـر سوسیالسـم را زیر سـؤال مى بـرد (دومینیـل و له وى، 

ج سـوم، 1385: 221).
ایگلتــون چنیــن نتیجــه مى گیــرد کــه على رغــم پیشــرفت هاى شــگفت انگیز 
ســرمایه دارى در عرصــۀ فــن آورى و مدیریــت افقــى و شــبکه اى آن، و با وجود درهم شکســتن 
بلــوك شــرق، تضادهــاى درون جامعــۀ ســرمایه دارى کــه به ســمت جهانى شــدن مــى رود، 
هنــوز مســئلۀ اساســى اســت و کتــاب کاپیتــال در هســتۀ خــود هنــوز به مثابــه یــک اثــر 
ــت کرده اســت  ــن ترتیــب ســرمایه دارى ثاب ــار خــود را حفــظ کرده اســت. بدی علمــى اعتب
کــه نمى توانــد بــه تأمیــن نیازهــاى مــادى و معنــوى انســان بپــردازد. امــکان بالقــوة گرایــش 
ــد  ــق مى یاب ــان تحق ــى وارگى انس ــى و ش ــه ازخودبیگانگ ــمولى، ب ــه جهان ش ــرمایه ب س
(میــزاروش، 1382: 27). اگــر بازخوانــى آثــار مارکــس هدفــى جــز ورود هرچــه قدرتمندتــر 
بــه عرصــۀ مبــارزة طبقاتــى داشــته باشــد، نبایــد آن را چیــزى جــز بیــش از نوعى ســرگرمى 

ــۀ متوســط به حســاب آورد (اســمیت، 1385: 16). طبق
در فصـل 2 تحـت عنوان «مارکس و مارکسیسـم» ادعا شـده که مارکسیسـم همواره 

در عمـل بـه ارعـاب و بدبختى و تیره روزى و اسـتبداد منجر شده اسـت.
ایگلتـون سـعى دارد در پاسـخ بـه ایـن انتقـاد، موضـوع را به سـمت مقابـل (یعنـى 
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جنایاتـى کـه نظـام سـرمایه دارى روا داشته اسـت) منتقـل کنـد. ایگلتـون مدعـى اسـت 
جنایـات مشـابه در نظام هـاى سـرمایه دارى، ده هـا برابـر مجموعـه جنایـات اسـتالین و 
مائـو و البتـه کوچـک ابـدال آن هـا در کامبـوج و افغانسـتان اسـت. جنگ جهانـى اول با 
میلیون هـا کشـته و جنـگ دوم بـا بیـش از 60 میلیـون تلفـات به همـراه صدهـا کودتا و 
کشـتار روشـنفکران در سراسـر آمریـکاى التیـن و و قصابـى نیم میلیـون نفر از سـاعت 6 
صبـح تـا 4 بعدازظهـر در جاکارتـا طى یـک کودتاى خونیـن و ازبین رفتـن صدهاهزارنفر 
در جریـان جنـگ ویتنـام و موارد فـراوان دیگر همگى نمونه هاى آشـکارى از دسـت هاى 

خون آلـود سـرمایه دارى اسـت.
بااین حـال ایـن مقایسـه ها در حـال حاضـر چـه کمکـى مى کنـد؟ مسـئلۀ اصلـى، 
یافتـن بدیلـى عادالنـه بـراى سـاختمان اقتصـادى آینـده اسـت. مخاطـب در وهلـۀ اول 
بـه ایـن نتیجـه مى رسـد کـه نـه سوسیالیسـم به معنـاى آن چـه کـه در اتحـاد شـوروى 
مسـتقر شـد و نـه سـرمایه دارى موجـود هیچ کـدام نمى تواننـد بسـتر مناسـبى بـراى 
زندگـى انسـان فراهـم آورنـد. ایگلتـون بـدون هیـچ تعصبـى اعتقـاد دارد کـه آن چـه از 
1917 در شـوروى در روسـیه مسـتقر شـد، درواقـع سـرمایه دارى دولتـى بـوده و با مفاد 
آن چـه کـه مارکـس در کاپیتـال آورده اسـت؛ همخوانـى نـدارد. ایگلتـون معتقـد اسـت 
آن چـه کـه لنیـن مى اندیشـید (آن هـم در فاصلـۀ سـال هاى 1918 تـا 1922 کـه در 
آرزوى تحقـق آن بـود) فى الواقـع درسـت ترین و واقع بینانه تریـن دریافـت از اندیشـه هاى 
منـدرج در کتـاب سـرمایه اسـت. بعد از مرگ او و تسـلط اسـتالین و جریان هم اندیشـى 
او، مسـبب اسـتیالى یـک جریـان سـرکوب گر بـوده کـه مى خواسـته تاریـخ را به گونه اى 
«اراده گرایانـه» بـه پیـش ببـرد. در بحبوبۀ جنـگ جهانـى دوم تئوریسـین هاى قلم به مزد 
اسـتالین بـه جـان سـرمایه افتادنـد. تئوریسـین هایى که مثل موم در دسـت خروشـچف 
بودنـد، آن هـا بـه آثـار مارکس حملـه کردند. کمونیسـم همچنـان با صرف وقـت و انرژى 
بى حد و حصـر و بـا هشـیارى تمـام نمى گـذارد مارکس از زنـدان مرزهاى مفهـوم مالکیت 

خصوصـى در مقابـل مالکیـت دولتـى خـارج شـود (دونایفسـکایا، 1385: 93).
حال آن کـه ایـن «اراده» یـا ایـن «فـرد» یـا «گـروه» یا «حزب» نیسـت کـه مى تواند 
تاریـخ را در سـمت دلخـواه خـود به پیـش ببـرد. از منظـر ایگلتـون آن چـه در آن روزگار 
شـوروى سـابق بـر حیـات اجتماعـى مسـلط اسـت، به هیچ وجـه «شـورایى» و یـک نظام 
مبتنى بـر شـورا نبـوده و جریـان اراده گرایى اسـتالین با سـرکوب شـدید تمام شـوراهاى 
کارگـرى و مردمـى، انقـالب را به انحراف کشـاند. درواقع ایگلتون در این کتـاب در مقابل 
ایـن شـبهه پاسـخ مى دهـد کـه مساوى دانسـتن مارکسیسـم با استالینیسـم یک اشـتباه 
رایـج اسـت. در روایـت غالبـى کـه از سوسیالیسـم ارائـه شـده به نبـود آزادى و سـرکوب 

اشـاره مى شـود. ایگلتـون امـا آن طـرف قضیـه را نشـان مى دهد.
بنابرایـن «مسـئلۀ اصلـى» بـراى ایگلتـون همانـا خـط بطـالن بـر ایـن اتهـام اسـت 
کـه سوسیالیسـم متـرادف بـا «اسـتبداد» بـوده و اساسـاً به همیـن علـت «تحقق ناپذیر» 

بررسى و نقد کتاب پرسش هایى از مارکس
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اسـت. به بـاور ایگلتـون آن چـه کـه در اواخـر قـرن بیسـتم بـا فروریختـن دیـوار برلین و 
بلـوك شـرق اتفـاق افتـاد، به مثابـه سـقوط سوسیالیسـم و آرمان هـاى آن نیسـت؛ بلکـه 
سـقوط یـک دولـت بوروکراتیک بـا نقاب سوسیالیسـتى بوده کـه کوچک تریـن قرابتى با 

نداشته اسـت. سوسیالیسـم 
ایـزاك دویچـر10 در مقام یک مورخ و مارکسـولوگ11 صرف نظـر از انتقادات جدى که 
بـه سوسیالیسـم بوروکراتیـک سـرکوبگر داشته اسـت؛ به تحلیـل تاریخى12 در ریشـه یابى 

ایـن شکسـت عالقه مند اسـت. ایگلتـون از او نقل قـول کرده که:
«وضعیـت روسـیه در آن زمـان نشـان مـى داد کـه نخسـتین و تاکنـون یگانـه تالش 
برپایـى سوسیالیسـم مى بایسـتى در بدتریـن اوضـاع و احـوال ممکن به عمل آیـد. آن هم 
بـدون برخـوردارى از مزایاى تقسـیم کار فزاینـدة بین المللى، بدون بسترسـازى الزم... در 
محیطـى مبتـال بـه آن چنان فقـر و عقب ماندگى و ناپختگـى مادى و فرهنگـى بهت آورى 

کـه نفـس تـالش براى رسـیدن بـه سوسیالیسـم را ناکام گذاشـت و به بیراهـه برد».
ایـن اسـتدالل را مى تـوان پاسـخى به آن هایى دانسـت که بـدون ارجاع به گذشـته و 
تاریـخ و بـدون درنظرگرفتـن زمینه هاى مـادى و عینى (یعنـى ابژه هاى فاعل و شناسـا)، 
سـعى دارنـد کـه تحـوالت تاریخـى را به شـکل خطـى تفسـیر کننـد. ایـن گـروه بـر این 
باورنـد کـه شکسـت سوسیالیسـم در ذات غیرمنطقـى آن نهفته و سرشـت واقعى آن نیز 
همان راهى اسـت که اسـتالین براى آن برگزیده اسـت. از این حیث اساسـاً عدالت به آن 
شـیوه اى کـه مارکـس «تعلیـل» کرده اسـت؛ در جهـان بشـرى تحقق پذیر نخواهـد بود و 
بـا سرشـت رقابت جو و سـتیزه گر انسـان، سـازگار درنمى آیـد. بدین اعتبـار، عدالت گرایى 
سوسیالیسـتى مکتبـى اسـتوار بـر اقتدارگرایـى اسـت. به نظـر غیرقابل انـکار مى رسـد که 
جنبـش علیـه جهانى سـازى سـرمایه دارى متعهـد اسـت براى رسـیدن به عدالـت مبارزه 
مى کنـد و یکـى از نام هـاى ایـن جنبـش هم «جنبـش عدالت اجتماعى» اسـت. گسـترة 

عدالـت بنـا بـر مفهوم خود کلمـه، جهانى اسـت (کالینیکـوس، 1386: 181).
همان گونـه کـه آمارهـا نشـان مى دهـد، فقـر و بى عدالتـى درحال رشـد و گسـترش 
اسـت. ایـن امـر بدان علت اسـت کـه ماهیت نظـام سـرمایه دارى لیبـرال بیـکارى، فقر و 
بى عدالتـى را تولیـد مى کنـد؛ یعنـى از سـویى ایجـاد بیـکارى، فقـر و بى عدالتـى مى کند 
و از سـوى دیگـر در صـدد ازبین بـردن آن ها اسـت و هیچ گونـه راه حلى بـراى ازبین بردن 
علـت بیـکارى، فقـر و بى عدالتـى نـدارد و یـا راه حل هـاى مربوطـه از دقـت و نتیجـۀ 
مطلوبـى برخـوردار نیسـتند. یک جامعـۀ عادل به چیـزى بیش از یک سـاختار اجتماعى 
عادالنـه نیـاز دارد. عدالـت دربرگیرنـدة آزادى، برابـرى و همبسـتگى اسـت (کالینکوس، 

.(182 :1386
درعین حـال مطالعـۀ دقیـق کاپیتـال نشـان مى دهـد کـه مارکـس بیش از هـر فعال 
اجتماعـى، رویکـرد انتقـادى نسـبت بـه جزم اندیشـى، نظامى گـرى، ارعـاب و ترعیـب و 
اسـتفادة خودسـرانه از قـدرت دولتـى داشـته اسـت. این کـه وجه تمایـز سـرمایه دارى از 
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دیگـر نظام هـاى اقتصـادى در سـودجویى صلح آمیز اسـت؛ کافى نیسـت. بایـد در تعریف 
آن نـکات دیگـرى را هـم درنظر گرفـت (بشـلر، 1370: 66).

امـروزه دانشـوران بـزرگ معاصـر معتقدنـد کـه نقـد یـک اثـر اقتصـادى بایـد خالى 
بـا  مى بایسـت  را  علمـى  اسـتدالل  باشـد.  کوته بینانـه  طبقاتـى  منافـع  و  اغـراض  از 
اسـتدالل علمـى پاسـخ داد و اگـر بشـر بخواهـد به گونـه اى شایسـته زیسـت کنـد، بایـد 
بـه سـازمان دهى علمـى جامعـه توجـه داشـته باشـد. درواقـع کوته بینـى منفعت طلبانـه 
بدتریـن نـوع اسـتدالل در تحلیـل یک اثـر علمى اسـت. نقد سـرمایه دارى بـا همۀ نقش 
عظیمـى کـه در عرصه هـاى تکنولوژیک داشـته (که منشـأ خدمات کم نظیرى براى بشـر 
بـوده) آیـا مى توانـد یک جامعـۀ قبیله اى را بـدون درنظرگرفتـن ظرفیت هایـش در زمان 
کوتاهـى بـه جامعـه اى مـدرن تبدیـل کنـد؟ در این صـورت آیا مى تـوان سـرمایه دارى را 
ناتـوان فـرض کـرد؟ آیا سوسیالیسـم آن گونه کـه نماهاى اساسـى آن در کتـاب کاپیتال 
آمده اسـت، مى توانـد در زمـان کوتـاه و بـدون بسـترهاى ذهنـى و عینـى بـه جامعـه اى 
فراگیـر و انسـانى تبدیل شـود؟ آیا فعالیت ها و دسـتاوردهاى بشـریت معنـاى قابل فهمى 

دارد کـه بتـوان بـه راسـتى آن را شـناخت؟(نوآك، 1396: 162).
جامعـۀ سـرمایه دارى بـا بیـش از چنـد قـرن زمینـۀ فن آورانـه و تجربـه در عرصـۀ 
مدیریـت و سـازماندهى نیـروى کار، هنـوز بـا دشـوارى هاى و بحران هـاى ادوارى روبه رو 
اسـت. ایـن نشـان مى دهـد کـه کار تکویـن و تحـول تاریخـى و فراهم آمدن یـک جامعۀ 
نسـبتاً سـالم، امـرى بسـیار پیچیده اسـت و عبـور از مصائـب و نواقص آن زمان بسـیارى 

را طلبیـده و توان هـا را مى فرسـاید.
ایگلتـون در کتـاب خـود معتقـد اسـت کـه سوسیالیسـم یعنـى آن سـازواره اى کـه 
مارکـس عمـر خـود را بـر سـر آن نهـاد؛ امـا نیل بـه ایـن سوسیالیسـم راهى دراز اسـت 
کـه پوینـدة آن را بـا پیچیدگـى و صعوبـت فراوانـى مواجـه مى سـازد؛ امـا در عیـن حال 
ایگلتـون مجـدداً بـر تحقـق بسـترهاى فوق الذکـر نیـز تأکیـد وافـر دارد. در جهانـى کـه 
هنـوز بخـش عظیمـى از بشـریت درگیر خرافـه و ذهنیات ماقبـل زمین دارى اسـت و در 
جامعـه اى کـه بسـیارى از کشـورها هنـوز از سـطوح نازل فـن و علم رنج مى برنـد، تحقق 
سوسیالیسـم کارى زمان بـر اسـت و اصـوالً تحقـق آن امـرى قطعى نیسـت. در عین حال 
ایگلتـون بـه یـک نکتـۀ مهـم اشـاره مى کنـد و آن این کـه انسـان هرگـز اجازه نـدارد که 
بـراى رؤیاهایـش (هرچنـد انسـانى و متعالـى)، اقدام بـه ارائـۀ راه حل هـاى ایدئولوژیک و 

کند. جزمـى 
یکـى از ویژگى هـاى کتـاب ایگلتـون ایـن اسـت کـه هیـچ پاسـخ اسـتوار و یگانـه اى 
(بدان گونـه کـه احـزاب و حکومت هـا از آن سـخن مى گوینـد) در آن به چشـم نمى خورد. 
به بیـان دیگـر، جـواب جزم آلـودى بـراى پرسـش ها وجود نـدارد. به همین خاطر اسـت که 
از دیـدگاه ایگلتـون، هیـچ اندیشـه اى مجـاز نیسـت کـه بنا بر مصالـح کوتاه مـدت دولتى 
یـا جناحـى یـا حکومتـى، دسـت بـه ساده سـازى سـیماى پیچیـدة آینـده بزنـد و تحقق 

بررسى و نقد کتاب پرسش هایى از مارکس
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نقد ترجمه

مدینـه اى فاضلـه را نوید دهد.
ایگلتـون مى گویـد کـه اگـر کتاب کاپیتـال بیش از ده ها بـار با دقت تمام مرور شـود، 
هرگـز بـه چیـزى بـه نـام «مدینـۀ فاضلـه» برنخواهیـد خـورد؛ به عبـارت دیگـر مارکس 
هیـچ گاه چنیـن عبارتـى را اسـتعمال نکـرده، زیرا چنین چیـزى در هیچ چشـم اندازى از 
تاریـخ آینـدة انسـان وجـود ندارد (چه بسـا قـرار هم نیسـت وجود داشـته باشـد). مفهوم 
«یوتوپیانیسـم13» پنـدارى ذهن گرایانـه اسـت کـه داللـت بـر توقـف تاریـخ دارد و اگـر 
حادثـه اى کیهانـى و یـا سـرمایه داران شـیرین عقل کوته نظـر بـه زندگى نوع بشـر خاتمه 
ندهنـد، آن گاه چیـزى جـز میلیون ها سـال کار توقف ناپذیر رودرروى انسـان نخواهد بود. 
سـیماى آن چـه فـراروى تاریخ اسـت، مبهـم مى نماید ولى اگـر اعتقادى بـه کار معقوالنۀ 
انسـان در بهسـازى زندگـى اش وجـود داشـته باشـد، آن گاه مى تـوان اظهـار داشـت کـه 
روزگارى فرامى رسـد کـه زندگـى انسـان ها از فالکت هایـى کـه امروز با آن ها روبه روسـت 

هـزاران بـار بهتر خواهـد بود.
البتـه هنـوز مشـخص نیسـت کـه چهـرة ملمـوس و واقعـى سـازمانى آن بـه چـه 
کیفیتـى اسـت؟ حتـى امروزه بشـر قادر نیسـت پیچیدگى هاى سـاختارى جهـان خود را 
در مجموعـه اى متناقـض و سرشـار از تضادهاى فرسـاینده پیش بینى و ترسـیم کند؛ چه 

برسـد بـه تحـوالت شـگفت انگیز آینده.
مارکـس در ده هـا سـال از عمـر خـود (کـه اگـر یـارى انگلـس نبـود، اثـر علمـى اش 
هرگـز بـه پایـان نمى رسـید)، اساسـاً اعتقـادى بـه آرمان  شـهر نداشـت. او بدون آن کـه به 
آرمان شـهر و بهشـت مـردم دین مـدار توهیـن کنـد؛ بـر این بـاور بـود که «آرمان شـهر» 
ماننـد «سـکوتى در کـوه» اسـت و نقطـۀ پایانـى بـر زندگـى انسـان اسـت. آن چـه امروز 
به عهـدة مـا (یـا به بیـان دیگـر برعهـدة تاریـخ انسـان اسـت)، همانـا انضمامـى آگاهانـه 
بـراى سـاختن زندگـى آینـده اسـت و البتـه ایـن هنوز نـه بدین معناسـت که همـۀ افراد 
آگاهانـه بـراى آینـده اى آرمانـى کار مى کننـد. «کار» هنـوز معطـوف بـه اقنـاع نیازهاى 
روزمـره و احتیاجـات اولیـه اسـت ولـى حاصل نهایـى «کار» میلیون ها انسـان بـه مفهوم 
مجـرد آن، راه را بـراى آینـده بـاز مى کنـد؛ امـا هنـوز نمى تـوان نتیجـۀ همیـن «کار» 
میلیون هـا انسـان را پیش بینـى کـرد؛ زیـرا سـازمان دهى کار و این کـه کـدام طبقـه بـر 
فعالیت انسـان ها حاکمیت و نظارت خواهد داشـت، هنوز مسـئلۀ اساسـى اسـت. ازاین رو 
اسـت کـه ایگلتـون از کار آگاهانانه سـخن مى گویـد. از منظـر مارکس، انجـام کار آزادانۀ 
همبسـته، کار بیگانـه نشـده، کار آگاهانـه و معطـوف بـه کیفیـت در زمانـى کـه برمبناى 
توانایى هـا و محدودیت هـاى خـود تولیدکننـدگان تعییـن شـده، خـود نمایانگـر آزادى 

اسـت (مارکـس، 1378: 131).
مارکـس در کاپیتـال آن جـا کـه از کاالیى شـدن انسـان و نیـروى آن و تبدیـل  همـۀ 
ارزش هـا بـه کاال سـخن مى گویـد، بـراى درهم شکسـتن نظـام غیرمنطقـى سـودگرایانۀ 
سـرمایه دارى از آگاهـى و رونـد کار آگاهانـه (کـه مشـروط بـه آگاهـى طبقاتـى اسـت) 
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تفسـیرى اقتصـادى به دسـت مى دهـد؛ یعنـى تفاسـیر او نـه براسـاس احساسـات رقیـق 
انسان دوسـتانه و اخالقیـات بلکـه براسـاس راهبردهـا و رهیافت هـاى اقتصـادى اسـت. 
بسـیارى بـراى تقلیـل آراء او کوشـیده اند تـا نـگاه اقتصـادى و تاریخـى او را بـه مشـتى 
اخالقیـات احساسـى تقلیـل دهنـد. حال آن که کتاب سـرمایه براسـاس یافته هـاى آمارى 

و مطالعـۀ تحـوالت اقتصـادى سـرمایه دارى تنظیـم و تدویـن شده اسـت.
درحقیقـت کتـاب سـرمایه کلیـد رمزگشـاى سـرمایه دارى و کارکردهـاى درونى آن 

اسـت نـه یـک یوتوپیـاى احساسـى و عاطفى.
ایگلتـون در فصـل پنجـم کتاب تحـت عنوان «مارکـس و اقتصاد» اتهـام آن هایى که 
مى گوینـد مارکسیسـم همه چیـز را بـه اقتصـاد فرومى کاهـد مورد بررسـى قـرار مى دهد؛ 
به عبـارت دیگـر ایگلتـون معطـوف بـه آن دیدگاه هاى انتقادى اسـت که دین و سیاسـت 
و حقـوق و اخالقیـات و امثـال آن را بـه خام ترین وجه ممکن صرفـاً بازتاب هایى از عرصۀ 
اقتصـاد و یـا مبـارزة طبقاتـى تلقـى مى کننـد. پاسـخ ایگلتون این اسـت کـه مارکس در 
کتـاب ایدئولـوژى آلمانـى خـود تأکیـد کـرده که نخسـتین عمـل تاریخى، تولید وسـائل 
ارضـاى نیازهـاى مـادى بشـر اسـت. فقط بعد از آن اسـت کـه انسـان مى توانـد بیاموزد، 
شـعر نغـز بگویـد و نقاشـى هاى دیوارى بکشـد. این یعنـى زیربناى فرهنـگ، همانا «کار» 
اسـت. بـدون تولیـد مادى، هیج تمدنـى در کار نیسـت. از نظر مارکس هـر جامعه از یک 
زیربنـا و روبنـا تشـکیل شده اسـت. زیربنـاى جامعـه، ماهیـت مالکیـت را نشـان مى دهد 
و طـرز اسـتفاده از ابـزار تولیـد یـا شـیوة تولیـد را مشـخص مى کنـد. روبنـاى جامعه نیز 
سیسـتم سیاسـى اجتماعـى مذهبـى را تشـکیل مى دهـد. چگونگـى وضعیـت اقتصـادى 
به نوبـۀ خـود عللـى دارد کـه همـان شـیوة تولیـد، وضع نیروهـاى تولیـدى و ابـزار تولید 

اسـت (تفضلى، 1374: 159).
ایگلتـون نقـل قولـى از جـان گـرى14 فیلسـوف معاصـر آمریکایـى (کـه از منظر قول 
ایگلتـون بـا هیـچ متـر و معیـارى نمى تـوان او را مدافـع صریـح مارکـس برشـمرد) ارائه 
مى دهـد کـه طـى آن «در جوامـع بازاربنیـاد، فعالیت هـاى اقتصـادى نه فقـط از دیگـر 
بخش هـاى حیـات اجتماعـى متمایـز اسـت، بلکـه بـه کل جامعـه سـازمان مى بخشـد و 

گاهـى بـر آن تسـلط دارد».
هدف ایگلتون از ارائۀ این گزاره، تأکید بر دو وجه است.

وجـه اول این کـه اقتصـاد خود مقولـه اى متمایز اسـت و قواعد و نقشـى متمایز دارد؛ 
یعنـى مقولـۀ اقتصـاد و مباحث تحت شـمول آن (ماننـد عرضه و تقاضـا و بازارها و توزیع 
و مصـرف و همچنیـن نهادهـاى مربوطـه نظیـر بانک هـا و مؤسسـات مالـى و...)، از سـایر 
مقوله هـاى اجتمـاع مانند کلیسـا، آمـوزش، دانشـگاه، فرهنـگ و امثال آن کامـًال متمایز 

است.
وجـه دوم این کـه اقتصـاد بـا همـۀ جوانـب و گسـترة خـود، بـه کل جامعـه سـامان 

مى بخشـد.

بررسى و نقد کتاب پرسش هایى از مارکس
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ایـن نظریـۀ صادقانۀ یک غیرمارکسیسـت اسـت. اکنون این پرسـش مطرح مى شـود 
کـه مسـئلۀ اصلـى و مرکـزى در زندگى انسـان چیسـت؟ یعنـى آن چه که همـۀ حلقه ها 
بـه آن ختـم مى شـوند، چیسـت؟ در وهلـۀ اول به نظـر مى رسـد جـواب ایـن پرسـش 

«تولیـد و شـیوه هاى تولید» اسـت.
اخـالق،  مذهـب،  ماننـد  اجتماعـى  زندگـى  روندهـاى  سـایر  نقـش  بدون این کـه 
ایدئولـوژى مسـلط، سـازمان هاى حقوقـى و نظامـى نادیده انگاشـته شـوند، شـاید بتوان 
این گونـه اظهـار داشـت کـه بـدون تولیـد (یعنى بـدون خوراك و پوشـاك و تمـام آن چه 
کـه مایـۀ تـداوم حیات و زندگى روزمرة انسـان اسـت)، چگونه مى توان از اخـالق انتزاعى 

و اعتقـادات کلیسـایى سـخن راند؟
ایگلتـون بـر بداهـت ایـن اصـل نزد عامـۀ مـردم تأکیـد دارد. آن هـا بـدون این که به 
مفاهیـم پیچیـده و پیوسـتگى اقتصـاد بـا همۀ امـور روبنایـى مانند دین، حقـوق، اخالق، 
ایدئولـوژى و سـازوکارهاى پیچیـدة بوروکراتیک آگاه باشـند، عمًال درمى یابند که مسـئلۀ 
اساسـى در زندگى شـان اقتصـاد، تولیـد و کار اسـت. همچنیـن براسـاس تجربـه متوجـه 
مى شـوند کـه عوامـل روبنایـى فوق، امـورى انتزاعـى نیسـتند و به نوعى با مقولـۀ اقتصاد 

در ارتبـاط قـرار مى گیرند.
مثـًال تحریـم نزول خـوارى و تنزیـل کـه در آیین ها و ادیـان بر آن تأکید شـده، داراى 

دلیـل و معناى اقتصادى اسـت.
در آییـن کاتولیـک، نـزول امرى حرام اسـت. در عین حـال در پروتسـتانیزم نزول (یا 
بهـره یـا کارمـزد) یکى از هسـته هاى اصلـى نظام بانکـدارى در دنیاى مدرن بـوده و یکى 

از فعالیت هـاى بدیهـى بـراى گردش اقتصـاد روزمره و حتى جهانى اسـت.
ایگلتـون در پاسـخ بـه تقلیل گرایـى کـه همه چیـز را بـه یـک عامـل اقتصـادى گـره 
مى زنـد، مى گویـد کـه دقیقـاً این سـرمایه دارى اسـت کـه همه چیـز را به اقتصـاد تقلیل 
داده و تمـام هم و غـم خـود را مصـروف منافـع مالـى خـود کـرده و زندگـى انسـان را بـه 

گذرانـدن یـک زندگى رنجبـار فروکاسته اسـت.
زندگـى میلیون هـا انسـان در آفریقا و هند که از گرسـنگى در خیابـان جان مى دهند 
و جنـازة آن هـا را هـر روز بـا گارى هـاى شکسـته بـه گورسـتان مى برنـد، آیـا نشـان آن 
نیسـت که مسـئلۀ اساسـى زندگـى این کشـورها، عقب افتادگـى اقتصادى اسـت؟ امورى 
ماننـد فلسـفه،  ادبیـات، اپـرا، هنـر، رقـص و حتـى معیشـت روزمره بـراى آن هـا معناى 

خود را ازدسـت داده اسـت.
ایگلتـون در مدافعـۀ منصفانـۀ خـود از مارکسیسـم، دین سـازى نمى کنـد و سـعى 
نمى کنـد از آن، یـک رؤیـاى سـادة عدالت جویـى بسـازد، بلکـه آن را به مثابـه روشـى 
پیچیـده و دیالکتیـک کـه از درون پیـکار طبقاتـى زاده مى شـود، مى نگـرد. راهـى بـس 
پیچیـده و درازمـدت کـه از درون هزاران پیکار پنهان و آشـکار عبور مى کند؛ اما شـگفت 

آن کـه پایـان ایـن پیکارهـا بـه نتیجـه اى آخرالزمانـى نمى انجامد.
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زندگـى عملـى نسـل ها و تاریـخ، چونـان کالفـى پیچ خـورده اسـت کـه باید گـره به 
گـره بـا شـکیبایى بـاز شـود و چنانچـه تحریف  گـران معتقدند ایـن گره ها رونـدى خطى 
نیسـتند بلکـه منافـع اقتصـادى خـود را در اشـکال پیچیـده و الیه هـاى درهم تاب خوردة 
ایدئولوژیـک پنهـان مى کننـد. از سـوى دیگـر بـا مطلق کـردن عامـل اقتصـادى، سـایر 
وجـوه زندگـى معنـوى انسـان را از او دریـغ مى دارنـد و همه چیـز را در «داشـتن» و 

«مصـرف» مـدام و مسـتمر بازنمایـى مى کننـد.
آن چـه کـه ایگلتـون در توضیـح مارکسیسـم معتبر مى دانـد، اصل پلورالیـزم در مقام 
تعلیـل رویدادهـاى تاریخـى و اجتماعى اسـت. مثًال در مـورد انقالب کبیر فرانسـه بر این 
عقیـده اسـت کـه علـت انقالب مذکـور مجموعـه اى از علل پیچیـده تاریخـى اجتماعى و 
فرهنگـى اسـت کـه البته نقش یکسـانى ندارند و در میـان عوامل مذکـور عامل اقتصادى 

بـر همـۀ عوامل دیگر رجحـان دارد.
ایگلتـون در کتـاب خـود کـه در حقیقـت دفاعیـه  اى فـارغ از تعصب اسـت مى گوید: 
«انگلـس نیـز کثرت گـرا بود و اصـًال نمى خواسـته بگوید نیروهـاى اقتصـادى، یگانه علت 

موجبـه  در تاریخ هسـتند».15
هـم انگلـس و هـم مارکـس نـگاه مونوفاکتوریل بـه وقایع تاریخـى نداشـته اند. کتاب 
مارکـس دربـارة انقـالب کبیر فرانسـه ضمـن تحلیـل دقیق مناسـبات طبقاتـى و ناتوانى 
مناسـبات زمیـن دارى در ادارة جامعـه نشـان مى دهـد کـه او هرگـز بـه حاکمیـت مطلق 
عامـل اقتصـادى اعتقـاد نداشـت. شـگفت انگیز اسـت کـه باوجـود چنیـن کتابـى کـه به 
تمـام زوایـاى بغرنـج و پنهـان انقـالب کبیر پرداختـه، باز هـم او را متهم بـه تقلیل گرایى 
مونوفاکتوریـل مى داننـد. بدیهى اسـت در رخدادهـاى عظیم تاریخـى و نبردهاى طبقاتى 
درازمـدت، همـۀ عوامـل به یکسـان داراى ارزش نیسـتند و پـاره اى از عوامـل ـ از جملـه 
عامـل اقتصـادى ـ نقـش مؤثرتـرى دارنـد (مارکـس، 1379: 86). درعین حـال مارکـس 
راه حل هـاى معطـوف بـه چارچـوب اقتصـاد سیاسـى و برگشـت بـه گذشـته را عملـى 

نمى دانـد (محیـط، 1382: 272).
ایگلتـون در دنبالـۀ توضیحـات خـود دربـارة نگـرش مارکسیسـت ها به تاریـخ اضافه 
مى کنـد کـه پـاره اى مى اندیشـند کـه تحـوالت تاریخـى از هیچ علـت خاصـى برخوردار 
نیسـت و وقایـع تاریخـى مجموعـه اى از حـوادث بى ربط اسـت کـه به خواب جـن زدگان 
مى مانـد. حـال آن کـه در میـان حـوادث بسـیار مغشـوش و طوفـان مبـارزة نیروهـا و 
طبقـات، بایـد در جسـت و جوى عوامل اساسـى بـود. هنر متفکـران در این اسـت که علل 
بنیـادى طوفان هـا را دریافتـه و رشـته هاى پیچیده را از هـم وامى گشـایند؛ و البته کارى 
بـس غامـض و دشـوار اسـت. از نـگاه مارکـس ماتریالیسـم تاریخى یـک نـوع بیدارکردن 

جهـان از خوابـى اسـت کـه خـودش مى بیند.16
نگاهـى بـه تاریـخ نشـان مى دهـد کـه نبـرد طبقاتى و پیـکار بـراى تصاحـب قدرت، 
هسـتۀ اساسـى تحـوالت بـوده و سـایر جلوه هـاى پیـکار اجتماعـى (ماننـد تعارضـات 
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فرهنگـى و فلسـفى و حقوقـى که بسـیار هم مهـم هسـتند)؛ بازتابى از مبـارزة طبقاتى و 
اقتصـادى هسـتند. گاه چنیـن پیش مى آید که تعارضـات و نبردهاى طبقاتـى در یکى از 
ایـن عرصه هـا شـدت مى یابـد. آن چه که هسـت، تاکنون تحـوالت تاریخى، عمدتاً بسـیار 
غم انگیـز و سرشـار از صحنه هـاى تراژیـک بوده اسـت. وجـه مسـلط ایدئولـوژى در تمـام 
جوامـع طبقاتـى، اساسـاً نگـرش و جهان بینى طبقـۀ حاکـم را بازنمایى کرده اسـت. یکى 
از علـل جان سـختى و دوام طبقـات حاکـم، همیـن سـلطۀ جهان بینـى آن هـا بـر طبقات 
محـروم و سـتم کش بـوده و از ایـن پـس نیـز توده هـاى زحمتکـش راه درازى در پیـش 
دارنـد. تصـور این کـه طبقات حاکم قـدرت خود را به سـادگى و برحسـب عقالنیت واگذار 
کننـد، بعیـد اسـت. ازایـن رو خوش بینـى نسـبت بـه عقالنیـت سـرمایه  داى نیـز امـرى 
بیهـوده به نظـر مى رسـد؛ بنابرایـن تغییرات جدیـدى مى بایسـت در زیربنـاى اجتماعى و 

شـیوة تولیـد رخ دهـد تـا مناسـبات و آن گاه آگاهـى طبقاتى پدیدار شـود.
ایگلتـون معتقـد اسـت مادامى کـه مردم اسـیر نیازمندى هـاى روزمـره و مصائب آن 
هسـتند، امیـدى بـه دگرگونـى انقالبـى نیسـت و تـا هنگامـى که تولیـد به خاطـر «کار» 
فقـط عرصـۀ رنج و دردمندى اسـت، انسـان خوشـبخت به عرصـۀ تاریخ پوینـده و خالق 

پـا نخواهد گذاشـت.
ارزش اقتصـادى در واقـع مابه التفـاوت ارزش تولیـد کار و هزینـۀ کار بـا مـزد واقعـى 
کارگـر اسـت. ارزش اضافـى از آن جـا ناشـى مى شـود کـه مالکیـن سـرمایه، یـک کاال 
(نیـروى کار) را مى خـرد و کاالى دیگـرى (آن چـه کـه کارگـر در فرآینـد تولیـد به وجود 
ارزش  به این ترتیـب  مى آیـد.  حاصـل  سـود  فرآینـد  ایـن  از  مى فروشـد.  را  آورده اسـت) 
اضافـى کـه منبـع سـود اسـت، بـه سـرمایه دار یا مالـک ابـزار تولید تعلـق مى گیـرد. این 
فرآینـد در تکـرار خـود بـه انباشـت سـرمایه17 منجـر مى شـود (فرجـادى، 1370: 39).

مارکـس معتقـد بـود کـه کار بایـد بـه فعالیتى خـالق و هنرمندانـه تبدیل شـود که 
هـدف آن دگرگونـى اساسـى جان و روح و تمامى بسـاطت زندگى شـود (آفارى، 2013) 
ایگلتـون بـا اظهـار تأسـف از این کـه هنـوز اکثریـت عظیمـى از رنجبـران بـه بندگـى و 
بینوایـى مـادى و معنـوى دچـار هسـتند، نقـل قولـى از روسـو را ذکـر مى کنـد: «قوانین 

عمومـاً بـه زیـان ضعفا اسـت و پشـت اقویـا را مى گیـرد».18
هنـوز لشـگر عظیمـى از تکنوکرات ها سـود خود را در بسـتر مناسـبات سـرمایه دارى 
تاریخـى  نومیـدى  به ورطـۀ  هیـچ گاه  ایگلتـون  نـه  و  مارکـس  نـه  البتـه  مى جوینـد. 
گسـترش  اجتماعـى،  زندگـى  همه جانبـۀ  توسـعۀ  کـه  معتقدنـد  دو  هـر  نمى غلطنـد. 
مى توانـد  انسـان  میلیون هـا  آگاهانـۀ  نبـرد  و  دانـش  و  علـم  همه گیرشـدن  فـن آورى، 
چشـم انداز دلنـوازى از یـک جامعـۀ انسانى شـده19 را پیـش روى بگسـترد؛ و ایـن امـر 

نیازمنـد کوششـى درازمـدت اسـت.
یکـى از اتهاماتـى کـه متوجـه طرفـداران پـاره اى از سوسیالیسـت ها اسـت، اعتقـاد 
آن هـا بـه موجبیـت و جبـر تاریخى اسـت. چنین نگرشـى هیچ پایـه و بنیـادى در کتاب 
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کاپیتـال و اندیشـه هاى سوسیالیسـتى نـدارد. تاریـخ به خودى خـود از هیـچ جبـر کـورى 
کـه آن را به پیـش ببرد، برخوردار نیسـت. ظاهـراً این نگرش دنباله مفهـوم« روح جهانى» 
هـگل اسـت کـه همه چیـز در دسـت او ابـزارى کـور اسـت. دنبالـۀ  نگـرش قدرگرایانـه20 
قـرون وسـطایى اسـت کـه هنـوز بـر بسـیارى از اذهان مسـلط اسـت و عمـًال بـه انفعال 
نیروهـاى مردمـى منجـر مى شـود. مارکـس به هیچ وجـه بـه فاتالیسـم انفعالـى قـرون 
وسـطى و همچنیـن موجبیت گرایـى اعتقـاد نداشـت؛ زیرا معتقـد بود که چنین نگرشـى 
بـه انفعـال و عـدم فعالیـت نیروهـاى مولـد در سـاختن تاریـخ آینـده و اسـقرار عدالـت 
اجتماعـى منجـر مى شـود. این کـه تاریـخ بـدون مداخلـۀ آگاهانـه و ارادة او مسـیر خطى 
سـاده اى را طـى مى کنـد (کـه ناشـى از تغییـرات خطـى شـیوة تولید اسـت) نـه در آثار 
مارکـس و انگلـس و نـه در آثـار محققین برجسـته دیـده نمى شـود. این اتهام کـه تاریخ 
براسـاس تقدیـرى ایده آلیسـتى به پیـش مـى رود، توهینـى بـه انسـان و کرامـت بـوده و 

انـکار مسـلم ارزش هـاى آگاهى اسـت (ریـز، 1380: 188).
ایگلتـون در فصـل سـوم کتـاب خـود تحـت عنـوان «مارکـس و موجبیت گرایـى» 

دانشـورانه بـه ایـن اتهـام پاسـخ مى دهـد.
او ذکـر مى کنـد کـه دو آمـوزة عمده در تفکـر مارکس جاى دارد. یکـى از آن ها نقش 
اساسـى اقتصـاد در زندگـى اجتماعـى و دیگـرى همانـا اعتقاد بـه توالى شـیوه هاى تولید 

در سرتاسـر تاریخ است.21
در واقـع ایگلتـون تـالش دارد تـا ثابـت کند مفهـوم طبقـه و تعریـف آن اختصاص به 
مارکـس نـدارد؛ یعنـى فقـط ایدة مبـارزة طبقاتى اسـت که مارکـس آن را چونـان موتور 
اصلـى تحـوالت تاریخـى قلمـداد مى کنـد. گویا قبـل از مارکـس بسـیارى از هنرمندان و 
متفکـران نظیـر میلتـون، شکسـپیر و گلداسـمیت، در آثار خـود از شـکاف هاى اجتماعى 
سـخن رانـده بودنـد. در آثـار فولکلـور هـم به وفـور مى تـوان ایـن شـکاف ها را مالحظـه 
کـرد. حتـى مفاهیمـى نظیر انقـالب، قیام، خیـزش که به مثابـه تفکرات خشـونت آمیز به 
مارکـس الصـاق شـده، هیچ کـدام از ابداعـات نظـرى او نیسـت و چه بسـا ایـن انتسـاب ها 
بـا هـدف ترسـیم چهـره اى خشـونت آمیز از او باشـد (آن چنـان کـه اصـل موجبیـت  یـا 

علیت گرایـى مکانیکـى هـم بـه مارکس نسـبت داده شده اسـت).
حتـى مبـارزة طبقاتى هـم ایدة اصلى او نیسـت. خـود مارکس بارها گفتـه هیچ کدام 
از این مفاهیم «ابداع» او نیسـت. او همۀ این ها را «کشـف» کرده اسـت. مسـئلۀ  موجبیت 
کـه هـم طبقـات حاکـم و هـم پـاره اى از عالقه منـدان بـه او در کشـورهایى که سـاختار 
سیاسـى پس مانـده دارنـد، فقـط یـک جعـل و یـا سـوءتفاهم اسـت (و یـا شـاید بـراى 

عـده اى بهانه اى بـراى اثرپذیرى باشـد).
همـۀ این هـا چه چیـزى را ثابـت مى کنـد؟ طبقـات حاکـم بـراى خدشـه دارکردن 
آراى او (یـا فریـب خـود و دیگـران) دسـت بـه تقلیـب آثار و اندیشـه هاى مارکـس زدند. 
حتـى دموکرات هـاى شـرقى در کشـورهایى کـه بـا سـرکوب خونیـن روبـه رو بوده اند در 

بررسى و نقد کتاب پرسش هایى از مارکس
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دوران هـاى شکسـت و وادادگـى بـه این گونـه ایده پردازى هـا روى  آورده انـد. حقیقت این 
اسـت کـه نـه آن خشـونت پردازى ها و نه ایـن انفعال  گرایـى در هیچ کدام از آثـار مارکس 
تئوریـزه نشده اسـت. اکنـون مى توان اظهار داشـت کـه موجبیت و دترمینیسـم تاریخى22 

هـم در منظومـۀ تحلیلـى و علمى او جایـى ندارد.
از قضـا مارکـس برخـالف متفکـر بـزرگ و کم نظیـرى ماننـد هـگل معتقـد بـود کـه 
هیـچ روح جهانـى و هیـچ عاملى خـارج از زندگى واقعـى در تحول تاریخى دسـت ندارند 
و هیـچ نیـروى کـور و خودشـونده اى خـارج از قوانیـن عینـى و اراده و عملکرد انسـان ها 
در جریـان تکویـن تاریـخ مؤثـر نیسـت؛ چـه اگر چنین بود انسـان ها مى بایسـتى دسـت 
روى دسـت مى گذاشـتند تـا آن نیـروى کـور، تاریـخ را به پیـش و به سـوى بهبـودى 
سـوق دهـد. مارکـس به خوبـى آگاه بود کـه انسـان در مقابـل تغییرات مسـئولیت عملى 
و اخالقـى دارد و تکامـل تاریخـى جامعـه، خـارج از خواسـت و رشـد و بلـوغ طبقـات 
اجتماعـى و تکویـن نیروهـاى تولیـد هرگـز محقـق نمى شـود. وجـه تفـارق مارکـس و 
اگزیستاسیالیسـت ها و قدرگرایان در همین جاسـت. اگزیستانسیالیسـت ها بـر ارادة فردى 
تأکیـد کرده انـد و سرانجامشـان به آنارشیسـم و وادادگى کشـیده شـد. دوران نفوذ آن ها 
بیـش از یکـى دو دهـه نپاییـد؛ زیـرا بدیهـى بـود کـه ارادة آزاد! افـراد قادر نیسـت تاریخ 
پیچیـده و نابسـامان طبقاتـى را بـا همـۀ نیروهـاى آن و تسـلطى که در ذهنیـت تاریخى 
انسـان ها دارد بـا همـۀ  امکانـات و درهم تنیدگـى آن دگرگـون سـازد. ازایـن رو اسـت که 

مارکـس معتقـد اسـت هـگل ایده الیسـت بوده اسـت (تفضلـى، 148).
حتـى طغیـان آنارشیسـت هایى کـه بسـیارى از آنـان در زمـرة نیروهـاى ترقى خـواه 
تاریـخ دو قـرن اخیـر بودنـد نیـز نتوانسـتند تحلیلـى درسـت از تاریـخ به دسـت دهنـد. 
هرگـز  خـود  دموکـرات  و  انسـانى  آراء  على رغـم  تخیل گـرا  سوسیالیسـت  همچنان کـه 
نتوانسـتند چهـره اى از انتظـام تاریـخ آینده و نحوة تکوین آن مسـتفاد دارنـد. حتى خود 
مارکـس از سـیماى آینـدة بشـریت و سـاختار اجتماعـى آن تصویـر خاصـى ارائـه نداد و 

فقـط از انهـدام طبقـات (آن هـم مشـروط به شـرایطى) سـخن گفته اسـت.
بـراى او مقولـۀ پیچیدگـى مناسـبات بین فـردى و نامتوازن بـودن رشـد اقتصـادى 
کشـورها و طبقـات، امـرى بسـیار جدى تـر از آن بـود کـه بتواند بـا صدور احـکام خیالى 
و دسـتورالعمل خشـونت هاى خیابانـى و حتـى ایده هـاى شـایع انسـان گرایانه تاریـخ را 
بـه سـر منـزل مقصود برسـاند. هنـوز هم چنیـن به نظر مى رسـد کـه راه دشـوارى پیش 
روى اسـت کـه نمى تـوان آن را بـا خیال پـردازى و ایده هـاى انتزاعـى و روشـنفکرانه بـه 

رساند. سـرانجامى 
کـه  مى دانسـت  و  نمى نگریسـت  خوش بینانـه  سـرمایه دارى  مدرنیتـۀ  بـه  حتـى  او 
سـرمایه دارى على رغـم نقـش عظیمـى کـه در تکویـن تاریخ بشـریت داشته اسـت، خالى 
از انگاره هـاى ضدبشـرى نیسـت و نمى تـوان به ارزش هـاى او دایر بر ایجـاد وحدت طبقۀ 

کارگـر به راحتـى امید بسـت.
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دو جنـگ جهانـى اول و دوم ثابـت کرد که سـرمایه دارى با تشـدید روحیۀ ملى گرایى 
هنـوز داراى ظرفیت هـاى تاریخـى پیچیـده اى اسـت و مى توانـد اراده هـاى آزاداندیش را 
در گردبـاد مهیـب خـود ازهم بپاشـد. مارکـس به خوبى مى دانسـت که تجمیـع مکانیکى 
اراده هـاى آزاد در ایـن یـا آن کشـور راهـى براى تحقق سوسیالیسـم نیسـت (دومینیل و 

له وى، 1388، ج دوم: 105ـ104)
تعـارض و تناقـض آرا بـراى تحقـق چنیـن جامعـه اى هنـوز هـم به شـدت در جریان 
اسـت. دانشـوران عرصه هـاى گوناگون علم بشـرى، براى هر مرحلـه از تغییرات و تحوالت 
اجتماعـى در جسـت و جوى اساسـى ترین عامل هـا هسـتند و دلیلـى هـم نمى بیننـد کـه 

ایـن عوامـل به گونـه اى خطـى و سـاده و بى تعارض به سـرانجام قطعى برسـد.
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