
  

 
 
 
 

 
 «ارتدکس»مقابل مارکسیسم در  نیلن

 

 سیرل اسمیت
 سعید اسماعیلیترجمه: 

 

( متفکر مارکسیست رادیکالی است که پس از بازنشستگی 2008-1929دموکراسی رادیکال: سیرل اسمیت ) 
( را نوشت. دلمشغولی عمده او در 1996بهترین آثار خود از جمله کتاب مارکس در هزاره ) 1990در سال 

است. اسمیت در  های تروتسکیستاین دوره بازنگری در آراء پیشین خود و رفقایش به عنوان مارکسیست
می  ارتدکسمقاله پیش رو، منتشر شده در کتاب مارکس در هزاره، به بررسی نسبت لنین با مارکسیسم 

 .پردازد

*** 

ای با آن هیچ مخالفت اساسی و  کردمی تیحما یوتسکئکارل کا ینظر مرجعیت از نیلن 1914تا اوت 
 همچنان اما ،ه بودندمبارزه کرد پلخانف گئورگی یاسیخط س علیهدهه  کیها کی. اگرچه بلشونداشت

 دانستند.میمارکس و انگلس  را، تنها با اصالحاتی جزئی، ادامه برحق آثاراو  یفلسف هایهنوشت
 

، بود هم پلخانفتحت حمایت که الملل بین سرشناس در مقام رهبر یکائوتسک[، گذشته] قرن لیدر اوا
کرد. تا این ملزم می تیسیالیامپررا به اقدام علیه جنگ کارگر  ۀطبق هایی را امضا و بعضاً نوشته بود کهقطعنامه

 ی  هایورتامپرا از ی،ستیالیدر جنگ امپر[ پلخانفنفر ]یعنی کائوتسکی و دو  نیاهر یک از  1914در اوت  که
 یرا تاگشیدر را قیصرآلمان به بودجه جنگ  یهادموکرات الیسوس وقتی . هم طرفداری کردندمخالف 
این توجیه  برای، «پاپ مارکسیسم»، این . کائوتسکیبود بکنشتیکارل ل ی مخالفصدا تنهادادند، موافق 
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شده احزاب رفتهیپذ یهانسازمان ج دوم که المللبیناز مارکس و انگلس پیدا کرد.  هاییقول سازش نقل
   .دیرس انیبه پا ی بودکارگر

 تر ازپیش . او چهار سالشتتعجب ندا یلوکزامبورگ جاا زر یبرا «ارتدکس» مسیرهبر مارکس چرخش نیا
ی رگ به طرزلوگزامبو. را گرفته بود یکائوتسک طرف نیلنای که بریده بود، در همان مناقشه یکائوتسک
ز ارا  یپرولتر المللبینتا اصول  جنگید نهقهرمانا با همفکران خودکرد و  لیتحلالملل را انحالل بیندرخشان 
 کرده شانتشجیع دموکرات الیکه رهبران سوس یدست اراذل و اوباش هب رزا 1919در سال  ند.کن نو اعالم

    .به قتل رسید ند به طرزی وحشیانهبود
 ،ه بودشد هشوک ولتح نیکه از ا لنینمنتظره بود. ریکامالً غ نیلن برای 1914در سال  یکائوتسک انتیاما خ
ر مورد د قیبه تحق کردشروع به همین دلیل  و کند پیدارا  این تحول ینیع یو مبان هاداللتگرفت همه  میتصم

  .دزاز آنها حرف  به ندرت گو این که -خودش یهادهی، از جمله االمللبین یهادهیا همه جوانب
اهی به با نگد. آور یبه هگل رو ژهیبه مطالعه فلسفه و به و]جهانی اول[ در آغاز جنگ و  یسدر سوئ لنین

 خیتاراز  ییهاو بخش علم منطقچگونه مطالعه  دریافت کهتوان یم 1914 -15های او در سال« دفترهای»
 ینادیکال ار ماهیت خیتاری از نیاستال روایت عاًطببرای لنین رفته رفته اهمیت بیشتری پیدا کرد. هگل فلسفه 

   .کرده استرا انکار  لنین شهیدر اند چرخش

 آثار بر و بود دفاع کرده «ارتدکس» رویکرد ازتجربی  نقادی و سمیالیماترکتاب در  1908در سال  نیلن
 «دفترهای» رد 1915 سال ولی. و استناد به او در مقام مرجع بسیار تکیه داشت یوتسکئکا از قولو نقل پلخانف
. این 1«!دندکرها مارکس را درک نستیاز مارکس کی چیه گذشته وقرن  مین»: نوشت کاپیتالمورد خود در 

هگل  از ی داشتسع لنین. کنار گذاشت شعار صرفبه عنوان  دینبا در نقد خود را نیلنتوجه اظهارنظر قابل
رد، بهره بگی پلخانفو  یکائوتسک ی خویش ازاسیو س ینظرگسست  روشن کردنو  عمق بخشیدن یبرا

 گسستی با تاخیر که باالخره متوجه ضرورت آن شده بود. 
 نقادی و سمیالیرمات»را با  «دفترها»تقالی بسیاری کردند تا  -خود من!از جمله  -«ارتدکس یهاستیمارکس»

در  مثال ممکن است.چنین کاری ناالبته و . بود آشتی دهندنوشته شده  از آن سال قبل 6که فقط لنین « تجربی
: نویسدیمهفت سال بعد  خواند ومی« یونروحاناندیشی تاریک»را  یستیآلدهیفلسفه ا نیلن 1908سال 

 . 2«شمندانههو سمیالیماتره ب احمقانه سمیالیماتراست تا  کتریهوشمندانه نزد سمیالیماتربه هوشمندانه  آلیسمایده»
 نویسد:می« دفترها»در ولی حاال  بود موضوعی فرعی اولشدر کتاب  با پلخانفاو  نظرهای اختالف
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د در نق پلخانف: رهی، و غمکتب ماخ، گراییکانتنقد مدرن  مسئلهدر مورد 
ه به وامانم عسیالیماتر دگاهیاز د غالباً گری(گرایی ) و به طورکلی الادریکانت

بدون  ای کاری و در همان ابتدکیالکتید مسیالیماتر دگاهیدپردازد نه از موضوع می
 .3کنددرگیری جدی آنها را رد می

 

 .کند کامله بود آموخت پلخانفکه از  یفلسف هایاندیشه از را خود گسست قادر نبودهرگز  نیلن همه نیبا ا
 
 

 لنین و دولت
 یان واقعداست خصوص ( ارسال کرد که در1936-1883) کامنف برای یادداشتی نیلن 1917سال  ژوئیهدر 

 کند:یم آشکار فراوانی نکات سمیمارکس تحوالت
 

]در  شدماگر من کشته که کنم  یاز شما خواهش م کامال محرمانه ،کامنف قیرف
وان با عناز من  ریاست[ دفتن شد ماربی ابه معنای نفله شدن ی شتریب یروس

 وق در)این دفتر را در یک گاوصند را به چاپ بسپارید« دولتو  سمیمارکس»
 یها. تمام نقل قولامی رنگ قرار دادهآبآن را در یک لفاف (. امگذاشتهاستکهلم 

ام. آورده را در آن گردکائوتسکی با پانکوئک  مناقشه هایمارکس و انگلس و نیز 
 نمه گمابشود.  شیرایو دی. فقط باهاازخوانیو ب هاای از مالحظهمجموعه عالوهبه
 چونست، به نظرم کار بسیار مهمی اهفته منتشر شود.  کیتواند ظرف یاثر م نیا

لبته و ا .من[ از دیأک]ت نده اخارج شد خطکه از  ستندیو پلخانف ن یوتسکئفقط کا
 4بماند.خودمان  نیب: کامال محرمانه شرط کیبا  که گفتم نهایهمه ا

 

کمال  رد -نکرد  را تمام آنهرگز  اثری که – دولت و انقالبمطالب در  نیا نوشتن شروع کرد به نیلن وقتی
 وضوعم نی. اشده است ی سپردهفراموشبه بوته  مارکس و انگلس هایدیدگاهچه اندازه  تاتعجب متوجه شد 

 ی،ولترپر نقالبا، پس از سمیانتقال به کمون انیسرنوشت دولت در جر پایکه  بودجالب توجه آنجا  ژهیبه و
 آمد. به میان می
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 معه کهنایگزین جاطبقه کارگر ... انجمنی را ج» :کندیمارکس نقل م فقر فلسفه ای ازجمله نیمثال لنرای ب
وجود  ص کلمهفاقد طبقه و ستیز طبقاتی است و دیگر قدرت سیاسی به معنای اخپورژوازی خواهد کرد که 

 عباراتاز  یکی»گوید به آن می کنایه باکه  کندای پیدا میفقره ستیکمون فستیمانو در ا 5«.نخواهد داشت
 :«سمیفراموش شده مارکس

 
م طبقه به مقا ایپرولتارعبارت است از ارتقای طبقه کارگر در انقالب  قدم نی... اول

د را قدرت سیاسی خو ای. پرولتارو کسب پیروزی در جنگ برای دموکراسیحاکم 
ند کخارج  یبورژوازرا از چنگ  هیسرما به کار خواهد بست تا مرحله به مرحله همه

بقه طر قالب د افتهیسازمان  یایپرولتار یعنرا در دست دولت، ی دیتول وسائل تمام و
 6م، متمرکز سازد.حاک

 

نگلس امارکس و  که را «ایپرولتار یکتاتورید»عبارت به صراحت  دولت و انقالبدر  نیلن یملب است بدانجا
 یاندهاکم سازمحطبقه الب در قخود را  ای: پرولتارگیردمی دهیا نیمعادل ا قاًیدقاند کردهآن استفاده گه گاه از 

 .«از بین رفتن» کند بهمیشروع  فوراًدولت  و سپس .کندیم

از سر  1871در سال  سیتجربه کمون پار بر اثرکه مارکس کند به تحوالتی لخصوص اشاره میاعلی نیلن
ثل سه دیگر متالش بعدی برای انقالب در فران» به روشنی بگوید: ستتوانیاکنون ممارکسی که . گذراند

و  کوبدم میدر ه گذشته ماشین نظامی بروکراتیک را از دستی به دست دیگر منتقل نخواهد کرد، بلکه آن را
 7«.این پیش شرط هر انقالب مردمی واقعی در قاره اروپا است

ن همادر  را ینیگزیجا نیا فرمه مارکس کند کیم یادآوری نی؟ لنرا بگیرد «ماشین» نیا قرار بود جای زیچه چ
 .کرده بود دهیکمون خود را سازمان دید کهای میشیوه

 
 د.نشو آن نیگزیجا «مسلح مردم» وگردد  منحل دیبا دائمی. ارتش 1
شوند و ه فراخواند الزم باشدهر زمان که منتخبین  گردند وانتخاب  سراسری یریگ یمردم با رأ ندگانی. نما2

 ند.وش ات تعیینانتخاب قضات نیز از طریق. باشدکارگر  کی هم دستمزدشان دستمزد
اشد ب یکارگر یک هیئت دیکمون با»به او دستری ندارند کنندگان انتخاب مدیر یا رئیس که کی ی. به جا3

 «هم مقننو  هم مجریهمزمان  ی،پارلمان ئتیه کینه 
 8.رندیگببه عهده  یمحل یهارا کمون یدولت مرکز یاز کارکردها یاریبس -4
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 در یزیچ چنینگفت، میسخن  یاراپرولت یکتاتورینظم موجود و استقرار د قهرآمیز یمارکس از برانداز یوقت
 یعادل روسم را کارگران و سربازانشوراهای  بود و هم عقیده مارکسبا  نیلن 1917ذهن داشت. در سال 

ناشی  هایاز جنگبرآمده  یدیو ناام بیرحمیاما  .9«مونک عاز نو کیدموکرات یجمهوریک »دید: میکمون 
ه به بوت رگیبار دها و این ایده برد میانرا از  تصورات نیهمه ا یداخل هایو جنگ سایر کشورها مداخلهاز 

  شد. ی سپردهفراموش
 نوشتهاه قبل مچند که  لیآور تزهای یبه استثنا دیشا، ننوشت دولت و انقالب مثل یزیهرگز چدیگر  نیلن

 یاتورکتید»ت ز عبارامعلم خود  خام ریتفس بود وپلخانف  رویپ یدر مورد همه مسائل نظر باًیتقر شده بود. او
و  هاکیمنشوی آر اس دی ال پی یعن هر دو جناح یهابرنامه درکه تفسیری بود،  رفتهیرا پذ «ایپرولتار

 یتیتوسط اقل باید «یکتاتورید»این  گفته بود بود که پلخانف میدیبود. همانطور که د آمده یهایکبلشو
 .«یدموکراس» قالبی دولتی و متضاد با قالبدر فداکار اعمال شود، 

 کرد ویم سمیمارکس از کمون تصور کشف دوباره بخشی از زمان خود را صرف 1914-17 یهادر سال نیلن
به  رجوع لنین ضمن. کندالملل متحول بین یبه فروپاش نظربا را  هایشکوشید اندیشهضمن نقد خود می

در  لذا ود.به گریبان بدست  انحراف جنبشی که خودش هم در آن مشارکت داشت با ،موضوعات نیتریادیبن
 یتسیالیسوس انقالب به واسطهخود  کردن رها یبشر براراه پیش روی  ازتر قیعم یدرکی بعدی او هاکتاب
 هعد هم بب و افتین ادامه هیچگاهکه  بودند یکار آغاز هنمایند هاهمه، این کتاب نی. با ای جریان داردجهان

 شد. ی سپردهفراموش
ن ایفاع از ددرگیر  نیو لن شد روشنهمه  یبرا پلخانفو  یکائوتسک یاسیس یهادگاهیکه د پس از آن یحت

از ب، ه بودرفته شدگبوده که علیه آنها به کار مارکس و انگلس های موضوع شد که افکار او  به واقع اندیشه
 درهگل  تیاهملنین متوجه  وقتی یحت 10مبارزه بطلبد.آنها را به  یفلسف هایدیدگاهمنتشر نکرد که  چیزی هم

و  .شود ود رهاخ مربی نفوذنتوانست از باز هم  پی برد، پلخانف هایبودن بحث یو به سطح شدتفکر مارکس 
از آن  داشت. بعدنآن وجود  تیاهم توجه به ای پیش بردن این کار یبرا دیگر مجالی 1917از سال  البته بعد

ین در ا ینیع زیابیار هرگونه آن شد کهانع از م کرد لیبه جهان تحم سمینیکه استال نیلن یریاساط ریتصوهم 
 .خصوص صورت گیرد

دو  البته. به زبان آوردهگل  خود از شدر مورد خوان یاکلمه ندرتبه  نی، لندانممیدر واقع، تا آنجا که من 
از  خیریذکر  همآنجا  یحت که( 1922)جو مبارزه سمیالیماتر تیاهم درباب ایدر مقاله یکی. شناسمیاستثنا م
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بدون  نیلن هم. آنجا 32-31صفحات  در 1920- 21ی هاسالطی  هیبحث اتحاد رد یگرید و کندیم پلخانف
  .صحبت کنددرباره فلسفه تواند نمی پلخانفاستناد به نام 

 
ما شو بگویم  کنم باز یجوان حزب پرانتز یاعضا دهید برای استفاده اجازه

 - انفپلخ یفلسف یهابدون مطالعه همه نوشته داشته باشید که دیام دیوانتینم
ورد مدر  چون، دیشو هوشیار ی وواقع ستیکمون کی -منظورم مطالعه واقعی است

 11سراغ گرفت.توان نمیجهان  یکجا چیدر ه از آثار او بهتر سمیمارکس
 

 کیکه شامل  شد پلخانفآثار  از ویراست خاصی انتشار خواستار هم افزود و در آن یپاورق کی یحت لنین
 . نمایه هم باشد

 
د هرگز دوم گم ش المللبین روزگارمارکس که در  شهیاند یفلسف یمبان :است نینشان دهم ا دارم یآنچه سع

 سمیسرد مارکود در موخ «د نظریتجد» کند به شروع نیاستال آنکه قبل از ینشد. حت پیدا از نو سوم المللبیندر 
 یاساس یهاندیشها –12یوپیهای جیپردازان بلکه زیر فشار چکمهتجدیدنظری نه متکی به قلم نظریه –

 مدفون شده بود. مارکس 
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