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 » انقالب«تأمالتی پیرامون تحلیل طبقاتی پدیده 

  امیر راقب 

  

http://www.irdc.ir/fa/content/17146/default.aspx  

  

ماركسیستھا در مواجھه با انقالب شوروی، و در شرایطی كه شواھد و قرائن، شكل گیری یك طبقه ی انقالبی كه 

ان تولید و بحران تقسیم كار باشد را حكایت نمی كرد؛ طبقه ی روشنفكر مبارز حرفه ای و انقالبی برآمده از درون سازم

این تمھید، حتی در درون . را رقم زنندگان انقالب و پیش برندگان آن به سوی انقالب نھایی پرولتری معرفی كردند

را اساسا یك انقالب  ١٩١٧ری انقالب اكتبر پژوھشگران ماركسیست نیز با اما و اگرھایی روبرو شد تا جایی كه بسیا

 . غیرماركسیستی و غیر طبقاتی دانستند

  

شناسان و عالمان سیاست، ھمواره الگوی تحلیل طبقاتی، از محبوبیت در تفسیر پدیده انقالب، در میان جامعه

ھای طبقاتی در كانون توجه وریرسد قرار گرفتن تئاین درحالیست كه به نظر می. شگرفی برخوردار بوده است

شناسانه و نظری پارادایم تحلیل طبقاتی ھای روشھا و توانمندیھا، بیش از آنكه برآمده از ظرفیتمفسران انقالب

شناسی خاصی است كه ارائه ھای منحصر به فرد این چارچوب تحلیل، به ویژه از منظر ھستیباشد؛ حاصل ویژگی

و اجمالی از پارادایم تحلیل طبقاتی  ی، ِشمای كلی، سعی نگارنده برآنست كه ضمن ارائهدر این مجال كوتاه. دھدمی

ی تفسیری جامع از دارد؛ عیار این الگوی تحلیل در ارائه» انقالب«و ادعاھایی كه این چارچوب تحلیلی، پیرامون مفھوم 

  . انقالبات اجتماعی و سیاسی را مورد ارزیابی قرار دھم

***  

ای مواجه رود، دقیقا با چه پدیدهدر مفھوم سیاسی آن به میان می» انقالب«چیز باید دید وقتی سخن از  پیش از ھر

ھای متعدد و متنوعی كه در مواجھه با ھستیم؟ البته پاسخ به این پرسش با نظر به ابعاد وسیع این پدیده و نیز روش

توان بر روی این طلبد اما میتر میمجالی گسترده شود،ھا از سوی دانشمندان اجتماعی به كار بسته میانقالب

از . قرار دارند» قدرت«ی سیاسی دیگری، در نسبت خاصی با مفھوم ھا مانند ھر پدیدهموضوع توافق داشت كه انقالب

ھا نقالبا  ھا در درون یك جامعه تعریف كنیم؛ مآالای از آرایش و توزیع ارزشبندی ویژهاین منظر، چنانچه قدرت را صورت

به عبارت دیگر، اگر قدرت . ی ھدف خود خواھند بودھا در جامعهپنجه در پنجه افكندن با نظام حاكم توزیع ارزش

از (ی آن جامعه »ارزشھا«ی منحصربه فردی از نظام توزیع سیاسی مستقر در یك جامعه را نیروی طراح و پشتیبان گونه

كم و یا دست  -توان حاصل وقوع را می» انقالب«قلمدادكنیم، ) شودسازوكار اقتدارآمیز عمل قدرت سیاسی غفلت ن

» نیروی انقالبی«به این ترتیب، . نوعی بحران در این سازوكار توزیع ارزشھای اجتماعی به شمار آورد  -   ادعای وقوع

و یا یكسره  ی الگوی نسبتا متفاوتنیرویی است كه با تاكید و دست گذاشتن بر روی ھمین بحران، ارائه دھنده

و » درستی«بوده و نیز مدعی ) در برابر الگوی قدرت مورد استناد حاكمیت(  ای از نظام توزیع ارزشی دگرگونه

  . باشدالگوی مطلوب خود » حقانیت«
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ارتباط مستقیمی با » شناسی انقالبجامعه«مطابق آنچه كه در سطور باال بدان اشاره شد؛ تفسیر انقالب از منظر 

  : و پرسش ذیل خواھد داشتپاسخ به د

ی آنچه تفسیری آشفته از نظام توزیع و ارائه) رك به سطور باال(» بحران«نخست باید بررسی كرد كه فھم            -

گیرد و سازوكار فلسفی صورت می  - ی فكری ی انقالبی است، چگونه و تحت كدام منظومهھا در جامعهارزش

  ست؟چگونه ا» فھم«ی این شناسانهروش

بایست به ارزیابی استراتژی طراحان و حامیان پس از پاسخ به سوال فوق و با تكیه بر آن است كه می           -

  . پرداخت و آن را محك زد» وضع موجود«انقالب، پیرامون راھھای برون رفت از 

ھرچند این دو ركن، ارتباط وثیقی نیز با . انقالب قلمدا كردتوان دو ركن ھر پژوھش نظری پیرامون دو برش فوق را می

پوشی در دستیابی به تحلیل جامعی از ھر یكدیگر دارند اما باید توجه داشت كه ھریك از آنھا رھیافتی غیرقابل چشم

در . در گوشه و كنار پھنه ی عالم ھستی و یا در برگ برگ تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی است» انقالب«

ھای فوق، به میدان آورده و ھای خود را در پاسخ به پرسشھای تحلیلی گوناگون، ھریك داشتهینجاست كه چارچوبا

  .خوردمحك می» انقالبھا«عیار آنھا در تفسیر 

   

    :ی انقالب ذیل چارچوب تحلیل طبقاتیپدیده

ھای تحلیلی پیرامون ترین چارچوبی از رایجچنانكه اشاره شد تحلیل طبقاتی، در میان انواع متفاوت الگوھای تحلیل، یك

در ارزیابی تفسیری كه محققان مسلح به این پارادایم، از . رخداد انقالب در جوامع گوناگون بوده و ھمچنان نیز ھست

ھای طرح شده در صدر این بایست به ردیابی پاسخ برآمده از درون این الگو به پرسشدھند میانقالبھا ارائه می

از (نخستین ) پرسش(به واكاوی چگونگی مواجھه ی الگوی طبقاتی، با ركن   در این مجال، صرفا. پرداخت یادداشت

پرداخته و تالش خواھیم كرد تا به شناخت و ارزیابی اجمالی ) میان دو ركن شناسایی شده در ھر روش تحلیل انقالب

» تحلیل طبقاتی«فلسفی پارادایم   -فكری  بحران معطوف به انقالب، متناسب با منظومه» فھم«سازوكاری كه به 

- ؛ ذیل روش) ركن دوم(شودرفت از بحران كه در این الگوی تحلیل ارائه میھای برونارزیابی نسخه. انجامد بپردازیممی

ھای شناسی فلسفی آن قرار دارد و بنابراین، وجود ھرگونه نارسایی در این بخش، قوت نسخهشناسی و ھستی

ی جامع این مفھوم، مجالی ناگفته پیداست كه مطالعه. ب تحلیل طبقاتی را به چالش خواھد كشیدانقالبی چارچو

    .طلبدگسترده تر می

***  

ی چالشی با الذكر نیز محل توجه قرار گرفت؛ به معنای نوعی مواجھهی انقالب، ھمانظور كه در فقرات فوقپدیده

رو، در ارزیابی رھیافتھای نظری الگوی از ھمین. گوناگون آن است در یك جامعه، در ابعاد و زوایای  مستقر» نظم«

كند و تصویری كه از آن ارائه بیان می» نظم اجتماعی«بایست تفسیری كه این الگو از طبقاتی در تحلیل انقالب، می

  . دھد را بازشناختمی
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در » تقسیم كار«ی اصی از سامانه، آن را به نوع خ»نظم اجتماعی«چارچوب تحلیل طبقاتی، در مواجھه با مسئله 

شناسانه، چگونگی آرایش قدرت سیاسی در درون یك جامعه، ارتباط مطابق با این چارچوب روش. دھدجامعه ارجاع می

» ارزش«ھمان تقسیم   باید توجه داشت كه در اینجا تقسیم كار، به تعبیری،. مستقیمی با الگوی تقسم كار آن دارد

باشند متناسب با نقش و جایگاھی كه نیروھای اجتماعی در درون نظام تقسیم كار حائز می در درون جامعه است كه

ھای ماركسیستی به معنای گروھی از افراد است كه در این نیز در پژوھش» طبقه«اصطالح . گرددبه آنھا تخصیص می

-گران ماركسیست بر اثرگذاری مولفهاز این منظر، تاكید پژوھش  .كار، حائز جایگاه و شأن یكسانی ھستندنظام تقسیم

ماركسیستی   -  نماید اما آنچه چارچوب تحلیل طبقاتیقدرت سیاسی، چندان بدیع نمی  بر آرایش» توزیع ارزش«ی 

) الگوی قدرت(در درون نظام توزیعی » ارزش«كند تفسیر و تعریفی است كه از چیستی را از الگوھای دیگر متمایز می

شناسی و چارچوب فكر فلسفی ماركسیستی ھای طبقاتی ھرچه بیشتر با روشتحلیل  ست كهاینجا. دھدارائه می

  . خوردپیوند می

به عبارت دیگر، تفاوت نظامات گوناگون . شناسندرا به عنوان عامل تحول و تطور تاریخ می» كار«ھا ماركسیست

ی تقسیم كار، از این منظر، مراد از شیوه. ستسیاسی و اعصار متمایز تاریخی، حاصل تطور سازمان كار ا   -اجتماعی 

، سطوح متفاوتی از مالكیت ابزار تولید، نیروی كار و »تولید«الگویی است كه مطابق آن، ھریك از طرفین درگیر در فرآیند 

مسلط بر باشند كه برآیند آن، تمایز دو طبقه كارفرما كه مالك ابزار كار و نیز تملك محصول حاصل از تولید را دارا می

به این ترتیب، در الگوی تحلیل . باشدكار خود است می» نیروی«ی تولید و محصول آن است و كارگر كه تنھا مالك شیوه

زند؛ عبارت خواھد بود از جایگاھھا و و چگونگی توزیع آن كه بافت سیاسی ھر جامعه را رقم می» ارزش«طبقاتی، 

كنند و دارایی ھریك از طبقات، مطابق آن جامعه اشغال می» ولیدی تشیوه«سطوحی كه طبقات اجتماعی در ساخت 

ای ی تولید خاصی استوار بوده و به گونهقدرت سیاسی، بر شیوه. با ھمین جایگاھی است كه در این سامانه دارند

این بافت، بحران  در درون. كنداقتدارآمیز از تداوم سازمان كار برآمده از این شیوه تولید، پشتیبانی و آن را تثبیت می

است كه موتور محركه ) ی استقرار نیروھا در آنی تولید و نحوهشیوه(اجتماعی به معنای بحران در این سازمان تولید 

  . انقالب خواھد بود

طبقاتی، ماھیت   -شود كه از منظر چارچوب تحلیل ماركسیستی مشاھده می. گردیمبه الگوی تحلیل انقالبھا باز می

حال . دھدقرار می» وضعیت بحرانی«ھا در جامعه به گونه ای است كه جامعه را ھمواره در یك ارزش بافت توزیع

كه این استعداد بالقوه انقالب، چگونه و ذیل كدام منظومه فكری، از سوی نیروھایی ) رك پرسش ھا(پرسش اینجاست 

كه ناگفته پیداست چنانچه  فھم، از آنروست شود؟ تاكید بر مولفه می» فھم«بایست حمل كنند كه بار انقالب را می

ی انقالبی نینجامد؛ انقالب نیروی خود را درنخواھد یافت و در طبقه) فھم مشترك(این مفاھمه صورت نگیرد و به تفاھم 

بحران در سازمان شیوه » فھم«در تالش برای استدالل، پیرامون روش . رسداش نمیبینی شدهمآال به سرانجام پبش

برانگیزترین وجوه منظومه حال ابھامترین و درعینبرآمده از آن، به یكی از پیچیده) توزیع ارزش(تقسیم كار   وتولید 

پاسخی است كه ماركسیستھا به پرسش ما پیرامون » ءگشتگیشی«مفھوم . رسیمفلسفی ماركسیسم می

دھند كه ھرگاه جھان آنھا توضیح می. نددھسازوكار دستیابی به الگوی فھم بحران موجود در نظام توزیعی جامعه می

در ھر مرحله است تداوم یابد   ھا، بیش از آنكه مقتضی فرآیند تكامل كارنھادھای اجتماعی، یعنی نظام توزیع ارزش

در این ھنگام، سازمان كار، ظرفیت جذب نیروی . آیدپدید می  ء گشتگی ، وضعیت شی) سازمان كار، فرسوده شود(

  . كار آوانگارد و پیشرو را نخواھد داشت و فروپاشیده خواھد شد



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

به سوی فھم » نظری«كننده خواھد بود كه ماركسیستھا چگونگی گذار از این فھم اما این پاسخ، تنھا زمانی قانع

سوال اینجاست كه دقیقا كدام تحوالت عینی و اجتماعی را  .ی انقالبی را نیز استنتاج كنندطبقه  مشترك و عملی

ماركسیستی در تفسیر   -آشیل الگوی تحلیل طبقاتی  توان شاھد این تحول نظری گرفت؟ این، ھمان پاشنهمی

ماركسیستھا در مواجھه با انقالب شوروی، و در شرایطی كه شواھد و قرائن، . است) پیش و پس از تحقق آن(انقالبھا 

ی كرد؛ طبقهی انقالبی كه برآمده از درون سازمان تولید و بحران تقسیم كار باشد را حكایت نمیگیری یك طبقهشكل

برندگان آن به سوی انقالب نھایی پرولتری معرفی زنندگان انقالب و پیشای و انقالبی را رقمروشنفكر مبارز حرفه

ت نیز با اما و اگرھایی روبرو شد تا جایی كه بسیاری انقالب پژوھشگران ماركسیس  این تمھید، حتی در درون. كردند

  .را اساسا یك انقالب غیرماركسیستی و غیر طبقاتی دانستند ١٩١٧اكتبر 

حال اگر از تاریخ تحول ماركسیسم در اروپا و غرب فاصله بگیریم، باید گفت كه ھمین ابھامھا و اما و اگرھا و نیز برخی 

از جمله نادیده انگاشتن نقش معیارھای معناساز و فرھنگی در نظام (ی منطقی این نظریه دیگر از تناقضھا و شكافھا

ماركسیستی پیرامون تحوالت   -باعث شده است كه تحلیلھای طبقاتی  [1]١)توزیع ارزشھای اجتماعی و سیاسی

مندی علیرغم بھره) مینظیر دو پدیده نھضت مشروطیت و انقالب اسال( سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر كشورمان 

گی نظری، از منظر تطابق با شواھد عینی و تاریخی، ھمواره با مشكالت زیادی دست وپنجه نرم از تعدد كّمی و فربه

ھای ارزشی و ی ایران و اھمیت مضاعف انگارهاین امر، به ویژه با نظر به بافت فرھنگی و تاریخی جامعه  توجه به. كنند

كم بازاندیشی در كاربست چارچوب تحلیل م زدن تحوالت تاریخی این اقلیم، بازنگری و یا دستھا، در رقفرھنگخرده

تواند به رو، میانداز پیشفرآیندی كه در چشم. سازدساز معاصر كشورمان را ضروری میطبقاتی پیرامون تحوالت تاریخ

نقالب در این مرز و بوم انجامیده و شناسان و پژوھشگران اگشوده شدن افقھای تفسیری بدیعی پیش چشم جامعه

   .به بار آوردنتایج نظری شگرفی 

                                                
   .طبقاتی از انقالبھا از عھده و مجال این یادداشت خارج است بررسی تفصیلی نارسایی ھای چارچوب تحلیل [1]١


