ماراتن ُمھمل بافی
نقدی بر مقاله ی انقالب چه مفھومی دارد؟ بھرام رحمانی
پارسا نيک جو
بھرام رحمانی يکی از چھره ھای نام آشنای صنعت مقاله نويسی در زبان فارسی است .گذشته از اين̊ بی شک
می توان ايشان را بر پايه ی فرآورده ھای انبوه اش ،يکی از زحمت کشان ِانبوه ساز به نام عرصه ی صنعت
مقاله نويسی نيز قلمداد کرد .اما کيست که نداند توليد انبوه در عرصه ی انديشه ،آن ھم به صورت فردی،
مستلزم صرف چه نيروی توانا فراسايست .بديھی است چنان چه اين نيروی از دست رفته ،باز توليد گسترده
نشود ،رفته رفته سبب فرسوده گی نيروی خالق ذھنی و افتادن به ورطه ی توليد فرآوردھای نخ نما و ُبنجل
خواھد شد .مقاله ی انقالب چه مفھومی دارد؟ نوشته ی بھرام رحمانی يکی از نمونه ھای مثال زدنی فرآورده
ھای بُنجل صنعت مقاله نويسی انبوه در زبان فارسی است .نوشته ی ايشان فاقد ھر گونه ساخت منطقی و
سرشار از مفاھيم و احکام و استدالل ھای غير منطقی است .در ادامه می کوشم با بررسی و باز خوانی
فرآورده ی ايشان ،مدعای خود را مستدل کنم.
ھر فرآورده ی بُنجلی را می توان با وارسی و بررسی اجمالی کيفيت مواد استفاده شده در ساخت آن فرآورده،
از فرآورده ی مرغوب بازشناخت .مقاله يکی از فرآورده ھای مفھومی است ،در نتيجه مفاھيم روشن و گويا،
احکام سنجيده و استوار و زنجيره ی استدالل ھای منطقی از مواد ضروری ساختن /نوشتن ھر مقاله ی
ل بررسی
روشنگر و درخور تأمل است .به اين اعتبار می توان گفت يکی از راه ھای شناخت مقاله ی بُنج ̊
ميزان ِ روشنی مفاھيم و سنجيده گی احکام و منطقی بودن استدالل ھايی است که آن مقاله با آن و بر پايه ی
آن ساخته  /نوشته شده است .با يک نگاه اجمالی به نوشته ی بھرام رحمانی به روشنی درمی يابيم که مفاھيم و

احکام و استدالل ھای به کار رفته در نوشته ی ايشان نه گويا و روشن اند ،نه سنجيده و منطقی .برای نمونه
به اين چند بند از نوشته ی ايشان توجه کنيد:
» کارل مارکس ،راه رسيدن به آزادی و برابری را گذر از انقالب می داند .در معنای انقالب مارکسيستی
اقدامی است که بر اثر آن حاکميت يک طبقه اجتماعی به گونه ای قھراميز به طبقه ای ديگر منتقل شود.
مفھوم انقالب ،در اين معنا ،به معنای پذيرش فلسفه تاريخی مارکسيستی و حاکميت و طبقه است «.ھمان
گونه که می بينيد اين بخش از نوشته ی بھرام رحمانی بيشتر شبيه ساالدی از کلمات و احکام بی معنا است.
از ايشان بايد پرسيد به راستی کدام مارکسيستی ،انقالب را اقدامی می داند که بر اثر آن حاکميت يک طبقه ی
اجتماعی به گونه ای قھرآميز به طبقه ی ديگر منتقل می شود؟ برای مثال کدام مارکسيستی می پندارد انقالب
سوسياليستی يعنی انتقال حاکميت طبقه ی سرمايه دار به طبقه ی کارگر؟ يا انقالب بورژوايی يعنی انتقال
حاکميت طبقه ی فئودال به طبقه ی بورژوا؟ کيست که نداند در انقالب اجتماعی حاکميت طبقه ی حاکم به
طور ديالک تيکی نفی می شود نه منتقل .مھم تر آن که در انقالب سوسياليستی نه فقط حاکميت طبقه ی حاکم
نفی می شود ،بل دستگاه ھای اداری و نظامی و ايده ئولوژيک حاکميت بورژوازی نيز بايد در ھم شکسته
شود.
در ادامه می افزايد » :مارکس ،تضاد را موتور يا نيروی محرکه اصلی تاريخ می دانست و به عقيده وی،
تضاد لزوما و قويا باعث دگرگونی ھايی در زمان ھای کم و بيش کوتاه می گردد و در حقيقت در نتيجه
مخالفت بين گروه ھای مختلف ذينفع است که ساخت اجتماعی دگرگون می شود «.تنھا عبارت با معنای بند
ياد شده ،ھمان عبارت نخست نوشته ی ايشان است ،که به رغم با معنا بودن روايتی مخدوش از نظر مارکس
است؛ زيرا مارکس مبارزه ی طبقاتی را نيروی محرکه ی تاريخ می دانست ،نه تضاد را.
در بخشی ديگر نيز مدعی می شود که » :نھايتا مارکس ،با تحليل دگرگونی ھای اجتماعی ،روشی تازه ارائه
داده است بدين ترتيب که دگرگونی ھا را در رابطه با دو دسته از عوامل بايد مورد بررسی قرار داد :اول
نيروھايی برونی که خارج از سيستم قرار دارند مثل اثرات محيط طبيعی ،اقليم و يا اشاعه و گسترش تکنيک

و آگاھی ھا و دوم نيروھای درونی که توسط سيستم اجتماعی و در درون خود سيستم و از کار کردھای آن
يا می گيرند و نشات می يابند و اين در واقع يکی از ويژگی ھای سيستم اجتماعی است که در درون خود
نيروھايی را وجود می آورد که باعث دگرگونی و تبديل آن می شود «.به جرات می توانم مدعی شوم کسی تا
به حال بدتر از اين به معروفی روش شناسی مارکس نپرداخته است .مھم تر آن ايشان حتا از درک و بيان آن
چه به زعم خود از روش شناسی مارکس فھميده نيز سخت ناتوان است .فرض کنيم روش مارکس در تبيين
دگرگونی ھای جامعه بر پايه بررسی نيروھای خارج از سيستم و درون سيستم استوار است .در اين صورت
ايشان بر چه پايه ای مدعی می شود که مارکس اشاعه و گسترش تکنيک و آگاھی ھا را به مثابه نيروھای
خارج از سيستم تلقی می کرده است؟
در ادامه می فرمايند » :کارل مارکس ،بيتن گذار سوسياليسم علمی ،معتقد است که جامعه سرمايه داری
منجر به شکل گيری دو طبقه حاکم و کارگر می شود طبقه حاکم به استثمار اقتصادی طبقه کارگر می پردازد
که اين عمل منجر به از خودبی گانگی و ايجاد ياس و نااميدی در طبقه کارگر می شود و ھنگامی که
کارگران از اين وضعيت آگاه شدند تشکيل صنف داده و به مبارزه و انقالب عليه طبقه حاکم پرداخته و آن را
نابود کرده و حکومت کمونيسم را ايجاد می کنند «.کارگران پيش از آگاھی طبقه ھستند و بعد از آگاه شدن
تشکيل صنف می دھند!
بھرام رحمانی در بندی درخشان از متن خود نوشته است » :لنين ،حامی انقالب پرولتاريای مارکس بود که
تاکيد زيادی بر سازمان و رھبری و اعمال اراده جمعی را عامل انقالب می دانست او برای ايجاد آگاھی در
طبقه کارگر خواستار ايجاد حزب از فعالين سياسی بود و انقالب را با جذب بدون توجه به شرايط عينی و
ذھنی انقالب می دانست «.من به سھم خويش از کشفيات ايشان بسيار سپاس گزارم چون تا به حال نمی دانستم
که مارکس صاحب پرولتاريا بوده و لنين ھم حامی انقالب پرولتاريای مارکس! مھم تر آن که لنين ھم انقالب
را با جذب بدون توجه به شرايط عينی و ذھنی انقالب می دانسته است!
اين نمونه را ھم بدون شرح بخوانيد و عبرت بگيريد » :برخی از محققان معتقدند که انقالب ھای اجتماعی به
ميان آورنده انتقال ھای سياسی و اجتماعی ،نزاع طبقاتی و فشار برای تغييرات راديکال از سوی طبقات

پايين است .اين انقالب ھا ،براساس وضع و موقعيت عامالن شان ،به صورت ھای گوناگون تجربه می
شوند (٦) .برخی از محققين انقالب فرانسه و آمريکا و شوروی از آن جمله اند«.
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