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خانه

مکاتبات مارکوزه و فروم با راﯾا دوناﯾفسکاﯾا :درﯾچهای نوﯾن به نظرﯾة انتقادی
کوﯾن اندرسن ترجمة مھرداد امامی

تصوﯾر :دوناﯾافسکاﯾا
در طول سال ھای  1954تا  ،1978راﯾا دوناﯾفسکاﯾا
مارکسيست-اومانيست و فيلسوف فمينيست ،به طور جداگانه
اما با کوشش فراوانی با دو چھرة نامدار مکتب فرانکفورت ﯾعنی
ھربرت مارکوزه و ارﯾش فروم مکاتبه کرد .مکاتبات موضوعاتی از
قبيل نظرﯾة اجتماعی دﯾالکتيکی ،اومانيسم سوسياليستی،
ساختار و تناقضات سرماﯾه داری مدرن ،و فمينيسم و انقالب را
در بر می گرفت .به طور کلی اﯾن نامه نگاری ھا ،دغدغه-ھای
عميق مارکسيستی و اومانيستی ھر سه نفر اﯾن متفکران را
عيان می کند .مکاتبات ھمچنين بيانگر تفاوت-ھای معنادار آن
ھاست در مورد حدود و ميزانی که اﯾده ھای مارکس و ھگل
قادر به پشتيبانی کردن از تحليل مدرنيتة سرماﯾه دارانه و
نيروھای مقابل آن ھستند.
مارکوزه و فروم تنھا اعضای مکتب فرانکفورت بودند که به تبادل
انقالبی مادام العمر
نظر با دوناﯾفسکاﯾا ،اندﯾشمند و فعال
ِ
پرداختند .دوناﯾفسکاﯾا با فعاليت اندﯾشمندانة خود-آموخته و
بدون ھيچ نوع آموزش دانشگاھی ،در اکراﯾن متولد و در محلة ﯾھودنشين ماکس ِول استرﯾت که بعدھا توسط
دانشگاه اﯾلينوﯾز در شيکاگو از بين رفت و جاﯾگزﯾن گشت ،بزرگ شد .پيش از مکاتباتش با مارکوزه که در 1954
آغازﯾد ،دوناﯾفسکاﯾا منشی تروتسکی در مکزﯾک بود .او به عنوان منتقدی از جناح چپ اتحاد جماھير شوروی
شناخته شده است و از نزدﯾک با مارکسيست آفرﯾقاﯾی-کارائيبی ﯾعنی سی .ال .آر .جيمز کار کرده بود .در طول
دوران پرتنش ترﯾن مکاتبات خود با مارکوزه ،دوناﯾفسکاﯾا نخستين کتابش ﯾعنی مارکسيسم و انقالب ) (1958را به
پاﯾان رساند ،که مطالعه ای بود در مورد مارکسيسم از منظر اومانيستی که در آن اولين ترجمه ھای انگليسی او
از دست نوشته ھای  1844مارکس و ﯾادداشت ھای فلسفی لنين دربارة ھگل در ضميمة کتاب پدﯾدار شد.
مارکوزه مقدمه ای بر اﯾن کتاب نوشت که در آن ،در حالی که با خوانش دﯾالکتيکی و اومانيستی دوناﯾفسکاﯾا از
مارکس موافق بود ،عليه تفسير وی از طبقة کارگر مدرن به مثابة محل مقاومت که مبتنی است بر افراد عادی و
کارگران سياه پوست استدالل نمود .مارکوزه در اﯾن مقدمه ،شاﯾد برای نخستين بار در قالب متنی چاپی ،به
تز تک ساحتی بودن را با عطف توجه به طبقة کارگر مدرن بيان می کند.
وضوح ِ
ھم مارکوزه و ھم فروم ،به رغم تفاوت ھاﯾشان که در بحثی تند و تيز دربارة فروﯾد و تغيير رادﯾکال در  1955بروز پيدا
کرد ،عموماً از جنبش ھای رادﯾکال دھة  60ميالدی حماﯾت کردند ،جنبش ھاﯾی که ھمکاران فرانکفورتی پيشين
بسيار ھم مارکوزه و ھم فروم با دوناﯾفسکاﯾا ،که
آنان ﯾعنی ھورکھاﯾمر و آدورنو از آن ھا روی برگرداندند .مکاتبات
ِ
ﯾقيناً برگذشتن از سلطه و از خودبيگانگی را به مثابة امکان تارﯾخی انضمامی ای در نظم سرماﯾه دارانة پس از
جنگ می دﯾد ،ھمچنين الھام بخش برخی از قرابت ھای مھم ميان اﯾن دو متفکر فرانکفورتی و تفاوت ھای آن ھا
با نسخة از لحاظ سياسی کم تر رادﯾکال مکتب فرانکفورت بود که در دھة  50در آلمان ،تحت مدﯾرﯾت ماکس
ھورکھاﯾمر و تئودور آدورنو مجدداً پاﯾه گذاری شد .به عالوه ،در سطحی نظری تر ،باﯾد گفته شود که دست نوشته
ھای  1844مارکس ،جاﯾگاھی مرکزی در عمدة آثار منتشرشدة مارکوزه ،فروم و دوناﯾفسکاﯾا دارند ،چيزی که در
مورد آدورنو و ھورکھاﯾمر صادق نيست.
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پيش از آنکه دوناﯾفسکاﯾا و مارکوزه در  1954شروع به مکاتبه کنند ،مارکوزه نزد روشنفکران آمرﯾکاﯾی عمدتاً به
عنوان نوﯾسندة خِرد و انقالب ) (1941شناخته شده بود که مطالعه ای پيشگامانه در مورد ھگل از نقطه نظر
مارکسيستی انتقادی است که ھمچنين شامل نخستين بحث جدی از دست نوشته ھای  1844مارکس به زبان
انگليسی می شود .اما در  1955مارکوزه در بسياری موارد به دليل تفسير رادﯾکال و رھاﯾی بخش خود از فروﯾد در
اروس و تمدن شناخته شده تر شد و ھنگامی که کار بر روی اﯾن اثر را به پاﯾان می برد ،مکاتباتش با دوناﯾفسکاﯾا
آغازﯾد.
دوناﯾفسکاﯾا مکاتبات خود با مارکوزه را از نامه ای به تارﯾخ  7دسامبر  1954شروع کرد ،درست در زمانی که جدا
شدن کاری اش از جيمز ،پيش از آن محتمل شده بود .در اﯾن زمان دوناﯾفسکاﯾا در ميان ھمکاران خود ،دﯾگر ﯾک
ھم سخن فلسفی واقعی نداشت .در مورد مارکوزه ،ھر چند مکاتبات مطمئناً به عنوان چيز زﯾادی در برنامة کاری
روشنفکرانة او نماﯾان نشد ،اما باﯾد اذعان شود که با بازگشت آدورنو و ھورکھاﯾمر به آلمان و مک کارتيسم شدﯾد
[آن دوران] ،مارکوزه نيز منزوی تر شد ،دست کم در نسبت با ساﯾر افرادی که با آن ھا گفت وگوھای جدی ای در
مورد ھگل ﯾا نظرﯾة مارکسيستی داشت .مارکوزه در سال ھای ابتداﯾی و ثمربخش-ترﯾن دوران مکاتبات خود با
دوناﯾفسکاﯾا در  1955تا  ،1960به طور قطع عالقه مند به صحبت در مورد دﯾالکتيک شد ،ھمان طور که دوناﯾفسکاﯾا
ھم در ابتدا چنين بود ،با اﯾن حال مارکوزه تا سال  ،1960پيرامون مباحثی مانند جامعه شناسی کار و گسترده تر
از آن ،وﯾژگی ھای نوﯾن جامعة سرماﯾه دارانة آمرﯾکا در دوران پس از جنگ با دوناﯾفسکاﯾا به مباحثه پرداخت.
به رغم برخی تفاوت ھا در مورد دﯾالکتيک ،مخصوصاً دربارة ارتباط با نقد سرماﯾه داری مدرنِ مفھوم ھگلی منفيت
مطلق ) ،(absolute negativityمکاتبات آن دو در اﯾن زمان ،مبتنی بود بر قرابت ھای اندﯾشمندانة شدﯾد و نيز
تفاوت ھاﯾی از ھمان نوع .اﯾن قرابت ھا در اظھار نظر مارکوزه پس از خواندن چرک نوﯾس ھای مارکسيسم و آزادی
دوناﯾفسکاﯾا عيان می شود» :اﯾده ھای شما پناھگاھی حقيقی در برھوت اندﯾشة مارکسيستی است« )نامة 2
دسامبر  .(1955در نامة  3می  ،1956دوناﯾفسکاﯾا نيز اشتياق خود را در مورد مکاتباتشان بيان کرد» :نمی دانيد
که چه اندازه کلمات دلگرم کنندة شما کمکم می کند تا در کارم پيشرفت کنم .ھمان طور که بدون شک اطالع
دارﯾد ،ورود من به »جھان اندﯾشمندانه« به واسطة راه ھاﯾی بسيار غير-ارتدوکس بود و شما نخستين فردی
ھستيد که باعث نمی شوﯾد احساس کنم که ماھی ای خارج از آب ھستم«.
دوناﯾفسکاﯾا نيز در طول اﯾن مدت در مورد اروس و تمدن اظھار نظر کرد» :سھم اصلی شما در اﯾن است که
»اروس« را از موجودﯾتی فی نفسه در ﯾک زمينه خارج کرده اﯾد و آن را درون بستر تارﯾخی تمدن غربی قرار
دادﯾد ...بنابراﯾن شما حوزة روانکاوی را آشکار نمودﯾد« )نامة  6سپتامبر  .(1956دوناﯾفسکاﯾا ھمچنين با نقدی
بسيار مثبت از اروس و تمدن در مجلة نيوز اند لترز ،نشرﯾه ای در دﯾتروﯾت که در  1955آن را بنيان گذاشت ،اشاره
می کند که نقد مارکوزه از فروم را متقاعدکننده می داند.
مقدمة جدﯾد مارکوزه به وﯾراﯾش  1960خرد و انقالب ﯾعنی »ﯾادداشتی در باب دﯾالکتيک« نيز تفاوت دﯾگری را نشان
داد .در اﯾن مقدمه ،مارکوزه می نوﯾسد» :باور دارم که خود اﯾدة خِرد است که عنصری غيردﯾالکتيکی در فلسفة
ھگل است ،ممکن است حتی از لحاظ منطقی و تارﯾخی ،تعرﯾف کردن خِرد در واژگان توجيه پذﯾر باشد ،واژگانی
که شامل بردگی ،تفتيش عقاﯾد ،کار کودکان ،اردوگاه ھای کار اجباری ،اتاق ھای گاز ،و آماده-سازی اتمی می
شود« .دوناﯾفسکاﯾا که به نظر نخستين فردی است که سال ھا پيش از چاپ آن ،اﯾن مقدمه را خوانده است،
اعتقاد داشت که مقدمه نماﯾانگر تغييری عمده نسبت به روﯾکرد پيشين در سال  1941است ،ﯾعنی زمانی که
مارکوزه خِرد دﯾالکتيکی و آزادی را به مثابة سنگری در برابر فاشيسم ارتقا داده بود و خود عنوان کتاب ھم حکاﯾت
از آن داشت )خِرد و انقالب( .متن اصلی سال  1941مملوء از بندھاﯾی چنين است» :انقالب نيازمند بلوغ بسياری
از نيروھاست ،اما عظيم ترﯾن نيرو در ميان ساﯾرﯾن ،نيروی سوبژکتيو است ،ﯾعنی خود طبقة انقالبی .تحقق آزادی
مستلزم عقالنيت آزاد کسانی است که آن را به دست می آورند«.
روﯾکرد جدﯾد مارکوزه به دﯾالکتيک در سال  1960می تواند به نگرش نيچه ای ھورکھاﯾمر و آدورنو در دﯾالکتيک
روشنگری ) (1947ارتباط ﯾابد که خود آن نماﯾانگر روی برگرداندن از مارکسيسم ھگلی دوران پيش از جنگ مکتب
فرانکفورت است.
عامل تفاوت دﯾگری که ميان دوناﯾفسکاﯾا و مارکوزه پدﯾدار گشت را می توان در نقد دوناﯾفسکاﯾا از کتاب
مارکسيسم شوروی مارکوزه در  1961مشاھده کرد ،نقدی که مارکوزه را به سبب موضع غيرانتقادی او نسبت به
اتحاد جماھير شوروی متھم می کرد .اﯾن نقد پس از نامه نگاری ھای پرطعنه ای در کوبا حاصل شد ،جاﯾی که
مارکوزه اعتقاد داشت که انتقادھای دوناﯾفسکاﯾا از کوبای کاسترو ،لحنی مانند وزارت امور خارجة [آمرﯾکا] داشت،
چيزی که دوناﯾفسکاﯾا را بسيار رنجاند.
اما پيش از آنکه مکاتبات آن ھا در  1961فروکش کند ،گفت وگوی بسيار جالب توجھی ميان آن دو در مورد طبقة
کارگر اﯾاالت متحده در گرفت .نامة مارکوزه به دوناﯾفسکاﯾا در تارﯾخ  8آگوست  ،1960پاسخ دوناﯾفسکاﯾا را در مورد
کتاب جدﯾد خود [مارکوزه] ،که تبدﯾل به شناخته شده ترﯾن کتاب او شد ﯾعنی انسان تک ساحتی ) (1964طلب
می کرد ،اﯾن سوﯾه ای از مکاتبات بود که نخست داگالس کلنر آن را مورد بحث قرار داد .مارکوزه با نوشتن »کتاب
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جدﯾد خود با عنوان موقتی مطالعاتی در اﯾدئولوژی جامعة پيشرفتة صنعتی ،مسئلة نگرش متغير و اﯾجابی تر کارگر
صنعتی با سازماندھی بيشتر«
را نه تنھا برای نظام به مثابة ﯾک کل ،بلکه حتی برای سازمان کار در واحدھای
ِ
مطرح می کند .مارکوزه »برآورد ھمه جانبة« دوناﯾفسکاﯾا از اﯾن موضوع را در اﯾاالت متحده ،در کنار ارجاعاتی به
»آثار آمرﯾکاﯾی موافق و مخالف اﯾن موضوع« خاستار می شود.
پاسخ دوناﯾفسکاﯾا به درخواست مارکوزه -در نامة  16آگوست -شامل توصيفی از مسئلة روز نيوز اند لترز می
شود ،به وﯾژه قسمتی با عنوان »کارگران عليه ماشينی شدن« که حاوی مقاالتی بود با عناوﯾنی چون »کارگران
در شراﯾط کار و به اصطالح استاندارد باالی زندگی برای خود سخن می گوﯾند« .دوناﯾفسکاﯾا ھمچنين نوشته-ھای
اخير دانيل بل ،سيمور مارتين ليپست ،و ساﯾر جامعه شناسان ليبرال در حيطة کار ،ماشينی شدن ،طبقه و
اجتماع را شدﯾداً مورد انتقاد قرار داد.
او ھمچنين نشان داد که دﯾدگاھش در باب اﯾن مسائل تفاوت ھای »رﯾشه ای بسياری« با دﯾدگاه ھای مارکوزه
دارد .دوناﯾفسکاﯾا توجه مارکوزه را به بحثی ميان دو تن از ھمکاران اکتيوﯾست خود در حوزة کارگران در مورد بحث
ماشينی شدن جلب کرد .ﯾکی از آن ھا ﯾعنی آنجال ترانو ،که دوناﯾفسکاﯾا از او در کتاب مارکسيسم و آزادی نقل
قول می کند ،به اﯾن تأثير اشاره دارد که کار در جامعة جدﯾد می تواند »چيزی به کلی نوﯾن باشد ،نه فقط کار برای
اﯾنکه پول به دست آﯾد و خرج غذا و چيزھای دﯾگر شود  ...کار می تواند چيزی کامال ً ھمبستة زندگی باشد «.ترانو
کار از خود بيگانه رد می کند .چارلز دنبی ،وﯾراستار نيوز اند لترز و
ماشينی شدن را به مثابة شکل تشدﯾدشدة
ِ
نوﯾسندة قلب برآشفته :ژورنال کارگران سياه پوست ،اعتقاد داشت که کنترل توليد کارگران و ساعات کاری کوتاه
تر ،در بستر الغای سرماﯾه داری ،به متحقق ساختن پتانسيل ھای ماشينی شدن نياز خواھد داشت .از اﯾن
منظر ،دوناﯾفسکاﯾا سوال می کند که آﯾا مارکوزه با فراخوانی اش در مورد »دگرگونی طبقات کارگر« به »دام درک
سوسياليسم مارکسی به گونه ای که گوﯾی فلسفه ای توزﯾعی است« در نيافته است ﯾا نه.
پاسخ مارکوزه به تارﯾخ  24آگوست  ،1960حاوی ارجاعی صرﯾح به تالقی »منافع« ميان سرماﯾه داران و کارگران در
»جامعة پيشرفتة صنعتی« است .او می نوﯾسد که »ماشينی شدن واقعی« )در عوض شکل کنونی محدود و
ناقص آن( ،که نظام سرماﯾه داری را »منفجر می کند«» ،به واسطة سرماﯾه داران و نيز کارگران متوقف شده بود«.
سرماﯾه داران و کارگران در زمينه ھای متفاوتی اﯾن کار را انجام دادند :برای سرماﯾه داران» ،کاھش نرخ سود،
نيازمند زدودن ابزارھای دولت و غيره است؛ که در مورد کارگران می شود بيکاری فن آورانه «.مارکوزه چنين نتيجه
می گيرد» :دربارة آنجال ترانو :راﯾا تو در واقع باﯾد به آنجال در مورد ھمة آن انسانی سازی کار ،ارتباط آن با زندگی و
غيره بگوﯾی -اﯾنکه اﯾن امر تنھا از طرﯾق ماشينی شدن کامل ممکن می شود ،زﯾرا چنين انسانی سازی ای به
درستی از نظر مارکس به حيطة آزادی در ورای حيطة ضرورت محول شده است ،ﯾعنی در فراسوی حيطة مطلق
کار اجتماعاً الزم درتوليد مادی .انسانيت زداﯾی از اﯾن مورد آخر ضروری است«.
ِ
نامة بعدی دوناﯾفسکاﯾا ،جامعه شناسان ليبرال برجسته را به عنوان »ماترﯾاليست ھاﯾی مکانيکی« در سنت
نظرﯾه-پرداز بلشوﯾک ﯾعنی نيکوال بوخارﯾن توصيف می کند و نقد خود را از ماشينی شدن و جامعه شناسی
تجربی به نقد از بوخارﯾن ارتباط می دھد .دوناﯾفسکاﯾا به ماترﯾاليسم مکانيکی ای که بوخارﯾن ادعا می کند ،می
تازد ،چيزی که راﯾا آن را به توصيف لنين از بوخارﯾن در وصيت نامه اش ربط می دھد ،به عنوان ﯾک نظرﯾه پرداز
مارکسيستی بااستعداد ،گو اﯾنکه از به چنگ آوردن دﯾالکتيک ناکام مانده بود .دوناﯾفسکاﯾا در حمله به متن
کالسيک بوخارﯾن ،ﯾعنی ماترﯾاليسم تارﯾخی :نظامی جامعه شناسی ) ،(1921اثری که بعدھا ليپست بر آن
مقدمه نوشت ،چنين می گوﯾد:
»بوخارﯾن در عوض فعاليت خود به خود ،مانند تمامی جبرگراﯾان خوب ،در پی وضعيت ھای تعادل است؛ »قوانين«
تحول ،ھمسانی  ...با وجود شوروی امروز و نيز علوم آمرﯾکاﯾی ،بوخارﯾن به استفاده از مقوالت نظمی بدوی تر،
مخصوصاً مقوالت رﯾاضی که مانع تحرک خوﯾشتن می شوند ادامه می دھد«.
نقد دوناﯾفسکاﯾا از بوخارﯾن مشابه نقد مکتب فرانکفورت از پوزﯾتيوﯾسم درون جامعه شناسی است ،اما با
خاستگاه ھاﯾی در لنين و تروتسکيسم ،نه لوکاچ .اﯾن نقد از حاشية رادﯾکال سنت تروتسکی ایِ آمرﯾکا پدﯾدار
شد ،در نوشته ھای »گراﯾش جانسون-فورستی« به رھبری ميلز ،دوناﯾفسکاﯾا و گرﯾس لی باگز .در طول دھة 40
ميالدی ،اﯾن افراد )ميلز ،دوناﯾفسکاﯾا و باگز( به عنوان بخشی از کاری مشترک در باب دﯾالکتيک که ھيچ گاه پاﯾان
نيافت ،ﯾادداشت ھای فلسفی لنين را در برابر چيزی قرار دادند که آن ھا ماترﯾاليسم غيردﯾالکتيکی و مکانيکی
بوخارﯾن می ناميدند.
ماﯾلم که به اختصار به برخی از مضامين عمدة مکاتبات دوناﯾفسکاﯾا و فروم اشاره کنم ،مکاتباتی که در  1959با
نامه ای از فروم به دوناﯾفسکاﯾا دربارة مارکس جوان آغازﯾد .فروم عالوه بر حرفه اش به مثابة ﯾک روان شناس
اجتماعی ،تا آن زمان از جاﯾگاه خود به منزلة ﯾک روشنفکر عمومی برجسته که مارکس جوان را وارد عرصة
عمومی کرده بود سود می برد ،چيزی که در کتاب اش مفھوم انسان نزد مارکس ) (1961مشاھده می شد .فروم
به منظور انتشار دست نوشته ھای 1844ھمراه با مقالة بلند خود دربارة مارکس به عنوان اندﯾشمندی دموکراتيک
و اومانيست در اﯾن کتاب ،موفق شد که به گونه ای اﯾجابی از مارکس در نشرﯾات رسانه ھای جمعی از قبيل
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نيوزوﯾک ) (Newsweekصحبت کند .از آنجا که فروم ھمچنين از جنبش ھای صلح در دھة  60دفاع می-کرد ،حمالت
بسيار سختی را از جانب محافظه کاران جدﯾد ) (neoconsآتی مانند دانيل بل ،سيدنی ھوک ،و لوﯾس فوئر ،ھم
دربارة موضوع مارکس جوان و ھم در مورد »مماشات« او با اتحاد شوروی تجربه کرد ،مماشاتی که فروم در واقع آن
را به عنوان شکلی از سرماﯾه داری دولتی توتاليتر نقد کرده بود.
اﯾن امر بيش از دنبالة سوسياليستی اومانيستی در آثار فروم و نيز ميزان شگفت آور ھم فکری او با لنين و
تروتسکی بود که قرابتی اندﯾشمندانه را به وجود آورد که مکاتبات دوناﯾفسکاﯾا-فروم را پر جنب و جوش نگه می
داشت .اﯾن دنباله ھای قرابت و نزدﯾکی با چندی از تفاوت ھای مھم در حوزة نظر و عالﯾق اندﯾشمندانه
ھمزﯾستی داشتند ،ھر چند اﯾن تفاوت ھا معموال ً به طور آشکار بيان نمی شدند .در سطحی سياسی ،مواضع
دوناﯾفسکاﯾا نسبت به فروم بيشتر به چپ نزدﯾک بود ،فرومی که اومانيسم سوسياليستی اش ،به دموکراسی
اجتماعی اصالح طلبانه قرابت بيشتری داشت تا برداشت انقالبی دوناﯾفسکاﯾا از اومانيسم مارکسيستی.
به-عالوه ،دوناﯾفسکاﯾا چندان به فروﯾد عالقه مند نبود ،و ھر چند فروم محترمانه تفاسير ھگلی از مارکس را در آثار
لوکاچ ،مارکوزه و دوناﯾفسکاﯾا نقل قول کرد ،خودش درگير چنين نوعی از کار نشد.
دوناﯾفسکاﯾا در خالل مکاتباتش با فروم در سال ھای  ،1959-78به مجموعة بسيار شاﯾع فروم ﯾعنی اومانيسم
سوسياليستی ) (1965ﯾاری رساند ،کتابی که ھر دوی آن ھا را عميقاً به معترضان مارکسيست در اروپای
شرقی ،به وﯾژه لھستان ،چک اسلواکی و ﯾوگسالوی پيوند داد .فروم نيز به دوناﯾفسکاﯾا برای ﯾافتن ناشری
آلمانی و اسپانياﯾی برای انتشار کتاب دومش ﯾعنی فلسفه و انقالب ) (1973کمک کرد .دوناﯾفسکاﯾا به نوبة خود،
نظراتش را به فروم می گفت در زمانی که فروم در حال آماده سازی آخرﯾن کتاب خود ،ﯾعنی داشتن ﯾا بودن؟
) (1976بود و با مارکس کلنجار می رفت .مکاتبات آن دو ھمچنين مملوء از ارزﯾابی ھای تند و تيز مارکوزه ،آدورنو و
ھورکھاﯾمر ،در کنار سارتر و سيمون دو بوار است.
برای مثال ،نامة  25نووامبر  1976فروم به دوناﯾفسکاﯾا ،به نقد مارکوزه و مکتب فرانکفورت می پردازد و کل انگارة
نظرﯾة انتقادی به مثابة ﯾک گرﯾزگاه را ،به منظور اجتناب از ھر گونه اشارة آشکار به مارکسيسم مردود می
شمارد .اجازه دھيد قسمت مربوط به ھورکھاﯾمر و آدورنو را نقل قول کنم:
»امروزه نقل می شود که ھورکھاﯾمر ،خالق نظرﯾة انتقادی است ،و افراد در مورد نظرﯾة انتقادی طوری
می-نوﯾسند که گوﯾی مفھومی جدﯾد بوده که ھورکھاﯾمر آن را کشف کرده است .تا جاﯾی که من می دانم ،کل
اﯾن چيز ﯾک حقه است ،زﯾرا ھورکھاﯾمر حتی پيش از صحبت ھيتلر در مورد نظرﯾة مارکسيستی ترسيده بود.
ھورکھاﯾمر عموماً از زبانی تلوﯾحی استفاده می کرد ،و از نظرﯾة انتقادی سخن می گفت اما نه به منظور بيان
نظرﯾة مارکسيستی .باور دارم که تمامی اﯾن ھا در پس اﯾن کشف عظيم نظرﯾة انتقادی توسط ھورکھاﯾمر و آدورنو
نھفته است«.
فروم ھمچنين مارکوزه را با واژگانی نسبتاً شدﯾد مورد حمله قرار داد .دوناﯾفسکاﯾا در پاسخ  30نووامبر  1976از ﯾک
نظر از مارکوزه دفاع می کند:
»مارکوزه مطمئناً بزدل نيست ،و خرد و انقالب او ﯾقيناً مارکسيسم اش را پنھان نمی کند ،آن طور که مارکوزه
موضوع را در می ﯾابد  ...آنچه که در دھة  50عجيب و غرﯾب بود ،اﯾن است که ستيزھای ما دربارة »خوشبينی« و
»رمانتيسيسم« من در باب پرولتارﯾا و سياه پوستان بود؛ مارکوزه قبال ً استدالل کرده بود که آن ھا [ﯾعنی
دوناﯾفسکاﯾا و فروم] صرفاً »قسمتی از شيرﯾنی آمرﯾکاﯾی« را می خواھند و در حالی که او [مارکوزه] مخالف اﯾن
امر نيست ،نمی تواند »انقالبی« ناميده شود ،آن طور که من [دوناﯾفسکاﯾا] تأکيد داشتم .مارکوزه ھمچنين
مخالف برداشت من از شورش  1953آلمان شرقی به عنوان انقالبی از زﯾر لوای توتاليتارﯾسم است و می گوﯾد که
اﯾن شورش صرفاً بدﯾن خاطر بود که آلمان ھا نمی توانستند روس ھا را تحمل کنند و چيزھاﯾی از اﯾن دست .و من
با او به جاﯾی نرسيدم ھنگامی که کوشيدم او را متقاعد کنم که نباﯾد به ھنگام صحبت از کمونيسم روسی از
»مارکسيسم« استفاده کند«.
در رابطه با آدورنو ،دوناﯾفسکاﯾا به خاطر می آورد که در مقاله اش در نشست انجمن ھگل ،پس از نقد دﯾالکتيک
منفی آدورنو دچار اندکی کينه شده بود.
آخرﯾن مکاتبه ميان فروم و دوناﯾفسکاﯾا دربارة لوزا لوکزامبورگ و جنسيت بود .اﯾن مکاتبه منجر به اظھار نظر 1978
فروم شد که در پاسخ به تأمالت دوناﯾفسکاﯾا دربارة لوکزامبورگ با توجه به ُبعدی فمينيستی چنين گفت:
»احساس می کنم که مردان سوسيال دموکرات ،ھرگز نتوانستند روزا لوکزامبورگ را بفھمند ،و خود لوکزامبورگ
ھم نتوانست تأثيری پيدا کند که با آن بالقوگی ﯾابد ،زﯾرا او ﯾک زن بود؛ و مردان نتوانستند تبدﯾل به انقالبيونی
کامل شوند زﯾرا خود را از چنگ مردانگی  ،ساختار شخصيتی پدرساالر ،و بنابراﯾن سلطه گر خود رھا نکردند .باور
دارم که لوکزامبورگ ﯾکی از معدود انسان ھای کامال ً بالغی بود که نشان داد بشر در آﯾنده چگونه می تواند
باشد ...متأسفانه کسی را سراغ ندارم که اکنون شخصيت لوکزامبورگ را بشناسد .چه گسست ناخوشاﯾندی
است ميان نسل ھا«.
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کوﯾن بی .اندرسون استاد جامعه شناسی ،علوم سياسی و مطالعات فمينيستی در دانشگاه کاليفرنيا ،سانتا
باربارا است .او به ھمراه راسل راک ول وﯾراستار کتاب مکاتبات دوناﯾفسکاﯾا-مارکوزه-فروم :1945-1978
گفت-وگوھاﯾی در باب ھگل ،مارکس و نظرﯾة انتقادی )از مجموعه کتاب ھای لکسينگتون( است[ .سپاس گذارم
به-خاطر اجازه برای نقل از نامه ھای فروم در اﯾن مقاله و در مقدمة کتاب .به دليل محدودﯾت ھا در وصيت نامة
فروم ،تنھا خالصه ھاﯾی از نامه ھای فروم به دوناﯾفسکاﯾا در متن اصلی کتاب تکرار می شوند ،در حالی که
مکاتبات ميان مارکوزه و دوناﯾفسکاﯾا تماماً منتشر می شوند].
](First published in Logos: A Journal of Modern Society & Culture 11:1 (Winter 2012
منبع:
...http://www.internationalmarxisthumanist.org/articles/marcuses-fromms-cor

از ھمين مترجم در حوزة نظرﯾة انتقادی:
ھربرت مارکوزه :دربارة چپ نو
http://anthropology.ir/node/14610
ﯾورگن ھابرماس :زمان دوالﯾه )تأمالتی در باب تئودور آدورنو در دھة (50
http://anthropology.ir/node/13973
ماکس ھورکھاﯾمر :مالحظاتی در باب دﯾن
http://anthropology.ir/node/14714
ماکس ھورکھاﯾمر :ﯾادداشتھاﯾی در باب علم و بحران آن
http://anthropology.ir/node/14527

دوناﯾافسکاﯾا در وﯾکيپدﯾا
http://en.wikipedia.org/wiki/Raya_Dunayevskaya

دوست و ھمکار گرامی
چنانکه از مطالب و مقاالت منتشر شده به وسيله »انسان شناسی و فرھنگ« بھره می برﯾد و انتشار آزاد آنھا را
مفيد می دانيد ،دقت کنيد که برای تداوم کار اﯾن ساﯾت و خدمات دﯾگر مرکز انسان شناسی و فرھنگ ،در کنار
ھمکاری علمی ،نياز به کمک مالی ھمه ھمکاران و عالقمندان وجود دارد .برای اطالع از چگونگی کمک رسانی و
اقدام در اﯾن جھت خبر زﯾر را بخوانيد
http://anthropology.ir/node/11294
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