
  
  

  توارث و مبادله
  امين قضايي

  
اين دو شيوه ي انتقال مالكيت دو نظام سياسي كامال . توارث و مبادله: دو روش براي انتقال مالكيت وجود دارد 

منطق هاي توارث ، انتقال ثروت از پدر به پسر در نمود سياسي خود منجر به :  متعارض را نيز بازتوليد مي كنند 
در منطق .  ني مي شودي يعني انتقال قدرت در يك سلسله ي دودماني پادشاهي و كاهمنطق استبداد و پادشاه

در مبادله ، برابرها تعويض . مبادله  ، ثروت از طريق شكل كااليي خود و ارزش مبادله ميان دو فرد منتقل مي شود
  . ثروت را تعيين مي كند انتقالمي شوند اما در توارث ، خون و شايستگي است كه نحوه ي

ستگي بيشتري دارد، اما داستان هاي متعددي وجود دارد كه پدر يا پادشاه  فرزند بزرگتر ، به سبب بزرگي خود شاي
(  ، يعني در توارث دچار بي عدالتي مي گردددر تعيين جانشين ميراث يا تاج و تخت خود ، دچار اشتباه مي شود

 ميان در سيستم توارث اغلب). هملت( نتقل نمي شودو يا توسط افراد شرور سلطنت به فرد شايسته م) شاه لير
. سيستم توارث برخالف نظام مبادله يك سيستم بنيادا نامتعادل است. شايستگي و خون تعارضي ايجاد مي شود

 آنچيزي است كه در ازاي از دست  شود ناشي از جهل طرفين مبادله نسبت بهآنچه باعث تخلف در مبادله مي
 جك و لوبياي سحر آميز كه نشان مي دهد جهان روياها تنها وقتي آغاز خواهد شد كه( .ددادنش به دست مي آورن

اما .  بنابراين مبادله نيازمند آگاهي از ارزش مصرف است) مبادله اي ابلهانه جهان مبادالت را كنار بزنيد يك باشما
طرفين انتقال . ه مالكيت و اگاهيمبتني بر خون و شايستگي است و نتوارث .  نامتعادل استسيستم توارث بنيادا

داستان هاي . ثروت در مبادله حق مالكيت دارند اما طرفين ثروت در منطق توارث ، از خون و اصالت برخوردارند
 مي تواند خون و اصالت خانوادگي خود را از دست قهرمانمتعددي همواره نشان مي دهد كه با يك اتفاق ساده 

  . )شاهزاده و گدا.( بدهد
 سيستم توارث نسبت ت بنيادين نظام هاي استبدادي در مقابل نظام هاي دموكراتيك ناشي از همين عدم تعادلتفاو
 يك مثال دم دستي ، سيستم توارث و انتقال قدرت مبتني بر خون در رژيم پهلوي .مبادله است سيستم متعادل  به

در .  جايگزين مي شودر جمهوري اسالمي داست كه با سيستم توارث و انتقال قدرت مبتني بر شايستگي مذهبي
واقع هيچ جمهوري يا دموكراسي جز در يك سطح كامال  فرمايشي در كار نيست، جمهوري اسالمي عميقا براساس  

رقابت ميان نامزدهاي انتخاباتي درواقع تداوم منطق در انتخابات دموكراتيك ، . نظم ارتجاعي وكهن هدايت مي شود
رقباي انتخاباتي همگي در موقعيت برابر و مالك قرار . كمي آرا ، قدرت انتقال مي يابديزانمبادله است يعني  با م

 جمهوري اسالمي به سبب . بر مالكيت تاكيد مي ورزد و نه بر خون و شرافتسرمايه داريبه همين دليل نظام . دارند
دموكراسي اش كه با منطق مبادله ي تضاد ساختار ايدئولوژي واليت فقيه و سيستم توارثي اش با سيستم فرماليته 

  . سرمايه داري هدايت مي شود ، از ابتدا نيز كامال متعارض بود
 واحدهاي ساختار را با اكيد بر يك رابطه ي درزماني است كه طي آنسيستم توارث ، ت  به بيان ساختارگرايي ،
تغيير . واحدها قواعدي حكم فرماستيك ساختار از واحدهايي تشكيل شده كه ميان آن ( . يكديگر تعويض مي كند

 ناشي از  سيستم توارثيعدم تعادل)هر ساختار يا جايگزيني واحدهاست و يا تغيير قواعد و همنشيني هاي متفاوت



و نسبت به تغيير قواعد ) پسر به جاي پدر( اين سيستم تنها مي خواهد واحد ها را عوض كند . تعويض واحدهاست
) اكثريت يا اقليت است( ست بنابراين تغيير بافت قدرت را كه از مشخصات دموكراسي ساختار كامال محافظه كار ا

معادل اين سيستم انتقال ثروت و قدرت ، در سيستم . توارثي استريشه ي استبداد در همين منطق . نمي پذيرد
استادي كهن است كه شاگرد تنها با پذيرش انفعال و اطاعت محض در حضور استاد ، قادر به / ام شاگردآموزشي ، نظ

در اينجا شاگرد جاي استاد را مي گيرد و دانش او بايد به طور كامل منتقل شود ، بدون اينكه .يادگيري دانش است
تصور كنيد .ميانه فوت كوزه گري را در نظر آوريدداستان عا( قرار گيرد  شاگرد بخواهد در رابطه اي رقابتي با استاد

در نتيجه ، منطق توارث ، تغيير واحدهاي ساختاري را مي  ).كه اين داستان از اين منظر تا چه حد ارتجاعي است
در معرض اين خطر قرار مي گيرد كه كليت ساختار از هم ) توارث( پذيرد و بنابراين براي تغيير واحدهاي خود 

  نيز به كرات تكرار مي شود ، كه در داستان ها تغيير واحدها در سيستم هاي پادشاهي از معضالت ِبرخي. بپاشد
 توطئه زودهنگام براي مرگ پدر ،)بردياي دروغينآنتيگونه، ( ، جنگ برادرها )احمد شاه( وليعهد صغير: چنين است 

 تضاد شايستگي و خون )و هملتآنتيگونه ( ه جنگ عمو و برادر زادو برعكس پارانوياي پادشاه نسبت به جانشينانش، 
  ...و) محمد پيامبر( پادشاه بدون وصيت نامه ) پادشاهي داريوش(  پادشاه بدون جانشين ) كمبوجيه(

. چه جنگ هاي خونيني رخ داده استتنها كافي است تصور كنيد كه به سبب همين منطق ناقص و نامتعادل 
از نظر ديگر .  كه به شدت برعليه توارث ايستاد و حذف كامل آنرا خواستار شدماركس تقريبا اولين نظريه پردازي بود

 بسيار منطقي و عادي بود و البته به لطف نظريه پردازان  امريال مالكيت و سيستم توارث ،نظريه پردازان ، انتق
  .كوتوله ي بورژوا هنوز هم عادي جلوه داده مي شود

در واقع . را برعكس منطق توارثي ، قواعد را تغيير مي دهد و نه واحدها  ،دموكراسي بورژوايي از لحاظ ساختاري
يم قوانين و نحوه حزب و جرياني كه به قدرت سياسي دست مي يابد ، كنترل قواعد را در اختيار مي گيرد يعني تنظ

ورده باقي مي نخ دست  تا حد ممكندر اينجا واحدهاي ساختار.  را در قوه هاي قانون گذاري و مجريهي اعمال انها
چون اين بازار آزاد است كه موقعيت ساختار را منسجم مي كند و واحدها را در درون ساختار حفظ مي كند ، مانند، 

آنچه در تغييرات سياسي و روبنايي تغيير مي كند برخي قواعد سطحي براي مديريت بازار آزاد و نهادهاي حفظ 
راسي بورژوايي اگرچه از عدم تعادل سيستم هاي توارثي رها مي دموك. مالكيت خصوصي هستند و نه چيزي بيشتر

شود ، اما در بطن خود محافظه كار باقي مي ماند چون تغييرات به مجموعه اي سطحي از تغيير قواعد ساختاري 
ري احزاب بورژوايي و پارلمانتاريسم چيزي جز مانيفست هاي متعدد براي تغيير قواعد ساختا. روبنايي كاهش مي يابد

اين قواعد تنها به نحوي تغيير مي كنند كه به صورت جزئي ، منافع نمايندگان آن احزاب را در ساختار . نيستند
  .تغيير قدرت در نظامي سياسي دموكراتيك ، تغيير قواعد است و نه تغيير واحدها. بهبود بخشد

 ، اما نسبت به مديريت عدم تعادل هاي اگرچه ساختار سياسي با ثبات مي سازداين مكانيزم دموكراسي بورژوايي ،  
تعارض معروف ليبرالي ميان ساختار سياسي و ساختار اقتصادي جامعه ، در اينجا . ساختار بازار آزاد كامال ناتوان است

  .اما ذاتا ساختار اقتصادي را متعادل نمي سازد. منجر مي شود كه ساختار سياسي با منطق هاي مبادله ، متعادل شود
تغيير پويايي هم در قواعد روبناي سياسي و هم در زيربناي ي اكثريت كه در سوسياليسم تحقق مي يابد ، دموكراس

منطق دموكراسي اكثريت ، همان منطق مبادله است اما نه صرفا در روبناي سياسي بلكه . اقتصادي بوجود مي آورد
در واقع . نند ساختار سياسي دموكراتيك مي كنندشوراها ، ساختار اقتصادي جامعه را به ما. در زيربناي اقتصادي نيز

به واقع جهان سرمايه داري . دموكراسي كمونيستي ، دموكراسي در اقتصاد است. ، اگر بخواهيم در سخن دقيق باشيم
اين سيستم ناقص پلي است ميان سيستم توارثي نظم كهن  . يك دموكراسي سياسي و يك ديكتاتوري اقتصادي دارد

  .مبادالتي سوسياليسمو منطق كامال 
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