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اين مطلب در  ،4131هنگام فروريزي ديوار برلين ،نوشته شده است.
در حالتي از هيجانزدگي شديد ،آنهم نه به خاطر خود واقعه -که مبارک بود-
بلکه به خاطر چاپ کاريکاتوري از مارکس در روزنامهاي ايتاليايي و تکثير آن در
مطبوعات فرانسه که او را با لباس فراک نشان ميداد که خود را با سيمهاي
خاردار به دار آويخته و سنگهاي ديوار همچنان زير پاهاي او ميلغزند و فرو
ميريزند ...
اگر امروز اين مطلب را بار ديگر به چاپ ميرسانم ،صرفنظر از
موجبات اولية آن ،به اين دليل است که آن را جُستاري ميدانم با تأملي
تئوريک و تاريخي که به گمان من از معنايي امروزين و بُردي عمومي برخوردار
است.

 -4اين جُستار در  ،4110در «پيگفتار» تجديد چاپ کتاب من در بارة : Paul Nizan
روشنفکر و سياست بين دو جنگ ،توسط انتشارات  La Différenceبه چاپ رسيده است.
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1
مرگ سارتر پايان يک دوره بود .از آن زمان تا کنون در محکوم کردن
خطاهاي او دمي از تاختن بر «گناه متعهد بودن» باز نايستادهاند .کاري که براي
خالص شدن از َشرِ «روشنفکر» ،از شر اين چهرة مزاحم و بيفايده براي بازار
جديدِ کاالهاي فرهنگي ضروري بود.
يک رشته افشاگريهاي بيپايان در بارة فجايع و صحنههاي هولناک،
ايدة جامعة آرماني را دچار شک و بدگماني کرده است .و بدينسان احتمال
هرگونه انتقاد را سست کرده و از ميان برده است .انگار که پايان تاريخ ،که
بسيار انتظار ميرفت ،فرارسيده است و از اين پس ديگر هرگونه تغييري يا
مطرود است ،يا ناگزير به اشاعه و تکرار .تکرار و اشاعة يک الگو بر سراسر زمين.
الگويي که به تنها هدف مورد عالقه ،به امکاني بيهمتا و واقعيتي يگانه تبديل
شده است .گويا امکانپذير شدن پايان تاريخ بدين سبب است که تنها بديلِ
پايانِ دورانِ پيشا تاريخ ،که مارکس پيشبيني کرده بود ،آنگاه که «تحقق
يافت» دچار ورشکستگي شد و بيهودگي و زيانآوري خود را به نمايش گذاشت.
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2
تفاوت اصلي نحوة تفکر مارکس با يک سيستم علمي در اين است که
او خود را به تحليل سادة آنچه هست محدود نميکرد؛ بلکه از نظر او شرط فهم
زمان حال وابسته بود به ميزان توانايي پيشبينيِ آنچه هنوز اتفاق نيفتاده ،آنچه
نيست؛ بنا بر اين ،انديشيدن در بارة آينده-که نبايد آن را صِرفِ توسعة سادة
زمان حال پنداشت -شرط فهم زمان حال است .بگفتة خود مارکس،
«کالبدشناسي انسان کليدِ کالبدشناسي ميمون است)4( ».
مخالفت مارکس با آرمانگرايان (اوتوپيستها) در اين بود که نه تنها از
سرِهم کردن طرحي براي جامعة آرماني پرهيز داشت ،بلکه در زمان حال به
دنبال يافتن راهي امکانپذير براي گذار به جامعة آرماني بود .هستة مرکزي اين
روش ديالکتيکي ،مسئلة امکان واقعي بود .از اينجا بود که مارکس ساليان
درازي را براي شناخت «اقتصاد سياسي» ،يعني شناخت بنيان جامعة
سرمايهداريَ ،صرف نقد کرد.
از نظر مارکس مسئلة آزادي ،رهاييِ کل انسان ،و مسئلة آشتي انسان با
طبيعت -که از ايدهآليسم و به ويژه از زيبايي شناسيِ ايدهاليسمِ آلماني ارث
برده و نقطة عزيمت انديشة او بود -نميتوانست به موقعيت جديدي بينجامد
مگر از طريق يک انقالب اجتماعي براي واژگوني سرمايهداري .زيرا از نظر او
نظام سرمايهداري نه تنها امکان عملي شدن رهايي کل انسان را نميداد ،بلکه
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طبيعت و انسان را از خود بيگانه و ويران ميکرد .در جامعة سرمايهداري قرباني
اصلي پرولتاريا بود ،از اين رو ميتوانست به هماوردِ آشکار و پيروزمند آن تبديل
شود .پرولتاريا ،از نظر مارکس ،انسان محروم ،تهيدست ،ساده دلِ استثمار شده،
دهقان خدمتگزار ،بردة اسير ،خدمتکار آشپزخانه ،مستخدم همه کاره ،استعمار
شدة تحت ستم و تودة شورشي عليه حاکم مستبد نبود ،بلکه همانند سرمايه
يکي از بنيانهاي سرمايهداري صنعتي مدرن به شمار ميرفت .زيرا پرولتاريا از
طريق کارِ خود مولد ارزش و ارزش اضافي بود و آفرينندة ثروت اقتصادي و
ارزش مبادله (ثروت واقعي خود مستلزم دو مرحله است :کار و طبيعت).
پرولتاريا ميتوانست با رسيدن به خودآگاهي ،از موقعيت شيءوارگي
(اُبژه) در فرايند بازتوليد اجتماعي به عامل (سوژه) انقالبي تبديل شود ،خود را
به عنوان پرولتاريا درک کند و در فرايند انقالب با از ميان بردن همة طبقات
اجتماعي و دولتِ نمايندة طبقاتِ مسلط ،خود نيز از ميان برود.
شرط الزم اين انقالب عموميت يافتن توليد براي بازار بود ،و از اين
رهگذر از ميان رفتن طبقات سابق ،از جمله دهقانان و خردهبورژوازي و متمرکر
شدن سرمايه در يکي از قطبهاي جامعه و تنزل يافتن بيشترين تعداد جمعيت
به نيرويِ کارِ مزدبگير.
پرولتاريايِ بدون ثروت و قدرت ،چيزي جز شيء در خدمت سرمايه
نبود ،مگر آن که ميتوانست از طريق شناختِ فرايند توليد و بازتوليد اجتماعي،
خود را به عنوان طبقه تعّين بخشد و سپس در فرايند انقالبي از ميان برود.
پرولتاريا براي بيرون آمدن از موقعيت شيءوارگي ،براي دستيافتن به خود

9

آگاهي و براي مشخص کردن خود به عنوان طبقه ،بايد به سطح نظريهپرداز
تحول مييافت و بتوارگي (فتيشيسم) کاال و شيءوارگي خود را در مناسبات
اجتماعي درک ميکرد تا بتواند کل فرايند و نيز شرايط رهايي را در نظر گيرد.
در عين آن که آزادي نيز ،که هدف فلسفه بود ،ميبايست به عمل درآيد تا
محدوديتهاي نظري و اَشکال وارونة خود را پشت سر بگذارد و هستي يابد.
اينجا است که پيوندِ نظريه با عمل ،پيوند فلسفه با پرولتاريا و هستي
يافتن و از ميان رفتن دو جانبة آنها -که قرار بود دورانِ پيشا تاريخ را به
سرانجام برساند -معنا مييابد .به معناي از ميان رفتن سلطه و استثمار ،و نيز از
ميان رفتن جدايي و تمايز ميان کارِ مادي و معنوي.

----------------------------------------- -4کارل مارکس ،مباني نقد اقتصاد سياسي ،جلد  ،4ص ،80انتشاراتِ
 ،Anthroposپاريس 4121
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آن جامعة آرماني تحقق نيافت .اما عدم تحقق آن در آنجايي که قرار
بود تحقق يابد ،يا ادعاي به وجود آمدن آن در جايي ديگر باعث شد که نسبت
به امکان تحققِ آن و نيز نحوة تفکر مارکس شک و ترديد ايجاد شود .چرا که
مارکس با برداشت خود از تاريخي بودن انديشه ،از امکان عيني و از پراکسيس،
بيش از هر انديشمند ديگري نظريه و عمل را در پيوند با يکديگر ميدانست ،و
نه جدا از هم.
ليکن اجتناب از انقالب نيز به سادگي انجام نگرفت :بحرانهاي وخيم
اقتصادي ،انقالبهاي غرقه به خون (کمون پاريس ،انقالب آلمان ،مجارستان و
جز آن) ،خشونتهاي استعماري ،جنگهاي هولناک ملي و جهاني ،نازيسم و
فاشيسم براي پيشگيري از احتمال تحولي اجتماعي ،ميليون ها انسان را -صرف
نظر از ويراني کرة زمين -براي ادامه حيات سرمايه قرباني کردند .سرمايهاي که
از زمانِ پيدايش و رشد به اصطالح انباشت اولية خود در خون و لجن به دنيا
آمده و گسترش يافته بود.
انباشت و بهره ،جان و حيات سرمايه هستند .بحرانهاي اضافه توليد
سرمايه را باخطر مرگ روبرو ميکند ،چرا که مانع از ايجاد انباشت و بهره
ميشود ،به ويژه امکان تقاضا را در آينده و به تبع آن سرمايهگذاري و به انجام
رسيدن گردونة توليد را به تعويق مياندازد .ليکن انباشت سرمايه به ياري صدور
سرمايه ،نيروي کار ارزان قيمت و بازارهاي اشباع نشده به امکانهاي نويني
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دستيافته است .اکنون مناسباتِ سرمايهدارانه ميان يک سرمايهداري مرکزي و
سرمايهداريهاي نوپاي کشورهاي پيراموني ،به چپاول و به اصطالح به انباشت
اولية سرمايه که مشخصة مناسبات ميان کشورهاي متروپل و مستعمرات بوده و
هنوز نيز هست ،افزوده شده و اگر نه به طورکامل ،که به تدريج دارد جايگزين
مناسبات گذشته ميشود.
سرمايهداري و منطق آن ،برخالف گونههاي ديگر شيوة توليد که
مبتني بر مناسبات سلطهگرانة شفاف ميان انسانهاست ،گونهاي از مناسبات
اجتماعي است که توانسته با اتکا به بتوارگي (فتيشيسم) کاال و شيءوارگي
انسان به شکلي انتزاعي و مستقل از مناسباتِ ميان انسانها تبديل شود .از اين
رو سرمايه و منطق آن ،با اتکاء به بازار ،تمايل دارد به به اطاعت واداشتن و
ويران کردن ساير شيوههاي توليد يا ساير مناسبات اجتماعي .سرمايه در منطق
خود گرايش دارد به ايجاد جهاني شبيه به خود :تمايل دارد به جهاني شدن.
روزا لوکزامبورگ ميگفت انباشت سرمايه براي دستيابي به اقتصاد کااليي
ساده ،در همه جا عليه اقتصاد طبيعي در جدال است و پس از نابودي اقتصاد
روستايي براي دستيابي به نظام سرمايهداري و برقراري مناسباتِ ميان سرمايه
وکار تالش ميکند.
براين اساس ،امپرياليسم به ياري ارزش اضافي بيشتري که با صدور
سرمايه به دست آمد ،توانست افزايش دستمزدهاي واقعي را در کشورهاي
متروپل جايز بداند و دوباره رشد و توسعة دروني ،مقاصد و منابع اصلي خود را
به کار بيندازد.
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با چرخش قرن و آغاز قرن بيستم صحبت از وجود شيوة نوين
سرمايهداري انحصاري و امپرياليستي به ميان آمد که ميتوانست چشمانداز
انقالبِ جهاني را از نو ترسيم کند .به ياد آوريم که انقالب پرولتري براي مارکس
يک انقالب سياسي و ملي نبود ،بلکه انقالبي اجتماعي و بينالمللي بود که
کشورهاي صنعتي عمدة اروپا ،انگلستان ،فرانسه و آلمان را همزمان دستخوش
دگرگوني ميکرد .حال آنکه ،با انحصارگري امپرياليستي و دعوا بر سر تقسيم
جهان که منجر به نخستين جنگ جهاني شد ،انقالب در کشورهاي عمدة
صنعتي تبديل شد به حسرتي دور و واگذار شد به آيندهاي نامعلوم .انترناسيونال
سوسياليستها در همه جا راه اصالحات عملي را انتخاب کرد.
تالشهاي انقالبي در آلمان و مجارستان ،جاهايي که يک طبقة کارگر
و همچنين يک خردهبورژازي قوي وجود داشت ،با شکست روبرو شد« .انقالب»
از کشورهاي پيراموني نظير روسيه و چين سر برآورد .کشورهايي که در عمر
طوالني تاريخ خود داراي سنتهايِ استبداد بوروکراتيکِ جا افتادهاي بودند .اما
نه از بوروکراسي واقعي سرمايهداري برخوردار بودند و نه از بورژوازي و نه از
خرده بورژوازيِ به طور ويژه وابسته به سرمايه ،و نه چندان برخوردار از کارگر
صنعتي .ساختار اجتماعي اين کشورها به خاطر ادغام در بازار جهاني و واردات
سرمايههاي خارجي در حال تغيير و فروپاشي بود .اين کشورها در معرض
تبديل شدن کامل به مستعمره بودند يا همچون امپراطوري عثماني و
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امپراطوري اتريش در حال تجزيه و يا مثل مورد امروزِ شوروي در پي رهايي از
بند استبداد بودند.
براي آن که در عصر امپرياليسم انقالب در اين کشورها به «لحاظ
نظري» توجيهپذير بشود ،منطقِ سرمايهداري به گونة جديدي تفسير شد .لنين
ايدة «ضعيفترين حلقه» در زنجير امپرياليسم جهاني را تدوين کرد .او اميد
داشت که قيامهاي ضدِ امپرياليستي کشورهاي مستعمره به تضعيف
سرمايهداري مرکزي بينجامد و بحرانها و انقالبها را در کشورهاي صنعتي به
بار بنشاند .با اين که تالش کرد در مورد «رشد سرمايهداري در روسيه» تحقيق
کند ،اما هرگز نسبت به موقعيت عقبمانده و فقير صنعت و سرمايه در روسيه-
در مقايسه با معيار سرمايهداري پيشرفتة جهاني -دچار اشتباه نشد .او فکر
ميکرد که انقالب روسيه ميتواند از طريق سرمايهداري دولتي شرايط انباشت
الزم را براي تبديل روسيه از يک کشور کشاورزي به يک کشور مدرنِ قادرِ به
گذار به سوسياليسم فراهم آورد .تا زمان مرگش اميدوار بود که انقالب در
کشورهاي سرمايهداري پيشرفته ،که هر بحراني در آنجا به «اوج بحران» تعبير
ميشد ،بقاي انقالب روسيه و تبديل شدن آن را به يک انقالب سوسياليستي
امکانپذير سازد .زيرا لنين هرگز باور نداشت که ميتوان از يک انقالب
سوسياليستي در يک کشور تنها ،آنهم کشوري عقبافتاده ،صحبت به ميان
آورد ،تا چه رسد به اينکه «انقالبهاي سوسياليستي» در کشورهاي کشاورزي
فقير و مستعمره با نام او و به ويژه با نام مارکس ابراز وجود کنند.
از آنجا که سرمايهداري براي جهاني شدن به امپرياليسم تبديل شد،
تمايل به جعلِ «تئوري» عجيبالخلقة جديدي نيز پيدا شد :تئوري «ملت
پرولتري» ( ،)nation prolétaireکه براي توصيف کشورهايي مورد استفاده
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قرار گرفت که بعدها «جهان سوم» ناميده شدند .اين جعل از آنرو بود که
ضرورتِ برپا کردن به اصطالح «انقالب سوسياليستي» در اين کشورها توجيه
شود .حال آنکه اگر «ملت سرمايهداري» از معناي مشخصي برخوردار است به
اين دليل است که «ملت» در مسير طوالني رشد خود انسجام يافته و در انقالب
فرانسه با صعود بورژوازي ابراز وجود کرده و شکل گرفته است ،نيز بدين سبب
که سرمايهداري شيوة توليد مسلط در زندگي ملتهايي است که به نظام
سرمايهداري رسيدهاند ،ليکن اصطالح «ملت پرولتري» به کلي بيمعنا ست.
نخست از اينرو که کشورهاي پيرامونيِ سرمايهداري به معناي مدرن کلمه
«ملت» نيستند ،و به خصوص اينکه «َشيوة توليد پرولتري» در اين کشورها
شيوة مسلط نيست .کارگران صنعتي در اين کشورها بخش کوچکي از جمعيت
و غالباٌ در وضع بهتري از دهقانان فقير يا رانده شده از زمين هستند ،و به ويژه
به اين دليل که اين اصطالح بيپاية «شيوة توليد پرولتري» پس از يک انقالب
سوسياليستي نيز بيربط ميبود ،چرا که حتي اگر در جايي از جهان معجزة
چنان انقالبي رُخ ميداد ،پرولتاريا -که وجودش فقط در ارتباط با سرمايه معنا
مييابد -همزمان با از ميان رفتن موقعيتش به عنوان منشاء ارزش اضافي و بهره
براي سرمايه ،خودش نيز به عنوان پرولتاريا از ميان ميرفت.
صحبت از «ملتِ پرولتر» به اين علت بود که در قرن نوزدهم پرولتاريا
به مفهم کلي آن در نظر گرفته ميشد .به معناي مردمان محروم و تحت ستم،
غصب شده ،زحمتکش و غيره که مفهومي خيالي بود و هيچ نقطة اشتراکي با
مفهومي که توسط مارکس تدوين شده بود نداشت .اما يک چنين آشفتگي
«نظري» براي تعبيرِ مناسباتِ ميان کشورهاي مستعمره و کشورهاي متروپل
ضروري بود تا به انقالبها و دولتهايي که قرار بود «سوسياليست» ناميده
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شوند مشروعيت داده شود .چون هدف اصلي اين انقالبها توجه به منافع
عمومي و دولت بود ،باعث ميشد که با سوسياليسمِ مورد نظر مارکس به اشتباه
گرفته شود.
انقالب ميبايست جوامع بحراني روسيه و چين -و سپس همة
کشورهاي پيراموني -را به دولت ملي و به جامعة مدرن تبديل ميکرد .زيرا
خطر نابودي در برابر منطق سرمايه باعث شده بود که ايجاد دولت ملي و
نوسازي ،يعني ايجاد تمدن صنعتي که توسطِ سرمايهداري اروپايي گسترش
يافته بود ،در سراسر دنيا به يک اجبار بيچون و چرا تبديل شود.
ليکن سرمايهداري براي حيات خود به شرايط معيني نيازمند است :به
انباشت سرمايه ،به يک طبقة کارگر آزاد و مزدبگير ،به رشد دانش و تکنيک ،به
يک جامعة متنوع ،به يک نظام حقوقي و يک بوروکراسي بسيار پيچيده .و به
قول مارکس به همة «ثروتهاي» ضروري نياز دارد تا تحول انقالبي براي آزاد
شدن افراد فراهم آيد ،وگرنه دچار نقصان ميشود و دو باره «روز از نو روزي از
نو» .همچنان که در واقعيت اين اتفاق افتاد .نميتوان نه ارادي ،نه به صرف
تصميم و نه از طريق انقالب به يک کشور سرمايهداري تبديل شد( .انقالب
فرانسه به ساخت سياسياي مهر تأييد زد که متکي به يک سيستم اقتصادي
بسيار رشد يافته بود .احتماالٌ در مسير توسعة پارهاي «کشورهاي اروپاي
شرقي» مشابه همين اتفاق خواهد افتاد .در آن جوامعي که هرچند از توانايي
سياسي برخوردار نيستند ليکن از توانايي سرمايهداري برخوردارند).
سرمايه همواره تمايل دارد به سمت بهرة بيشينه .تا زماني دراز بهره
وابسته بود به ،البته نه به طور مطلق ،به اصطالح انباشت اوليهاي که از مناسباتِ
چپاولگرانه و وابستگي ميان کشورهاي مرکزي و پيراموني به دست ميآمد .تا
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همين اواخر ،به کشورهاي زير سلطه حتي اجازة رهايي داده نميشد تا چه رسد
به اينکه اين کشورها مجال چند صد ساله و توانايي تبديل شدن به يک ملت
سرمايهدار و مستقل را به دست بياورند ( به ياد بياوريم جنگهاي مستعمراتي
را ،يا شکست سازمان يافتة انقالب ملي دکتر مصدق را در ايران به عنوان يکي
از بسيار نمونهها ،يا نمونة انقالب کوبا را که در ابتدا خواهان انقالبي دموکراتيک
و ملي بود ،در حالي که براي بقاء ناگزير شد خود را «مارکسيت -لنينيست»
بخواند و به اردوگاه کشورهاي«کمونيست» بپيوندد)« .سوسياليسم» در اين
کشورها جادة فقر بود در گذرگاه «انباشت اوليه» .اين کشورها نميتوانستند -و
موفق نشدند -خود را از زير سلطه سرماية بينالمللي رها کنند .گذشته از اينکه،
امروز سرماية بينالمللي حتي در حال انحالل ملتهاي قديمي
سرمايهداري ست (غالباٌ از ژاپن به عنوان مدرک مخالف نام برده ميشود:
درحالي که ژاپن نه مستعمره بود و نه تحت سلطه .بلکه تنها کشورِ خارج از
اروپاي غربي بود که به معني واقعي از يک جامعة فئوداليِ مشابه اروپا برخوردار
بود .شرايطي که به آن امکان داد از ميانة قرن نوزدهم در دوران مئيجي ،همان
اقدامي را بکند که آلمان انجام داد .يعني توانست از طريق تصميمهاي سياسي،
سيستمِ سرمايهداري را از باال به وجود بياورد .کُره جنوبي نيز به تازگي توسط
ژاپن به توسعه دستيافته است ،در حالي که تايوان پيشرفتش را مديون موضع
استراتژي و سياسي خود در برابر کمونيسم چيني است).
در چنين اوضاع و احوالي ،در پاسخ به منطق سرمايه ،منطق بيپاية
ديگري پيدا شد :به ده راهش نميدادند سراغ کدخدا را ميگرفت ،حال که
نميتوان به يک کشور سرمايهداري تبديل شد ،در عوض ميتوان به «ساختن
سوسياليسم» رويآورد .از آن پس مسئلة «رسيدن و فرا رفتن از سرمايهداري»
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مطرح شد .امري که در عين حال مستلزم به رسميت شناختن برتري
سرمايهداري است و نيز ناداني کامل در مورد قابليتها و هدفهاي دستيافتني.
شکست انقالب  4100در روسيه و انقالب سون ياتسن در چين،
جايگزين ديگري جز اين نوع «انقالبهاي سوسياليستي» باقي نگذاشتند
(«سوسياليسمِ» کشورهاي شرقِ اروپا وارداتي و حاصلِ اشغال نظامي در پي
جنگ جهاني دوم بود ،در حالي که ويتنام ،کرة شمالي و کوبا بدون وجود
شوروي و چينِ کمونيست هرگز نميتوانستند به هيچ تغييري دستيابند) .دو
کشور چين و روسيه بودند که با سرزمينهاي بيکران و جمعيت عظيمِ
بسيجپذير ،با ساختار استبداد شرقي ،با اکثريتِ جمعيتي صرفاٌ دهقان ،بدون
برخورداري از صنعت و دانش مدرن ،بدون جامعة مدني واقعي ،بدون نظام
حقوقي و دموکراسي ،در عين قرار گرفتن در محاصرة سرمايهداري جهاني،
عهدهدار «ساختمان سوسياليسم» و گويا اجراي پروژة مارکس شدند .جَخ همين
داس و چکش ،به عنوان سمبول احزاب کمونيست ،براي مارکس بسيار
ناخوشايند ميبود .مارکسي که نه «حماقت روستايي» دهقانان و نه «کار
احمقانة حرفهاي» را که چکش ميتواند مصداق آن باشد هرگز نپسنديد .نه
داس و نه چکش ،هيچ کدام نه ربطي به پرولتاريايِ صنعتيِ مستعد انقالب
اجتماعي دارند و نه ربطي به رهايي انسان از «کار» که مارکس آرزو ميکرد.
اين انقالبهاي سوسياليستي شبيه همان فيلمِ« نخستين استادکارِ»
ساخت شوروي بودند که جواني انقالبي را نشان ميداد که کمي پس از جنگ
داخلي به دشتهاي مرتفع آسياي مرکزي رفته بود تا با تأسيس يک مدرسه در
جامعهاي که حتي نميشد فئودال ناميد ،پيشرفت را باب کند .او را با بچههايي
ميبينيم که در يک طويلة خرابه در برهوتي کوهستاني روي زمين نشستهاند و
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به نحو خستگيناپذيري دسته جمعي تکرار ميکنند« ،سو -سي -اليسم ،سو-
سي -اليسم» تا بهشت را از طريق خواندن وِرد واقعيت بخشند .اما خان قديمي
از ماجرا به نفع خود استفاده و سرانجام «مدرسه» را خراب ميکند .آنگاه
انقالبي جوان براي ساختن يک مدرسة جديد درختي را که تنها ثروت و افتخار
دهکده بود قطع ميکند و الي آخر...
اين دست جوانان جزو نخستين آرمانگرايان بودند ،اما زماني که
استادکاران واقعي از راه رسيدند براي آن بود که مسند و داتشا (ويالهاي ييالقيِ
نزديک به شهر ،مخصوص رهبران حزب) برايشان برپا شود.
از آنجا که سرمايه صادر شدني است ،طبعآٌ تمايل به وارد کردن
«سوسياليسم» ،که ضد سرمايه بود ،نيز پيدا شد .زيرا سرمايه با صدور خود،
هرگز به يکي از کشورهاي پيراموني امکان تبديل شدن بالواسطه به
سرمايهداري مدرن و مستقل را نداده است .اين تحول ،همچنان که روشنفکران
کشورهاي مستعمره يا زير سلطه همواره مدعي بودهاند ،تنها از طرف
استعمارگران پيشگيري نميشد ،بلکه عدم تحقق آن به ويژه ناشي از داليل
دروني بود که ميتوان يک بار ديگر برشمرد :نبود انباشت سرمايه ،نبود کارگران
آزاد و گسسته از زمين که صاحب چيز ديگري جز نيروي کار خود نباشند ،نبود
دانش و تکنيک مدرن ،نبود جامعة مدني و حقوقي؛ اين کشورها در عين حال
فاقد ساختار مادي ،ساختار اجتماعي و سياسي ،و به ويژه فاقد ساختار معنوي
براي تبديل شدن به «سرمايهداري» بودند .تبديل شدن به فرمانروا و َسروَرِ
طبيعت ،به گونهاي که براي سرمايه مطرح بود ،نميتوانست بدون فلسفة
دکارت ،بدون عقلباوري و تجربهباوري که پيشرفت علوم را امکانپذير ساختند
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عملي شود .حال آنکه دنياي مادي کشورهاي پيراموني با شرايط الزم براي رشد
سرمايهداري بيگانه و دنياي رواني آنها رازآميز -مذهبي بود .همة اين مسائل نه
تنها ايجاد نظام سرمايهداري را امکانپذير نساخت ،که احتمالِ ايجاد جامعة
سوسياليستي را هم ناممکنتر ساخت .نميتوان تکنولوژي ،قابليت رشد آيندة
آن و الگوي اجتماعي را از جايي به جايي ديگر پيوند زد :حاصل آن از جنبة
تکنيکي ،ماجراي چرنوبيل از آب در ميآيد و از جنبة اجتماعي ،استالينيسم را
به بار مينشاند« .مارکسيسم -لنينيسم» به عنوان نظام فکري توتاليتري است
که براي هدفِ غايي جعل شد و براي همه چيز پاسخ داشت .بيآنکه از مرحلة
روشنگري و نقد و سنجشگري عبور کرده باشد ،فقط امکان گذار از يک ذهنيت
مذهبي به مذهبي ديگر را فراهمآورد .چنانکه تصور ميشد «سوسياليسم» در
آينده فرارفتن از جامعة سرمايهداري را امکانپذير ميسازد و «ديکتاتوري
پرولتاريا» امکان ميدهد از حقوق صوري و دموکراسي -که در اين کشورها
هيچگاه شناختي نيز از آن وجود نداشت -صرفنظر شود .اين سرنوشتي بود که
خردهبورژوازي نيمه آموزش ديده -که در هر حال در اين کشورها به شغلِ
کارمندي براي دولت محکوم بود -براي رفاه کشورش و در عين حال براي رفاه
خودش انتخاب کرده بود تا به جاي درباريها و اوليگارشيِ منحط ،فاسد ،مطيع
و ناتوان ،به مسند قدرت دستيابد.
پس تصميم گرفته شد که آنچه از «مارکسيسم» ميتوان آموخت اين
است که ايده ها بازتاب جهان مادي يا مناسبات اقتصادي هستند .و گويا اساسِ
اعتبار منطقِ مترياليستي در اين است که جهان مادي نيز ناگزير بازتابي از
«مارکسيسم» است و حزب امانتدار و حافظ آن« .مارکسيسم» را به معناي
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ايدئولوژيِ توسعه به هر قيمتي در نظر گرفتند اما در واقعيت امر هيچ چيزي را
جز فجايعِ «انباشت اوليه» توسعه نداد .آنجا که سرمايه ،طبقة کارگر ،صنعت و
جامعة مدني ناياب بود ،حزب وظيقه داشت از طريق اِعمال ديسيپلين ،ايجاد
کمبود و وحشت «مارکسيسم» را تحقق بخشد .و بدا به حال طبيعت ،انسان ها
و جامعه اگر ضدِ سوسياليست و ضدِ انقالب باشند .در حالي که براي مارکس
پيش شرط چنين انقالب اجتماعي دستيافتن به توسعة کاملِ نيروهاي
توليدي ،مادي و معنوي بود که قرار بود انسانها را آزاد کند و زمينة تجمعِ
داوطلبانة انواع ابتکارها ،رقابت آزاد و خودانگيختة تمامي انرژيهاي فردي را از
بُن پديد آورد تا سعادت همگان و خواست افراد برآورده شود .حال آنکه در
جوامعي صحبت از جمع ميشد که فرديت هنوز وجودِ خارجي نداشت .در
جوامعي که نايابي ،پيشگيري و محاصرة اقتصادي و نظامي ،ضرورت توسعه و
ازخودگذشتگي جمعي را برهمگان تحميل ميکرد .اما نحوه و مدت آن توسط
نيروي حزب و دولت و در خدمت رفاه و سلطة اين دو تعيين ميشد.
آنچه را که مارکس در جوامع بورژوازي مورد نقد قرار داده بود دنياي
ماديِ صنعت و کار نبود -که بدينگونه به سراب «انقالب سوسياليستي» براي
کشورهاي کشاورزي تبديل شده بود -بلکه افشاي نظام حقوقي در اين جوامع
بود که از نظر مارکس بجاي آنکه از طريق دگرديسي و به انجام رساندن تمامي
وظايف مشخص خود بتواند رشد تمام و کمال افراد را امکانپذير سازد ،همچون
امري انتزاعي و صوري در خدمت سرمايه قرار گرفته بود .حال آنکه با اتکاء به
اين انتقاد ،به سادگي نظام حقوقي مضر و بيفايده خوانده شد ،آنهم به نام
انديشة سنجشگر مارکس که تنها به اشکال انتزاعي و نا تمامِ وظايف نظام
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حقوقي ،آنهم در همان محل رشد اين نظام ،انتقاد کرده بود .اما اين انتقا ِد
مارکس را به دنيايي منتقل کردند که در آن نظام حقوقي هيچگاه وجود
نداشت .لنين عليه «اشتباههاي» تروتسکي و بوخارين توضيح ميداد که «توليد
هميشه الزم است ،اما نه دموکراسي» (سرمايه نيز ،زماني که انباشت ثروت در
ميانة دوجنگ با مشکل روبرو شده بود ،به زبان فاشيسم و نازيسم همين حرف
را زد) .احتماالٌ تروتسکي و بوخارين نيز ميتوانستند همين حرف را عليه لنين
بزنند .چون که نميشد کار ديگري کرد ،همة آنها منطق سرمايه را پذيرفته
بودند .در حاليکه اين منطق جز در کشورهاي توسعهيافتة سرمايهداري
نميتواند از ميان برود و نخواهد رفت .ليکن هنگاميکه همين منطق خود را بر
کشورهاي فقير تحميل کرد ،با پديد آوردنِ «لنينيسم» و «سوسياليسم»
فجايعي را به بارآورد که سرگذشت آن را ميشناسيم .لنينيسم و سوسياليسمي
که امروز هر دو در حال تجزيه هستند.
خرده بورژوازيِ «با قابليت» و بوروکرات ،عليه اوليگارشي محلي که
کشورشان را غارت ميکرد و به غارت ميداد و براي فرار از استعمار و متالشي
شدن ،به نام ضرورت توليد و رشد نيروهاي توليدي ،ايجاد جامعهاي را در
روسيه و سپس در جاهاي ديگر به عهده گرفت که خود لنين آن را
«سرمايهداري دولتي» ميناميد .ديري نگذشت که اين بوروکراسي دولتيِ کامالٌ
رشديافته ،پس از برقراري سلطة خود بر سراسر جامعه و به خدمت گرفتن آن
به رهبري استالين و به ياري همدستان استالين در جهان تصميم گرفتند اين
جامعه جديد استبدادي را «سوسياليست» و فراتر از آن «کمونيست» و
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«مارکسيست» بنامند .چرا که به گفتة استالين« ،نميشد به مردم گفت که در
حال ساختن سوسياليسم نيستند».
از آنجا که مارکس خواهان گذار از جامعة سرمايهداري توسعهيافته بود،
اينان با «مارکسيست» خواندن خود نه تنها در برابر مردم کشورشان به عنوان
عناصر و رهبران ترقيخواه به خود مشروعيت ميبخشيدند ،بلکه در حرف و در
برابر ناظران اين تجمل را نيز براي خود ميخريدند که در جايگاهي باالتر از
پيشرفتهترين کشورهاي بورژوا قرار گرفتهاند .بدين ترتيب ،پرولتارياي اين
کشورها را تنزل دادند به دستيارِ سياستِ «کمونيسم» جهاني که در خدمت
اعضاء اوليگارشيهاي نوپاي احزاب و دولتهاي در قدرت بود .اين نامگذاريهاي
فريبنده را کشورهاي سرمايهداري با طيبِ خاطر ميپذيرفتند ،چون که حاال
ديگر با اين بوروکراتهاي نامعقول ،خرفت ،متحجر و بيکفايت ،يک نمونة
واقعي و يک مترسک هراسناک در مقابل داشتند که ميتوانستند آن را به نام
سوسياليسم و مارکس جا بزنند)4(.
----------------------------------« =1مکتب سوسياليست «عزم نفي زندگي» را به دشواري کتمان ميکند :چنين
تئوري را محرومان ،انسان ها يا نژادها ،ناگزير ابداع کردهاند .در واقع ،من آرزو ميکنم که از
طريق چند تجربة بزرگ ثابت شود که در يک جامعه سوسياليستي ،زندگي است که خود را
نفي ميکند ،که ريشههاي خود را قطع ميکند .زمين به اندازة کافي وسعت دارد و بشريت هنوز
به اندازة کافي امکانات دارد براي اينکه من خودم را از آرزوي چنين درس عبرتي ،چنين ضحنة
ابلهانه اي محروم نکنم ،حتي اگر به بهاي نابودي زندگي انسانهاي بيشماري تمام شود».
فردريک نيچه ،قطعة منتشر شده پس از مرگ .پاييز  4331پاييز  ،4330صص ،860-841
انتشارات  ،Gallimardپاريس.4136 ،
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5
مارکس در عين تأمل در موردِ دگرگوني مناسبات توليديِ ناشي از
تمرکز سرمايه ،در بارة شکل نويني از رشد نيروهاي توليدي و دگرديسيهايِ
کارِ منتج از آن نيز انديشيده بود:
«مبادلة کارِ زنده با کارِ عينيت يافته ( ،)objectivéيعني تجلي کار
اجتماعي به شکلِ تناقضِ ميان سرمايه و مزدبگيري ،واپسين تحول در
مناسبات ميان ارزش و توليدِ مبتني بر ارزش است .پيش فرضِ پيدايش
چنين مناسباتي اين است که کل زمانِ کارِ مستقيم[ ،يعني] کميتِ کارِ انجام
گرفته ،عامل تعيين کننده در توليد ثروت است .در حاليکه با توسعة تدريجي
صنعت بزرگ ،ايجاد ثروت نيز به تدريج کمتر به مدت زمان کار و کميتِ کارِ
انجام گرفته بستگي پيدا ميکند ،و بيش از پيش تابع توانايي عوامل مکانيکي
ميشود که طي زمان کار مورد استفاده قرار ميگيرند .بارآوري فوقالعادة اين
عوامل مکانيکي ،به نوبة خود ،هيچ ربطي به زمان کارِ مستقيمي که هزينة
توليد آن شده ندارد .بلکه توليد اين عوامل بيشتر بستگي دارد به سطح رشد
عمومي علوم و پيشرفت تکنولوژي ،يا کاربرد اين علوم در امر توليد( .رشد و
توسعة علوم -از جمله علوم طبيعي ،همچنان که مابقي علوم -البته مربوط
است به کارکرد رشد توليد مادي ).از آن پس ثروت واقعي ،از يک سو به لطف
عدم تناسب عظيم ميان زمانِ کار انجام شده و فرآوردة آن ،و از سوي ديگر به
لطف عدم تناسب کيفيِ ميان کار -که به انتزاعِ محض تبديل ميشود -و
نظارتِ بر قدرت فرايند توليد ،توسعه مييابد :اين چيزي است که صنعت بزرگ
بر ما آشکار ميکند .ديگر کار کمتر همچون جزيي از اجزاء سازندة فرايند
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توليد به شمار ميآيد .بلکه انسان در قبال فرايند توليد بيشتر همچون ناظر و
تنظيم کننده عمل ميکند( .اين امر نه تنها در مورد ماشينآالت ،بلکه در
تلفيق فعاليتهاي بشري و رشد و تحولِ نحوة مراوده ميان انسانها نيز صدق
ميکند) .ديگر کارگر شيء طبيعي تغيير شکل يافته به ابزار را واسطه ميان
مصالح و خودش قرار نميدهد؛ از اين پس فرايند طبيعي را ،که او آن را به يک
فرايند صنعتي تبديل کرده است ،همچون واسطه ميان خود و تمام طبيعت
قرار ميدهد که بر آن مسلط شده است .ليکن خود کارگر به جاي آنکه عامل
اصلي توليد باشد به حاشية فرايند توليد رانده ميشود .با اين تغيير و تحول،
ديگر نه زمانِ کارِ مورد استفاده و نه کارِ مستقيمي که توسط انسان انجام
گرفته مبناي اصلي توليد ثروت به شمار نميآيد؛ بلکه از آن هنگام که انسان
در پيکري اجتماعي حضور مييابد[ ،توليد ثروت] در به تصاحب در آوردن
توانِ باروري کلي انسان ،فهم او از طبيعت و قابليت او در تسلط بر طبيعت
[تجلي مييابد]؛ در يک کالم ،تحول و رشدِ فرد اجتماعي مُعرف مبناي اصلي

توليد ثروت ميشود .سرقت زمانِ کارِ ديگري که پشتوانة ثروت کنوني
است ،در مقايسه با مبناي نوينِ ثروت که ناشي از توسعة خودِ صنعت بزرگ
است مبنايي حقير و بياهميت به نظر ميرسد .همينکه کار در شکل مستقيم
خود ديگر منبع اصلي ثروت نباشد ،زمان کار نيز ديگر معيار ثروت به حساب
نميآيد و نبايد هم به حساب بيايد ،و ارزش مبادله نيز ديگر معيار ارزش
مصرف محسوب نميشود .کار اضافي تودههاي وسيع ديگر شرط توسعة
ثروت عمومي نيست ،به همان گونه که کار نکردن تني چند نيز ديگر شرط
الزم براي رشدِ تواناييهاي کلي مغز انسان نيست .بدينسان ،توليدِ مبتني بر
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ارزش مبادله از بين ميرود و فرايند توليد مستقيمِ ابزار نيز از اشکال حقير و
ضد و نقيض خود بيرون ميآيد .آنگاه رشد آزاد فرديت فراميرسد .از آن پس
ديگر مسئله بر سر کاهش زمان کار الزم براي ايجاد کار اضافي نيست ،بلکه
[مسئله برسر] کاهش کل کارِ الزمِ جامعه به حداقل است .آنگاه با فراغت
حاصل از اين کاهش و امکاناتي که به نفع همگان ايجاد شده[ ،فرصت] آموزش
هنري ،علمي و غيره براي همگان فراهم ميآيد)4(».

----------------------------------------- -4کارل مارکس ،مباني نقد اقتصاد سياسي ،جلد  ،6ص  ،660 -666انتشاراتِ
 ، Anthroposپاريس 4123
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6
وضعيتِ نوينِ سرمايهداري همان چيزي است که ،به پيشبيني
مارکس ،پيشرفتهترين کشورهاي سرمايهداري کنوني به سمت آن گام
برميدارند .منتهي همچنان با حذفِ آن پروژة آرمان شهري که مارکس مد نظر
داشت و قرار بود در پرتو همين توسعة کنوني تکنيک ،انسان از کار آزاد شود و
سرانجام به آشتي با طبيعت دستيابد .با در نظر گرفتن شيوة نوينِ سرمايهداري
کنونيِ توليد ميتوان به اين نتيجه رسيد که چون پرولتاريا [به عنوان طبقه]
ديگر موضوع ( )objetبازتوليد اجتماعي نيست ،نميتواند عامل ( )sujetانقالب
اجتماعي نيز باشد :پرولتاريا در حال اضمحالل است .اما اين بدين معنا نيست
که کارِ مزدبگيريِ متفرق و بيگانه از خويش ،سلطة کاال و بتوارگي کاال،
شيءوارگي انسان و استثمار و به زير سلطه در آوردن انسان از بين رفته است.
برعکس ،اين امور عالمگير شدهاند .سرمايه سرانجام توانسته است جهان را شبيه
به خود سازد ،جهاني شود :سلطة استعماري و حتي «انقالبهاي سوسياليستيِ»
کشورهايي که انباشت سرمايه در آن وجود نداشت ،لحظات تاريخي و مجموعة
شرايطي بودهاند که در فرايند جهاني شدن ،انباشت کافي را براي تکنولوژي
«پسا صنعتي» امکانپذير ساختند.
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7
اين روند دگرديسيِ تکنولوژيک کنوني و عواقب آن در حوزة تسليحات
نظامي ،توانست کشوري را -در جنگ ستارهها ،آخرين مرحلة جنگ سرد -به
زانو در آورد که به اميد «رسيدن و گذار» از سرمايهداري تا بحال بيشترين
بخش کل توليد خود را بجاي اختصاص دادن به نيازمنديهاي مردم و ادارة
امور جامعه ،به حفظ تکنوکراسي نظامي اختصاص داده بود.
جهاني شدن سرمايه ديگر نياز ندارد که خود را با توسل به زور
جابيندازد .برنامهاش را دنيايي پذيرفته است :رشد و توسعه و گردش کاالها،
تردد انسانها و ايدهها .ديگر به مستعمره و ملت نيازي نيست ،بلکه نياز به
فضايي آزاد براي گردش اطالعات در سراسر جهان است و نياز به يک
سرمايهداري محلي و به مديراني که اين گردش اطالعات را امکانپذير سازند.
«حقوق بشر» ،که بورژوازي انقالب بزرگش را به نام آن انجام داده بود،
همزمان با گردش آزاد کاالها و بازار ،که محل حضور کاال ست ،در همه جا به
موضوع مورد عالقه تبديل شده است.
به احتمال قوي هيچ يک از کشورهاي کمونيست نخواهند توانست
خودشان را از چنگ نفوذ سرمايه و دگرديسيهاي ناشي از آن خالص کنند ،و
به احتمال قوي «سوسياليسم» بدانگونه که به لحاظ تاريخي وجود داشت،
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مضمحل خواهد شد .با اين حال ،هيچ دليلي وجود ندارد که ناچار باشيم به
يکي از دو آلترناتيو اهريمني ،يعني ميان دچار شدن به بيماريِ کشندة تَصلب
بوروکراتيک يا دچار شدن به امپرياليسم بازار تن دهيم که مالک آزادي را به
رشد و توسعة وحشيانه و حد اکثر مصرف تنزل ميدهد .تازه اين بهشتِ سعادت
که بازار وعدة آن را ميدهد ،حتي اگر به زحمت از فاجعة محيط زيست و
تخريب کرة زمين هم پيشگيري شود هيچ معلوم نيست بتواند در سطح جهان
عملي شود .زيرا سرمايهداري پيروزمندِ جديد گرايش دارد به تقسيم جمعيتِ
کشورهاي مرکزي و کشورهاي پيراموني به «آدمهاي برنده و آدمهاي بازنده»،
به ثروتمند و فقير .در عين آن که ضرورت گردش اطالعات ،به عنوان شکلي از
توليدِ پسا صنعت ،درخشش همة اين ثروتها را در برابر چشم تهيدستاني قرار
ميدهد که به طور قطع از آن محروم خواهند ماند .امري که ميتواند در
کشورهاي جهان سوم واکنشهاي «سنتگرايانه»ي خشونتباري را به بار
بنشاند .و در فضاي ياسآلود کشورهاي اروپاي شرقي همچنان که غربي نيز
ترغيب و به پيش صحنه رانده شدن راست افراطي را در جهت تسالي خاطر
همراه بياورد.
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8
جهاني شدن سرمايه و عالمگير شدن الگوي توسعة مورد نظر آن به
خودي خود پيش نميرود .صادرات سرمايه و واردات کار ارزان قيمت ،همة
جوامع سنتي را ويران و اکثريت جمعيت آن را به عامل مستقيم استثمار توسط
سرمايه تبديل کرده است .بخش وسيعي از جهان سوم به آشغالداني توسعه
تبديل شده است .ازدياد سريع جمعيت که از عواقب توسعه است ،و ناتواني در
توليد مواد غذايي ،جمعيت جهان سوم را دچار سوءتغذيه کرده است .سرمايه
براي گسترش بازار و فروش بيش از پيش از سيستم اعتباري استفاده ميکند:
به کشورهاي توسعه نيافته اعتبارهايي براي خريد کاال اعطا ميشود که بيشتر
اوقات توسط اوليگارَشيهاي محلي به سرقت ميرود .سرانجام کل توليدات اين
کشورها ،که اغلب زير فشار اعتبارها دچار خفگي شدهاند ،حتي براي پرداخت
بهرة اين وامها نيز کفايت نميکند.
الگوي توسعهايي که برتري (هژموني) آن در جهان به اثبات رسيده ،به
قصد دست يافتن به بهره در رقابت کوتاه مدت چنان رفتاري با کرة زمين در
پيش گرفته است که از اين پس احتمال يک فاجعة جهاني محيط زيست هيچ
بعيد به نظر نميرسد .بيترديد ،تالشهايي در جهت «حفظ محيط زيست»
ميشود ،منتها اين نحوة حفاظت از محيط زيست غالباٌ بسيار شبيه به تجسس
حوزههاي نوين سرمايهگذاري براي انباشتهاي نوين سرمايه است .بدين ترتيب
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چارة درد خيلي بهتر از خود درد نيست .آن نحوه توسعهاي که مارکس در مورد
کشاورزي از طريق ماشينآالت و صنعت بزرگ نوشته بود ،امروز ميتواند به
انواع شگردها براي توسعه تعميم يابد« :هر پيشرفتِ سرمايهداري در کشاورزي
نه تنها پيشرفتي است در هنرِ چپاول زحمتکشان ،بلکه همچنين در هنر تاراج
زمين؛ هر پيشرفتي که در جهت افزايش باروري زمين در کوتاه مدت انجام
ميگيرد ،در عين حال پيشرفتي است در جهت ويراني منابع پايدار اين باروري.
در يک کشور هر چه بيشتر صنعت بزرگ [ ]...زمينة رشد و توسعه باشد ،روند
ويراني در آن کشور سريعتر پيش ميرود .به طوري که در [شيوة] توليد
سرمايهداري ،تکنيک و تلفيقِ روندِ توليد اجتماعي صرفاٌ زماني [ميتواند]
توسعه يابد که با نابودي منابع و سرچشمة همة ثروتها همراه شود[ :يعني]
نابودي زمين و زحمتکشان» ()4

------------------------------------------------------- -4کارل مارکس ،سرمايه ،جلد  ،4ص  ،002-001انتشارات  ،socialesپاريس
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9
بيهوده تالش ميشود فرايند اين فوران تکنيک را (همچون هايدگر که
تکنيک را ناشي از «سرنوشت غرب» ميدانست) ،با نسبت دادن آن به يونانيان
و آغاز متافيزيک در اروپا ،اجتناب ناپذير جلوه دهند .حال آنکه تکنيک در
اروپاي قرون وسطا از هند ،چين و ايرانِ آن زمان پيشرفتهتر نبود .در صورتيکه
روند دگرديسي تکنيک زمانة ما مربوط به سرمايهداري است و در پيوند با علوم
و با فلسفة مدرنِ متناسب با آن رشد يافته است و از طريقِ عمومي شدن چرخة
توليد در جهت منافع بازار عمل ميکند .نه با چرخش قلم و نه با چشم بستن بر
فرايند تاريخي و پيامدِ انحطاطي سزاوارِ سرزنش ،نميتوان طوري وانمود کرد
که گويا هيچگاه صنعت مدرن و بازار وجود نداشته است ،البته همچنين
نميتوان وجود صنعت و بازار را (همچون هايدگر) با بدي و شر يکسان دانست و
ناشي از به فراموشي سپردن امرِ اساسيتر («اصلِ وجود») پنداشت و نه اينکه
ماندگاري آن را امري ضروري تصور کرد.
توسعه و تحول تکنيک در عين حال که بسياري چيزها را به نابودي
کشانده ،امکانات بسياري نيز ايجاد کرده است .همچنان که عموميت يافتن و
کارآيي ايده هاي آزادي و برابري را مديون بازار هستيم .چرا که تنها کساني که
در انجام مبادلهاي همارز ،آزاد و برابر هستند ميتوانند ،دستکم ،مبادله را به
انجام برسانند و به تعهد خود عمل کنند.
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توسعة سرمايه دارانة تکنيک هيچ وجه تشابهي با مبادلة ساده ندارد که
جز لحظهاي کوتاه در مسير سرماية بينالمللي به شمار نميآيد .اما همانگونه
که توسعة سرمايهدارانة تکنيک (چون تاکنون سابقة توسعة ديگري وجود
نداشته) براي هستي انسان و طبيعت به خطري جدي تبديل شده است؛ به
همان گونه عالمگير شدن بازار نيز هستي «فرد معاصر» را ،که به آن آنقدر
افتخار ميشود ،از بيخ و بن تعيين ميکند .به طوري که انسان معاصر به دور از
هر نوع زندگي اجتماعي به زندگي خصوصي خود پناه برده و به «سياست» -که
به نظر ميرسد در روند پرپيچ و خم تبديل شدن اطالعات به کاال ،رو به زوال
است -بياعتنا شده است.
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از زمان برنامة اقتصادي نيو ديل ( )New Dealبا توسل به
سرمايهداري سازمانيافته ،قوانين ضد انحصارات ،بيمههاي اجتماعي ،دخالت و
سرمايهگذاري دولت راه حلي موقت براي تسکين رکودِ بزرگِ پيش از جنگ و
بحرانِ ناشي از سرمايهداري وحشي انحصارات به شمار آمد .ويرانيهاي ناشي از
جنگ و سرمايهگذاريهاي پس از جنگ باعث شد که سرمايهداري تا اوايل
سالهاي  ،10با دورهاي از رشد و رونقي مداوم روبرو شود .به قصد پيشگيري از
اشاعه و تکرار دورههاي اضافه توليد و به قصد ممانعت از پيشرفت رکود از
طريق ترغيب تقاضا ،سرمايهداري توانست با توسل به اعتبارات و افزايش
نقدينگي از شيوة جايگزين و تزريق استفاده کند و قدرت خريد را در گردش
اقتصاد افزايش دهد.
انبوه پولهاي نقد ،از طريق مبادالت ارز و شيوههاي اعتباريِ بيش از
پيش پيچيده ،توانست از روندِ توليدِ فرآورده جدا شود .به طوري که اصطالحِ
توليدِ «پول جعلي» معمول شده است .هنگام سقوط فاحش اخير سهام در
نيويورک ،سقوطي که همچنان شبح آن در جهان در گشت و گذار است ،به
روشني معلوم شد که حجم مبادالت ابداٌ ارتباطي به ميزان فرآوردههاي واقعي
ندارد .اين «پولهاي جعليِ» در گردش ،از ديد پديدار شناسيِ هستيِ اجتماعي،
منشاء آن چيزي است که به عنوان تورمِ نشانهها ،تورم ساختگي و ظاهري،
واقعگراييِ اغراقآميز و روزگارِ کذب توصيف شده است.
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اين تورمِ نشانهها ،که صرفاٌ به ياري تورم اقتصادي و پولي به وجود
آمده است ،از الگوي توسعة ويژهاي برخوردار است .از آنجا که تزريق قدرت
خريد اضافي به تنهايي براي ترغيب تقاضا کفايت نميکند ،بايد تقاضا را جعل
کرد و به وجود آورد .اين امر از طريق «کااليِ» ويژة صنعتِ تبليغ و مدار
اطالعات -ارتباطات ،به خصوص از راه تصوير ،انجام ميگيرد.
چرا که تصوير اين خاصيت ويژه را دارد که ساختگي و مجازي است و
تأکيدي است بالفاصله بر امري حاضر ،درست برخالف روش و انديشة استداللي
که نيازمند به زمان و مربوط به امري غايب است و مستلزم تأمل .در مدارهاي
نوينِ اطالعات -ارتباطات هر چيزي ميتواند ،بدون توضيح و دليل ،به هر چيز
ديگري مرتبط شود .در عين حال ،هر تصويري بر روي پرده جايگزين تصويري
ديگر ميشود ،به طوري که در هر لحظه فقط يک تصوير روي پرده به چشم
ميخورد .بدينگونه نوعي يقين کاذب و نيمه حضوري جاودانه ،همچون گواه
آرمان شهري که سرانجام توسط بازارِ ارتباطات تحقق يافته است ،و همچون
نشانة بالفصل غياب تاريخ ،به بيننده القاء ميشود.
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در آخرين بحران انقالبيِ غرب در سال  ،23اعتراض عليه همين
وضعيت جديد بود که [گي دوبور در کتابش] نام «جامعة نمايشي» به آن داده
بود .در آن زمان گمان داشتند که با تکنولوژي جديد ،امکان نوعي آزادسازي
فراهم ميآيد.
سرمايهداري که از اين شورش ترسيده بود ،بدون آنکه به راستي مورد
تهديد قرار گرفته باشد ،بار ديگر در بحران اقتصادي سالهاي  10و  30مسير
خود را درجهت توسعه و استفاده از تکنولوژي جديد از سرگرفت .آن بحران به
سرمايهداري امکانداد تا با اتکا به لزوم رونق دوباره ،آنچه را که از دست داده
بود دوباره بهدست آرد .بيکاري که موجب نا امني و فقر شده بود ،زمينهاي شد
براي متوقف کردن افزايش دستمزدها .از يک سو کسادي قدرت خريد در اثر
تورم و از سوي ديگر کاربردِ روشهاي جديد در امر توليد باعث شد که طبقة
کارگر -که موجوديتش در حال دگرگوني و از دست دادن نقش قديمي خود
بود -بيش از پيش به بخشهايي متفرق تقسيم و به خدمة متخصص نظارت يا
صرفاٌ به کارمند بخش خدمات تبديل شود .به طوري که ديگر کار آنها به درد
ثروتمند کردن اربابان نميخورد.
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سلطة بازار همين بال را بر سر روشنفکران آورد .زيرا تورمِ نشانهها و
ادغام آن در مدار اطالعات -ارتباطات و تبديل شدن همه چيز به اطالعات-کاال
ديگر هيچ چيز را در امان نگذاشت؛ همه چيز ،چه مربوط به زندگي ،چه مربوط
به مرگ ،چه مادي و چه معنوي زير نفوذ پول قرار گرفت و براي بازار ساخته
شد.
الزام جديد براي روشنفکران اين است که يا خود را با اين وضعيت وفق
دهند يا زوال يابند .که در هر دو حال نتيجه يکي است .آنها که تبديل شدن به
کارگزار رسانهها را ميپذيرند اجر گزافي دريافت ميکنند :ميتوانند زندگينامة
خود را بنويسند ،حتي اگر ضروري باشد ميتوانند انزجار خود را از فرمانراندن
رسانهها بر انديشه اعالم کنند .ليکن همين امر ،يعني افشاگري از درون
سيستم ،نشانة موقعيت فراگير بازار و رسانهها است .امکان ضد و نقيض گويي از
امروز به فردا براي هر کسي فراهم است ،چرا که صرفِ اشغال صحنه در زمان
حال مطرح است ،و نه سير زمان و خاطره .اين کارگزاران نوين با رسانهها
همگون شدهاند :براي هيچ يک از آنها ديگر تاريخ وجود ندارد .اگر کسي جرأت
کند در اين باره ترديدي نشان دهد ،آنها «آمادة به رخ کشيدنِ» عاقبتِ
شورشهاي کابوسوار اخير تاريخ هستند.
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طنز تاريخ در اين است که اتحاد پرولتاريا با روشنفکران که مارکس ،به
عنوان شرطِ اولية انقالب اجتماعي ،خواهان آن بود يقيناٌ تحقق يافت .منتهي
آنجايي که هنوز کارگران و روشنفکران وجود داشتند :اتحاد آنان عليه
حکومتهاي «کمونيستي» بود.
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ليکن صرفِ وجودِ کشورهاي کمونيستي و فاجعة اقتصاديِ توأم با
وحشت در اين کشورها -از گوالکِ شوروي گرفته تا انقالب فرهنگي چين و
پولپوت کامبوجي -عامل ديگري است که روشنفکران را به سکوت واداشته
است .حال که جامعة آرماني چيزي جز نامِ ديگرِ جهنم نيست ،روشنفکران با
اتکاء به نام چه چيزي ميتوانند وضع موجود را به نقد بکشند؟ انقالبهاي
دوردست و جنگهاي آزاديبخشي که روشنفکران از آن جانبداري کردند ،پس
از وقوع ،عليه آنها به قضاوت برخاستند .معلوم شد که ديگر نميتوان از اصل
کلي يا اصل جهانروا صحبت به ميان آورد ،حتي از امرِ «ملموس» حرفي زد؛ و
معلوم شد که تجربة شخصي -آنهم در دنيايي که دقيقاٌ تجربهاندوزي ناممکن
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شده است -تنها چيزي است که براي روشنفکر باقي مانده است .و از آنجا که
تجربه ديگر کارآمد نيست ،قضيه به بازگويي سرگذشت شخصي تقليل يافته
است که تنها چيز پذيرفته شده در بازار محصوالت فرهنگي است ،چون
تلويزيون که الگوي محصوالت فرهنگي است هيچ مقولة ديگري را جز مقولهاي
خودماني و صميمي نميپذيرد.
نسلهايي کامل در راه تحققِ آرزويي بسيار کهن مبارزه کردهاند و
جانباختهاند :آرزويِ آزادي ،جامعة اشتراکي و عدالت .ليکن با خوار شمردن اين
آرزوي کهن ،تحقق آن امري مخاطرهانگيز اعالم شده است .بسياري از مردم از
سالهاي بيست تا پايان جنگِ بينالملل دوم بر ضد همة اشکال فاشيسم مبارزه
کردند و در اين راه بسياري جانشان را از دست دادند .حال ادعا ميشود که
کمونيست بودن و فاشيست بودن يکسان است .گويي در افشاي خطا کاري و
شرارت ،ميان کساني که آرمان عدالت و بخشندگي را برگزيدند که هنگام تحقق
به ضد خود تبديل شد -گر چه غالباٌ در ان نقشي نداشتند و گاه نيز به بهاي
زندگيشان تمام شد -با کسان ديگري که از همان آغاز نفرت ،سلطهجويي،
جنگ و نژادپرستي را به نمايش گذاشتند ،هيچ تفاوتي وجود ندارد .انگار که
چون آرمان تحقق نيافت ،نيرنگي بيش نبوده است.
چونکه فاشيسم خاطرهاي دور دست است ،حال آنکه تعهد در صفوف
چپ ،استالينيسم يا مائويسم ،مشخصة بخش وسيعي از نسل پيشين و همچنين
مبارزان جواني است که کمابيش کُل «روشنفکران» امروزي به شمار ميآيند.
قابل توجه است که روشنفکران چپ قادر بودهاند عليه تعهد خود افشاگري
کنند ،امري که در ميان کساني که با فاشيسم سازش کردند بسيار نادر بوده
است .با اين حال ،يا شايد به همين سبب ،کينهتوزي عليه اين دست آدمها
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بسيار کمتر است .چون فاشيسم -به عنوان مکتبِ اعالم شدة سلطهگر و خشن-
هرگز مستلزم ب خشندگي ،ماية اميدواري به صلح و سعادت همگاني نبود ،از اين
رو سرخوردگي و ياس نيز ببار نياورد .وقتي بحث بر سر يک روشنفکر راست،
يک فاشيست يا يک نازي بود ،کوشش شد تا وقايع کم اهميت جلوهگر شوند،
هرگونه ارتباط ميان تعهد سياسي و اثر انکار شود و تقصير به گردن ساير
انديشمندان انداخته شود يا به گردن کساني که ارتباط ميان تعهد و اثر را
مطرح ميکردند .يا اينکه در صدد دفاع از اين نظريه برآمدند که نه تنها تعهد
به اين مکتب ،بلکه خود نازيسم برخاسته از سرنوشت غرب بوده است (همچنان
که هايدگر اين نظريه را در مورد خودش به گونهاي غير مستقيم به کار برد) .در
مرافعة اخير مربوط به هايدگر از همة اين دادخواهيها يک به يک يا جملگي
باهم استفاده شد .بنا بر اين گويا صرف تعهد به چپ ،که غالباٌ با عذاب وجدان
همراه بوده ،برخاسته از خطا و جنايت است ،چونکه آن کسان ديگر از ابتدا خود
را فراي نيک و بد اعالم کرده بودند.
اين اختناق رفته رفته به ريشههاي شَر کشانده شده است :به انقالب
فرانسه و به دورة معروف به ترور و حتا به انديشة جهانروا و بشري
( )universalisteروشنگري .سرانجام «حقوق بشر» در تضاد با انقالب فرانسه
قرار داده شد ،انگار بدون انقالب فرانسه «حقوق بشر» ميتوانست به حقي
قانوني و الزامي تبديل شود« .نئوليبراليسم» چه بسا ميکوشد ريشههاي خود را
بپوشاند و معدوم کند.
حتي در مورد نحوة تفکر و هنر مدرن بدگماني ايجاد شده است .همه
جا به دنبال «همدستي با ترور» ميگردند .پيشتاز يا آوانگارد ،که هم اکنون
مشابهت نام خود را با واژگان نظاميگري افشا ميکند ،به عنوان منشاء
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توتاليتاريسم به رسميت شناخته شده است .اما اينکه در ميان هنرمندان مدرن
تعداد کمي مبارز سياسي وجود داشته و اينکه طرفداران نازي و طرفداران
استالين هنر مدرن را به عنوان منحط و فاسد طرد کردند ،گويا اشکالي نداشته
است .افشاگري ،اين تنها چيزي که از عصيانگران دهة شصت باقي مانده ،امروز
نيز همچون گذشته ،نياز به تأملي تاريخي ندارد .بجاي بررسي علت پيدايي هنر
مدرن ،که خيال ) (utopieنجات از جهنم مدرنيته را -از بحران ،از طغيان
سرمايهدارانة تکنيک ،از ويراني طبيعت و بافت اجتماعي ،از خودکامگيها -در
سر ميپروراند ،حکم به پسا تاريخ داده ميشود .گويي به صرف اينکه مسائل
اروپا و جوامع سرمايهداري مقياسي جهاني يافتهاند همة مشکالت حل شدهاند.
خطري که جهان را تهديد ميکند بيشتر ناشي از توسعه و بحرانهاي الزم براي
انباشت است تا خطر سالحهاي هستهاي که فقط مصيبتي مشهودتر است و
خطري است در ميان خطرهاي ديگر.
به ياري سرزنش کردن و در عين حال پاداشِ فراوان دادن ،همچنين
به ياري تنزل دادن فرد به موقعيت برترِ خريدار و مصرف کنندة «انسان معاصر»
در «دموکراسي تودهاي» ،و به ويژه به خاطر ابعاد عظيم مشکالتي که هيچ کس
قادر به پيشبيني راه حلي احتمالي براي آن نيست ،هر گونه انديشة جهانروا يا
همگاني و به تبع آن هرگونه انديشة سياسي در حال از بين رفتن در پيچ و خم
زندگي خصوصي است .حال آنکه همين انديشة سياسي ،يا دقيقتر بگوييم
انديشة «واقعيت تاريخي جهانروا» بود که تفکر مدرنيته را تعيّن بخشيد و
«دوران متعهد بودن» يکي از آخرين نتايج اين تفکر بود.
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اين «تاريخي بودنِ اصل کلي يا جهانروا» (historicité de
 ،)l’universelبه عنوان خصوصيت مدرنيته ،به گفتة ميشل فوکو ،براي
نخستين بار توسط کانت در يک نوشتة جدلي در بارة متفکرانِ روشنگري و
رويداد انقالب فرانسه بيان شد که به طور مستقيم مربوط ميشد به مسئلة
احتمال پيدايش گونهاي پيشرفت انساني .اين صورتبندي عام
( )constellationمشخصة نحوة تفکر هگل نيز بود که در انديشة مارکس به
شکل نويني متحول شد و در  4313نمودي مشخص يافت :با دو پاره شدن
ملت ( )Tiers-Etatقديم انقالبيِ فرانسه به دو طبقة متضادِ بورژوازي و
پرولتاريا.
مسئلة تاريخي بودن ( ،)historicitéمسئلة آنچه که زمان حال هست
و وظيفة مربوط به آن که به پيدايش هنر مدرن انجاميد ،در نخستين جنگ
جهاني دو باره تبديل شد به مسئلة روز و همزمان با آن انديشة کانت ،هگل و
مارکس نيز باب روز شد .اصل کلي يا جهانروا ( ،)universelخرد و پيشرفت،
که در عرش سرمايهداري ليبرال به بُت نوکانتيسم تبديل شده بود ،در خطر قرار
گرفت و بحرانزده شد ،در عين آنکه بحران در اين نوع سرمايهداريِ انحصاري و
امپرياليستي نيز به جنگ اول و دوم جهاني انجاميد .امروز نه تنها اين مفاهيم
به نظر انتزاعي و تهي از واقعيت ميرسند ،به همانگونه که شکلهاي هنري و
ادبي قديمي ديگر با واقعيتِ کنوني فاجعه همخواني ندارند ،بلکه حتي شخصيت
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فرد -عامل ( )sujetکه همراه با جهانروا بودنِ خرد طي چندين قرن بر تفکر
اروپايي حاکم بود دارد معناي خود را از دست ميدهد.
در دوراني که ابهام و بالتکليفي ،بحران ،خشونت و جنگ غالب است،
وقتي که اضطراب و فناپذيري به هرنوع زندگي خصوصي بُعدي عمومي ميدهد،
تنها چيزي که به ذهن خطور ميکند مسئلة زمان حال ،محتواي آن ،شکل
ملموس آن و عملِ روزهمره و معني چيزها است .در اين دوران که کل جامعه و
انديشه و هنر در بحران است ،تمايز و فاصله ميان نحوة تفکر ،اثر هنري و نحوة
زندگي خصوصي که ويژگي دوران سرمايهداري ليبرال بود ،به طوري که
حوزههاي مختلف ميتوانستند به حيات مستقل خود ادامه دهند ،مورد شک و
ترديد قرار گرفته است .نحوة تفکر و آثار هنري همواره واقعيت زمان خود را
بيان ميکنند .از اينرو گرايشهاي متفاوت هنري ،ادبي يا فلسفي کوشيدند تا
از تمايز و فاصله ميان نحوة زندگي خصوصي و آثارشان بکاهند .نحوة زندگي
ميان دو جنگ از اين رو به آن رو شد و مطلقا به امور سياسي بستگي يافت :از
اين رو ،فيلسوفها ،هنرمندان و نويسندگان نيز مثل هر آدم ديگري به
جانبداري و تعهد وادار شدند .ليکن از آنجا که «اصل کلي يا جهانروا» ،يا به
بيان ديگر همه چيز و همة مفاهيم در آثار هنري و فکري مورد پرسش قرار
ميگيرند ،متعهد بودن هنرمندان ،انديشمندان و نويسندگان ابعادي فراتر از
تعهد يک فرد عادي به خود ميگيرد.
شرايط کلي مشترک است .از اين کليت به بعد بر حسبِ ويژگي مسائل،
نحوة عمل تفاوت مييابد .متعهد بودن ضرورتي است مربوط به دوران .از ميانة
دو جنگ تا سالهاي  10هيچ چيزي نه ميتوانست از پيش تعيين کند که
روشنفکران طبقة متوسط به جانبداري از چه نيروي سياسي متعهد ميشوند و
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نه اينکه اين تعهد به چه شکلي خواهد بود .کوچکترين تصميم بستگي مييابد
به مفهوم و چگونگي تعهد که اين خود از نحوة تفکر و محتواي اثر ناشي
ميشود.
کساني وجود دارند که با تبديل شدن به مبارز سياسي از صحنة تفکر
غيبشان ميزند ،براي برخي نحوة تفکر و آثارِ هنري به طور مستقيم وابسته به
عمل سياسي است و بر حسب عمل سياسي دگرگون ميشود .برخي ديگر موفق
ميشوند که ميان اثر و موضع سياسيشان تمايز قائل شوند .بعضي هم مسائل
سياسي را انتقال ميدهند به نحوة تفکر و محتواي اثرشان .کسان ديگري نيز
رَوية زندگيشان تحت تأثير مسائل سياسي قرار ميگيرد و کارکرد تفکر و
اثرشان به تناسب آن دگرگون ميشود .ليکن در فاصلة ميان دو جنگ يا
بالفاصله پس از جنگ کمتر اثري پيدا ميشود که دستکم به طور غير
مستقيم ،تحت تأثير امور سياسي نبوده باشد.
پنجاه سال بعد ،زماني که ديگر اين مسائل سياسي شناخته نيستند و
در وضعيت اضطراري و دلنگراني آزمودن قرار نگرفتهاند ،زماني که آينده به
گذشتهاي بر باد رفته ،اگر نگوييم به گذشتهاي مملو از جسد و آوار ،تبديل شده
است ،زماني که انسانها و رخدادها از ميان رفتهاند و کمتر اثري موفق به ادامة
حيات شده است ،چنين به نظر ميرسد که متعهد بودن آخرين جهشِ ذهنِ
عامل ( )sujetبراي وجود داشتن بوده است :آخرين تالش براي معنا دادن به
رخدادهايي بوده که ميرفتند تا همة مفاهيم را ويران کنند و کل زندگي و کل
اثر را به امري دشوار و ناممکن تبديل نمايند.
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17
در انتقاد به انتزاعي بودن اصل کلي يا جهانروا ،اين مسئله فراموش
ميشود که اصل جهانروا نميتواند به يک امر انتزاعيِ صرف تنزل يابد .در
صورتي که پيگيري زياد براي فهم موضوع مشخص و تاريخي بودن
( )historicitéسرانجام به آنجا ميکشد که موضوع مشخص در رخدادي آني
محو ميشود و تاريخي بودن در پس تحسين زمان حال پوشيده ميماند .به
نحوي که امروز به دشواري ميتوان از آنچه امر سياسي را به عنوان وظيفة
روشنفکر برمبناي «تاريخي بودنِ اصل کلي يا جهانروا» تعيين ميکند صحبت
به ميان آورد.
با اينکه جامعة آرماني هنگام تحقق چهرهاي ديگر مييابد و انقالبها
سرانجام کارشان به خيانت ميکشد ،ليکن نه از هالة تقدس جامعة آرماني
چيزي کاسته ميشود و نه انقالبها بيتأثير ميمانند تا که زماني ديگر از نو از
ميان خاکستر خود سربرآورند .اشتياق به آزادي نميتواند تا دوراني نا محدود
مطيع سلطة وضع موجود باقي بماند.
در فضاي خشونتبار گذشتهاي اندوهبار -صرف نظر از فاشيسم که
تمايلي به اصل جهانروا نداشت و بر اساس نحوة تفکرش ارثية دوران روشنگري
و انقالب فرانسه و مدرنيته را يکسره رد ميکرد -متعهد بودن متمايل شد به
همسان کردن اصل کلي يا جهانروا با مضموني آني ،با رويدادي قابل لمس،
حال آنکه حتي براي مارکس پرولتاريا يک مفهوم بود و نه يک داده.
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بحث بر سر اين نيست که ،در مقابله با يکسان دانستن اصل کلي يا
جهانروا و مضمون مشخص ،دوباره بازگرديم به اصل جهانروا که جز امري
انتزاعي نخواهد بود ،يا اينکه بخواهيم اصلي اخالقي را ،که حتي نزد کانت
نميتوانست از خدا و جاودانگي فراتر برود ،دوباره زنده کنيم .حال که «متعهد
بودن» به تصويري تاريخي تبديل شده است ،شايد الزم باشد در صورتبندي
نويني در پي آن باشيم که ارتباط ميان دو مفهومِ «تاريخي بودن»
( )historicitéو «اصلِ کلي يا جهانروا» ( )universelرا ،که در گذشته
متعهد بودن به همديگر پيوند زده و همسان کرده بود ،حفظ کنيم .دو مفهومي
که «پيدايش جهاني مبتذل» ،سلطة مستبدانة ارتباطات -کاال ،در پي حذفِ
قطعي و نهايي آن است.
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گفتههايي از نويسنده در بارة کتاب
از سن  43سالگي براي تحصيل در مدرسة سينما به فرانسه آمدم.
دوران جنگِ استقالل در الجزيره بود و برخي از همکالسيهاي من به نظام
وظيفه و شرکت در جنگ فراخوانده شده بودند .تالش آنها براي پرهيز از
شرکت در جنگ و درگيري و رو در رويي با مسائل سياسي زمينهاي شد براي
دستيابي آنها به آگاهي سياسي .و نيز زمينهاي براي آگاهي سياسي پارهاي از
دوستانشان و از جمله من.
در آن وضعيتِ جنگ و بحران سياسي بود که کتابِ  ،Paul Nizanبه
نام  ،Aden Arabieبا مقدمهاي از سارتر انتشار يافت .اين کتاب از دو جنبه
براي من اهميت داشت .اهميت اصلي در اين بود که از ديدگاهي انتقادي از
درون جامعه غرب به مسائل غرب پرداخته بود .فزون بر اين مقدمهاي بود براي
شناختِ انديشة مارکس .با خواندن اين کتاب بود که خود به خود تمايل يافتم
به خواندن آثار مارکس.
در واقع ،نگاه انتقادي پُل نيزان در کتابِ عدن عربي ،مسئلة چگونگي
نگاه به غرب را براي من روشن کرد .چرا که من نيز ،همچون بسياري از
معاصران غير غربي و همنسالنم ،غرب را بيش از حد قدرتمند ميديدم يا
ميتوان گفت مرعوب قدرت غرب بودم .در آن زمان ،در واقعيت امر نيز ،غرب
بسيار قدرتمندتر از امروز بود .اما در پي جنگهاي آزاديبخش در کشورهاي
مستعمره و شورشهاي دهة  20در کشورهاي اروپايي ،نگاه به غرب از جانب
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غير غربيها به نگاهي تحقيرآميز و تبخترآميز تبديل شده است .البته به گمان
من ،اين هر دو نحوة نگاه به غرب ،نگاهي است ناشي از عقده و به دور از
واقعيت.
به ياري کتاب پُل نيزان و آموختن از انديشة تاريخي مارکس توانستم
نسبت به مسائل جامعة غرب شناختي واقعيتر پيدا کنم .از اين رو توانستم
مناسبات در درون کشورهاي غربي و نيز ميان کشورهاي غربي و غير غربي را
مناسباتي تاريخي ببينم .يا بهتر بگويم ،از نگاهي عقدهاي به اين روابط بپرهيزم.
آنچه از خود مارکس آموختم اين بود که برداشتها و تحليلهاي او را
همچون وحي و امري مقدس يا حلالمسايل در نظر نگيرم .بلکه انديشة او را،
همانند انديشة هر انديشمند بزرگ ديگر ،وسيلهاي بدانم براي تأمل و
انديشيدن.
پس از پايان تحصيالت ،به خاطر شرايط سياسي حاکم بر ايران و نيز
نگاه انتقادي به آن شرايط ،ديگر به ايران باز نگشتم ،گر چه جزو هيچ تشکيالت
سياسي نبودم .در آن زمان حزب توده تنها تشکيالت سياسي خارج از کشور
بود .دوست قديمي من ،پرويز نعمان ،که عضو حزب توده بود تمايل داشت مرا
هم به عضويت آن حزب در آورد .از اين رو يکبار هم ديداري ميان من و چند
عضو سرشناسِ پاريس تدارک ديد .در آن ديدار با شگفتي متوجه شدم که آن
اعضاء سرشناس جز چند مقاله در روزنامة حزب کمونيست ()l’Humanité
چيز ديگري نخواندهاند ،حتي «چه بايد کرد؟» لنين را .در واقع متوجه شدم از
آنچه مبلغ آن هستند اطالع چنداني ندارند .در حالي که من که مدعي فعاليت
سياسي نبودم «سرمايه» مارکس را خوانده بودم .آن ديدار باعث شد که از آن
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پس همواره با نوعي فاصله به فعاالن سياسي نگاه کنم .البته فعاالن سياسي هم
«کتاب خواندن دائمي» مرا مسخره ميکردند .در آن دوره بود که به فکر تهية
سناريويي افتادم که در بارة باکونين و رابطة او با مارکس بود .باکونين که آدم
بسيار جذابي بود و پر تحرک ،در پي راه اندازي انقالب و رفت و آمدهايش به
اين شهر و آن شهر ،مرتب با مارکس روبرو ميشد که ،درست برخالف او ،تمام
وقتش را روي صندلي کتابخانهها ميگذراند.
اما در خارج از ايران ،ديگر شرايط و امکان ساختن فيلم برايم فراهم
نبود .در نتيجه به تأمل در بارة سينما پرداختم و از اين رهگذر به انديشيدن
دربارة تاريخ ،فلسفه و هنر کشيده شدم که به نوشتن چند کتاب در اين
زمينهها انجاميد.
اين نوشته ،که با عنوان «مارکس هنگام فروريزي کمونيسم» به چاپ
رسيده ،متعلق به  42سال پيش است .زماني که آن را نوشتم اتحاد شوروي در
حال فروپاشي بود .زماني بود که شک و ترديد نسبت به انديشه و آثار مارکس
در همه جا و بر همه کس  ،به خصوص در ميان کساني که در گذشته طرفدار
شوروي يا طرفدار چين بودند ،غلبه کرده بود .کساني که چند سال پيش از اين
«فروپاشي» به من به عنوان روشنفکر خرده بورژوا انتقاد ميکردند ،حال چنان
موضعي گرفته بودند که انگار از زمان طوفان نوح به اين طرف هر باليي که بر
سر بشر آمده ناشي از افکار و نوشتههاي مارکس بوده است.
در آن زمان ،اين نوشته گويي به نوعي حرف زدن در برهوت بود .وقتي
آن را ،در پاييز  ،6000به طور مستقل به چاپ رساندم خيليها را شگفتزده
کرد .چون تصور ميکردند که من ناگهان آدمي سياسي از آب درآمدهام .گو اين
که همة اين فکرها ،در البالي سطرهاي کتابهاي ديگرم ،همواره وجود
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داشتهاند ،حتي اگر در مورد نقاشي آبستره بودهاند .منتها نه به صورت «اعالم
موضع» و به گونهاي مستقل .اين بار فکر کردم بد نيست يکسره پايه و بنيان
افکارم را به نحوي واضحتر ارائه دهم.
ليکن به طور رايج سياسي بودن با فعاليت تشکيالتي يکسان در نظر
گرفته ميشود .حال آنکه هر انساني در جامعه و تاريخ بشري به گونهاي خود
انگيخته ،آگاه يا ناخود آگاه ،فردي سياسي است .تفاوت من هم با يک فرد
تشکيالتي در انتخابِ نوعي آزادي فکري بوده و نه پرهيز از انديشة سياسي .گو
اينکه فکر و عمل در ارتباطي نزديک هستند ،ليکن يکي نيستند .به نظر من تا
زماني که بشريت به آزادي واقعي دستنيافته ،فکر کردن و شک کردن به نوعي
آزادي نياز دارد که خود به خود انسان انديشمند را يا به انزوا ميکشاند يا در
کنار تشکيالت و بيرون از الزامات و مالحظاتِ تشکيالتي قرار ميدهد .اين
آزادي انديشه براي خود مارکس هم بسيار مهم بود ،تا بدان حد که در برابر اين
پرسش که بيش از هر چيز به چه باور دارد ،پاسخ داده بود «به شک کردن به
همه چيز».
تنظيم از مترجم
پاريس ،فروردين  /4830آوريل 6002
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مارکس هنگام فروريزي کمونيسم
زوال سياست و روشنفکر؟

انديشة مارکس نه حقيقتي است بيرون از زمان ،نه
يادگاري است مقدس و از کار افتاده.
انديشهايست در بارة تاريخ .از همينرو تاريخ بر آن
محک ميزند ،از دوران مارکس تا به امروز.
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