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 .است نوشته شده ،ديوار برلين هنگام فروريزي ،4131 اين مطلب در

 -بود که مبارک -خود واقعه نه به خاطر هم آن شديد، زدگي از هيجان در حالتي

 در تکثير آن و ايتاليايي اي در روزنامه از مارکس يکاريکاتور چاپ بلکه به خاطر

هاي  خود را با سيمکه  داد نشان مي با لباس فراک را اوکه  مطبوعات فرانسه

رو ند و فلغز زير پاهاي او مي همچنان هاي ديوار سنگ و ر آويختهبه دا خاردار

 ... دريزن مي

 

نظر از  ، صرفرسانم ميچاپ به  بار ديگر را اين مطلب امروزاگر 

تأملي  با دانم ستاري ميجُ است که آن را آن، به اين دليل وجبات اوليةم

عمومي برخوردار ردي و تاريخي که به گمان من از معنايي امروزين و بُ تئوريک

 .است

 

 

 

 

 
 

:  Paul Nizanتجديد چاپ کتاب من در بارة « گفتار پي»، در 4110اين جُستار در  -4

 به چاپ رسيده است. La Différenceتوسط انتشارات  روشنفکر و سياست بين دو جنگ،
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 ردنمحکوم ک در سارتر پايان يک دوره بود. از آن زمان تا کنون مرگ

براي  د. کاري کهان باز نايستاده« بودن تعهدم گناه» تاختن بر دمي از خطاهاي او

فايده براي بازار  مزاحم و بي اين چهرة از شر ،«روشنفکر» شرَِ خالص شدن از

 بود. ضروري کاالهاي فرهنگي جديدِ

 

، هولناک هاي صحنهو  فجايع در بارة پايان هاي بي افشاگرييک رشته 

احتمال  سان و بدين بدگماني کرده است.شک و  آرماني را دچارايدة جامعة 

، که پايان تاريخ که . انگارتاس هاز ميان برد و کرده سست انتقاد را هرگونه

 يا پس ديگر هرگونه تغييرياز اين  و است فرارسيدهرفت،  بسيار انتظار مي

. بر سراسر زمين يک الگو تکرار و اشاعة .تکرار اشاعه و به يا ناگزير ،است مطرود

 تبديل يگانه واقعيتي همتا و امکاني بي به، مورد عالقه که به تنها هدف الگويي

 ست که تنها بديلِبدين سبب ا پذير شدن پايان تاريخ امکان گويا شده است.

تحقق »آنگاه که  ،بيني کرده بود ، که مارکس پيشيختار اپيش دورانِ پايانِ

 آوري خود را به نمايش گذاشت. گي و زيانبيهود شد و ورشکستگي دچار« يافت
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ست که ا سيستم علمي در اينيک مارکس با  تفاوت اصلي نحوة تفکر

 فهمشرط  نظر اوبلکه از ؛ دکر محدود نمي را به تحليل سادة آنچه هست خود او

، آنچه آنچه هنوز اتفاق نيفتاده ينيِب پيش ميزان تواناييبه  بود وابسته زمان حال

 سادة توسعة صِرفِ آن را که نبايد-آينده انديشيدن در بارة ،بر اين  ؛ بنا ستني

مارکس،  خود بگفتة .است فهم زمان حال شرط -پنداشت زمان حال

 (4) .«کليدِ کالبدشناسي ميمون است شناسي انسان کالبد»

از نه تنها  اين بود که در ها( )اوتوپيست گرايان مخالفت مارکس با آرمان

به زمان حال در  ي براي جامعة آرماني پرهيز داشت، بلکهطرح ردنسرِهم ک

مرکزي اين  عة آرماني بود. هستةجام گذار به پذير براي يافتن راهي امکان دنبال

ساليان  مارکس . از اينجا بود کهمسئلة امکان واقعي بود، يديالکتيک شرو

عة بنيان جام شناخت يعني ،«اقتصاد سياسي» شناخت براي را درازي

 د.کر نقد صرفَ ،داري سرمايه

 

با  انسان آشتي مسئلة و ،انسان لک رهاييِ ،مسئلة آزادي مارکس از نظر

ارث  اليسمِ آلماني شناسيِ ايده زيبايي ازآليسم و به ويژه  از ايده که -طبيعت

بينجامد  به موقعيت جديديتوانست  نمي -ديشة او بودو نقطة عزيمت ان برده

 از نظر او . زيراداري سرمايه الب اجتماعي براي واژگونينقمگر از طريق يک ا

 کهبل، داد نمي را ل انسانعملي شدن رهايي کنه تنها امکان  داري سرمايه نظام
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قرباني  داري د. در جامعة سرمايهکر مي ويرانطبيعت و انسان را از خود بيگانه و 

و پيروزمند آن تبديل  به هماوردِ آشکار توانست ، از اين رو ميبود اصلي پرولتاريا

استثمار شده،  محروم، تهيدست، ساده دلِ انسان ،از نظر مارکس پرولتاريا، شود.

استعمار همه کاره،  اسير، خدمتکار آشپزخانه، مستخدم دهقان خدمتگزار، بردة

بلکه همانند سرمايه شورشي عليه حاکم مستبد نبود،  تودة شدة تحت ستم و

از  پرولتاريا . زيرارفت ري صنعتي مدرن به شمار ميدا يهاي سرماه يکي از بنيان

 آفرينندة ثروت اقتصادي و و بود مولد ارزش و ارزش اضافي طريق کارِ خود

 : کار و طبيعت(.ت واقعي خود مستلزم دو مرحله است)ثرو ارزش مبادله

 

 وارگي شيء از موقعيت توانست با رسيدن به خودآگاهي، مي پرولتاريا

، خود را ( انقالبي تبديل شود)سوژه عامل به توليد اجتماعيباز نددر فراي (اُبژه)

همة طبقات  از ميان بردندر فرايند انقالب با  و به عنوان پرولتاريا درک کند

 مسلط، خود نيز از ميان برود. اجتماعي و دولتِ نمايندة طبقاتِ

بود، و از اين  توليد براي بازار يافتن شرط الزم اين انقالب عموميت

متمرکر  و بورژوازي ، از جمله دهقانان و خردهطبقات سابق رهگذر از ميان رفتن

تعداد جمعيت  بيشترين تنزل يافتن و هاي جامعه سرمايه در يکي از قطب شدن

 بگير.به نيرويِ کارِ مزد

 

سرمايه در خدمت  يءشثروت و قدرت، چيزي جز  بدون پرولتاريايِ

ند توليد و بازتوليد اجتماعي، شناختِ فراياز طريق  توانست مي که آن مگر نبود،

 .در فرايند انقالبي از ميان برودسپس و  تعّين بخشد خود را به عنوان طبقه

 به خود يافتن دست ، برايگيوار شيء بيرون آمدن از موقعيت براي پرولتاريا
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 دازپر نظريه سطح بهبايد  ،به عنوان طبقه مشخص کردن خود براي و آگاهي

در مناسبات  را خود وارگي شيء و کاال )فتيشيسم( گيوار بت و تياف تحول مي

 .ايط رهايي را در نظر گيردکل فرايند و نيز شر د تا بتواندکر ميدرک  اجتماعي

 تا درآيد ست به عملباي مي که هدف فلسفه بود،، نيز که آزادي عين آندر 

 تي يابد.هس شکال وارونة خود را پشت سر بگذارد وهاي نظري و اَ محدوديت

 

 هستيپرولتاريا و  فلسفه با پيوند، عمل نظريه با پيوندِ است که اينجا

تاريخ را به  اپيش قرار بود دورانِکه  -دو جانبة آنهارفتن  يافتن و از ميان

از  نيز سلطه و استثمار، و ميان رفتن از . به معناييابد معنا مي -برساند سرانجام

 رِ مادي و معنوي.ميان کا مايزجدايي و تميان رفتن 
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 که قرار ييآنجا در آن عدم تحقق تحقق نيافت. اما جامعة آرماني آن

که نسبت  دش  در جايي ديگر باعث آن نيابد، يا ادعاي به وجود آمد  بود تحقق

 نحوة تفکر مارکس شک و ترديد ايجاد شود. چرا کهآن و نيز  تحققِ امکان به

اکسيس، و از پر تاريخي بودن انديشه، از امکان عيني خود از با برداشت مارکس

، و دانست يکديگر ميدر پيوند با نظريه و عمل را  ديگري بيش از هر انديشمند

 هم.نه جدا از 

هاي وخيم  : بحرانانقالب نيز به سادگي انجام نگرفت اجتناب از ليکن

ارستان و غرقه به خون )کمون پاريس، انقالب آلمان، مجهاي  اقتصادي، انقالب

، نازيسم و جهانيملي و  هولناک هاي ، جنگهاي استعماري (، خشونتجز آن

صرف  -انسان را ها ميليون ،اجتماعي يتحول راي پيشگيري از احتمالفاشيسم ب

اي که  . سرمايهندقرباني کردبراي ادامه حيات سرمايه  -زمين نظر از ويراني کرة

به اصطالح انباشت اولية خود در خون و لجن به دنيا  و رشد پيدايش زمانِ از

 .آمده و گسترش يافته بود

 

 هاي اضافه توليد بحران .جان و حيات سرمايه هستند ،انباشت و بهره

 انباشت و بهره ايجادکه مانع از ند، چرا ک باخطر مرگ روبرو ميسرمايه را 

ذاري و به انجام گ هسرماي را در آينده و به تبع آن تقاضا به ويژه امکان ،دشو مي

به ياري صدور  انباشت سرمايهليکن  .دانداز مي به تعويق را يدتول گردونةرسيدن 

هاي نويني  ه امکانب شدهسرمايه، نيروي کار ارزان قيمت و بازارهاي اشباع ن
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و  داري مرکزي سرمايه يک دارانه ميان سرمايه اکنون مناسباتِ .يافته است دست

، به چپاول و به اصطالح به انباشت کشورهاي پيراموني نوپاي هاي داري سرمايه

اولية سرمايه که مشخصة مناسبات ميان کشورهاي متروپل و مستعمرات بوده و 

 جايگزين دارد به تدريج که و اگر نه به طورکامل، دهش افزوده هنوز نيز هست،

 .شود مي مناسبات گذشته

 

 که ديگر شيوة توليد هاي برخالف گونهو منطق آن،  داري سرمايه

مناسبات اي از  ونهگ، ستها گرانة شفاف ميان انسان مبتني بر مناسبات سلطه

وارگي  شيء و  کاال )فتيشيسم( وارگي به بت با اتکا توانسته که اجتماعي است

 اين از .شودتبديل ها  مستقل از مناسباتِ ميان انسان و به شکلي انتزاعي انسان

و  به اطاعت واداشتنبه د دار ، تمايلبازار با اتکاء به ،ايه و منطق آنسرم رو

منطق  سرمايه در مناسبات اجتماعي. ساير هاي توليد يا ويران کردن ساير شيوه

جهاني شدن.  تمايل دارد به جهاني شبيه به خود: خود گرايش دارد به ايجاد

به اقتصاد کااليي  يابي براي دست انباشت سرمايه گفت روزا لوکزامبورگ مي

تصاد اق نابودي و پس از عليه اقتصاد طبيعي در جدال است در همه جا ،ساده

ميان سرمايه  مناسباتِبرقراري و  داري سرمايه نظام به يابي براي دست روستايي

 .کند ميتالش  روکا

تري که با صدور ارزش اضافي بيش به ياريامپرياليسم  ،براين اساس

شورهاي افزايش دستمزدهاي واقعي را در ک توانستآمد، رمايه به دست س

ا بع اصلي خود رامنو  و توسعة دروني، مقاصدرشد  دوباره و متروپل جايز بداند

 بيندازد. به کار
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 ينشيوة نووجود صحبت از  تمو آغاز قرن بيس با چرخش قرن

انداز  چشم توانست ميکه  به ميان آمد داري انحصاري و امپرياليستي سرمايه

 براي مارکس انقالب پرولتري که وريمآ به ياد .از نو ترسيم کند راجهاني  انقالبِ

المللي بود که  و بين يک انقالب سياسي و ملي نبود، بلکه انقالبي اجتماعي

دستخوش  همزمان اروپا، انگلستان، فرانسه و آلمان را دةعم صنعتي کشورهاي

تقسيم  مپرياليستي و دعوا بر سرحال آنکه، با انحصارگري ا .کرد دگرگوني مي

، انقالب در کشورهاي عمدة که منجر به نخستين جنگ جهاني شدجهان 

انترناسيونال  .اي نامعلوم به آينده شد دور و واگذار به حسرتي شد تبديل صنعتي

 .کرد را انتخاب عملي اصالحات در همه جا راه ها تسوسياليس

 که يک طبقة کارگر ييهاادر آلمان و مجارستان، ج يانقالب هاي تالش

« انقالب. »رژازي قوي وجود داشت، با شکست روبرو شدبو و همچنين يک خرده

در عمر  که . کشورهاييسر برآورد ناز کشورهاي پيراموني نظير روسيه و چي

اما  .بودنداي  افتاده جا کراتيکِواستبداد بور هايِ سنت داراي ي تاريخ خودطوالن

از بورژوازي و نه  از نه و برخوردار بودند ريدا سرمايه واقعي بوروکراسي از نه

چندان برخوردار از کارگر  خرده بورژوازيِ به طور ويژه وابسته به سرمايه، و نه

در بازار جهاني و واردات  اطر ادغامبه خ ساختار اجتماعي اين کشورها صنعتي.

در معرض  اين کشورها .بود و فروپاشي در حال تغيير هاي خارجي سرمايه

 همچون امپراطوري عثماني و يا ديل شدن کامل به مستعمره بودندتب
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در پي رهايي از شوروي  يا مثل مورد امروزِ و امپراطوري اتريش در حال تجزيه

 .بودند بند استبداد

لحاظ »به  که در عصر امپرياليسم انقالب در اين کشورهابراي آن 

. لنين تفسير شد جديدي به گونة داري سرمايه منطقِ پذير بشود، توجيه« نظري

. او اميد زنجير امپرياليسم جهاني را تدوين کرددر « ترين حلقه ضعيف»ايدة 

ه به تضعيف امپرياليستي کشورهاي مستعمر هاي ضدِ داشت که قيام

به  در کشورهاي صنعتي ها را ها و انقالب نجامد و بحرانداري مرکزي بي سرمايه

تحقيق « داري در روسيه رشد سرمايه»که تالش کرد در مورد با اين  نشاند.بار ب

 -ت و سرمايه در روسيهمانده و فقير صنع ند، اما هرگز نسبت به موقعيت عقبک

د. او فکر ر اشتباه نشدچا -جهاني داري پيشرفتة معيار سرمايهدر مقايسه با 

داري دولتي شرايط انباشت  سرمايه تواند از طريق کرد که انقالب روسيه مي مي

 به قادرِ به يک کشور مدرنِ ور کشاورزيالزم را براي تبديل روسيه از يک کش

تا زمان مرگش اميدوار بود که انقالب در  فراهم آورد. گذار به سوسياليسم

تعبير « بحران اوج»به  در آنجا هر بحراني ه، کهداري پيشرفت کشورهاي سرمايه

 به يک انقالب سوسياليستي راو تبديل شدن آن شد، بقاي انقالب روسيه  مي

توان از يک انقالب  هرگز باور نداشت که مي . زيرا لنينسازدپذير  امکان

صحبت به ميان  ،افتاده کشوري عقبسوسياليستي در يک کشور تنها، آنهم 

ر کشورهاي کشاورزي د« هاي سوسياليستي انقالب» که اين سد به، تا چه رآورد

 ابراز وجود کنند. نام مارکس با نام او و به ويژه با و مستعمره فقير

 ،داري براي جهاني شدن به امپرياليسم تبديل شد که سرمايه از آنجا

ملت »تئوري  :شد نيز پيدا الخلقة جديدي عجيب« تئوري»تمايل به جعلِ 

مورد استفاده  براي توصيف کشورهايي ، که(nation prolétaire)« پرولتري



 

 

05 

 اين جعل از آنرو بود که .ناميده شدند« جهان سوم»بعدها  که قرار گرفت

توجيه  کشورها در اين« يستيانقالب سوسيال»به اصطالح  برپا کردن ضرورتِ

 به برخوردار است معناي مشخصي از «داري ملت سرمايه» اگر کهآن حال .شود

انقالب  در و انسجام يافته در مسير طوالني رشد خود «ملت»که  است اين دليل

بدين سبب  نيز ،است و شکل گرفته با صعود بورژوازي ابراز وجود کرده فرانسه

 نظام که بهي است هاي ملت زندگي درداري شيوة توليد مسلط  که سرمايه

 ست. معنا کلي بي به« ملت پرولتري» اصطالح ليکن ،اند داري رسيده سرمايه

به معناي مدرن کلمه داري  که کشورهاي پيرامونيِ سرمايه رو نخست از اين

در اين کشورها  «شيوة توليد پرولتري»َکه  اينو به خصوص  ،تندنيس« ملت»

  بخش کوچکي از جمعيت در اين کشورها کارگران صنعتي .شيوة مسلط نيست

و به ويژه  ،هستند رانده شده از زمين يا از دهقانان فقير و غالباٌ در وضع بهتري

پس از يک انقالب  «شيوة توليد پرولتري» پاية بي اصطالح که اين دليل  اين به

معجزة  در جايي از جهان چرا که حتي اگر بود، ربط مي بي سوسياليستي نيز

يه معنا ط با سرماکه وجودش فقط در ارتبا -، پرولتارياادد رُخ مي انقالبي چنان

و بهره  ارزش اضافي منشاء موقعيتش به عنوان از ميان رفتنهمزمان با  -يابد مي

 .رفت از ميان مي به عنوان پرولتاريا ش نيز، خودبراي سرمايه

پرولتاريا  قرن نوزدهم در که بود به اين علت «ملتِ پرولتر»صحبت از 

، محروم و تحت ستم مردمان به معناي .دش در نظر گرفته مي آن کلي به مفهم

چ نقطة اشتراکي با هي و بود يخيال مفهومي که و غيره ب شده، زحمتکشغص

يک چنين آشفتگي  . امانداشت ه بودشد که توسط مارکس تدوين مفهومي

 ميان کشورهاي مستعمره و کشورهاي متروپل مناسباتِ براي تعبيرِ «نظري»

ه دنامي «سوسياليست» هايي که قرار بود ها و دولت انقالب به بود تا ضروري
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توجه به منافع  ها هدف اصلي اين انقالب مشروعيت داده شود. چون شوند

به اشتباه مارکس  با سوسياليسمِ مورد نظر که شد باعث مي و دولت بود، عمومي

 گرفته شود.

و سپس همة  -بايست جوامع بحراني روسيه و چين انقالب مي

 زيرا .دکر ميملي و به جامعة مدرن تبديل به دولت  را -کشورهاي پيراموني

دولت ملي و  خطر نابودي در برابر منطق سرمايه باعث شده بود که ايجاد

داري اروپايي گسترش  سرمايه تمدن صنعتي که توسطِ ايجاد يعني ،نوسازي

 .دوتبديل ش چون و چرا به يک اجبار بي در سراسر دنيا ،يافته بود

 به :د استبه شرايط معيني نيازمنخود  داري براي حيات ليکن سرمايه

 به و تکنيک، رشد دانشبه يک طبقة کارگر آزاد و مزدبگير،  به انباشت سرمايه،

و به  .بسيار پيچيدهيک نظام حقوقي و يک بوروکراسي به يک جامعة متنوع، 

تحول انقالبي براي آزاد  تا نياز دارد ضروري« هاي ثروت»به همة مارکس  قول

روز از نو روزي از »شود و دو باره  مي دچار نقصانشدن افراد فراهم آيد، وگرنه 

 ، نه به صرفارادي نه توان نمي اتفاق افتاد. اين يتهمچنان که در واقع«. نو

 انقالب) .شد تبديل داري به يک کشور سرمايه نه از طريق انقالب و تصميم

 اقتصادي سيستم يک متکي به که مهر تأييد زد اي  سياسي اختس به فرانسه

کشورهاي اروپاي » اي پاره ةتوسع مسيردر احتماالٌ  .بود بسيار رشد يافته

 از توانايي هرچند کهجوامعي در آن  .مشابه همين اتفاق خواهد افتاد «شرقي

 .(داري برخوردارند از توانايي سرمايهليکن  برخوردار نيستند سياسي

 بهره دراز ني. تا زمابهرة بيشينه به سمت تمايل دارد سرمايه همواره

از مناسباتِ  اي که انباشت اوليه به اصطالح ، البته نه به طور مطلق،به بودوابسته 

تا . آمد رهاي مرکزي و پيراموني به دست ميکشوميان  و وابستگي گرانه چپاول
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تا چه رسد  شد داده نمي اجازة رهايي حتي کشورهاي زير سلطه به واخر،همين ا

ملت  يک ي تبديل شدن بهتوانايبه اينکه اين کشورها مجال چند صد ساله و 

 هاي مستعمراتي جنگبه ياد بياوريم  ) مستقل را به دست بياورند و دار سرمايه

به عنوان يکي  شکست سازمان يافتة انقالب ملي دکتر مصدق را در ايران، يا را

دموکراتيک  که در ابتدا خواهان انقالبيانقالب کوبا را  ها، يا نمونة نمونه از بسيار

« تلنينيس -مارکسيت»براي بقاء ناگزير شد خود را  در حالي که، و ملي بود

اين  در «سوسياليسم». بپيوندد( «کمونيست»بخواند و به اردوگاه کشورهاي

و  -توانستند اين کشورها نمي .«انباشت اوليه»کشورها جادة فقر بود در گذرگاه 

 ،اينکه ذشته ازگ رها کنند. المللي سلطه سرماية بين زير خود را از -موفق نشدند

هاي قديمي  ملت حتي در حال انحالل المللي بين سرماية امروز

: شود نام برده مي به عنوان مدرک مخالف غالباٌ از ژاپن) ست داري سرمايه

خارج از  تنها کشورِ . بلکهو نه تحت سلطه ره بودکه ژاپن نه مستعم درحالي

مشابه اروپا برخوردار  داليِئوبه معني واقعي از يک جامعة ف که بود ي غربياروپا

جي، همان يدر دوران مئ از ميانة قرن نوزدهم داد . شرايطي که به آن امکانبود

 ،هاي سياسي از طريق تصميم . يعني توانستن انجام دادکه آلما اقدامي را بکند

توسط  نيز به تازگي ره جنوبي. کُاز باال به وجود بياوردرا داري  سرمايه سيستمِ

پيشرفتش را مديون موضع  تايوان در حالي که ،است هيافت دستسعه توبه ژاپن 

 استراتژي و سياسي خود در برابر کمونيسم چيني است(.

پاية  بي منطق ،در پاسخ به منطق سرمايه در چنين اوضاع و احوالي،

حال که گرفت،  سراغ کدخدا را مي دادند به ده راهش نمي: پيدا شد ديگري

ساختن »به توان  ميدر عوض يل شد، داري تبد رمايهکشور سيک توان به  نمي

« داري و فرا رفتن از سرمايه رسيدن» پس مسئلة از آن .آورد يرو« سوسياليسم
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زم به رسميت شناختن برتري مستل حال امري که در عين .مطرح شد

 .ييافتن دست يها هدف ها و قابليتناداني کامل در مورد  نيزو  داري است سرمايه

ياتسن در چين،  در روسيه و انقالب سون 4100ب شکست انقال

باقي نگذاشتند  «هاي سوسياليستي انقالب» جايگزين ديگري جز اين نوع

در پي  اشغال نظامي ورهاي شرقِ اروپا وارداتي و حاصلِکش «سوسياليسمِ)»

، در حالي که ويتنام، کرة شمالي و کوبا بدون وجود جنگ جهاني دوم بود

دو  .(يابند هيچ تغييري دست به توانستند يست هرگز نميکمون شوروي و چينِ

 کران و جمعيت عظيمِ هاي بي با سرزمين بودند که چين و روسيه کشور

 صرفاٌ دهقان، بدون ساختار استبداد شرقي، با اکثريتِ جمعيتي ، باپذير بسيج

ي، بدون نظام انش مدرن، بدون جامعة مدني واقعصنعت و د برخورداري از

هاني، داري ج محاصرة سرمايه در در عين قرار گرفتن دموکراسي،حقوقي و 

 خ همينجَ ي پروژة مارکس شدند.و گويا اجرا« ساختمان سوسياليسم»دار  عهده

بسيار  براي مارکس ،به عنوان سمبول احزاب کمونيست ،داس و چکش

کار »دهقانان و نه  «ستاييرو حماقت»که نه  مارکسي .بود ميناخوشايند 

هرگز نپسنديد. نه  تواند مصداق آن باشد مي را که چکش« اي حرفه احمقانة

انقالب  مستعد صنعتيِ به پرولتاريايِ ربطينه  هيچ کدام ،داس و نه چکش

 کرد. که مارکس آرزو مي« کار»از  به رهايي انسان د و نه ربطيدارن اجتماعي

 «نخستين استادکارِ» شبيه همان فيلمِ هاي سوسياليستي اين انقالب
د که کمي پس از جنگ دا انقالبي را نشان مي يجوان که بودند شوروي ساخت

يک مدرسه در با تأسيس  تا هاي مرتفع آسياي مرکزي رفته بود به دشت داخلي

هايي  بچه او را با پيشرفت را باب کند. فئودال ناميد، شد حتي نمي اي که جامعه

و  اند روي زمين نشسته يدر برهوتي کوهستان خرابه در يک طويلة بينيم که مي
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 -اليسم، سو -سي -سو»کنند،  تکرار مي ناپذيري دسته جمعي خستگي به نحو

 اما خان قديمي رد واقعيت بخشند.تا بهشت را از طريق خواندن وِ« اليسم -سي

آنگاه  د.نک ميرا خراب  «مدرسه»و سرانجام  استفادهبه نفع خود  ماجرا از

روت و افتخار رسة جديد درختي را که تنها ثبراي ساختن يک مد انقالبي جوان

  آخر... و الي کند قطع مي دهکده بود

زماني که اما گرايان بودند،  نخستين آرمانجوانان جزو  اين دست

 ييالقيِ )ويالهاي ود که مسند و داتشااز راه رسيدند براي آن باستادکاران واقعي 

 ود.ش برايشان برپا (نزديک به شهر، مخصوص رهبران حزب

 

 وارد کردن تمايل بهطبعآٌ ، شدني است از آنجا که سرمايه صادر

، . زيرا سرمايه با صدور خودنيز پيدا شد بود، سرمايه ضد ، که«سوسياليسم»

واسطه به اي پيراموني امکان تبديل شدن بالهرگز به يکي از کشوره

کران ، همچنان که روشنفتحول اين .استداري مدرن و مستقل را نداده  يهاسرم

از طرف  اند، تنها ره يا زير سلطه همواره مدعي بودهکشورهاي مستعم

تحقق آن به ويژه ناشي از داليل شد، بلکه عدم  استعمارگران پيشگيري نمي

: نبود انباشت سرمايه، نبود کارگران توان يک بار ديگر برشمرد ميکه  بود دروني

نبود کار خود نباشند، آزاد و گسسته از زمين که صاحب چيز ديگري جز نيروي 

کشورها در عين حال  اين ؛حقوقيدانش و تکنيک مدرن، نبود جامعة مدني و 

معنوي ساختار  فاقد ساختار مادي، ساختار اجتماعي و سياسي، و به ويژه فاقد

 رِسروَو َ شدن به فرمانرواتبديل  .بودند «يدار سرمايه»براي تبديل شدن به 

فلسفة بدون  توانست نمي ،بود مطرح مايهسر براياي که  به گونه، تيعطب

 ندپذير ساخت را امکان علوم که پيشرفت باوري باوري و تجربه دکارت، بدون عقل
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براي رشد  آنکه دنياي مادي کشورهاي پيراموني با شرايط الزمحال  .عملي شود

نه  . همة اين مسائلبود مذهبي -رازآميزا و دنياي رواني آنه داري بيگانه سرمايه

جامعة  ايجاد مالِاحت کهپذير نساخت،  داري را امکان سرمايه نظام ها ايجادتن

 قابليت رشد آيندة ،تکنولوژيتوان  نمي ساخت. تر ناممکن هم سوسياليستي را

 جنبة : حاصل آن ازپيوند زدديگر  به جايياز جايي  الگوي اجتماعي را آن و

را  استالينيسم ،اجتماعي آيد و از جنبة از آب در مي چرنوبيل ماجراي ،يتکنيک

 است ي توتاليتريبه عنوان نظام فکر« لنينيسم -مارکسيسم. »نشاند بار مي به

آنکه از مرحلة  بي .جعل شد و براي همه چيز پاسخ داشت که براي هدفِ غايي

امکان گذار از يک ذهنيت  فقط ،و نقد و سنجشگري عبور کرده باشد روشنگري

در  «سوسياليسم» شد تصور مي انکهنچ .دآور مفراهمذهبي ديگر را مذهبي به 

ديکتاتوري » و سازد پذير مي امکان داري را از جامعة سرمايهتن رففرا آينده

 در اين کشورها که -از حقوق صوري و دموکراسي دهد مي امکان« پرولتاريا

 ي بود کهصرفنظر شود. اين سرنوشت -از آن وجود نداشت نيز گاه شناختي هيچ

 شغلِ که در هر حال در اين کشورها به -آموزش ديدهزي نيمه بورژوا خرده

براي رفاه کشورش و در عين حال براي رفاه  -کارمندي براي دولت محکوم بود

رشيِ منحط، فاسد، مطيع ها و اوليگا درباري جاي به تا انتخاب کرده بود خودش

 .يابد دست ، به مسند قدرتو ناتوان

 

خت اين توان آمو مي «مارکسيسم» آنچه از کهشد  پس تصميم گرفته

 اساسِ گويا و .ها بازتاب جهان مادي يا مناسبات اقتصادي هستند که ايده است

 ي ازبازتاب نيز ناگزير جهان مادي که در اين است مترياليستي اعتبار منطقِ

 معناي به را «مارکسيسم» آن. و حافظ دار حزب امانت و است« مارکسيسم»
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هيچ چيزي را  در واقعيت امر د امادر نظر گرفتن هر قيمتيبه  توسعه ايدئولوژيِ

 نجا که سرمايه، طبقة کارگر، صنعت وتوسعه نداد. آ« انباشت اوليه» جز فجايعِ

عمال ديسيپلين، ايجاد جامعة مدني ناياب بود، حزب وظيقه داشت از طريق اِ

ها  بدا به حال طبيعت، انسان و .را تحقق بخشد «مارکسيسم» کمبود و وحشت

 مارکس که برايو جامعه اگر ضدِ سوسياليست و ضدِ انقالب باشند. در حالي 

نيروهاي  توسعة کاملِيافتن به  پيش شرط چنين انقالب اجتماعي دست

 تجمعِ زمينة و ها را آزاد کند ي و معنوي بود که قرار بود انسانتوليدي، ماد

هاي فردي را از  مامي انرژيت آزاد و خودانگيختة تانواع ابتکارها، رقاب لبانةطداو

در حال آنکه  .برآورده شود افراد تا سعادت همگان و خواست پديد آورد بُن

در  .نداشت خارجي وجودِهنوز که فرديت  شد جمع ميصحبت از  جوامعي

 و ضرورت توسعه ظامي،و ن و محاصرة اقتصادي جوامعي که نايابي، پيشگيري

توسط  نحوه و مدت آن اما .کرد يجمعي را برهمگان تحميل م ازخودگذشتگي

 شد. مي تعيين و در خدمت رفاه و سلطة اين دو حزب و دولت نيروي

 

 دنياي بود مورد نقد قرار داده که مارکس در جوامع بورژوازي چه را آن

براي « ب سوسياليستيانقال»سراب  به گونه که بدين -اديِ صنعت و کار نبودم

 در اين جوامع نظام حقوقي افشاي هلکب -تبديل شده بود کشورهاي کشاورزي

 يتمام رساندن انجامبه و  بجاي آنکه از طريق دگرديسي مارکس از نظر که بود

پذير سازد، همچون  رشد تمام و کمال افراد را امکان بتواند خود مشخص يفاوظ

با اتکاء به  حال آنکه قرار گرفته بود. در خدمت سرمايه امري انتزاعي و صوري

، آنهم به نام ه شددخوانفايده  نظام حقوقي مضر و بي ، به سادگياين انتقاد

نظام  اشکال انتزاعي و نا تمامِ وظايف به تنهامارکس که  سنجشگر انديشة



 

 

22 

 اين انتقادِ اما بود. ان محل رشد اين نظام، انتقاد کرده، آنهم در همحقوقي

وجود  گاه هيچ قينظام حقو در آن منتقل کردند کهدنيايي  بهرا  مارکس

توليد »داد که  يمتوضيح  سکي و بوخارينتروت« هاي اشتباه»لنين عليه  .نداشت

در  ثروت انباشت که زماني، )سرمايه نيز« نه دموکراسي اما ،هميشه الزم است

حرف  همينزبان فاشيسم و نازيسم  به ،ه بودمشکل روبرو شد با ميانة دوجنگ

حرف را عليه لنين  توانستند همين مي (. احتماالٌ تروتسکي و بوخارين نيزرا زد

را پذيرفته  شد کار ديگري کرد، همة آنها منطق سرمايه که نمي بزنند. چون

 داري يافتة سرمايه اين منطق جز در کشورهاي توسعه که . در حاليبودند

را بر  خود که همين منطق نخواهد رفت. ليکن هنگامياز ميان برود و تواند  نمي

« سياليسمسو»و « لنينيسم» با پديد آوردنِ ،کردفقير تحميل  کشورهاي

شناسيم. لنينيسم و سوسياليسمي  که سرگذشت آن را مي بارآورد عي را بهفجاي

 هستند. در حال تجزيه امروز هر دوکه 

 

ارشي محلي که عليه اوليگو بوروکرات، « با قابليت» خرده بورژوازيِ

فرار از استعمار و متالشي ي براداد و  کرد و به غارت مي کشورشان را غارت مي

اي را در  ايجاد جامعه ،شدن، به نام ضرورت توليد و رشد نيروهاي توليدي

که خود لنين آن را  يگر به عهده گرفتروسيه و سپس در جاهاي د

 کامالٌ اين بوروکراسي دولتيِ ديري نگذشت که ناميد. مي« داري دولتي سرمايه»

 سراسر جامعه و به خدمت گرفتن آن برسلطة خود  يافته، پس از برقراريرشد

تصميم گرفتند اين  همدستان استالين در جهان ياريبه و  استالين رهبري به

و « کمونيست»و فراتر از آن « سوسياليست»جامعه جديد استبدادي را 



 

 

23 

در  به مردم گفت که دش نمي»چرا که به گفتة استالين،  بنامند.« مارکسيست»

 «.ندحال ساختن سوسياليسم نيست

 يافته بود، داري توسعه رکس خواهان گذار از جامعة سرمايهما از آنجا که

 وانشان به عنبرابر مردم کشور نه تنها در خود خواندن« مارکسيست»با  اينان

در حرف و ، بلکه در ندبخشيد خواه به خود مشروعيت مي ترقي عناصر و رهبران

ي باالتر از ند که در جايگاهخريد ود مياين تجمل را نيز براي خ ناظران برابر

پرولتارياي اين ند. بدين ترتيب، ا بورژوا قرار گرفته ترين کشورهاي پيشرفته

 که در خدمت جهاني« کمونيسم» ياستِس به دستيارِتنزل دادند کشورها را 

هاي  نامگذارياين  .هاي در قدرت بود احزاب و دولت هاي نوپاي اوليگارشي اعضاء

 حاال که پذيرفتند، چون خاطر مي داري با طيبِ سرمايههاي کشور را فريبنده

کفايت، يک نمونة  خرفت، متحجر و بينامعقول، هاي  با اين بوروکرات ديگر

نام  به آن را توانستند داشتند که مي در مقابل واقعي و يک مترسک هراسناک

 (4).جا بزنندسوسياليسم و مارکس 

----------------------------------- 
کند: چنين  را به دشواري کتمان مي« عزم نفي زندگي»مکتب سوسياليست »= 1

کنم که از  اند. در واقع، من آرزو مي ها يا نژادها، ناگزير ابداع کرده تئوري را محرومان، انسان

طريق چند تجربة بزرگ ثابت شود که در يک جامعه سوسياليستي، زندگي است که خود را 

کند. زمين به اندازة کافي وسعت دارد و بشريت هنوز  ود را قطع ميهاي خ کند، که ريشه نفي مي

به اندازة کافي امکانات دارد براي اينکه من خودم را از آرزوي چنين درس عبرتي، چنين ضحنة 

« شماري تمام شود. هاي بي اي محروم نکنم، حتي اگر به بهاي نابودي زندگي  انسان ابلهانه

، 860-841، صص 4330پاييز  4331پس از مرگ. پاييز  فردريک نيچه، قطعة منتشر شده

 .4136، پاريس، Gallimardانتشارات 
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5 
ي از ناش دگرگوني مناسبات توليديِ در عين تأمل در موردِمارکس 

هايِ  شکل نويني از رشد نيروهاي توليدي و دگرديسي بارةدر  ،تمرکز سرمايه

 :  بود انديشيده نيز کارِ منتج از آن

تجلي کار  يعني(، objectivéيافته ) تنييکارِ ع زنده با ارِمبادلة ک»

 درتحول  واپسين ،يبگيرميان سرمايه و مزد تناقضِ شکلِ اجتماعي به

 پيدايش پيش فرضِ .است ارزش بر يتنمب ارزش و توليدِ ميان مناسبات

انجام کميتِ کارِ  ، ]يعني[مستقيم زمانِ کارِ است که کل اين چنين مناسباتي

 با توسعة تدريجي که در حالي .در توليد ثروت است عامل تعيين کننده ،گرفته

 کار و کميتِ کارِ زمان به مدت کمتر به تدريج نيز ، ايجاد ثروتبزرگ صنعت

 عوامل مکانيکي اييتوان تابع يشبيش از پ د، وکن م گرفته بستگي پيدا ميانجا

اين  العادة فوق ارآوريب .گيرند کار مورد استفاده قرار مي که طي زمان شود مي

هزينة  که يمستقيم زمان کارِ به هيچ ربطي ،به نوبة خود ،مکانيکي عوامل

 به سطح رشد بيشتر بستگي دارد بلکه توليد اين عوامل .ندارد شده آن توليد

و  )رشد توليد.در امر  علوم و پيشرفت تکنولوژي، يا کاربرد اين علوم عمومي

البته مربوط  -نان که مابقي علومهمچ عي،از جمله علوم طبي -علوم توسعة

 لطفز يک سو به ا از آن پس ثروت واقعي، (.مادي رشد توليد کارکرد به است

 به ، و از سوي ديگرزمانِ کار انجام شده و فرآوردة آنميان  عظيم عدم تناسب

و  -شود محض تبديل مي که به انتزاعِ -ن کارميا کيفيِ عدم تناسب لطف

که صنعت بزرگ  است چيزي : اينيابد ، توسعه ميند توليدفراي نظارتِ بر قدرت

فرايند  سازندة همچون جزيي از اجزاء کمتر ارکديگر  .کند بر ما آشکار مي
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و  بيشتر همچون ناظر در قبال فرايند توليد انسان بلکه آيد. ميبه شمار  توليد

 در بلکه آالت، )اين امر نه تنها در مورد ماشينکند.  عمل مي تنظيم کننده

ها نيز صدق  ميان انسان مراوده نحوة و تحولِ و رشد هاي بشري فعاليت تلفيق

واسطه ميان  شيء طبيعي تغيير شکل يافته به ابزار را کارگرديگر  .(کند مي

، که او آن را به يک را فرايند طبيعي پس ؛ از ايندهد قرار نمي مصالح و خودش

 طبيعت و تمام اسطه ميان خود، همچون وتبديل کرده استفرايند صنعتي 

جاي آنکه عامل  به ليکن خود کارگر. شده است که بر آن مسلط دهد قرار مي

، تغيير و تحولد. با اين شو مي به حاشية فرايند توليد رانده اصلي توليد باشد

توسط انسان انجام  که مستقيمي کارِ نه مورد استفاده و زمانِ کارِ نه ديگر

 از آن هنگام که انسان بلکه؛ آيد ميليد ثروت به شمار ناصلي تو گرفته مبناي

در آوردن تصاحب  در به]توليد ثروت[  ،يابد حضور مي در پيکري اجتماعي

 در تسلط بر طبيعتطبيعت و قابليت او  فهم او از توانِ باروري کلي انسان،

 مُعرف مبناي اصلي فرد اجتماعي رشدِتحول و  ،در يک کالم ؛يابد[ ]تجلي مي

ثروت کنوني  پشتوانةکه  کارِ ديگري زمانِ سرقت .شود وليد ثروت ميت

صنعت بزرگ  خودِ توسعة که ناشي از ثروت ، در مقايسه با مبناي نوينِستا

 شکل مستقيم کار در که همين. درس ميبه نظر  اهميت حقير و بي مبنايي است

به حساب  ثروت معيار ديگر نيز کارزمان  ،نباشد منبع اصلي ثروت ديگر خود

ارزش  معيار ديگر نيزارزش مبادله  د، وبه حساب بياي هم نبايدو  آيد نمي

 توسعة وسيع ديگر شرط هاي تودهضافي ا کار. شود محسوب نميمصرف 

شرط  ديگر نيز کار نکردن تني چند، به همان گونه که ثروت عمومي نيست

 بر يتنمب توليدِ ،سان بدين .مغز انسان نيست هاي کلي توانايي رشدِ الزم براي
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حقير و  از اشکال نيز ابزار مستقيمِ فرايند توليدو  رود از بين مي ارزش مبادله

پس  رسد. از آن فرامي  شد آزاد فرديتر آنگاه يد.آ ميبيرون  ضد و نقيض خود

بلکه  ،نيست کار اضافي ايجاد کاهش زمان کار الزم براي مسئله بر سرديگر 

فراغت  با جامعه به حداقل است. آنگاه مِالز کارِ کل کاهش [برسر ]مسئله

 آموزش رصت[]ف و امکاناتي که به نفع همگان ايجاد شده، کاهش حاصل از اين

 (4)«.آيد ميفراهم براي همگان  ، علمي و غيرههنري
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6 
بيني  ، به پيشاست که ن چيزيهما داري سرمايه نوينِ وضعيتِ

داري کنوني به سمت آن گام  سرمايه هايکشور ترين پيشرفته مارکس،

مد نظر  پروژة آرمان شهري که مارکس آن همچنان با حذفِ منتهي د.ندار برمي

و  شود آزاد انسان از کار تکنيک،کنوني توسعة  ينهمرتو قرار بود در پ و داشت

 داري سرمايه نوينِشيوة  با در نظر گرفتن. يابد ت دستآشتي با طبيع سرانجام به

 ]به عنوان طبقه[ چون پرولتارياتوان به اين نتيجه رسيد که  توليد مي کنونيِ

قالب ( انsujet) تواند عامل ، نميتوليد اجتماعي نيستباز( objet)ديگر موضوع 

اضمحالل است. اما اين بدين معنا نيست باشد: پرولتاريا در حال  اجتماعي نيز

 گي کاال،وار و بت کاال ، سلطةاز خويش بيگانه و متفرق مزدبگيريِ که کارِ

 .وردن انسان از بين رفته استطه در آبه زير سلاستثمار و  و گي انسانوار شيء

سرمايه سرانجام توانسته است جهان را شبيه  ند.ا شده گير عالم ، اين اموربرعکس

« هاي سوسياليستيِ انقالب»حتي  : سلطة استعماري وشود ، جهانيسازدخود  به

و مجموعة  وجود نداشت، لحظات تاريخي در آن کشورهايي که انباشت سرمايه

براي تکنولوژي  کافي راانباشت که در فرايند جهاني شدن،  اند بوده شرايطي

 پذير ساختند. امکان« تيپسا صنع»
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7 
آن در حوزة تسليحات  و عواقب کنوني تکنولوژيکدگرديسيِ  روند اين

به  -ها، آخرين مرحلة جنگ سرد در جنگ ستاره -را يکشور توانست ،نظامي

بيشترين  تا بحال داري از سرمايه« رسيدن و گذار»ه اميد زانو در آورد که ب

هاي مردم و ادارة  دادن به نيازمندي را بجاي اختصاص خودبخش کل توليد 

 .کنوکراسي نظامي اختصاص داده بودامور جامعه، به حفظ ت

 

 زوربا توسل به  که خود را ندارد نياز جهاني شدن سرمايه ديگر

، هاپذيرفته است: رشد و توسعه و گردش کاال ييدنيا را اش يندازد. برنامهجاب

به  نياز نيست، بلکه نيازي ها. ديگر به مستعمره و ملت ايدهها و  انسانتردد 

يک  به نياز واست  براي گردش اطالعات در سراسر جهانآزاد  يفضاي

 پذير سازند. را امکان اطالعات که اين گردش مديرانيبه داري محلي و  سرمايه

، انجام داده بود به نام آن که بورژوازي انقالب بزرگش را ،«حقوق بشر»

، در همه جا به ست کاال حضور محل که ا گردش آزاد کاالها و بازار،همزمان ب

 موضوع مورد عالقه تبديل شده است.

 

د توانست نيک از کشورهاي کمونيست نخواه به احتمال قوي هيچ

ند، و نخالص کهاي ناشي از آن  و دگرديسي را از چنگ نفوذ سرمايه انخودش

، به لحاظ تاريخي وجود داشتگونه که  بدان« سوسياليسم» به احتمال قوي
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 به ناچار باشيم د ندارد کهمضمحل خواهد شد. با اين حال، هيچ دليلي وجو

 تَصلب کشندة ميان دچار شدن به بيماريِ يعني ،يکي از دو آلترناتيو اهريمني

که مالک آزادي را به تن دهيم  امپرياليسم بازار دچار شدن به يا بوروکراتيک

تِ سعادت تازه اين بهش .دهد حد اکثر مصرف تنزل مي شيانه ورشد و توسعة وح

و دهد، حتي اگر به زحمت از فاجعة محيط زيست  که بازار وعدة آن را مي

بتواند در سطح جهان  معلوم نيستهيچ  تخريب کرة زمين هم پيشگيري شود

جديد گرايش دارد به تقسيم جمعيتِ  داري پيروزمندِ زيرا سرمايه .دعملي شو

، «هاي بازنده هاي برنده و آدم آدم»کزي و کشورهاي پيراموني به رکشورهاي م

گردش اطالعات، به عنوان شکلي از  ضرورتکه  در عين آن به ثروتمند و فقير.

در برابر چشم تهيدستاني قرار  را ها ثروت اين همة درخشش توليدِ پسا صنعت،

تواند در  . امري که ميکه به طور قطع از آن محروم خواهند ماند دهد مي

ه بار باري را ب ي خشونت«گرايانه سنت»هاي  کشورهاي جهان سوم واکنش

 نيز همچنان که غربياروپاي شرقي  آلود کشورهاي ياس. و در فضاي دبنشان

 در جهت تسالي خاطر را راست افراطي رانده شدن ترغيب و به پيش صحنه

 د.همراه بياور
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8 
ر آن به الگوي توسعة مورد نظ شدنگير  جهاني شدن سرمايه و عالم

همة سرمايه و واردات کار ارزان قيمت، صادرات  رود. خودي خود پيش نمي

سط ستثمار توبه عامل مستقيم ا را اکثريت جمعيت آن و ويرانرا  جوامع سنتي

. بخش وسيعي از جهان سوم به آشغالداني توسعه سرمايه تبديل کرده است

 در يت که از عواقب توسعه است، و ناتوانيتبديل شده است. ازدياد سريع جمع

تغذيه کرده است. سرمايه جمعيت جهان سوم را دچار سوء ،مواد غذاييتوليد 

: کند ييش از سيستم اعتباري استفاده مفروش بيش از پ و براي گسترش بازار

بيشتر  که شود خريد کاال اعطا مي براي اعتبارهايي به کشورهاي توسعه نيافته

توليدات اين  کل سرانجامود. ر مي هاي محلي به سرقت اوليگارَشياوقات توسط 

تي براي پرداخت ح اند، شده گيه اغلب زير فشار اعتبارها دچار خف، ککشورها

 کند. کفايت نمي نيز ها بهرة اين وام

 

، به در جهان به اثبات رسيده آن )هژموني( که برتري ايي الگوي توسعه

رة زمين در کبا  چنان رفتاري کوتاه مدت بتدست يافتن به بهره در رقا قصد

ت هيچ محيط زيس فاجعة جهاني يک حتمالاز اين پس ا که پيش گرفته است

 «حفظ محيط زيست» هايي در جهت ترديد، تالش . بيرسد بعيد به نظر نمي

تجسس  به غالباٌ بسيار شبيه از محيط زيست حفاظت نحوةاين  شود، منتها مي

 بدين ترتيب سرمايه است. هاي نوين گذاري براي انباشت رمايههاي نوين س حوزه
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 که مارکس در مورد اي آن نحوه توسعه خيلي بهتر از خود درد نيست. چارة درد

 به تواند ميامروز  ،آالت و صنعت بزرگ نوشته بود کشاورزي از طريق ماشين

 زيکشاور داري در هر پيشرفتِ سرمايه: »تعميم يابد انواع شگردها براي توسعه

، بلکه همچنين در هنر تاراج يشرفتي است در هنرِ چپاول زحمتکشاننه تنها پ

روري زمين در کوتاه مدت انجام افزايش با جهت در که زمين؛ هر پيشرفتي

ويراني منابع پايدار اين باروري.  ، در عين حال پيشرفتي است در جهتگيرد مي

د، روند د و توسعه باشرش زمينة ]...[صنعت بزرگ  هر چه بيشتر  در يک کشور

]شيوة[ توليد در  رود. به طوري که تر پيش مي يراني در آن کشور سريعو

 تواند[ صرفاٌ زماني ]مي توليد اجتماعي روندِ تکنيک و تلفيقِ داري، سرمايه

]يعني[ ها همراه شود:  سرچشمة همة ثروت و منابع با نابودي توسعه يابد که

 (4) «زمين و زحمتکشان نابودي
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)همچون هايدگر که  را فوران تکنيک اينفرايند شود  تالش ميبيهوده 

يونانيان به  آن با نسبت دادن ،دانست( مي« سرنوشت غرب»تکنيک را ناشي از 

تکنيک در  که اجتناب ناپذير جلوه دهند. حال آن ،در اروپا و آغاز متافيزيک

که  در صورتي تر نبود. پيشرفته آن زمان و ايرانِ اروپاي قرون وسطا از هند، چين

با علوم  و در پيوند است داري به سرمايه مربوط زمانة ما تکنيکگرديسي دروند 

چرخة  از طريقِ عمومي شدن رشد يافته است و آن متناسب با با فلسفة مدرنِ و

بر چشم بستن و نه با  با چرخش قلم نه .دکن مي بازار عمل توليد در جهت منافع

طوري وانمود کرد  توان نمي ي سزاوارِ سرزنش،انحطاط پيامدِ فرايند تاريخي و

همچنين البته  است،شته وجود نداو بازار  صنعت مدرنگاه  هيچکه گويا 

و  دانست يکسان و شر هايدگر( با بدي )همچون وان وجود صنعت و بازار رات مين

 اينکه نه و پنداشت «(اصلِ وجود)»تر  اساسي ن امرِسپرد فراموشيبه از ناشي 

 تصور کرد. ماندگاري آن را امري ضروري

 

ي نابودبه در عين حال که بسياري چيزها را  توسعه و تحول تکنيک

عموميت يافتن و  . همچنان کهايجاد کرده است نيز امکانات بسياري ده،کشان

 هاي آزادي و برابري را مديون بازار هستيم. چرا که تنها کساني که کارآيي ايده

کم، مبادله را به  ، دستتوانند مي ، آزاد و برابر هستندارز اي هم در انجام مبادله

 .و به تعهد خود عمل کنند انجام برسانند
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 که هيچ وجه تشابهي با مبادلة ساده ندارد کنيکتوسعة سرمايه دارانة ت

گونه  همان . اماآيد المللي به شمار نمي در مسير سرماية بين اي کوتاه لحظهجز 

 توسعة ديگري وجود سابقة )چون تاکنون تکنيک دارانة که توسعة سرمايه

است؛ به  شدهو طبيعت به خطري جدي تبديل  براي هستي انسان نداشته(

را، که به آن آنقدر « فرد معاصر»هستي  نيز گير شدن بازار لمعا همان گونه

به دور از  انسان معاصرکه  به طوري کند. شود، از بيخ و بن تعيين مي افتخار مي

که  -«سياست»به  ي به زندگي خصوصي خود پناه برده وهر نوع زندگي اجتماع

، رو به زوال خم تبديل شدن اطالعات به کاالپرپيچ و  رسد در روند به نظر مي

 اعتنا شده است. بي -است
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 با توسل به (New Dealنيو ديل ) اقتصادي از زمان برنامة

و  دخالت هاي اجتماعي، انحصارات، بيمه داري سازمانيافته، قوانين ضد سرمايه

 پيش از جنگ و بزرگِ رکودِ تسکينبراي  موقت راه حلي گذاري دولت سرمايه

 ناشي از هاي ويراني .آمد شماربه  داري وحشي انحصارات از سرمايهناشي  بحرانِ

تا اوايل  داري باعث شد که سرمايهپس از جنگ  هاي گذاري سرمايه جنگ و

از  قصد پيشگيريبه  مداوم روبرو شود. رونقياي از رشد و  ، با دوره10هاي  سال

از  رفت رکودپيشممانعت از  به قصد هاي اضافه توليد و دوره اشاعه و تکرار

 افزايش و اتاعتبار با توسل به داري توانست سرمايه طريق ترغيب تقاضا،

در گردش  را د و قدرت خريداستفاده کن از شيوة جايگزين و تزريق نقدينگي

 .داقتصاد افزايش ده

بيش از  هاي اعتباريِ ارز و شيوه از طريق مبادالت ،هاي نقد انبوه پول

اصطالحِ  که به طوري د.وفرآورده جدا ش توليدِ روندِ از توانست، يش پيچيدهپ

سهام در  سقوط فاحش اخيرهنگام  .ه استشد معمول« پول جعلي» توليدِ

به  در جهان در گشت و گذار است،شبح آن  همچنان که سقوطي ،نيويورک

هاي واقعي  فرآوردهميزان روشني معلوم شد که حجم مبادالت ابداٌ ارتباطي به 

 از ديد پديدار شناسيِ هستيِ اجتماعي، در گردش،« هاي جعليِ پول»اين  .دندار

 ،ظاهري و ساختگي ها، تورم نشانه تورمِ که به عنوان آن چيزي است منشاء

 است. شده ذب توصيفروزگارِ ک و آميز اغراق يِگراي واقع
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به وجود تورم اقتصادي و پولي  به ياري صرفاٌ که ،ها نشانه اين تورمِ

تزريق قدرت از آنجا که . برخوردار است اي ويژهالگوي توسعة  از ،است آمده

جعل  ايد تقاضا راکند، ب تقاضا کفايت نمي د اضافي به تنهايي براي ترغيبخري

 و مدار صنعتِ تبليغژة وي« کااليِ»ين امر از طريق . اکرد و به وجود آورد

 گيرد. به خصوص از راه تصوير، انجام مي ارتباطات، -اطالعات

 

و  است و مجازي ساختگي ا که تصوير اين خاصيت ويژه را دارد کهچر

 استداللي انديشة روش و برخالف ، درستبر امري حاضر بالفاصله است تأکيدي

در مدارهاي  .تأمل مستلزم است و امري غايب زمان و مربوط به به نيازمند که

به هر چيز  ، بدون توضيح و دليل،تواند هر چيزي مي ارتباطات -نوينِ اطالعات

ي تصوير گزينجايهر تصويري بر روي پرده  در عين حال، ديگري مرتبط شود.

فقط يک تصوير روي پرده به چشم ، به طوري که در هر لحظه دشو يديگر م

 ، همچون گواهجاودانه ينيمه حضور و کاذب گونه نوعي يقين خورد. بدين مي

، و همچون است يافتهارتباطات تحقق  آرمان شهري که سرانجام توسط بازارِ

 .شود القاء مي بيننده به ،غياب تاريخ نشانة بالفصل
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همين  اعتراض عليه ،23سال غرب در  آخرين بحران انقالبيِدر 

به آن داده  «جامعة نمايشي» نام ]گي دوبور در کتابش[ هک بود وضعيت جديد

آزادسازي  عينو وژي جديد، امکانبا تکنولکه  داشتند گماندر آن زمان  .بود

 آيد. مي فراهم

 

ي مورد از اين شورش ترسيده بود، بدون آنکه به راست که داري سرمايه

مسير  30و  10هاي  سال بحران اقتصادي تهديد قرار گرفته باشد، بار ديگر در

به  بحران . آنديد از سرگرفتخود را درجهت توسعه و استفاده از تکنولوژي ج

را که از دست داده  آنچه، به لزوم رونق دوبارهاتکا  با تا داد مکانا داري سرمايه

اي شد  زمينهه بود، شدامني و فقر  بيکاري که موجب نا .آرد دست بود دوباره به

در اثر  رت خريددق کسادي از يک سو .افزايش دستمزدها براي متوقف کردن

 طبقة که شد باعث دتولي جديد در امر هاي روشکاربردِ  از سوي ديگر و تورم

يمي خود از دست دادن نقش قد دگرگوني و در حال موجوديتش که-ر کارگ

يا  متخصص نظارت به خدمة و تقسيم هايي متفرق به بخشيش بيش از پ -بود

به درد  کار آنها ديگر به طوري که د.شو ه کارمند بخش خدمات تبديلصرفاٌ ب

 د.خور بان نمياربا ثروتمند کردن
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 ها و نشانه بر سر روشنفکران آورد. زيرا تورمِ بازار همين بال راسلطة 

کاال -همه چيز به اطالعاتتبديل شدن  ارتباطات و -ادغام آن در مدار اطالعات

ربوط ، چه مربوط به زندگي، چه م؛ همه چيزگذاشترا در امان ن چيزهيچ  ديگر

قرار گرفت و براي بازار ساخته زير نفوذ پول  به مرگ، چه مادي و چه معنوي

 .شد

ا با اين وضعيت وفق خود ر اين است که يا روشنفکران زام جديد برايال

ه بتبديل شدن  آنها که حال نتيجه يکي است.دو که در هر . نديابزوال  دهند يا

توانند زندگينامة  کنند: مي دريافت مي اجر گزافي پذيرند را مي ها نهکارگزار رسا

 راندن فرمان از ند انزجار خود راتوان باشد مي ضروري گرا حتي خود را بنويسند،

، يعني افشاگري از درون همين امر . ليکناعالم کنند ها بر انديشه رسانه

ضد و نقيض گويي از امکان  .است ها رسانهبازار و  موقعيت فراگير ةنشان ،سيستم

در زمان  اشغال صحنه صرفِ که است، چرا فراهم براي هر کسي امروز به فردا

 ها رسانه با . اين کارگزاران نويننه سير زمان و خاطره، و است مطرححال 

جرأت کسي وجود ندارد. اگر  ديگر تاريخ براي هيچ يک از آنهاند: ا شده همگون

 عاقبتِ« کشيدنِ آمادة به رخ»، آنها در اين باره ترديدي نشان دهد کند

 تاريخ هستند. وار اخير کابوس هاي شورش
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به  ،که مارکس اتحاد پرولتاريا با روشنفکرانکه  است اين در تاريخطنز 

 منتهييافت. تحقق  يقيناٌ خواهان آن بود ،انقالب اجتماعي اولية شرطِ عنوان

آنان عليه  : اتحادآنجايي که هنوز کارگران و روشنفکران وجود داشتند

 .بود «کمونيستي»هاي  حکومت

 

 

 

15 
با  توأم يِفاجعة اقتصاد کمونيستي وکشورهاي  وجودِصرفِ  ليکن

 ي گرفته تا انقالب فرهنگي چين وگوالکِ شورو از      - در اين کشورها وحشت

ه که روشنفکران را به سکوت واداشت ديگري است عامل -پولپوت کامبوجي

با  روشنفکران ،نيست جهنم ديگرِ حال که جامعة آرماني چيزي جز نامِ. است

هاي  انقالب ؟دنبکشنقد  به وضع موجود را توانند به نام چه چيزي مي اتکاء

، پس از آن جانبداري کردند روشنفکران هاي آزاديبخشي که جنگ دوردست و

ان از اصل تو معلوم شد که ديگر نمي ند.برخاستعليه آنها به قضاوت  ،از وقوع

و  ؛حرفي زد« ملموس» امرِ ، حتي ازصحبت به ميان آورد روا يا اصل جهان کلي

اندوزي ناممکن  آنهم در دنيايي که دقيقاٌ تجربه- شخصي تجربة که معلوم شد
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 کهاز آنجا  و .مانده است باقي تنها چيزي است که براي روشنفکر -شده است

سرگذشت شخصي تقليل يافته به بازگويي  قضيه، تجربه ديگر کارآمد نيست

  ، چوناست که تنها چيز پذيرفته شده در بازار محصوالت فرهنگي است

اي  ي را جز مقولههيچ مقولة ديگر است فرهنگي محصوالت الگوي که تلويزيون

 پذيرد. نمي خودماني و صميمي

اند و  مبارزه کرده آرزويي بسيار کهن تحققِ در راه ي کاملهاي نسل

اين  با خوار شمردن . ليکنآرزويِ آزادي، جامعة اشتراکي و عدالت : اند باختهجان

از  . بسياري از مردمستا دهم شانگيز اعال مخاطره امري تحقق آن کهن، آرزوي

همة اشکال فاشيسم مبارزه  بر ضد الملل دوم بين تا پايان جنگِ هاي بيست سال

شود که  ادعا مي حال ند.بسياري جانشان را از دست داد در اين راه وند کرد

افشاي خطا کاري و  در گويي است. يکسانست بودن کمونيست بودن و فاشي

هنگام تحقق  را برگزيدند که ان عدالت و بخشندگيآرم که کساني ميان شرارت،

به بهاي نيز ه و گا در ان نقشي نداشتندغالباٌٌ  گر چه -به ضد خود تبديل شد

جويي،  نفرت، سلطه از همان آغاز که کسان ديگري با -تمام شد انزندگيش

که  انگار هيچ تفاوتي وجود ندارد. ،ندگ و نژادپرستي را به نمايش گذاشتجن

 .است بودهن ي بيشنيرنگ ،قق نيافتتح مانچون آر

، حال آنکه تعهد در صفوف اي دور دست است فاشيسم خاطره که چون

پيشين و همچنين يعي از نسل م، مشخصة بخش وسچپ، استالينيسم يا مائويس

 د.ينآ روزي به شمار ميام« روشنفکران» کمابيش کُل که مبارزان جواني است

عليه تعهد خود افشاگري  اند چپ قادر بودهست که روشنفکران قابل توجه ا

ده سازش کردند بسيار نادر بو کنند، امري که در ميان کساني که با فاشيسم

 ها آدمدست  نعليه ايتوزي  ، کينهاست. با اين حال، يا شايد به همين سبب
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 -گر و خشن سلطه اعالم شدة مکتبِ به عنوان -بسيار کمتر است. چون فاشيسم

خشندگي، ماية اميدواري به صلح و سعادت همگاني نبود، از اين مستلزم ب هرگز

رو سرخوردگي و ياس نيز ببار نياورد. وقتي بحث بر سر يک روشنفکر راست، 

 ،دنگر شو وقايع کم اهميت جلوهتا  کوشش شدبود، يک فاشيست يا يک نازي 

 به گردن ساير تقصير و دوانکار ش ارتباط ميان تعهد سياسي و اثر هرگونه

را  تعهد و اثر ارتباط ميانکساني که  به گردن يا انداخته شود انديشمندان

از اين نظريه برآمدند که نه تنها تعهد  در صدد دفاع کردند. يا اينکه مطرح مي

است )همچنان  بوده نازيسم برخاسته از سرنوشت غرب خود به اين مکتب، بلکه

در  به کار برد(. ي غير مستقيما به گونهدر مورد خودش  اين نظريه را که هايدگر

ها يک به يک يا جملگي  همة اين دادخواهيمرافعة اخير مربوط به هايدگر از 

عذاب وجدان صرف تعهد به چپ، که غالباٌ با  گويا بنا بر اين .باهم استفاده شد

، چونکه آن کسان ديگر از ابتدا خود همراه بوده، برخاسته از خطا و جنايت است

 بد اعالم کرده بودند. را فراي نيک و

انقالب  به :ه استده شدکشانشَر هاي  ريشه بهرفته رفته  اختناقاين 

 و بشريروا  انديشة جهانبه  و حتا معروف به ترور دورة به فرانسه و

(universaliste) .در تضاد با انقالب فرانسه « حقوق بشر» سرانجام روشنگري

حقي  توانست به مي« حقوق بشر»دون انقالب فرانسه شد، انگار ب قرار داده

هاي خود را  ريشه کوشد چه بسا مي «نئوليبراليسم»قانوني و الزامي تبديل شود. 

 بپوشاند و معدوم کند. 

 همه .شده است ايجاد و هنر مدرن بدگماني تفکرنحوة  حتي در مورد

، که هم اکنون يا آوانگارد تازپيش .ردندگ مي« ا ترورهمدستي ب»به دنبال  جا

کند، به عنوان منشاء  افشا مي گرينظامي ژگانوا ابهت نام خود را بامش
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 در ميان هنرمندان مدرن اينکهاما  توتاليتاريسم به رسميت شناخته شده است.

طرفداران  طرفداران نازي و و اينکه وجود داشته کمي مبارز سياسي تعداد

اشکالي نداشته گويا  ،طرد کردنداستالين هنر مدرن را به عنوان منحط و فاسد 

 شصت باقي مانده، امروز دهة گران که از عصيان تنها چيزي اينفشاگري، ا .است

پيدايي هنر  د. بجاي بررسي علتبه تأملي تاريخي ندار نيازهمچون گذشته،  نيز

از طغيان از بحران،  -را مدرنيته از جهنم نجات (utopie) مدرن، که خيال

در  -ها يعت و بافت اجتماعي، از خودکامگياز ويراني طب دارانة تکنيک، سرمايه

مسائل  کهد. گويي به صرف اينشو يخ داده ميپسا تارحکم به  ،پروراند سر مي

 اند. همة مشکالت حل شده اند يافته مقياسي جهاني داري اروپا و جوامع سرمايه

زم براي هاي ال کند بيشتر ناشي از توسعه و بحران هان را تهديد ميخطري که ج

که فقط مصيبتي مشهودتر است و  اي هاي هسته ت است تا خطر سالحانباش

 .خطرهاي ديگر در ميانخطري است 

 چنين، همدادن و در عين حال پاداشِ فراوان به ياري سرزنش کردن

 «انسان معاصر» برترِ خريدار و مصرف کنندة تنزل دادن فرد به موقعيت به ياري

هيچ کس که  يمشکالت ابعاد عظيم اطرخ به ويژه به و، «اي دموکراسي توده»در 

يا  روا جهان براي آن نيست، هر گونه انديشة احتمالي به پيشبيني راه حلي قادر

در پيچ و خم  بين رفتن ازدر حال  سياسي هرگونه انديشة به تبع آن و همگاني

 بگوييم تر انديشة سياسي، يا دقيق همين . حال آنکهاست زندگي خصوصي

و  تعيّن بخشيدمدرنيته را  که تفکر بود« روا جهان خيريتا واقعيت» انديشة

 بود. اين تفکر يکي از آخرين نتايج« بودن تعهدمدوران »
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16 
 historicité de) «روا جهان اصل کلي يا بودنِ تاريخي»اين 

l’universel)خصوصيت مدرنيته، به گفتة ميشل فوکو، براي  ، به عنوان

و  روشنگريمتفکرانِ وشتة جدلي در بارة ستين بار توسط کانت در يک ننخ

ة شد به مسئل ان شد که به طور مستقيم مربوط ميبي رويداد انقالب فرانسه

 عام بندي صورت اين .انساني پيشرفتاي  گونه احتمال پيدايش

(constellation مشخصة ) به  در انديشة مارکس تفکر هگل نيز بود کهنحوة

شدن  پاره دوبا  :يافت مشخص ودينم 4313و در  متحول شد ينوين شکل

متضادِ بورژوازي و به دو طبقة  فرانسه ( قديم انقالبيTiers-Etatِ) ملت

 پرولتاريا.

آنچه که زمان حال هست مسئلة ، (historicitéبودن ) تاريخي مسئلة

هنر مدرن انجاميد، در نخستين جنگ  که به پيدايش و وظيفة مربوط به آن

انديشة کانت، هگل و  آن همزمان با روز و به مسئلةتبديل شد  باره دو جهاني

 ،، خرد و پيشرفت(universelروا ) جهاناصل کلي يا  .نيز باب روز شد مارکس

در خطر قرار  ،ه بودشد به بُت نوکانتيسم تبديل داري ليبرال سرمايه در عرشکه 

اري و داريِ انحص سرمايه اين نوع در بحران کهآن در عين ،زده شد و بحران گرفت

مفاهيم  به جنگ اول و دوم جهاني انجاميد. امروز نه تنها اين نيز امپرياليستي

هاي هنري و  که شکل گونه ، به همانرسند نظر انتزاعي و تهي از واقعيت مي به

حتي شخصيت  فاجعه همخواني ندارند، بلکهکنوني  ديگر با واقعيتِ ادبي قديمي
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بر تفکر  طي چندين قرن بودنِ خرد وار جهان همراه با که (sujet) عامل -فرد

 .دهد ميخود را از دست  معنايدارد  اروپايي حاکم بود

 ،غالب است و جنگ ابهام و بالتکليفي، بحران، خشونت ي کهدر دوران

، دهد مي خصوصي بُعدي عمومي زندگي نوعبه هر اضطراب و فناپذيري که وقتي

شکل  ي آن،محتوا ال،زمان ح مسئلة کند چيزي که به ذهن خطور مي تنها

جامعه و  که کلدر اين دوران  .است هاچيز معنيو  مره روزه عملِ ملموس آن و

نحوة و  يهنراثر ميان نحوة تفکر،  تمايز و فاصله، در بحران است انديشه و هنر

 به طوري که ،داري ليبرال بود دوران سرمايه ويژگي که خصوصي زندگي

مورد شک و  ،مستقل خود ادامه دهند اتتوانستند به حي هاي مختلف مي حوزه

مان خود را نحوة تفکر و آثار هنري همواره واقعيت زاست.  ترديد قرار گرفته

 ، ادبي يا فلسفي کوشيدند تاهاي متفاوت هنري گرايشرو  از اينند. کن بيان مي

زندگي نحوة  بکاهند.و آثارشان  خصوصي زندگينحوة ميان  از تمايز و فاصله

از  يافت: بستگي امور سياسي شد و مطلقا بهاز اين رو به آن رو  ان دو جنگمي

به  مثل هر آدم ديگري نيز ها، هنرمندان و نويسندگان اين رو، فيلسوف

يا به  ،«روا جهاناصل کلي يا »دند. ليکن از آنجا که ري و تعهد وادار شجانبدا

ش قرار مورد پرس در آثار هنري و فکري همه چيز و همة مفاهيمبيان ديگر 

از  تر شمندان و نويسندگان ابعادي فراديهنرمندان، ان بودن تعهدمد، نگير مي

 .گيرد عادي به خود مي تعهد يک فرد

 بر حسبِ ويژگي مسائل، ز اين کليت به بعدا است. شرايط کلي مشترک

 ميانةاز . ضرورتي است مربوط به دوران بودن تعهدميابد.  تفاوت مي نحوة عمل

 از پيش تعيين کند که توانست ميه هيچ چيزي ن 10هاي  دو جنگ تا سال

 و شوند يبه جانبداري از چه نيروي سياسي متعهد م روشنفکران طبقة متوسط



 

 

44 

 يابد بستگي مي کوچکترين تصميم. بود خواهد اين تعهد به چه شکلي نه اينکه

ناشي  نحوة تفکر و محتواي اثر از به مفهوم و چگونگي تعهد که اين خود

 .دشو مي

 از صحنة تفکر کساني وجود دارند که با تبديل شدن به مبارز سياسي

به  وابستهبه طور مستقيم  آثارِ هنرينحوة تفکر و  برخيزند، براي  شان مي غيب

موفق د. برخي ديگر شو بر حسب عمل سياسي دگرگون ميو  است مل سياسيع

مسائل  هم ضيتمايز قائل شوند. بع شان د که ميان اثر و موضع سياسيشون مي

 نيز وة تفکر و محتواي اثرشان. کسان ديگرينحند به ده سياسي را انتقال مي

گيرد و کارکرد تفکر و  قرار مي شان تحت تأثير مسائل سياسي زندگيوية رَ

در فاصلة ميان دو جنگ يا  ليکن. شود دگرگون مي اثرشان به تناسب آن

کم به طور غير  ستدکه  شود صله پس از جنگ کمتر اثري پيدا ميبالفا

 نبوده باشد. امور سياسيمستقيم، تحت تأثير 

نيستند و  شناخته، زماني که ديگر اين مسائل سياسي پنجاه سال بعد

، زماني که آينده به اند ي و دلنگراني آزمودن قرار نگرفتهدر وضعيت اضطرار

ديل شده تب اي مملو از جسد و آوار، ، اگر نگوييم به گذشتهاي بر باد رفته گذشته

به ادامة  ي موفقراث کمتر و اند ها و رخدادها از ميان رفته که انسان زماني است،

ذهنِ  جهشِآخرين  بودن تعهدم د کهرس به نظر مي ن، چنيه استدحيات ش

به  نآخرين تالش براي معنا داد :بوده است ( براي وجود داشتنsujet) لعام

 کل زندگي ورا ويران کنند و کل فاهيم رفتند تا همة م رخدادهايي بوده که مي

 .تبديل نمايند دشوار و ناممکناثر را به امري 

 

 



 

 

45 

 

17 
فراموش اين مسئله  ،روا جهان يا کلي لاص انتزاعي بودن بهدر انتقاد 

در  صرف تنزل يابد. امر انتزاعيِک تواند به ي نمي روا جهان لکه اص شود مي

بودن  تاريخي وع مشخص وموض فهم برايپيگيري زياد  که صورتي

(historicité) يآن در رخدادي که موضوع مشخص دکش به آنجا مي سرانجام 

. به ماند ميپوشيده  در پس تحسين زمان حال بودن تاريخي و دشو محو مي

به عنوان وظيفة  را ر سياسيتوان از آنچه ام ميوز به دشواري نحوي که امر

صحبت  دکن مي تعيين «روا جهان بودنِ اصل کلي يا تاريخي» بنايبرم روشنفکر

 .به ميان آورد

ها  و انقالب يابد اي ديگر مي هنگام تحقق چهره جامعة آرماني کهاينبا 

جامعة آرماني  هالة تقدساز  ليکن نه، دکش مي ه خيانتب سرانجام کارشان

از نو از  زماني ديگر که مانند تا ميتأثير  بي ها انقالب نه و شود چيزي کاسته مي

 نا محدود تا دوراني تواند نمي اشتياق به آزاديورند. آخود سربرتر ميان خاکس

 سلطة وضع موجود باقي بماند. مطيع

صرف نظر از فاشيسم که  -بار اندوه اي گذشته بار فضاي خشونتدر 

ارثية دوران روشنگري  و بر اساس نحوة تفکرش اشتدن روا اصل جهان تمايلي به

به  متمايل شد بودن تعهدم -کرد ره رد ميرا يکسه تو انقالب فرانسه و مدرني

مضموني آني، با رويدادي قابل لمس،  با روا يا جهان کلي همسان کردن اصل

 يک مفهوم بود و نه يک داده.پرولتاريا حال آنکه حتي براي مارکس 
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 کلي يا اصلدانستن  يکسان در مقابله با ،بحث بر سر اين نيست که

جز امري  که روا جهان گرديم به اصلباز دوباره، مشخصو مضمون  روا جهان

 کانت ، که حتي نزدلي اخالقي رانخواهد بود، يا اينکه بخواهيم اصانتزاعي 

 تعهدم». حال که دوباره زنده کنيم خدا و جاودانگي فراتر برود،از  توانست مين

بندي  شده است، شايد الزم باشد در صورتتصويري تاريخي تبديل به « بودن

 «بودن تاريخي» مفهومِ دو ارتباط ميانآن باشيم که در پي  نويني

(historicité)  روا جهانکلي يا اصلِ »و» (universel) در گذشته را، که 

 حفظ کنيم. دو مفهومي ،بود و همسان کرده همديگر پيوند زده به بودن تعهدم

کاال، در پي حذفِ  -، سلطة مستبدانة ارتباطات«ي مبتذلپيدايش جهان»که 

 .نهايي آن است قطعي و
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 کتاب  از نويسنده در بارة هايي گفته
ة سينما به فرانسه آمدم. سالگي براي تحصيل در مدرس 43از سن 

به نظام  هاي من استقالل در الجزيره بود و برخي از همکالسي جنگِ دوران

تالش آنها براي پرهيز از  گ فراخوانده شده بودند.وظيفه و شرکت در جن

اي شد براي  با مسائل سياسي زمينه ييشرکت در جنگ و درگيري و رو در رو

اي از  پاره آگاهي سياسي براي اي . و نيز زمينهآگاهي سياسي آنها به دستيابي

 .دوستانشان و از جمله من

به ، Paul Nizanجنگ و بحران سياسي بود که کتابِ  در آن وضعيتِ

 جنبه دو از. اين کتاب اي از سارتر انتشار يافت با مقدمه ، Aden Arabie  نام 

انتقادي از  از ديدگاهيدر اين بود که  اهميت داشت. اهميت اصلي براي من

اي بود براي  مقدمه . فزون بر اينبود پرداختهغرب مسائل درون جامعه غرب به 

 تمايل يافتمين کتاب بود که خود به خود ن ابا خواند شناختِ انديشة مارکس.

 آثار مارکس. به خواندن

چگونگي مسئلة  ،عدن عربيکتابِ نگاه انتقادي پُل نيزان در در واقع، 

همچون بسياري از  ،که من نيز چراکرد.  روشن نگاه به غرب را براي من

يا  ديدم مي غرب را بيش از حد قدرتمند ،منسالن و هم غير غربي معاصران

 غرب ،نيز در واقعيت امر. در آن زمان، عوب قدرت غرب بودممر توان گفت مي

هاي آزاديبخش در کشورهاي  اما در پي جنگبسيار قدرتمندتر از امروز بود. 

از جانب  در کشورهاي اروپايي، نگاه به غرب 20هاي دهة  مستعمره و شورش
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به گمان  . البتهاست يل شدهو تبخترآميز تبد به نگاهي تحقيرآميز ها غير غربي

و به دور از   ناشي از عقده است نحوة نگاه به غرب، نگاهي هر دو اين ،من

 واقعيت.

 توانستم مارکس انديشة تاريخي آموختن از پُل نيزان وکتاب  به ياري

 مستتوانتر پيدا کنم. از اين رو  جامعة غرب شناختي واقعي مسائل نسبت به

را  ز ميان کشورهاي غربي و غير غربيمناسبات در درون کشورهاي غربي و ني

  .اي به اين روابط بپرهيزم ي عقدهاز نگاه مناسباتي تاريخي ببينم. يا بهتر بگويم،

هاي او را  ها و تحليل از خود مارکس آموختم اين بود که برداشت آنچه

 ،انديشة او را بلکه .المسايل در نظر نگيرم يا حل امري مقدس همچون وحي و

 تأمل و بدانم براي اي هر انديشمند بزرگ ديگر، وسيله شةاندي همانند

 انديشيدن.

 

 نيز و به خاطر شرايط سياسي حاکم بر ايران ،پس از پايان تحصيالت

گر چه جزو هيچ تشکيالت به آن شرايط، ديگر به ايران باز نگشتم،  نگاه انتقادي

ز کشور تشکيالت سياسي خارج ا ن زمان حزب توده تنهادر آ سياسي نبودم.

که عضو حزب توده بود تمايل داشت مرا  ،من، پرويز نعمانقديمي بود. دوست 

چند  ديداري ميان من و هم بار در آورد. از اين رو يک حزب هم به عضويت آن

آن . در آن ديدار با شگفتي متوجه شدم که تدارک ديد پاريس ناسِعضو سرش

 (l’Humanitéيست )در روزنامة حزب کمون  جز چند مقاله اعضاء سرشناس

از متوجه شدم  لنين را. در واقع« چه بايد کرد؟»، حتي ندا خواندهن چيز ديگري

لي که من که مدعي فعاليت در حا .نداطالع چنداني ندار مبلغ آن هستندآنچه 

مارکس را خوانده بودم. آن ديدار باعث شد که از آن « سرمايه»نبودم سياسي 
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 البته فعاالن سياسي هم االن سياسي نگاه کنم.پس همواره با نوعي فاصله به فع

فکر تهية  به بود که ن دورهدر آ .کردند مرا مسخره مي «دائمي کتاب خواندن»

. باکونين که آدم بود باکونين و رابطة او با مارکسدر بارة  که مافتاد سناريويي

ه رفت و آمدهايش ب و در پي راه اندازي انقالب بسيار جذابي بود و پر تحرک،

، تمام ست برخالف او، درشد که اين شهر و آن شهر، مرتب با مارکس روبرو مي

 گذراند. ها مي  کتابخانه وقتش را روي صندلي

 برايم فراهم ساختن فيلم شرايط و امکانديگر ايران،  در خارج ازاما 

در بارة سينما پرداختم و از اين رهگذر به انديشيدن  نبود. در نتيجه به تأمل

تاريخ، فلسفه و هنر کشيده شدم که به نوشتن چند کتاب در اين دربارة 

 انجاميد. ها زمينه

به چاپ « ام فروريزي کمونيسممارکس هنگ»که با عنوان  ،اين نوشته 

اتحاد شوروي در  آن را نوشتم سال پيش است. زماني که 42به  رسيده، متعلق

 يشه و آثار مارکسبود. زماني بود که شک و ترديد نسبت به اند حال فروپاشي

، به خصوص در ميان کساني که در گذشته طرفدار در همه جا و بر همه کس

ي که چند سال پيش از اين شوروي يا طرفدار چين بودند، غلبه کرده بود. کسان

چنان حال ،  دردنک انتقاد مي روشنفکر خرده بورژوا من به عنوان به «فروپاشي»

ي که بر طوفان نوح به اين طرف هر بالي نزما موضعي گرفته بودند که انگار از

 .است ههاي مارکس بود ناشي از افکار و نوشته سر بشر آمده

وقتي  ي به نوعي حرف زدن در برهوت بود.اين نوشته گوي در آن زمان،

زده  ها را شگفت خيلي ، به طور مستقل به چاپ رساندم6000آن را، در پاييز 

گو اين  ام. ان آدمي سياسي از آب درآمدهناگه من کردند که چون تصور مي کرد.

هاي ديگرم، همواره وجود  در البالي سطرهاي کتاب ،که همة اين فکرها
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اعالم »منتها نه به صورت اند.  ، حتي اگر در مورد نقاشي آبستره بودهدان داشته

. اين بار فکر کردم بد نيست يکسره پايه و بنيان اي مستقل و به گونه «موضع

 .تر ارائه دهم ي واضحه نحوافکارم را ب

در نظر  با فعاليت تشکيالتي يکسان اسي بودنسي به طور رايج ليکن

خود  اي به گونه حال آنکه هر انساني در جامعه و تاريخ بشري. شود گرفته مي

فردي سياسي است. تفاوت من هم با يک فرد  ،آگاه يا ناخود آگاه انگيخته،

گو  .و نه پرهيز از انديشة سياسي ري بودهنوعي آزادي فک تشکيالتي در انتخابِ

اينکه فکر و عمل در ارتباطي نزديک هستند، ليکن يکي نيستند. به نظر من تا 

نيافته، فکر کردن و شک کردن به نوعي  زماني که بشريت به آزادي واقعي دست

يا در  کشاند مييا به انزوا  انسان انديشمند را آزادي نياز دارد که خود به خود

 د. اينده و مالحظاتِ تشکيالتي قرار مي ر تشکيالت و بيرون از الزاماتکنا

براي خود مارکس هم بسيار مهم بود، تا بدان حد که در برابر اين  انديشه آزادي

به شک کردن به » ، پاسخ داده بودپرسش که بيش از هر چيز به چه باور دارد

 «.همه چيز

 

 تنظيم از مترجم

 6002ريل / آو4830پاريس، فروردين 
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 از اين نويسنده منتشر شده است
 

 

 : دربارة فلسفه و ادبيات

1973- Lucien Goldmann, Lukacs et Heidegger, (ouvrage posthume, 

texte établi et présenté par Y. I.) Denoël, coll. Petite bibliothèque 

Médiations. 

 ترجمة آلماني، ايتاليايي، ژاپني
 

1980- Paul Nizan : Une figure mythique et son temps, Le Sycomore. 

1990- Paul Nizan : l’Intellectuel et le politique entre les deux guerres 
(réédition, revue et augmentée), La Différence. 

 ترجمة ايتاليايي، ژاپني
 

1990- Elias Canetti : Métamorphose et Identité, La Différence. Prix de 

l’Académie Française. Prix de l’Institut de France, 1991. 

 ترچمة ايتاليايي، ژاپني
 

1991- Le Tombeau de Sadegh Hedayat, Fourbis. 1999- Tombeau de 

Sadegh Hedayat (réédition augmentée), Farrago. 

 مة آلماني، فارسيترج
 

2005- Marx à la chute du communisme, Farrago. 
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 :   در بارة سينما
1966- Luchino Visconti (signé Yves Guillaume), Edition 

Universitaires, coll. Classique du cinéma 

1982- D’une image à l’autre : la nouvelle modernité du cinéma, 

Denoël, coll. Petite Bibliothèque Médiations. 

1984- Visconti le sens et l’image, La Différence. 

1986- Cinéma contemporain : de ce côté du miroir, La Différence. 

1994- Formes de l’impermanence : le style de Yasujiro Ozu, Yellow 

Now. 2002 Farrago. 

 ترجمة بخشي به چيني
 

1995- Opéra et théâtre dans le cinéma d’aujourd’hui, La Différence. 

1996- Le Cinéma, Flammarion, coll. Dominos. 2001- réédition 

augmentée. 

 اي، يوناني ترجمة فارسي، ژاپني، کره
 

2000- Archéologie du cinéma et mémoire du siècle, Dialogue avec 

Jean-Luc Godard, Farrago. 

 آلماني بخشي به اسپانيولي، ژاپني، ترچمه به انگليسي،
 

2001- Le Réel, face et pile, le cinéma d’Abbas Kiarostami, Farrago 

 ترجمة بخشي به پرتغالي، زير چاپ به اسپانيولي
 

2001- Orsen Welles cinéaste, Vol . I : « Mais notre dépendance à 

l’image est énorme… » Vol. II : Les filmes de la période américaine. 

Vol III : Les films de la période nomade. La Différance. Prix du Livre 

Art et Essai du Centre National de la Cinématographie. Prix de la 

Critique. Réédition 2005, La Différence. 



 

 

57 

2004- Historicité du cinéma, Farrago. 

 

 

 : در بارة نقاشي

1989- Aux Origines de l’art moderne : le Manet de Bataille, La 

Différence. Réédition en 1995 et 2002. 

 مة ژاپنيترج
 

1992- Source : la pureté de l’élément spectral, L’Echoppe. 

 ترجمة ژاپني، پرتغالي
 

1996- Poussin, là où le lointain…Mythe et paysage, L’Echoppe. 

1987- Chohreh Feyzdjou : L’Epicerie de l’apocalypse, Khavaran. 

1999- La Miniature persane, les couleurs de la lumière, le miroir et le 

jardin, Farrago. 

 ترجمة فارسي، آلماني، زير چاپ به اسپانيولي
 

2001- Morandi, Lumière et Mémoire, Farrago. 

2003- Rothko : Un absence d’image, Lumière de la couleur, Farrago. 

2003- Rauschenberg : Le monde comme images de reproduction, 

Farrago. 

2003- Staël : La peinture et l’image, Farrago 

 

 : اب عکسکت

2004- proche et lointain. 101 photographies, Farrago.  
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 مارکس هنگام فروريزي کمونيسم

 زوال سياست و روشنفکر؟

 

 

 
 

نه  ،زمان بيرون از است حقيقتي نه انديشة مارکس

 . از کار افتاده يادگاري است مقدس و

 بر آن تاريخ رو هميناز  . ست در بارة تاريخ اي انديشه 

 از دوران مارکس تا به امروز. زند، محک مي


