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 ی، اربابان فئودالهای ميانهاواخر سدهدر در مالکيت تمام اعضای دهکده بود.  مراتع اشتراکیگمان بی 
پژوهش  توان دو نوع ها، میها است. امروزه در دانشگاهآن خصوصیها امالک اين زمين کردندادعا می

 مطالعات(« دزدندافرادی  که غاز از مرتع می ی مطالعهيکی را تشخيص داد:  متضاددانشگاهی کامالً 
مرتع از  مطالعات(«دزدند می را زير غاز هايی که مرتعِ اختصار غ.الف.م) و آن، يا به»غاز از مرتع

کلی نوع نخست را تقريباً بهها، در تمام رشتهعمالً  »جريان اصلی«. اگر ).غالفم.تصار اخ، يا به»غاز
  ی اصلی نوع دوم است.نمونه شکبی ، مارکسيسمشامل شود

ـ فقط الزم ای استدزدد کار نسبتاً سادهرؤيت کسی که يک غاز را از مراتع اشتراکی میاگرچه اما 
هايتان را باز کنيد و نگاه کنيدـ رؤيت کسی که مرتعِ زير آن غاز را جا حاضر باشيد، چشماست آن

. )عده باشدتواند استثنايی بر اين قای امروزی میروسيه( ای نبوده و نيستگاه کار سادههيچدزدد، می
عامل دزدی هم اغلب به نمايندگی از کس ؛ گام حاصل شودبهگام تواندموفقيت دزد فقط میمورد، دراين

 ميان است. هم در قوانين و ايدئولوژی پای اما ،شودکار بسته میزور هم بهگرچه ؛ کندديگری عمل می
 درنظر گرفت ترتصويری کالن آن را در دم.الف.غ، باي برای تشخيص موردی از نوع ،کهاين خالصه

ای نيست اما بررسی . کار سادهنياز دارد تا کامل شودکه اين تصوير ی ترطوالنی زمانمدت در نيز و
هايی آناز پس بگيريم اين مراتع اشتراکی را  آن زمان که، تا رواينچيز به اين اندازه اهميت ندارد. ازهيچ

ها ياری به آن در اين کار مصونيت از مجازات حال باتابهکه  هايیآن نيز از که از ما دزديدندشان و
   در شوروی و چين رخ داد ـ کماکان موضوعيت خواهد داشت. چهفارغ از آن، مارکسيسم ـ رسانندمی

 را آناند که کشف کرده چيزی راشناسان اعالم کردند که گروهی از ستارهزمانیهمين اواخر، 
ی ن تا چه اندازه دشوار است. ربايندهاند، کامالً روشن شد که درک تصويری کالناميده »ی بزرگُرباينده«

و کشش نيرومندی را بر کهکشان ما و  بزرگ ساختاری عظيم است که از بسيار کهکشان تشکيل شده
کند. وقتی پرسيده شد رد میکنيم واای که ما در آن زندگی میی شمسی ما و بر سيارهدرنتيجه بر منظومه

 اين تأخير که شناسان در جواب گفت، يکی از ستارهه بودچرا چيزی به اين عظمت زودتر کشف نشد
 ً اند که روی اجزای آن متمرکز بودهبه دقت اين دانشمندان چنان . ه استاش بوداندازه همان به علت دقيقا
  ند. ها اجزاء چه چيزی هستببينند که اينتوانستند نمی

 چه بر هرداری نيز سرمايه .»ی بزرگرباينده« به شباهت زيادبا عظيم است داری ساختاری سرمايه
سختی وحاضر است که بهجا حیّ در همه و ای بزرگاندازهبه ، اماای داردتأثير عمده گذرددرون آن می

ها ، فعاليتافرادای از مناسبات بين ی پيچيدهمجموعه مرکب ازداری نظامی است شود. سرمايهرؤيت می
و از اين روست وتحول نيز هست درحال رشد کنشْ درهم. اما اين شانويژه توليد مادی) و محصوالت(به
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کشيده هايش ريشهتا زمان است و خالل  در کنشاين درهم وگسترِش بسطی دربرگيرندهکه اين نظام 
در رؤيت افراد رو، مشکل رود. ازاينشدن به آن است پيش میچه درحال بدلو به سوی هر آن شودمی

ها ـ ناشی از هنگام مواجهه با آنغ.الف.م بهمطالعات  مواردی از نوعداری ـ و در تشخيص سرمايه
ال ای از مناسبات است که به اين شيوه و در اين مقياس درحی پيچيدهدرک چنين مجموعه دشواری

  است.وگسترش بسط
 شيوهبه عالوهبه ای با هم مرتبط است وشيوهچيز در جامعه بهشود که همهکس منکِر اين نمیالبته هيچ

ازنظرگذرانيدن يک  باکنند تالش می باوجوداين، اکثر مردم .تماماً درحال تغييرنيز  مشخص شتابیو با 
چه در جريان عنوان امری ايستا، آنمواجهه با آن به ، مجزا و جدا کردن آن از ديگر اجزاء وجزء جامعه

وگسترش برای بسطها بالقوگی آن و است را درک کنند. پيوندهای ميان چنين اجزايی، مانند تاريخ واقعی
برای درک  بنابراينشوند و بيرونی درنظر گرفته میدر حکم امری  ،چه واقعاً هستند، نسبت به آنتربيش

جوی اين پيوندها و تاريخشان جست درنتيجه، شوند.هرکدامشان حياتی قلمداد نمی کافیِ کامل يا حتی 
شود و ها نمیشوند يا توجهی به آنکلی کنار گذاشته میاين پيوندها يا به شود.دشوارتر از آنچه بايد می

 یقضيه را قضيهاين شايد بتوان  شوند.اهميت قلمداد میناديده انگاشته و تحريف يا کموجوه بااهميتشان 
چاره بلکه حتی هامپتی بی های مختلفِ تکهی چينش دوبارهتنها ، نهسقوطاميد؛ پس از ن هامپتی دامپتی

چيزی است که هر زمان که اين همان  .ها کجاست هم دشوار بوداين تکههريک از که جای فهميدن اين
 تاريخی و فضايی آن درنظر گرفته شود و هر زمان که به يک جزءْ  بسترمان مجزا از ی روزمرهتجربه

  دهد.رخ می ،از کل اعطاء شود یشناختی مستقلجايگاه هستی
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و  هاپيوندیکل است تا هم بديل ما برای اين دشواری، يعنی بديلی ديالکتيکی، آغازيدن با درنظر گرفتنِ 

ناپذير و بخشی ذاتی از وجود آن کل درنظر د تفکيکچه هستن، از آنسازندتغييراتی که آن کل را می
ی فلسفه«ها، اين شيوه را شمرده شوند. در تاريخ ايده ضروری آن رو برای فهم کاملگرفته شوند و ازاين

ای را تشخيص ايم. صرفاً تغييرات و مناسبات پيچيدهای نزدهاند. پس ما حرف تازهناميده» مناسبات درونی
 مناسبات شدن آن ستهای که منجر به برجهم به شيوهآن، کندوجودشان را تصديق می یهرکسايم که داده

فرآيندهای «ما، جهاِن  یدر انديشه .گرفتن و کوچک شمردنشانشود و نه ناديدهسی هر مسئله میدر برر
 گرفته است. ايناتاً مرده را مستقل و ذ» چيزهای«جای جهان » متقابالً وابستهدر مناسباِت  گرفتهجای

ی اين مناسبات ای ديالکتيکی است. اما هنوز چيز مشخصی دربارهنخستين گام در انديشيدن به شيوه
   .دانيمنمی

انتزاع الگوهايی است که بيشترين تغيير  ،گام بعدی ،ی را بهتر درک کنيممطالعه موضوعکه برای اين
تغيير «، »ضادت« ـتخصصِی مرتبط با ديالکتيک ـدهد. بسياری از واژگان ها رخ میدر آن کنشدرهمو 

 هااين مقوله است.هدف  معطوف به اينـ و غيره ـ» نفِی نفی«، »های متضادآميزی قطبهم« ،»کيفیـکّمی
 يابیهای سازمانشيوه یچنين به مثابههم ،چيزهاکنش درهمتغيير و  ی نحوهالگوهای واقعیِ  بازتاباندنبا 

. به ياری اين کنندمیعمل  شوندچه با آن مواجه میی هرآندرباره پژوهشو انديشه در جهت اهدف 
 از نظر ما دور گاههيچکه ديگر  ردمطالعه کای گونهبهرا  مسائل ويژه و توان شرايط، وقايعها، میمقوله
 با فراهم آوردن مختصات، معنا و جهتی خاص، چگونه و ،حضور دارد در يک جزءچگونه کل  کهنماند 

به کاِر  ، در مراحل بعدآموزيمی اين جزء(ها) میچه دربارهرساند. آنياری میبه ساختاربندی اين جزء 
چه  به و يابدوگسترش میبسط کند، چگونهچگونه کار میاين کل  کهآيد و نيز اينمی تعميِق فهم ما از کل
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 اين مناسبات ديالکتيکیبه کاِر عيان ساختن نگريستن، يکپارچههم واکاوی و هم  .گرايدمیوسويی سمت
  آيد.می

شناختی هستیوجه متوالی تقسيم کرد: وجه به شش  توانشود را میناميده می» روش ديالکتيکی«چه آن
بدون مرزهای ـ وابسته ـ متقابالً (شمار نامحدودی از فرآيندهای  پردازد جهان واقعاً چيستکه به اين می

ً  تماميتیآميزند تا يک کل يا هم میکه به ـواضح و ثابت ـ وجه  ؛)را بسازند ساختاريافتهتقريبا
سازمان چگونه خود را  یانديشه بايد رای فهم چنين جهانیپردازد که بمی امر شناختی که به اينمعرفت

 کردنِ  ی مناسبات درونی و انتزاعيک فلسفهبرگزيدن  اين مرحله شاملکه اشاره شد، (چنان بدهيم
که اين  ایاجزای اصلیانتزاعِ دهد و نيز می رخها در آن کنشدرهمای است که تغيير و الگوهای عمده

مناسبات وجود بر مبنای فرِض  جاکهآنپژوهش (وجه  ؛)ها در جريان استها درون و بين آنوانفعالفعل
های برگرفته ای از الويتهمراه با مجموعه ،اين الگوها یی دربردارندههامقولهدرونِی مياِن کِل اجزاء، 

يا فکری نوسازی وجه  ؛)تا به پژوهش ياری رسانند ،شوندبه کار گرفته می از نظريات مارکس
 ؛شود)کنار هم گذاشته می ، در راستای هدفی مشخص،که نتايج چنين تحقيقیجا آن( روشنگریخود

ی انديشيدن ديگران نحوهبا لحاظ کردِن زمان که هم راهبردی اتخاذِ جاکه با آنبازنمايی (وجه دنبال آن، به
برای مخاطبان موردنظر تبيين »  امور واقع«شود تا اين فهم ديالکتيکی از ، تالش میدانندمیو  نيز آنچه 

آگاهانه در  ی، دست به کنششدهحاصل جا که بر مبنای روشنگریِ پراکسيس (آنوجه و در پايان،  )شود
  ).شودمی تغيير اين جهان، آزمودن آن و تعميق درک ما از آنزمان منجر به زنيم که هممی اين جهان

يابد؛ گيرد، بلکه بارها و بارها ادامه میصورت نمیبرای هميشه بار و يکوجه پيمودن اين شش 
 يابیِ ها، توان سازمانو کنش بر مبنای آنهر تالشی برای درک و تشريح حقايق ديالکتيکی  کهچنان

ای که ما به وابسته متقابالً های تر فرآيندهتر و ژرفشکلی ديالکتيکی و توان بررسی گستردهانديشه به
بايد بسيار مراقب بود که بخشد. بنابراين، هنگام نوشتن در باب ديالکتيک، ها تعلق داريم را بهبود میآن

ً وجوهتمامی ـ از ميان ـهمانند بسياری از انديشمندان  ــ يکی را مجزا و منفک نکرد؛ تنها در دل  ، صرفا
  شود.که يک روش ديالکتيکی کارا و بسيار ارزشمند ساخته میوجوه است مناسبات درونی اين 

مرکب ی جهانی است قول هم برای مطالعهی معهمه، چرا ديالکتيک؟ به اين دليل که تنها شيوهبااين
دائمی و هم برای تفسير مارکس که مثال اصلی ما در پژوهيدن تحولی  وابسته در متقابالً فرآيندهای  از

ً اين جهان است. ديالکتيک  داری، با تمام وسعت و پيچيدگی آن، الزامی است و برای رؤيت سرمايه دقيقا
راهنمای » مرتع از غاز مطالعات«رسان ما و در برگزيدن ریيا بر آن است تا در درک آن مارکسيسم

داری گسترش دهيم. سرمايهو ی مراتع ابداعما باشد و به ما کمک کند تا يک استراتژی سياسی برای اعاده
ً ديالکتيکی است، درنتيجه مارکسيسم نيز همواره برای فهم سرمايه و ديالکتيک  ،داریهمواره و تماما

  برای فهم صحيح مارکسيسم الزامی است.
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و تغييرات و  ،ترهای بسيار بيشگیداری، پيچيدهی فعلی سرمايهنمای مرحلهچرا حاال؟ خصيصه

، نبودهگاه جامعه تا اين اندازه مشحون از ديالکتيک تر از پيش است. اما هرچند هيچهايی سريعکنشدرهم
: مند و مؤثر نبوده استگاه تا بدين پايه نظامدهد نيز هيچچه رخ میاز درک آن تالش برای بازداشتن ما

  کند.تر از هر زمان ديگری میی اين شرايط، فهم ديالکتيکی را ضروریهمه
که  داریبرابر سرمايه يافتنی دربديلی دست اعتبار شدن ناگهانی سوسياليسم در مقامِ همه، بیبا اين

توجه  ها کماکان دليل محکم ديگری شد تااتحاد شوروی رخ داد، برای مارکسيستعمدتاً با فروپاشی 
ها، حتی آن گروهی که که واکنِش بسياری از سوسياليست ديالکتيک معطوف کنند، چرا بيشتری را به
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همواره منتقد اتحاد شوروی بودند، به اين چرخش تاريخی اخير، طرح اين پرسش بود که آيا از اساس 
گيرکننده نباشد که يکی از نتايج اين وضعيت، پذير است؟ شايد چندان غافلاز سوسياليسم امکان هيچ شکلی

امروز ديده  ميان آثار بسياری از نيروهای چپِ  بوده است که در» شرمساری نسبت به آينده«نوعی 
چيزی چه ند را همراهی ک که هيچ درکی از سوسياليسم آنداری بی آنانتقادی سرمايهواکاوی شود. می

دهد که چه دهد، نشان میداری را شرح میسرمايهسازوکار  چگونگی  اییواکاوخواهد بود؟ چنين 
را محکوم  ، از نظر اخالقی آن»شودشان سرويس میدهان«ی آن در نتيجه ایکسانی و تا چه اندازه

کارهايی ديگر مؤثر چون چنين راهکند و های رفورميستی پيشنهاد میحلراهــ  از سر ناچاریــ  کند، می
  غلتد. روايت آشنايی است، نه؟احساسی و بدبينی فرومی نيستند، به ورطه نااميدیِ 

ی درباره از اوفقدان هيچ اثری رغم زيرا، به ،باشدتوانست از اين بابت خشنود نمیمارکس 
که به اين ه در آن اشاراتیکحتی مختصر، وجود ندارد ای از خودش، سوسياليسم/کمونيسم، هيچ نوشته

در آيد و دوباره اگر جغد مينروای هگل بيرون می .ای چگونه خواهد بود نباشدی سوسياليستیچنين آينده
بازسازی اين باشد.  ایی صبح تازهماند تا قاصد سپيدهگردد، جغد مارکس بيرون میباز میغروب آفتاب 

شدت نقد شده که حتی از سوی بسياری از پيروان او نيز بهفقط از سوی مخالفان مارکس تخيلی آينده، نه
) که 1995) و اخيراً، اريک اولين رايت (211-209و  205-204: 1961ادوارد برنشتاين ( مانند است،

ی علمی مارکس را پندارند که پروژهشهرگرايی میاين بخش از نظريات مارکس را  درغلتيدن به آرمان
تلقی شود؟ » شهرگرايانهآرمان«ی آينده لزوماً بايد ا هرشکلی از بحث دربارهث ساخته است. اما آيملوّ 

ی کنم که باور به امکاِن يک جامعه) و ديگران، تصور می40: 1966صدا با رزا لوکزامبورگ (من هم
اقدام شهرگرايی است، چه آرمانشهرگرايانه نيست. آنهرگز آرمان ،يابی به آنکيفيتاً بهتر يا اميد به دست

شهرگرايی آن کای صرف به چنين اميدهايی است، به عبارت ديگر، آرمانای با اتّ به ساخت چنين جامعه
آنکه، جز تمايل خود، دليل يا مدرکی برای ای اعتقاد داشته باشيم، بیاست که به ممکن بودن چنين جامعه

  آن ارائه کنيم.
ای، اصرار داشت که کمونيسم در دل هشهرگرايانمارکس در تقابل با چنين رويکردهای آرمان

 ).159: 1973خود، از آن پرده بردارد (های واکاویتواند با کمک است و او می» پنهان«داری سرمايه
). نقد 212: 1967» (نقد دنيای قديم، دنيايی جديد بيابيماز طريق ما قصد داريم «گويد و جايی ديگر می

داری در بازتوليِد شرايط دهد که سرمايهاخالقی، نشان می، برخالف نقدی »دنيای قديم«مارکس از 
 حالو درعينکند می را ناممکن ای دست به گريبان است که آنفزاينده مشکالتخود با   وجودِ  ِضروری

ـ  ـ  گسترش همان فرايندهاوو از رهگذر بسطـ آيد فراهم که از پِی آن می را ایی تازهشرايط ظهور جامعهـ
نخورده، وجود دارد. مارکس گسترده و دست بالقوگیِ کند. جهان تازه درون جهان کهنه، در قالب يک می

ی مقابل خود گشايش برای بدل شدن به نقطهحالِ در لقوگیِ باکه اين کاود می ایگونهداری را بهسرمايه
که تحقق حتی کلِی اين توصيفِ راستا، او هرگز با در همينپذير شود. (يعنی کمونيسم) برجسته و تشخيص

  چه شکلی به خود خواهد گرفت مخالفتی ندارد. بالقوگیاين 
جيمز با اشاره  اند. سی.اِل.آردر تفکر ديالکتيکی اشاره کرده بالقوگی جايگاه مهمِ  بهمتفکران گوناگونی 

ديالکتيک هگلی (والبته » رمز اصلی«اسبات را ، اين منبالقوگیبودگی و به مناسبات درونی بين بالفعل
کند در معنای مفاهيمی که مارکس به کمک ). مارکوزه ادعا می129: 1992داند (چنين مارکسی) میهم
). ماکسيميلين 296-295: 1964، پيوندی ناگسستنی بين اکنون و آينده وجود دارد (کاودمیها اکنون را آن

 کند که مارکس شکلای از طنز، ادعا میاره دارد، وقتی، با ته مايهی مشابهی اشروبل نيز به نکته
، که در آن هر تالشی برای اشاره »خبریـ  پيشگويانه«جديدی را خلق کرده است، يعنی شکل  دستوریِ 
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يک ). اما هيچ25: 1987نظر، حاکی از چيزی است که کماکان حاضر نشده است (موردبه موضوعات 
ی پنهان در زند. آيندهمیدست کنند که مارکس چگونه به چنين کاری از اين موارد بر ما روشن نمی

اکنون، دقيقاً در کجا واقع شده است؟ و روش ديالکتيکی مارکس چگونه در عيان ساختن آن به او ياری 
  ند؟ رسامی

اند و پذيری سوسياليسم/کمونيسم در هرگوشه ما را احاطه کردهخالصه: اکثر شواهد مربوط به امکان
ای هايی موجود است که ازپيش سويهها را مشاهده کنند. اين شواهد در وضعيتتوانند آنهمه می

پرورش وموزشهای مصرف، آهای کارگران و تعاونیسوسياليستی در خود دارند، برای مثال تعاونی
حال، شده. با اينهای دولتیبنگاهــ  در روزگار ماــ  های دولتی، دموکراسی سياسی وعمومی، بيمارستان

خورد نيز ها به چشم نمیای در آنسوسياليستی خصلتِ هايی که هيچ اين شواهد حتی در ديگر وضعيت
های عظيم، سطوح باالی دانش، مهارتی ما، ثروت مادی يافتهوجود دارد، برای مثال، صنايع توسعه
توان حتی حاکی از سوسياليسم را می پرورش و فرهنگ. شواهدِ وشغلی يا ساختارهای سازمانی، آموزش

تر شدِن نابرابری. داری نيز مشاهده کرد، مشکالتی چون بيکاری و وخيمدر بدترين مشکالت سرمايه
ها در آن قرار ای که تمامی اين وضعيتدارانهيهبرای مارکس و پيروانش روشن است که بافتار سرما

واقع انسانی ها به ثمر برسد و در ساخت يک هستِی بهاين وضعيت بالقوگیِ دهد که اند، اجازه نمیگرفته
توانند به ثروت عظيم و می هيچ دشواریبیها با جدا شدن از اين بافتار، مشارکت کنند. مارکسيست

مان را ببينند، يا به حال در آن پايان نيازهای مادیما بنگرند و در عين بيشترِ توانايی توليد هرچه 
 تمامی جامعه دموکراتيکِ  محدود و ناکارآمد امروز بنگرند و در آن امکاِن راهبریِ  دموکراسی سياسیِ 

عات کاری تمامی کارهای الزم، سا به اشتراک گذاشتنِ  را ببينند، يا به بيکاری فزاينده بنگرند و امکانِ 
سفانه اغلب افراد، در مواجهه با همين أتر و لذت بردن از زمان فراغت بيشتر و غيره را ببينند. متکم

ای ها را ندارند، حتی در مواردی که خود اين شواهد از سويهبالقوگیشواهد، توانايی تشخيص اين 
  ی بسيار مهمی است.توانند مسئلهها در اين کار ناکه چرا آنسوسياليستی برخوردارند. پرداختن به اين

يک چيز به چه  ببينيم با نگاهی به پيش تا تر است،ها نيازمند ديدگاهی فراخبالقوگیپژوهيدن 
اش همان چيز چگونه به وضعيت فعلیببينيم  عالوه با نگاهی به پس تا يابد و بهگسترش میوبسط
تر نيز همراه اندازی گستردهتر با چشمتر بايد پيشحال، اين ديدگاه فراخوگسترش يافته است. با اينبسط

کند، بلکه در مناسباتی تنگاتنگ با ديگر افراد خود تغيير نمیخودیکس، بهچيز و هيچشود، چرا که هيچ
رو، کنش است. از اينشود که خود اين مناسبات، بخشی از يک نظام درهمچيزها دچار تغيير میساير  و

های گیبالقوی درباره موردنظر ما تا چه ميزان محدود باشد، پژوهش یهی بالواسطکه ابژهفارغ از اين
ای است که اين ابژه به آن تعلق دارد. هرگاه که گيرِی مسير تکامل کليِت منسجم و پيچيدهآن مستلزم پی

هايش استگاهشده از خجدای آن، يا يک نظام را در مورد يک جزِء جداشده از نظاِم دربرگيرنده بالقوگی
ً درمعنای » گیبالقو«صورت، ايم. در اينرا دچار رازورزی کرده بالقوگیکار بريم، مفهوم به صرفا

های برآمده از خصائل فرآيندمحور و نسبتِی واقعيت از شود، چرا که تمامی ضرورتشانس فهميده می
  تر از ديگری بدانيم. آن جدا شده و ديگر هيچ دليلی وجود ندارد که يک نتيجه را محتمل

داری از سوی افراد، اصِل مشکل اين است که اهِد سوسياليسم درون سرمايهبنابراين، در تشخيص شو
توان گفت کم میکنند که تماماً از نفوذ آينده محروم مانده است، يا دستها با برداشتی از اکنون عمل میآن

فهمی از باشد. در اين برداشت هيچ  اند که به صورت ارگانيک برآمده از اکنونفاقد آن برداشتی از آينده
ی که از رهگذر آن زندگی و باقی ابعاد واقعيت به مثابهوجهی وجود ندارد، يعنی وجه اکنون در مقام يک 

تمامی در گذشته يا آينده ای ديگر در حال گذار باشد. هرگاه فردی بهای به نقطهشروط زندگی، از نقطه
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ک بيماری روحی فهم کنيم. اما، توانيم وضعيت او را ذيل يغرق شده باشد، بدون اندک دشواری می
تواند زندان تفکر برداشتی از اکنون که تماماً از گذشته يا آينده (يا هردو) محروم و مجزا شده باشد نيز می

». نژندیروان«تری خواهد بود تا برچسب دقيق» بيگانگی«ما باشد، که البته در توصيف اين وضعيت، 
سادگی شود را بهها پديدار میچه بر آنوضعيتی هستند، هرآنآن دسته از افرادی که تحت تأثير چنين 

چه افراد رو، آنکنند. از اينچيز تلقی میچيز و تنها شکل وجود آنچيز، تماميت آنمعادل واقعيت آن
چه سرشار است از خصائل اجتماعی معمولی که ظاهر و کارکردشان فقط اندکی با آن ،نامندمی» آينده«

تخيلی های علمیتوان در داستاند است تفاوت دارد، البته اگر ابزارآالتی را که فقط میدر اکنون موجو
  ديد به حساب نياوريم.

ديگر در مقام اجزاِء يک نظام چيزها با يک گيرِی مناسباتِ پی بهای، هيچ نيازی با چنين وضعيت ذهنی
زيرا، از قرار معلوم، هيچ ماهيت  ــ که وجود چنين نظامی تأييد شودحتی در صورتیــ  شودحس نمی
ای به وجود آن پی ببريم. به همين سياق، وقتی چيزهايی ای وجود ندارد که بخواهيم با چنين شيوهضروری
گاه همگی به سادگی چنين ايستا قلمداد کنيم، آنها سروکار داريم را اجزاء محدود، مستقل و همکه با آن

رسد، وقتی نوبت به فهم چيزی در اکنون میاما  ای خواهد بود،ه و آيندهای بودتأييد خواهند کرد که گذشته
توانند شواهِد سوسياليسم را که در شود. بنابراين، اگر افراد نمیوجود گذشته و آينده ناديده گرفته می

مختلف  در منتزع کردِن عناصرِ از ناتوانی  گرفتهنشئتهاست تشخيص دهند، اين مسئله عمدتاً اطراف آن
ها در جايی ديگر است. در عوض، با چنين رويکردی، ی کارکرد آنگيری تخيلی نحوهداری و پیسرمايه

رسد که به شکلی بنيادين به هيچ نظام شوند، به نظر میشرايطی که مربوط به اين شواهد قلمداد می
ها اين عناصر را از دل آنرو، هيچ نظامی وجود ندارد که بخواهيم ای متعلق نباشند، از ايناجتماعی

داری و سوسياليسم که به مند و تاريخی سرمايههای نظامبيرون بکشيم و يا در دل آن جای دهيم. ويژگی
  جا غايبند.دهند در اينهايی را میريزیی چنين طرحما اجازه

  
4  

داری به اين رمايهی شرايط سکردن کليهمندبندی و تاريخی مارکس در نظامعنوان شيوهديالکتيک به
دل شوند، که البته اين کل صرفاً بارگانيک  مرتبِط يک کلِ  به عناصرِ  اين شرايط شود تار وارد میيتصو

ست چه قرار ادر مسير فعلی و آن ءاجزا به جريان افتادنِ  است در فرايند چگونگیِ وجه پذيرترين رويت
شود چون گذشته و آينده بدل میس کند و هموحبمتواند انديشيدن را ما ديگر نمی ، اکنونِ تمهيدبا اين  بشوند.

دارد. بر مبنای کشف اسباتی ضروری و قابلمنبا کِل آن فرايند، ای از يک فرآيند گذرا که به مرحله
تواند رئوس کلِی جوامع سوسياليست و مارکس باور دارد می درک شده،به اين شيوه  واکاوی اکنونی که

  کمونيسِت پيِش رو را تشخيص دهد.
 کندبررسی می دارانهاين آينده را در دل اکنون سرمايه ای که مارکس با استفاده از آنروش ديالکتيکی 

ی دارانهسرمايه اصلیهای مناسباِت بين خصلتآن است که  در پی. او 1. است از چهار گام تشکيل شده
 ــ را های ضرورِی خود اين مناسباتشرطکند پيش. او تالش می2. دريابددر اين لحظه  را ی ماجامعه

هايی که شرطدر گذشته بيابد، و پيش ــ کندسته درک میها را در مقام فرايندهای متقابالً وابکه اکنون آن
. او 3که به اکنون منتهی شده است.  گيرددرنظر می يابندهگسترشرا به عنوان آغاز يک حرکت  يابدمی

 دل از ،اندشدهبندی صورتتضادها عنوان از نو بهکه از نظر درونی را مرتبط سپس اين فرآيندهای 
حرکت  هبالواسطی ها از آيندهريزیاين طرح .ريزدطرح می آينده رو بهاکنون و  با گذار ازگذشته، 

ادامه ای از جامعه تا گونه و ،مدتی مياندر يک آينده تضادهامحتمل برای اين  یحلکنند به سمت راهمی
را پيش  ، مسير وارونه. سپس مارکس4. محتمل استای دورتر در آيندهکه حرکت به سوی آن  يابندمی
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عنوان ست پيدا کرده است بهها د آينده که به آناز مراحل سوسياليستی و کمونيستیِ  و گيردمی
ی خود، در زمان که برای دربرگرفتن گذشته کند، اکنونیستفاده میاندازهايی برای بازبينِی اکنون اچشم

ای در نظر گرفته های ضرورِی چنين آيندهشرطپيش سترش يافته و حاال به عنوان مجموعِ به عقب گ
  شود.می

. موردی ديگر بپردازيم یبارهدرروشنگری  بايد به تعديل در دو مورد وها، پيش از تشريح اين گام
اين آينده به اين معنا نيست که درعمل چنين  یمطالعهچگونگی که تبيين  روشن شودنخست، بايد 

. در تبيين اين چگونگی که مدّ نظر ما است، جزئيات به اين منظور پيش کشيده گيردمی انجام ایمطالعه
نتايج يک بررسی کامل قلمداد شوند، هرچند من عنوان اند که رويکرد ما را توضيح بدهند و نبايد بهشده

 است که ودوم مربوط به اين نهيب ارسط تعديلاستفاده کنم. بينانه واقعهای از نمونه فقطام تا تالش کرده
دارد داشته باشيم. در درون روا می مانموضوعما نبايد انتظار دقتی بيش از آنچه ماهيت در هر بررسی 

همواره اغلب ناروشن و  اين بالقوگی ی کافی واقعی است امااندازهسوسياليسم به بالقوگیِ داری، سرمايه
بندی يا يابند و هم با توجه به زمانمی وگسترشبسطدقيقی که  هایهم با توجه به شکل ،نادقيق است

دهند. خالصه اينکه، در پژوهيدن اين آينده در دل اکنون، مورد انتظار رخ می ای که در آن تغييراتلحظه
گاه چنين چيزی ما بايد مراقب باشيم که بر يک استاندارد واحد برای دانش پافشاری نکنيم که دانش هيچ

  تابد.را بر نمی
ريزِی برآينِد تضادهای ای که مارکس با استفاده از طرحمربوط به اين گزاره است که آينده روشنگری    

های گوناگون مارکس، تقسيم اين آينده را به ريزیجامعه آشکار کرد، همگی از يک جنس نيستند. طرح
ق ها است. مارکس از طريی آنکند که کمونيسم آخرين مرحلهی متفاوت ضروری میچهار مرحله

های خود در گذشته ظهور کرده شرطعنوان نظامی در اکنوِن ما که از دل پيشداری ــ بهواکاوی سرمايه
ی نزديک آن (يا وقوع بحرانی اش در طی چند سال آتی)، آيندهی آن (يا توسعهی بالواسطهــ آيندهاست 

داری و کمونيسم قطعِ گذار بين سرمايهمدت يا می ميانکه انقالب سوسياليستی را به دنبال دارد)، يک آينده
که کند. اينريزی میی دور يا کمونيسم را نيز طرحناميم و در نهايت، آيندهمی» سوسياليسم«که ما آن را 

کند، تا چه پيش روست تغيير میی مارکس از روش ديالکتيکِی خود چگونه برای بررسِی آناستفاده
جا که در اينی مشخصی از آينده که در پی پرداختن به آن است. بااينای بستگی دارد به آن مرحلهاندازه

ام، اما تلقی ناميده» دور«و » مدتميان«های چيزی است که من آن را آيندهمان محدود به آنما توجه
کلی ناديده گرفت، زيرا پيامدهايی که او توان بهرا نمی» نزديک«و » بالواسطه«های مارکس از آينده

  کند.افکند به بخشی از انتظارات او برای سوسياليسم و کمونيسم نفوذ میها پيش میی اين آيندهبرا
  

5  
ی چهار گام مارکس بازگرديم، توانيم به بحث دربارهها و اين روشنگری، میحال با لحاظ کردن اين تعديل
گونه که بايد. هماناکنون برُ گاه آن در کند تا رمز و راز آينده را از مخفیيعنی مسيری که او طی می

داری ی سرمايهارگانيکی بود که ويژگی جامعه کنِش اشاره کردم، گام نخسْت پيگيری خطوط اصلِی درهم
ی طبقاتی يعنی مشخصاً خطوطی که انباشت سرمايه و مبارزه ــ ی مشخص از تاريخ استدر اين لحظه

ه در وضعيت فعلِی ما از خصلتی مشخصاً چگيرند. مارکس به منظور تمرکز بر آنرا در نظر می
اند و هم برای بررسی مسائلی ديگر دارانه برخوردار است، بايد برخی کيفيات را که هم واقعیسرمايه

های ديگر به (ناديده بگيرد)، کيفياتی که در مقام جزئی از نظام منتزع کند  ،از اهميت برخوردارند
بر  ی انسانی (که کل تاريخ نوع انسان را درچون جامعهی همهايی ما تعلق دارند، يعنی نظامجامعه
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ی گيرد)، يا جامعهبر می ی مربوط به تاريخ طبقاتی را دری طبقاتی (که کل دورهگيرد)، يا جامعهمی
ً متأخرترين مراحل سرمايهسرمايه ی گيرد)، يا جامعهداری را در بر میداری مدرن (که صرفا
چه در حال حاضر نزد ما موجود مان و مکان فعلی موجود است (که صرفاً آنفردی که در زبهمنحصر

ل از کيفياتی است که ذيل اين چه در آنان موجود است، متشکّ گيرد). تمامی جوامع و هرآناست دربر می
ی مرسوم که همان شيوهــ ها تمامی آنکردن لحاظ يکباره گيرند. بهمختلِف عموميت قرار می سطوحِ 

نجامد که اتکه از قطعات ناهمگونی میکننده و چهلبه طرحی گيجــ  ی اغلب مردم با آن استههمواج
سازد. مارکس در همان مندی را که در هريک از اين سطوح وجود دارد دشوار میدرک ارتباطات نظام

يعنی  ی توجه،ی عموميت از حيطهدارانهآغاز با عزمش برای کنارگذاشتن تمامی سطوح غيرسرمايه
ها مواجه ها و محصوالتی که با آنی افراد، فعاليتدارانههای سرمايهتمرکز کردِن موقت بر ويژگی

ی باال، ی انسانی يا تاريخ طبقاتی يا ديگر سطوح مورد اشارهجهد که جامعههايی میاست، از دام
بخشی ام پيشتاز ما در اسلوباش در مقتوانست بر سر راه او قرار دهد تا از به انجام رساندن وظيفهمی

  داری باز بماند.به سرمايه
دارانه از سرمايه» برشی«، و نه چيز در جامعهی برآينِد همهداری به مثابهاين نگاه رايج به سرمايه

پردازان ها و نظريهی تمام اعتراضات رايجی است که اخيراً از سوی پسامدرناين چيزها، سرچشمه
شود و مارکس را به ناديده گرفتِن نقش نژاد، جنسيت، ملت و دين متهم طرح میهای اجتماعی جنبش

گونه ادعا کرد که او به اين دليل تمامی توان اينمند مارکس میهای نظامی نوشتهکم دربارهکند. دستمی
چه شی از آنتوانند بخداری هستند و متعاقباً نمیبر سرمايهمقدم  گيرد که همگیاين عوامل را ناديده می

شکال ها، در همراهی با اَ حال، تمامی اين وضعيتداری است باشند. با اينمنحصراً مربوط به سرمايه
گيرند، دارانه به خود میی طبقاتی يا حيات نوع انسان، شکلی سرمايهخود در مقام بخشی از جامعه

ترين تأثير خود را بر همين نقطه برد و عظيمها به سطوح متأخر عموميت يورش میترين کيفيات آنمهم
وهشی حال، هدف اصلی تالش پژکند. با اينکه تحت انقياد اين سطوح هستيم) وارد می(و بر ما، مادامی

  داری بود، صرفاً نيازمنِد تمرکز محدودتری بود.ی توليد سرمايهمارکس که کشف قوانين حرکت شيوه
اندازهای متفاوت، به بررسی داری، از چشممايهفرد سربهمارکس با تمرکز بر کيفياِت منحصر

خصوص فرايندهای حال، فرايندهای اقتصادی، بهپردازد، با اينهای اکنون میکنشترين درهممهم
انداز مطالعه و نيز موضوعِ آن هستند. مارکس برای اجنتاب از تأکيد زمان چشماقتصادی در توليد، هم

ترين مطالعات، مناسبات بين کار جانبهيک دن مسائل، يعنی همان ويژگیاهميت نشان داحد و يا بیازبيش
ديگر  است، درواقع پرداختِن مارکس به تمامیِ  انداز هريک بررسی کردهو سرمايه را به نوبت از چشم

عالوه، واقعيت ديگری که به ای که بررسی کرده نيز از چنين خصلتی برخوردار است. بهعمده مناسباتِ 
رو، ندازه مهم است، وجود مناسبات درونی بين تمامی عوامل ابژکتيو و سوبژکتيو است، از اينهمان ا

پذيرند، گذارند و از آن تأثر میشان با مردمانی که در آن تأثير میها هرگز بدون ارتباط جدانشدنیوضعيت
ها را در هميشه بايد آن ــ شوند. داستان افراد نيز به همين سياق استی مارکس نمیی مطالعهوارد حوزه

که اين مردمان هستند چه و آنبافتار خود درک کرد، به همراه تمامی الزامات اين بافتار که بخشی از آن
: 1973» (دار استدر عين حال همان سرمايه«گويد، سرمايه گونه که مارکس میدهد. همانرا شکل می

412.(  
ياقی که از آن سخن رفت، دومين گامی که مارکس در مسير دارانه به سپس از بازسازی اکنوِن سرمايه

های اکنون در گذشته است. اگر شرطپيمايد، بررسی پيشاش برای رهاسازی آينده میجوگریجست
ی بسياری از مناسبات در نظر چون مجموعهی خود را همی ديالکتيکِی اکنون موضوع مطالعهمطالعه
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چنين در مقام فرايند الکتيکی گذشته نيازمند آن است که اين مناسبات را همی ديگيرد، بنابراين، مطالعهمی
های متقابالً وابسته آيد تا تکامل پايدار، و احتماالً ناموزوِن، وضعيتنيز در نظر بگيرد. تاريخ به ميان می

کنند و دا آغاز میآيد، و در بازگويی داستان، معموالً از ابتمعنا بخشد. البته که گذشته پيش از حال می را
روند. اما توالی صحيح در پژوهش، آغازيدن از اکنون است و درواقع همان چيزی که مارکس به پيش می

کند وجو در گذشته است و به او کمک میآورد، راهنمای او برای جستدر بازسازِی اکنون به دست می
شود ه عقب بازگردد. پرسشی که مطرح میبفهمد که بايد در پی چه باشد و تا چه اندازه برای يافتن آن ب

بايد رخ دهد که اکنون همان بشود که هست؟ اين به معنای آن نيست که چه چيزی اين است: در گذشته 
ای برای آن بيابيم)، بلکه صرفاً کنندهر بوده (گرچه ممکن است داليلی قانعچه رخ داده از پيش مقدّ آن

ً رخ داده و اين گيری چنين رويکردی است که نتايج را به دنبال داشته است. پی يعنی اين واقعه واقعا
داری در آن های مهم سرمايهشرطمارکس را به فئوداليسم متأخر رساند، يعنی دورانی که اغلِب پيش

  ريزی شد.زمان پايه
   

6  
آن در های دارانه و مقرر کردن خاستگاهکنِش ارگانيِک اکنوِن سرمايهمارکس پس از بازسازی درهم

ای را که در گذشته يافته است، به يکی از سطوحِ آينده های اصلیی آن است که گرايشگذشته، آماده
، باری ديگر منتزع »تضادها«ها را، در مقام عنوان گاِم سوم روش خود، اين گرايشطرح افکند. او به

کند که قام فرايندهايی تأکيد میها در مکنشی آنکند که اين عمل، بر درهمدهی، بازسازی) می(بازسازمان
ی ، جنبهکندمیچه غلبه پيدا ديگرند. در بلندمدت، آنی يکبرندهکننده و متقابالً تحليلزمان متقابالً تقويتهم

کليتی است به شکلی درونی  است که واقعيتْ  فعاليت مارکس اين برنده خواهد بود. فرض بنيادينِ تحليل
ها را کم اگر آنواجِد ابعاد زمانی و مکانی. چيزهای مجزا و مستقل (دست حالتنيده، و در عيندرهم

داللت بر تغييری  تضادديگر قرار گيرند، چرا که با يک تضادِ توانند در مجزا و مستقل درک کنيم) نمی
شود؛ به همين سياق، گير در هر بخش دارد که به همان مقياس باعث تغييری در سراسر نظام میچشم

ديگر قرار گيرند، با يک تضادتوانند در گونه درک شوند) نيز نمیکم اگر اينی ايستا (بازهم دستچيزها
در راه است. کاربرد  متضادی مسير، تصادمی بين عناصر داللت بر آن دارد که در ادامه تضادچراکه 

داری (يعنی سرمايهدر منطق صوری و نيز ارجاع به برخی روابط بين مقوالت اقتصاد سياسی » تضاد«
که در  ــ مند) نه صرفاً يک استثناء در آثار مارکس، بلکه نشانی است از تمايل اوی ديالکتيک نظامحوزه

چه از برای استفاده از يک مفهوم به منظور رساندِن تنها بخشی از آن ــ سراسر آثارش آشکار است
ی بررسی اکنون و گذشته به دست تر درنتيجهچه پيشآخر، با توجه به آنمعنای آن در نظر دارد. دست

مورد نظر مارکس، به همان ميزان که دارای محتوايی عمدتاً  تضادهایتوان گفت که آمده بود، می
  اقتصادی هستند، از ابعاد ابژکتيو و سوبژکتيو نيز برخوردارند.

اين امور را  رگيرِ د داری از جمله افرادِ وضعِ فعلی امور در سرمايه، مورد نظر مارکس تضادهای
ی مناسبات، فشاری که توازن فعلی گسترش اين مجموعهودهد که چگونگی بسطای سامان میگونهبه
، اکنون هم تضادهارو را آشکار سازد. در پرتو فهم اين  ِ کند و تغييرات احتمالی پيشها را تهديد میآن

ی تاريخی ای که هر مرحله، به گونهرا روپيشی محتمِل گيرد و هم آيندهاش را دربر میی واقعیگذشته
ی خود، مسائل يابد تا بر ديگر مراحل نور راهنمای خود را بتاباند. مارکس در اوايِل حرفهامکان می

توان به پاسخ رسيد که به کرد که در آن، تنها زمانی میجامعه را با مسائل دانش جبر مقايسه می
). او باور داشت که راه حِل مسائل 106: 1967دست پيدا کنيم (بخشی از مسئله بندی رضايتفرمول
خواهند شد. روشن پيش از، بيشبندی شودبازصورت  تضادهاداری نيز، هنگامی که در قالب سرمايه
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سرشت انحالل به  ای که، يعنی نقطهی انحالل و ورای آنتا نقطه تضادهااين راندن پيش مارکس با 
اندازی کلی از سوسياليسم و کمونيسم شود چشمقادر می ،عناصری از آنچه در پی خواهد آمد شکل دهد

يا کامل و دائمی باشد. در حالت نخست، که مثال  ،تواند جزئی و موقتیمی تضادهادست آورد. انحالل به
شوند که ای بازآرايی میر صرفاً به گونهبينيم، عناصر درگيداری میهای رايج سرمايهآن را در بحران

چه اينجا برای ما اهميت آن به ميدان آمدن حالت دوم، يعنی انحالل کامل و دائمی، را به تعويق بيندازد.
داری را به صورت کامل و دائمی دگرگون اصلی سرمايه تضادهایگونه انحاللی است که تمامی دارد آن
  سازد.

 تضادهای). 218: 1963داند (پوشان میمتقاطع و هم تضادهایار از داری را سرشمارکس سرمايه
بين ارزش مصرف و ارزش مبادله، بين کار و سرمايه در فرايند تضاد تر در اين ميان عبارتند از مهم

داری و مناسبات توليد ی طبقاتی)، بين نيروهای مولد سرمايهدار در مبارزهتوليد (و کارگر و سرمايه
کاری، بين علم و ايدئولوژی، بين دموکراسی سياسی و بندگی اقتصادی و داری، بين رقابت و همسرمايه

چه برخی ذيل بين توليد اجتماعی و تصاحب خصوصی (يا آنتضاد  ها، يعنیترين آنکنندهشايد تعيين
توان مشاهده کرد ی، متضادها اند). در تمامی اين بازشناسی کرده» منطق توليد دربرابر منطق مصرف«

شواهدی «تر تحت عنوان چه پيشديگر در طول زمان، آنبه يک های وابستهگرايشتکوين زمان با که هم
که اين است. با توجه به اين داری به آن اشاره کرده بودم نيز بازآرايی شدهدرون سرمايه» بر سوسياليسم

ها فعلی آنهای شکلشوند، ری در نظر گرفته میدای سرمايهعمدهتضادهای عنوان جزئی از شواهد به
  عظيم باشند. بالقوگی يک ای گذرا در رونِد آشکار شدنِ توانند لحظهصرفاً می

يک انقالب ترسيم  احتمالی) که بتوان در تالش مارکس برای هر هر ضرورتی (يا به عبارتی بهتر،
ی اثبات اين نکته از يافت، نتيجهــ  سخن گفتم معنايی که از آنبه همانــ  ی نزديکسوسياليستی در آينده

که شرايطی شود، در حالیروز دشوارتر میبهداری روزسوی اوست که بازتوليِد شرايط بنيادی سرمايه
اصلی  تضادهایها در دل اند. تمامی اينگسترش يافتهوسازند به سرعت بسطکه سوسياليسم را ممکن می

صورت داری بهدهند که سرمايهنشان میتضادها داری قرار دارد. بنا بر تحليل مارکس، اين سرمايه
زمان، سوسياليسم که همشود، درحالیآخر ناممکن می، ناکارآمد، غيرعقالنی و دستای مخربفزاينده

 ، و اين شودو حتی بديهی میفهم، ضروری ای عملی، منطقی، قابلفزاينده شکلِ  نمايد که بهچنان رخ می
 . کندرا مخدوش میکه  اين حقايق  است سازیآگاهی ی زندگی و صنعت عظيمِ تمامی شرايط بيگانهرغم به

يابی، آگاهی و بر سر زمان و فرصت مناسب است تا سازمان فقط نظر مارکس، مسئله به  بنابراين،
  های موردانتظار شود.یپاخاسته منجر به اين دگرگونی بههای طبقهتاکتيک
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است که انحالِل  هايیبينی شکلپيشدهد، عمدتاً برآمده از چه پس از انقالب رخ میتصور مارکس از آن
ها شکل ی حاکم جديد، يعنی کارگران، احتماالً به اين داری، به دستان طبقهی سرمايهعمده تضادهای

به  چنيندليل مشارکتشان در يک انقالب موفق و همتر به منتهی خواهد شد؛ همان کارگرانی که پيش
گير شکلی چشماست، بهبوده های مهم گيریها برای تصميمشان راهنمای آنمنافع طبقاتی کهی اينواسطه

گام با آن، تمامی عنوان يک طبقه و همروند استثماِر خود بهالغای  اين منافْع  ترينِ اند. مهمتغيير کرده
که موفقيت در اين هدف تا چه ميزان به درازا خواهد انجاميد، ن اين استثمار است. البته اينپشتيبا شرايطِ 
بلکه اين است » چرا کارگران چنين خواهند کرد؟«ی ديگری است. بنابراين، پرسش اين نيست که مسئله

  »چرا بايد کاری جز اين بکنند؟ ،وقتی کارگران به قدرت برسند، با توجه به منافعشان«که 
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انداز آينده بر دوش آن گذاشته است تحمل که منافع طبقاتی بتواند باری را که اين شرح از چشمبرای آن
ای اصلی تضادهایها، را در چارچوب کند، بايد مناسبات بين طبقات مختلف در گذشته، از جمله منافع آن

که منافع طبقاتی ذر فهم اينسازد. تنها از رهگقرار دهيم که اکنون را به گذشته و آينده مرتبط می
» شواهدی بر سوسياليسم«چيزی است که و کارکردهای آن هاشکلی کنندهداری چگونه تعيينسرمايه

و کارکردها، در پاسخ به همين  هاشکلکه اين چنين، اينام (گام نخست)، و همداری ناميدهدرون سرمايه
زمانی توانيم بفهميم که در چه مدتد (گام دوم)، میانمنافع، چگونه در گذر زمان بسط و گسترش يافته

ی حاکم جديد با منافعی متفاوت، تغيير خواهند و کارکردها، در پاسخ به تقاضای يک طبقه هاشکلاين 
داراِن پيش چنين اشرافيت فئودالی و بردهداران (و همکرد (گام سوم). به بيان ديگر، هنگامی که سرمايه

دست آوردند، چنين کردند و با منافع طبقاتی خود را بهمنطبق شکل دادن به جامعه ها) توانايی از آن
ای که ی شرايط مادیعالوهکارگران نيز چنين خواهند کرد. اگر به قدرت رسيدن کارگران، به

 سوسياليسم را به ما ارائه کند، به همين اعتبار، منافع طبقاتیِ  احتمالداری به وجود آورده است سرمايه
ی از ميان برداشته شدن موانعی که شناسايی اين منافع را ذيل خصوِص کارگران، به عالوهبه

  دهد. سوسياليسم را به ما می ضرورتساخت، بيشترين دليل بر داری دشوار میسرمايه
داری سرمايه تضادهایمدت) عمدتاً برآمده از ی ميانگرچه تصور مارکس از سوسياليسم (يا همان آينده

(يعنی، نه فقط برآمده تضادها ی دور) نه تنها برآمده از اين ست، اما تصور او از کمونيسم (يا همان آيندها
چنين برآمده يابی به سوسياليسم) است، بلکه هم، فراتر از دستتضادها های انحالل اين برد راهاز پيش

سوسياليسم، مادامی که کماکان  نظر مارکس در تاريخ طبقاتی و حتی در خودِ  بهی است که تضادهاياز 
ی مشخصی که سوسياليسم به نقطهبندی طبقاتی مشخص باقی بماند، وجود دارد. پس از آنيک صورت

خصوص وقتی که همگی به کارگر بدل شوند، تمامی وسايل توليد اجتماعی شوند و به ــ از تکامل رسيد
گيری طبقات (که به شکل ه از همان آغاز شکلی کتضادهاي ــ  ها گسترش يابدرسته دموکراسی به تمامی

شوند. تدريج منحل میکلِی تقسيم کار، مالکيت خصوصی، دولت و غيره مرتبط است) موجود بودند، به
ی که کماکان در سوسياليسم نيز موجود است، چرا تضادهايدر عين حال، و از رهگذر همان فرايندها، 

(و شکلی از تقسيم کار، مالکيت خصوصی و دولِت مخصوص  ی طبقاتی استچنان شکلی از جامعهکه هم
کند)، به تدريج منحل بندی میجمع» ديکتاتوری پرولتاری«ها را ذيل به خود را داراست که مارکس آن

از  تضادهاکند، همين انحالل چه گسست کيفی از سوسياليسم به کمونيسم را مشخص میخواهند شد. آن
و نيز انحالل بيگانگی ، ی طبقاتی و سوسياليسمداری، جامعهيعنی سرمايهپوشان تمامی اين مراحل هم

به همين علت است که درک کمونيسم برای اغلب افراد در روزگار فعلی  ؛مالزم با اين مراحل است
  بسيار دشوار است.

ارگانيک در اکنون  اصلیِ  ريزی نقاط تالقیِ ی آينده، از طرحطور خالصه: مارکس برای مطالعهبه
کند و دست آخر با ها را در گذشته مطالعه میهای وجود آنشرطکند. سپس، پيشداری آغاز میسرمايه

منتزع  تضادهاای که در هردو زمان يافته است، گرايشاتی که تحت عنواِن برِد گرايشات اصلیپيش
ای از ن، يعنی تا جايی که برای آن مرحلهی انحالل و فراتر از آبه نقطهتضادها اند، و رساندن اين شده

برد. ترتيب حرکت او اکنون، گذشته و آينده که مورد نظر اوست کارکرد دارد، کار خود را به پايان می
چون راندِن مستقيم از اکنون به آينده يا، همشناسانه برای پيشهای آيندهآينده است (برخالف اکثر تالش

  شتابند).اکنون، مستقيماً به سوی آينده میکامل هری، که با ناديده گرفتِن شهای آرمانبسياری از تالش
   

8  
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ی آينده کماکان تکميل نشده است. در گام چهارم و آخر، مارکس رويکردش روش مارکس برای مطالعه
 ی سوسياليستی و کمونيستی که در آينده يافته است، برای بررسیانداز مرحلهکند و از چشمرا معکوس می

شرط ضرورِی تحقق توان پيشاش) را نمیکند که اين اکنون (همراه با گذشتهاکنون استفاده می مجددِ 
ترين ابزاری ای قلمداد کرد. اين گام نهايی، گرچه چندان مورد توجه قرار نگرفته است، اصلیچنان آينده

. دهدانجام می داریز سرمايهخود ا واکاویرا در » هاآخرين دستکاری«است که مارکس با استفاده از آن 
جا به شرح آن ی آينده است، زيرا فرايندی که در اينچنين بخشی از روش او برای مطالعهاين گام، هم

ها چه از طی کردن اين گامپرداختم، فرايندی در جريان و در حال دگرگونی است. مارکس بر اساس آن
کند. زيرا عمِل بازسازی اکنون، يافتن غاز میرا آــ رقص ديالکتيک ــ  آموخته است، از نو رقص

های اين آينده در اکنون، شرطجوی پيشی محتمل آن و جستگيری آيندههای آن در گذشته، پیشرطپيش
  رسد.چون گسترِش گذشته درک خواهد شد، هرگز تماماً به پايان نمیکه پس از طی اين مراحل هم

)، و همين موضوع 300: 1904» (هِم آناتومی ميمون استآناتومی انسان کليد ف«به قول مارکس، 
گونه که اکنون راهی برای ی بين مراحل متأخر و متقدم جامعه نيز مصداق دارد. همانی رابطهدرباره

توانيم به آن تعيّن ی محتمل تا مرزهايی است که ما میکند، آينده (که همان آيندهفهم گذشته فراهم می
 تمامِ رغم بهکند. اين درک مارکس از کمونيسم است که ی فهِم اکنون فراهم میبخشيم) نيز راهی برا

ای به تاريخ انسان بداند و نه غايت داری را دروازهکند که سرمايه، برای مثال به او کمک مینواقصش
ی معهی جادارانهمنحصراً سرمايه هایِ تکند که کيفيتر میچنين اين موضوع را برای او سادهآن، و هم

که اين هايی کيفيت کنند) را از های سوسياليسم عمل میشرطکه در مقام پيشهايی کيفيت فعلی (يعنی آن 
. به عالوه، کمونيسم برای متمايز کند ی طبقاتی و انسانی داراستای از جامعهجامعه در مقام مرحله

تلقی  ناقص چه امروز موجود استتنها استانداردی است که در مقايسه با آن، بخش اعظم آنمارکس، نه
توان های پژوهش و سياست است که با کمک آن میچنين، معياری برای تعيين اولويتشود، بلکه هممی

ها است و تغييراتی که نيروهای گذار را به تحرک وا داری قادر به جذب آنبين تغييراتی که سرمايه
  قائل شد.تمايز  دارندمی

مجسم شده است، » ديکتاتوری پرولتاريا«ی سوسياليستی، که در مفهوم جامعهخصلت آشکارا طبقاتِی 
که دولت کند. بنابراين، اصرار بر اينتر میداری را آسانتشخيص خصلت طبقاتی ناآشکارتر سرمايه

دار است، نبايد چندان ی سرمايهدموکراتيک آن، ديکتاتوری طبقه داری، فارغ از تمامی ظواهرِ سرمايه
های برانگيز باشد، چراکه اين تأکيد، کارآمدترين روش برای ايمن کردن مردم عليه خطرات سياستتعجب

ای که حزب کمونيست فرانسه و ساير احزاب کمونيست، با حذف تمامی رفورميستی است (خسران نظری
  رو است). هايشان متحمل شدند، از همينارجاعات به مفهوم ديکتاتوری پرولتاريا در برنامه

ی احتمالی آن، با انضمامی کردن انداز آيندهاما ورای تمامی اين مباحث، بازبينی اکنون از چشم
پذير شدِن اين يتؤای وجود دارد، باعث راين اکنون برای چنان آينده ای که در تمامی لحظاتِ گیبالقو
قوِل اين نقل» ه متعلق استبه گذشت اين گذشتهتوان گفت حتی نمی ــ گذشته نمرده است«شود. گی میبالقو

زاده نشده است و آينده نيز «يافت که گونه ادامه میمنتسب به ويليام فاکنر، احتماالً از سوی مارکس اين
گی در دِل اکنون موجود است، بالقو آينده در شکلِ ». به آينده متعلق است اين آيندهتوان گفت حتی نمی ــ

محتوای خاصی برخوردار نبوده، چرا که به روی هر محتوای هيچ  اما تا به اين لحظه اين شکل از
که توانيم ببينيم که اين محتوا چيست، بلکه اينتنها میممکنی گشوده بوده است. حال، به هرجا بنگريم، نه

طلبد، بلکه به مان چنين میکه ميلتواند باشد، نه صرفاً به علت اينکه واقعاً چه میتواند باشد، اينچه می
» امور واقعِ «که اين محتوا چگونه است. ديدن دهد می به ما نشانيادشده  که تحليل  است ن دليلاي
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های فراوانی را به سود سوسياليسم پديد ی بر سوسياليسم، استدالل»شواهد«ی داری به مثابهسرمايه
ی که پنهاْن دروِن االعادههای خارقعالوه، آگاه ساختن و حساس کردِن کارگران به امکانآورد. بهمی

گری سياسی افزايش ها را در جهِت کنشی سرکوبگر آنان وجود دارد، عميقاً قدرت آنهستِی روزمره
که چگونه و همراه با چه کسانی بايد دست به کنش زد (يعنی هم از رهگذر مشخص کردن ايندهد، آنمی

چنين، شوند)؛ و هممند میبهره هاکارگيرِی اين امکاناز به هتمام کسانی که به صورت بالواسط
ی وسيلهبخشد. خالصه، تحليل ديالکتيکی مارکس، بهمی ءنفس آنان به موفقيتشان را نيز ارتقابهاعتماد

اش را در تا نقش ضروری» سازدرها می«را  بالقوگیکمونيسم، اين الحاق  داری با کردِن سرمايهغنی
  کمک به رهاسازی ما ايفا کند.

ها، آينده به همان اندازه که برای فهم خود آينده مهم است، برای فهم اکنون و با توجه به تمامی اين
ها را تشويق ای تازه از گامشود. و هميشه، بازگشت از آينده به اکنون، مجموعهگذشته نيز با اهميت می

مرحله آموخته شده، از اکنون به  چه تازه برای تعميق و گسترِش تحليل در هرکند که با استفاده از آنمی
  .ببردگذشته و سپس به آينده راه 
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جا با استفاده از روشی که خطوط کلی آن در اينآينده ترسيم گيری، بايد تأکيد کرد که پيش از نتيجه
شتاب  بعد از اين نيز، ، نه قطعی که صرفاً از سطح بااليی از احتمال برخوردار است و حتی بررسی شد

بودگی يک مکان به خاصپيشاپيش تا حد زيادی ، اين روند خواهد داشتکه  های مشخصیشکلو 
دانيم، طور که میچنين تصادف وابسته است. همانی طبقاتی، و همهای مبارزهمشخص، فرازونشيب

ه کرد، اگرچه او در مقايسداری قلمداد میآيندهای محتمل سرمايهرا نيز يکی از پی» بربريت«مارکس 
ی پيشين بايد توجه بيشتری به اين احتمال داشته باشيم، احتمال کمی با ما، که پس از وقايع خونين سده

  رو، بسيار اندک هم به آن توجه کرد. برای وقوع آن قائل بود و از اين
بايد  ام،را داشته چه در اين نوشتار قصد انجام آنی آنهای احتمالی دربارهمنظور اجتناب از بدفهمیبه

راستا با رويکرد اضافه کنم که شرح من از روش مارکس قرار نيست که کامل يا نهايی باشد، بلکه هم
عالوه، باور ندارم که است. به موضوعاين ای اوليه از صرفاً ارزيابی ،ی بازنمايیخود مارکس به مسئله

موجود، صرفاً ابزاری است برای پرده برداشتن  بالقوگی ريزیِ برای طرح تضادها ی مارکس ازاستفاده
داری، اين مسئله فقط کارکرد اصلی اين روش ی سوسياليستی/کمونيستِی درون اکنون سرمايهاز آينده

ی چنين، بايد مراقب خلط نکردِن اين رويکرد به مطالعهبرای مارکس است و نه تمامی کارکردهای آن. هم
چه های خود باشيم، يعنی خلط نکردن اين رويکرد با آنی يافتهارائهآينده با استراتژی مارکس برای 

های مخاطبانش، مشمول بازآرايی مارکس در عمل منتشر کرده است که هميشه با توجه به ويژگی
چنين قصد دفاع از اين ادعا را ندارم که مارکس از رهگذر استفاده از شد. همهايی از مطالب میبخش

تر است که در آن، ديالکتيک هگل و خوانش ای پيچيدهکمونيست شد. اين مسئله اين روش بدل به يک
  فرد مارکس از آن، صرفاً بخشی از مسئله است.بهمنحصر

موسوم گشت را » مارکسيسم«چه بعدها به حال، هنگامی که مارکس عناصر اصلی آنبا اين
ی آينده اولويت نخست او در مطالعه داری بهاصلی سرمايه تضادهایگيرِی ساخت، رويکرِد پیبرمی

به  بسط تحليلش از اکنونوگذاشت که برای شرحاز اين آينده در اختيار او می بدل شد که تصوير روشنی
چنين، امروزه نيز اين او از مطالعات مرتع از غاز). هم ی موردنظرِ آن نياز داشت (يعنی همان نسخه

بينی و ی سوسياليستی است که صرفاً منحصر به خوشآيندهروش کماکان بهترين شيوه برای فهم يک 
در اين شدت آسيب ديده است، تنها آرزومندی نيست. افِق سوسياليسم که امروزه در اثر وقايع اخير به
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ی طبقاتی تحقق های ما در مبارزهگی خود را در مقام يکی از کاراترين سالحتواند بالقومیصورت 
ياز ما به ديالکتيک، رساندِن اين سالح به دست کارگران و ديگر افراد ترين دليل نبخشد. عمده

که است تمامی فشارهايی  رغم، و اين بهی کاربردش به آنان استچنين آموختِن نحوهشده، و همسرکوب
داری جهان را به جايی که سرمايهعالوه، با توجه به ايندر اين دوران عليه اين عمل وجود دارد. به

تلو خوردن در سرحداتش است، بايد گفت که ما امروزه بيش از هر وقت ديگری که در حال تلو رسانده
  به ديالکتيک نيازمنديم.

  
  

 :هايادداشت
هايی در رقص ديالکتيک: گام«وان نتوضيح مترجم: اين نوشته بخش نهم ار کتاب برتل اولمن زير ع

  با مشخصات زير: است» روش مارکس
Bertell Ollman; “Why Dialectics? Why Now? or How to Study the Communist Future Inside the 
Capitalist Presen”, in: Dance of the Dialectic: Steps in Marx's Method; Dance of the Dialectic: Steps 
in Marx's Method  

  
1.  Humpty Dumpty های کودکانه است که اغلب به شکل های داستانيکی از معروفترين شخصيت

ها از اين قرار است که هامپتی روزی از شود. يکی از اين داستانمرغ به تصوير کشيده میيک تخم
های او تواند تکهشود بازهم نمیشود و هراندازه آدم که جمع میکند و چندتکه میروی ديوار سقوط می

  اش بازگردانند. مم وصل کند و او را به حالت اوليهرا به ه
انداز مارکس به سوسياليسم و کمونيسم، از دل . برای بررسی تالشی در جهت بازسازی چشم2 

)، 1979» (انقالب اجتماعی و جنسی«ی او، نگاه کنيد به کتاب ديگرم با عنوان اظهارنظرهای پراکنده
  فصل سوم
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