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چرا ديالكتيك؟ چرا اكنون؟
اکنون سرمايهدارانه بررسی کنيم
چگونه آيندهی کمونيستی را در دل
ِ
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»قانون می ِکشه به غلوزنجير
هر مرد و زنی که
يک غاز رو ِکش بره از مرﺗﻊ ِ دهکده
ولی کار نداره
با اون نا ِکس ُگندههه که
کش میره مرﺗﻊ رو از زير اون غازه«
ﺑﯽنام ،انگليسﯽ ،قرن 15
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ﺑﯽگمان مراتع اشتراکﯽ در مالکيت تمام اعضای دهکده ﺑود .در اواخر سدههای ميانهی ،ارﺑاﺑان فئودال
ادعا مﯽکردند اين زمينها امﻼک خﺼوﺻﯽ آنها است .امروزه در دانشگاهها ،مﯽتوان دو نوع پژوهش
دانشگاهﯽ کامﻼً متضاد را تشخيص داد :يکﯽ مطالعهی افرادی که غاز از مرتع مﯽدزدند )»مطالعات
غاز از مرتع« ،يا ﺑهاختﺼار غ.الف.م( و آنهايﯽ که مرتعِ زير غاز را مﯽدزدند )»مطالعات مرتع از
غاز« ،يا ﺑهاختﺼار م.الف.غ( .اگر »جريان اﺻلﯽ« عمﻼً در تمام رشتهها ،تقريبا ً ﺑهکلﯽ نوع نخست را
شامل شود ،مارکسيسم ﺑﯽشﮏ نمونهی اﺻلﯽ نوع دوم است.
اما اگرچه رؤيت کسﯽ که يﮏ غاز را از مراتع اشتراکﯽ مﯽدزدد کار نسبتا ً سادهای استـ فقط ﻻزم
است آنجا حاضر ﺑاشيد ،چشمهايتان را ﺑاز کنيد و نگاه کنيدـ رؤيت کسﯽ که مرتعِ زير آن غاز را
مﯽدزدد ،هيچگاه کار سادهای نبوده و نيست )روسيهی امروزی مﯽتواند استثنايﯽ ﺑر اين قاعده ﺑاشد(.
دراينمورد ،موفقيت دزد فقط مﯽتواند گامﺑهگام حاﺻل شود؛ عامل دزدی هم اغلب ﺑه نمايندگﯽ از کس
ديگری عمل مﯽکند؛ گرچه زور هم ﺑهکار ﺑسته مﯽشود ،اما پای قوانين و ايدئولوژی هم در ميان است.
خﻼﺻه اينکه ،ﺑرای تشخيص موردی از نوع م.الف.غ ،ﺑايد آن را در تﺼويری کﻼنتر درنظر گرفت
و نيز در مدتزمان طوﻻنﯽتری که اين تﺼوير نياز دارد تا کامل شود .کار سادهای نيست اما ﺑررسﯽ
هيچچيز ﺑه اين اندازه اهميت ندارد .ازاينرو ،تا آن زمان که اين مراتع اشتراکﯽ را پس ﺑگيريم از آنهايﯽ
که از ما دزديدندشان و نيز از آنهايﯽ که تاﺑهحال ﺑا مﺼونيت از مجازات در اين کار ﺑه آنها ياری
مﯽرسانند ،مارکسيسم ـ فارغ از آنچه در شوروی و چين رخ داد ـ کماکان موضوعيت خواهد داشت.
همين اواخر ،زمانﯽکه گروهﯽ از ستارهشناسان اعﻼم کردند چيزی را کشف کردهاند که آن را
» ُرﺑايندهی ﺑزرگ« ناميدهاند ،کامﻼً روشن شد که درک تﺼويری کﻼن تا چه اندازه دشوار است .رﺑايندهی
ﺑزرگ ساختاری عظيم است که از ﺑسيار کهکشان تشکيل شده و کشش نيرومندی را ﺑر کهکشان ما و
درنتيجه ﺑر منظومهی شمسﯽ ما و ﺑر سيارهای که ما در آن زندگﯽ مﯽکنيم وارد مﯽکند .وقتﯽ پرسيده شد
چرا چيزی ﺑه اين عظمت زودتر کشف نشده ﺑود ،يکﯽ از ستارهشناسان در جواب گفت که اين تأخير
دقيقا ً ﺑه علت همان اندازهاش ﺑوده است .اين دانشمندان چنان ﺑه دقت روی اجزای آن متمرکز ﺑودهاند که
نمﯽتوانستند ﺑبينند که اينها اجزاء چه چيزی هستند.
سرمايهداری ساختاری است عظيم ﺑا شباهت زياد ﺑه »رﺑايندهی ﺑزرگ« .سرمايهداری نيز ﺑر هر چه
ﯽوحاضر است که ﺑهسختﯽ
درون آن مﯽگذرد تأثير عمدهای دارد ،اما ﺑهاندازهای ﺑزرگ و در همهجا ح ّ
رؤيت مﯽشود .سرمايهداری نظامﯽ است مرکب از مجموعهی پيچيدهای از مناسبات ﺑين افراد ،فعاليتها
کنش درحال رشدوتحول نيز هست و از اين روست
)ﺑهويژه توليد مادی( و محﺼوﻻتشان .اما اين درهم ْ

3

وگسترش اين درهمکنش در خﻼل زمان است و تا ريشههايش کشيده
که اين نظام درﺑرگيرندهی ﺑسط
ِ
مﯽشود و ﺑه سوی هر آنچه درحال ﺑدلشدن ﺑه آن است پيش مﯽرود .ازاينرو ،مشکل افراد در رؤيت
سرمايهداری ـ و در تشخيص مواردی از نوع مطالعات غ.الف.م ﺑههنگام مواجهه ﺑا آنها ـ ناشﯽ از
دشواری درک چنين مجموعهی پيچيدهای از مناسبات است که ﺑه اين شيوه و در اين مقياس درحال
ﺑسطوگسترش است.
منکر اين نمﯽشود که همهچيز در جامعه ﺑهشيوهای ﺑا هم مرتبط است و ﺑهعﻼوه ﺑهشيوه
البته هيچکس
ِ
و ﺑا شتاﺑﯽ مشخص نيز تماما ً درحال تغيير .ﺑاوجوداين ،اکثر مردم تﻼش مﯽکنند ﺑا ازنظرگذرانيدن يﮏ
جزء جامعه ،مجزا و جدا کردن آن از ديگر اجزاء و مواجهه ﺑا آن ﺑهعنوان امری ايستا ،آنچه در جريان
است را درک کنند .پيوندهای ميان چنين اجزايﯽ ،مانند تاريخ واقعﯽ و ﺑالقوگﯽ آنها ﺑرای ﺑسطوگسترش
ﺑيشتر ،نسبت ﺑه آنچه واقعا ً هستند ،در حکم امری ﺑيرونﯽ درنظر گرفته مﯽشوند و ﺑناﺑراين ﺑرای درک
کافﯽ هرکدامشان حياتﯽ قلمداد نمﯽشوند .درنتيجه ،جستجوی اين پيوندها و تاريخشان
کامل يا حتﯽ
ِ
دشوارتر از آنچه ﺑايد مﯽشود .اين پيوندها يا ﺑهکلﯽ کنار گذاشته مﯽشوند يا توجهﯽ ﺑه آنها نمﯽشود و
وجوه ﺑااهميتشان ناديده انگاشته و تحريف يا کماهميت قلمداد مﯽشوند .شايد ﺑتوان اين قضيه را قضيهی
مختلف هامپتﯽ ﺑﯽچاره ﺑلکه حتﯽ
هامپتﯽ دامپتﯽ ناميد؛ پس از سقوط ،نهتنها چينش دوﺑارهی تکههای
ِ
فهميدن اينکه جای هريﮏ از اين تکهها کجاست هم دشوار ﺑود .اين همان چيزی است که هر زمان که
تجرﺑهی روزمرهمان مجزا از ﺑستر تاريخﯽ و فضايﯽ آن درنظر گرفته شود و هر زمان که ﺑه يﮏ جز ْء
جايگاه هستﯽشناختﯽ مستقلﯽ از کل اعطاء شود ،رخ مﯽدهد.
2
گرفتن کل است تا همپيوندیها و
ﺑديل ما ﺑرای اين دشواری ،يعنﯽ ﺑديلﯽ ديالکتيکﯽ ،آغازيدن ﺑا درنظر
ِ
تغييراتﯽ که آن کل را مﯽسازند ،از آنچه هستند تفکيﮏناپذير و ﺑخشﯽ ذاتﯽ از وجود آن کل درنظر
گرفته شوند و ازاينرو ﺑرای فهم کامل آن ضروری شمرده شوند .در تاريخ ايدهها ،اين شيوه را »فلسفهی
مناسبات درونﯽ« ناميدهاند .پس ما حرف تازهای نزدهايم .ﺻرفا ً تغييرات و مناسبات پيچيدهای را تشخيص
دادهايم که هرکسﯽ وجودشان را تﺼديق مﯽکند ،آنهم ﺑه شيوهای که منجر ﺑه ﺑرجسته شدن آن مناسبات
جهان »فرآيندهای
در ﺑررسﯽ هر مسئله مﯽشود و نه ناديدهگرفتن و کوچﮏ شمردنشان .در انديشهی ما،
ِ
ت متقاﺑﻼً واﺑسته« جای جهان »چيزهای« مستقل و ذاتا ً مرده را گرفته است .اين
جایگرفته در مناسبا ِ
نخستين گام در انديشيدن ﺑه شيوهای ديالکتيکﯽ است .اما هنوز چيز مشخﺼﯽ درﺑارهی اين مناسبات
نمﯽدانيم.
ﺑرای اينکه موضوع مطالعهی را ﺑهتر درک کنيم ،گام ﺑعدی ،انتزاع الگوهايﯽ است که ﺑيشترين تغيير
تخﺼﺼﯽ مرتبط ﺑا ديالکتيﮏ ــ »تضاد«» ،تغيير
و درهمکنش در آنها رخ مﯽدهد .ﺑسياری از واژگان
ِ
نفﯽ نفﯽ« و غيره ــ معطوف ﺑه اين هدف است .اين مقولهها
ک ّمﯽـکيفﯽ«» ،همآميزی قطبهای متضاد«ِ » ،
واقعﯽ نحوهی تغيير و درهمکنش چيزها ،همچنين ﺑه مثاﺑهی شيوههای سازمانياﺑﯽ
ﺑا ﺑازتاﺑاندن الگوهای
ِ
در جهت اهدف انديشه و پژوهش درﺑارهی هرآنچه ﺑا آن مواجه مﯽشوند عمل مﯽکنند .ﺑه ياری اين
مقولهها ،مﯽتوان شرايط ،وقايع و مسائل ويژه را ﺑهگونهای مطالعه کرد که ديگر هيچگاه از نظر ما دور
نماند که کل چگونه در يﮏ جزء حضور دارد ،و ﺑا فراهم آوردن مختﺼات ،معنا و جهتﯽ خاص ،چگونه
کار
ﺑه ساختارﺑندی اين جزء ياری مﯽرساند .آنچه درﺑارهی اين جزء)ها( مﯽآموزيم ،در مراحل ﺑعد ﺑه ِ
ق فهم ما از کل مﯽآيد و نيز اينکه اين کل چگونه کار مﯽکند ،چگونه ﺑسطوگسترش مﯽياﺑد و ﺑه چه
تعمي ِ
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کار عيان ساختن اين مناسبات ديالکتيکﯽ
سمتوسويﯽ مﯽگرايد .هم واکاوی و هم يکپارچهنگريستن ،ﺑه ِ
مﯽآيد.
آنچه »روش ديالکتيکﯽ« ناميده مﯽشود را مﯽتوان ﺑه شش وجه متوالﯽ تقسيم کرد :وجه هستﯽشناختﯽ
که ﺑه اين مﯽپردازد جهان واقعا ً چيست )شمار نامحدودی از فرآيندهای متقاﺑﻼً واﺑسته ــ ﺑدون مرزهای
واضح و ثاﺑت ــ که ﺑههم مﯽآميزند تا يﮏ کل يا تماميتﯽ تقريبا ً ساختاريافته را ﺑسازند(؛ وجه
معرفتشناختﯽ که ﺑه اين امر مﯽپردازد که ﺑرای فهم چنين جهانﯽ ﺑايد انديشهی خود را چگونه سازمان
کردن
ﺑدهيم )چنانکه اشاره شد ،اين مرحله شامل ﺑرگزيدن يﮏ فلسفهی مناسبات درونﯽ و انتزاع
ِ
انتزاع اجزای اﺻلﯽای که اين
الگوهای عمدهای است که تغيير و درهمکنش در آنها رخ مﯽدهد و نيز
ِ
فرض وجود مناسبات
فعلوانفعالها درون و ﺑين آنها در جريان است(؛ وجه پژوهش )آنجاکه ﺑر مبنای
ِ
کل اجزاء ،مقولههای درﺑردارندهی اين الگوها ،همراه ﺑا مجموعهای از الويتهای ﺑرگرفته
درونﯽ
ميان ِ
ِ
ِ
از نظريات مارکس ﺑه کار گرفته مﯽشوند ،تا ﺑه پژوهش ياری رسانند(؛ وجه نوسازی فکری يا
خودروشنگری )آنجا که نتايج چنين تحقيقﯽ ،در راستای هدفﯽ مشخص ،کنار هم گذاشته مﯽشود(؛
کردن نحوهی انديشيدن ديگران
ﺑهدنبال آن ،وجه ﺑازنمايﯽ )آنجاکه ﺑا اتخا ِذ راهبردی که همزمان ﺑا لحاظ
ِ
و نيز آنچه مﯽدانند ،تﻼش مﯽشود تا اين فهم ديالکتيکﯽ از »امور واقع « ﺑرای مخاطبان موردنظر تبيين
روشنگری حاﺻلشده ،دست ﺑه کنشﯽ آگاهانه در
شود( و در پايان ،وجه پراکسيس )آنجا که ﺑر مبنای
ِ
اين جهان مﯽزنيم که همزمان منجر ﺑه تغيير اين جهان ،آزمودن آن و تعميق درک ما از آن مﯽشود(.
پيمودن اين شش وجه يﮏﺑار و ﺑرای هميشه ﺻورت نمﯽگيرد ،ﺑلکه ﺑارها و ﺑارها ادامه مﯽياﺑد؛
ياﺑﯽ
چنانکه هر تﻼشﯽ ﺑرای درک و تشريح حقايق ديالکتيکﯽ و کنش ﺑر مبنای آنها ،توان سازمان ِ
انديشه ﺑهشکلﯽ ديالکتيکﯽ و توان ﺑررسﯽ گستردهتر و ژرفتر فرآيندههای متقاﺑﻼً واﺑستهای که ما ﺑه
آنها تعلق داريم را ﺑهبود مﯽﺑخشد .ﺑناﺑراين ،هنگام نوشتن در ﺑاب ديالکتيﮏ ،ﺑايد ﺑسيار مراقب ﺑود که
ــ همانند ﺑسياری از انديشمندان ــ از ميان تمامﯽ وجوه ،ﺻرفا ً يکﯽ را مجزا و منفﮏ نکرد؛ تنها در دل
مناسبات درونﯽ اين وجوه است که يﮏ روش ديالکتيکﯽ کارا و ﺑسيار ارزشمند ساخته مﯽشود.
ﺑااينهمه ،چرا ديالکتيﮏ؟ ﺑه اين دليل که تنها شيوهی معقول هم ﺑرای مطالعهی جهانﯽ است مرکب
از فرآيندهای متقاﺑﻼً واﺑسته در تحولﯽ دائمﯽ و هم ﺑرای تفسير مارکس که مثال اﺻلﯽ ما در پژوهيدن
اين جهان است .ديالکتيﮏ دقيقا ً ﺑرای رؤيت سرمايهداری ،ﺑا تمام وسعت و پيچيدگﯽ آن ،الزامﯽ است و
مارکسيسم ﺑر آن است تا در درک آن ياریرسان ما و در ﺑرگزيدن »مطالعات مرتع از غاز« راهنمای
ما ﺑاشد و ﺑه ما کمﮏ کند تا يﮏ استراتژی سياسﯽ ﺑرای اعادهی مراتع اﺑداع وگسترش دهيم .سرمايهداری
همواره و تماما ً ديالکتيکﯽ است ،درنتيجه مارکسيسم نيز همواره ﺑرای فهم سرمايهداری ،و ديالکتيﮏ
ﺑرای فهم ﺻحيح مارکسيسم الزامﯽ است.
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چرا حاﻻ؟ خﺼيﺼهنمای مرحلهی فعلﯽ سرمايهداری ،پيچيدهگﯽهای ﺑسيار ﺑيشتر ،و تغييرات و
درهمکنشهايﯽ سريعتر از پيش است .اما هرچند هيچگاه جامعه تا اين اندازه مشحون از ديالکتيﮏ نبوده،
تﻼش ﺑرای ﺑازداشتن ما از درک آنچه رخ مﯽدهد نيز هيچگاه تا ﺑدين پايه نظاممند و مؤثر نبوده است:
همهی اين شرايط ،فهم ديالکتيکﯽ را ضروریتر از هر زمان ديگری مﯽکند.
مقام ﺑديلﯽ دستيافتنﯽ در ﺑراﺑر سرمايهداری که
ﺑا اينهمه ،ﺑﯽاعتبار شدن ناگهانﯽ سوسياليسم در ِ
عمدتا ً ﺑا فروپاشﯽ اتحاد شوروی رخ داد ،ﺑرای مارکسيستها کماکان دليل محکم ديگری شد تا توجه
واکنش ﺑسياری از سوسياليستها ،حتﯽ آن گروهﯽ که
ﺑيشتری را ﺑه ديالکتيﮏ معطوف کنند ،چرا که
ِ
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همواره منتقد اتحاد شوروی ﺑودند ،ﺑه اين چرخش تاريخﯽ اخير ،طرح اين پرسش ﺑود که آيا از اساس
هيچ شکلﯽ از سوسياليسم امکانپذير است؟ شايد چندان غافلگيرکننده نباشد که يکﯽ از نتايج اين وضعيت،
پ امروز ديده
نوعﯽ »شرمساری نسبت ﺑه آينده« ﺑوده است که در ميان آثار ﺑسياری از نيروهای چ ِ
مﯽشود .واکاوی انتقادی سرمايهداری ﺑﯽ آنکه هيچ درکﯽ از سوسياليسم آن را همراهﯽ کند چه چيزی
خواهد ﺑود؟ چنين واکاویای چگونگﯽ سازوکار سرمايهداری را شرح مﯽدهد ،نشان مﯽدهد که چه
کسانﯽ و تا چه اندازهای در نتيجهی آن »دهانشان سرويس مﯽشود« ،از نظر اخﻼقﯽ آن را محکوم
مﯽکند ،ــ از سر ناچاری ــ راهحلهای رفورميستﯽ پيشنهاد مﯽکند و چون چنين راهکارهايﯽ ديگر مؤثر
نااميدی احساسﯽ و ﺑدﺑينﯽ فرومﯽغلتد .روايت آشنايﯽ است ،نه؟
نيستند ،ﺑه ورطه
ِ
مارکس نمﯽتوانست از اين ﺑاﺑت خشنود ﺑاشد ،زيرا ،ﺑهرغم فقدان هيچ اثری از او درﺑارهی
سوسياليسم/کمونيسم ،هيچ نوشتهای از خودش ،حتﯽ مختﺼر ،وجود ندارد که در آن اشاراتﯽ ﺑه اينکه
چنين آيندهی سوسياليستﯽای چگونه خواهد ﺑود نباشد .اگر جغد مينروای هگل ﺑيرون مﯽآيد و دوﺑاره در
غروب آفتاب ﺑاز مﯽگردد ،جغد مارکس ﺑيرون مﯽماند تا قاﺻد سپيدهی ﺻبح تازهای ﺑاشد .اين ﺑازسازی
تخيلﯽ آينده ،نهفقط از سوی مخالفان مارکس که حتﯽ از سوی ﺑسياری از پيروان او نيز ﺑهشدت نقد شده
است ،مانند ادوارد ﺑرنشتاين ) 204-205 :1961و  (211-209و اخيراً ،اريﮏ اولين رايت ) (1995که
اين ﺑخش از نظريات مارکس را درغلتيدن ﺑه آرمانشهرگرايﯽ مﯽپندارند که پروژهی علمﯽ مارکس را
ملوث ساخته است .اما آيا هرشکلﯽ از ﺑحث درﺑارهی آينده لزوما ً ﺑايد »آرمانشهرگرايانه« تلقﯽ شود؟
ّ
امکان يﮏ جامعهی
من همﺻدا ﺑا رزا لوکزامبورگ ) (40 :1966و ديگران ،تﺼور مﯽکنم که ﺑاور ﺑه
ِ
کيفيتا ً ﺑهتر يا اميد ﺑه دستياﺑﯽ ﺑه آن ،هرگز آرمانشهرگرايانه نيست .آنچه آرمانشهرگرايﯽ است ،اقدام
ﺑه ساخت چنين جامعهای ﺑا ات ّکای ﺻرف ﺑه چنين اميدهايﯽ است ،ﺑه عبارت ديگر ،آرمانشهرگرايﯽ آن
است که ﺑه ممکن ﺑودن چنين جامعهای اعتقاد داشته ﺑاشيم ،ﺑﯽآنکه ،جز تمايل خود ،دليل يا مدرکﯽ ﺑرای
آن ارائه کنيم.
مارکس در تقاﺑل ﺑا چنين رويکردهای آرمانشهرگرايانهای ،اﺻرار داشت که کمونيسم در دل
سرمايهداری »پنهان« است و او مﯽتواند ﺑا کمﮏ واکاویهای خود ،از آن پرده ﺑردارد ).(159 :1973
و جايﯽ ديگر مﯽگويد »ما قﺼد داريم از طريق نقد دنيای قديم ،دنيايﯽ جديد ﺑياﺑيم« ) .(212 :1967نقد
مارکس از »دنيای قديم« ،ﺑرخﻼف نقدی اخﻼقﯽ ،نشان مﯽدهد که سرمايهداری در ﺑازتولي ِد شرايط
ضروری وجو ِد خود ﺑا مشکﻼت فزايندهای دست ﺑه گريبان است که آن را ناممکن مﯽکند و درعينحال
ِ
پﯽ آن مﯽآيد فراهم
ــ و از رهگذر ﺑسطوگسترش همان فرايندها ــ شرايط ظهور جامعهی تازهای را که از ِ
ﺑالقوگﯽ گسترده و دستنخورده ،وجود دارد .مارکس
مﯽکند .جهان تازه درون جهان کهنه ،در قالب يﮏ
ِ
لقوگﯽ درحا ِلگشايش ﺑرای ﺑدل شدن ﺑه نقطهی مقاﺑل خود
سرمايهداری را ﺑهگونهای مﯽکاود که اين ﺑا
ِ
کلﯽ اينکه تحقق
)يعنﯽ کمونيسم( ﺑرجسته و تشخيصپذير شود .در همينراستا ،او هرگز ﺑا
ِ
توﺻيف حتﯽ ِ
اين ﺑالقوگﯽ چه شکلﯽ ﺑه خود خواهد گرفت مخالفتﯽ ندارد.
مهم ﺑالقوگﯽ در تفکر ديالکتيکﯽ اشاره کردهاند .سﯽ.اِل.آر جيمز ﺑا اشاره
متفکران گوناگونﯽ ﺑه جايگاه ِ
ﺑه مناسبات درونﯽ ﺑين ﺑالفعلﺑودگﯽ و ﺑالقوگﯽ ،اين مناسبات را »رمز اﺻلﯽ« ديالکتيﮏ هگلﯽ )والبته
همچنين مارکسﯽ( مﯽداند ) .(129 :1992مارکوزه ادعا مﯽکند در معنای مفاهيمﯽ که مارکس ﺑه کمﮏ
آنها اکنون را مﯽکاود ،پيوندی ناگسستنﯽ ﺑين اکنون و آينده وجود دارد ) .(295-296 :1964ماکسيميلين
روﺑل نيز ﺑه نکتهی مشاﺑهﯽ اشاره دارد ،وقتﯽ ،ﺑا ته مايهای از طنز ،ادعا مﯽکند که مارکس شکل
دستوری جديدی را خلق کرده است ،يعنﯽ شکل »پيشگويانه ـ خبری« ،که در آن هر تﻼشﯽ ﺑرای اشاره
ِ
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ﺑه موضوعات موردنظر ،حاکﯽ از چيزی است که کماکان حاضر نشده است ) .(25 :1987اما هيچيﮏ
از اين موارد ﺑر ما روشن نمﯽکنند که مارکس چگونه ﺑه چنين کاری دست مﯽزند .آيندهی پنهان در
اکنون ،دقيقا ً در کجا واقع شده است؟ و روش ديالکتيکﯽ مارکس چگونه در عيان ساختن آن ﺑه او ياری
مﯽرساند؟
خﻼﺻه :اکثر شواهد مرﺑوط ﺑه امکانپذيری سوسياليسم/کمونيسم در هرگوشه ما را احاطه کردهاند و
همه مﯽتوانند آنها را مشاهده کنند .اين شواهد در وضعيتهايﯽ موجود است که ازپيش سويهای
سوسياليستﯽ در خود دارند ،ﺑرای مثال تعاونﯽهای کارگران و تعاونﯽهای مﺼرف ،آموزشوپرورش
عمومﯽ ،ﺑيمارستانهای دولتﯽ ،دموکراسﯽ سياسﯽ و ــ در روزگار ما ــ ﺑنگاههای دولتﯽشده .ﺑا اينحال،
ت سوسياليستﯽای در آنها ﺑه چشم نمﯽخورد نيز
اين شواهد حتﯽ در ديگر وضعيتهايﯽ که هيچ خﺼل ِ
وجود دارد ،ﺑرای مثال ،ﺻنايع توسعهيافتهی ما ،ثروت مادی عظيم ،سطوح ﺑاﻻی دانش ،مهارتهای
شغلﯽ يا ساختارهای سازمانﯽ ،آموزشوپرورش و فرهنگ .شواه ِد حاکﯽ از سوسياليسم را مﯽتوان حتﯽ
شدن ناﺑراﺑری.
در ﺑدترين مشکﻼت سرمايهداری نيز مشاهده کرد ،مشکﻼتﯽ چون ﺑيکاری و وخيمتر
ِ
ﺑرای مارکس و پيروانش روشن است که ﺑافتار سرمايهدارانهای که تمامﯽ اين وضعيتها در آن قرار
هستﯽ ﺑهواقع انسانﯽ
ﺑالقوگﯽ اين وضعيتها ﺑه ثمر ﺑرسد و در ساخت يﮏ
گرفتهاند ،اجازه نمﯽدهد که
ِ
ِ
مشارکت کنند .مارکسيستها ﺑا جدا شدن از اين ﺑافتار ،ﺑﯽهيچ دشواری مﯽتوانند ﺑه ثروت عظيم و
ﺑيشتر ما ﺑنگرند و در عينحال در آن پايان نيازهای مادیمان را ﺑبينند ،يا ﺑه
توانايﯽ توليد هرچه
ِ
دموکراتيﮏ تمامﯽ جامعه
راهبری
امکان
سياسﯽ محدود و ناکارآمد امروز ﺑنگرند و در آن
دموکراسﯽ
ِ
ِ
ِ
ِ
گذاشتن تمامﯽ کارهای ﻻزم ،ساعات کاری
امکان ﺑه اشتراک
را ﺑبينند ،يا ﺑه ﺑيکاری فزاينده ﺑنگرند و
ِ
ِ
کمتر و لذت ﺑردن از زمان فراغت ﺑيشتر و غيره را ﺑبينند .متأسفانه اغلب افراد ،در مواجهه ﺑا همين
شواهد ،توانايﯽ تشخيص اين ﺑالقوگﯽها را ندارند ،حتﯽ در مواردی که خود اين شواهد از سويهای
سوسياليستﯽ ﺑرخوردارند .پرداختن ﺑه اينکه چرا آنها در اين کار ناتوانند مسئلهی ﺑسيار مهمﯽ است.
پژوهيدن ﺑالقوگﯽها نيازمند ديدگاهﯽ فراختر است ،ﺑا نگاهﯽ ﺑه پيش تا ﺑبينيم يﮏ چيز ﺑه چه
ﺑسطوگسترش مﯽياﺑد و ﺑه عﻼوه ﺑا نگاهﯽ ﺑه پس تا ﺑبينيم همان چيز چگونه ﺑه وضعيت فعلﯽاش
ﺑسطوگسترش يافته است .ﺑا اينحال ،اين ديدگاه فراختر ﺑايد پيشتر ﺑا چشماندازی گستردهتر نيز همراه
شود ،چرا که هيچچيز و هيچکس ،ﺑهخودیخود تغيير نمﯽکند ،ﺑلکه در مناسباتﯽ تنگاتنگ ﺑا ديگر افراد
و ساير چيزها دچار تغيير مﯽشود که خود اين مناسبات ،ﺑخشﯽ از يﮏ نظام درهمکنش است .از اينرو،
فارغ از اينکه اﺑژهی ﺑﻼواسطهی موردنظر ما تا چه ميزان محدود ﺑاشد ،پژوهش درﺑارهی ﺑالقوگﯽهای
ت منسجم و پيچيدهای است که اين اﺑژه ﺑه آن تعلق دارد .هرگاه که
آن مستلزم پﯽ
گيری مسير تکامل کلي ِ
ِ
نظام درﺑرگيرندهی آن ،يا يﮏ نظام جداشده از خاستگاههايش
جزء جداشده از
ﺑالقوگﯽ را در مورد يﮏ
ِ
ِ
ﺑهکار ﺑريم ،مفهوم ﺑالقوگﯽ را دچار رازورزی کردهايم .در اينﺻورت» ،ﺑالقوگﯽ« ﺻرفا ً درمعنای
نسبتﯽ واقعيت از
شانس فهميده مﯽشود ،چرا که تمامﯽ ضرورتهای ﺑرآمده از خﺼائل فرآيندمحور و
ِ
آن جدا شده و ديگر هيچ دليلﯽ وجود ندارد که يﮏ نتيجه را محتملتر از ديگری ﺑدانيم.
ﺑناﺑراين ،در تشخيص شواه ِد سوسياليسم درون سرمايهداری از سوی افراد ،اﺻ ِل مشکل اين است که
آنها ﺑا ﺑرداشتﯽ از اکنون عمل مﯽکنند که تماما ً از نفوذ آينده محروم مانده است ،يا دستکم مﯽتوان گفت
فاقد آن ﺑرداشتﯽ از آيندهاند که ﺑه ﺻورت ارگانيﮏ ﺑرآمده از اکنون ﺑاشد .در اين ﺑرداشت هيچ فهمﯽ از
اکنون در مقام يﮏ وجه وجود ندارد ،يعنﯽ وجهﯽ که از رهگذر آن زندگﯽ و ﺑاقﯽ اﺑعاد واقعيت ﺑه مثاﺑهی
شروط زندگﯽ ،از نقطهای ﺑه نقطهای ديگر در حال گذار ﺑاشد .هرگاه فردی ﺑهتمامﯽ در گذشته يا آينده
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غرق شده ﺑاشد ،ﺑدون اندک دشواری مﯽتوانيم وضعيت او را ذيل يﮏ ﺑيماری روحﯽ فهم کنيم .اما،
ﺑرداشتﯽ از اکنون که تماما ً از گذشته يا آينده )يا هردو( محروم و مجزا شده ﺑاشد نيز مﯽتواند زندان تفکر
ما ﺑاشد ،که البته در توﺻيف اين وضعيت» ،ﺑيگانگﯽ« ﺑرچسب دقيقتری خواهد ﺑود تا »رواننژندی«.
آن دسته از افرادی که تحت تأثير چنين وضعيتﯽ هستند ،هرآنچه ﺑر آنها پديدار مﯽشود را ﺑهسادگﯽ
معادل واقعيت آنچيز ،تماميت آنچيز و تنها شکل وجود آنچيز تلقﯽ مﯽکنند .از اينرو ،آنچه افراد
»آينده« مﯽنامند ،سرشار است از خﺼائل اجتماعﯽ معمولﯽ که ظاهر و کارکردشان فقط اندکﯽ ﺑا آنچه
در اکنون موجود است تفاوت دارد ،البته اگر اﺑزارآﻻتﯽ را که فقط مﯽتوان در داستانهای علمﯽتخيلﯽ
ديد ﺑه حساب نياوريم.
اجزاء يﮏ نظام
ت چيزها ﺑا يﮏديگر در مقام
ﺑا چنين وضعيت ذهنﯽای ،هيچ نيازی ﺑه پﯽ
گيری مناسبا ِ
ِ
ِ
حس نمﯽشود ــ حتﯽ در ﺻورتﯽکه وجود چنين نظامﯽ تأييد شود ــ زيرا ،از قرار معلوم ،هيچ ماهيت
ضروریای وجود ندارد که ﺑخواهيم ﺑا چنين شيوهای ﺑه وجود آن پﯽ ﺑبريم .ﺑه همين سياق ،وقتﯽ چيزهايﯽ
که ﺑا آنها سروکار داريم را اجزاء محدود ،مستقل و همچنين ايستا قلمداد کنيم ،آنگاه همگﯽ ﺑه سادگﯽ
تأييد خواهند کرد که گذشتهای ﺑوده و آيندهای خواهد ﺑود ،اما وقتﯽ نوﺑت ﺑه فهم چيزی در اکنون مﯽرسد،
وجود گذشته و آينده ناديده گرفته مﯽشود .ﺑناﺑراين ،اگر افراد نمﯽتوانند شواه ِد سوسياليسم را که در
عناﺻر مختلف
کردن
اطراف آنهاست تشخيص دهند ،اين مسئله عمدتا ً نشئتگرفته از ناتوانﯽ در منتزع
ِ
ِ
سرمايهداری و پﯽگيری تخيلﯽ نحوهی کارکرد آنها در جايﯽ ديگر است .در عوض ،ﺑا چنين رويکردی،
شرايطﯽ که مرﺑوط ﺑه اين شواهد قلمداد مﯽشوند ،ﺑه نظر مﯽرسد که ﺑه شکلﯽ ﺑنيادين ﺑه هيچ نظام
اجتماعﯽای متعلق نباشند ،از اينرو ،هيچ نظامﯽ وجود ندارد که ﺑخواهيم اين عناﺻر را از دل آنها
ﺑيرون ﺑکشيم و يا در دل آن جای دهيم .ويژگﯽهای نظاممند و تاريخﯽ سرمايهداری و سوسياليسم که ﺑه
ما اجازهی چنين طرحريزیهايﯽ را مﯽدهند در اينجا غايبند.
4
ديالکتيﮏ ﺑهعنوان شيوهی مارکس در نظامﺑندی و تاريخمندکردن کليهی شرايط سرمايهداری ﺑه اين
مرتبط يﮏ ک ِل ارگانيﮏ ﺑدل شوند ،که البته اين کل ﺻرفا ً
عناﺻر
تﺼوير وارد مﯽشود تا اين شرايط ﺑه
ِ
ِ
افتادن اجزاء در مسير فعلﯽ و آنچه قرار است
چگونگﯽ ﺑه جريان
رويتپذيرترين وجه است در فرايند
ِ
ِ
اکنون ما ديگر نمﯽتواند انديشيدن را محبوس کند و همچون گذشته و آينده ﺑدل مﯽشود
ﺑشوند .ﺑا اين تمهيد،
ِ
کل آن فرايند ،مناسباتﯽ ضروری و قاﺑلکشف دارد .ﺑر مبنای
ﺑه مرحلهای از يﮏ فرآيند گذرا که ﺑا ِ
کلﯽ جوامع سوسياليست و
واکاوی اکنونﯽ که ﺑه اين شيوه درک شده ،مارکس ﺑاور دارد مﯽتواند رئوس ِ
پيش رو را تشخيص دهد.
کمونيس ِ
ت ِ
روش ديالکتيکﯽای که مارکس ﺑا استفاده از آن اين آينده را در دل اکنون سرمايهدارانه ﺑررسﯽ مﯽکند
ت ﺑين خﺼلتهای اﺻلﯽ سرمايهدارانهی
از چهار گام تشکيل شده است .1 .او در پﯽ آن است که مناسبا ِ
ضروری خود اين مناسبات را ــ
جامعهی ما را در اين لحظه درياﺑد .2 .او تﻼش مﯽکند پيششرطهای
ِ
که اکنون آنها را در مقام فرايندهای متقاﺑﻼً واﺑسته درک مﯽکند ــ در گذشته ﺑياﺑد ،و پيششرطهايﯽ که
مﯽياﺑد را ﺑه عنوان آغاز يﮏ حرکت گسترشياﺑنده درنظر مﯽگيرد که ﺑه اکنون منتهﯽ شده است .3 .او
سپس اين فرآيندهای مرتبط از نظر درونﯽ را که از نو ﺑهعنوان تضادها ﺻورتﺑندی شدهاند ،از دل
گذشته ،ﺑا گذار از اکنون و رو ﺑه آينده طرح مﯽريزد .اين طرحريزیها از آيندهی ﺑﻼواسطه حرکت
مﯽکنند ﺑه سمت راهحلﯽ محتمل ﺑرای اين تضادها در يﮏ آيندهی ميانمدت ،و تا گونهای از جامعه ادامه
مﯽياﺑند که حرکت ﺑه سوی آن در آيندهای دورتر محتمل است .4 .سپس مارکس ،مسير وارونه را پيش
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کمونيستﯽ آينده که ﺑه آنها دست پيدا کرده است ﺑهعنوان
مﯽگيرد و از مراحل سوسياليستﯽ و
ِ
ﺑازﺑينﯽ اکنون استفاده مﯽکند ،اکنونﯽ که ﺑرای درﺑرگرفتن گذشتهی خود ،در زمان
چشماندازهايﯽ ﺑرای
ِ
ضروری چنين آيندهای در نظر گرفته
ﺑه عقب گسترش يافته و حاﻻ ﺑه عنوان مجموعِ پيششرطهای
ِ
مﯽشود.
پيش از تشريح اين گامها ،ﺑايد ﺑه تعديل در دو مورد و روشنگری درﺑارهی موردی ديگر ﺑپردازيم.
نخست ،ﺑايد روشن شود که تبيين چگونگﯽ مطالعهی اين آينده ﺑه اين معنا نيست که درعمل چنين
مطالعهای انجام مﯽگيرد .در تبيين اين چگونگﯽ که مدّ نظر ما است ،جزئيات ﺑه اين منظور پيش کشيده
شدهاند که رويکرد ما را توضيح ﺑدهند و نبايد ﺑهعنوان نتايج يﮏ ﺑررسﯽ کامل قلمداد شوند ،هرچند من
تﻼش کردهام تا فقط از نمونههای واقعﺑينانه استفاده کنم .تعديل دوم مرﺑوط ﺑه اين نهيب ارسطو است که
در هر ﺑررسﯽ ما نبايد انتظار دقتﯽ ﺑيش از آنچه ماهيت موضوعمان روا مﯽدارد داشته ﺑاشيم .در درون
ﺑالقوگﯽ سوسياليسم ﺑهاندازهی کافﯽ واقعﯽ است اما اين ﺑالقوگﯽ اغلب ناروشن و همواره
سرمايهداری،
ِ
نادقيق است ،هم ﺑا توجه ﺑه شکلهای دقيقﯽ که ﺑسطوگسترش مﯽياﺑند و هم ﺑا توجه ﺑه زمانﺑندی يا
لحظهای که در آن تغييرات مورد انتظار رخ مﯽدهند .خﻼﺻه اينکه ،در پژوهيدن اين آينده در دل اکنون،
ما ﺑايد مراقب ﺑاشيم که ﺑر يﮏ استاندارد واحد ﺑرای دانش پافشاری نکنيم که دانش هيچگاه چنين چيزی
را ﺑر نمﯽتاﺑد.
ريزی ﺑرآين ِد تضادهای
روشنگری مرﺑوط ﺑه اين گزاره است که آيندهای که مارکس ﺑا استفاده از طرح
ِ
جامعه آشکار کرد ،همگﯽ از يﮏ جنس نيستند .طرحريزیهای گوناگون مارکس ،تقسيم اين آينده را ﺑه
چهار مرحلهی متفاوت ضروری مﯽکند که کمونيسم آخرين مرحلهی آنها است .مارکس از طريق
اکنون ما که از دل پيششرطهای خود در گذشته ظهور کرده
واکاوی سرمايهداری ــ ﺑهعنوان نظامﯽ در
ِ
است ــ آيندهی ﺑﻼواسطهی آن )يا توسعهاش در طﯽ چند سال آتﯽ( ،آيندهی نزديﮏ آن )يا وقوع ﺑحرانﯽ
قطع گذار ﺑين سرمايهداری و کمونيسم
که انقﻼب سوسياليستﯽ را ﺑه دنبال دارد( ،يﮏ آيندهی ميانمدت يا م ِ
که ما آن را »سوسياليسم« مﯽناميم و در نهايت ،آيندهی دور يا کمونيسم را نيز طرحريزی مﯽکند .اينکه
ﺑررسﯽ آنچه پيش روست تغيير مﯽکند ،تا
ديالکتيکﯽ خود چگونه ﺑرای
استفادهی مارکس از روش
ِ
ِ
اندازهای ﺑستگﯽ دارد ﺑه آن مرحلهی مشخﺼﯽ از آينده که در پﯽ پرداختن ﺑه آن است .ﺑااينکه در اينجا
ما توجهمان محدود ﺑه آنچيزی است که من آن را آيندههای »ميانمدت« و »دور« ناميدهام ،اما تلقﯽ
مارکس از آيندههای »ﺑﻼواسطه« و »نزديﮏ« را نمﯽتوان ﺑهکلﯽ ناديده گرفت ،زيرا پيامدهايﯽ که او
ﺑرای اين آيندهها پيش مﯽافکند ﺑه ﺑخشﯽ از انتظارات او ﺑرای سوسياليسم و کمونيسم نفوذ مﯽکند.
5
حال ﺑا لحاظ کردن اين تعديلها و اين روشنگری ،مﯽتوانيم ﺑه ﺑحث درﺑارهی چهار گام مارکس ﺑازگرديم،
ﺑرﺑايد .همانگونه که
يعنﯽ مسيری که او طﯽ مﯽکند تا رمز و راز آينده را از مخفﯽگاه آن در اکنون ُ
ْ
کنش ارگانيکﯽ ﺑود که ويژگﯽ جامعهی سرمايهداری
نخست پيگيری خطوط
اشاره کردم ،گام
اﺻلﯽ درهم ِ
ِ
در اين لحظهی مشخص از تاريخ است ــ يعنﯽ مشخﺼا ً خطوطﯽ که انباشت سرمايه و مبارزهی طبقاتﯽ
فعلﯽ ما از خﺼلتﯽ مشخﺼا ً
را در نظر مﯽگيرند .مارکس ﺑه منظور تمرکز ﺑر آنچه در وضعيت
ِ
سرمايهدارانه ﺑرخوردار است ،ﺑايد ﺑرخﯽ کيفيات را که هم واقعﯽاند و هم ﺑرای ﺑررسﯽ مسائلﯽ ديگر
از اهميت ﺑرخوردارند ،منتزع کند )ناديده ﺑگيرد( ،کيفياتﯽ که در مقام جزئﯽ از نظامهای ديگر ﺑه
جامعهی ما تعلق دارند ،يعنﯽ نظامهايﯽ همچون جامعهی انسانﯽ )که کل تاريخ نوع انسان را در ﺑر
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مﯽگيرد( ،يا جامعهی طبقاتﯽ )که کل دورهی مرﺑوط ﺑه تاريخ طبقاتﯽ را در ﺑر مﯽگيرد( ،يا جامعهی
سرمايهداری مدرن )که ﺻرفا ً متأخرترين مراحل سرمايهداری را در ﺑر مﯽگيرد( ،يا جامعهی
منحﺼرﺑهفردی که در زمان و مکان فعلﯽ موجود است )که ﺻرفا ً آنچه در حال حاضر نزد ما موجود
است درﺑر مﯽگيرد( .تمامﯽ جوامع و هرآنچه در آنان موجود است ،متش ّکل از کيفياتﯽ است که ذيل اين
مختلف عموميت قرار مﯽگيرند .ﺑهيکباره لحاظکردن تمامﯽ آنها ــ که همان شيوهی مرسوم
ِ
سطوحِ
مواجههی اغلب مردم ﺑا آن است ــ ﺑه طرحﯽ گيجکننده و چهلتکه از قطعات ناهمگونﯽ مﯽانجامد که
درک ارتباطات نظاممندی را که در هريﮏ از اين سطوح وجود دارد دشوار مﯽسازد .مارکس در همان
آغاز ﺑا عزمش ﺑرای کنارگذاشتن تمامﯽ سطوح غيرسرمايهدارانهی عموميت از حيطهی توجه ،يعنﯽ
کردن موقت ﺑر ويژگﯽهای سرمايهدارانهی افراد ،فعاليتها و محﺼوﻻتﯽ که ﺑا آنها مواجه
تمرکز
ِ
است ،از دامهايﯽ مﯽجهد که جامعهی انسانﯽ يا تاريخ طبقاتﯽ يا ديگر سطوح مورد اشارهی ﺑاﻻ،
مﯽتوانست ﺑر سر راه او قرار دهد تا از ﺑه انجام رساندن وظيفهاش در مقام پيشتاز ما در اسلوبﺑخشﯽ
ﺑه سرمايهداری ﺑاز ﺑماند.
اين نگاه رايج ﺑه سرمايهداری ﺑه مثاﺑهی ﺑرآين ِد همهچيز در جامعه ،و نه »ﺑرشﯽ« سرمايهدارانه از
اين چيزها ،سرچشمهی تمام اعتراضات رايجﯽ است که اخيرا ً از سوی پسامدرنها و نظريهپردازان
گرفتن نقش نژاد ،جنسيت ،ملت و دين متهم
جنبشهای اجتماعﯽ طرح مﯽشود و مارکس را ﺑه ناديده
ِ
مﯽکند .دستکم درﺑارهی نوشتههای نظاممند مارکس مﯽتوان اينگونه ادعا کرد که او ﺑه اين دليل تمامﯽ
اين عوامل را ناديده مﯽگيرد که همگﯽ مقدم ﺑر سرمايهداری هستند و متعاقبا ً نمﯽتوانند ﺑخشﯽ از آنچه
منحﺼرا ً مرﺑوط ﺑه سرمايهداری است ﺑاشند .ﺑا اينحال ،تمامﯽ اين وضعيتها ،در همراهﯽ ﺑا ا َشکال
خود در مقام ﺑخشﯽ از جامعهی طبقاتﯽ يا حيات نوع انسان ،شکلﯽ سرمايهدارانه ﺑه خود مﯽگيرند،
مهمترين کيفيات آنها ﺑه سطوح متأخر عموميت يورش مﯽﺑرد و عظيمترين تأثير خود را ﺑر همين نقطه
)و ﺑر ما ،مادامﯽکه تحت انقياد اين سطوح هستيم( وارد مﯽکند .ﺑا اينحال ،هدف اﺻلﯽ تﻼش پژوهشﯽ
مارکس که کشف قوانين حرکت شيوهی توليد سرمايهداری ﺑود ،ﺻرفا ً نيازمن ِد تمرکز محدودتری ﺑود.
ت منحﺼرﺑهفرد سرمايهداری ،از چشماندازهای متفاوت ،ﺑه ﺑررسﯽ
مارکس ﺑا تمرکز ﺑر کيفيا ِ
مهمترين درهمکنشهای اکنون مﯽپردازد ،ﺑا اينحال ،فرايندهای اقتﺼادی ،ﺑهخﺼوص فرايندهای
موضوع آن هستند .مارکس ﺑرای اجنتاب از تأکيد
اقتﺼادی در توليد ،همزمان چشمانداز مطالعه و نيز
ِ
ﺑيشازحد و يا ﺑﯽاهميت نشان دادن مسائل ،يعنﯽ همان ويژگﯽ يﮏجانبهترين مطالعات ،مناسبات ﺑين کار
تمامﯽ ديگر
پرداختن مارکس ﺑه
و سرمايه را ﺑه نوﺑت از چشمانداز هريﮏ ﺑررسﯽ کرده است ،درواقع
ِ
ِ
ت عمدهای که ﺑررسﯽ کرده نيز از چنين خﺼلتﯽ ﺑرخوردار است .ﺑهعﻼوه ،واقعيت ديگری که ﺑه
مناسبا ِ
همان اندازه مهم است ،وجود مناسبات درونﯽ ﺑين تمامﯽ عوامل اﺑژکتيو و سوﺑژکتيو است ،از اينرو،
وضعيتها هرگز ﺑدون ارتباط جدانشدنﯽشان ﺑا مردمانﯽ که در آن تأثير مﯽگذارند و از آن تأثر مﯽپذيرند،
وارد حوزهی مطالعهی مارکس نمﯽشوند .داستان افراد نيز ﺑه همين سياق است ــ هميشه ﺑايد آنها را در
ﺑافتار خود درک کرد ،ﺑه همراه تمامﯽ الزامات اين ﺑافتار که ﺑخشﯽ از آنچه و آنکه اين مردمان هستند
را شکل مﯽدهد .همانگونه که مارکس مﯽگويد ،سرمايه »در عين حال همان سرمايهدار است« ):1973
.(412
اکنون سرمايهدارانه ﺑه سياقﯽ که از آن سخن رفت ،دومين گامﯽ که مارکس در مسير
پس از ﺑازسازی
ِ
جستجوگریاش ﺑرای رهاسازی آينده مﯽپيمايد ،ﺑررسﯽ پيششرطهای اکنون در گذشته است .اگر
ديالکتيکﯽ اکنون موضوع مطالعهی خود را همچون مجموعهی ﺑسياری از مناسبات در نظر
مطالعهی
ِ
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مﯽگيرد ،ﺑناﺑراين ،مطالعهی ديالکتيکﯽ گذشته نيازمند آن است که اين مناسبات را همچنين در مقام فرايند
نيز در نظر ﺑگيرد .تاريخ ﺑه ميان مﯽآيد تا تکامل پايدار ،و احتماﻻً
ناموزون ،وضعيتهای متقاﺑﻼً واﺑسته
ِ
را معنا ﺑخشد .البته که گذشته پيش از حال مﯽآيد ،و در ﺑازگويﯽ داستان ،معموﻻً از اﺑتدا آغاز مﯽکنند و
ﺑه پيش مﯽروند .اما توالﯽ ﺻحيح در پژوهش ،آغازيدن از اکنون است و درواقع همان چيزی که مارکس
ﺑازسازی اکنون ﺑه دست مﯽآورد ،راهنمای او ﺑرای جستوجو در گذشته است و ﺑه او کمﮏ مﯽکند
در
ِ
ﺑفهمد که ﺑايد در پﯽ چه ﺑاشد و تا چه اندازه ﺑرای يافتن آن ﺑه عقب ﺑازگردد .پرسشﯽ که مطرح مﯽشود
اين است :در گذشته چه چيزی ﺑايد رخ دهد که اکنون همان ﺑشود که هست؟ اين ﺑه معنای آن نيست که
آنچه رخ داده از پيش مقد ّر ﺑوده )گرچه ممکن است دﻻيلﯽ قانعکنندهای ﺑرای آن ﺑياﺑيم( ،ﺑلکه ﺻرفا ً
يعنﯽ اين واقعه واقعا ً رخ داده و اين نتايج را ﺑه دنبال داشته است .پﯽگيری چنين رويکردی است که
ب پيششرطهای مهم سرمايهداری در آن
مارکس را ﺑه فئوداليسم متأخر رساند ،يعنﯽ دورانﯽ که اغل ِ
زمان پايهريزی شد.
6
اکنون سرمايهدارانه و مقرر کردن خاستگاههای آن در
ارگانيﮏ
کنش
ِ
مارکس پس از ﺑازسازی درهم ِ
ِ
گذشته ،آمادهی آن است که گرايشهای اﺻلﯽای را که در گذشته يافته است ،ﺑه يکﯽ از سطوحِ آينده
گام سوم روش خود ،اين گرايشها را ،در مقام »تضادها« ،ﺑاری ديگر منتزع
طرح افکند .او ﺑهعنوان ِ
)ﺑازسازماندهﯽ ،ﺑازسازی( مﯽکند که اين عمل ،ﺑر درهمکنشﯽ آنها در مقام فرايندهايﯽ تأکيد مﯽکند که
همزمان متقاﺑﻼً تقويتکننده و متقاﺑﻼً تحليلﺑرندهی يﮏديگرند .در ﺑلندمدت ،آنچه غلبه پيدا مﯽکند ،جنبهی
ْ
واقعيت کليتﯽ است ﺑه شکلﯽ درونﯽ
ﺑنيادين فعاليت مارکس اين است که
تحليلﺑرنده خواهد ﺑود .فرض
ِ
درهمتنيده ،و در عينحال واج ِد اﺑعاد زمانﯽ و مکانﯽ .چيزهای مجزا و مستقل )دستکم اگر آنها را
مجزا و مستقل درک کنيم( نمﯽتوانند در تضا ِد ﺑا يﮏديگر قرار گيرند ،چرا که تضاد دﻻلت ﺑر تغييری
چشمگير در هر ﺑخش دارد که ﺑه همان مقياس ﺑاعث تغييری در سراسر نظام مﯽشود؛ ﺑه همين سياق،
چيزهای ايستا )ﺑازهم دستکم اگر اينگونه درک شوند( نيز نمﯽتوانند در تضاد ﺑا يﮏديگر قرار گيرند،
چراکه تضاد دﻻلت ﺑر آن دارد که در ادامهی مسير ،تﺼادمﯽ ﺑين عناﺻر متضاد در راه است .کارﺑرد
»تضاد« در منطق ﺻوری و نيز ارجاع ﺑه ﺑرخﯽ رواﺑط ﺑين مقوﻻت اقتﺼاد سياسﯽ سرمايهداری )يعنﯽ
حوزهی ديالکتيﮏ نظاممند( نه ﺻرفا ً يﮏ استثناء در آثار مارکس ،ﺑلکه نشانﯽ است از تمايل او ــ که در
رساندن تنها ﺑخشﯽ از آنچه از
سراسر آثارش آشکار است ــ ﺑرای استفاده از يﮏ مفهوم ﺑه منظور
ِ
معنای آن در نظر دارد .دستآخر ،ﺑا توجه ﺑه آنچه پيشتر درنتيجهی ﺑررسﯽ اکنون و گذشته ﺑه دست
آمده ﺑود ،مﯽتوان گفت که تضادهای مورد نظر مارکس ،ﺑه همان ميزان که دارای محتوايﯽ عمدتا ً
اقتﺼادی هستند ،از اﺑعاد اﺑژکتيو و سوﺑژکتيو نيز ﺑرخوردارند.
رگير اين امور را
تضادهای مورد نظر مارکس ،وضعِ فعلﯽ امور در سرمايهداری از جمله افرا ِد د ِ
ﺑهگونهای سامان مﯽدهد که چگونگﯽ ﺑسطوگسترش اين مجموعهی مناسبات ،فشاری که توازن فعلﯽ
آنها را تهديد مﯽکند و تغييرات احتمالﯽ پيش ِرو را آشکار سازد .در پرتو فهم اين تضادها ،اکنون هم
گذشتهی واقعﯽاش را درﺑر مﯽگيرد و هم آيندهی محتم ِل پيشرو را ،ﺑه گونهای که هر مرحلهی تاريخﯽ
امکان مﯽياﺑد تا ﺑر ديگر مراحل نور راهنمای خود را ﺑتاﺑاند .مارکس در اواي ِل حرفهی خود ،مسائل
جامعه را ﺑا مسائل دانش جبر مقايسه مﯽکرد که در آن ،تنها زمانﯽ مﯽتوان ﺑه پاسخ رسيد که ﺑه
فرمولﺑندی رضايتﺑخشﯽ از مسئله دست پيدا کنيم ) .(106 :1967او ﺑاور داشت که راه ح ِل مسائل
سرمايهداری نيز ،هنگامﯽ که در قالب تضادها ﺑازﺻورتﺑندی شود ،ﺑيشازپيش روشن خواهند شد.
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مارکس ﺑا پيشراندن اين تضادها تا نقطهی انحﻼل و ورای آن ،يعنﯽ نقطهای که سرشت انحﻼل ﺑه
عناﺻری از آنچه در پﯽ خواهد آمد شکل دهد ،قادر مﯽشود چشماندازی کلﯽ از سوسياليسم و کمونيسم
ﺑهدست آورد .انحﻼل تضادها مﯽتواند جزئﯽ و موقتﯽ ،يا کامل و دائمﯽ ﺑاشد .در حالت نخست ،که مثال
آن را در ﺑحرانهای رايج سرمايهداری مﯽﺑينيم ،عناﺻر درگير ﺻرفا ً ﺑه گونهای ﺑازآرايﯽ مﯽشوند که
ﺑه ميدان آمدن حالت دوم ،يعنﯽ انحﻼل کامل و دائمﯽ ،را ﺑه تعويق ﺑيندازد .آنچه اينجا ﺑرای ما اهميت
دارد آنگونه انحﻼلﯽ است که تمامﯽ تضادهای اﺻلﯽ سرمايهداری را ﺑه ﺻورت کامل و دائمﯽ دگرگون
سازد.
مارکس سرمايهداری را سرشار از تضادهای متقاطع و همپوشان مﯽداند ) .(218 :1963تضادهای
مهمتر در اين ميان عبارتند از تضاد ﺑين ارزش مﺼرف و ارزش مبادله ،ﺑين کار و سرمايه در فرايند
توليد )و کارگر و سرمايهدار در مبارزهی طبقاتﯽ( ،ﺑين نيروهای مولد سرمايهداری و مناسبات توليد
سرمايهداری ،ﺑين رقاﺑت و همکاری ،ﺑين علم و ايدئولوژی ،ﺑين دموکراسﯽ سياسﯽ و ﺑندگﯽ اقتﺼادی و
شايد تعيينکنندهترين آنها ،يعنﯽ تضاد ﺑين توليد اجتماعﯽ و تﺼاحب خﺼوﺻﯽ )يا آنچه ﺑرخﯽ ذيل
»منطق توليد درﺑراﺑر منطق مﺼرف« ﺑازشناسﯽ کردهاند( .در تمامﯽ اين تضادها ،مﯽتوان مشاهده کرد
که همزمان ﺑا تکوين گرايشهای واﺑسته ﺑه يﮏديگر در طول زمان ،آنچه پيشتر تحت عنوان »شواهدی
ﺑر سوسياليسم« درون سرمايهداری ﺑه آن اشاره کرده ﺑودم نيز ﺑازآرايﯽ شده است .ﺑا توجه ﺑه اينکه اين
شواهد ﺑهعنوان جزئﯽ از تضادهای عمدهی سرمايهداری در نظر گرفته مﯽشوند ،شکلهای فعلﯽ آنها
شدن يﮏ ﺑالقوگﯽ عظيم ﺑاشند.
ﺻرفا ً مﯽتوانند لحظهای گذرا در رون ِد آشکار
ِ
هر ضرورتﯽ )يا ﺑه عبارتﯽ ﺑهتر ،هر احتمالﯽ( که ﺑتوان در تﻼش مارکس ﺑرای ترسيم يﮏ انقﻼب
سوسياليستﯽ در آيندهی نزديﮏ ــ ﺑه همانمعنايﯽ که از آن سخن گفتم ــ يافت ،نتيجهی اثبات اين نکته از
سوی اوست که ﺑازتولي ِد شرايط ﺑنيادی سرمايهداری روزﺑهروز دشوارتر مﯽشود ،در حالﯽکه شرايطﯽ
که سوسياليسم را ممکن مﯽسازند ﺑه سرعت ﺑسطوگسترش يافتهاند .تمامﯽ اينها در دل تضادهای اﺻلﯽ
سرمايهداری قرار دارد .ﺑنا ﺑر تحليل مارکس ،اين تضادها نشان مﯽدهند که سرمايهداری ﺑهﺻورت
فزايندهای مخرب ،ناکارآمد ،غيرعقﻼنﯽ و دستآخر ناممکن مﯽشود ،درحالﯽکه همزمان ،سوسياليسم
چنان رخ مﯽنمايد که ﺑه شک ِل فزايندهای عملﯽ ،منطقﯽ ،قاﺑلفهم ،ضروری و حتﯽ ﺑديهﯽ مﯽشود ،و اين
عظيم آگاهﯽسازی است که اين حقايق را مخدوش مﯽکند.
ﺑهرغم تمامﯽ شرايط ﺑيگانهی زندگﯽ و ﺻنعت
ِ
ﺑناﺑراين ،ﺑه نظر مارکس ،مسئله فقط ﺑر سر زمان و فرﺻت مناسب است تا سازمانياﺑﯽ ،آگاهﯽ و
تاکتيﮏهای طبقهی ﺑهپاخاسته منجر ﺑه اين دگرگونﯽهای موردانتظار شود.
7
تﺼور مارکس از آنچه پس از انقﻼب رخ مﯽدهد ،عمدتا ً ﺑرآمده از پيشﺑينﯽ شکلهايﯽ است که انحﻼ ِل
تضادهای عمدهی سرمايهداری ،ﺑه دستان طبقهی حاکم جديد ،يعنﯽ کارگران ،احتماﻻً ﺑه اين شکلها
منتهﯽ خواهد شد؛ همان کارگرانﯽ که پيشتر ﺑه دليل مشارکتشان در يﮏ انقﻼب موفق و همچنين ﺑه
واسطهی اينکه منافع طبقاتﯽشان راهنمای آنها ﺑرای تﺼميمگيریهای مهم ﺑوده است ،ﺑهشکلﯽ چشمگير
استثمار خود ﺑهعنوان يﮏ طبقه و همگام ﺑا آن ،تمامﯽ
منافع الغای روند
ترين اين
ْ
ِ
تغيير کردهاند .مهم ِ
شرايط پشتيبان اين استثمار است .البته اينکه موفقيت در اين هدف تا چه ميزان ﺑه درازا خواهد انجاميد،
ِ
مسئلهی ديگری است .ﺑناﺑراين ،پرسش اين نيست که »چرا کارگران چنين خواهند کرد؟« ﺑلکه اين است
که »وقتﯽ کارگران ﺑه قدرت ﺑرسند ،ﺑا توجه ﺑه منافعشان ،چرا ﺑايد کاری جز اين ﺑکنند؟«
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ﺑرای آنکه منافع طبقاتﯽ ﺑتواند ﺑاری را که اين شرح از چشمانداز آينده ﺑر دوش آن گذاشته است تحمل
کند ،ﺑايد مناسبات ﺑين طبقات مختلف در گذشته ،از جمله منافع آنها ،را در چارچوب تضادهای اﺻلﯽای
قرار دهيم که اکنون را ﺑه گذشته و آينده مرتبط مﯽسازد .تنها از رهگذر فهم اينکه منافع طبقاتﯽ
سرمايهداری چگونه تعيينکنندهی شکلها و کارکردهای آنچيزی است که »شواهدی ﺑر سوسياليسم«
درون سرمايهداری ناميدهام )گام نخست( ،و همچنين ،اينکه اين شکلها و کارکردها ،در پاسخ ﺑه همين
منافع ،چگونه در گذر زمان ﺑسط و گسترش يافتهاند )گام دوم( ،مﯽتوانيم ﺑفهميم که در چه مدتزمانﯽ
اين شکلها و کارکردها ،در پاسخ ﺑه تقاضای يﮏ طبقهی حاکم جديد ﺑا منافعﯽ متفاوت ،تغيير خواهند
داران پيش
کرد )گام سوم( .ﺑه ﺑيان ديگر ،هنگامﯽ که سرمايهداران )و همچنين اشرافيت فئودالﯽ و ﺑرده
ِ
از آنها( توانايﯽ شکل دادن ﺑه جامعه منطبق ﺑا منافع طبقاتﯽ خود را ﺑهدست آوردند ،چنين کردند و
کارگران نيز چنين خواهند کرد .اگر ﺑه قدرت رسيدن کارگران ،ﺑهعﻼوهی شرايط مادیای که
طبقاتﯽ
سرمايهداری ﺑه وجود آورده است احتمال سوسياليسم را ﺑه ما ارائه کند ،ﺑه همين اعتبار ،منافع
ِ
خﺼوص کارگران ،ﺑه عﻼوهی از ميان ﺑرداشته شدن موانعﯽ که شناسايﯽ اين منافع را ذيل
ﺑه
ِ
سرمايهداری دشوار مﯽساخت ،ﺑيشترين دليل ﺑر ضرورت سوسياليسم را ﺑه ما مﯽدهد.
گرچه تﺼور مارکس از سوسياليسم )يا همان آيندهی ميانمدت( عمدتا ً ﺑرآمده از تضادهای سرمايهداری
است ،اما تﺼور او از کمونيسم )يا همان آيندهی دور( نه تنها ﺑرآمده از اين تضادها )يعنﯽ ،نه فقط ﺑرآمده
از پيشﺑرد راههای انحﻼل اين تضادها ،فراتر از دستياﺑﯽ ﺑه سوسياليسم( است ،ﺑلکه همچنين ﺑرآمده
از تضادهايﯽ است که ﺑه نظر مارکس در تاريخ طبقاتﯽ و حتﯽ در خو ِد سوسياليسم ،مادامﯽ که کماکان
يﮏ ﺻورتﺑندی طبقاتﯽ مشخص ﺑاقﯽ ﺑماند ،وجود دارد .پس از آنکه سوسياليسم ﺑه نقطهی مشخﺼﯽ
از تکامل رسيد ــ ﺑهخﺼوص وقتﯽ که همگﯽ ﺑه کارگر ﺑدل شوند ،تمامﯽ وسايل توليد اجتماعﯽ شوند و
دموکراسﯽ ﺑه تمامﯽ رستهها گسترش ياﺑد ــ تضادهايﯽ که از همان آغاز شکلگيری طبقات )که ﺑه شکل
کلﯽ تقسيم کار ،مالکيت خﺼوﺻﯽ ،دولت و غيره مرتبط است( موجود ﺑودند ،ﺑهتدريج منحل مﯽشوند.
ِ
در عين حال ،و از رهگذر همان فرايندها ،تضادهايﯽ که کماکان در سوسياليسم نيز موجود است ،چرا
ت مخﺼوص
که همچنان شکلﯽ از جامعهی طبقاتﯽ است )و شکلﯽ از تقسيم کار ،مالکيت خﺼوﺻﯽ و دول ِ
ﺑه خود را داراست که مارکس آنها را ذيل »ديکتاتوری پرولتاری« جمعﺑندی مﯽکند( ،ﺑه تدريج منحل
خواهند شد .آنچه گسست کيفﯽ از سوسياليسم ﺑه کمونيسم را مشخص مﯽکند ،همين انحﻼل تضادها از
تمامﯽ اين مراحل همپوشان يعنﯽ سرمايهداری ،جامعهی طبقاتﯽ و سوسياليسم ،و نيز انحﻼل ﺑيگانگﯽ
مﻼزم ﺑا اين مراحل است؛ ﺑه همين علت است که درک کمونيسم ﺑرای اغلب افراد در روزگار فعلﯽ
ﺑسيار دشوار است.
اﺻلﯽ ارگانيﮏ در اکنون
تﻼقﯽ
ﺑهطور خﻼﺻه :مارکس ﺑرای مطالعهی آينده ،از طرحريزی نقاط
ِ
ِ
سرمايهداری آغاز مﯽکند .سپس ،پيششرطهای وجود آنها را در گذشته مطالعه مﯽکند و دست آخر ﺑا
عنوان تضادها منتزع
پيشﺑر ِد گرايشات اﺻلﯽای که در هردو زمان يافته است ،گرايشاتﯽ که تحت
ِ
شدهاند ،و رساندن اين تضادها ﺑه نقطهی انحﻼل و فراتر از آن ،يعنﯽ تا جايﯽ که ﺑرای آن مرحلهای از
آينده که مورد نظر اوست کارکرد دارد ،کار خود را ﺑه پايان مﯽﺑرد .ترتيب حرکت او اکنون ،گذشته و
راندن مستقيم از اکنون ﺑه آينده يا ،همچون
آينده است )ﺑرخﻼف اکثر تﻼشهای آيندهشناسانه ﺑرای پيش
ِ
گرفتن کامل اکنون ،مستقيما ً ﺑه سوی آينده مﯽشتاﺑند(.
ﺑسياری از تﻼشهای آرمانشهری ،که ﺑا ناديده
ِ
8
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روش مارکس ﺑرای مطالعهی آينده کماکان تکميل نشده است .در گام چهارم و آخر ،مارکس رويکردش
را معکوس مﯽکند و از چشمانداز مرحلهی سوسياليستﯽ و کمونيستﯽ که در آينده يافته است ،ﺑرای ﺑررسﯽ
ضروری تحقق
مجد ِد اکنون استفاده مﯽکند که اين اکنون )همراه ﺑا گذشتهاش( را نمﯽتوان پيششرط
ِ
چنان آيندهای قلمداد کرد .اين گام نهايﯽ ،گرچه چندان مورد توجه قرار نگرفته است ،اﺻلﯽترين اﺑزاری
است که مارکس ﺑا استفاده از آن »آخرين دستکاریها« را در واکاوی خود از سرمايهداری انجام مﯽدهد.
اين گام ،همچنين ﺑخشﯽ از روش او ﺑرای مطالعهی آينده است ،زيرا فرايندی که در اينجا ﺑه شرح آن
پرداختم ،فرايندی در جريان و در حال دگرگونﯽ است .مارکس ﺑر اساس آنچه از طﯽ کردن اين گامها
عمل ﺑازسازی اکنون ،يافتن
آموخته است ،از نو رقص ــ رقص ديالکتيﮏ ــ را آغاز مﯽکند .زيرا
ِ
پيششرطهای آن در گذشته ،پﯽگيری آيندهی محتمل آن و جستجوی پيششرطهای اين آينده در اکنون،
گسترش گذشته درک خواهد شد ،هرگز تماما ً ﺑه پايان نمﯽرسد.
که پس از طﯽ اين مراحل همچون
ِ
هم آناتومﯽ ميمون است« ) ،(300 :1904و همين موضوع
ﺑه قول مارکس» ،آناتومﯽ انسان کليد ف ِ
درﺑارهی راﺑطهی ﺑين مراحل متأخر و متقدم جامعه نيز مﺼداق دارد .همانگونه که اکنون راهﯽ ﺑرای
فهم گذشته فراهم مﯽکند ،آينده )که همان آيندهی محتمل تا مرزهايﯽ است که ما مﯽتوانيم ﺑه آن تعيّن
تمام
فهم اکنون فراهم مﯽکند .اين درک مارکس از کمونيسم است که ﺑهرغم ِ
ﺑخشيم( نيز راهﯽ ﺑرای ِ
نواقﺼش ،ﺑرای مثال ﺑه او کمﮏ مﯽکند که سرمايهداری را دروازهای ﺑه تاريخ انسان ﺑداند و نه غايت
های منحﺼرا ً سرمايهدارانهی جامعهی
آن ،و همچنين اين موضوع را ﺑرای او سادهتر مﯽکند که کيفيت ِ
فعلﯽ )يعنﯽ آن کيفيتهايﯽ که در مقام پيششرطهای سوسياليسم عمل مﯽکنند( را از کيفيتهايﯽ که اين
جامعه در مقام مرحلهای از جامعهی طبقاتﯽ و انسانﯽ داراست متمايز کند .ﺑه عﻼوه ،کمونيسم ﺑرای
مارکس ،نهتنها استانداردی است که در مقايسه ﺑا آن ،ﺑخش اعظم آنچه امروز موجود است ناقص تلقﯽ
مﯽشود ،ﺑلکه همچنين ،معياری ﺑرای تعيين اولويتهای پژوهش و سياست است که ﺑا کمﮏ آن مﯽتوان
ﺑين تغييراتﯽ که سرمايهداری قادر ﺑه جذب آنها است و تغييراتﯽ که نيروهای گذار را ﺑه تحرک وا
مﯽدارند تمايز قائل شد.
طبقاتﯽ جامعهی سوسياليستﯽ ،که در مفهوم »ديکتاتوری پرولتاريا« مجسم شده است،
خﺼلت آشکارا
ِ
تشخيص خﺼلت طبقاتﯽ ناآشکارتر سرمايهداری را آسانتر مﯽکند .ﺑناﺑراين ،اﺻرار ﺑر اينکه دولت
ظواهر دموکراتيﮏ آن ،ديکتاتوری طبقهی سرمايهدار است ،نبايد چندان
سرمايهداری ،فارغ از تمامﯽ
ِ
تعجبﺑرانگيز ﺑاشد ،چراکه اين تأکيد ،کارآمدترين روش ﺑرای ايمن کردن مردم عليه خطرات سياستهای
رفورميستﯽ است )خسران نظریای که حزب کمونيست فرانسه و ساير احزاب کمونيست ،ﺑا حذف تمامﯽ
ارجاعات ﺑه مفهوم ديکتاتوری پرولتاريا در ﺑرنامههايشان متحمل شدند ،از همينرو است(.
اما ورای تمامﯽ اين مباحث ،ﺑازﺑينﯽ اکنون از چشمانداز آيندهی احتمالﯽ آن ،ﺑا انضمامﯽ کردن
شدن اين
ت اين اکنون ﺑرای چنان آيندهای وجود دارد ،ﺑاعث رؤيتپذير
ﺑالقوگﯽای که در تمامﯽ لحظا ِ
ِ
ﺑالقوگﯽ مﯽشود» .گذشته نمرده است ــ حتﯽ نمﯽتوان گفت اين گذشته ﺑه گذشته متعلق است« اين نقلقو ِل
منتسب ﺑه ويليام فاکنر ،احتماﻻً از سوی مارکس اينگونه ادامه مﯽيافت که »و آينده نيز زاده نشده است
ــ حتﯽ نمﯽتوان گفت اين آينده ﺑه آينده متعلق است« .آينده در شک ِل ﺑالقوگﯽ در د ِل اکنون موجود است،
اما تا ﺑه اين لحظه اين شکل از هيچ محتوای خاﺻﯽ ﺑرخوردار نبوده ،چرا که ﺑه روی هر محتوای
ممکنﯽ گشوده ﺑوده است .حال ،ﺑه هرجا ﺑنگريم ،نهتنها مﯽتوانيم ﺑبينيم که اين محتوا چيست ،ﺑلکه اينکه
چه مﯽتواند ﺑاشد ،اينکه واقعا ً چه مﯽتواند ﺑاشد ،نه ﺻرفا ً ﺑه علت اينکه ميلمان چنين مﯽطلبد ،ﺑلکه ﺑه
اين دليل است که تحليل يادشده ﺑه ما نشان مﯽدهد که اين محتوا چگونه است .ديدن »امور واقعِ«
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سرمايهداری ﺑه مثاﺑهی »شواهد«ی ﺑر سوسياليسم ،استدﻻلهای فراوانﯽ را ﺑه سود سوسياليسم پديد
ْ
درون
پنهان
کردن کارگران ﺑه امکانهای خارقالعادهای که
مﯽآورد .ﺑهعﻼوه ،آگاه ساختن و حساس
ِ
ِ
ت کنشگری سياسﯽ افزايش
هستﯽ روزمرهی سرکوﺑگر آنان وجود دارد ،عميقا ً قدرت آنها را در جه ِ
ِ
مﯽدهد ،آنهم از رهگذر مشخص کردن اينکه چگونه و همراه ﺑا چه کسانﯽ ﺑايد دست ﺑه کنش زد )يعنﯽ
کارگيری اين امکانها ﺑهرهمند مﯽشوند(؛ و همچنين،
تمام کسانﯽ که ﺑه ﺻورت ﺑﻼواسطه از ﺑه
ِ
اعتمادﺑهنفس آنان ﺑه موفقيتشان را نيز ارتقاء مﯽﺑخشد .خﻼﺻه ،تحليل ديالکتيکﯽ مارکس ،ﺑهوسيلهی
کردن سرمايهداری ﺑا الحاق کمونيسم ،اين ﺑالقوگﯽ را »رها مﯽسازد« تا نقش ضروریاش را در
غنﯽ
ِ
کمﮏ ﺑه رهاسازی ما ايفا کند.
ﺑا توجه ﺑه تمامﯽ اينها ،آينده ﺑه همان اندازه که ﺑرای فهم خود آينده مهم است ،ﺑرای فهم اکنون و
گذشته نيز ﺑا اهميت مﯽشود .و هميشه ،ﺑازگشت از آينده ﺑه اکنون ،مجموعهای تازه از گامها را تشويق
گسترش تحليل در هر مرحله آموخته شده ،از اکنون ﺑه
مﯽکند که ﺑا استفاده از آنچه تازه ﺑرای تعميق و
ِ
گذشته و سپس ﺑه آينده راه ﺑبرد.
9
پيش از نتيجهگيری ،ﺑايد تأکيد کرد که ترسيم آينده ﺑا استفاده از روشﯽ که خطوط کلﯽ آن در اينجا
ﺑررسﯽ شد ،نه قطعﯽ که ﺻرفا ً از سطح ﺑاﻻيﯽ از احتمال ﺑرخوردار است و حتﯽ ﺑعد از اين نيز ،شتاب
و شکلهای مشخﺼﯽ که اين روند خواهد داشت ،پيشاپيش تا حد زيادی ﺑه خاصﺑودگﯽ يﮏ مکان
مشخص ،فرازونشيبهای مبارزهی طبقاتﯽ ،و همچنين تﺼادف واﺑسته است .همانطور که مﯽدانيم،
مارکس »ﺑرﺑريت« را نيز يکﯽ از پﯽآيندهای محتمل سرمايهداری قلمداد مﯽکرد ،اگرچه او در مقايسه
ﺑا ما ،که پس از وقايع خونين سدهی پيشين ﺑايد توجه ﺑيشتری ﺑه اين احتمال داشته ﺑاشيم ،احتمال کمﯽ
ﺑرای وقوع آن قائل ﺑود و از اينرو ،ﺑسيار اندک هم ﺑه آن توجه کرد.
ﺑهمنظور اجتناب از ﺑدفهمﯽهای احتمالﯽ درﺑارهی آنچه در اين نوشتار قﺼد انجام آن را داشتهام ،ﺑايد
اضافه کنم که شرح من از روش مارکس قرار نيست که کامل يا نهايﯽ ﺑاشد ،ﺑلکه همراستا ﺑا رويکرد
خود مارکس ﺑه مسئلهی ﺑازنمايﯽ ،ﺻرفا ً ارزياﺑﯽای اوليه از اين موضوع است .ﺑهعﻼوه ،ﺑاور ندارم که
ريزی ﺑالقوگﯽ موجود ،ﺻرفا ً اﺑزاری است ﺑرای پرده ﺑرداشتن
استفادهی مارکس از تضادها ﺑرای طرح
ِ
سوسياليستﯽ/کمونيستﯽ درون اکنون سرمايهداری ،اين مسئله فقط کارکرد اﺻلﯽ اين روش
از آيندهی
ِ
نکردن اين رويکرد ﺑه مطالعهی
ﺑرای مارکس است و نه تمامﯽ کارکردهای آن .همچنين ،ﺑايد مراقب خلط
ِ
آينده ﺑا استراتژی مارکس ﺑرای ارائهی يافتههای خود ﺑاشيم ،يعنﯽ خلط نکردن اين رويکرد ﺑا آنچه
مارکس در عمل منتشر کرده است که هميشه ﺑا توجه ﺑه ويژگﯽهای مخاطبانش ،مشمول ﺑازآرايﯽ
ﺑخشهايﯽ از مطالب مﯽشد .همچنين قﺼد دفاع از اين ادعا را ندارم که مارکس از رهگذر استفاده از
اين روش ﺑدل ﺑه يﮏ کمونيست شد .اين مسئلهای پيچيدهتر است که در آن ،ديالکتيﮏ هگل و خوانش
منحﺼرﺑهفرد مارکس از آن ،ﺻرفا ً ﺑخشﯽ از مسئله است.
ﺑا اينحال ،هنگامﯽ که مارکس عناﺻر اﺻلﯽ آنچه ﺑعدها ﺑه »مارکسيسم« موسوم گشت را
گيری تضادهای اﺻلﯽ سرمايهداری ﺑه اولويت نخست او در مطالعهی آينده
ﺑرمﯽساخت ،رويکر ِد پﯽ
ِ
ﺑدل شد که تﺼوير روشنﯽ از اين آينده در اختيار او مﯽگذاشت که ﺑرای شرحوﺑسط تحليلش از اکنون ﺑه
موردنظر او از مطالعات مرتع از غاز( .همچنين ،امروزه نيز اين
آن نياز داشت )يعنﯽ همان نسخهی
ِ
روش کماکان ﺑهترين شيوه ﺑرای فهم يﮏ آيندهی سوسياليستﯽ است که ﺻرفا ً منحﺼر ﺑه خوشﺑينﯽ و
ق سوسياليسم که امروزه در اثر وقايع اخير ﺑهشدت آسيب ديده است ،تنها در اين
آرزومندی نيست .اف ِ
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ﺻورت مﯽتواند ﺑالقوگﯽ خود را در مقام يکﯽ از کاراترين سﻼحهای ما در مبارزهی طبقاتﯽ تحقق
رساندن اين سﻼح ﺑه دست کارگران و ديگر افراد
، عمدهترين دليل نياز ما ﺑه ديالکتيﮏ.ﺑخشد
ِ
 و اين ﺑهرغم تمامﯽ فشارهايﯽ است که،آموختن نحوهی کارﺑردش ﺑه آنان است
 و همچنين،سرکوبشده
ِ
 ﺑا توجه ﺑه اينکه سرمايهداری جهان را ﺑه جايﯽ، ﺑهعﻼوه.در اين دوران عليه اين عمل وجود دارد
 ﺑايد گفت که ما امروزه ﺑيش از هر وقت ديگری،رسانده که در حال تلوتلو خوردن در سرحداتش است
.ﺑه ديالکتيﮏ نيازمنديم

:يادداشتها
 گامهايﯽ در: اين نوشته ﺑخش نهم ار کتاب ﺑرتل اولمن زير عنوان »رقص ديالکتيﮏ:توضيح مترجم
:روش مارکس« است ﺑا مشخﺼات زير
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

 يکﯽ از معروفترين شخﺼيتهای داستانهای کودکانه است که اغلب ﺑه شکلHumpty Dumpty .1
 يکﯽ از اين داستانها از اين قرار است که هامپتﯽ روزی از.يﮏ تخممرغ ﺑه تﺼوير کشيده مﯽشود
روی ديوار سقوط مﯽکند و چندتکه مﯽشود و هراندازه آدم که جمع مﯽشود ﺑازهم نمﯽتواند تکههای او
 م.را ﺑه هم وﺻل کند و او را ﺑه حالت اوليهاش ﺑازگردانند
 از دل، ﺑرای ﺑررسﯽ تﻼشﯽ در جهت ﺑازسازی چشمانداز مارکس ﺑه سوسياليسم و کمونيسم.2
،(1979) « نگاه کنيد ﺑه کتاب ديگرم ﺑا عنوان »انقﻼب اجتماعﯽ و جنسﯽ،اظهارنظرهای پراکندهی او
فﺼل سوم
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