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مار سنگين و
ديدم شبانی جوان را در تب و تاب ،نفسبريده ،از درد به خود پيچان ،با چهرهی پريشان و ِ
سياهی از دهانش آويزان... .دستام مار را کشيد و کشيد .اما بيهوده! نتوانست مار را از گلويش بيرون
کشد .آنگاه فريادی از درونام برآمد» :دندان بگير! دندان بگير!«
نيچه» ،چنين گفت زرتشت« ،دربارهی ديدار و معما

دوست میدارم آنرا که چون تاس به سودش افتد ،شرمسار شود و پرسد :نکند قماربازی فريبکار باشم؟
نيچه» ،چنين گفت زرتشت« ،از مقدمهی زرتشت

به تو اطمينان میدهم که حتی اگر کسی هيچ حس غرور ملیای هم نداشته باشد اما کماکان میتواند شرم
منحط
ملی را حس کند ،حتی در هلند ... .اين حقيقتی است که دستکم به ما پوچی ميهنپرستی و طبيعت
ِ
دولتمان را میآموزد و چهرهيمان را در شرم غرق میکند .ﻻبد میخندی و میگويی :شرم به چهکارمان
میآيد؟ با شرم که نمیشود انقﻼب کرد .پاسخ من آن است که شرم خود يک انقﻼب است.
نامهی مارکس به روگه1844 ،

مخصوص هريک از آنها به رقص آوريم.
شرايط منجمد را با سردادن موسيقی
ِ
مارکس» ،گامی در نقد فلسفهی حق هگل  -مقدمه«

هابزباوم درمقالهای با عنوان »روشنفکران و مبارزهی طبقاتی« ] ،[1همانطور که از عنوان بر میآيد،
به بررسی رابطهی جايگاه و چشمانداز روشنفکری و مبارزهی طبقاتی میپردازد .او تعريفی کموبيش آشنا
از انقﻼبی بودن ارائه میدهد ،انقﻼبی کسی است که از هرگونه مشارکت در وضع جاری امور پرهيز
هرکنش خود در پی مقابلهی مستقيم با سرمايهداری است .اما چه میشود که کسی انقﻼبی
میکند و در
ِ
میشود؟ پاسخ هابزباوم سرراست و بهدور از لفاظی و پشتکوارو زدن نظری است :هنگامی که افراد به
اين برداشت برسند که دستيابی به هيچيک از اهداف يا خواستههايشان امکانپذير نيست ،مگر آنکه تغييری
بنيادين در نظم جاری رخ دهد .به عبارت ديگر ،وقتی که افراد نااميد شوند .اما اين نااميدی نه يک نااميدی
بدبينانه يا نهيليستی که همراه با سويههايی از اميد است ،اميد به آنکه حرکت در جهت تغيير نظم جاری با
دستاوردهايی همراه خواهد بود [2] .هابزباوم با تمثيلی ساده به ما میگويد ،هنگامی که کليدهايمان را داخل
خانه جا گذاشتهايم و پشت در گير افتادهايم ،تنها زمانی با مشت و لگد به جان در میافتيم که شکسته شدن
آن و راهيابیمان به درون خانه را ممکن بدانيم .بنابراين ،روحيه و رويکرد انقﻼبی ،نيازمند از ميان رفتن
)و يا امتحان پس دادن( تمامی شيوههای بديل برای رسيدن به هدف و البته ،روزنهای از اميد برای دستيابی
به هدف از رهگذر انقﻼب و دگرگونی ريشهای است .به گفتهی هابزباوم ،با چنين تعريفی میتوانيم علت

انفعال برخی طبقات و يا گروههای به شدت سرکوب شده را نيز در مقاطع مختلف درک کنيم ،سرکوب
تمامعيار يعنی از ميانرفتن روزنهی اميد انقﻼبی .پس از مارکس میدانيم پرولتاريا در مقام يک طبقه و
امکان دستيابی به اين نظرگا ِه رهايیبخش و
به عنوان جزئی از ساختار طبقاتی جامعهی سرمايهداری،
ِ
انقﻼبی را در اختيار دارد ،اما آيا میتوانيم همين ادعا را برای روشنفکران هم در مقام يک طبقه يا گروه
تکرار کنيم؟ مطمئنا ً پاسخ منفی است .هرچند هميشه )والبته در سدهی بيستم بيش از هروقت ديگری( با
روشنفکران زيادی مواجه هستيم که ،در مقام فرد ،انقﻼبی عمل میکنند.
هابزباوم از دو دورهی مشخص در طول زندگیاش سخن میگويد که در اين دورهها اکثريت روشنفکران
خصلتی انقﻼبی پيدا کردند :دوران بين دو جنگ جهانی و اواخر دههی پنجاه ميﻼدی .در دوران بين دو
جنگ ،حتی کوچکترين خواستههای افراد هم دسترسناپذير به نظر میرسيد .جنگ جهانی اول و
بحرانهای عظيم اقتصادی همراه و پس از آن ،برای افراد همچون فروپاشی تمام عيار جامعهی بورژوايی
جلوه کرده بود .اگر از بد روزگار در اين دوران يهودی هم بوديد )که هابزباوم بود( مشکل دو چندان
میشد .از سویديگر ،انقﻼب اکتبر همچون روزنهی اميدی نور خود را بر افق تصور جامعهای ديگر
میتاباند .در چنين شرايطی انقﻼبی نبودن دشوار است! انقﻼبی بودن در چنين شرايطی انتخاب يﮏ آينده
بود ،بهجای تن دادن به بﯽآيندگﯽ وضع موجود.
خوشبختانه يا بدبختانه هابزباوم آنقدر عمر کرد که تجربهی فاشسيم و فروپاشی شوروی راهم از سر بگذراند
و فرمول معروف نخست تراژدی ،سپس کمدی مارکس را چنين بازنويسی کند :نخست تراژدی ،سپس
نااميدی .اميد همان گمشدهای است که امروز پرگويی دربارهی آن از زبان هرکس و ناکسی جز دﻻلت بر
فقدان آن ندارد .اما همين امر بيش از هرزمان ديگری بازسازی روزنهی اميد را برای هر چشمانداز
ِ
انقﻼبیای ضروری میکند .اينبار قطعا ً بدبختانه ،ما بهاندازهی کافی ،پس از هابزباوم ،عمر کردهايم که
امکان
بدانيم حتی بازنويسی او از فرمول مارکس میتواند خوشبينانه بهنظر برسد .البته که در هر زمانی
ِ
سربرآوردن ضدانقﻼب و فاشيسم از خﻼل دورههای بحرانی وجود داشته ،اما کيست که نداند در خاورميانه،
ِ
حتﯽ بلندترين کوهها هم انتقام تنهايﯽشان را از ما مﯽگيرند.
هجوم
در زمانهای که مرزهای اتحاد همبستگی افراد با يکديگر چنان سست شده که جمعیترين تﻼش آنها
ِ
جمعی برای خريد دﻻر است ،تعدد و تنوع اعتراضات چنان باﻻ اما همبستگی و همپوشانی بين گروههای
معترض چنان اندک است که شاهد هيچ حرکت اعتراضی مشترکی نيستيم ،در زمانهای که هريک از ما
چون جزيرههای دورافتاده از يکديگر بهنظر میرسيم که واکنشمان به هر بحران )از طبيعی تا سياسی(
به بيرون کشيدن گليم خودمان از آب يا فرار کردن به آنسوی آب منحصر شده است ،در شرايطی که
حلقههای پيوند ما با گذشته چنان ناپيدا شده که موميايیای از دل خروارها خاک همچون آمدن دوبارهی
مسيحا جلوه میکند ،آری در چنين روزگاری که همهی ما از دست زدن به هرکنشی در مقام »نوع انسان«
ارگانيسم تکافتاده و اتميزهمان بدل میشود .هيچ
عاجزيم ،بیشک »صيانت از نفس« به کارکرد نهايی
ِ
فردی ،مادامی که در قامت فرد دست به عمل میزند ،امکان رهايی از اين تناقضات را ندارد و مسلم است
که ذکر اين نکات از جهت تاختن به مردم که چرا حافظهی تاريخی ندارند ،چرا خودخواه و خودمحورند و
 ...نيست .حقيقت آن است که سرمايهداری مدتهاست امکان ساختاری اين نوع نقدهای به اصطﻼح
»نخبهگرايانه« را سلب کرده است ،يعنی نقدی که بر اين پيشفرض ضمنی يا آشکارا بيان شده مبتنی باشد
که گويندهی آن از جايگاهی بيرون از مناسبات موجود سخن میگويد ،جايگاهی که پس از مارکس انتزاعی

بودن آن بر ما آشکار شده است .اما حتی اگر برای حوزههای مختلف استقﻼلی نسبی قائل باشيم و قواعد
تکاملی هر ميدان اجتماعی را در شکلدهی به برخی ابزارهای نقادانه مؤثر بدانيم ،کماکان نمیتوانيم از
تصديق اين امر سرباز زنيم که ديگر هيچ زمين مستقلی باقی نمانده که با ايستادن بر آن بتوانيم در مقام
واعظ اخﻼق ،روشنفکر ،هنرمند يا حتی دانشمند بر مردم و شيوهی امور بتازيم .برعکس ،در گام نخست،
بايد اين شرايط را به عنوان شرحی از زمين بازی تصديق کنيم و بپذيريم که اين شرايط اجتماعی موجودند
که به توليد اين نوع ذهنيت اتميزه ،خودمحور و تکافتاده منجر شده است ،و در گام بعدی در پی تغيير
انقﻼبی اين شرايط و متعاقبا ً
ت برآمده از آن برآييم .تصديق اين شرح از وضعيت به عنوان
انحﻼل ذهني ِ
ِ
وضعيتی بیآينده و فاقد اميد ،يافتن آن روزنهی اميد را به بنيادينترين ،مهمترين و غيرقابلچشمپوشیترين
فعاليت انسانی بدل میکند.
در شرايطی زندگی میکنيم که تمامی عوامل ما را در هر سطحی به انتخابها و راهحلهای فردی سوق
میدهند .مسلما ً راهحل فردی نه راهحلی است که صرفا ً يک فرد برمیگزيند ،که راهحلی است که از نظرگاه
فردی صورتبندی میشود .خصلت ويژهی راهحلهای فردی )خواه گردش به راست سياسی باشد ،خواه
انتخابهای اقتصادی با چشمانداز رفورميستی و خواه انتخابهای فردی برای رهايی از فجايع( آن است
که بحران را نه ريشهکن که به تعويق میاندازند .خصلت موقتی چنين انتخابهايی ذهنيت و درک تاريخی
ما راهم موقتی میکند و اجازه نمیدهد که درکی از تماميت و کليت مناسبات اجتماعی-تاريخی داشته باشيم.
با چنين درک موقتیای از تاريخ ،که يکسويگی خصلت ويژهی آن است ،سرنوشتی جز آن نداريم که بين
بحرانهای گوناگون در سطوح مختلف در رفت و آمد باشيم .اما معنای اين سخن صورت مشخصتر
چيست؟
برای مثال ،وقتی يکسويه و موقتی و کوتاهمدت مینگريم فراموش میکنيم که جنگهای جهانی حاصل
بحرانهای اقتصادی ابتدای سدهی بيستم بود و پاسخ همهگير سياستهای سوسيال دموکراتيک در قالب
اقتصاد کينزی به بحران جنگ در نهايت به بحران تازهی دههی هفتاد ،يعنی پديدهی تا آن زمان ناشناختهی
رکود تورمی منجر شد [3] ،بازهم فراموش میکنيم که سياستهای نئوليبرالی ،همان راهحل يکسويه برای
پاسخ به رکود تورمی بود ،و وقتی تمام اينها را فراموش کرديم در مواجهه با وضعيت فعلی ،به راهکارهای
انداز بازگشت دوباره به دوران طﻼيی سرمايهداری و دولت رفاهش تن
کوتاهمد ِ
ت کنترل بازار و چشم ِ
میدهيم[4] .
منطقی« کوتاهمدت
شدن راهحلهای مختلف صرفا ً برآمده از »مشکل
مطمئنا ً منظور اين نيست که هژمونيک ِ
ِ
واقعی طبقات مختلف در آن نقشی ندارد ،برعکس ،قصد آن
و موقتی ديدن مسائل است و مبارزهی عينی و
ِ
است که نشان دهيم چگونه راهحلهای يکسويه ،رفورميستی و در يککﻼم غيرانقﻼبی ،به ذهنيتی شکل
میدهند که خصلت ويژهی آن دقيقا ً همين غيرتاريخی و موقتی بودن است .چنين ذهنيتی است که پس از
استقرار و هژمونيک شدن مرزهای طبقات را در مینوردد و به »سرشت تلخ بشر« ] [5بدل میشود.
مثال ديگری در سطح فردی را در نظر بگيريم .فرض کنيم در مواجهه با بحرانهای اقتصادی ،سياسی و
زيستمحيطی در منطقه ،قصد مهاجرت میکنيد .فارغ از آنکه پيشاپيش فراموش کردهايد که بخش عظيمی
از جمعيت از چنين امکانی برخوردار نيستد )بهعبارت ديگر فراموش کردهايد که صرفا ً تاس به سود شما
ريخته شده( ،ايننکته را هم فراموش میکنيد که بايد در محل سکونت جديد ،با همين بحرانها در سطحی
ديگر دست و پنجه نرم کنيد .فراموش میکنيد که شما »مهاجر« هستيد و در روزگار بحران چه بزبﻼگردانی

بهتر از مهاجران که علت اصلی تمامی مشکﻼت قلمداد شوند .بار ديگر يکجانبه میبينيد و کوتاهمدت و
ﻻبد وظيفه کنار آمدن با اين تعارض به نسل بعدیتان واگذار میشود )بیسبب نيست که نسل دوم و سوم
مهاجران هندی و آسيای شرقی بيشترين آمار مهاجرت معکوس به سرزمين اجدادیشان را دارند(.
مثالهايی از اين دست بیشمارند .مثالهايی که نشان میدهند چگونه اين موقتی و کوتاهمدت ديدن ،به کنه
انداز ديگرگون
رويکرد ما نسبت به دنيای اطرافمان نفوذ کرده و چنان صلب شده که امکان برآمدن هر چشم ِ
را منتفی میسازد .برخﻼف گرايشهای اصلی در علوم اجتماعی که از تبيين علت برآمدن اين شرايط طفره
گذاری پديدهها )و يا در سطحی کﻼنتر ،برای دورههای
میروند و چون جادوگران قوم ،صرفا ً با نام
ِ
پی کاستن از غريب بودن آنها هستند ،ما در پی آن نيستيم که نامی جديد بر خيل نامهای پيشين
تاريخی( در ِ
بيافزاييم؛ نه جامعهی مخاطرهآميز ،نه پساﺻنﻌتﯽ ،نه روزگار حکمرانی وانموده در برابر واقﻌيت ،نه
روزگار پسامدرن و نه هيچ صفتی با پيشوند يا پسوند عجيب و غريب .اين شرايط جز نام اصلیاش نام
ديگری ندارد :بيگانگﯽ .آنهم نه به معنايی روانکاوانه و فلسفی و  ...که در معنای مستقيم آن ،يعنی کنده
اختيار غير قرارگرفتن بخشی از نيروی فعاليت انسانی ،آنهم به شکلی
شدن ،از کنترل درآمدن و در
ِ
نظاممند.
امروز بيش از هرزمان ديگری نيازمند آنيم که دندان بگيريم .نيازمند آنيم که چون تاس به سودمان افتاد
شرمسار شويم .نيازمند آنيم که شرم را در مقام احساسی انقﻼبی احياء کنيم و بيش از هرچيز نيازمند آنيم
که تمامی اينها را نه در مقام فرد ،که به عنوان سوژهی نوع انسان عملی کنيم .اينکه چگونه چنين کنيم
را بايد تمرين کنيم و اين تمرين نه فقط از خﻼل نوشتهها و تأمل و تفکر که از دل عمل و فعاليت انسانی
برمیآيد .نيازمند آنيم که با هر انديشهای همچون نردبانی مواجه شويم که چون با کمک آن به آنسوی
مسائلمان صعود کرديم ،آنرا به کناری نهيم .هيچ فرمول جادويیای وجود ندارد .انقﻼبی بودن نه يک
موضع فکری ،نه يک سبک زندگی که معمولترين فعاليت انسانی در مواجهه با شرايط صلب است .اگر
میخواهيم اين شرايط منجمد به رقص درآيد ،سرودن موسيقی آن را آغاز کنيم .مردم متحد هرگز شکست
نمﯽخورند.

يادداشتها
1. Intellectuals and the Class Struggle, in Revolutionaries: Contemporary Essays, E.J.
Hobsbawm, Phoenix Publications, London, 1973.

 .2شباهت اين موضع با جهش ايمانی کيرکهگور و يا پروژهی ابرانسان نيچه به عنوان را ِه رهايی از
نهيليسم در اينجا مدنظر ما نيست ،هرچند پرداختن به اين موضوع در جای خود ارزشمند است.
 .3بیشک کينز از موقتی و کوتاه مدت بودن نظرياتش آگاه بود که گفت غصهی بلندمدت را نخوريد،
در بلندمدت همهی ما مردهايم.
 .4نقل معروف پرسش ملکهی انگلستان از اقتصاددانان در بحبوههی بحران  2008را به ياد آوريم
که از آنها پرسيد چرا رخ دادن چنين بحران عظيمی را پيشبينی نکرده بوديد ،و آنها پاسخ دادند،
چون بيش از حد درگير روندهای خرد و ميانمدت بوديم .اين پاسخ نکتهای را دربارهی موقتی و

کوتاهمدت بودن پاسخها بر ما آشکار میکند اما نبايد فراموش کنيم که اين خصلت کوتاهمدت ديدن،
صرفا ً اشاره به برد و مقياس چشمانداز متخصصان ندارد .درواقع ،بیشک اگر اين اقتصاددانان
مطالعاتی بلندمدت هم داشتند نمیتوانستند پيشآمد بحران را پيشبينی کنند ،چرا که از اساس در
دستگا ِه نظریشان سازوکاری برای تشخيص آن تعبيه نشده است .آينده از نگاه اقتصاد بورژوايی،
ال اين شيوهی
ت
نه آيندهی برآمده از الزاما ِ
درونی شيوهی توليد سرمايهداری ،که تکثير لحظهی ح ِ
ِ
توليد در چشماندازی بلند مدت است .از همينروست که تعارضی چنان بديهی مثل تعارض رشد
اقتصادی مداوم و منابع طبيعی محدود ،هرگز در نظر آنان چون تعارض جلوه نمیکند .به عبارت
ديگر ،آيندهی برآمده از علوم بورژوايی ،صرفا ً تکثير زمان حال در مقياسی گستردهتر است و نه
تشخيص الزامات و تعارضات موجود در فرايندهای حال و پیگيری آنان تا آينده.
 .5نام کتابی از آيزيا برلين که در آن در قالب مجموعهای از مقاﻻت به نقد افقهای آرمانشهرگرايانه
از جمله مارکسيسم میپردازد و حاصل آنها را جز ويرانی نمیداند .از چنين چشماندازی،
نابرابری ،جنگ و بدبختی جزئی جدانشدنی از سرشت و ذات بشر هستند!

