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  1397ماه ارديبهشت



ی پريشان و ماِر سنگين و هبريده، از درد به خود پيچان، با چهرسديدم شبانی جوان را در تب و تاب، نف
ام مار را کشيد و کشيد. اما بيهوده! نتوانست مار را از گلويش بيرون سياهی از دهانش آويزان. ...دست

  »بگير! بگير! دندان دندان«ام برآمد: درونگاه فريادی از کشد. آن

 ی ديدار و معمادرباره ،»چنين گفت زرتشت«نيچه، 

  

  ش افتد، شرمسار شود و پرسد: نکند قماربازی فريبکار باشم؟ودرا که چون تاس به سدارم آندوست می

 ی زرتشتمقدمهاز ، »چنين گفت زرتشت«نيچه، 

  

تواند شرم میکماکان نداشته باشد اما  هم ایهيچ حس غرور ملی که حتی اگر کسیدهم به تو اطمينان می
پرستی و طبيعت منحِط کم به ما پوچی ميهنکند، حتی در هلند. ... اين حقيقتی است که دست حسملی را 

کارمان گويی: شرم به چهخندی و میکند. البد میيمان را در شرم غرق میآموزد و چهرهدولتمان را می
  شود انقالب کرد. پاسخ من آن است که شرم خود يک انقالب است.ا شرم که نمیآيد؟ بمی

  1844ی مارکس به روگه، نامه

  

  به رقص آوريم. هايقی مخصوِص هريک از آنشرايط منجمد را با سردادن موس

  »همدمق - ی حق هگلنقد فلسفهگامی در «مارکس، 

  

  

آيد، طور که از عنوان بر می، همان]1[ »طبقاتیی روشنفکران و مبارزه«ای با عنوان هابزباوم درمقاله
وبيش آشنا تعريفی کم اوپردازد. ی طبقاتی میانداز روشنفکری و مبارزهی جايگاه و چشمبه بررسی رابطه

دهد، انقالبی کسی است که از هرگونه مشارکت در وضع جاری امور پرهيز از انقالبی بودن ارائه می
شود که کسی انقالبی . اما چه میداری استی مستقيم با سرمايهدر پی مقابله کند و در هرکنِش خودمی
وارو زدن نظری است: هنگامی که افراد به کدور از لفاظی و پشتشود؟ پاسخ هابزباوم سرراست و بهمی

تغييری که پذير نيست، مگر آنامکانهايشان يک از اهداف يا خواستهيابی به هيچاين برداشت برسند که دست
نااميد شوند. اما اين نااميدی نه يک نااميدی افراد . به عبارت ديگر، وقتی که رخ دهدبنيادين در نظم جاری 

که حرکت در جهت تغيير نظم جاری با هايی از اميد است، اميد به آنبدبينانه يا نهيليستی که همراه با سويه
گويد، هنگامی که کليدهايمان را داخل لی ساده به ما میهابزباوم با تمثي ]2[ دستاوردهايی همراه خواهد بود.

افتيم که شکسته شدن ايم، تنها زمانی با مشت و لگد به جان در میايم و پشت در گير افتادهخانه جا گذاشته
بنابراين، روحيه و رويکرد انقالبی، نيازمند از ميان رفتن مان به درون خانه را ممکن بدانيم. آن و راهيابی

يابی از اميد برای دست ایروزنههای بديل برای رسيدن به هدف و البته، يا امتحان پس دادن) تمامی شيوه(و 
توانيم علت ی هابزباوم، با چنين تعريفی میای است. به گفتهبه هدف از رهگذر انقالب و دگرگونی ريشه



سرکوب شده را نيز در مقاطع مختلف درک کنيم، سرکوب های به شدت انفعال برخی طبقات و يا گروه
و  دانيم پرولتاريا در مقام يک طبقهس از مارکس میپی اميد انقالبی. رفتن روزنهعيار يعنی از ميانتمام

بخش و يابی به اين نظرگاِه رهايیامکاِن دست ،داریی سرمايهبه عنوان جزئی از ساختار طبقاتی جامعه
 يا گروه روشنفکران هم در مقام يک طبقه توانيم همين ادعا را برایانقالبی را در اختيار دارد، اما آيا می

ً پاسخ منفی است. هرچند هميشه (والبته در سدهتکرار کنيم؟ م ی بيستم بيش از هروقت ديگری) با طمئنا
  کنند.روشنفکران زيادی مواجه هستيم که، در مقام فرد، انقالبی عمل می

ها اکثريت روشنفکران گويد که در اين دورهاش سخن میی مشخص در طول زندگیهابزباوم از دو دوره
ی پنجاه ميالدی. در دوران بين دو ردند: دوران بين دو جنگ جهانی و اواخر دههخصلتی انقالبی پيدا ک

اول و  . جنگ جهانیرسيدناپذير به نظر میهم دسترسهای افراد ترين خواستهکوچک جنگ، حتی
ی بورژوايی چون فروپاشی تمام عيار جامعههم افراد برایتصادی همراه و پس از آن، های عظيم اقبحران
دو چندان مشکل (که هابزباوم بود) اگر از بد روزگار در اين دوران يهودی هم بوديد  کرده بود. جلوه
ای ديگر افق تصور جامعهخود را بر ی اميدی نور چون روزنهديگر، انقالب اکتبر همشد. از سویمی
 ندهيآ کيانتخاب  رايطی! انقالبی بودن در چنين شاست. در چنين شرايطی انقالبی نبودن دشوار تاباندمی

   .وضع موجود یندگيآیبتن دادن به  یجابود، به

از سر بگذراند  راهم و فروپاشی شوروی فاشسيمی تجربهکه خوشبختانه يا بدبختانه هابزباوم آنقدر عمر کرد 
د: نخست تراژدی، سپس مارکس را چنين بازنويسی کننخست تراژدی، سپس کمدی و فرمول معروف 

 داللت بری آن از زبان هرکس و ناکسی جز ای است که امروز پرگويی دربارههمان گمشده اميدنااميدی. 
انداز را برای هر چشم ی اميدروزنهفقداِن آن ندارد. اما همين امر بيش از هرزمان ديگری بازسازی 

ايم که عمر کرده ی کافی، پس از هابزباوم،اندازهبار قطعاً بدبختانه، ما بهاينکند. ای ضروری میانقالبی
در هر زمانی امکاِن البته که نظر برسد. بينانه بهتواند خوشبدانيم حتی بازنويسی او از فرمول مارکس می

که نداند در خاورميانه،  اما کيست ،داشته وجودهای بحرانی دوره خالل زاضدانقالب و فاشيسم  سربرآوردنِ 
  .گيرندشان را از ما میها هم انتقام تنهايیحتی بلندترين کوه

ها هجوِم ترين تالش آنای که مرزهای اتحاد همبستگی افراد با يکديگر چنان سست شده که جمعیدر زمانه
های پوشانی بين گروههمجمعی برای خريد دالر است، تعدد و تنوع اعتراضات چنان باال اما همبستگی و 

ای که هريک از ما معترض چنان اندک است که شاهد هيچ حرکت اعتراضی مشترکی نيستيم، در زمانه
رسيم که واکنشمان به هر بحران (از طبيعی تا سياسی) نظر میديگر بههای دورافتاده از يکچون جزيره

، در شرايطی که منحصر شده است وی آبسبه آن گليم خودمان از آب يا فرار کردن به بيرون کشيدن
ی چون آمدن دوبارههم ای از دل خروارها خاکهای پيوند ما با گذشته چنان ناپيدا شده که موميايیحلقه

» نوع انسان«ی ما از دست زدن به هرکنشی در مقام کند، آری در چنين روزگاری که همهمسيحا جلوه می
 هيچ شود.مان بدل میافتاده و اتميزهارکرد نهايی ارگانيسِم تکبه ک» صيانت از نفس«شک عاجزيم، بی

است  لمسمزند، امکان رهايی از اين تناقضات را ندارد و فردی، مادامی که در قامت فرد دست به عمل می
ی تاريخی ندارند، چرا خودخواه و خودمحورند و که ذکر اين نکات از جهت تاختن به مردم که چرا حافظه

هاست امکان ساختاری اين نوع نقدهای به اصطالح داری مدتحقيقت آن است که سرمايه ... نيست.
را بيان شده مبتنی باشد فرض ضمنی يا آشکايعنی نقدی که بر اين پيش را سلب کرده است،» گرايانهنخبه«

گويد، جايگاهی که پس از مارکس انتزاعی ی آن از جايگاهی بيرون از مناسبات موجود سخن میکه گوينده



و قواعد  قائل باشيماستقاللی نسبی مختلف   هایبرای حوزه بودن آن بر ما آشکار شده است. اما حتی اگر
توانيم از نمی ، کماکانبدانيم مؤثر برخی ابزارهای نقادانه دهی به در شکلی هر ميدان اجتماعی را تکامل

نيم در مقام هيچ زمين مستقلی باقی نمانده که با ايستادن بر آن بتواتصديق اين امر سرباز زنيم که ديگر 
برعکس، در گام نخست، . ی امور بتازيمبر مردم و شيوه دانشمندحتی يا  هنرمندواعظ اخالق، روشنفکر، 

شرايط را به عنوان شرحی از زمين بازی تصديق کنيم و بپذيريم که اين شرايط اجتماعی موجودند بايد اين 
افتاده منجر شده است، و در گام بعدی در پی تغيير که به توليد اين نوع ذهنيت اتميزه، خودمحور و تک

رح از وضعيت به عنوان انقالبی اين شرايط و متعاقباً انحالِل ذهنيِت برآمده از آن برآييم. تصديق اين ش
ترين پوشیچشمترين و غيرقابلترين، مهمی اميد را به بنيادينيافتن آن روزنه آينده و فاقد اميد،بیوضعيتی 

  کند.فعاليت انسانی بدل می

های فردی سوق حلها و راهکنيم که تمامی عوامل ما را در هر سطحی به انتخابدر شرايطی زندگی می
حلی است که از نظرگاه گزيند، که راهيک فرد برمی صرفاً  حلی است کهحل فردی نه راهمسلماً راهدهند. می

، خواه باشد های فردی (خواه گردش به راست سياسیحلی راهخصلت ويژه شود.بندی میصورتفردی 
فجايع) آن است های فردی برای رهايی از انتخاب خواهو  رفورميستیانداز های اقتصادی با چشمانتخاب

و درک تاريخی  ذهنيتهايی اندازند. خصلت موقتی چنين انتخابکن که به تعويق میکه بحران را نه ريشه
تاريخی داشته باشيم. -دهد که درکی از تماميت و کليت مناسبات اجتماعیکند و اجازه نمیما راهم موقتی می

ی آن است، سرنوشتی جز آن نداريم که بين ژهسويگی خصلت ويای از تاريخ، که يکبا چنين درک موقتی
تر صورت مشخصسخن  اينمعنای ما ا. در سطوح مختلف در رفت و آمد باشيم های گوناگونبحران
   ؟چيست

های جهانی حاصل کنيم که جنگفراموش مینگريم مدت میو موقتی و کوتاه سويهوقتی يک ،برای مثال
دموکراتيک در قالب  های سوسيالگير سياستبيستم بود و پاسخ همهی های اقتصادی ابتدای سدهبحران

ی ی تا آن زمان ناشناختهی هفتاد، يعنی پديدهی دههاقتصاد کينزی به بحران جنگ در نهايت به بحران تازه
برای يکسويه حل ، همان راههای نئوليبرالیکنيم که سياستبازهم فراموش می ]3[ ،منجر شد رکود تورمی

کارهای ها را فراموش کرديم در مواجهه با وضعيت فعلی، به راهپاسخ به رکود تورمی بود، و وقتی تمام اين
تن داری و دولت رفاهش بازگشت دوباره به دوران طاليی سرمايهانداِز چشممدِت کنترل بازار و کوتاه

  ]4[ .دهيممی

مدت کوتاه» مشکل منطقیِ «تلف صرفاً برآمده از های مخحلمطمئناً منظور اين نيست که هژمونيک شدِن راه
برعکس، قصد آن  ،ی ندارددر آن نقش  طبقات مختلفی عينی و واقعیِ و مبارزهاست ديدن مسائل و موقتی 
شکل  ذهنيتیکالم غيرانقالبی، به سويه، رفورميستی و در يکهای يکحلنشان دهيم چگونه راهاست که 

چنين ذهنيتی است که پس از  .تاريخی و موقتی بودن استغيری آن دقيقاً همين دهند که خصلت ويژهمی
  شود.بدل می ]5[ »سرشت تلخ بشر«نوردد و به استقرار و هژمونيک شدن مرزهای طبقات را در می

اقتصادی، سياسی و های مثال ديگری در سطح فردی را در نظر بگيريم. فرض کنيم در مواجهه با بحران
ايد که بخش عظيمی که پيشاپيش فراموش کرده. فارغ از آنکنيدمحيطی در منطقه، قصد مهاجرت میزيست

ايد که صرفاً تاس به سود شما عبارت ديگر فراموش کردهاز جمعيت از چنين امکانی برخوردار نيستد (به
ها در سطحی محل سکونت جديد، با همين بحرانکنيد که بايد در نکته را هم فراموش میريخته شده)، اين

هستيد و در روزگار بحران چه بزبالگردانی » مهاجر«کنيد که شما ديگر دست و پنجه نرم کنيد. فراموش می



مدت و بينيد و کوتاهجانبه میبهتر از مهاجران که علت اصلی تمامی مشکالت قلمداد شوند. بار ديگر يک
سبب نيست که نسل دوم و سوم شود (بیتان واگذار میين تعارض به نسل بعدیالبد وظيفه کنار آمدن با ا

  شان را دارند).مهاجران هندی و آسيای شرقی بيشترين آمار مهاجرت معکوس به سرزمين اجدادی

مدت ديدن، به کنه دهند چگونه اين موقتی و کوتاههايی که نشان میشمارند. مثالهايی از اين دست بیمثال
 گرگونيد اندازِ به دنيای اطرافمان نفوذ کرده و چنان صلب شده که امکان برآمدن هر چشمنسبت رد ما رويک

تبيين علت برآمدن اين شرايط طفره اصلی در علوم اجتماعی که از  هایبرخالف گرايش سازد.را منتفی می
ً روند و چون جادوگران قوم، می های تر، برای دورهها (و يا در سطحی کالنگذارِی پديدهبا نامصرفا

های پيشين نامی جديد بر خيل نام، ما در پی آن نيستيم که ها هستندغريب بودن آنکاستن از  در پیِ تاريخی) 
، نه واقعيتدر برابر وانموده ، نه روزگار حکمرانی پساصنعتی، نه آميزمخاطرهی بيافزاييم؛ نه جامعه

اش نام شرايط جز نام اصلیوند عجيب و غريب. اين وند يا پسو نه هيچ صفتی با پيش پسامدرنروزگار 
کاوانه و فلسفی و ... که در معنای مستقيم آن، يعنی کنده هم نه به معنايی روانآن .بيگانگیديگری ندارد: 

هم به شکلی وی فعاليت انسانی، آنشدن، از کنترل درآمدن و در اختياِر غير قرارگرفتن بخشی از نير
   .مندنظام

 افتادبه سودمان  چون تاس. نيازمند آنيم که دندان بگيريمامروز بيش از هرزمان ديگری نيازمند آنيم که 
را در مقام احساسی انقالبی احياء کنيم و بيش از هرچيز نيازمند آنيم  شرم. نيازمند آنيم که شرمسار شويم
که چگونه چنين کنيم اين عملی کنيم. ی نوع انسانها را نه در مقام فرد، که به عنوان سوژهکه تمامی اين

نسانی ها و تأمل و تفکر که از دل عمل و فعاليت ارا بايد تمرين کنيم و اين تمرين نه فقط از خالل نوشته
با کمک آن به آنسوی چون نردبانی مواجه شويم که چون ای همآيد. نيازمند آنيم که با هر انديشهبرمی
ای وجود ندارد. انقالبی بودن نه يک . هيچ فرمول جادويیرا به کناری نهيممان صعود کرديم، آنمسائل

اگر است.  در مواجهه با شرايط صلب فعاليت انسانی ترينمعمولموضع فکری، نه يک سبک زندگی که 
مردم متحد هرگز شکست خواهيم اين شرايط منجمد به رقص درآيد، سرودن موسيقی آن را آغاز کنيم. می
  .خورندنمی
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ی ابرانسان نيچه به عنوان راِه رهايی از گور و يا پروژهشباهت اين موضع با جهش ايمانی کيرکه .2
 جا مدنظر ما نيست، هرچند پرداختن به اين موضوع در جای خود ارزشمند است.نهيليسم در اين

ی بلندمدت را نخوريد، اه بود که گفت غصهشک کينز از موقتی و کوتاه مدت بودن نظرياتش آگبی .3
 ايم.ی ما مردهدر بلندمدت همه

را به ياد آوريم  2008ی بحران ی انگلستان از اقتصاددانان در بحبوههسش ملکهنقل معروف پر .4
ها پاسخ دادند، بينی نکرده بوديد، و آنها پرسيد چرا رخ دادن چنين بحران عظيمی را پيشکه از آن

ی موقتی و ای را دربارهمدت بوديم. اين پاسخ نکتهحد درگير روندهای خرد و ميان چون بيش از



مدت ديدن، کند اما نبايد فراموش کنيم که اين خصلت کوتاهها بر ما آشکار میمدت بودن پاسخکوتاه
شک اگر اين اقتصاددانان انداز متخصصان ندارد. درواقع، بیصرفاً اشاره به برد و مقياس چشم

بينی کنند، چرا که از اساس در آمد بحران را پيشتوانستند پيشطالعاتی بلندمدت هم داشتند نمیم
شان سازوکاری برای تشخيص آن تعبيه نشده است. آينده از نگاه اقتصاد بورژوايی، دستگاِه نظری

ی اِل اين شيوهی حداری، که تکثير لحظهی توليد سرمايهی برآمده از الزاماِت درونِی شيوهنه آينده
روست که تعارضی چنان بديهی مثل تعارض رشد اندازی بلند مدت است. از همينتوليد در چشم

کند. به عبارت اقتصادی مداوم و منابع طبيعی محدود، هرگز در نظر آنان چون تعارض جلوه نمی
تر است و نه دهی برآمده از علوم بورژوايی، صرفاً تکثير زمان حال در مقياسی گسترديگر، آينده

 گيری آنان تا آينده.تشخيص الزامات و تعارضات موجود در فرايندهای حال و پی
شهرگرايانه های آرمانای از مقاالت به نقد افقنام کتابی از آيزيا برلين که در آن در قالب مجموعه .5

اندازی، داند. از چنين چشمها را جز ويرانی نمیپردازد و حاصل آناز جمله مارکسيسم می
  نابرابری، جنگ و بدبختی جزئی جدانشدنی از سرشت و ذات بشر هستند!

  


