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ﺗﻮﺿيﺢ ﻣﺘﺮﺟﻢ :اهميﺖ ايﻦ گفتگو در نتايﺞ نﻈﺮی و بهويژه ﺳياﺳ ِﯽ آن نيﺴﺖ؛ ﺣتﯽ در رون ِد اﺳتدﻻل ايﻦ
نتايﺞ ،گفتهها هميشه ﭘﯽگيﺮانه و ﺳازگار نيز نيﺴتﻨد .مهم :صﺮاﺣﺖ ،ارتباط بﯽواﺳطهی واکاویها و
درياﻓﺖهای نﻈﺮی با تﺮجمهشدنشان به زبان ﺳياﺳﯽ ،ﺳطح و نوع دلمشﻐوﻟﯽهای چپ آکادميﮏ
بيﻦاﻟمللﯽ ،در مﺮتبهی کﺴانﯽ چون ﭘوﺳتون ،اميدها و نوميدیها و بﻦبﺴﺖهای آنهاﺳﺖ .ايﻦ گفتگو بيﺶ
از آنکه ﭘيامﯽ داشته باشد ،بﺮانگيزانﻨده و دعوتﯽ اﺳﺖ به بازانديشﯽ ،نوانديشﯽ و ژرفانديشﯽ .ايﻦ،
بحﺮان چپ نيﺴﺖ ،اما نمونهای گويا و بﺴيار
بﯽگمان تﻨها و بهتﺮيﻦ شيوه بﺮای طﺮح صورت مﺴئلهی
ِ
گفتاری آن ﺣفظ شود.
خواندنﯽ اﺳﺖ .در تﺮجمهی ايﻦ متﻦ تﻼش کﺮدهام ﻟحﻦ و انشای
ِ

بازانديشﯽ مارکس« در بﺮﻟيﻦ
ﺗﻮﺿيﺢ ﻣصاحبهکنندگان :ايﻦ گفتگو در ماه مه  2011در طﯽ کﻨفﺮانس »
ِ
صورت گﺮﻓﺖ .اما همانگونه که ﺣا ِل زندگﯽ و زمانه چﻨيﻦ اﺳﺖ ،اغلب کارهای مهمتﺮی در ﭘيﺶ اﺳﺖ
متﻦ ﭘيادهشده از
و گاه بﺮای ﭘﺮداختﻦ به کاری ديﺮ شدهاﺳﺖ .ما ،زمان )بﺴيار( درازی تلف کﺮديم تا ِ
نوار را به زبان آﻟمانﯽ در اختيار موشه ﭘوﺳتون بگذاريم؛ و او نيز به زمان بازهم بيشتﺮی بﺮای
نهايﯽ گفتگو نياز داشﺖ .متأﺳفانه موشه ﭘوﺳتون در ماه مارس  ،2018در ﭘﯽ
ويﺮايﺶ و تدارک متﻦ
ِ
ابتﻼ به ﺳﺮطان درگذشﺖ .اما از آنجا که دراﺳاس قﺮار بﺮ انتشار ايﻦ گفتگو بود و او ﻓقط ويﺮايﺶهايﯽ
زبانﯽ در متﻦ آﻟمانﯽ را در ﭘيﺶ داشﺖ ــ و از آنجا که نﻈﺮيهی انتقادی هماره کاری اﺳﺖ در ﻓﺮا ُشد ــ
مايليم که اﻓکار عمومﯽ عﻼقمﻨد به ايﻦ گفتگو را بيﺶ از ايﻦ از آن محﺮوم نکﻨيم .موضوع گفتگوی
ﺣاضﺮ زنجيﺮهای از معضﻼت نﻈﺮی در تفﺴيﺮ مارکس و ﭘيﺶبﺮد نق ِد ﺳﺮمايهداری اﺳﺖ و اغلب ﺣاکﯽ
کﻨﺶ ﺳياﺳﯽ در
انگﺮی شگفﺖآور او در عطف به مﺴائل و
از ﻓﺮ
واکاوی دنيای معاصﺮ و امکانات ِ
ِ
ِ
روزگار ماﺳﺖ؛ ]گفتگو با ﭘوﺳتون[ بار ديگﺮ دربﺮابﺮ ديدگان ما آشکار مﯽکﻨد که مباﺣث بيﻦاﻟمللﯽ
گويان مهمﺶ را ،با درگذشﺖ موشه
ﭘﺮاکﺴيس رهايﯽبخﺶ ،يکﯽ از ﺳخﻦ
ﭘيﺮامون نﻈﺮيهی انتقادی و
ِ
ِ
ﭘوﺳتون ازدﺳﺖ دادهاﺳﺖ.

گﻔﺘﮕﻮ
ﭘﺮﺳﺶ :نقطهی عزيمﺖ تفﺴيﺮ دوبارهی تو از نﻈﺮيهی مارکس ﭘيﺶ از هﺮچيز نقد مارکﺴيﺴ ِم
راﺳﺖآئيﻦ ]ارتدکس[ و باصطﻼح ﺳوﺳياﻟيﺴ ِم واقعاً موجود اﺳﺖ .يکﯽ از نکات مهم و اصلﯽ که تو
اﺳتدﻻل مﯽکﻨﯽ ايﻦ اﺳﺖ که ﺣذف بازار و اﻟﻐای ماﻟکيﺖ خصوصﯽ بﺮای ﺳپﺮیکﺮد ِن شک ِل
ﯽ کار در ﺳﺮمايهداری ،کفايﺖ نمﯽکﻨد .گﺮچه بهنﻈﺮ مﯽرﺳد نقد بﻨيادیات به ﺳوﺳياﻟيﺴ ِم
ارزشياﻓتگ ِ
واقعاً موجود ،کام ً
ﻼ روشﻦ و بديهﯽ باشد ،با ايﻦﺣال در رابطه با درک و بﺮداشﺖ تو ،ايﻦ ﺳؤال بﺮای
ﯽ »کار« ،بدون ماﻟکيﺖ خصوصﯽ و مبادﻟه ،اﺳاﺳاً
ما مطﺮح اﺳﺖ که ارزش و شک ِل ارزشياﻓتگ ِ
چطور قابل تصور اﺳﺖ؟ يا به بيان ديگﺮ :اگﺮ بخواهيم از ﺳﺮمايهداری ﻓﺮاتﺮ بﺮويم ،به چه چيزی
بيشتﺮ از ﻟﻐو ماﻟکيﺖ خصوصﯽ نياز داريم؟
کﺮدن ايﻦ ،اﺣتماﻻً بايد قصهی
کار مزدی .اما مﯽدانم ،بﺮای مﺴتدل
ﭘﻮﺳﺘﻮن :در يﮏ کﻼم :به ﻟﻐو ِ
ِ
طوﻻنﯽتﺮی بگويم .مﻦ ﺳالها ﭘيﺶ تصميم گﺮﻓتم مارکس را طوری بخوانم که انگار تابحال هﺮگز يﮏ
کلمه هم از او نخواندهام و نشﻨيدهام .خيلﯽها ﭘيﺶ از آنکه هگل بخوانﻨد مدعﯽ نمﯽشوند که هگل را
مﯽشﻨاﺳﻨد .اگﺮ چﻨيﻦ ادعايﯽ بکﻨﻨد ،کارشان بﺴيار ﺣقارتبار اﺳﺖ .بههميﻦ دﻟيل ،هگل مﯽخوانﻨد تا
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بفهمﻨد هگل چطور اﺳتدﻻل مﯽکﻨد .اما تجﺮبهی مﻦ با درکهای ﺳﻨتﯽ از مارکس ايﻦ بود که خيلﯽها
کاﭘيﺘال را طوری مﯽخوانﻨد که انگار ﭘيشاﭘيﺶ مﯽدانﻨد مارکس در آنجا چه مﯽگويد .در نتيجه ،ﻓقط
مﯽخواهﻨد ببيﻨﻨد ،مارکس چيزی را که آنها مﯽدانﻨد ،چﮕﻮنه گفتهاﺳﺖ .بﻨابﺮايﻦ عﻼقهی آنها تﻨها به ايﻦ
اﺳﺖ که ببيﻨﻨد مارکس مواضعﯽ را که ﭘيشاﭘيﺶ مثﻼً در ﻣانيﻔست کمﻮنيست داشته ،چطور مدﻟل
روش کار اشتباهﯽ بﺴيار بزرگ اﺳﺖ .در رﺳيدن به ايﻦ شﻨاخﺖ ،بﺮای
کﺮدهاﺳﺖ .مﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم ايﻦ
ِ
مﻦ شخصا ً
خواندن گﺮوندريسه بﺮای مﻦ روشﻦ کﺮد که
درک گﺮوندريسه بﯽاندازه مهم بود .چون
ِ
ِ
درﺳﺖ اﺳﺖ که مارکس بﺮای بﺴياری از مارکﺴيﺴمهای راﺳﺖآئيﻦ يﮏ اقتصاددان نقاد ﺳياﺳﯽ تلقﯽ
مﯽشود ،اما او کﺴﯽ اﺳﺖ که يﮏ نﻘد به اقتصاد ﺳياﺳﯽ نوشتهاﺳﺖ؛ و راﺳتﺶ ﻓکﺮ مﯽکﻨم ﻓﺮقﯽ بﺴيار
اﺳاﺳﯽ اﺳﺖ بيﻦ ايﻦکه آدم اقتصاددانﯽ ﺳياﺳﯽ اﺳﺖ با ايﻦکه آدم نقدی به اقتصاد ﺳياﺳﯽ مﯽنويﺴد .زيﺮا
موضوع محوری نﻘد اقتصاد ﺳياﺳﯽ ايﻦ اﺳﺖ که شک ِل کاﻻيﯽ )و بﻨابﺮايﻦ ،ارزش( تاريخا ً ويژه ]و
مﻨحصﺮ بهﻓﺮد[اند.
يعﻨﯽ :قضيه به ايﻦ ﺳادگﯽ نيﺴﺖ که عيب آدام اﺳميﺖ ايﻦ بوده که درﺳﺖ نفهميدهاﺳﺖ تﻨها کارگﺮ
ارزش اضاﻓﯽ توﻟيد مﯽکﻨد؛ او ﺣتﯽ گاهﯽ اوقات هميﻦ را مﯽگويد و گاهﯽ اوقات هم از بقيهی عوام ِل
توﻟي ِد ارزش اضاﻓﯽ نام مﯽبﺮد .معضل اصلﯽ و مهمتﺮ ايﻦ اﺳﺖ که اﺳميﺖ نفهميدهاﺳﺖ که ارزش
بهﻟحاظ تاريخﯽ ويژه و مختص به ﺳﺮمايهداری اﺳﺖ .دياﻟکتيﮏ ارزش و ارزش مصﺮﻓﯽ هم بﺴياری
خوانﺶ ﺳﻨتﯽ از مارکس ــ ﺣتﯽ از طﺮف آدمهايﯽ مثل ﻟوکاچ يا تا ﺣدی آدورنو هم ــ ايﻦطور
اوقات در
ِ
تفﺴيﺮ مﯽشود که انگار شک ِل کاﻻيﯽ عبارت از ﺣاکميﺖ ارزش بﺮ ارزش مصﺮﻓﯽ اﺳﺖ .در ايﻦ معﻨا،
کاﻓﯽ اﺳﺖ ارزش مصﺮﻓﯽ خود را از يوغ ارزش رها کﻨد .آدمهايﯽ که ﻓقط خود را بﺮ بازار و ماﻟکيﺖ
خصوصﯽ متمﺮکز مﯽکﻨﻨد ،بﻨا به قاعده ارزش را بهطور واقعﯽ واکاوی نمﯽکﻨﻨد ،يا ايﻦکه ﻓکﺮ
تاريخﯽ ارزش ﺣﺮف
خودويژگﯽ
مﯽکﻨﻨد ارزش ﻓقط مقوﻟهای متعلق به بازار اﺳﺖ .وقتﯽ مارکس از
ِ
ِ
ﺮف زمان کار انﺴانﯽ آﻓﺮيده
ص ِ
مﯽزند ،مﻨﻈورش شک ِل تاريخا ً ويژهای از ثﺮوت اﺳﺖ که ﻓقط از طﺮيق َ
مﯽشود .بﺮعکس ،مﺴئلهی اهميﺖ بازار ،مﺴئلهای اﺳﺖ که تازه در جلد دوم کاﭘيﺘال موضوعِ بﺮرﺳﯽ
اﺳﺖ و به ايﻦ قضيه مﺮبوط اﺳﺖ که ﺣاﻻ ارزش اضاﻓﯽ چطور وﺳاطﺖ مﯽشود و گﺮدش مﯽکﻨد.
ايﻦکه در روزگار مارکس ايﻦدو ]يعﻨﯽ وﺳاطﺖ و گﺮدش[ باهم نزديﮏتﺮيﻦ ﭘيوند را داشتﻨد ،موضوع
زمانﯽ ثﺮوت
گيﺮی
روشﻨﯽ اﺳﺖ .اما جلد اول کاﭘيﺘال به شيوهی توزيع نمﯽﭘﺮدازد ،موضوعﺶ اندازه
ِ
ِ
اﺳﺖ.
بﺮهميﻦ اﺳاس مﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم دياﻟکتيکﯽ که مارکس در کاﭘيﺘال ابداع و مطﺮح کﺮدهاﺳﺖ ،ﭘيچيدهتﺮ از
دياﻟکتيﮏ شک ِل ارزش که در کاﭘيﺘال
تمﺮکز کﻼﺳيﮏ روی بازار و ماﻟکيﺖ خصوصﯽ اﺳﺖ .چون
ِ
واکاوی مﯽشود بﺮانگيزانﻨدهی تضادی ﻓزايﻨده اﺳﺖ بيﻦ آنچه واقعيﺖ ﺳﺮمايهداری اﺳﺖ و شکلهايﯽ از
اجتماعﯽ هﺮچه بيشتﺮ انباشتهشدهاش
دانﺶ
جامعهای ديگﺮ که در جﺮيان تاريخﺶ ،و بهويژه بﺮ ﭘايهی
ِ
ِ
اﻣﮑان
مﯽتوانﻨد ﻣمﮑﻦ باشﻨد .از ايﻦ زاويه ،ﭘايگاه و نقطهی رجوعِ نقدی رهايﯽبخﺶ ،چيزی اﺳﺖ که
ِ
مصﺮﻓﯽ نقدا ً موجود.
وﺟﻮدش هﺴﺖ ،نه ارزشهای
ِ
اهميﺖ ايﻦطور تفﺴيﺮی از مقوﻟهها را نبايد دﺳﺖکم گﺮﻓﺖ .چون ،ﻓکﺮ مﯽکﻨم ،از ايﻦطﺮيق مثﻼً روشﻦ
مﯽشود چﺮا اتحاد شوروی هﺮگز ﺳوﺳياﻟيﺴتﯽ نبود و هﺮگز اﺳاﺳا ً نمﯽتوانﺴﺖ باشد .به ايﻦ معﻨا،
بهنﻈﺮم مﯽرﺳد مشاجﺮه بيﻦ بلشويﮏها و مﻨشويﮏها در روﺳيه در آغاز قﺮن بيﺴتم هم تأﺳفآور بود
و هم نمونهوار و نمايانگﺮ اص ِل معضل ،زيﺮا در ايﻦ مشاجﺮه همهچيز در چارچوب مفهوم و مقوﻟهی
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طبقه طﺮح و بحث مﯽشد .بهعبارت ديگﺮ ،مﻨشويﮏها نگفتﻨد که بﺮای رﺳيدن به ﺳوﺳياﻟيﺴم ،به
داشتﻦ ﺣاکميﺖ ﭘﺮوﻟتاريا ،به ﺣاکميﺖ بورژوايﯽ نياز
ﺳﺮمايهداری نياز داريم ،بلکه گفتﻨد ﭘيﺶ از بﺮﭘا
ِ
هﺴﺖ .ﻟﻨيﻦ در جواب ﻓقط گفﺖ بورژوازی روﺳيه ناتوان اﺳﺖ؛ ﺣق هم داشﺖ .بههميﻦ دﻟيل خطايﯽ
اﺳﺖ بزرگ که معضﻼت روﺳيه را صﺮﻓا ً معضﻼتﯽ ﺳياﺳﯽ )بوروکﺮاتيزهشدن ،اﺳتاﻟيﻦ و غيﺮه( تلقﯽ
کﻨيم و خيلﯽ راﺣﺖ از ايﻦ نقطه ﺣﺮکﺖ کﻨيم که شاﻟوده يا زيﺮبﻨای اتحاد جماهيﺮ شوروی ،باﻻخﺮه
بهنحوی ﺳوﺳياﻟيﺴتﯽ بودهاﺳﺖ .زيﺮا زيﺮبﻨا ،درﺳﺖ مانﻨد غﺮب بود ،با ايﻦ تفاوت که انباشﺖ اوﻟيه ــ
که مورد غفلﺖ قﺮار گﺮﻓتهبود ــ ﺣاﻻ بايد انجام مﯽشد .ايﻦ نﺴخه و تجويزی بﺮای ﺳوﺳياﻟيﺴم نيﺴﺖ .به
ايﻦ معﻨﯽ مﯽشود گفﺖ :اگﺮ تجﺮبهی اتحاد شوروی ﻓقط يﮏ چيز را نشان داده باشد ،ايﻦ اﺳﺖ که کﻨتﺮل
دوﻟتﯽ بﺮ توﻟي ِد ارزش راه و شيوهی مؤثﺮ و کارآيﯽ بﺮای توزيع ارزش نيﺴﺖ.

ﭘﺮﺳﺶ :ﭘس بﻨا به تفﺴيﺮ تو ﭘيﺶشﺮ ِط توﻟي ِد ارزش ،ماﻟکيﺖ خصوصﯽ اﺳﺖ؟ يا ايﻦکه ﺳﻨجهی
زمانﯽای که با آن نيﺮوی کار انﺴانﯽ اندازهگيﺮی مﯽشود ،درواقع تعييﻦکﻨﻨده اﺳﺖ؟
ﭘﻮﺳﺘﻮن :دومﯽ .بهﻟحاظ تاريخﯽ طبيعتا ً ماﻟکيﺖ خصوصﯽ شﺮطﯽ ضﺮوری بﺮای اﺳتقﺮار ﺣاکميﺖ
ﺳﺮمايه اﺳﺖ .اما ،ايﻦکه چه چيزی بﺮای اﺳتقﺮار ﺳﺮمايه ضﺮوری اﺳﺖ و چه چيزی بﺮای دوام و
تداوم آن ،دوچيز بﺴيار متفاوتاند.

ﭘﺮﺳﺶ :بﺴيار خوب ،بﺮای ايﻦکه در نﻈام مفهومﯽ تو باقﯽ بمانيم :کاﻻها تﻨها زمانﯽ ارزشﯽ بدﺳﺖ
مﯽآورند که در رابطه با کاﻻهای ديگﺮ قﺮار بگيﺮند .و ايﻦ بههم مﺮتبط شدن تﻨها در بازار ،يعﻨﯽ در
مبادﻟه صورت مﯽگيﺮد .با ايﻦ ﺣﺴاب ،آيا تو بيﻦ مبادﻟه ،آنطور که در ﻓصل دوم جلد اول کاﭘيﺘال آمده
اﺳﺖ ،و مﻨﻈور مارکس از »بازار« تفاوتﯽ مﯽبيﻨﯽ؟
ﭘﻮﺳﺘﻮن :نه .مارکس ﻓقط بيﻦ ارزش نﺴبﯽ و ارزش مطلق تمايز بﺴيار مهمﯽ قائل مﯽشود .در مبادﻟه،
مﺴئله بﺮ ﺳﺮ ارزش نﺴبﯽ اﺳﺖ ،نه ارزش مطلق .مارکس ايﻦ تمايز را هميشه و هﺮبار از نو آزمايﺶ
مﯽکﻨد .اگﺮ نوع و شيوهی توﻟيد کاﻻيﯽ تﻐييﺮ کﺮدهباشد ،آدم نمﯽتواند در مبادﻟه بداند آيا ارزش ايﻦ کاﻻ
تﻐييﺮ کﺮده اﺳﺖ يا آن کاﻻ .ايﻦطور ،مارکس روشﻦ مﯽکﻨد که ارزش نﺴبﯽ ﻓقط شک ِل ﭘديداری اﺳﺖ؛
شکلﯽ ﭘديداری از ارزش.
ﺣاﻻ ايﻦ قضيه را خيلﯽها ــ و ﻓکﺮ مﯽکﻨم خيلﯽ از اقتصاددانها نيز ــ ايﻦطور مﯽﻓهمﻨد که انگار
کﺮدن
مارکس بهکار ﺳﺮشتﯽ هﺴتﯽشﻨاختﯽ داده اﺳﺖ .ﭘيشﻨهاد مﻦ ،بﺮعکس ،ايﻦ اﺳﺖ که هﺴتﯽشﻨاﺳانه
ِ
کار را به مثابهی يﮏ بتواره ]ﻓتيﺶ[ بفهميم .ايﻦ شکلﯽ که کار در قاﻟب آن ،در يﮏ نقﺶ تاريخا ً
مشخص و ويژه به مثابهی کار در دوران ﺳﺮمايهداری ،در واکاوی ما ظاهﺮ مﯽشود ،يﮏ بتواره اﺳﺖ؛
صﺮف انﺮژی انﺴانﯽ :ماهيچه ،اعصاب ،مﻐز و غيﺮه و غيﺮه .اما چﻨيﻦ چيزی ممکﻦ
همانا به مثابهی َ
نيﺴﺖ ،چون ﻓيزيوﻟوژی انﺴان ﻓﺮاتاريخﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ارزش ﻓﺮاتاريخﯽ نيﺴﺖ .و مﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم يکﯽ
از دﻻيلﯽ که کاﭘيﺘال به ايﻦ ﺳادگﯽ بد ﻓهميده مﯽشود ،ايﻦ اﺳﺖ که کاﭘيﺘال هم مانﻨد گﺮوندريسه اﺳﺖ:
ﭘژوهشﯽ ناتمامﯽ هﺴتﻨد .اما مارکس اطميﻨان کامل داشﺖ که ارزش ،تاريخا ً
هﺮدوی آنها ﻓﺮآيﻨدهای
ِ
ويژه و معيﻦ اﺳﺖ .در کاﭘيﺘال همهچيز بايد درونماندگار ]ايمانﻨﺖ[ باشد .از هميﻦ رو ،ارزش نخﺴﺖ
بهطور ﻓﺮاتاريخﯽ ﭘديدار مﯽشود ،اما به مجﺮد آنکه بحث ماشيﻨﺴم و صﻨعﺖ بزرگ طﺮح شد ،معلوم
مﯽشود که خيﺮ ،ﻓﺮاتاريخﯽ نيﺴﺖ.
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ﭘﺮﺳﺶ :ﺣﺮﻓﯽ نيﺴﺖ ،قبول داريم .تو مﯽنويﺴﯽ ،ﭘويايﯽ درونﯽ ﺳﺮمايهداری مﻨتﺞ از شکل ارزش
ﺳﺮ مثا ِل خودت بمانيم :تو
اﺳﺖ .اما يﮏ شکل که نمﯽتواند خودش يﮏ ﭘويايﯽ اجتماعﯽ خلق کﻨدِ .
مﯽگويﯽ بارآوری بايد هميشه اﻓزايﺶ يابد ،مث ً
ﻼ در صﻨعﺖ باﻓﻨدگﯽ .اما ايﻦ چشمانداز دراﺳاس هميشه
ايﻦ شﺮط اصلﯽ را ﭘيﺶﻓﺮض مﯽگيﺮد که اﻓزايﺶ بارآوری روندی اﺳﺖ که هميشه صورت مﯽگيﺮد.
درﺣاﻟﯽ که ﺳؤال ايﻦ اﺳﺖ که چﺮا چﻨيﻦ روندی وجود دارد؟ بعﻼوه ،تا جايﯽ که به جﺮيان ﺣﺮکﺖ
ﺳﺮمايهداری مﺮبوط اﺳﺖ ،هميشه بايد رقابﺖ را درنﻈﺮ گﺮﻓﺖ ،زيﺮا رقابﺖ انگيزه و زميﻨهی اﻓزايﺶ
بارآوری اﺳﺖ.
ﭘﻮﺳﺘﻮن :درﺳﺖ اﺳﺖ ،اما ﺳؤا ِل مهم ايﻦ اﺳﺖ که در کدام ﺳطح مﻨطقﯽ ]يا ﺳطح تجﺮيد[ هﺴتيم؟ مﻦ
کار مجﺮد را چيز ﺳادهای مثل يکﯽ از کارکﺮدهای بازار نمﯽدانم .اگﺮ آدم کار مجﺮد را به يکﯽ از
کارکﺮدهای بازار تبديل کﻨد ،بخﺶ بزرگﯽ از مباﺣث جلد اول کاﭘيﺘال ديگﺮ معﻨايﯽ نخواهﻨد داشﺖ .اگﺮ
آدم کاﭘيﺘال را ايﻦطور تفﺴيﺮ کﻨد ،آنگاه کل جلد اول به شﺮﺣﯽ طوﻻنﯽ و غيﺮضﺮوری از اوضاع
خﺮاب کارخانهها مبدل مﯽشود .و ايﻦ ،دقيقا ً همان راه و روشﯽ اﺳﺖ که اغلب مارکﺴيﺴﺖها در قﺮائﺖ
کاﭘيتال ﭘيﺶ مﯽگيﺮند .بعد مﯽرﺳﻨد به جلد دوم ،تا ببيﻨﻨد چطور مﯽشود يﮏ نﻈام اقتصادی بﺮﭘاکﺮد؛
ايﻦ کار را واقعا ً در اتحاد شوروی کﺮدند .کار مجﺮد ،اما مجﺮد اﺳﺖ ،زيﺮا وﺳيلهای اﺳﺖ بﺮای توزيع.
هيچ جامعهی ديگﺮی وجود ندارد که در آن کار يﮏ نفﺮ وﺳيلهای باشد که بهوﺳيلهی آن بتوان محصوﻟﯽ
را که ديگﺮی مﯽﺳازد ،بدﺳﺖ آورد .در همهی جوامع ديگﺮ ،آدم محصوﻟﯽ را که ديگﺮی ﺳاخته اﺳﺖ يا
بﻨا به عﺮف و عادت بدﺳﺖ مﯽآورد ،يعﻨﯽ محصوﻻت بﺮاﺳاس قاعدهی عﺮﻓﯽ تقﺴيم مﯽشوند يا با زور؛
و يا بﺮ مبﻨای تصميمﯽ عقﻼيﯽ .در هيچکدام از ايﻦها ،کار کوچکتﺮيﻦ ربطﯽ به توزيع ندارد .بههميﻦ
دﻟيل بهنﻈﺮ مﻦ نکتهای که مارکس مﯽخواهد در همان آغاز کاﭘيﺘال مطﺮح و بﺮرﺳﯽ کﻨد ايﻦ اﺳﺖ که
کار هﺮدو ﺣوزه را تﻨﻈيم مﯽکﻨد :هم توﻟيد و هم توزيع را .يا اگﺮ بخواهيم زبان و کﻼم نﺴبتا ً متفاوتﯽ
اﺳتفاده کﻨيم مﯽتوانيم بگوييم ايﻦ همان چيزی اﺳﺖ که هابﺮماس تفاوت بيﻦ کار و ميانکﻨﺶ مﯽنامد؛
ايﻦها ،نزد مارکس دو وجه يا دو چهﺮهی کار در ﺳﺮمايهداری هﺴتﻨد .مﻨﻈور از کار مجﺮد ،کار
مشخص بطور عام نيﺴﺖ؛ يعﻨﯽ خيلﯽ صاف و ﺳاده ،تجﺮيدی مﻨطقﯽ از کار مشخص نيﺴﺖ .کار
مجﺮد ،يکﯽ از نﻘﺶها يا کارکﺮدهای ]ﻓونکﺴيون[ کار اﺳﺖ؛ و هميﻦ نقﺶ کار اﺳﺖ که ﺳپس و
بهناگزيﺮ مﻨتزع يا مجﺮد مﯽشود .بﻨابﺮايﻦ ،ﻓﺮق اﺳﺖ بيﻦ ايﻦ گزاره که رقابﺖ نقشﯽ تأثيﺮگذارنده دارد
با ايﻦ گزاره که رقابﺖ ﭘايه و علﺖ اﺳﺖ .ايﻦ نکته چشمگيﺮ اﺳﺖ که در جلد اول ﺣﺮﻓﯽ از رقابﺖ در
ميان نيﺴﺖ .و مﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم ،درﺳﺖ اﺳﺖ که ايﻨطور اﺳﺖ و بﺮای آن دﻻيل خوبﯽ وجود دارد .قبﻼً
دادن ايﻦ اﺳﺖ که چطور
مدعﯽ شدم که اغلب آدمها ﻓکﺮ مﯽکﻨﻨد که اهميﺖ مقوﻟهی ارزش اضاﻓﯽ نشان ِ
انﺴانهايﯽ که در هﺮ جامعهای کار مﯽکﻨﻨد ،مازادی ايجاد مﯽکﻨﻨد .ﺣاﻻ اﺳتخﺮاج و اﺳتثمار ايﻦ ارزش
اضاﻓﯽ بهوﺳيلهی طبقهی ﺣاکم در ﺳﺮمايهداری ،نامﺮئﯽ اﺳﺖ .از ايﻦقﺮار ،ﺣﺮف مارکس ايﻦ اﺳﺖ که
بورژوازی دراﺳاس با نجبای ﻓئودال يا بﺮدهداران دوران باﺳتان ﻓﺮقﯽ ندارد .بورژواها ،چيزی را که
طبقهی کارگﺮ آﻓﺮيدهاﺳﺖ ،اﺳتثمار و تصاﺣب مﯽکﻨﻨد .ﺣﺮف مﻦ ايﻦ اﺳﺖ :ايﻦ کاﻓﯽ نيﺴﺖ؛ زيﺮا
درايﻦصورت اﺳمﺶ ثﺮوت اﺿافی اﺳﺖ ،نه ارزش اضاﻓﯽ .معانﯽ و دﻻﻟﺖهای »ارزش اﺿافی«
اهميﺖ بﺴياری دارند .مارکس ،وقتﯽ مقوﻟهی ارزش اضاﻓﯽ را طﺮح مﯽکﻨد ،تمايز بيﻦ ﻓﺮآيﻨد کار و
ﻓﺮآيﻨد ارزشيابﯽ و ارزشاﻓزايﯽ را هم مطﺮح مﯽکﻨد .او ،ﭘيﺶ از آنکه وارد جزئيات شود ،يعﻨﯽ وارد
بحث ارزشيابﯽ و ارزشاﻓزايﯽ شود ،از ايﻦ ﺣﺮف مﯽزند که معانﯽ و دﻻﻟﺖهای توﻟي ِد ارزش چيﺴتﻨد.
توجه او ،ﺣتﯽ يﮏبار هم معطوف به ارزش اضاﻓﯽ نيﺴﺖ .معﻨﯽ ايﻦکار ايﻦ اﺳﺖ که :اگﺮ شکل
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ارزش ،شکلﯽ از ثﺮوت باشد ،آنگاه کارگﺮان مواد خاماند .مادام که به ﻓﺮآيﻨد کار نگاه مﯽکﻨيم ،بهنﻈﺮ
مﯽآيد کارگﺮان ،ﺳوژهها هﺴتﻨد؛ آنها با مواد خام کار مﯽکﻨﻨد و کاراﻓزارها را دراختيار دارند .اما اگﺮ
از چشمانداز يا از زاويهی ديد ارزش به ايﻦ ﻓﺮآيﻨد نگاه کﻨيم ،آنگاه کل قضيه وارونه مﯽشود :مواد خام
به اﺳفﻨجﯽ مبدل مﯽشوند که زمان کاری را که کارگﺮان صﺮف مﯽکﻨﻨد ،در خود مﯽمکﻨد و کارگﺮ به
کﺮدن ايﻦ اﺳﺖ که
مواد خام مبدل مﯽشود .کاری که مارکس در ايﻨجا مﯽکﻨد بﺮجﺴتهﺳاختﻦ و نمايان
ِ
چگونه يﮏ مقوﻟهی ﻓﯽاﻟواقع مﻨطقﯽ در نﻈﺮيهی ارزش در صﻨعﺖ بزرگ بهخود تحقق مﯽبخشد .در
نتيجه قضيه ﻓقط انتقادی اخﻼقﯽ نيﺴﺖ به ايﻦکه کارگﺮان طوری مورد اﺳتفاده قﺮارمﯽگيﺮند که انگار
ابزار کارند و نه موجوداتﯽ انﺴانﯽ ،ﺣال آنکه همه انﺴاناند و مﻨزﻟﺖ انﺴانﯽ دارند .ايﻦ بُعد اخﻼقﯽ از
واقعﯽ توﻟيد ارزش اﺳﺖ.
شکل ارزش مﻨتﺞ مﯽشود ،اما مارکس مﯽگويد :ايﻦ ،ﭘﯽآم ِد
خو ِد
ِ
ِ
اجازه بدهيد يﮏ بُع ِد ديگﺮ به موضوع اضاﻓه کﻨم :مارکس در جلد اول ﺳه ﻓصل بزرگ دربارهی
همکاری ،مانوﻓاکتور و صﻨعﺖ بزرگ نوشتهاﺳﺖ .جايﯽ که بحث همکاری را طﺮح مﯽکﻨد از ايﻦ
ﺣﺮف مﯽزند که کارگﺮان چطور با هم کار مﯽکﻨﻨد .تﻨها به واﺳطهی همکاریشان نيﺮويﯽ موﻟد ﭘديد
مﯽآيد که بزرگتﺮ اﺳﺖ از مجموعهی تﮏ تﮏ کارها و ايﻦ نيﺮوی موﻟد تازه به ﺳﺮمايهداران تعلق
دارد .اگﺮ مﻨﻈور مارکس ايﻦ بودهباشد ،آنگاه نفﯽ آن ايﻦ اﺳﺖ که کاﻓﯽ اﺳﺖ که تو ﺳﺮمايهداران را
کﻨار بگذاری و آنوقﺖ ايﻦ نيﺮوی موﻟد به کارگﺮان متعلق خواهد بود .ايﻦ نيﺮو به کارگﺮان به مثابهی
يﮏ جمع همبﺴته ]کوﻟکتيو[ تعلق دارد .در مﺮﺣلهی مانوﻓاکتور قضيه مختصﺮی ﭘيچيدهتﺮ اﺳﺖ ،زيﺮا
خو ِد کار وﺣشتﻨاک مﯽشود .شما مثال معﺮوف آدام اﺳميﺖ دربارهی کارخانهی ﺳوزنﺳازی را
مﯽشﻨاﺳيد ،يعﻨﯽ جايﯽ که يﮏ نفﺮ هﺮروز 48هزار دﻓعه يﮏ تکه از ﺳيم مﯽچيﻨد .ﺣاﻻ اگﺮ ﺳﺮمايهدار
را کﻨار بگذاريم ،چه چيز باقﯽ مﯽماند؟ يﮏ نفﺮ که هﺮروز 48هزار دﻓعه يﮏ تکه از ﺳيم را مﯽچيﻨد،
اما ايﻦ بار ﺳوزنها متعلق به خودش اﺳﺖ .نزد مارکس ايﻦ به معﻨای رهايﯽ نيﺴﺖ .اما به مﺮاتب
مهمتﺮ ،آن چيزی اﺳﺖ که مارکس آن را صﻨعﺖ بزرگ مﯽنامد .در صﻨعﺖ بزرگ ،مﺴئله بﺮ ﺳﺮ علم
اﺳﺖ .ﺣﺮف بعدی او ايﻦ اﺳﺖ که ظﺮﻓيﺖ بارآوری ﺳﺮمايه ديگﺮ نمﯽتواند به کارگﺮانﯽ که مﺴتقيما ً
بﺮای او کار مﯽکﻨﻨد ،تقليل يابد .يعﻨﯽ ،کارگﺮان مﺴتقيم اﻟبته بﺮای ﺳﺮمايه ضﺮوری هﺴتﻨد ،اما نه ديگﺮ
در معﻨای شﺮطﯽ کاﻓﯽ .مارکس شﺮوع مﯽکﻨد از واژههايﯽ اﺳتفاده کﻨد مثل »توانايﯽ نوعﯽ« ،يعﻨﯽ
توانايﯽای که مﯽتواند از آنچه خو ِد کارگﺮ توﻟيد کﻨد ﻓﺮاتﺮ رود .در ايﻦ معﻨا ،چيزهايﯽ که او در
نوشتهی آغازيﻨﺶ به آنها شايد بُعدی هﺴتﯽشﻨاختﯽ ]يا ﻓﺮاتاريخﯽ[ داده اﺳﺖ ،ــ و اﻟبته مﻦ در ايﻦ باره
مطمئﻦ نيﺴتم ــ چيزی که او به مثابهی »ﻣﻮﺟﻮد نﻮعی« ] [Gattungswesenﺗﻮصيف کﺮده اﺳت،
چيزی اﺳﺖ که به وﺳيلهی ﺳﺮﻣايه به ﻣثابهی ﺳﺮﻣايه آﻓﺮيده شده اﺳﺖ .ﺳﺮمايه توانايﯽهای عام نوع
]بشﺮ[ را که مﯽتوانﺴتﻨد مورد اﺳتفاده قﺮاربگيﺮند و ﺳازمان کار را طوری تﻐييﺮ بدهﻨد که ديگﺮ
ضﺮورت نداشته باشد انﺴانها 48هزار بار در روز يﮏ تکه از ﺳيم را بچيﻨﻨد ،ﺳﺮ و ﺳامان مﯽدهد.
ايﻦکه چﻨيﻦ کاری صورت مﯽگيﺮد ،از نﻈﺮ مارکس ،بعضا ً بهوﺳيلهی نﻈﺮيهی ارزش قابل تبييﻦ
مﯽشود .نﻈﺮيهی ارزش روشﻦ مﯽکﻨد که ــ ﻓارغ از ايﻦکه علم و ﻓﻦآوری چطور گﺴتﺮش و تکامل ﭘيدا
کﻨﻨد ــ نﻈﺮيهی مابعد صﻨعتﯽ ناراﺳﺖ اﺳﺖ ،يعﻨﯽ که ما در ﺣﺮکتﯽ خطﯽ بهﺳوی آيﻨده ﭘيﺶ نمﯽرويم،
کار ارزشآﻓﺮيﻦ
آيﻨدهای که در آن هﺮکس کار ]يا شﻐلﯽ[ معقول خواهد داشﺖ .زيﺮا ﺳﺮمايه بايد بﺮای ِ
همواره و هﺮبار از نو ،اعتبار و ﺣوزهی صدق ] [Geltungﻓﺮاهم آورد .به نﻈﺮ مﻦ ايﻦ چشماندازی
اﺳﺖ ﺳﺮاﺳﺮ و در بﻨياد متمايز با چشمانداز مارکﺴيﺴﺖهای ﺳﻨتﯽ .زيﺮا ايﻦ چشماندازی اﺳﺖ بﺮای
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اﻟﻐای ] [Aufhebungﭘﺮوﻟتاريا ،نه تحقق آن .به ﺳخﻦ ديگﺮ :جﻨبﺶ کارگﺮی در موارد متعددی به
تجليل از کار ﭘﺮوﻟتﺮی ﭘﺮداخته اﺳﺖ.

ﭘﺮﺳﺶ :ﺣاﻻ که تو خودت به ﺳطوح تجﺮيد اشاره کﺮدی ،مﯽتوانيم در ايﻨجا ،بار ديگﺮ يﮏ قدم عقبتﺮ
ﯽ تازه« طﺮح مﯽشود ايﻦ اﺳﺖ که
بﺮويم؟ يﮏ نکته که در انتقاد و اعتﺮاض به باصطﻼح »مارکسخوان ِ
ی
ديدگاههای آنها را به ﺳختﯽ مﯽتوان بطور تجﺮبﯽ ]امپﺮيﮏ[ ثابﺖ کﺮد .در نتيجه تحليل رشد اجبار ِ
بارآوری يا تحوﻟﯽ تاريخﯽ که تعييﻦکﻨﻨدهی راﺳتای ﺣﺮکﺖ و ﭘيشﺮﻓﺖ اﺳﺖ به مثابهی ادعای صﺮف
طبقهبﻨدی مﯽشود .ﭘشﺖ ايﻦ انتقاد ،درواقع ﭘﺮﺳﺶ اﺳاﺳﯽتﺮی قﺮاردارد و آن ايﻦکه :شکل و ﺳطح
]تجﺮيد[ ايﻦ تحليل ،و شکل و ﺳطح تحول تجﺮبﯽ و واقعﯽاش کدام اﺳﺖ :يا اگﺮ بخواهيم بازهم بيشتﺮ
ﯽ ايﻦ ﺳؤال را بگيﺮيم :چه رابطهای اﺳﺖ بيﻦ ذات ] [Wesenو ﭘديدار؟
ﭘ ِ
ﭘﻮﺳﺘﻮن :آدم هﺮگز با تحليل ﭘديدار به ذات نمﯽرﺳد .ما اﻵن داريم با گﺮوهﯽ از دانشجويان جلد دوم
کاﭘيتال را با دقﺖ مﯽخوانيم .چيزی که در جلد دوم بﺴيار مهم اﺳﺖ ،ايﻦ اﺳﺖ :در اواخﺮ ايﻦ جلد
مارکس بحث تﺮکيب ارگانيﮏ تﻐييﺮياﻓتهی ﺳﺮمايه را طﺮح مﯽکﻨد .مﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم خيلﯽ از
مارکﺴيﺴﺖها ايﻦ بحث را در معﻨايﯽ تقليلگﺮايانه گواه و اثباتﯽ تلقﯽ کﺮدهاند بﺮای ايﻦکه ﺳﺮمايهداری
مﻨشاء و آﻓﺮيﻨﻨدهی بحﺮانهاﺳﺖ .تﺮديدی نيﺴﺖ ،ﺳﺮمايهداری بحﺮان دارد .اما مﻦ ﻓکﺮ نمﯽکﻨم که ايﻦ،
معﻨای اصلﯽ تﻐييﺮ تﺮکيب ارگانيﮏ ﺳﺮمايه اﺳﺖ .از نﻈﺮ مارکس تﻐييﺮ تﺮکيب ارگانيﮏ ﺳﺮمايه
شاخصﯽ اﺳﺖ بﺮای درجه يا مﺮتبهای که در آن ،کار ﭘﺮوﻟتﺮی زائد مﯽشود .هﺮ اندازه تﺮکيب ارگانيﮏ
ﺳﺮمايه باﻻتﺮ باشد ،کار ﭘﺮوﻟتﺮی بيشتﺮی در طﯽ روز بﺮای ﺳﺮمايه ضﺮورت ﭘيدا مﯽکﻨد ،ضمﻦ
ايﻦکه درعيﻦﺣال ،در عطف به توﻟيد ثﺮوت مادی ،زائد مﯽشود .ﺣتﯽ ،تمايز بيﻦ ثﺮوت مادی و ارزش
شدن کار ﭘﺮوﻟتﺮی آغاز مﯽشود .غيﺮ
تﻨها زمانﯽ غيﺮواقعﯽ مﯽشود که نابهﻨگام ][anachronistisch
ِ
ماشيﻨيﺴم«
از ايﻦ هم ،معﻨايﯽ ندارد .در مﺮﺣلهی مانوﻓاکتور ،جايﯽ که هﻨوز ماشيﻨﯽ وجود ندارد» ،
ِ
قضيه عبارت اﺳﺖ از ايﻦکه مﺮاﺣل کار به اجزای کوچکﯽ تقﺴيم شوند و مثﻼً  10انﺴان با هم همکاری
کﻨﻨد .در کارخانهی ﺳوزنﺳازی ]اﺳميﺖ[ از ماشيﻦ اﺳتفاده نمﯽشود .آنها از کاراﻓزارهايﯽ اﺳتفاده
مﯽکﻨﻨد که هميشه آنها را بکار بﺮدهاند .با ايﻦﺣال رشد عﻈيم بارآوری کماکان مبتﻨﯽ بﺮ کار مﺴتقيم
انﺴانﯽ اﺳﺖ .کار انﺴانﯽ به کوچﮏتﺮيﻦ تﮏواﺣدهای ممکﻦ تقﺴيم مﯽشود ،اما کماکان کار انﺴانﯽ باقﯽ
مﯽماند .اما اگﺮ نگاهﯽ مثﻼ ً به صﻨعﺖ شيمﯽ در آﻟمان قﺮن نوزدهم بياندازيم ،ــ و مﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم هميﻦ
صﻨعﺖ بود که مارکس را به ايﻨجا رﺳاند دربارهی علم تعمق کﻨد ــ کار بهرغم همهی نيﺮوی
مﺴتقيم علم در توﻟيد .به عﻨوان نمونه ،انقﻼب علمﯽ قﺮن
ﺖ
ويﺮانگﺮش ،عمدتا ً عبارت اﺳﺖ از کاربﺴ ِ
ِ
هفدهم چﻨيﻦ دﺳتاوردی نداشﺖ .مانوﻓاکتورها به نيوتﻦ و دکارت وابﺴته نيﺴتﻨد .اما در قﺮن نوزدهم
توﻟيد به شيمﯽ علمﯽ و در قﺮن بيﺴتم به ﻓيزيﮏ کوانتوم وابﺴته بود .ايﻦ ﻓﺮقﯽ اﺳﺖ بﺴيار بزرگ.
تﺮکيب ارگانيﮏ ﺳﺮمايه بهنحوی نقطهی اوج همان چيزی اﺳﺖ که مارکس مﯽخواﺳﺖ در جلد اول
کاﭘيﺘال مطﺮح و مﺴتدل کﻨد :همانا ايﻦ امکان که کار ﭘﺮوﻟتﺮی مﯽتواند ﺳپﺮی شود .او ﺳپس در جلد
دوم به ايﻦ نکته اشاره مﯽکﻨد که تأثيﺮ زمان واگﺮد ﺳﺮيع در ﺳطح ]ﻓﺮآيﻨد توﻟيد و بازتوﻟيد[ ،دقيقا ً
ب تﻐييﺮياﻓتهی ﺳﺮمايه اﺳﺖ؛ آنها هﺮدو واقعﯽ هﺴتﻨد .بﻨابﺮايﻦ اگﺮ کﺴﯽ بخواهد يﮏ
همانﻨد تأثيﺮ تﺮکي ِ
ﭘديدهی تجﺮبﯽ را ]در ايﻦمورد[ توضيح بدهد ،ممکﻦ اﺳﺖ علتﺶ ايﻦ باشد يا آن .در ايﻨجا راهﯽ
کﺮدن مارکس يا هگل بﺴيار دشوار اﺳﺖ.
دﺳتگاهمﻨد وجود ندارد و به هميﻦ دﻟيل اﺳﺖ که عملگﺮايانه
ِ
نزد ايﻦدو ،ايدهی علم چيزی بﺴيار بﻨيادی اﺳﺖ ،بﺮخﻼف نگﺮش ﭘوزيتيويﺴتﯽ که نقطهی آغازش
مﻼﺣﻈاتﯽ اﺳﺖ که بﻨياد تجﺮبﯽ دارند .به ﺳخﻦ ديگﺮ :مارکس ،نخﺴﺖ در ﭘايان جلد ﺳوم کاﭘيﺘال چيزی
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را بازﺳازی مﯽکﻨد که بﺮای ريکاردو نقطهی آغاز و عزيمﺖ بود .بﻨابﺮايﻦ مارکس به ﺳههزار صفحه
در توضيح و تکويﻦ ميانجﯽها نياز داشﺖ تا به آن نقطهای بﺮﺳد که ريکاردو خيلﯽ صاف و ﺳاده به
ﻟحاظ تجﺮبﯽ مفﺮوض و موجودش مﯽدانﺴﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ تعييﻦکﻨﻨده و تجﺮبﯽ ايﻦ اﺳﺖ :چطور مﯽتوانيم نوع و شيوهی رشد مﺴتمﺮ
درنتيجه بﺮای مﻦ
ِ
ﺳﺮمايهداری را تبييﻦ کﻨيم؟ چطور ايﻦ امﺮ واقعﯽ را توضيح مﯽدهﯽ که با ايﻦکه ما دائما ً از خودمان
مﯽﭘﺮﺳيم ﺣاﻻ با ايﻦهمهی اوقات ﻓﺮاغتﯽ که دراختيار داريم چهکار بايد بکﻨيم ــ و در ايﻦ باره در
رﺳيدن جامعهی ﭘﺴاـ صﻨعتﯽ«
ﺖ کتاب نوشته شده اﺳﺖ ،مثﻼً کتاب »ﻓﺮا
دههی  1990کتاب ﭘش ِ
ِ
نوشتهی دانيل ِبل ــ هيچکدام از ايﻦ چيزها روی ندادهاﺳﺖ؟ و مﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم يﮏ نگاه اقتصادی
نمﯽتواند قضيه را توضيح دهد؛ درضمﻦ نگﺮش متداول در چپ هم ،که بﺮ آن اﺳﺖ همهی ايﻦ
شدن طبقهی کارگﺮ به نيﺮويﯽ بﺴيار قدرتمﻨد در ﻓاصلهی ﺳالهای  1969تا
تصورات ناشﯽ از تبديل ِ
 1972اﺳﺖ ،توضيحدهﻨدهی ايﻦ واقعيﺖ نيﺴﺖ .زيﺮا همهی ايﻦ تﻼشها بﺮای تبييﻦ واقعيﺖ ،ﭘﺮﺳﺶ
اصلﯽ را ﭘاﺳخ نمﯽدهﻨد .آنها بيشتﺮ معضل را به ﺳطحﯽ ديگﺮ و ﭘﺮﺳشﯽ کم و بيﺶ غايﺖگﺮايانه مﻨتقل
مﯽکﻨﻨد؛ همانا :تو طﺮﻓدار آزادی ارادهای يا کاﻟويﻨيﺴتﯽ؟

ﭘﺮﺳﺶ :يکﯽ از انتقاداتﯽ که بهخصوص ايﻨجا در آﻟمان مﯽشود ايﻦ اﺳﺖ که بﻨا به نﻈﺮيهی تو ﻓقط
ﺳاختارهای ﺳﺮمايهدارانهاند که تاريخ را مﯽﺳازند؛ و ايﻦ ،درواقع چيزی نيﺴﺖ جز ﺳاختﻦ مجﺴمهی
تازهای از مارکﺴيﺴم ﺳاختارگﺮايانهی ﻟوئﯽ آﻟتوﺳﺮ .در ارتباط با ايﻦ انتقاد ،ﭘﺮﺳشﯽ که طﺮح مﯽشود
رابطه و ﭘيوند بيﻦ ﺳاختار و کﻨﺶ اﺳﺖ ،بهخصوص در عطف به نﻈﺮيهی انتﻈام ]روابط اجتماعﯽ[ و
کﻨﺶ )عامليﺖ ] ([agencyکﻨﺶگﺮان در
نﻈﺮيهی هژمونﯽ .به عبارت ديگﺮ :به نﻈﺮ تو ،قابليﺖ ِ
ﺳﺮمايهداری ﭘيشﺮﻓته چه نقشﯽ ايفا مﯽکﻨد و چه تأثيﺮی بﺮ جﺮيان تطور تاريخﯽ دارد؟
ﭘﻮﺳﺘﻮن :بﺴتگﯽ دارد .ﭘاﺳخ خﻼصهام ايﻦ اﺳﺖ .اما ]قدم به قدم[ ،اول :تا جايﯽ که به اشتﻐال مﻦ به
آﻟتوﺳﺮ مﺮبوط مﯽشود ،ــ شايد کمﯽ بﯽانصاﻓﯽ نﺴبﺖ به او باشد ،چون دهها ﺳال ﭘيﺶ مﻦ آثارش را
خواندهام ــ او يﮏ مﻨطق ويژهی تاريخﯽ را گﺮﻓﺖ و تبديلﺶ کﺮد به چيزی ﻓﺮاتاريخﯽ .دربارهی او بايد
همانﯽ را گفﺖ که دربارهی همهی نﻈﺮيههای ﻓﺮاتاريخﯽ بايد گفﺖ :هﺮ درک ﻓﺮاتاريخﯽ ،مثﻼً درکﯽ
ﻓﺮاتاريخﯽ که آدام اﺳميﺖ از ارزش ارائه داده اﺳﺖ ،به ايﻦ معﻨﯽ اﺳﺖ که ﺳپﺮیشدن و درگذرندگﯽاش
ديگﺮ ممکﻦ نيﺴﺖ .بﺮايﻦ اﺳاس تصوری ﻓﺮاتاريخﯽ از ﺳاختار به ايﻦ معﻨاﺳﺖ که ﺳاختار نمﯽتواند
ﺳپﺮی شود .از طﺮف ديگﺮ ،هﺴتهی عقﻼيﯽ کاری که آﻟتوﺳﺮ کﺮده ايﻦ اﺳﺖ که نشان بدهد اشتباه
بزرگﯽ اﺳﺖ که بخواهيم ﺳﺮمايهداری را صﺮﻓا ً در مقوﻻت مبارزهی طبقاتﯽ بهﭘيچانيم و بفهميم .نه تﻨها
بزرگ ،بلکه اشتباهﯽ بﺴيار خطيﺮ اﺳﺖ .زيﺮا آدم ﭘيشﺮﻓﺖ چﻨدانﯽ نمﯽکﻨد و آخﺮ کار هم به نﻈﺮيهای
نﺴبتا ً ناکامل دربارهی دوران مدرن مﯽرﺳد که بيﺶ از ﭘيﺶ بﯽﻓايده و بﯽمصﺮف مﯽشود .مبارزهی
طبقاتﯽ نمﯽتواند بﺮای تو جﺮيان تطور و تحول ﺳﺮمايهداری را توضيح بدهد .به نﻈﺮ مﻦ ،مارکس
کوشيده اﺳﺖ از طﺮيق نﻈﺮيهی ارزش ،نﻈﺮيهی شکل ارزش و نﻈﺮيهی ﺳﺮمايه توضيح بدهد که چﺮا
ﺳﺮمايهداری اﺳاﺳا ً ديﻨاميﺴمﯽ تاريخﯽ دارد .وجود و ﺣضور ديﻨاميﺴم تاريخﯽ يﮏ ﺳﺮشﺖـنشان
ﺳﺮمايهداری اﺳﺖ .هيچيﮏ از جوامع ﭘيشيﻦ چﻨيﻦ خصلتﯽ ندارند .هيچ ﺣﺮکﺖ تکاملﯽ بيﻦ ﻟجﻨﯽ که
خميﺮمايهی خلقﺖ بود و ]قانون[ طﻼق وجود ندارد.
باری ،اگﺮ آدم مﻨطق ﺳﺮمايه را نفهمد ،واقعا ً درمانده اﺳﺖ .آدم کوچﮏتﺮيﻦ تصوری از آنچه روی
مﯽدهد ندارد و به ايﻦ نتيجه مﯽرﺳد :ﻓقط بايد شديدتﺮ مبارزه کﻨيم .ﻓکﺮ مﯽکﻨم يکﯽ از جدیتﺮيﻦ
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ضعفهای انديشهی ﭘﺴاـ ﺳاختارگﺮايانه ايﻦ اﺳﺖ که ــ با تأکيدش بﺮ ﺣدوث و عدم ضﺮورت
) (Kontingenzــ دقيقا ً به ايﻨجا مﯽرﺳد که  :قادر نيﺴﺖ ﺳﺮمايه را تبييﻦ کﻨد ،زيﺮا ﺳعﯽ مﯽکﻨد
کﺮدن
ﺣدوث و عدم ضﺮورت را به طور ﻓﺮاتاريخﯽ مﺴتدل کﻨد .ايﻦها ﻓکﺮ مﯽکﻨﻨد با مﻨﺴوب
ِ
متاﻓيزيکﯽ آزادی به نﻈم اشياء ،آن را تضميﻦ مﯽکﻨﻨد .اما دﺳتاوردشان نهايتا ً ايﻦ اﺳﺖ که انﺴانها را
در توانايﯽشان در انديشيدن و تأمل در ايﻦکه در ﺣقيقﺖ با چه چيز ﺳﺮ و کار دارند ،تضعيف کﻨﻨد.
ايﻦطور نيﺴﺖ که مﻦ ﭘاﺳخ همهی ﭘﺮﺳﺶها را دارم .اما ﻓکﺮ مﯽکﻨم که هﺮدوی ايﻦها ،هم مارکﺴيﺴم
ﺳﻨتﯽ و هم واکﻨﺶ ﭘﺴاـ ﺳاختارگﺮايانه نﺴبﺖ به آن ،به درد ما نمﯽخورند .ممکﻦ اﺳﺖ آنها ﭘاﺳخهای
ﺳادهای داشته باشﻨد؛ راﺳتﺶ ،چيزی که آنها به ما مﯽدهد ،ﺣتﯽ ﭘاﺳخ هم نيﺴﺖ ،ﭘﺴتانﮏ اﺳﺖ .تو ﻓکﺮ
مﯽکﻨﯽ داری شيﺮ مﯽخوری ،اما درواقع چيزی که مﯽخوری چيزی جز با ِد هوا نيﺴﺖ .ايﻦ يﮏ قصه
اﺳﺖ .نکتهی ديگﺮ ايﻦ اﺳﺖ که تأکيد دائمﯽ بﺮ عاﻣليت ،بﺮای ﻣﻦ هميشه اندکﯽ مﻈﻨون اﺳﺖ .متأﺳفانه
آدمها در مورد خودشان به طور تاريخﯽ ﻓکﺮ نمﯽکﻨﻨد .اما ،چﺮا ايﻦطور اﺳﺖ که در ﻓاصلهی دههی
 1930تا دههی  ،1960چيزی که بعضﯽها اﺳمﺶ را ﺳﺮمايهداری ﻓورديﺴتﯽ گذاشته بودند ،همه در
قاﻟب مقوﻻت و مفاهيم ﺳاختار مﯽﻓهمﻨد و يﮏدﻓعه با آغاز دههی  ،1970چپ شﺮوع مﯽکﻨد به ايﻦکه
از عاﻣليت ﺣﺮف بزند؛ و راﺳﺖها از گزينﺶ عﻘﻼيی .چپ درنياﻓته اﺳﺖ که خودش مانﻨد نئوﻟيبﺮاﻟيﺴم،
بخشﯽ از ايﻦ موج اﺳﺖ .در نئوﻟيبﺮاﻟيﺴم هم همهچيز ﺣول محور عاﻣليت مﯽچﺮخد؛ عامليﺖ،
ايدئوﻟوژی آن اﺳﺖ .به تعبيﺮی ،هﺮدو ،هم چپ و هم نئوﻟيبﺮاﻟيﺴم نﺴبﺖ به شکلهای ]ﺳﺮمايهداری[ در
کيﻨزگﺮايﯽ ﻓورديﺴتﯽ در غﺮب و اقتصاد
ﺳالهای دههی  1950و  1960واکﻨﺶ نشان مﯽدهﻨد:
ِ
بﺮنامهای در شﺮق .و هﺮ کدامشان واکﻨشﯽ نﺴبتا ً يﮏ جانبهاند .بﻨابﺮايﻦ بيﻦ چپﯽ که دربارهی عامليﺖ
ﺣﺮف مﯽزند و جﻨاح راﺳﺖ ــ که در بخﺶ اقتصادی دانشگاه مﻦ در شيکاگو جا خوش کﺮدهاﺳﺖ ــ
يعﻨﯽ جوانان شيکاگو ) ،(Chicago Boysيﮏ ﭘيوﺳتگﯽ وجود دارد .ايﻦها هم عاشق ﺣﺮفزدن از
عاﻣليت هﺴتﻨد .ايا عامليﺖ بهخودیخود رهايﯽبخﺶ اﺳﺖ؟ مﻦ مطمئﻦ نيﺴتم .ايﻦ از ايﻦ.
در مورد موضوع دوم ما با يﮏ معضل روبﺮو هﺴتيم که مکتب ﻓﺮانکفورت آن را خيلﯽ زود تشخيص
داده ،اما ﺣلﺶ نکﺮده اﺳﺖ :چون ،ﭘوﻟوک ) (Pollockبا تزش دربارهی ﺳﺮمايهداری متأخﺮ از ايﻦ ايده
دﻓاع مﯽکﺮد که بازار و ماﻟکيﺖ خصوصﯽ بايد ملﻐا شوند ،اما نتيجهی کارش بههيچوجه مثبﺖ نيﺴﺖ.
به عبارت ديگﺮ ،نﻈﺮيهی ﺳﺮمايهداری متأخﺮ ،در معﻨای نﻈﺮيهی رهايﯽ ،نﻈﺮيهای نامﻨاﺳب و
ناشايﺴته اﺳﺖ .از هميﻦ رو مﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم مکتب ﻓﺮانکفورت با تﻼش بﺮای تدويﻦ يﮏ نﻈﺮيهی تازه،
تکانﯽ تمام و کمال شد؛ و دقيقا ً به هميﻦ دﻟيل نيز به بﻦبﺴتﯽ رﺳيد که هابﺮماس را
ناگزيﺮ از يﮏ خانه
ِ
ناچار کﺮد راهﯽ ديگﺮ و ويژهی خود را ﭘيﺶ بگيﺮد .او به ايﻦ دﻟيل ايﻦ راه را ﭘيﺶ گﺮﻓﺖ ،چون به
بﻦبﺴﺖ رﺳيده بودند ،و مﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم او دﺳﺖکم در تشخيص ايﻦ نکته که به بﻦبﺴﺖ رﺳيدهاند ،ﺣق
داشﺖ .راه ﺳاده و همواری بﺮای بازگشﺖ به آدورنو وجود ندارد .و از ﺳال  1973به بعد هم ،ديگﺮ
بازگشتﯽ به دوﻟﺖ رﻓاه کيﻨزی وجود ندارد .علﺖ ايﻦ نيﺴﺖ که بورژوازی در مقايﺴه و در مقابل
کارگﺮان بطور ناگهانﯽ بﺴيار قویتﺮ شده اﺳﺖ .ﺣتﯽ اگﺮ کارگﺮان بار ديگﺮ نيﺮومﻨد مﯽشدند،
نمﯽتوانﺴتيم خيلﯽ ﺳاده دوباره به کيﻨزگﺮايﯽ بازگﺮديم .چﻨيﻦ چيزی روی نخواهد داد .بعﻼوه اتحاد
شوروی هم که ﻓﺮو ﭘاشيد .ايﻦ ]نﻈام[ خودبخود ﺳﺮمشق و مدل مثبتﯽ نبود و ايﻦ واقعيﺖ که ﻓﺮو ﭘاشيد
ايﻦ تخميﻦ و نﻈﺮ را تأييد مﯽکﻨد که اتحاد شوروی نمﯽتواند مدﻟﯽ بﺮای رهايﯽ بهدﺳﺖ دهد .در اوضاع
جاری کل قضيه اﺳاﺳا ً بﺴيار دشوارتﺮ شده اﺳﺖ .به هميﻦ دﻟيل اﺳﺖ که مﻦ بﺮگشتهام تا نﻈﺮيهای
دربارهی ﺳﺮمايه تدويﻦ کﻨم که اﺳتوار بﺮ ماﻟکيﺖ خصوصﯽ و بازار نيﺴﺖ .از نگاهﯽ تاريخﯽ ،ايﻦ
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قصد و بﺮنامهای رهايﯽبخﺶ اﺳﺖ .چون ،ما يا بايد نقدی از ﺳﺮمايهداری ارائه کﻨيم که به بازار و
ماﻟکيﺖ خصوصﯽ متکﯽ نيﺴﺖ ،يا ايﻦکه يکجا نقد ﺳﺮمايهداری را رها کﻨيم و بگوييم :بيائيد »دوران
مدرن« را نقد کﻨيم.

ﭘﺮﺳﺶ :هميﻦ ﺣاﻻ تأکيد کﺮدی که به نﻈﺮ مﯽرﺳد امکانات ﺳياﺳﯽ ﺣﺴابﯽ محدود باشﻨد .در مصاﺣبهی
ديگﺮی گفته بودی تو به يﮏ ﭘﺮوژهی اصﻼحطلبانه هم ــ درآم ِد ﭘايهی ]يا ﺣداق ِل درآمد
 [Grundeinkommenتضميﻦشدهای بﺮای همه و بدون قيد و شﺮط ــ دلخوش هﺴتﯽ ،ﺣتﯽ اگﺮ
ت چﻨيﻦ وضعﯽ هم بﺴيار محدود هﺴتﻨد .امﺮوز اوضاع را چطور ارزيابﯽ مﯽکﻨﯽ؟ بهويژه با
امکانا ِ
توجه به ايﻦ زميﻨه که نﻈﺮيهی ماتﺮياﻟيﺴتﯽ دوﻟﺖ نشان داده اﺳﺖ که خو ِد دوﻟﺖ نمايﻨدهی شکل
ﺳﺮمايهدارانهی ويژهای اﺳﺖ و تحﺖ محدوديﺖهای آن ،گﺮايﺶ بهﺳوی ﻟﻐو کار مزدی ــ که بعضﯽها
ﻓکﺮ مﯽکﻨﻨد درآم ِد ﭘايهی بدون قيد و شﺮط بﺮای همه ،ممکﻦ اﺳﺖ امکانﺶ را ﻓﺮاهم کﻨد ــ اص ً
ﻼ و ابد ًا
ممکﻦ نيﺴﺖ .بعﻼوه مﯽدانﯽ که بيﻦ چپها بحث تازهای شﺮوع شده اﺳﺖ دربارهی يﮏ ﺳﺮﻣايهداری
ﺳبز .ايﻨجا هم کماکان همان ﺳؤال مطﺮح اﺳﺖ که اﺳاﺳاً چه ميدان جوﻻنﯽ بﺮای کﻨﺶگﺮی باقﯽ
مﯽماند؟
ﭘﻮﺳﺘﻮن :ﺳؤال بﺴيار ﺳخﺖ و ﭘيچيدهای اﺳﺖ .از يﮏ طﺮف ﻓکﺮ مﯽکﻨم که ارزشﺶ را دارد که تﻼش
کﺮدن ﺳﺮمايهداری
کﻨيم ببيﻨيم تا چه درجهای مﯽتوان از دوﻟﺖ ﺳﺮمايهداری بﺮای مختصﺮی انﺴانﯽ
ِ
ﺖ بﻨيادی واقعا ً ايﻦ اﺳﺖ
اﺳتفاده کﺮد .بديهﯽ اﺳﺖ که ايﻨجا موانعﯽ بﺴيار جدی وجود دارند .يﮏ محدودي ِ
که دوﻟﺖ ﺳﺮمايهداری بدون ارزشيابﯽ و ارزشاﻓزايﯽ کارآ نمﯽتواند وجود داشته باشد .ايﻦ به آن معﻨا
نيﺴﺖ که بﺮای تحقق ارزشاﻓزايﯽ ،ﺣتما ً و ﻓقط بايد از مدل انباشﺖ ﭘيﺮوی شود .مدلهای مختلفﯽ بﺮای
تحقق ارزشاﻓزايﯽ مﯽتوانﻨد وجود داشته باشﻨد و مﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم ،مبارزهی ﺳياﺳﯽ در ايﻦ شﺮايط
بﺴيار مهم اﺳﺖ .اما ايﻦ مبارزههای ﺳياﺳﯽ امﺮوز بايد به ﺳطحﯽ از گﺴتﺮش جهانﯽ بﺮﺳﻨد که تابحال
بدﺳﺖ نيامده اﺳﺖ .مﻨﻈورم از جهانﯽ ايﻦ نيﺴﺖ که به طﺮف »جهان ﺳوم« بدويم و به تجليل از
گﺮوههای مقاومﺖ محلﯽ بپﺮدازيم .مثﻼً خيلﯽ از ﻓعاﻻن چپ ﻓﺮانکفورت در دههی  70به ﭘﺮتﻐال رﻓتﻨد
تا آنجا جادهای بﺴازند .مﻨﻈورم از جهانﯽ ايﻦ نيﺴﺖ .ايﻦ درکﯽ مبتدی از انتﺮناﺳيوﻟيﺴم اﺳﺖ که اغلب
به معﻨای ﺣمايﺖ از ناﺳيوناﻟيﺴم ديگﺮان بوده اﺳﺖ .اگﺮ زمانﯽ قﺮار باشد نﻈﺮيهای واقعﯽ دربارهی
ناﺳيوناﻟيﺴم نوشته شود ،بايد عجاﻟتا ً از تمﺮکز بﺮ دوﻟﺖ بورژوايﯽ دﺳﺖ بشوئيم و توجهمان را به چپ
معطوف کﻨيم .چون بخﺶ بزرگﯽ از چپ مدتهاﺳﺖ که بهنحوی ﭘيﺮو ناﺳيوناﻟيﺴم ديگﺮان اﺳﺖ .اگﺮ
آدم به دقﺖ نگاه کﻨد ،مﯽﻓهمد که مﻨﻈورم انگ زدن يا نقد نيﺴﺖ ،بلکه اشاره به معضلﯽ واقعﯽ اﺳﺖ.
ﭘس از آن شايد ﻻزم باشد نحوه و نوعﯽ از آگاهﯽ را بفهميم که به ناﺳيوناﻟيﺴم مﻨجﺮ مﯽشود .دﺳﺖکم
وقتﯽ مﺴئلهی ناﺳيوناﻟيﺴم ـ مثﻼً ـ ويتﻨامﯽها بود ،مﯽتوانﺴتﯽ به خودت بگويﯽ مﺴئله بﺮ ﺳﺮ
ناﺳيوناﻟيﺴمﯽ اﺳﺖ که تحﺖ عﻨوان يﮏ بديل متﺮقﯽ طﺮح مﯽشود؛ مﺴئلهی ويتﻨامﯽها ،ﺳوﺳياﻟيﺴم بود.
مﻨﻈورم ايﻦ اﺳﺖ که تصور بﺮ ايﻦ بود که امﺮيکايﯽها مانع امﺮی متﺮقﯽ مﯽشوند ،آنهم به شيوهای
بﺴيار خشونﺖآميز و وﺣشيانه .نﻈﺮ ايﻦ بود که جﻨگيدن عليه امﺮيکا به معﻨای مبارزه بﺮای امﺮی
متﺮقﯽ اﺳﺖ .اما در مورد جﻨگ اخيﺮ امﺮيکا با عﺮاق نمﯽشود هميﻦ را گفﺖ .در وهلهی اول ممکﻦ
اﺳﺖ شبيه به نﻈﺮ بﺮﺳد .اما يکﯽ و همان نيﺴﺖ .هيچکس ــ به اﺳتثﻨای معدودی آدمهای شديدا ً
مﺴئلهدارــ به طور جدی به ايﻦ ﻓکﺮ نمﯽاﻓتد که صدام ﺣﺴيﻦ نمايﻨدهی چيزی متﺮقﯽ اﺳﺖ .و ﺣاﻻ،
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باﻻخﺮه انقﻼب عﺮبﯽ باعث شد که خيلﯽ از چپها تﻨبانشان را ﭘائيﻦ بکشﻨد .درواقع چپها در رابطه
با ناﺳيوناﻟيﺴم عﺮبﯽ ،ناﺳيوناﻟيﺴﺖ بودند.

ﭘﺮﺳﺶ :باشد .اما تکليف امکانات ﭘﺮوژههای متﺮقﯽ امﺮوز چيﺴﺖ؟ ﻓکﺮ مﯽکﻨﯽ ﺳﺮﻣايهداری ﺳبز
امﺮوز اﺳاﺳاً چشماندازی دارد؟
ب ديگﺮ در تاريخ نيز .مﺴلما ً بﺴيار مهم اﺳﺖ
ﭘﻮﺳﺘﻮن :هم آری ،هم نه .مثل همهی جﻨبﺶهای اصﻼحطل ِ
که دائما ً تأکيد کﻨيم ﺳﺮمايهداری جهان را ويﺮان مﯽکﻨد ،چون واقعا ً چﻨيﻦ کاری مﯽکﻨد .اما ﻓکﺮ
ﺳﺮﻣايهداری ﺳبز واجد تﻨاقضاتﯽ اﺳﺖ ،تﻨاقضاتﯽ بﻨيادی .اﻟبته در ﺳوﺳيالدمکﺮاﺳﯽ هم تﻨاقضاتﯽ
بﻨيادی وجود داشﺖ .جﻨبشﯽ طﺮﻓدار ﺣفظ محيط زيﺴﺖ ]اکوﻟوژيﮏ[ مﯽتواند به عﻨوان جﻨبشﯽ
اصﻼحطلبانه مﺮزهايﯽ از ﺳﺮمايهداری را آشکار کﻨد که ﺳدی هﺴتﻨد دربﺮابﺮ هﺮ چيز »ﺳبز« .اگﺮ ايﻦ
جﺮيان ﻓقط به دﻟيل طﺮﻓداریاش از محيط زيﺴﺖ طﺮﻓداران بيشتﺮی ﭘيدا کﻨد ،مﺴلما ً بد نيﺴﺖ .به آن بايد
مثل هﺮ جﺮيان اصﻼحطلبانهی ديگﺮ نگاه کﺮد .يعﻨﯽ ،بايد ﭘﺮﺳيد آيا به خو ِد ايﻦ جﺮيان کمﮏ مﯽکﻨد که
چﻨان آگاهﯽای بوجود آورد که اﻓﺮاد را به محدوديﺖ بﺮنامهی خودشان آگاه کﻨد؟ راﺳتﺶ درﺳﺖ نمﯽدانم
مﻨﻈور از ﺳﺮﻣايهداری ﺳبز دقيقا ً چيﺴﺖ؟ اما به نﻈﺮم مﯽرﺳد جﻨبﺶ اصﻼحگﺮايانهی معقوﻟﯽ باشد که
به زودی با ﺳد و مﺮزهای خود روبﺮو خواهد شد .ايﻦ واقعيﺖ ،که با مﺮزها و ﺳدهايﺶ روبﺮو خواهد
شد ،به ايﻦ معﻨﯽ نيﺴﺖ که ــ تکﺮار مﯽکﻨم ــ بايد به ايﻦ دﻟيل به ﺳطل زباﻟهاش انداخﺖ .ﭘﺮﺳﺶ
تعييﻦکﻨﻨده ايﻦ اﺳﺖ ،وقتﯽ به ايﻦ مﺮزها رﺳيد ،تکليف چيﺴﺖ؟

ﭘﺮﺳﺶ :بﺮگﺮديم دوباره به ﭘﺮﺳﺶ مبارزات اجتماعﯽ در چارچوب مﻨطق تکويﻦ و تطور ﺳﺮمايهداری:
بﯽراه نيﺴﺖ که ﻓکﺮ کﻨيم هميشه ﺳطح تاريخاً معيﻦ و ويژهای از توﺳعهی ﺳﺮمايهداری وجود دارد که
در چارچوب آن امکانات مختلفﯽ بﺮای تحول موجودند .به هميﻦ دﻟيل هم هاﻟووی هميشه ،با گفتﻦ ايﻦکه
شکل ارزش ،شکل کاﻻ و شکل ﺳﺮمايه بايد همواره و هﺮبار از نو در ﭘﺮاکﺴيس روزانه بازتوﻟيد شوند،
بﺮ ايﻦ نکته تأکيد مﯽکﻨد .بيﻦ ﺳاختمان و بازتوﻟيد روابط ﺳﺮمايه ،جدايﯽ وجود ندارد و ايﻦ روابط بايد
هﺮ روز از نو ﺳاخته و مﺴتقﺮ شود .از هميﻦ رو ،از نﻈﺮ او ،هﺮبار که کﺴﯽ قواعد ماﻟکيﺖ خصوصﯽ
را رعايﺖ نمﯽکﻨد ،مث ً
ﻼ دزدی مﯽکﻨد يا ملﮏ ديگﺮی را تصاﺣب مﯽکﻨد ،ماﻟکيﺖ خصوصﯽ دچار
بحﺮان مﯽشود .و با نگاه کﺮدن از چﻨيﻦ چشماندازی ،مﯽشود گفﺖ که ﭘس نوعﯽ بازگشﺖ به عقب و
مبارزه بﺮای بﺮقﺮاری دوﻟﺖ رﻓاه در چارچوب ﻓضا و نﻈام ﺳﺮمايهداری ممکﻦ اﺳﺖ .ايﻦطور نيﺴﺖ؟
ﭘﻮﺳﺘﻮن :به باور مﻦ ،نه در ﺳطح ملﯽ .ضﺮری ندارد چﻨيﻦ خواﺳتهای طﺮح شود ،اما ايﻦ خواﺳتهها
خيلﯽ ﺳﺮيع ناﺳيوناﻟيﺴتﯽ مﯽشوند .مﻨﻈورم در رابطه با ناﺳيوناﻟيﺴم چپ نيﺴﺖ ،در رابطه با راﺳيﺴم
اﺳﺖ .ايﻦ قضيه را مﯽتوان در امﺮيکا به روشﻨﯽ ديد :يکﯽ از دﻻيلﯽ که طبقهی کارگﺮ ايﻦقدر زياد به
طﺮف راﺳﺖ ميل کﺮده ،هميﻦ راﺳيﺴم اﺳﺖ .واقعيﺖ ايﻦ اﺳﺖ که شﻐلها ،به دﻻيل مختلفﯽ در خطﺮاند.
ماجﺮای »مهاجﺮت غيﺮقانونﯽ« به نوعﯽ بﺮقگيﺮ بﺮای وقايع متعددی تبديل شده که بهطور واقعﯽ
اتفاق مﯽاﻓتﻨد؛ درهﺮﺣال ايﻦکه کارگﺮان مﯽبيﻨﻨد شﻐلهایشان از بيﻦ مﯽرود ،ﻓقط خواب و خيال
نيﺴﺖ .اما کارگﺮان بههيچوجه نمﯽﻓهمﻨد که چه ﻓﺮآيﻨدهايﯽ مﺴئول ايﻦ وضع اﺳﺖ و خيلﯽ ﺳاده ﻓکﺮ
مﯽکﻨﻨد همهچيز تقصيﺮ مهاجﺮان غيﺮقانونﯽ اﺳﺖ .از طﺮف ديگﺮ ،ايﻦ ﺣﺮف هم که مداﻓعان مهاجﺮت
ادعا مﯽکﻨﻨد و مﯽگويﻨد مهاجﺮت هيچ تأثيﺮ اقتصادی ندارد ،اﻟبته درﺳﺖ نيﺴﺖ .متأﺳفانه انشعاب
ناخوشايﻨدی در گفتمان ﻟيبﺮال بوجود آمده اﺳﺖ؛ هﺮکس بگويد مهاجﺮت تأثيﺮات اقتصادی دارد،
بﻼﻓاصله انگ راﺳيﺴﺖبودن مﯽخورد.
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از طﺮف ديگﺮ ،آيا چيزی که جان ]هاﻟووی[ مﯽگويد ،مﻨﻈورش واقعا ً ماﻟکيﺖ خصوصﯽ اﺳﺖ؟ مﻦ
کتابﺶ را هﻨوز نخواندهام و ﻓکﺮ مﯽکﻨم مﻨصفانه نيﺴﺖ دربارهاش بحث کﻨيم.

ﭘﺮﺳﺶ :تو تﻼش مﯽکﻨﯽ تئوریای انتقادی دربارهی ﺳﺮمايهداری تدويﻦ کﻨﯽ که قادر اﺳﺖ با تعييﻦ
جايگاهﺶ در چارچوب جامعهی ﺳﺮمايهدارانه ــ و نه ﻓقط بﺮای ايﻦکه از بدبيﻨﯽ و نگاه مﻨفﯽ نﻈﺮيهی
انتقادی ]مکتب ﻓﺮانکفورت[ ﭘﺮهيز کﻨد ــ خودش را بهخودیخود توضيح بدهد يا تبييﻦ کﻨد .و ايﻦ
جايگاه را در اﺳاس ،تﻨاقض بيﻦ امکان و واقعيﺖ تعﺮيف مﯽکﻨﯽ...
ﭘﻮﺳﺘﻮن :بله ،اما ايﻦ تﻨاقض ﺳﺮانجام خوبﯽ ندارد.

ﭘﺮﺳﺶ :نکته دقيقاً هميﻦ اﺳﺖ .نکتهی ديگﺮ ايﻦ اﺳﺖ که آدم مﯽتواند از خودش بپﺮﺳد :ايﻦ امکان را
بهطور واقعﯽ در کجا و در چه چيز مﯽشود مشخص کﺮد؟ کجا ماديﺖ مﯽيابد؟ از نﻈﺮ آنتونيو نِگﺮی،
يا مث ً
ﻼ آندره گورتز که اتفاقاً در تأمﻼتﺶ از جمله به تو نيز اﺳتﻨاد مﯽکﻨد ،ايﻦ چيز ،ايﻦ چيز که قﺮار
اﺳﺖ ممکﻦ باشد ،خيلﯽ روشﻦ در کار غيﺮمادی و در دانﺶ ماديﺖ مﯽيابد ،يعﻨﯽ کاری که بطور واقعﯽ
ديگﺮ نمﯽتوان در شکلهای ﺳﺮمايهدارانه به بﻨدش کشيد و مهارش کﺮد .با توجه به ايﻦ ﭘيﺶزميﻨه،
تﻨاقض بيﻦ امکان و واقعيﺖ که تو مدعﯽاش هﺴتﯽ ،خودش را چطور بيان مﯽکﻨد ،نشانههايﺶ چيﺴﺖ و
کجاﺳﺖ يا چطور خودش را نشان مﯽدهد؟
ﭘﻮﺳﺘﻮن :مطمئﻦ نيﺴتم که بشود موضوع را ايﻦطور و بهنحوی ايجابﯽ مفهومﭘﺮدازی کﺮد .به نﻈﺮ مﻦ،
ﺖ واقعا ً موجود ﺣاکم اﺳﺖ .يعﻨﯽ،
در بخشﯽ از ايﻦ امکان که مورد نﻈﺮ مﻦ اﺳﺖ عجاﻟتا ً نوعﯽ بﺮبﺮي ِ
زائدشدن خو ِد انﺴانها راه
زائدشدن کار انﺴانﯽ ،بهويژه در باصطﻼح جهان ﺳوم ،بيﺶ از ﭘيﺶ به
ِ
ِ
مﯽبﺮد .شهﺮهای عﻈيم در جﻨوب ــ ﻻگوس ،ﺳائوﭘائوﻟو ،مکزيکوﺳيتﯽ ــ مثل بﺴياری از شهﺮهای
آغاز قﺮن بيﺴتم که بهطور انفجاری رشد کﺮدند ،مثﻼً بﺮﻟيﻦ يا شيکاگو ،شهﺮهای ﭘﺮوﻟتﺮی نيﺴتﻨد .ايﻦ
امکان مبدلشدنشان به شهﺮهايﯽ ﭘﺮوﻟتﺮی در آيﻨدهای
شهﺮهای جديد ﻟومپﻦ ـ ﭘﺮوﻟتﺮیاند و چشمانداز
ِ
نزديﮏ وجود ندارد .مﻦ مطمئﻦ نيﺴتم که ايﻦ وضع به چه ﺳياﺳتﯽ راه خواهد بﺮد .ما واقعا ً در موقعيﺖ
بﺴيار دشواری هﺴتيم .بخشﯽ از چپ ﺳﻨتﯽ که اميد و اتکايﺶ ﻓقط به طبقهی کارگﺮ ﺳﻨتﯽ اﺳﺖ ،تاريخا ً
ازدﺳﺖ رﻓته اﺳﺖ .و آدمهايﯽ که معتقد بودند انقﻼبات »جهان ﺳوم« همه را نجات خواهد داد ،همان
موقع و همزمان با شﺮوع انقﻼبات از دﺳﺖ رﻓته بودند؛ در ايﻦ ﻓاصله ايﻦ واقعيﺖ ﻓقط آشکار و عيان
شده اﺳﺖ .مﻨﻈورم ايﻦ اﺳﺖ که آدم بايد کور باشد که ايﻦ چيزها را نبيﻨد .به ايﻦ تﺮتيب معتقدم که ما با
معضلﯽ جدی روبﺮوئيم که مﻦ هم بﺮايﺶ ﭘاﺳخﯽ ندارم ،اما تﻼش مﯽکﻨم عليه شعارهای کاذب اﺳتدﻻل
کﻨم و مﺴيﺮهايﯽ را توصيف کﻨم که مﯽدانيم به هيچ کجا راه نخواهﻨد بﺮد؛ جﺮيانهايﯽ مثل هﺮدو طيفﯽ
که نام بﺮدم) .جﻨاح ﺳﻨتﯽ و متکﯽ به طبقهی کارگﺮ و جﻨاح ضدامپﺮياﻟيﺴﺖ مبتدی و عقبمانده( ايﻦ دو
بخﺶ از چپها شايد هﻨوز بهﻟحاظ ﻓﺮهﻨگﯽ و تاريخﯽ بﺮای چپ مهم باشﻨد ،اما بﺮای دنيا واقعا ً
بﯽاهميﺖاند؛ بگذريم از ايﻦکه اغلب ﺳد راه ﺳياﺳﺖ متﺮقﯽ هم هﺴتﻨد .از ايﻦدو بهويژه جﺮيان ضد ـ
امپﺮياﻟيﺴﺖ را دارای گﺮايشﯽ ارتجاعﯽ مﯽدانم.
بله ،وقتﯽ مﻦ از اصﻼحگﺮايﯽ جهانﯽ و درآم ِد ﭘايهی بﯽقيد و شﺮط بﺮای همه صحبﺖ کﺮدم ،مﻨﻈورم
ايﻦ بود ــ و ايﻦها ﻓقط گامهای کوچکﯽ هﺴتﻨد ــ که ايﻦ اقدام اﻟبته به اﻟﻐای کار ﭘﺮوﻟتﺮی راه نخواهد
بﺮد ،اما مﯽتواند گامﯽ متمدنانه و تمدنﺳاز باشد .هﺮچه هﺴﺖ واقعا ً بﯽاندازه دشوار اﺳﺖ از اﻟﻐای کار
ﭘﺮوﻟتﺮی ﺣﺮف بزنيم ،وقتﯽ که بهطور واقعﯽ و درﺣال ﺣاضﺮ کار ﭘﺮوﻟتﺮی ﻓعلﯽ زيﺮ چﻨيﻦ ﻓشاری از
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ﺳوی ﺳﺮمايه قﺮاردارد؛ بهخصوص و بيﺶ از هﺮجا در امﺮيکا تا در نقاط ديگﺮ دنيا و در اروﭘا .در
اروﭘا راههای ديگﺮی طﯽ شدند .مﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم اروﭘايﯽها هﻨوز نفهميدهاند که آنچه زمانﯽ دوﻟﺖ رﻓاه
بود در چه ابعاد عﻈيمﯽ ميانتهﯽ شده اﺳﺖ.
ايﻦ وضع را مﯽتوان در نﻈام دانشگاهﯽ اروﭘا هم ديد؛ و مﻦ تعجب مﯽکﻨم که چطور اﻓﺮاد اقدامﯽ
عليهاش نکﺮدهاند .وقتﯽ آدم از چشماندار امﺮيکا به ايﻦ نﻈام نگاه مﯽکﻨد ،از خود مﯽﭘﺮﺳد :کجا هﺴتﻨد
نﺴل آدمهايﯽ که چمشمشان به اروﭘا بود؟ ديگﺮ هيچکس چﻨيﻦ نگاهﯽ ندارد .ﭘيﺮوزیهای بزرگ دههی
 ،1960گﺴتﺮش آموزش عاﻟﯽ در ﺳطح تودهای و گﺴﺴتﻦ از ﺳﺮشﺖ نخبهگﺮای آموزش عاﻟﯽ؛ همهی
ايﻦ ﭘيﺮوزیها از دﺳﺖ رﻓتهاند و دانشگاهها ﻓقيﺮ و درمانده شدهاند .ايﻦ جﺮيان از اوايل دههی 1970
آغاز شد .و ﺣاﻻ مﯽخواهﻨد ادای دانشگاههای نخبهگﺮای امﺮيکايﯽ را درآورند؛ ابلهانه اﺳﺖ .متﻦ و
زميﻨه چيز ديگﺮی اﺳﺖ ،نهادها متفاوتﻨد ،هاروارد دانشگاهﯽ خصوصﯽ اﺳﺖ ،ضمﻦ ايﻦکه بودجهی
 33ميليارد دﻻری دارد .آيا شما واقعا ً ﻓکﺮ مﯽکﻨيد يﮏ جﻨبﺶ دانشجويﯽ عﻈيم در راه اﺳﺖ؟

ﭘﺮﺳﺶ :اخيﺮ ًا اعتﺮاضاتﯽ بود.
ﭘﻮﺳﺘﻮن :درﺳﺖ اﺳﺖ؛ اعتﺮاضاتﯽ بود و معموﻻً همه عليه امﺮيکايﯽ شدن ]جامعه[ هﺴتﻨد .اما ايﻦ
دورههای دانشگاهﯽ ﺳه ﺳاﻟه ) (Bachelorواقعا ً مﺴخﺮه اﺳﺖ؛ ُجکﯽ بﯽمزه.
درهﺮﺣال به نﻈﺮ مﻦ ،اگﺮ آغازههايﯽ بﺮای دﻓاع ،بﺮای کﻨﺶهايﯽ واقعا ً بيﻦالمللی ﭘديدار نشوند ،جﻨبﺶ
کارگﺮی بيﺶ از ﭘيﺶ ويﺮان مﯽشود .بهطور کلﯽ به نﻈﺮ مﻦ ،ما بايد تﻼش کﻨيم آرام آرام در راﺳتای
يﮏ انتﺮناﺳيوﻟيﺴم تازه ﺣﺮکﺖ کﻨيم .اﻟبته نه از نوع ناگواری که در  1917شکل گﺮﻓﺖ .ايﻦ
ناﺳيوناﻟيﺴم شوروی بود .بﻨابﺮايﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم بيشتﺮ در راﺳتای چيزی که
انتﺮناﺳيوﻟيﺴم ،درواقع ﻓقط
ِ
انتﺮناﺳيوﻟيﺴم انتﺮناﺳيونا ِل دوم .ايﻦ ايده اﻟبته
دﺳﺖکم بهﻟحاظ ﻓکﺮی يا نﻈﺮی يﮏبار وجود داشﺖ:
ِ
ضعفهايﯽ داشﺖ ،اما مﺴئلهی اصلﯽاش ايﻦ نبود که از يﮏ رژيم دربﺮابﺮ رژيم ديگﺮ دﻓاع کﻨد؛ به
هميﻦ دﻟيل بزرگتﺮيﻦ اشتباهﺶ جﻨگ جهانﯽ اول بود .اما مادام که انتﺮناﺳيوﻟيﺴم شکل ضد امپﺮياﻟيﺴم
قديمﯽ را دارد ،ايدهی رهايﯽبخشﯽ که هدﻓﺶ دﻓاع از يﮏ رژيم دربﺮابﺮ رژيم ديگﺮ نيﺴﺖ ،نمﯽتواند
خود را قاﻟب کﻨد .زيﺮا اغلب شکلهای موجود انتﺮناﺳيوﻟيﺴم به اندازهی کاﻓﯽ به ﺳﺮمايه نمﯽﭘﺮدازند.
امﺮوز ﻓقط جﻨبﺶ دﻓاع از محيط زيﺴﺖ و عفو بيﻦاﻟملل هﺴتﻨد که باﻻخﺮه ﺳعﯽ مﯽکﻨﻨد بيﻦاﻟمللﯽ باشﻨد.
ايﻦها اقداماتﯽ هﺴتﻨد که مﺴلما ً محدودند و آدم مﯽتواند به هزارو يﮏ دﻟيل از آنها انتقاد کﻨد ،اما ﻓکﺮ
مﯽکﻨم گﺮايﺶ ما بايد همه جا به ايﻦ ﺳو باشد که ﻓعاﻟيﺖهايمان در مقياﺳﯽ واقعا ً جهانﯽ صورت بگيﺮند.
ايﻨجا موضوع دراﺳاس چيزی ديگﺮی جز هورا کشيدن بﺮای کاری اﺳﺖ که ضدامﺮيکايﯽها کﺮدهاند و
مﯽکﻨﻨد.

ﭘﺮﺳﺶ :مﺴلماً خيلﯽ از اﻓﺮاد ،دﺳﺖکم چپهای غيﺮدگماتيﮏ ،ﺣاضﺮند تا نقطهی معيﻨﯽ با تو همﺮاه
شوند .مث ً
ﻼ آنتونيو نِگﺮی ﺳعﯽ مﯽکﻨد ــ ﺣاﻻ به هﺮ شيوهای ــ يﮏ قدم جلوتﺮ بﺮود و در راﺳتای يﮏ
ﭘﺮوژهی ﺳياﺳﯽ ﻓکﺮ کﻨد .اما اوﻟيﻦ ﺳؤاﻟﯽ که طﺮح مﯽشود ايﻦ اﺳﺖ که ﺣﺮف او چه چيز جز
بيﻦاﻟمللﯽبودن مﯽتواند باشد؟ يعﻨﯽ ،جز ارتباط بﺮقﺮارکﺮدن در ﺳطح بيﻦاﻟمللﯽ بﺮای طﺮح
خواﺳﺖهای مشخص و اقدامات اﺳتﺮاتژيﮏ چﻨيﻦ جﻨبشﯽ؟ به نﻈﺮ شما گامهای اول کدامﻨد؟ درآم ِد
ﭘايهی بدون قيد و شﺮط بﺮای همه ،يا چيز ديگﺮی؟
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ﭘﻮﺳﺘﻮن :به نﻈﺮ مﻦ ،شﺮوع بدی نيﺴﺖ؛ ايﻦ طﺮح و ايده اﻟبته معضﻼت بﺴياری دارد ،معضﻼتﯽ خيلﯽ
زياد .اما ايﻦ معضﻼت بهناگزيﺮ مانع از آن نيﺴتﻨد که آدم خواﺳتههايﯽ را طﺮح کﻨد که از آنها مﯽتوان
در معﻨای معيﻨﯽ اﺳتﻨتاج کﺮد ،اوضاع اغلب انﺴانها در جهان چگونه اﺳﺖ .بﻨا به اﺳطورهی رايﺞ،
انﺴانهای »جهان ﺳوم« مﺮدمﯽ ﻓقيﺮند .اما واقعيﺖ نشان مﯽدهد که در ايﻦ ﻓاصله در ﺳﺮاﺳﺮ دنيا و به
تﻨاﺳب شمار ﻓزايﻨدهای از انﺴانهای ﻓقيﺮ وجود دارد ،ﺣتﯽ در امﺮيکا و اروﭘا .و در رابطه با معضﻼت
درآم ِد ﭘايهی بدون قيد و شﺮط بﺮای همه ،مﯽشود ايﻦ ﺳؤال را طﺮح کﺮد که آيا هدف آن ﻓقط بهبود
وضع مﺮدم تهيدﺳﺖ اﺳﺖ يا چيزی جز آن نيز؟ زيﺮا بهبود وضع زندگﯽ تهيدﺳتان متأﺳفانه ﻓقط زمانﯽ
ممکﻦ اﺳﺖ که آنها که ﻓقيﺮ نيﺴتﻨد ،به اندازهی کاﻓﯽ اﺣﺴاس امﻨيﺖ کﻨﻨد.
اگﺮ کﺴانﯽ که در امﺮيکا به آنها طبﻘهی ﻣﺘﻮﺳط مﯽگويﻨد ــ که درواقع طبقهی کارگﺮند ،اﻟبته طبقهی
کارگﺮی که درآمد نﺴبتا ً خوبﯽ دارد ــ اﺣﺴاس خطﺮ کﻨﻨد ،کاری که چهل ﺳال اﺳﺖ مﯽکﻨﻨد ،آنگاه در
اتﯽ آنها جايﯽ بﺮای چﻨيﻦ طﺮﺣﯽ وجود ندارد؛ بهويژه زمانﯽ که آن درآم ِد ﭘايه به
ﻓضای اقتصا ِد اﺣﺴاﺳ ِ
مﻨزﻟهی چيزی مثل صدقه و مﺴتمﻨدی بﺮای ﻓقﺮا محﺴوب مﯽشود .و يکﯽ از معضﻼت بﺴيار ،بﺴيار
باﻻيﯽ طبقهی ميانﯽ هﺴتﻨد که
زياد ،ﻟيبﺮاﻟيﺴم امﺮيکايﯽ ايﻦ اﺳﺖ که اغلب امﺮيکايﯽهای متعلق به قشﺮ
ِ
دربارهی صدقه و جيﺮهی مﺴتمﻨدان بﺮای ﻓقﺮا و اقليتها حﺮف ﻣیزنند ،بیآنکه ﻣنظﻮرشان »طبﻘهی
کارگﺮ ﺳﻔيد« هﻢ باشد.
اما ،اگﺮ غلط نکﻨم ،گمان نمﯽکﻨم ايﻦها ﭘاﺳخهای خوبﯽ ،مطابق ميل شما باشﻨد .وﻟﯽ مﻦ هم هﻨوز
آخﺮيﻦ اثﺮ ِنگﺮی را نخواندهام .اﻟبته بهجز »امپايﺮ« و »موﻟتﯽ تود«]تودهی انبود[؛ از ايﻦها که بگذريم،
ﭘﺮوژهی ﺳياﺳﯽ تازهاش چيﺴﺖ؟
ﭘيوندزدن
ﭘﺮﺳﺶ :نِگﺮی ﭘﺮوژهی ﺳياﺳﯽاش را در مصاﺣبههای متعددی ،به مثابهی تﻼش بﺮای بهم
ِ
مبارزات گوناگون توصيف مﯽکﻨد .درواقع او ،کل قضيه را بهنحوی وارونه مﯽکﻨد :بهجای تجزيه و
تحليل ﺳاختارها ،نخﺴﺖ به مبارزهها نگاه مﯽکﻨد و بﺮاﺳاس آن ،نﻈﺮيهاش را مﯽﺳازد .در ايﻦ ﻓاصله،
جهانﯽ مهاجﺮت يا انتخاب محل زندگﯽ ،بﺮای درآم ِد
او بﺮ آن اﺳﺖ که جﻨبﺶهای اجتماعﯽ بﺮای آزادی
ِ
ﭘايه و بدون قيد و شﺮط بﺮای همه ،و بﺮای چﻨد چيز ديگﺮ وجود دارد و با توجه به ايﻦ وضع مﯽگويد
کﺮدن ايﻦ جﻨبﺶها با يکديگﺮ و ميانجﯽکﺮدن ميان آنها باشد .ﭘﺮوژهی ﺳياﺳﯽاش،
کار ما بايد همﺮاه
که ِ
ِ
ﺮقﺮاری ايﻦ ﭘيوند اﺳﺖ.
بهنحوی ،ايﻦ اﺳﺖ .به نﻈﺮ او ،وظيفهی چپها ،همﺮاهﯽ در اقداماتﯽ بﺮای ب
ِ
اﻟبته وقتﯽ ما دربارهی ايﻦ اﺳتﺮاتژی بحث مﯽکﺮديم ،به نکات بﺴياری بﺮخورديم که همانﻨد معضﻼتﯽ
هﺴتﻨد که تو دربارهی طﺮح درآم ِد ﭘايه ،مطﺮح کﺮدهبودی .اما چيزی که بﺮای ما بهنحوی خوشايﻨد
بهنﻈﺮ مﯽرﺳد ،ايﻦ اﺳﺖ که مثﻼً با درآم ِد ﭘايهی بدون قيد و شﺮط ،شايد دﺳﺖکم ﺿﺮورت و »طبيعﯽ
بودن« کار مزدی ،در ﺳطح ايدئوﻟوژيﮏ ،بتواند مورد تﺮديد قﺮاربگيﺮد .در اروﭘا ،بهويژه در آﻟمان
ِ
ً
گفتمان مﺴلط ،بيشتﺮ به ايﻦﺳو گﺮايﺶ دارد که ما بﺮای يﮏ زندگﯽ اﺳاﺳا معقول و قابل ﭘذيﺮش ،به کار
مزدی نيازمﻨديم .با ايدهی درآم ِد ﭘايه ،ايﻦ انديشه دﺳﺖکم ت ََﺮک بﺮمﯽدارد.
ﺖ کم گﺮﻓﺖ .مثﻼً هفتهی ﭘيﺶ
ﭘﻮﺳﺘﻮن :ايﻦ قضيه به نﻈﺮ مﻦهم مهم اﺳﺖ ،زيﺮا ايﻦ معضل را نبايد دﺳ ِ
در بﺮنامهای راديويﯽ در امﺮيکا گفتهمﯽشد که خيلﯽ از شهﺮهای امﺮيکا ايﻦ روزها مشاور توﺳعهی
اقتصادی اﺳتخدام مﯽکﻨﻨد ،با ايﻦ هدف که کار ايجاد کﻨﻨد .خيلﯽ جاﻟب بود که رک و ﭘوﺳﺖ کﻨده گفته
مﯽشد :تا يﮏ نﺴ ِل ﭘيﺶ ،ايجاد شﻐل بهمعﻨﯽ ﺳاختﻦ کارخانهای بود که در آن هزار کارگﺮ مشﻐول به
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کار شوند ،ﺣاﻻ به ﭘانزده شﻐل راضﯽاند .بﻨابﺮايﻦ کلﯽ ﭘول خﺮج مﯽشود تا ﭘانزده کارگﺮ را اﺳتخدام
کﻨﻨد .اﺳمﺶ را هم مﯽگذارند ﭘيشﺮﻓﺖ ،درﺣاﻟﯽکه طبيعتا ً همه مﯽدانﻨد که ﭘيشﺮﻓتﯽ در کار نيﺴﺖ.
شهﺮهای کوچﮏ امﺮيکا در باتﻼق غﺮق مﯽشوند و هيچ گفتمانﯽ هم وجود ندارد که به آنها کمﮏ کﻨد تا
روزگارشان را بهدرﺳتﯽ بفهمﻨد و توضيح دهﻨد .انﺴانها نمﯽدانﻨد چه اتفاقﯽ روی مﯽدهد ،نمﯽتوانﻨد
وضع را بﺮای خودشان توضيح بدهﻨد و ﺳخﻦوریهای ﺳﻨتﯽ طبقهی کارگﺮی هم کمکﯽ به آنها نمﯽکﻨد.
شﻐلها ناﭘديد مﯽشوند؛ و ايﻦطور هم نيﺴﺖ که به چيﻦ مﻨتقل مﯽشوند .تا جايﯽ که مﯽدانم ﺣجم طبقهی
ﺳال ﭘيﺶ توﻟيد مﯽکﻨد.
کارگﺮ چيﻦ در ﺳالهای اخيﺮ ثابﺖ ماندهاﺳﺖ .هﺮچﻨد چيﻦ بﺴيار بيشتﺮ از ده ِ
ﺣتﯽ در چيﻦ هم هميﻦ مشکل را دارند .و مﻦ کامﻼً با ايﻦ نﻈﺮ مواﻓقم که بايد دربارهی درآم ِد ﭘايهی
تضميﻦشده ﺣﺮف زد ،اما مﯽدانم که ﭘيشﻨهاد ﭘﺮمﺴئله و جﻨجالبﺮانگيزی اﺳﺖ .ايﻦ ايده دﺳﺖکم از آنﺮو
مﺴئلهﺳاز اﺳﺖ که ﺣتﯽ نمايﻨدگان مکتب ﻓﺮانکفورت هم مﯽدانﺴتﻨد که اگﺮ کاری ضﺮوری نباشد ،اما
آدمها علﯽرغم غيﺮضﺮوریبودنﺶ انجامﺶ دهﻨد ،اغلب طوری به آن مﯽچﺴبﻨد ــ آﻟمانﯽها بﺮای ايﻦ
ﺣاﻟﺖ کلمهی خيلﯽ خوبﯽ دارند؛ مﯽگويد :با ﺣﺮص و ﺳماجﺖ ــ که انگار يکﯽ از جﻨبههای طبيعﯽ و
ضﺮوری زندگﯽ اﺳﺖ .بههميﻦ دﻟيل نﺴبﺖ به کﺴانﯽ که ايﻦ کار را زيﺮ ﺳؤال مﯽبﺮند ،با عصبانيﺖ
بﺮخورد مﯽکﻨﻨد .ايﻦ جﻨبهی ايدئوﻟوژيﮏ يا جامعه ـ روانـ شﻨاختﯽ باعث مﯽشود که ﺳياﺳﺖ
چپگﺮايانه در ايﻦ روزگار ﭘيچيدهتﺮ هم بشود .تو نمﯽتوانﯽ خيلﯽ ﺳاده بگويﯽ ما خواهان درآم ِد ﭘايهی
تضميﻦشده و بﯽقيد و شﺮط بﺮای همه هﺴتيم و ببيﻨﯽ يﮏ دﻓعه همه بگويﻨد :هورا! نه ،ايﻦ کار را
نمﯽکﻨﻨد .بﺮعکس :آدمهايﯽ که بيشتﺮ از همه مﯽتﺮﺳﻨد ،خواهﻨد گفﺖ :همهی ﭘول نصيب بﯽخانمانها
مﯽشود ،نصيب »وﻟگﺮدها و دائماﻟخمﺮهای تﻨبل« و بزهکاران .اما مﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم که ايدهی خوبﯽ اﺳﺖ
که خود را به آن مشﻐول کﻨيم و بهطور علﻨﯽ و عمومﯽ به ﻓکﺮ و چارهجويﯽ دربارهی آن بپﺮدازيم.
زدگﯽ عملگﺮايانهاش ــ باز هم معضﻼت ﺳياﺳﯽ و
اﻟبته بايد تأکيد کﻨم که نِگﺮی ــ بههمان دﻟيل هيجان
ِ
ﺖ همهچيز طبقهی کارگﺮ بود ،ﺣاﻻ
ﺳاختاری مﺮتبط با ايﻦ ايده را ﻓﺮاموش کﺮدهاﺳﺖ .اول ،نقطه عزيم ِ
ِ
»موﻟتﯽتود« اﺳﺖ .اﻟبته موﻟتﯽتود هم بﺮای خودش جاذبهای دارد ،اما بهطور واقعﯽ کمکﯽ به ما
نمﯽکﻨد.

ﭘﺮﺳﺶ :موضوع ديگﺮی که بﺮای ما جاﻟب اﺳﺖ ،نﻈﺮ و ارزيابﯽ تو دربارهی بحﺮا ِن جاری اﺳﺖ .در
آثار تو بهطور مشخص چيزی به عﻨوان نﻈﺮيهی بحﺮان وجود ندارد ،اما ،مث ً
ﻼ روبﺮت کورتس
) (Robert Kurzتو را ايﻦطور تفﺴيﺮ مﯽکﻨد که به نﻈﺮ تو ﺳﺮمايهداری به ﺳوی بحﺮانﯽ نهايﯽ ﭘيﺶ
مﯽرود .در بيﻦ چپ هم در ايﻦ مورد ديدگاههای بﺴيار متفاوتﯽ وجود دارد .به ايﻦ تﺮتيب يﮏ ﺳؤال
ﺖ بيﺶ از اندازه روبﺮوئيم يا بحﺮان دﻻيل ديگﺮی دارد؟
هميشه باقﯽ مﯽماند :آيا ما ايﻨﮏ با بحﺮان انباش ِ
ﭘﻮﺳﺘﻮن :راﺳتﺶ مﻦ ﺳعﯽ کﺮدم خودم را از دﺳﺖ نﻈﺮيهی بحﺮان خﻼص کﻨم .نه به ايﻦ دﻟيل که
معتقدم بحﺮانها مهم نيﺴتﻨد ،اما به نﻈﺮم خيلﯽ از مارکﺴيﺴﺖها ،زيادی به ايﻦ قضيه بها مﯽدهﻨد .به
اصطﻼح انگليﺴﯽ يا امﺮيکايﯽاش آنها  too many eggs in that basketمﯽگذارند .اما اگﺮ در
ايﻦباره تأمل کﻨيم ،مﯽبيﻨيم که تمﺮکز نﻈﺮی روی بحﺮانهای ﺳﺮمايه ،بخشﯽ از نقدی ﺳياﺳﯽ اﺳﺖ که
ﻓقط بعضا ً مﺴتدل اﺳﺖ .بﻨا بﺮ ايﻦ نقد :معضل ﺳﺮمايهداری ايﻦ اﺳﺖ که غيﺮعقﻼيﯽ اﺳﺖ .هميﻦ
کارخانه را و هميﻦ طبقهی کارگﺮ را به ما بدهيد ،يﮏ بﺮنامه هم به ما بدهيد ،بعد ما هيچ بحﺮانﯽ
نخواهيم داشﺖ؛ ﺣﺮفشان و شعارشان کمابيﺶ ايﻦ اﺳﺖ .تمﺮکز نﻈﺮيهی مارکﺴيﺴتﯽ روی بحﺮان يﮏ
خطاﺳﺖ .بديهﯽ اﺳﺖ که مارکس مﯽدانﺴﺖ که ﺳﺮمايهداری نﻈامﯽ بحﺮانﯽ اﺳﺖ و کوشيد ايﻦ وضع را
تبييﻦ کﻨد .اما ﻓکﺮ نمﯽکﻨم مارکس به ايدهی بحﺮان نهايﯽ باور داشﺖ .اگﺮ زمانﯽ چﻨيﻦ بحﺮان نهايﯽ و
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بزرگﯽ وجود مﯽداشﺖ ،نتايجﺶ وﺣشتﻨاک بودند .قبول دارم که بيﻦ نوشتههای مﻦ و ديدگاه کﺴانﯽ که
در  Krisisو ] Exitدو نشﺮيهی تئوريﮏ آﻟمانﯽ که دنباﻟهی ﺳﻨﺖ نقد مارکﺴيﺴتﯽ ،و نشﺮيهای به هميﻦ
نام ،هﺴتﻨد و به گﺮايﺶهای مختلفﯽ تقﺴيم شدهاند ـ م[ کار مﯽکﻨﻨد ،شباهﺖها و همنﻈﺮیهايﯽ وجود
طلبﯽ آﻟمانﯽ و واقعا ً غمانگيز اﺳﺖ.
دارد .ضمﻦ ايﻦکه بايد بگويم جدايﯽشان از هم ،نمونهی انشعاب
ِ
ﺖ انشعاب واقعا ً ديوانگﯽ اﺳﺖ ...بگذريم؛ مﻦ ﻓکﺮ مﯽکﻨم
خودبهخود آدمهايﯽ مثل ما کماند و انشعاب ﭘش ِ
ايﻦها بﺮای مﺴئلهی کار بهای خيلﯽ زيادی قائلﻨد .دراﺳاس با تحليل گﺮايﺶ تاريخﯽ و بﻨياديﻦ ﺳﺮمايه
زائدکﺮدن شﻐلها مواﻓقم ،اما نه تا آنجا که قبول داشتهباشم ،همهچيز به ﺳوی يﮏ بحﺮان
در کاهﺶ و
ِ
نهايﯽ ﭘيﺶ مﯽرود .اگﺮ يادتان باشد در رابطه با موضوع ديگﺮی گفتم که مارکس در جلد دوم کاﭘيتال
ب ارگانيﮏ ﺳﺮمايه دارد از
از ايﻦ صحبﺖ مﯽکﻨد که چطور مﯽتوان همان تأثيﺮی را که تﻐييﺮ در تﺮکي ِ
طﺮيق ديگﺮی بدﺳﺖ آورد :مثﻼً از طﺮيق واگﺮدهای ﺳﺮيعتﺮ مﯽتوان ارزش اضاﻓﯽ بيشتﺮی توﻟيد
کﺮد .اما مارکس ايﻦ خط را رها مﯽکﻨد تا بتواند بگويد که از ايﻦطﺮيق ارزش اضاﻓﯽ بيشتﺮی توﻟيد
مﯽشود ،اما نﺮخ ارزش اضاﻓﯽ تﻐييﺮی نمﯽکﻨد .بﻨابﺮايﻦ چيزی که بﺮای او مهم اﺳﺖ نﺮخ ارزش
اضاﻓﯽ اﺳﺖ ،زيﺮا نﺮخ ارزش اضاﻓﯽ اﺳﺖ که در عطف به ﺳاختار کار اهميﺖ دارد .اما از نﻈﺮ
اقتصادی ،ماشيﻦ را هم مﯽتوان با ﺳﺮعﺖ باﻻتﺮی در چﺮخﺶ نگاه داشﺖ .به نﻈﺮم مﯽرﺳد که يکﯽ از
معضﻼت نﻈﺮيهی بحﺮان مبتﻨﯽ بﺮ انفجار بزرگ ]کﻨايه از  Big-Bang-Theoryـ م[ ايﻦ اﺳﺖ که به ايﻦ
ﺳطوح توجه ﻻزم را ندارد؛ شايد هم ايﻨجا بﯽانصاﻓﯽ مﯽکﻨم :مطمئﻦ نيﺴتم .مارکس از ايﻦ ﺳطوح ]از
تجﺮيد[ اﺳتفاده مﯽکﻨد تا نشان بدهد که مﺴئله بﺮ ﺳﺮ يﮏ ﻓتيﺶ اﺳﺖ ،اما ﻓتيشﯽ که درعيﻦﺣال واقعﯽ
هم هﺴﺖ .هﺮ ﻓتيشﯽ واقعﯽ اﺳﺖ .از ايﻦ زاويه که نگاه کﻨيم ،کاﭘيتال از ايﻦجور تﺮدﺳتﯽها بﺴيار دارد،
بﺴيار بيشتﺮ از آنچه بﺮخﯽ ناقدان ارزش تصور مﯽکﻨﻨد.

ﭘﺮﺳﺶ :ﺣال بﺮگﺮديم به آنهايﯽ که دربارهی ﭘايان جامعهی صﻨعتﯽ ﺣﺮف مﯽزنﻨد ،مث ً
ﻼ از ايﻦکه :توﻟيد
صﻨعتﯽ از طﺮيق اتوماﺳيون ،ايﻨتﺮنﺖ ،رواج انفورماتيﮏ و غيﺮه ﺳپﺮی شده و ﺣاﻻ ضﺮوری اﺳﺖ ــ
ﯽ آﻟمان هم هميﻦطور ــ که جايﺶ را
و ايﻦ
شعار ﺳﺮاﺳﺮ ِ
ِ
ی نئوﻟيبﺮاﻟيﺴم اﺳﺖ ،در ﺳوﺳيال دمکﺮاﺳ ِ
جامعهی خدماتﯽ بگيﺮد .دوباره ايﻨجا با معضلﯽ روبﺮو مﯽشويم که دراﺳاس به نﻈﺮيهی ارزش مﺮبوط
اﺳﺖ .روبﺮت کورتس ــ اگﺮ درﺳﺖ ﻓهميده باشم ــ ايﻦ تحول را ايﻦطور تفﺴيﺮ مﯽکﻨد که جامعهی
خدماتﯽ دﺳﺖکم به ايﻦ دﻟيل چشماندازی بﺮای ﺳﺮمايهداری نيﺴﺖ ،چون کارهای خدماتﯽ ارزشآﻓﺮيﻦ
نيﺴتﻨد .ايﻨجا دوباره با نمونههايﯽ در مارکس روبﺮو مﯽشويم که وارونهی ايﻦ ﺣﺮف را مﯽزند ،مث ً
ﻼ
ايﻦکه دﻟقﮏ هم ،وقتﯽ که در خدمﺖ ﺳﺮمايهداری کار کﻨد ،کارگﺮ موﻟد اﺳﺖ؛ و دنباﻟهی ايﻦ ﺣﺮفها
در بحثهای مارکسشﻨاﺳانه .ارزيابﯽ تو از تصور يﮏ جامعهی خدماتﯽ ] [service societyبه عﻨوان
ﯽ ﺳﺮمايهداری چيﺴﺖ؟
چشماندازی ذات ِ
ﭘﻮﺳﺘﻮن :ايﻨجا دو بُعد يا ﺳاﺣﺖ ]گوناگون[ نقﺶ بازی مﯽکﻨﻨد :يکﯽ مﺮبوط اﺳﺖ به ايﻦکه ايدهی
اقتصاد خدمات بﺮای اوﻟيﻦ بار چطور طﺮح شد؛ از طﺮف آدمهايﯽ مثل دانيل ِبل .ايﻦ بخﺶ از نﻈﺮيهی
ﭘﺴا ـ صﻨعتﯽ اقتصاد خدمات را ايﻦطور تفﺴيﺮ مﯽکﻨد که انگار از ﻓﺮدا همه بﺮنامهنويس کامپيوتﺮ
مﯽشوند .از ايﻦقﺮار ،صﻨعﺖ خدمات عبارت اﺳﺖ از ايﻦکه انگار ﺣاﻻ همهی مﺮدم دکتﺮ و وکيل و
بﺮنامهنويس کامپيوتﺮ شدهاند .همان اواخﺮ ﺳالهای دههی  1970کﺴﯽ مثل هﺮی بﺮيومﻦ ] Harry
 ،[Bravemanکه مارکﺴيﺴتﯽ بﺴيار ﺳﻨتﯽ بود ،اما از اوﻟيﻦ کﺴانﯽ بود که بعد از مدتهای طوﻻنﯽ
دوباره چيزهايﯽ دربارهی ﻓﺮآيﻨد کار نوشﺖ ،بهطور نقادانه به ايﻦ مﺴئله ﭘﺮداخﺖ .او ﺣﺮفهای ِبل را
بهﻟحاظ تجﺮبﯽ وارﺳﯽ کﺮد و به چيزی رﺳيد که در ايﻦ ﻓاصله بايد بﺮای همه آشکار باشد؛ ايﻦکه :بخﺶ
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بزرگﯽ از ايﻦ باصطﻼح بخﺶ خدمات ]که مورد ادعای ِبل اﺳﺖ[ ،دربﺮگيﺮندهی کﺴانﯽ اﺳﺖ که
کارشان بيشتﺮ کار ﺳﺮايدارهاﺳﺖ؛ و ايﻦ گﺴتﺮش عﻈيم بيشتﺮ شامل ﺳﺮايدارها و خدمﺖکاران خانگﯽ
نويﺴان کامپيوتﺮ .ﺣال ﺳؤال ايﻦ اﺳﺖ که آيا ايﻨها ارزشآﻓﺮيﻦ هﺴتﻨد؟ در ايﻦ باره
مﯽشود تا بﺮنامه
ِ
مطمئﻦ نيﺴتم .اما بديهﯽ اﺳﺖ که ارزش به توﻟيد اشياء مادی وابﺴته نيﺴﺖ .با ايﻦ ﺣال هﺮگز نمﯽتوان
بﺮخﻼف بخﺶ صﻨعتﯽ ،در بخﺶ خدمات ايﻦ همه »شﻐلهای درﺳﺖ و ﺣﺴابﯽ« داشﺖ .اﻟبته در ايﻦ راه
تﻼش مﯽشود و به هميﻦ دﻟيل اﺳﺖ که خيلﯽ مکانها به مﺮاکز توريﺴتﯽ تبديل شدهاند .مثﻼً مﻦ
دانشجويﯽ داشتم که در مجمعاﻟجزايﺮی در اقيانوس هﻨد که به ﻓﺮانﺴه تعلق داشﺖ کار مﯽکﺮد .ﭘيﺶتﺮ،
تحﺖ ﺣاکميﺖ ﻓﺮانﺴویها ﭘﻼنتاژهای بﺴياری وجود داشﺖ که در آنها روغﻦ نخل توﻟيد مﯽشد .ﺣاﻻ
آنچا ﭘﺮ از توريﺴﺖهاﺳﺖ و تعداد شﻐلها در بخﺶ توريﺴتﯽ به مﺮاتب بيﺶتﺮ از شﻐلهايﯽ اﺳﺖ که هﺮ
زمانﯽ در ﭘﻼنتاژها وجود داشﺖ .اﻟبته بﺮای همگان شﻐل کاﻓﯽ وجود ندارد ،اما شاخهی توريﺴم به
ﺳازوکاری تبديل شده اﺳﺖ که از طﺮيق آن صﻨعﺖ خدمات در ﺳﺮاﺳﺮ جهان گﺴتﺮش مﯽيابد .مﺴلما ً ايﻦ
همان تصويﺮ مثبﺖ يا مطلوبﯽ نيﺴﺖ که آدمها ،زمانﯽکه در روزگاران ﭘيﺶ از خدمات ﺳخﻦ مﯽگفتﻨد،
مد نﻈﺮ داشتﻨد.

ﭘﺮﺳﺶ :ﺣاﻻ که خودت به ايﻦ موضوع اشاره کﺮدی ،مايلم ايﻨجا کمﯽ مکث کﻨم و دوباره بپﺮﺳم .ايﻦ
قضيه انگار و از ﺳﺮ نو همان ﺳؤال مﺮبوط به رابطه يا ﭘيوند جوهﺮ و ﭘديدار اﺳﺖ ،يعﻨﯽ و بهويژه،
رابطهی ارزش با مقوﻻت تجﺮبﯽ .ﻓصل مشتﺮک آدمهای بﺴيار مختلفﯽ مثل نِگﺮی و روبﺮت کورتس
ايﻦ اﺳﺖ که هﺮدو اﺳتدﻻﻻت مشابهﯽ را بهکار مﯽبﺮند .هﺮدو از ايﻦ نقطه عزيمﺖ مﯽکﻨﻨد که
شکلهای تازهی کار ــ کار غيﺮمادی نزد نِگﺮی ،کار خدماتﯽ نزد روبﺮت کورتس ــ شکل ارزشﯽ
ندارند و ارزشﺳاز نيﺴتﻨد .از ايﻦ واقعيﺖ که ايﻦ شکلهای کار بهطور تجﺮبﯽ غاﻟب مﯽشوند ،نِگﺮی
نتيجه مﯽگيﺮد که کارهای موﻟ ِد ارزش عقبنشيﻨﯽ مﯽکﻨﻨد و به ايﻦ تﺮتيب ،همهﻨگام کمونيﺴم دائما ً
نزديﮏتﺮ مﯽشود .از نﻈﺮ او ،درواقع کاری که موﻟد ارزش نيﺴﺖ ،زمام امور را بهدﺳﺖ مﯽگيﺮد.
روبﺮت کورتس درايﻦ باره مﯽگويد که ما به ﺳوی يﮏ ﻓاجعه ﺣﺮکﺖ مﯽکﻨيم ،زيﺮا از طﺮيق ايﻦ نوع
کار دائماً ارزش کمتﺮی توﻟيد مﯽشود و ﺣﺮکﺖ ﺳﺮمايهداری بايد ضﺮورتاً به بحﺮانﯽ عﻈيم مﻨجﺮ شود.
بﻨابﺮايﻦ هم نِگﺮی و هم کورتس به انحاء و شيوههای گوناگون از ايﻦ نقطه عزيمﺖ مﯽکﻨﻨد که ارزش
دائماً کماهميﺖتﺮ مﯽشود .ايﻨﮏ ﺳؤال ايﻦ اﺳﺖ که چطور مﯽشود ﺳطح تجﺮبﯽ را وارد ايﻦ بحث کﺮد؟
يعﻨﯽ ،اگﺮ کﺴﯽ بخواهد توضيح بدهد که ارزش کماکان مقوﻟهی ﺳاختاربخشﻨده به جامعه اﺳﺖ ،دربﺮابﺮ
ايﻦ تحليلها چه اﺳتدﻻﻟﯽ دارد يا چطور بايد اﺳتدﻻل کﻨد؟
ﭘﻮﺳﺘﻮن :چه عﺮض کﻨم .کورتس معتقد اﺳﺖ که ارزش کماکان مقوﻟهی ﺳاختاربخشﻨده اﺳﺖ .هﻨوز از
اعتقادش به ارزش دﺳﺖ نکشيدهاﺳﺖ .اما ﺣﺮﻓﺶ ايﻦ اﺳﺖ که چون زيﺮ ﭘای ﺳﺮمايه خاﻟﯽ مﯽشود و
شاﻟودهی ارزشﯽاش را از دﺳﺖ مﯽدهد ،غيﺮممکﻦ اﺳﺖ که ﺳﺮمايه بتواند به ﺣياتﺶ ادامه بدهد .مﻦ
گفتم ،بﺮعکس ،او دﺳﺖکم مﯽگيﺮد که چقدر ارزشآﻓﺮيﻨﯽ ،مثﻼً از طﺮيق تﻐييﺮ در زمان واگﺮد
مﯽتواند صورت بگيﺮد.
درهﺮﺣال :مشکل با کار ﻓکﺮی يا کار غيﺮمادی ايﻦ اﺳﺖ که به دو شيوه مﯽتوان به آنها نگاه کﺮد :کار
معاصﺮ مﯽتواند ارزشآﻓﺮيﻦ باشد و دانﺶ مﯽتواند همهﻨگام بﻨدهای ارزش را ازهم بگﺴلد ،اما مجاز
نيﺴتيم هﺮدو را بﺮهم مﻨطبق بدانيم ،چون ايﻦ کار دوچيز را باهم مخلوط و موضوع را آشفته مﯽکﻨد:
يکﯽ ،ايﻦ ﺳؤال اﺳﺖ که آيا ارزش وابﺴته اﺳﺖ به توﻟيد مادی؛ و ديگﺮی ايﻦکه ،دانﺶ کجا بﻨدهای
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قانون ارزش را ﭘاره مﯽکﻨد .مﻦ معتقدم ،دومﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ اما معتقد نيﺴتم که کار ارزشآﻓﺮيﻦ ﺣتما ً
بايد توﻟيد مادی باشد .ﺣتما ً نبايد يﮏ آچار يا يﮏ ﻓوﻟکس واگﻦ توﻟيد کﺮد ]تا کار ارزشآﻓﺮيﻦ باشد[.

ﭘﺮﺳﺶ :ايﻦطور کاری درعيﻦﺣال اشتباهﯽ در مقوﻻت هم هﺴﺖ ،چون به ايﻦ تﺮتيب ،دراﺳاس کار
مجﺮد به کار مشخص تقليل ﭘيدا مﯽکﻨد .بﺮای خو ِد مﻦ ،ايﻦ ]تمايز[ هميشه قویتﺮيﻦ اﺳتدﻻل عليه
ديدگاهﯽ اﺳﺖ که ﭘيشاﭘيﺶ ﺳﺮشﺖ ارزشآﻓﺮي ِﻦ کار خدماتﯽ يا کار غيﺮمادی را انکار مﯽکﻨد.
ﭘﻮﺳﺘﻮن :دقيقاً .مﻦ معتقدم که چﻨيﻦ کاری يﮏ تقليل مادهگﺮايانه اﺳﺖ .در مجموع بهنﻈﺮم چيز خوبﯽ
نيﺴﺖ که مارکس بﺮای نﻈﺮيهاش از کلمهی ماتﺮياﻟيﺴم اﺳتفاده مﯽکﻨد ،چون او به معﻨايﯽ که خيلﯽ از
هوادارانﺶ مﯽﻓهمﻨد ،يعﻨﯽ مثل انديشمﻨدان قﺮن هيجدهمﯽ ،مادهگﺮا ]ماتﺮياﻟيﺴﺖ[ نيﺴﺖ .ماتﺮياﻟيﺴم
آنها ،ﻣادی اﺳﺖ ،ماتﺮياﻟيﺴم مارکس اﺟﺘماعی اﺳﺖ .وقتﯽ مﻦ دربارهی کار مجﺮد به عﻨوان مقوﻟهی
وﺳاطﺖ اجتماعﯽ ﺣﺮف مﯽزنم ،مﻨﻈورم ايﻦ ماتﺮياﻟيﺴم اجتماعﯽ اﺳﺖ؛ قضيه ايﻦ نيﺴﺖ که چکشﯽ
دردﺳﺖ داريم و با آن خانه يا هواﭘيما مﯽﺳازيم.

ﭘﺮﺳﺶ :در کتابﺖ زﻣان ،کار و حاکميت اﺟﺘماعی اغلب به نقطهای مﯽرﺳﯽ که خودت مﯽگويﯽ آنجا
نقطهی اتصال يا ﭘيوندی بﺮای بيﺶانديشﯽ اﺳﺖ؛ يعﻨﯽ جايﯽ که مﯽشود ﺳﻨگ بﻨای يﮏ نﻈﺮيهی
ﯽ تازه را گذاشﺖ .در بعضﯽ قﺴمﺖها ،مث ً
ﻼ اهميﺖ ﻓﺮهﻨگ را بﺴيار زياد مﯽدانﯽ و بﺮ
اجتماع ِ
ضﺮورت نﻈﺮيهی ماتﺮياﻟيﺴتﯽ بﺮای ﻓﺮهﻨگ تأکيد مﯽکﻨﯽ؛ بهخصوص همانجا که موضوع بحثات نقد
ِشمای کﻼﺳيﮏ زيﺮبﻨا ـ روبﻨای مارکﺴيﺴم اُرتدکس اﺳﺖ .ممکﻦ اﺳﺖ طﺮح مختصﺮی از اﻓکارت
دربارهی نﻈﺮيهی ﻓﺮهﻨگ ارائه کﻨﯽ؟ ﻓکﺮکﺮدن در ايﻦ راﺳتا را دنبال مﯽکﻨﯽ يا ايﻦکه هﻨوز ﭘﺮوژهای
باز بﺮای کار اﺳﺖ؟
ﭘﻮﺳﺘﻮن :تﻼش مﻦ تدويﻦ نﻈﺮيهی تازهای بﺮای ﻓﺮهﻨگ نيﺴﺖ .ايﻦ کار ،هﺮچﻨد به شيوههای گوناگون،
تاکﻨون بعضا ً صورت گﺮﻓته اﺳﺖ ،مثﻼً از طﺮف ﻟوکاچ ،آدورنو ،زون ـ رتل .هﺮ ﺳهی اينها دريافﺘند
که ﻣﻘﻮﻻت ﻣارکس ،ﻣثﻼً کاﻻ ،نه ﺗنها ﻣﻘﻮﻻت عيﻨيﺖ اجتماعﯽ ،بلکه عمدتا ً و همهﻨگام مقوﻻت عيﻨيﺖ
و ذهﻨيﺖ ]ﺳوبژکتيويتهی[ اجتماعﯽ هﺴتﻨد .تحليل ﻟوکاچ از ﻓلﺴفهی غﺮب در معﻨای شکل کاﻻيﯽ،
کاری اﺳﺖ درخشان و بﺴيار متفاوت با کار اغلب مارکﺴيﺴﺖهای ديگﺮ .او در هيچ جای اثﺮش از
فيلسﻮفی حﺮف نمیزند که خيلی صاف و ﺳاده بﺮای ﺳﺮﻣايه »ﻣﻔيد« اﺳت يا توجيهگﺮ ﺳﺮمايه اﺳﺖ.
بلکه بﺮعکس از ايﻦ ﺣﺮف مﯽزند که ﻓلﺴفه خود ،بازنمايانﻨدهی شکلﯽ از انديشه اﺳﺖ که تﻼش مﯽکﻨد
خود را با شکلﯽ اجتماعﯽ ﺳازگار کﻨد؛ شکلﯽ که ،در تﺮميﻨوﻟوژی مارکﺴيﺴتﯽ متاﻓيزيکﯽ اﺳﺖ .زيﺮا
يﮏ جامعهی متاﻓيزيکﯽ ،خيزش و ﭘيدايﺶ انديشهای متاﻓيزيکﯽ را ممکﻦ و مجاز مﯽکﻨد .ايﻦ بصيﺮتﯽ
اﺳﺖ درخشان .تﻼش آدورنو هم درخشان اﺳﺖ ،اما مﻦ با تأويلﺶ از شکل کاﻻيﯽ مواﻓق نيﺴتم .نزد
هﺮدوی ايﻨها ،هﺮکدام بهنحوی گوناگون ،دياﻟکتيکﯽ بيﻦ ارزش و ارزش مصﺮﻓﯽ وجود ندارد ،آنها
ﺖ دوگانه ،چيزی بيشتﺮ از
ﺳﺮشﺖ دوگانهی کاﻻ را بهطور واقعﯽ جدی نمﯽگيﺮند .مﻨﻈور از ايﻦ ﺳﺮش ِ
ﭘوﻟوکﯽ
بﺮنشﺴتﻦ امﺮ انتزاعﯽ بﺮ گﺮدهی امﺮ مشخص اﺳﺖ .نزد آدورنو ،ايﻦ موضوع با تز
ِ
ِ
داری متأخﺮ همگﺮا مﯽشود .نتيجهی نهايﯽ ]نﻈﺮ آنها[ ايﻦ اﺳﺖ که ﺳﺮمايهداری ديگﺮ ﺣاکﯽ از
ﺳﺮمايه
ِ
تضادها و تﻨاقضات نيﺴﺖ .کليﺖ ،بﯽگﺴﺴﺖ و خدشهای و بهنحو تام و تمام ،بﺮجای مﯽماند .بههميﻦ
دﻟيل اﺳﺖ که آدورنو در جﺴتجوی چيزی اﺳﺖ که )هﻨوز( يوغ کليﺖ را بﺮ گﺮدن ندارد .اﻟبته ﻟوکاچ تا
ايﻦ ﺣد هم ﭘيﺶ نمﯽرود .او با شکل کاﻻيﯽ شﺮوع مﯽکﻨد ،ﺳپس يﮏباره ايﻦ روند را رها مﯽکﻨد و به
شﻨاﺳﯽ ﭘﺮوﻟتاريا مﯽرود ،روندی که بههيچوجه با روند و تﺮتيب ]مقوﻻت[ کاﭘيتال
ﺳوی دياﻟکتيﮏ بﺮ
ِ
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مﻨطبق نيﺴﺖ .بﺮعکس ،مﻦ ﺳعﯽ کﺮدهام نﻈﺮيهای دربارهی کاﻻ و بهويژه ﺳﺮمايه تدويﻦ کﻨم که ايﻦ
بصيﺮتهای بﺴيار مهم را جذب مﯽکﻨد و آنها را ﭘﺮورش مﯽدهد .ايﻦ نﻈﺮيه ﭘيشاﭘيﺶ وجود دارد؛
ﺳؤال ايﻦ اﺳﺖ که مﯽخواهيم با ايﻦ نﻈﺮيه چه چيزی را تبييﻦ کﻨيم .مثﻼً مﻦ ﺳعﯽ کﺮدم با آن
ﺳامﯽﺳتيزی ]آنتﯽﺳميتيﺴم[ را توضيح بدهم .کارهايﯽ همانﻨد ايﻦ را مﯽتوان در مورد همهی انواع
داری
بﻨيادگﺮايﯽ ــ از جمله ظهور بحﺮان ــ کﺮد و در معﻨايﯽ بﻨيادی ،بﺮای توضيح بﯽکفايتﯽ ﺳﺮمايه
ِ
ﺳازمانياﻓته و بوروکﺮاتيﮏ ،در هﺮ شکلﺶ ،بهکار بﺴﺖ .بﺮای ﭘاﺳخ به ايﻦ ﺳؤال که آدميزاد چﺮا
جهان را آنطور مﯽﻓهميد که بههﺮﺣال ﻓهميدهاﺳﺖ ،بهنﻈﺮ مﻦ بايد مقوﻟهی ﻓتيﺶ را بهکار بﺮد؛ آنهم
دﺳﺖکم بﺮای آنکه جهان را قابل ﻓهم ،و نه ﻓقط محکوم ،کﻨيم .بديهﯽ اﺳﺖ که بايد از بﻨيادگﺮايﯽ نيز
انتقاد کﺮد ،اما آدم بايد اول آن را بفهمد .و مﺴلما ً نمﯽشود ﭘذيﺮﻓﺖ که ريشهی بﻨيادگﺮايﯽ ايﻦ اﺳﺖ که
همهی امﺮيکايﯽها اﺣمقاند يا همهی مﺴلمانها بهنحو نوميدکﻨﻨدهای ارتجاعﯽاند؛ ايﻦطور
تقليلگﺮايﯽهای ﻓﺮهﻨگﯽ بهﻟحاظ تحليلﯽ هم هيچ کمکﯽ به ما نمﯽکﻨﻨد .چون ،اگﺮ انﺴانها هميشه
ايﻦطور نبودهاند ،دﺳﺖکم ﺣاﻻ ايﻦطور هﺴتﻨد و وقتﯽ ما نمﯽدانيم چﺮا ايﻦطور هﺴﺖ که هﺴﺖ،
صﺮف ما را قدمﯽ جلوتﺮ نمﯽبﺮد.
محکومکﺮد ِن ِ

ی تضا ِد
ﭘﺮﺳﺶ :شايد بتوانيم بﺮگﺮديم و ايﻦ اﻓکار را به بحث قبلﯽمان دربارهی شکلهای ﭘديدار ِ
اجتماعﯽ ﭘيوند بزنيم .مﯽتوان ايﻦ تضاد را درشکل معاصﺮ ﺳﺮمايهداری بهطور ايجابﯽ به ايدههای
ﺣقوق اجتماعﯽ جهانﯽ ،انتﺮناﺳيوناﻟيﺴم تازه و غيﺮه وصل کﺮد .مث ً
ﻼ مﯽشود گفﺖ که ﭘس بﻨيادگﺮايﯽ
اﺳﻼمﯽ نيز بهنحو معيﻨﯽ ،شکلﯽ از انتﺮناﺳيوناﻟيﺴم ارتجاعﯽ اﺳﺖ که نﺴبﺖ به بحﺮان دوﻟﺖ ـ ملﺖها
واکﻨﺶ نشان مﯽدهد .يعﻨﯽ ،از ايﻦطﺮيق که ملﺖها را بهرﺳميﺖ نمﯽشﻨاﺳد ،به ايﻦ ﺳو گﺮايﺶ دارد که
خود را در موضع ﭘﺴا ـ ملﯽ قﺮار دهد...
ﭘﻮﺳﺘﻮن :قطعاً .ايﻦ جﻨبشﯽ ارتجاعﯽ اﺳﺖ عليه جﻨبﺶ ضدجهانﯽﺳازی؛ خودش جﻨبشﯽ ض ِد
جهانﯽﺳازی نيﺴﺖ .با مقوﻟهی ا ُمﺖ درک خاص خودش از جهانﯽشدن را دارد .اما مﻦ ﻓکﺮ نمﯽکﻨم ايﻦ
جﻨبﺶ ارتجاعﯽ در بهار عﺮبﯽ عمﺮی طوﻻنﯽ خواهدداشﺖ ،هﺮچﻨد ﻓعﻼً ﭘﯽآمدها و نتايﺞ خوبﯽ نداشته
بوده باشد .انقﻼب  1848هم در وهلهی اول ﭘﯽآمدهای خوبﯽ نداشﺖ :ناﭘلئون ﺳوم و بيﺴمارک .ايﻦ اﻟبته
به آن معﻨا نيﺴﺖ که مﯽتوان خيلﯽ ﺳاده گفﺖ که در آن انقﻼب چه اشتباهاتﯽ صورت گﺮﻓتهبودند .مگﺮ
غيﺮ از ايﻦ اﺳﺖ که انقﻼب ﭘيﺶتﺮ نﺮﻓﺖ و متوقف شد؟ اما نمﯽتوان ادعا کﺮد که  1848بهطور
اجتﻨابناﭘذيﺮی بايد به بيﺴمارک راه مﯽبﺮد.

ﭘﺮﺳﺶ :ممکﻦ اﺳﺖ کمﯽ مشخصتﺮ تشﺮيح کﻨﯽ که اگﺮ کﺴﯽ بخواهد در عطف به ﺳامﯽﺳتيزی ،يا در
ﯽ تازه«
ﯽ اﺳﻼمﯽ يا بﻨيادگﺮايﯽ بهطور کلﯽ با روش تحلي ِل شکل و »مارکسخوان ِ
عطف به بﻨيادگﺮاي ِ
ﯽ ﻓﺮهﻨگ و متﻨاظﺮ با ايﻦ روش را چگونه مﯽتوان تصور کﺮد؟
اﺳتدﻻل کﻨد ،يﮏ نﻈﺮيهی ماتﺮياﻟيﺴت ِ
ﭘﻮﺳﺘﻮن :ايﻦ کار را تابحال بهطور اﺳاﺳﯽ و شﺴتهورﻓته نکﺮدهام و نمﯽدانم هﻨوز عمﺮی بﺮای آن باقﯽ
اﺳﺖ يا نه .اﻟبته دربارهی ﺳامﯽﺳتيزی ﭘژوهشﯽ واقعا ً وﺳيع و عميق کﺮدهام ،بهطوری که مﯽدانم
دﺳﺖکم بﺮای تﻼش در ﻓهميدن آن به چه مقوﻻتﯽ نياز هﺴﺖ .اما موضوع بﻨيادگﺮايﯽ را بايد با دقﺖ
بيشتﺮ و اﺳاﺳﯽتﺮی مطاﻟعه کﻨم .با ايﻦوجود معتقدم بهﻟحاظ تجﺮبﯽ قابل توجه اﺳﺖ که ــ هﺮچﻨد در
جوامع مﺴلمان نيز نوعﯽ وهابﯽگﺮی موجود اﺳﺖ ــ در جﻨوب امﺮيکا ﺣد معيﻨﯽ از بﻨيادگﺮايﯽ هميشه
موجود بود ،اما ايﻦ بﻨيادگﺮايﯽ نخﺴﺖ با بحﺮان ﻓورديﺴم بهطور واقعﯽ مﻨشاء اثﺮاتﯽ شد .بﻨابﺮايﻦ بايد
تﻼش در تحليل ايﻦ موضوع کﺮد که بحﺮان ﻓورديﺴم چگونه به تجﺮبهی ايﻦ ﻻيههای جمعيﺖ درآمده و
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آنچه ما بﻨيادگﺮايﯽ مﯽناميم ،در چه معﻨايﯽ واکﻨشﯽ نﺴبﺖ به بحﺮان ﻓورديﺴم بودهاﺳﺖ .نﻈﺮيه
مﯽبايﺴﺖ از عهدهی چﻨيﻦ کاری بﺮآيد .ايﻦ نکته بﺮای مﻦ درعيﻦﺣال ﭘيوﺳته اﺳﺖ با ايﻦ ﭘﺮﺳﺶ که
چﺮا اروﭘايﯽها توانﺴتﻨد به بﻨيادگﺮايان و ﻓاشيﺴﺖها بدل شوند .اروﭘا ﻓﺮهﻨگ ديگﺮی اﺳﺖ ،اما
بﻨيادگﺮايﯽ قطعا ً گﺴتﺮهی بﺴيار وﺳيعﯽ دارد.
خيلﯽها از ايﻦکه مﻦ ايﻦ کلمه]ی بﻨيادگﺮايﯽ[ را اﺳتفاده مﯽکﻨم خوششان نمﯽآيد ،چون يا ﻓکﺮ مﯽکﻨﻨد
ايﻦ کلمه ﻓقط معﺮف اﺳﻼم اﺳﺖ و يا ايﻦکه ﭘديدههای مختلفﯽ را با هم مخلوط مﯽکﻨﻨد .اما درﺣال ﺣاضﺮ
انطباقﯽ مکفﯽ بيﻦ بﻨيادگﺮايﯽ مﺴيحﯽ ،اعتﻼی مﺴيحيﺖ ﭘﺮوتﺴتان در امﺮيکای ﻻتيﻦ ،بﻨيادگﺮايﯽ
يهودی در اﺳﺮائيل ــ که چهﺮهی ﺳياﺳﯽ آن مﻨطقه را شديدا ً دگﺮگون کﺮدهاﺳﺖ ــ بﻨيادگﺮايﯽ هﻨدويﯽ که
ﺳﻨﯽ وجود دارد .نخﺴتيﻦ بار که مﻦ با ايﻦ ﭘديده
بﺴيار نيﺮومﻨد اﺳﺖ و ﺳﺮآخﺮ بﻨيادگﺮايﯽ شيعﯽ و ُ
تماس نزديﮏ داشتم ،ﺳال  1977در اردن بود .آنجا ميهمان خانوادهای بودم که ﻓﺮزند بزرگشان خلبان
نيﺮوی هوايﯽ اردن بود و در جﻨگ عمان هم شﺮکﺖ کﺮدهبود .زمانﯽ که مﻦ شﺮوع کﺮدم با او دربارهی
ﭘانعﺮبيﺴم صحبﺖ کﻨم ،بههيچوجه تمايلﯽ نشان نداد .اما بﺮای ايدهی جﻨگ در راه اﺳﻼم شديدا ً شايق و
هيجانزده بود .ايﻦ نخﺴتيﻦ باری بود که مﻦ از ايﻦ ايده ﺣﺮﻓﯽ شﻨيدم و اﺣﺴاس کﺮدم چيز بﺴيار
عﻈيمﯽ درﺣال ﭘيدايﺶ و ﭘاگﺮﻓتﻦ اﺳﺖ؛ اﻟبته اطﻼع کاﻓﯽ دربارهی آن نداشتم؛ و راﺳتﺶ هﻨوز هم
ندارم .با همهی ايﻦ اﺣوال معتقدم که در ايﻨجا بهﻟحاظ تجﺮبﯽ ـ تاريخﯽ نقطهی شﺮوع تعييﻦکﻨﻨدهای
وجود دارد :چپ دﻓعتا ً بهطﺮف ﭘﺮﺳﺶ عامليﺖ ) (agencyجهﺶ مﯽکﻨد و ايﻦ جهﺶ مقارن و موازی
نيﺮومﻨدشدن بﻨيادگﺮايﯽ مذهبﯽ .همانطور که بﻨيادگﺮايان معتقدند که ﻓقط با خدا ﺣﺮف مﯽزنﻨد،
بود با
ِ
چپهايﯽ هم که نگﺮان عامليﺖ هﺴتﻨد ،مﯽگويﻨد ﻓقط دربارهی واقعيﺖ صحبﺖ مﯽکﻨﻨد.

ﭘﺮﺳﺶ :مايلم دوباره بﺮگﺮدم به معضل رابطهی ﺳاختار و کﻨﺶ .اﺳتدﻻل تو ايﻦ اﺳﺖ که تمﺮکز اکيد بﺮ
کﻨﺶ ﺳوژهها و کﻨﺶگﺮان دراﺳاس شکلﯽ از شيوهی تفکﺮ نئوﻟيبﺮاﻟﯽ اﺳﺖ .از طﺮف ديگﺮ
قابليﺖ ِ
صحبﺖ دائم از تقيدات مادی و عيﻨﯽ ،يعﻨﯽ تأکيد بﺮ ﺳاختارها با اﺳتﺮاتژی اﺳتدﻻل ﺳياﺳﯽ نئوﻟيبﺮاﻟﯽ
کام ً
ﯽ کﻨﺶ به کﺮﺳﯽ مﯽنشانﻨد ،اﻟبته دانﺴتهای اﺳﺖ
ﻼ ﺳازگار اﺳﺖ .ايﻦکه ﺳاختارها خود را به ميانج ِ
ﭘيﺶ ﭘا اﻓتاده و بديهﯽ .اما وقتﯽ تمﺮکز هميشه بﺮ ﺳاختارها باشد ،ايﻦ نکته اغلب ناديده گﺮﻓتهمﯽشود که
آنها که ﺳﺮگﺮم کﻨﺶ هﺴتﻨد درواقع همانهايﯽ نيز هﺴتﻨد که مﯽتوانﻨد جامعه را تﻐييﺮ بدهﻨد .به ايﻦ
تﺮتيب ،آدم خيلﯽ ﺳﺮيع دوباره به موضعﯽ ديگﺮ ،يعﻨﯽ به يکﺴونگﺮی و تصورات دتﺮميﻨيﺴتﯽ
درمﯽغلطد.
ﭘﻮﺳﺘﻮن :قطعاً؛ اما معضل عاﻣليت ايﻦ اﺳﺖ که هميشه ﻓقط گفته مﯽشود که ما مﯽتوانيم عمل کﻨيم،
مﯽتوانيم شورش کﻨيم و مﯽتوانيم چﻨيﻦ و چﻨان کﻨيم .اما نکتهی بﻨياديﻦ در تحليل مارکﺴيﺴتﯽ عبارت
اﺳﺖ از ايﻦکه روشﻦ کﻨيم که اگﺮ آدم بخواهد خيلﯽ ﺳاده عليه تاريخ بجﻨگد ،جﻨگ را مﯽبازد.
ﭘويايﯽ ]ديﻨاميﺴم[ ﺳﺮمايه را
نمﯽخواهم تاريخ را چيزگون کﻨم ،ﻓقط مﯽخواهم روشﻦ کﻨم که اگﺮ ما
ِ
ﭘويايﯽ
جدی نگيﺮيم ،ﭘﯽآمدها هميشه غيﺮ از آنﯽ هﺴتﻨد که قصد و نيتﺶ را داشتيم؛ آنگاه ،کﻨﺶ در قبال
ِ
ﺳﺮمايه ،کﻨشﯽ کور اﺳﺖ.
به عبارت ديگﺮ :هيچ راه ديگﺮی وجود ندارد که اگﺮ اتحاد شوروی طﯽاش مﯽکﺮد ،مﯽتوانﺴﺖ
ﺳوﺳياﻟيﺴتﯽ بشود .ايدهی اوﻟيه که جﺮقهای در شﺮق ،آتشﯽ در غﺮب را بﺮاﻓﺮوزد ،غيﺮمعقول نبود.
دﺳﺖکم ايﻦ درک و درياﻓﺖ وجود داشﺖ که ﺳوﺳياﻟيﺴم تﻨها مﯽتواند نتيجه و ﭘﯽآمدی بﺮای
ﺳﺮمايهداری باشد ،نه مﺴيﺮی از تحو ِل موازی با آن .اما ،آنگاه که ايﻦ آتﺶ روشﻦ نشد ،ﺳوﺳياﻟيﺴم در
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يﮏ کشور به امﺮی غيﺮممکﻦ تبديل شد .اما نه ﻓقط به ايﻦ دﻟيل که خود را به يﮏ کشور محدود و
معطوف مﯽکﺮد ،بلکه به ايﻦ دﻟيل که به معﻨايﯽ معيﻦ ﺳعﯽ کﺮد از ]مﺴيﺮ[ تاريخ خارج شود .با
ايﻦکار ،تاريخ را تکﺮار کﺮد .اگﺮ شوروی خود را همچﻮن »ﺳﺮﻣايهداری دولﺘی« درک ﻣیکﺮد و
ﻣیﭘذيﺮفت ــ يعﻨﯽ چيزی که واقعا ً بود ــ شايد تﺮور بﺴيار محدودتﺮ مﯽبود .ايﻦ دريافت را ﻣثﻼ ً
بﻮخاريﻦ داشت ،آنگاه که در ميانهی ﺳالهای دههی  20درياﻓتهبود که ايﻦ دقيقا ً کاری اﺳﺖ که شوروی
اندن نق ِد ﺳﺮمايهداری در مشﺮوعيﺖ ايدئوﻟوژيﮏ بﺮای اﺳتاﻟيﻨيﺴم ،تا
مﯽبايد مﯽکﺮد .چپ ،با بهزور چپ ِ
درجهی معيﻨﯽ خود را بﯽﺳﺮ و رهبﺮ کﺮد .ايﻦکار ،همه چيز را وارونه کﺮد و روی ﺳﺮ گذاشﺖ .همه
ت بنيادگﺮا به چيزی »ايمان« دارد .نکتهی
چيز به ايمان مبدل شد ،درﺳﺖ بههمان شيوهای که ﻣسيحي ِ
ﺖ بﻨيادگﺮا ايﻦ اﺳﺖ :ايمان به ايﻦ معﻨﯽ اﺳﺖ که تو از کاربﺮ ِد خﺮد دﺳﺖ بشويﯽ.
تعييﻦکﻨﻨده در مﺴيحي ِ
ت مﺴيحﯽ اﺳﺖ .ايمانداشتﻦ به ايمان به عيﺴﯽ مﺴيح ختم نمﯽشود ،بلکه
ايﻦ واقعا ً معﻨای ايمان اﻟهيا ِ
دانﺴتﻦ ايﻦ نيز هﺴﺖ که خﺮد نمﯽتواند هيچ چيز را بفهمد .ﭘس آن را دور مﯽاندازم ؛ايمان ايﻦ اﺳﺖ.
اﺳتاﻟيﻨيﺴم با شعار :ﺳوﺳياﻟيﺴم هميﻦ اﺳﺖ ،در بﻨياد خويﺶ هميﻦ کار را کﺮد .ﭘﯽآمد چﻨيﻦ شعاری ايﻦ
داشتﻦ ﺳوﺳياﻟيﺴم ،درک بﺴيار محدودی از آن کاﻓﯽ اﺳﺖ .تو بايد خود را دربﺮابﺮ
اﺳﺖ که بﺮای بﺮﭘا
ِ
آنچه در شوروی روی مﯽداد ،کور مﯽکﺮدی .اما دراﺳاس ايﻦ کار را ﻓقط زمانﯽ مﯽتوانﺴتﯽ بکﻨﯽ که
همهی توانايﯽهای انتقادیات را عليه ،چه مﯽدانم ،امﺮيکا يا اروﭘای غﺮبﯽ بهکار ببﺮی ،نه عليه خو ِد
ﺳوﺳياﻟيﺴم .ايﻦ کار شيتزوﻓﺮنﯽ بود.
ﺣاﻻ ،چﺮا ايﻦ ﺣﺮفها را مﯽزنم؟ چون بهنﻈﺮ مﯽرﺳد که ما ،اگﺮ ﺳعﯽ نکﻨيم جهان را همانطور که
هﺴﺖ بفهميم ،ازدﺳﺖ رﻓتهايم .مﻦ چارهی کار را نمﯽدانم اما معتقدم زمان آن رﺳيدهاﺳﺖ که از ايﻦ
کاری امﺮوز عبارت اﺳﺖ از ايﻦکه ،از جمله ،با ﭘﺮچمهای ﺳﺮخ ويﻼن
گﻨدکاری دﺳﺖ بﺮداريم .گﻨد
ِ
بگﺮديم که انگار ﺳال  1911اﺳﺖ يا ﻓکﺮ کﻨيم که باﻻخﺮه تودهها بهنحوی هﺴتﯽشﻨاختﯽ راه درﺳﺖ را
درﭘيﺶ خواهﻨدگﺮﻓﺖ .تودهها را ﻓقط از راه دور مﯽتوان دوﺳﺖ داشﺖ.

ﯽ تازه« اقامه مﯽشود،
ﭘﺮﺳﺶ :يکﯽ از اعتﺮاضات و مخاﻟفﺖهايﯽ که اغلب عليه »مارکسخوان ِ
دراﺳاس به هميﻦ شيوهی انديشهورزی که تو ﭘيشﻨهاد مﯽکﻨﯽ ،متکﯽ اﺳﺖ .گفتهمﯽشود که نمايﻨدگان
ﯽ تازه« درواقع نئوﻟيبﺮالهايﯽ در ﻟباس مبدلاند ،زيﺮا آنها نيز مﯽگويﻨد که بديلﯽ بﺮای
»مارکسخوان ِ
ايﻦ راه ﺣل وجود ندارد که تحول ﺳﺮمايهدارانه به ﺳويﯽ بﺮود که در آن بازگشﺖ به دوﻟﺖ رﻓاه ممکﻦ
نباشد...
ﭘﻮﺳﺘﻮن :بازگشتﯽ وجود ندارد .اﻟبته مﯽتوان ايﻦ قضيه را هم بهنحوی تبييﻦ کﺮد ،مثﻼً آنطور که
نائومﯽ کﻼيﻦ ) (Naomi Kleinمﯽکﻨد .از نﻈﺮ او علﺖ ايﻦ اﺳﺖ که مشتﯽ اﻓﺮاد شﺮور ] bad
 ،[guysيعﻨﯽ »بچههای شيکاگو« ﺳکان را بهدﺳﺖ گﺮﻓتهاند و مبلغ معتﻨابهﯽ ﭘول در اتاق ﻓکﺮی
] [Think Tankتزريق کﺮدهاند .در ايﻦکه چﻨيﻦ کاری کﺮدهاند ،هيچ تﺮديدی نيﺴﺖ .از نﻈﺮ نائومﯽ
کﻼيﻦ مﺴئلهی تحول اجتماعﯽ ﻓقط و ﻓقط ايﻦ اﺳﺖ که چه کﺴﯽ در رأس قدرت ﺳياﺳﯽ قﺮاردارد .تا
جايﯽ که به ﻓهم ﺳﺮمايهداری مﺮبوط اﺳﺖ ،نائومﯽ کﻼيﻦ از رﺣمﺖ نادانﯽ بﺮخوردار اﺳﺖ .از نﻈﺮ او،
ﺳﺮمايهداری خيلﯽ ﺳاده ،يعﻨﯽ :دارودﺳتهی شﺮوری که مهمتﺮ از همه بهزور از ديگﺮان ﭘول
درمﯽآورند .ايﻦ طﺮز تفکﺮ دقيقا ً به ايﻦ دﻟيل محبوب عام اﺳﺖ ،چون عامهﭘﺴﻨد ]ﭘوﭘوﻟيﺴتﯽ[ اﺳﺖ .اما
بحﺮان ﻓورديﺴم بکﻨد .ﻓورديﺴم ﻓقط به ايﻦ دﻟيل به آخﺮ
ﻓهم
آدم بايد بهطور جدی و واقعﯽ خود را درگيﺮ ِ
ِ
خط نﺮﺳيد که کارگﺮان ﭘول زيادی بهدﺳﺖ آوردند و ﺳﺮمايهداران دچار وﺣشﺖ شدند» .اﻟزامات
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عيﻨﯽ« ،ﺳوﺳيال دمکﺮاﺳﯽ را عميقا ً تحﺖ تأثيﺮ قﺮار دادند؛ مﻨﻈورم ﻟيبﺮالها در امﺮيکا ،که همتای
ﺳوﺳيال دمکﺮاتها]ی اروﭘا[ هﺴتﻨد ،نيز هﺴﺖ .آنها اﺳيﺮند .بههﺮﺣال بهنحو معيﻨﯽ مﯽﻓهمﻨد که امکان
بازگشﺖ وجود ندارد ،اما طﺮح و دﺳتگاه مفهومﯽ ديگﺮی هم ندارند .و بههميﻦ دﻟيل اﺳﺖ که ريخﺖ و
قياﻓهشان مثل نئوﻟيبﺮالهای رنگﭘﺮيده مﯽشود .با ايﻦﺣال بيانکﻨﻨدهی ايﻦ آگاهﯽاند که تاريخ را
نمﯽشود بهﺳادگﯽ وارونه کﺮد .درﺳﺖ همانطور که نمﯽشود به قﺮن نوزدهم بازگشﺖ؛ چيزی که
محبوب نئوﻟيبﺮالهاﺳﺖ و بﺮای تحققبخشيدن به آن تﻼش مﯽکﻨﻨد.
ﭘويايﯽ ﺳﺮمايه بود؛ نئوﻟيبﺮالها ايﻦ را خيلﯽ ﺳاده نحوهی کارکﺮد اقتصاد
بگذريم؛ ﺣﺮف مﻦ بﺮ ﺳﺮ
ِ
شدگﯽ اقتصاد
مﯽدانﻨد .در ايﻨجا تمايزی بﺴيار تعييﻦکﻨﻨده وجود دارد .واکاوی ﺳﺮمايه بايد دقيقا ً ايﻦ شئ
ِ
را زيﺮ و رو کﻨد .اما زيﺮ و رو کﺮدن ايﻦ نيﺴﺖ که آدم ﻓقط بگويد »اﻟزامات عيﻨﯽ« تﻨها چيزهايﯽ
کشاندن انﺴانها هﺴتﻨد ،چيزهايﯽ که ميلتون ﻓﺮيدمﻦ و همکارانﺶ در دانشگاه
بﺮای ﻓﺮيب و به بيﺮاهه
ِ
شيکاگو ﺳاختهاند؛ ﺣتﯽ اگﺮ آنها طبيعتا ً ﺳهم اندکﯽ هم ادا کﺮدهباشﻨد .اما بايد دﻻيلﯽ وجود داشتهباشد
بﺮای ايﻦکه چﺮا آدمهايﯽ مثل ميلتون ﻓﺮيدمﻦ در ﺳالهای دههی  50و  ،60صدايﯽ تﻨها در ﻓضايﯽ
خاﻟﯽ بودند .چﺮا نﻈﺮيهی آنها يکباره بﺮای خيلﯽ از آدمها ﭘذيﺮﻓتﻨﯽ شد؟ آنموقع بحﺮانﯽ وجود داشﺖ و
خيلﯽها ﺳعﯽ کﺮدند دربارهی ايﻦ بحﺮان بﻨويﺴﻨد؛ اما هيچکدام از آنها موﻓقيتﯽ نداشتﻨد .مﻦ ﺳعﯽ نمﯽکﻨم
عليه ايﻦ نﻈﺮيهها ﺣﺮﻓﯽ بزنم ،چﺮاکه مثﻼً خودم ﭘاﺳخ نهايﯽ و غايﯽ را دراختيار دارم؛ مخاﻟفﺖ با
نﻈﺮيههای مختلف بيشتﺮ از آنﺮوﺳﺖ که آدم مﯽخواهد قلمﺮو کار را بﺮای نﻈﺮيهی بهتﺮی معيﻦ و
محصور کﻨد .مثﻼً عليه روبﺮت بﺮنﺮ و ]نﻈﺮيهی[ رقابﺖ جهانﯽ يا عليه جووانﯽ اِريگﯽ که از هﺮکس
اندکﯽ در خود دارد .ديويد هاروی هم خيلﯽ اﻟتقاطﯽ اﺳﺖ ،ﺣتﯽ وقتﯽ مدعﯽ اﺳﺖ که نيﺴﺖ .با همهی
آخﺮ خط
ايﻦ اﺣوال دﻻيلﯽ وجود داشﺖ بﺮای ايﻦکه چﺮا دوران طﻼيﯽ ﺳﺮمايه
داری ﻓورديﺴتﯽ به ِ
ِ
رﺳيد .ايﻦکه ،و بههمان ميزان که ،کﺴانﯽ مثل نائومﯽ کﻼيﻦ نمﯽخواهﻨد ايﻦ قضيه را ببيﻨﻨد ،کمﮏ
چﻨدانﯽ به ما نمﯽکﻨد.
ﺣاﻻ اگﺮ کﺴانﯽ مﯽخواهﻨد بگويﻨد ﺣﺮفزدن از ﺳﺮمايهداری کاری نئوﻟيبﺮاﻟﯽ اﺳﺖ ،چاره چيﺴﺖ،
آنارشيﺴم ﭘوﭘوﻟيﺴتﯽ اﺳﺖ .ايﻦ ﺣﺮف ما را بهﻟحاظ تحليلﯽ يا ﺳياﺳﯽ به
بگويﻨد .اما ايﻦ خود ﻓقط نوعﯽ
ِ
کجا مﯽرﺳاند؟ کار ﺳادهای اﺳﺖ که آدم ﻓقط به کﻨﺶها نگاه کﻨد ،ايﻦطور خود را از درگيﺮی با تاريخِ
ﺳال اخيﺮ خﻼص مﯽکﻨد .اما ايﻦ تفﺴيﺮ ﺳادهﻟوﺣانه که تاريخ ﺳﺮمايهداری ﻓقط تاريخ مبارزات
دويﺴﺖ ِ
اﺳﺖ ،مزخﺮف اﺳﺖ .اگﺮ ايﻦطور اﺳﺖ ،ﭘس چﺮا چپ از ﺳال  1973به ايﻦ طﺮف هميشه بازنده بوده
اﺳﺖ ،درﺣاﻟﯽ که بﺴيار قوی و نيﺮومﻨد بود؟ چه اتفاقﯽ اﻓتاده اﺳﺖ؟

ﭘﺮﺳﺶ :بعضﯽها ممکﻦ اﺳﺖ بگويﻨد که هژمونﯽ ﻓﺮهﻨگﯽ قبل از هﺮچيز بﺮ اتاقهای ﻓکﺮ و ائتﻼﻓات
جديد و غيﺮه ،در يﮏ ﻓﺮآيﻨد اجتماعﯽ ﭘيچيده بهﻟحاظ ﺳياﺳﯽ از نو ﺳازماندهﯽ شدهاﺳﺖ...
ﭘﻮﺳﺘﻮن :خيﺮ» .قﻨاریهای« واقعﯽ »در معدن ذغال« کارگﺮان ﺳياه بودند .در ﺳال  1967در
اجتماعﯽ کامﻼ متفاوت وجود داشﺖ .يکﯽ ،جﻨبﺶ ﺣقوق مدنﯽ بود که اﺳتوار بود بﺮ
ديتﺮويﺖ دو جﻨبﺶ
ِ
ايدهی بﺮابﺮی؛ و جﻨبﺶ ديگﺮ ،که خيلﯽها به وجودش آگاه نشدند ،کارگﺮان ﺳياه بودند که تعدادشان در
 1948بﺴيار بيشتﺮ بود از  .1965بيکاری مزمﻦ در شمال از همان دههی  1950و آغاز ﺳالهای 60
شﺮوع شد .مﻨﻈورم ايﻦ اﺳﺖ که در يﮏ معﻨا ،جﻨبﺶ ﺣقوقﯽ مدنﯽ چﻨان روی ايدهی اقتصا ِد رو به
توﺳعه ﺣﺴاب مﯽکﺮد که ايﻦ واقعيﺖ که اقتصاد بﺮای کارگﺮان رشد و توﺳعهای بههمﺮاه نداشﺖ ،در
وهلهی اول ﻓقط بﺮای کارگﺮان ﺳياه آشکار بود؛ به هميﻦ دﻟيل آنها را بهمﻨزﻟهی قﻨاری در معدن ذغال
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آغازيﻦ دههی  1970بود که بحﺮان بﺮای اﻓﺮا ِد بيشتﺮ و
توصيف کﺮدم .نخﺴﺖ ،بعد از ﺳالهای
ِ
بيشتﺮی آشکار شد .مارکﺴيﺴﺖهای ﺳﻨتﯽ در ايﻦ زميﻨه کامﻼً درمانده بودند و هﺴتﻨد .درياﻓﺖ آنها ﻓقط
زمانﯽ درﺳﺖ مﯽبود که طبقهی کارگﺮ دائما ً رشد کﻨد يا دﺳﺖکم کوچﮏتﺮ نشود .يکﯽ از اﻓﺮادی که
ايﻦ قضيه را ﻓهميد ،مارتيﻦ ﻟوتﺮ کيﻨگ بود که از جانب ناﺳيﻮناليسﻢ ﺳياه با نام عمو تام ﻓﺮياد
اقتصادی خود را
زدهمﯽشد .رشد ناﺳيوناﻟيﺴم ﺳياه ،از ايﻦ ﻟحاظ ،واکﻨشﯽ بود که اﺳتيصال ﺳياﺳﯽ ـ
ِ
نفهميد.
کار نﻈﺮيه ايﻦ اﺳﺖ که موضوعﯽ راتبييﻦ کﻨد نه ايﻦکه ﻓقط بگويد بﺮای کارآ بودن به چه چيزی نياز
ِ
تمﺮيﻦ اميدواری
دارد .اگﺮ ايﻦطور باشد مﻦ هم مﯽتوانم ﭘيﺶ يکﯽ از ايﻦ مﺮبيانﯽ که مشتﺮيانشان را
ِ
مﯽدهﻨد بﺮوم و از او بپﺮﺳم چطور مﯽشود يﮏ ميليون دﻻر ﭘول بهدﺳﺖ آورد يا چطور مﯽشود انقﻼب
کﺮد؟ در آﻟمان ،درﺣال ﺣاضﺮ نﻈﺮيه اوضاع ضعيفﯽ دارد .مﻦ هميشه ﻟوکاچ را ــ که بعضﯽ اوقات
مﯽتواند خوانﻨده را واقعا ً ديوانه کﻨد ــ و آدورنو را تﺮجيح مﯽدادم ،زيﺮا آنها به تبييﻦ ايﻦ موضوع
کمﮏ مﯽکﻨﻨد که چﺮا انﺴانهای قﺮن بيﺴتم طوری ديگﺮ و متفاوت با انﺴانهای قﺮن نوزدهم ﻓکﺮ
مﯽکﺮدند .نﻈﺮيهی هژمونﯽ امﺮوز خيلﯽ کارکﺮدگﺮاﺳﺖ .همه ﻓکﺮ مﯽکﻨﻨد ايﻦ نﻈﺮيه خيلﯽ عاﻟﯽ
ﻓهم ﻓﺮهﻨگ را با خود
اﺳﺖ ،چﺮاکه نشان مﯽدهد که ﻟزوما ً همه چيز قهﺮ عﺮيان نيﺴﺖ .اجبار به ِ
بههمﺮاه مﯽآورد ،اما خودش نﻈﺮيهی ﻓﺮهﻨگ نيﺴﺖ؛ ايﻦ نﻈﺮيه توضيح نمﯽهد چﺮا ﻓﺮهﻨگ بورژوايﯽ
امﺮوز ايﻦطور اﺳﺖ که هﺴﺖ و چﺮا در  1789آنطور بود که بود.

ﭘﺮﺳﺶ :يعﻨﯽ مﯽخواهﯽ بگويﯽ بيﻦ تو و نﻈﺮيهﭘﺮدازا ِن هژمونﯽ ﻓﺮق هﺴﺖ؟ ايﻦ ﻓﺮق که :آنها به
ﭘﺮﺳﺶ ديگﺮی ﭘاﺳخ مﯽدهﻨد؟ اگﺮ از ايﻦ زاويه نگاه کﻨيم ،نکتهی جاﻟب ايﻦ اﺳﺖ که يﮏ رويداد چگونه
رخ دادهاﺳﺖ؛ به عبارت ديگﺮ ،ﻓﺮآيﻨدها هميشه بعد از وقوعشان تحليل مﯽشوند ،اما ايﻦکه چﺮا صورت
ﭘذيﺮﻓتهاند ،اغلب قابل تبييﻦ نيﺴﺖ.
ﭘﻮﺳﺘﻮن :نه ،ﻓکﺮ نمﯽکﻨم آنها بهطور واقعﯽ ﭘاﺳخﯽ بﺮای »چگونگﯽ« داشته باشﻨد .آنها وقﺖ عمدهشان
را صﺮف ايﻦ مﯽکﻨﻨد که اشتباه قديمﯽای را که در آغاز قﺮن روی داد ،تکﺮار نکﻨﻨد .از يﮏ طﺮف
اتوماتيﺴم ﺳوﺳيال دمکﺮاﺳﯽ که ﻓکﺮ مﯽکﺮد» :ما بﺮ موج تاريخ ﺳواريم و با ايﻦ زار و زنبي ِل »کول«
ِ
] [coolکه به بﺮ و زيﺮ ﭘا داريم ،هيچکس نمﯽتواند مثل ما موجﺳواری کﻨد .از طﺮف ديگﺮ ﻟﻨيﻦ؛ و
ﭘﺮداز اراده بود و دﻻيلﯽ کاﻓﯽ وجود دارد بﺮای ايﻦکه چﺮا آدم
بياييد رو راﺳﺖ باشيم :ﻟﻨيﻦ نﻈﺮيه
ِ
مﺮتجعﯽ مثل ژرژ ﺳورل نمﯽتوانﺴﺖ تصميم بگيﺮد که طﺮﻓدار ﻟﻨيﻦ يا موﺳوﻟيﻨﯽ باشد .علﺖ ﻓقط ايﻦ
نيﺴﺖ که ﺳورل آدمﯽ گيﺞﺳﺮبود ،که بود ،وﻟﯽ علﺖ ايﻦ نيز بود که او ﻓهميده بود آنچه در آن دوران
ﺖ اراده بود ،ﺳياﺳتﯽ همهﻨگام تداعﯽکﻨﻨدهی مﺮدانگﯽ .و ماجﺮا به مصيبﺖ
قابل ارائه بود ،ﻓقط ﺳياﺳ ِ
ختم شد .اما رويگﺮدانﯽ از ايﻦ ]ﻓاجعه[ به ايﻦ معﻨا نيﺴﺖ که ﻓکﺮ کﻨيم هﺮ تحليلﯽ از ﺳﺮمايه ضﺮورتا ً
مﺮادف با بازگشﺖ به اتوماتيﺴم ﺳوﺳيال دمکﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ايﻦ خطاﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ که امﺮوز ديگﺮ
کﺴﯽ از اراده ﺣﺮف نمﯽزند و اﺳتدﻻلها همه متکﯽ بﺮ کﻨﺶ اﺳﺖ؛ اما ايﻦ نيز مﺮتبط اﺳﺖ با يکﯽ از
پ امﺮيکا .ممکﻦ اﺳﺖ از بيﺮون ايﻦطور بهنﻈﺮ نﺮﺳد ،اما در امﺮيکا هم دﺳﺖکم
ضعفهای بزرگِ چ ِ
همانقدر چپ وجود دارد که در بقيهی کشورها .با ايﻦﺣال )اﺣتماﻻً ،نه تﻨها( چپ امﺮيکا دچار ايﻦ
بيماری اﺳﺖ که ﻓکﺮ مﯽکﻨد روش و موضعﺶ عملﯽ و عملگﺮاﺳﺖ .يعﻨﯽ ايﻦکه ،راه مﯽاﻓتﻨد و
باﻻخﺮه يﮏ کاری مﯽکﻨﻨد؛ ايﻨجا يﮏ ﭘﺮوژه ،آنجا ﭘﺮوژهای ديگﺮ .ايﻦ ﭘﺮوژهها هﺮگز باهم همﺮاه
نمﯽشوند .هﺮگز تحليلﯽ جامع صورت نمﯽگيﺮد ،زيﺮا در امﺮيکا ﭘايه و زﻣينهای ض ِد روشﻨفکﺮانه
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وجود دارد .بﻨابﺮايﻦ آدمها قبل از هﺮکس خودشان را ويﺮان مﯽکﻨﻨد و در بيﺮاهههای ايﻦ يا آن ﭘﺴتوی
]نﻈﺮی و ﺳياﺳﯽ[ گم مﯽشوند.

)ايﻦ گفتگو را آنا ِکﺮن ،ﻓيليپ ِمتﺴگﺮ ،روبيﻦ موهان ،يان ش ِلمﺮمايﺮ و مارﺳيﻦ ويﺮشووﺳکﯽ ] Anna
Kern, Philipp Metzger, Robin Mohan, Jan Schlemermeyer, Marcin
 [Wierzchowskiتدارک ديده و ﭘيﺶ بﺮدهاند(.

تاريخﯽ ﺳﺮمايه را جدی بگيﺮيم«
ﭘويايﯽ ]ديﻨاميﺴم[
* يادداشت ﻣﺘﺮﺟﻢ :عﻨوان اصلﯽ ايﻦ گفتگو »بايد
ِ
ِ
اﺳﺖ و از مﻨبع زيﺮ بﺮگﺮﻓته شده اﺳﺖ:
„Wir müssen die historische Dynamik des Kapitals ernst nehmen“; Ein Gespräch mit Moishe
Postone

http://www.rote-ruhr-uni.com/cms/texte/article/wir-mussen-die-historischedynamik-des-kapitals-ernst-nehmen

ﻟيﻨﮏ کوتاه شده در ﺳايﺖ »نقد«https://wp.me/p9vUft-Cy :
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