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توضيحي از مترجم :متن زير كه با عنوان تاريخ در »عصر نهايتها« :گفتوگو با اريك هابسبام )(١٩٩٥
منتشر ميشود ،گفتوگويي است كه بيست و چهار سال پيش بين اريك هابسبام ،مورخ شهير انگليسي ،و
دانشجويانش در مدرسهي جديد براي تحقيق اجتماعي انجام شد و اينك در دو بخش به زبان فارسي منتشر
ميشود .بخش اول اين متن ــ »مقدمه بر گفتوگويي با اريك هابسبام در سال  «١٩٩٥ــ نوعي شرح حال
اجمالي زندگي و نظرات هابسبام از زبان دو تن از شركتكنندگان در اين گفتوگو است .هر چند ابعاد پروژههاي
فكري هابسبام در يك دورهي طوﻻني زندگي ،گستردهتر از آن است كه بتوان در مقدمهاي هشتصفحهاي
توضيح داد ،اما مقدمهي يادشده شرح خوبي است از تكوين فكري هابسبام در قرني كه زندگياش »بهشدت با
رخدادهاي مهم در تحول نظام سرمايهداري  ...گره خورده بود« .بعد از اين مقدمه ،خود گفتوگوي اصلي آغاز
ميشود .پرسشهاي جذاب و مناسبي كه بيانگر چكيدهي وضعيت معاصر ماست ،مانند زوال تدريجي
انديشههاي روشنگري ،جهان پس از فروپاشي اردوگاه شوروي ،فراز و فرود انقﻼبها ،ابعاد گوناگون توسعه در
كشورهاي گوناگون و رابطهي دمكراسي ،آزادي و انقﻼب مطرح ميشوند و هابسبام صميمانه و با همدلي به
شرح نظرات خود درباره مسائل يادشده ميپردازد .جدالهاي فكري هميشه جذابند به ويژه جدالهايي فكري كه
به ميراث قرني ميپردازند كه هم به ما دور است هم سخت نزديك .گفتوگوي زير يكي از نمونههاي
جدال/همفكري ديدگاههاست.

مقدمه بر گفتوگويي با اريك هابسبام درسال ١٩٩٥
مايكل هاناگان ـ كالج واسار
بهروز معظمي ـ دانشگاه لويوﻻ نيو اورلئان

اريك هابسبام ،كه در اول اكتبر  2012درگذشت ،يكي از معدود مورخان استثنايي جنبش كارگري است كه از
گروه تاريخدانان حزب كمونيست بريتانيا در دهههاي  1940و  1950برخاست [1] .امروزه در سراسر دنيا ،او
را يكي از مورخان بزرگ معاصر برميشمارند .نفوذ او بيشك جهاني است .گسترهي آوازهي او براي مدت
مديدي با محدوديت چشمگيري در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مواجه شد ،چنانكه در خﻼل دوران
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»سوسياليسم عمﻼً موجود« ،آثارش در آن كشور نه ترجمه شدند و نه انتشار يافتند .طنز ماجرا در اين است كه
او عضو رسمي حزب كمونيست بريتانياي كبير ) (CPGBاز  1936تا انحﻼل آن در  1991بود.
زندگي اريك هابسبام بهشدت با رخدادهاي مهم در تحول نظام سرمايهداري كه سرسختانه با آن مخالف بود،
گره خورده بود .در  ،1917همان سال انقﻼب روسيه ،در اسكندريه مستعمراتي مصر زاده شد؛ پسر خردهتاجري
هميشه بلندپرواز و مبتكر ولي اساساً ناموفق؛ اگرچه شهروند انگلستان بود ،خانوادهاش پيشزمينهي اتريشي ـ
لهستاني ـ يهودي داشت .هابسبام به ياد ميآورد كه در  1933در برلين ،هنگام بازگشت از مدرسه ،عناوين
روزنامهها را ميخوانده كه آدولف هيتلر صدراعظم آلمان شده است .در آرامش نسبي بريتانياي دههي ،1930
بورسي براي كينگز كالج كمبريج دريافت كرد .در  ،1947نخستين شغل دانشگاهياش عبارت بود از مدرس
تاريخ در كالج بيربك دانشگاه لندن؛ اما احتماﻻً به دليل عضويت آشكارش در حزب كمونيست بريتانياي كبير در
خﻼل تلخترين سالهاي جنگ سرد ارتقا نيافت .اما بهواسطهي شهرت بينالمللي فزايندهاش امكان يافت تا به
كشورهاي ديگر سفر و پژوهش كند تا اينكه در  ،1971استاد افتخاري كينگز كالج كمبريج و در  1978عضو
آكادمي بريتانيا شد؛ در سالهاي بعد نيز بورسيهها و جوايز متعددش بر هم انباشته شدند .او رييس كالج بيربك
از  2002تا  2012بود .اگر چه هابسبام اقوامش را در هولوكاست و رفقايش را در مبارزه با فاشيسم از دست
داد ،سپاسگزار تقديري بود كه به او اجازه داد تا ناظر نزديك رخدادهاي جهاني ـ تاريخي باشد بدون آنكه اسير
خوف و وحشت آنها شود.
هابسبام براي نخستين بار براي نگارش مقالهاي در دو بخش دربارهي »بحران عمومي سدهي هفدهم« به
شهرت آكادميك دست يافت؛ اين مقاله در  1954در مجلهي گذشته و حال منتشر شد كه خود به راهاندازي
آن ياري رسانده بود [2] .او در مقالهي يادشده استدﻻل كرد كه اروپاي سدهي هفدهم دستخوش بحرانهاي
جدي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي شد ،زيرا زمانه هنوز براي سرمايهداري و عروج بورژوايي فرا نرسيده بود؛ اين
عصر آخرين مرحله در گذار عمومي از فئوداليسم به سرمايهداري بود .از سوي ديگر ،شهرت هابسبام به دليل
نقش چشمگيرش در بحثي كه بعدها به »مباحثهي استاندارد زندگي« معروف شد فزوني يافت .در دههي
 ،1950زمان و توجهي دانشورانه به اين موضوع اختصاص يافته بود كه آيا استاندارد زندگي انگليسيها در
عصر انقﻼب صنعتي سقوط كرد يا خير .هابسبام رهبر كساني بود كه پاسخ مثبت به اين پرسش ميدادند[3] .
هابسبام در جريان تحقيقاتش دربارهي سدههاي هفدهم و هجدهم بيش از پيش به شكلهاي »كهن« و
»بدوي« جدال و مبارزه عﻼقهمند شد .او به بررسي شيوههايي پرداخت كه مردم زحمتكش پيش از ظهور
كارگاه و كارخانه و قبل از گسترش اتحاديههاي كارگري ،اعتصابها ،و احزاب سوسياليستي ،برداشت خود را از
بيعدالتي بيان ميكردند .هابسبام در جستوجوي شورشيان پيشاصنعتي» ،راهزني اجتماعي« را كشف كرد،
اصطﻼحي كه خود او ساخته بود .او در تحقيقي كه دامنهي آن از بريتانيا به جنوب ايتاليا و استراليا گسترده بود،
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راهزنان را كساني توصيف كرد كه در فرهنگ عامهي روستايي ،قهرمانان مردمي بهشمار ميآمدند و از
ثروتمندان مصادره ميكردند و انتقام مردم را از بيعدالتيها ميگرفتند .هابسبام راهزنان اجتماعي را »همتاي
انفعال عمومي فقرا« ميدانست و نتيجه گرفت كه »آنها استثنائاتي هستند كه قاعده را اثبات ميكنند[4]«.
راهزنان اجتماعي با برقراري روابط يا پيوندهايي با جنبشهاي اجتماعي مدرن چپ ميتوانستند انقﻼبي شوند،
چنانكه برخي از آنها چنين كردند .هابسبام در كاپيتان سوينگ ) (1969كه آن را با همكاري جورج روده نوشته
است ،اين قلمرو مطالعه را بسط و تفصيل زيادي داد و تاريخ »كل عصر كارگران كشاورزي انگلستان« ،يعني
صعود و نزول جنبشهاي چشمگير و كهن مقاومت در مقابل پيروزي نهايي سرمايهداري زراعي را بازسازي و
واكاوي كرد [5]«.هابسبام و روده ،جهان غني و گستردهي كشمكشهايي را كشف كردند كه درست زير
پوستهي انگلستان روستايي ناشناخته باقي مانده بودند.
كار هابسبام ،همراه با كار ادوارد تامپسون و جورج روده )دو عضو ديگر گروه مورخان كمونيست بريتانيا(،
تاريخهاي قراردادي جنبش كارگري را به چالش طلبيدند كه مبارزات پيشاصنعتي را آشفته و مغشوش نشان
ميدادند و سرانجام به جهان مدرن عقﻼني جنبشهاي نهادين كارگري تسليم شدند [6] .كار هابسبام در
زمينهي اعتراض پيشاصنعتي ،او را به صف مقدم تاريخ جنبش كارگري و تاريخ اجتماعي پيش آورد ،يعني
عرصههايي از تحقيق كه تازه بهعنوان قلمروهاي متمايز مطالعه تاريخ در دههي  1950به رسميت شناخته
شده بودند[7] .

مصاحبهي ما 16 :اكتبر 1995

هابسبام در ابتدا كار خود را با نگارش چند مقالهي تاثيرگذار در تاريخ »اجتماعي« و »جنبش كارگري« آغاز كرد
و در ادامه ،تاريخ گستردهاي را در چندجلد نوشت؛ او استاد ژانرهاي ادبي گوناگون است ،اما تبحر او بيش از همه
در مصاحبه آشكار است .گفتوگويي كه در ادامه ميخوانيد ،گواهي است بر اين تبحر .اين گفتوگو در 16
اكتبر  ،1995در »مركز مطالعهي تغيير اجتماعيِ مدرسهي جديد براي تحقيق اجتماعي« در شهر نيويورك
انجام شد .محرك آن نيز تا حدي بحثي بود ميان دانشجويان مدرسه جديد و دانشكده در واكنش به انتشار عصر
نهايتها در  ،1994آخرين مجلد در تحقيق چهارجلدي هابسبام دربارهي جهاني كه انقﻼبهاي فرانسه و
صنعتي خلق كردند [8] .اين مصاحبه اساساً با هدف انتشار براي يك مجلهي تئوريك ايراني در تبعيد انجام
شده بود كه پيش از انتشار مصاحبه از فعاليت بازايستاد .سپس اين مصاحبه به  ILWCHارائه شد اما انتشار
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آن به تعويق افتاد زيرا هيئت تحريريه اميدوار بود آن را بهعنوان جزيي از يك شمارهي مفصل منتشر كند .مرگ
هابسبام اين مصاحبه را بار ديگر موردتوجه ما قرار داد.
مصاحبهي هابسبام ،بهرغم گذشت زمان ،هنوز موضوعيت دارد .اين مصاحبه بر جنبههاي مهم كار و تحول
فكري او در زماني متمركز ميشود كه اين جنبهها دستخوش تغييرات بزرگي شدند .مقدمهي كنوني به اجمال
برخي نكات برجستهي اين تغيير را مشخص و واكاوي ميكند .در ميان مباحثي كه هابسبام به آن پرداخت،
مسائل زير بيش از همه نظر مورخان جنبش كارگري را جلب كرده است (١) :بحث او دربارهي رويكرد
ماركسيستي به تاريخ (٢) ،افكار او دربارهي دامنهي خود تحقيق تاريخي و ) (٣دورنماي او دربارهي دمكراسي.
هابسبام بعد از اين مصاحبه ،هفده سال غني و پربار زنده بود .اين مقدمه رابطهي بين اين جستار و چند
درونمايهي كليدي كارهاي بعدي او را بهطور خﻼصه بررسي خواهد كرد .برخي از موضوعاتي كه هابسبام در
اين مصاحبه دربارهي آنها بحث كرد ،به ما كمك ميكند تا بتوانيم دغدغههايش را دربارهي آيندهي برابري
اجتماعي در عصر جهانيشدن بهتر و دقيقتر درك كنيم.
يك پارينه ماركسيست؟
هابسبام در اين مصاحبه خود را ماركسيستي توصيف ميكند كه در سنت فكري متكي بر متون كﻼسيك باليده
شد ،اما اين سنت را گسترش داد كه مطالعاتي عميقتر ،شامل آثار فيلسوفان اروپاي مركزي و متفكران شوروي،
را نيز در بر ميگرفت .حتي با اينكه بعدها رويكردش را »تطبيق داد« ،هنوز مخالف جريانهاي فكري دهههاي
 ١٩٦٠و  ١٩٧٠بود كه در آن شخصيتهايي مانند هربرت ماركوزه و لويي آلتوسر قدعلم كرده بودند .در جهان
آكادميكي كه چپگراها به تبعيت از مد روز با نظري تحقيرآميز با ماركسيسم »بدوي« و »عاميانه« برخورد
ميكردند ،هابسبام از تعيين هويت خود به منزلهي يك »پارينه ماركسيست« لذت ميبرد .چنين اظهاراتي
ميتوانست درك و فهم پيچيده او از ماركس را پنهان كند .در جريان جنگ جهاني دوم ،از مجموعهي بزرگ
دستنوشتههاي ماركس بسيار آموخت ،هرچند اين اثر چندان موردتوجه اغلب مورخان قرار نگرفته بود .در
 ،١٩٦٤ترجمهي پيشتازانهاي از گزيدههاي اين آثار ،گروندريسه ،دفاتري كه ماركس براي نوشتن سرمايه از
آنها كمك گرفته بود ،به زبان انگليسي منتشر كرد [٩] .هابسبام ماركس و ماركسيسم را بسيار خواند و
فلسفهاش خودآگاهتر و تركيبي شد .براي واكاوي سياسي به آثار آنتونيو گرامشي ،نظريهپرداز ايتاليايي و فيلسوف
پراكسيس و نظريهپرداز قدرت هژمونيك ،روي آورد [١٠] .او كار فيلسوف تحليلي ،جي .اي .كوهن را براي
تﻼشهايش در انطباقدادن ماركسيسم با گفتمان آكادميك مدرن ميستود ] [١١و براي مدلهاي پراتيك
تاريخي به ايدهي تاريخ تمام عيار روي آورد كه با مكتب آنال در فرانسه مرتبط بود.

5

چنانكه هابسبام در اين مصاحبه توضيح ميدهد ،ديگر در دههي  ١٩٨٠بر مدل روبنا و زيربناي توسعهي
تاريخي بهطور نامشروط صحه نميگذاشت .او نتيجه گرفت كه »زيربناي اقتصادي ـ فناورانه تا حدي چارچوب
و حدومرزهايي را در اختيار ميگذارد كه كه تنوعي از شكلهاي متفاوت سازمانهاي فرهنگي ميتواند درون آن
به وجود آيد [١٢] «.او فكر ميكرد كه مدل زيربنا /روبنا اگرچه در هر موردي كاربرد ندارد ،اما ميتواند ابزاري
سودمند ،اگرچه زمخت ،در فهم اين موضوع باشد كه چگونه »چيزها با هم سازگار ميشوند« ،فهمي كه به نظر
او يكي از دو هدف اصلي تبيين تاريخي بود ــ هدف ديگر فهم اين موضوع بود كه چگونه انسانها از
غارنشيني به وضعيت كنوني تكامل يافتند .هابسبام كه هميشه در جستوجوي پيوندهاست ،نميداند »چرا
طراحان مد ،گونهي غيرتحليلي ،گاهي در پيشبيني شكل تحوﻻت بهتر از پيشگويان حرفهاي عمل ميكنند«.
] [١٣او هميشه به پيوند پرابهام و جزييات گويايي كه روابطي وسيعتر را نشان ميدهند يا حاكي از آن هستند
عﻼقهمند بود .بهخود ميباليد كه در تمامي مجلدات تاريخ سرمايهدارياش ،فصلهايي به علوم و هنر اختصاص
يافته است ،چرا كه آنها بايد بخشي از تاريخ جامعه باشند.
هابسبام به انكار جبرباوري كﻼسيك نيز رسيده بود .مورخ ممكن است گامهايي ضروري و اجتنابناپذير را
نشان دهد كه فرايند تاريخي را به صورت پسيني توضيح ميدهد ،اما پيشبيني رابطهي بين زيربنا و روبنا
بهصورت پيشيني ناممكن است .هابسبام با اكراه واقعيت پيشامدپذيري را تصديق ميكرد اما اين تصديق را
نوعي پريشاني فكري ميدانست[١٤] .
موضوع شگفتانگيز اين است كه او با وجود صرف وقت فراوان به عنوان كمونيست علني و نيز تربيتي كه در
حزب كمونيست بريتانيا ديده بود ،جريانهاي اصلي كارش از ارتدوكسي استالينيستي بسيار كم تأثير پذيرفته
است .اگرچه هابسبام از حمله به مخالفان استالينيسم ،چه سوسيالدمكرات در راست يا چپ نوييها و
تروتسكيستها در چپ ،ابايي نداشت ،مخالفتهاي او هرگز با هيستري تند و تيز و روحيه عدممداراي جدلهاي
كﻼسيك استالينيستي بيان نشده بود ،بلكه برعكس بهعنوان داوريهاي سنجيده و تابع بحث و بازنگري بيان
ميشدند .كار خود او اما جزمي نبود .مثﻼً تصور او كه سالهاي بين  ١٧٨٩تا  ١٨٤٤شاهد »انقﻼبي دوگانه«
بوده است ــ انقﻼبي سياسي در فرانسه و انقﻼب صنعتي در انگلستان ــ از مدل روبنا ـ زيربنا و تفسيرهاي
ديرينهي ماركسيستي پيروي نميكند [١٥] .اما آزادي و مداراي ايدئولوژيك او بهايي نيز داشت .چنانكه توضيح
ميدهد» :خيلي زود اساساً مورخ سدهي نوزدهم شدم ،زيرا بهسرعت كشف كردم  ...كه با توجه به ديدگاههاي
قدرتمند رسمي حزبي و شوروي دربارهي سدهي بيستم ،نميتوان چيزي دربارهي  ١٩١٧به بعد نوشت ،بدون در
نظر گرفتن اين احتمال كه به عنوان مرتد سياسي محكوم شد[١٦] «.
مورخ سرمايهداري :مرد زبرروايت
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خصوصيت ديگر تاريخ هابسبام ،پايبندي جدي به ديدگاه دورنگر و تاريخ تاموتمام است .به نظر او ،تاريخ
اجتماعي زيررشتهي تاريخ نيست بلكه سرشتنماي تاريخ تمام و كمال است .در تصوير آكادميكي كه از
هابسبام به منزلهي قديس نگهبان تاريخ جنبش كارگري و تاريخ اجتماعي ترسيم ميشود ،طنزي نهفته است.
او كه در دهههاي  ١٩٥٠و  ١٩٦٠به مبارزهاي بينتيجه دست زده بود ،بهشدت مخالف مرزبندي دانشرشتهاي
خاص با عنوان »تاريخ جنبش كارگري« يا »تاريخ اجتماعي« بود [١٧] .او استدﻻل ميكرد كه تاريخ جنبش
كارگري بدون درك تاريخ سرمايه ناقص است؛ روابط ،نه ذاتهاي ثابت ،جوهرمايهي واقعي تاريخ است .ميان
كنش كار و سرمايه مناسبترين كانون ،دانشرشتهي جديدي است كه پيرامون تاريخ سرمايهداري ساخته
ميشود .هابسبام نخستين كسي نبود كه اين اعتراض را مطرح ميكرد اما از جمله موفقترين افرادي بود كه
نشان داد چگونه اين كار ممكن ميشود .كتاب او ،صنعت و امپراتوري ،از  ١٧٥٠تا اكنون ) ،(١٩٦٨سه مجلد
عصر انقﻼب١٧٨٩ ،ـ ،(١٩٦٢) ١٨٤٨عصر سرمايه١٨٤٨ :ـ (١٩٧٥) ١٨٥٧و عصر امپراتوري ١٨٧٥ـ،١٩١٤
همراه با دنبالهي آن ،عصر بينهايتها :سدهي بيستم كوتاه١٩١٤ ،ـ (١٩٩٤) ١٩٩١از جمله چشمگيرترين
تﻼشهاي ماركسيستي براي نگارش تاريخ سرمايهداري در عصر پسا  ١٧٨٩به شمار ميآيند [١٨] .در واقع
بهنظر ميرسد كه هابسبام كار خود را براي بررسي تاريخ سرمايهداري از ١٧٨٩ـ ١٩١٤متصور بود .او بعدها
عصر نهايتها را افزود ،كتابي بس بزرگتر از مجلدات قبلي ،با سه بخش و در واقع نوعي دنباله .نيت اصلي او
هر چه باشد ،عصر نهايتها كامﻼً متفاوت از آثار پيشين  h,از كار در آمد.
دورهبندي و سرشتنمايي هابسبام از مراحل تاريخ در سه جلد نخست بر تفسيرهاي كﻼسيك ماركسيستي
استوار است .عصر انقﻼب به »تشكيل جامعهي جديدي« نظر دارد »كه تودههاي انقﻼبي توانايي تبديل
انقﻼبهاي ليبرالي ميانهروانه را به انقﻼبهاي اجتماعي داشتند [١٩] «.عصر سرمايه ،دگرگوني سرمايهداري را
از زمان شكست }انقﻼبهاي{  ١٨٤٨و پيروزي »حزب نظم« تا نخستين ركود بزرگ ــ ركود اقتصادي
سالهاي دههي  ١٨٧٠ــ به ترتيبِ زماني ثبت ميكند و ناتواني تودههاي كارگر را براي چرخش رويدادها به
نفع خودشان ميكاود .از پي بورژوازي ظفرمند و نظم ليبرالياش و همراه با آن صنعت عمﻼً مسلط بريتانيا،
مرحلهاي جديد در تاريخ سرمايهداري آغاز ميشود» :دورهي امپرياليسم« .عصر امپراتوري تحقيق هابسبام را
دربارهي سالهاي  ١٧٨٩تا  ١٩١٤تكميل ميكند و استدﻻلهاي لنين را كه سرمايهداري مظهر مرحلهي
پيشرفتهي سرمايهداري» ،آخرين« ــ نه »واپسين« ــ مرحلهي سرمايهداري ،است به ياد ميآورد .هابسبام
نتيجه ميگيرد» :بازگشتي به جهان جامعهي بورژوازي ليبرالي وجود ندارد  ...خوب يا بد ،از  ١٩١٤به بعد سدهي
بورژوازي به تاريخ تعلق دارد[٢٠] «.
با وجود تغييرات نگرانكننده در فضاي سياسي كه هابسبام كار خود را به فرجام رساند ،سهگانهي يادشده با
لحني اميدوارانه ،هر چند نه چندان پيروزمندانه ،به پايان ميرسد» .آيا هنوز جايي هست براي بزرگترين
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اميدها ،اميد به آفرينش جهاني كه در آن زنان و مردانِ آزاد ،رهاشده از واهمههاي نيازهاي انساني ،همراه هم
در جامعهاي عادﻻنه زندگي سعادتمندي خواهند داشت؟ چرا نه؟« ][٢١
با اين همه ،در دنباله }اين مجموعه{ ،يعني در عصر نهايتها ،يا آنچه خودش »تاريخ سدهي كوتاه بيستم«
مينامد ،حالوهوا تاريكتر ميشود .ترسهايي جديد سر برميآورند كه فاقد راهحلهاي روشناند .بخشي از
دﻻيل پريشاني هابسبام ناشي از نگرانيهاي جديدي است كه دربارهي تهديد جهانيشدن و زوال تواناييهاي
دولت احساس ميكند .علت ديگر ،ترسهايي است كه از اثرات بيثباتكنندهي فروپاشي شوروي و اقمار
شوروي و آزادي عمل نامحدودي كه اين وضعيت به قدرت آمريكا ميدهد ،در او وجود داشت .هابسبام به
عنوان كمونيستي بريتانيايي ،مدتهاي متمادي حاضر بود پايبنديهاي دمكراتيك را قرباني واقعيتهاي
سياسي استراتژيك كند.
دمكراسي؛ ديدگاهي متنوع
با اينكه از ابتدا تا انتها مبارزه براي برابري نقش بزرگي در انديشهي او ايفا ميكرد ،مبارزه براي دمكراسي
هميشه براي او اهميت كمتري داشت .بسياري در جناح چپ كه با رويكرد عمومي او همدلي داشتند از استمرار
عضويت او در حزب كمونيست بريتانياي كبير از او رنجيدند ،بهويژه پس از  ١٩٥٦كه ارتش سرخ ،رژيمي
سوسياليستي را در مجارستان كه در پي استقﻼل ملي و دمكراتيزهشدن كشورش بود سرنگون كرد .بسياري از
ماركسيستها در بريتانيا و در سراسر جهان ،از جمله دوستش ادوارد تامپسون حزب را در  ١٩٥٦ترك كردند اما
هابسبام حزب را ترك نكرد .بخشي از سرسختي او را خاطرات دوران نوجوانياش در برلين تشكيل ميداد،
شهري كه در آن به گروهي از جوانان كمونيست پيوست تا با فاشيسم مبارزه كند .همچنين خاطرات روشني از
همبستگي كارگران در جبههي خلق به ياد سپرده بود ،آن هنگام كه به پاريس سفر كرده بود و درون كاميون
مخصوص فيلمبرداري از تظاهرات بزرگ روز باستيل در ژوييه  ١٩٣٦فيلم ميگرفت [٢٢] .از سوي ديگر،
بخشي از شخصيت او را نيز وفاداري به نسلي از كمونيستها ،بزرگترها و همسنوسالهايش ،شكل ميداد كه
جان خود را براي آرمانشان داده بودند.
عضويت هابسبام در حزب كمونيست بريتانياي كبير از ايمان ضعيفش به دمكراسي پارلماني نيز متاثر بود.
نگرش او به دمكراسي عمدتاً شكاكانه بود .او دمكراسي را شكلي از حكومت ميدانست كه ممكن است در
زمانهايي خوب شكوفا شود اما در زمانهاي بحرانهاي اقتصادي و سياسي نااستوار و غيرقابلاتكاست .او خود،
فروپاشي دمكراسيهاي اروپايي را در جريان ركود بزرگ تجربه كرده بود ،آن هنگام كه دمكراسي فقط در
باثباتترين و غنيترين دمكراسيهاي غربي از لحاظ تاريخي پايدار باقي مانده بود .نخبگان در اغلب اروپا به
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ديكتاتورهاي مبتذل و احمق روي آوردند تا از امتيازهاي خود حراست كنند و بسياري از آنها نيز از فاشيسم
حمايت كردند.
تجارب او از دههي  ١٩٣٠تنها دﻻيل براي عدم شورواشتياقي دمكراتيك در هابسبام نبود .چنانكه در مصاحبه
به وضوح روشن ميكند ،هرگز قانع نشده بود كه دمكراسي بتواند كمكي به ارتقاء رشد در كشورهاي در حال
توسعه بكند .پند او به نخبگان چين پسامائوئيستي و اتحادشوروي پساگورباچفي اين بود كه اول رشد اقتصادي
بعد دمكراتيزهكردن كشور.
بسياري از افرادي كه از حمايت هابسبام از حكومت شوروي و بياعتنايي به حقوق دمكراتيك شگفتزده شدند،
نقد دمكراسي بورژوايي را كه بخشي ذاتي از نظريهي ماركسيستي ارتدوكس است به فراموشي ميسپارند:
ماركسيسمِ نسبتاً ارتدوكس هابسبام او را بهويژه مستعد پذيرش چنين نظراتي ميكرد .ظهور سوسيال دمكراسي
بهطور كلي نگرشهاي سوسياليستي را به شكل انعطافپذير دمكراسي صوري در سدههاي نوزدهم و بيستم
تبديل كرد ،چنانكه سوسياليستها وارد ائتﻼفهايي با سياستمداران »بورژوا« شدند و حتي در حكومت آنها نيز
شركت كردند .اما خود ماركس به نهادهايي كه بر آنها برچسب »دمكراسيهاي بورژوايي« زده بود توجهي
نميكرد .ماركسيسم كﻼسيك ميآموزاند كه انقﻼبهاي موفق» ،ديكتاتوري پرولتاريا« به وجود ميآورد ــ
ديكتاتوري اكثريت پرولتري بر اقليت سرمايهداري ،اما اين دولت با پاگرفتن سوسياليسم ميپژمرد .بين رژيم
انتقالي اكثريت پرولتري و رژيم آنارشي آينده ،ماركسيسم ارتدوكس جاي كمي براي توسعهي رژيمي برخوردار
از حقوق مدني عام ارائه ميكرد .اين معضل بهويژه در روسيه برجسته شد كه اكثريت چشمگير مردم پرولتر
نبودند.
هنگامي كه هابسبام از ممنوعيتهاي حزب كمونيست بريتانياي كبير رها شد تا دربارهي انقﻼب روسيه بنويسد،
به نظر نميرسيد عﻼقهاي به مسائل توسعهي دمكراتيك داشت .هابسبام هرگز عﻼقهي زيادي به رشد شوراها
)شوراهاي منتخب مردمي و متكي بر مشاغل( در امپراتوري روسيه پس از  ١٩٠٥يا به نقش آنها در انقﻼب
روسيه نشان نداده بود .نوربرت بوبيو هشدار ميدهد كه اين نگرش ميتوانست ماركسيستها را به شكلي
خطرناك به مبارزه براي حقوق دمكراتيك بياعتنا كند[٢٣] .
تحوﻻت پس از  :١٩٩٥نابرابري ،دولتها و جهانيشدن
مصاحبهي ما مصادف با زماني كليدي در تحول فكري هابسبام شد .در اوايل دههي  ،١٩٩٠هابسبام در حالي
كه عصر نهايتها را مينوشت ،به اين نتيجه رسيد كه بهرغم تصورات ماركس ،سرمايه گوركن خود را در شكل
پرولتاريا به آن نحو كه مانيفست كمونيست ادعا كردهبود ،نيآفريد .در واقع ،سرمايهداري كه بحرانهايي را
ميآفريد كه نظام را به سوي تغيير ،اما نه ضرورتاً به سوي سوسياليسم ،سوق ميدهند ،خود گوركن خويش
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است .نه تنها چشماندازي براي انقﻼب سوسياليستي در حال حاضر وجود نداشت بلكه هابسبام اعﻼم كرد كه
احتماﻻً هرگز وجود نداشته است.
در زمان مصاحبهي ما در  ،١٩٩٥افرادي كه با كار هابسبام آشنا بودند ،از جريان تفكر او شگفتزده نشدند،
گرچه ممكن است از گسترهي تغييرش حيرت كرده باشند .اما نتايج هابسبام در دلسردي و ناكامياي ريشه
داشت كه از تجارب سوسياليستي اروپا و جنبش كارگري بريتانيا در اواخر دهههاي  ١٩٧٠و  ١٩٨٠منشاء گرفته
بود .او پيشتر در  ١٩٧٨در خطابيهي يادبود ماركس اعﻼم كرده بود كه »به نظر ميرسد كه پيشروي كارگران
و جنبش كارگري  ...حدود بيستوپنج تا سي سال پيش در اين سده متوقف شده است .هم طبقهي كارگر و هم
جنبش كارگري از آن زمان به بعد دستخوش دورهاي از بحران بودهاند[٢٤] «.
استدﻻلهاي هابسبام در اين خطابيه بهسرعت از سوي سياستمداران جنبش كارگري در بريتانيا مانند نيل
كيناك ،رهبر حزب كارگر )١٩٨٣ـ (١٩٩٢و توني بلر ،نخستوزير آينده ،اقتباس شد و كمك كرد تا بنيادي
فكري براي }حزب{ »كارگر جديد« فراهم آورده شود ،موضعي كه بر سياست انگلستان در پايان سدهي بيستم
و آغاز سدهي بيستويكم چيره بود .هابسبام در اين سخنراني اظهار كرد كه طبقهي كارگرانِ يدي ،دژ قديمي
جنبش كارگري ،در حالِ كوچكشدن است .ﻻيهبندي اجتماعي درون كارگران ،ميان كارگران ماهر ،كارگران
يقهسفيد و كارگران كمتر ماهر در حال افزايش است؛ تفاوتهاي جنس و پيشينهي مهاجرت گاهي همبستگي
جنبش كارگري سنتي را همانند ناسيوناليسم منطقهاي به آزمون ميكشد .اين سخنراني ،مجادلهاي گسترده را
در چپ برانگيخت .بسياري استدﻻل كردند كه هابسبام منافعي را كه از سازمانيابي گروههاي پيشتر
بيتحرك ،مانند زنان و مهاجران ،نصيب قدرت طبقه كارگر ميشود ،دستكم گرفته است .ديگران هابسبام را
به تجليل فرهنگ طبقهي كارگر سنتي كه اغلب زنان را سركوب ميكرد ،متهم كردند .مجادله دربارهي
جاذبههاي نارساي جنبش كارگري با انتخابات  ١٩٧٩انگلستان بهشدت باﻻ گرفت ،انتخاباتي كه عدمحمايت
چشمگير طبقهي كارگر را از حزب كارگر نشان داد و مارگارت تاچر را به قدرت رساند.
در اواخر  ،١٩٨٠هابسبام مدافع تﻼشهاي نيل كيناك در ايجاد حزبي گسترده براي اصﻼحات اجتماعي شد كه
راه را براي مستقلها و ميانهروها ميگشود )و جايي براي چپ افراطي فرقهگرا نداشت( .در  ،١٩٨٨هابسبام كه
كنفرانسي از سوسيالدمكراتهاي آلمان را مخاطب قرار داده بود ،از پيروزي محافظهكاران ابراز تاسف كرد ،اين
پيروزي» ،جنبش كارگري ،حزب كارگر و كل چپ را به عنوان عاملي در سياست ،به نابودي« تهديد ميكرد.
هابسبام ميترسيد كه همين عوامل در سراسر اروپا نيز دخيل باشد .او براي مخالفت با محافظهكاران ،خواهان
»ائتﻼف همهي دمكراتهاي پيرامون احزاب تودهاي چپ كه هنوز در اروپا وجود دارند« شد [٢٥] .هابسبام ابتدا
با تﻼشهاي توني بلر براي ايجاد }حزب{ كارگر جديد همدلي داشت اما از فقدان پايبندي به برابري اجتماعي
دلزده شد .هابسبام اظهار كرد» :ما يك حزب كارگر اصﻼحشده ميخواستيم نه يك تاچرِ شلوارپوش[٢٦] «.
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او حمايت بلر را از جنگ عراق محكوم كرد و در  ٢٠٠٢گفت كه »نخستوزير حزب كارگري ،كه به تﻼش
براي اينكه سردمدار جنگ باشد ،مباهات ميكند ــ و به ويژه از سردمداران جنگ تبعيت ميكند ــ بيترديد
برايم قابلِ هضم نيست[٢٧] «.
هابسبام در مصاحبهي  ،١٩٩٥در فرايند بازارزيابي اين موضوع بود كه ماركس كجا درست گفته بود و كجا
نادرست .در اين جريان به معضﻼت تهيدستشدن و تغيير فناورانه كه الهامبخش نوشتههاي قديمياش بود،
بازگشت .اگر آنطور كه ماركس پيشبيني كرده بود ،طبقهي كارگر عامل اصلي تغيير اجتماعي نباشد ،باز هم
واكاوي بزرگتر ماركس دربارهي تهيدستشدني كه جهانيشدن ايجاد ميكند ،تاييد ميشد .سرمايهداريِ بازارِ
آزاد مثل هميشه معضﻼتي آفريد كه خود قادر به حلش نبود .ركود بزرگ ٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٩به قدر كفايت اين روند
را تاييد ميكرد» .جنبش اشغال« به اين ديدگاه صدايي داد ولو اينكه داراي راهحلهاي معنادار نبود .هابسبام
بيش از پيش انتخاب را بين سوسياليسم و بربريت ميديد .هابسبام بيشتر و بيشتر استدﻻلهايي را احياء و
تقويت و تاكيد كرد كه با احتياط در عصر امپراتوري مطرح كرده بود .پيروزي سوسياليسم بههيچوجه
اجتنابناپذير نيست ،اما توانايي سرمايهداريِ رقابت آزاد در نابودي نامحدود و قطعي است .با تضعيف
اتحاديهگرايي و تشديد و تكرار بحرانهاي اقتصادي و تهديد توانايي دولت در اثر جهانيشدن ،بينش او دربارهي
آينده تيره و تار شد .در سخنراني سال  ٢٠٠٠نتيجه گرفت كه »حل يا تخفيف اين معضﻼت مستلزم اقداماتي
است ــ بايد مستلزم اقداماتي باشد ــ كه تقريباً به يقين نميتوان هيچ حمايتي از آن را با شمارش آرا يا
سنجش اولويتهاي مصرفكننده يافت .اين دورنمايي ترغيبكننده براي چشماندازهاي درازمدت دمكراسي يا
براي دورنماهاي جهان نيست [٢٨] «.در  ٢٠٠٦استدﻻل كرد كه »ما نميتوانيم بربريتي را تصور كنيم كه رخ
خواهد داد اما روشن است كه رخ ميدهد .تنها راه براي به تصوركشيدن يك راهحل اين است كه در سطح
جهاني دست به اقدام بزنيم ،مصالحهاي بين بازار و دمكراسي[٢٩] «.
آنچه هابسبام بيش از پيش بر آن تمركز ميكرد ،تاثير جهانيشدن بر توانايي دولت در حفاظت از محرومان و
آسيبپذيران بود .از لحاظ تاريخي ،در كشورهاي صنعتي پيشرفته ،هنگامي كه سرمايهداري شكست ميخورد يا
بيش از حد سركوبگر ميشد ،دولتها پا به ميدان ميگذاشتند و دستكم مختصري برابري ،ذرهاي انصاف و
عدالت ،را برقرار ميكردند .اما جهانيشدن مدرن امروزي ظرفيتهاي دولتها را تضعيف كرده و همان توانايي
دولتها را در صورت انتخاب اين سياست محدود كرده است .هابسبام در واپسين سالهاي زندگيش در
جستوجوي راهحلهاي اين معضﻼت بود .او هميشه چپگرا باقي ماند و عزم او براي برابريِ اجتماعي و امكان
زندگي غني براي همگان ،هميشه از دغدغههاي اصلياش باقي ماند.
اگر چه ما در اين مصاحبه پرسشهاي دشواري را مطرح كرديم ،همهي مصاحبهكنندگان بهشدت به اريك
هابسبام احترام ميگذاشتند .ما بهعنوان دانشجويان ،همكاران يا طرفداران ناوابستهي هابسبام در مدرسهي
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جديد پژوهش اجتماعي چشمانتظار ديدارهاي ساﻻنهاش بوديم .از كﻼسهاي او ميآموختيم ،درسهايش را به
مباحثه ميگذاشتيم و از داستانها و شوخيهايش لذت ميبرديم .دلتنگ او خواهيم بود.

گفتوگو با اريك هابسبام )(١٩٩٥
مايكل هاناگان /ليز گراند /ناصر مهاجر /بهروز معظمي

يادداشت ويراستار :متن حاضر ،مصاحبه/بحثي است ويدئويي كه براي نشر نقطه انجام گرفت ،اما هرگز
منتشر نشد .پروفسور اريك هابسبام متن انگليسي اين مصاحبه/بحث را بازبيني كرد .از باربارا سيراكوس براي
كمك به پيادهكردن اين متن سپاسگزاريم.
معظمي :پيش از هر چيز مايلم از پروفسور هابسبام تشكر كنم كه پذيرفتند در اين مصاحبه/بحث شركت كنند.
براي ما اين فرصت مغتنمي است تا با شما بهعنوان يكي از مهمترين )و حتي شايد مهمترين( مورخ ماركسيست
زمانهي ما ،دربارهي برخي از مهمترين مسائل كه دغدغهي ما روشنفكران چپگراست ،مستقيماً گفتوگو كنيم.
با اينكه ابتدا برنامهريزي كرده بوديم دربارهي اغلب آثار شما بحث كنيم ،گستره ،تنوع و اهميت آخرين
كتابتان ،عصر نهايتها ١٩١٤ـ ،١٩٩١ما را به تمركز تقريباً تمامي پرسشهايمان دربارهي درونمايههاي آن
كتاب سوق داد .به نظر ميرسد نميتوانيم از وسوسهي گفتوگو دربارهي موقعيت بﻼواسطهاي كه در آن
زندگي ميكنيم بگريزيم .ناصر مهاجر و من خوشحاليم كه مايكل هاناگان ] [١و ليز گراند ] [٢نيز دعوت ما را
براي شركت در اين بحث/مصاحبه پذيرفتند .مايكل ،بهتر است با پرسشهاي شما بحث را شروع كنيم.
هاناگان :من با يك پرسش آغاز ميكنم .اريك ،چند سال قبل ،در سخنراني سازمان عفو بينالملل در
آكسفورد دربارهي »بربريت :راهنمايي براي كاربران« استدﻻل كرديد كه »يكي از معدود چيزهايي كه بين ما و
سقوط شتابناك به تاريكي قرار دارد ،مجموعهاي از ارزشها است كه از روشنگري سدهي هجدهم به ارث
رسيده «.به نظرم ،دفاع از روشنگري در سراسر آثار شما از عصر انقﻼب تا عصر نهايتها موج ميزند .اما آيا
مجموعه ارزشهايي كه از روشنگري به ارث رسيده ،شامل فردباوري ذرهواري نيست كه شما بهعنوان عامل
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زايلكنندهي تمام معناي جماعت و تعلق در عصر جديد به تصوير كشيديد؟ آيا »جهانِ در حال فروپاشي« اواخر
سدهي بيستم ،دستكم تاحدي نتيجهي كاركرد مجموعهاي از ارزشها نيست كه در سنت روشنگري ميگنجد؟
هابسبام :بله ،يقين دارم كه روشنگري شامل فردباوري است .روشنگري ــ من چيزي دربارهي فردباوري
ذرهوار نميدانم ــ چيزهاي ديگري را نيز دربرميگيرد كه بهخصوص تاييدشان نميكنم :مثﻼً ،برخورد
روشنگري با زنان خيلي خوب نبود .با اين همه ،فكر ميكنم نميتوانيم روشنگري را يكسره با دورهي
تاريخياي يكي بگيريم كه در آن شكوفا شد ،يا در حقيقت با سرمايهداري ــ »جامعهي تجاري« بنا به اصطﻼح
آدام اسميت ــ كه گمان ميكنم مردم آن زمان ،آن را همبسته با روشنگري تلقي ميكردند .مثﻼً فكر ميكنم
كه فرد ذرهوار تا حد زيادي پيامد توسعهي سرمايهداري جامعهي مصرفي و در حقيقت منطق سرمايهداري است.
حتي اگر بپذيريم كه به هيچ طريقي نميتوان  ١٠٠درصد از روشنگري آنگونه كه بود دفاع كرد ،با اين همه،
همانطور كه برنارد شاو ميگفت ،ما همه به خانوادهاي از بديهيات بزرگ حسي مانند زندگي ،آزادي،
جستوجوي خوشبختي و برابري ،و برادري و آزادي تعلق داريم.
هاناگان :خوب ،در همان سخنراني آكسفورد بعد از يك رشته نظرهاي مرتبط ،مطرح ميكنيد كه سدهي
بيستم شاهد تركيبي از پيشرفت »مادي و اخﻼقي« بود .اكنون ايدهي پيشرفت »مدنيت كه از سدهي نوزدهم تا
اوايل سدهي بيستم رخ داد« ،براي افرادي مانند ما كه بهواقع براي نخستين بار با آثار شما مواجه شديم و شما
را يكي از مهمترين شركتكنندگان در »مباحثهي استاندارد زندگي« در دههي  ١٩٥٠به ياد ميآوريم ،كمي
طعنهآميز به نظر ميرسد .اين سوال به ذهن خطور ميكند كه چشمانداز شما دربارهي »سدهي بلند نوزدهم«
هنگامي كه از منظر »سدهي كوتاه بيستم« به آن نگاه ميكنيد چه تغييري كرده است؟
هابسبام :تا جايي كه استاندارد زندگي مطرح است ،فكر نميكنم تغييري كرده است .هرگز نگفتم كه استاندارد
زندگي قرار بوده در درازمدت به وخامت مطلق بيانجامد ــ منظورم اين بود كه بديهي است كه نميتوانست اين
گونه باشد .استدﻻلم اين بود كه در دورهي گذار به صنعتگرايي ،بيشك به دورهاي از فشاري سهمگين ،از
جمله دورهي وخامت ــ وخامت مطلق ــ و نيز وخامت نسبي يا شايد به لحاظ سوبژكتيو وخامتي محسوس،
رسيديم .با اين همه ،فكر ميكنم كه سدهي نوزدهم در كل يك دورهي بهبود و پيشرفت بود .به نظرم ميرسد
كه تفاوتي بود بين ليبرالهايي كه به بهبود تدريجي و مستمر اعتقاد داشتند ،و سوسياليستها و
ماركسيستهايي كه ميپنداشتند اين پيشرفت و بهبود ادامه خواهد يافت ،اما در نقطهاي معين و فقط با چيرگي
بر جامعهي بورژوايي و دگرگوني آن به جامعهاي ديگري تداوم خواهد يافت .رشد در استانداردهاي مدنيت به
نظر من جاي چونوچرا ندارد ،و هم سوسياليستها و هم ليبرال در اين باور مشترك بودند و ميپذيرفتند كه
چنين رشدي رخ ميدهد .تا حدود سال  ١٩١٤اين رشد ممكن بود .نمونههاي پايهاي آن عبارتند از زوال
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تدريجي شكنجه ،افزايش تدريجي ،يا به عبارتي ،گسترش آرام آزاديها و حقوق مدني پايهاي ،آزادي مطبوعات
و از اين قبيل .و بدون شك رشد آموزش ،كه در سدهي نوزدهم ميتوانست امتيازي اساسي تلقي شود.
گراند :روشن است كه در پايان سدهي بيستم ،سرمايهداري بهعنوان يك نظام بر كمونيسم غالب آمد .اما در
خﻼل آن سده ،روشن نبود كه چنين خواهد شد .به نظر شما چرا سرمايهداري غلبه كرد؟ چه چيزي بايد در
سدهي بيستم رخ ميداد تا نتيجهاي متضاد )يعني استيﻼي كمونيسم بر سرمايهداري( حاصل شود؟
هابسبام :فكر ميكنم با آغاز دورهاي كه شروع به نوشتن اين كتاب كردم ،در نظرم دربارهي اين موضوع به
واقع تغييري چشمگير دادهام .سرمايهداري فرو ميپاشيد اما بيش از آنكه از سوي نيروهايي كه خودش آنها را
آفريده بود ،يا به تعبيري گوركنان خود ،تهديد شود ،خود گور خويش را ميكند .هرچند بهنظر ميرسيد كه
گورش را خودش ميكند ،بدون آنكه دست ديگري اين كار را انجام دهد .و در حالي كه سرمايهداري دستخوش
اين دورهي بحران بود ،بديلْ امري عملي به نظر ميرسيد .در واقع اعتقاد ندارم كه كمونيسم چالشي راستين در
قبال سرمايهداري بود .به محض آنكه سرمايهداري خود را اصﻼح كرد ،چنانكه پس از جنگ جهاني دوم چنين
كرد ،ضعف نسبي نخستين كشور كمونيستي و مدل آن كشور عيان شد.
آيا اين روند ميتوانست به شكل متفاوتي رخ دهد؟ اين موضوع مربوط به تاريخِ خﻼف واقعيت است .فرض
كنيد كه نظام سياسي با جنگ جهاني اول فرو ميپاشيد و انقﻼب در آلمان رخ ميداد ،احتمالي كه لنين و
انقﻼب بر سر آن دست به قمار زدند ،آنگاه قابلتصور است كه شكلي از سوسياليسم در بخش بزرگي از اروپا ،و
احتماﻻً با بخت و اقبالي بهتر ،پيروز ميشد .استدﻻل من اين است كه يكي از مشكﻼت اساسي كمونيسم اين
بود كه در كشوري رخ داد كه اساساً شرايط توسعهي سوسياليسم يا كمونيسم را نداشت .اگر فقط جرقه براي
انقﻼبي گستردهتر زده ميشد ،شايد كار با شكست خاتمه نمييافت .اما من اعتقاد دارم كه بعيد بود انقﻼب در
غرب توان پيروزي ميداشت .فكر ميكنم بعيد بود انقﻼب شورايي آلماني برپا شود و اين موضوع خيلي هم زود
روشن شد .بنابراين ،تا اين حد فكر ميكنم كه كمونيسم براي جايگزيني با سرمايهداري اقبالي نداشت .فكر
ميكنم اقبالش حتي پس از جنگ جهاني دوم ،به دﻻيلي مانند ديپلماسي بينالمللي و نيز به علت ضعف مطلق
اتحاد شوروي ،كمتر نيز بود .اين پاسخي است سريع به پرسش شما.
معظمي :من پرسشهايم را از جايي آغاز ميكنم كه شما روايت  ٥٨٥صفحهايتان ]عصر نهايتها[ را به پايان
رسانديد .در آنجا دغدغههايي جدي را دربارهي آينده مطرح كرديد .من فقط آنچه را گفتهايد جمعبندي ميكنم.
البته اين همه چيز نيست اما ايدهاي به ما ميدهد .شما بيان كرديد» :ما نميدانيم به كجا ميرويم ...اگر قرار
است انسانها آيندهاي مشخص داشته باشند ،اين آينده با تمديد گذشته يا حال نميتواند به دست آيد .اگر
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بكوشيم هزارهي سوم را بر اين مبنا بسازيم ،شكست خواهيم خورد .و بهاي شكست ،يعني بديل جامعهاي
تغييريافته ،تاريكي است«.
چند پرسش منطقي از اين مﻼحظه مطرح ميشود .در اينجا به دو پرسشِ مرتبط با هم اشاره ميكنم :نخستين
پرسش اين است كه اگر پايان »سدهي كوتاه بيستم« با شكست نسلهاي گذشته در رسيدن به يك زندگي
بهتر مشخص ميشود ،آنگاه چه چيزي باعث شده كه فكر كنيد تﻼشهاي نسل بعد ،در هزارهي بعدي ،همان
مسير را دنبال نكند؟
هابسبام :فكر ميكنم بهتر است به اين سوالها يكبهيك پاسخ دهم .اين كلمات پاياني من در عصر
نهايتها به واقع صورتبندي ديگري از عبارت معروف رزا لوكزامبورگ است ،يعني انتخاب بين سوسياليسم و
بربريت .به عبارت ديگر] ،بين[ جامعهاي متفاوت يا پسرفت ،بازگشت به عقب ،به جامعهاي بدتر .و از قضا ﻻزم
است بگويم اعتقاد ندارم كه سوسياليسم در اواخر سدهي بيستم ثابت كرده كه عملي نخواهد بود .بيگمان ،آن
سوسياليسم ميتواند به شيوهاي متفاوت از آنچه در دورهي شوروي به بوتهي عمل گذاشته شد ،بازسازماندهي
شود.
بهعﻼوه ،من به واقع نميگويم كه زندگي بهتر نشده .مقصودم اين است كه براي اغلب مردم بهوضوح بهتر
شده .تناقض اين وضعيت ،علت اينكه اين عصرْ عصر بينهايتهاست ،در اين است كه بهبود ،پيشرفت ــ و
نمونه براي >اثبات< پيشرفت مادي در سدهي بيستم بسيار بارزتر از سدهي نوزدهم است ــ با فجايع،
تراژديها ،تنشها و كشتارهاي غيرمعمول تركيب شده است .اما اگر عمﻼً موضوع را بررسي كنيد ،ما همگي
بهتر زندگي ميكنيم ،احتماﻻً مرفهتريم ،مهارت بيشتري داريم و در طول زندگيمان از وضعيت بهتري برخوردار
شدهايم .ما عمدتاً بيش از والدين و اجدادمان كامياب شدهايم .اين چيزي است كه ميخواستم بگويم.
اعتقاد ندارم كه پيشرفت مادي احتماﻻً تغيير كند ،هرچند فكر ميكنم با توجه به معضﻼت محيطزيستي كه
سرعت پيشرفتهاي اقتصادي و فناورانه آن را ايجاد كرده ،شايد مجبور باشيم آن را تا سطح پايداري كنترل
كنيم .و اعتقاد دارم تا جايي كه چنين است ،برخﻼف ايدهآل اغلب مردم غرب كه گمان ميكنند بهبودي پايدار
و بيمانعي در دورهي استاندارد زندگي تداوم خواهد داشت ،بعيد است حفظ شود .ممكن است ثبات و استاندارد
باﻻي زندگي مورد حمله قرار گيرد .با اين همه ،من از مﻼكهاي مادي حرف نميزدم .دورنما بيترديد ،از
جنبههاي ديگر ،از لحاظ اجتماعي ،از لحاظ ارزشهاي تمدن و فرهنگ ،بههيچوجه به اين خوبي نيست.
نميخواهم پيشبيني كنم ،چون تا حد معيني ،بيگمان براي آدمي در سنوسال من ،دورنما بسيار تيرهوتار است،
اساساً به اين دليل كه ما تاب آورديم ،نسل من بهعنوان يكي از خوششانسترين نسلها در غرب ،در تاريخ
غرب ،زندگيش را از سر گذراند .اوضاع براي ما بيستوپنج سال ،سي سال ،چهل سال قبل بهتر شد بدون اينكه
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ما كار زيادي براي آن كرده باشيم ،در حالي كه فرزندان ما بهوضوح با وضعيت به مراتب دشوارتري دستوپنجه
نرم ميكنند :ناامني ،عدميقين ،ركود نسبي حتي درآمدهاي واقعي در مثﻼً اياﻻت متحد و همهي اين مسائل.
بنابراين ،آشكارا با نگاه از نسل سالخوردهتر به نسل جوانتر ،بهنظرمان ميرسد كه دورنما براي نسل بعدي به
اندازهي نسل ما خوب نيست .اما اين نگاه شايد فقط از منظر سرگذشتي است كه داشتهايم.
معظمي :ميخواهم از اين نكتهي آخر ،بحثم را ادامه بدهم .اگر تاريخ ،همانطور كه بارها استدﻻل كردهايد ،از
خط مستقيم پيشرفت پيروي نميكند ،پس چرا بر اين نظر تأكيد نميشود كه آخرين بخش سدهي كوتاه بيستم
فقط يك مرحلهي گذراست؟ با اينكه تعداد محض انسانهايي كه در تحوﻻت تاريخي اخير )از اواسط دههي
 (١٩٨٠از بين رفتهاند ،حتي قابلمقايسه با دورهي تاريك استالينيشدن و ظهور فاشيسم در اروپاي مركزي و
شرقي پيش از جنگ جهاني دوم نيست ،آيا فكر نميكنيد كه همذاتپنداري سياسي و ايدئولوژيكيتان با
سوسياليسم شوروي ديگر بهعنوان منبع منطقي اميد براي آينده قابل دفاع نيست؟ آيا فكر نميكنيد كه بسيار
بيش از آنچه شما انجام داديد ،ميتوان »سوسياليسم عمﻼً موجود« را مورد انتقاد قرار داد؟
هابسبام :خوب ،در وهلهي نخست ،مقصودم اين است كه به واقع مدتهاي مديدي از زماني گذشته كه من با
سوسياليسم شوروي همذاتپنداري سياسي داشتم .مدتها بود كه روشن شده بود اين نظام موفق نيست و در
حقيقت نظام بسيار بيرحمي است كه دستاوردهايش به بهايي عظيم و ــ شايد عدهاي بگويند ــ بيتناسب
بهدست آمد .موضوع براي افرادي مانند ما كه در كشورهاي ديگر كمونيست بودند ،اين نبود كه سيمايي آرماني
از آن جامعه بسازيم بلكه نفس وجود اتحاد شوروي ،پشتوانهاي عظيم براي ترقيخواهان و كمونيستهاي
كشورهاي ديگر بود ،نفس وجود يك كشور ]كمونيستي[ ،صرفنظر از كاستيهاي درونياش ،يك امتياز بود .به
نمونهاي ساده توجه كنيد ،آخرين نمونه ،آفريقاي جنوبي است .بدون كمك اتحاد شوروي ،حمايت اتحاد
شوروي ،كنگرهي ملي آفريقا بيشك يا به قدرت نميرسيد يا دستكم با مشكﻼت بينهايت بزرگتري در
كسبِ قدرت مواجه ميشد .اين فرق دارد با اينكه بگوييم شما با نظامي كه آنجا بود همذاتپنداري ميكنيد .در
عين حال ،نميخواهم هر چيزي را كه در آنجا رخ داده رد كنم .برخي از آنها بياندازه مثبت بود ،از همه
معروفتر موفقيت شايد منحصربهفرد در كشوري نسبتاً عقبافتاده در زمينهي آموزشوپرورش تودهاي كه
پايهي مادي اقتصادي پيشرفته و فرهنگي پيشرفته بهحساب ميآيد .به هر حال ،اگر روسيهي تزاري را در نظر
بگيريد ،يك گروه اقليت بياندازه پيچيده و با استعداد ،متشكل از شايد يكصد يا دويستهزار نفر با دستاورد
فرهنگي عظيم مايهي سرافرازياش بودند؛ با اين همه اين نظام نميتوانست پايهاي كافي داشته باشد كه بر
مبناي آن مثﻼً يك برنامه فضايي عملي ]بيافريند[ ،برنامهاي كه نياز به درجهاي از تكنولوژي به واقع بسيار
پيشرفته داشت ،و بايد جمعي از افراد را ميشناختيد كه قادر به اداره و استفاده از تكنولوژي سدهي بيستمي
باشند .چنين چيزي در }رژيم تزاري{ امكانناپذير بود .با اينكه ارزش خاصي در اين امر وجود ندارد ،اما شوروي
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موفق شد يك طبقهي متوسط انبوه يا طبقهي روشنفكر انبوه را خلق و تربيت كند كه به نظرم نميتوان آن را
ناديده گرفت .در اينكه پايان سدهي بيستم يك دورهي گذار است ،بدون شك حرفي نيست .نكته اين است كه
من ديگر نميخواهم پيشبيني كنم كه اين گذار به چه چيزي...
معظمي :براساس كارهاي پيشين خودتان ،ميتوان استدﻻل كرد كه در هر گسست تاريخي ،شكل معيني از
»الگوهاي پيشين« ــ چه سنتها )فرهنگي يا سياسي( چه رسوم و نهادها ــ باقي ميماند ،اما در شكلي عامتر،
پيشرفتهاي اجتماعي در واقعيتهاي تاريخي جديد همچنان وجود خواهند داشت .در اين صورت ،پس چرا شما
پايداري /مقاومت )الف( برخي از دستاوردهاي مادي دورهي گذشته را در سدهي جديد )يعني رفاه( و )ب( تداوم
برخي سنتهاي چپگرا )از جمله ،سنتهاي ماركسيستي غيراستالينيستي( را متصور نميشويد .چرا براي
آيندهاي بهتر به آنها دل نبنديم؟ چرا بخشي از گذشته را در آيندهمان حفظ نكنيم؟
هابسبام :بخشي از آنچه در گذشته به دست آمده ،بيگمان ،تا حدي باقي خواهد ماند .مسئله }اما{ اين
نيست .مسئلهي هم رفاه و هم سنتهاي موجود چپ دقيقاً اين است كه چه چيزي نيروي تاريخي خواهد بود.
به نظرم ميرسد كه نيروي تاريخي ضرورتاً نه بر ايدهها بلكه بر موقعيت مادي ويژهاي استوار است .مسئلهي
اصلي براي چپ ــ باور ندارم كه اين مسئلهاي غيرقابلقبول باشد ــ مسئلهي عامليت است .سنتاً ،ماركسيسم و
بسياري از جنبشهاي سوسياليستي ديگر مسلم ميدانستند كه عامل براندازي سرمايهداري و جايگزيني آن،
طبقهي كارگرِ متكي به مزد و حقوق است ،چه آن را پرولتارياي صنعتي يا غير از آن در نظر بگيريد؛ به هر حال،
يك طبقهي كارگر .اكنون به نظر روشن ميرسد كه اين طبقه بهجاي اينكه افزايش يابد كاهش يافته است ،و
منظور من فقط طبقهي كارگر توليدكننده از جمله تكنسينها نيست .ما به سوي مرحلهاي در حركت هستيم كه
نظام اقتصادي با تعداد بسيار كمتري از افراد ،عمﻼً با دروندادي كوچكتر ،دروندادهاي كمي كار انساني ،عمل
خواهد كرد .ما با الگويي متفاوت ،با جامعهاي مانند يكي از جوامع پيشاسرمايهداري مواجه خواهيم بود كه در آن
بيشترين تعداد افراد ،كارگران مزدي نخواهند بود ــ آنها چيزي غير از اين خواهند بود ،يا چنانكه در بخش
بزرگي از جهان سوم ميتوان ديد ،افرادي كه در منطقهي خاكستري اقتصاد غيررسمي فعاليت ميكنند و
نميتوان آنها را بهسادگي به اين يا آن طريق در زمرهي كارگران مزدي ،طبقهبندي كرد .اكنون در چنين
اوضاع و احوالي ،مسئله به وضوح اين است كه چگونه اين مجموعه افراد ميتوانند براي تحقق اهدافي بسيج
شوند كه بيترديد هنوز وجود دارند و تا حدي حتي در شرايط كنوني مبرمتر هستند؟
بار ديگر ،تا جايي كه بحث رفاه مطرح است ،مسئلهاي كه با آن مواجهيم ــ دستكم موقتاً ــ دگرگوني يا
دقيقتر فروپاشي سازوكار اصلي توزيع ،بازتوليد اجتماعي ،يعني دولت ملي است .نميگوييم كه معضل يكسره
اين است ،اما در چنين اوضاعواحوالي فقط نميتوانيد بگوييد دستآوردهاي قديمي در ايدهها و سياستها،
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ميتوانند به شكل خودكار زمينه را براي اين گذار فراهم كنند .ميتوانيم اميدوار باشيم ،اما معضل همانا كشف
راههايي براي سازماندادن و صورتبنديشان در موقعيتي است كه تا حدي جديد است و براي آن عمﻼً نه
واكاوي اجتماعي مناسبي هنوز وجود دارد و نه در واقع حتي يك واكاوي توصيفي.
گراند :پروفسور هابسبام ،من شنيدهام شما خود را يك »پارينه ماركسيست« توصيف كردهايد .مقصودتان از اين
توصيف چيست و تحوﻻت درون محافل ماركسيستي را در سي سال گذشته چگونه ارزيابي ميكنيد؟ دربارهي
جهتگيرياي كه چپ جديد در پيش گرفته و ،به ويژه ،جهتي كه تاريخنگارياش اتخاذ كرده چه فكري
ميكنيد؟
هابسبام :سوال مهمي است .مقصودم از اينكه پارينه ماركسيست هستم ،اين است كه ماركسيستي هستم
باليده در سنتي كه ميتوان آن را سنتي ناميد كه از كائوتسكي ،يا از انگلس از طريق كائوتسكي ،به ماركسيسم
شوروي دههي  1930انجاميد .يعني ماركسيسمي كه اساساً بر ايدهي روبنا و زيربنا ،يك پايهي اقتصادي و
اجتماعي ،قاطعانه تكيه دارد ،نميگويم بر جبرباوري اقتصادي اما عناصرش را دارد .و دوم ،ماركسيستي كه
اعتقاد داشت ماركسيسم ميتواند كل جهان را تفسير كند ،و فقط سياست يا جامعهي انساني نيست .من به
تعبيري در اين تركيب ماترياليسم تاريخي و ديالكتيكي باليدهام .اكنون كﻼً آسان نيست از آنها بگريزم ،هر چند
بهوضوح ميكوشم با تحوﻻت بعدي منطبق بشوم يا از تحوﻻت بعدي استفاده كنم.
يادتان باشد هنگامي كه من در >اين< ماركسيسم پرورش مييافتم ،حتي ماركسيسمِ ماركس جوان ــ
دستنوشتههاي پاريس دههي > 1840كه< لوكاچ >ديده بود< ــ هنوز كشف نشده يا عموميت نيافته بود ...
فكر ميكنم يكي از كتابهاي هانري لوفور را در انگلستان در جريان جنگ ،حدود سال  ،1940در يك
كتابفروشي كتابهاي دست دوم يافتم و به آن عﻼقهمند شدم و به واقع از خواندنش به هيجان آمدم .اما هنوز،
به تعبيري ،اين ﻻيهاي الحاقي به ماركسيسمي بود كه پيشتر شكل گرفته بود .منظورم اين است .اين بنياد
ماركسيسم من است .مقصودم اين نيست كه مثﻼً پايبند ماركسيسمي سادهانديش ،از نوع »سوسياليسم
آرمانشهري و سوسياليسم علمي« ،بودم ،گرچه هنوز هم با آن همدلي دارم.
اكنون چه نظري دربارهي دستاوردهاي بعدي دارم؟ فكر ميكنم آشكارا كوشيدهام برخي از آنها را ،بهويژه نوع
لوكاچي ،نوع هگلي ماركسيسم ،را در انديشهام ادغام كنم .عﻼوهبراين ،تصور ميكنم تﻼش كردهام كه به سبك
و سياق خودم ،صرفنظر از آنچه در متن است ،رشد كنم .فكر ميكنم بخش اعظم آنچه تﻼش كردهام انجام
دهم ،تفاوتي فاحش با ارتدوكسي قديمي دارد :آيا بايد توجهتان را به اين موضوع جلب كنم كه ماركسيسمِ من
به قدري با اين ارتدوكسي تفاوت داشت كه هيچ يك از كتابهايم در دوران شوروي به روسي ترجمه نشد؟
بنابراين فكر ميكنم كه همين موضوع نشان ميدهد من كامﻼً هم پارينه ماركسيست نيستم.
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من تا حدي با تحوﻻت چپ جديد جوانتر همدلي داشتم ،اما فقط همدلي محدود .مثﻼً با اينكه بهشدت چرخش
فرهنگباوري را كه چپ جديد ــ به گمان خودشان به پيروي از اي .پي .تامپسون ــ به ماركسيسم داد
ميستودم ،اما فكر ميكنم آنها كمي در آن مبالغه ميكردند .فكر ميكنم پافشاري بر قدرت عامليت و آگاهي،
دستكم براي من ،بهعنوان يك عامل جداگانه ،مبالغهآميز است .من هرگز عمﻼً نميتوانستم خيلي با ايدهي
سياستورزي از طريق ارتقاي فرهنگي كنار بيايم .از اواخر دههي  ،1960از خيلي چيزها بهشدت استقبال
كردم ــ تجديدحيات و گسترش ماركسيسم ــ اما چيزي كه مرا تكان ميدهد اين است كه اين چيزها عمدتاً
ماركسيسم آكادميك بودند ،نوعي ماركسيسم نامشروع كه ميكوشيد ماركسيسم را با نظريههاي مدروز تركيب
كند ــ ساختباوري يكي از آنها بود .مقصودم اين نيست كه ما نميتوانيم ماركسيسم را با اصطﻼحات
ساختباوري به شيوهاي ديگر بيان كنيم .اين كار ساده و شدني است اما اينكه ذات آن باشد ،نميدانم.
همچنين پي بردم كه در مواردي اين افراد اساساً به سنت ماركسيستهاي قديمي و فرهيخته تعلق ندارند .مثﻼً
آلتوسر فردي بود كه تقريباً همهي ماركسيستهاي قديميتر ،و نيز برخي از چپهاي جديد ،او را قبول نداشتند،
ولو اينكه در مراحلي در چپ ماركسيستي جديد بهشدت تاثيرگذار بود .به نظر من ،آلتوسر نميدانست ماركس
چه ميگويد .عمﻼً چيز زيادي از خود ماركس نميدانست .بنابراين ،در واقع برخي از }جنبههاي{ ماركسيسم
چپ جديد را به رسميت نميشناختم .اما ،چيزي هم بهعنوان يك شكل راستين ماركسيسم وجود ندارد ،و
بنابراين هر كس ميتواند ماركس را نقطهآغاز بگيرد و در هر جهتي كه ميخواهد حركت كند ،ولو اينكه من
فكر ميكنم برخي از اين جهتها نابجا هستند.
ارزيابي درباره تاريخنگاري دشوار است .منظورم اين است كه آشكارا برخي از تاريخنگاريها ــ بعضي از
تاريخنگاري چپ جديد ــ بينهايت عالياند .از سوي ديگر ،اخيراً تعداد زيادي از آنها به نظرم نوعي برگشت به
تاريخنگاري اساساً پوپوليستي است كه خيلي در جستوجوي واكاوي نيست ،بلكه بيشتر در پي نكات همدﻻنه و
تبليغاتي است .من با آنها همدلي دارم ،اما گمان نميكنم كه كل تاريخ ماركسيستي از آن ساخته شده باشد.
گراند :از جريانهاي مد روز صحبت شد ،در حال حاضر روندي در محافل آكادميك وجود دارد كه زبرروايت را
بيارزش و فاقد اعتبار ميداند .آكادميكهاي برجسته ،در شماري فزاينده ،در دو سوي آتﻼنتيك ادعا ميكنند
كه احمقانه و در حقيقت ناممكن است كه تاريخي نوشت كه بكوشد همه چيز را توضيح دهد .اما عصر نهايتها،
يك زبرروايت بدون شرمساري از لحاظ گسترهاش محسوب ميشود .شما در دفاع از رويكردتان چه چيزي به
همكاران خود ميگوييد؟
هابسبام :خوب ،برايم مهم نيست آن را چه ميناميد ــ زبرروايت يا زبرتاريخ ،هر چه ــ به نظرم دو چيز وجود
دارد ــ يك چيز را تاريخ بايد انجام دهد و چيزهاي ديگري هست كه من ميخواهم در تاريخ انجام بدهم.
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چيزي كه تاريخ بايد انجام دهد عبارت است از توضيح اينكه چگونه انسان غارنشين به جايي كه امروز هست
رسيده است .و هر طور كه مايليد انجام دهيد ــ اين رويكرد تحولي يا فرگشتي يا هر چيز ــ جنبهي اساسي
تاريخ است .اگر تاريخ به اين موضوع نميپردازد ،چه كمكي از آن برميآيد؟ مسلماً انجام اين كار براي مورخان
بسيار دشوار است چون آنها بسيار تخصصياند و در نتيجه عموماً اينروزها افراد ديگري ــ جامعهشناسان
تاريخي ،متخصصان سياسي تاريخ ــ هستند كه بيشتر مايلند اين كار را پيش ببرند.
با اين همه ،ما بايد در زمينهي تخصصي كه داريم با اين پرسش عمومي دستوپنجه نرم كنيم .و من اين كار را
كردهام .من بر ظهور و دگرگونيهاي سرمايهداري متمركز شدم ،بدون آنكه هرگز درونمايهي اصلي را فراموش
كنم .موضوع ديگري كه مرا جلب كرده ،يا در واقع احتماﻻً نخستين معضلي كه از زماني كه مدرسه ميرفتم و
پيش از آنكه مورخ شوم مهم ميدانستم ــ معضلي كه ماركسيسم تنها راه پرداختن به آن است ــ اين است كه
بفهميم چگونه چيزها با هم سازگار ميشوند .به بيان ديگر ،امتياز بزرگ مدل روبنا و زيربنا دقيقاً اين است كه به
شما توضيح ميدهد چگونه هر چيزي ،از مناسبات اجتماعي انساني ،فناوري ،فرهنگ ،نهادها ،قوانين ،فلسفه ،هر
چيزي در يك دورهي خاص به تعبيري با هم سازگار ميشوند .اعتقاد دارم كه اين چيزها با هم سازگارند .و
بنابراين ،اين كاري است كه كوشيدهام انجام دهم .اينكه اين تﻼش تا چه اندازه موفقيتآميز بود ،موضوعي
است متفاوت .اما اين همه تﻼش من بوده است ،به ويژه در آن چهار جلد ،ميكوشيدم نشان دهم چطور
ميتوان اين كار را انجام داد .مثﻼً بهشدت كوشيدم تا در فصلهاي مربوط به فرهنگ يا علم ببينم چگونه اين
چيزها ميتوانستند حتماً شكلي را به خود بگيرند كه گرفتند ،هرچند تحول خودكارِ خود را دارند ،به جز در
چارچوب دورهاي كه در آن ــ دورهي اجتماعي ،دورهي تاريخي ــ عمل ميكردند .من هنوز اعتقاد دارم كه اين
تكليف اساسي تاريخ است ،هر چند طبعاً يگانه وظيفه نيست.
معظمي :خوب ،ميخواستم سوال ديگري بپرسم ،اما با موضوعي كه مطرح كرديد نظم سوال را تغيير ميدهم
و از شما در جايگاه يك مورخ ميپرسم كه چگونه مسئلهي وجوديِ تاريخ را بهعنوان يك دانشرشته درك
ميكنيد؟ برخي موارد را توضيح داديد اما ميخواهم تاكيد بيشتري بگذاريد .شما به مورخان نسلهاي آينده ،به
ويژه براي آنهايي كه ميخواهند سنت تاريخ اجتماعي را ادامه بدهند ،چه توصيهاي ميكنيد؟ اكنون بهعنوان
يك مورخ چيرهدست ،اگر ميخواستيد همهي آن كارها را از سر بگيريد ،با تمام تجربهاي كه داريد ،چه نوع
تاريخي را تقبل ميكرديد؟
هابسبام :من تاريخ اجتماعي يا تاريخ اقتصادي را تقبل نميكردم اما تاريخ را ميپذيرفتم و اين موضوع مهم
است .هنگامي كه در انگلستان دانشجو بوديم ،يگانه شيوه تاريخ رسمي كه براي مورخان ماركسيست امكان
داشت ،تاريخ اقتصادي بود .بنابراين خود را مورخان اقتصادي ميناميديم ،گرچه در واقع بسياري از ما عمﻼً
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مورخ اقتصادي نبوديم .به موضوعات ديگري عﻼقه داشتيم .دقيقاً به برهمكنش بين اقتصاد و فناوري و
چيزهاي ديگر عﻼقهمند بوديم .همين موضوع در خصوص تاريخ اجتماعي نيز صدق ميكند .در حقيقت اين
انحراف چپ جديد است كه بگوييم چيزي كه انجام دادهايم ،تاريخ اجتماعي است .بيترديد ما به تاريخ
ميپرداختيم كه به ويژه به مردم عادي عﻼقهمند بود زيرا چپها ــ در جنبش سوسياليستي ــ افرادياند كه با
آنها همراهيم و طرفدارشان هستيم ،اما اين فقط بخشي از ماجراست .سالها پيش در مقالهاي» ،از تاريخ
اجتماعي به تاريخ اجتماع« ،سعي كردم دربارهي اين موضوع بحث كنم.
تاريخ اجتماع در گستردهترين معنا تاريخي است شامل امور فكري ،ايدئولوژيكي ،سياسي و نيز اجتماعي و
اقتصادي ــ اين چيزي است كه مورد توجه ماست .اما به نظرم ميرسد نياز به شماري تغييرات دارد .نخست
اينكه به نظرم روشن است كه ديدگاه سنتي ماركسيستي روبنا و زيربنا نياز به تغييري چشمگير دارد .منظورم تا
حدي در پرتو انسانشناسي است كه بهوضوح ثابت ميكند جوامعي يكسان با زيربناي اقتصادي ـ فناورانهي
اساساً يكسان ،ميتوانند به شكلي بسيار متفاوت سازماندهي شوند .من اين موضوع را از انسانشناسها برداشت
كردهام و به واقع ماركسيستهايي نيز هستند كه اين نكته را دريافتهاند ــ مثﻼً اريك ولف در كتاب بسيار
درخشانش ،اروپا و مردماني بدون تاريخ .بنابراين به تعبيري فكر ميكنم كه در قالب الفاظ ديگري ميگفتم
زيربناي اقتصادي ـ فناورانه تا حدي چارچوب و حدومرزهايي را در اختيار ميگذارد كه تنوعي از شكلهاي
متفاوت سازمانهاي فرهنگي ميتواند درون آن به وجود آيد .با اين همه ،اين چارچوب حدومرزهايي دارد؛ در
اين چارچوب چيزهايي است كه هيچ كاري نميتواند پيش ببرد .اين يك نكته.
دومين تغيير عمده ،تغييري است كه اخيراً به آن برخوردم ،باز هم در پرتو كار افرادي كه فكر ميكنم خودشان
را متعلق به چپ ميدانند ،به جنبش ماركسيستي ،يعني پارينهشناسها و دانشمندان فرگشتي مانند استفن جي.
گولد ،و نيز نظريهپردازهاي نظريهي كائوس ] ،[Chaos theoryكه نشان ميدهند تبيين علّيِ صرفاً جبرباور ،نه
تنها ممكن است ،بلكه تا حدي ضروري است اما به تعبيري فقط بهصورت پسيني .شما ميتوانيد نشان دهيد
چرا چيزي معين به قولي تا اين نقطه با گامهاي ضروري تكامل يافته است اما اين موضوع به شما اجازه
نميدهد راهي را پيشبيني كنيد به سبك و سياق منسوخ ،يعني راه سدهي نوزدهمي ،يعني همانطور كه ما
فكر ميكرديم ميتوانيم فرايند پيوندهاي علّي را از گذشته به حال و به آينده بسط دهيم .هنوز ممكن است تا
حدي بتوان اين كار را انجام داد ،اما كمتر ،و تا اين حد دامنهي احتمال بزرگتر است .يكي از خصوصيات من
بهعنوان پارينه ماركسيست اين است كه اين كار را همچنان دوست ندارم .ترجيح ميدهم در واكاوي ،موقعيتي
را ببينم كه در آن ميتوانيد تا حد امكان اين احتماﻻت پيشبينيناپذير را حذف كنيد .و اعتقاد دارم كه ميتوانم
بگوييم اين احتماﻻت تا حد معيني ميتوانند ]حذف شود[ :با اين همه ،اساساً فكر ميكنم بايد اين باور منسوخ را
كنار بگذاريم كه تاريخ را به تعبيري ميتوان به آن شيوهاي كه اغلب ما باور داشتيم ،به آينده فراكشاند.
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مهاجر :پروفسور هابسبام ،در فصل ] 14عصر نهايتها[» ،جهان سوم و انقﻼب« تأكيد كرديد كه شكست
»رژيمهاي آفريقاي سياه ) (Sub-Saharanكه روي كاغذ به آرمان سوسياليسم متعهد بودند« ناشي از اين
واقعيت است كه »آنها آشكارا به گونههاي متفاوت به تعريف واكاويهاي ماركس و لنين تعلق داشتند«
) .(450آيا اين روش را در خصوص ساير موارد ناموفق توسعهي غيرسرمايهداري )مصر ،سومالي ،اتيوپي،
الجزاير  ( ...به كار ميبريد؟ آيا فكر ميكنيد كه تجربههاي »سوسياليستي« در يمن ،افغانستان و غيره به اين
دليل شكست خورد كه در اين كشورها توسعهي اقتصادي ناكافي بود يا از مدل استالينيستيِ اجتماعيكردن كه
آنها پي گرفتند ،نشأت ميگرفت؟ يا هر دو؟ آيا نبود دمكراسي سياسي در اين تجربهها نقشي در شكستشان
داشت؟
هابسبام :البته چيزي كه ميگويم اين است كه كاربست واكاوي ماركسيستي سنتي به شماري از اين كشورها
و اساساً به دليل ساختار و پيشزمينهي اجتماعيشان واقعاً دشوار است .مثﻼً جاي ترديد بسياري وجود دارد كه
برخي از آنها جوامعي طبقاتي به معنايي جديد باشند .اكنون مثﻼً اين گفته دربارهي كشورهايي مانند مصر و
الجزاير درست نيست اما حتماً در خصوص مردمان گوناگوني كه در بنين يا ماداگاسكار يا مشابه آنها زندگي
ميكنند صادق است .و مشخصاً گفتم كه يك كشور كه در آن تا حدي واكاوي ماركسيستي ميتواند اعمال
شود ،چون در آن جهت توسعه يافته بود ،آفريقاي جنوبي است كه در حقيقت معضﻼت كمتري در آنجا وجود
دارد .فكر ميكنم مدل شوروي ــ >و< تا اين حد ــ تقريباً تمامي مدلهاي صنعتيشدن غربي شايد بهترين
مدل براي آن كشورها نبودند .اين كشورها بنيادهاي اقتصادي و اجتماعي ﻻزم را براي آن نداشتند و بسياري
اوقات فاقد كادر بودند و در حقيقت شايد كامﻼً بهتر ميبود كه بسياري از آنها مدل كامﻼً متفاوتي را دنبال
ميكردند.
خوب ،اينكه آيا فقدان دمكراسي با اين موضوع ربط زيادي دارد ...من از بحثهاي مرتبط به دمكراسي خشنود
نيستم .ما بهعنوان افراد ماركسيست در چپ ،به يك معنا ميدانيم كه طرفدار حكومتهاي مردمي ،براي مردم و
از سوي مردم هستيم ،اما اينكه دمكراسي تحت اين اوضاع و احوال دقيقاً چه معنايي ميدهد ،روشن نيست.
كامﻼً روشن است كه تحت اوضاع و احوالي معين دمكراسي اصﻼً وجود ندارد ،مثﻼً در استالينيسم .من ضرورتاً
اعتقاد ندارم كه دمكراسي شرط توسعهي اقتصادي براي سرمايهداري يا براي سوسياليسم است .مطلوب است
كه اين دو را با هم تركيب كنيم اما اينكه آيا به اين نحو تركيب ميشوند ،سوال مشخص ديگري است .مسلماً
در موارد معيني چنين تركيبي حاصل نشده .من فكر نميكنم مسئلهي دمكراسي با مسئلهي چرايي شكست
سوسياليسم در برخي از اين كشورهاي جهان سوم مرتبط باشد .فكر ميكنم تفاوتهاي فرهنگي وجود دارد،
تفاوتهاي تاريخي بوده است و بيش از هر چيز ،اين كشورها عقبافتادهاند .در واقع ،فقط به دليل استثمار
جهان سوم توسط جهان اول نيست كه استقرار يك اقتصاد مدرن در چاد دشوارتر از همان اقتصاد در هنگكنگ
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است .عواملي تاريخي نيز وجود دارند كه اساساً بايد در نظر گرفته شوند و نبايد اين را حكمي نژادپرستانه و
احكام ديگري از اين دست دانست .واقعيت اين است كه تفاوتهايي وجود دارد .از قضا در كتابم خاطرنشان
كردم كه خود لنين نيز ترديد نميكرد بگويد برخي كشورها ،از جمله كشور خودش ،عقبافتاده هستند.
مهاجر :بهطور كلي به نظر نميرسد كه شكست »تجربهي سوسياليستي« را در موارد باﻻ با نبود دمكراسي
مرتبط بدانيد؟
هابسبام :نه .مرتبط نميدانم.
مهاجر :عﻼوه بر اين ،هنگامي كه سقوط شاه را واكاوي ميكنيد ،سرشت ديكتاتوري رژيم شاه و سرشت
ضدديكتاتوري جنبشي را كه به انقﻼب  1979انجاميد برجسته نميكنيد .در اينجا نيز مدعي هستيد كه انقﻼب
ايران » ...پاسخي بود به برنامهي مدرنيزه كردن و صنعتيكردن برقآساي كشور )جدا از برنامههاي تسليحاتي(
كه شاه بر پايهي حمايت قاطع اياﻻت متحد آمريكا انجام داده بود« ) .(453پرسش من فقط اين است :در
رويكرد تاريخي شما چه رابطهاي است بين پيشرفت اجتماعي و دمكراسي؟ يا دقيقتر ،چه رابطهاي است بين
پيشرفت اجتماعي و آزادي بهعنوان شرايط مشاركت مردم در ساختن تاريخ؟
هابسبام :من فكر ميكنم تقريباً هر انقﻼبي ،انقﻼبي است براي آزادي ،تا جايي كه انقﻼب عليه قيدوبندها،
عليه سلطهي هر كس است و اين بهطور كلي صادق است .فكر ميكنم آنچه نهايتاً پس از به دست آمدن اين
آزادي رخ ميدهد ،به لحاظ تحليلي كامﻼً متفاوت است .بحثي نيست كه انقﻼب  1917در روسيه فقط انقﻼبي
عليه فرمانروايي طبقاتي ــ فرمانروايي زمينداران ،اعيان و غيره ــ نبود بلكه عليه دولت ــ عليه حكومت در
مجموع بود .به هر حال ،منظورم اين است كه بهعبارتي طبيعي است كه مفهوم فرمانروايي شكلي از آنارشي
روستايي باشد .اعتقاد ندارم كه ضرورتاً اين پايهاي براي توسعهي بيشتر است .مثﻼً فرمانروايي ميتواند به
شكلي دمكراتيكتر يا بهعنوان حكومت مبتني بر نمايندگي ساختبندي شود ،يا چنانكه در روسيه و مثﻼً در
مكزيك ،در هر دو رخ داد به حكومتهايي بدل شد كه متمركز بودند ،حكومتهاي تكحزبي .در خصوص
مكزيك ،ميتوانيد بگوييد كه عنصري از دمكراسي تا آنجا وجود داشت كه اين تك حزب به مدت چند دهه به
واقع معتقد بود كه نمايندهي آرزوهاي مردم است و ،به عبارتي ،سازوكاري راستين براي مشاوره و بسيج مردم
داشت ،خيلي بيش از آنچه در زمان استالين و روسيه مرسوم بود .اما خود مبارزه براي آزادي ،شرايطي را براي
توسعهي بيشتر فراهم ميآورد .به هر حال ،من نميدانم وضعيت در ايران چگونه است اما مبارزه براي آزادي
عمﻼً آن چيزي را كه اغلب ما بهعنوان دمكراسي تشخيص ميدهيم بهبار نياورد .اما انقﻼب ايران ،انقﻼبي
اساسي بود.
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معظمي :خوب ،چون اين بخش از پرسشهاي من پرسشهاي خانوادگي است و به خانوادهي چپ مربوط
ميشوند ،اجازه ميخواهم شما را رفيق هابسبام بنامم و نه پروفسور هابسبام .در واقع سوالم به رابطهي شما با
چپ جديد مرتبط است .به لحاظ سياسي شما را كمابيش ماركسيستي سنتي ميدانند .خودتان گفتيد پارينه
ماركسيست ،اما همانطور كه ميدانيد چپ غيرسنتي آثارتان را بهصورت گسترده و با دقت كامل و با دلسوزي و
اشتياق زياد ،اگر نگويم بيشتر از چپ سنتي ،ميخواند .اين آثار ،الهامبخش بسياري بودهاند كه به طيف چپ
جديد ماركسيسم گرويدهاند .من نميدانم ،خودتان چگونه اين رابطه را ميبينيد؟ چگونه آن را توصيف ميكنيد؟
چطور ممكن است كه تاثير آثار پژوهشگرانهي شما با فعاليت سياسيتان متفاوت باشد؟
هابسبام :خوب ،بيگمان خوشحال ميشوم كه آثارم خوانده ميشوند و مورد توجه قرار ميگيرند و به افرادي
كمك ميكنند تا به چپ بگروند ،و هر نوع چپي بهتر از هيچ نوع چپ است .به همين دليل است كه از جنبش
 1968و ساير جنبشهاي اين چنيني استقبال ميكنم .چراكه نوعي تجديدحيات چپ بود ،هر چند نوعي از
چپ نبود كه عادت داشتم و تا حدي ميشد از آن انتقاد كرد  ...از اين لحاظ كه بخت و اقبالشان را به باد دادند.
اما به هر حال يك تجديدحيات عمدهي چپ بود ،و اساساً چيزهاي بسيار مثبتي ايجاد كرد.
در ارتباط با آثار سياسيام بايد بگويم ،من به واقع براي مدت بسيار زيادي اثر سياسي ،يعني اثر سياسي
سرراستي ،نداشتهام .من سالهاي زيادي تا زمان درهمشكستنِ ،به قولي ،ايمان راستينم به كمونيسم در
 ،1956عضو وفادار و يكسره مخلص حزب كمونيست بودم و همه كارهايي كه كمونيستها انجام ميدادند و
زندگيشان را اساساً وقف اين آرمان ميكردند ،انجام ميدادم .پس از آن من به وضوح بيش از حداقل كاري كه
هر كس در چپ انجام ميداد انجام ندادم ،و گمان ميكنم در مراحلي بعدتر دستكم در كشور خودم در كار
سياسي دخالت كردم .مثﻼً در بحثهايي دربارهي آيندهي حزب كارگر در اوايل دههي  1980شركت داشتم،
اما اساساً فعاليت مستقيم سياسي زيادي نداشتم .در حقيقت هرگز فعاليت سياسي زيادي نداشتم .من دانشجويي
كنشگر و استاد جوان كنشگري بودم؛ در حقيقت فكر ميكردم كه فعاليت سياسي اصليام ،همانطور كه عمﻼً
رخ داد ،نوشتن كتاب و مقاله و آموزش است .بنابراين ،تا حدي تناقضي در كار نيست .اگر افرادي كه اين
كتابها را ميخوانند به نتايجي متفاوت ميرسند ،مادامي كه در چپ باشند ،از آنها استقبال ميكنم .برخي از
آنها در چپ ميمانند .برخي نميمانند .برخي از آنها نظرشان را تغيير ميدهد .اما اساساً گمان ميكنم به
لحاظ سياسي اين تاثير اصلي من بوده است.
معظمي :حاﻻ اجازه ميخواهم به سطح تئوريكتري وارد شويم .اختﻼفات يا نقاط مشتركتان با دو
ماركسيست مهم ،مورخان چپ جديد زمانهي ما ــ ادوارد تامپسون فقيد و پري آندرسون ــ هر دو از دوستان و
همكاران صميميتان ــ چيست؟
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هابسبام :من فكر ميكنم اين رابطهاي است متفاوت .ادوارد تامپسون متفكري كامﻼً استثنايي بود .به سبك و
سياق خودش يك نابغه؛ يك انسان بزرگ .اساساً ارتباط با افرادي كه بسيار باهوش و درخشاناند ،رابطهي
كامﻼً متفاوتي ايجاد ميكند .بنابراين ،هر نوع اختﻼفي هم كه با تامپسون داشتم ،هميشه او را ستايش كردهام
كه دامنهي نگارش تاريخ را به شيوهاي تغيير داد كه هيچ يك از ما در اين امر موفق نشده است .اختﻼفهاي
زيادي با او داشتم .نسبت به نقش عامليت بهعنوان امري مستقل ،بيش از او ترديد داشتم و بيگمان اين
موضوع را در نوشتههايم بيان كردهام .اعتقاد ندارم كه طبقهي كارگر انگلستان در دههي  1830ساخته شده
است .فكر ميكنم اين يك حكم لفاظانهي استعاري است .بنابراين ،واكاوي من از تكوين طبقهي كارگر
انگلستان از اين حد فراتر ميرود .از سوي ديگر ،فكر ميكنم سهم اساسي او ،صرفنظر از توانايي
خارقالعادهاش در الهامبخشيدن به خوانندگان ،دقيقاً اين بوده كه درك ميكرد مردم ،مردم عادي ،انديشههاي
خودشان را دارند و فقط ابژههاي تاريخ نيستند بلكه سوژهاند .من عمﻼً اين ايده را همگرا با كاري ميدانم كه
خودم در بستر ديگري كوشيدم انجام دهم ،مثﻼً در ياغيهاي بدوي .آنچه ميخواهم نشان دهم اين است كه
اين افراد براي كاري كه انجام ميدهند منطقي دارند .شايد ما آن منطق را قبول نكنيم ،اما موضوع صرفاً اين
نيست كه آنها به درد و رنج يا به محركها واكنشي نشان ميدهند ،بلكه آنها افرادياند برخوردار از آگاهي و
ميكوشند شرايطي ايجاد كنند ،يا با شرايطي كنار بيايند ،تا ديدگاهي از جهان را شكل بدهند و اينكه اساساً
جهان بايد چگونه باشد .اكنون فكر ميكنم در اين امر بهشدت از كاري كه ادوارد تامپسون انجام داده الهام و
كمك گرفتهام ،البته بگذريم از اينكه توافق بسيار زيادي با نوشتههاي او دربارهي سدهي هجدهم دارم كه
متاسفانه بهقدر كفايت تكميلشان نكرد.
دربارهي پري آندرسون بايد بگويم ،احترام بسيار زيادي براي او قائلم .اعتقاد دارم كه توانمندترين فرد از نسل
ماركسيستهاي آنگلوساكسون پس از نسل من است .منظورم اين است ،نفر اولِ چپ جديد .او شخص بسيار
توانايي است .احساس ميكنم كه تفاوتي است بين نوع ماركسيسم قديمي من و ماركسيسم قارهاي او ،ولو
اينكه ،در نهايت تعجب ،خودش به اين نتيجه رسيده كه آنچه را ماركسيسم غربي مينامد و عمدتاً ماركسيسم
روشنفكري دورهي پسااستالينيستي است ،كفايت نميكند .من با آندرسون بر سر بسياري چيزها توافق ندارم.
من با او بيگمان بر سر گرامشي توافقنظر ندارم .با او بر سر تفسير تاريخ انگلستان و توسعهي جامعهي طبقهي
كارگر همنظر نيستم و معتقدم در اينجا ادوارد تامپسون در بحث با تام نارين و آندرسون دست باﻻ را داشت.
اعتقاد دارم كه اين ايده كه توسعهي جامعهي بورژوايي به هر ترتيبي بهواسطهي نوعي مصالحه با فئوداليسم
نيمهكاره رها شد ،نادرست است .فكر نميكنم بيش از اين بايد بگويم .اما بار ديگر فكر ميكنم كه تبارشناسي
دولت مطلقه اثري است اساسي كه آندرسون به من گفته است هنوز ميخواهد آن را ادامه دهد .من با هيجان
زيادي انتظار ميكشم تا ببينم چه زماني مجلد سوم آن منتشر ميشود .همچنين بينهايت قدردان نقد او هستم
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ــ يعني آنچه اخيراً به قولي در ارتباط با ايدئولوگها و متفكران انجام ميدهد ،نه لزوماً از چپ بلكه از همهي
جريانها.
هاناگان :در عصر نهايتها و نيز ملتها و ناسيوناليسم از  ،1780شما ادعاي ودرو ويلسون دربارهي اصل
»خودمختاري ملتها« را نقد كرديد .هنگام بحث دربارهي موفقيت انقﻼب روسيه در عصر نهايتها ،علت اصلي
موفقيتهاي بلشويكها را در اين ميدانيد كه آنها بهوضوح ،يگانه حكومت توانا و مايل به حفظ انسجام روسيه
بهعنوان يك كشور بودند و بنابراين از حمايت چشمگير طرف ديگر يعني روسهاي سياسي و متخاصم
ميهنپرست برخوردار شدند .شما وقتي را صرف بررسي سياست انقﻼب دربارهي موضوع مليت نكرديد.
سرانجام ،آيا تشكيل »اتحاد شوروي« نياز انقﻼب را به توافق با جنبشهاي ناسيوناليستي از طريق
بهرسميتشناختن چشمگير آنها نشان نداد؟
هابسبام :خوب ،اين يقيناً چيزي است كه لنين ميانديشيد و بيترديد به طرق زيادي نيز انجام شد .در واقع
آنها در نمونههايي كه ايجاد كردند ،از ملتها و جنبشهاي ملي در بخشهايي از اتحاد شوروي حمايت كردند.
عجيب اينكه فكر ميكنم حتي اين روند در كشورهاي بالتيك نيز دنبال شد كه بنا به كتاب ليون دربارهي
انقﻼبهاي بالتيك ،با اينكه نظام شوروي سركوبگر بود ،چون رسماً اين فرهنگها را ــ فرهنگهاي زباني ــ
جداگانه به رسميت ميشناخت ،شاهديم كه در پايان دورهي شوروي فرهنگ و زبانهاي استونيايي ،ليتوانيايي و
لتونيايي عميقتر از پايان بيست سال استقﻼل ريشه دوانده بود ،و همين موضوع با ابعاد بيشتري در مناطق
آسيايي اتحاد شوروي نيز صادق است .مثﻼً اگر بخواهيم مقايسه كنيم ،ميتوانيم به وضعيت آذريها در
آذربايجان و در ايران اشاره كنيم .آذريها در آذربايجان] ،براي[ زبان و فرهنگهاي جداگانهشان به رسميت
شناخته شده بودند .من نميدانم كه اين موضوع عمﻼً در تشكيل و تثبيت اتحاد شوروي چقدر مهم بوده است.
نميدانم .پافشاري نميكنم.
فكر ميكنم كامﻼً روشن است كه لنين نظريهاش را به اين دليل مطرح كرد كه عمدتاً به لهستانيها و
فنﻼنديها ميانديشيد .در همان زمان ،براي براندازي تزاريسم بايد با نيروهاي ضدتزاري ديگر متحد ميشدند
كه از ميان آنها نيروهاي ملي در يك يا دو منطقه مشخصتر بودند .ممكن است سهم اين موضوع در استقرار
يك اتحاد شوروي استوار مهم و پررنگ بود .من دربارهي اين موضوع خيلي نميدانم كه بتوانم قضاوت كنم.
منظورم اين است كه من تحتتاثير اين واقعيت قرار گرفتم كه در بخش بزرگي از مناطق آسيايي اتحاد
شوروي ،فرمولي كه بر مبناي آن قدرت شوروي تثبيت شد ،بيشتر با ساختارهاي اجتماعي و سنتي محلي
منطبق بود و نه با جنبشهاي ملي محلي .من فكر ميكنم اين موضوع يكي از دﻻيلي است كه توضيح ميدهد
چرا در وهلهي نخست ،جمهورهاي آسياي مركزي باقي ماندند ــ هيچ نشانهاي از جنبشهاي جداييطلبانه از
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اتحاد شوروي وجود نداشت ــ و چرا تا حدي ميتوانيم بگوييم كه آنها معضﻼت خودشان را داشتند و مثﻼً
افرادي با قدرت شوروي رابطهي نزديكي داشتند ]كه[ با طوايف مهم يا افراد مهم رابطهي نزديكي داشتند .به
عبارتي موضوع پيچيدهتر از آن است كه صرفاً بگوييم سياست مليتي شوروي درست بود و بنابراين در آن موفق
دربارهي اين موضوع بكنم چون در اين حوزه متخصص نيستم و نميتوانم
ِ
شد .من واقعاً نميخواستم قضاوتي
در اين حوزه متخصص باشم .اما اعتقاد دارم كه سياست خودمختاري ملتها كه از سوي ويلسون و در حقيقت
لنين تدوين شد ،در بقيهي اروپا يك خطمشي فاجعهبار بود و فكر ميكنم ،در درازمدت حتي در خود اتحاد
شوروي نيز به سياستي فاجعهبار بدل شد .ايدهي اعطاي حق جدايي به جمهوريهاي شوروي ــ اين دقيقاً
چيزي است كه اياﻻت متحد آمريكا از آن اجتناب كرد ــ باعث شد كه اياﻻت متحد آمريكا به جنگي داخلي تن
دهد تا حق خودمختاري اياﻻت آمريكايي را نپذيرد .بنابراين ،فكر نميكنم ما بهطور خودكار بتوانيم بپذيريم،
چنانكه خيليها در ميان چپهاي ليبرال ،سوسياليست و حتي چپ كمونيست پذيرفتهاند ،كه حق خودمختاري
براي قلمروهاي تعريفشدهي قومي يا زباني چيزي است كه تحت هر شرايطي بايد پذيرفته شود .نتايج در
اروپاي مركزي و شرقي در اين زمينه خوب نبوده است.
هاناگان :يك سوال ديگر :استانلي هوفمن در بررسي خود از عصر نهايتها ادعا ميكند كه »هابسبام تقريباً
هيچ چيز خوبي پيدا نميكند دربارهي اياﻻت متحد بگويد «.با توجه به نظرتان دربارهي جاز ،نيويورك و سياست
مهاجرت آمريكا )تا دههي  ،(1990اين ادعا كمي نامنصفانه به نظر ميرسد .همچنين شما استدﻻل كردهايد
كه فاشيسم تاثير زيادي در دههي  1930در اياﻻت متحد نگذاشت .علت ضعف آن را در سالهاي ركود
چگونه توضيح ميدهيد؟
هابسبام :نميدانم اين انتقاد كامﻼً نامنصفانه است يا نه .كامﻼً درست است كه من چيزهايي را مسلم فرض
ميكنم ــ من خيلي چيزها را دربارهي اياﻻت متحد مسلم فرض ميكنم> :مثﻼً< مركزيت اين كشور در
سدهي بيستم ،اين واقعيت كه به هر حال ،سدهي آمريكايي عبارت است از قدرت عظيم اقتصاد آمريكايي،
قدرت عظيم فرهنگ عامهپسند آمريكايي و چيزهايي از اين دست ،و مسلماً اولويت شخصيام براي مسائلي
مانند جاز و همچنين همدليهاي شخصيام ــ كه اينها نيز به نسل من تعلق دارند ــ با نيو ديل و روزولت و
آمريكاي روزولتي و  .[1] WPAو با اين همه ،فكر ميكنم اين نكته درست است كه من فاقد همدلي بومي با
تمدن آمريكاييام يا احتماﻻً قادر به درك آن نيستم و شايد اين موضوع مشهود باشد .بنابراين دلم نميخواهد
اين اظهارنظر را كامﻼً بهعنوان يك اتهام رد كنم.
بيشك باور دارم كه فردباوري غيرعادي ،فردباوري رقابتي بنيادي ،خصيصهي اياﻻت متحد آمريكاست...
منظورم اين است كه آمريكا يگانه كشوري است اساساً متكي بر يك ايدئولوژي سرمايهداري ،بدون
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پيشفرضهاي پيشاسرمايهداري ــ يا اينكه خيلي كم آن پيشفرضها را داشته است .و مثﻼً اين ايده كه
ايدئولوژي يادشده اساساً يك ايدئولوژي آنارشيسم بورژوايي است؛ ميتوانيم ببينيم كه اين ايدئولوژي نزد
جمهوريخواهان حضور دارد كه صرفاً يك پيشفرض بسيار رايج آمريكايي را بسط دادهاند يا از آن نتيجهگيري
كردهاند ،يعني اين فرض كه تمام حكومتها بد هستند .حال اگر بخواهيد توسعهي كانادا و توسعهي اياﻻت
متحد آمريكا را با هم مقايسه كنيد ــ اين مقايسه را نه ماركسيستها و نه غيرماركسيستها به شكل
نظاممندي انجام ندادهاند ــ ميبينيم كه درك كانادا براي اروپاييها آسانتر است چون در آنجا دولت مهم
است .تأسيس كانادا ،غرب كانادا ،عبارت است از تأسيس قدرت و قانون دولتي در منطقهي بزرگ .رابطهي بين
حكومت كانادا و سرخپوستها متفاوت است با رابطهي حكومت آمريكا و سرخپوستها .بنابراين ،اگر بنا باشد
بين اين دو انتخاب كنيم ،آمريكا هيجانانگيزتر است و آشكارا پيشرفت بيشتري كرده است ،اما با اين همه ،ما
كه از پيشينهي اروپايي برخاستهايم ،به تعبيري ،همدلي عاطفي و شهوديتري با طرف كانادايي داريم .بنابراين،
شايد اين موضوع در كتابم مشهود باشد ،اما از آن دفاع نميكنم .هرچند به آن امتياز ميدهم.
در زمينهي فاشيسم در اياﻻت متحد ،به دﻻيلي كه در كتاب ميكوشم و توضيح ميدهم ،اعتقاد دارم كه
جنبشهاي ارتجاعي] ،از جمله[ جنبشهاي نژادپرستانه ،همگي بسيار قدرتمندند ،اما فكر ميكنم به سنت
فاشيستي در اروپا تعلق ندارند يا نداشتند .تناقض اينجاست كه به نظر ميرسد پس از مرگ فاشيسم ،نشانههاي
بيشتري از آن وجود دارد .اين واقعيت كه راست افراطي يا بخش مهمي از راست افراطي به نمادها و حتي به
منبع الهام ايدئولوژيكي فاشيسم اروپايي ،بهويژه نازيسم ،گريز ميزنند ،برايم جالب به نظر ميرسد .منظورم
افرادي است كه مواد منفجره زير خطهاي راهآهن ميگذارند و خود را پسران گشتاپو مينامند .مقصودم اين
نيست كه فكر ميكنم آنها كوچكترين درك و فهمي از فاشيسم ندارند ،اما اينكه آنها اين بخش خاص
گذشته را بهعنوان بخشي انتخاب كردهاند كه به آن متوسل ميشوند ،بياهميت نيست.
معظمي :آخرين رشته سواﻻت من سه پرسش شخصي كوتاه است :بدترين دوره يا خاطره زندگي شما چيست؟
و البته ،بهترين كدام بوده است؟
هابسبام :خوب ،نميدانم .منظورم اين است كه عموماً در حالوهواي زندگينامهاي نيستم .عموماً نميكوشم با
اين معيارها بيانديشم .فكر ميكنم بدترين دوره مربوط به دههي  1950به ويژه حولوحوش  1956باشد .تا
حدي به اين دليل كه دورهي بدبختيهاي شخصيِ چشمگير مصادف شده بود با آنچه براي همهي ما
كمونيستها در آن روزها يك تروماي بهواقع عميق محسوب ميشد .براي اغلب افراد ،دستكم در انگلستان،
يقيناً براي اغلب روشنفكران ،سال  ،1956همارز سياسي يك فروپاشي عصبي بود ،يك فروپاشي نه تنها در
وفاداريهاي گذشته و دوستيهاي شخصي و از اين قبيل ...خيلي خيلي سخت بود .يكي از دستاوردهاي بزرگي
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كه فكر ميكنم داشتيم ،اين بود كه آنهايي كه از ما در اين زمان از لحاظ سياسي به راههاي متفاوتي رفتند،
دوستيهاي شخصيشان و حتي رفاقتهاي سياسيشان را تا حد امكان حفظ كردند .بيان بهترين دوره دشوارتر
است ،چون ،منظورم اين است ،كه افرادي كه فكر ميكنند بهترين سالهاي زندگيشان گاهي در گذشته بوده،
معموﻻً سالهاي بعدي زندگيشان خيلي رضايتبخش نبوده .از سوي ديگر ،به واقع خيلي دشوار است كه
بگويم اﻻن بهترين زمان است ،چون فكر ميكنم به عبارتي اين حرف بيمعناست ،پس ترجيح ميدهم به اين
سوال پاسخ ندهم.
معظمي :اين پرسشي فرضي است .اگر ميتوانستيد در عصر ديگري زاده شويد )يكي از همان اعصار كه
خودتان توصيف كردهايد( ،كدام را برميگزيديد و چه ميكرديد؟
هابسبام :من واقعاً فكر نميكنم كه بخواهم در عصري ديگر به دنيا بيايم .منظورم اين است كه بهعنوان يك
مورخ كامﻼً ميدانم كه >اگر در عصر ديگري< دنيا ميآمدم ،چه در جايگاه پدرم بودم يا پدربزرگم ،مانند
پدربزرگم كابينتساز ميشدم يا مانند نسل پدرم ميشدم ــ يهودي فقيري كه سرگردان بود و حتي نميتوانست
به آموزش عالي دسترسي داشته باشد ،ولو همهي اين افراد بسيار بسيار درخشان و بسيار باهوش بودند اما حتي
از آن بخت و اقبالي كه نسل من داشت هم برخوردار نبودند .منظورم اين است كه اگر در تاريخ به عقب
برگرديد ،يعني اگر بخواهيد نسبت به تاريخ واقعگرا باشيد ــ همه فكر ميكنند كه اگر به عقب برگردند ،در
جايگاه شاهزاده يا شاهدخت يا چيزي اينگونه به دنيا ميآمدند ،اما به واقع اينطور نيست.
بنابراين ،تا اين حد فكر ميكنم در نسل خاص من ،فردي مانند من احتماﻻً بخت و اقبال بهتري ميداشت .و
نميتوان گفت كه زندگي جالب نبوده ،به ويژه براي افرادي مانند خود من كه زندگي نسبتاً آرامي در قرني
توفاني داشتند .واضح است كه افرادي كه عمﻼً از دل توفانها عبور كردهاند ،احتماﻻً جور ديگري قضاوت
خواهند كرد .اما افرادي از ما توانستهاند در اين دوران زندگي كنند ،بدون اينكه عمﻼً درد و رنجي عظيم را از
سر بگذرانند ،يا با درد و رنجهاي شخصيِ هولناك و فجايع اجتماعي روبرو شوند كه بسياري افراد در اين سده با
آن روبرو بودهاند.
معظمي :اين آخرين سوال است .پروژههاي فكري بعدي شما چيست؟
هابسبام :خوب ،نميدانم چه خواهم كرد ،چون سالهاي بسيار زيادي پيشِ رويم نيست .چيزي كه در دورهاي
اميدوار بودم انجام بدهم ،منظورم يك پروژهي جدي فكري است ،به واقع ادامهي خط واكاوي تاريخياي بود
كه در ياغيهاي بدوي آغاز كردم ،چرا كه اين نوعي واكاوي بود از جهان ،سياست ،نظري دربارهي جهان و
افراد پيش از عصر سرمايهداري ،سرمايهداري صنعتي ،نوعي مقدمهي ممكن .كمي دربارهي اين موضوع كار
كردهام :سخنرانيهايي كردهام و كوشيدم كه اين چيزها را بهعنوان يك نظام ببينم ،و كاري را كه باور دارم
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بارينگتون مور در كتابي انجام داد كه بهشدت بر من تاثير گذاشت ــ در كتابي دربارهي عدالت ــ دنبال كنم؛ او
در آن كتاب ميخواهد بررسي كند آيا در همه جوامع چيزي مشابه با يك ديدگاه عام وجود دارد كه چه چيزي
زندگي خوب يا زندگي ناعادﻻنه يا غيرقابلقبول را ميسازد و تحت چه شرايطي افراد احساس ميكنند كه
مجبورند كاري در ارتباط با آن انجام دهند .اين موضوع ما را تا حدي به تاريخ روشنگري برميگرداند ــ يعني از
همان جايي كه شروع كرديم ــ چون اين يكي از مسائلي است كه گاهي با آيزايا برلين دربارهاش بحث
ميكنم؛ او اعتقاد دارد كه چيزي بهعنوان ارزشي پايدار و كلي كه همهي جوامع واجد آن باشند ،وجود ندارد.
من اما احساس ميكنم ممكن است ايدههايي از آنچه زندگيِ قابلقبول يا خوب يا عادﻻنه بهشمار ميآيد ،وجود
داشته باشد ،يا برعكس مطرح كنيم ،اساساً زندگي ناعادﻻنه يا غيرقابلقبول چيست .و اگر هنوز وقت براي
اجراي اين مسائل داشته باشم و كار كنم و بتوانم به يافتههايي برسم ،مايلم مثﻼً به مطالعهي چيزهايي مانند
حقوق عرفي بپردازم ــ انبوهي از اين مطالب در سدههاي ميانه وجود دارد كه مردم عادي به چه طريقي به
راههايي فكر ميكردند كه مناسبات اجتماعي و مناسبات انساني بايد ــ ميتواند ــ سازمان داده شود .اين چيزي
است كه فكر ميكنم اگر انرژي و وقت زيادي داشتم ،مايل بودم دربارهي آن به كاركردن ادامه بدهم ،اما
احتمال دارد كه يكي دو تا پروژه كوتاهمدت انجام بدهم.
معظمي :پس ما همگي منتظر ديدن و خواندن آنها هستيم .و بار ديگر از شما سپاسگزاريم كه اين
بحث/مصاحبه را پذيرفتيد.
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