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  بخش انداز رهايي شهرگرايي و چشم آرمانـ  ١

انداز  هايي پيرامون چشم نظر آيد، انديشه مدرنانه زننده و ناهنجار به زدودگيِ پست ممكن است در روزگار توهم
ها همان خياالت قدرقدرتي و از ديرباز  اجتماعي، فراسوي شكل كااليي پيش نهيم. آيا اين

ي غربي نيستند كه در  سوژه آلود هاي تب ي مرد سفيدپوست نيستند؟ آيا همان آخرين هذيان شده»شكني شالوده«
هاي عظيم و  ي طرح را تحت سيطره جهانش با مرگ هنوز در تالش است آخرين جدالهاي  نفس زدن نفس

بود اگر اين شكوك و اتهامات را موضع صرفاً دفاعيِ كساني  اي مي ي خود درآورد؟ كار ساده گرايانه جهانشمول
هايي  در رويارويي با طرح و نقشه را اند. ظن و دودلي هاست با وضعِ موجود كنار آمده كرديم كه مدت تلقي مي

كه دائماً بهانه و  بايد اساساً جدي گرفت، حتي زمانيرا دارند  شدن ليت تعميم و همگانيي قاب براي آينده كه داعيه
ي چنين نام و عنواني است،  شوند تا هر انديشيدني پيرامون تبدل و دگرگوني اجتماعي را كه شايسته ابزاري مي

  در نطفه خفه كنند.

[اتوپي] » شهر آرمان«ي  اره با مفهوم يا مقولههم» اي بهتر آينده«هايي براي  زمين طرح در تاريخ تمدن مغرب
ي روشنگري پنهان بود كه  ي سوژه وفور تصور خردگرايانه اند. در حقيقت نيز، پسِ پشت اين مفهوم، به گره خورده

د. شده راهبر كن ريزي رماني و برنامهسوي موقعيتي آ اي از پيش آماده، به خواست جهان را براساس برنامه مي
كه  ها از حقيقتي بالمعارض است گونه برنامه كه چنين نگرشي، متضمن توهمِ برخورداريِ مؤلف اين بديهي است

توان خوشبختي را براي بشريت به ارمغان آورد. از اين لحاظ،  داند چگونه مي تنها اين مؤلف از آن آگاه است و مي
با خود همراه دارد و اين ظرفيت همواره آسا از قهر و خشونت را  شهرگرا ظرفيتي نهفته و غول ي آرمان انديشه

هايي كمابيش كوتاه در تاريخ  در برهه» ها برنامه«ساختنِ عمليِ اين  كند كه اجرا و متحقق آنجايي جلوه مي
آل] و واقعيت با  رسد. در اين حالت منظماً تالش شده است شكاف پرناشدني بين آرمان [ايده نظر مي ممكن به

، بنا بر تعريف كنشي »امر نيك«ردني كه مالزمِ اين زور است، پر شود. ايستادگي دربرابر ك زور و با ايدئولوژيك
توانست با  نحوي ارتجاعي فاقد صالحيت و بنابراين كنشي بود كه مي آور، فاسد يا به شد زيان برشمرده مي

نام  كه به از آن زماني تر نبوده است دالنه بيش ي سنگ وجداني آسوده سركوب و نابود شود. هرگز قتل و شكنجه
  بهسازيِ جهان صورت گرفته است.

هاي سياسي وِرد كالم  شهر كه امروزه در سراسر طيف گرايش حال شيوه و لحن پرنخوت اعالم پايان آرمان بااين
» فست«ترْ سنتي از قماش  كاران و ليبراليسمِ بيش سو محافظه زننده. از يك اي است مبتذل و دل است، شيوه

]Fest[ راست و چپ » توتاليتاريسم«ي كاذب  شهرگرايانه را دوگانه ورزي آرمان و دارندورف را داريم كه انديشه
بودگي بشويند و  ي قهرآميز اند، تا با قصدي آشكار و با آداب و رسومي سنتي تمدن غربي را از لكه قلمداد كرده

شهرگرايي است كه آشكار  فقط در آرمانكنند كه  وضع موجود را مشروعيت بخشند. آنها با سماجت تجاهل مي
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]هاي انتزاعي ـ Normي كاال چيست: نهادن يوغ مقوالت و هنجار [ شود گوهر نظام جهانيِ مدرن توليدكننده مي
  شمول بر گردن واقعيت. همه

گرايانه] پيوستگي بين  شكنانه [يا واسازي در سوي ديگر، هرچند گفتمانِ پساساختارگرايانه و شالوده
گراييِ غربي را برجسته كرده است، اما، شكلِ  شمول هاي امپرياليستي جهان شهرگرايي و گرايش آرمان

شود كه پيوستگيِ شكليِ كاال و پول  شهر، سرانجام و در كالم آخر تا آنجا تأييد مي ي نقد به آرمان يافته وااليش
شكنيِ  گرايي در كار بود (و نه شالوده لشمو ي دوران مدرن غرب است و بدون آن نه گفتمانِ جهان را، كه شالوده

پوشيِ ظاهراً  كند. به اين ترتيب چشم گذارد و بالموضوع اعالم مي مند كنار مي اي دستگاه شيوه اين گفتمان)، به
بخشنده به وضع  ورزي به پيوستگيِ شكليِ كاال و پول، مستقيماً به گفتمانِ مشروعيت شجاعانه از هرگونه انديشه

نيرنگ «اي خاص و مرموز از  چون شيوه ورزيِ فراگذرنده، هم شود و تابوسازي از انديشه بدل ميموجود امور 
  افتد. از پرده برون مي» قدرت

تر تأكيد شود كه  ي امروز بايد با زباني هرچه روشن كارانه لحاظ ساختاري محافظه در برابر اين مواضعِ مسلط و به
ورزي  ي انتقادهاي ضروري به انديشه رغم همه دن آنها، بهكر خواهش چيرگي بر بازار و دولت و سپري

اعتبار شود. آماج نقد، خود اين نياز به رهايي نيست، بلكه شكلي است  نفسه بي هيچ روي نبايد في شهري، به آرمان
اي  گونه ، بهشهرگرايي را بايد تا آنجا رد كرد كه دربرابر واقعيت ناگوار شود. آرمان ميكه اين نياز در قالب آن بيان 

 كند. دقيقاً» سازگار«دهد كه واقعيت بايد خود را با آن  ميانجي اوضاع و احوالي آرزومندانه و آرماني را قرار مي بي
ظاهر راديكال و در  سره متعارف كهنه، در [پوست] ديگريِ به بودن است كه امرِ يك ميانجي از طريق همين بي

بندد.  هنگام راه را بر تأملي انتقادي مي طريق هم خزد و از اين رون ميد يافته دوباره به شكلي تجليل و تقدس
ها دقيقاً از همين روست، زيرا آنها بارِ انتقاد از خود راديكال را از دوش آگاهيِ »شهر آرمان«بسياري از » جذابيت«

  هد.دهند كماكان به پرورش توهمات متعارفش ادامه د دارند و به او اجازه مي بورژوايي برمي

عطف به خيالِ [اتوپي] سراسر محبوبِ اين روزها، يعني در ها،  ي تفاوت پارادايم توان از زاويه اين وضع را مي
شود و حامل چيزي نيست جز رؤياي اصالتاً  ] ارائه ميSilvio Gesellكه از سوي سيلويو گزِل [» پول بدون بهره«

 وارگيِ عيني و  ان داد. خودسرانگي اين ديدگاه، كه قانونخوبي نش به ]١[،»مندانه كار شرافت«بورژواييِ مزد
هيچ  رو كه خود اين شكل را از مهميز نقد مستثني كند، به گذارد، فقط از آن الزامات دروني شكل پول را كنار مي

شرط محبوبيتش همين است. زيرا فقط از اين راه است  كاهد، بلكه برعكس، پيش روي چيزي از محبوبيتش نمي
هنگام با سماجت  كردنِ آن، و هم ، براي چيرگي ظاهري بر وضع موجود و سپريراتوان خواهش پنهاني  يكه م

                                                           
[١] Robert Kurz: Politische Ökonomie des Antisemitismus, in Krisis ١٦/١٧, Bad Honnef ١٩٩٥. 
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دست  آسا به ي بورژوايي نيرويي غول هاي جامعه داشتنش ارضاء كرد؛ خواهشي كه دقيقاً در دوران بحران پايدارنگاه
  آورد. مي

دورافكندنِ نوع دوم، كاري  و به» اقتدارستيز و اقتدارگرا شهرهاي آرمان«بنابراين تمايزنهادنِ پديدارشناختي بين 
رو كه  كفايت نخواهد كرد. نخست از آن ]٢[كند ] با تأسي از بلوخ ميRolf Schwendterكه مثالً رولف شوِنتر [

شهر  آرمان«كننده ــ كه دقيقاً يك  اند و ديگر به اين دليلِ ــ تعيين ناگزير خودسرانه هاي تمايزگذاري به سنجه
كه [اين خيال]  چنان سرعت به اجبار و قهر بدل شود، اگر واقعيت آن تواند به ي ظاهري مي»خواهانه آزادي

ي  اي از انديشه آغاز شود. بخش عمده» هميشگيگناهكاران «تعقيب خواهد در قالبش نگنجد و خواه ناخواه  مي
اش، ــ انتقادي كه هرگز تازه نيست ــ با  ذاتيكوشد در برابر اين انتقاد به اقتدارگراييِ  شهري مي آرمان
گريزيِ كامل و با ويرانگريِ هر ادعاي فراگير، واكنش نشان دهد. فقط شُمار  قلمرو مسئوليت نشيني به عقب

اند  چنان مدعي اند هم منشاء گرفته يا از آنها برجاي مانده» هاي اجتماعي تازه جنبش«هايي كه از  اندكي از طرح
كنند  كه تأكيد مي كنند. معمول قضيه اين است هاي اجتماعي دفاع مي ي فراگير از دگرگونيكه در معناي

هاي ديگر قرار دارد. اما چنين  سنگ در كنار طرح كه با حق و مشروعيتي هم منظورشان فقط يك پيشنهاد است
ماند  سرِ جايش باقي مي بودنِ طرح كردن از اصل قضيه است، زيرا خودسرانه ادعايي فقط مانوري براي شانه خالي

خوانِ عرضه  روي پيش» شهر آرمان«كه حاال هزاران  شود. فرق ماجرا اين است تر هم مي مراتب افراطي و حتي به
شهري براي تغيير و تبدلِ اجتماعيِ راديكال  ي آرمان ي سراسر بديهيِ نهفته در انديشه [به بازار]اند. اما خواسته

طريق نقد  شود. از اين يابد و به اين ترتيب عمالً خنثي مي ؤيايي فردي تقليل ميي آرزوي ر مرتبه هنگام به هم
شود، زيرا بنا بر اين  هاي فردي بدل مي ي شخصي و عاليق و خواهش ي سليقه اجتماعيِ راديكال به مسئله

عهد و هايي عاري از ت پردازي خوردني اندك در خيال معناي ديگري ندارد جز غوطه» شهر آرمان«رويكرد، 
ي اين  و با هدايت گرداننده» آينده را چگونه بسازيم؟«ها با نام  شدن آمد (شايد در يكي از اين دورِ هم جمع پي بي

عصبيِ  خسته و ي كارمند سختي قابل تميز است از رؤياهاي روزانه به» شهر آرمان«ها). اما اين فقره از  محفل
  ]٣[مال ايتاليا يا سفري تفريحي به جزاير زيباي اقيانوس هند.هاي ش اي در تاكستان فالن بانك در آرزوي خانه

ها را دستچين كنيم و آن را با روش و »شهر آرمان«ي ما اين نيست كه اينك يكي از اين  كه مسئله روشن است
وي اندازي اجتماعي فراس خود ارتقاء دهيم. ادعاي طراحي چشم»] دگم«گرايانه به آئينِ خطاناپذير [يا  منشي فرقه

                                                           
[٢] Rolf Schwendter: Utopie, Berlin ١٩٩٤. 

ترين و بنابراين  افراطي« دهد: پلوراليسم كامالً مبهمي است، ارائه مي  –شهر ي آرمان يك نمونه را شوِنتر، كه خود نماينده  [٣]
، اثر جيمز روبرتسون، ديد: در اين كتاب نويسنده »ي زندگي بديل شايسته«ها در  توان در چندگانگي پاسخ ترين مورد را مي اصيل

كند  خواننده عرضه مي هايي دوبعدي را به مدل  جاي آن جعبه ـ  كند و به پوشي مي ي خود چشم شهريِ ويژه آشكارا از طراحي آرمان
» تركيب را آزمود. ١٨٠توان تقريباً  ها مي اي را ساخت. با اين مدل شهر ويژه توان هر آرمان ها مي ي آن   كه بوسيله

)Schwendter, a.a.O. S. ٢٨(  
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باشد، بايد مشروعيتش را در نقد منطقاً استوار و  يابي داشته بازار و دولت كه در بنيادهاي خود قابليت عموميت
قوانين «گمان هيچ وجه اشتراكي با سوگندخوردن به  شكل بجويد و بيابد. چنين نقدي بي دقيقِ بتوارگيِ كااليي

ي ناگزير اين قوانين است، ندارد. برعكس. اتكا  ه نتيجهدادنِ شكلِ معيني از سازمان اجتماعي ك و وعده» عيني
» كردن مدرنيزه«ي  ي اتكاي ماركسيسمي باشد كه الزامات اجباري و بتواره تواند نقطه به چنين قوانيني فقط مي

تفكر ترديد  كند. در چنين نگرشي، بي آورد و عمالً اجرا مي شكل را ناآگاهانه و ايدئولوژيك به انديشه درمي كااليي
رسد  نظر مي ي آينده، اساساً زائد بودند، زيرا امري كه به سازي در جامعه هايي ممكن از اجتماعي پيرامون شكل

ي اين  را بايد دليل عمده عالوه، اين ورزيِ سوبژكتيو ندارد. به طور عيني [ابژكتيو] مقدر است، نياز به انديشه به
ي  سختي چيزي جز شعارهاي تكراري و انتزاعي درباره يسم بهكم جريان اصلي ماركس واقعيت تلقي كرد كه دست

اي دوردست و هنوز نامعين، توليد كرده است. هر تالشي در راستاي تأمالتي  در جامعه» زوال دولت و پول«
ده تواند مطبخ آين اند كه نظريه نمي دور افكنده شده اندازِ آينده با اين فرمول قالبي به ترْ رونده پيرامون چشم پيش

بند ماندند و  ترقي پاي ي ماركسيسم نيز به ايمان بنيادين به»گرا عينيت«هاي  باشد. حتي اندك جريان
ي بورژوايي فهميدند. آنجا  چون پشت سر نهادنِ خطي و چيرگي بر جامعه را هم» كمونيسم«يا » سوسياليسم«

سراسر » دورينگ آنتي«ست، مثالً در تَرَك برداشته ا» ممنوعيت تفكر«و بيگاه [قانون]  گاهكم  دستهم كه 
چون  ي كمابيش روشني دارند، هم هايي را كه خطوط عمده توان طرح ي انگلس، مي مشهور و محبوبِ نوشته

  ]٤[شكل كشف و راززدايي كرد.  سازيِ كااليي ها يا تعميماتي از اجتماعي فرافكني

اندازي  ي پيشِ رو پيرامون چشم مالتي كه در نوشتهي مقابل اين طرح براي استنتاج و اشتقاق عيني، تأ در نقطه
شوند، در اساس رويكرد ديگري دارند. اين تأمالت نه خود را متكي به قوانين  فراسوي شكلِ كااليي دنبال مي

گرا  شمول شان را در داربستي فراتاريخي، انتزاعي و جهان دانند و نه مشروعيت مي» ترقي«ظاهراً عيني ـ تاريخي 
ي  كنند. موضع من در اساس دستاورد واكاوي و نقد تضاد دروني خود جامعه [نُرم]ها جستجو مي از هنجار

يابيِ روابط در اينجا، اصلي نامشروط نيست، بلكه برعكس، برابرايستاي نقد  داري است. بنابراين عينيت سرمايه
زمينه و شناور در فضايي  از پيش است، و اين نقد ــ هرچند بديهي است و نياز به تكرار ندارد ــ نقدي منفك

شكل  گيريِ واقعيِ تضادهايي كااليي ي اوج زمينه تهي نيست. نقدي است تاريخي، در اين معنا كه با تكيه بر پس
بنديِ اجتماعيِ موجود را بيش از پيش آشكار، قابل رؤيت و قابل  ناپذيريِ شكل شود كه دوام بندي مي صورت

  اند. لمس كرده
                                                           

تر پرهيز  فقط اشاراتي داشت و از تفصيل بيش» كمونيستي«يا » سوسياليستي«ي  اش، به آينده ماركس نيز در سراسر زندگي  [٤]
ي بورژوايي، كه با  سو، و الغاي عملي جامعه شكل كااليي از يك نظر من بيان اختالف عظيمي است كه بين نقدش به . اين بهكرد

زمان اين تنش فقط با  سختي قابل تصور بود، از سوي ديگر، وجود دارد. در آن اش در آن زمان، واقعاً به سطح توسعه توجه به
كرد. انگلس در اين اثر » آنتي دورينگ«بل حل بود و اين كاري بود كه بعدها انگلس در نظركردن از نقد شكل كااليي قا صرف

ي جزئي و دقيقِ مقادير كار در هر  شود، اما آن را از درِ پشتي، يعني از طريق محاسبه طور صوري مدعي الغاي ارزش مي البته به
  كند. به اين موضوع باز خواهم گشت. تك محصول، دوباره وارد مي
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اي  جامعه«تواند طرحي براي  ارچوب نقد جامعه با اين رويكرد و در اين جايگاه تاريخي، موضوع نميبنابراين درچ
تر باشد. هدف گشودن راهي است به  طلبانه تر و جاه هنگام متواضعانه ي چنين نقدي بايد هم باشد. داعيه» آرماني

بخش چنگ زند و بخواهد و بتواند آنها  ينحوي رهاي ي موجود به گرفته هاي تاريخاً شكل كشاكشي كه در بالقوگي
رَد. بديهي است كه در اين  شكل، يعني عليه اين الزامات، به را فراسوي الزامات اجباريِ كاالييپروراند و پيش ب

كار، چنان كشاكشي مجاز نيست تا فرآيندهايي را مفروض تلقي كند كه در نهايت در پراتيك اجتماعيِ سر 
ي  شكل كااليي (و يعني، سر برآوردن و رهاشدن از بحران شكل كااليي با همهبرآوردن و رهاشدن از 

كه اساساً بتوانيم به  گيري هستند. اما چنين كشاكشي، براي آن هايش) خود موضوع و محل تصميم ويرانگري
  ناپذير است. بخش دست يابيم، اجتناب اندازي براي كنش رهايي چشم

دارانه پيشاپيش وظايفي را پيشِ رو نهاده است  سازيِ سرمايه شت كه اجتماعيچنين بايد درنظر دا در اين راه هم
شدن نيستند، ــ حتي اگر كسي چنين قصدي داشته باشد ــ اما از  سادگي قابل كنار نهاده هيچ روي به كه به

تاريخي و  هاي مثابه امورِ واقعِ عيني پذيرفت. آنها را بايد مشروط و آغازگاه سوي ديگر نبايد آنها را به
ي خود بايد  نوبه هايي كامالً مثبت هستند كه به حال داراي وجوه و بالقوگي دانست كه درعين» ريگي مرده«

است، كه از  بارآوري اين وجوه، يكي گسترش نيروهاي  موضوع و آماج روياروييِ انتقادي باشند. از جمله
گرايي) برخوردار بوده است، و  آوري آوري و فن يافته به فن جايگاهي ارجمند (هرچند با نگرشي عموماً تقليل

ي  سازنده همان ميزان كه بايد از شكل قهرآميز و يكسان يافته است. به سازيِ تفوق ويژه جهاني ديگري به
مثابه  توان و نبايد به جهاني پيش از اين جهان، به شكلِ بولدوزروار انتقاد كرد، نمي گراييِ كااليي شمول جهان

رو ممنوع  كم از اين هاي اجتماعي، فرهنگي و مادي، باز گشت. چنين بازگشتي دست صات وساطتدستگاه مخت
ها در  ي انسان مستلزم قرار و مدارها و توافقاتي جهاني است. روابط زنده» بوميِ زمين نظام زيست«است كه 

ي  حال وسيله و درعيناند  نفسه هاي زندگي اجتماعي نمايانگر ارزشي في ديگر و مجتمع سراسر جهان با يك
ها هستند كه بايد  كمكيِ مؤثري عليه انجماد و رسوبات اجتماعي و فرهنگي هستند. سرانجام، طبعاً خود انسان

درن چيره شوند و آن بتوانند بر دوران كاالييسر بگذارند؛ انسان شكلِ م ي اين دوران و  هايي كه ساخته را پشت
دلخواه ناديده بگيرد. فقط با طرح و شرح اين معضل و  ين واقعيت را بهدر آن اسيرند. هيچكس مجاز نيست ا

ي تصديق و تأييد  توان در چرخه كه در نهايت مي تضادهاي نهفته در آن، به سياقي متكي بر انتقاد از خود است
  دستگاهمند خود، گسستي پديد آورد و راهي به برون جست.

  ناپذيريِ پول پوشي ي چشم اسطورهـ  ٢

تر از وجود پول نيست. اين تجربه كه هركس پول  تر و متعارف راستي هيچ چيز بديهي جهان كاالها به در كل
شود و امكان دسترسي به ثروت  رسميت شناخته مي چون عاملي آگاه و صاحب اراده [يا سوژه] به دارد هم

فكر براندازيِ شكل كااليي و رو، حتي  نشين شده است؛ از همين اجتماعي را داراست، در ژرفاي آگاهي انسان ته
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كشيدن دست  كه گويي از كسي بخواهي از نفس شود. چنين است كردن آن هراسي بنيادين را موجب مي سپري
ترين ضرورت طبيعي  چون ژرف هاي مدرنِ پول، اجبار به فروختنِ خود، هميشه و هرجا، هم بشويد. براي سوژه

تواند در شكلي غير از شكل كااليي وجود داشته باشد در  جتماعي ميشود. اين فكر يا تصور كه ثروت ا پديدار مي
آيد. حتي كساني كه تفكري نقادانه دارند در برابر چنين  شمار مي چشمان اين آگاهيِ كژديسه، سراسر ديوانگي به

ين اتهام را دانند و تقريباً بالفاصله و نينديشيده پاي ا مغزي مي كنند، عموماً آن را تهي اي مقاومت مي انديشه
خواهد يا به دوران اقتصاد روستاييِ  پوت) كه اينجا كسي مي كشند (اغلب با اشاره به استالين و پل ميان مي به

  را برپا كند.» بر نيازها«خواهانه  تماميت» ديكتاتوريِ«وري بازگردد و يا حتي  دهقاني ـ پيشه

هاي سنتي واكنش  هم تفاوت ندارند؛ فقط چپاي با  كاران ذره در اين زمينه، امروز چپ سنتي و محافظه
پشت سخنان «كه:  ي فرانكفورتر آلگماينه مظنون است به اين مراتب شديدتر است. نه تنها روزنامه شان به دفاعي

اي ناگفته از بازگشت به اقتصاد طبيعيِ روستايي  ] پيرامون خرد محسوس، نهايتاً دفاعيهKurzانتزاعيِ كورتس [

ي  اي از داعيه مانده )، بلكه المار آلتفاتر نيز، كه باالخره كماكان ته*١٩١٠ره هشتم اكتبر (شما» پنهان است
داند. او در  سازي بدون پول را پوچ و حتي خطرناك مي انتقادي را براي خود حفظ كرده است، تصور اجتماعي

اي جهاني بدون كاالها  جامعه«نويسد:  مي»] رساني جهان سوم مركز اطالع[« iZ٣wمتني عليه من در مطبوعات 
، ١٩١(شماره » ي فروپاشي است، نه دورانِ مدرن. شكل پروژه ي جهانيِ غيرِكااليي و پول ناممكن است... جامعه

  ).١٩٩٣اوت/سپتامبر 

ي كاالها يگانه ميانجيِ  پول و مبادله وار و رايج است: از نظر او هاي نمونه استدالل آلتفاتر حامل همان قالب
كردنِ جهان به  زدايي است، همانا: پاره پاره معناي جامعه سازي است و بنابراين، الغاي آنها فقط به ممكنِ اجتماعي

نهادنِ سطحي از نيروي  وري، از دست هاي دهقاني و پيشه هاي كوچك، به واحدهايي سراسر كارا از مجتمع تكه
دست آمده است و بازگشت به فقرِ پيشاصنعتيِ محصوالت و نيازها. اين يگانه و  ون بهبارآوري كه تاكن

هاست كه در سنجش  اندازِ باصطالح فاتح تاريخي مدت سازي از چشم انگاريِ توليد كااليي و اجتماعي همسنگ
رسيد در آنها،  ر مينظ هايي كه به ناپذيرِ نظام بازار جهاني رسوا شده است. زيرا دوران با محك واقعيت خدشه

ي  دارانه با موفقيت جامه سازيِ سرمايه اي استوار و پايدار از اجتماعي كم در مراكز بازار جهاني، ايجاد منظومه دست
ي عروجش هنوز  اند. جايي كه نظام توليد كااليي در مرحله بروبرگرد سپري شده عمل پوشيده است، بي

ي تضادهاي دروني آن، چنان نيروهاي  واسطه پديد آورد، اينك، بهي بزرگي را  توانست نيروي پيونددهنده مي
تري را از ثروت  هاي بيش از پيش عظيم اند، كه دمادم توده آسايي پاي گرفته و گسترش يافته گريز از مركزِ غول

شوند و از  هاي سياسي مي ها و نظام كنند، در مقياسي جهاني موجب فروپاشي دولت شكل محروم مي كااليي

                                                           
ي آلماني متمايل به گرايش سياسيِ بورژوا ـ ليبرال، فرانكفورتر آلگماينه سايتونگ، است در نقدي به روبرت  اشاره به روزنامه *

  ماركسيست ـ مفقيد پرداز  كورتس، انديشمند و نظريه
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دهند. بنابراين، ورق  آمده را بر باد مي چنگ ي تاكنون به سازنده آوردهاي متمدن هنگام، دست طريق، هم اين
سازي و  ي اجتماعي خويانه معناي فروپاشي درنده برد آن به برگشته است: نه الغاي توليد كااليي، بلكه حفظ و پيش

  طور اعم است. هاي زندگي انساني به كردنِ شالوده ويران

شكل بايد در  سازيِ غيرِكااليي اندازي براي اجتماعي اي است كه گفتم پرسش ناظر بر چشم زمينه ين آن پس ا
 اين پس بار ديگر  دقت مشخص نشده است. نخست يك زمينه هنوز به عطف به آن طرح شود، هرچند كه خود

. بنا بر اين استدالل، همدوسيدگيِ ناپذير بودنِ وساطت پولي را بررسي كنيم پوشي استدالل مركزي براي چشم
]Zusammenhangچنان درهم بافته و » شده و مبتني بر تقسيم كار صنعتي«اي  ] اجتماعي و مادي در جامعه

نياز دارد. اين ادعا در نخستين نگاه كامالً بديهي و » تقليل پيچيدگي«ي براي »ابزار«كه به  غيرِ شفاف است
ي آن است. نخست پيوستار  گويانه اين وضوح صرفاً مديون خصلت همانكه  رسد، درحالي نظر مي روشن به

شود تا سپس ادعا شود كه پول براي چنين  فرض گرفته مي ي شكل كااليي پيش وسيله يافته به اجتماعيِ سازمان
نظام از طريق » تقليل پيچيدگي«هايي كه  ها و شيوه پيوستاري ضرورت دارد؛ چه حقيقتي آشكارتر از اين! اما راه

  اي عملي و خنثي نيست.»ميانجي«وجه صرفاً  هيچ دهند كه پول به طور واقعي نشان مي كند، به پولي اختيار مي

ساحتي  پول كرده است، چيزي نيست جز تك» كاراييِ«ي  ي كااليي را چنين شيدا نخست، آنچه آگاهيِ بتواره
هاي مشخص ـ  ي ساحت يت ناب و انتزاع از همهي كم گرايانه شمول كردنِ جهان، انقياد و تبعيتش از اصل جهان

» انشقاقات«لحاظ ساختاري متكي است بر  سازي سراسري جهان كه به محسوسِ پيوستار زندگي. اين عقاليي
هنگام جهان  آسا قهرآميز و ويرانگر است، بلكه هم نحوي غول مبتني بر نژادپرستي و تبعيض جنسيتي، نه فقط به

ي بازار جهاني به پيروي از اضطرار  داري در كشورهاي برنده ي سرمايه راند. جامعه يمرز پوچي م را دائماً به
] خود Systemrationalitätمحور [ هاي زندگي در عقالنيت دستگاه ي جلوه ماندگارش براي بازنمايي همه درون
زدگي،  خواهد واپس اجتماعي را برگزيده است كه مي ييها اي از تمايزگذاري در سپهرهاي گوناگون نقش شيوه

تواند  شود و نمي يافته ارضاء نمي اي را كه ديگر در فضاي خصوصيِ انشقاق دور ماندگي درماندگي و از ديده به
ويژه داللت  هم آورد و در خود ادغام كند. اين وضع به اي نهادين دوباره به گونه شكل كااليي و به ارضاء شود، به

درماني، نظام بهداشت و نيز صنعت مختص  مددكاري اجتماعي و روان هاي مربوط به دارد بر رشد عظيم بخش
هاي اداري،  ي دستگاه چنين، گسترش و تمايزيابي پردامنه گردي. هم به اوقات فراغت، تفريحات، فرهنگ و جهان

  هاي ديگري از همين تحول هستند. امنيتي و حقوقي و باصطالح حفظ محيط زيست جلوه

هايي دائماً فزاينده، نخست در سراسر جهان با  هاي ساختاري با هزينه ن درونيِ كاستياما اين تالش براي جبرا
ي بيستم]  ي نود سده گيريِ بحران جاري [دهه گونه كه در اوج شود (همان مرزهاي تأمين مالي روبرو مي

معضالت مذكور روشني آشكار است). حتي با تأمين پوليِ مكفي، تمايزگذاري در درون نظام راهي براي حل  به
انگاري، مكرر  شده بار ديگر در سطح نظام مندرج خواهد شد و از طريق فرآيند ناديده گرفته نيست. زيرا امر ناديده
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افزون بر اين، شمار  ]٥[شود. شود، بلكه همواره موقتاً پنهان مي ها جبران نمي شود. كاستي و چندين برابر مي
ديگر  هنگام عليه يك ديگر و هم اي كه در عطف به يك يافته اللهاي استق»زيرسيستم«عظيمي از سپهرها يا 

شوند، زيرا  شان بدل مي اي در ايفاي نقش اجتماعي ، خود به معضل تازه»ها زيرسيستم«كنند، يعني  عمل مي
براي ي پول  سخن ديگر، از معجزه به ]٦[دارند. كنند و از كار بازمي اي متقابالً سد مي نحو فزاينده ديگر را به يك

  ماند. تقليل پيچيدگي، چيز چنداني برجاي نمي

روي  هيچ ايِ بسيار پيچيده به ي فرآيند توليد و توزيع اجتماعي، حتي تقسيم كار فرامنطقه كه، در مرتبه دوم اين
هاي جابجايي  شدنِ فرآيندهاي توليد و جريان ناشي از الزامات مادي و عينيِ سطح باالي بارآوري نيست. جهاني

بلعد فقط و به تنهايي محصول منطقِ اقتصاد بنگاهي است. از  نحوي افراطي منابع را در خود مي كه بهمواد 
لحاظ فني معقول نيز هست  كه سطح امروزين پيشرفت نيروي بارآور نه فقط ممكن، بلكه به ديرباز روشن است

ي اطالعاتي، ارتباطي و خودكارسازي ها آوري هاي توليدي، واسازي و نامتمركز شوند. توقعاتي كه از فن كه چرخه
شناسان و  زده بودند. كم نبودند جامعه باورانه و هيجان وجود داشت، در اين زمينه حتي بسيار خوش

نوعي » بازآموزاندنِ كار«ي كه از اين روند استقبال كردند و اميدوار بودند كه آنها در كنار »پژوهان آينده«
اي جزئي را فراموش كردند، همانا قوانين  آنها البته در اين اميد نكته ]٧[ياورند.كردنِ اقتصاد را همراه ب اي منطقه

ي اين رويكرد است كه  از موضع اقتصاد بنگاهي دقيقاً وارونه» تمركززدايي«اجباري و الزامي بازار را. معناي 
توليد و  مراحلكردنِ  معناي تكه تكه ؛ برعكس، بهمحصوالت را همان جائي توليد كنيم كه مورد نيازند

سپاري كاركردها و سازمان فرآيند كنوني فعاليت اقتصادي در مقياسي جهاني است. بنابراين اجزاي گوناگون  برون
هاي بسيار  كردنِ راه شوند و با طي ديگر توليد مي هايي با فواصل بسيار دور از يك يك محصول در مكان

مثابه كاالي قابل  شوند و از آنجا به هم وصل مي اژ دوباره بهي مركزيِ مونت ي نقل و انتقال در كارخانه پرهزينه
  افتند. جريان مي فروش دوباره در مجاري جهانيِ توزيع به

                                                           
مددكاري اجتماعي و  هاي ي تالش حاصليِ همه شكل و نهايتاً بي ناپذيريِ نيازهاي كااليي اين، دليل بنيادينِ سيري  [٥]
  درماني است. روان
شكل را بشناسد؛  سازي كااليي آنكه تضاد بنيادين و درونيِ اجتماعي ها به اين رويكرد معترض است، البته بي ي سيستم نظريه  [٦]

د. مثال لوهمان بين را مي» جوامع مدرن«ها در  ناپذيرِ ناشي از اصطكاك سازي خسارات اجتناب در بهترين حالت در اين اجتماعي
]Luhmannپذيرندگي، چه بين جزء هم مسائل ادغام و به«نحوي سربسته از  ] به اندك ها و  سيستم -آميخته شدن، يعني قابليت

 Niklas Luhmann, Ökologische» (گويد. ي بين سيستم جامعه و محيط زيست سخن مي چه در رابطه
Kommunikation, Opladen, ١٩٨٦.(  

  ي آلماني: شناسيِ صنعت در كتاب قابل توجه ميشل ژ. پيوره و چارلز. اف. سابِل. ترجمه هاي مربوط به جامعه در بحثمثالً   [٧]

Michael J. Piore und Charles F. Sabel: «Das Ende der Massenproduktion – Studie über die 

Requalifizierung der Arbeit und die Rückkehr der Ökonomie in die Gesellschaft» (Berlin ١٩٨٥). 
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مراتب  از منظر مناطق [گوناگون كشور]، كامالً همانند متمركزسازيِ به اقتصادي،» تمركززداييِ«بنابراين 
ي شركت فولكس واگن در شهر ولفسبورگ  شديدتري است. البته درست است كه مراكز عظيمي مانند كارخانه

 گيرد كه اي مي جانبه دهند، اما جاي آنها را مراكز مجازي همه نحو روزافزوني از دست مي شان را به كارايي
اي از  نحو بسيار گسترده ها به نظر هزينه ي كل جهان هستند. كاركردهايي كه در تقسيم كار از نقطه دربرگيرنده

ديگر هماهنگ  شان با يك هدف و تحقق ارزش اند، در عطف به ديگر منفك و به عناصري مجزا بدل شده يك
گيرند. و از آنجا كه اين  يابنده) قرار مي فرد (و همواره شتاب شوند و در تابعيت يك كنش توليدي منحصر به مي

خوردگيِ روندهاي  ها در نهايت بايد از آن پيروي كنند، پيوندها و گره روندي رايج و حاكم است كه شركت
هاي  دهند. شبكه شوند و شفافيت خود را از دست مي تر مي جابجاييِ مواد در سراسر جهان بيش از پيش پيچيده

هاي منفرد اقتصادي  روند و بنگاه گاههاي بازناشدني و سردرگم درهم فرو مي ر گرهي اقتصادي د هم بافته به
هاست  شان چراغِ قيمت كه يگانه راهنماي ناگزير بايد با چشماني بسته راه و چاه را در اين فضا بجويند، جايي به

اي  . آنها نه فقط عالقهافكند شان پرتوي گريزان مي هاي ي راهنماي هزينه و عايدي گاه بر صفحه كه گاه و بي
ي توليد و تأثيرات مقدماتي و تالي آنها را درك كنند، بلكه با  ندارند روابط معطوف به تأمين مواد در هر شاخه

هاي كنترل اطالعاتي و  ترين سيستم ها و با كاربست پيشرفته ترين تالش توجه به شرايط موجود حتي با بيش
  ]٨[برخوردارند.سختي از چنين امكاني  الكترونيكي به

ي  شيوه خودي خود، به اندازي سراسري و بنابراين نه به شكل نه فقط از چشم ي كااليي كه، جامعه سوم اين
مثابه پيوستار زندگي  ي اين جامعه به شده اي بسيار پيچيده است، بلكه و عمدتاً دربرابر افراد اتميزه ساحتيِ ويژه تك

كه چگونه اين افراد بايد در اين فضا راه و  شود. اين گانه و خارجي ظاهر ميچون قدرتي بي اجتماعيِ خود آنها هم
طبيعت «ي خصوصي آنهاست؛ و مادام كه اين  شان سروسامان بدهند، مسئله شان را بجويند و به زندگي چاه

ر خواهد شد. و چاه طبعاً دشوارت شود، يافتن راه  تر و عبورناپذيرتر بدل مي روز به جنگلي انبوه روز به» ثانوي
اي ساختاري است. در چنين شرايطي، اگر افراد  ي افراد در قبال كل جامعه، خود پديده تفاوتي فزاينده بنابراين بي

مشغول  رود برآيند، ابداً لزومي ندارد كه دل كه از آنها انتظار مي» هايي نقش«ي ايفاي  جامعه بخواهند از عهده
كوشند  اند. حتي آنجايي كه مي كنند چگونه و كجا توليد شده مصرف مياين پرسش شوند كه چيزهايي كه روزانه 

                                                           
و » بومي ي زيست ترازنامه«ي  نويسد، براي تهيه ) مي١٩٩٤، مارس ٢٥ي  (شماره» ي اقتصاد هفته«ي  طور كه نشريه مثالً، آن [٨]

دند: كار بو ونيم(!) مشغول به ي پژوهشي سه سال اي، دانشمندان در سه مؤسسه بندي شير پاكتي و شير شيشه بين بسته  مقايسه
بندي با محيط زيست  بسته كه سرانجام به اين نتيجه برسد كه اين پرسش كه كدام سيستم اسناد اين پژوهش، پيش از آن«

اي است كه  محصول ساده و اين، تازه مربوط به» كند. ي قطور را پر مي پرونده ٩سازگارتر است، وابسته به شرايط گوناگون است، 
 ] براي تكنيكFrauenhofer Institutي فراووِن هوف [ ن عضو مؤسسهساولريش ني«است.  هاز مواد بسيار اندكي ساخته شد

اي، مثالً  نويسد: اگر قرار بود با همين روش براي محصول تكنيكي پيچيده ) در شهر اشتوتگارت ميIPAتوليد و اتوماتيزاسيون (
با  –فراهم شود، دانشمندان » بومي ي زيست ترازنامه«ي گوناگون است، يك  ماده ٨٠يك ماشين لباسشويي كه مركب از 

  »سال زمان نياز داشتند. ٧٠حدود به  –اي صرفاً تخميني  محاسبه
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شوند. زيرا اوالً در بهترين حالت  اي مستأصل مي دست آورند، در انجام چنين وظيفه تصوري از اين وضع به
ياً امكانات شان سر درآورند و ثان ي تأمين ببينند و از شيوه را هاي بسيار كوچكي از رد و نشان مواد توانند برش مي

هاي اخير،  سازي و تفرد در دهه ويژه موج پراكنده به ]٩[شدت محدود است. تأثيرگذاريِ عملي بر اين روندها به
ها به اين حجمِ  هاي حياتي زندگي انسان ترين نقش ي بيش شدنِ پيوستارهاي جهانِ زندگي و احاله مايه تهي
آسايي افزايش داده است. ديگر راهي براي گريختن از زيرِ  و غولنح ي جامعه، فشار بر افراد را به شكل و قواره بي

هاي دوران  ي جامعه خردستيزي شده حال افراد اتميزه بارِ اجبارِ دائمي خريدن و خود را فروختن وجود ندارد. درعين
بايد بكوشند كنند و  معناي دقيق كلمه بر تن و جان خود لمس مي تر و به ي مدرن را هرچه مستقيم دارانه سرمايه

ها  وآمد مرگبار در خيابان ي رفت اي انفرادي خنثي كنند: مثالً از غلبه بر مصيبت روزانه شيوه اين خردستيزي را به
ها گرفته تا نگراني براي سالمت جسماني و رواني، كه دائماً در معرض فشار عصبي و سموم روزمره است،  و جاده

كه به اين  ستيز است. چنين است لحاظ ساختاري كودك ه بهتا پرورش و حفاظت از كودكان در جهاني ك
شونده با  تر و سنگين روز سخت رسيم كه چگونه پيروزي در جنگي روز به پارادخش [پارادكس] مي

ي  دهنده ي تقليل وسيله«ي سامان و ساختاريافته با نظام پولي، بدون اين  هاي زندگي روزمره خردستيزي
كه افراد بيش از پيش  شود؛ حتي زماني چون امري غيرِ قابل تصور پديدار مي راد هم، در چشمان اف»ها پيچيدگي

سادگي  شوند. اين، اما به تر مي آگاه» وسيله«نسبت به ويرانگريِ پيوستار جامعه و بنابراين از تأثير عملي اين 
  نيست، بلكه بازتاب واقعيتي بتواره است.» ادراكي كاذب«ِ

چون ايدئولوژي  ، هم»تقليل پيچيدگي«اش در »كارآيي«دليل  هم به ريِ ظاهريِ پول، آنناپذي پوشي بنابراين چشم
كه چگونه  شود. دربرابر مدافعان پول بايد گفت كه برعكس، مسئله در حقيقت اين است غل و غش برمال مي بي
يريِ آن است، از ميان ناپذ داري را كه بيان اعوجاج و دوام ي سرمايه محور جامعه توان پيچيدگي زائد و نظام مي

ي نظام [يا در سطح منطقيِ  ي معضالت در مرتبه برداشت. بديهي است كه چنين هدفي با حذف قهرآميز همه
دري از  شكل [زندگي اجتماعي] و پرده ساحتي بودنِ كااليي سيستم] قابل دستيابي نيست، بلكه فقط با الغاي تك

تقليل «بيان ديگر: مسئله صرفاً بر سر  وان به آن نايل شد. بهت ها[ي اين جامعه] مي پيوستارهاي مادي شبكه
كه تنوع كيفيِ واقعي را ممكن  اي از پيچيدگي اجتماعي است هاي تازه نيست، بلكه ايجاد شكل» پيچيدگي

ي معناي اين سخن، مايلم اينك  ي پيوستار اجتماعي بر فرد نيستند. درباره هنگام متضمن سلطه كنند و هم مي
  هايي را طرح كنم. و راه و چارهتأمالت 

  بخش هاي رهايي نيروي بارآور اجتماعي و بالقوگيـ  ٣

                                                           
شد  هنگام خريد دگرگونيِ اجتماعي پديد آورد و مكرراً برايش تبليغ مي خواست در رفتار افراد به كه مي  اي»استراتژي«  [٩]

ساختن وجدان طراحانش بود و بنابراين  پسند و پر سروصدا)، نهايتاً فقط در خدمت آسوده نظر از شايد برخي عمليات عامه (صرف
  انگاريِ فرآيند جاريِ ويرانگري، برمال شود. مثابه شكلي از ناديده هتواند ب مي» استراتژي«خود همين 
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آوريِ خط توليد و  وارِ متمركز مبتني بر فن آمد كه توليد توده نظر مي در دوران فورديسم احتماالً هنوز چنين به
آوريِ اجتماعيِ باالست. و اين آوري، شرط الزم و كافي بار ساختاري تمام مناطق و متناظر با اين فن آرايش تك

طور عام با انتقاد از سطح  ي توليد متمركز به كه چرا نقد تاكنونيِ شيوه تواند دليلي باشد براي اين گمان مي بي
رو تمركززدايي از  طور اعم، پيوند خورد. از همين آمده به دست سازيِ به پيشرفت نيروي بارآور و اجتماعي

پوشي فراگير از علوم  وري و چشم ي زندگي دهقاني ـ پيشه شيوه ير فقط با بازگشت بهناگز پيوستارهاي زندگي به
بوم و اقتصاد معيشتي كه  هاي حفظ زيست طبيعي و فنون جديد قابل تصور تلقي شد. موضع مبتني بر شالوده

گرفت كه  اء ميمنش» ترفند«سادگي از اين  ويژه طي ده تا پانزده سال گذشته محبوبيت عمومي يافته بود به به
دو جريان،  كردند، رنگ و جاليي مثبت بزند. اين تصوير مي گران بازار برانگيزي را كه توجيه ي مطلقاً وحشت چهره

ي يك سوءتفاهم بنيادين هستند. آنها نيروي  كنند اما در اساس نماينده هرچند مواضعي متقابل را نمايندگي مي
كنند  ميانجي يكي و همان تلقي مي ي مناسبات توليد حاكم، بي با هيأت ويژهيافته را  دارانه گسترش بارآورِ سرمايه

دانند. اما اگر ما نيروي بارآور اجتماعي را در  معناي رد يا قبول ديگري مي و بنابراين رد يا قبول هريك را به
ه در هر مورد بايد تر از توانايي عمومي انسان در تصرف در طبيعت ندانيم ك تر يا بيش ي نخست چيزي كم وهله

لحاظ تاريخي تعريف شود، آنگاه اين داوري بايد متمايزتر باشد. طبيعي است كه شكل اجباري ارزش نسبت به  به
ي علم طبيعي  دهنده محتواي آن ظاهري [و مستقل] نيست. اين شكل نه فقط بر كاربردهاي فني ـ سازمان

حال  با اين ]١٠[كند. ريزي و ايجاد مي بيعي را پيگذارد، بلكه خود شكلِ شناخت علم ط اثري آشكار مي
ها را در اين سطح پديد آورده است كه  ي كاملي از بالقوگي همين دليل) زنجيره داري نيز (و شايد دقيقاً به سرمايه

شناختي  گري و بيگانگي نيستند. پافشاري بر اين موضع ربطي به ايمانِ غايت اي براي سلطه، ويران فقط وسيله
يك از اين  داوري پژوهش كنيم كه كدام رقي ندارد، بلكه فراخواني است با اين هدف كه بدون پيشبه ت

تر دارند و  بخش قابليت گسترانيدنِ بيش شكل در معنايي رهايي ها فراسوي قوانين اجباريِ كااليي بالقوگي
  يك را بايد رد كرد. كدام

دارانه  افزايي سرمايه يابي و ارزش لوم طبيعي كه در فرآيند ارزشدر اين راه طبعاً بايد نه فقط فنون و كاربردهاي ع
كرسي  اند خود را در بازار به هايي در معرض ديد قرار گيرند كه نتوانسته تر بديل مراتب بيش اند، بلكه به موفق بوده

يافتن وسائل  غلبهخواهيم به موفقيت و  عنوان نمونه مي موارد، به اند. در اين حاشيه رانده شده بنشانند يا به
آهن و  سو و استفاده از منابع انرژي فسيلي [نفت، گاز، ذغال...] اشاره كنيم. جايي كه راه ونقل انفرادي از يك حمل

گيرد و اقداماتي براي استفاده از انرژي خورشيدي، كه پيشاپيش در  قطار بيش از پيش در موضع دفاعي قرار مي
                                                           

ي كافي  نوشت، به اندازه» نقد بارآوري«كه روبرت كورتس در نقدي كه تقريبا ده سال پيش به  اين يكي از آن وجوهي است  [١٠]
  مورد توجه قرار نداده است. نك:

Marxistische Kritik ٢ und ٣, Erlangen ١٩٨٦ und ١٩٨٧. 
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تواند  ندارد و نمي» نظام فنون«قضيه ربطي به اجبارهاي عيني  اينگيرد،  قرن نوزدهم موجود بودند، صورت نمي
شكل ناشي است (كه خود را  ي كااليي ي جامعه يافتگيِ بتواره براساس اين مبنا تبيين شود، بلكه فقط از سامان

نيروي بارآور و ي جبري بين پيشرفت ا كند). رابطه ي ماشينِ شخصي آشكارا بيان مي ويژه در ستايش احمقانه به
يابي آن در دستگاه مادي ـ اجتماعي وجود ندارد. برعكس، تقريباً هميشه امكانات كاربرديِ گوناگوني در  تشخص
ي شناخت [علمي] وجود داشت و وجود دارد كه امكان گزينش بين آنها موجود است؛  ي معيني از درجه هر مرتبه

دور  ها را دراساس به توان طيف وسيعي از امكانات و گزينش اين ادعا طبعاً شامل اين امكان نيز هست كه مي
كه از  داري، فرآيندي كور است ي سرمايه البته در شرايط جامعه» گيري و گزينش فرآيند تصميم«افكند. اين 

هاي اخير در  ي كه در دهه»هاي بديل طرح«رو بسياري از  كند. از همين هاي رقابت و بازار پيروي مي مندي قانون
وآمد عمومي شكل گرفتند نتوانستند در مقياسي  ريزيِ شهري و رفت هاي توليد انرژي، كشاورزي، برنامه هحوز

ي آنها اصالً با منطق حاكم نظام سازگار نبودند يا فقط بنا بر شروطي  ي اجرا درآيند، زيرا همه مرحله وسيع به
هاي  طور مشخص به بالقوگي دليل آنها به همين حال و دقيقاً به توانستند با آن سازگار شوند. با اين مي

  ي كاربرد نيروي بارآور داللت دارند. كار نيامده شكوفاناشده و به

ي علوم طبيعي از جهان پاي  هاي اخير درون و بيرون از چارچوب علوم طبيعي نقدي به نگره رو در دهه از همين
ي  دور افكنده و شيوه ي نگرش به جهان را به سودههاي كهنه و فر ها و شيوه گرفته و رشد يافته است كه پارادايم

ي علمي  عبارت ديگر، توسعه طور اعم مورد پرسش قرار داده است. به نگرشي ظاهري و ابزارگونه به طبيعت را به
گذاري با خود و تأمل پيرامون خود را نيز به ارمغان آورده است.  ترديد قابليتي بنيادين براي فاصله و اجتماعي بي

نيز داللتي است بر امكان اصوليِ رهاكردنِ علوم طبيعي مدرن از يوغ شكلِ كااليي، و بر امكانِ نگاه انتقادي اين 
قيد و شرط تسليم نگرشي بشويم كه اين  آنكه بخواهيم كوركورانه و بي اند، بي به دانشي كه اين علوم پديد آورده

ناسبتي براي دست روي دست گذاشتن باشد، زيرا اوالً كنند. البته اين رويكرد نبايد م علوم از جهان عرضه مي
انتقاد از خود علوم طبيعيِ مدرن در آغازِ راه است و ثانياً، اگر اين انتقاد از خود با نقدي نظري و عملي با نقد 

  نتيجه خواهد ماند. پيوستارهاي اجتماعي مبتني بر ارزش پيوند نيابد، بي

  اجتماعي تمركززدايي از روندهاي مادي ــ  ٤

ي فورديسم نيز) وراي  داري (در دوره ي سرمايه توان گفت كه در هر مرحله از توسعه به اين ترتيب اساساً مي
كم  از نيروي بارآور اجتماعي وجود داشته يا دست» بديلي«افزايي [سرمايه] كاربردهاي  يابي و ارزش اجبار ارزش

تضاد بين نيروي بارآور و روابط توليديِ » نقالب ميكروالكترونيكيا«ي  اند. اما با استقرار و غلبه قابل تصور بوده
اجبار «طور اخص  توان به نمايش درآمده است. بنابراين ديگر نمي شكل در سطح پديداري نيز آشكارا به كااليي

ي خود بدل  هاي نوآفريده براي تمركززدايي دقيقاً به وارونه كه چرا بالقوگي را دليلي دانست براي اين» عينيِ فني
ترين نمايندگان جريان انتقاد بنيادين به  ]، يكي از مهمOtto Ullrichاند. به اين نكته حتي اوتو اولريش [ شده
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» ي جهاني مرتبه«اش زير عنوان  ١٩٧٩نيروي بارآوري از موضع دفاع از محيط زيست، نيز در كتاب سال 
دليل ضرورتي عيني به  ميكروالكترونيك ـ ن. ت.) نه به آوري (يعني عناصر اين فن«ناگزير اعتراف كرده است:  به
توان اين  سازيِ مبتني بر قدرت متمركز منجر شوند، زيرا مي ناگزير بايد به اجتماعي برند و نه به بست راه مي بن

آوري  توانند از اين فن كار بست. معضالتي كه مي عناصر را در واحدهايي كوچك، خودمختار و غيرِمتمركز به
آوري امروز وجود دارند، منحصراً بر  پاي اين فن شاء بگيرند، معضالتي كاربردي هستند؛ و معضالتي كه هممن

  ]١١[»اند. دارانه متكي ي توليد صنعتيِ سرمايه تر از همه بر شيوه روابط اجتماعي و مهم

ي  آمده دست ي به مرتبهشكلِ منابع مادي كه در  كه تمركززداييِ غيرِكااليي اينك پرسش اصلي طبعاً اين است
ها و  توان در چارچوب بحث مورد قطعاً مي تواند داشته باشد؟ در اين نيروي بارآور قابل اجراست، چه سرشتي مي

ي  هايي انتقادي عرضه كرد؛ مثالً در زمينه بوم، گزارش هاي معطوف به [مناسبات] بديل و زيست ها و طرح ديدگاه
نظر  ونقل، معماريِ مناطق مسكوني و از اين قبيل. در اين ارتباط، به و حملتأمين انرژي، كشاورزي، ارتباطات 

] در فضاي انگليسي ـ آمريكايي جالب است كه Sustainability - Debatteداري [ ي پاي ويژه نظريه من به
 ]١٢[،ه استهاي اخير بيش از پيش در آلمان هم مورد توجه قرار گرفت گرايانه دارد و در سال راستا و گرايشي عمل

                                                           
[١١] Otto Ullrich: Weltniveau, Berlin ١٩٧٩, S. ١٣١. 

مدرن را بايد در رشد نيروي بارآوري » ي صنعتي جامعه«استدالل اولريش در اينجا بسيار نامنسجم است، زيرا، اگر علت ويرانگري 
صرفاً بر مناسبات «اند بايد  و علوم طبيعي غربي جستجو كرد، پس چرا معضالتي كه امروز از ميكروالكترونيك منتج شده

شود سربسته اعتراف كند كه مسلماً تضادي بين رشد نيروهاي بارآور و  ش در اينجا ناچار ميمتكي باشند؟ البته اولري» اجتماعي
ي  گيرد. به اين ترتيب طرد پردامنه اي منطقي در استدالل خود نمي يابي وجود دارد، اما از اين تضاد نتيجه شكل اجتماعيت

 –ي زندگي دهقاني  ي شيوه كننده ي تجليل رمانتيك زاويهماند و فقط از  ميكروالكترونيك از سوي او يكسره نامستدل باقي مي
  قابل تبيين است. وري پيشه

  نك، مثالً:  [١٢]

Robert L. Thayer, Jr.: Gray World, Green Heart, New York ١٩٩٤. 

  و برخي مقاالت در:

Franz Nahrada u.a. (Hg.): Wohnen und Arbeiten im Global Village, Wien ١٩٩٤. 

] زير عنوان Bauhaus Dessauي باوهاوسِ دساو [ ي جالب در جمهوري فدرال آلمان، طرحي است كه مؤسسه شيوهيك 
  دنبال كرد. نك:)]» nachhaltigي پايدار [يا خودكفا و سازگار با طبيعت ( توسعه«

Stiftung Bauhaus Dessau u.a. (Hg.): Wirtschaft von unten, Dessau ١٩٩٦. 
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ي شهري و  هاي منفرد و پراكنده را در طرحي جامع پيرامون توسعه كه دانستني زيرا تالش و هدفش اين است
  اي گرد آورد. منطقه

نزديك «ترين بخش از منابع ماديِ  ها نظر به اين سو دارند كه بخش بزرگ يا حتي بزرگ ي اين طرح تقريباً همه
هاي مسكوني توزيع كنند؛ كاري كه  در سطح منطقه، شهر يا حتي مجتمع صورت غيرِمتمركز را به» به مصرف

توان پيوستار اجتماعي  ها، مي براساس اين طرح ]١٣[.ي است ا شده ايِ هماهنگ البته مستلزم زيرساخت فرامنطقه
اي و  ديگر از چرخشي محلي، منطقه شده و معطوف به يك بندي چون دستگاهي طبقه وساز مادي را هم سوخت

هاي گوناگون كه در آن، هرچه سطح باالتر باشد،  ها يا مرتبه اي تصور كرد، مثالً مانند هرمي با پله فرامنطقه
شود (و اين، كامالً در تقابل است با مولوخ اجتماعيِ  تر مي هاي مادي كم بافتگي همتمركز و تراكمِ در

رمي است شكل، كه ساختارش بيش كاالييها  ي سيستم كه روي سر ايستاده است). در زبان نظريه تر همانند ه
هاي  در آن بخشناميد كه » مراتب سيستمِ متداخل سلسله«چون  [سيبرنيتيك] شايد بتوان اين ساختار را هم

ها فقط مركب از  سازي بين اين بخش ي شبكه درجه«كه  ، درحالي»اند هم متصل از درون] محكم به«[منفرد 
  ]١٤[است.» روابطي اندك و برگزيده

يابي به خودمختاري عظيمي در  شكل، دست آساي كااليي كننده در قياس با ساختار غول دگرگوني كيفي و تعيين
هاي مهمي از منابع مادي خود دسترسيِ مستقيم داشته  بخش توانند به كه بار ديگر مي استها و مناطق  محل

] مغالطه شود. برعكس، Autarkie] و خودبسندگي [Autonomieباشند. البته در اينجا نبايد بين خودمختاري [
آورانه در مقياسي  و فنسازيِ سازماني، علمي، ارتباطي  ناگزير مستلزم شبكه چنين شكلي از تمركززدايي حتي به

ترازشدنِ شرايط  تواند هم بندي و نامركزگرايش نمي دليل سرشت مرتبه حال چنين وضعيتي، به جهاني است. با اين
اي مراوداتي [لُجيستيك] براي  چون شالوده تر هم زندگي در سراسر جهان را باالجبار پديد آورد و بايد آن را بيش

كه كامالً برخالف  ي باالي نيروي بارآور است اي در مرتبه سازي نين شبكهي تنوع درك كرد. نخست چ توسعه
دهيِ  تواند فضاهاي ضروريِ آزاد جوالن و ابتكار را براي آفرينش و سازمان تصورات اقتصاد معيشتي مي

بارآور و هاي تاريخاً  كه بالقوگي ها بگشايد. زيرا، زماني پيوستارهاي زندگي اجتماعي در برابر شهرها و منطقه
آمده نتوانند با خودانديشي سراسر شكوفا شوند، بلكه خيلي ساده از دست بروند، آنگاه طيف امكانات  فراچنگ

                                                                                                                                                                                     
تواند هر شكل  اش مي بودگي كه در نامتعين ] تا آنجاييSustainability/Nachhaltigkeit[ »داري پاي«ي  البته مقوله

ي  توده«سرايي سياسي  سرعت در ياوه برانگيز است. از همين رو به خود بگيرد، مناقشه به أييدآميزي [نسبت به وضع موجود]ت
  زنند، جا باز كرده است. و مزخرفاتي از اين دست حرف مي» ردا رشد اقتصادي پاي«در شهر بن (گراس)، كه از » حاكمان

كنند، هرچند  پردازان جنبش بديل [يا آلترناتيو] (اوتو اولريش، يوزف هوبر و ديگران) نيز بر اين نكته پافشاري مي ظريهن  [١٣]
(برلين، » سوي بهشت هايي به راه« ها آندره گورتز در كتابش ترينِ اين ورانه. از نظر من جالب همواره از موضعي كمابيش پيشه

  ) است.١٩٨٣
[١٤] Frederic Vester: Neuland des Denkens, München ١٩٨٤, S. ٤١. 
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شكل گشوده  هاي پيشا ـ كااليي بندي شود و به اين ترتيب راه بازگشت تنگناي شكل گزينش نيز فروبسته مي
  خواهد شد.

گمان در جزئيات قابل  سازي تعلق دارند، بي از اجتماعيها يا كاركردهايي به چه سطحي  كه چه نقش اين
ي  نوبه بيني نيست. اين تصميمات بايد در مشورتي آزاد و عمومي اتخاذ شوند. چنين قول و قرارهايي نيز به پيش

هاي  ها و كنش (با توجه به ايده ]١٥[هاي دقيق منابع مادي و اجتماعي خود متكي خواهند بود بر پژوهش
توانند  وجه نمي هيچ هاي نامتمركز. اما اين قول و قرارها به سازي با توجه به تجربيات عمليِ شبكهتاكنوني) و 

هاي آگاهانه  كردن ها و سبك و سنگين لحاظ فني خصلتي خنثي داشته باشند، بلكه ضرورتاً متضمن ارزيابي به
ي نخست عبارت از  عي در وهلهوساز اجتما سازيِ راديكالِ پيوستارهاي سوخت هستند. براين اساس، وارونه

فرآيندهاي توليد و ديگر روندهاي مادي در مقياسي بسيار وسيع است، فرآيندهايي كه فقط منتج از » گندزداييِ«
اند. و سرانجام، طبعاً پرتوافكندني (خود) منتقدانه بر ساختارِ نيازها كه سازوكاري  دارانه پيوستار شكلِ سرمايه

شكل دارند. كااليي  

هاي  شرط جا با اطمينان گفت كه اگر پيش توان تا همين دستي كنم، مي هاي آتي پيش نكه بخواهم بر بحثآ بي
هاست اين امكان وجود دارد كه اغلب اجناس مصرفيِ مورد نياز  لحاظ فني مدت الزم فراهم آمده باشند، به

است كه در مراكز محوريِ توليد  پذيري شدنِ انعطاف مستقيم، در محل توليد شوند. گواه اين ادعا اتوماتيزه
هاي  هاي داراي كنترل الكترونيكي، ماشينْ ابزارها، دستگاه داري رايج و بسيار متداول است. ربات كااليي سرمايه

ي كار وابسته نيستند، امكان  ناپذير به روندها و مراحل استانداردشده نحوي انعطاف ليزري و غيره كه ديگر به
افزارها، همانا  آورند. بيش از پيش نرم وجود مي گوناگون و روندهاي توليديِ متنوعي را بهريزيِ عمليات  برنامه

اند.  كننده در توليد بدل شده دلخواه قابل بازتوليد است، به عامل تعيين ي نقل و انتقال به دانشي كه بدون هزينه

                                                           
هايي كه بنا بر سطح پيشرفت و  ي كاركردها و فعاليت تواند كماكان اين باشد كه همه سرمشق و راهنماي عمومي مي  [١٥]

ي  اي انجام پذيرند، به اولين سطح باالتر از شبكه سطح محلي يا در چارچوب منطقه نحو معقولي در توانند به امكانات موجود نمي
ها ممكن است از توان شهر براي حفظ تعادلِ استوار خود خارج  ثباتي ها و بي در هر رويداد، عدم تعادل«اجتماعي واگذار شوند. 

تر، در اولين سطح(هاي)  ابه عناصري در نظام اجتماعي گستردهمث ي تعادل و ثبات به شوند. در اين حالت بايد منابع برقراري دوباره
بومي و اجتماعي، اصل جستجوي تعادل در چارچوب  مثابه استراتژي سراسري خودكفايي زيست باالتر جستجو شوند. به

آميز سطوح  وفقيتهاي محلي با [نهادهاي] بيرون از خود، توان آفرينش م شهر/سيستم يا آمادگي براي مذاكره پيرامون عدم تعادل
قانون دوم «ي اهميتش،  واسطه ترين سطح در شهر، دارد. اين اصل، به داري و خودكفايي را، با عزيمت از پايين باالتري از پاي

  م]. نك: –[در اصل به انگليسي » شود. نيز ناميده مي» داريِ عقاليي پاي

Richard S. Levine: A Strategy for Negotiating a Sustainable Future – Sustainable Village 
Implantations, in: Franz Nahrada (Hg.): Wohnen und Arbeiten im Global Village, Wien ١٩٩٤, S. 
٢٠٨. 
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هاي صنعتي در صنايع  كاربست ربات ي اين روند تا كجا گسترده خواهد شد، هم اكنون در افزايش كه دامنه اين
ي  هفته«ي  بخش متوسط [عمدتاً غيرِسهامي و در مالكيت شخصي] هويداست. بنا بر گزارش نهايي نشريه

ها  در اين فاصله استفاده از روش«ي نمايشگاه صنعتي در شهر هانوفر،  ) درباره١٩٩٤آوريل  ١٩(شماره » اقتصاد
بنابراين » صرفه است. ترين واحدها مقرون به كوچك و كوچك وار اشياء ودهتو صنايع اتوماتيك حتي تا توليد 

به هاي تازه براي توليد اجناس مصرفيِ متنوع در مناطق و شهرهاي متفاوت  آوري ي نامتمركز از فن استفاده
  ]١٦[منطق چنين رويكردي تعلق دارد.

اي  سازي در مرتبه ونقل و نيز اجتماعي ت، حمليافته و متناسبي از ارتباطا وضعيتي ساختار توسعهشرط چنين  پيش
انبارشده كه امكان  هاي توليديِ پيش مراتبي از مواد و كارمايه شده و سلسله بندي فراگير است؛ نظامي طبقه

تر از همه شامل توليد  طور واقعي نيز تمركززدايي بشود. مسلماً اين امر مهم تمركززدايي را داشته باشد و به
ي بزرگي از مراحل پيشين توليدي را  است، اما بخش عظيمي از صنايعِ مواد پايه و زنجيره وسايلِ توليد

خود براي توليد  هاي مختص به گيرد. بنابراين معقول نخواهد بود كه هر منطقه يا هر شهر كارخانه دربرمي
خود براي  ع مختص بههاي صنعتي تا تراكتورها را داشته باشد، به همان نسبت كه معقول نيست از صناي ربات

ونقل  چنين توليد وسايل حمل توليد فوالد يا توليد مواد شيميايي و مصنوعي در حد نياز خود برخوردار باشد. هم
هاي انرژي خورشيدي يا  بزرگ و يا محصوالت ويژه و بعضي محصوالت استاندارد بسيار پرشمار (مثالً آينه

  هاي اجتماعي قرار داشته باشد. مراتبِ باالتري از شبكهي كارِ  هاي كامپيوتري) بايد در حوزه چيپ

كم گرفت.  ي مادي دارد را دست بردهايي كه چنين دگرگوني راديكالي در پيوستار شبكه توان راه هيچ روي نمي به
طريق  ونقل است. از اين وآمد عمومي و حمل آمدهاي مهم آن دگرگوني كامل ساختار نظام رفت مثالً يكي از پي

شدنِ توليد محصوالت با هدف  ونقل، كه منحصراً و صرفاً ناشي از جهاني ترين بخشِ نياز به حمل ط بزرگنه فق

                                                           
  توان نزد ويلي بريتر يافت؛ نك: برخي تأمالت در اين راستا را مي  [١٦]

Willy Bierter: Mehr autonome Produktion – weniger globale Werkbänke, Karlsruhe ١٩٨٦. 

  ي تأمين انرژي، نك: در حوزه

Hermann Scheer: SonnenStrategie, München ١٩٩٣. 

ي تأمين انرژي (و در پيوند با آن، از كل توليد) نه تنها ممكن، بلكه، اگر  كند كه تمركززدايي از شيوه طرح مي شر به تفصيل
ها) استفاده شود،  ي گياهي، جريان آب و مانند اين نرژي (خورشيد، باد، توده] اregenerativمنحصراً از منابع باززاي [

  ناپذير است. اجتناب
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رود، بلكه اصل  از ميان مي ]١٧[ي كاالهاي استانداردشده است، افزايي و توزيع و فروش توده يابي و ارزش ارزش
ي  به نقطه» الف«ي  ساخته از نقطه يمشود. اگر امروز براي انتقال مواد خام و ن تقدم مطلق سرعت نقض مي

ها و قطارهاي  شوند تا براي عبور كاميون اي مهم است و بنابراين كوه و دره صاف و پر مي هر دقيقه» ب«
السير مناسب شوند، اين امور با هيچ ضرورت مادي مطابقت ندارند. اقداماتي از اين دست بيش از هرچيز  سريع

ها  افزاييِ مطلوب سرمايه است، جبري كه چنان در ژرفاي آگاهي انسان ي و ارزشياب بيان جبر حاكم براي ارزش
شمارند. بديهي است كه به اين دليل  شان هر دقيقه را مي»اوقات فراغت«خانه گزيده است كه حتي درحين 

هايي  كه شكل كننده اين است ي زندگي ارتقاء يابد. برعكس موضوع تعيين مقام دگمِ تازه نبايد كُندي و لختي به
ترين مانع و رادعي در  ها و اشياء ميسر شوند. مثالً كوچك سازگار با شرايط عيني و موقعيت براي جابجايي انسان

در دو يا سه » جويي صرفه«برابر مسافرت آسوده و سريع و قطار وجود ندارد، اما كامالً ابلهانه است كه براي 
  ساعت زمان حركت، كل طبيعت را ويران كنيم.

داليل زيست ـ بومي بايد كاهشِ راديكال، بسا ازميان برداشتنِ كامل،  كم به ونقل دست غيير ساختار نظام حملت
هاي  آهن و ديگر شكل ي راه موازات آن گسترش شبكه ي شخصي و هواپيما را شامل شود و به وآمد با وسيله رفت

شكل  چنين اقداماتي از منظرِ آگاهيِ كااليي ممكن است ]١٨[.وآمد عمومي و مشترك را دربربگيرد زيانِ رفت بي
كه اگر فقط براي يك لحظه به  ) تلقي شود، درحالي**معناي دقيقِ كلمه چون نقضِ خودمختاريِ فردي (به هم

ي وابسته به اتومبيلِ  اين اقدامات از اين زاويه نگاه كنيم كه چگونه فضاي شهرها و طبيعت با اين جامعه
كردنِ بارِ فضاي طبيعيِ زندگي، كيفيت  شده است، خواهيم ديد كه آنها در كنار سبكشخصي غيِرقابل تحمل 

پوشيِ همگاني از اتومبيل شخصي به  دهند. چشم ها را نيز در مقياسي بسيار ارزشمند افزايش مي زندگيِ انسان
طور انتزاعي  ديگر بهمعناي پايان امكان جابجايي فردي نيست؛ البته برخورداري از اتومبيل شخصي  روي به هيچ

رسد)،  پايان مي بندان به هميشه در راه» حركت آزاد شهروندانِ آزاد«دانيم كه  ارزشي درخود نخواهد بود (و مي

                                                           
درصد از تجارت جهاني فقط شامل نقل و انتقالِ محصوالت بين  ٤٠كه پرتوي بر اين نكته بيفكنيم:  فقط براي اين  [١٧]

شمار نقل و  ). اين رقم هنوز حاوي تعداد بي١٩٩٤سپتامبر  ١٦، شماره »ي اقتصاد هفته«ي  هاي فرامليتي است (نشريه كنسرن
ساخته در سراسر  ي محصوالت نيم هاي سازنده ها و شركت ها در چارچوب يك كشور و بين اين انتقاالت محصوالت اين شركت

ر، عمدتاً با هواپيما و بسيا» سفرهاي تجاريِ«هاي تجاري در مقياس جهاني و البته  ها و كانال جهان نيست. بر اين نكته بايد راه
  اتوموبيل، را نيز افزود.

ي بديلي در برابر هواپيما دوباره كشف شده است كه از هر جهت  چون وسيله ]، همZeppelinهاي اخير، سپِلين [ در سال  [١٨]
  د.دليل سرعت نسبتاً محدودش، تحت شرايط بازار، بخت موفقيت ندار تر است، اما به بومي معقول لحاظ زيست به

[اتومبيلِ شخصي] است  Autoي  [خودمختاري] كه شامل واژه Autonomieي  نويسنده دراينجا كوشيده است از ايهام واژه  **
معناي نقض خودمختاري انسان است  شكل به كه گويي منع استفاده از اتومبيل شخصي از منظرِ آگاهيِ كااليي كند، چنان استفاده

  ـ م



١٩ 
 

وآمد  ي سراسري براي گسترش امكانات رفت عنوان وجهي از طرح و برنامه بلكه موضوعي است كه بايد به
  اي و شهري لحاظ شود. منطقه

هاي نامتمركز  پيوسته در شبكه هم ايِ محصوالت را در جهاني به ونقل فرامنطقه توان حمل كه مي بنابراين درحالي
ي دانش و  و مبتني بر نظامي پسا ـ پولي مطمئناً به حداقلِ ممكن كاهش داد، در عوض بايد از سوي ديگر مبادله

هاي دانماركي با  د كه بيسكويتزن اطالعات در اين جهان نقشي بسيار مهم ايفا كنند. حتي كينز هم طعنه مي
هاي آمريكايي  كه شيريني شوند، درحالي اي سنگين از وراي اقيانوس آتالنتيك به آمريكا حمل مي صرف هزينه

اندازي كه عمدتاً محدود به اقتصاد بسته و خودكفاست)  سوي اروپا در راهند. او (البته با چشم در خالف جهت به
كنند و در  هاي مختلف را با هم مبادله نمي وپز شيريني ها فقط دستور پخت مريكاييها و آ پرسد: چرا دانماركي مي

گيرد كه در نظام بازار برخورداري از  پردازند؟ مسلماً كينز عامدانه ناديده مي ها نمي محل به توليد انواع شيريني
نظر كند، هرچند  صرف كس حاضر نيست از اين امتياز دانشي انحصاري، امتيازي بزرگ در رقابت است و هيچ

هم مبادله شوند، » دستورها«حال حتي اگر فقط  تر است. با اين گمان عاقالنه ي دستورها از لحاظ مادي بي مبادله
گيرد كه متضمن حذف و طرد كساني است  ي پولي صورت مي هاي محاسبه اين مبادله منحصراً و هميشه از راه

دانش نيز، كه بنا به سرشت خود محصولي اجتماعي است و  كه قدرت پرداخت ندارند. به اين ترتيب حتي
هيچ فرد واحدي باشد، بايد براي جابجاشدن به ضرب و زور از سوراخ سوزنِ پول  تواند منسوب و متعلق به نمي

ي دانش و تجربه و  جانبه ي آزاد و همه است كه مبادله» مالكيت معنوي«ي پوچ  عبور كند. نخست با الغاي مقوله
شود. اجبار دائمي به رشد  هاي اجتماعي ممكن مي اي و ارتقاي توانايي هاي فرامنطقه تر همكاري ي بيش توسعه

آيد. [در جهاني  وجود نمي ايِ جهان بدون وساطت بازار اساساً به قواره بخشيِ تك ساحتيِ بارآوري و سامان تك
آنها » دانش جهاني«هايي از  ها يا برش شيابي به بخ توانند با گزينش و دست بدون پول] واحدهاي نامتمركز مي

تر كنند. در  اي شايسته مورد استفاده قرار دهند و بهتر و بيش شيوه اي خود به ي محلي و منطقه را در بستر و زمينه
ي جهاني قرار  ي تجربه هيچ روي در تقابل با دسترسيِ همگاني به دانش و گنجينه اين حالت تنوع و تفاوت به

  نخواهد داشت.

  ريزي ي بحث ماركسيستيِ برنامه ناشده تضاد حلـ  ٥

وسازي اجتماعي در محافل رسمي مجاز و  ي تمركززدايي از پيوستار سوخت درباره ورزي كه امروز انديشه درحالي
ي عمومي پيرامون مقتضيات اجتماعي، بدون  بخش دال بر مشاوره ي قديمي و رهايي محترم است، داعيه

شدت بدنام شده است. نه فقط فروپاشيِ باصطالح سوسياليسمِ واقعاً موجود، بلكه ناتواني  ار بهي مزاحمِ باز مداخله
ي  هاي بسيار ديگري مانند سياست پليد اتحاديه و شكست سياست كينزيِ مداخله [ي دولت] در غرب و نمونه

يِ اجتماعي و اقتصادي تلقي ريز بودنِ برنامه اروپا در امور كشاورزي، مؤكدترين دليل و شاهدي براي غيرِممكن
كه ظاهراً » سازوكاري«ي  منزله توان گفت كه بازار نيز به ي نخست مي ها در وهله شوند. در برابر اين استدالل مي



٢٠ 
 

ي كار  كار ببريم ــ از عهده [اقتصاد] باشد ــ حتي اگر نخواهيم زبان تندي به» ي كننده راهبري«قرار است 
ي سياسي و دولتي  كننده هايي كه بازار پديد آورده است، حتي از مداخالت تنظيم يرانيبرنيامده است. با توجه به و

گرانِ  بايد دفاع كرد. اما مشاجره بين ستايش») سياست مالياتي سازگار با حفظ محيط زيست«(در مواردي مانند 
الينحل دچار آمده است، زيرا  ي دولت به تضادي گرايانه يِ تنظيم نئوليبرالِ بازار و رسوالن نو ـ كينزيِ مداخله

شرطي بديهي  چون پيش تواند از مرزهاي دستگاه مختصات نظام توليد كااليي ــ كه هم اين مشاجره هرگز نمي
ريزي  هاي تاكنوني در راستاي [اقتصاد مبتني بر] برنامه شود ــ فراتر رود. و تصادفي نيست كه تالش پذيرفته مي

  اند. خورده در رويارويي با همين تضاد شكست

ذات پول، كه بنا به سرشت خويش ناآگاه است، تضادي است در خود و  ي فرآيند حركت قائم به راهبريِ آگاهانه
نحوي  ريزي همواره خود را به ويژه در عملِ برنامه هاي نظري [اقتصاد با] برنامه و هم به اين تضاد، هم طراحي

توان  اما مي ]١٩[ي بحث خارج است، اين داليل از حوصلهدردناك آشكار كرده است. در اينجا شرح تفصيلي 
ريزي [اقتصاد] از آغاز درگير و  طور فشرده به دو معضلِ بنيادين و مركزي، كه بحث ماركسيستيِ برنامه به

بخشي به آنها پاسخ دهد، اشاره كرد: نخست،  نحو رضايت كه بتواند به آن بي ]٢٠[،آن بوده است كشاكشِ
ي براي هر محصول و »مقدار كار] «Runterrechnen»: ي نزولي محاسبه«[يا » و دقيقِي جزئي  محاسبه«

چون تضادي بديهي  كنندگان، كه پيشاپيش هم دوم، پرسش ناظر به حل تضاد بين توليدكنندگان و مصرف
س فردريش انگل» دورينگ آنتي«عمدتاً از طريق » ي جزئي و دقيق محاسبه«ي  مفروض تلقي شده است. مسئله

ي  هاي ماركسيستيِ بعدي درباره ي طرح ريزي راه يافت. تقريباً همه به مباحث ماركسيستي پيرامون برنامه
هاي معترضينِ بالفعل و بالقوه با  كوشد به مخالفت سوسياليسم به اين نوشته اتكا كردند. انگلس در اين نوشته مي

كه انتساب  طريق است كنند، زيرا فقط از اين شاري ميناپذيريِ ارزش كار و پول پاف پوشي ريزي كه بر چشم برنامه
شود، پاسخي  شده به هر محصولِ مجزا و هر توليدكننده يا كارگر منفرد ميسر مي دقيق واحدهاي كارِ انجام

تواند  جامعه مي«ي مشهور است كه:  شكن بدهد؛ پاسخ انگلس كه تاكنون هزاران بار نقل شده، اين جمله دندان
به كند كه چند ساعت كار در يك ماشين بخار يا در يك هكتوليتر آبجو از آخرين برداشت سادگي محاس به

طور  محصول نهفته است. بنابراين جامعه كه اينك از مقادير كاري كه در محصوالت نهفته است، مستقيماً و به
ي مطلق  اس سنجهي اين مقادير براس جاي محاسبه مطلق مطلع است، ديگر به اين فكر نخواهد افتاد كه به

اي محاسبه كند كه صرفاً  شان، يعني زمان، آنها را در محصول ثالثي بيان كند و دوباره با سنجه طبيعي و شايسته
كار گرفته شده است... در چنين  ناگزير و از سرِ اضطرار به نسبي، در نوسان، ناكافي و ناشايست است و فقط به

                                                           
[١٩] Johanna W. Stahlmann: Die Quadratur des Kreises, in Krisis ٨/٩  (Erlangen ١٩٩٠) sowie 

Robert Kurz: Der Kollaps der Modernisierung, Frankfurt/M. ١٩٩١. 

اساساً كردند  گيرم، زيرا آنها مادام كه حتي تالش نمي هاي حول و حوش كينزگرايي در غرب را در اينجا ناديده مي بحث  [٢٠]
  ي معضل شكل كااليي تأمل كنند، همواره بسيار سطحي بودند. درباره
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ريزي كه نه فقط از لحاظ  اين تصور از برنامه ]٢١[»كند. نتسب نميشرايطي، جامعه ديگر ارزشي به محصوالت م
باري از سطح تأمالت  نحو رقت زودي به اين جنبه نيز خواهم پرداخت)، بلكه به لوحانه است (و به فني بسيار ساده

تر  قبشود) ع يك ميزان ديده نمي ي آثارش به ماركس پيرامون نقد شكلِ ارزش و شكلِ كااليي (هرچند در همه
توان ارزش را تجلي كار مجرد در يك محصول تلقي كرد، آنگاه هدف طرح انگلس  كه مي است. زيرا، درجايي

آماجِ نقد او نه مقدار ارزش است. بنابراين » دقيق«ي ظاهراً  هيچ روي الغاي ارزش نيست، بلكه نهايتاً محاسبه به
اي را كه  كه ارزش وظيفه برعكس، اين است كه در شكل ارزش تحقق يافته، بلكه روندي انتزاعي است

ي متناقض  بديل انگلس چيزي جز اين خواسته ]٢٢[.دهد انجام نمي» كفايت به«اش نهاده شده است  برعهده
]paradox سر جامعه تاكنون به] نيست كه جامعه بايد فرآيند تشكيل ارزش را كه خود را  نحو ناآگاهانه و پشت

  متحقق كند.» آگاهانه«و كوركورانه بر جامعه مسلط بوده است، حاال   غالب كرده

شود، طبعاً در  ي نخست در سطح بنيادين شكل اجتماعي ديده مي تناقض درك انگلس كه در اينجا و در وهله
ه معضلي مثاب سطح اجتماعي و اقتصاديِ پراكسيس نيز پديدار خواهد شد. اين تناقض در سطح عملي به

گمان چنين  در عمل. بي» ي جزئي و دقيق محاسبه«چون معضل اجراي  شود، همانا هم كاركردي نمودار مي
ويژه از سوي هواداران كمونيسم  كه نياز به اين مركز به ريزي است، حتي زماني اقدامي نيازمند يك مركز برنامه

زيرا باالخره بايد مرجعي موجود باشد كه در  ]٢٣[شود. شديداً انكار» مقادير كار«ي  ريزي بر پايه شوراييِ برنامه
هم برسد و ميزان و معيار واحدي كه بر اساس آن تك تك محصوالت  يِ اطالعات يكجا به آن سرنخ كليه

مثابه مرجعي حاكم بر  كه مرجع مذكور بر فراز جامعه قرار بگيرد و به شوند، تعريف شود. بنابراين، اين سنجيده مي
چون قدرتي ظاهراً بيرون از جامعه در برابر آن قرار بگيرد، از منطق خود قضيه ناشي است، زيرا  جامعه و هم

ي پول و بازار است. البته تا اينجا حق با  عهده بر » توليد كااليي متداول«گيرد كه در يك  هايي برعهده مي نقش
شود، يعني قيمت  آنها منتسب نمي سادگي به كه در حقيقت ارزش كاالها در بازار به انگلس و شركاء است

ي  هنگام توليد هر تك كاال صرف شده است. برعكس، قيمت نتيجه ي نيست كه به»مقدار كار«ي  كننده بيان
هاي گوناگونِ توليد اجتماعي و سپهرهاي  اي است كه در آن تفاوت در بارآوري بين شاخه فرآيند پيچيده

                                                           
[٢١] MEW ٢٠, S. ٢٨٨, Berlin ١٩٧١. 

ي قرائت انگلس  ي ارزش خوابيده است. در شيوه لحاظ تجربي سر و دم بريده از مقوله كننده، دركي به پشت اين نقد عوامانه  [٢٢]
توان آن را در محصول جستجو  يافته) است كه مي شيئيت» مقادير كار«به معناي دقيق كلمه يك جوهر مادي (همانا » ارزش«

  شود. ي پول آلوده مي ي مداخله واسطه فيزيكي به –است كه فرآيند واكاويِ شبه  كرد و يافت. انتقاد او در واقع فقط اين
اثر  ١٩٣١كنم كه در سال  فكر مي» المللي هلند هاي بين كمونيست«هاي شورايي با نام  در اينجا از جمله به انجمن كمونيست  [٢٣]

] چاپ Rowohltبعدها در سري كالسيك روولت [ عرضه كرد (كه»اصول بنيادين توليد و توزيع كمونيستي«مفصلي با عنوان 
ي عام محاسبات توليد و توزيع اصرار  مثابه سنجه به» ميانگين زمان كار اجتماعي«سو بر  ). آنها از يك١٩٧١ Reinbekشد: 

ز نو، از آن نتيجه كنند و ا تجليل مي» ميانجيِ توليدكنندگان با محصول اجتماعي ي بي رابطه«مثابه  دارند، اما بالفاصله از آن به
 ٢٨(ص » دستگاه [دولتي]... كه به ارگاني باالي سر توليدكنندگان ارتقاء يابد«اي ضرورتي براي يك  گيرند كه در چنين جامعه مي

  ماند. چون خيالي آرزومندانه و نامستدل، برجاي مي به بعد) وجود ندارد. اين، البته هم
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هاي سود) و در آن نوسانات عرضه و تقاضا و ديگر عوامل بازار (مثل  نرخترازشدنِ  يابد (هم اي بازتاب مي سرمايه
درونماندگارِ » ناكامي و ناتوانيِ«حال اين رويكرد [انگلس] داللتي بر  با اين ]٢٤[.كنند نسبت ارزها) نقش ايفا مي

ي  منزله تواند به مي كه از طريق آن اساساً ارزش اي است شكل ندارد، بلكه تنها شيوه يا وساطت كااليي» بازار«
ي  كوشد نه فقط به تحقق [جاذبه ريزي] كه مي مركزي [براي برنامه ]٢٥[مركز ثقل اجتماعي خود را اعمال كند.

ناگزير محكوم به  ش را محاسبه كند، به»راستين«ارزش] همت گمارد، بلكه براي هر تك محصول ارزش 
رو كه مراجع  العات ناقصي دراختيار دارد، (مثالً از اينهم نه فقط به اين دليل ساده كه اط شكست است؛ و آن

ي اطالعات را يكجا بررسي و  لحاظ فني قادر نيست همه يا به») كنند سد مي«تر، جريان اطالعات را  دست پائين
  داليل منطقي ناكام خواهد شد. كه بخواهد براساس آنها تصميم بگيرد)، بلكه به واكاوي كند (چه رسد به اين

لحاظ نظري و منطقاً سازگار و استوار اثبات  به ]٢٦[يِرو سرافاي نو ـ ريكاردويي كته را پيش از هركس پياين ن
ناپذيريِ منطقيِ محاسبه و انتساب  كه خود شكلِ كااليي را مورد ترديد قرار دهد. او امكان آن كرد، قطعاً بي

محصوالت اصلي و فرعي در فرآيندي واحد  هنگامِ معضل توليد هم  ويژه در عطف به را، به» مقادير كار«
]KuppelProduktion،[]هم«آشكار كرد:  ]٢٧ اصلي و فرعي، معيار ثابت و دقيقي  در توليد هنگامِ محصوالت

كه عاقالنه باشد از مقادير  براي تقسيم [مقدار] كار بين محصوالت توليدشده وجود ندارد. واقعاً جاي ترديد است
زمانِ كاالهاي متعدد و در جريانِ فرآيند واحدي از كار، مصرف  ن بگوئيم كه در توليد همي كاري سخ جداگانه

ويژه  بايد توجه داشت كه چنين نوعي از توليد در اقتصاد مدرن، حالتي كامالً عادي است، به ]٢٨[»اند. شده
پايا (يعني وسايل توليد با عمرِ  ي نويسد ــ به سرمايه گيرانه مي گونه كه سرافا منطقاً و پي كه ــ همان زماني

   ]٢٩[بلندمدت) نيز از همين منظر بنگريم.

                                                           
  وشته بيرون است.ي اين ن بررسي آن در اينجا از حوصله  [٢٤]
ي تبديل  نظريه«اصطالح  كه در به چنان به همين ترتيب، اين شاهدي بر خطاهاي بنيادين در نقد ماركسي ارزش نيست، آن  [٢٥]

كه مدعي  ي پوزيتيويستي ارزش به روايت انگلس. كسي دائماً ادعا شده است و نهايتاً معطوف است به نظريه» قيمت –ارزش 
ي خطايي است، زيرا  گرايانه را در معناي دقيق كلمه از محصوالت كار استخراج كند، دچار استنتاج تجربه» ارزش«تواند  است مي

  شود. ميانجي در كاالها پديدار نمي ي اجتماعي است كه بي نيست، بلكه بر سر شكلي از رابطه» چيز«مسأله بر سر يك 
[٢٦] Piero Sraffa: Warenproduktion mittels Waren, Frankfurt (١٩٦٠) ١٩٧٦. 

  شوند. ي) مشتركي از توليد است كه در آن محصوالت متفاوتي توليد مي هنگام، فرآيند (يا شاخه منظور از توليد هم  [٢٧]
ي تخصيص  ي اقتصاد خُرد هم شناخته شده است، البته در حوزه عالوه، اين مسئله در آموزه . به٨١سرافا، منبع فوق، ص   [٢٨]

لحاظ نظري قاطع و نهايي باشد هرگز براي اين معضل پيدا نشده است. از همين  محاسبات توليد. راه حلي كه بهها در »هزينه«
  شود. نك: هاي كمكيِ مطمئن استفاده مي گرايانه [يا پراگماتيستي] از روش نحوي عمل روست كه در اينجا كمابيش به

Wolfgang Kilger: Einführung in die Kostenrechnung, Wiesbaden ١٩٨٠, S. ٣٥٦-٣٥٤. 

، كه به آن اشاره كردم، »ي جزئي و دقيق محاسبه«بودن  به بعد. يك مثال امروزين براي ناممكن ٨٩جا، ص  سرافا، همان  [٢٩]
  براي تك تك محصوالت است.» بومي ي زيست ترازنامه«ي  تهيه
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هاي پيشيني و پسيني در عطف  با توجه به وابستگي شديد فرآيند توليد مدرن به زيرساخت اجتماعي، انواع بازده
ها) و  ي و مانند اينونقل، پژوهش، آموزش، نظام بهداشتي و درمان به فرآيند توليد (مثالً نظام ارتباطي و حمل

قطعاً به » ي جزئي و دقيق محاسبه«دانش، آنگاه تالش براي » عامل غيرِماديِ«ي  نهايتاً به اهميت فزاينده
ي [كار مجرد] اجتماعي كه  پوچي راه خواهد برد. از نظر منطقي كامالً غيرِممكن است بدانيم چه سهمي از توده

توان بدون اما و  شده است. اما يك نكته را مي» وارد«واحد منفرد شرط چنين توليدي است، در هر كاالي  پيش
هاي عامِ اين كار در مقياس عظيمي  شرط اگر قطعي دانست: تناسب بين كار مستقيم در محصولِ منفرد و پيش

معناي نابيناييِ  به» ي جزئي و دقيق محاسبه«پوشي از  ها دگرگون شده است. بنابراين چشم شرط سود پيش به
شدنْ سازگار و متناسب است. زيرا منابع مادي چنان درهم  ي اجتماعي يدئولوژيك نيست، بلكه برعكس با مرتبها

ي كاال و پول ممكن نيست. اين حالت بيش از پيش  قالب حقيرانه شان به اند كه فروكردنِ اجباري بافته شده
مراتبي و در  اي سلسله فته شد، در شبكهگونه كه گ كه همان ي پيوستارهاي مادي ـ اجتماعي صادق است درباره
ي  ي مكرر، استفاده (مانند استفاده» قواعد بنيادين سيبرنيتيك«ي  اند. زيرا همه هاي تو در تو سامان يافته چرخه

در تقابل  ]٣٠[زيستي در استفاده از فضاهاي كوچك و متفاوت، و از اين دست) شده، هم مجدد از مواد مصرف
پذير قرار  محاسبه» هاي منفرد بازده«كردن كاركرديِ محصوالت و تبديل آنها به  كه تكهآشكار و مستقيم با ت

  دارد.

ناشده اين  ، حل»پرِسترويكا«ريزي از آغاز تا  هاي ماركسيستي پيرامون برنامه دومين معضل بنياديني كه بحث
گونه كه مثالً كارل كُرش  آنشد،  كرد، چه بود؟ اين بود كه بديهي و قطعي پنداشته مي روي و آن رويش مي

دارانه در توليد، در زندگي اقتصادي مجتمع انساني  حتي پس از الغاي مالكيت خصوصيِ سرمايه«نويسد كه:  مي
سو و  ي منفرد توليد از يك اند: منفعت كارگران توليدكننده در هر شاخه دو منفعت رو در روي هم قرار گرفته

بيان خالصه: كشاكش منافعِ  كنندگان از سوي ديگر. به ي مصرف ندگان و كليهي توليدكن ي بقيه منفعت مجموعه
ترين سهم ممكن را از كلِ ارزشِ  كوشد بيش هريك از اين دو سو مي ]٣١[»كنندگان. توليدكنندگان و مصرف

كه  ي مقابل از امتياز برخوردار شود. درحالي ي جامعه براي خود بردارد و نسبت به سويه توليدشده
خواهند سهم  مي» توليدكنندگان«به كيفيت باالي محصوالت و قيمت پائين آنها عالقمندند، » كنندگان رفمص«

  چنگ آورند. كارشان را به حداقل برسانند و درآمد بااليي به
                                                           
[٣٠] Vester a.a.O., S.٨٦ – ٨١. 
[٣١] Karl Korsch: Was ist Sozialisierung?, in ders. Schriften zur Sozialisierung, Frankfurt ١٩٦٩, S. 

٢٥. 

ترِ اثر كُرش زير عنوان  مشروحو متن » ديوسائل تول يساز يو اجتماع يجنبش كارگر«ي اين متن زير عنوان  [ترجمه
 م] –اند  منتشر شده» نقد«در » سازي چيست؟ اجتماعي«
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ي ضروريِ تقسيم كارِ پيشرفته است و بنابراين  نظر آيد كه اين نتيجه در نخستين نگاه ممكن است چنين به
هنگام يا  توانند هم ها نمي ي انسان يافته الغاناپذير است. اما اين واقعيت كه همه يروي بارآورِ توسعهتحت شرايط ن

خوديِ خود دال بر تقابل و تضاد منافع  هاي اجتماعي را اشغال كنند، به ي جايگاه نواختي، همه در جابجاييِ يك
طور مستقيم (يعني از طريق  ريِ اجتماعي نه بهآيد كه همكا نيست. چنين تقابلِ منافعي نخست آنگاه پديد مي

خودي [اتوماتيك] و از طريق اجبار  نحوي كمابيش خودبه مشورت و قرارومدار و مانند آن) صورت پذيرد، بلكه به
كه فردي بخواهد از زير بارِ اين اجبارِ انتزاعي شانه خالي كند و هرجا  درآوردن وساطت شود. بديهي است به پول

ي خريدار قضيه  دست بدهد. در نقش و جامه ترين پولِ ممكن به ممكن را براي بيش» بازده«ترين  كمتواند،  مي
ترين سهم ممكن را نصيب خود كند. اين كشاكش  خواهد از جهان كاالها بيش طبعاً وارونه است و خريدار مي
و قلمروهاي جامعه كه بيان  ي سطوح اش بر شكل كااليي استوار است، در همه بنيادينِ منافعِ خاص كه شالوده

ها و  گونه كه بارها تجربه شده است) با تعويض نقش يابد، (همان مي» برداري ي كاله روحيه«عموميِ خود را در 
هاي اين جامعه]  هاي پولي [يا انسان كند. زيرا سوژه نميهاي مختلف اجتماعي تغييري  شدنِ جايگاه دست دست به

مثابه جايگاه و  لحاظ ساختاري به ها همواره و پيشاپيش به ها و جايگاه اين نقشچه بخواهند و چه نخواهند، در 
  اند. هاي منافع خاص تعريف شده پايگاه

كم براي  خواهند دست توان دو رويكرد را تشخيص داد كه مي ريزي مي در مباحث ماركسيستي پيرامون برنامه
چون امري  كنندگان را، كه خود هم توليدكنندگان و مصرفي تضاد بين  ، دره»دوران گذار سوسياليستي«

الغاناپذير وضع شده است (و واقعاً هم در چارچوب شكلِ كااليي الغاناپذير است)، پشت سر بگذارند. نخست، 
ها و مزدها را تنظيم كند و از  گرا اين وظيفه را براي دولت مقرر كرد كه تناسب بين قيمت رويكرد دولت

رازيِ منافع را تدارك ببيند. رو در روي رويكرد نخست، طرح و درك دومي (مثالً موضعي كه طريق همت اين
بايست در شكل شوراها در  كنندگان مي اش بود) قرار داشت كه بنا بر آن، توليدكنندگان و مصرف كُرش نماينده

و توافق برسند. اين دو  ي سطوح اجتماعي، پيرامون چيستي و چگونگيِ توليد و مناسبات مبادله به تفاهم همه
چون دو روايت  تر به آنها هم هاي سوسياليسم دولتي و كمونيسم شورايي، در نگاهي دقيق گرايش، يعني گرايش

ي  هايي كه در يك جامعه كه نقش شوند. در هر دو گرايش قضيه از اين قرار است از يك ديدگاه واحد برمال مي
»بازار است، به نهادها [يي تازه] واگذار شود، بي ي ي كاال، بر عهده توليدكننده» متعارف آنكه در ساختاري  رقابت

ي آنهاست، دست برده شود. بنابراين يك اجبار انتزاعي با اجبار انتزاعيِ ديگر جايگزين  بنيادي كه شالوده
قالب نهادهاي ترحمِ بازار، نوعي ادعاي انتزاعيِ نمايندگيِ عامه، در  جاي قوانين كور و بي شود. اينك به مي

  گيرد. سياسي، رو در روي منافعِ خاص قرار مي
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 ]٣٢[،ي ثانوي دارد دولت، نهايتاً جنبههاي اداريِ  يا دستگاه كه نهادهاي مورد نظر شوراها باشند در اين حالت، اين

ارند، ها و منافعي روزمره كه بنيادي خاص و جزئي د زيرا درهرحال توافقات و اختيارات آنها نسبت به خواست
اعتنايي افراد در  ها و منافع قرار گرفته است. به اين ترتيب، بي خارجي است و از بيرون رو در روي اين خواست

ي سياسي ـ اداري  رو رقابت به مرتبه مقابل پيوستار [منافع] كل جامعه در عمل روزمره از ميان نرفته و از همين
يابد. عمل  طلبانه با آنها بازتاب مي تورات برنامه و رفتار منفعتي دس شود يا در تفسير باصطالح زيركانه منتقل مي

ي واقعي در سوسياليسم دولتيِ رنگ و رو رفته ــ و نيز در سوسياليسمِ خودگردانِ يوگسالوي كه خود را  و تجربه
   ]٣٣[تمامي آشكار كرده است. داند ــ اين واقعيت را به ي شورايي متعهد مي تر به انديشه بيش

  ريزيِ اجتماعي يِ كموني و برنامهساز شبكهـ  ٦

اي نهادين يا با  گونه توان به شكل دارد نمي اي كااليي به اين ترتيب، تضاد ساختاريِ منافعِ خاص را كه شالوده
ي پيوستارِ سوخت و سازي  توسل به فنون اجتماعي پشت سر نهاد. الغاي اين تضاد شرط ضروريِ تنظيمِ آگاهانه

تواند از  ريزيِ نامتمركز نه مي ريق مشورت، قرارومدارها و توافقات آزادانه است. بنابراين يك برنامهاجتماعي از ط
» مولدينِ مستقيم«مثابه  هاي توليديِ منفرد به و نه از بنگاه» كنندگان مصرف«مثابه  شان به واسطگي افراد در بي

ريزيِ اجتماعي، بايد كمون باشد.  تباط و برنامهي رجوع و عامل محوري نظامِ ار رو نقطه عزيمت كند. از همين
توانند از راه قرارومدارهاي مستقيم تنظيم شوند. اين حوزه شامل  نخست، بسياري از منابع و نيازهاي روزمره مي

ي امر خصوصي (و  يافته ها، كه امروزه يا به سپهر انشقاق ها در قلمرو همزيستيِ مستقيمِ انسان ي فعاليت همه
ي كارِ پرورشي، پرستاري و تأمين اجتماعي در قالب  عهده طور عمده به زنان) واگذار شده يا به ، بهبنابراين

نهادهاي تو در تو نهاده شده است، و نيز شامل بخشي از توليد مواد غذايي و اجناس مصرفي و تأمين سوخت و 
يافته قرار  ترس مستقيم افراد اجتماعيتميانجي بار ديگر در دس شود. به اين ترتيب پيوستار زندگي بي انرژي، مي

اند (كار  هاي اجتماعي كه امروز به سپهرهاي مجزايي تجزيه شده گيرد. نيازها و منابع جهانِ زيستي و فعاليت مي

                                                           
ي تالش براي  سادگي يكي و همان نيستند. رويكرد دوم، نماينده سوسياليسم دولتي و دمكراسي شورايي بهحال رويكرد  با اين  [٣٢]
اي  سازي انداز اجتماعي سوي چشم هايي به ها و گام گمان حاوي نشانه همين دليل بي گرفتن دولت به درون جامعه است. به پس

شكل است. پساكااليي  
  ، نك:»رقابت منفي« در مورد سوسياليسم دولتي و  [٣٣]

Johanna W. Stahlmann: Die Quadratur des Kreises, in Krisis ٨/٩, Erlangen ١٩٩٠ 

  در مورد سوسياليسم خودگردان يوگسالويايي، نك: 

Ernst Lohoff: Vom ideellen Gesamtkapitalisten zum reellen Gesamtkriminellen, in Krisis ١٤, 

Bad Honnef ١٩٩٤. 
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ناگزير،  اي اجتماعي، كمابيش به ها) در متن و زمينه و اوقات فراغت، فضاي عمومي و حريم خصوصي و مانند اين
  آيد. مراتبيِ جنسيتي نيز فراهم مي طريق زمينه براي الغاي مناسبات سلسله و از اين ]٣٤[يابند د ميديگر پيون با يك

اي و سپس در  هاي اجتماعي درگيرند؛ نخست در سطح منطقه هاي محلي در سطوح گوناگونِ همكاري كمون
گيرند و  عهده مي نديِ مادي بهب هايي در چارچوب اين شبكه تر نيز. يعني، آنها وظايف و نقش هايي گسترده مقياس

كنند. از طريق تقسيمِ وظايف و  ها را دريافت مي آالت و مانند اين در ازاي آن خدمات آماده، محصوالت، ماشين
ها بايد در  هاي توليد، از طريق رفتار مناسب با منابع و ذخاير و رويكردهايي همانند اين، كمون تعيينِ اولويت

ي  عالوه، در اينجا و براساس شالوده توافق برسند. به ناگونِ همكاري بهدرون خود و در سطوح گو
اي نيرومندترين عامل  آيد. اينجا، ساختار شبكه ميان مي ي شورايي دوباره به ي وضعِ موجود، انديشه يافته دگرگوني

يم خود در قالبي كه هر كمون در كنار امور و وظايف مستق مراتب است. زماني گيريِ احتماليِ سلسله عليه شكل
تر از نهادها (متناظر با الگوي  عهده بگيرد، سطحي فرادست هايي در سطوح باالتر و فراگيرتر به گزينشي نقش

را داشته باشد.  خود استقالل ببخشد و ادعاي رهبريِ آن گيرد كه در برابر جامعه به دستگاه دولتي) شكل نمي
ز خواهند كرد. كامالً خطا و بسا خطرناك، و در بدترين معنا ها و اختالفاتي برو گمان اينجا نيز كشاكش بي

خود باثبات و برخوردار از هماهنگيِ  به شكل وضعيتي خود ي پساكااليي كه تصور كنيم جامعه رؤياپردازي است
درآمد بري از بازارها،  ها تفاوتي بنيادين با نبردهاي رقابتيِ امروز بر سرِ سهم سراسري است. اما در اينجا كشاكش

بخشي به  هايي مستقيم بر سرِ سامان ها در اينجا درگيري هاي قدرت اجتماعي دارند. كشاكش پولي و جايگاه
  نيستند.» طبيعت دوم«ي قوانين اجباريِ  اند كه ديگر زير سيطره پيوستارِ سوخت و ساز اجتماعي

ي است درخود، اگر كه بخواهيم نظامي از ي فنيِ قرارومدارها و توافقات اجتماعي، تناقض اينك در عطف به جنبه
نحوي مركزگرايانه، به  را به لحاظ كاركردي تجزيه كنيم و راهبري آن اي را به هاي سوخت و ساز چندمرتبه چرخه
تواند مستلزم  اي و نامتمركزي منطقاً مي . برعكس، چنين ساختار شبكهبسپاريم» ي جزئي و دقيق محاسبه«اصل 
ي  هاي تازه ريزي و راهبري باشد. منظور چيست؟ پژوهش از برنامه» ـ دستگاهمندسيبرنيتيك «هايي  شكل
ها  ي عوامل و مقادير مؤثر و كنش حق بر اين نكته تأكيد دارند كه همه ها و سيبرنيتيك كامالً به ي سيستم نظريه

باشند. بنابراين  توانند يكسره معلوم و مشخص هاي متقابل (اغلب غيرِخطي) در يك سيستم هرگز نمي و واكنش
تر تا آخرين جزئيات نفوذ كرد و اين جزئيات را  در اساس ممكن نيست در پيوستارها و فرآيندهاي بسيار بزرگ

ها و زير ـ  سيستم» كنندگيِ خود ـ تنظيم«بنيادينِ » تواناييِ«پيشاپيش تعيين كرد. اين ديدگاه، در مقابل، به 
ريزي را در بهترين حالت (مادام كه ضرورت داشته باشد، از  رد و برنامههايِ گوناگونِ تو در تو اعتماد دا سيستم

                                                           
اند، وارد  هاي گوناگوني كه در طول تاريخ در اين قلمرو حاصل شده هايي از سازمان كموني قطعاً تجربه در چنين شكل  [٣٤]
كه چگونه فرديتي غيرِ  پذيرفته، بايد [با شرايط موجود] سازگار شوند. اين هاي شكل يابي شوند، درعين حال كه فرديت مي

ت كاالييتكي بر منيتواند شكل بگيرد و رشد كند، طبعاً چيزي نيست كه بتوان  هويتي انتزاعي، مي – شكل، خودانديش و نام
  پيشاپيش تعريفش كرد.
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فهمد.  مند مي ياري عوامل و مقاديرِ قاعده كننده به ي تنظيم چون مداخله پوشي نكنيم) هم اين ادعا اساساً چشم
، »ورزي شهي اندي سرزمين تازه«اش  ] در اثر پرخوانندهFrederic Vesterعنوان نمونه فردريك وِستر [ به

نحوي معقول راهبري  تواند كل [سيستم] را به يك اَ َبر ـ كامپيوترِ فرادست و درخودبسته هرگز نمي«نويسد:  مي
ها و با حدود و مرزهاي آشكار و محدود  ي پذيرشِ پرسش كار فقط از الگويي باز، همواره آماده كند؛ برعكس، اين

ي وفاداري  تواند از زاويه ها و قلمروهاي مقسومش نيز مي در بخشآيد، الگويي كه نه فقط در كليتش، بلكه  برمي
الذكر  فوق» قواعد بنيادينِ«ي  ). او درباره٨٠(ص » و حفظ برخي قوانين سيبرنيتيك آزموده و ارزيابي شود.

ي جامعيت داشته باشند، در مقياسي گسترده خود ـ  كه داعيه آن ي بنيادين، بي اين هشت قاعده«نويسد:  مي
كنند. اين  اي از وروديِ انرژي و مصرف مواد، تضمين مي كنندگيِ ضروريِ يك سيستم را، با اتكا به كمينه ظيمتن

ساالرانه و نيز با سيبرنيتيك خالصاً فنيِ تكنيك  ي ديوان كنندگي در اساس متفاوت است با انديشه خود ـ تنظيم
دهد از بيرون بر سيستم اثر  گيرد، بلكه به آنها مجال مي استانداردي كه... عواملِ راهبرش را از خود سيستم نمي

ها كه قرار است اعتبار عموميِ  ي سيستم در نظريه» كنندگي خود ـ تنظيم«ي  ). طبعاً مقوله٨٦(ص » بگذارند.
اي است  تواند براي فرد و هم پيوستارهاي اجتماعي معتبر باشد، مقوله قواعد را توصيف كند و مدعي است هم مي

سازيِ امرِ  سود طبيعي اين مقوله با ازميان برداشتنِ تمايز بين طبيعت و جامعه به ]٣٥[برانگيز. ر پرسشبسيا
را از قرارگرفتن  كند و آن شكل را تأييد مي كااليي» طبيعت دومِ«اجتماعي، كامالً بدون تعمق، فرآيندوارگيِ كورِ 

همواره وجود منطقِ كاركرديِ دستگاهمند و فرادست » يكنندگ خود ـ تنظيم«دارد.  در آماج نقد در امان نگه مي
هاي »زير ـ سيستم«گيرد كه امكان تأثيرگذاريِ آگاهانه بر آن يا حتي الغايش وجود ندارد و  فرض مي را پيش

ها نهايتاً فقط ناظر است بر نوع و  ي زير ـ سيستم»بخشنده قابليت سامان«منفرد بايد مطيع و تابع آن باشند. 
شان در چارچوب فرامين سيستم كه در اساس بايد تابع و پيرو آنها بود. براي تشخيص  فعليت يافتني  شيوه

پردازانِ  ترين نظريه دست نامرئيِ بازار در اينجا به نيروي تخيل چنداني نياز نيست. تصادفي نيست كه بيش
قُرصِ اقتصاد بازار هستند.  دارانِ پر و پا ]، طرفChaostheorieنظمي [ ي بي ها و نظريه ي سيستم نظريه
ها و  ها، تعيينِ اولويت هاي آگاهانه پيرامون اهداف اجتماعي، كيفيت ريزي در معناي كشاكش ي برنامه انديشه

طور  ] بهChaosنظمي [يا هرج و مرج ـ  پردازان كامالً بعيد است. برعكس، كشف بي ها از اين نظريه مانند اين
ميان  ريزي سخني به شود. تا آنجا كه از برنامه ريزي پديدار مي بودنِ برنامه چون دليلي براي ناممكن كلي هم

شكلِ سيستم (مثالً در هيأت  آيد، مثالً نزد وِستر، اين امر هميشه معطوف است به چارچوب منطق كااليي مي
ساالرانه  همواره فن لحاظ ساختاري ريزي به ؛ و اين برنامه»)سيبرنيتيكي براي يك بنگاه اقتصادي«ريزيِ   برنامه

  كند. كه از قواعد و روش سيبرنيتيكي استفاده مي است، حتي زماني

                                                           
ها يا  ها، ماشين ها، انسان ها، آميب ها موضوع ملكول كه در اين سيستم بنابراين، كامالً فارغ از اين«نويسد:  مثال وِستر هم مي  [٣٥]

ي پژوهشيِ  ل آنها بايد مبناي مشتركي داشته باشد. اين مبنا موضوع اصلي پروژههاي اقتصادي باشند، سازوكار كنتر بنگاه
  ).٥٩ .Frederic Vester, a.a.O., S» (سيبرنيتيك است.
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ي مقابل چنين فرآيندهاي كمابيش خود ـ فرمان [يا  ي اجتماعي طبعاً نقطه قرار و مدارها و توافقات آگاهانه
آمده در دانش سيبرنيتيك  دست هاي به حال برخي شناخت اتوماتيكي] براي برقراري تعادلِ عمومي هستند. با اين

بخش  اي در معنا و راستايي رهايي كم تا اندازه توانند دست وار مي مراتبي و شبكه ضد سلسله» راهبريِ«پيرامون 
(مانند » قواعد بنيادينِ سيبرنيتيكي«بومي و  وارِ زيست هاي چرخه بارور شوند. منظور من فقط استفاده از طرح

هاي مركب و نامتمركز كشاورزي ـ صنعتي و از اين دست)  ]، چرخهregenerativا [استفاده از منابع انرژيِ بازز
هاي  ريزي نيز برخي از رويكردها و روش ي انسان از طبيعت نيست. حتي در فرآيندهاي برنامه ي استفاده در حوزه

ها تنظيم  بر اساس آن ياري سناريوهايي كه هاي ساده و به توان برطبق مدل آيند. مثالً مي كار مي سيبرنيتيكي به
جاي اتكاي به حجم عظيم و بنابراين  ريزي به هاي بهتري دست يافت و براي برنامه بيني شوند اغلب به پيش مي

ترِ تأثير و تأثرها را  اين الگوها نه تنها ساختارهاي عظيم ]٣٦[ها تكيه كرد. بيني ها، بر اين پيش درهم و برهمِ داده
ي اختيارِ  ريزيِ اجتماعي را وراي حوزه امكان اَداي سهمي در اين برنامهحال  كنند، بلكه درعين شفاف مي

   ]٣٧[آورند. باصطالح متخصصان، فراهم مي

اي ـ نامتمركز به خود پيوستارِ  بخشيدنِ مرتبه نحو غيرِپولي سامان به» تقليل پيچيدگي«ترين شكل از  مهم
هاي گوناگونِ همكاري در ساختارِ  سطوح يا مرتبهكه پيونديافتگيِ  سوخت و سازِ اجتماعي است. زماني

گيريِ عمومي نيز قرار  توانند موضوعِ مداخله و تصميم شان عموماً روشن و قابل ادراك باشند، آنگاه مي بنيادي
بندي  گيري به سياق ساختارهاي الزامات مادي طبقه ريزي و تصميم بگيرند. در اينجا بايد ساختارهاي برنامه

اي قرارومدارها و توافقات عموميِ َادواري پيرامون كاربست مواد و انرژي، يا  در سطح جهاني يا قاره شوند. مثالً
ونقل و ارتباطات، كامالً بسنده خواهد بود. برعكس در سطح  ي حمل توزيع برخي منابع كمياب و يا شبكه

تري ضرورت خواهد داشت. اصل  و گستردهتر  مراتب بيش اي قطعاً قرارومدارها و توافقات به اي و فرامنطقه منطقه
  اند به هاي مادي، تعريف و طراحي شده ي چرخه منزله هايي كه به اساسي و معتبر اين است كه واحدها و حوزه

                                                           
 –اي [منظور محاسبات ساده با كاغذ و قلم است  در سمينارهايم اغلب از كامپيوتر كاغذي ساده«باره فردريك وِستر:  در اين  [٣٦]

چندان دقيق  ديگر (با تمايزگذاري نه ترين عوامل مؤثر يك سيستم و تأثيرشان بر يك كنم، ماتريسي كه در آن مهم م] استفاده مي
اي ساده با كمك ضرب و تقسيم، نمايه [يا اندكس]ي حاصل  اند. محاسبه بين فقدان تأثير و تأثرات ضعيف و قوي) درج شده

تري  يك داراي انعطاف بيش در يك سيستم موقعيتي حاد دارند و كدام دهد كدام عوامل طور مستقيم نشان مي كند كه به مي
كه چگونه صرف تأمل در اين سطح از  شويم از اين زده مي كنندگان سمينار هر بار شگفت هستند. هم من و هم شركت

تر  نيتيكي را دقيقشان، نگاه به پيوستارهاي سيبر هاي تاثيرگذاري سازي، جستجو براي عوامل مؤثر در سيستم و شيوه شبكه
باشد،  كنند كه انسان، اگر فقط فرصت و امكان مقتضي داشته باره بيش از پيش تقويت مي كند. اين تجربيات ايقان مرا در اين مي
ها و  كند، در ثبت سيستم اي عمل مي صورت شبكه هاي ديگر به اين خوبي به ورزي را، كه در حوزه تواند اين انديشه مي

  ).٧٦جا، ص  ترين زمان بياموزد. (وِستر، هما در كوتاه شان ريزي برنامه
ها نيست، هرچند  هاي گوناگونِ فني، علمي، پزشكي و همانند اين پوشي از متخصصان در حوزه معناي چشم اين طبعاً به  [٣٧]
حاكميت «ي مادي  كردن، بايد كنار نهاده شود. با الغاي بازار و دولت، شالوده جانبه ي امروزين فوق تخصصي و يك شيوه

  رود. نيز از ميان مي» متخصصان



٢٩ 
 

حال  گيرند، درعين تنهايي تصميم مي شان به ي اغلب مقتضيات بافتگيِ درونيِ خود درباره تناسبِ سطحِ باالي بهم
ي پيوند با آنها  شان با ديگران، كه از طريق مناسبات متقابل در شبكه ارها و توافقات مشترككه طبعاً به قرارومد

  بندند. اتخاذ شده است، پاي

طور اخص چه معنايي دارد، قطعاً بنا بر حوزه و نقش اجتماعي متفاوت خواهد بود.  موارد به كه هريك از اين اين
ها قواعد  ي كشت و زرعِ خود، مادام كه اين شيوه ي شيوه ها موظف نيست درباره اي از كمون مثالً يك واحد پايه

كس حساب  منفي بر خارج از فضاي خود ندارند، به هيچ كنند و تأثيري بوميِ معيني را نقض نمي بنيادينِ زيست
آالت كشاورزي  باره كه چه تعداد و چه نوع ماشين اي، در اين كه مثالً در سطح منطقه پس بدهد. اما روشن است

هاي ديگر به  گيرد، بايد با كمون در سالِ آينده بايد توليد شوند و خود كمون چه سهمي از اين كار را برعهده مي
ها و  ي جزئيات فني ضرورتي ندارد، بلكه آشنايي با داده كردنِ همه گيري مسلماً لحاظ وافق برسد. در اين تصميمت

ريزيِ مادي بايد بحث و بررسي  ها و امكانات ديگرِ برنامه گيري و بديل تناسبات اصلي كه در ارتباط با اين تصميم
اتخاذشده خود دخيل مي شوند، كافي است. در چارچوب توافقات توانند تصميم بگيرند كه روندهاي  مراكز توليد

زدايي از اختيارات و  گونه مركزيت آالت كشاورزي) چگونه بايد سازماندهي شود. اين توليد (مثالً براي ماشين
لحاظ صوري  هاست، هرچند به ي سيستم به تعريف نظريه» كنندگي خود ـ تنظيم«ي مقابل  امكان مداخله نقطه

ي خود را  ي ويژه ها چهره اين نظريه باشد. برعكس، اين رويكرد مسيري است كه در آن محالت و منطقهيادآور 
ترين ارتباطي با گفتمانِ  توانند بار ديگر به خودمختاري [يا آتونومي]اي دست بيابند كه كوچك يابند و مي مي
نقدي است بر «گفت كه الغاي شكلِ كااليي دو بور  توان به تأسي از گي ] ندارد. ميethnizistischگرايانه [ قوم

هايي را سامان دهند  ها و رويداد هاي زندگيِ اجتماعي بايد سرزمين جغرافياي انساني كه از طريق آن افراد مجتمع
ي بازي و انواعِ  شان متناظر است. در اين فضاي جنبنده كه نه فقط با دراختيارگرفتنِ كارشان بلكه كل تاريخ

اي به خاك و زمين، دوباره  بنديِ تازه تواند خودمختاريِ محل، بدون پاي ي قواعد بازي، مي شده يدهآزادانه برگز
  ]٣٨[»دست آيد. به
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