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ﭼﺎپ اول1396 :
ﻗﯿﻤﺖ 15000 :ﺗﻮﻣﺎن
صنعت آزاد اســت ،بیحرکتی غریزی ملل اشــرافی سبب میشود
تمام کســانی که به هنر واحــدی میپردازند مآال طبقه مخصوصی
را تشــکیل دهند متشکل از خانوادههای همیشگی که تمام اعضای
آن یکدیگــر را میشناســند و خیلــی زود همیــن جماعــت ممتاز
صاحب عقایدی خاص خود میشــوند و خودپسندی و نخوت هم
آن جماعت را عارض میشــود«) .ص (۱۴اما معتقد اســت قاعده
زندگی در طبقه بهاصطالح صنعتــی فرق میکند و تأکید دارد »در
جوامع اشرافی ،کارگران فقط برای جماعت معدود مشتریان بسیار
مشکلپســند خود کار میکنند و اساسا میزان درآمد مورد توقع آنها
فــرع بر کمال و بیعیبی حاصل کار آنهاســت«) .ص (۱۵به همین
خاطر اســت که میگوید وقتی به کشــوری ســفر میکند و میبیند
کــه در زمینه هنر چندین اثر تحســینبرانگیز دارند ،دیدن آنها هیچ
چیــزی به اطالعــات او درباره وضع اجتماعی و قانون اساســی آن
کشــور اضافه نمیکنــد ،ولی اگر ببیند که در آن کشــور محصوالت
هنری اکثرا ناقص و ناتماماند و به حد وفور زیر دست و پا ریختهاند
و قیمت آنها نیز بســیار نازل است ،مطمئن میشود از اینکه در نزد
ملتی که این قضایا مصداق پیدا کرده ،اصل امتیازات تضعیف شــده
و طبقات اجتماعی شــروع کردهاند به درهمآمیختن که ســرانجام
بــه اختالط کلی میانجامد) .ص (۱۸بــه همین دلیل توکویل تأکید
دارد چنین جامعهای ماحصل وضعیتی اســت که در آن تمام مزایا
از میــان میرود ،مقامــات و مراتب فرومیریزنــد و آدمها از حیث
مراتــب اجتماعی نزول میکننــد و بنابراین وضع اشــرافی مذکور
نیــز از میان میرود .در نظر توکویل ،هنرمندان جامعه اشــرافی که
دیگر نمیتوانند اثر مهمی بیافرینند دنبال قشــنگ و زیبا و ظریف راه
میافتند و کمتر به واقعیت توجه میکنند تا ظواهر .او معتقد است
به همین خاطر اگر در جوامع اشرافی تابلوهای نقاشی را در مقیاس
بزرگ میسازند ،در کشــورهای دموکراتیک انبوهی از صحنههای و
منظرههای محقــر را به دیوارها میآویزند ،اگر در جوامع اشــرافی
تندیسهــا را از جنــس برنــز میریزنــد ،در جوامــع دموکراتیک
مجسمهها را از گچ میسازند.
او ایــن وضــع را مقدمــه ظهور وضــع اجتماعــی و نهادهای
دموکراتیــک میداند و تأکیــد دارد نتیجه آن الزامــا کاهش تعداد
آدمهــای فرهیختــه و عالقهمند به هنرهای زیبا نیســت .او در این
خصوص خاطرهای از اولیــن روز ورودش به نیویورک نقل میکند:
»وقتــی اولینبار به نیویورک آمدم ،متعجب شــدم از اینکه در طول
ســاحل تعدادی قصرهای کوچک از جنس سنگ مرمر میبینم که
به ســبک معماری قدیم یونان و روم بود .اما روز بعد که به نزدیکی
یکی از کاخها رفتم به این جهت که نگاه مرا ســخت به خود جلب
کرده بودند ،متوجه شــدم که دیوارهای آن از جنس آجر سفیدشده
و ســتونهای چوبین رنگشده است«) .ص (۲۰در نظر توکویل ملل
دموکرات به دنبال هنرهایی میروند که زندگیشــان را آسانتر کند
نه زیباتر .به عبارتــی دیگر آنها مفید را به زیبا ترجیح میدهند و در
عین حال مایلاند چیز زیبا مفید هم باشد.

بحران مارکسیسم پس از مرگ مارکس تا حد زیادی نتیجه تالش برای
علمی جلوهدادن و شبیهســاختن آن به علوم طبیعی دترمینیستی نظیر
فیزیک نیوتونی بود .این تالش برای علمیکردن سویه انقالبی مارکسیسم
را هــم تضعیف میکرد ،بهنحویکه احزاب چــپ عضو بینالملل دوم
هرگز نتوانستند از حد سوسیالدموکراســی پارلمانی و رفرمیستی فراتر
رونــد .این نوع محافظهکاری تدریجی که به نظر واقعگرایانه میرســید
نهایتــا پس از شــروع جنگ جهانــی اول و رأیدادن بیشــتر حزبهای
سوســیال دموکرات به بودجههــای نظامی و ناسیونالیســتی و جنگی
چهره ارتجاعی و فاجعهبار خود را آشــکار ساخت .دگردیسی پیچیده و
طوالنی جریانهای مارکسیســتی از انقالب انترناسیونالیستی به ارتجاع
ناسیونالیســتی دالیل گوناگونی دارد و محتاج بحثی طوالنی اســت .تا
آنجا که به بنیانهای فلســفی و هستیشناختی بحث مربوط میشود،
نکته اصلی چیزی نیســت جز زمان .انقالبها غالبــا با دگرگونکردن و
زمانمندســاختن اصول و باورهای نظام قدیم پیش میروند؛ و درســت
بههمیندلیل ،تبدیل خو ِد زمان به یک اصل ثابت بهترین راه خنثیکردن
مارکسیسم انقالبی اســت .برخالف تصویر رایج در مطالعات فرهنگی-
فلســفی امروزی ،این فقط والتــر بنیامین نبود که چرخش به راســت
سوسیالدموکراســی و پیروزی فاشیسم را به ایدئولوژی پیشرفت و زمان
خطی نســبت میداد .شمار بسیاری از متفکران انقالبی و غیرانقالبی ،از
ِســلک تا بلوخ و زونِ -رتِل ،جملگی پیوستار زمان خطی
برگســون و ک ِ
نیوتونی را به نحوی با انتزاعیشدن جامعه مرتبط میدانستند .در میان
خود مارکسیســتها شــکل دیگری از واکنش به این دترمینیسم خطی
رواج یافت .این شکل تحتتأثیر ساختگرایی ،پساساختگرایی و مکاتبی
چــون تاریخنگاری آنال ،خواهان تحلیلهــای چندوجهی و علیتهای
غیرخطی بود و به همین سبب نیز مکان را به عوض زمان بهعنوان اصل
هستیشناختی خود برگزید )از آنری لوفهور تا دیوید هاروی میتوان این
گرایــش را دید( .بهای این انتخاب چیزی بیش از نادیدهگرفتن مســئله
استثمار و خرید زمان کار بود ،چون گردش پول و کاال و سرمایه براساس
تغییر زمان کار اجتماعا الزم برای تولید تنظیم میشد .و از همه مهمتر،
تأکیدنهــادن بر زمــان و تکثر زمانمندیهای گوناگونی که با ســرعتها
و در جهــات متفاوت حرکت میکردند ،یگانــه راه فهم جهان امروز ما
بود ،جهان کشــورها ،اتحادیهها ،شــرکتهای بینالمللی ،و بانکها که
جملگی با مسئله پایانناپذیِر همسازکردن زمانهای ناهمساز مواجهند.
بحران ســال  ۲۰۰۸نشان داد درک ســرمایه بهعنوان پدیدهای تاریخی و
فهــم روابط آن با پدیدههای دیگری مثل دولــت ،جامعه مدنی ،جنگ،
انواع بحرانهای محیطی ،و غیره مســتلزم جدیگرفتن شبکه تودرتوی
زمانمندیهاســت .در میان متفکران مارکسیست امروزی ،ماسیمیلیانو
تومبا و دنیل بن ســعید دو متفکریاند که آثارشــان عرصه تالش برای
پاسخگویی به این ســؤاالت است و بههمیندلیل من در دنباله بحث به
آرای این دو متفکر میپردازم .متأســفانه بن سعید در سال  ۲۰۱۰در ۶۳
سالگی درگذشت .یکی از عوامل انتخاب این دو متفکر برای بحث مقوله
زمان و زمانمندی در مارکسیســم این بود کــه چنانکه تومبا در کتابش
اشــاره میکند ،او و بن سعید هر دو روی یک مسئله تأمل کردند و بدون
اطالع از نوشتههای همدیگر مقوالت مشابهی را بسط دادند.
دموکراسیوزمانهایناهمساز
جناحهای مختلــف به بحران دموکراســی در جهان امروز اشــاره

فرهادپور :دلخوشکردن صرف به یک دوره کوتاه پرشور
و رمانتیک کافی نیست و مسئله بر سر این است
که روز بعد که قرار است زندگی عادی از نو شروع و روابط بازسازی شود
و ما با کار و فعالیت عادی سروکار داریم ،چه اتفاقی میافتد.
بیتردید ،در این زمینه به این دید استراتژیک نیازمندیم که خود
سرمایهداری یکشبه به وجود نیامده است .فراتررفتن از سرمایهداری
چیزی نیست که بهسادگی در یک فضای زمانی کوتاه به آن رسید
اینبار ،با یک واسطه این پیروزی خواهناخواه نیروهای انقالبی را در برابر هم قرار
داد و اســتبدادگرایی اخوانالمسلمین زمینه را برای جداشدن مردم از حکومت
انقالبــی فراهم کــرد و نهایتا از طریــق دخالت آمریکا و ارتــش نوعی کودتای
نظامــی صورت گرفت که خــود را از طریق انتخابات تقویت میکرد .السیســی
با انتخابات رئیسجمهور شــد و نهایتا دیکتاتور ســابق ،مبارک ،که در تمام این

کردهاند ولی به قول تومبا این بحران بدینمعنا نیســت که گویی دوران
طالیی دموکراســی زمانی وجود داشــته و حاال بسر آمده بلکه عالماتی
از بیماری را میتوان ردگیری کرد که نشــان میدهند دموکراســی دیگر
قادر بــه مشروعیتبخشــی به خود نیســت .وقتی این معضــل را در
پسزمینه فلســفه تاریخ قرار دهیم میتوان گفت بحران  ۲۰۰۸نشــان
میدهد زمان دموکراســی لیبرال بسر رسیده اســت .برای دیدگاهی که
بحران را همیشــگی میبیند عملکرد این بحران این است که زمانهای
متفاوت را که با هم تنش ایجاد کردهاند به زور از نو همزمان یا همســاز
) (re-synchronizeمیکند .به اعتقاد تومبا ،این جهانیشدن نیست که
دموکراســی را در دســتانداز انداخته ،بلکه برخورد زمانهای سیاسی،
اقتصادی ،و قانونی اســت که فرم دموکراسی سیاسیای را که در غرب
مدرن ظهور کرده بود مختل کرده است .پس دموکراسی میان زمانهای
گوناگون ناهمگرا و ناسازگار گیر کرده است.
دو پاســخ نظری بــه این معضل داده شــده :اولی به بازگشــت به
گذشــتهای دموکراتیک دل بسته ،و دومی به نوعی شتابگرایی به سوی
آینده .اما چنانکه تومبا تصریح میکند هیچکدام ،یعنی نه آهستهکردن
زمان و نه شتاببخشــیدن به آن ،پاسخ مناســبی به این مشکل نیست،
بلکه درواقع مکانیسم همزمان یا همسازکردن زمانمندیهای ناهمساز
و ســرعتهای متفاوتشــان ،و نیز امکانات نهفته در شکلهای جدید
روابــط اجتماعی اســت که ماهیت بحران را برمــال میکند و باید مورد
توجه قرار گیرد .پس نبض مســئله فرایند همزمانسازی آمیخته با زور
است .از یک سو ،اقتصاد یا سرمایه با سرعت و نیز شتاب اعمال میکند،
و از ســوی دیگر ،دولت و فرایند تصمیمگیری جمعی زمان خاص خود
را دارد )و آهســتهتر عمل میکند( .پس زمان کشدار تصمیمگیریهای
پارلمانی و فرایند وفاق با زمان شــتابزده سرمایه در تنش است .آنچه
این دو زمانمندی ناهمســاز را به زور همســاز میکند همان »انقالب از
باال« یا »انقالب منفعل« در قاموس گرامشــی است .نحوه عملکرد این
انقــالب حکومتی یا انقالب از باال را میتوان در اســتراتژیهای ریاضتی
پس از بحــران  ۲۰۰۸در غرب و قلعوقمعکردن دولــت رفاه عامه دید.
انقالب محافظهکار میکوشــد حاکمیت سیاســی را از نو قوام بخشــد.
زمانهای ناهمساز عبارتند از :زمان پرزرقوبرق سرمایه مالی در تقابل با
زمانهای جنبشهای سیاسی چپ و راست که با تزریق پول به بانکها
و قدرت سرمایهداران مخالفت میکنند؛ یا خشونت حکومتهای غربی
که میکوشند با اســتراتژیهای ریاضتی به زور زمانها را همگون کنند
و در راه این هدف به زور اقتصادی و فرااقتصادی متوســل میشوند در
مقابل مبارزات ضدریاضتی که همزمانسازی دولتها را بر هم میریزند.
بهاینترتیب ،انقالب محافظهکار یا »از باال« میکوشد دستاوردهای همه
مبــارزات طبقه کارگر در طول نیمه دوم قرن بیســتم را از بین ببرد تا بر
ناسازگاری زمانمندیها غلبه کند و در این کار هم موفق شده است.
فرارویازمنطقوسیله-هدف
پس از ســرکوب مبارزات طبقه کارگر وارد فاز نولیبرالیسم شدیم که
مشخصه آن خصوصیسازیهای بیپایان ،سلب مالکیت ،برونسپاری،
اســتثمار روزافزونتــر طبیعت ،و فروکاســتن زندگی روزمــره به نوعی
زمانمنــدی روزبهروز ،متزلزل ،و بیآینده اســت .مبــارزات جهانی علیه
نیروهای افسارگسیخته سرمایهداری در دهه آخر قرن بیستم آغاز شدند،
از مبارزات ضد جهانیشدن و مبارزات اکولوژیکی گرفته تا مبارزات اخیر

مراد فرهادپور درباره مفهوم زمان از منظر رهایي:

تأمالتی درباره زمان انقالبی

ﻋﮑﺲ :ﻋﺒﺎس ﮐﻮﺛﺮي ،ﺷﺮق

دولت فرانســه در ســال  ۱۸۳۱الکســی دو توکویل و گوستاو دو
بیومــون را به آمریکا اعزام کرد تا درباره نظام زندان آمریکا مطالعه
و تحقیق کنند .توکویل بعدها درباره سفرشــان مینویسد که آنها از
این مأموریت استفاده کردند تا به جایش جامعه آمریکا را بشناسند.
سفر آنها از نیویورک شروع شد و  ۹ماه به طول انجامید .آنها در این
مدت نظام زندانهــا را مطالعه کردند و اطالعاتی از جامعه آمریکا
و ویژگیهای مذهبی ،سیاســی و اقتصادیاش به دست آوردند .در
این سفر از کانادا نیز دیدن کردند .توکویل پس از بازگشت به فرانسه
بین سالهای  ۱۸۳۵تا  ۱۸۴۰دو جلد کتاب درباره آمریکا مینویسد:
»دموکراسی در امریکا«.
توکویل در مجلد اول به شــناخت نهادهای سیاسی ،اجتماعی و
مدنی آمریکا میپردازد و در مجلد دوم پدیده مدرنیته و دموکراسی،
پیامدها و امکانهای آنها را بررســی میکند :مجموع مســائلی که
مدرنیتــه و دموکراســی میتواننــد برای مردم یک جامعه داشــته
باشــند .مجلد اول را مرحــوم رحمتاﷲ مقدممراغــهای با عنوان
»تحلیل دموکراســی در امریکا« در ســال  ۱۳۴۷-۱۳۴۶ترجمه کرد
و دفتر اول مجلد دوم ســال  ۱۳۹۴و دفتر دوم را نیز امســال بزرگ
نادرزاد به همت نشــر فرهنــگ جاوید ترجمه و منتشــر کرد .اصل
جلــد دوم کتاب  ۷۵گفتــار دارد که  ۱۱گفتــار آن در دفتر اول و ۱۱
گفتار بعدی در دفتر دوم به فارسی ترجمه شدهاند .مفهوم محوری
دفتر اول ،مســاوات )برابری( اســت که آن را نتیجه دموکراســی یا
تشکیل جوامع دموکراتیک میداند و محور دفتر دوم نیز هنر است.
اگــر در کل کتاب از دفاع تمامقد توکویل از نژاد ســفید ،تأکیدش بر
جداســازی سفیدپوستان از سیاهپوســتان و همدلی و همراهیاش
با ســرکوب بومیان قاره آمریــکا بگذریم ،مجلــد دوم کتاب حاضر
یکی از تحلیلهای مهم درباره نظام اجتماعي ،سیاســي و فرهنگی
آمریکاســت .توکویل در مجلد دوم میکوشد ضمن بررسی جامعه
آمریــکا خصوصیات جامعه دموکراتیــک آرمانیاش را نیز توصیف
و درباره آن نظریهپردازی کند .او در این کتاب قانونگذاری و شــیوه
زندگــي در ایاالت متحــد آمریکا را بررســی و آنها را بــا موقعیت
کشورهای اروپای کهن ،خاصه فرانسه از انقالب کبیر  ۱۷۸۵به بعد،
مقایسه و مقابله ميکند .مساوات که در حیات اجتماعي و سیاسي
کشور تازهتأسیس عامل مهمي اســت ،پایه قانون اساسي و بهویژه
مبنای شــیوه حیات سیاســي و مذهبي آن قرار ميگیــرد .مبارزه با
ریشههای فکری و فرهنگي جماعتهای خشن و سختگیر مذهبي
و تبعیدی ،مبارزه با ماجراجویان ،مذاکرات صلحي که انجام شــد و
پیمانهای صلحي که برای صالح و اصالح جامعهای نو بسته شد
و شورش در برابر اشکال آزاردهنده حکومت و قدرت تمامیتخواه،
همگي در شــکلگیری و رشــد ملت آمریکا نقش داشــته اســت.
ازایــنرو ،مجلد دوم کتاب حاضر را میتوان تالش توکویل دانســت
براي ارائه نمونهای آرماني از جوامع مدرن آینده با توجه به جامعه
آمریکا و مقایسه تطبیقي آن با فرانسه و تا حدودي بقیه اروپا.
توکویل در دفتر حاضر میکوشــد نشــان دهــد در قرنهایی که
اصــل امتیازات رواج دارد ،تقریبا اشــتغال به هریک از هنرها حکم
یــک امتیاز را پیدا میکند که حاصلش عالمی اســت جدا و منفک
از غیــر که احدی مجاز به ورود آن نیســت؛ اما وقتی »اشــتغال به

امــروزه پیشفرض گرفته میشــود کــه واژههایی مثل
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول
انقــالب یا زمان انقــالب بیمعنا و منســوخاند .بحثی
کــه بارانه عمادیان مطرح کرد در مورد کســانی که هــم بهعنوان متفکر و هم
بهعنوان مبارز سیاســی مشــغول کارند ،نشــاندهنده این اســت که ماجرا به
هیچوجه اینگونه نیســت و انقالب کامال فعلیت تاریخــی خود را حفظ کرده
است .برای پیبردن به این موضوع نیازی به بحثهای پیچیده نیست و نگاهی
به دنیای دوروبرمان نشان میدهد ،آنچه امروز نظام سرمایهداری تحت عنوان
»توســعه« به همه جوامع تحمیل کرده و آن را معیار خوشــبختی و پیشرفت
معرفی میکند ،چیزی نیســت جز ،از یکسو ،حرکت مستقیم به سوی فاجعه
در شــکل نابودکردن تنها ســیارهای که برای زندگی در اختیار داریم و از سوی
دیگر ،بردن حیات اجتماعی به ســمت موحشترین شــکل نابرابری و آمیختن
ســرمایهداری افسارگسیخته با بدترین شکلهای اســتبداد به صورتی که دیگر
حتی خود سیاســتمداران و صاحبان قــدرت هم از جامعه  ۹۹درصدی و یک
درصدی یا چهار درصدی ســخن میگویند .بهعبارت دیگــر ،در تجربه واقعی
مردم ،این نابرابری آنقدر مشــهود اســت که میتوان از آن بهعنوان یک حربه
تبلیغاتی اســتفاده کرد .بههمیندلیل ،به گمان من پرســش روبهروی ما هنوز
همان پرسش لوکزامبورگ است :سوسیالیســم یا بربریت .یا بهتر است بگوییم
سوسیالیســم یا ســرمایهداری در ترکیب با بربریت .چون قرار نیست در نهایت
به یک نقطه نهایی پایان همهچیز و همهکس برســیم ،بلکه به همان نقطهای
میرســیم که االن در آن بســر میبریم :زندگی در دوزخ بــرای میلیاردها نفر و
در کنار آن فضاهای کوچکی از ســالمت طبیعــی و اجتماعی برای اقلیتهای
کوچک .ازاینرو ،همچنان باید بر معناداربودن انقالب و زمان انقالب تأکید کرد
و تشخیص داد ،نه فقط پرسش همان پرسش است ،بلکه اجزا و گامهای اولیه
پاســخ نیز همانند .این اجزاء چیزی نیستند جز سازماندهی توده مردم در قالب
یک جریان سیاســی که بتواند از طریق مبارزه سیاسی قدرت تصمیمگیری را در
دستان خود بگیرد و از طریق این قدرت تصمیمگیری روابط مالکیت را دگرگون
کند و شــکل دیگری از اقتصاد را ممکن سازد و جوابی دهد به پرسشهایی که
بن ســعید طرح کرده بود .نمیتوان با چاپ صدها مقاله دیگر از ریچارد رورتی
یا هانا آرنت یا مدام صحبتکردن در مورد جنایات اســتالین فوریت این مسائل
را پنهان کرد .این دو هیچ ربطی به هم ندارد و میتوان از مســئله قدرتگرفتن
بــرای تصرف اقتصاد بهویژه در مناســبات تولید و حقــوق مالکیت دفاع کرد و
درعینحال ،استالینیســم را هم نقد و محکوم کرد .تا جایی که من میدانم ،باز
هــم تنها نمونهای که تجربه اتحاد شــوروی را به صورت جدی نقد و آن را به
شیوه ماتریالیســم تاریخی تحلیل میکند ،یک مارکسیست آلمانی است به نام
بارو که قبل از ســقوط اتحاد جماهیر شــوروی کتابی نوشــت و به همین دلیل
هشت سال زندانی کشید.
نگاهی واقعگرایانه نشــان میدهد ،در مقابل کارگرانــی که حقوق معوقه
شــش ماه پیش خود را مطالبه میکنند ،ســخنان کارشناسان اقتصادی درباره
کارآفرینی و فواید آن مضحک اســت .در سرمایهداری فعلی ،پنج شرکت بزرگ
دنیــا مثل گوگل ،فیسبوک ،آمازون و اپل و چندتای دیگر کموبیش یک تریلیون
دالر ارزش دارند ،یعنی پنج برابر بودجه ســاالنه کل کشــور مــا و در مجموع
میتوانند کل اقتصاد روســیه را بیش از یک بار بخرند .هیچیک از این شرکتها
نــه کارآفرینند و نه اصال چیزی تولید میکنند .گوگل و فیسبوک و آمازون حتی
یــک میخ هم تولید نمیکنند ،بلکه رانت میگیرند .به همین علت ،نه به کارگر
احتیاج دارند و نه به کارآفرین؛ درحالیکه بودجه آنها ســه برابر کل کشورهای
آفریقایی اســت .حتی مثل ما هم نیســتند که نفت را جستوجو کنند و کشف
و اســتخراج کنند و آنگاه از آن رانت بگیرند ،بلکه درســت مثل کســی که یک
ســاختمان به او به ارث میرســد ،اجاره میگیرند .هرکــس دیگری هم جای
آنها بود میتوانســت دقیقا به همین نتیجه برســد و همین گجتهای مسخره
اینترنتی را بســازد که هیچچیز عجیب خاصی در آن نیســت .آقای بیل گیتس
جوری رفتار میکند که چون یکبار یک برنامه کامپیوتری نوشــته  -صرفنظر
از اینکه خودش نوشته است یا نه  -و ذرهای هم بعد از آن نه کار و نه کارگری
روی این برنامه کار نکرده ،میتواند تا ابد بابت آن رانت بگیرد .این کار مشابه آن

است که کسی بگوید من صاحب زبان فارسی هستم ،چون دستور گرامر فارسی
را یک زمانی نوشــتهام ،از حاال به بعد هرکســی هر جمله فارســی بگوید ،باید
یک قران به من بدهد .این دقیقا کاری اســت که ورد در ویندوز آقای بیل گیتس
انجام میدهد .کاری که گوگل و آمازون میکنند هم همین است .همه از چیزی
رانت میگیرند که اصال تولید نکردهاند و ذرهای هم ربطی به تولید ندارد .بر این
اساس ،داشتن قدرت ایجاد تغییر در روابط مالکیت که نه طبیعیاند ،نه ابدی و
نه مقدس ،امر واضح و پیشروی ماست .حتی احتیاجی ندارد به سر و کلهزدن
در مــورد نظریه ارزش کار یــا اینکه تئوری بحران مارکس درســت بود یا نه یا
اقتصاد با برنامه و دولتی کار میکند یا نه .بعد از دوران بازیهای تبلیغاتی پس
از جنگ ســرد که برنده جنگ از آن در جهت ســرکوب نیروهای مقاومت درون
خودش و در سراســر جهان اســتفاده کرد تا نظم نوین جهانی بسازد که امروز
شاهدیم چه تبعاتی برای همه جهان به بار آورده ،دخالت در حقوق مالکیت و
بسیاری از عرصههای اقتصادی حرکتهای جمعی و تصمیمگیریهای جمعی
واقعیت سادهای است که هرکسی واقعا منافعش در گرو نفی این قضیه نباشد
و غرضی نداشــته باشد ،مجبور به تصدیق آن است .دیگر وضعیت پنج شرکت
اول لیست بورس نیویورک نشاندهنده اوضاع است.
گذشته از معناداربودن زمان انقالب ،میکوشم به صورت سلبی سوءتعبیرها
یا ابهاماتی را بررســی کنم که حولوحوش انقالب یــا زمان انقالب وجود دارد.
چون حرکت اســتراتژیک در ســاختن یک نظریه یا حتی یک جریان سیاســی که
بتواند به پیچیدگی شــبکههای زمانی و زمانمندیهــای گوناگون و منطقهای
گوناگــون ســرمایه و دولت و کار و کاال جواب دهد ،واقعا کار ســادهای نیســت
که بتوان به صورت کوتاه در یکجا به آن اشــاره کرد .اکثر ســوءتعبیرهای درون
مفهوم زمان انقالب به مفهوم »روز بعد« برمیگردد .یک روز انقالب داریم ،یک
حــال انقالب و البته نوعی حالگیری بعد از آن که این حال تمام و همه بیحال
میشــوند .مســئله دقیقا همین حال و بیحالی اســت» .روز بعد« کی میآید؟
نمونههــای تاریخی زیادی داریم .در بســیاری موارد ،ایــن »روز بعد« میتواند
بــه غافلگیریهای تراژیک  -کمیــک هم بینجامد .برای مثــال ،قیام کارگران و
دانشــجویان پاریس و شــهرهای فرانســه در مه  ۶۸که بهلحاظ تاریخی آخرین
نمونه یک قیام گســترده در کشورهای پیشرفته سرمایهداری بود و بخش اعظم
طبقه کارگر ،جوانان و دانشــجویان در آن همراه بودند و دولت و نظام اقتصادی
را کامال مســتأصل کرد و اساسا یک لحظه گسست بود .در پی این گسست ،نظام
و سیستم براساس همان روابط قدرت و سیســتم بازتولید خود انتخابات برقرار
کرد و جالب اســت بدانید ارتجاعیترین و دستراســتیترین مجلس از دل این
انتخابات بیرون آمد .یعنی درســت در شرایطی که میدانهای پاریس در اشغال
کارگران و دانشــجویان اســت ،انتخابات عمال به حربه خنثیکردن انقالب بدل
میشــود .چیزی نظیر همین قضیه را در انقالبهــای عربی دیدیم .در آن ۹-۸
ماه در قاهره و تونس و کشــورهای عربی دیگر ،باز هــم کارگران ،زنان ،جوانان
و دانشــجویان مبارزه کردند ،ولی نتیجه انتخابات پیروزی اخوانالمسلمین بود.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

مدت قرار بود محاکمه شود ،آزاد شد و برگشت به خانهاش و فضا حتی از دوره
مبارک هم اســتبدادیتر شد .این هم نمونهای دیگر که چگونه انتخابات پس از
لحظه انقالب به عکس خود منجر میشود .البته موارد معکوس هم هست که
چگونه از دل فرضا یک انتخابات ،یک جنبش سیاسی رادیکال سر برمیآورد.
مســئله این اســت که بههرحال این »روز بعد« چیست؟ کی آغاز میشود؟
چگونه آغاز میشود؟ دلخوشکردن صرف به یک دوره کوتاه پرشور و رمانتیک
کافی نیســت و مسئله بر سر این اســت که روز بعد که قرار است زندگی عادی
از نو شــروع و روابط بازسازی شــود و ما با کار و فعالیت عادی سروکار داریم،
چــه اتفاقی میافتد .بیتردیــد ،در این زمینه به این دید اســتراتژیک نیازمندیم
که خود ســرمایهداری یکشبه به وجود نیامده است .به هزاران شکل مختلف
در طول چندصد سال ،از قرن ســیزدهم تا قرن شانزدهم ،تجربههای مختلفی
در کار بوده که یکی از آنها در انگلســتان بیشــتر پیــش رفت ،به انقالب علمی
و صنعتی رســید و از طریق پیوند اشــراف انگلســتان با دولت تمامیتخواه و
ساختهشــدن امپراتوری بریتانیا زمینه اولیه سلب مالکیت و غارت همه جهان
شــکل گرفت که نقطه شــروع انباشت اولیه سرمایه اســت .این تنها یک مورد
اســت و ساختهشدن سرمایهداری هزاران شکل دیگر هم داشته است .بنابراین،
فراتررفتن از سرمایهداری چیزی نیست که بهسادگی در یک فضای زمانی کوتاه

به آن رسید.
انقــالب یک زمان دارد و این زمان هم واحد اســت بــه دالیلی که خواهم
گفت یا الاقل از یک دید بهعنوان زمان یکدســت یک حال بههمپیوسته تجربه
میشود .به همین جهت ،از مردم بهعنوان فاعل این انقالب و صاحب این حال
سخن گفته میشود .نگاهی تاریخی نشان میدهد این مردم هیچوقت مساوی
با همه نیســت و همواره اقلیت کوچکی کار را شــروع میکند .اکثریت ممکن
است اصال داخل زمان حال نباشــد و به همین علت هم در انتخابات واکنشی
بر ضد این لحظه حال نشــان میدهد .ادغام اکثریت در لحظه حال انقالب یک
فرایند زمانی طوالنی اســت .در دورانهای گذشته ،اصال تکنولوژی این اجازه را
نمیداده که بتوان یک حال مشــترک همگانی داشت .بههرحال ،بدیهی است
که هیچ انقالبی انقالب همه نیســت .انقالبها همه مردمیاند ،توســط مردم
عادی شــروع میشــوند ،ولی همواره اقلیتی آن را شــروع میکنند و به همین
علت هم تبدیل این اقلیت به اکثریت یک فرایند پیچیده پرافتوخیز است .نباید
این اقلیت را با واژههایی مثل ملت یا مردم در کل مساوی با همه دانست .پشت
واژه مردم ،همه ،اکثریت و نظایر آن ،همیشــه گنگی و ابهاماتی هست که نباید
بهســادگی به آن تن داد .به همین علت ،گاه تالش میشود این لحظه حال به
صورت ساختاری با نامگذاریهایی همچون انقالب بورژوایی یا انقالب بورژوا -

دموکراتیک یکدست شود .در تاریخ جهان ،چنین چیزی وجود ندارد و انقالبها
همه انقالبهای مردمیاند .انقالب بورژوایی در واقع تالشــی است برای اینکه
از طریق نوعی دترمینیسم اقتصادی عمال بتوان محدودهای برای حال پیدا کرد
و تکلیف حال و زمان انقالب را مشــخص کــرد .بههمین جهت ،عبارت دولت
بورژوایی و دموکراســی بورژوایی که در ادامه انقالب بورژوایی میآید ،در حکم
حال انقــالب و زمان انقالب در
محدودیتهایی اســت که نباید از آن رد شــدِ .
داخل این خطوط تعریف میشــود .در این تحلیل ساختاری و انتزاعی معموال
حتی از انقالب »بورژوازی« ســخن گفته میشود .شــاید چون امالی انگلیسی
بورژوایی و بورژوازی به هم نزدیک اســت .در فارســی ،حتی برخی مترجمان
بورژوایی را به اشتباه بورژوازی مینویسند .ولی شاید هم مسئله نه فقط اشتباه
در امال بلکه این است که ،به قول نیچه ،ما همیشه برای یک فعل یک فاعل نیاز
داریم و برای یک کنش یک کنشگر و بنابراین چیزی به اســم انقالب بورژوایی
باید فاعلی به نام بورژوازی داشــته باشــد .ولی در تاریخ ،اصال انقالبی نیست
که بورژوازی در آن شرکت کرده باشــد .بورژوازی ترسوترین و محافظهکارترین
و به لحاظی پســتفطرتترین طبقه کل تاریخ است .اشراف بارها و بارها برای
امتیازات فئودالی خودشــان شخصا جنگیدهاند ،ولی بورژوازی واقعا به خیابان
نمیآید .آنچه بهعنوان انقالب بورژوایی مطرح میشــود ،مردمی هســتند که

دســت به طغیان زدهاند ،فرودستان ،کارگران ،حتی پاپتیها به اضافه دهقانها
و ســربازان و زنان و غیره .هیچوقت اثری از بورژوازی نیست بلکه بورژوازی از
نتایج این قضیه بهرهمند میشــود .فاعل واقعی نیز همان دولت تامه اســت.
یعنی در تمام این موارد ،دولت از باال  -به شیوه اصالحات ارضی ایران  -قدرت
ماورای اقتصادی خود را به کار گرفته تا زمینه را برای غارتگری بورژوازی فراهم
کنــد  -یا به تعبیر گرامشــی ،انقالب انفعالی  -ولی بــورژوازی خودش در این
قضیه نقشی نداشته.
مفهــوم انقالب بورژوایــی را اصال نمیتوان براســاس نوعی دترمینیســم
اقتصادی توضیح داد .در تمامــی جنبشهایی که در عصر جدید رخ دادند ،ما
شــاهد جریاناتی بودیم که خواهان چیزی به غیر از سرمایهداری بودند .انقالب
کرامول ،انقالب فرانســه ،ژاکوبنهــا و غیره .در مورد کمــون پاریس حتی این
گروهها توانســتهاند موقتا پیروز شوند .ولی در  ۹۹درصد موارد در همان حالت
جنینی قبل از آنکه صدایشان به مردم برسد خفه شدند .اینها تالشهایی بودند
در جهت ســاختن آیندهای غیر از ســرمایهداری .به عبارت دیگر ،چنین نبود که
براســاس دترمینیسم تاریخی و رشــد نیروهای مولده و قوانین تاریخی انقالب
کرامول فرضا باید به این شــکل پیش میرفت .درســت برعکس ،سرکوب این
جنبشها پیششرط شکلگیری سرمایه است نه اینکه چون سرمایهداری وجود
دارد و شــکل گرفته پس جنبههای ضدسرمایهدارانهای را که در این انقالبها
حضــور دارد از بین میبــرد .چرا اینها از بین میروند؟ درســت به همان دلیل
که در اســتثنای خاصی مثل کمون پاریس )و طبق معمول اســتثنا مؤید قاعده
است( از بین رفتهاند ،به گفته مارکس به علت توازن نیرو .اینها جنبشهاییاند
که میخواهند نظمی بری از خشــونت ،بری از زور و ســلطه و بری از نابرابری
بســازند .مســلم اســت در دنیای کنونی چه از داخل و چه از بیرون به انقالب
حمله میشود و همه زور دولتها ،ابرقدرتها ،دولتهای منطقهای انقالبها
را داغون میکند .مســئله اصلی این اســت که چگونه میتــوان در دنیایی که
براســاس خشونت و ترس حرکت میکند به ســمت نظمی غیر از نظم سلطه
حرکــت کرد .از ایــنرو ،بدون نوعی پیوند بین مبارزان ضدجنگ در کشــورهای
پیشــرفته و مبارزات ضدفقر و استثمار در کشــورهای آسیایی و آفریقایی واقعا
آینــدهای پیش رو نخواهیم داشــت و به مرور شــاهد آنیم کــه همه ،نه فقط
ابرقدرتهــا بلکــه دولتهای عادی ،آشــکار و پنهان هر جا دلشــان بخواهد،
دخالــت نظامی میکنند و با زور عمال هر امکانــی را که مردم برایش جنگیده
باشــند در نطفه خفه میکنند .اینها مواردی اســت که نشــان میدهد تعریف
لحظه حال تا چه حد دشوار است .از یک جهت این حال ذاتا یک حال همگانی
و کلی اســت چون حقیقت آن با همگانیبودن پیوند خورده و به همین جهت،
به قول آدورنو ،انقالب همیشــه انقالب علیه ترس است .چون ترس مردم را از
هم جدا میکند و نازیســم نمونه عجیبوغریبی است که با متمرکزکردن ترس
در یک گوشه خاص در ارتباط با یهودیان و کمونیستها و کولیها نوعی وحدت
متکی بر نفرت ساخت.

عمادیان :دموکراسی معنایی نمیتواند داشته باشد وقتی تودههای
بیشمار انسانی باید بیشتر اوقات زندگیشان را در محیطهای کاری ناسالم
بگذرانند .به رغم افزایش اتوماسیون ،میزان کار نسبت به صد سال پیش نه
تنها کم نشده بلکه افزایش یافته .سرمایه تنها نیروی کار را نمیخرد ،زندگی
کارگر را هم میخرد .اما برعکس خرید نیروی کار که تابع حد و اندازه معینی
است ،سلطه سرمایه بر زندگی کارگر تمام و کمال و بدون هیچ تعادلی
است و این عدم تعادل ریشه در روابط مالکیت دارد
آن واحد هم یکدست است و هم چندپاره.
حال انقالبی حالی اســت که در ِ
از یک طرف ،با مشــارکت در زمانی مواجهیم که در آن گذشــته و آینده یا پس
و پیــش دیگر معنایــی ندارند .ولی از طرفی دیگر این زمــان در عینحال زمان
بــروز تعارضهــا و اختالفها و تفاوتها هم هســت .تفاوتها فقط مال »روز
بعد« نیســت که وحدت اولیه از بین مــیرود بلکه این تفاوتها و تعارضها از

ﺑﺎراﻧﻪ ﻋﻤﺎدﯾﺎن :ﺳﯿﺎﺳﺖ زﻣﺎن و زﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ
علیه سیاستهای ریاضتی .ولی بههرحال باید به خاطر داشته باشیم که
مبارزات علیه وضع موجود تنها مبارزات انقالبی و رهاییبخش نیستند
بلکه میتوانند در هیأت جریانهای افراطی دستراســتی و فاشیســتی
ظاهر شــوند که در کشــورهای غربی اخیرا بیشــتر هم شــدهاند) ،مثل
اسالمستیزی افراطی اخیر در کشورهای غربی( .در واقع ،شکلبندیهای
فاشیســتی و نژادپرســتانه هم واکنشــی هســتند به نوعی خأل زندگی
اجتماعی و نبــود عالیق جمعی و هم به این باور که مهاجران امکانات
اجتماعی و منابع غربیان را از چنگشــان بدر میآورند .در عمل و نهایتا،
حرکتهای دستراستی ،بهرغم مخالفتشان با سرمایهداری نولیبرال،
همزمانسازی حکومتها را تشدید میکنند و در خدمت وضع موجودند.
پــس از بحــران  ۲۰۰۸طبقه متوســط دچار هراس شــده و از آنجا که
نمیتواند از این چرخه معیوب خالص شود به شکل دیگری از خالصی
بهواسطه انواع و اقسام مدهای برگرفته از زمانه نو ) ،(new ageکالسهای
یوگای اســتعالیی ،و مکاتب بازگشــت به طبیعت ،و غیره پناه میبرد و
همینجاســت که مفهوم اوهام و خیاالت جمعی )(phantasmagoria
برجسته میشود؛ ما با دنیایی از کاالها و مصرفکنندهها مواجه میشویم
که دیگر هیچ خاطرهای از تولیدشــان ندارند .همه نشــانههای تولید ،یا
منبــع ارزش ،از پیکرکاالها محو و زدوده شــده ،مثال کارخانهها یا منابع
تولید و کار به کشــورهای غیرپیشرفته یا حاشــیهای انتقال پیدا کردهاند
و چنانکــه مارکس به خوبی پیشبینی کرد ،کمکم دیگر در تخیل غربی
هم جایی ندارند .در نظر تومبا ،عدالت زمانی معنا دارد که بتواند اشکال
جدیدی از »باهمبودن« را تحقق بخشــد .پــس اعتراضات مردمی تنها
علیه اتمیزهشدن انسانها و تیرهوتاربودن آینده نسل جوان نباید صورت
بگیرد ،بلکه عالوه بر آن باید اعتراضی باشــد علیه ساعات کاری درازتر
در ســرمایهداری متأخر و پایینآمدن کیفیت زندگی .دموکراســی اصال
معنایی نمیتواند داشــته باشــد وقتی تودههای بیشــمار انسانی باید
بیشتر اوقات زندگیشان را در محیطهای کاری ناسالم بگذرانند .به رغم
افزایش اتوماسیون ،میزان کار نسبت به صد سال پیش نه تنها کم نشده
بلکه افزایش یافته اســت .فراموش نکنیم که ســرمایه تنها نیروی کار
را نمیخــرد ،زندگی کارگر را هم میخــرد .اما برعکس خرید نیروی کار
که تابع حد و اندازه معینی اســت ،سلطه سرمایه بر زندگی کارگر تمام
و کمــال و بدون هیچ تعادلی اســت و این عدم تعادل ریشــه در روابط
مالکیت دارد و بههمیندلیل بههیچوجه نمیتواند در چارچوب ساختار
کنونی اصالح شود .دستمزد برای ساعات مشخصی از انرژی جسمی و
روانی که صرف کار میشــود پرداخت میشود ،درحالیکه چیزی برای
تباهشدن و تخریب کلی بدنها در زیر کار خردکننده به کارگران پرداخت
نمیشود .به همینترتیب برای دانش و مهارتهایی که از کارگران گرفته
شده ،و جذب سرمایه ثابتشده ) (fixed capitalپولی پرداخت نمیشود.
پس دقیقا در این عرصه است که دموکراسی به آزمون گذاشته میشود.
دموکراسی عالوه بر پرسشهای مربوط به حقوق و آزادیهای جمعی و
فردی باید با این پرسشها نیز روبهرو شود :ما باید چه چیزی تولید کنیم؟
بــه چه مقادیری از تولیدات واقعا نیاز داریم؟ به چه قیمتی این کاالها را
تولید میکنیم؟ در رابطه با اســتعاره والتر بنیامین درباره نیاز به کشیدن

ترمز قطار تاریخ و متوقفساختن این قطار ،تومبا تصریح میکند کشیدن
ترمز قطار تاریخ هیچ فایدهای نمیتواند داشــته باشد چنانچه این ترمز
نتواند پیوستار تاریخی ســرمایهداری مدرن را متوقف کند .یگانه شکلی
از عدالت که بیش از یک ایده اســت ،عدالتی است که بتواند گسستی در
سیستم معیوب روابط دستمزدی ایجاد کند که بر دنیای ما حاکم است و
تنها در این صورت است که جریان پیوسته جنگ داخلی میان طبقات ،یا
تقابل میان ظالم و مظلوم ،میتواند متوقف شود.
بــه قــول مارکس ،اگــر دانته زنده بــود در مییافــت موحشترین
صحنههــای دوزخ او و حتــی بدتــرش در دوره مانوفاکتــور تولیــد
ســرمایهداری عینیت یافت .اما اگر از این آستانه دوزخی بگذریم و وارد
ســاحت جدیدی از زمان بشویم که حاکم آن قدرت سرمایه در مقام یک
خونآشام است ،درمییابیم تداوم ساعات کار به ورای حد طبیعی غروب
خورشید ،یعنی استخراج ارزش اضافه در ورای ساعات طبیعی کار ،کامال
با اســتعاره سرمایهداری خونآشــام تطابق دارد ،به نحوی که حتی آن
چند ساعت کار اضافه نیز تنها تا اندازهای میل خونآشامانه سرمایه را به
تصاحب کار زنده ارضاء میکند .برای ارضای مطلق یا بیحدوحصر این
میل ،ســرمایه روز بیستوچهارساعته را تداوم میبخشد و آن را به سی
ســاعت یا چهل ساعت کار اجتماعا الزم بدل میکند .سرمایه بدینسان
از هــر حدی فراتر رفته ،خود را بهعنوان نخســتین وجه تولیدی معرفی
میکند که هیچ مالک و معیاری ندارد ،مثل خونآشــام یا دراکوالیی که
حیاتش را با مکیدن خون زندگان فراتر از محدوده مرگ تداوم میبخشد.
پس بهطورکلی ،گسســت در مناســبات اجتماعی موجود و تحقق
شــکلهای دیگری از جامعه بشــری مســتلزم این اســت که کنش یا
پراکســیس سیاســی چیزی بیش از یک وســیله صرف باشد .در عوض
رســیدن به نوعی هدف مقدس ،روابط اجتماعــی جدید باید بتوانند به
جای دنبالهروی از منطق وســیله-هدف ،زمانمنــدی این علیت خطی
را متوقف ســازند و شــکل دیگری از زمانمندی را برقرار کنند که متکی
بر برداشت فرانتس روزنتســوایگ از مفهوم پیشبینی )(anticipation
اســت .زمان پیشبینی نه فقــط قضاوقدرگرایانه نیســت ،بلکه نقطه
مقابل انفعال و ســکون است .پیشبینی نیرویی است در دل زمان برای
فشــارآوردن و بهجلوانداختن لحظه موعود است .براساس تفسیری که
تومبا از الهیات روزنتسوایگ ارائه میکند ،پیشبینی یا همان انتظار فعال
شکلی از کنش است که لحظه حال را به روابط و مناسبات کیفا متفاوت
جامعــه آینده پیوند میزنــد .پیشبینی لحظه حال را ابدی میســازد،
و درک دیگــری از تاریــخ و زمانمندی را ممکــن میکند که دقیقا نقطه
مقابل تصور کانتی از لحظه گسســت به مثابه ایدهآلی تنظیمی اســت،
یعنی ایدهآلی که تحققش همواره به تعویق میافتد و ما فقط در قالب
یک زمان نامعین میتوانیم بدان نزدیکتر شویم .اما پیشبینی یا انتظار
فعال مخالف این شکل از پیشرفت پایانناپذیر ،و بیانگر این امکان است
کــه هدف ایدهآل میتواند و بایــد از دل احتماال همین لحظهای که فرا
میرسد بیرون بزند ،یا حتی چه بسا از دل همین لحظه اکنون .به همین
سبب ما به عوض نوعی انتظار بیپایان کانتی برای ایدهآلی ناممکن که
نهایتا سیاســت را برای ما به انتخاب میان بد و بدتر محدود میسازد ،با

شکل جدیدی از الهیات سیاسی روبهروییم که برای آن هر زمانی بالقوه
زمان سیاست است.
منطق تاریخ همراه با رخداد
حال اگــر به نکتهای که با آن بحث خــود را آغاز کردیم ،یعنی نقد
ایدئولــوژی پیشــرفت خطی ،بازگردیــم ،میتوان گفت یکــی از نتایج
کنارگذاشــتن ایدئولوژی پیشرفت و ایده پیوســتار خطی زمان ،زوال آن
سنتی بود که سیاســت را امری فرعی و صرفا انعکاس مبارزه جوهری
طبقات در عرصه اقتصاد میدانســت .بنابراین تعجبی نداشــت که با
تداوم بحران مارکسیسم سنتی و بورژواییشدن هرچه بیشتر طبقه کارگر
در کشــورهای پیشرفته ،مسئله خودآیینبودن سیاست و تقلیلناپذیری
آن به اقتصاد جدی گرفته شــود .آنچه امروزه سیاست ژاکوبنی نامیده
میشــود ،نامی بیش از حد کلی و نامناســب برای شکلهای گوناگون
کنش و تفکر سیاســی خودآیین جهت ایجاد تغییر ساختاری در جوامع
کنونی اســت .مفاهیمی چون »گسســت« و »رخداد« کــه در این دوره
مطرح شــدند ،زمینه فلسفی و پیچیده خاص خود را دارند که در اینجا
فرصتی برای پرداختن بدانها نیســت .نقد این مفاهیم غالبا یکسویه
بوده اســت .امــا در این نکته نمیتوان تردید کرد کــه پیوند آنها با نقد
اقتصاد سیاســی و سیاســت مارکسیســتی آنطور که باید جدی گرفته
نشده است .حال آنکه بحران  ۲۰۰۸و بهار عربی به خوبی نشان داد که
ایدههای مارکس در ارتباط با بحران سرمایهداری تا چه حد برای تدوین
هرگونه سیاست انقالبی ضروری است .دنیل بن سعید متفکر و مبارزی
مارکسیســت بود که کوشــید با مطرحکردن ضرورت اتخــاذ رهیافتی
اســتراتژیک ،در مبارزه علیه نظام ســرمایهداری جهانی ،بر این شکاف
غلبــه کند و به گفته خــودش» :ما باید هم جویــای فهم منطق تاریخ
باشــیم و هم آماده برای غافلگیری رخداد .پرســش اصلی استراتژیک
برای بن ســعید تحلیل دگرگونیهای زمانمندیهای سیاســت ،تاریخ،
و سرمایه است .زمانهای ســرمایه ،سیاست ،محیط زیست ،و نظریه با
هم نســبتی متناقض دارند و ااینروســت که امروزه ناسازگاری زمانها
ضرورتا مبنای هر تفکر اســتراتژیکی اســت .چنین تفکری باید تاریخ را
براســاس تقابل با زمان و نامعاصربــودن آن بخواند ،یعنی با توجه به
ناموزونبودن نسبتها و رشدها در حوزههای متفاوت جامعه .بن سعید
نیز از حضور این »زمانهای نامعاصر و ناســازگار« در اندیشــه مارکس
آگاه بود ،برای مثال از نوشــتههای مارکس درباره روســیه و نامههای
ورا زوســلیچ .اما او حتی کمبودهای مارکس را نیز در این زمینه ناشــی
از ضعف »استراتژیک« اندیشــه مارکس میدانست .میتوان گفت بن
ســعید متفکری مارکسیست اســت که از طریق تأمل در مورد تاریخ و
زمانمندی با مســئله پیچیده زمــان انقالب درگیر میشــود .مضمون
مرکزی تفکر او بسط نوعی درک استراتژیک از زمان است ،و البته مفهوم
استراتژی در اینجا هم معطوف به ساختار درونی حرکت تاریخی بشری
اســت و هم متکی بر پذیرش امکان بروز گسســت انقالبی و ظهور امر
ناممکن .در مقام متفکری که درگیریاش با فلسفه از کنش و فعالیت
انقالبی جداییناپذیر بوده )بن سعید جزء رهبران جنبش  ۶۸در فرانسه
بود( ،آرای بن ســعید انباشته از شکلهای گوناگون تجربه تاریخی قیام

و شکســت است .از نظر او درک استراتژیک دورههای طوالنی شکست،
نظیر وضعیــت امروزی ،در ورای مقاومت صرف ،مســتلزم حفاری در
الیههای رســوب کرده تاریخ است .رهاســاختن زمان انقالبی از زندان
تاریــخ تکراری جامعه بورژوایی به درکی پیچیده از سیاســت زمان نیاز
دارد .تصور قدیمــی چپگرایان قرن نوزدهــم از زمان بهمثابه حرکت
فاتحانه نیروهای پیشــرفت و ترقی همانقدر ســادهلوحانه و یکسویه
است که حس امروزی سقوط اجتنابناپذیر به درون توحش ،یا به قول
بنیامین ،ماخولیای چپگرا .یادآوری سوگوارانه و استقامت لجوجانه هر
دو شرطهای الزم برخوردی انقالبی به فلسفه زماناند.
وفاداری به انقالب متضمن پافشــاری بر این حقیقت است که زمان
منجیباورانه ) (messianicمعادل نوعی گسســت ناگهانی اســت .به
گفته بن سعید» :انقالب که همواره نازمانمند ،بیموقع و بیجاست ،در
فاصله میان نه دیگر و نه هنوز از راه میرســد« .اما جهشهای انقالبی
در آن واحــد هم غیرخطیاند و هم مشــروط .ایــن جهشها اگرچه به
طــور ناگهانی زمان خطــی را متوقف و پاره میکنند ،امــا در عین حال
زمینه تاریخی بروز آنها همان عرصهای اســت که در آن زمانمندیهای
گوناگــون با یکدیگــر برخورد میکنند و شــتاب میگیرنــد .اینها همان
زمانمندیهای متفاوت ســرمایهاند که به قــول مارکس با ایجاد نوعی
پویش زمانمند نابودی خود سرمایه را ممکن میسازند .باز هم به گفته
بن سعید» :شــتابگرفتن تاریخ به معنای شــتابگرفتن زمان سرمست
از سرعت نیست ،بلکه ناشــی از حرکت پرخروش دور بازگشت سرمایه
اســت« .بدون فهم عمیق پیچیدگی بیحدوحصــر رژیمهای ارزش در
جامعه ســرمایهداری مدرن ،تأکید صرف بر زمان رســتگاری به سادگی
به نوعی آرمانگرایی افسارگســیخته بدل میشود .مقاومت در برابر این
نوع آرمانگرایی در عین گوشســپردن به فراخوان تاریخی یک یوتوپیای
مشخص و انضمامی خصیصه بارز مارکسیسم انقالبی است.
توصیف مارکس از ســرمایه در واقع توصیفی است از انبوه زمانها،
چرخهها ،سرعتها ،و شتابها ،در عرصههای گوناگون تولید و مبادله
و مصرف .اما برای درک زمانمندیهای متنوع ســرمایه و ارزش ضرورتا
باید ساختار نیوتونی زمان و مکان انتزاعی را پشت سر گذاشت و دریافت
که چگونه ســرمایه با وحدتبخشــیدن به ایــن زمانمندیهای متکثر
در قالــب یک چرخه پیچیده ،خود را به لحاظ مــادی بازتولید میکند.
مارکس رابطه زمان ســرمایه را چنین توصیف میکند که در وجه تولید
سرمایهداری زمان همه چیز اســت و انسان هیچ ،انسان حداکثر جسد
مرده زمان اســت .از طریق همین تحلیل رابطه زمان و ســرمایه است
که مارکس ســلطه کار انتزاعی و ک ّمیشــده بر کار انضمامی و جوهر
کیفی آن را در جلد اول سرمایه توضیح میدهد .اگر ارزش چیزی نیست
جــز زمان کار اجتماعا الزم ،پس میتوان گفت در فرایند تولید این زمان
ســرمایه است که بر تن کارگر نوشته میشــود ،همانطور که در فرایند
مبادله هم در نهایت زمان همان یگانه چیزی اســت که مکرر دست به
دست و مبادله میشــود .تحلیل استراتژیک بن سعید از سیاست زمان
انقالبی میکوشد امکان بروز گسست را براساس تحلیل کلی مارکس از
زمانمندیهای سرمایه توضیح دهد .تحلیل مارکس از زمان در مقایسه

قبل وجود دارند .یکدســت و چندپارهبودن همزمان این حال را باید به صورت
دیالکتیکی فهمید .برای این منظور بهترین کار شــاید مقایسهای االهیاتی باشد.
واژه پیشبینی ) (anticipationاشاره به یک نگرش الهیاتی از منظر رزنتسوایگ
میکند که به ساختهشــدن یک حال بر میگردد .چگونــه یک لحظه از طریق
پیشبینی و انتظار فعاالنه ابدی میشــود .این نکته را میتوان از طریق مفهوم
کنش نیز توضیح داد .در ادیان ابراهیمی مســئله این نیســت که شما وجود را
براساس زمان میشناسید .هایدگر از اگزیستانس میگوید ،نوعی حضور داشتن،
قرارگرفتــن در یــک زمان و مکان خــاص ،نمایان و ظاهربــودن .در اینجا زمان
اصل اســت و حضور شــما در آن زمان همان وجود است و همهچیز درون آن
میچرخد و مابقی چیزها فرع است .در دید ادیان ابراهیمی اصل با کنش است
نه با زمان و مکان .به همین علت خدای ادیان ابراهیمی نامرئی و غایب است و
از طریق کنش خود ،یعنی تاریخ ،اثر میگذارد .ما آن را از طریق حضورش درک
میکنیم .به همین علت هم احتیاجی به بت و تصویر ندارد .ما او را غیرمستقیم
از طریق کنش حس میکنیم .این کنش یک کنش قدرتمند اســت که میتواند
در همــه زمان تصرف کند .چون این کنش کنش الهی اســت کل تاریخ برایش
یک حال واحد اســت و گذشته و آینده همه یکی است .هم میتواند در گذشته
دخالــت کند هم در آینده ،بنابراین گذشــته و آینده میشــود یک لحظه حال.
میتوان این نکته را در پدیدارشناسی کنش تجربه کرد .در یک تصادف رانندگی
لحظه حال سه ثانیه است ،در عرض سه ثانیه میتوان ترمز زد یا با تغییر مسیر
از تصادف جلوگیری کــرد .در تنظیم اقتصاد و برنامهریزی بودجه یک مملکت
لحظه حال یک ســال اســت و در یک مســابقه فوتبال لحظه حال  ۹۰دقیقه.
بدینسان ،مفهوم زمان تابع مفهوم کنش و تصرف در زمان میشود.
در زمــان حال انقالب تغییر گذشــته و آینده بهطور همزمان ممکن اســت.
نوعی حال اســت که بــدون نیاز به یک فاعــل واحد میتوانــد در عین حفظ
تعارضهــا و تفاوتها همــه نیروها را بهگونهای گرد هــم آورد که نظم بدون
خشــونت ممکن شود .چون میتوان گذشته را تغییر داد .گذشته دیگر سنگینی
بار زمــان مردهای را ندارد که احکام و اعمال آن مــا را وادار به نوعی قصاص
کند .در حال انقالب همه چیزها قابل تغییرند .این حال فقط یکجور سرمستی
نیســت .حال انقالبــی زمانی تمام نمیشــود کــه انقالب شــروع میکند به
عملکردن و قانونگذاری و نهادســازی .باید دید این حال چگونه در »روز بعد«
و زندگی واقعی عمل میکند .مســئله گســترش این حال به شــکلی است که
دقیقــا بتوان در آن تصرف کرد .در چه لحظهای دیگر ما نمیتوانیم از یک حال
صحبت کنیم؟ این چیزی اســت که رو به پس فهمیده میشود .در آینده است
که مــا میتوانیم برگردیم و بگوییم فالن حادثه یا فــالن روز پایان حال انقالب
بود ،از آنجا به بعد همهچیز تمام شــد و برگشــتیم بــه روال عادی علتها و
معلولها .ولی آیا این نکته را درباره نقطه شروع هم میتوان گفت؟ از آنجا که
رخداد یا گسســت اولیه حالت معجزهوار و نامعین دارد هیچوقت نمیتوان به
نقطه شروع دست یافت .برعکس ،میتوان پایان را فهمید و گفت کجا این حال
تمام شــده .چون دیالکتیک وحدت و کثرت در آن حضور دارد و سلسلهمراتب
ســاخته شده میتوان گفت آن حال تمام شــده .ولی کجا این حال شروع شد؟
کجا از نظم قبلی وارد فضایی شــدیم که در آن زمان جهت نداشــت .گذشته و
حال و آینده همه با هم در یک حال ،حال اراده سیاسی یک مردم ،آمیخته بود.
شاید این نحوه بیان با استعاره الهیاتی تصویری رمانتیک و روانشناسانه از حال
انقــالب جلوه دهد ولی برای یافتن معنای اســتراتژیک بایــد این دید را در نظر
داشت ،یعنی برای شناخت و تحلیل شبکه نیروها و زمانمندیها و حرکتهای
ســرمایهداری و مثال فهم این نکته که در دهه دوم هزاره ســوم به لطف خانم
تاچر و آقای ریگان با گســترش فزاینده فقر در خاورمیانه و انبوهشدن ثروت در
خلیجفارس روبهروییم .براساس منطق انباشت اولیه سرمایه بهراحتی میتوان
نشان داد چرا تهیدستان شهری ساخته میشوند .چرا انقالب را دستفروشی
که بهجز چرخ هیچ ندارد باید شــروع کند نه حتــی یک کارگر .تنها با آگاهی از
بستر آفریقا ،خاورمیانه ،مصر ،نقش عربستان سعودی و امارات و شیخهایی که
روی چاههای نفت نشســتهاند میتوان به لحظه گسست تاریخی در تونس که
آن دستفروش پیوستار تاریخ را منفجر کرد پی برد.

با درک عملی آن دوره بسی پیشرفتهتر بود و مفاهیم انتزاعی و مکانیکی
ایــن عمل نظیر علیت خطی را نقض میکرد .بن ســعید با مراجعه به
تحلیل زمان در سه جلد سرمایه مفاهیم الزم برای پیشبرد یک سیاست
زمان انقالبی را میسازد.
زمانهایحاکمبر»سرمایه«مارکس
زمــان حاکم بر جلد اول ســرمایه ظاهرا همان زمــان تولید یا زمان
خطی است ،میتوان گفت زمان جلد اول زمانی است یکنواخت و قابل
اندازهگیری؛ زمان جلد دوم زمانی است حلقوی ) ،(cyclicalیعنی زمان
گردش سرمایه؛ و زمان جلد سوم زمان ارگانیک است ،یعنی وحدت زمان
تولید و زمان گردش .ولی هرچند زمان جلد اول زمان خطی اســت ،اگر
به آنچه مارکس نامش را بیارزششــدن اخالقی عناصر سرمایه ثابت
مینامــد توجه کنیم ،ایــن زمان خطی و علیت خطــی مبتنی بر آن زیر
ســؤال میرود .اگر بنا به حکم مارکس بپذیریم که ارزش یک کاال همان
زمان اجتماعا الزم برای تولید آن کاالست ،بدیهی است در مورد کاالهای
دیرمصرف ،یعنی همان ماشینآالت تولید و عناصر سازنده سرمایه ثابت،
با نوعی شــکاف زمانی روبرو میشــویم .زمان اجتماعا الزم براســاس
تکنولوژی حال حاضر سنجیده میشود و بنابراین یک دستگاه پرس یا یک
ماشــین بافندگی که  ۱۰سال پیش ساخته شده بخشی از ارزش خودش
را به واســطه رشد تکنولوژی در این ۱۰ساله از دست میدهد .به عبارت
دیگر ،ارزش این کاال از حال به گذشــته و براســاس نوعی دترمینیسم یا
موجبیت معکوس یا رو به پس ) (retrodeterminismتعیین میشــود
که به روشــنی گویای علیت غیرخطی است که در آن پدیدههای متاخر
در زنجیــره زمان تقویمــی )کرونولوژیــک( پدیدههای اولیــه را تعیین
میکنند .به همین ترتیب ،در جلد دوم ســرمایه هم با نوعی شــکاف و
گسست میان زمانمندیهای متفاوت روبروییم .مضمون اصلی این جلد
توصیف مفهومی و دقیق چگونگی بازتولید اجتماعی نظام سرمایهداری
اســت .حرکت در مدارهای ســرمایه متضمن ترکیب بیثبات شماری از
زمانمندیها و جریانهاســت ،جریانهایی از مــواد طبیعی ،تکنولوژی،
پول و اعتبار ،کاالها ،و آدمیان .مارکس میدانست امتزاج زمانمندیهای
گوناگــون در هیئت یک فراینــد اجتماعی واحد یعنی فراینــد بازتولید
سرمایه ،ذاتا جریانی نامنسجم و آمیخته به بحرانهای گوناگون است.
برای توصیف بازتولیــد اجتماعی یک جامعه ســرمایهداری ،یعنی
جامعهای صرفا متشــکل از سرمایهداران و کارگران ،مارکس کل اقتصاد
را به دو بخش تولید کاالهای مصرفی و تولید کاالهای سرمایهای )یعنی
دستگاههای ساختهشــده که سرمایهدار میخرد تا کاالی مصرفی تولید
کند( تقســیم کرد .تولید و مصــرف و بازتولید کاالها در این دو بخش به
روشــنی تابع دو نظــم زمانی متفاوتاند ،و همانطــور که از مثال فوق
برمیآید به هیچوجه نمیتوان تفاوت کیفی میان زمانمندیهای حاکم
بر این دو بخش را از طریق محاســبات خطی محاســبه کرد ،یا براساس
دادههــای موجود آن را پیشبینی کرد .بن ســعید پیچیدگی ناشــی از
زمانمندیهــای طبیعــت را نیز به ایــن بحث مارکــس اضافه میکند
و بهاینترتیب ما به طور کامل چرخههای یکســاله قبلی را پشــت سر
میگذاریــم و به درکی از جریانهای پیچیده و متکثر زمانی میرســیم.
اگر زمان حاکم بر جلد ســوم را هم به این مجموعه اضافه کنیم ،یعنی
زمان رقابت یــا درگیری دیالکتیکی میان امر کلی و امر جزیی ،یا به بیان
دیگر ،ســرمایه در کل و ســرمایههای بســیار ،آنگاه روشــن میشود که

توصیف فلسفی رسا از این شبکه پیچیده زمانمندیهای گوناگون را فقط
میتوان در اندیشه هگل یافت ،بهویژه در ارتباط با توصیف هگل از فرایند
تمامیتساز رشد و انکشاف حیات.
سیاستیاستراتژیک
سویه دیگر مارکسیســم بنسعید وامدار اندیشــههای مسیانیک یا
منجیباورانه است )تا حدی با تکیه بر بنیامین( و بعضی نظریهپردازان
اندیشه او را مارکسیســم کایروتیک نامیدهاند ،چون زمان »استراتژیک«
او اساســا مبتنی بر مفهوم کایروس اســت ،کایروس به معنای »لحظه
درست« ،یا زمان و فرصت مناسب برای تحقق رخدادهای خاص .البته
باید توجه داشت که طبق گفته روالن بوئر ،در یونان باستان کایروس به
زمان و مکان مناســب و حضور در آنها اشــاره میکند ،آن هم به مثابه
هماهنگی و نظم ،و نه آشــوب و اختــالل .بنابراین برخالف تصور رایج،
متضــا ِد آن نه کرونوس ،بلکــه آکایروس ) (akairosاســت؛ آکایروس
یعنی بودن در مکان نادرست و زمان بیموقع .پس میتوان دید کاربرد
کایروس توســط متفکرانی چون آگامبن و نگری حاوی نوعی سوءتعبیر
است .بااینحال به نظر میرسد به عوض رهیافت لغتشناسانه و سراپا
غیراســتراتژیک و غیرسیاســی تصحیح این خطا و گذاردن آکایروس به
جای کایروس ،راه درســت برای متفکران مارکسیستی چون بن سعید،
تکیه بر این واقعیت اســت که سیاست اســتراتژیک همیشه باید آماده
باشــد تا لحظه و جای نامناســب انقالب به ناگهــان به جا و لحظهای
مناســب بدل شــود .ویژگی اصلی این اســتراتژی ،تکیهزدن به درکی
باز از تاریخ و شــبکه متکثر زمانهای درون آن اســت و در همان حال
انگشــت نهادن بر مرکزیت آن فرصت یا لحظه مناسب .ولی بن سعید
فقط به شــکار لحظهها دل نبسته است ،و مقاومت در شرایط عادی را
بیهوده نمیداند ،چنانکه به گفته خــود او :از طریق »مقاومت در برابر
امر مقاومتناپذیر اســت که آدمی فردی انقالبی میشود بیآنکه بدان
آگاه باشد«.
بن سعید میکوشد ایده انقالب را که برای عصر جدید بنیادین است
به لحاظ سیاسی نجات بخشد .به همین منظور ،مفهوم »انقالب دنیوی«
) (profane revolutionرا پیش میکشــد ،انقالبی رهاشــده از هرگونه
آرایه فتیشیســتی .او انقالب را براساس دستکم سه بعد اصلی بررسی
میکند :بعد نمادین ،که به امید برای تغییر ریشــهای اشــاره دارد؛ بعد
اجتماعی که حول مســئله مالکیت تبلور مییابــد و نمود تاریخیاش
جنبش کارگری قرن نوزدهم بود؛ و سوم ،بعد استراتژیک ،که تحتتأثیر
انقالب روســیه ظاهر شد و مسئله کســب قدرت و بهدستآوردن ابزار
سیاسی و نظامی را دوباره مطرح ساخت .بنابراین ،در پایان میتوان چنین
نتیجه گرفت که بن ســعید از معدود متفکران مارکسیست زمانه ما بود
که با تکیه بر خودآیینی سیاســت و اســتقالل منطق سیاست هم از امر
اقتصادی و هم از امر اجتماعی ،قدر گسستهای ناگهانی و فرصتهای
مناسب را میدانست ،ولی او درعینحال سرمایهداری جهانی را برابر با
مجموعهای از زمانمندیهای گوناگون و شــبکهای از نیروهای پیچیده
میدانست که فهم و نقد آنها متضمن اتخاذ سیاستی استراتژیک است
که از حد فرصتطلبی یا نشســتن به انتظار معجزه بسی فراتر میرود.
چنین به نظر میرســد که فقط در متن حرکتهای ســریع و پیچدرپیچ
ســرمایه ،نیروی کار ،دولت ،و طبیعــت میتوان به انتظار لحظه انقالب
نشست و با تکیه به آمادگی قبلی آن را شکار کرد.
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در جستوجوي معناي زندگي
پاســخ به پرســشهاي وجودي از قبیل »جایگاه مــا در جهان
کجاســت؟« یا »چرا مــا اینجاییم؟« بســتگي به ایــن دارد که چه
نظریهاي را درباره طبیعت و بشــر بپذیریم .در سطح فردي ،معنا و
مقصود زندگي انسان با این نظریه مشخص ميشود ،اینکه باید چه
کنیم و در چه راهي بکوشــیم و امید داشــته باشیم به کجا برسیم.
در سطح اجتماعي نیز ،چشماندازي که امیدواریم جامعه بشري به
آن دســت یابد و اینکه چه نوع تحوالت اجتماعياي دلخواه ماست
بســتگي به انتخاب همین نظریه دارد .پاســخ به این پرســشهاي
عظیم وابســته به این است که آیا تصور کنیم چیزي به نام طبیعت
»فطري« یا »راستین« انســان و معیارهاي عیني ارزش براي زندگي
بشــر وجود دارد یا خیر .اگر چنین اســت آن طبیعت و این معیارها
کداماند؟ آیا هدفي غایي در میان اســت یا ما مطلقا محصول فرایند
تکاملیــم و طوري برنامهریزي شــدهایم که به دنبــال تامین منافع
شــخصي ،تکثیر ژنهایمان و برآورد نیازهاي زیستشــناختي خود
باشــیم؟ یا چیزي به نام طبیعت »ذاتي« انســان وجود ندارد بلکه
تنها توانایي تاثیرپذیري از اجتماع و نیروهاي اقتصادي و سیاســي و
فرهنگي آن واقعیت دارد؟
بدیهي اســت که درباره این پرسشهاي بنیادي طیف گستردهاي
از دیدگاههــاي مختلف وجــود دارد .در دیدگاههــای دینی باور به
وجــود جهان پس از مرگ وجود دارد .از نگاه کتاب مقدس انســان
موجودي اســت کــه خداوندي متعال او را بــه صورت خودجوش
آفریــده و هدفي الهــي در زندگي برایش مقرر داشــته اســت .در
دینهــای ابراهیمی دنیــا مرحلهاي گذرا اســت و برپایه کارهای ما
در دنیــا در آخرت ما یا به بهشــت میرویم یا به دوزخ .در دینهای
بودایی و هندویســم و برخی دینهای آفریقایی باور به تناسخ وجود
دارد کــه بر طبق آن زندگی مراحل مختلفــی دارد :پایینترین آنها
نیستی و ســپس بهترتیب جمادات ،گیاهان ،جانوران ،انسان و باالتر
از آن خداست که در دین بودا آن را نیروانا میخوانند .در نظامهاي
فلســفي بزرگ مثل افالطون ،ارسطو و کانت ،معیارهایي عیني براي
ارزش وضع ميشود که انســانها در زندگي فردي و اجتماعي باید
براي دستیابي به آنها بکوشند .مثال در فلسفه افالطون ميتوانیم با
بهکارگیري صحیح قوه عقل هم بدانیم که چهچیزي نیك اســت و
هم در عمل به نیکي برسیم .او تحتتاثیر معلم خود سقراط معتقد
بود که براي فضیلتمندبودن و انســان نیك بودن فقط کافي است
که بدانیم فضیلت انسان در چیســت .مطابق این نظر تمام فضایل
در اصــل با هم یگانهاند به این معنا که شــخص نميتواند یکي را
داشته باشد بيآنکه از مابقي نیز بهرهمند باشد و این فضیلت بشري
یگانــه نیر همان معرفت اســت ،البته به معناي وســیع حکمت یا
دانایي نهفقط انباري از اطالعات یا مهارتهاي فکري .کارل مارکس
در میانــه قرن نوزدهم این نظریــه را مطرح کرد که طبیعت واقعي
بشــر حاصل روابط اجتماعي اوست و زندگی هدفی است در خود.
مارکسیســم هر نوع تالشی را برای گشــودن معضل زندگی بیثمر
میداند مگر اینکه متکی باشــد به مطالعــه جامع علمی ،مردمی،
رفتاری و زیســتی وجود انســان و دگرگونی او در رابطــه با تکامل
کلی زندگی و رابطه او با تاریخ و طبیعت .ســارتر بر خالف مارکس
باور داشــت که سرشــت ما را نه جامعه تعییــن ميکند و نه هیچ
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و ﭘﯿﺘﺮ ﻣﺘﯿﻮز راﯾﺖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﯿﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻨﻰ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺸﺮ ﻧﻮ
ﻗﯿﻤﺖ 50000 :ﺗﻮﻣﺎن
چیز دیگري بلکه هر فرد آزاد اســت انتخاب کند که ميخواهد چه
باشــد و چه کند و موضوع را از دیدگاه بیهدفی جهان مورد بحث
قرار میدهد .اگزیستانسیالیســتها نه به زندگی پس از مرگ اعتقاد
دارند و نه به ماهیتی در خود و فراتر از خود برای اشــیاء و پدیدهها.
انسان موجودی »وانهاده« اســت که تکوتنها به جهان فرا افکنده
شده است .در انسان وجود مقدم بر ماهیت است ،ما ابتدا به وجود
میآییــم و با اعمــال و رفتار و کردار خود ،از خود تعریفی بدســت
میدهیم و ماهیت خود و زندگی خود را مشخص میسازیم.
در کتاب »دوازده نظریه درباره طبیعت بشــر« که »نشر نو« اخیرا
ذیــل مجموعه »کتابخانه فلســفه زندگی« منتشــر کــرده نظریات
مختلفي درباره رابطه انســان با هستي و جامعه انسانی و معماي
زندگي شــرح داده شده اســت .نویســندگان از این طرح کلی بهره
میگیرند تا مهمترین مکاتب فکری و فلسفی و مذهبی تاریخ حیات
بشــر را ،از مکتب کنفوســیوس و آیین بودا گرفته تا ادیان ابراهیمی
و کانــت و مارکس و فروید و ســارتر و در انتها تکاملگرایان متاثر از
داروین معرفی کنند .در این کتاب نظریه به معنایي گسترده استفاده
شده ،بهطوريکه سنتهاي مذهبي باستان ،برخي نظامهاي فلسفي
کالســیك و نظریات جدیدتري را که ميکوشند از روش علمي براي
فهم طبیعت انســان بهره گیرنــد و راهنمایي براي زندگي و جامعه
انســاني بیابند دربر ميگیــرد بهطوريکه اوال درکــي متافیزیکي از
جهان و جایگاه بشریت در آن بهعنوان پسزمینه مطرح کنند ،دوما
نظریــهاي درباره طبیعت بشــر به معناي محدودتــر که ادعاهایي
کلي درباره انســانها ،جامعه انســاني و وضع انســان مطرح کند،
ســوما تشخیص برخي کاستيهاي نوعي در انسانها و درباره اینکه
در زندگي و اجتماع انســاني چه مشکالتي ممکن است پدید آید را
توضیح دهد و چهارما نســخه تجویزي یا آرمانــي براي بهترین راه
زندگي انسان نشــان دهد ،که معموال در قالب توصیههایي راهنما
براي تكتك انسانها و جوامع انساني ارائه ميشود.
در فصل پایاني کتــاب با عنوان »نتیجهگیــری :آمیزهای از همه
نظریات؟« تضادها و اشــتراکات دوازده نظریه مطرحشده در کتاب
بررسي ميشود و نویسنده تالش ميکند خطوط مشترك این مکاتب
فکري را در توصیف طبیعت بشر و معناي زندگي ترسیم کند» :امید
بــه اینکه این کتاب یا هر کتاب دیگــري را بتوان با بیان کل حقیقت
درباره طبیعت بشر به پایان برد ابلهانه است .به نظر ميآید )احتماال
بهاســتثناي مورد ریاضیات( حقایق غایي به ما انســانهاي خطاکار
اعطا نشــده اســت بهویژه در مورد موضوعي گســترده و پرمناقشه
مانند طبیعت بشر .در این فصل پایاني ميکوشم با استفاده از همان
چارچوب آشناي چهاربخشي شامل پسزمینه متافیزیکي ،نظریه در
باب طبیعت بشر ،تشــخیص و تجویز -نشان دهم خطوط کلي این
تصویر ترکیبي احتماال چگونه ميتواند باشد .براي اجراي این طرح
آشتيجویانه پیشــنهاد من این است که نظام فکري کانت ميتواند
چارچوب جامعي براي یكپارچهسازي مؤلفههاي نظریات دیگر در
قالب یك دیدگاه کامل عرضه کند) .صفحه (۴۹۲

