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شمار کیانسهگاه
ي سوم): پارهتر از ضدامپریالیسمجوهري(

مهدي گرایلو

اي چون جنگ یا بحران اجتمـاعی، بـا لیبرالیسـم    باشنده و کانونی، جز در شرایط ویژهـجادولت فراگیر، همه
دولـت بسـانِ یـک بـازیگر     ي دسـتبرد  حقِ ویژهواین مکتب میان پویش آزاد سرمایهسازگار نیست، چرا که 

گیرد. این نگرش نخست می را میکُ، پشت یِهاي بازاربه کارکردها و اندرکنشاقتصاديِ پرنیرو و انحصارآفرین 
ي رویـاروییِ  جامعه، تنش دولـت و بـازار را در اسـطوره   يهمهتر ي چیره و سپسبراي بسیج نیروهاي طبقه

ي مدنی و اینکه جداییِ مفهومی میانِ جامعهو ؛آمیزدی درمیي مدنخیمِ جامعهدولت و سپهرِ خوشاژدهاي
نماید، نشان از آن دارد که حتـا کسـانی کـه هـر روز در بـازار      همینَک بیش از همیشه نشدنی میایدئولوژي 

ي پدافنـد سـپهر عمـومی در برابـر بازگشـت اژدهـا       بازند، شکست خود را بخشی از کـارکرد پیروزمندانـه  می
خـدایگانِ  بخـشِ  ي کارکردهاي تنظیمی و هنجارخردهتوان یکجور واریزِ نهفته و خردهمیسپس پندارند.می

دژخیمی که او پدر/سازيِ ادیپیِ درونیشهروند با فرجامِ آنْبهردیابی کرد که را ي مدنی به خود جامعهدولت
اي هشیوبهي خویش ن دژخیم را خود در زندگی روزانههمايپدرانهرا از گیتی بیرون رانده است، کارکردهاي 

ي دولت براي هماهنگی با ؛ در گام سپسین حتا از این بیشتر هم در کوشش پیوستهکندپیاده میساختارمند 
بـه همانسـتگی بـا جامعـه و    گـرایش آن شـود کـه یکجـور    هاي گـذراترِ جامعـه دیـده مـی    هنجارها و ارزش

گویـا چنـدان بـا    تـرین نگـاه  میانجیدهد، چیزي که در نخستین و بیمایش میزدایی از خویش را نبیگانگی
خود را کارکردهاي پا ي خویشتنسامانهفالنکه هرروي، همینبه.سازدنمیاز دولت آلیستی هاي ایدهخوانش

رهگذر آنهـا را بـراي   و ازینگذاردمیهنجاراي خودآیین گونه، بهعامشعوریکجور خرَد همگانی یا با برنهادنِ
ي شـدنِ شـاره  گوارده، نشان از سازدشود فهمیدنی و معنادار میفاهمه خوانده میآنچهکلیِ و عینیسازمان 

سـپهر اینجـا یـک   ؛ ي سـرکردگی دارد کانونِ سامانهشِ بیاقتدارِ یک پیکربنديِ کانونمند بیرونی در یک آرای
ناپذیر (رها از خرَد چیرگی«پایگاه و پروردگاهآنچه هابرماس ــواژهباختربورژواییِنوین و در معناي همگانی

هـاي محسـوسِ   وارونِ آنچـه از معنـاي واژگـانی و داللـت    وکم بهبیشآورد که ، سربرمیپنداشتمی)» سلطه
(وجدان معذب، نیچهدهد؛ نخستگواهی میناپدید چیرگیِ ساختاري یک اَبرمنِ نشانهآید، بر بیدرنگش برمی
بـر ایـن   روشـنگري)  يناسـازه (تـر آدورنـو   و سپسناخودآگاه) عاملیتادیپ،(، سپس فروید اخالق بردگان)
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 رَدستیزِناپذیر و چیرگیچیرگی،سویهپیشبی،عینیحقیقت که خاي، یا کالهبـرداري وهم،دروغروشنگري
ایدئولوژي بـا  اسطوره/نهندگیِبددلی دربرابرِ توانِ پیشها، سوي مارکسیستدر ؛ دست گذاشتند،بیش نیست

ي انقالبی ناگزیر که هر اندیشهگفتمانو روشاي میان آمیزد، ناسازهروشنگري درمیستاي دانشبینیِ خوش
داروینیسـمِ گفتمانی و شبهباوريِدانش» بیگانگی همچون یک ذات اجتماعی«ي نگرهگريِ از آن است: هگلی
در کنـد؛  مـی مهـار را علمـی سوسیالیسـم مارکس و انگلـسِ جـوان از  آغازینِپردازيِانگارهزمخت نهفته در 

تشـدید  نهفتـه و ناپیـدا  بدبینیِ راهبرديِ مارکسچربد،زدگی میبر گفتمانشناسیروشکه ي ارزشنظریه
و تولیـد جداییِ مفهومیِ از ذات انتزاعیِ ارزش،ارزششکلنسبیِ عاملیت خودآیینیِ(بتوارگی کاال، شودمی

سـپس  ؛ جـور دوگـانگی در زمانمنـديِ ارزش، و ...)   یکپیامدبه) گردش(یا، خودآیینی مفهومیِ ارزش تحقق
انگاريِ با عینینزد گرامشی ، اماگیردلوکاچ نیرو میو آگاهیِ کاذب چیزوارگی با ایستارِ بدبینی به ایدئولوژي 

انـدازه یـک طرف و بهبیظرف سرکردگیپذیريِ آن با آزمون سوسیالیسم، آنچنانکه گویی (انطباقسرکردگی
نیـرو  دوبـاره  مـدنی يجامعهپردازيِ لیبرالیِ سود مفهوم، به)ستهاي کارگري و بورژواییي آگاهیگنجاینده

بـاال  دنبـالِ دسـت  الملـل دوم و بـه  بینپس از تبهگنیِ آزمون سوسیالیسم روسی به بنیادهاي روشیِ .بازدمی
هـاي یـک   پردازيي تنگ انگارهگسترهکه  مارکسیسم را در گرایی اقتصادي در روشیافتنِ یکجور فروکاست

کردارگامِ کارکردهاي بنیادگذار و هنجاربخشِ بهواگذاريِ گام، این کندچکیده میالگوي تنظیمِ کالن اقتصاد 
ي هاي افقیِ توربافت خودآیین و خودکارِ جامعـه از کانونِ اقتدارِ عموديِ دولت/پدرشاه به تراکنش،شهروندي

شـود.  سازيِ بازار بر زندگی اجتماعی بازنموده میهمچون پیامد و پیوست تالشی اقتصادي براي چیره، مدنی
یگر چیزها تنها با بازبرد فرجامین بـه آن  و دعلّت استـد، اینجا بازار سرآیبرمیشناسی آنچنانکه از این روش

هـایی بـراي   ها و مفهـوم اندیشهيردایهگ؛ سپس باید آماده بود تا خود لیبرالیسم هم بسان شوندسنجیده می
سزاوارپنداريِ همگانیِ بازار انگاشته شود.

آنکـه یـک   بسـیار پـیش از  راسـت آنکـه لیبرالیسـم    ها یکسویه نیست و این نسبت به همین سادگیاما 
خـوردنِ  هـم در برابـرِ بـه  واکنشـی  ،هاي فلسفی و اندیشگانی باشدآرایهفالن ه با یافتي اقتصاديِ پوستهسته

یابیِ یک بیکرانِ بـد  بخشد؛ یکجور پیکرهساختار میکه ناخودآگاه یهوديِ بشریت را ست یآهنگ تقویمیِ زمان
 ي خیـالواره را به واقعچیزِبنیادین در ترازِ گَرديِبیهودهپیوسته یک ساختارِ داللت که همزمانِکلِدر کالبد

ذاتـیِ ایـن سـاختارِ اهریمنـیِ     خرَد هدف/ابزارکند.تبدیل میسپهر واقعیتدر»هدفمندپیشرفت و پویش «
رَدورزيِ تـراز نـوین، بـر پیونـد سـرمایه        ناخودآگاه است و بیراه نیست که وبر، مفهـوم  داري بـا  پـردازِ ایـن خـ

اي کـه در آن بـه   گذارد، دقیقـه دست میپیکره در کالبد مسیحیت) هاي پروتستانی (یهودیت همهبازاندیشی
گـوییِ  یک اینهمـان يپایهتا ارزشکمیِ درخورِ انتزاعِ ـزمانمنديِ خطییِ اسرائیلبنیگزارشِ خود او، تقدسِ 

براي آنکه خرَد هدف/ابزار درست کار کند، زمان باید یـک عینیـت   .زمان طالستشود: آشکاره میرباخوارانه
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اي از کـه نقطـه  اي بـارِ کیفـی  نیوتنی باشد، یک کمیت ناب، بدون هرگونه افزونـه ـي دکارتیسویهساده و بی
ي ارسـطویی یـا   ي یـک گـوهره  رِ خطی آن را خَمشِ گرانشی دهد؛ برابريِ زمان با طال از تثبیت یکسرهنمودا

ایـن  یـافتگیِ  قـوام کنـد، و  جوهر/راستايِ هموارِ دکارتی در جایگاه زیریستاي هستی اجتمـاعی حکایـت مـی   
بهره از رمی بیداري هرچه بیشتر به جِسرمایهدر دهد که طالبهتر نشان میاین واقعیت راخودفریبیِ ادیپی 

پدید آید کاالیی بار در تاریخ تولید ارزش، براي نخستینتاشودفروکاسته میناباز کمیتماالمالکیفیت و 
اي کـه در  دقیقه:گرایدمیپولارزشِ مصرفیِ انتزاعیِفرجامین و بیشکرانِپیوسته به اشارزشِ مصرفیکه

انتزاعـی  ارزشِ در تواناییِ آن براي بازنماییِ یک تجریـد مطلـق ـــ    جز را حسانیِ یک چیزِ ویژهآن جذابیت
توان یافت.نمیکارِ الزم ــ زمانِ میانگین اجتماعیِ همچون 

در تـالشِ نخسـت  را نوادگـان افالتـون   کسانی چون نگري و هارت که شکست آزمونِ مدرنیته به دست 
جـاي آن دمیـدن در   و بهاسپینوزا در گلويدرونماندگاريناگهانیِ فریادکردنِ خفهي نوین اروپا براي فلسفه
، چون در آنهـا  خود از هگل و مارکس هم بیزارندخودبه،انددکارت ردیابی کردهآلیسم و استعالي ایدهکرناي

توزانه میان یک پِیرنگ کینباو جهان را جانی نو گرفته شناختیِ هستی که دوباره با دکارت دوالیگیِ اسطوره
همچـون کانـت  نـه  ایـن فعلیـت  حتا اگـر کم فعلیت دارد، دستابژه بخش کرده بود، اهرمنِسوژه واهوراي 

گـرا  ي درونماندگاريباشد؛ تیرهو گذراکاذبهازخودبیگانکارِتا سطحِ چیزي چون ، بلکه ناپذیریکسره و چاره
، یعنی نه در گذشته و نه در کلیتهستی را بدونِ میانجیِ ترازینگیِ ري که در اسپینوزا یکي باختدر فلسفه

ـ مـی بالفعل و همیشه و یکسرهحاالهمینفرایند شدن بلکه  سـازمنديِ و سـرانجام در دلـوز بـه یکجـور     ددانَ
وِش باور نکرده است، زیـرا تفکیـک میـان    ي هگل را یِ ادعایی فلسفهگوهرانگ، هرگز تکرسدسیاسی می و بـ

چیزیست کـه  شناسد، تفکیکی که همزمان بنیاد و پیامد آنرا بازنمیآنتحققِو وجودانگاره، میان اَنجامشِ
نینجامیـده ، هنـوز  (وجـود دارد) هسـت میـانجی  شـود: چیـزي کـه بـی    دیالکتیکی خوانده مـی منطقامروز 

؛ ایـن میـانجیگري کـه همچـون     آن نیازمند میانجیِ کلیـت اسـت  (تحقق) انجامشِاست، زیرا )نیافتهتحقق(
ي کارم) ام (من و فرایند کارم، من و فراوردهشدهي میان من و هستیِ بیگانهاي اجتماعی، همچون پیوندرابطه

دانـیم  که کمـابیش مـی  انگاردمیرا پیشاي میانِ کردار و برابریستاي آن ، دیگرانگیِ دشمنانهشودپدیدار می
ي بیکرانِ بد است: در این دیالکتیک، هستیِ خود من بسان چیزي که برابرِ مـن ایسـتاده   بنیاد پویشِ بیهوده
ست که من خود را پیشـاپیش در  به آن اشود و تنها پس از دستیابیدرازي و خواستنم میاست، هدف دست

ایـم کـه   ي میـل خوانـده  زنجیـره لکـان فرویـد و یابم؛ این را بابوده است باز میهمان جایگاهی که او در آن 
رویـم، در  ایست، آنچنانکه هرچه در زمان جلـوتر مـی  خود پویشی چرخهسرشتزمانمنديِ خطی دارد اما در 

ي با برگـه از چشمندازِ درونماندگاري این تنها یک کالهبرداري ستواریم. اُرا بازمیهمزمانکلِعمل تنها یک 
دیگـر ي منطقـیِ خودبنیـاد  هـر سـامانه  جوهرباوریست و پر پیداست که این دیالکتیک بهتر از شناساییِ تک
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 ابزاريکارکرد رَدنگارهشمنانهي دریزد، چون بدون دوگانهمیپِیرا خپـردازيِ هـدف و   ي کردار و برابریستا، ا
دوگانگیِ کاذبِ جـوهر پایـدار نیسـت و    این است کهارکسپاسخ آشناي هگل و سپس مافتد.ابزار از کار می

سان خودش را،، و بدینراآنکند سرانجام/دیالکتیکی که این دوگانگیِ بیمارگون را بازتولید میمنطقهمان 
ده شد، این پاسخ بیش از یآغاز و گستردولت جوهر ناممکن چنانکه گزارش آن در و به باور من، ؛اندازدبرمی

ست: اگر فرجامِ منطقیامتناع دهد که گوهره در دیالکتیک نه یک زیریستايِ طبیعی، بلکه یک همه نشان می
اند فسخِ دیالکتیک است، پرده براي تاریخِ دیالکتیک گزاردهدرروشنی و مارکس اي که هگل بهشناختییزدان

تاریخیانجامش: اي که بر آن سوار شده استست و نه ویژگیشود خود جوهر اپس آنچه در آن دگرگون می
همین نابوديِ بروندادش ست که ایدیالکتیکیفرایند مارکس بنیادبخشِ ـي هگلگوهرهيیکسرهیا آشکارگیِ 

و این یـک  ،نیافته استتحقق که وجود دارد زمانی تا یم که تنها یروبروچیزي گوهرانه گوهره است: اینجا با 
د  مـی همچون ساختارِ ناتمامی زبان که بیش از هر چیز به کلِ همزمانِ امتناعِ منطقیست کـه تنهـا بـه    گرایـ

 نجامیدگینشرطـ  زبان کلیتی(هست)نیافتگیتحقق(ی کـه  ه ایـن شـرط  ست که همیشه بوده است، تنهـا ب
این کلیت معنابخش وجود داشته باشد، بایـد  ؛ براي اینکه انجام نرسدتمامی بهداللت به معنا در آن هرگز به

آگـاهی دانسـت،   ي پرولتاریا را باید یک مـرگ دلیل دقیقهراست بدین.تفاهمی رخ دهد)همیشه در معنا سوء
پایـه  ن این کل همزمان را بـر پـاي دارد و بـرین   تواند با گسترشِ خطیِ خود همچناجایی که زمان دیگر نمی

دهد: یافته است، از دست میارزش با ــ اش اینهمانیاش ــ و راستش از پذیريسنجشاي را که از گوهرانگی
پیشرفت رود، هرچه سوژه گذرد و پیش میي یک کل همزمان است؛ هرچه میزمان طالست چون اُستوارنده

اي از ي ویـژه در این ساختارمندي، گونههمچنان در آغازگاه خودش است. در یک سیماي ساختاري،کندمی
ي بیسـتم کـه از   هاي سدهشود؛ بسیاري از انقالبزمانِ دکارتی/نیوتنی تجربه میبسانبودن، از آروینِ بوِش، 

ي گفتمانی بردند، کوشیدند تـا بـراي برانـداختنِ قـانون     اجتماعیِ مارکسیستی بهرهشناخت و نقدي الگوواره
آنکه دگرگونیِ را از هم بگسلند، بیي ارزش با زمان ــــ یا سنجندهي زمان و ارزشدهارزش، پیوند اینهمانن

ي روشـی و شـناختیِ   دادهبنیادینی در زمانمنديِ آروینِ حسانی و کردارِ اجتماعی در اندازنـد؛ یکجـور پـیش   
ي فردي پیشاانقالبی یا تجربهي ها از یکسو، و فاهمهیکسان یا حتا یگانه که میانِ ذهنیت کارگزارِ این انقالب

کرد؛ ایـن را در برداشـت   خواند، از دیگرسو همرسانی میمیآگاهی کاذب و اجتماعیِ همبسته با آنچه لوکاچ 
هـاي  منـديِ شـهروندان از گزینـه   ي پیشرفت، همچـون گسـترشِ مرزهـاي بهـره    ها از انگارهاین سوسیالیسم

بایسته کـرده بـود،   » انسانِ نوین«نیازهاي تعریف پیشمچونهمادي/گیتیکی که بورژوازي پیشاپیش آنها را 
توان بازیافت؛ پر روشن بود که در این کشمکش پیروزيِ فرجامین از آنِ خود بورژوازي خواهـد بـود،   بهتر می

از پنداشـت ي سـود فـردي و ایـن    انگیـزه ذاتـیِ دلیلِ بازشناسیِ طبیعیِ اینهمانیِ داري، بهچون در سرمایه
همسـاختیِ  » بیکـرانِ بـد انباشـت سـرمایه    «با » بیکرانِ بد پیشرفت«)، ورياجتماعی (افزایش بهرهتپیشرف

درعینِ پاسداشت بیکرانِ بد پیشرفت ها براي نقد بیکرانِ بد انباشتبیشتر و بهتري دارد. تالش سوسیالیست
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پردازيِ روشـنگري و نـوینگی، همچـون    ارهبندي و انگي مقولهاي که با پایبنديِ این سنت به سامانهــ ناسازه
کرد ــ نشان از ابـتالي آن بـه   ي طبقاتیِ تاریخ بر دوش او سنگینی میریگی روشی/شناختی از گذشتهمرده

، این زمـان  واقعیتنهاد که در آن گسترشِ خطیِ زمانِ اي بود که همان کل همزمانی را از نو برمیزمانمندي
وارونِ ها، بـه نیست که با چیرگی اصل واقعیت بر این سوسیالیسمبیراهآورد؛ یبه تجربه درمارزش را همچون 

شویم که پس از فروپاشی اردوگاه، پاییِ پارانویاییِ روبرو میرود، با یک خویشتنآنچه از مارکسیسم گمان می
و قفقازهاي اودانیاتی، تبدیل به گي طبقدرنگ و بدون کمترین تنش اجتماعی یا بازتوزیعِ کارمایهبیساده و 
راه رشد هگنیِ ناگزیرِ شود، بگذریم از اینکه چین به تنهایی گواهی بسنده براي تبمیاروپاي خاوريو فرارود

ي رشد زمانمنديِ حاکم بر بیکرانِ بد خود انگارهداري، به پیامد اشتراکش در به خود سرمایهداري غیرسرمایه
.کندزور میالگوي اقتصادي پیشرفتبه هردوکه یک فاهمه را ساختاري ،است

اي پرتر گفته خواهد شد، اینهمانی انقالب با یکجور زودي در نوشتهگرچه چنانکه به اشاره گفته شد و به
نیروسـت، بااینهمـه   نهفتـه امـا بـه   ي ارزشِ مـارکس ي بیکرانِ بد نزد نگـره دگرگشت در زمانمنديِ پایدارنده

والتـر بنیـامین بـود کـه در     انگاشـت پیشرفت پیدا انقالب را برافتادنِ زمانمنديِ نخستین کسی که روشن و
تـر کـه در آنهـا بـه سـنجش مفهـومِ       ي یازدهم سـپس برنهادهویژه از به، تاریخيانگارهيدربارههاییبرنهاده

نیکیِ بــاوريِ مکــاي تــاریخِ بــورژوایی از پیشــرفت و فرگشــتمیــان پنداشــت فلســفهپــردازد،پیشــرفت مــی
نگرد، پیشرفت فنیِ نیروهاي مولد جامعه به پویشِ فرایازِ تاریخ میناگزیرِروندي دمکراسی که برپایهسوسیال

/یکنواختهمگنزمانِ ي سیزدهم به مرزهاي باریک گوهرانگیِ کاذبِ یابد و در برنهادهیکجور همانستگی می
اي کـه انقـالب تنهـا بـا نـابوديِ آن      رسد: گوهرهدمکراتیک پیشرفت میسوسیالـي بورژواییدر انگارهو تهی

؛ آنچـه او در آزمـون   کذبی که جایگاهی جوهري در هستی اجتماعی یافتـه اسـت  شود؛ یا: میانقالبیکسره 
راستی موجـودي کـه از   هاي بهمي سوسیالیستر دربارهدمکراسیِ ضدانقالبیِ اروپا بازیافته بود، سپسسوسیال

پیدایی دیده شد: درست اسـت  همانهاي اجتماعی ــ حتا انقالب اکتبر ــ بیرون آمدند، بهواندرونِ انقالبدل
افتد، اما خود زمـان  براي دقایقی از کار می(سنجش ارزش با زمان) ها برابري ارزش و زمان که در این انقالب

اي سرشـتین و  گونـه مانَد؛ اینجـا اینهمـانیِ ارزش و زمـان بـه    پیشرفت می» زمانِ یکنواخت و تهیِ«همچنان 
بخشِ این بازگشت، زایِشیاري بیش نیست؛ بیرونیِ شتابگردد، آنچنانکه هر نیرويد بازمیخووکم خودبهبیش

ارزشکند، همچون ست که وقتی ناراستی خود را پنهان میکذبی، زمانِ پیشرفت،راست آنکه زمانِ یکنواخت
درسـت در کـذبِ یکـدیگر    مستقل از زمانمندي آن نیست، بلکه ارزش و زمـانْ یابد؛ کذبِ ارزشواقعیت می

یک زمانِ عینیِ پـاك و  » زمان طالست«بورژوازي با همانگوییِ چنین نیست که دیگرگفتار ند؛ بهشویگانه می
هـا  باورِ عرفیِ سوسیالیست، آالیشی که بهباشدآلودهارزشي تاریخی و گذرايِ گناه را به پیشامد یا عارضهبی

داري از دامانِ زمان زدوده خواهد شد، چنانکه گویی روزي خواهد رسید که زمان همچنان با برافتادن سرمایه
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طال بودنِ زمان چیزي جز تجریـد دکـارتیِ   وارون، بهآنکه ارزشی بر آن حمل شود؛ رود بییکنواخت پیش می
عدآن بسانِ یک ب   انتزاعیِ یکنواخت نیست؛ راست آنکه بیش از آنکه طال زمان را آلوده باشد، زمـان سرشـت

 پیشـرفت و رشـد را همچنـان    زمانمنـديِ  طبیعیِ طال را آلوده است؛ سوسیالیسمی که این یکنواختیِ مجرد
گرداند.بازمیکاذبِ هستی اجتماعی يرا نیز به جایگاه گوهرهارزشناخواسته پندارد، خواستهحقیقت می

ي دادهسان همچـون یـک پـیش   شود و بدیندر نوشتار مارکس گاه نیروي کار با گوهره یکسان میالبته
آشتیِ فرجامینِ آنچه اکنون گردد: خودآشکارگی و خویشانگاشت میي طبیعی در جایگاه زیریستا پیشساده

خویش رویاروي درآید؛ دیگريِفروشد تا سپس با خود بسانِ اي ناگزیر خود را میدر مناسبات اجتماعیِ ویژه
رویم، یکجور پرهیز کـژدار و  پردازيِ ارزش پیش میسوي نگرهبه1844هاي نوشتهدستبااینهمه چندانکه از 

پنداشـت مناسـبات   و گذار بـه پـیش  تَنانهي سازيِ گوهره با نیروي کار بسانِ یک دادهمریزِ او از این اینهمان
ي طبیعی، بلکه انگاره یـا  ، آنچنانکه نیروي کار دیگر نه یک دادهشودپدیدار میاجتماعی در تعریف این نیرو 

کنند، چندانکه پیشـینگی و ناپیشـامدوارگیِ   گردد که این مناسبات آن را بر خود انسان سوار میمیمفهومی 
تقـدمِ تبیینـی   اومناسـبات اجتمـاعی بـر    آن توان به این نیرو نسـبت داد، چـون   منطقیِ جوهر را دیگر نمی

انـداختنِ یـک   شي جستاري دیگر خواهد بود، اما ساده و چکیده آنکـه پـی  مایههرروي این درونبهیابند.می
رفتـه بعـد جسـمانیِ    رفتـه محضِ زمـان، آن با کمیت پذیريِیا سنجشیو همانستگارزشنام تجرید ناب به

اي مشـروط  کشد، آنگونه که خود گوهرانگیِ نیروي کار به پیونـدهاي اجتمـاعی ویـژه   گوهره را به چالش می
ايِ کار را، حتا اگر در پیکرِ جانوران باشد، تازد که نیروي ماهیچهبه آدام اسمیت میمارکسزد، شود: نمونهمی

پندارد)، چرا میطبیعیداري را روال سرمایهداند (و بدیني ارزش میکنندهطور طبیعی تولیدخود و بهخودبه
اسـمیت را  تواند میان ارزش مصرفی و ارزش یک چیز تفاوت بگذارد، غفلتی که در سنجشِ فرجامینْکه نمی

مل به بنیاد . باید بدانیم که اسمیت نیز در عشودمیي ثابت از برآیند ارزشِ کاال راهبر به حذف ارزش سرمایه
نهادنِ ادعاي خود شود که براي پیشویژه آنجا نمودار میپنداشت پِی برده بود و این بهزمانیِ آنچه ارزش می

ي ثابـت را یکجـور امتـداد زمـانیِ     ي ثابت از ارزش فرجامین کاال، خود سـرمایه ي حذف ارزش سرمایهدرباره
اَنباشته پیشتر براي تولید آن انجام شده بود ــ یکجور ي حاصل از کاري کارزش نیروي کار و ارزش افزوده

بااینهمـه، چنانکـه   پنداشـت؛ میي مارکس ــ کار مردهجامانده از گذشته و چیزي نزدیک به مفهوم زمانیِ به
انگاشتنِ ارزش مصرفی به سود کسانی چون لوکزامبورگ نشان دادند، اسمیت با هیچتر خود مارکس و سپس

در یـک دادوسـتد  بـه پنـدار او   شـود، آنچنانکـه   ارزش، دچار خطایی زیانبار در شناخت خود ارزش نیـز مـی  
دادوستد جابجایی ارزش از یـک دسـت  ؛ اینجا آورددهد و دیگري به دست میاز دست میارزش را طرف یک

شـود. ، مانند آبی که از یک لیوانِ پر به لیوانِ تهی ریخته مـی ارزرابريِ دو چیزِ همبه دست دیگر است و نه ب
ي متغیـر از دسـت او   دهـد، ارزشِ سـرمایه  دار به کارگر دستمزد مـی از دید اسمیت وقتی سرمایهبراي نمونه 
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تدسـ واز آنهـا در داد دانیم که هرکداممیرسد، حال آنکه پس از مارکس شود و به دست کارگر میخارج می
دار از سـرمایه آورند: از شکلی به شکل دیگر درمیتنها داشته و برابر خود را ارزشِ پیشسرمایه و نیروي کار،

هر دو ، و در این فرایند)نیروي کار) و کارگر از شکل کاال به پول (فروشنیروي کارشکل پول به کاال (خرید
همین خطاست که اسمیت را پس از دادوستد درست همان ارزشی را در دست دارند که پیش از آن داشتند؛

ي متغیـر و ارزش افـزوده   آن بـه سـرمایه  بـازبرد فرجـامینِ  ي ثابت و گرفتنِ هستیِ مستقل سرمایهبه نادیده
یکجور شاره است که از چیز ارزنـده  روشن است که در برداشت اسمیت، ارزش گوهره نیست، بلکه .رساندمی

این د.تراومیاز جسمِ گرم به جسمِ سرد ییِ خود،گرماانرژي در شکلِ شارد، همانگونه که به چیزِ نیرزنده می
حقیقت پیوند بنیادینی با این دیدگاه اسمیت دارد که کارآوريِ نیروي کارِ تَنانه، حتا اگر در کالبـد جـانوران   

بخشـد،  وکم جایگاه ذاتی و گوهرین را به تنانگیِ کـار مـی  ي ارزش است و بیشلیدکنندهخود توباشد، خودبه
ينگـره دنِسـان دسـت در تباهیـ   ها نیز در خوانش مارکس بدان گرویده و بدینچیزي که گاه سوسیالیست

هن خود براي رسیدن به سرشت ارزش به کـار بـرده   ذکه اسمیت در انتزاعیاند؛ و راستی باید او بردهارزش
جـاي  است را تجریدي کاذب انگاشت که به جاي گوهره همچنان یک پیشامد (عرَض) یا صفت را از خود بـه 

شود؛ براي اینکه ایـن نکتـه   در یکسو ناپدید و در دیگرسو پدیدار میکه در یک دادوستد ايافزونهگذارد: می
ي متغیر را بسان دسـتمزد در  دار چرا باید ارزشِ سرمایهسمیت بپرسیم که سرمایهتر شود کافیست از اروشن

چنگ آورد، به کارگر بدهد، و یا خریدار ابزار کار چرا باید ارزش خـود را  بهیکسانآنکه ارزشی برابرِ هیچ و بی
سـت کـه   جـوهري رزشارزِ آن را به دست آورد؟ اگر نزد مارکس اآنکه همي آن بدهد بیبه سازنده/فروشنده

سـت کـه   صفتیبدهد)، نزد اسمیت ارزش شکلشود (تغییر دگردیسهي بازتولید باید براي پایستاريِ چرخه
ارزش خـود ؛ به زبان ساده، در مارکس آنچه پایسته استبراي پایستاري این چرخه باید در مدار جابجا گردد

انگارد؛ میرا پیشهاشکلجابجاییِ پایستگیِ افزاینده)، گسترندهبازتولیدتر در و این پایستگی (و سپساست
شده است.مشروطارزش خوددر اسمیت گویا پایستگی از آن چیزِ دیگریست که به جابجاییِحال آنکه

ارزش را در اجازه ندارد کـه  داریست، اسمیت انگاريِ سرمایهاي که همپیوند با طبیعیبه دالیل ساختاري
نیادین جوهر بـه آن پایـان   همچون جوهر پدیدار اجتماعی دریابد، زیرا آشکارگیِ امتناعِ بمعناي درست واژه 

بسـنده  اضافیکاري (اسمیت از انگارهشودیا با آن سنجیده میزمان با ارزش برابر استنیزبخشد؛ اینجا می
ي زمان همچون برنهادنِ انگارهکه همچنان به وهره است و نه ارزش، بلکه تجریدي گاما نه زمانْ، آگاه است)

نیـوتنی خنثـايِ  فیزیکـیِ بخـشِ کـانتی یـا کمیـت    یِ عینیتانجزء حس، یک پیشدکارتییک راستاي ممتد
ست کـه هسـتی   سازي یا پرهیز از رویارویی با امتناعِ بنیادینیبیش از همه سازوکاري براي پنهانانجامد، می

است: براي آنکه امتناعِ گوهرین آشکار نشـود، زمـان همچـون یـک     اجتماعی را گرد خویش ساختار بخشیده 
ارزش و زمان تا آنجا درسـت  همانستگیِناگوهرین، شود؛ در این ترازِامتداد عینی و خنثا تجربه و زیسته می
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ي انقالبـی  ن در آن یک تجربهکه زمااَزانروستاگر طبیعیست و راستیطبیعیست؛ بلکهانقالبی نه است که 
، بـراي  انگارنـد ها میوارونِ آنچه سوسیالیستگیرد، اما بهرا از اسمیت وام میهمانستگیمارکس این نیست؛
کند: پیوسـتارِ  کند، بلکه خود زمان را انقالبی میروشی مکانیکی از هم جدا نمیسازيِ آن این دو را بهانقالبی
اي باشـد کـه از   ي بیهودهخهدر بنیاد خود چر، باید ي انتزاعیِ ارزش باشدکه براي آنکه سنجهبیکرانیخطیِ 

هرگـز  اي درکـار نباشـد،   گریزد؛ اگر در پس تصویرِ کاذبِ امتداد خطیِ آن، سرشت چرخشـی آشکارشدن می
درطبیعـی  اي یـا یافتـه  و طبیعـی  نانـه  اي تَي ارزش باشد و این چرخش بیش از آنکـه داده تواند سنجهنمی

یعنـی انگـاريِ اسـمیتیِ زمـان،    فیزیک نااقلیدسیِ زمان باشـد، یـک سـاخت اجتماعیسـت؛ ارزش    سپهرِ دانش
د.کناي را پنهان همین سرشت چرخهباید، سازيِ زمانپیروِ آن خطیو بهارزشپنداشتنِ طبیعی

ي خـودآیینیِ  ي زمـان اهمیـت بیشـتري دارد تـا انـدازه     پرسشِ ساختار یا هندسههابراي لیبرالاکنون
رَد      هرروي دولتبهي مدنی در نسبت با دولت.جامعه پرهیزي آنها به توانـایی بـازار بـراي خودبنیادسـازيِ خـ

لتـی نـوین   سـاالري دو این خردمندي نخست بـا یـک دیـوان   گردد، اما با وبر دریافتیم که تاریخِابزاري برمی
بود، سامانی که رواییِ قـدرت و  سامان کهن انقالبی دربرابر . به یاد داریم که این دولت برآمدهمرویداد است

رسد که با گـذر از وبـر بایـد    اکنون به نظرم میکرد؛دریافت میترکهنسالهاي قانون خویش را از سرچشمه
در سنجشِ نهایی بر یـک پیکربنـديِ دیگرگونـه و    هاي کهنسال (فرّه و سنت) نیزادعا کنم که آن مشروعیت

بـا  نیـز وامع ي زمان در آن جاند، زیرا پنداري تجربهترِ همین خرَد ابزاري استوار بودهتر و نابالیدهشاید آغازي
پایـه بایـد یکجـور    ، و بـرین آورد هماننـد بـوده اسـت   ي ما درمیبه تجربهو آزمونِ نوینگی داري آنچه سرمایه

آشـکارگیِ یـک امتنـاع جلـوگیري     همچنان در آنها ازبدبیکرانِي کرده از کارکرد پیوستهخرَدمنديِ نهشت
ي هدف/ابزار پیش رویمان ورزدرَساالريِ کافکاییِ دولت که وبر آن را بسان پاسدارِ خناگزیر دیوان.کرده باشد

یـا مسـئولیت   کـارکرد انگیزتـر از ایـن چهـره    یابد، اما هـراس انگیزي میسي ضدانقالبیِ هراگذارد، چهرهمی
تکاملیِ بیکرانِ بد را ـست که همان پیوستارِ خطیبازسازي جامعه همچون کلیت خودفرمانیتاریخیِ آن براي 

همرویـداد اسـت،   ي تولیديِ فوردیسم ؛ این دولت که کمابیش با الگووارهدیابمیدرپیشرفتي اکنون با نگاره
شـود، داشـته اسـت؛ اینجـا کمـی از مرزهـاي آن       سهم بزرگی در پرورش آنچـه جامعـه مـدنی خوانـده مـی     

ي آن گفتارهـایی کـه   گـذریم، چـون بـا همـه    ي دولت بسانِ نهادي بیگانه از جامعه میپردازيِ دیرینهانگاره
آن در نسـبت بـا اقتصـاد فـراهم     ي بیستم پیرامون چیستیِ خودفرمانیِي سیاسی سدهمارکسیسم و اندیشه

دولت جوهر داري در ي سرمایهي جامعه(و سنجش بخشی از آنها در پیوند با پرسش چیستیِ گوهرهاندآورده
ي خـویش را  داري فرایندي وارونه براي آشتیِ مفهومی و گفتمانی با جامعـه سرمایهآمد)، گویا دولت ناممکن 
بـه سـازوکارهاي   اشاز کارکردهـاي پیشـتر بیگانـه   به واسپاري بسـیاري خود پیماید، آنچنانکه خودبهنیز می

رغمِ ستیزهاي اجتمـاعی و اقتصـاديِ گُـزارده و نگاشـته در     گراید؛ این روند را بهي مدنی میخودبنیاد جامعه
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:ایـم ي نولیبرالی، در سراسرِ سده همچون پیوستاري پایدار تماشا کردهدیسهگذار از فوردیسم به انباشت همه
ي مدنی آرزومند است. ترازِ راهبردپردازيِ واهلش در جامعههپنداشت ببیش از آنچه حتا هگل میخود دولت 

هـاي  دارانِ فرديِ رقیب در پیکـر یـک کلیـت همسـاز در برابـر تـنش      سازيِ سرمایهکالنِ طبقاتی و همبسته
انگارنـد،  اي براي تبیـین خودفرمـانی نسـبیِ دولـت مـی     اجتماعی و نبردهاي طبقاتی، که بسیاري آن را پایه

پـذیر  رکردهـاي دولـت انتـزاع   ک ساختار، هنجار یا شاید ناخودآگاه اجتمـاعی بـدل گـردد، از کا   همینکه به ی
پـایی  داران فردي در بازار، خود بـازار خویشـتن  شود، جایی که براي حدگذاري بر شدت کشمکش سرمایهمی

د؛ ایـن   وامـی انی از سوي یک دولت خدایگاصل واقعیتدستوريِ زورکَردسان از و بدینیابدمیايبسنده هـر
شدنِ زمانمندي بنیـادبخشِ بیکـرانِ بـد پیشـرفت     طبیعی نشان از خطیطورشدنِ پدر/دولت بهپایه از درونی

مـا در ایـران   سـت. انگیز ادیپـی اي و نفرتي همیشگی، همان پویشِ عقدهبراي بازپیداییِ فراگیرِ همان سوژه
هـاي اقتصـاديِ بـازار،    سم را نخست نه بسان پافشاري بر جزمبیش از دیگران این بخت را داشتیم که لیبرالی

رَد هـدف/ابزار از سـر    اي براي بازگرداندنِ این زمانمندي و پاسداشت دوبارهبلکه پیشتر همچون وسوسه ي خـ
انـد،  ي بیستم ایـران سـهمی داشـته   ي مردانی که در سیاست تاریخ سدهدر میان همهبراي نمونه،بگذرانیم.

ي مرگ بر نفـی مالکیـت خصوصـی پـاي فشـرده      صدر تا لحظهتوان یافت که همچون بنیرا میکمتر کسی
اقتصـاديِ  سـیماي دانـم. کسـی چـون بازرگـان مـی    نهمه من او را همچنان یک لیبـرال در تـراز   ، و باایباشد
، که حتا دولتوهفت در اندرونِهاي اجتماعیِ پدیدارشده در پنجاهي فعلیتگوارشِ همهکانونیِ فرایند دولت

گذاشـت  انجامیـد کـه نمـی   سوسیالیسم میجاي با آن همدل و هماهنگ بود، به یکجور شبهبازرگان نیز جاي
تـر در کالبـد قـدرت    هایی کـه سـپس  ویژه لیبرالتر به چشم بیاید، اینکه کسانی چون او، و بهبنیادینچیزي 
سـازي اقتصـادي بیندیشـند، بـر مهـار و سـپس       نیز نفوذ کردند، بسـیار پـیش از آنکـه بـه آزاد    کردهپاسفت
رو هـیچ بـه کردنـد کـه در منطـقِ بنیـادبخشِ خـرد هـدف/ابزار      هـایی پافشـاري مـی   سازيِ تکانهدولتیدرون

هاي اجتمـاعی و اقتصـادي را   تعدیلترینسیاهها که طلبکمابیش از همینروست که اصالحگنجیدند؛درنمی
هاي جوانیِ براي سالکشند؛ هاي آغاز انقالب یدك میچپ را از دولتگراییاَنگهنوزکنند، در بوق میامروز 

سـازيِ  ترتیـب اختـه  پـردازيِ علمـیِ آن، و بـدین   ي انقالبشان باشد، ابزارِ مفهومآنها، دولت بیش از آنکه ادامه
ل اسـت کـه   دلیـ همـین ، و بـه گفتمانیِ آن در یکی از مجموعه مفاهیم ضدامپریالیستیِ رایج آن روزگـار بـود  

ي سیاسی و اجتماعی آنها را نه یک گسست انگیز ذائقههاي کنونی، من این دگرگونیِ شگفتوارونِ خوانشبه
شـونده  دانم که از آنهـا یـک یهـودیگريِ هرشـکل    تر میايریشهاندازيِ یک پیوستارِ بس، بلکه پوستبنیادین

لیبرالیسمِ ایرانی نخست یکجور ایستارِ ضـدانقالبی بـراي   چنانکه پیشتر بارها گفته بودم، هرروي،سازد. بهمی
گیرد؛ شرفت/دستاورد را به پرسش میشکستنِ جنبشیست که زمانمنديِ خرَد هدف/ابزار و بیکرانِ بد پیدرهم

سازيِ جهاد هاي انقالب در نیروي انتظامی، انحالل و دولتیتالش براي گوارشِ سپاه و بسیج در ارتش، کمیته
ايِ منـافعِ حـاکمیتی   مرزي و صدوريِ سپاه بسانِ ابزارِ منطقـه تر بازسنجیِ کارکردهاي برونسپس،سازندگی
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آغـازد و بـه   صـدر مـی  گرایانی چون بنیکه از دولتست عملیات تاریخیاین چشمگیر هاي شناسهو ... ایران 
تر از ها، چیزي گوهرینکانهدر آن ترسد.نزدیک سیاست ایران میخیلی ها و روزهاي ي سالهاي زنندهچهره

سازيِ پدیدارهاي آن کوشند تا نخست با دولتیها کوشیده و میدرنگ بازار نهفته است که لیبرالمطلوبیت بی
انقالب را دوبـاره در زمانمنـديِ   ش در سامان مفاهیمِ خرد ابزاري، شتنش به بازسنجی و بازآزماییِ خودو وادا

ــرَدورزي  لَنــدایــن خادیپی/یهــودي. ایــن واه فراینــدو دولــت را همچــون ابــزاري بــراي آشناســازيِ ســازي
ي ضدانقالبیِ این انگیزش بر و سویهدبندبه کار میآنچه براي خرَد هدف/ابزار نامفهوم استپردازيِ بازمفهوم

ه هنوز در کسانی کگیرد.پیشی میبسیار شود ي آن پدیدار میاي که در پیکرهگراییسرشت اقتصاديِ دولت
سـازي یـا گـوارشِ    اي غریـزي در برابـرِ ایـن دولتـی    شـیوه وهفت پایبندند، بهي حقیقیِ پنجاهایران به هسته

دهنـد و  شناختی واکـنش نشـان مـی   گریزِ برآمده از آن رویداد یزدانهاي خودآیین و فاهمهنهادآفرینِ پویش
ي انقالب بر سرِ آگاهیِ حضوري و ناعرفیِ آن زيِ تکینهساپردازي و عرفیآنچه این بازمفهومازبهتر از دیگران

ند؛ البته همین بدبینیسـازي،  آنها را در برابر فرایندهاي ویرانگري کـه زیـر نـام خصوصـی    آورده است، آگاه
کنـد، بـه ایسـتاري    دولت را از سپهر دفاعِ اجتماعی و اقتصادي هنجارمند از کارگران و ستمکشان بیرون می

امـا اینجـا و   رانَد که پیامدهاي آن براي سرنوشت همان انقالب بسـنده روشـن اسـت.   سست و سپرباخته می
بخش) اي که دگرگونی را رهاییـهاي واکنشی (ضدامپریالیستی، ضداستعماري، ملیتمایز با انقالباکنون، در 

برَند، سخن از خودآشکارگیِ گوهره در یـک  انگاشته پیش مییک هستیِ پیش(ماهیت)چیستیِتنها در ترازِ 
خود هسـتی اینهمـان   ست که به دگرگشت چیستیک فروکاستنی نیست، بلکه با صدورِانقالب کنشی/ایجابی

انگاشت و در تمـایز بـا زمانمنـديِ    شناختی میبنیامین این انقالب را رویدادي یزدانبیهوده نیست کهاست؛ 
شـدید  اکنونِیا مکثزمان انقالبی را یک "پیشرفت همچون تکاملِ فنیِ نیروهاي مولد"دمکراتیک سوسیال

تر از تکاپوي یهودیگري هیچ چیزِ جهان لیبرالیاَبد ادامه دارد.: زمانِ حالی که پنداري تا دخوانْیممسیحایی 
و جایگزینی آن با زمانمندي کاذبی که فاهمه با آن بـر  ،آشکارشوندهي ناگهانْکردنِ همین گوهرهبراي اخته

ي پایبنـد ي دشوارِ باید به دقیقهسپسزند نیست؛ عقلِ معاش میچیز مهرِ آشنایی و شناختگیِ گیتیک همه
بیکـران  ن را همچون پنهانکاريِ کذبِ سرشتینِ هر پیکربنـديِ  زمابدشگون گذرانسرسختانهصدوري کهبه
گمانم همان پرولتاریاست ...اندیشید، که بهپاید میبد

1400آبانماه 
دنباله دارد


