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 هایی بدون کمونیسم؟کمونیست 

 ترجمه: سینا خامی، ژاک رانسیر

 

 یواژه از نو ییمعنا میبخواه اگر اما. دیایب انگارانهساده نظرتانساده است و ممکن است به اریبس حرفم 

 قیحقا یبعض وساده را مجدداً به صحنه آورده  اریبس یموارد میباش مجبور است ممکن م،یده دستبه "سمیکمون"

 سمیاست: کمون نیا آورد حساب به را آن توانیکه م یتیواقع نینخستنظر من  به. میرا به حساب آور ساده اریبس

 یفهیوظ که ستین ماندهپسو  شدهنینفر ینام ست،ینبدنام گذشته  یدولت یهاقدرت و ظفرمند یهاجنبشنام  تنها

 نیتراز موفق یکیو  ملت نیترتیپرجمع بر حاکم حزب نام "ستیکمون"آن باشد.  یابیباز ما زیآممخاطرهقهرمانانه و 

 سم،یکمون انیم وندیپ دینبا سمیکمون نیامروز یهنگام  تامل درباب معنا به. است یامروز دارهیسرما یهاقدرت

 .انداخت قلم از را یدارهیسرما و یدولت مطلق یسلطه

 ستیکمون حزب یروزنامه ،تهیاومانلبا   ویاز آلن بد یامصاحبه در که شودیم آغاز ساده یاجمله با من شخص تامل

که  معناست نیبد نیا دمش،یفهم من که طورآن "است. ییرها یهیفرض سم،یکمون یهیفرض ": افتمی را آن فرانسه،

است که این اعمال  1یتیآن کلّ  شکل سم،یکموناست.  بخشییرها اعمالِ نفکیجزء ال سمیکمون یواژه داللت

 یدهیا سپس تا ستیچ "ییرها" یمعنا میبدان آن است که سازند. من کامالً با این جمله موافقم. حال نکته برمی

 . میکن فیتعر است، آن مستلزم کهرا  یسمیکمون

 است، یبخشییرها یدهیا نیتریو قو نیترمنسجمکه در نظرم،  کنمیم شروع ییجاکه من از  ندارد تعجب یجا

 صغارت تِیموقع ازراه خروج  یبخشییاست. رها  کرده اشبندیژوزف ژاکوتو، متفکر رهایی فکری، صورت که  یادهیا

                                                           
1 Universality  
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 مانخود که یبا درک ریمس مودنیپ رایز کند، تمانیهدا دیبا یکساست که در آن  یتیموقع صغارت، تِیاست. موقع

پداگوژیکی است که در آن معلم از موقعیت جهل، که همان . این منطقِ فرآیند کندیم گمراهمان میدار ریمساز 

 از را آموزدانش جیتدرو به کندیم نیگزیخود جا دانش دانش،با  جیتدرو آن را به آغازدآموز است، میموقعیت دانش

است  یمنطقِ روشنگر ضاًیا نی. اکندیم ییراهنما یبرابر تِیموقع "یسوبه " را او و سازدیم دور ینابرابر تیموقع

 ژاکوتوکنند.  ییراهنما شرفتیپ ریمس در را یخرافات و جاهل فرودست طبقات دیبا ختهیفره نخبگانِدر آن،  که

که جاهل را به علم و  یندیفرآاست.  یبرابر یوعدهتحت نام  ینابرابر انیپایب دیبازتول روشهمان  نیا دیگویم

 یاست بر شکاف یمبتن قتیحق در سازدیم رهنمون خواهانهیجمهور شرفتیپمدرنِ  یطبقات فرودست را به زندگ

 جهل بهمعرفت  سازد،یم جدا یدوم از را یاول چه. آشکار است آنکندیجاهل جدا م هوشاستاد را از  هوشکه 

 هدف یبرابر که،نیا نخست: کرد جمع اصل دو در توانیرا م یبرابراصل  آن، عکساست.  ینابرابر اصل نیا. است

 که نیا دوم. دیگشایممکن را م ییآزمایراست کی ینهیزم که است یفرضشیپ ای دهیعق است، آغاز ینقطه ست،ین

در  رهیو غ ورشهیپ هوش و گذارقانون هوش آموز،دانش هوش ایاستاد  هوشاست.  یکی ست،ین شدهمیتقس هوش

 هوش مثابهبهبلکه  ستین یدر نظم اجتماع یخاص گاهیجا چیه یبرازنده که است یهوشبلکه بالعکس آن  ستیکار ن

 یکیکه  هوش، نیا ساختن خود آنِ از: دهدیمعنا م نیچن ییرها صورت،نیمتعلق است. در ا کسهمهبه  هرکس،

 .هوشدر  یبرابر یامکانِ بالقوه ییآزمایراستاست و 

 یِاز منطق اجتماع خروج یبرا یراه مستلزموجود دارد(  هوشدو قسم  که) یکیپداگوژ فرضراه خروج از این پیش

تنها کار خود  دیبایم ورانشهیپچرا  کهنیا یدرباره جمله دو با افالطون، جمهورچنان که در  هاست،گاهیجا عیتوز

 یاله ذات کهنیا دوم شود،ینم متوقف کار کهنیا نخست،: است شده یبندصورت گر،ید یزیرا انجام دهند و نه چ

 رونیکارهاست. از ا گریعدم استعداد در انجام د یهمانا به معن نیا ورا داده  کاربه آنان تنها استعداد انجام همان



www.thesis11.com 

 ستین کار در یاستعداد چیه کهنیا ومتوقف کرد  توانیاست که کار را م تیواقع نیا دییتا یمعنا بهکارگران  ییرها

 یحرفه کیاست که  یآن ضرورت ودیق از گسست امکانِمستلزم  ،ییرها نیدانست. ا ورانشهیپ خاص را آن بتوان که

مختص شغل خودشان  یهوش تنهاکه بنا بود  یآنان یکلتوان  قِیمستلزم تصد زند،یگره م هوش از یخاص را به شکل

 .آنان دون گاهیجا درخورِ است یهوشعدم  ای هوشکه همانا  باشند، داشتهرا 

 جاهل توان: دیگویم ژاکوتو که چنان د،یآیدرم شینما به "انناتوان"توانِ  اثباتِ در که هوش، سمیکمون یعنی ییرها

 و چشمان بگذارد کهنیا یبرا کارگر توان: کرد اضافه توانیم. اموزدیب گرانیدو بدون کمک  ییبه تنها کهآن یبرا

اگر که  ینباشد و حت یتوقف را کار اگر یحتکار  توقفِ یکارگران برا  اجتماعتوانِ  زند،یبگر دستانش کار از ذهنش

 یبرا مشترک، ییکارگاه به فضا یِخصوص یفضا لِیتبد یبرا ند،باش ازمندین شانشتیمع یکار برا نیآنان به ا

 فرار ای انتیخ حاکمانش که یشهر بر حکومت یفهیوظ گرفتن برعهده ای خودشان یروهاین توسط دیتول یسازمانده

 نشان را افتهیییرها مردان و زنان یجمع قدرتِ که طلبانهیبرابر یابتکارها از یگرید گوناگون یهاشکلو   اندکرده

 .است داده

 سمیکمون نیا یجمع یسازادهیپ ، اشکالهوش سمِیکموناز تزِ  توانیم: معناستتوان اضافه کرد. این بدینگفتم: می

 یسازمانده با کجا تا کسهر هوش یستیکمون دییتاشود. جاست که دشواری پدیدار میو این کرد استنتاج را

 است یعمل شکل ییرها د،یگوکند. او می؟ ژاکوتو چنین امکانی را کامالً رد میبود خواهد منطبقجامعه  یستیکمون

 یمنطق، مخالف است یاجتماع یهابدنه منطقِبا  داًیاک ییرها نیا. کند تیسرا گرید افراد به یافراد از تواندیم که

 هرکساست.  حاکم بر آن کیزیف یجاذبه نِیقوان هیشب یاجتماع یاجاذبه نِیقوان که است یآمدنگردهمکه منطقِ 

 اما شد خواهد لیتشک افتهیییرها یافراد از بشر نوع تمام نیچننیا و بخشد ییرها را گرانید و ابدی ییرها تواندیم

 .ابدی ییرها تواندینم هرگز جامعه کی
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 نیا مساله. یجمع ییرهابا  یفرد ییرها تیضد یاست و نه صرفاً مساله روتک یفرد یشخص یدهیعق فقط نه نیا

باشد؟ اصلِ  یکیجامعه  کی یسراسربا سازمانِ  تواندیتوانِ هرکس چگونه م یسازیاشتراک/یِسازجمع: است

بدل شود؟ به نظر من، وقت  هاقدرتو  هاگاهیجا ف،یوظا یاجتماع عیتوز اصل به تواندیچگونه م ییرها یستیآنارش

 به یبخشیی. رهامیقائل شو زیتما یو سازمانده یخودجوشکهنه در باب  یهامساله و موعظه نیا انیم تا دهیآن رس

ممکن است  یسازمانده بالعکس،وجود ندارد.  یایخودجوش گونهچیه ینظمیب نیاما در ا است، ینظمیب یمعنا

 است ممکن یبخشییرها انضباطِ چهباشد. آن یاجتماع انضباط موجود اشکال  خودجوش دیبازتول یمعنا به آشکارا

 و مارکس همچون ای یستیکمون یهایبناکردنِ کلون یژاکوتو، همچون کابه درپ قرنکه در  یآنان یبرا دهد، معنا

ها کمونیستی، همچون اجتماع ایکارین. اجتماعات شودیم دارمساله بودند، ستیکمون احزاب بناکردن یپ در انگلس

شکست  لیدل نیبه ا آنان ج،یرا یدهیعق برخالف. خوردند شکست کرد،یم یآن را رهبر که در ایاالت متحده، کابه

توانِ  رایوفق دهند بلکه بالعکس، آنان شکست خوردند ز ینخوردند که افراد نتوانستند خود را با انضباط عموم

. بدل شود ستیکمون یخصوص انسان لتیفض به تواندیتوان هرکس نم میتسهشود.  یخصوص تواندینم یستیکمون

 یبا برنامه تواند منطبق باشدنمی -ی استکشفِ قدرت جمع یزمان مختصاتمنظورم  – ییرها یِزمان مختصات

آنان  رامونیپاجتماعات   ریسا. دهدیمکارکرد مختص به خود را  یکه به هر زن و مرد افتهیسازمان یاجامعه یزمان

 لیتشک یمردان و زنان را آنان. نبودند هاستیبود که متشکل از کمون نیآنان ا تیموفق لیبهتر عمل کردند. دل

 سمِیکمون نیبنابرا. بود هاستیمتشکل از کمون نیکاریا اجتماع اما کردندیم یرویپ یمذهب یانضباط از که دادندیم

 انجمنروزمره که پدرِ اجتماع بر آن حاکم بود و  یزندگ یِستیسازمان کمون کی: شداجتماع از آغاز دو پاره  نیا

 که است یکارگر ست،یکمون کارگر همه،نیا با. ساختیم مجسم را هاستیکمون نیا سمِیکه کمون یاطلبانهیبرابر

 درباب یگذارقانون و گفتنسخن توان یمدع باشد، خود کار به مشغول "دیمف" یکارگر عنوانبه صرفاً کهآن یجابه
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 یبنددسته افالطون جمهوردر  ن،یا از ترشیپ اریبس مساله، نیا که میباش داشته خاطر در دیبا. است یجمع امور

که  گذارانقانون تنها باشند، ستیکمون توانندیو نم اندنیآهن یبا روح ی: نزد افالطون، کارگران مردماناست شده

 کارگران دِیتول قبل از و ندیبشو یماد زر و یز از دست ستیکمون عنوان هب دیباو  توانندیدارند م زراز  یروح

 فیتعر کارگران بر هاستیکمون یسلطه عنوانبه توانیرا م جمهور صورت، نیبد. بگذرانند یزندگ ستیرکمونیغ

 البته دهد،یهنوز جواب م کردم، اشاره بدان ترشیکه پ یایستیکمون اما درمورد دولت کهنه است یحلراه نی. اکرد

 . محافظان ۀکپارچیو  متحد یدسته منیُ به

کرده  جادیکه ا طور که مارکس و انگلس تصمیم گرفتند حزب کمونیستی رای نداشت. همانمحافظکابه اما هیچ 

 یجابه - کند دیتول را ستیکمون یِقیحق و در انتظار تکاملِ نیروهای مولّد نشستند تا پرولترهای بودند  منحل کنند

مارکس و انگلس  .اندسنگبا آنان هم کردندیم فکر و بودند افتهیدرن را آنان یهینظر یحت که یاحمق یهاکودن آن

 یخودپسندبه  یپاسخ عنوانبه یجمع یزندگ یتجربه یبرا تالشیافته و آوردن افراد رهاییگفتند کمونیسم گردهم

 و دیتول یدارانههیسرما یدهسازماندر  شیاست که از پ تیاز کل  یشکل کامل یسازادهیپ بلکه ستین یعدالتیب ای

موجود است،  شیکه از پ یجمع یعقالن قدرت یسازادهیپ است، کار در یزندگ یهاصورت ییبورژوا یسازمانده

اند. فقط به نیروهای جمعیِ کمونیسم از پیش وجود داشته .یخصوص منافع یِبودگهرچند به شکل متضادِ آن: خاص

 .میداشت ازین هاآن ویو سوبژکت یاز آنِ خود کردنِ جمع شکلِ 

 موضوعهدو اصل  یواسطهبه یدشوار نیا میدانیم که چنان اما. فقط یکلمه خودمشکل وجود دارد،  کیفقط  البته

 قدرتاست.  یجمع یروهاین نیا افتنیای در کار است که جز الینفکِ فعلیتنخست، پویایی است. شدن برطرفقابل 

. دوم، حتی سازدیم منفجر را دارانههیسرما "بودنیخصوص" اشکال معموالً است، کار در هاآن در که یاجدانشده امر

 اجتماعات یهاکند، تمام فرمرا ویران می اجتماع گرید  اشکال یهمه ییایپو آن رایز رودتر میاز این هم پیش
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  برطرف فقط یمساله که، یشکل به همآن اند،که در دولت، مذهب یا قیود سنتی اجتماعی مجسم شده "جدا"

 که شودیم یممکن اجتماع فرمِ 2تنهابه  بدل، است سمیکه مدنظر کمون یآن خود کردنِ  مجدد جمع ازآن  :شودیم

 .است مانده یباق چنانهم اجتماعات گرید یفروپاش از پس

 یناهمگون معموالً فصل،وجاست که این حلها و اجتماع باید  فیصله یابد. نکته اینبنابراین، تنش میان کمونیست

رهایی نهفته حذف چه را در بطن گیرد. معموالً آنی نادیده میاجتماع نظم رشدِ منطق خصوص در را ییرها منطق

 که یکار انجام و باشد جاتواند آنیا توانِ هرکس برای بودن در جایی که نمی هوش سمیکمون قِیتصد یعنی کندمی

اظهار  نی. اکندیم بناآن  یناتوان فرضشیپ بررا  سمیکمون امکانِ معموالً. درست برعکس، دهد انجام تواندینم

که  کندیم یایسازناتوان امدِیرا بدل به پ یستیکمون تهیویسوبژکت خلقنخست،  سطحدارد. در  بعددو  ،یناتوان

 جامعه از طبقه کینه فقط  گریاز اجتماع است که د طبقه آن ای. پرولتاروجود آورده استفرآیند تاریخی آن را به

 و. شیرهایزنج جز ندارد دادناز دست یبرا یزیکلمه چ قیدق یمعنا به و است طبقات ریسا یهیتجز محصول بلکه

 ندیفرآ یواسطهبهاست که  یزیخود، چ تیاز موقع یآگاه یعنی اوردیب دستبه توانمندساختنش یبرا  دیبا چهآن

عنوان ( تنها بهدانش زرِ. به بیان دیگر، صالحیت پرولتر بودن )یا همان آورد دستبه را آن است مجبور یسازناتوان

 .شودیم اعطا او به کارخانه در استثمار و یای کار کارخانهتجربه ،"نیآهن" تِیوضع یتجربه محصولِ

 یدئولوژیا بیفر سمِیکه توسط مکان کندیم دایجلوه پ یجهل تِیوضعچون  نیآهن انسان تِیوضع گر،ید یاز سو اما

را از  تواند این فرآیندانسان آهنین، که همانا فردی است گیر افتاده در مکانیسمِ استثمار تنها می .است شده نیمع

 تواندیاو نم تیاست که صالح لیدل نیا به .ردیاشتباه بگ  ادیانق با را یو آزاد یآزاد با را ادیانقو  ندیبب نییباال به پا

                                                           
 ترجمه شده است. « تنها»یا « فقط»بنا بر سیاق متن،  onlyکلمۀ   2
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معرفتی که  ،است آن یاصل یکه معرفت از جهل هسته –است  یسراسر یندیفرآمعرفت از  بلکه باشد او تیصالح

 .هاستیکمونکلمه  قیدق یمعنابه یعنی اند،فتادهین ریگ نیدارند که هنوز در چنگالِ ماش یبه آن دسترس فقط کسانی 

را  هیدو فرض نیا انیم یخیتنش تار دینبااست  ییرها یهیفرض سمیکمون یهیفرض مییگویم که یهنگام نیبنابرا

 قدرت یسازیجمع هماناکه  یاییرها شود،یمممکن  ییرها یهیفرض یهیبرپا سمیکمون یهیفرض. میکنفراموش 

از آغاز در جنبش  مخالف فرضِشیپ ن،یهمچنممکن است.  یبرابرفرض است. این فرضیه بر مبنایِ پیش هرکس

رخنه کرده است:  -کندخود تعریف میی کمونیستی را هدف منظور آن جنبشی که ایجاد جامعه -کمونیستی

: تحلیل ضدانقالبی از هوش میتقس یجیتدر /یکیپداگوژی فرضیه :آنمتنوع  یهابا تمام جنبه ینابرابر فرضپیش

 یمردم عاد ییِبورژوا حیتقب ؛یاجتماع یبستگاشکال هم ینابود و ییفردگرا ظهورِ یعنوان لحظهانقالب فرانسه، به

ی فرضیه . کنندیرا از آن خود م آرزوها و هااقیاشت وها ، تصاویر، ایدههاواژه خودآموزانه و یستیآنارش یشکل بهکه  

نیز درآمیخته، یعنی  خود خالف باآن را  است. اما رشدِ علم مارکسیستی و احزاب کمونیست اعتماد یهیفرض ،رهایی

 است. یمبتن تیصالح عدم فرضشیپ بر که یبدگمان فرهنگ با

خاص، باز به   یشکلجای تعجب نیست اگر این فرهنگ بدگمانی تقابلِ افالطونی میان کارگر و کمونیست را در 

 و شماردیم مردود یکارگر یتجربه نام به را یستیکمون یتکانه که ،تنگنا ای یدوراه کی  شکلِ آورد،یصحنه م

 یرا باز یخودمحورنقش فردِ  خود ینوبه به زین کارگر. ستیکمون شآهنگیپرا به نام معرفتِ  یکارگر یتجربه

 یتجربه، یا نقش کارشناسی که بنگرد واسطهیب یاقتصاد منفعت اکنون و جانیا یکه قادر نبود به فراسو کردیم

یا نقش آنارشیستی فردگرا را  خود ینوبه به. کمونیست، کرده بود دهیکار و استثمار او را ورز فردمنحصربهو  یطوالن

 به ند،یفرآ نیاآرامِ  یروشیبا قبول خطر سبقت از پ یحت آرمانش و خواست ندیبب بودکه مشتاق  کردبازی می

 یهاستیکمون  سرکوبیا نقشِ مبارزِ آگاهی که خود را تماماً وقفِ آرمان امر جمعی ساخته است.  شود بدل تیواقع
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 ستیکمون یدولت یهارا  تمام قدرت نیزر یهاستیکموندست   بهو کارگران آهنین  به دست  کارگران آهنین نیزر

 اندازه همانبه و یستیمارکس علم در و -یفرهنگ انقالب تا)نِپ(  یاقتصاد دیجد استیساز  – اندتر اجرا کردهپیش

 علم قدرتِ یآلتوسر یمطالبهنسل من از  چگونه دیاوریب ادیبه مثال، یبرا. است شده یدرون گرا،چپ یهاسازمان

روشنفکران  یبازآموز یبرا یستییمائو یاقیاشت یبه سو ساختیم آشکار را دیتول عوامل رِیزناپذیگر توهمات که

با  یدیکار  قیروشنفکران از طر یبا قبولِ خطر اشتباه گرفتن بازآموز البته ،توسط کارگران و کارخانه شتافت

 کار سخت.  قِیاز طر مخالفان یبازآموز

از  یکی نیا ، میکن ایاح سمینام کمون تحتشده را یا چیزی فراموش میشیندیب یدیجد زیچ بهاگر قرار باشد  

 یهیپا بر تنها را سمیکمون یدهیا که ندارد یچندان یدهیفا. ردیمورد بحث قرار گ دیاست که با یموضوعات نیمهمتر

داد اما از  انجام یاریبس دهشتناک یکارها و آورد بار به اریبس ییهامرگ سمیکمون بله، که میکن ایاح استدالل نیا

 نوع نیهم. ستین آلوده خون به سمیکمون از کمتر زین ییکذا یهایدموکراس و یدارهیسرما دست م،یهرچه بگذر

 اسیق هولوکاست یهودی انِیرا با تعداد قربان لیاسرائ یاشغال مناطق در ینیفلسط انیتعداد قربان که است محاسبه

 بابا  ایمحکوم شده بودند،  بلدینف و یبردگ به که ییقایآفر هاونیلیم با را هایناز هولوکاست انیقربان ای کند،یم

از  قسم نی. ارهیقتل عام شدند و غ کیدموکرات یکایکه در آمر یپوستانسرخ فرانسه، یجمهور مستعمرات انیقربان

 ها،تفاوت کردنِپاک: شودیم بدل خود ضد به که ردیگیم باال قدرآن شرها، انیم مراتبسلسله کردن برپاو  اسیق

 سمیلینه از یمشخص قسم الخطاباستثمار با استثمار، که همانا فصل یارزهم نام تحت یخیتار یهاینگیتک تمامِ یِنف

 .است یستیمارکس

قدرت  ریتسخ یهاوهیو ش یو سازمانده یخودجوش درباببحث و مرور مجدد بحث  نیا دادنادامه ترشیب نظرمبه

 یو چگونگ یقو یهاسازمان ساختن چگونه تواندیم ناًیقی ستیکمون یهادولت و احزاب خِیتار. ستیالزم ن یدولت
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قدرت  مثابهبه سمیکمون که نیا یدرباره آموزدیچندان به ما نم اما. اموزدیب ما به را یدولت قدرت حفظ و ریتسخ

چه ممکن است برای ما تاریخ کمونیسم یا تاریخ . بنابراین من با آلن بدیو موافقم که آنباشد دیهرکس چگونه با

ی دولت یهااختالل قدرت ای یدیناپد لحظاتاز هرچیز، تاریخ لحظات کمونیستی است که سابقاً  شیپباشد،  رهایی

 :هست زین 3تکانه کیبلکه  ستیدر زمان ن دشوندهیناپد یانقطه لحظه، تنها کی. اندو اثرگذاری احزابِ موجود بوده

 چهآن موثرمجدد و  یبندقاب کند،یم دیتول یدیجد توازن عدم ای توازن و کندیم کجی ترازو را وزنی که کفه

 بند از رها ذرات آشوبناک چرخشِ زمانِ صرفاً لحظه .ممکن امر جهان مجدد یکربندیپ دهد،یم معنا "مشترک"

 اما. است یبوروکراس یعاد روال از باالتر که دهندیم شینما را یایدهسازمان کمونیستی اشکال  . لحظاتستین

. است ینظم-یب کی یسازمانده ها،تیهو و کارکردها ها،جایگاه "نرمال" عیتوز با نسبت در همواره یدهسازمان نیا

است،  دنیشیگمنام، قابل اند ایاز لحظات، مشهور  یتعداد حولگرفته  شکل یسنت عنوانما به یبرا سمیکمون

 یاداره ای کسهمه حقوقخود و  حقوق یبرا دنیجنگتوان  یو مردان و زنان عاد ساده کارگران که یلحظات

 باهرکس  یبرابر قدرت 4ساختنیاشتراک/ساختنِیجمع با را رهیغ و مدارس ها،ارتش ادارات، ها،شرکت ها،کارخانه

است  یزمان مختصاتآن شکل از  همانااگر چیزی تحت نام کمونیسم باید بازسازی شود،  به اثبات رساندند. کسهمه

 زیتوان ن نیبه ا اعتماد یهیفرض . حال این بازسازی، مستلزم احیاءسازدیم نهیلحظات را تک نیا انیکه ارتباط م

سرکوب و  شیکماب یستیکمون یهاگفتمان و اباحز ها،در دولت یبدگمان فرهنگ یواسطهبه که یاهیفرض ،هست

 .اندشده نابود آخر سرِ

                                                           
3 Momentum - آن توانمی هم و است خطی برداری هایکمیت از یکی فیزیک، در هم که کردم ترجمه «تکانه» روآن از را واژه ینا 

 .یافت هگلی moment با نسبت در را

 سنتزی شودنمی موفق معنی یک به تز آنتی و تز میان تنش رفع و حل آن در که دارد تاریخ در ایدوره یا مقطع به اشاره هگلی لحظۀ

 moment وی قاموس در هگل، شارحان گفتۀ به. داشته ایراد کار کجای دریابیم تا کنیم تحقیق که است آن مستلزم و آورد وجودبه نهایی

 .دارد هم نیروها، گشتاور فیزیک، در آن معنایبه ضمنی داللت
4  Collectivization 
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 داشته است ممکن ی چه معناییستیکمون ویسوبژکت دییتا کهپرسش  نیو ا یزمان مختصات یهیقض انِیم وندیپ

 نیکه ا رسدیم نظراست. اما  به سمیکمون یدهیا مجددِ یمعاصر مطالبه  اشکال یِاز مسائل اصل یکی مسلماً باشد،

 یوهیشاتفاق، به دو  نی. ااندخنثی کرده دارانههیسرما ندیفرآمنطق  بهمربوط  دارمسالهشواهدِ  از یبعض غالباً رابحث 

 شود.می مطالبه یدارهای خود سرمایهدگرگونی امدِیپعنوان مجدداً و قویاً به سمیکموندهد. از سویی، ی رخ میاصل

 " ی، جملهاست شده ظاهر ستیکمون فستیمان فرمولدو  انیشاهدِ ارتباط م عنوانبه ،یرمادیغ دیتول  اشکالرشدِ 

 چه. آناندشیخو گورکنان دارانهیسرما که جمله نیا و "رودیهوا م به و شودیم دود است، استوار و سخت چههرآن

ای از ارتباط انسانی ی، که شبکهشخص ساختن خود آنِ از یبرا ییکاالهانه  کندیم دیامروزه غالباً تول یدارهیسرما

 ن،یبنابرا. اندجور شده یکسانی یجمع ندیفرآاست که در آن، تولید، مصرف و مبادله دیگر مجزا نیستند بلکه در 

که  شودیم معلوم ندهیفزا یطرزبهو  گذاردیمسر  پشت را دارانههیسرما فرم ،یدارهیسرما دیتول یمحتوا ندیگویم

 معموالً "نیزرّ ستیکمون "و  "نیکارگر آهن " انِینهان م تقابل . اینجا، است یرمادیغ یِتعاون کار یِستیکمونقدرت 

کمتر،  رگرکار و کا در این معنا، هرچه: شودیم رجوع و رفع یدوم نفعبه ،یدارهیسرما یخیتار رشد یواسطهبه

همچون  زیهرچاز  شیبر کارگر ب سمیکمون یروزیپ نیا کهمن آن است  ینکته برا نیترآزاردهنده. شتریب سمیکمون

خداحافظ آقای . آنتونیو نگری در کتابِ رسدیم نظربه هاستیکمون سمِیبر کمون هیسرما سمیکمون یروزیپ

 یهاصندوقخصوصاً  ،یمال ینهادهاکه  کندیم نقل مضمون نیبد یگرید پردازهینظر از را یاجمله سوسیالیسم!

را  افتهیوحدتانباشته و  کارِ یواقع اریمع و متر توانندیمحال حاضر  درکه  هستند ییتنها نهادها ،یبازنشستگ

 سمِیکمون: اندیکار جمع تِیتجسمِ واقع دارانههیسرما یامروزه، نهادها گفت توانیم که ساندست دهند بدینبه

کنفرانس،  نیدر هم اششود. نگری در سخنرانی بدل( ها)انبوههبه کمونیسم مالتیتودها  ستیبایمی که اهیسرما

 است هیسرما دستبه مشترکامر  کردن خود آن از، دارانههیسرما سمیکمون نینکته را روشن ساخت که ا نیآشکارا ا
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 سمیرا کمون نیا میتوانیم کجا. حال، نکته این است: اصالً تابهاز امور مشترک است هاتودیمالت تیمالکسلبکه همانا 

 "بحران" که یزیچآن در موردنظر ینکته م؟یبرسانرا به اثبات  ندیفرآ نیا تیعقالن میتوانیم کجا به تا م؟یبنام

است که  یادارانههیسرما یایاتوپ شکست قت،یحق در ،یکنون "بحران". است تیعقالن نیهم قاًیدق شودیم دهینام

بازار آزاد و  کامل و یدرون میتنظ یای. اتوپاست کرده یحکمران یشورو یامپراطور یفروپاش یپ در استسال  ستیب

 تیموقع دیبایم سمیکمون یشیمنطبق بر منطق بازار. امروز بازاند یبشر یتمام اشکال زندگ یامکان سازمانده یایاتوپ

 آورد. حسابرا هم به  دارانههیسرما یایاتوپ شکستِ یسابقهیب

 ریفراگ فیتوص نجای. در امیببر سوال ریزمعاصر را  یستیمارکس گرگفتمانیتا صورتِ د داردهمین موقعیت ما را وامی

 که آوردیم باربه را یایجهان یبورژوازخرده ظفرِ که یامرحله همانی را مدنظر دارم، دارهیسرما یینها یمرحله

کاال و نمایش،  : جهانی که تماماً در خدمت کاالهاست، کیشاست "انسان نیواپس"در باب  چهین ییگوشیپ تجسم

 یِجهان ظفرِ نیاو غیره.   یخودآزمونگر  اشکال وارفتهیخودش مصرف، "سانسیژوئ" ییِگواطاعت از امر سوپرا

 یاشدهستهیز جهان عنوانبه گاهآن یدموکراس بعضاً تحت نام دموکراسی روایت شده است. مذکور، یاتوده ییفردگرا

 شده بنا یدارهیسرما در تیکل واجتماع   اشکال یندهیفزا انهدام و هیسرما یسلطه یواسطهکه به شودیم داریپد

 نیواپس"حکومت پستِ  یعنی – یدموکراس ایکند:  جادیا زین یگرید انتخاب تواندرو این ماجرا میاز این .است

 .باشد آن درخور ینام تواندیم سمیکمون که "یدموکراس یفرا " ای "انسان

از این  :باشند همسو آن یجهینت با آنکهیب اندمیسه صیتشخ نیا به باور دراز مردم،  یاریبس کهآن است  نکته

-جامعه نند؛ینشیم نینماد نظم و یاجتماع وندیپ کیانهدام دموکرات  سوگ بهکه  یروشنفکرانِ دست راست اندجمله

نوگرا که  شناسانجامعه دهند؛یم قرار 68-پسا بدِ یهنر نقد برابر در را خوب یاجتماع نقد که گراکهنه شناسان

ما را به  که یلسوفانیفو  رندیگیرا به سخره م یجهان یو فراوان وفور تیما در برآمدن از پسِ حاکم یعرضگیب
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 لیبد نه،یزم نیا در .خوانندیفرام آن درون به یمعنو دیجد یمحتوا قیتزر با یدارهیسرما نجات یانقالب یفهیوظ

که  یهنگام :کندیم جلوه( کی)پروبلمات سازمساله عاًی( سریستیکمون یموج ای یدموکراس)منجالبِ  خوب ظاهربه

 نیکه بنابرا  دیبرس جهینت نیا به است ممکن د،یاکرده فیتوصرا  یجهان کیدموکرات سمیسینارس یرسوا تیحاکم

 یروهاین چهبا  ،یبا چه کس آید:اما این میان پرسشی پیش می .میمحتاج سمیبه کمون منجالب نیاز ا رفتبرون یبرا

 بدلکه  هست خطر نیا معرضدر   سمیاحضار کمون پس کرد؟ تصور را سمیکمون نیا ساختن توانیم یویسوبژکت

 مغاک یلبه بر ما رایز خواندیفرام حرکتمان جهت کردنمعکوس به را ما که یدگریها ییگوشیپقسم  نیا شود به

-متوقف و دشمن قراردادنهدف دنبال به عمدتاً که کنش از یاشکال با رشدنیدرگ به خواندمانیفرام ای م،یاستادهیا

طرزی کاراتر توسط تجار نکته اینجاست که خرابکاری در ماشین اقتصاد، به ..هستند اقتصاد نیماش انسداد و کردن

 یبرا ییفضا چیه یخرابکار موثر یوهیش نیدبختانه اشده است و ب یعمل آمریکایی و دزدان دریایی سومالیایی

 .کندینم جادیا سمیکمون

 یهاطرح آناز  امکانش  اشکال یمندزمان جداکردن یبرااست  یتالش مستلزم امروزه سمیکمون یی ایدهشیبازاند

 عنوانرا به سمیکه کمون طرح نیا ای کندیرا کشف م یداردر سرمایه سمیکمون یدرون حضوراین طرح که  :یزمان

 فرم دو بهی هنوز وابسته است زمان طرحِدو  نی. ااندستادهیا مغاک یلبه بر که کندیم قلمداد یکسان فرصت نیآخر

را  یاستاد ازیامتهمان  یدارهیکه به سرما ،یروشنگر  ۀروندشیپ منطق: ییرها منطق به ینابرابر منطقِ یِتعد از

و منطق  کند؛یم صاف ندهیآ سمیکمون تا کهنه ینابرابر از را راه و دهدیکه کارگران جاهل را آموزش م بخشدیم

. کندیم یکیبر اجتماع  ییبورژوا ییفردگرا غلبهمدرن را با  یستهیز یاشکال تجربه ضدیت ارتجاعی با روشنگری که

 یاوهیشو  یتعد  اشکال آنآزمودن مجدد  یفهیوظ مستلزم که داردمعنا  یهنگام سمیکمون یدهیا اءیاح یپروژه

 انِیجر یهافیتوص در بازاندیشی مستلزم دیبا این پروژه .کنندیم نییما از حال را تع فیتوص هنوز هاآنکه  باشد
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 یهاستمیکار و انهدام س نینو تزلزلِانفجار بازار کار،  ،یدارهیسرما معاصر یهافرممعاصر باشد:  جهان از یاصل

 و یزندگ یهافرمبه  حتملیکه  سازندیرا م یایکار تجاربِو  یزندگ یهاو همه فرم همه ،یاجتماع یهمبستگ

 را خودکه  یایجهان یبورژوازتک و خرده-یاست تا عالمِ کارگران ها کترینزد یقرن نوزدهم ورانشهیپ یکار تجارب

تنها بر سر دقت  . حال، مسالهاندداده شرحش معاصر شناسانِاز جامعه یاریکه بس اندکرده یواروانهیمصرف د میتسل

 دیباامر ممکن است.  یمسّاح یهاو راه یخیتار ندیفرآ لیتحل  اشکال انیبلکه بر سر همان ارتباط م ستین یتجرب

 سازمساله است ممکنچه حد  تا ،یتکامل اجتماع لیبر تحل یمبتن یهایاستراتژ تمام که میآموختمیسر آخر 

باید در باب  .ضرورت نیا یقهرمانانه یباشد و نه واژگون یخیتار ضرورت لیتکم تواندینه م یبخشییرهاباشند. 

آن  یهست یبرا یخیتار ضرورت ابیغ نخستکه دو مقصود دارد:  یایبهنگام-مداقه کرد، نا نابهنگامی این ضرورت

-تنها میراثِ کمونیستی .است دهیبخش ساخت آن به سلطه زمانکه  یاتجربه  اشکال به نسبتدر  اشیناهمگونو دوم، 

 هوشفرم ممکنِ  تنهاتوانِ دیروز و امروز هرکس است.  آزمودنِ یهافرم یگانگبسکه ارزش آزمودن دارد  یا

 شده است. جادیا  هایگرآزمون نیاست که در ا یایجمع هوش ،یستیکمون

 توانم. نخست میستین متفاوتممکن است ایراد بگیرند که تعریف من از کمونیسم با تعریفم از دموکراسی چندان 

 یدموکراس مقابل دررا  سمیکمون کهسوال برد  ریرا ز کیکالس یگزاره نیا دیبا یبخشییرها از من فهم در دهم، پاسخ

 یجهان ایاست  ییبورژوا یسلطه یدولت یسازمانده ای ست،یدو حال خارج ن از یقاب  دموکراس نیا درو  دهد،یم قرار

 را یمختلف یزهایچ تواندیم یدموکراساین یقیناً صحیح است که  .کندیم اشیبندکه قدرتِ کاال چارچوب ستهیز

با  یخیتار ضرورتبه  مانیا ختنِیآم کهاما این قضیه در قبال کمونیسم هم صادق است و حقیقت این است  بنامد

به  مولد یروهاین کردن خود آنِ از مثابهبه سمیکمون :کندیم دیتول را سمیکمون از یخاص قسم ،یفرهنگ بدگمان

 و است یدارهیسرما یبرا محتمل یاو باز، این آینده ."ستیکمون" نخبگانآن توسط  یو اداره دولت قدرت دست
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 یفضاها نِییخودآرشد  باشد؛ معنا کی به تواندیم فقط ییرها یندهیباشد. آ ییرها یبرا یاندهیآ نیا کنمینم گمان

صرفاً  ایآ. کنندیم یعملرا  یبرابر اصل که شودآزاد مردان و زنانی خلق می معاشرتِ یواسطهی که بهمشترک امر

دارم:  لیخواندن آن، سه دل سمیکمون یآن بهتر است؟ من برا دنینام "سمیکمون" ایخواند  "یدموکراس"آن را  دیبا

اصل  نیا یسازیجمع فرآیند مثبتِ یجنبه به کهنیا دوم کند،یم یپافشار هاو برابری هوش وحدت اصلِ برنخست، 

 که آن بودن حصر و حدیب یعنی کند،تاکید می خود از گرفتن یشیپ به ندیفرآ نیتوان ا برسوم،  و کندیم یپافشار

را رد  سمیکمون یعنی کلمه نیا، مقابل  در. ستین تصور قابل هنوز که است ییهاندهیآ ابداع در آن ییتوانا مستلزمِ

 تواندیم یزیچ چهجهان به یسراسر یچارچوب دگرگون در توان نیا میدانیم مابود که   آن شیاگر معنا کردمیم

در چارچوب  توان نیا که نیو آن ا میدانیک چیز می .دهیرسنقطه  نیکه به ا یریمس یاضافهبه البته ابد،ی دست

، باالتر از همه سمیکمون یشیبازاند. ابدی دست تواندزندگی و پیکار جمعی به چه چیز می تفکر، 5زیآمتخالفاشکال 

 یاعاده کاوش نیا . اشکال آن ساختن با دارد یدرون ینسبت که است یجمع هوش یبالقوه یروینمستلزم کاویدن 

 .ردیگیم فرض دم،ینام اعتماد یهیفرض را چهآن کامل
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