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یادداشت مترجم:
طی ده سال اخیر ،پیتر هالوارد بر پروژهی انتقادی-فلسفیی "ارادهی سیاسی" متمرکز بوده است .مقالههههای
اصلی او در این زمینه" ،ارادهی مردم" و "سیاست رادیکال و ارادهی سیاسی" ،پیشتر و بهترتیب بههه همههت
عاصههفه صههادقی و صههالح نجفههی بههه فارسههی ترجمههه شههدهاند .1متههن پیههش رو نسههخهی خلصهشههده از
مصاحبهایست که با هالوارد در ژانویهی  ۲۰۱۴دربارهی پروژهی فکریاش انجام شده.2
بهزعم هالوارد ،هرنوع سیاست رهایی بخش همواره با شکل گیری ارادهی سیاسههی و جمعههیی مههردم پیونههد
میخورد که در بطن آن بناست مطالبات و اهداف مشخصی محقق و درنهایت نظم مستقر دگرگههون شههود؛
نقد سرمایه ،قدرت و مفهومپردازی مکانیزمهای اجتماغی سیاسیی سکوبگر بستر را بههرای کنههش سیاسههی
راسهتین فراههم و جههت آن را متعیهن میسهازد ،امها چنهدان دربهارهی مهاهیت ،محهدودیتها و نحهوهی
محققساختن آن کنش سخن نمیگوید .اگر یک سوی فعالیت نظری/عملی را نقد قههدرت شههکل میدهههد،
سوی دیگر از نظههر هههالوارد بایههد تلشههی باشههد درجهههت صههورتبندی ارادهی سیاسههی .مفهههوم اراده ،در
ترمینولوژی پیتر هالوارد ،همان زور یا نیرویی است که با سازماندهی میتواند ایدهها و مطالبات را محقههق
کند.
نکتهی کلیدی دراینجا بازشناختن اهمیت اراده بهعنههوان نیرویههی فعههال ،خودآگههاه و خههودآئین اسههت کههه
درتقابل با رویکردی میایستد که تغییر را در مرگ طبیعی یا خودبهخ ودی ی ک ق درت ی ا نظ م سیاس ی
ازطریق تناقضهای درونیاش جستوجو میکند .در همین راستاست که ایدهی کمونیسم ،چنانکه هههالوارد
در مصاحبهی پیشرو اشاره میکند ،هرگز نمیتواند بهعنوان "محصول اجتنابناپذییر" تناقضهههای درونههی
ض امری اجتنابناپذیر ،کمونیسم به پروژهای
سرمایهداری یا محصول خودتخریبیهای آن تلقی شود .درعو ی
بدل میشود که بایست با تلشی جمعی ساخته و درنهایت به سرانجام برسد.3
نکتهی آخر اینکه پانویسها همگی از پیترهههالوارد یهها سههاموئل گههرو )مصههاحبهکننده( اسههت .پانویسهههای
مترجم با علمت – م مشخص شده اند / .م .س - .شهریور ۱۳۹۷
 . 1برای ترجمهی صادقی و نجفی از این دو مقاله ،بهترتیب نگاه کنید به تارنمای نقد اقتصاد سیاسی و تز یازدهم .ازآنجاکه عاصفه صههادقی
در ترجمهی خود از مقالهی "ارادهی سیاسی" مقدمهای جامع و بینظیر بر معرفی آرا و دیدگاه هالوارد نوشته ،مترجم دراینجا خود را از
معرفی ساختار فکری و سیاسی پیتر هالوارد و همینطور ترسیم رئوس کلی پروژهی "ارادهی سیاسههی" معههاف میدانههد و بههه ذکههر چنههد
نکتهی کوتاه بسنده میکند – .م.
 .2برای نسخهی خلصهشده نگاه کنید به نیولفتپروجکت و برای نسخهی کامل به مانتلیریویو – م.
 .3تعین مفهوم اراده برمبنای خودآئینی هالوارد را وامیدارد تا مفهوم سوژه را بکار نبندد – مفهومی که از یک سو دللت می کنههد بههه
تبعیت از قدرت یا مرجع اقتدار )  (subject as subjuctionو از سوی دیگر به عاملیت یا سوبژکتیویته )  .(subject as subjectivityبه
زعم او ،مفهوم سوژه – ازآنجا که از منظر فلسفی/نظری بیشتر در پیوند با قدرت صورت بندی شده و درواقههع همههواره معطههوف بهه ایههن
دغدغه بوده که چطور روابط و مکانیزهای قدرت سوژه را برمی سازند – قادر نیست برای مفهوم پردازی ارادهی سیاسههی درخههور باشههد.
درعوض ،هالوارد مفهوم مردم ،یا در برخی موارد بازیگر ) ( actorرا بکار می گیههرد کههه درآن خصههلت فعههال یهها همههان عههاملیت افههراد ،و
درنتیجه قابلیت شان برای شکل دادن ارادهی سیاسی ،پررنگ تر است.
علوهبراین ،علی رغم همدلی مترجم با رئوس کلی پروژهی هالوارد ،باید درهمینجا اذعههان کههرد کههه پیههتر هههالوارد در هیههچ جهها ارادهی
سیاسی را بهلحاظ تاریخی اجتماعی و در نسبت با سرمایهداری متعین نمیکنههد .بهبیههان سههادهتر ،رابطهی میههان نقههد اقتصههاد سیاسههیی
مناسبات کاپیتالیسی و سیاستی که او در پروژهاش برمینهد روشن نیست – م.
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ترجمه :مرتضی سامانپور

مدتی است که بر ایدهی قدیم یی "ارادهی سیاسی" متمرکز شدهاید و از آن دفاع میکنید .این ایییده را
بر مبنای "ارادهگرایی دیییالکتیکی" )  (dialectical voluntarismتوصیییف کردهاییید .منظورتییان از آن
چیست؟

صورتبندی ارادهی سیاسی به ما اجازه میدهد کنش سیاسی را به نحوی درنظر گیریههم کههه در آن نقههش
تعینبخشیدنبهخود ) (self-determinationبه شکل آزادانه ،داوطلبانه و برابرطلبانه برجسته و ممتاز شود –
تعینبخشیدنبهخود هم درمقام شکلی از پرکتیس سیاسی و هم به عنوان نوعی معیار برای ارزیابی چنیههن
پرکتیسای .درعوض تلقی ارادهی سیاسی به عنوان چیزی ثانوی در نسههبت بهها دیگههر نیروهههای بههه ظههاهر
ساختاریتر و تعیینکنندهتر ،هدف دراینجا بازشناسیی اهمییت کنش هدفمند و عامدانه اسههت ،آن هههم در
هر دو سوی آنتاگونیسیم طبقاتیی بنیادینی که جامعه را دوپاره می سازد .روشن است که بسههیاری از ابتکههایر
عملهای سیاسی ،نظامی و اقتصههادیای کههه تحههت مقههولت وسههیعی چههون نولیبرالیسههم و نوامپریالیسههم
میگنجند پروژههایی کام لل عامدانه بودند که بازیگرانی مشههخص آنههها را بههرای اهههداف مشخصههی برعهههده
گرفتند – مث ل
ل نگاه کنید دولت فعلی بریتانیا چطور از بح ران م الی  ۲۰۰۸سوءاس تفاده ک رد ،آن ه م ب ه
منظور تسرییع دقیقلا همان تمهیداتی که به بحران های بیشتر و اختلف طبقاتی شدیدتر دامههن مههی زننههد.
بخشی از این تمهیدات با دقتی مضاعف و دربطن جنگ طبقاتی طراحی شده؛ کم اهمیت جلههوه دادن ایههن
بخش هم هدف آن تمهیدات هم عواقب آن را مخدوش و نامفهوم می سازد.
وقتی پای سیاست رهاییبخش درمیان است ،وقتی مسئله ب ر س ر حرک ت از انقی اد و ج بر غی رارادی ب ه
س ارادهی سیاسی را در جای درخور
وضعیتهای واجد آزادی نسبی است ،گمان می کنم بهتر باشد پرکتی ی
و استراتژیک آن قرار دهیم – ارادهی سیاسی نه بهعنوان قدرت یا نیرویی مطلق بلکه بهعنههوان چیههزی کههه
برای هرنوع تلش سازمانیافته و برابرخواهانه درجهت خود-رهاییبخشیی ) (self-librationجمعی مرکزیههت
4. Peter Hallward: What is Political Will? Interview by Samuel Grove. New Left Project, Jan. 2014.
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دارد .اگر بناست به بازیگراین سیاس یی آگاه و هدفمند بدل شویم ،باید توجهمان را به همهی اموری که ما را
به این هدف سوق می دهد معطوف کنیم.

وقتی از "اراده" سخن میگویید آیا آن را به معنای خاص فلسفی این اصطلحا ،با تاریخ مختص به خود،
بکار میبرید؟

بله .مفهوم اراده در تاریخ فلسفه به طرز غریبی محل مناقشه بوده و با رویکردهای بسیار مختلفههی میتهوان
آن را بررسی کرد .درمیان اصطلحاهای مرسوم در فلسفه فکهر میکنههم اراده احتمههالل مبهمتریههن اصههطلحا
باشد ،اصطلحی که تقریبلا هیچ اجماعی حول آن وجود ندارد – گرچه مفهوم سیاسیی "مردم" نیز به همان
اندازه مناقشهبرانگیز است – و درست به همین خاطر بسیار مهم است که به این دو مفهوم )مههردم و اراده(
در پیوند با یکدیگر بیندیشیم ،زیرا در یک زمینهی سیاسی نمیتوان از یکی بدون رابطهاش با دیگری دفاع
کرد.

چرا به آن "ارادهی دیالکتیکی" میگویید؟

به دلیل مختلف .اراده دیالکتیکیست به این معنای ساده و پههایهای کههه اساسههلا فرایندیسههت کههه ازخلل
تنش یا آنتاگونیسمها دچهار تحهول میشهود .دیالکتیکیسهت چ ون اراده تلش میکنههد موانهع معیهن یها

مشخصی را که بر سر راه احقاق آن وجود دارد نفی کنهد ،و همچنیهن بهه ای ن دلیهل دیالکتیکیسهت کهه
کاربست اراده ،در گذر زمان ،گرایش دارد خود را نفی کند یا متناقض سازد ،و بههدینترتیب از حههالت ارادی
یا داوطلبانه ) (voluntaryبه حالت غیرارادی ) (involuntaryتغییرموضهع دهههد و ب ه چی زی بهدل ش ود کهه
بهشکلانعطافناپذیری دگماتیک ،خودکار یا روتین است .اما نکتهی کلیدی دراینجا این است که اراده را به
بالفعلساختن ) (actualizationمرتبط سازیم ،به همان فرایندی که از خواست یا آروزی صرف فراتر میرود.
همانطور کههه منتقههدان ارادهگرایههی ) (voluntarismاغلههب اشههاره میکننههد ،اگههر اراده از فراینههد انضههمامیی
بالفعلشدن منفصل شود ،در این صورت میتوان اراده را بهعنوان چیزی انتزاعی یهها اختههه ،نههوعی خههواب و
خیال یوتوپیایی ،کنار گذاشت و رد کرد .آنچه مختص به مفهوم اراده است دقیقلا همین رابطهی برسازنده و
حیاتیاش با بالفعلساختن است :یک ارادهی دیالکتیکی ،با نفی موانعی که با آنها مواجه میشههود ،خههود را
بالفعل میکند .مشارکت در شکلگیری و پیریزیی یک ارادهی سیاسهی مشارکت در همهان فراینهدی اسههت

که هدفی را برمینهد و با طلبکردین ) (willingآن هدف ،چنانکه از خود جمله پیداست ،همچنین وسههایل
لزم برای تحقق آن هدف را طلب میکند.
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پس نوعی ارادهگرایی است که نه فقط خود را با اراده به وجود میآورد ،بلکه همچنین خود را بهشییکل
عقلنی توجیه میکند؟

بهنظرم "وجوید" ) (beingاراده یک مسئلهی کام ل
ل پیشپاافتادهی مادی یا طبیعی است ،و نه یک مسههئلهی
متافیزیکی :نوع بشر بهنحوی تکامل پیدا کرده که بدل به نوعی از حیوانی شده که واجد قابلیت ارادهکههردن
است ،بههمان ترتیبی که قابلیت سخنگفتن ،فکرکردن و غیره را دارد ،و من این قابلیت را جهانشمول یهها
امر انسانشناخت یی دادهشده درنظر میگی رم .اراده احیت اجی ن دارد اراده کنهد ت ا خ ود را ب ه وج ود آورد،
بههمان ترتیبی که قابلیت سخنگفتمانمان احتیاجی ندارد خود را به وجود آورد؛ ارادهکردن کههاری اسههت
که ابناء بشر ،زمانی که فرصتهای لزم برای انجام آن فراهم شود ،قادراند انجام دهند ،و من پیشفرض ام
این است که این شرایط بنیادین ،یعنی همان شرایط بیولوژیک که ما را قادر به ارادهکردن ساخته ،در طی
تاریخ تکاملمان متعین شده ،به همان ترتیبی کههه شههرایط اجتمههاعی ،اقتصههادی ،تکنولوژیههک و سههازمانده
بواسطهی تاریخ اجتماعی-اقتصادیمان متعین شده است .هیچ ضرورتی ندارد تا همچون مالبرانش یا کانت
نوعی قلمرو نومن ) (noumenalرا ،بیرون از حیطهی طبیعت یا جریان تاریخمان ،پیش بکشیم.
دررابطه با مفهوم عقل ) ،(reasonاین بستگی دارد به اینکههه بهها چههه فیلسههوفی سههروکله میزنیههد و چطههور
اصطلحا عقل را تعریف میکنید ،اما پیریو کانت و هگل )که خود پیریو روسههو بودنههد( گمههان میکنههم فقههط
زمانی بامعناست اراده را درمقام تعینبخشیدنبهخوید داوطلبی و خودآئین تعریف کنیم کههه ایههن فراینههد را
ش فقط زمانی ارادی/داوطلبی
درمقام امری عقلنی ،درمقام نوعی کاربسیت عقل عملی ،درک کنیم .یک کن ه
است که همهی جوانب آن بهخوبی درنظر گرفته شده باشد ،فقط زمانی که آن کنش از ن وعی س نجش یها
کنکاش آگاهانه حاصل شود – دوباره تکرار میکنم )و این جایی است که من بیشتر به گرامشهی یها روسهو
نزدیکتر ام تا کانت( اراده فقط زمانی معنادار است که پای قابلیت واقعی و بالفعههل درمیههان باشههد ،یعنههی،
صورتبندی پروژهای که در جهان مادیمان برعهده گرفته میشود و بواسطهی موانع و تنگناه ای ت اریخی
آن و غیره شکل میگیرد.
نفس قابلییت ارادهکردن قادر نیست تببینی بدست دهد از اینکه آن قییابلیت واقعییا از چییه توانییاییای
برخوردار است.

کاربست واقعی و بالفعیل قابلییت ارادهکردنمان ،همچون قابلیت سههخنگفتن یهها ارتبههاطبرقرارکردن ،کههام ل
ل

تاریخی و سیاسی-اجتماعی است .بااینحال ،آنچه دراینجا اهمیت بنیادین دارد پیوند میههان اراده و قههابلیت
است .من این پیوند را هستهی مرکزیی استدلل روسو تلقی میکنم؛ وقههتی او ادعهها میکنههد "هیههچ کنههش
راستینی بدون اراده وجود ندارد" درواقع دارد بر این مسئله تأکید میکند که مردیم آزاد فقههط آن کههاری را
5

انجام میدهند که اراده میکنند – و همینطور برعکس آنها فقط چیزی را اراده میکنند که قادر به انجههام
آن باشند . 5گمان میکنم میتوانیم مارکس را نیز به همین ترتیب قرائت کنیههم ،بههه ایههن معنهها کههه او هههم
نکتهای مشابه با روسو را مطرحا میکند ،گرچه با درک بسیار پیشرفتهتری از موانع واقعیای که بههر سههر راه
اراده یا کنشمان قرار میگیرد .همچنین گمان میکنم وقتی گرامشی میگوید امیههدم بههه "انسههان ،ارادهی
انسان و قابلیتاش برای کنش" است ،6او به همان اندازه مارکس را در ذهن دارد که روسو را – از ایههن حیههث
که او "انسان" را بهعنوان "ارادهی انضمامی" تعریف میکند ،یعنی" ،بهکارگرفتن مههؤثیر ارادهی انههتزاعی
کند"
یا تکانهی حیاتی درجهت بدستآوردن وسایل انضمامیای که چنین ارادهای را محقق .7

چه رابطهای میان ارادهی فردی و ارادهی جمعی وجود دارد؟

تفاوت روشنی وجود دارد میان قابلیتهایی که ذیل قدریت یک فرید واحد میگنجهد و قابلیتههایی کهه بهه
همکاریی فعالنه با دیگر افراد مربوط میشود )بهعنوان نمونه ،تشویق یا همدلیهای جمعیای کههه بههه یههک
فرد کمک میکند تا علقهای را دنبال کند ،مهارتی را فراگیرد ،یا به اعتیههاد غلبههه کنههد و غیههره(؛ هچنیههن
قابلیتهایی وجود دارد که نیازمند یک بازیگر تمام لا جمع ی اس ت ،نیازمنهد تش کیلت ی ا س اختاری ک ه
متشکل از افراید واجید اراده اند .قابلیت ارادهکردن مختص به فرد است ،اما من این ایدهی رایج را پیشفرض
میگیرم که انسانهای منفرد موجوداتی اجتماعی هستند؛ هرنوع کاربست اراده نوعی پرکههتیس اجتمههاعیی
مبتنی بر رابطه است ،و روشن است که تفاوت عظیمی وجود دارد میان آنچه افراد صرفلا با اتکا به خودشان
قادرند انجام دهند و آنچه گروهی سازمانیافته از افراد میتواند انجام دهد؛ زیرا اراده مسئلهای است منههوط
به قابلیت و با مسائل سیاسی نمیتوان براساس فردگرایی لیبرال برخورد کرد .مسائل سیاسههی مقیاسشههان

تفاوت دارد و همینطور نیازمند قابلیت جمعی اند .این همان چیزی است کههه روسههو و پیههروان ژاکههوبین او
نظیر مارا ،روبسپیر و سن ژوست در ذهن دارنههد :آنههها از ضههرورت ابههداع اشههکال جدیههدی از گردهمههایی و
اجتماع سخن میگویند که بواسطهی آن مردم قادر شوند قدرتشان را بهها هههم ترکیههب کننههد و درنهههایت
بتوانند منافع مشترکشان را بیان و دنبال کنند.
 .5نقلقول از
Rousseau, Emile, Oeuvres complètes vol. 4 (Paris: Gallimard, 'Pléiade', 1969), pp. 576, 3089.

آزادی یک فرد ،بهزعم روسو " ،در این خلصه نمیشود که فرد صرفلا هرکاری که میخواهد انجام دهد ،بلکههه درواقههع آزادیاش عبههارت
است از اینکه آنچه را که نمیخواهد هرگز انجام دهد" .نگاه کنید به:
Rousseau, Reveries of the Solitary Walker, in his Oeuvres complètes, vol. 1, p. 1059.
6. Gramsci, 'Socialism and Cooperation', PrePrison Writings (Cambridge University Press, 1994), p. 14.

" . 7انسانها شخصیت خود را بدینترتیب خلق میکنند . 1 :ازطریق بخشیدین جهتی انضمامی و مشخص )عقلنی( به اراده یا تکانههههای
شان . 2 .ازطریق تشخیص وسایلی که چنین ارادهای را مشهخص و انضهمامی و ن ه دلبخهواهی میسهازد .3 .ازطریهق مش ارکتکردن در
جرحاوتعدییل کلییت ) (ensembleشرایط انضمامی برای تحقق این اراده ،آن هم به نحوی کام ل
ل مفیههد و تاجههایی کههه ایههن مشههارکت بههه
قابلیتها و محدودیتهای هر فرد برمیگردد".
Gramsci, Selections from the Prison Notebooks [Lawrence and Wishart, London, 1971], p. 360.
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روسو نیز اراده را به مقولهای جهانشمول )  (universalبدل میکند.

درواقع او اراده را به مقولهای "عام" ) (generalبدل میسازد .یک مقولهی عام مقههولهای اسههت کههه درمههورد
همهی امور خاصی که در آن امر عام مشارکت میکنند ،یا درمورد همهی چیزهایی که آن مقولهی عههام را
تشکیل میدهند ،صادق است .مقولهی عام به شکل بیواسطه جهانشمول نیست ،به این معنا کههه ممکههن
است در وضعیتی شکل گیرد و شروع به رشد کند که محدودیتهای زمانی و مکانیی روشنی داشههته باشههد
)مث ل
ل ،فرانسهی اواخر قرن هجدهم ،یا هائیتی که در آن زمان جدیدال استقلل یافته بود ،روسههیهی پههس از
جنگ( ،و این مقولهی عام ممکن است برخی افههراد خههاص را حههذف کنههد )دقیقههلا همههان کسههانی کههه بههر
امتیازهای خاص خود ،آن هم به ضرر دیگران ،پافشاری میکنند ،و بدین ترتیب کسانی که خود را عم ل
ل از
امر جمعی "تبعید" میکنند( .بدین معنهها یهک ارادهی سیاسههی یقینههلا میتوانههد عمهومی شههود .گروهههی از
کارگران ،مث لل وقتی که بهدنبال شرایط کاری بهتری هستند ،میتوانند دست به ایجاد اتحههادیهی کههارگری
بزنند تا ارادهی عام یا مشترکشان را درمقام کارگر سازماندهی کننههد – و هیههچ دلیههل ضههروریای وجههود
ندارد که این ارادهی عام ،کههه توسههط یههک اتحههادیهی کههارگری یهها حههزب سیاسههی شههکل گرفتههه ،نتوانههد
بسطوگسترش یابد تا بدینتریب بهشکل فزاینهدهای عهام و عهامتر و درنهههایت تمامهلا جهانشهمول شهود و
همهچیز را دربرگیرد .تنها چیزی که درحدفاصل میان مقههولهی عههام و مقههولهی جهانشههمول وجههود دارد
همان فراینید انضمامی و فراگییر عمومی ساختن) (generalizationاست .و هیچ میانبری هم دراینجا در کههار
نیست ،هیچ راهی جز درگیری و تلش درجهت خود عمومیساختن وجود ندارد.

بنابراین این ارادهگرایی دیالکتیکی خود را متمایز میکند از تفاسیر فلسفی یییا سیاسیییای کییه در آن
بازیگر سیاسی یا در استدللهای دترمینیست یی ساختگرایی انحلل مییابد یا در تبیینهایی از آزادی
بشر که آزادی را ضروری و گریزناپذیر قلمداد میکنند .در سالهای اخیییر اییین امییر بهطورخییاصبییه
"فاجعهگراییی )  "(catastrophismسیاسی و "حیاتگراییی )  "(vitalismفلسفی پیونده خورده است.

هیچ یک از این دو راه به جایی نمیبرند و به بنبست میخورند .فاجعهگرایی یک جور یوتوپیاگراییی وارونههه
است .این ایده که اوضاع آنقدر بد میشود که درنهایت مردم مجبور میش وند شهکل جدیهدی از ج امعه را
ایجاد کنند هیچ چیز دربارهی اینکه دقیقلا چه نوع ابداعی باید ص ورت گی رد ب ه م ا نمیگوی د .همچنی ن،
دیدگاههایی که کمونیسم را بهعنوان محصههویل "اجتنابناپههذییر" و قریبالوقههویع خودتخریههبیی سههرمایهداری
تلق ی میکننهد )چن انکه مث ل
ل توس ط نظ ریهی کمونیس تی

] Communiste

 [Théorieپیشبینهی ش ده(،

انعطافپذیری نظام سرمایهداری را دستکم میگیرند؛ یعنی مسائلی چون قدرت سرمایهداری در حکمرانی
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بر مخالفانش ازطریق ایجاد تفرقه ،تطمیع و بستن دهاین بخشی از طبقهی استثمارشده ،حفظکردن نههوعی
آریستوکراسی کارگری یا فراخکردن "دایرهی شمول" بهنحوی که بخش بدونثبایت خرده بههورژوازی را هههم
دربرگیرد – درهمانحال که استثمارشدهترین بخشهای جامعه را قرنطینه میکند ،یا چنین اسههتثماری را
در بخشهای کام ل
ل پلیسی شدهی اقتصاد جهههانی محبههوس میسههازد .هرچقههدر هههم روبنههای مههالیی نظههام
سرمایهداریی فعلی زهوار در رفته باشد ،این فقط یک فههانتزی اسههت کههه گمههان کنیههم نظههام سههرمایهداری
بهزودی خودش را نابود میکند.
درهرصورت ،حتی اگر فاجعهای هم در آینده بحرانی را رقم بزند که سرمایهداری از پساش برنیایههد ،برایههم
روشن نیست که چطور میتوانیم بدون هیچ درکوتصوری از ارادهی سیاسی در پروسهههی گههذار مشههارکت
جوییم .این ایده که پایان سرمایهداری بهشکلخودکار منجر به پایان سرکوب و انقیاد میشود خیههالپردازانه
و بیاساس است ،و همین موضوع درمورد این ایده که روزی دولت ممکن است "محو شود" صههادق اسههت؛
گمان میکنم در این زمینه حق با روسو است :مادامی که اجتماعی بزرگ و پیچیده به یهک جهور عهاملیت
اجرایی نیازمنداند که به نیابتشان ارادهی جمعیشان را به کرسی بنشاند مسئلهی دولههت حلناشههدنی یهها
تقلیلناپذیر است .هدفمان نباید این باشد که دولت را محو کنیم ،بلکه درعوض باید کاری کنیم که دولهت
منقاید ارادهی عمومیی شود و فرمانگزار آن شود؛ دولت باید خادیم حاکیم راستین باشد و باید از مردم تبعیت
کند ،نه برعکس.

حیاتگرایی )  (vitalismچطور؟

آن سیاست مبتنیبر حیاتگرایی که مث ل
ل در دلوز یا نگری مییابیم ،یا آن تلشهههای نظههریای کههه پیههرو
برگسون و وایتهد برای بسط این سیاست انجام شده ،هیچیک از منظر من راه بهجایی نمیبرنههد و بیشههتر
یکجور بنبست بهنظر میآیند که حواسمان را از مسئلهی اصلی پرت میکنند .اینجا تفاوت میههان اتخههاذ
موضع ارادهگرایی و ضدارادهگرایی کام لل آشکار است .اگر شما بههه یکجههور نیههروی بنیههادین و حیههاتی ،بههه
یکجور اصل هستیشناختیی آفرینشگر ،آری میگویید که فینفسه پتانسیل غلبهکههردن بههر هرنههوع مههانیع
"واکنشی ) "(reactiveرا دارد ،بدینترتیب بهنظرم از کل مسههئلهی سیاسههت داریههد سههرباز میزنیههد .یعنههی
آریگویی هستیشناختی بر تجویز سیاسی تقدم یا برتههری مییابههد .آریگههویی بههه یههک نیههروی حیههاتی و
کموبیش ناخودآگاه این امکان را برایتان فراهم میکند که بهکل از هرنوع ارجاع به اراده ،به اختیایر آگاهانه
و هدفمند ،سرباز زنید و آن را نادیده بگیرید .بهنظرم هرنوع سرمایهگذاری در مقههولتی چههون ناخودآگههاه،
شدت ) ،(intensityحیات ) ،(vitalityنیرو ،خلقیت ،تفاوت ،و غیره سمپتومی از ناتوانی سیاسییمان در عصههر
حاضر است.
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جودی دین ،با الهام از والتر بنیامین ،بیرغبتیی عمومیی متفکران "انتقادی" درقبال تغییر رادیکال را با
یکجور "ماخولیای چپ"قرائت میکند ،ماخولیایی که در تأثیر برآمده از شکسییت و خسییران خییویش
سرمایهگذاری میکند.

مادامی که افراد بهاصطلحا در " اعماق وجودشان" میپذیرند که "هیچ آلترناتیوی وج ود ن دارد" ،اگ ر ه م
برای تغییر نظم مستقر تلش کنند ،مبارزاتشان در حد اظهارات ننمادین یا یک جور بیان اخلقی محههدود
باقی میماند .این پدیده بیشتر معلول است تا علت ،یعنی وقتی آن را در بستر تاریخی چند دهه "تعههدیل"
نولیبرالی میسنجیم که طی آن عموم مردم بهلحاظ سیاسی ناتوان گشته اند .اص ل
ل جای تعجب نههدارد کههه
ض "یصرف" بگذارند ،یعنی همان شکلی از اعههتراض
بسیاری از روشنفکران "انتقادی" تمرکز خود را بر اعترا ی
که در آن معترضان خود میدانند که نمیتوانند )یا شاید نمیخواهنههد( هیههچ یههک از سههتونهای بنیههادین
س سیاسیی انضهمامی ،در سهطح عمهوم ،از بازگشهت
وضع موجود را تکان دهند .وقتی چشماندازهای پرکتی ی
دوبارهی مسیح ناممکنتر بهنظر رسد ،توسل به الهیات انگههار میتوانههد جههای خههالی خیلههی چیزههها را پههر
میکند .بهعنوان نمونه ،واسازی ) (deconstructionراهی را بهرای اتخهاذ یهک جهور موض ع انتقهادی فراهههم
میکنههد بیآنکههه واقعههلا چیههزی بنیههادین را بههه چههالش کشههد ،یهها بههه بیههان دیگههر واسههازی درصههدد آن
"استحاله"ایست که "رادیکالبودگی"اش – اگر اص ل
ل کاربست چنین واژهای اینجا درست باشههد – درسههت
نهفته در این واقعیت است که نمیتواند و نباید بالفعل شود یا به منصهههی ظهههور برسههد :وظیفهی حقیقتههلا
نامشروط ،بهزعم دریدا ،تا ابد گشودهماندن دربرابر آن چیزیست که بناست همههواره جههایی در آینههده فههرا
رسد ،دربرابر آنچه که هرگز فرا نمیرسد ،هرگز با خود اینهمان نیست .این موضع دریدا واقعهلا ناامیدکننههده
است .ماجرا از این دو حالت خارج نیست :یا این وظیفهی نامشروط به گشودگی دربرابر آنچه که بناست در
آینده فرارسد ،گشودگی دربرابر "هر دیگریای بهتمامی دیگریست" 8و غیره ،یک مطالبهی تجویزیسههت،
که در این صورت یک موضع کام ل
ل "اخلقی"ست که از هرنوع پروژهی سیاسیی عملی مبرا شههده ،یهها اینکههه
توصیفیست ساده از موجودات زمانمندی که تابع زمههان میههرا و فههانی انههد ،کههه در ایههن صههورت بههاز هههم
نمیتواند در حال حاضر دگرگونیای ایجاد کنههد .از دسههت ایههن موضهع کههاری سههاخته نیسههت جههز اینکههه
توضیحی "فرا-استعلیی" ) (ultra-transcendentalارائه دهد از اینکه چرا کار واقعی ی ا دگرگونسهاز بناسهت
همواره جایی در آینده رخ دهد – و بدینترتیب ،اگر نظر من را میپرسید ،چرا این کار دگرگون ساز اصهه ل
ل
کایر واقعیای نیست.

 .8این عبارت ، tout autre est tout autre ،در بسیاری از متون دریدا ،ازجمله اشباحا مارکس ،ظاهر میشود؛ معمولل این عبارت اینطور
به انگلیسی ترجمه میشود every other is altogether other :یا  – any other is totally otherم.
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شما در نوشتههایتان به این اشاره میکنید که ما نباید بیش از حد ذهنمان را با سرمایهداری ،بهشکل
فینفسه ،مشغول کنیم .منظورتان دقیقا چیست؟

منظورم این است که نقد استثمار کاپیتالیستی باید در نسبت با بازشناسی قابلیت سیاسیمان ثانوی باشههد.
هرچه باشد ،اص لل چرا مارکس سههرمایهداری را نقههد میکنههد؟ مههارکس بهههرهوری سههرمایهداری را سههتایش
میکند ،یعنی همان قابلیت سرمایه در ابتکار بهخرجدادن و غلبهکردن بر موانع تولید و گردش ،قههابلیتاش
در خلق نظام اقتصادیی جهانی و یکپارچه و از جهاتی مشارکتی .آنچه او بیش از هرچیز دیگری بدان حمله
میکند شیوهایست که سرمایهداران به مردم فرمان میدهند تا برای دیگران کار کنند ،تا ارزش کارشان را
به ابزاری ارزان و بهشکلفزایندهای مکانیزهشده پایین آورند تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند یهها آن را
در خدمت بگیرند .نباید فراموش کنیههم کهه سهادهترین و روشهنترین تعریهف از سهرمایه "فرمهان بهه کهار
بدوندستمزد" است .بهبیان دیگر ،نقد سرمایهدارهی قابلیتهای انسانی را پیشفرض میگیرد و راهی فراهم

میکند برای بازشناسی این قابلیتها؛ بهطورخاص ،قابلیتمههان در تعییههن هههدفهایمان ،در مشههارکت در
اشکالی از اجتماعی آزاد ،در تدبیر اهداف مشترکمان – بهطور خلصه ،در حفظ یک جور ارادهی مشترک.
در این زمینه من با آلن بدیو موافق ام .ما باید از امر ایجابی آغاز کنیم ،ب ا ای دهی کمونیسهم پیهش از نقهد
سرمایهداری؛ هردوی اینها ضروری اند ،اما ایدهی کمونیسم باید بر نقد سرمایهداری تقدم داشته باشد .نزاع
ش معاصههر میدانههم ،امهها غلبهکههردن بههه
برای غلبهکردن بر سرمایهداری را جزء لینفک سیاست رهههاییبخ ی
سرمایهداری نمیتواند تنها عنصر یا هدف این سیاست باشد .سرمایهداری جههدیترین موانههع را بههر سههر راه

کاربست ارادهی سیاسیمان میگذارد ،و درست به همین خاطر استحقاق این را دارد کههه مهمتریههن هههدف
در نقدمان باقی بماند.

سیاست با شکست سرمایهداری به پایان نمیرسد.

ما هنوز نمیدانیم از چه قابلیتهایی برخورداریم اما مطمئنایم که همواره موانع جدیههدی وجههود خواهنههد
داشت که باید بر آنها غلبه کنیم که این تنها ازطریق حرکت دیالکتیکیی خود اراده ممکن اسههت – آنطههور
که در حرکتاش استوارتر میشود ،یا طراوت خود را ازدست میدهد و به تباهی و ابتذال کشیده میشههود.
بنابراین ،من هم بهسان روسو یا م ائو ب اور دارم ک ه نمیت وانیم از آن موان ع بهاص طلحا قس ر در روی م ،یا
نمیدانم اص لل چرا باید بخواهیم چنین کاری کنیم .ما هرگز نمیتوانیم بههه یههک جههور قلمههروی پساتاریخی
وارد ش ویم ک ه در آن مش کلت سیاس یمان بهنح و غی رارادی ح ل ش ود .درسهت برعک س ،اگ ر در کار
سیاسیمان پیشرفت کنیم ،سیاستمان هرچه بیشتر با اراده و بدینترتیب با تصمیم و بحههیث راسههتین گههره
میخورد .از اینجهت ،کاربست ارادهی سیاسی یک جور پیششرط شبهاستعلیی برای سیاست است.
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