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1
اسکار وايلد ﻣﯽگفت نقشهای که آرﻣانشهری روی آن نباشد ارزش نگاهکردن ندارد [1].ﻣﻦ کﻤﺘر گفﺘهای را
ﻣانند ايﻦ يکﯽ اغلب اوقات ،يا با لذتﯽ زياد نقل کردهام .با ايﻦ هﻤه ،در ﻣاهيت فراگير ايﻦ ادعا چيزی وجود
دارد که هﻤيشه ناخرسندم ﻣﯽکند .در ايﻦ ﻣقاله ﻣﯽکوشﻢ با بررسﯽ انديشهی آرﻣانشهری نکات سودﻣند و
ﻣﻌﺘبر ادعای وايلد را ﻣﺘﻤايز کنﻢ.
اﻣا پيش از آغاز سفر اطﻼعاتﯽﻣان به آرﻣانشهر ،چند ابهام در ﻣﻌنای »آرﻣانشهر« را بايد روشﻦ کنيﻢ.
ايﻦ واژه از اثر ﻣشهور توﻣاس ﻣور ،يوتوپيا ،گرفﺘه شده و در آن کﺘاب هﻢ به ﻣﻌنای جاﻣﻌهای ايدهآل و هﻢ
به ﻣنزلهی جاﻣﻌهای است که در هيچجا وجود ندارد .بﻌدها ،اصطﻼح آرﻣانشهر را برای اشاره به جاﻣﻌهای
نيز بهکار ﻣﯽبردند که وجود نداشت ،زيرا نﻤﯽتوانست وجود داشﺘه باشد؛ ايﻦ واژه رويايﯽ ناﻣﻤکﻦ را
توصيف ﻣﯽکرد .يک ايدهآل و با ايﻦ هﻤه غيرقابلتحقق ،يا غيرقابلتحقق به ايﻦ دليل که ناﻣﻤکﻦ است؟ ايﻦ
ابهام در ﻣﻌنای واژهی يادشده اذيت ﻣﯽکند ،اﻣا بﯽگﻤان از زﻣان ﻣور )اوايل سدهی شانزدهﻢ( تا به اﻣروز،
نويسندگان را به کنکاش دربارهی ايﻦ ﻣوضوع برانگيخﺘه است و شﻌف يا نگرانﯽ افراد ﻣﺘفاوت را در
واکنشﯽ که به اتهام آرﻣانشهری بودن نشان ﻣﯽدهند ،توضيح ﻣﯽدهد.
انديشيدن آرﻣانشهری را به سادگﯽ ﻣﻌادل داشﺘﻦ
در اغلب بحثهايﯽ که بر سر ايﻦ ﻣوضوع در ﻣﯽگيرد،
ِ
آرﻣانشهر ،چه دست اول چه دست دوم ،در نظر ﻣﯽگيرند .ايﻦ تلقﯽ ناﻣناسب است ،زيرا اگر آرﻣانشهر را
به ﻣﻌنای ايدهآلﯽ بگيريﻢ که هيچجا وجود ندارد اﻣا ﻣﯽتواند وجود داشﺘه باشد ،آنگاه کسﯽ که فکر ﻣﯽکند
جاﻣﻌه ﻣﯽتواند بهبود يابد و تصوراتﯽ از آن جاﻣﻌهی بهبوديافﺘه دارد )ﻣگر کسﯽ هست که چنيﻦ تصوراتﯽ
نداشﺘه باشد؟( ﻣﯽتواند ﻣﺘصف به آن شود که آرﻣانشهرانديش است ،و به ايﻦ ترتيب ﻣا هيچ چيز ارزشﻤندی
دربارهی هيچ يک از آنها نياﻣوخﺘهايﻢ .اﻣا اگر آرﻣانشهر را ايدهآلﯽ ناﻣﻤکﻦ بدانيﻢ ــ عﻼوه به
ﻣصادرهبهﻣطلوب کردن آنچه ﻣﻤکﻦ است ــ ايﻦ تلقﯽ فقط نﺘيجهی اصلﯽ انديشيدن آرﻣانشهری را در اخﺘيار
ﻣﯽگذارد اﻣا سخنﯽ دربارهی فرايندی که به آن ﻣﯽانجاﻣد نﻤﯽگويد .چنيﻦ نگرشﯽ به عنوان ﻣﻌياری برای
تﻌييﻦ آنچه آرﻣانشهری است و آنچه آرﻣانشهری نيست ،ﻣناسب نيست .از آن پردردسرتر ،حﺘﯽ ﻣﻤکﻦ است
ﻣﻌياری ضروری نباشد ،زيرا انديشيدن آرﻣانشهری گاهﯽ بينشﯽ از آينده را ﻣﯽآفريند که تحققپذير است.
آنگاه چه چيزی بينشداشﺘﻦ از آينده ،چه تحققپذير و چه تحققناپذير ،را با انديشيدن آرﻣانشهری پيوند
ﻣﯽزند؟
ً
اغﺘشاشﯽ که ﻣوضوع بحث ﻣا را احاطه کرده است ،عﻤدتا ناشﯽ از تلفيق سه عنصر ﻣجزاست :داشﺘﻦ
تصويری خيالﯽ از آينده ،تحققپذير يا تحققناپذير؛ انگيخﺘار برای گﻤانهزنﯽ دربارهی آينده با اسﺘفاده از
اﻣيدها ،آرزوها ،خواستها و روياهای فرد؛ و ايجاد طرح و تصويری از فقط هﻤيﻦ ﻣاتريالها .ايﻦ آخری
سرشتنﻤای اصلﯽ انديشيدن آرﻣانشهری است .ﻣا قبﻼً خاطرنشان کرديﻢ که عﻤﻼً هر کسﯽ که ناخرسندیاش
را از وضﻌيت ﻣوجود بيان ﻣﯽکند ،تصويری از آينده دارد که دستکﻢ در برخﯽ جنبهها با وضﻌيت کنونﯽ
ﻣﺘفاوت است .بﯽ گﻤان ايﻦ اﻣر در خصوص ﻣارکس نيز صدق ﻣﯽکند که طرح و تصويرش بسيار کاﻣلتر
و دسﺘگاهﻣندتر از چيزی است که حﺘﯽ اغلب پيروانش تشخيص ﻣﯽدهند[2].
انگيخﺘار برای گﻤانهزنﯽ دربارهی آينده حﺘﯽ گسﺘردهتر است .به هر حال ،اﻣيدداشﺘﻦ ﻣثل آرزوکردن،
پردازی اﻣری طبيﻌﯽ است .هﻤهی ﻣا از
خواسﺘﻦ ،روياپردازی )از جﻤله خيالبافﯽ( ،پيشبينﯽکردن و خيال
ْ
ايﻦ کارها کردهايﻢ ،برخﯽ آنها را به حال خود رها کردهاند ،بﻌضﯽ آنها را با ديگران در ﻣيان گذاشﺘهاند،
تﻌدادی از گروههای ﻣردم ــ ﻣﻌﻤوﻻً گروههای فرودست ــ در ايﻦ فﻌاليتها سهﻢ بيشﺘری دارند و برخﯽ
جواﻣع و دورانهای تاريخ بهويژه با آن ﻣشخص شدهاند .ارنست بلوخ ،فيلسوف ﻣارکسيست ،اثری سه جلدی

نوشت و با فهرست کردن چنيﻦ کيفيتهای انسانﯽ ،کوشيد آنها را از خودفريبﯽ و واقعگريزی که اغلب ﻣﻼزم
با آنهاست برهاند .حﺘﯽ ﻣﯽتوان ديد که لنيﻦ ،ايﻦ رئاليست تﻤامعيار ،روياپردازی را تصديق ﻣﯽکند ،ﻣشروط
به اينکه روياها ﻣﺘکﯽ بر واقﻌيت عينﯽ باشند و ﻣا ﻣسئوليت تحقق آنها را بپذيريﻢ .بﯽگﻤان در وجود تک تک
ﻣا انگيزهی دستيافﺘﻦ به يک زندگﯽ بهﺘر ،شادتر ،ايﻤﻦتر و کاﻣيابتر وجود دارد و تخيل ﻣا نيز در کﻤک
به ايجاد شفافيت در اينکه ايﻦ آينده چه نوع آيندهای است و هﻢ در برانگيخﺘﻦ ﻣا به اينکه بر ايﻦ ﻣبنا عﻤل
کنيﻢ ،نقش دارد .دستکﻢ تا ايﻦ حد ﻣﯽتوان گفت که ريشههای پروژهی رهايﯽبخش درون خود طبيﻌت بشری
وجود دارد.
اﻣا با اينکه هر کسﯽ انگيخﺘارهای آرﻣانشهری دارد ،فقط برخ ْﯽ ايﻦ انگيخﺘارها را در حکﻢ ﻣادهی خام
اصلﯽ برای ايجاد تصويری از آينده به کار ﻣﯽگيرند ،و بنابرايﻦ فقط تﻌدادی به ﻣنزلهی انديشﻤند آرﻣانشهری
واجد صﻼحيتاند .عﻼوهبرايﻦ ،آرزوکردن برای آيندهای بهﺘر ،گﻤانهزنﯽ دربارهی آنچه ايﻦ آينده شاﻣل است،
هﻤيشه و هﻤهجا ترقﯽخواهانه يا حﺘﯽ سياسﯽ نيست .به هر حال ،سرﻣايهداری نشان داده است که در
هﻤگونسازی انگيخﺘارهای آزاد آرﻣانشهری ،بسيار کارآﻣد است .ﻣثﻼً »ﻣد« يک نﻤونه است که نشان ﻣﯽدهد
چگونه با دسﺘکاری ﻣنفﻌتطلبانه در دلخواستهای ﻣا برای خوشبخﺘﯽ ،زيبايﯽ و يگانگﯽ ،آنها را به ابزاری
برای توانگرساخﺘﻦ عدهای قليل بدل ﻣﯽکنند .نﻤونههای ديگر شاﻣل ﻻتاریها ،کنسرتهای راک و ﻣسابقات
ورزشﯽ پرببيندهی تودهایاند .حﺘﯽ راديکالتريﻦ انگيخﺘارها ،با توجه به شکلهايﯽ که از ﻣيدان نبرد اصلﯽ
ﻣبارزهی طبقاتﯽ کاﻣﻼً دور هسﺘند ،ﻣﯽتوانند برای وضﻌيت وجود بﯽخطر شوند.
2
براساس آنچه ﻣارکس و انگلس دربارهی ايﻦ ﻣوضوع گفﺘهاند ،به نظر ﻣﯽرسد انديشهی آرﻣانشهری
سرشتنﻤاهای زير را دارد:
ً
 (1تصويری از آينده در وهلهی نخست ــ اﻣا نه لزوﻣا فقط ــ از اﻣيدها ،آرزوها و شهودها ،هر آنچه فرد
به تصور ﻣﯽآورد يا از نوشﺘههای ساير ﻣﺘفکران آرﻣانشهری اسﺘنﺘاج ﻣﯽکند ،يا ترکيبهايﯽ از هردو ،ساخﺘه
ﻣﯽشود.
 (2ايﻦ تصوير که به طريق يادشده و از ﻣواد و ﻣصالح ايﻦچنينﯽ ساخﺘه ﻣﯽشود ،رابطهای بيرونﯽ با
واکاوی از شرايط ﻣوجو ْد برقرار ﻣﯽکند )هر يک از ايﻦها ﻣنطقا ً ﻣسﺘقل از ديگری است(.
 (3اﻣا بدون پيوند ضروری بيﻦ ايﻦ دو ،نيازی به واکاوی گسﺘردهی جاﻣﻌهای که در آن زندگﯽ ﻣﯽکنيﻢ
نيست ،و به عنوان يک قاعده چنيﻦ واکاویهايﯽ اندکاند.
 (4تصويری از آينده ،که براساس اﻣيدها و آرزوهای فرد ساخﺘه ﻣﯽشود و ﻣنطقا ً از درک فرد از حال
جداست ،عﻤوﻣا ً ﻣقدم بر هر نوع واکاوی اجﺘﻤاعﯽ است که انجام ﻣﯽشود و جايگاهﯽ ﻣرکزی در فرايند
انديشيدن ﻣﯽيابد.
 (5آنگاه آيندهای که بدينسان ساخﺘه ﻣﯽشود ،در حکﻢ ﻣﻌياری ﻣسﺘقل برای داوریهای ارزشيابانه از
شرايط و رخدادهايﯽ عﻤل ﻣﯽکند که به بررسﯽ فرد از حال و گذاشﺘه وارد ﻣﯽشود.
 (6سرانجام ،در نﺘيجهی تﻤام آنچه گفﺘه شد ،ارزيابﯽ ﻣبالغهآﻣيزی از نقش برهانهای اخﻼقﯽ ﻣﯽشود که
در ايﻦ برداشت از آينده نقش دارند و در ايجاد اصﻼحات ﻣطلوب ﻣﯽتوانند نقش داشﺘه باشند .از تﻤاﻣﯽ ايﻦ
سرشتنﻤايﯽهای درهﻢ تنيده ،نخسﺘيﻦ سرشتنﻤايﯽ تﻌييﻦکننده است زيرا بقيه را ايجاد ﻣﯽکند.
اگر ايﻦ انديشهی آرﻣانشهری است ،پس آرﻣانشهریها چه کسانﯽ هسﺘند؟ سه گروه شايسﺘهی دريافت
چنيﻦ ناﻣﯽ هسﺘند .يکﻢ ،و از هﻤه ﻣهﻢتر ،آفرينندگانﯽ که اغلب در جزيياتﯽ چشﻤگير دورنﻤايﯽ از جاﻣﻌهی

ايدهالﯽ را درافکندند که در تصور خود بازنﻤايﯽ کرده بودند .ﻣحﺘوای ايﻦ ايدهآلها و نيز نسبت واقﻌيت به
خيال بسيار ﻣﺘفاوت بود ،اﻣا اخوت انسانها ،برابری جنسها ،شراکت در اغلب دارايﯽهای دنيوی ،ﻣخالفت
با خودکاﻣگﯽ و تأکيد بر آﻣوزش ،به نظر ﻣﯽرسد برای هﻤهی انديشههای سوسياليسﺘﯽ که بﻌدها گام به ﻣيدان
نهادند ،تخﺘهپرش اصلﯽ ﻣحسوب ﻣﯽشد .اعﻢ از اينکه ايدهآلﯽ خاص طرح کلﯽای بود که جاﻣﻌه )يا جهان(
نويﻦ ﻣﯽبايست بر اساس آن ساخﺘه شود ،يا ﻣﻌياری بود که بنا به آن نهادهای ﻣوجود ﻣﯽتوانسﺘند داوری
شوند ،يا صرفا ً کﻤکﯽ بود برای گﻤانهزنﯽ فلسفﯽ ــ يا ترکيبهايﯽ از ايﻦها ــ در تحليل نهايﯽ به اندازهی
درس اصلﯽای که در تﻤاﻣﯽ آرﻣانشهرها ﻣطرح شده بود ،يﻌنﯽ اينکه جاﻣﻌه ﻣحصول انسانهاست و اگر
انسانها جاﻣﻌهای را که در آن ﻣﯽزيند دوست ندارند و ﻣﯽتوانند از نو آن را بسازند ،اهﻤيت نداشﺘند .قاعدتا
در جهانﯽ که اغلب افراد جاﻣﻌهی خود را اﻣری از پيش ﻣﻌلوم تلقﯽ ﻣﯽکردهاند ،انديشهورزی انﺘقادی و عﻤل
کردن بر ﻣبنای آن ﻣﯽبايست نيروی رانشگر شگفتانگيزی بوده باشد.
دوﻣيﻦ گروه از افرادی که شايسﺘه است آرﻣانشهرانديش ناﻣيده شود ،ﻣهاجرانﯽ هسﺘند که در صدها
جاﻣﻌه ــ اغلب در اروپا و آﻣريکا و عﻤدتا ً در سدهی نوزدهﻢ ــ که ايﻦ دورنﻤاها الهامبخش آنان بودند زندگﯽ
ﻣﯽکردند .سوﻣيﻦ گروه ،که شاﻣل گروه بسيار بزرگتری از انسانها ،در گذشﺘه و اکنون است ،اغلب نکاتﯽ
را که پيشتر هﻤچون شيوهی انديشهورزی آرﻣانشهری توصيف کرديﻢ ،اقﺘباس کردهاند.
با اينکه احﺘﻤاﻻً هﻤيشه نوعﯽ انديشهی آرﻣانشهری وجود داشﺘه است ،نخسﺘيﻦ تصورات آرﻣانشهری
جاﻣع که پيشينهای از آنها را در اخﺘيار داريﻢ ،در يونان باسﺘان ظهور کرد .ﻣﻌروفتريﻦ آنها جاﻣﻌهی
کاسﺘﯽ است که بنا به جمهوری افﻼطون )اواخر سدهی پنجﻢ ق .م (.فيلسوفان بر آن حکﻤرانﯽ ﻣﯽکنند ــ
گرچه آرﻣانشهر )فاشيسﺘﯽ؟( ليکورگوس که الگوی شهر اسپارت بود ،چهار سده ﻣقدم بر آن بود .ﻣﺘأسفانه،
چند دورنﻤای آرﻣانشهری کﻤونيسﺘﯽ که در جهان هلنﯽ زاده شد ــ زنون رواقﯽ ،ياﻣبليخوس ،اوهﻤروس ــ
بسيار کﻢ شناخﺘه شدهاند .هﻤچنيﻦ ﻣﯽتوانيﻢ سخنوریهای برخﯽ از پياﻣبران عبری ــ ﻣانند عاﻣوس ،هوشع،
ارﻣيا و حزقيال ــ را در ﻣيان ايﻦ آثار آرﻣانشهری اوليه بگنجانيﻢ.
بهنظر ﻣﯽرسد که نه روم و نه ﻣسيحيت هيچ اثر آرﻣانشهری پديد نياورده باشند ــ ﻣگر اينکه حکايات
عيسﯽ در عهد جديد را در حکﻢ اثری آرﻣانشهری برشﻤاريﻢ ــ تا اينکه فوران شورشهای دهقانﯽ در
سدههای ﻣيانهی ﻣﺘأخر ،بينشهای ﻣذهبﯽ دربارهی بهشﺘﯽ را در اخﺘيارﻣان ﻣﯽگذارد که انسانها پيش از
ﻣرگ ﻣﯽتوانسﺘند به آن وارد شوند .در آن زﻣان ،هﻤراه با تﻤاﻣﯽ اغﺘشاشهايﯽ که ظهور سرﻣايهداری،
نوزايﯽ و ديﻦپيرايﯽ ﻣسبب آن بود ،ﻣوجﯽ از آرﻣانشهریهای سکوﻻر ،به ويژه در انگلسﺘان ــ با کﺘاب
آرمانشهر توﻣاس ﻣور ) ،(1516رييس آيندهی ﻣجلس اعيان ــ و نه نيز چندان تصادفﯽ در ايﺘاليا برپا شد.
اگرچه بسياری از آثار آرﻣانشهری در سدههای شانزدهﻢ و هفدهﻢ پديدار شدند ،ﻣور و افﻼطون هنوز در
ايﻦ قلﻤرو ﻣسلط بودند .فقط در سدهی هجدهﻢ ،با شاهکار ادبﯽ جوناتان سوويفت ،ﺳفرهای گاليور )(1726
و بﻌدها رمز طبيعت ) (1755ﻣورلﯽ و قرارداد اجتماعی ) (1762ژان ژاک روسو ) (1762که بر انديشه
زبان راديکالتريﻦ عناصر در انقﻼب فرانسه تاثير عظيﻤﯽ گذاشﺘند ،ديگر ﻣور و افﻼطون ﻣﻌياری برای
و
ِ
سنجش هر آرﻣانشهر جديد بهشﻤار نﻤﯽآﻣدند.
در دورهی پس از انقﻼب فرانسه ،آغازی سرشار از اﻣيد که فقط با شکست آشکار پايان يافت ،دورهای
که شاهد رشد سريع سرﻣايهداری صنﻌﺘﯽ نيز بود ،هﻤراه با ترکيبگيجکنندهاش از عجايب نو و فﻼکت کهنه،
فرايند خلق و بحث دربارهی بينشهای ايدهآل آينده بيش از گذشﺘه ،به دلﻤشغولﯽ روشنفکران ناراضﯽ بدل
شده بود .نيﻤهی نخست سدهی نوزدهﻢ ،ﻣوج بلند ﻣدلسازی آرﻣانشهری ،برساخﺘﻦ و ﻣشارکت در جواﻣع
آرﻣانشهری و عﻤوﻣا ً انديشهورزی آرﻣانشهری بود .هﻤچنيﻦ زﻣانهای بود که آرﻣانشهرانديشﯽ بهوضوح،

هر چند نه هﻤيشه بﯽتناقض ،پایبند به برناﻣهی ضدسرﻣايهداری شد ،يﻌنﯽ هنگاﻣﯽ که »آرﻣانشهر« سرشت
اجﺘﻤاعا ً ﻣبهﻢ خود را کنار گذاشت و ُﻣهرخورده به ﻣثابهی »سوسياليسﻢ آرﻣانشهری« ،هﻤراه با تﻤاﻣﯽ
روايتهای قديﻤﯽتر ايﻦ ژانر ،در ايﻦ پرتو تﻌبير )و اغلب سوءتﻌبير( ﻣﯽشد.
باصﻼبتتريﻦ شخصيت در ايﻦ نوزايﯽ آرﻣانشهری ،شارل فوريه ،فروشندهی سيار ،بود که هشت کﺘاب
بيﻦ سالهای  1808تا  1828ﻣنﺘشر کرد و در جزيياتﯽ بﯽنقص و با شﻤارهگذاری و سنجيدن دقيق هﻤه چيز،
آنچه را که بسياری ،از جﻤله نويسندهی کنونﯽ ،خيالانگيزتريﻦ و از لحاظ روانشناسﯽ پيچيدهتريﻦ آرﻣانشهر
ﻣﯽدانند ،طراحﯽ کرد .کسﯽ نيست که شرح او را از نحوهی ترکيب کار ،آﻣوزش و بازی بخواند و نگاهش به
ايﻦ فﻌاليتها هﻤان باشد که قبﻼً داشت .اگر جواﻣع فوريه بازنﻤود تﻼش برای بازگشت به شکل سادهتر و
پيشاصنﻌﺘﯽ زندگﯽ است ،رقيب هﻢعصر و اصلﯽ او ،کنت دوسﻦسيﻤون ،آريسﺘوکرات فرانسوی ،تﻼش کرد
تا در بسياری از آثار خود ،آرﻣانشهرش را به کﻤک پيشرفﺘهتريﻦ فناوریها و اسﺘراتژیهای برناﻣهريزی
زﻣانهاش جاﻣهی تحقق بپوشاند .و اگر فوريه آرزو داشت که از گسﺘرهای کوچک آغاز کند )هرچند کاﻣﻼً
انﺘظار داشت که جواﻣﻌش به سرعت در سراسر جهان گسﺘرش يابد( ،سﻦسيﻤون جاﻣﻌهی ايدهآلش را در ﻣقياس
شهری
کل ﻣلتها و قارهها ﻣﺘصور ﻣﯽشد .به نظر ﻣﯽرسيد که گويﯽ ﻣصرفکنندگان فرانسوی بينشهای آرﻣان
ْ
بيﻦ ايﻦ دو غول فکری از اﻣکان هر نوعﯽ انﺘخاب بهرهﻣند باشند ،تا اينکه کﻤﯽ بﻌد ــ  1840ــ اتيﻦ کابه در
ﺳفر به ايکاريا ،کﻤونيسﺘﯽتريﻦ ،عقﻼنﯽتريﻦ ،خداناباورتريﻦ و دﻣکراتيکتريﻦ آرﻣانشهر را به آنان عرضه
کرد.
در انگلسﺘان ،سوسياليسﺘﯽتريﻦ انديشه در نيﻤهی نخست سدهی نوزدهﻢ ،پيراﻣون بينش آرﻣانشهری
بﯽروحتری که در منظر جديدی از جامعه ) (1813رابرت اوئﻦ يافت ﻣﯽشد ،اسﺘوار بود .اوئﻦ ،سرﻣايهدار
پيشيﻦ و احﺘﻤاﻻً تنها فردی از ايﻦ طبقه که آرﻣانشهر سوسياليسﺘﯽ را پروراند ،از ايﻦ اﻣﺘياز يگانه سود برد
که ﻣﯽتوانست پولش را صرف ايدههايش کند ،در حالﯽ که فوريه ،سﻦسيﻤون و کابه وقت زيادی را برای
تهيه وجوه هدر دادند .هيچکس بيش از اوئﻦ بر اهﻤيت آﻣوزش در شکل دادن به شخصيت ،و بنابرايﻦ آﻣوزش
سوسياليسﺘﯽ در شکل دادن به انسانهای جديد تأکيد نﻤﯽکرد .اﻣا اينکه چگونه از افرادی که آﻣوزش
سرﻣايهداری ديده بودند ،ﻣﯽشد انﺘظار داشت تا به کار جﻤﻌﯽ سوسياليسﺘﯽ بپردازند ،پرسشﯽ است که او،
هﻤراه با اکثريت عظيﻢ هﻤکاران آرﻣانشهریاش ،در طرح آن غفلت کردند .بﻌدها در هﻤيﻦ سده ،ويليام
ﻣوريس ،هﻢوطﻦ اوئﻦ ،و احﺘﻤاﻻً هﻤهفﻦحريفتريﻦ هنرﻣند زﻣانهاش و پيرو خودخواندهی ﻣارکس،
آرﻣانشهری عاﻣهپسند را در اخباری از هيچجا ) (1890پروراند که ــ درست برخﻼف ﻣارکس ــ بيشتر
به ﻣفهوم آرﻣانﯽشده سدههای ﻣيانه که سرﻣايهداری نابود کرده بود ﻣﺘکﯽ بود ،و نه به جاﻣﻌهی پيشرفﺘهی
فنﯽ که ايﻦ اﻣر را ﻣﻤکﻦ ساخﺘه بود .هﻢعصر او ،ادوارد بﻼﻣﯽ ،تنها شرکتکنندهی اصلﯽ در ﻣسابقهی
آرﻣانشهری ،درست راه ﻣﻌکوس را در نگاه به گذشته ) (1890پيش گرفت ،اثری که نازکطبﻌﯽ دنيای
نو ،داسﺘان عاشقانهی شورانگيز و زﻣانبندی خوب )ﻣبارزهی طبقاتﯽ در اوجش بود( را با تخيلﯽ نه چندان
چشﻤگير و نه چندان کﻢﻣايه به رسالهای آرﻣانشهری بدل شد که از تﻤام رسالههايﯽ از ايﻦ دست بيشﺘر
خوانده شد و تاثيرگذارتر بود .ﻣجادله بر سر ﻣيزان اهﻤيﺘﯽ که به فناوری يا به اندازه و پيچيدگﯽ در برساخﺘﻦ
ايدهآل سوسياليسﺘﯽ داده ﻣﯽشد و عاﻣل جدايﯽ پيروان فوريه و سﻦسيﻤون بود ،بار ديگر نيﻢسده بﻌد در جهان
آنگلوساکسون ،هر چند در ﻣقياسﯽ کوچکتر ،در ﻣيان طرفداران ﻣوريس و بﻼﻣﯽ نقش ايفا کرد.
در آخريﻦ ثلث سدهی نوزدهﻢ ،با وجود ﻣحبوبيت بﻼﻣﯽ و ﻣوريس ،با کاهش قاطﻌانهی توليد آثار
آرﻣانشهری در شﻤاری از جواﻣع جديد آرﻣانشهری روبرو بوديﻢ .بسياری از جواﻣع آرﻣانشهری قديﻤﯽ
و ﻣسﺘقر نيز در ايﻦ دوره رنگ باخﺘند و از بيﻦ رفﺘند .چون ترس و وحشت از سرﻣايهداری که

سوسياليستهای آرﻣانشهری ﻣدرن به آن واکنش نشان داده بودند بيشﺘر و وخيﻢتر شد ،به نظر ﻣﯽرسيد که
علت اصلﯽ کاهش آثار آرﻣانشهری را بايد در گسﺘرش سريع بديلهای ﻣارکسيسﺘﯽ و آنارشيسﺘﯽ ﻣيان
گروههايﯽ دانست که بيش از هﻤه تحتتاثير ايﻦ تحوﻻت قرار گرفﺘند .سوسياليسﻢ هﻢ چرخشﯽ »علﻤﯽتر« و
نيز کنشورزانهتر کرد و ﻣکﺘب سوسياليسﻢ که ﻣﯽکوشيد تا جهان را از طريق قدرت ايدهآلش تغيير دهد ــ و
ْ
اﻣکان پيکريافﺘه در جاﻣﻌهای ﻣحدود به کاغذ ــ هرگز احيا نشد .آثار آرﻣانشهری هﻤچنان نوشﺘه
در صورت
ﻣﯽشدند و گاهﯽ جواﻣع آرﻣانشهری جديدی چه غيرﻣذهبﯽ و چه ﻣذهبﯽ قد علﻢ ﻣﯽکردند ،اﻣا تﻌداد ،درجه
عﻼقه و نفوذ گسﺘردهشان در حيات فکری به آن ﻣيزانﯽ نبود که قبﻼً ﻣشاهده کرديﻢ.
با چنيﻦ پيشينهی ﻣحدودی بود که سدهی بيسﺘﻢ با دسﺘهی از داسﺘانهای علﻤﯽ ـ تخيلﯽ آرﻣانشهری با اثر
اچ .جﯽ .ولز ،سوسياليست انگليسﯽ ،آغاز شد .البﺘه هنوز علﻢ راه خود را در عصر ﻣدرن نگشوده بود که
داسﺘانهای علﻤﯽ ـ تخيلﯽ انﺘشار يافﺘند و هﻤراه با آن اﻣﺘزاج هﻤيشگﯽ گﻤانهزنﯽ اجﺘﻤاعﯽ و فناورانه .اﻣا
فقط در سدهی بيسﺘﻢ بود که آرﻣانشهرهای علﻤﯽـتخيلﯽ ــ چه به صورت کﺘابهای چاپﯽ و چه به صورت
فيلﻢ ــ به بخش بزرگ و شايد بزرگتريﻦ بخش ﻣحصو ِل ﻣکﺘب سوسياليسﺘﯽ آرﻣانشهری بدل شدند .اﻣا آنچه
در خصوص آثار اصلﯽ آرﻣانشهری سدهی گذشﺘه ــ ﻣانند ما اثر ايوگنﯽ زﻣياتيﻦ روسﯽ) ،(1928دنيای
قشنﮓ نو اثر آلدوس هاکسلﯽ )(1932و  1984اثر جورج اورول ) (1945ــ اهﻤيت چشﻤگيری دارد،
خصوصيتشان به عنوان طنز و اسﺘفاده از آنها برای نق ِد چيزی بود که ﻣولفانشان شکل کژديسهی سوسياليسﻢ
در اتحاد شوروی قلﻤداد ﻣﯽکردند )گرچه بخش اعظﻢ نقد هاکسلﯽ هﻤچنيﻦ در ﻣورد سرﻣايهداری صدق
ﻣﯽکرد( .رﻣان آرﻣانشهری از وسيلهی جلب ﻣردم به ايدهآل سوسياليسﻢ ،به يکﯽ از کارآﻣدتريﻦ وسايل برای
ترساندن ﻣردم از آن بدل شد .و در حالﯽ که آرﻣانشهرهايﯽ که تندتريﻦ نقد خود را به سرﻣايهداری ﻣﻌطوف
کرده بودند هنوز ﻣنﺘشر ﻣﯽشدند ،هيچ يک از آنها تاثير ايﻦ هشدارهای دُژسﺘان را نداشﺘند.
تا حدی برای تصحيح ايﻦ ناهﻤخوانﯽ و ترﻣيﻢ اهداف سوسياليسﻢ )يا آنچه عدهای »نفس«» ،روح« يا
»ارزشهای« آن ﻣﯽناﻣند( بود که از سوی افراد بسياری که در جبههی ﻣا هسﺘند ،به ويژه پس از فروپاشﯽ
شهری بيشﺘر و بهﺘر افزايش يافﺘه است .اﻣا ايﻦ اﻣر
اتحاد شوروی ،درخواست برای آثار سوسياليسﺘﯽ آرﻣان
ِ
عﻼوه بر اينکه به سيل ﻣراجﻌات ايجابﯽ به سوسياليسﻢ آرﻣانشهری در ﻣجﻼتﯽ ﻣنجر شده است که کﻤﺘر از
هﻤه انﺘظارش را داريﻢ ،نشانهی اندکﯽ در دست داريﻢ که ايﻦ خطﻣشﯽ به هيچ يک از اهداف ﻣطلوبش دست
يافﺘه باشد .اﻣا آيا ﻣﯽتوانست دست يابد؟ آيا سوسياليسﻢ آرﻣانشهری ،از هر نوع و هر درجه ،با ﻣارکسيسﻢ
سازگار است؟ به نظر ﻣﻦ ايﻦ پرسش کليدی است .و ﻣﻦ برای آﻣادهکردن پاسخﻢ ،از تﻌريف آرﻣانشهر ،به
توضيح انديشهی آرﻣانشهری و ﻣشخصکردن آرﻣانشهرانديشها و دسﺘاوردهای ﻣهﻢشان در خﻼل زﻣان
رسيدم .اﻣا قبل از ﻣﻌرفﯽ رويکرد ديالکﺘيکﯽ ﻣارکس در واکاوی جاﻣﻌه و نقد از انديشهی آرﻣانشهری که
ﻣنﺘج از آن است ،ايﻦ پرسش که چه کسﯽ آرﻣانشهرانديش است و چه کسﯽ نيست ،ﻣسﺘلزم قيود بيشﺘری
است.
آرﻣانشهرانديشهای اصلﯽ سدهی نوزدهﻢ ،خود را آرﻣانشهرانديش نﻤﯽدانسﺘند چرا که آنها را
رويابيﻦهای غيرعﻤلﯽ ﻣﯽدانسﺘند .به نظرشان آنها راهحلهايﯽ ارائه ﻣﯽکردند که قابل اجرا بودند .اﻣا
رويابيﻦها ،آرﻣانشهرانديش نيسﺘند بلکه فقط رويابيﻦ هسﺘند .آنان با اقﺘباس شيوهای از انديشيدن که در آن
روياها ،اﻣيدها و شهودها نقش بزرگتری در ايجاد بينششان از آينده دارد ،تا واکاویشان از زﻣان حال،
آرﻣانشهرانديش شدند .اگر »انصاف« را در حق »پدران« سدهی نوزدهﻢ ،به خصوص سﻦسيﻤون ،ادا کنيﻢ،
آنان نيز درگير واکاویهايﯽ بودند که فقط نشان ﻣﯽدهد که تﻌداد بسيار اندکﯽ از آرﻣانشهرانديشها حﺘﯽ
ﻣيان حاﻣﻼن کﻼسيک ايﻦ عنوان وجود دارند .آرﻣانشهرانديش بودن ﻣانع از ارزيابﯽ واقعگرايانه از

جاﻣﻌهی ﻣوجود و حﺘﯽ ﻣداخلهی سياسﯽ عﻤلﯽ ﻣﻌينﯽ نﻤﯽشود؛ هﻤانطور که ﻣخالفان آرﻣانشهرانديش گاهﯽ
ﻣﻤکﻦ است دچار شکلهای آرﻣانشهری انديشهورزی شوند .بنابرايﻦ آنچه طبقهبندی فرد را تﻌييﻦ ﻣﯽکند،
درجهی اهﻤيﺘﯽ است که به آرزوها و اﻣيدها در ساخﺘﻦ ايده داده ﻣﯽشود و اهﻤيت نﺴبیای که ايﻦ ايدهآل در
انديشه و اعﻤال بﻌدی ايﻦ فرد ايفا ﻣﯽکند.
صرفنظر از سوسياليستهايﯽ که جواﻣع نﻤونه را ﻣﯽسازند و ﻣنﺘظر ﻣﯽﻣانند تا نﻤونهشان در سراسر
جهان گسﺘرش يابد ،اﻣروزه تﻌداد قليلﯽ آرﻣانشهرانديش تﻤامعيار وجود دارد .با ايﻦ هﻤه ،اغلب راديکالهای
آﻣريکايﯽ رگهی ﻣوروثﯽ ﻣهﻤﯽ از انديشهورزی آرﻣانشهری دارند .ايﻦ اﻣر تا حدی ناشﯽ از فقدان يک
سنت قوی ﻣارکسيسﺘﯽ است که به دخالت در واکاوی نظامﻣند پيش از کلنجاررفﺘﻦ با هر ﻣﻌضل اجﺘﻤاعﯽ
اولويت ﻣﯽدهد .اﻣا سرﻣايهداری ﻣدرن ،با نيازش به اينکه ﻣردم باور کنند ﻣﯽتوانند آرزوها و اﻣيدهای خود
را تحقق بخشند و در هﻤان حال اکثريت عظيﻢ ﻣردم را از وسايل انجام آن ﻣحروم ﻣﯽکند ،اﻣيدها و توقﻌاتﯽ
را برﻣﯽانگيزاند و آنها را نابود ﻣﯽکند تا فقط بار ديگر آنها را ﻣطرح سازد ،و با تبليغات فراگير ،لوتو و
سخﻦ گفﺘﻦ از رويای آﻣريکايﯽ ،به ويژه در ايجاد رويابيﻦهای غيرواقعگرايﯽ که ﻣﺘفکران آرﻣانشهری
هسﺘند ﻣﺘبحر است.
آيندهشناسﯽ به چيزی بدل شده است از جنس رشد صنﻌت سرﻣايهداری که نه تنها افرادی را دربرﻣﯽگيرد
که به ﻣناسبات ﻣالکيت ﻣوجود احﺘرام ﻣﯽگذارند بلکه هﻤچنيﻦ افراد بسياری را شاﻣل ﻣﯽشود که چنيﻦ
احﺘراﻣﯽ قائل نيسﺘند .جنبشهای گوناگون اجﺘﻤاعﯽ به ويژه تحت تاثير قالب ذهنﯽای هسﺘند که ايدهآلها ــ
ﻣحيط زيسﺘﯽ عاری از آلودگﯽ ،برابری نژادی/جنسيﺘﯽ/قوﻣﯽ و پايان دادن به گرسنگﯽ ،برقراری صلحﯽ
پايدار و غيره ــ را پيش از واکاوی نظام سرﻣايهداری احاطهکننده ﻣطرح ﻣﯽکنند و سپس راهحلهای بهشدت
اخﻼقﯽ را ارائه ﻣﯽدهند که با بﯽقيدی آنچه را که از چنيﻦ واکاويﯽ ظاهر ﻣﯽشود به فراﻣوشﯽ ﻣﯽسپارد.
ﻣﻦ به جای آنکه به بسياری از رفقايﻢ در جنبشهای اجﺘﻤاعﯽ بگويﻢ که اگر ايﻦ کفش اندازهی پايت است آن
را بپوش ،فقط پيشنهاد ﻣﯽکنﻢ که اگر ايﻦ کفش را ﻣﯽپوشﯽ ،بد نيست بدانﯽ چرا اندازهی پايت است.
3
رويکرد ﻣارکس به آينده نﻤﯽتوانست تفاوت بيشﺘری داشﺘه باشد .او نيز عﻤﻼً ﻣانند هر کس ديگری در
زﻣانهاش نه تنها از داﻣنه و سرعت تغييراتﯽ که پيراﻣونش رخ ﻣﯽداد بلکه از ﻣاهيت ﻣﺘناقضشان شگفتزده
بود .رشد عظيﻢ در توليد ثروت ﻣثﻼً با افزايش بدتريﻦ شکلهای فقر هﻤراه بود؛ پيشرفت در علﻢ و فناوری
که بالقوه ﻣسﺘﻌد سادهکردن کار است ،فقط ﻣوفق شد آهنگ سرعت کار را باﻻ ببرد و ﻣدت کار روزانه را
افزايش دهد؛ حﺘﯽ افزايش آزادی شخصﯽ ناشﯽ از الغاء پيوندهای گوناگون فئودالﯽ ،به کاهش حﺘﯽ بيشﺘر
آزادی در شرايط بﯽرحﻤانهای انجاﻣيد که در آن ﻣجبور بودند با تهديد گرسنگﯽ کار و زندگﯽ کنند )يا بﻌدها
به گفﺘهی ﻣارکس »خشونت اشياء«( [3].در خﻼل ايﻦ اﻣر ،بخش بيشﺘری از جهان خصوص ْﯽ کاﻻيﯽ،
بﺘواره ،اسﺘثﻤارشدنﯽ و اسﺘثﻤارشده بود و به ﻣثابه »هر آنچه صلب و ﻣسﺘحکﻢ است ،دود ﻣﯽشود و به هوا
ﻣﯽرود« بيگانه شده بود [4].برخﯽ از ﻣشاهدهی ايﻦ تحوﻻت به وجد آﻣدند ،بسياری بيزار شدند و هﻤه حيرت
کردند .ﻣﻌنای هﻤهی ايﻦ تحوﻻت چه بود؟ و در هر صورت چه کاری ﻣﯽشد در قبال آن کرد؟ پاسخ کﻢ نبود،
اﻣا فقط پاسخ قانعکننده وجود نداشت .بﯽگﻤان ،افرادی بودند که ﻣﯽخواسﺘند غول را دوباره به درون بطری
برگردانند )هﻤانطور که هنوز هﻢ عدهای بر ايﻦ گﻤاناند( و نيز افرادی که به جهان خيالﯽ ساخﺘهی خود پناه
ﻣﯽبردند ،اﻣا گاهﯽ افراد اندکﯽ ﻣﯽکوشيدند درک کنند چه اتفاقﯽ افﺘاده است ،ﻣﯽخواسﺘند آن را در ژرفای
خود و در تﻤاﻣﯽ تناقضاتش ،با جنبههای خوب و بدش و تاثيری که هر يک از ايﻦ جنبهها بر گروههای

ﻣﺘفاوت ﻣﯽگذارد بفهﻤند و آن را در کلﯽ ﻣرتبط از درون ببينند که از فئوداليسﻢ سر برآورد و به نظر ﻣﯽرسيد
وار کشف و
به سﻤتوسوی جديدی رهسپار است .کارل ﻣارکس در راس افراد در گير در ايﻦ تﻼش هرکول ِ
برﻣﻼکردن قرار داشت .نخسﺘيﻦ گاﻣﯽ که ﻣارکس برای آشکارکردن رازهای سرﻣايهداری انجام داد ،ايﻦ
بود که به پژوهشﯽ ﻣفصل دربارهی شيوهی توليد سرﻣايهداری ،يا راههای خاصﯽ که در آن ثروت در شکل
جاﻣﻌهی ﻣا توليد ،توزيع ،ﻣبادله و ﻣصرف ﻣﯽشود ،و هﻤراه با آن ﻣناسباتﯽ که بيﻦ طبقات درگير در ايﻦ
فرايندها به وجود ﻣﯽآيد )يا آنچه که ﻣارکس بﻌدها »انباشت سرﻣايه« و »ﻣبارزهی طبقاتﯽ« ناﻣيده بود(
پرداخت .ﻣارکس پس از ترسيﻢ الگوهای فراخﯽ که در کنش ﻣﺘقابل ﻣيان ايﻦ فرايندها و ﻣناسبات درون ايﻦ
شيوهی توليد و ﻣناسبات بخشهای ديگر جاﻣﻌهی سرﻣايهداری يافت ﻣﯽشود ،به بررسﯽ پيششرطهای آنها
در گذشﺘه پرداخت .دوﻣيﻦ گام در ايﻦ اسﺘفادهی دسﺘگاهﻣند از روش ديالکﺘيکﯽ ،نگاه به گذشﺘه از ﻣنظر حال
بود .آن پرسش اصلﯽ که هادیاش بود ،عبارت از ايﻦ بود :چه رخدادهايﯽ بايد در گذشﺘه برای سرﻣايهداری
اتفاق افﺘاده باشد که ﻣانند اﻣروز ظاهر شود و عﻤل کند؟ و جستوجوی او برای يافﺘﻦ پاسخ هﻤانقدر اسﺘنﺘاجﯽ
است )يﻌنﯽ از آنچه در بررسﯽ خود از حال دريافﺘه بود آغاز ﻣﯽکرد( که اسﺘقرايﯽ .سپس در سوﻣيﻦ گام
تﻌييﻦکننده ،آنچه را که دربارهی پيششرطها آﻣوخﺘه بود برگرداند و به عنوان ﻣجﻤوعهای از تضادهايﯽ که
با هﻢ تداخل دارند بازسازﻣاندهﯽ کرد ،و آنها را به سﻤت حال  ...و فراتر از آن بسط داد.
ﻣارکس با دنبالکردن ايﻦ رويکرد ،ﻣﯽ تواند حال را به ﻣثابهی آيندهی گذشﺘهاش درک کند که در فرايند
شدن گذشﺘهی آيندهاش است .آنچه اکنون نﺘيجهی )سرﻣايهداری( پيششرطهايش است ،پيششرط آن چيزی
است که به زودی نﺘيجه و نفﯽاش خواهد بود .ﻣوضوع ايﻦ است که هر شرايطﯽ که در زﻣان تاريخﯽ ظهور
ﻣﯽکند ﻣﯽتواند در زﻣان تاريخﯽ ناپديد شود .ﻣناسبات گسﺘردهی آنها با هر چيزی که باعث ظهورشان شده
بود ،هنگاﻣﯽ که خود ايﻦ شرايط در فرايند جايگزيﻦشدن با آن چيزی باشند که بﻌد خواهد آﻣد ،بازتوليد
ﻣﯽشود .سرﻣايهداری پيششرطهايش را گرفت و تغيير داد اﻣا بخشزيادی از آنها را نيز رد کرد و جاﻣﻌهای
که از پﯽ سرﻣايهداری ﻣﯽآيد ،هﻤيﻦ برخورد را با آن خواهد داشت .به ايﻦ طريق ،بررسﯽ رخدادهايﯽ که
در رابطهی ﻣﺘحول بيﻦ سرﻣايهداری و جاﻣﻌهای که از آن ظهور کرد پيش ﻣﯽآيد ،ﻣﯽتواند راهنﻤای ﻣهﻤﯽ
برای آن چيزی باشد که سوسياليسﻢ از سرﻣايهداری ﻣﯽگيرد ،تغيير ﻣﯽدهد و رد ﻣﯽکند .در سراسر ايﻦ
جريان ،گرايشهای اصلﯽای سازﻣان ﻣﯽيابند که به عنوان تضاد دخالت دارند ــ يﻌنﯽ فرايندهای وابسﺘه به
هﻢ که هﻤديگر را هﻢهنگام تقويت و تضﻌيف ﻣﯽکنند و در هﻤان حال به تصادﻣﯽ اساسﯽ پيش روی خود
ﻣﯽانجاﻣند ،روندی که ﻣارکس را قادر ﻣﯽسازد تا هﻢ اﻣکان انقﻼب سوسياليسﺘﯽ و هﻢ آن نوع جاﻣﻌهای که
از پﯽ آن ﻣﯽآيد ترسيﻢ کند[5].
عﻼوه بر ثروت ﻣادی عظيﻢ و به هﻤيﻦسان دسﺘاوردهای چشﻤگير در علﻢ ،فناوری ،طب ،آﻣوزش،
سازﻣان ،سياست و فرهنگ که سرﻣايهداری به ارث ﻣﯽگذارد )که تا حدی به عنوان بخشﯽ از حلوفصل
تناقضات اصلﯽ سرﻣايهداری تغيير ﻣﯽکند( ،ﻣهﻢتريﻦ سهﻢ در ساخﺘﻦ جاﻣﻌهی سوسياليسﺘﯽ جديد از ﻣنافع
طبقهی حاکﻢ نشئت ﻣﯽگيرد يﻌنﯽ طبقهی کارگر )که به لحاظ اقﺘصادی به عنوان افرادی درک ﻣﯽشود که
ارزش را توليد ﻣﯽکنند اﻣا به لحاظ سياسﯽ به عنوان افرادی که ﻣجبورند نيروی کار خود را برای زندهﻣاندن
بفروشند که گروه بزرگتری را شاﻣل ﻣﯽشود( .با اينکه اغلب افراد ،نقش ﻣنافع طبقاتﯽ را در طرحريزی
انقﻼب سوسياليسﺘﯽ از سوی ﻣارکس تشخيص ﻣﯽدهند ،تﻌداد نسبﺘا ً کﻤﯽ از سهﻢ تﻌييﻦکنندهی آن در بينش
ﻣارکس از سوسياليسﻢ و کﻤونيسﻢ آگاهﯽ دارند .بنابرايﻦ ،ايﻦ پرسش اغلب ﻣطرح ﻣﯽشود :چرا کارگران
هنگاﻣﯽ که در قدرتاند به هﻤان نحوی عﻤل ﻣﯽکنند که ﻣارکس گﻤان ﻣﯽکرد عﻤل خواهند کرد؟ در وهلهی
اول ،بديهﯽ است که هر طبقهی حاکﻢ جديد از قدرت خويش بر دولت اسﺘفاده ﻣﯽکند تا به ﻣهﻢتريﻦ ﻣنافﻌش

خدﻣت کند .اگر ايﻦ را بپذيريﻢ ،آنگاه سوال واقﻌﯽ ايﻦ است :چرا کارگران هنگاﻣﯽ که به قدرت ﻣﯽرسند
ﻣﻤکﻦ است به نحو ديگری عﻤل کنند؟
پاسخ ايﻦ است که آنان چنيﻦ نخواهند کرد .اﻣا ــ تفاوت در اينجاست ــ ﻣنافع اصلﯽ طبقاتﯽ آنها در ايﻦ
زﻣان ،برخﻼف ﻣنافع هر طبقهی حاکﻢ ديگر ،ايﻦ خواهد بود که شرايط نابرابر اجﺘﻤاعﯽ و اقﺘصادی را که
بنياد اسﺘثﻤاری است که در سرﻣايهداری دسﺘخوش آن ﻣﯽشوند ،ﻣلغﯽ سازند .به ايﻦ ﻣنظور ،کارگران بايد
خطﻣشﯽهای کاﻣﻼً دﻣکراتيک و برابرخواهانهای را پيش ببرند که به سرعت شکلهای گوناگون
غيراقﺘصادی و نيز اقﺘصادی سﺘﻤﯽ را نابود کند که از دورهی گذشﺘه انﺘقال يافﺘه است .فقط به ايﻦ طريق
است که کارگران ﻣﯽتوانند نهتنها قدرت خود را به عنوان يک طبقه ارتقا بخشند )يﻌنﯽ قدرتﯽ ﻣﺘکﯽ بر
تﻌداد ،هﻤبسﺘگﯽ و هﻤياری( تا از پيروزیشان در انقﻼب دفاع کنند )چيزی که جرات ندارند ﻣسلﻢ بدانند(،
بلکه وظايف دشواری را برعهده بگيرند که در ساخﺘﻦ جاﻣﻌهی سوسياليسﺘﯽ نقش دارند .برخﻼف طبقات
حاکﻢ پيشيﻦ که قدرتشان را از شيوههايﯽ ﻣﯽگرفﺘند که نشان ﻣﯽداد بيش از هر کس ديگری هسﺘند و دارند،
قدرت کارگران به عنوان طبقهی حاکﻢ ناشﯽ از نوع و درجهی برابری است که ﻣيان تﻤاﻣﯽ افراد در
جاﻣﻌهشان برقرار ﻣﯽشود.
برابری ،در سوسياليسﻢ ،فقط يک هدف نيست؛ بلکه نفع و بنابرايﻦ نياز است .زيرا تنها راهﯽ که کارگران
سفيد ،ﻣذکر ،دگرجنسگرا ،آﻣريکايﯽ ،ﻣسيحﯽ ﻣﯽتوانند از ايﻦ خطر اجﺘناب کنند که با ديگران نابرابر
نباشند ،ايﻦ است که به هﻤهی کارگرانﯽ که تابع سﺘﻢ غيرطبقاتﯽ و نيز طبقاتﯽ در سرﻣايهداری هسﺘند،
هﻤچون کارگرانﯽ برابر با خود بپردازند )کارگرانﯽ که بدون آنها بايد ﻣﺘذکر شد انقﻼب ﻣوفق نخواهد شد و
دخالت و ﻣشارکتشان در ﻣبارزه پيوندهای جديد زيادی را بيﻦ هﻤهی کارگران ايجاد خواهد کرد( .و تنها
وحدت زادهشده از چنيﻦ برابری است که اجازه خواهد داد تا طبقهی کارگر به ﻣثابهی يک کل ،اﻣﺘيازات
ﻣادی و ديگر اﻣﺘيازات گريزناپذيری را که ﻣيراث سرﻣايهداری برای آنان است ،به طريقﯽ بازآفرينﯽ کنند
که به بهﺘريﻦ شکل در خدﻣت ﻣنافع طبقاتﯽشان ،و در طﯽ زﻣان ،در خدﻣت عﻤيقتريﻦ ﻣنافع و نيازهای
انسانﯽ هر کس قرار گيرد.
در ﻣجﻤوع ،اسﺘدﻻلهای يادشده حاکﯽ از آن است که اولويﺘﯽ که ﻣارکس به طبقه ﻣﯽدهد ــ چنانکه گاهﯽ
گفﺘه ﻣﯽشود ــ هيچ ربطﯽ به آرﻣانﯽکردن کارگران يا ايﻦ باور ندارد که اسﺘثﻤار از لحاظ اخﻼقﯽ بيش از
ساير شکلهای سﺘﻢ قابلاعﺘراض است يا اينکه کارگران بيش از ديگرانﯽ که از نژادپرسﺘﯽ و تبﻌيض جنسيﺘﯽ
رنج ﻣﯽبرند ،از اسﺘثﻤار رنج ﻣﯽبرند .برعکس ،طبقه ،ﻣنافع طبقاتﯽ و ﻣبارزهی طبقاتﯽ در حکﻢ ﻣقوﻻت
اصلﯽ ﻣارکس در پژوهش دربارهی نقش افراد در جاﻣﻌه عﻤل ﻣﯽکند ،زيرا ﻣطﻤئﻦتريﻦ وسيله است برای
واکاوی نحوهی کارکرد و تکويﻦ سرﻣايهداری ،اينکه چه چيزی در آن ﻣسﺘلزم بازنگری اساسﯽ است و با
چه کسانﯽ ايﻦ اﻣر تحقق خواهد يافت و حاصل هﻤهی ايﻦها ــ در خطوط کلﯽ ــ ايﻦ است که روزی که پس
از فردا طلوع خواهد کرد )اگر بخت و اقبال ياريﻤان کند که چنيﻦ روزی داشﺘه باشيﻢ( احﺘﻤاﻻً چگونه خواهد
بود.
4
بﯽگﻤان ،انديشهی آرﻣانشهری بدون جنبههای ﻣثبت نيست و ﻣﻦ پيش از آنکه نقدهايﻢ را از ايﻦ ﻣکﺘب با
جزييات شرح دهﻢ ،ﻣهﻢتريﻦ جنبههايﯽ را که ارزش دارند ذکر خواهﻢ کرد .ﻣثﻼً گﻤانهزنﯽ دربارهی آينده،
که واکاوی حال آن را در قيد و بند نﻤﯽگذارد ،ﻣﯽتواند تجربهی بسيار رهايﯽبخشﯽ باشد .ﻣقصودم ايﻦ است
که نه تنها با چنيﻦ گﻤانهزن ْﯽ احساس خوبﯽ ايجاد ﻣﯽشود بلکه با نشان دادن اينکه چيز ديگری ،حﺘﯽ اگر فقط

در تخيل باشد ،وجود دارد ،به برخﯽ افراد کﻤک ﻣﯽکند تا از پذيرش ناسنجيدهی وضﻌيت ﻣوجود دست
بکشند .ايﻦ يک طريق زندگﯽ ،حﺘﯽ اگر فقط گذرا و ذهنﯽ باشد ،در قلﻤرو ديگری با انﺘظارات و ارزشهای
ديگری است .تﻤاس يافﺘﻦ با ﻣنابع تاکنون غيرﻣنﺘظرهی لذت ،ﻣﯽتواند ناخرسندی افراد را نسبت به روالهای
عادی سرکوبگرانهی زندگﯽ روزﻣره شدت بخشد و ﻣيل به چيزی بهﺘر را برانگيزاند .هﻤهی ايﻦها ﻣﯽتوانند
نقش ﻣهﻤﯽ در ايجاد آگاهﯽ انﺘقادی ،به ويژه در افراد جوان و بسيار جوان ،داشﺘه باشد و ايﻦ اﻣر هﻢ در
خصوص آرﻣانشهرانديشهای جديد ﻣا صدق ﻣﯽکند و هﻢ در خصوص آرﻣانشهرانديشهايﯽ که ﻣارکس
ﻣﯽشناخت.
انديشهورزی آرﻣانشهری در ذهﻦهای خﻼقتر هﻤچنيﻦ ﻣﯽتواند برآوردهای نخسﺘيﻦ از اﻣکانات واقﻌﯽ
را فراهﻢ آورد و حﺘﯽ شکلهای جديد کنش ﻣﺘقابل اجﺘﻤاعﯽ را اخﺘراع کند که ﻣﻤکﻦ است بﻌدها سودﻣند از
کار در آيد .يک نﻤونه ،ايدهی فوريه است که آﻣوزش بايد کﻼس درس و تجربهی زندگﯽ کاری را ترکيب
کند .در تقابل قرار دادن برخﯽ از ويژگﯽهای حال با سازههای کاﻣﻼً خيالﯽ ،ﻣﯽتواند برای بسياری کﻤبودهای
حال را نيز روشﻦ کند ،ناخشنودیشان را از آن رشد دهد و در هﻤان حال به عنوان نقدی بر آن عﻤل کند.
پيش از آنکه واکاوی ﻣﻌينﯽ ــ ﻣانند ﻣارکسيسﻢ ــ نشان دهد که کارکرد بالفﻌل جاﻣﻌه ﻣا و بالقوهگﯽهايش،
بالقوهگﯽهای واقﻌﯽ ،برای چيزی کاﻣﻼً ﻣﺘفاوت در چه چيزی نهفﺘه است ،رهاورد انديشهورزی آرﻣانشهری
در چنيﻦ ﻣوضوعاتﯽ ارزشﻤند بود.
هيچکس بيش از ﻣارکس )که در کنار او انگلس را نيز ﻣﯽگنجانﻢ( از رهاورد ﻣﺘفکران آرﻣانشهری،
بهويژه فوريه ،سﻦسيﻤون و اوئﻦ ،در پروژهی سوسياليسﺘﯽ آگاه نبود و در سﺘايش آنان چنيﻦ بلندنظری
نداشت .ﻣارکس در آثار آرﻣانشهرانديشها» ،پيشبينﯽ و بيان خيالﯽ دنيايﯽ جديد« را ﻣﯽديد [6].ﻣارکس و
اصل جاﻣﻌهی ﻣوجود حﻤله
انگلس در مانيفﺴت کمونيﺴت اعﻼم کردند که آرﻣانشهرانديشها »به هر
ِ
ﻣﯽکنند .از ايﻦرو ،آنان سرشار از ارزشﻤندتريﻦ ﻣواد و ﻣصالح برای روشنگری طبقهی کارگر هسﺘند[7]«.
و اظهارنظرهايﯽ از ايﻦ دست در آثار ايشان زياد است .بﯽترديد ،خو ِد ﻣارکس هنگاﻣﯽ که از سرﻣايهداری
ﻣﯽگسست ،هﻢ از بينشها و هﻢ از روح سنت آرﻣانشهری فايده عظيﻤﯽ برد .با ايﻦ هﻤه ،ايﻦ يک روی سکه
است .ﻣارکس در پيشنويس اول جنﮓ داخلی در فرانﺴه گفت که آرﻣانشهرانديشها بودند که اهداف اصلﯽ
کﻤون پاريس را ﻣطرح کردند ــ سرکوب نظام ﻣزدی و پايان حکوﻣت طبقاتﯽ ــ گرچه برعهدهی
کﻤوناردهاست که راههايﯽ را برای دست يافﺘﻦ به آنها بيابند [8].اﻣا ايﻦ سﺘايش در روايت نهايﯽ ايﻦ اثر
جای خود را به اظهارنظر بسيار ﻣﻌروفﯽ داد» :طبقهی کارگر ...آرﻣانشهری حاضر و آﻣاده ندارد که ارائه
کند .آنها هيچ ايدهآلﯽ ندارند که تحقق بخشند ،بلکه عناصری از جاﻣﻌهی جديد را آزاد ﻣﯽکنند که جاﻣﻌهی
حال فروپاش ْﯽ آبسﺘﻦ آنهاست [9]«.از چنيﻦ شواهدی است که ونسان گوگهگان ،يکﯽ از
کهنهی در
ِ
پژوهشگران اصلﯽ ايﻦ ﻣوضوع ،نﺘيجه گرفت که »ﻣارکس و انگلس ﻣيراث ﻣبهﻤﯽ را باقﯽ گذاشﺘهاند که در
آن حﻤﻼت شديد به آرﻣانشهرانديشﯽ هﻤراه با گﻤانهزنﯽ صريح آرﻣانشهری است [10]«.البﺘه ،کاﻣﻼً
ايﻦطور نيست .آنچه ﻣارکس قصد داشت با ايﻦ ﻣﻼحظهی ﻣنﺘشرشدهاش بگويد ،ايﻦ است که کﻤونيسﻢ ايدهآلﯽ
نيست که دست به نقد در تخيل عدهای افراد وجود داشﺘه باشد و فقط ﻻزﻣست که فﻌاليتهای کارگران با آنها
حال
ﻣنطبق شود .برعکس ،کﻤونيسﻢ به عنوان اﻣری بالقوه در زﻣان حال وجود دارد» :جاﻣﻌهی کهنهی در ِ
فروپاش ْﯽ آبسﺘﻦ آن است« .هدف پراتيک انقﻼبﯽ ،دگرگونﯽ جاﻣﻌهی کهنه است تا »عناصر« ايﻦ جاﻣﻌهی
»جديد را آزاد کند «.ايﻦ يک اﻣر بالقوه واقﻌﯽ است که از طريق نوع واکاويﯽ که ﻣارکس انجام ﻣﯽدهد
کشفشدنﯽ است و تحقق ﻣﯽيابد و نه ايدهای بﯽربط که عدهای باهوش به آن انديشيدهاند.

بنابرايﻦ )و تکرار ايﻦ حرف ارزشﻤند است( نقد ﻣارکس از آرﻣانشهرانديشها ﻣﻌطوف به ايﻦ نبود که
آنان طرح و تصويری دربارهی آينده داشﺘند ،و عﻼوه بر ايﻦ بهندرت به ﻣحﺘوای آرﻣانشهرشان ﻣﯽپرداخت
ــ گرچه در ﻣضاﻣيﻦ نوشﺘههای اصلﯽ آرﻣانشهری نکات بسياری بود که با آنها ﻣخالفت ﻣﯽورزيد ــ بلکه
سبک و سياق گﻤانهزنﯽشان را در رسيدن به ايﻦ تصوير و تاثير ايﻦ رويکرد بر انديشه ،شيوهی اسﺘدﻻل و
نقطهنظر سياسﯽ عامشان نقد ﻣﯽکرد .پس با اينکه دسﺘاوردهای ايجابﯽ انديشهورزی آرﻣانشهری بﯽاهﻤيت
نيست ،بهای زيادی بايد برای آن پرداخت ﻣﯽشد.
5
بهطور ﻣشخص ،انﺘقادات ﻣارکس از آرﻣانشهرانديشها به شرح زير است (1) :انديشهورزی آرﻣانشهری
گرايش به ايجاد طرح و تصويرهايﯽ از آينده دارد که بهطرز غيرواقعگرايانهای صلب و کاﻣل است؛ )(2
هيچ پايهای برای تﻌييﻦ ايﻦ اﻣر وجود ندارد که اگر بينشﯽ به ايﻦ سبک و سياق گﻤانهزنﯽ ايجاد شود ،ﻣطلوب
و به واقع }حاصل آن{ جاﻣﻌهای »خوب« باشد؛ ) (3به هﻤيﻦ ﻣنوال ،هيچ راه روشنﯽ در تﻌييﻦ ايﻦ ﻣوضوع
وجود ندارد که آيا چنيﻦ جاﻣﻌهای ﻣﻤکﻦ است ،و آيا افراد هرگز خواهند توانست چنيﻦ جاﻣﻌهای را بسازند،
و اگر ساخﺘند ،آيا آنگونه که انﺘظار ﻣﯽرود عﻤل ﻣﯽکند يا خير؛ ) (4بينشهای آرﻣانشهری با اشغالکردن
فضايﯽ که در انديشهی ﻣا به آينده اخﺘصاص داده شده ،ﻣوجب ﻣﯽشوند اﻣکان واکاوی ديالکﺘيکﯽ حال به
عنوان بﻌدی زﻣانﻣند که در آن آينده به عنوان يک اﻣر بالقوه ظاهر ﻣﯽشود از بيﻦ برود؛ ) (5انديشهی
آرﻣانشهری به طرق ناکارآﻣدی در اسﺘدﻻلورزی ﻣﯽانجاﻣد؛ و ) (6هﻤچنيﻦ به اسﺘراتژیهای سياسﯽ
ناکارآﻣدی ﻣﯽانجاﻣد.
به بررسﯽ اجﻤالﯽ ايﻦ نکات بپردازيﻢ :يکﻢ ،اگر واکاوی جاﻣﻌهی کنونﯽ به جنبههای ناخوشايندترش ﻣحدود
بﻤاند ،آنگاه چيز کﻤﯽ وجود دارد که به سبک و سياق آرﻣانشهرانديشها ﻣانع فرد در ترسيﻢ آيندهای دقيقتر
و کاﻣلتر از آنچه اکنون ﻣﯽدانيﻢ يا بسهولت ﻣﯽتوانيﻢ کشف کنيﻢ ،شود .اينکه هيچ چيز را به تخيل نسلهای
آينده واگذار نﻤﯽکنيﻢ ،کﻤبودی در تخيﻼت خود فرد و نيز نوعﯽ جﻤود را نشان ﻣﯽدهد .بايد در ايﻦ بينش
نوعﯽ انﻌطافپذيری وجود داشﺘه باشد تا در آن تﻌديلهايﯽ که اوضاع و احوال خاص تاريخﯽ ،که سوسياليسﻢ
در آن به وجود ﻣﯽآيد ،و نيز شرايط ﻣﺘفاوت اقﺘصادی ،جغرافيايﯽ و فرهنگﯽ افراد ايجاب ﻣﯽکند ،اعﻤال
شود.
دوم ،هيچ بنيادی وجود ندارد که بدانيﻢ آيا تصويری از آينده که به ايﻦ شيوه به وجود ﻣﯽآيد خوب است
يا نه ،چه برسد به اينکه ايدهآل باشد .به هر حال ،هر ﻣﺘفکر آرﻣانشهری اﻣيدها ،آرزوها و روياهايش را
توصيف کرده است و گواه آن چيست؟ بهعنوان يک قاعده ،خود ﻣﺘفکر آرﻣانشهری نﻤﯽتواند بگويد چه
عناصری به بينش او وارد شده است که ﻣا ﻣطﻤئﻦ باشيﻢ ايﻦ بينش از بسياری جنبههای ﻣهﻢ با بينشهای ساير
ﻣﺘفکران آرﻣانشهری ﻣﺘفاوت است .باور ﻣا به ايﻦ بينشها و چرايﯽ باور ﻣا از ايﻦ اﻣر نشئت ﻣﯽگيرد که
تا چه حد اﻣيدها و آرزوهای خود ﻣا با آنها هﻤپوشانﯽ دارد .هنگاﻣﯽ در ﻣوقع لزوم اصول يا برداشﺘﯽ ﻣذهبﯽ
يا غيرﻣذهبﯽ از ﻣاهيت انسان به عنوان تضﻤينﯽ اخﻼقﯽ ارائه ﻣﯽشود ،عدمقطﻌيت ﻣا تازه يک ﻣرحله عقب
رانده شده است .زيرا يا قاعدهی اخﻼقﯽ را ﻣﯽپذيريﻢ يا با آن برداشت از ﻣاهيت انسان ﻣوافق هسﺘيﻢ ،يا
نﻤﯽپذيريﻢ و ﻣوافق نيسﺘيﻢ .آنها از نوع باورهايﯽ نيسﺘند که شهود و گواه در اخﺘيار بگذارند ،هيچ چيز نيسﺘند
جز نﻤونههايﯽ برای آنها که قبﻼ به ايﻦ باورها اعﺘقاد داشﺘهاند.
بﯽگﻤان اغلب آرﻣانشهرانديشها تشخيص ﻣﯽدهند که درد و رنج گسﺘرده و ناﻻزﻣﯽ در جاﻣﻌه وجود
دارد ،اﻣا بدون واکاوی دقيق آن ،بدون تﻼش برای درک دقيق اينکه چه کسﯽ به چه کسﯽ و چرا درد و رنج

وارد ﻣﯽکند ،بدون بررسﯽ بسﺘر گسﺘردهتری که ايﻦ اﻣر را ﻣﻤکﻦ ﻣﯽکند و توجه به اينکه چگونه ايﻦ بسﺘر
تکويﻦ ﻣﯽيابد و هنوز نيز تکويﻦ ﻣﯽيابد ،بدون هﻤهی ايﻦها ،باورداشﺘﻦ به اينکه نظﻢ و ترتيب ديگری بهﺘر
است ،فقط و صرفا ً يک ايﻤان است .ﻣا ﻣﯽخواهيﻢ بدانيﻢ ،يا به بيان بهﺘر ﻣﯽخواهيﻢ بدانيﻢ ايﻦ نظﻢ و ترتيب
به چه ﻣﻌناست و برای چه کسﯽ است .پاسخ به پرسشهايﯽ از ايﻦ دست که به حال و گذشﺘه نﻤﯽپردازند،
عﻤوﻣا ً به کيفيتهای اخﻼقﯽ و/يا زيبايﯽشناخﺘﯽ غريزی آرﻣانشهر فرد ــ و هﻤيﻦ ريشهی آن شکل ادبﯽ
است که بسياری از آرﻣانشهرها به خود ﻣﯽگيرند ــ و ايﻦهﻤانﯽ ﻣفروض اﻣيدها و خيالهای نويسنده بر
اﻣيدها و خيالهای ﻣخاطبانش ﻣﺘکﯽ است .لُبکﻼم ايﻦ ايراد ايﻦ نيست که آرﻣاشهری خاص ايدهآل نيست ،يا
دستکﻢ بهﺘر از بينشهای ديگر از آينده نيست ،يا دستکﻢ سرشار از عناصری نيست که چنيﻦ سﺘايشﯽ را
ﻣجاز بشﻤارد .تﻤام ايﻦها به واقع ﻣﻤکﻦ است باشد ،اﻣا دليل خوبﯽ برای باور به آن آرﻣانشهر نﻤﯽشود.
سوم ،آرﻣانشهرها ،صرفنظر از ايﻦکه جواﻣع ايدهآل شﻤرده ﻣﯽشود ،هﻤچنيﻦ به عنوان جواﻣﻌﯽ ﻣﻤکﻦ،
و به ايﻦ دليل به عنوان بديلهای عﻤلﯽ در ﻣقابل آنچه اکنون وجود دارد ﻣﻌرفﯽ ﻣﯽشوند .اﻣا اگر ﻣﺘفکران
آرﻣانشهری نﻤﯽتوانند دليل ﻣوجهﯽ برای ايﻦ باور ارائه دهند که بينشهای شخصﯽشان بازنﻤود چيزی است
که برای هﻤهی ﻣا خوب است ،ايﻦ ادعا که ايدهآل آنها ﻣﻤکﻦ نيز هست ،بﯽبنياد است .بايد خاطرنشان کنيﻢ
که نقد ﻣا از زﻣره ايرادهای ﻣرسوم نيست که آرﻣانشهری خاص ناﻣﻤکﻦ است ،زيرا چيزی شبيه به آن
پيشتر تا به حال اتفاق نيفﺘاده ،يا آنچه به تصوير ﻣﯽکشد بيش از حد افراطﯽ است .از ﻣنظر کسﯽ که در
فئوداليسﻢ زندگﯽ ﻣﯽکند ،هيچ چيز افراطﯽتر از سرﻣايهداری ﻣدرن نيست .و در زﻣينهی فقدان سابقه ،تاريخ
ثبتشده به درجات زيادی داسﺘان چيزهايﯽ است که نخسﺘيﻦ بار رخ ﻣﯽدهند ،و هيچ دليلﯽ نداريﻢ که باور
کنيﻢ شگفﺘﯽهايﯽ که در انﺘظار اخﻼف ﻣاست ،از آنچه که در ﻣيان اسﻼف ﻣا پيدا شد ،کﻤﺘر افراطﯽ باشد.
بﯽگﻤان برخﯽ آرﻣانشهرانديشها کوشيدهاند از ايﻦ ادعا که چنيﻦ آرﻣانشهری قبﻼً در جايﯽ ،دستکﻢ
برای ﻣدتﯽ کوتاه ،وجود داشﺘه است ،دفاع کنند .آنان ادعا ﻣﯽکنند که به ايﻦ ترتيب ﻣا ﻣﯽتوانيﻢ آن را احيا
کنيﻢ و ايﻦ آرﻣانشهر عﻤلﯽ است .ويليام ﻣوريس انگلسﺘان سدهی پانزدهﻢ را به عنوان نﻤونه ﻣﻌرفﯽ ﻣﯽکند
و برخﯽ از آرﻣانشهرانديشهای ﻣسيحﯽ زندگﯽ در ﻣيان جواﻣع ﻣسيحﯽ اوليه را به ايﻦ طريق ﻣطرح
ﻣﯽکنند .اﻣا انديشهی آرزوﻣند برای يافﺘﻦ ﻣشابهتها به بازی با دقايق تاريخﯽ ﻣﯽپردازد ،به نحوی که
شباهتهايﯽ که وجود دارند ،بسط ﻣﯽيابند تا حﺘﯽ تفاوتهای ﻣﺘﻌدد را بپوشانند و در نﺘيجه ﻣوجب ﻣﯽشوند
چنيﻦ ﻣقايسههايﯽ برای ﻣقصود ﻣوردنظر بﯽفايده شوند .بهطور خﻼصه ،نظر کسانﯽ که با تکيه بر سوابق
گذشﺘه اسﺘدﻻل ﻣﯽکنند آرﻣانشهرشان ﻣﻤکﻦ است ،هﻤان قدر قانعکننده نيسﺘند که نظر افرادی که فقدان چنيﻦ
سوابقﯽ را دليلﯽ برای اﻣکانناپذيری آرﻣانشهری ﻣﻌيﻦ ﻣﯽدانند.
طبيﻌت بشری به ايﻦ ﻣﻌنا که افراد به واقع ﻣﯽدانند چه ﻣﯽخواهند و توانايﯽ انجام چه کاری را دارند ،در
حﻤايت از عﻤلﯽبودن ايدهآل آرﻣانشهری ارائه شده است .اسﺘدﻻل ﻣﯽشود که افراد با دانسﺘﻦ اينکه به واقع
چيسﺘند ،ﻣﯽتوانند نقاط قوت آرﻣانشهر را تحقق بخشند و هنگاﻣﯽ که از ايﻦ پل گذر ﻣﯽکنند باعث عﻤلﯽشدن
آن ﻣﯽشوند .اﻣا در اغلب ﻣوارد ،افرادی را که آرﻣانشهرانديشها توصيف ﻣﯽکنند بسيار شبيه خودشان
هسﺘند و دربارهی تخيلهای ﻣحدودشان و ريشههای شخصﯽ آرﻣانشهرهای خود حرف ﻣﯽزنند ،اﻣا ايﻦ
هﻤچنيﻦ درک ناﻣکفﯽ از رابطهی ديالکﺘيکﯽ بيﻦ ﻣوجودات انسان و شرايط ﻣﺘحولﯽ که در آن کار و زندگﯽ
ﻣﯽکنند نشان ﻣﯽدهد .آرﻣانشهرانديشها در انﺘظار اينکه تغيير از سرﻣايهداری به سوسياليسﻢ دفﻌﺘا ً رخ دهد،
دورهی نسبﺘا ً طوﻻنﯽ گذاری را که ﻣارکس بيﻦ ايﻦ دو صورتبندی اجﺘﻤاعﯽ پيشبينﯽ ﻣﯽکند حذف ﻣﯽکنند.
ايﻦ گذار با ﻣبارزه برای بنيادنهادن جنبشﯽ انقﻼبﯽ درون سرﻣايهداری آغاز ﻣﯽشود ،به انقﻼب تدوام ﻣﯽيابد
)بزرگتريﻦ تجربهی آﻣوزشﯽ به نظر ﻣارکس( و به تﻼشهای اوليه برای ساخﺘﻦ سوسياليسﻢ پس از انقﻼب

ﻣﯽانجاﻣد .عﻼوه بر ايﻦ ،ﻣارکس اعﺘقاد داشت که دگرگونﯽ طبيﻌت افراد برای اينکه قادر باشند در
سوسياليسﻢ زندگﯽ کنند ،فقط به واسطهی ﻣنافع طبقاتﯽ کارگران ﻣﯽتواند رخ دهد ،با توجه به اينکه ﻣنافع
ْ
کارگران ايجاد جاﻣﻌهای کاﻣﻼً دﻣکراتيک و برابریخواه است تا ساير ﻣنافع اصلﯽ طبقاتﯽشان
طبقاتﯽ
برآورده شود .بنابرايﻦ ،کارگران با آگاهشدن طبقاتﯽ ،نه تنها نابودی سرﻣايهداری بلکه زندگﯽ در سوسياليسﻢ
را نيز ﻣﻤکﻦ ﻣﯽسازند .برداشت آرﻣانشهرانديشها از طبيﻌت بشری بدون آگاهﯽ از نياز به گذار برای
آﻣادهسازی انسانها برای زندگﯽ در سوسياليسﻢ و بدون داشﺘﻦ درکﯽ از اهﻤيت طبقه ،بههيچوجه به
عﻤلﯽبودن ايدهآل)های( آنان حقانيت نﻤﯽبخشد.
چهارم ،انديشهورزی آرﻣانشهری به درجاتﯽ که انجام ﻣﯽشود ،توانايﯽ ﻣا را برای واکاوی حال تضﻌيف
ﻣﯽکند .روشﻦ است که اولويت بخشيدن و تأکيدکردن بر آينده به شيوهی ﻣﺘفکران آرﻣانشهری سدی ﻣﯽشود
در برابر صرف زﻣان و حﺘﯽ توجهﯽ که برای ﻣطالﻌهی جدی حال ﻻزم است .اﻣا انديشهورزی آرﻣانشهری
هﻤچنيﻦ به دخالت از نوعﯽ ارگانيکتر ﻣﯽپردازد .خيالپردازی دربارهی آيندهای گسسﺘه از روندها و
ﻣبارزات حال ،که نه از حال بلکه از ﻣنابع ديگر اسﺘخراج ﻣﯽشود ،برای ﻣا زﻣان حال ،واقﻌيت روزﻣرهﻣان،
را بدون آينده باقﯽ ﻣﯽگذارد ،زيرا آنچه ايﻦ حال بهطور عادی ﻣﯽتوانست به آن بيانجاﻣد ،با هر آنچه که
آرﻣانشهرانديش به جای آن گذاشﺘه است آسيب ديده است .به ايﻦ ترتيب ،انديشهورزی آرﻣانشهری پياﻣدها
)ايدهآل( را بدون علتها در اخﺘيارﻣان ﻣﯽگذارد يﻌنﯽ علتهايﯽ که قادرند چنيﻦ پياﻣدهايﯽ ايجاد کنند ــ و
بنابرايﻦ علتهايﯽ )آنچه اکنون وجود دارد( را به ﻣا عرضه ﻣﯽکند که هيچ پياﻣد آشکاری ندارد .ﻣوضوع
بر سر ايﻦ نيست که حال برخﯽ از بالقوگﯽهايش را از دست ﻣﯽدهد؛ کل ساحت آينده نيست و نابود ﻣﯽشود.
از ايﻦرو ،نه فقط آينده بلکه حال نيز در انديشهورزی آرﻣانشهری کژديسه ﻣﯽشود .ايﻦ بﯽآيندگﯽ است زيرا
خودش به عنوان علت آيندهاش وجود ندارد.
بدون ارتباطﯽ ارگانيک با آينده ،چه ﻣﻌنايﯽ ﻣﯽتوان از حال به دست آورد؟ بخش اعظﻢ آنچه بيش از هﻤه
در جاﻣﻌهی کنونﯽ ،بهويژه با ﻣﻼحظهی پويشهايش ،ﻣهﻢ است ،در ايﻦ لحظه چندان ﻣشهود نيست .فقط
زﻣانﯽ بيشﺘر ﻣشهود ﻣﯽشود که اثراتش حس شود يﻌنﯽ آنگاه که در آينده باشد .البﺘه ﻣﺘفکران آرﻣانشهر ،با
جداکردن آينده از آنچه هﻤيﻦ اکنون رخ ﻣﯽدهد ،صرفا ً کاری را کردهاند که آن ﻣورخينﯽ که دوست دارند
خود را سازندهی دانشرشﺘهای جداگانه بدانند ،اغلب نسبت به گذشﺘه انجام دادهاند ،يﻌنﯽ آن را به عنوان
چيزی که ﻣنطقا ً ﻣﺘفاوت با حال است جدا کردهاند ،به جای آنکه آن را پيششرطهای ﻣرتبط درونﯽ برای
اکنون ﻣا قلﻤداد کنند .گسيخﺘﻦ تغيير و تکويﻦ به ايﻦ شيوه ــ اينکه هر فاز در يک گذشﺘه ،يک حال و يک
آينده با دقت در بخشهای جداگانهی خود ﻣحبوس ﻣﯽشود ــ ﻣوجب ﻣﯽشود که ﻣا به دشواری درک کنيﻢ
چگونه گذشﺘهی واقﻌﯽﻣان جای خود را به چيزی داده است که اکنون در آن زندگﯽ ﻣﯽکنيﻢ و چگونه ايﻦ
حال )چنانکه که از گذشﺘهاش ظهور ﻣﯽکند( به آيندهی خاصﯽ ﻣﯽانجاﻣد که در انﺘظار ﻣاست .در ايﻦ جا
نوعﯽ تحول ارگانيک وجود دارد ،اﻣا با گسست از ﻣراحل اصلﯽاش به ايﻦ طريق ﻣانع ﻣﯽشود که ﻣردم آن
را درک کنند .بنابرايﻦ نبايد تﻌجب کنيﻢ که اغلب ﻣردم در بررسﯽ و توجه به ويژگﯽهای ﻣرکزی جاﻣﻌهﻣان
ﻣانند انباشت سرﻣايه و ﻣبارزهی طبقاتﯽ دچار ﻣشکل ﻣﯽشوند ،ويژگﯽهايﯽ که فقط در زﻣان حال به ﻣثابهی
فرايندهای ﻣﺘقابﻼً وابسﺘه در تحول از چيزی به ﺳوی چيزی وجود دارد .اﻣا هنگاﻣﯽ که فرايندها از کانون
ديد دور ﻣﯽشوند و به جنبههای ايسﺘا و بﻼفاصله آشکارشان تبديل ﻣﯽشوند ،آن پويش اجﺘﻤاعﯽ که عﻤدتا ً ايﻦ
فرايندها ﻣسبب آن هسﺘند ــ يﻌنﯽ پويشﯽ که ﻣارکس »قانون حرکت« شيوه توليد سرﻣايهداری ناﻣيده بود،
هرگز در ﻣنظر ديد قرار نﻤﯽگيرد.

الغای پيوندهای درونﯽ ﻣيان گذشﺘه ،حال و آينده به احﺘﻤال زياد باعث سوءاسﺘفادهی پيشپاافﺘاده از حال
يﻌنﯽ ﻣرحلهای که ﻣا با آن ضرورتا ً بيش از ﻣراحل ديگر آشنا هسﺘيﻢ ،به ﻣنزلهی ﻣدلﯽ برای فهﻢ گذشﺘه و
آينده ﻣﯽشود .ايﻦ رويکرد ﻣﺘضﻤﻦ آن است که آنچه را که در جاﻣﻌهی کنونﯽ ﻣﯽيابيﻢ ،هﻤچون ﻣﻌياری برای
آنچه در گذشﺘه بود تلقﯽ ﻣﯽکنيﻢ و هر جا که ﻻزم باشد ﻣوضوعﯽ را بيان کنيﻢ ،وصلهی ناجوری خواهيﻢ
بود .به ايﻦ طريق ،اقﺘصادسياسﯽدانان ،در آنچه ﻣارکس به تأسﯽ از رابينسون کروزوئه »رابينسونبازی«
ﻣﯽناﻣد ،هﻢ نگرشها و هﻢ ﻣناسبات اجﺘﻤاعﯽ حال سرﻣايهداری را به گذشﺘه ،به خاسﺘگاههای جاﻣﻌه فرافکنﯽ
ﻣﯽکنند .حال برای آنها فقط به ﻣثابهی آيينهای به کار ﻣﯽرود که در آن ادعا ﻣﯽکنند بازتاب زﻣانهای گذشﺘه
را ﻣﯽگيرند .اﻣا آنان بدون تﻼش برای آشکارکردن پيوندهای ايﻦ دو }حال و گذشﺘه{ ،فاقد پايهایاند برای
ايجاد تﻤايز بيﻦ آنچه در حال يگانه است با آنچه نيست ،و آنچه طبيﻌﯽ است ،از آنچه به لحاظ تاريخﯽ ﻣشروط
است .هنگاﻣﯽ که افراد بخشﯽ از نظﻢ و ترتيبهای کنونﯽ و تﻤايﻼت و قوتها و ﻣحدوديتهايشان را به
آيندهای ناﻣﻌيﻦ فرافکنﯽ ﻣﯽکنند ،هﻤيﻦ خطا در جهت ديگری رخ ﻣﯽدهد .ايﻦ پايهی غيرعقﻼنﯽ است که بر
ﻣبنای آن بسياری اﻣکان هر نوعﯽ کﻤونيسﻢ را ﻣنکر ﻣﯽشوند ــ و ادعا ﻣﯽکنند که کﻤونيسﻢ خﻼف »طبيﻌت
بشری« است ،چرا که ايﻦ طبيﻌت بشری را در خودشان و دوسﺘانشان ﻣﯽيابند ــ اﻣا هﻤچنيﻦ بخش اعظﻢ
آنچه را که در سنت آرﻣانشهری بزدﻻنه است توضيح ﻣﯽدهد.
پنجﻢ ،انديشهورزی آرﻣانشهری راهﯽ ضﻌيف و ناﻣوثر در اسﺘدﻻل به نفع سوسياليسﻢ است .ﻣﻦ در اينجا
به اعﺘبار ايﻦ اسﺘدﻻل کاری ندارم بلکه به عﻤلﯽ بودن اسﺘدﻻل آرﻣانشهری ﻣﯽپردازم .آيا در نبود هيچ
واکاوی جدی از حال ،ايدهی جاﻣﻌهای بهﺘر برای جلب حاﻣيان آرﻣان سوسياليسﺘﯽ جذاب است؟
آرﻣانشهرانديش اسﺘدﻻل ﻣﯽکند که بينش او يک جاﻣﻌهی خوب ،يک جاﻣﻌهی ﻣﻤکﻦ و جاﻣﻌهای است که
ساخﺘﻦ آن نسبﺘا ً ساده است ،بدون آنکه هيچ شواهدی ارائه کند که ﻣا به طور عادی از روی آن بﺘوانيﻢ نﺘيجه
بگيريﻢ چيزی خوب ،ﻣﻤکﻦ يا عﻤلﯽ است .ﻣﺘفکر آرﻣانشهری ،با ساخﺘﻦ بينشﯽ از آينده از روی اﻣيدها و
آرزوها و نظاير آن ،نوعﯽ ﻣانور انحرافﯽ پيراﻣون ﻣجراهايﯽ ايجاد کرده است که ﻣﻌﻤوﻻً حاﻣل چنيﻦ
ادعاهايﯽ هسﺘند .نقدهای جاﻣﻌهی کنونﯽ که فاقد ايدهآل آرﻣانشهری است ،سرشت يکسانﯽ دارند؛ آنها ايﻦ
ﻣوضوع را ﻣصادره به ﻣطلوب ﻣﯽکنند که آيا ايﻦ ﻣﻌياری درست است .آيا ايﻦ ﻣﻌيار ﻣﯽتواند قانعکننده
باشد؟
شکﯽ در ﻣحبوبيت برخﯽ از نوشﺘههای آرﻣانشهری نيست .نگاه به گذشته ادوارد بﻼﻣﯽ ،يکﯽ از
ﻣحبوبتريﻦ رسالههای سوسياليسﺘﯽ تﻤاﻣﯽ دورانها بود .جديدتر از آن ،والدن دوم اثر بﯽ .اف .اسکينر،
روانشناس آﻣريکايﯽ ،نيز با ﻣوفقيت چشﻤگيری روبرو شده است .البﺘه ﻣا جز به صورت کلﯽ نﻤﯽدانيﻢ چه
کسانﯽ ايﻦ آثار را ﻣﯽخوانند ــ شايد اغلب خوانندگان قبﻼً به سوسياليسﻢ جلب شده باشند ــ و هيچ پيوند
ضروری بيﻦ ﻣحبوبيت و کارايﯽ وجود ندارد .ويليام ﻣوريس ﻣﻌﺘقد بود که روياهای آيندهای بهﺘر ﻣﯽتواند
افرادی را به حرکت وادارد که تحت تاثير اسﺘدﻻلهايﯽ که غرق در اصطﻼحات اقﺘصاد سياسﯽاند قرار
نگرفﺘهاند ،و تاثير گسﺘردهی سخنرانﯽ خارقالﻌادهی ﻣارتيﻦ لوتر کينگ» ،ﻣﻦ رويايﯽ دارم« ،به نظر ﻣﯽرسد
ايﻦ نظر را تاييد ﻣﯽکند .اﻣا حﺘﯽ اگر بپذيريﻢ که اغلب خوانندگان آثار آرﻣانشهری سوسياليست نيسﺘند و
بينشﯽ که آنان از چنيﻦ آثاری کسب ﻣﯽکنند ،آنان را در جهت چپ به حرکت وا ﻣﯽدارد ،پرسشهای ﻣﺘﻌددی
به قوت خود باقﯽ ﻣﯽﻣاند :در جهت کدام نوع سوسياليسﻢ؟ ﻣﻼزم با چه کنشهايﯽ؟ و تا چه ﻣدت تاثيرات
سياسﯽ چنيﻦ فراخوانهای اخﻼقﯽ و عاطفﯽ پايدار باقﯽ ﻣﯽﻣاند؟ شواهد تجربﯽ که ﻣنظورم حکايت نيست،
ﻣﯽتوانست سودﻣند باشد ،اﻣا تا جايﯽ که ﻣﯽدانﻢ چنيﻦ شواهدی وجود ندارد .بنابرايﻦ ﻣا ﻣﯽﻣانيﻢ و بررسﯽ
ﻣاهيت اسﺘدﻻل آرﻣانشهری.

چرا سوسياليسﻢ؟ راههای زيادی برای پاسخ به ايﻦ پرسش وجود دارد ،و احﺘﻤاﻻ ﻣهﻢتريﻦ آنها به شرح
زير است :يکﻢ ،و ــ برای ﻣارکسيستها ــ ﻣهﻢتريﻦ پاسخ ايﻦ است که اگر شﻤا بخشﯽ از طبقه کارگر در
ﻣﻌنايﯽ فراخ هسﺘيد ،در سوسياليسﻢ ذينفع هسﺘيد) .روايت ديگر هﻤيﻦ پاسخ ايﻦ است ،چرا سرﻣايهداری؟
چون نشان داده ﻣﯽشود که سرﻣايهدارها در سرﻣايهداری ذينفع و ﻣخالف ﻣنافع کارگران هسﺘند (.دوم،
سوسياليسﻢ قدرت پول را در سياست از بيﻦ ﻣﯽبرد و تصﻤيﻢگيری دﻣکراتيک را در تﻤام بسﺘرهای زندگﯽ
اجﺘﻤاعﯽ قرار ﻣﯽدهد .سوم ،سوسياليسﻢ تنها وسيلهی ﻣوثر برای الغای بينوايﯽ ﻣادی و ساير نابرابریهای
ﻣرتبط با سرﻣايهداری و نيز نابودی سودﻣدار ﻣحيط زيست ﻣادی است که به زودی سيارهی ﻣا را
غيرقابلسکونت ﻣﯽکند .چهارم ،سازﻣان دادن توليد و توزيع در خدﻣت نيازهای اجﺘﻤاعﯽ برپايهی يک
برناﻣهی دﻣکراتيک عقﻼنﯽتر است تا اجازه دهيﻢ بوالهوسﯽهای بازاری کنﺘرلنشده )و نوع ديگری از بازار
وجود ندارد( هﻢ توليد و هﻢ توزيع را تﻌييﻦ کند .پنجﻢ ،سوسياليسﻢ کارآﻣدتر است ،زيرا برخﻼف سرﻣايهداری
)به ويژه در دورههای بحران( از تﻤاﻣﯽ عواﻣل توليد ــ ﻣاشيﻦ/کارخانهها ،ﻣواد خام و کارگران ــ اسﺘفادهی
کاﻣل ﻣﯽکند .ششﻢ ،سوسياليسﻢ جنگهای اﻣپرياليسﺘﯽ را به عنوان راهﯽ برای پرداخﺘﻦ به بحرانها
غيرضروری ﻣﯽکند .هفﺘﻢ ،سوسياليسﻢ دروغگفﺘﻦ و فروخﺘﻦ را که زندگﯽ عﻤوﻣﯽ ﻣا را به فساد کشانده
است غيرضروری ﻣﯽکند و دانش را برای خدﻣت به تﻤام انسانها آزاد ﻣﯽکند ،نه آنکه آن را در خدﻣت
ﻣنافع سودجويانهی عدهای قليل قرار دهد .هشﺘﻢ .سوسياليسﻢ انواع سﺘﻢها که جاﻣﻌهی سرﻣايهداری را از
ريخت انداخﺘه است ــ ﻣثﻼً سﺘﻢ بر سياهان و زنان ــ برای نظﻢ اقﺘصادی از کار ﻣﯽاندازد و غيرقانونﯽ ﻣﯽکند
و دست به کار زدودن پيشداوریهای ﻣﻼزم با آنها از اذهان افراد ﻣﯽشود .سرانجام ،سوسياليسﻢ برای
نخسﺘيﻦ بار در تاريخ ــ با جايگزينﯽ تدريجﯽ رقابت شديد و بﯽاعﺘنايﯽ ﻣﺘقابل با هﻤياری جهانﯽ و دغدغهی
ﻣﺘقابل ــ شرايطﯽ را ﻣسﺘقر ﻣﯽسازد که در آن هر فرد آزادانه توانﻤندیهای کاﻣل خود را به عنوان ﻣوجود
انسانﯽ بسط ﻣﯽدهد.
بﯽشک ﻣﯽتوان برخﯽ از عناصر آيندهی طرحريزیشده ﻣارکس را در هر يک از اسﺘدﻻلها به نفع
سوسياليسﻢ ديد ،بنابرايﻦ تفاوت اصلﯽ ــ بار ديگر ــ بيﻦ آرﻣانشهرانديشها و ﻣارکسيستها بر سر ايﻦ نيست
که کدام ﻣکﺘب دارای بينشﯽ از آينده است بلکه پيراﻣون ايﻦ ﻣوضوع دور ﻣﯽزند که چگونه ﻣﯽتوان به آن
رسيد و چه نقشﯽ در انديشهورزی و پراتيک آنها ايفا ﻣﯽکند .به نظر ﻣارکسيستها ،تﻤاﻣﯽ اسﺘدﻻلها به نفع
سوسياليسﻢ ﻣﺘکﯽ برآن نوع واکاوی است که نشان ﻣﯽدهد سرﻣايهداری نه تنها ﻣسئول بدتريﻦ ﻣﻌضﻼت
اجﺘﻤاعﯽ و اقليﻤﯽ است ،بلکه وسايلﯽ را برای حل آنها و نيز نطفههای جهان تازهای در بردارد که از پﯽ آن
ﻣﯽآيد.
برعکس ،در فقدان ﻣطالﻌهی عينﯽ آنچه بايد درست شود ،آرﻣانشهرانديشها به شدت به ﻣﻌنای ﻣفاهيﻢ
کليدی ﻣانند »آزادی«» ،عدالت« و »حقوق« برای اثبات حرف خويش ﻣﺘکﯽ هسﺘند .ﻣﺘاسفانه ،ايﻦ
اصطﻼحات را صنﻌت آگاهﯽ سرﻣايهداری چنان دستکاری کرده است که بسياری از آنها ﻣﻌنايﯽ ﻣﺘضاد با
آزادی
آنچه اغلب آرﻣانشهرانديشها در سر ﻣﯽپروراندند يافﺘهاند .بنابرايﻦ ،اغلب افراد اﻣروزه احﺘﻤاﻻ از
ْ
ْ
عدالت آنچه را که در دادگاهها ﻣﯽتوان به دست آورد،
برابری برابری صوری و از
حق تنها گذاشﺘهشدن ،از
ْ
ْ
کردن ﻣﻌنای راهﯽ برای اﻣﺘناع از پيوسﺘﻦ به اتحاديه را ايفاد ﻣﯽکنند و از ايﻦ قبيل .ايﻦ
و از حق کار
اصطﻼحات ﻣﻌنادار ،برای آرﻣانشهرانديشها ،چنانکه برای اغلب رفرﻣيستها ،ﻣفهوم کﻤﺘری را انﺘقال
ﻣﯽدهند و کﻤﺘر قانعکنندهاند.
اسﺘدﻻل کردن از باوری نسنجيده و بررسﯽنشده به نفع جهانﯽ بهﺘر و اسﺘفاده از خصوصيتهای ايﻦ
جهان خيالﯽ به عنوان ﻣﻌياری برای قضاوت دربارهی جهان خودﻣان بﯽگﻤان روايﺘﯽ است از انديشهورزی

اخﻼقﯽ و ﻣذهبﯽ .هﻤچنيﻦ ،ﻣﻌياری ﻣطلق سربرﻣﯽآورد که دور از زندگﯽ روزﻣرهی ﻣاست و سپس به
ﻣنزلهی پايهای برای داوری دربارهی اکنون به کار برده ﻣﯽشود .با اينکه واکاوی حال هيچ نقش ﻣهﻤﯽ در
رسيدن به ﻣحﺘوايﯽ ايفا نﻤﯽکند که ﻣﺘفکران اخﻼقﯽ ،ﻣذهبﯽ و آرﻣانشهری به ترتيب در اصول ﻣطلق ،قوانيﻦ
واکاوی به عنوان بخشﯽ از فهﻢ اينکه
آسﻤانﯽ و بينشهای خويش از آينده وارد ﻣﯽکنند ،اغلب بﻌدها ايﻦ
ْ
چگونه به بهﺘريﻦ شکلﯽ ،داوریهای ﻣشﺘق از آنها را اعﻤال کنيﻢ ،نﻤود ﻣحدودی ﻣﯽيابد .بسيار کﻢ و بسيار
دير .کار تﻌييﻦکنندهی تشخيص ﻣﻌضﻼت و جستوجو برای يافﺘﻦ راهحل آنها ــ گرچه غيرﻣسﺘقيﻢ و بدون
آگاهﯽ کاﻣل از انﺘخابهايﯽ که انجام ﻣﯽشوند ــ قبﻼً با اقﺘباس ﻣﻌياری ﻣطلق آغاز شده است .ﻣﺘاسفانه،
چنانکه ديديﻢ ،آنچه در ايﻦ ﻣقطع برای واکاوی وجود دارد ،قبﻼً به نحو دسﺘگاهﻣندی با برساخﺘﻦ ﻣفهوﻣﯽ از
حال که از گذشﺘهی واقﻌﯽ و آيندههای ﻣحﺘﻤلش جدا شده ،از هﻤان آغاز کژديسه شده است.
اگر اسﺘدﻻل آرﻣانشهری وجه اشﺘراک زيادی با اسﺘدﻻل ﻣذهبﯽ دارد ،چرا هﻤان ﻣوفقيت را تجربه نکرده
است؟ هﻤانطور که ﻣﯽدانيﻢ ،جنبشهای ﻣذهب ْﯽ بﯽشﻤار افراد را نسبت به ايدههای خود ﻣﺘقاعد کردهاند و
ت خود ﻣوضوع فاقد کيفيتهای
هنوز هﻢ ﻣﺘقاعد ﻣﯽکنند .اﻣا ﻣﺘاسفانه آرﻣانشهرانديشها به واسطه ﻣاهي ِ
گوناگونﯽاند که جذبههای ﻣذهبﯽ را تا ايﻦ حد کارآﻣد ساخﺘه است .از ﻣيان ايﻦ ويژگﯽها ،ﻣهﻢتريﻦشان
وعدهی زندگﯽ پس از ﻣرگ ،ترس از ﻣجازات الهﯽ ،رضايت خاطر از اينکه دستکﻢ کسﯽ در »آن باﻻها«
به شﻤا عشق ﻣﯽورزد ،و احﺘﻤاﻻً ﻣناسک است .پيروان سﻦسيﻤون با تشخيص ضﻌفهای نسبﯽ خود کوشيدند
جنبش سياسﯽشان را به يک ديﻦ بدل کنند اﻣا نﻤﯽتوانسﺘند وعدهی زندگﯽ پس از ﻣرگ را بدهند ،نﻤﯽتوانسﺘند
ﻣجازاتﯽ را ابداع کنند که هﻤان واهﻤه در دلهای ﻣوﻣنان ايجاد کنند ،يا جايگزينﯽ عاطفﯽ برای عشقﯽ فراهﻢ
آورند که در زندگﯽ اغلب انسانها ﻣفقود است .بازيابﯽ ﻣناسک ﻣسيحﯽ نشان داد که کافﯽ نيست.
آرﻣانشهرانديشها در رقابت با جذبههای ﻣذهبﯽ ،در جايگاه کسﯽ هسﺘند که ﻣﯽکوشد اتوﻣبيلﯽ را بدون
ﻣوتور بفروشد .گاهﯽ چيزی را ﻣﯽفروشند ،اﻣا ﻣﻌﻤوﻻً به کسﯽ ﻣﯽفروشند که ﻣسﺘﻌد عﻤلکردن با هنجارهای
بيرونﯽ است ،زيرا ايﻦ افراد پيشتر به دينﯽ تﻌلق دارند يا زندگﯽ خود را بر پايهی ايﻦ يا آن اصل اخﻼقﯽ
آرﻣانشهری به شدت
هدايت ﻣﯽکنند ،يا ايدهآليستهای جوان هسﺘند ،يﻌنﯽ افرادی که از نﻌﻤت انگيخﺘارهای
ِ
قدرتﻤند برخوردارند و هنوز تﻼش جدی برای واکاوی جاﻣﻌه نکردهاند.
عﻼوه بر ايﻦ ،اسﺘدﻻلهای ﻣﺘکﯽ بر بينش آرﻣانشهری از آينده ،هﻤانند اغلب ﻣباحث اخﻼقﯽ و دينﯽ،
فقط کسانﯽ را قانع ﻣﯽکند که فرضهای پايهای ،يا در ايﻦ ﻣورد ،اﻣيدها و روياهايﯽ را قبول ﻣﯽکنند که ايﻦ
بينش از آنها برساخﺘه شده است .شايد ﻻزم باشد که ايﻦ فرضها را شفافيت بخشيد يا پيوندهايشان را با
ﻣﻌضﻼت ﻣوجود روشﻦ ساخت ،اﻣا ايﻦ بينشها هرگز بنا به واقﻌيت به ﻣﻌيار خوببودن حﻤله نﻤﯽکنند )يا
از آن دفاع نﻤﯽکنند( .اقﺘباس يک ﻣﻌيار ﻣطلق بدون سودبردن از واکاوی ،ﻣاهيﺘا ً آن را در ﻣقابل آنچه که
واکاوی بﻌدی برﻣﻼ ﻣﯽسازد ،ﻣصون نگه ﻣﯽدارد .بنابرايﻦ ،اسﺘدﻻلهايﯽ که به نفع آرﻣانشهر آورده
ﻣﯽشود ،اغلب فضيلتها را با رنگهای درخشانتر يا حﺘﯽ با جزييات بيشﺘر ترسيﻢ ﻣﯽکند .اغلب نوشﺘههای
فوريه ﻣثﻼً هﻤيﻦ بينش را بازگويﯽ ﻣﯽکند و ــ با خﻼقيت چشﻤگيری که بايد تصديق شود ــ ﻣﯽکوشد خواننده
را وادار به پذيرش ايﻦ اﻣر کند که به تﻌبيری ايﻦ هﻤان چيزی است که باور دارند و ﻣﯽخواهند .تا حدی که
ايﻦهﻤانﯽ ارزشهای نهايﯽ وجود دارد ،او از بخت و اقبال خوبﯽ برای ﻣوفقيت برخوردار است .و جايﯽ که
چنيﻦ نيست ،و اغلب هﻢ چنيﻦ نيست ،ايﻦ جذبه ﻣخاطبانﯽ با گوشهای کر ﻣﯽيابد .و در چارچوب تثبيتشده
توسط انديشهورزی آرﻣانشهری ،چيزی بيش از ايﻦ نﻤﯽتوان گفت.
اﻣا ﻣهﻢتريﻦ دليل عليه شيوهی آرﻣانشهری اسﺘدﻻلورزی ايﻦ است که با اينکه آيندهی ايدهآل ما را ﻣورد
توجه قرار ﻣﯽدهد ،بحث را در زﻣيﻦ آنها انجام ﻣﯽدهد .به جای اينکه سرﻣايهداران و »ﻣزدوران«شان را

ﻣجبور کند از چيزهايﯽ دفاع کنند که در جاﻣﻌهی کنونﯽ تحﻤلناپذير و غيرضروری است ،به آنها اجازه
ﻣﯽدهد با خيال راحت بنشينند و نقاط آشفﺘه و ناﻣحﺘﻤل را در اﻣيدهای ﻣا برای آينده بيابند .ايﻦ لطف عظيﻢ را
در حق سرﻣايهداران ﻣﯽکند که به آنها اجازه ﻣﯽدهد به ﻣﻌنای ريﺘوريک کلﻤه حالت تهاجﻤﯽ بگيرند .از
سوی ديگر ،واکاوی ﻣارکس که بر کارکردهای غيرعقﻼنﯽ نظام سرﻣايهداری و تبﻌات نابودکنندهاش در
زندگﯽ ﻣا ﻣﺘﻤرکز است ،اساسا ً راهﯽ است که سرﻣايهداران را در ﻣوضﻌﯽ تدافﻌﯽ قرار ﻣﯽدهد ،چنانکه
هيچ ﻣقدار دليلتراشﯽ آنان را نجات نخواهد داد .تفاوتﯽ است ﻣيان ايﻦ اسﺘدﻻل که چرا جاﻣﻌه بايد به شيوههايﯽ
تغيير کند که آرﻣانشهرانديش بهﺘريﻦ ﻣﯽداند ،آن هﻢ در حالﯽ که اغلب شواهدی که به نحو ﻣﺘداول اسﺘفاده
ﻣﯽشوند ،نه در دسﺘرس است نه قانعکننده ،و توصيف زندانﯽ که ﻣا هﻤگﯽ در آن به اسارت گرفﺘه شدهايﻢ
)از جﻤله آزاديﯽ که از سوراخهای ﻣﺘﻌدد در ديوارها با نگاهﯽ گذرا ﻣﯽبينيﻢ( و ﻣحﺘوای توجيهات
ﻣنفﻌتطلبانهی رييس زندان را آشکار ﻣﯽکند .ﻣارکس ﻣﯽگويد بگذاريد سرﻣايهداران توجيهاتﯽ برای ايﻦ
وضﻌيت بﺘراشند .هنگاﻣﯽ که آنان نﻤﯽتوانند توجيهﯽ بﺘراشند ،و هنگاﻣﯽ که تﻌداد کافﯽ از ﻣا تشخيص بدهند
که آنان نﻤﯽتوانند ،ديوارهای زندان )قرنيزهای ﻣالﯽ و هر چيز ديگر( ويران ﻣﯽشوند.
ششﻢ ،و آخريﻦ .انديشهورزی آرﻣانشهری ﻣا را به اقﺘباس اسﺘراتژیهای سياسﯽ ناﻣوثر برای ايجاد
تغييرات ﻣطلوب سوق ﻣﯽدهد .به نظر ﻣﺘفکر آرﻣانشهرانديش ،جاﻣﻌهی ايدهآل هنگاﻣﯽ ايجاد ﻣﯽشود که
افراد به تﻌداد کافﯽ تشخيص دهند که ايﻦ جاﻣﻌه هﻢ خوب است و هﻢ ﻣﻤکﻦ .اﻣا چنانکه ديديﻢ ،هيچ دليل
قانعکنندهای وجود ندارد که چرا بايد هر يک از ايﻦ ادعاها را بپذيريﻢ .هﻤچنيﻦ نﻤﯽتوان گفت که اسﺘدﻻلهای
آرﻣانشهری با وسايل ديگر ﻣوفق ﻣﯽشوند .شايد شايسﺘگﯽ اخﻼقﯽ آنها با صورتبندی ﻣجدد ،بازبسﺘهبندی،
داسﺘانﯽکردن و جلوهی انسانﯽ دادن به ايﻦ اسﺘدﻻلها عدهی بيشﺘری طرفدار را جلب کند .هﻤيشه ﻣﻤکﻦ است
که با پندارهای ترسيﻢشده در يک بينش آرﻣان شهری خاص به افرادی ﻣﺘوسل شد که انديشهشان در راسﺘای
خطوط ﻣشابهﯽ ساخﺘاربندی شده است )ر .ک .به بحثﯽ که پيشتر دربارهی اخﻼق و ديﻦ کرديﻢ( ،اﻣا تاکنون
چنيﻦ رويکردی هرگز کافﯽ نبوده است.
بنابرايﻦ ،بسياری از ﻣﺘفکران آرﻣانشهری برای تکﻤيل واژههای ﻣکﺘوب ،ﻣدلهای ﻣطلوب خود را ــ
کارگاهها ،تﻤهيدات خانوادگﯽ و حﺘﯽ جواﻣﻌﯽ کاﻣل ــ برپا کردهاند ،با ايﻦ اعﺘقاد که الگوها شﻤار بزرگتری
را به ﻣطلوبيت و عﻤلﯽبودن بينششان قانع خواهد کرد .اﻣا هﻤيﻦ شرايط زﻣان حال که آرﻣانشهرها در
ﻣطالﻌهاش غفلت ﻣﯽکنند ،باعث ﻣﯽشود که دستکﻢ برخﯽ از قطﻌاتﯽ که برای تاثير ﻣوردانﺘظار الگو ﻻزم
است ــ از جﻤله افرادی که بينشهای راست دارند ــ عﻤوﻣا ً ﻣفقود باشند .هﻤچنيﻦ بسﺘر فراختر سرﻣايهداری،
و به ويژه بازار ،که ايﻦ الگوی آزﻣايشﯽ در آن ﻣجبور است عﻤل کند} ،ايﻦ الگو را{ به لحاظ اقﺘصادی،
سياسﯽ و فرهنگﯽ در هر نقطهای که ايﻦ دو }يﻌنﯽ سرﻣايهداری و جواﻣع آرﻣانشهری{ تﻼقﯽ ﻣﯽيابند ،در
خود غرق ﻣﯽکند .ﻣﺘفکران آرﻣانشهری فقط قادر بودهاند به نحو ديگری بيانديشند ،زيرا آنان با انﺘزاع آينده
از حال ،هيچ راهﯽ برای داوری دربارهی ايﻦ ﻣوضوع ندارند که چگونه هﻤيﻦ خو ِد حال بر بخشﯽ از آينده
اثر ﻣﯽگذارد که در ايﻦ ﻣيان پياده شده است.
هﻤيﻦ ناديدهگرفﺘﻦ واقﻌيتهای حال در برساخﺘﻦ تصويرشان از آينده ،آرﻣانشهرانديشها را فاقد درک
ﻣناسبﯽ ﻣﯽکند که چه کسﯽ از پروژهشان دفاع ﻣﯽکند و چه کسﯽ نﻤﯽکند .چون زندگﯽ در جاﻣﻌهی ايدهآلشان
هﻤه را خشنود ﻣﯽکند ،به نظر ﻣﯽرسد بايد هﻤه از آن دفاع کنند .و چون هوشﻤندی ﻻزم برای درک اينکه
چگونه ايدهآل آرﻣانشهری عﻤل ﻣﯽکند ،به يکسان در سراسر جاﻣﻌه تقسيﻢ شده است ،دليلﯽ نيست که بخشﯽ
يا طبقهای از افراد را در ايﻦ دعوت به جاﻣﻌهی آرﻣانشهری ﻣسﺘثنﯽ ساخت .به جز يک گروه .آنهايﯽ که
ﻣقام سياسﯽ عالﯽ يا پول زيادی دارند ،اگر ﻣايل باشند ،ﻣﯽتوانند بيش از افراد ديگر فﻌاليت کنند تا بينش

آرﻣانشهری را ايجاد کنند .پس چرا بهطور خاص به آنها ﻣﺘوسل نشويﻢ؟ و بسياری از ﻣﺘفکران آرﻣانشهری
به هﻤيﻦ اقدام ﻣبادرت کردهاند .ﻣثﻼً سﻦسيﻤون ناﻣهای به ناپلئون نوشت و درخواست کﻤک کرد؛ فوريه در
روزناﻣهها به نفع نيکوکاران سرﻣايهدار تبليغ کرد و اوئﻦ به پارلﻤان انگلسﺘان عريضه نوشت .و بسياری از
آرﻣانشهرانديشها هنوز به ثروتﻤندان و قدرتﻤندان جاﻣﻌهی ﻣا که در جايگاهﯽ هسﺘند که ﻣﯽتوانند تفاوتﯽ
را ايجاد کنند ﻣﺘوسل ﻣﯽشوند .گاهﯽ ايﻦ رويه حﺘﯽ کﻤﯽ کارآﻣد است زيرا به هر حال چند راديکال ثروتﻤند
وجود دارد.
اﻣا بﯽگﻤان نکﺘه ايﻦ است که افرادی که با ايفای نقش ﻣطابق با قواعد اقﺘصادی و سياسﯽ ﻣوجود جاﻣﻌهی
ﻣا به ﻣوفقيت رسيدهاند ،ﻣنافع تام و تﻤاﻣﯽ در حفظ هﻤيﻦ قواعد دارند .هﻤيﻦ ﻣنافع نيز باعث ﻣﯽشود که دچار
ايﻦ حﻤاقت شوند که باور کنند ايﻦ قواعد ﻣنصفانه است )در روزگاران گذشﺘه ،شايد اضافه ﻣﯽکردند »و
خواست خداست«( .اغلب هيچ ﻣطالبهای ،هر قدر هﻢ که بديع و به لحاظ زيبايﯽشناسﯽ دلپذير باشد ،آنان را
قانع نخواهد کرد .در هﻤيﻦ حال ،جستوجو برای چنيﻦ حﻤايﺘﯽ ،تقريبا به يقيﻦ به گرفﺘﻦ ضرب اهداف
آرﻣانشهری ﻣﯽانجاﻣد ،چرا که ﻣﯽخواهيﻢ آنها را برای هﻢ قابلقبول سازيﻢ ــ ﻣثﻼً ايدهی فوريه ﻣبنﯽ بر
اينکه به سرﻣايهداران اجازه داده شود تا سودی را از جاﻣﻌهی آرﻣانشهریاش برای خود بردارند ،راهﯽ
بود برای جذب سرﻣايهگذاریهای ﻻزم .هﻤيﻦ جستوجو ،هﻤراه با اعﺘدالﯽ که برﻣﯽانگيزاند ،کار را برای
جلب حﻤايت کارگران و ساير گروههای سﺘﻤديده که ﻣنافع روشنﯽ در دگرگونﯽ کاﻣل جاﻣﻌه دارند دشوار
ﻣﯽکند .آرﻣانشهرانديشها هيچ تﻼش خاصﯽ برای جلب کارگران نﻤﯽکنند؛ آنان دليلﯽ برای ايﻦ اقدام ندارند.
آنان برای فهﻢ اينکه چرا بايد به طبقه کارگر رجوع کنند ،ﻣﯽبايست هﻤان نوع واکاوی از جاﻣﻌه را انجام
ﻣﯽدادند که ﻣارکس از جاﻣﻌه کرده بود و آرﻣانشهرانديشها نکرده بودند ،و بدينسان تأکيد ﻣﯽکردند که
گروههای ﻣﺘفاوت کجا با آن واکاوی ﻣنطبق هسﺘند و ﻣنافع ﻣﺘضادی که از جايگاهشان ايجاد ﻣﯽشود کداﻣست.
اﻣا آرﻣانشهرانديشها ،بدون توجه کافﯽ به طبقه و ﻣنافع طبقاتﯽ ،چه ﻣﻌنايﯽ را ﻣﯽتوانند از ﻣبارزهی
طبقاتﯽ و ــ به ويژه ــ از نقشﯽ که دولت در آن ايفا ﻣﯽکند ،دريابند؟ اگر کﻤونيستها ،و از جﻤله آنارکوـ
کﻤونيستها ،الغای دولت را يکﯽ از اهداف خويش ﻣﯽدانند ،آرﻣانشهرانديشها اغلب به گونهای عﻤل ﻣﯽکنند
آن جاﻣﻌهی ﻣدنﯽ
که گويﯽ دولت پيشتر الغا شده است .آرﻣانشهرانديشها با پيگيری اصﻼحاتﯽ که عﻤدتا ً از ِ
درون جاﻣﻌهی ﻣدنﯽ است ،گرايش دارند فراﻣوش کنند که چگونه دولت در ﻣﻌضﻼتﯽ نقش دارد که آنان
ﻣﯽکوشند حل کنند و به هﻤيﻦ نحو به شيوههای پيچيدهای بﯽتوجه هسﺘند که دولت بر ﻣبنای آنها دست هر
نوع اصﻼحطلبﯽ را ﻣﯽبندد که ﻣﯽکوشد آنها را حل کند .بﯽگﻤان کﻤبودی از لحاظ شاکﯽ در کار نيست ،اﻣا
بدون واکاوی ﻣارکسيسﺘﯽ از رابطهی ارگانيک بيﻦ طبقهی اقﺘصادی حاکﻢ و دولت ،هرگز نﻤﯽتوانيﻢ بدانيﻢ
چرا ــ البﺘه با تنوعاتﯽ کوچک و گذرا ــ دولت به ايﻦ شيوه عﻤل ﻣﯽکند و چه کاری بايد انجام داد تا تغييرات
دائﻤﯽ و تﻤامعيار به وجود آورد .بنابرايﻦ ،نياز به انقﻼب سياسﯽ ،به کنار زدن سرﻣايهداران از قدرت سياسﯽ
برای آنکه قدرت اقﺘصادی و اجﺘﻤاعﯽشان را از بيﻦ ببريﻢ ،حﺘﯽ تا درجات نسبﺘا ً ﻣﻼيﻤﯽ که اغلب
آرﻣانشهرانديشها از آن حﻤايت ﻣﯽکنند ،به رسﻤيت شناخﺘه نﻤﯽشود .نﻤﯽتوان به نحو ﻣﻌکوس عﻤل کرد
يﻌنﯽ ابﺘدا به قدرت اقﺘصادی و اجﺘﻤاعﯽ دست يافت ،که اساسا ً چيزی است که تﻤاﻣﯽ انواع آرﻣانشهرانديشها
ﻣﯽکوشند انجام دهند ،بدون آنکه واکاويﯽ را ارائه دهند که وارونهکردن ﻣارکسيسﻢ را به ايﻦ طريق توجيه
ﻣﯽکند.
ً
تجارب ترسناک آرﻣانشهرانديشهای اصلﯽ فرانسه در انقﻼب فرانسه ــ سﻦسيﻤون تقريبا نزديک بود
اعدام شود ــ هﻤچنيﻦ باعث شد تا کل جنبش آرﻣانشهری که ايﻦ ﻣﺘفکران در آن نقش عﻤدهای ايفا ﻣﯽکردند،
به نحو افراطﯽ نگران انجام هر نوع ابﺘکاری شود که ﻣﻤکﻦ بود شﻌلههای آتش انقﻼب را از نو بيفروزد.

کابه تا آن حد پيش رفت که گفت اگر انقﻼب را در ﻣشت خود داشت ،انگشﺘانش را ﻣﯽبست و هرگز آنها را
باز نﻤﯽکرد .اﻣا ترسهای روانﯽ آنان از انقﻼب هر چه بود ،ﻣﻌضل بنيادیتر هﻤانا فلسفﯽ و روششناخﺘﯽ
بود )و هست (.زيرا دليل اصلﯽ که اسﺘراتژیهای آرﻣانشهری برای تغيير غيرواقعگرا هسﺘند ،ايﻦ است که
نه شرايط واقﻌﯽ که در تغيير نقش دارد و نه آن شرايطﯽ که ﻣانع تغيير ﻣﯽشوند ــ به ويژه دولت ــ با هيچ
دقﺘﯽ بررسﯽ نشده است .از ايﻦرو ،ﻣناسبات طبقات ﻣﺘفاوت با ايﻦ شرايط نيز درنظر گرفﺘه نشده است .اﻣا
ﻣﻤکﻦ تغيير ،کسانﯽ که جايگاهشان در جاﻣﻌه آنان را به بخشﯽ از
قهرﻣانان
پرداخﺘﻦ به هرکسﯽ به عنوان
ِ
ِ
راهحل بدل ﻣﯽکند ،توجهﯽ را که سزاوار است به خود جلب نﻤﯽکنند ،در حالﯽ که به ديگرانﯽ که جزيﯽ از
ﻣﻌضل هسﺘند ،فرصتهای اضافﯽ داده ﻣﯽشود تا جنبش ترقيخواه را به انحراف کشانند.
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بايد تأکيد کنﻢ که هيچ يک از نقدهای پيشگفﺘه به ﻣحﺘوای طرح ها و تصويرهای گوناگون آرﻣانشهری يا به
ايﻦ واقﻌيت ﻣﻌطوف نيست که بسياری از افراد دارای چنيﻦ تصويری هسﺘند يا نياز ﻣشﺘرکﯽ به گﻤانهزنﯽ
دربارهی آينده داريﻢ .در عوض ،ايراد به برساخﺘﻦ جواﻣع ايدهآل از ﻣواد و ﻣصالحﯽ است که به واسطهی
ت واکاوی کافﯽ از شرايط و روندهای کنونﯽ انجام ﻣﯽشود ،و نيز تاثيری که
چنيﻦ گﻤانهزنﯽ بدون ﻣساعد ِ
چنيﻦ آرﻣانشهرهايﯽ بر انديشهورزی و پراتيک سياسﯽ ﻣﺘﻌاقب ﻣﯽگذارند .با ايﻦ هﻤه ،ﻣانند تﻤاﻣﯽ شکلهای
شهری عنصری ﻣهﻢ از حقيقت وجود دارد که با جدايﯽ
ايدئولوژی ،دستکﻢ در بينشهای کﻤونيسﺘﯽتر آرﻣان
ْ
از بسﺘر تاريخﯽاش بشدت کژديسه و به نحوی يکسويه ارائه ﻣﯽشوند .بنابرايﻦ ،نقد ﻣارکس از
آرﻣانشهرانديشها را هﻤچنيﻦ ﻣﯽتوان راهﯽ برای فراچنگآوردن دوبارهی آينده برای فهﻢ و تغيير حال در
رابطه با سنت انديشگﯽ دانست که سادهانگارانه آغاز شد و ﻣخرب از کار در آﻣد .در تحليل نهايﯽ ،شايد
بگوييﻢ که آرﻣانشهر ﻣهﻢتر از آن است که به آرﻣانشهرانديشها واگذارده شود .چنانکه وايلد به درسﺘﯽ
اظهار کرده بود ،نقشهای که آرﻣانشهری روی آن نباشد ارزش نگاهکردن ندارد .اﻣا هيچ نقشهای که فقط
آرﻣانشهر روی آن باشد ،ارزش ندارد که جدی گرفﺘه شود .يک نقشهی ﻣناسب بر وضﻌيت کنونﯽ ﻣا ﻣﺘﻤرکز
ﻣﯽشود و آيندهی بالقوهای را نشان ﻣﯽدهد که درون آن گنجانده شده و به بهﺘريﻦ نحوی به ﻣنافع طبقاتﯽﻣان
خدﻣت ﻣﯽکند ،هﻤراه با ﻣسيری که از ايﻦ وضﻌيت کنونﯽ به آن آينده بالقوه ﻣﯽانجاﻣد.
برای آنکه فراﻣوش نکنيﻢ :سرﻣايهداری يک هوﻻکاست در حال تکويﻦ است :نه تنها عليه ﻣيليونها نفری
که روی سرشان بﻤب انداخﺘه ﻣﯽشود ،به گرسنگﯽ کشانده ﻣﯽشوند ،با آلودگﯽ ﻣسﻤوم ﻣﯽشوند ،از خدﻣات
پزشکﯽ ﻻزم ﻣحروم ﻣﯽشوند يا تا حد ﻣرگ کار ﻣﯽکنند ،بلکه حﺘﯽ برای شﻤار بزرگتری که سرﻣايهداری
آنها را با بيگانگﯽ و ﻣشاغل و بﯽکاریهای اضطرابآور به سفاهت ﻣﯽکشاند و خفه ﻣﯽکند .هﻢهنگام و به
عنوان بخشﯽ از هﻤان فرايند ،سرﻣايهداری شرايط را برای چيزی يکسره جديد و عﻤيقا ً رضايتبخش خلق
ﻣﯽکند .ايﻦ است چيسﺘﯽ سرﻣايه و چگونگﯽ کارکرد آن و دقيقا جايﯽ که ﻣا با آن ﻣنطبق ﻣﯽشويﻢ ،سزاوار
بيشﺘريﻦ توجه ﻣاست ،به ويژه هنگاﻣﯽ که ايدئولوژی خو ِد نظام ،ﻣهﻢتريﻦ ﻣناسباتش را دگرگون کرده يا به
طور کلﯽ وجودشان را ﻣنکر شده است .فقط چنيﻦ واکاوی ﻣﯽتواند روشﻦ کند که چرا انقﻼب ضروری
است ،چگونه ﻣﯽتواند انجام شود ،با چه کسانﯽ ﻣﯽتوانيﻢ آن را انجام دهيﻢ و چه ﻣوانﻌﯽ در ﻣقابل ﻣوفقيت آن
وجود دارد .ايﻦ واکاوی هﻤچنيﻦ سﻤتوسويﯽ سياسﯽ به دردورنج و خشﻢ طاقتفرسايﯽ ﻣﯽدهد که هر کس
که ظاهری از انسان را در ﻣيان ايﻦ هﻤه تکهپارههای انسانﯽ حفظ کرده باشد ،ﻣﺘحﻤل ﻣﯽشود .به هر حال،
نيروی رانشگر اصلﯽ تﻌهد انقﻼبﯽ ،ايﻦ باور نيست که کﻤونيسﻢ جاﻣﻌهی بهﺘری است ،بلکه ايﻦ است که

سرﻣايهداری تحﻤلناپذير و غيرقابلقبول است .در ايﻦ بسﺘر ،و تنها در ايﻦ بسﺘر ،تشخيص ايﻦ که کﻤونيسﻢ
بديلﯽ ﻣﻤکﻦ و بهﺘر است ــ و نيز سرﻣايهداری ناﻻزم است ــ نقشﯽ اساسﯽ ايفا ﻣﯽکند.
بنابرايﻦ ﻣارکس احﺘﻤاﻻً حق داشت که دورنﻤای خود را از آينده در نوشﺘههايش کﻢاهﻤيت جلوه دهد .اﻣا
اينکه او حق داشت تا به ايﻦ دورنﻤا فضای کﻤﯽ اخﺘصاص دهد و اينکه ﻣا نيز اﻣروز بايد چنيﻦ کنيﻢ،
ﻣوضوعات ﻣﺘفاوتﯽاند .احﺘﻤاﻻً آنچه بيش از هﻤه در ايﻦ تصﻤيﻢگيری ﻣوثر بود ،تﻤايل به ﻣﺘﻤايز کردن
چشﻤگير کارش تا حد اﻣکان از کار آرﻣانشهرانديشها و اجﺘناب از سوخترسانﯽ به ﻣنﺘقدانﯽ بود که
ﻣﯽخواسﺘند کار او را به عنوان غيرعلﻤﯽ ﻣحکوم کنند .ﻣارکس هﻤچنيﻦ اعﺘقاد داشت که افزايش آگاهﯽ
طبقاتﯽ کارگران ،يﻌنﯽ هدف سياسﯽ اصلﯽاش ،به شرح کاﻣلتر دورنﻤايﯽ که از کﻤونيسﻢ داشت نياز ندارد.
اﻣا در زﻣانهی او ،برخﯽ از نزديکتريﻦ هﻤکاران ﻣارکس با ايﻦ رويکرد ﻣخالفت کردند و کوشيدند تا
واکاوی خود را از سرﻣايهداری گسﺘرش دهند تا بخش اعظﻢ آنچه را که افراد از زندگﯽ پس از انقﻼب انﺘظار
داشﺘند در بربگيرد .دستکﻢ يکﯽ از ايﻦ آثار بﯽنهايت رواج يافت :زنان و ﺳوﺳياليﺴم آگوست ببل که شاﻣل
بخشﯽ بلند دربارهی کﻤونيسﻢ بود ،بيش از هر اثر ﻣارکسيسﺘﯽ ديگر در دورهی پيش از  1914از
کﺘابخانههای کارگران در آلﻤان به اﻣانت گرفﺘه ﻣﯽشد .با وجود چنيﻦ انﺘظاراتﯽ ،ايﻦ ايراد کارل کرش در
دوران پس از جنگ جهانﯽ اول که توجه بسيار کﻢ به تصويرسازی از آينده باعث شده سنت ﻣارکسيسﺘﯽ
بيش از حد کسلکننده شود ،احﺘﻤاﻻ حاوی حقيقت زيادی بود.
اﻣروزه برای ﻣا دغدغهی اصلﯽ ايﻦ است که آيا دﻻيلﯽ که ﻣارکس را از آﻣيخﺘﻦ هر چه بيشتر دورنﻤای
خود از کﻤونيسﻢ در واکاویاش از سرﻣايهداری دور ﻣﯽکرد به قوت خود باقﯽ است يا خير ،و ﻣﻦ پاسخﻢ
ﻣنفﯽ است .ﻣثﻼً احﺘﻤال اندکﯽ وجود دارد که ﻣارکسيسﻢ ،حﺘﯽ با برداشﺘﯽ صريحتر از کﻤونيسﻢ ،با رقيبان
آرﻣانشهری که حﺘﯽ به يادآوردن نامشان دشوار است ،اشﺘباه گرفﺘه شود) .بﯽگﻤان ايدئولوگهای بورژوا
که پيشتر ﻣارکسيسﻢ را به عنوان ديدگاه آرﻣانشهری نقد ﻣﯽکردند ،هﻤچنان به ايﻦ کار اداﻣه خواهند داد،
اﻣا ايﻦ ﻣوضوع نبايد ﻣا را شگفتزده کند يا بازدارد (.به هﻤيﻦ ﻣنوال ،بﻌيد است که جايگاه علﻤﯽ ﻣارکسيسﻢ
از ايﻦ اﻣر ﻣﺘأثر شود ،زيرا تحوﻻت سرﻣايهداری از زﻣان ﻣارکس به بﻌد ،بخش اعظﻢ آيندهی ﻣارکس را
روی زﻣيﻦ سخت قرار داده است و شواهد ﻻزم را برای اﻣکانپذيری کﻤونيسﻢ چندبرابر کرده است.
عﻼوه بر ايﻦ ،نقشﯽ که تصويری از آينده ،که در واکاوی اکنون لنگر انداخﺘه است ،ﻣﯽتواند در افزايش
آگاهﯽ طبقاتﯽ ايفا کند ،در قياس با زﻣان ﻣارکس نيز تغيير کرده است .اکنون ﻣانند آن زﻣان کﻤک به کارگران
برای درک ﻣاهيت ويژهی اسﺘثﻤارشان درون سرﻣايهداری ،راه افزايش آگاهﯽ طبقاتﯽ آنها است ،اﻣا با توجه
اجﺘﻤاعﯽ سوسياليسﻢ را به عنوان
ت شوروی و ﻣدلهای دﻣکراتيک
به ايدئولوگهای سرﻣايهداری که شکس ِ
ِ
ت خو ِد سوسياليسﻢ در بوق و کرنا کردهاند ،حﻤلهی ﻣسﺘقيﻢ به نوﻣيدی حاکﻢ بر زﻣانهی ﻣا نيز ﻻزم
شکس ِ
است .از ايﻦرو ،طرح کﻤونيسﻢ به عنوان بديلﯽ واقعگرايانه و ﻣطلوب که ذاتﯽ طرز کار جاﻣﻌهی
سرﻣايهداری است ،فراهﻢ آوردن جزييات کافﯽ برای فهﻢپذيرکردن ،جذابکردن و باورپذيرکردن آن به يکﯽ
از وظايف ﻣبرم دانشپژوهشﯽ سوسياليسﺘﯽ بدل شده است .و دقيقا ً به ايﻦ علت که ﻣا بايد کار بيشﺘر و بهﺘری
بر سر ايﻦ ﻣوضوع در قياس با گذشﺘه انجام دهيﻢ ،نياز به تﻤايز بينش خود از انديشهورزی آرﻣانشهری با
چرخشهای اشﺘباه و بﻦبستهای ﻣﺘﻌددش بيش از هﻤه اهﻤيت يافﺘه است.
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هنگاﻣﯽ که زيردريايﯽها برای نخسﺘيﻦ بار اخﺘراع شدند ،ﻣارک توايﻦ ايﻦ سوال را ﻣطرح کرد که آيا ﻣﯽتوان
به نحوهی ﻣقابله با چيزی که سﻼح نهايﯽ به نظر ﻣﯽرسيد انديشيد .اگر ﻣا هﻤهی آب اقيانوسهای جهان را

 او احﺘﻤاﻻً پاسخش را ﻣﯽيافت چرا که در ايﻦ صورت عﻤلکرد زيردريايﯽها،تا نقطهی جوش گرم ﻣﯽکرديﻢ
 ﻣارک توايﻦ چنيﻦ واکنش نشان. اﻣا ﻣا چگونه ايﻦ کار را انجام دهيﻢ؟ پرسش او باقﯽ ﻣاند.ناﻣﻤکﻦ ﻣﯽشد
. از ﻣﻦ پرسيدی که چه بايد بکنيﻢ؛ اﻣا از ﻣﻦ انﺘظار نداشﺘه باش که بگويﻢ چگونه بايد آن را انجام دهيﻢ:داد
، هدفﯽ ﻣطلوب برآﻣده از اﻣيدها و روياها:تﻤام عناصر انديشهورزی آرﻣانشهری در اينجا حاضر است
 ﻣارک توايﻦ ﻣانند هﻤهی آرﻣانشهرانديشها )يا شخصيﺘﯽ.وسايل غيرواقعگرايانه و نادانﯽ از شرايط ﻣوجود
 اﻣا او هيچ ايدهای نداشت،هدف ﻣطلوب نداشت
که در اينجا اقﺘباس ﻣﯽکند( هيچ ﻣشکلﯽ در تصويرسازی از
ِ
 به ﻣﻌنای کوبيدن ﻣيخﯽ بر تابوت انديشهورزی، در ايﻦ ﻣورد رسيدن به آن هدف.که چگونه بايد به آن رسيد
.آرﻣانشهری و در اخﺘيار گذاشﺘﻦ واکاوی ﻣارکس با نﻤونههای گوناگون ﻣﺘقابل است
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