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 )١٩٩٥وگو با اريك هابسبام ( گفت»: ها عصر نهايت«تاريخ در با عنوان زير كه  متن:  توضيحي از مترجم
و  ،مورخ شهير انگليسي ،اريك هابسبامبيست و چهار سال پيش بين وگويي است كه  گفتشود،  منتشر مي

منتشر  به زبان فارسي در دو بخشي جديد براي تحقيق اجتماعي انجام شد و اينك  در مدرسهدانشجويانش 
حال نوعي شرح ــ » ١٩٩٥وگويي با اريك هابسبام در سال  مقدمه بر گفت« اين متن ــ . بخش اولشود مي

هاي  وگو است. هر چند ابعاد پروژه كنندگان در اين گفت از زبان دو تن از شركتزندگي و نظرات هابسبام اجمالي 
اي  صفحه اي هشت تر از آن است كه بتوان در مقدمه گسترده ي طوالني زندگي، در يك دوره فكري هابسبام

شدت با  به«اش  در قرني كه زندگيهابسبام از تكوين فكري است ي يادشده شرح خوبي  توضيح داد، اما مقدمه
وگوي اصلي آغاز  گفت ودخ ،. بعد از اين مقدمه»داري ... گره خورده بود رخدادهاي مهم در تحول نظام سرمايه

زوال تدريجي مانند  ،وضعيت معاصر ماست ي چكيده بيانگر هاي جذاب و مناسبي كه رسششود. پ مي
در  ابعاد گوناگون توسعه ،ها انقالبفراز و فرود  روپاشي اردوگاه شوروي،فهاي روشنگري، جهان پس از  انديشه

و با همدلي به د و هابسبام صميمانه نشو دمكراسي، آزادي و انقالب مطرح مي ي و رابطهكشورهاي گوناگون 
فكري كه ي يها هاي فكري هميشه جذابند به ويژه جدال جدالپردازد.    درباره مسائل يادشده مي شرح نظرات خود

  هاي وگوي زير يكي از نمونه د كه هم به ما دور است هم سخت نزديك. گفتنپرداز  به ميراث قرني مي
 هاست. جدال/همفكري ديدگاه

 

  ١٩٩٥هابسبام درسال  كيبا ار ييوگو مقدمه بر گفت

  

  هاناگان ـ كالج واسار كليما

  اورلئان وين واليـ دانشگاه لو يمعظم بهروز 

  

است كه از  يجنبش كارگر يياز معدود مورخان استثنا يكيدرگذشت،  2012هابسبام، كه در اول اكتبر  كيار
او  ا،ي] امروزه در سراسر دن1[ برخاست. 1950و  1940 يها در دهه ايتانيبر ستيحزب كمون خدانانيگروه تار

مدت  ياو برا ي آوازه ي سترهاست. گ يجهان شك ي. نفوذ او بشمارند ياز مورخان بزرگ معاصر برم يكيرا 
مواجه شد، چنانكه در خالل دوران  يستياليسوس يشورو ريدر اتحاد جماه يريچشمگ تيبا محدود يديمد
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است كه  ني. طنز ماجرا در اافتندي، آثارش در آن كشور نه ترجمه شدند و نه انتشار »عمالً موجود سمياليسوس«
  بود. 1991تا انحالل آن در  1936) از CPGB( ريكب يايتانيبر ستيحزب كمون ياو عضو رسم

كه سرسختانه با آن مخالف بود،  يدار هيمهم در تحول نظام سرما يشدت با رخدادها هابسبام به كيار يزندگ
 يتاجر مصر زاده شد؛ پسر خرده يمستعمرات هيدر اسكندر ه،ي، همان سال انقالب روس1917گره خورده بود. در 

ـ  يشياتر ي نهيزم شياش پ بود، خانواده ناساساً ناموفق؛ اگرچه شهروند انگلستا يبلندپرواز و مبتكر ول شهيهم
 نيهنگام بازگشت از مدرسه، عناو ن،يدر برل 1933كه در  آورد يم اديداشت. هابسبام به  يهوديـ  يلهستان

، 1930 ي دهه يايتانيبر ير آرامش نسبصدراعظم آلمان شده است. د تلريكه آدولف ه خوانده يها را م روزنامه
عبارت بود از مدرس  شا يشغل دانشگاه ني، نخست1947كرد. در  افتيدر جيبركالج كم نگزيك يبرا يبورس

در  ريكب يايتانيبر ستيآشكارش در حزب كمون تيعضو ليدانشگاه لندن؛ اما احتماالً به دل ربكيدر كالج ب خيتار
افت تا به يامكان  اش ندهيفزا يالملل نيشهرت ب ي واسطه . اما بهافتيجنگ سرد ارتقا ن يها سال نيتر خالل تلخ

عضو  1978و در  جيكالج كمبر نگزيك ي، استاد افتخار1971در  نكهيسفر و پژوهش كند تا ا گريد يكشورها
 ربكيكالج ب سييمتعددش بر هم انباشته شدند. او ر زيو جوا ها هيبورس زيبعد ن يها شد؛ در سال ايتانيبر يآكادم

از دست  سميرا در مبارزه با فاش شيو رفقا ولوكاستبود. اگر چه هابسبام اقوامش را در ه 2012تا  2002از 
 ريباشد بدون آنكه اس يخيـ تار يجهان يرخدادها كيبود كه به او اجازه داد تا ناظر نزد يريداد، سپاسگزار تقد

  ها شود. آن  خوف و وحشت

به » هفدهم ي سده يبحران عموم« ي در دو بخش درباره يا نگارش مقاله يبار برا نينخست يبرا هابسبام
 يانداز گذشته و حال منتشر شد كه خود به راه ي در مجله 1954مقاله در  نيا افت؛يدست  كيشهرت آكادم

 يها دستخوش بحران هفدهم ي سده ياستدالل كرد كه اروپا ادشدهي ي ] او در مقاله2[ رسانده بود. ياريآن 
 نيبود؛ ا دهيفرا نرس ييو عروج بورژوا يدار هيسرما يزمانه هنوز برا رايشد، ز ياسيو س ياجتماع ،ياقتصاد يجد

 ليشهرت هابسبام به دل گر،يد يبود. از سو يدار هيبه سرما سمياز فئودال يمرحله در گذار عموم نيعصر آخر
 ي . در دههافتي يمعروف شد فزون »ياستاندارد زندگ ي احثهمب«كه بعدها به  يدر بحث رشينقش چشمگ

در  ها يسيانگل ياستاندارد زندگ ايبود كه آ افتهيموضوع اختصاص  نيبه ا  دانشورانه ي، زمان و توجه1950
  ]3[ .دادند يپرسش م نيت به ابود كه پاسخ مثب ي. هابسبام رهبر كسانريخ ايسقوط كرد  يعصر انقالب صنعت

و » كهن« يها به شكل شياز پ شيهفدهم و هجدهم ب يها سده ي درباره قاتشيتحق انيدر جر هابسبام
از ظهور  شيپرداخت كه مردم زحمتكش پ ييها وهيش يمند شد. او به بررس جدال و مبارزه عالقه »يبدو«

برداشت خود را از  ،يستياليها، و احزاب سوس اعتصاب ،يكارگر يها هيكارگاه و كارخانه و قبل از گسترش اتحاد
را كشف كرد،  »ياجتماع يراهزن« ،يشاصنعتيپ انيشورش يوجو . هابسبام در جستكردند يم انيب يعدالت يب

گسترده بود،  ايو استرال ايتاليبه جنوب ا ايتانيآن از بر ي كه دامنه يقياو ساخته بود. او در تحق كه خود ياصطالح
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و از  آمدند يشمار م به يقهرمانان مردم ،ييروستا ي عامه هنگكرد كه در فر فيتوص يراهزنان را كسان
 يهمتا«را  ي. هابسبام راهزنان اجتماعگرفتند يم ها يعدالت يو انتقام مردم را از ب كردند يثروتمندان مصادره م

] 4.»[كنند يهستند كه قاعده را اثبات م يآنها استثنائات«گرفت كه  جهيو نت دانست يم» فقرا يانفعال عموم
شوند،  يانقالب توانستند يمدرن چپ م ياجتماع يها با جنبش ييوندهايپ ايروابط  يبا برقرار يراهزنان اجتماع

جورج روده نوشته  ي) كه آن را با همكار1969( نگيسو تانيكردند. هابسبام در كاپ نياز آنها چن يچنانكه برخ
 يعني،  »انگلستان يكل عصر كارگران كشاورز« خيداد و تار ياديز ليقلمرو مطالعه را بسط و تفص نياست، ا

و  يرا بازساز يزراع يدار هيسرما يينها يروزيو كهن مقاومت در مقابل پ ريچشمگ يها صعود و نزول جنبش
 ريد كه درست زرا كشف كردن ييها كشمكش ي و گسترده ي] هابسبام و روده، جهان غن5»[كرد. يواكاو

  مانده بودند. يباق هناشناخت ييانگلستان روستا ي پوسته

)، ايتانيبر ستيگروه مورخان كمون گريكار هابسبام، همراه با كار ادوارد تامپسون و جورج روده (دو عضو د 
را آشفته و مغشوش نشان  يشاصنعتيكه مبارزات پ دنديرا به چالش طلب يجنبش كارگر يقرارداد يها خيتار
] كار هابسبام در 6[ شدند. ميتسل يكارگر نينهاد يها جنبش يو سرانجام به جهان مدرن عقالن دادند يم

 يعنيآورد،  شيپ ياجتماع خيو تار يجنبش كارگر خياو را به صف مقدم تار ،يشاصنعتياعتراض پ ي نهيزم
شناخته  تيرسم به  1950 ي در دهه خيمطالعه تار زيمتما يعنوان قلمروها كه تازه به قياز تحق ييها عرصه

  ]7[ شده بودند.

  

  1995اكتبر  16ما:  ي مصاحبه

  

آغاز كرد  »يجنبش كارگر«و  »ياجتماع« خيدر تار رگذاريتاث ي در ابتدا كار خود را با نگارش چند مقاله هابسبام
از همه  شيگوناگون است، اما تبحر او ب يادب يرا در چندجلد نوشت؛ او استاد ژانرها  يا گسترده خيو در ادامه، تار

 16وگو در  گفت نيتبحر. ا نياست بر ا يگواه د،يخوان يكه در ادامه م ييوگو در مصاحبه آشكار است. گفت
 وركيوير ندر شه »ياجتماع قيتحق يبرا ديجد ي مدرسه يِاجتماع رييتغ ي مركز مطالعه«، در 1995اكتبر 

و دانشكده در واكنش به انتشار عصر  ديمدرسه جد انيدانشجو انيبود م يبحث يتا حد زيانجام شد. محرك آن ن
فرانسه و  يها كه انقالب يجهان ي هابسبام درباره يچهارجلد قيمجلد در تحق نيخر، آ1994در  ها تينها

انجام  ديدر تبع يرانيا كيتئور ي مجله كي يمصاحبه اساساً با هدف انتشار برا ني] ا8[ خلق كردند. يصنعت
انتشار  اماارائه شد  ILWCHمصاحبه به  ني. سپس استاديبازا تياز انتشار مصاحبه از فعال شيشده بود كه پ
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مفصل منتشر كند. مرگ  ي شماره كياز  ييعنوان جز بود آن را به دواريام هيريتحر ئتيه رايافتاد ز قيآن به تعو
  توجه ما قرار داد. مورد گريمصاحبه را بار د نيهابسبام ا

مهم كار و تحول  يها مصاحبه بر جنبه نيدارد. ا تيرغم گذشت زمان، هنوز موضوع هابسبام، به ي مصاحبه
به اجمال  يكنون ي شدند. مقدمه يبزرگ راتييها دستخوش تغ  جنبه نيكه ا شود يمتمركز م ياو در زمان يفكر
كه هابسبام به آن پرداخت،  يثمباح اني. در مكند يم يرا مشخص و واكاو رييتغ نيا ي نكات برجسته يبرخ

 كرديرو ي ) بحث او درباره١را جلب كرده است: ( ياز همه نظر مورخان جنبش كارگر شيب ريمسائل ز
. يدمكراس ي او درباره ي) دورنما٣و ( يخيتار قيخود تحق ي دامنه ي ) افكار او درباره٢( خ،يبه تار يستيماركس

جستار و چند  نيا نيب ي مقدمه رابطه نيو پربار زنده بود. ا ينسال غ  مصاحبه، هفده نيهابسبام بعد از ا
كه هابسبام در  ياز موضوعات يخواهد كرد. برخ يطور خالصه بررس او را به يبعد يكارها يديكل ي هيدرونما

 يبرابر ي ندهيآ ي را درباره شيها دغدغه ميتا بتوان كند يآنها بحث كرد، به ما كمك م ي مصاحبه درباره نيا
  .ميدرك كن تر قيبهتر و دق شدن يدر عصر جهان يماعاجت

  ست؟يماركس نهيپار كي

 دهيبال كيبر متون كالس يمتك يكه در سنت فكر كند يم فيتوص يستيمصاحبه خود را ماركس نيدر ا هابسبام
 ،يو متفكران شورو يمركز ياروپا لسوفانيشامل آثار ف تر، قيعم يسنت را گسترش داد كه مطالعات نيشد، اما ا

 يها دهه يفكر يها انيهنوز مخالف جر ،»داد قيتطب«را  كردشيبعدها رو نكهيبا ا ي. حتگرفت يدر بر م زيرا ن
آلتوسر قدعلم كرده بودند. در جهان  ييمانند هربرت ماركوزه و لو ييها تيبود كه در آن شخص ١٩٧٠و  ١٩٦٠

برخورد  »انهيعام«و  »يبدو« سميبا ماركس زيرآميتحق ياز مد روز با نظر تيگراها به تبع كه چپ يكيادمآك
 ياظهارات ني. چنبرد يلذت م »ستيماركس  نهيپار« كي ي خود به منزله تيوه نييهابسبام از تع كردند، يم
بزرگ  ي دوم، از مجموعه يجنگ جهان انياو از ماركس را پنهان كند. در جر دهيچيدرك و فهم پ توانست يم

اثر چندان موردتوجه اغلب مورخان قرار نگرفته بود. در  نيآموخت، هرچند ا اريماركس بس يها نوشته دست
از  هينوشتن سرما يكه ماركس برا يدفاتر سه،يآثار، گروندر نيا يها دهياز گز يا شتازانهيپ ي ، ترجمه١٩٦٤

خواند و  اريرا بس سمي] هابسبام ماركس و ماركس٩[ منتشر كرد. يسيها كمك گرفته بود، به زبان انگل آن
 لسوفيو ف ييايتاليا پرداز هينظر ،يگرامش ويبه آثار آنتون ياسيس يواكاو يشد. برا يبيتر و ترك اش خودآگاه فلسفه
 ي. كوهن را براي. ايج ،يليتحل لسوفيو كار ف] ا١٠[ آورد. يرو ك،يقدرت هژمون پرداز هيو نظر سيپراكس
 كيپرات يها مدل ي] و برا١١[ ستود يمدرن م كيبا گفتمان آكادم سميدادن ماركس در انطباق شيها تالش

  آورد كه با مكتب آنال در فرانسه مرتبط بود. يرو اريع  تمام خيتار ي دهيبه ا يخيتار
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 ي توسعه يربنايبر مدل روبنا و ز ١٩٨٠ ي در دهه گريد دهد، يم حيمصاحبه توض نيهابسبام در ا چنانكه
چارچوب  يـ فناورانه تا حد ياقتصاد يربنايز«گرفت كه  جهي. او نتگذاشت يطور نامشروط صحه نم به يخيتار

درون آن  تواند يم يفرهنگ يها زمانمتفاوت سا يها از شكل يكه كه تنوع گذارد يم اريرا در اخت ييو حدومرزها
 يابزار تواند يكاربرد ندارد، اما م ي/ روبنا اگرچه در هر موردربنايكه مدل ز كرد ي] او فكر م١٢[ .»ديبه وجود آ

كه به نظر  يفهم ،»شوند يبا هم سازگار م زهايچ«موضوع باشد كه چگونه  نيسودمند، اگرچه زمخت، در فهم ا
ها از  موضوع بود كه چگونه انسان نيفهم ا گريبود ــ هدف د يخيتار نييتب ياز دو هدف اصل يكياو 

چرا « داند ينم وندهاست،يپ يوجو در جست شهي. هابسبام كه همافتنديتكامل  يكنون تيبه وضع ينيغارنش
 .»كنند يعمل م يا حرفه انيگو شيشكل تحوالت بهتر از پ ينيب شيدر پ يگاه ،يليرتحليغ ي طراحان مد، گونه

از آن هستند  يحاك اي دهند يرا نشان م تر عيوس يكه روابط ييايگو اتييپرابهام و جز ونديبه پ شهي] او هم١٣[
به علوم و هنر اختصاص  ييها فصل اش، يدار هيسرما خيمجلدات تار يكه در تمام ديبال يخود م مند بود. به عالقه

  باشند.  جامعه خياز تار يبخش دياست، چرا كه آنها با افتهي

را  ريناپذ و اجتناب يضرور ييها بود. مورخ ممكن است گام دهيرس زين كيكالس يبه انكار جبرباور هابسبام
و روبنا  ربنايز نيب ي رابطه ينيب شياما پ دهد، يم حيتوض ينيرا به صورت پس يخيتار ندينشان دهد كه فرا

را  قيتصد نياما ا كرد يم قيتصد ار يريشامدپذيپ تيناممكن است. هابسبام با اكراه واقع ينيشيصورت پ به
  ]١٤[ .دانست يم يفكر يشانيپر ينوع

كه در  يتيترب زيو ن يعلن ستياست كه او با وجود صرف وقت فراوان به عنوان كمون نيا زيانگ شگفت موضوع
 رفتهيپذ ريكم تأث اريبس يستينياستال يكارش از ارتدوكس ياصل يها انيبود، جر دهيد ايتانيبر ستيحزب كمون

و  ها يينو  چپ ايدر راست  دمكرات اليچه سوس سم،ينياست. اگرچه هابسبام از حمله به مخالفان استال
 يها جدل يمدارا عدم هيو روح زيتند و ت يسترياو هرگز با ه يها نداشت، مخالفت ييدر چپ، ابا ها ستيتروتسك

 انيب يو تابع بحث و بازنگر دهيسنج يها يعنوان داور  نشده بود، بلكه برعكس به انيب يستينياستال كيكالس
» دوگانه يانقالب«شاهد  ١٨٤٤تا  ١٧٨٩ نيب يها . مثالً تصور او كه سالبودن ي. كار خود او اما جزمشدند يم

 يرهايو تفس ربنايدر انگلستان ــ از مدل روبنا ـ ز يدر فرانسه و انقالب صنعت ياسيس يبوده است ــ انقالب
 حيتوض نانكهداشت. چ زين يياو بها كيدئولوژيا يو مدارا ي] اما آزاد١٥[ .كند ينم يرويپ يستيماركس ي نهيريد
 يها  دگاهيسرعت كشف كردم ... كه با توجه به د به راينوزدهم شدم، ز ي زود اساساً مورخ سده يليخ: «دهد يم

به بعد نوشت، بدون در  ١٩١٧ ي درباره يزيچ توان ينم ستم،يب ي سده ي درباره يو شورو يحزب يقدرتمند رسم
  ]١٦[ »شد. ممحكو ياسياحتمال كه به عنوان مرتد س نينظر گرفتن ا

  تي: مرد زبرروايدار هيسرما مورخ
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 خيوتمام است. به نظر او، تار تام خيدورنگر و تار دگاهيبه د يجد يبنديهابسبام، پا خيتار گريد تيخصوص
كه از  يكيآكادم ريتمام و كمال است. در تصو خيتار ينما بلكه سرشت ستين خيتار ي ررشتهيز ياجتماع

نهفته است.  يطنز شود، يم ميترس ياجتماع خيو تار يكارگر  جنبش خينگهبان تار سيقد ي هابسبام به منزله
 يا رشته دانش يشدت مخالف مرزبند زده بود، به  دست جهينت يب يا به مبارزه ١٩٦٠و  ١٩٥٠ يها او كه در دهه

جنبش  خيكه تار كرد ي] او استدالل م١٧[ بود. »ياجتماع خيتار« اي »يكارگر جنبش  خيتار«خاص با عنوان 
 انياست. م خيتار يواقع ي  هيثابت، جوهرما يها روابط، نه ذات ت؛اسناقص  هيسرما خيبدون درك تار يكارگر

ساخته  يدار هيسرما خيتار رامونياست كه پ يديجد ي رشته دانش ،كانون نيتر مناسب هيكنش كار و سرما
بود كه  يافراد نيتر اما از جمله موفق كرد ياعتراض را مطرح م نينبود كه ا يكس ني. هابسبام نخستشود يم

)، سه مجلد ١٩٦٨تا اكنون ( ١٧٥٠از  ،ي. كتاب او، صنعت و امپراتورشود يكار ممكن م نيچگونه ا دنشان دا
، ١٩١٤ـ١٨٧٥ ي) و عصر امپراتور١٩٧٥( ١٨٥٧ـ١٨٤٨  :هي)، عصر سرما١٩٦٢( ١٨٤٨ـ١٧٨٩عصر انقالب، 
 نيرتريچشمگ ه) از جمل١٩٩٤( ١٩٩١ـ١٩١٤كوتاه،  ستميب ي : سدهها تينها يآن، عصر ب ي همراه با دنباله

] در واقع ١٨[ .نديآ يبه شمار م ١٧٨٩در عصر پسا  يدار هيسرما خينگارش تار يبرا يستيماركس يها تالش
متصور بود. او بعدها  ١٩١٤ـ١٧٨٩از  يدار هيسرما خيتار يبررس يكه هابسبام كار خود را برا رسد ينظر م به

او  ياصل تيدنباله. ن يبا سه بخش و در واقع نوع ،يلتر از مجلدات قب بس بزرگ يرا افزود، كتاب ها تيعصر نها
  از كار در آمد. ,h نيشيكامالً متفاوت از آثار پ ها تيهر چه باشد، عصر نها

 يستيماركس كيكالس يرهايدر سه جلد نخست بر تفس خيهابسبام از مراحل تار يينما و سرشت يبند دوره
 ليتبد ييتوانا يانقالب يها كه توده« نظر دارد» يديجد ي جامعه ليتشك«استوار است. عصر انقالب به 

را  يدار هيسرما يدگرگون ه،يا] عصر سرم١٩[ ».داشتند ياجتماع يها را به انقالب روانه انهيم يبراليل يها انقالب
 يركود بزرگ ــ ركود اقتصاد نيتا نخست» حزب نظم« يروزيو پ ١٨٤٨} يها از زمان شكست {انقالب

به  دادهايچرخش رو يكارگر را برا يها توده يو ناتوان كند يثبت م يزمان بِيــ به ترت ١٨٧٠ ي دهه يها سال
 ا،يتانيو همراه با آن صنعت عمالً مسلط بر اش يبراليل ظمظفرمند و ن يبورژواز ي. از پكاود ينفع خودشان م

هابسبام را  قيتحق يپراتور . عصر ام»سمياليامپر ي دوره: «شود يآغاز م يدار هيسرما خيدر تار ديجد يا مرحله
 ي مظهر مرحله يدار هيرا كه سرما نيلن يها و استدالل كند يم ليتكم ١٩١٤تا  ١٧٨٩ يها سال ي درباره

. هابسبام آورد يم ادياست به  ،يدار هيسرما ي ــ مرحله »نيواپس«ــ نه  »نيآخر« ،يدار هيسرما ي رفته شيپ
 ي به بعد سده ١٩١٤بد، از  ايوجود ندارد ... خوب  يبراليل يبورژواز ي به جهان جامعه يبازگشت«  :رديگ يم جهينت

  ]٢٠[ »تعلق دارد. خيبه تار يبورژواز

با  ادشدهي ي گانه كه هابسبام كار خود را به فرجام رساند، سه ياسيس يكننده در فضا نگران راتييوجود تغ با
 نيتر بزرگ يهست برا ييهنوز جا ايآ. «رسد يم انيبه پا روزمندانه،يهر چند نه چندان پ دوارانه،يام يلحن
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همراه هم  ،يانسان يازهاين يها از واهمه اشدهآزاد، ره كه در آن زنان و مردانِ يجهان نشيبه آفر ديام دها،يام
  ]٢١[ »خواهند داشت؟ چرا نه؟ يسعادتمند يعادالنه زندگ يا در جامعه

 »ستميه بكوتا ي سده خيتار«آنچه خودش  اي ها، تيدر عصر نها يعنيمجموعه}،  نيهمه، در دنباله {ا نيا با
از  ياند. بخش روشن يها حل كه فاقد راه آورند يسر برم ديجد ييها . ترسشود يم تر كيوهوا تار حال نامد، يم

 يها ييو زوال توانا شدن يجهان ديتهد ي هاست كه دربار يديجد يها ياز نگران يهابسبام ناش يشانيپر ليدال
و اقمار  يشورو يفروپاش ي كننده ثبات ياست كه از اثرات ب ييها ترس گر،ي. علت دكند يدولت احساس م

داشت. هابسبام به در او وجود  دهد، يم كايبه قدرت آمر تيوضع نيكه ا يعمل نامحدود يو آزاد يشورو
 يها تيواقع يرا قربان كيدمكرات يها يبند يبود پا رحاض يمتماد يها مدت ،ييايتانيبر يستيعنوان كمون

  كند. كياستراتژ ياسيس

  متنوع يدگاهيد ؛يدمكراس

 يدمكراس يمبارزه برا كرد، يم فاياو ا ي شهيدر اند ينقش بزرگ يبرابر ياز ابتدا تا انتها مبارزه برا نكهيا با
داشتند از استمرار  ياو همدل يعموم كرديدر جناح چپ كه با رو ياريداشت. بس يكمتر تياو اهم يبرا شهيهم

 يميكه ارتش سرخ، رژ ١٩٥٦پس از  ژهيو به دند،ياز او رنج ريكب يايتانيبر ستياو در حزب كمون تيعضو
از  ياريكشورش بود سرنگون كرد. بس شدن زهيو دمكرات ياستقالل مل يرا در مجارستان كه در پ يستياليسوس

ترك كردند اما  ١٩٥٦و در سراسر جهان، از جمله دوستش ادوارد تامپسون حزب را در  ايتانيدر بر ها ستيماركس
 داد، يم ليتشك نيدر برل اش ياو را خاطرات دوران نوجوان ياز سرسخت يخشك نكرد. ب هابسبام حزب را تر

از  يروشنخاطرات  نيمبارزه كند. همچن سميتا با فاش وستيپ ستياز جوانان كمون يكه در آن به گروه يشهر
 ونيسفر كرده بود و درون كام سيسپرده بود، آن هنگام كه به پار اديخلق به  ي كارگران در جبهه يهمبستگ

 گر،يد ي] از سو٢٢[ .گرفت يم لميف ١٩٣٦ هييدر ژو لياز تظاهرات بزرگ روز باست يلمبرداريمخصوص ف
كه  داد يشكل م ش،يها وسال سن ترها و هم بزرگ ها، ستياز كمون يبه نسل يوفادار زياو را ن تياز شخص يبخش

  شان داده بودند.  آرمان يجان خود را برا

متاثر بود.  زين يپارلمان يبه دمكراس فشيضع مانياز ا ريكب يايتانيبر ستيهابسبام در حزب كمون تيعضو
كه ممكن است در  دانست ياز حكومت م يرا شكل يعمدتاً شكاكانه بود. او دمكراس ينگرش او به دمكراس

 ،. او خوداتكاست رقابليو غ وارنااست ياسيو س ياقتصاد يها بحران يها خوب شكوفا شود اما در زمان ييها زمان
فقط در  يركود بزرگ تجربه كرده بود، آن هنگام كه دمكراس انيرا در جر يياروپا يها يدمكراس يفروپاش
مانده بود. نخبگان در اغلب اروپا به  يباق داريپا يخيظ تاراز لحا يغرب يها يدمكراس نيتر يو غن نيتر باثبات
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 سمياز فاش زياز آنها ن ياريخود حراست كنند و بس يازهايتا از امت ردندآو يرو احمقمبتذل و  يكتاتورهايد
  كردند. تيحما

در هابسبام نبود. چنانكه در مصاحبه  كيدمكرات ياقيعدم شورواشت يبرا ليتنها دال ١٩٣٠ ي او از دهه تجارب
در حال  يبه ارتقاء رشد در كشورها يبتواند كمك يهرگز قانع نشده بود كه دمكراس كند، يبه وضوح روشن م

 يبود كه اول رشد اقتصاد نيا يورباچفپساگ يو اتحادشورو يستيئپسامائو نيتوسعه بكند. پند او به نخبگان چ
  كشور. كردن زهيبعد دمكرات

زده شدند،  شگفت كيبه حقوق دمكرات يياعتنا يو ب يهابسبام از حكومت شورو تيكه از حما ياز افراد ياريبس
: سپارند يم يارتدوكس است به فراموش يستيماركس ي هياز نظر يذات يرا كه بخش ييبورژوا ينقد دمكراس

 يدمكراس الي. ظهور سوسكرد يم يتنظرا نيچن رشيمستعد پذ ژهيو نسبتاً ارتدوكس هابسبام او را به سمِيماركس
 ستمينوزدهم و ب يها در سده يصور يدمكراس ريپذ را به شكل انعطاف يستياليسوس يها نگرش يطور كل به

 زيدر حكومت آنها ن يشدند و حت» بورژوا« استمدارانيبا س ييها وارد ائتالف ها ستياليكرد، چنانكه سوس ليتبد
 يزده بود توجه »ييبورژوا يها يدمكراس«ها برچسب  كه بر آن ييادهشركت كردند. اما خود ماركس به نها

ــ  آورد يبه وجود م »ايپرولتار يكتاتوريد«موفق،  يها كه انقالب آموزاند يم كيكالس سمي. ماركسكرد ينم
م يرژ ني. بپژمرد يم سمياليدولت با پاگرفتن سوس نياما ا ،يدار هيسرما تيبر اقل يپرولتر تياكثر يكتاتوريد

برخوردار  يميرژ ي توسعه يبرا يكم يارتدوكس جا سميماركس نده،يآ يآنارش ميو رژ يپرولتر تياكثر يانتقال
مردم پرولتر  ريچشمگ تيبرجسته شد كه اكثر هيدر روس ژهيو معضل به ني. اكرد يعام ارائه م ياز حقوق مدن

  نبودند.

 سد،يبنو هيانقالب روس ي رها شد تا درباره ريكب يايتانيبر ستيحزب كمون يها تيكه هابسبام از ممنوع يهنگام
به رشد شوراها  ياديز ي داشت. هابسبام هرگز عالقه كيدمكرات ي به مسائل توسعه يا عالقه ديرس يبه نظر نم

به نقش آنها در انقالب  اي ١٩٠٥از  سپ هيروس يبر مشاغل) در امپراتور يو متك يمنتخب مردم ي(شوراها
 يرا به شكل ها ستيماركس توانست ينگرش م نيكه ا دهد يهشدار م وينشان نداده بود. نوربرت بوب هيروس

  ]٢٣[ كند. اعتنا يب كيحقوق دمكرات يخطرناك به مبارزه برا

  شدن يها و جهان دولت ،ي: نابرابر١٩٩٥پس از  تحوالت

 ي، هابسبام در حال١٩٩٠ ي دهه ليهابسبام شد. در اوا يدر تحول فكر يديكل يما مصادف با زمان ي مصاحبه
گوركن خود را در شكل  هيرغم تصورات ماركس، سرما كه به ديرس جهينت نيبه ا نوشت، يرا م ها تيكه عصر نها

را  ييها كه بحران يدار هيواقع، سرمادر . ديآفرين ،بود ادعا كرده ستيكمون فستيبه آن نحو كه مان ايپرولتار
 شيخود گوركن خو د،نده يسوق م سم،ياليسوسسوي اما نه ضرورتاً به  ر،ييتغ يكه نظام را به سو ديآفر يم
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در حال حاضر وجود نداشت بلكه هابسبام اعالم كرد كه  يستياليانقالب سوس يبرا يانداز تنها چشم است. نه
  احتماالً هرگز وجود نداشته است.

زده نشدند،  تفكر او شگفت انيودند، از جركه با كار هابسبام آشنا ب ي، افراد١٩٩٥ما در  ي زمان مصاحبه در
 شهير يا يو ناكام يهابسبام در دلسرد جيكرده باشند. اما نتا رتيح رشييتغ ي گرچه ممكن است از گستره

گرفته  منشاء ١٩٨٠و  ١٩٧٠ يها دهه خردر اوا ايتانيبر ياروپا و جنبش كارگر يستياليداشت كه از تجارب سوس
كارگران  يشرويكه پ رسد يبه نظر م«ماركس اعالم كرده بود كه  ادبودي ي هيدر خطاب ١٩٧٨در  تر شيبود. او پ

كارگر و هم  ي سده متوقف شده است. هم طبقه نيدر ا شيسال پ يتا س  وپنج ستي... حدود ب يو جنبش كارگر
  ]٢٤[ »اند. از بحران بوده يا دستخوش دوره داز آن زمان به بع يجنبش كارگر

 ليمانند ن ايتانيدر بر يجنبش كارگر استمدارانيس يسرعت از سو به هيخطاب نيهابسبام در ا يها استدالل
 يادياقتباس شد و كمك كرد تا بن نده،يآ ريوز بلر، نخست ي) و تون١٩٩٢ـ١٩٨٣رهبر حزب كارگر ( ناك،يك

 ستميب ي سده انيدر پا ستانانگل استيكه بر س يفراهم آورده شود، موضع »ديكارگر جد«{حزب}  يبرا يفكر
 يميدژ قد ،يدي كارگرانِ ي اظهار كرد كه طبقه يسخنران نيبود. هابسبام در ا رهيچ كميو ستيب ي و آغاز سده

كارگران ماهر، كارگران  انيدرون كارگران، م ياجتماع يبند هيشدن است. ال كوچك در حالِ ،يجنبش كارگر
 يهمبستگ يمهاجرت گاه ي نهيشيجنس و پ يها است؛ تفاوت شياو كارگران كمتر ماهر در حال افز ديسف قهي

را   گسترده ي ا مجادله ،يسخنران ني. اكشد يبه آزمون م يا منطقه سميوناليرا همانند ناس يسنت يجنبش كارگر
 تر شيپ يها گروه يابي را كه از سازمان ياستدالل كردند كه هابسبام منافع ياري. بسختيدر چپ برانگ

هابسبام را  گرانيكم گرفته است. د دست شود، يقدرت طبقه كارگر م بيزنان و مهاجران، نص ندمان تحرك، يب
 ي متهم كردند. مجادله درباره كرد، يكه اغلب زنان را سركوب م يكارگر سنت ي فرهنگ طبقه ليبه تجل
 تيحما عدم كه يشدت باال گرفت، انتخابات گلستان بهان ١٩٧٩با انتخابات  يجنبش كارگر ينارسا يها جاذبه

  كارگر را از حزب كارگر نشان داد و مارگارت تاچر را به قدرت رساند. ي طبقه ريچشمگ

شد كه  ياصالحات اجتماع يگسترده برا يحزب جاديدر ا ناكيك لين يها ، هابسبام مدافع تالش١٩٨٠اواخر  در
، هابسبام كه ١٩٨٨گرا نداشت). در  فرقه يافراط  چپ يبرا يي(و جا گشود يم روها انهيها و م مستقل يراه را برا
 نيكاران ابراز تاسف كرد، ا محافظه يروزياز پ د،آلمان را مخاطب قرار داده بو يها دمكرات الياز سوس يكنفرانس

. كرد يم ديتهد »يبه نابود است،يدر س يحزب كارگر و كل چپ را به عنوان عامل ،يجنبش كارگر« ،يروزيپ
كاران، خواهان  مخالفت با محافظه يباشد. او برا ليدخ زيعوامل در سراسر اروپا ن نيكه هم ديترس يهابسبام م

] هابسبام ابتدا ٢٥[ شد.» چپ كه هنوز در اروپا وجود دارند يا احزاب توده رامونيپ يها راتدمك ي ائتالف همه«
 ياجتماع يبه برابر يبنديداشت اما از فقدان پا يهمدل دي{حزب} كارگر جد جاديا يبلر برا يتون يها با تالش

  ]٢٦[ »شلوارپوش. تاچرِ كينه  ميخواست يشده م حزب كارگر اصالح كيما «دلزده شد. هابسبام اظهار كرد: 
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كه به تالش  ،يحزب كارگر ريوز نخست«گفت كه  ٢٠٠٢بلر را از جنگ عراق محكوم كرد و در  تيحما او
 ديترد يــ ب كند يم تياز سردمداران جنگ تبع ژهيــ و به و كند يمباهات م ،سردمدار جنگ باشد نكهيا يبرا
  ]٢٧[ .»ستيهضم ن  قابلِ ميبرا

موضوع بود كه ماركس كجا درست گفته بود و كجا  نيا يابيبازارز ندي، در فرا١٩٩٥ ي در مصاحبه هابسبام
 ،بود اش يميقد يها بخش نوشته فناورانه كه الهام رييو تغ شدن دستيبه معضالت ته انيجر نينادرست. در ا

نباشد، باز هم  ياجتماع رييتغ يكارگر عامل اصل ي كرده بود، طبقه ينيب شيطور كه ماركس پ بازگشت. اگر آن
 بازارِ يِدار هي. سرماشد يم دييتا كند، يم جاديا شدن يكه جهان يشدن دستيته ي باره تر ماركس در بزرگ يواكاو

روند  نيا تيبه قدر كفا ٢٠٠٩ ـ٢٠٠٨د. ركود بزرگ بون شحل قادر به كه خود ديآفر يمعضالت شهيآزاد مثل هم
معنادار نبود. هابسبام  يها حل راه يدارا نكهيداد ولو ا ييصدا دگاهيد نيبه ا »لجنبش اشغا. «كرد يم دييرا تا

و  اءيرا اح ييها استدالل شتريو ب شتري. هابسبام بديد يم تيو بربر سمياليسوس نيانتخاب را ب شياز پ شيب
 وجه چيه هب سمياليسوس يروزيمطرح كرده بود. پ يپراتور در عصر ام اطيكرد كه با احت ديو تاك تيتقو

 فياست. با تضع ينامحدود و قطع يآزاد در نابود رقابت يِدار هيسرما يياما توانا ست،ين ريناپذ اجتناب
 ي او درباره نشيب شدن، يدولت در اثر جهان ييتوانا ديو تهد ياقتصاد يها و تكرار بحران ديو تشد ييگرا هياتحاد

 يمعضالت مستلزم اقدامات نيا فيتخف ايحل «كه  رفتگ جهينت ٢٠٠٠سال  يو تار شد. در سخنران رهيت ندهيآ
 اياز آن را با شمارش آرا  يتياحم چيه توان ينم نيقيبه  باًيباشد ــ كه تقر يمستلزم اقدامات دياست ــ با

 اي يدرازمدت دمكراس ياندازها چشم يبرا كننده بيترغ ييدورنما ني. اافتيكننده  مصرف يها تيسنجش اولو
كه رخ  ميرا تصور كن يتيبربر ميتوان يما نم«استدالل كرد كه  ٢٠٠٦] در ٢٨[ .»ستيجهان ن يدورنماها يبرا

است كه در سطح  نيحل ا راه كي دنيبه تصوركش ي. تنها راه برادهد يخواهد داد اما روشن است كه رخ م
  ]٢٩[ .»يبازار و دمكراس نيب يا مصالحه م،يدست به اقدام بزن يجهان

دولت در حفاظت از محرومان و  ييبر توانا شدن يجهان ريتاث كرد، يبر آن تمركز م شياز پ شيهابسبام ب آنچه
 اي خورد يشكست م يدار هيكه سرما يهنگام شرفته،يپ يصنعت يدر كشورها ،يخيبود. از لحاظ تار رانيپذ بيآس

انصاف و  يا ذره ،يبرابر يمختصر كم و دست گذاشتند يم دانيها پا به م دولت شد، ياز حد سركوبگر م شيب
 ييكرده و همان توانا فيها را تضع دولت يها تيظرف يمدرن امروز شدن ي. اما جهانكردند يعدالت، را برقرار م

در  شيزندگ يها سال نيمحدود كرده است. هابسبام در واپس استيس نيها را در صورت انتخاب ا دولت
و امكان  ياجتماع يِبرابر يماند و عزم او برا يگرا باق چپ شهيهم اومعضالت بود.  نيا يها حل راه يوجو جست
  ماند. يباق شا ياصل يها از دغدغه شهيهمگان، هم يبرا يغن يزندگ

 كيشدت به ار كنندگان به مصاحبه ي همه م،يرا مطرح كرد يدشوار يها مصاحبه پرسش نيچه ما در ا اگر
ي  هابسبام در مدرسه ي طرفداران ناوابسته ايهمكاران  ان،يعنوان دانشجو . ما بهگذاشتند يهابسبام احترام م
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را به  شيها درس م،يآموخت ياو م يها . از كالسمياش بود ساالنه يدارهايانتظار د چشم يپژوهش اجتماع ديجد
  بود. مي. دلتنگ او خواهميبرد يلذت م شيها يها و شوخ و از داستان ميگذاشت يمباحثه م

  

  )١٩٩٥هابسبام ( كيبا ار وگو گفت
  يگراند/ ناصر مهاجر/ بهروز معظم زيهاناگان/ ل كليما

  

نشر نقطه انجام گرفت، اما هرگز  يكه برا ييدئوياست و ي: متن حاضر، مصاحبه/بحثراستاريو ادداشتي
 يبرا راكوسيكرد. از باربارا س ينيمصاحبه/بحث را بازب نيا يسيهابسبام متن انگل كيمنتشر نشد. پروفسور ار

  .ميمتن سپاسگزار نيكردن ا ادهيكمك به پ

مصاحبه/بحث شركت كنند.  نيدر ا رفتندياز پروفسور هابسبام تشكر كنم كه پذ لميما زياز هر چ شي: پيمعظم
 ستي) مورخ ماركسنيتر مهم ديشا ي(و حت نيتر از مهم يكيعنوان  است تا با شما به يفرصت مغتنم نيما ا يبرا

. ميوگو كن گفت ماًيگراست، مستق چپ شنفكرانما رو ي مسائل كه دغدغه نيتر از مهم يبرخ ي ما، درباره ي  زمانه
 نيآخر تيگستره، تنوع و اهم م،ياغلب آثار شما بحث كن ي درباره ميكرده بود يزير ابتدا برنامه نكهيبا ا

آن  يها هيدرونما ي درباره مان يها پرسش يتمام باًي، ما را به تمركز تقر١٩٩١ـ١٩١٤ ها تيتان، عصر نها كتاب
كه در آن  يا بالواسطه تيموقع ي وگو درباره گفت ي از وسوسه ميتوان ينم رسد يم ظركتاب سوق داد. به ن

دعوت ما را  زي] ن٢[ گراند زي] و ل١[ هاناگان كليكه ما مي. ناصر مهاجر و من خوشحالميزيبگر ميكن يم يزندگ
  .ميشما بحث را شروع كن يها بهتر است با پرسش كل،ي. مارفتنديبحث/مصاحبه پذ نيشركت در ا يبرا

در  الملل نيسازمان عفو ب يچند سال قبل، در سخنران ك،ي. اركنم يپرسش آغاز م كي: من با هاناگان

يكي از معدود چيزهايي كه بين ما و «كه  دياستدالل كرد» كاربران يبرا يي: راهنماتيبربر« ي آكسفورد درباره
ي هجدهم به ارث  سده گري وشنها است كه از ر اي از ارزش سقوط شتابناك به تاريكي قرار دارد، مجموعه

 اي. اما آزند يموج م ها تيدر سراسر آثار شما از عصر انقالب تا عصر نها يم، دفاع از روشنگربه نظر» رسيده.
عنوان عامل  كه شما به ستين يوار ذره يشامل فردباور ده،يبه ارث رس يكه از روشنگر ييها مجموعه ارزش
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اواخر  »يجهانِ در حال فروپاش« ايآ د؟يديكش ريبه تصو ديدر عصر جد لقجماعت و تع يتمام معنا ي كننده ليزا
  گنجد؟ يم يكه در سنت روشنگر ستيها ن از ارزش يا كاركرد مجموعه ي جهينت يكم تاحد دست ستم،يب ي سده

 يفردباور ي درباره يزيــ من چ ياست. روشنگر يشامل فردباور يدارم كه روشنگر نيقي: بله، هابسبام

: مثالً، برخورد كنم ينم شان دييخصوص تا كه به رديگ يدربرم زيرا ن يگريد يزهايــ چ دانم يوار نم ذره
 ي با دوره كسرهيرا  يگرروشن ميتوان ينم كنم يهمه، فكر م نيخوب نبود. با ا يليبا زنان خ يروشنگر

بنا به اصطالح  »يتجار ي جامعه«ــ  يدار هيبا سرما قتيدر حق ايكه در آن شكوفا شد،  ميريبگ يكي يا يخيتار
 كنم ي. مثالً فكر مكردند يم يتلق يآن را همبسته با روشنگر ،مردم آن زمان كنم يــ كه گمان م تيآدام اسم

است.  يدار هيمنطق سرما قتيو در حق يمصرف ي جامعه يدار هيسرما ي وسعهت امديپ ياديوار تا حد ز كه فرد ذره
همه،  نيگونه كه بود دفاع كرد، با ا آن يدرصد از روشنگر ١٠٠ توان ينم يقيطر چيكه به ه ميرياگر بپذ يحت

 ،يآزاد ،يمانند زندگ يحس بزرگ اتيهياز بد يا   ما همه به خانواده گفت، يهمانطور كه برنارد شاو م
  .ميتعلق دار يو آزاد يو برادر ،يو برابر يخوشبخت يوجو  جست

 ي كه سده ديكن يمرتبط، مطرح م يرشته نظرها كيآكسفورد بعد از  ي: خوب، در همان سخنرانهاناگان
نوزدهم تا  ي كه از سده تيمدن« شرفتيپ ي دهيبود. اكنون ا »يو اخالق يماد« شرفتياز پ يبيشاهد ترك ستميب

و شما  مين بار با آثار شما مواجه شدينخست يواقع برا مانند ما كه به يافراد ي، برا»رخ داد ستميي ب سده لياوا
 يكم م،يآور يم اديبه  ١٩٥٠ ي در دهه »ياستاندارد زندگ ي مباحثه«كنندگان در  شركت  نيتر از مهم يكيرا 

» بلند نوزدهم ي سده« ي انداز شما  درباره كه چشم كند يسوال به ذهن خطور م ني. ارسد يبه نظر م زيآم طعنه
  كرده است؟ يرييچه تغ ديكن يبه آن نگاه م »ستميكوتاه ب ي سده«كه از منظر  يهنگام

كرده است. هرگز نگفتم كه استاندارد  يرييتغ كنم يمطرح است، فكر نم يكه استاندارد زندگ يي: تا جاهابسبام
 نيا توانست ياست كه نم يهيبود كه بد نيــ منظورم ا انجامديقرار بوده در درازمدت به وخامت مطلق ب يزندگ

از  ن،يسهمگ ياز فشار يا به دوره شك يب ،ييگرا گذار به صنعت ي بود كه در دوره نيگونه باشد. استداللم ا
محسوس،  يوخامت ويبه لحاظ سوبژكت ديشا اي يوخامت نسب زيوخامت ــ وخامت مطلق ــ و ن ي جمله دوره

 رسد يبود. به نظرم م شرفتيبهبود و پ ي دوره كينوزدهم در كل  ي كه سده كنم يهمه، فكر م ني. با اميديرس
و  ها ستياليو مستمر اعتقاد داشتند، و سوس يجيكه به بهبود تدر ييها براليل نيبود ب يكه تفاوت

 يرگيو فقط با چ نيمع ي ا اما در نقطه افت،يو بهبود ادامه خواهد  شرفتيپ نيا پنداشتند يكه م ييها ستيماركس
به  تينمد يدر استانداردها. رشد افتيتداوم خواهد  يگريد يا  آن به جامعه يو دگرگون ييبورژوا ي بر جامعه

كه  رفتنديپذ يباور مشترك بودند و م نيدر ا براليو هم ل ها ستياليوچرا ندارد، و هم سوس چون ينظر من جا
آن عبارتند از زوال  يا هيپا يها رشد ممكن بود. نمونه نيا ١٩١٤. تا حدود سال دهد يرخ م يرشد نيچن



14 
 

مطبوعات  يآزاد ،يا هيپا يو حقوق مدن ها يگسترش آرام آزاد ،يبه عبارت اي ،يجيتدر شيشكنجه، افزا يجيتدر
  شود. يتلق ياساس يازيامت توانست ينوزدهم م ي . و بدون شك رشد آموزش، كه در سدهليقب نيو از ا

غالب آمد. اما در  سمينظام بر كمون كيعنوان  به يدار هيسرما ستم،يب ي سده اني: روشن است كه در پاگراند

در  ديبا يزيغلبه كرد؟ چه چ يدار هيخواهد شد. به نظر شما چرا سرما نيخالل آن سده، روشن نبود كه چن
  ) حاصل شود؟يدار هيسرما رب سميكمون يالياست يعنيمتضاد ( ي ا جهيتا نت داد يرخ م ستميب ي سده

موضوع به  نيا ي كتاب كردم، در نظرم درباره نيكه شروع به نوشتن ا يا با آغاز دوره كنم ي: فكر مهابسبام

ها را  كه خودش آن ييروهاين ياز آنكه از سو شياما ب ديپاش يفرو م يدار هيام. سرما داده ريچشمگ يرييواقع تغ
كه  ديرس ينظر م . هرچند بهكند يرا م شيشود، خود گور خو ديگوركنان خود، تهد يريبه تعب ايبود،  دهيآفر

دستخوش  يدار هيكه سرما يكار را انجام دهد. و در حال نيا يگريبدون آنكه دست د كند، يگورش را خودش م
در  نيراست يچالش سمي. در واقع اعتقاد ندارم كه كمونديرس يبه نظر م يعمل يامر لْيبحران بود، بد ي دوره نيا

 نيدوم چن يخود را اصالح كرد، چنانكه پس از جنگ جهان يدار هي. به محض آنكه سرماودب يدار هيقبال سرما
  شد. انيو مدل آن كشور ع يستيكشور كمون نينخست يكرد، ضعف نسب

  است. فرض تيواقع  خالف خِيموضوع مربوط به تار نيرخ دهد؟ ا يبه شكل متفاوت توانست يروند م نيا ايآ
و  نيكه لن ياحتمال داد، يو انقالب در آلمان رخ م ديپاش ياول فرو م يبا جنگ جهان ياسيكه نظام س ديكن

از اروپا، و  يدر بخش بزرگ سمياليوساز س يتصور است كه شكل انقالب بر سر آن دست به قمار زدند، آنگاه قابل
 نيا سميكمون ياز مشكالت اساس يكياست كه  ني. استدالل من اشد يم روزيبهتر، پ ياحتماالً با بخت و اقبال

 ي را نداشت. اگر فقط جرقه برا سميكمون اي سمياليسوس ي توسعه طيرخ داد كه اساساً شرا يكشوربود كه در 
بود انقالب در  دي. اما من اعتقاد دارم كه بعافتي يكار با شكست خاتمه نم ديشا شد، يتر زده م  گسترده يانقالب

هم زود  يليموضوع خ نيبرپا شود و ا يآلمان ييبود انقالب شورا ديبع كنم يداشت. فكر م مي يروزيغرب توان پ
نداشت. فكر  يالاقب يدار هيبا سرما ينيگزيجا يبرا سميكه كمون كنم يحد فكر م نيتا ا ن،يروشن شد. بنابرا

به علت ضعف مطلق  زيو ن يالملل نيب يپلماسيمانند د يليدوم، به دال يپس از جنگ جهان ياقبالش حت كنم يم
  به پرسش شما. عياست سر  يپاسخ نيبود. ا زيكمتر ن ،ياتحاد شورو

 اني] را به پاها تي[عصر نها تان يا صفحه ٥٨٥ تيكه شما روا كنم يآغاز م ييرا از جا ميها : من پرسشيمعظم

. كنم يم يبند جمع ديا . من فقط آنچه را گفتهديمطرح كرد ندهيآ ي را درباره يجد ييها . در آنجا دغدغهديرساند
... اگر قرار ميرو يبه كجا م ميدان يما نم: «ديكرد اني. شما بدهد يبه ما م يا دهياما ا ستين زيهمه چ نيالبته ا

. اگر ديبه دست آ تواند يحال نم ايگذشته  ديبا تمد ندهيآ نيمشخص داشته باشند، ا يا ندهيها آ است انسان
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 يا جامعه ليبد يعنيشكست،  يخورد. و بها ميشكست خواه م،يمبنا بساز نيسوم را بر ا ي هزاره ميبكوش
  »است. يكيرتا افته،يرييتغ

 ني: نخستكنم يمرتبط با هم اشاره م به دو پرسشِ نجاي. در اشود يمالحظه مطرح م نياز ا يپرسش منطق چند
 يزندگ كيبه  دنيگذشته در رس يها با شكست نسل »ستميكوتاه ب ي سده« انياست كه اگر پا نيپرسش ا

همان  ،يبعد ي هزاره درنسل بعد،  يها تالش ديكن باعث شده كه فكر  يزيآنگاه چه چ شود، يبهتر مشخص م
  را دنبال نكند؟ ريمس

من در عصر  يانيكلمات پا نيپاسخ دهم. ا كي به كيها  سوال نيبهتر است به ا كنم ي: فكر مهابسبام
و  سمياليسوس نيانتخاب ب يعنياز عبارت معروف رزا لوكزامبورگ است،  يگريد يبند به واقع صورت ها تينها

بدتر. و از قضا الزم  يا رفت، بازگشت به عقب، به جامعه پس ايمتفاوت  يا ] جامعهني[ب گر،ي. به عبارت دتيبربر
آن  گمان، ينخواهد بود. ب يكه عمل  ثابت كرده ستميب ي در اواخر سده سميالياعتقاد ندارم كه سوس مياست بگو

 يعمل گذاشته شد، بازسازمانده ي به بوته يشورو ي متفاوت از آنچه در دوره يا وهيبه ش تواند يم سمياليسوس
  شود.

وضوح بهتر  اغلب مردم به ياست كه برا نيبهتر نشده. مقصودم ا يكه زندگ ميگو يمن به واقع نم عالوه، به
ــ و  شرفتياست كه بهبود، پ نيدر ا هاست، تينها يعصرْ عصر ب نيا نكهيعلت ا ت،يوضع نيا تناقضشده. 

 ع،ينوزدهم است ــ با فجا ي بارزتر از سده اريبس ستميب ي در سده يماد شرفتيپ >اثبات< ينمونه برا
 يما همگ د،يكن يشده است. اما اگر عمالً موضوع را بررس بيترك رمعموليغ يها و كشتارها تنش ها، يتراژد

برخوردار  يبهتر تياز وضع مان يو در طول زندگ ميدار يشتريهارت بم م،يتر احتماالً مرفه م،يكن يم يبهتر زندگ
  .ميبگو خواستم ياست كه م يزيچ ني. اميا شده ابياجدادمان كام و نياز والد شي. ما عمدتاً بميا شده

كه  يستيز طيبا توجه به معضالت مح كنم يكند، هرچند فكر م ريياحتماالً تغ يماد شرفتيندارم كه پ اعتقاد
كنترل  يداريآن را تا سطح پا ميمجبور باش ديكرده، شا جاديو فناورانه آن را ا ياقتصاد يها شرفتيسرعت پ

 داريپا يبهبود كنند يغرب كه گمان م ردماغلب م آل دهياست، برخالف ا نيكه چن يي. و اعتقاد دارم تا جاميكن
است حفظ شود. ممكن است ثبات و استاندارد  ديتداوم خواهد داشت، بع ياستاندارد زندگ ي در دوره يمانع يو ب
از  د،يترد ي. دورنما بزدم يحرف نم يماد يها همه، من از مالك ني. با ارديحمله قرار گ مورد يزندگ يباال

. ستين يخوب نيبه ا وجه چيه تمدن و فرهنگ، به يها از لحاظ ارزش ،ياز لحاظ اجتماع گر،يد يها جنبه
است،  وتار رهيت اريوسال من، دورنما بس در سن يآدم يبرا گمان يب ،ينيكنم، چون تا حد مع ينيب شيپ خواهم ينم

 خيدر تار غرب،ها در  نسل نيتر شانس از خوش يكيعنوان  نسل من به م،يكه ما تاب آورد ليدل نياساساً به ا
 نكهيسال، چهل سال قبل بهتر شد بدون ا  يس سال،  وپنج ستيما ب يرا از سر گذراند. اوضاع برا شيغرب، زندگ
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وپنجه  دست يبه مراتب دشوارتر تيوضوح با وضع كه فرزندان ما به يدر حال م،يآن كرده باش يبرا ياديما كار ز
مسائل.  نيا ي متحد و همه االتيدر مثالً ا يواقع يدرآمدها يحت يركود نسب ن،يقي عدم ،ي: ناامنكنند ينرم م
به  ينسل بعد يكه دورنما برا رسد ينظرمان م تر، به تر به نسل جوان آشكارا با نگاه از نسل سالخورده ن،يبنابرا
  .ميا است كه داشته يفقط از منظر سرگذشت دينگاه شا ني. اما استينسل ما خوب ن ي اندازه

از  د،يا ارها استدالل كردهطور كه ب همان خ،يآخر، بحثم را ادامه بدهم. اگر تار ي نكته نياز ا خواهم ي: ميمعظم

 ستميكوتاه ب ي بخش سده نيكه آخر شود ينم دينظر تأك نيپس چرا بر ا كند، ينم يرويپ شرفتيپ ميخط مستق
ي  (از اواسط دهه رياخ يخيتحوالت تار دركه  ييها تعداد محض انسان نكهيگذراست؟ با ا ي مرحله كيفقط 
و  يمركز يدر اروپا سميو ظهور فاش شدن ينياستال كيتار ي با دوره سهيمقا قابل ياند، حت رفته ني) از ب١٩٨٠

با  تان يكيدئولوژيو ا ياسيس  يپندار ذات كه هم ديكن يفكر نم ايآ ست،يدوم ن ياز جنگ جهان شيپ يشرق
 اريكه بس ديكن يفكر نم ايآ ست؟يدفاع ن  قابل ندهيآ يبرا ديام يمنبع منطق عنوان به گريد يشورو سمياليسوس

  انتقاد قرار داد؟  را مورد» عمالً موجود سمياليسوس« توان يم د،ياز آنچه شما انجام داد شيب

گذشته كه من با  ياز زمان يديمد يها است كه به واقع مدت نينخست، مقصودم ا ي : خوب، در وهلههابسبام
و در  ستينظام موفق ن نيها بود كه روشن شده بود ا داشتم. مدت ياسيس يپندار ذات هم يشورو سمياليسوس

 تناسب يــ ب نديبگو يا دهع ديو ــ شا ميعظ ييبه بها شياست كه دستاوردها يرحم يب ارينظام بس قتيحق
 يآرمان ييماينبود كه س نيبودند، ا ستيكمون گريد يمانند ما كه در كشورها يافراد يدست آمد. موضوع برا به

 يها ستيو كمون خواهان يترق يبرا ميعظ يا  پشتوانه ،يبلكه نفس وجود اتحاد شورو مياز آن جامعه بساز
بود. به  ازيامت كي اش، يدرون يها ينظر از كاست ]، صرفيستيونكشور [كم كيبود، نفس وجود  گريد يكشورها

اتحاد  تيحما ،ياست. بدون كمك اتحاد شورو يجنوب يقايآفر ،نمونه نيآخر د،يتوجه كن  ساده ي ا نمونه
در  يتر بزرگ تينها يكم با مشكالت ب دست اي ديرس يبه قدرت نم اي شك يب قايآفر يمل ي كنگره ،يشورو
. در ديكن يم يپندار ذات كه آنجا بود هم يشما با نظام مييبگو نكهيفرق دارد با ا ني. اشد يم هقدرت مواج كسبِ

مثبت بود، از همه  اندازه  يها ب از آن يه رد كنم. برخرا كه در آنجا رخ داد يزيهر چ خواهم يحال، نم نيع
كه  يا وپرورش توده آموزش ي نهيافتاده در زم نسبتاً عقب يفرد در كشور همنحصرب ديشا تيتر موفق معروف

را در نظر  يتزار ي هي. به هر حال، اگر روسديآ يحساب م به شرفتهيپ يو فرهنگ شرفتهيپ ياقتصاد يماد ي هيپا
نفر با دستاورد  هزار ستيدو اي كصدي ديو با استعداد، متشكل از شا دهيچيپ اندازه يب تيگروه اقل كي د،يريبگ

داشته باشد كه بر  يكاف يا هيپا توانست ينظام نم نيهمه ا نيبودند؛ با ا اش يسرافراز ي هيما ميعظ يفرهنگ
 اريبه واقع بس ياز تكنولوژ يا به درجه ازيكه ن ي ا ]، برنامهنديافري[ب يعمل ييبرنامه فضا كيآن مثالً  يمبنا

 يستميب ي سده يژكه قادر به اداره و استفاده از تكنولو ديشناخت ياز افراد را م يجمع ديداشت، و با شرفتهيپ
 يامر وجود ندارد، اما شورو نيدر ا يارزش خاص نكهيبود. با ا ريناپذ } امكانيتزار ميدر {رژ يزيچ نيباشند. چن
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آن را  توان يكند كه به نظرم نم تيروشنفكر انبوه را خلق و ترب ي طبقه ايمتوسط انبوه  ي طبقه كيموفق شد 
است كه  ني. نكته استين يگذار است، بدون شك حرف ي دوره كي ستميب ي سده انيپا نكهيگرفت. در ا دهيناد

  ...يزيگذار به چه چ نيكنم كه ا ينيب شيپ خواهم ينم گريمن د

از  ينيشكل مع ،يخياستدالل كرد كه در هر گسست تار توان يخودتان، م نيشيپ يكارها: براساس يمعظم
تر،  عام ياما در شكل ماند، يم ي) چه رسوم و نهادها ــ باقياسيس اي يها (فرهنگ ــ چه سنت »نيشيپ يالگوها«
صورت، پس چرا شما  ني. در ااشتهمچنان وجود خواهند د ديجد يخيتار يها تيدر واقع ياجتماع يها شرفتيپ
رفاه) و (ب) تداوم  يعني( ديجد ي گذشته را در سده ي دوره يماد ياز دستاوردها ي/ مقاومت (الف) برخيداريپا

 ي. چرا براديشو ي) را متصور نميستينيراستاليغ يستيماركس يها گرا (از جمله، سنت چپ يها سنت يبرخ
  م؟يحفظ نكن مان ندهيگذشته را در آاز  يبخش راچ م؟يها دل نبند بهتر به آن يا ندهيآ

 نيخواهد ماند. مسئله {اما} ا يباق يتا حد گمان، ياز آنچه در گذشته به دست آمده، ب ي: بخشهابسبام
خواهد بود.  يخيتار يروين يزياست كه چه چ نيا قاًيموجود چپ دق يها هم رفاه و هم سنت ي . مسئلهستين

 ي استوار است. مسئله يا ژهيو يادم تيبلكه بر موقع ها دهيضرورتاً نه بر ا يخيتار يرويكه ن رسد يبه نظرم م
و  سمياست. سنتاً، ماركس تيعامل ي باشد ــ مسئله  قبول رقابليغ يا مسئله نيچپ ــ باور ندارم كه ا يبرا ياصل
آن،  ينيگزيو جا يدار هيسرما يكه عامل برانداز دانستند يمسلم م گريد يستياليسوس يها از جنبش ياريبس

به هر حال،  د؛يرياز آن در نظر بگ ريغ اي يصنعت يايبه مزد و حقوق است، چه آن را پرولتار يمتك كارگرِ ي طبقه
است، و  افتهيكاهش  ابدي شيافزا نكهيا يجا طبقه به نيكه ا رسد يكارگر. اكنون به نظر روشن م ي طبقه كي

كه  ميهست حركتدر  يا مرحله ي. ما به سوستين ها نياز جمله تكنس دكنندهيكارگر تول ي منظور من فقط طبقه
عمل  ،يكار انسان يكم يدادها تر، درون كوچك يداد با دروناز افراد، عمالً  يكمتر اريبا تعداد بس ينظام اقتصاد

بود كه در آن  ميمواجه خواه يدار هيشاسرماياز جوامع پ يكيمانند  يا متفاوت، با جامعه ييخواهد كرد. ما با الگو
چنانكه در بخش  ايخواهند بود،  نياز ا ريغ يزيها چ نخواهند بود ــ آن يدتعداد افراد، كارگران مز نيتر شيب

و  كنند يم تيفعال يررسمياقتصاد غ يخاكستر ي كه در منطقه  يافراد د،يد توان ياز جهان سوم م يبزرگ
 نيكرد. اكنون در چن يبند طبقه ،يكارگران مزد ي زمره در قيآن طر اي نيبه ا يسادگ ها را به آن توان ينم

 جيبس يتحقق اهداف يبرا توانند يمجموعه افراد م نياست كه چگونه ا نيمسئله به وضوح ا ،ياوضاع و احوال
  تر هستند؟ مبرم يكنون طيدر شرا يحت يهنوز وجود دارند و تا حد ديترد يشوند كه ب

 اي يكم موقتاً ــ دگرگون ــ دست ميكه با آن مواجه يا كه بحث رفاه مطرح است، مسئله ييتا جا گر،يد بار
 كسرهيكه معضل  مييگو ياست. نم يدولت مل يعني ،ياجتماع ديبازتول ع،يتوز يسازوكار اصل يفروپاش تر قيدق
 ها، استيو س ها دهيدر ا يميقد يوردهاآ دست دييبگو ديتوان يفقط نم يواحوال اوضاع نياست، اما در چن نيا
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اما معضل همانا كشف  م،يباش دواريام ميتوان يگذار فراهم كنند. م نيا يرا برا نهيبه شكل خودكار زم توانند يم
آن عمالً نه  ياست و برا ديجد ياست كه تا حد يتيدر موقع شان يبند دادن و صورت سازمان يبرا ييها راه

  .يفيتوص يواكاو كي ينه در واقع حتوجود دارد و  هنوز يمناسب ياجتماع يواكاو

 ني. مقصودتان از اديا كرده فيتوص  »ستيماركس نهيپار« كيشما خود را  ام دهي: پروفسور هابسبام، من شنگراند
 ي درباره د؟يكن يم يابيسال گذشته چگونه ارز يرا در س يستيو تحوالت درون محافل ماركس ستيچ فيتوص

 ياتخاذ كرده چه فكر اش ينگار خيكه تار يجهت ژه،يگرفته و، به و شيدر پ ديكه چپ جد يا يريگ جهت
  د؟يكن يم

هستم  يستياست كه ماركس نيهستم، ا ستيماركس  نهيپار نكهياست. مقصودم از ا ي: سوال مهمهابسبام
 سميبه ماركس ،يكائوتسك قياز انگلس از طر اي ،يكه از كائوتسك دينام يآن را سنت توان يكه م يدر سنت دهيبال

و  ياقتصاد ي هيپا كي ربنا،يروبنا و ز ي دهيكه اساساً بر ا يسميماركس يعني. ديانجام 1930 ي دهه يشورو
كه  يستياما عناصرش را دارد. و دوم، ماركس ياقتصاد يبر جبرباور ميگو يدارد، نم هيقاطعانه تك ،ياجتماع

. من به ستين يانسان ي جامعه اي استيكند، و فقط س ريكل جهان را تفس تواند يم سمياعتقاد داشت ماركس
هر چند  زم،يها بگر از آن ستي. اكنون كالً آسان نام دهيبال يكيالكتيو د يخيتار سمياليماتر بيترك نيدر ا يريتعب
  استفاده كنم. ياز تحوالت بعد ايمنطبق بشوم  يبا تحوالت بعد كوشم يوضوح م به

ماركس جوان ــ  سمِيماركس يحت افتم،ي يپرورش م سميماركس >نيا<كه من در  يباشد هنگام ادتاني
بود ...  افتهين تيعموم ايــ هنوز كشف نشده  >بود دهيد<لوكاچ  >كه< 1840 ي دهه سيپار يها نوشته دست
 كي، در 1940 الجنگ، حدود س انيلوفور را در انگلستان در جر يهانر يها از كتاب يكي كنم يفكر م

آمدم. اما هنوز،  جانيمند شدم و به واقع از خواندنش به ه و به آن عالقه افتميدوم   دست يها كتاب يكتابفروش
 اديبن نياست. ا نيشكل گرفته بود. منظورم ا تر شيبود كه پ يسميبه ماركس يالحاق يا هيال نيا ،يريبه تعب
 سمياليسوس«از نوع  ش،ياند ساده يسميماركس بنديكه مثالً پا ستين نيمن است. مقصودم ا سميماركس
  دارم. يبودم، گرچه هنوز هم با آن همدل ، »يعلم سمياليو سوس يشهر آرمان

نوع  ژهيو ها را، به از آن يبرخ ام ه ديآشكارا كوش كنم يدارم؟ فكر م يبعد يدستاوردها ي درباره يچه نظر اكنون
ام كه به سبك  تالش كرده كنم يتصور م ن،يبرا ادغام كنم. عالوه ام شهيرا در اند سم،يماركس ينوع هگل ،يلوكاچ
ام انجام  بخش اعظم آنچه تالش كرده كنم يم فكرنظر از آنچه در متن است، رشد كنم.  خودم، صرف اقيو س

من  سمِيموضوع جلب كنم كه ماركس نيتوجهتان را به ا ديبا ايدارد: آ يميقد يفاحش با ارتدوكس يدهم، تفاوت
ترجمه نشد؟  يبه روس يدر دوران شورو ميها از كتاب كي چيتفاوت داشت كه ه يارتدوكس نيبا ا يبه قدر

  .ستمين ستيماركس نهيمن كامالً هم پار دهد يموضوع نشان م نيكه هم مكن يفكر م نيبنابرا
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شدت چرخش  به نكهيا امحدود. مثالً ب يداشتم، اما فقط همدل يتر همدل جوان ديبا تحوالت چپ جد يتا حد من
داد  سمي. تامپسون ــ به ماركسي. پياز ا يرويــ به گمان خودشان به پ ديرا كه چپ جد يباور فرهنگ

 ،يو آگاه تيبر قدرت عامل يپافشار كنم ي. فكر مكردند يدر آن مبالغه م يها كم آن كنم ياما فكر م ستودم، يم
 ي دهيبا ا يليخ توانستم ياست. من هرگز عمالً نم زيآم عامل جداگانه، مبالغه كيعنوان  من، به يكم برا دست

شدت استقبال  به زهايچ يلي، از خ1960 ي . از اواخر دههميايكنار ب يفرهنگ يارتقا قياز طر يورز استيس
عمدتاً  زهايچ نياست كه ا نيا دهد يكه مرا تكان م يزيــ اما چ سمياركسو گسترش م اتيدحيكردم ــ تجد

 بيمدروز ترك يها هيرا با نظر سميماركس ديكوش ينامشروع كه م سميماركس يبودند، نوع كيآكادم سميماركس
را با اصطالحات  سميماركس ميتوان يكه ما نم ستين نيها بود. مقصودم ا از آن يكي يباور كند ــ ساخت

  .دانم يذات آن باشد، نم نكهياست اما ا يكار ساده و شدن ني. اميكن انيب گريد يا وهيبه ش يباور اختس

تعلق ندارند. مثالً  ختهيو فره يميقد يها ستيافراد اساساً به سنت ماركس نيا يبردم كه در موارد يپ نيهمچن
او را قبول نداشتند،  د،يجد يها از چپ يبرخ زيو ن تر، يميقد يها ستيماركس ي همه باًيبود كه تقر يآلتوسر فرد

ماركس  دانست يبود. به نظر من، آلتوسر نم رگذاريشدت تاث به ديجد يستيدر چپ ماركس ياحلدر مر نكهيولو ا
 سمي} ماركسيها از {جنبه يدر واقع برخ ن،ي. بنابرادانست ياز خود ماركس نم ياديز زي. عمالً چديگو يچه م

وجود ندارد، و  سميماركس نيشكل راست كيعنوان  هم به يزي. اما، چشناختم ينم تيرا به رسم ديچپ جد
من  نكهيحركت كند، ولو ا خواهد يكه م يو در هر جهت رديآغاز بگ ماركس را نقطه تواند يهر كس م نيبنابرا

  ها نابجا هستند. جهت نياز ا يبرخ كنم يفكر م

از  يــ بعض ها ينگار خياز تار ياست كه آشكارا برخ نيدشوار است. منظورم ا ينگار خيدرباره تار يابيارز
برگشت به  يها به نظرم نوع از آن ياديتعداد ز راًياخ گر،يد ي. از سواند يعال تينها يــ ب ديچپ جد ينگار خيتار
نكات همدالنه و  يدر پ شتريبلكه ب ست،ين ياكاوو يوجو در جست يلياست كه خ يستياساساً پوپول ينگار خيتار
  از آن ساخته شده باشد. يستيماركس خيكه كل تار كنم يگمان نم دارم، اما يها همدل است. من با آن يغاتيتبل

را  تيوجود دارد كه زبرروا كيدر محافل آكادم يمد روز صحبت شد، در حال حاضر روند يها اني: از جرگراند
 كنند يادعا م كيآتالنت يدر دو سو نده،يفزا يبرجسته، در شمار يها كي. آكادمداند ياعتبار م و فاقد ارزش يب

 ها، تيدهد. اما عصر نها حيرا توض زيچ مهنوشت كه بكوشد ه يخيناممكن است كه تار قتيكه احمقانه و در حق
به  يزيچه چ كردتاني. شما در دفاع از روشود ياش محسوب م از لحاظ گستره يبدون شرمسار تيزبرروا كي

  د؟ييگو يهمكاران خود م

وجود  زيهر چه ــ به نظرم دو چ خ،يزبرتار اي تيــ زبرروا دينام يآن را چه م ستيمهم ن مي: خوب، براهابسبام

انجام بدهم.  خيدر تار خواهم يهست كه من م يگريد يزهايانجام دهد و چ ديبا خيرا تار زيچ كيدارد ــ 
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كه امروز هست  ييبه جا نيانسان غارنش نهچگو نكهيا حيانجام دهد عبارت است از توض ديبا خيكه تار يزيچ
 ياساس ي ــ جنبه زيهر چ اي يفرگشت اي يتحول كرديرو نيــ ا ديانجام ده ديلياست. و هر طور كه ما دهيرس
مورخان  يكار برا نيمسلماً انجام ا د؟يآ ياز آن برم يچه كمك پردازد، يموضوع نم نيبه ا خياست. اگر تار خيتار
شناسان  ــ جامعه يگريافراد د روزها نيعموماً ا جهيو در نت اند يتخصص اريها بس آن ندشوار است چو اريبس
  ببرند. شيكار را پ نيا لنديما تر شيــ هستند كه ب خيتار ياسيمتخصصان س ،يخيتار

كار را  ني. و من اميوپنجه نرم كن دست يپرسش عموم نيبا ا ميكه دار يتخصص ي نهيدر زم ديهمه، ما با نيا با
را فراموش  ياصل ي هيمتمركز شدم، بدون آنكه هرگز درونما يدار هيسرما يها يام. من بر ظهور و دگرگون كرده

و  رفتم يكه مدرسه م يكه از زمان يمعضل نيتدر واقع احتماالً نخس ايكه مرا جلب كرده،  يگريكنم. موضوع د
ت كه اس نيتنها راه پرداختن به آن است ــ ا سميكه ماركس يــ معضل دانستم ياز آنكه مورخ شوم مهم م شيپ

است كه به  نيا قاًيدق ربنايبزرگ مدل روبنا و ز ازيامت گر،يد اني. به بشوند يبا هم سازگار م زهايچگونه چ ميبفهم
فلسفه، هر  ن،يفرهنگ، نهادها، قوان ،يفناور ،يانسان ياز مناسبات اجتماع ،يزيچگونه هر چ دهد يم حيشما توض

با هم سازگارند. و  زهايچ ني. اعتقاد دارم كه اشوند يبا هم سازگار م يريخاص به تعب ي دوره كيدر  يزيچ
 يبود، موضوع زيآم تيموفق ندازهتالش تا چه ا نيا نكهيانجام دهم. ا ام دهيكوش است كه  يكار نيا ن،يبنابرا

نشان دهم چطور  دميكوش يدر آن چهار جلد، م ژهيهمه تالش من بوده است، به و نياست متفاوت. اما ا
 نيچگونه ا نميعلم بب ايمربوط به فرهنگ  يها تا در فصل دميشدت كوش كار را انجام داد. مثالً به نيا توان يم
كه گرفتند، هرچند تحول خودكارِ خود را دارند، به جز در  رنديرا به خود بگ يحتماً شكل توانستند يم زهايچ

 ني. من هنوز اعتقاد دارم كه اكردند يــ عمل م يخيتار ي دوره ،ياجتماع ي كه در آن ــ دوره يا چارچوب دوره
  .ستين فهيوظ گانهياست، هر چند طبعاً  خيتار ياساس فيتكل

 دهم يم ريينظم سوال را تغ ديكه مطرح كرد يبپرسم، اما با موضوع يگريسوال د خواستم ي: خوب، ميمعظم

رشته درك  دانش كيعنوان  را به خيتار يِوجود ي كه چگونه مسئله پرسم يمورخ م كي گاهيو از شما در جا
به  نده،يآ يها به مورخان نسل شما. ديبگذار يشتريب ديتاك خواهم ياما م ديداد حيموارد را توض يبرخ د؟يكن يم
عنوان  اكنون به د؟يكن يم يا هيرا ادامه بدهند، چه توص ياجتماع خيسنت تار خواهند يكه م ييها آن يبرا ژهيو
چه نوع  د،يكه دار يا با تمام تجربه د،يريكارها را از سر بگ  آن ي همه ديخواست ياگر م دست، رهيمورخ چ كي

  د؟يكرد يرا تقبل م يخيتار

موضوع مهم  نيو ا رفتميپذ يرا م خياما تار كردم يرا تقبل نم ياقتصاد خيتار اي ياجتماع خي: من تارهابسبام

امكان  ستيمورخان ماركس يكه برا يرسم خيتار وهيش گانهي م،يكه در انگلستان دانشجو بود ياست. هنگام
از ما عمالً  ياريگرچه در واقع بس م،يدينام يم يخود را مورخان اقتصاد نيبود. بنابرا ياقتصاد خيداشت، تار
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و  ياقتصاد و فناور نيكنش ب به برهم قاًي. دقميعالقه داشت يگري. به موضوعات دمينبود يمورخ اقتصاد
 نيا قتي. در حقكند يصدق م زين ياجتماع خيموضوع در خصوص تار ني. همميمند بود عالقه گريد يزهايچ

 خيما به تار ديترد ياست. ب ياجتماع خيتار م،يا انجام داده هك يزيچ ميياست كه بگو ديانحراف چپ جد
كه با  اند يــ افراد يستياليها ــ در جنبش سوس چپ رايمند بود ز عالقه يبه مردم عاد ژهيكه به و ميپرداخت يم

 خياز تار« ،يا در مقاله شيها پ از ماجراست. سال يفقط بخش نياما ا م،يو طرفدارشان هست ميها همراه آن
  موضوع بحث كنم. نيا ي كردم درباره ي، سع»اجتماع خيبه تار ياجتماع

و  ياجتماع زيو ن ياسيس ،يكيدئولوژيا ،يمل امور فكراست شا يخيمعنا تار نيتر اجتماع در گسترده خيتار
دارد. نخست  راتييتغ يبه شمار ازين رسد ياست كه مورد توجه ماست. اما به نظرم م يزيچ نيــ ا ياقتصاد

دارد. منظورم تا  ريچشمگ يرييبه تغ ازين ربنايروبنا و ز يستيماركس يسنت دگاهيبه نظرم روشن است كه د نكهيا
 ي ـ فناورانه ياقتصاد يربنايبا ز كساني يجوامع كند يوضوح ثابت م است كه به يشناس  در پرتو انسان يحد

ها برداشت  شناس موضوع را از انسان نيشوند. من ا يمتفاوت سازمانده اريبس يبه شكل توانند يم كسان،ياساساً 
 اريولف در كتاب بس كيــ مثالً ار اند افتهينكته را در نيهستند كه ا زين ييها ستيام و به واقع ماركس كرده

 گفتم يم يگريكه در قالب الفاظ د كنم يفكر م يريبه تعب ني. بنابراخيبدون تار يدرخشانش، اروپا و مردمان
 يها از شكل ينوعكه ت گذارد يم اريرا در اخت ييچارچوب و حدومرزها يـ فناورانه تا حد ياقتصاد يربنايز

دارد؛ در  ييچارچوب حدومرزها نيهمه، ا ني. با اديدرون آن به وجود آ تواند يم ينگفره يها متفاوت سازمان
  نكته.  كي نيببرد. ا شيپ تواند ينم يكار چياست كه ه ييزهايچارچوب چ نيا

خودشان  كنم يمكه فكر  يبه آن برخوردم، باز هم در پرتو كار افراد راًياخ است كه يرييعمده، تغ رييتغ نيدوم
. يمانند استفن ج يو دانشمندان فرگشت ها شناس نهيپار ينعي ،يستيجنبش ماركس به دانند، يچپ م بهمتعلق  را

صرفاً جبرباور، نه  يِعلّ نييتب دهند ينشان م ه، ك]Chaos theory[ كائوس ي هينظر يپردازها هينظر زيگولد، و ن
 دينشان ده ديتوان ي. شما مينيصورت پس فقط به يرياست اما به تعب يضرور يتنها ممكن است، بلكه تا حد

موضوع به شما اجازه  نياست اما ا افتهيتكامل  يضرور يها نقطه با گام نيتا ا يبه قول نيمع يزيچرا چ
طور كه ما  همان يعني ،ينوزدهم ي راه سده يعنيمنسوخ،  اقيبه سبك و س ديكن ينيب شيرا پ يراه دهد ينم

. هنوز ممكن است تا ميبسط ده ندهيرا از گذشته به حال و به آ يعلّ يوندهايپ نديفرا ميتوان يم ميكرد يفكر م
من  اتياز خصوص يكيتر است.  احتمال بزرگ ي حد دامنه نيكار را انجام داد، اما كمتر، و تا ا نيبتوان ا يحد
 يتيموقع ،يدر واكاو دهم يم حيكار را همچنان دوست ندارم. ترج نياست كه ا نيا ستيماركس  نهيعنوان پار به

 توانم ي. و اعتقاد دارم كه مديرا حذف كن ريناپذ ينيب شياحتماالت پ نيتا حد امكان ا ديتوان يكه در آن م نميرا بب
باور منسوخ را  نيا ديبا كنم يهمه، اساساً فكر م ني[حذف شود]: با ا توانند يم ينياحتماالت تا حد مع نيا مييبگو

  فراكشاند. ندهيبه آ م،يكه اغلب ما باور داشت يا وهيبه آن ش توان يم يريرا به تعب خيكه تار ميكنار بگذار
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كه شكست  ديكرد ديتأك» جهان سوم و انقالب«]، ها تي[عصر نها 14: پروفسور هابسبام، در فصل مهاجر

 نياز ا يناش» متعهد بودند سمياليكاغذ به آرمان سوس ي) كه روSub-Saharan( اهيس يقايآفر يها ميرژ«
» تعلق داشتند نيلن وماركس  يها يواكاو فيمتفاوت به تعر يها ها آشكارا به گونه آن«است كه  تيواقع

 ،يوپيات ،ي(مصر، سومال يدار هيرسرمايغ ي موارد ناموفق توسعه ريروش را در خصوص سا نيا اي). آ450(
 نيبه ا رهيافغانستان و غ من،يدر  »يستياليسوس« يها كه تجربه ديكن يفكر م ايآ د؟يبر ي... ) به كار م ريالجزا

كه  كردن ياجتماع يِستينياز مدل استال ايبود  يناكاف ياقتصاد ي كشورها توسعه نيشكست خورد كه در ا ليدل
شان  در شكست يها نقش تجربه نيدر ا ياسيس ينبود دمكراس ايهر دو؟ آ اي گرفت؟ يگرفتند، نشأت م يها پ آن

  داشت؟

كشورها  نياز ا يبه شمار يسنت يستيماركس ياست كه كاربست واكاو نيا ميگو يكه م يزيالبته چ: هابسبام
وجود دارد كه  ياريبس ديترد يواقعاً دشوار است. مثالً جا شان ياجتماع ي نهيزم شيساختار و پ ليو اساساً به دل

مانند مصر و  ييكشورها ي گفته درباره نيا الًباشند. اكنون مث ديجد ييبه معنا يطبقات يها جوامع از آن يبرخ
 يها زندگ مشابه آن ايماداگاسكار  اي نيكه در بن ياما حتماً در خصوص مردمان گوناگون ستيدرست ن ريالجزا

اعمال  تواند يم يستيماركس يواكاو يكشور كه در آن تا حد كيصادق است. و مشخصاً گفتم كه  كنند يم
در آنجا وجود  يمعضالت كمتر قتياست كه در حق يجنوب يقايبود، آفر افتهيشود، چون در آن جهت توسعه 

 نيبهتر ديشا يغرب شدن يصنعت يها مدل يتمام باًيحد ــ تقر نيتا ا >و<ــ  يمدل شورو كنم يدارد. فكر م
 ياريسآن نداشتند و ب يالزم را برا يو اجتماع ياقتصاد يادهايكشورها بن نيآن كشورها نبودند. ا يمدل برا

را دنبال  يها مدل كامالً متفاوت از آن ياريكه بس بود يكامالً بهتر م ديشا قتياوقات فاقد كادر بودند و در حق
  .كردند يم

خشنود  يمرتبط به دمكراس يها دارد... من از بحث ياديموضوع ربط ز نيبا ا يفقدان دمكراس ايآ نكهيا خوب،
مردم و  يبرا ،يمردم يها كه طرفدار حكومت ميدان يمعنا م كيدر چپ، به  ستيعنوان افراد ماركس . ما بهستمين

. ستيروشن ن دهد، يم ييچه معنا قاًيدقاوضاع و احوال  نيتحت ا يدمكراس نكهياما ا م،يمردم هست ياز سو
. من ضرورتاً سمينياصالً وجود ندارد، مثالً در استال يدمكراس نيمع يكامالً روشن است كه تحت اوضاع و احوال

است. مطلوب است  سمياليسوس يبرا اي يدار هيسرما يبرا ياقتصاد ي شرط توسعه ياد ندارم كه دمكراساعتق
است. مسلماً  يگريسوال مشخص د شوند، يم بينحو ترك نيبه ا ايآ نكهياما ا ميكن بيدو را با هم ترك نيكه ا

شكست  ييچرا ي با مسئله يدمكراس ي مسئله كنم يحاصل نشده. من فكر نم يبيترك نيچن ينيدر موارد مع
وجود دارد،  يفرهنگ يها تفاوت كنم يجهان سوم مرتبط باشد. فكر م يكشورها نياز ا يدر برخ سمياليسوس

استثمار  لياند. در واقع، فقط به دل افتاده كشورها عقب نيا ز،ياز هر چ شيبوده است و ب يخيتار يها تفاوت
كنگ  اقتصاد مدرن در چاد دشوارتر از همان اقتصاد در هنگ كيكه استقرار  ستيجهان سوم توسط جهان اول ن



23 
 

نژادپرستانه و  يرا حكم نيا ديو نبا شونددر نظر گرفته  ديوجود دارند كه اساساً با زين يخيتار ياست. عوامل
وجود دارد. از قضا در كتابم خاطرنشان  ييها است كه تفاوت نيا تيدست دانست. واقع نياز ا يگرياحكام د
  افتاده هستند. كشورها، از جمله كشور خودش، عقب يبرخ ديبگو كرد ينم ديترد زين نيلن ه خودكردم ك

 يرا در موارد باال با نبود دمكراس »يستياليسوس ي تجربه«كه شكست  رسد يبه نظر نم يطور كل : بهمهاجر
  د؟يمرتبط بدان

  .دانم ي: نه. مرتبط نمهابسبام

شاه و سرشت  ميرژ يكتاتوريسرشت د د،يكن يم يكه سقوط شاه را واكاو يهنگام ن،ي: عالوه بر امهاجر

كه انقالب  ديهست يمدع زين نجاي. در اديكن يبرجسته نم ديانجام 1979را كه به انقالب  يجنبش يكتاتوريضدد
) يحاتيتسل يها (جدا از برنامه كشور يآسا برق كردن يكردن و صنعت زهيمدرن ي بود به برنامه يپاسخ«...  رانيا

است: در  ني). پرسش من فقط ا453» (انجام داده بود كايمتحد آمر االتيقاطع ا تيحما ي هيكه شاه بر پا
 نياست ب يا چه رابطه تر، قيدق اي ؟يو دمكراس ياجتماع شرفتيپ نياست ب يا شما چه رابطه يخيتار كرديرو
  خ؟يتارمشاركت مردم در ساختن  طيشراعنوان  به يو آزاد ياجتماع شرفتيپ

 دوبندها،يق هيكه انقالب عل ييتا جا ،يآزاد ياست برا يانقالب ،يهر انقالب باًيتقر كنم ي: من فكر مهابسبام

 نيپس از به دست آمدن ا تاًيآنچه نها كنم يصادق است. فكر م يطور كل به نيهر كس است و ا ي سلطه هيعل
 يفقط انقالب هيدر روس 1917كه انقالب  ستين يكامالً متفاوت است. بحث يليبه لحاظ تحل دهد، يرخ م يآزاد
حكومت در  هيدولت ــ عل هيــ نبود بلكه عل رهيو غ انياع داران، نيزم ييــ فرمانروا يطبقات ييفرمانروا هيعل

 ياز آنارش يشكل يياست كه مفهوم فرمانروا يعيطب يعبارت است كه به نيمجموع بود. به هر حال، منظورم ا
به  تواند يم يياست. مثالً فرمانروا شتريب ي توسعه يبرا يا هيپا نيكه ضرورتاً ا دارمباشد. اعتقاد ن ييروستا
و مثالً در  هيچنانكه در روس ايشود،  يبند ساخت يندگينما  بر يعنوان حكومت مبتن به اي تر كيدمكرات يشكل
. در خصوص يزبح  تك يها بدل شد كه متمركز بودند، حكومت ييها در هر دو رخ داد به حكومت ك،يمكز
تك حزب به مدت چند دهه به  نيتا آنجا وجود داشت كه ا ياز دمكراس يكه عنصر دييبگو ديتوان يم ك،يمكز

مردم  جيمشاوره و بس يبرا نيراست يسازوكار ،يمردم است و، به عبارت يآرزوها ي ندهيواقع معتقد بود كه نما
 يرا برا يطيشرا ،يآزاد يبود. اما خود مبارزه برا وممرس هيو روس نياز آنچه در زمان استال شيب يليداشت، خ

 يآزاد يچگونه است اما مبارزه برا رانيدر ا تيوضع دانم ي. به هر حال، من نمآورد يفراهم م شتريب ي توسعه
 يانقالب ران،ي. اما انقالب ااورديبار ن به ميده يم صيتشخ يعنوان دمكراس را كه اغلب ما به يزيعمالً آن چ

  .ودب ياساس
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چپ مربوط  ي است و به خانواده يخانوادگ يها من پرسش يها بخش از پرسش ني: خوب، چون ايمعظم
شما با  ي هابسبام بنامم و نه پروفسور هابسبام. در واقع سوالم به رابطه قيشما را رف خواهم ياجازه م شوند، يم

 نهيپار دي. خودتان گفتدانند يم يسنت يستيماركس شيشما را كماب ياسيمرتبط است. به لحاظ س ديچپ جد
و  يصورت گسترده و با دقت كامل و با دلسوز آثارتان را به يرسنتيچپ غ ديدان يطور كه م اما همان ست،يماركس 

چپ  فياند كه به ط بوده ياريبس بخش الهام ،آثار ني. اخواند يم ،ياز چپ سنت شتريب مياگر نگو اد،يز اقياشت
 د؟يكن يم فيچگونه آن را توص د؟ينيب يرابطه را م نيخودتان چگونه ا دانم، ي. من نماند دهيگرو سميماركس ديجد

  متفاوت باشد؟ تان ياسيس تيشما با فعال ي گرانه آثار پژوهش ريچطور ممكن است كه تاث

 يو به افراد رنديگ يو مورد توجه قرار م شوند يكه آثارم خوانده م شوم يخوشحال م گمان ي: خوب، بهابسبام

است كه از جنبش  ليدل نينوع چپ است. به هم چيبهتر از ه يتا به چپ بگروند، و هر نوع چپ كنند يكمك م
از  يچپ بود، هر چند نوع اتيدحيتجد ي. چراكه نوعكنم ياستقبال م ينيچن نيا يها جنبش ريو سا 1968

شان را به باد دادند.  لحاظ كه بخت و اقبال نياز آن انتقاد كرد ... از ا شد يم يچپ نبود كه عادت داشتم و تا حد
  كرد. جاديا يمثبت اريبس يزهايچپ بود، و اساساً چ ي عمده اتيدحيتجد كياما به هر حال 

 ياسياثر س يعني ،ياسياثر س ياديز اريمدت بس يمن به واقع برا م،يبگو ديبا ام ياسيارتباط با آثار س در
در  سميبه كمون نميراست مانيا ،يشكستنِ، به قول تا زمان درهم ياديز يها ام. من سال نداشته ،يسرراست
و  دادند يانجام م ها ستيكمونكه  ييبودم و همه كارها ستيمخلص حزب كمون كسرهي، عضو وفادار و 1956

كه  ياز حداقل كار شي. پس از آن من به وضوح بدادم يانجام م كردند، يآرمان م نيرا اساساً وقف ا شان يزندگ
كم در كشور خودم در كار  بعدتر دست يدر مراحل كنم يانجام ندادم، و گمان م داد يهر كس در چپ انجام م

شركت داشتم،  1980 ي دهه ليحزب كارگر در اوا ي ندهيآ ي درباره ييها دخالت كردم. مثالً در بحث ياسيس
 يينداشتم. من دانشجو ياديز ياسيس تيهرگز فعال قتينداشتم. در حق ياديز ياسيس ميمستق تياما اساساً فعال

طور كه عمالً  همان ام، ياصل ياسيس تيكه فعال كردم يفكر م قتيبودم؛ در حق يگر گر و استاد جوان كنش كنش
 نيكه ا ي. اگر افرادستيدر كار ن يتناقض يتا حد ن،يابرارخ داد، نوشتن كتاب و مقاله و آموزش است. بن

از  ي. برخكنم يها استقبال م كه در چپ باشند، از آن يمادام رسند، يمتفاوت م يجيبه نتا خوانند يها را م كتاب
به  كنم يگمان م . اما اساساًدهد يم رييرا تغ نها نظرشا از آن ي. برخمانند ينم ي. برخمانند يها در چپ م آن

  من بوده است. ياصل ريتاث نيا ياسيلحاظ س

تان با دو  نقاط مشترك اي. اختالفات ميوارد شو يتر كيبه سطح تئور خواهم ي: حاال اجازه ميمعظم

آندرسون ــ هر دو از دوستان و  يو پر ديما ــ ادوارد تامپسون فق ي زمانه ديجد  مهم، مورخان چپ ستيماركس
  ست؟يــ چ تان يميهمكاران صم
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بود. به سبك و  ييكامالً استثنا ياست متفاوت. ادوارد تامپسون متفكر يا رابطه نيا كنم ي: من فكر مهابسبام
 ي اند، رابطه باهوش و درخشان اريكه بس يانسان بزرگ. اساساً ارتباط با افراد كينابغه؛  كيخودش  اقيس

ام  كرده شياو را ستا شهيتامپسون داشتم، هم باهم كه  يهر نوع اختالف ن،ي. بنابراكند يم جاديا يكامالً متفاوت
 يها امر موفق نشده است. اختالف نياز ما در ا كي چيداد كه ه رييتغ يا وهيرا به ش خينگارش تار ي كه دامنه

 نيا گمان يداشتم و ب دياز او ترد شيمستقل، ب يعنوان امر به تيبا او داشتم. نسبت به نقش عامل ياديز
ساخته شده  1830 ي كارگر انگلستان در دهه ي ام. اعتقاد ندارم كه طبقه كرده انيب ميها ر نوشتهموضوع را د

كارگر  ي طبقه نيمن از تكو يواكاو ن،ياست. بنابرا ياستعار ي حكم لفاظانه كي نيا كنم ياست. فكر م
 ييتوانانظر از  او، صرف يسهم اساس كنم يفكر م گر،يد ي. از سورود يحد فراتر م نيانگلستان از ا

 يها شهياند ،يمردم، مردم عاد كرد يبوده كه درك م نيا قاًيبه خوانندگان، دق دنيبخش اش در الهام العاده خارق
كه  دانم يم يرا همگرا با كار دهيا نياند. من عمالً ا بلكه سوژه ستندين خيتار يها خودشان را دارند و فقط ابژه

است كه  نينشان دهم ا خواهم ي. آنچه ميبدو يها ياغيدر  انجام دهم، مثالً مديكوش يگريخودم در بستر د
 نياما موضوع صرفاً ا م،يما آن منطق را قبول نكن ديدارند. شا يمنطق دهند يكه انجام م يكار يافراد برا نيا
و  يبرخوردار از آگاه اند يها افراد بلكه آن دهند، ينشان م يها واكنش به محرك ايها به درد و رنج  كه آن ستين
اساساً  نكهياز جهان را شكل بدهند و ا يدگاهيتا د ند،يايكنار ب يطيبا شرا ايكنند،  جاديا يطيشرا كوشند يم

كه ادوارد تامپسون انجام داده الهام و  يشدت از كار امر به نيدر ا كنم يچگونه باشد. اكنون فكر م ديجهان با
هجدهم دارم كه  ي سده ي او درباره يها با نوشته ياديز اريتوافق بس نكهياز ا ميام، البته بگذر كمك گرفته
  نكرد. شان ليتكم تيقدر كفا متاسفانه به

فرد از نسل  نياو قائلم. اعتقاد دارم كه توانمندتر يبرا ياديز ارياحترام بس م،يبگو ديآندرسون با يپر ي درباره
 اري. او شخص بسديچپ جد است، نفر اولِ نيورم اآنگلوساكسون پس از نسل من است. منظ يها ستيماركس

او، ولو  يا قاره سميمن و ماركس يميقد سمينوع ماركس نياست ب يكه تفاوت كنم ياست. احساس م ييتوانا
 سميو عمدتاً ماركس نامد يم يغرب سميكه آنچه را ماركس دهيرس جهينت نيتعجب، خودش به ا تيدر نها نكه،يا

توافق ندارم.  زهايچ ياري. من با آندرسون بر سر بسكند ينم تياست، كفا يستينيپسااستال ي دوره يروشنفكر
 ي طبقه ي جامعه ي انگلستان و توسعه خيتار ريندارم. با او بر سر تفس نظر وافقت يبر سر گرامش گمان يمن با او ب
و آندرسون دست باال را داشت.  نيادوارد تامپسون در بحث با تام نار نجايو معتقدم در ا ستمينظر ن كارگر هم

 سميبا فئودال صالحهم ينوع ي واسطه به يبيبه هر ترت ييبورژوا ي جامعه ي كه توسعه دهيا نياعتقاد دارم كه ا
 يكه تبارشناس كنم يفكر م گري. اما بار دميبگو ديبا نياز ا شيب كنم يرها شد، نادرست است. فكر نم كاره مهين
 جانيدهد. من با ه آن را ادامه  خواهد يكه آندرسون به من گفته است هنوز م يساساست ا يدولت مطلقه اثر 

قدردان نقد او هستم  تينها يب ني. همچنشود يسوم آن منتشر م مجلد يچه زمان نميتا بب كشم يانتظار م ياديز
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 ي نه لزوماً از چپ بلكه از همه دهد، يو متفكران انجام م ها دئولوگيدر ارتباط با ا يبه قول راًيآنچه اخ يعنيــ 
  .ها انيجر

اصل  ي درباره لسونيودرو و ي، شما ادعا1780از  سميوناليها و ناس ملت زيو ن ها تي: در عصر نهاهاناگان

 يعلت اصل ها، تيدر عصر نها هيانقالب روس تيموفق ي . هنگام بحث دربارهديرا نقد كرد» ها ملت يخودمختار«
 هيبه حفظ انسجام روس ليحكومت توانا و ما گانهيوضوح،  ها به كه آن ديدان يم نيرا در ا ها كيبلشو يها تيموفق

و متخاصم  ياسيس يها روس يعني گريطرف د ريچشمگ تياز حما نيكشور بودند و بنابرا كيعنوان  به
. دينكرد تيموضوع مل ي انقالب درباره استيس يرا صرف بررس يبرخوردار شدند. شما وقت پرست هنيم

 قياز طر يستيوناليناس يها را به توافق با جنبش قالبان ازين »ياتحاد شورو« ليتشك ايسرانجام، آ
  ها نشان نداد؟ آن ريچشمگ شناختن تيرسم به

انجام شد. در واقع  زين ياديبه طرق ز ديترد يو ب ديشياند يم نياست كه لن يزيچ ناًيقي ني: خوب، اهابسبام
كردند.  تيحما ياز اتحاد شورو ييها در بخش يمل يها ها و جنبش كردند، از ملت جاديكه ا ييها ها در نمونه آن
 ي درباره ونيدنبال شد كه بنا به كتاب ل زين كيبالت يروند در كشورها نيا يحت كنم يفكر م نكهيا بيعج

ــ  يزبان يها ها را ــ فرهنگ فرهنگ نيسركوبگر بود، چون رسماً ا ينظام شورو نكهيبا ا ك،يبالت يها انقالب
و  ييايتوانيل ،يياياستون يها فرهنگ و زبان يشورو ي دوره انيكه در پا ميشاهد شناخت، يم تيرسم جداگانه به 

در مناطق  يشتريموضوع با ابعاد ب نيدوانده بود، و هم شهيسال استقالل ر ستيب انياز پا تر قيعم ييايلتون
در  ها يآذر تيبه وضع ميتوان يم م،يكن سهيمقا ميصادق است. مثالً اگر بخواه زين ياتحاد شورو ييايآس

 تيشان به رسم جداگانه يها  ] زبان و فرهنگي[برا جان،يدر آذربا ها ي. آذرمياشاره كن رانيو در ا جانيآذربا
چقدر مهم بوده است.  ياتحاد شورو تيو تثب ليموضوع عمالً در تشك نيكه ا دانم يشناخته شده بودند. من نم

  .كنم ينم ي. پافشاردانم ينم

و  ها يمطرح كرد كه عمدتاً به لهستان ليدل نيرا به ا اش هينظر نيكامالً روشن است كه لن كنم يم فكر
 شدند يمتحد م گريد يضدتزار يروهايبا ن ديبا سميتزار يبرانداز ي. در همان زمان، براديشياند يم ها يفنالند

موضوع در استقرار  نيتر بودند. ممكن است سهم ا دو منطقه مشخص اي كيدر  يمل يروهايها ن آن انيكه از م
كه بتوانم قضاوت كنم.  دانم ينم يليموضوع خ نيا ي استوار مهم و پررنگ بود. من درباره ياتحاد شورو كي

اتحاد  يياياز مناطق آس يقرار گرفتم كه در بخش بزرگ تيواقع نيا ريتاث است كه من تحت نيمنظورم ا
 يمحل يو سنت ياجتماع يبا ساختارها تر شيشد، ب تيتثب يشوروآن قدرت  يكه بر مبنا يفرمول ،يشورو

 دهد يم حياست كه توض يلياز دال يكيموضوع  نيا كنم ي. من فكر ميمحل يمل يها منطبق بود و نه با جنبش
از  طلبانه ييجدا يها از جنبش يا نشانه چيماندند ــ ه يباق يمركز يايآس ينخست، جمهورها ي چرا در وهله
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ها معضالت خودشان را داشتند و مثالً  كه آن مييبگو ميتوان يم يوجود نداشت ــ و چرا تا حد يرواتحاد شو
داشتند. به  يكينزد ي افراد مهم رابطه ايمهم  فيداشتند [كه] با طوا يكينزد ي رابطه يبا قدرت شورو يافراد
در آن موفق  نيبود و بنابرا درست يشورو يتيمل استيس ميياز آن است كه صرفاً بگو تر دهيچيموضوع پ يعبارت

 توانم يو نم ستميحوزه متخصص ن نيموضوع بكنم چون در ا نيا ي ِ درباره يقضاوت خواستم يشد. من واقعاً نم
 قتيو در حق لسونيو يها كه از سو ملت يخودمختار استيحوزه متخصص باشم. اما اعتقاد دارم كه س نيدر ا

در خود اتحاد  يدر درازمدت حت كنم، يبار بود و فكر م فاجعه يمش خط كياروپا  ي هيشد، در بق نيتدو نيلن
 قاًيدق نيــ ا يشورو يها يبه جمهور ييحق جدا ياعطا ي دهيبار بدل شد. ا فاجعه ياستيبه س زين يشورو

تن  يداخل يبه جنگ كايمتحد آمر االتياز آن اجتناب كرد ــ باعث شد كه ا كايمتحد آمر االتياست كه ا يزيچ
 م،يريبپذ ميطور خودكار بتوان ما به كنم يفكر نم ن،ي. بنابرارديرا نپذ ييكايآمر االتيا يتا حق خودمختار دهد

 يكه حق خودمختار اند، رفتهيپذ ستيچپ كمون يو حت ستياليسوس برال،يل يها چپ انيدر م ها يليچنانكه خ
در  جيشود. نتا رفتهيپذ ديبا يطيشرااست كه تحت هر  يزيچ يزبان اي يقوم ي شده فيتعر يقلمروها يبرا

  خوب نبوده است. نهيزم نيدر ا يو شرق يمركز ياروپا

 باًيهابسبام تقر«كه  كند يادعا م ها تيخود از عصر نها يهوفمن در بررس ي: استانلگريسوال د كي: هاناگان

 استيو س وركيويجاز، ن ي با توجه به نظرتان درباره.» ديمتحد بگو االتيا ي  درباره كند ينم دايپ يخوب زيچ چيه
 ديا شما استدالل كرده ني. همچنرسد ينظر م بهنامنصفانه  يادعا كم ني)، ا1990 ي (تا دهه كايمهاجرت آمر

ركود  يها متحد نگذاشت. علت ضعف آن را در سال االتيدر ا 1930 ي در دهه ياديز ريتاث سميكه فاش
  د؟يده يم حيچگونه توض

را مسلم فرض  ييزهاينه. كامالً درست است كه من چ ايانتقاد كامالً نامنصفانه است  نيا دانم ي: نمهابسبام

كشور در  نيا تيمركز >مثالً<: كنم يمتحد مسلم فرض م االتيا ي را درباره زهايچ يليــ من خ كنم يم
 ،ييكاياقتصاد آمر ميقدرت عظ زست ا عبارت ا ييكايآمر ي كه به هر حال، سده تيواقع نيا ستم،يب ي سده

 يمسائل يبرا ام يشخص تيدست، و مسلماً اولو نياز ا ييزهايو چ ييكايپسند آمر فرهنگ عامه ميقدرت عظ
و روزولت و  ليد ويبه نسل من تعلق دارند ــ با ن زين ها نيــ كه ا ام يشخص يها يهمدل نيمانند جاز و همچن

با  يبوم ينكته درست است كه من فاقد همدل نيا كنم ين همه، فكر مي]. و با اWPA  ]1و يروزولت يكايآمر
 خواهد يدلم نم نيموضوع مشهود باشد. بنابرا نيا ديو شا ستمياحتماالً قادر به درك آن ن اي ام ييكايتمدن آمر

  اتهام رد كنم. كيعنوان  اظهارنظر را كامالً به نيا

... كاستيمتحد آمر االتيا ي صهيخص ،ياديبن يرقابت يفردباور ،يرعاديغ يباور دارم كه فردباور شك يب
بدون  ،يدار هيسرما يدئولوژيا كيبر  ياست اساساً متك يكشور گانهي كاياست كه آمر نيمنظورم ا
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كه  دهيا نيرا داشته است. و مثالً ا ها فرض شيكم آن پ يليخ نكهيا ايــ   يدار هيشاسرمايپ يها فرض شيپ
نزد  يژ دئولويا نيكه ا مينيبب ميتوان ياست؛ م ييبورژوا سميآنارش يدئولوژيا كياساساً  ادشدهي يدئولوژيا

 يريگ جهياز آن نت اياند  را بسط داده ييكايآمر جيرا اريبس فرض شيپ كيحضور دارد كه صرفاً  خواهان يجمهور
 االتيا ي كانادا و توسعه ي توسعه ديبد هستند. حال اگر بخواه ها فرض كه تمام حكومت نيا يعنياند،  كرده

به شكل  ها ستيرماركسيو نه غ ها ستيرا نه ماركس سهيمقا نيــ ا ديكن سهيرا با هم مقا كايمتحد آمر
تر است چون در آنجا دولت مهم  آسان ها يياروپا يادا براكه درك كان مينيب ياند ــ م انجام نداده يمند نظام

 نيب ي بزرگ. رابطه ي در منطقه يقدرت و قانون دولت سيكانادا، غرب كانادا، عبارت است از تأس سي. تأسستا
اگر بنا باشد  ن،يها. بنابرا و سرخپوست كايحكومت آمر ي ها متفاوت است با رابطه حكومت كانادا و سرخپوست

همه، ما  نيكرده است، اما با ا يشتريب شرفتياست و آشكارا پ زتريانگ جانيه كايآمر م،يدو انتخاب كن نيا نيب
 ن،ي. بنابراميدار ييبا طرف كانادا يتر يو شهود يعاطف يهمدل ،يريبه تعب م،يا برخاسته يياروپا ي نهيشيكه از پ

  .دهم يم ازي. هرچند به آن امتكنم يموضوع در كتابم مشهود باشد، اما از آن دفاع نم نيا ديشا

اعتقاد دارم كه  دهم، يم حيو توض كوشم يكه در كتاب م يليمتحد، به دال االتيدر ا سميفاش ي نهيزم در
به سنت  كنم يقدرتمندند، اما فكر م اريبس ينژادپرستانه، همگ يها [از جمله] جنبش ،يارتجاع يها جنبش

 يها نشانه سم،يرسد پس از مرگ فاش يكه به نظر م نجاستي. تناقض انداشتند ايدر اروپا تعلق ندارند  يستيفاش
به  يبه نمادها و حت ياز راست افراط يبخش مهم اي يكه راست افراط تيواقع نياز آن وجود دارد. ا يشتريب

منظورم . رسد يجالب به نظر م ميبرا زنند، يم زيگر سم،يناز ژهيو به ،يياروپا سميفاش يكيدئولوژيمنبع الهام ا
 ني. مقصودم انامند يو خود را پسران گشتاپو م گذارند يآهن م راه يها خط ريزاست كه مواد منفجره  يافراد

بخش خاص  نيها ا آن نكهيندارند، اما ا سمياز فاش يدرك و فهم نيتر ها كوچك آن كنم يكه فكر م ستين
  .ستين تياهم يب ند،شو ياند كه به آن متوسل م انتخاب كرده يعنوان بخش گذشته را به

 ست؟يشما چ يزندگ  خاطره ايدوره  نيكوتاه است: بدتر يسواالت من سه پرسش شخص  رشته ني: آخريمعظم
  كدام بوده است؟ نيو البته، بهتر

با  كوشم ي. عموماً نمستمين يا نامه يزندگ يوهوا است كه عموماً در حال ني. منظورم ادانم ي: خوب، نمهابسبام

باشد. تا  1956وحوش  حول ژهيبه و 1950 ي دوره مربوط به دهه نيبدتر كنم ي. فكر مشميانديب ارهايمع نيا
ما  ي همه يمصادف شده بود با آنچه برا ريچشمگ يِشخص يها يبدبخت ي كه دوره ليدل نيبه ا يحد

كم در انگلستان،  اغلب افراد، دست ي. براشد يمحسوب م قيواقع عم به يتروما كيدر آن روزها  ها ستيكمون
نه تنها در  يفروپاش كيبود،  يعصب يفروپاش كي ياسيارز س ، هم1956اغلب روشنفكران، سال  يبرا ناًيقي

 يبزرگ ياز دستاوردها يكيسخت بود.  يليخ يلي... خليقب نيا زو ا يشخص يها يگذشته و دوست يها يوفادار
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رفتند،  يمتفاوت يها به راه ياسيزمان از لحاظ س نيكه از ما در ا ييها بود كه آن نيا م،يداشت كنم يكه فكر م
دوره دشوارتر  نيبهتر انيرا تا حد امكان حفظ كردند. ب شان ياسيس يها رفاقت يو حت شان يشخص يها يدوست

در گذشته بوده،  يگاه شان يزندگ يها سال نيبهتر كنند يكه فكر م ياست، كه افراد نيچون، منظورم ا ست،ا
دشوار است كه  يليبه واقع خ گر،يد ينبوده. از سو بخش تيرضا يليخ شان يزندگ يبعد يها معموالً سال

 نيبه ا دهم يم حيپس ترج معناست، يحرف ب نيا يبه عبارت كنم يزمان است، چون فكر م نياالن بهتر ميبگو
  سوال پاسخ ندهم.

از همان اعصار كه  يكي( ديزاده شو يگريدر عصر د ديتوانست ياست. اگر م يفرض يپرسش ني: ايمعظم
  د؟يكرد يو چه م ديديگز ي)، كدام را برمديا كرده فيخودتان توص

 كيعنوان  است كه به ني. منظورم اميايب ايبه دن گريد يكه بخواهم در عصر كنم ي: من واقعاً فكر نمهابسبام

پدربزرگم، مانند  ايپدرم بودم  گاهيچه در جا آمدم، يم ايدن >يگرياگر در عصر د<كه  دانم يمورخ كامالً م
 توانست ينم يكه سرگردان بود و حت يريفق يهوديــ  شدم يمانند نسل پدرم م اي شدم يم ساز نتيپدربزرگم كاب

 يباهوش بودند اما حت اريدرخشان و بس اريبس اريافراد بس نيا ي داشته باشد، ولو همه يدسترس يبه آموزش عال
به عقب  خياست كه اگر در تار نيكه نسل من داشت هم برخوردار نبودند. منظورم ا يآن بخت و اقبالاز 

كه اگر به عقب برگردند، در  كنند يــ همه فكر م ديگرا باش واقع خيد نسبت به تارياگر بخواه يعني د،يبرگرد
  .ستين طور نياما به واقع ا آمدند، يم ايگونه به دن نيا يزيچ ايشاهدخت  ايشاهزاده  گاهيجا

. و داشت يم يمانند من احتماالً بخت و اقبال بهتر يدر نسل خاص من، فرد كنم يحد فكر م نيتا ا ن،يبنابرا
 يدر قرن ينسبتاً آرام يمن كه زندگ مانند خود يافراد يبرا ژهيجالب نبوده، به و يگفت كه زندگ توان ينم

قضاوت  يگرياند، احتماالً جور د كرده رها عبو كه عمالً از دل توفان يداشتند. واضح است كه افراد يتوفان
را از  ميعظ يعمالً درد و رنج نكهيكنند، بدون ا يدوران زندگ نياند در ا از ما توانسته يخواهند كرد. اما افراد

سده با  نياد در اافر ياريروبرو شوند كه بس ياجتماع عيهولناك و فجا يِشخص يها با درد و رنج ايسر بگذرانند، 
  .اند هآن روبرو بود

   ست؟يشما چ يبعد يفكر يها سوال است. پروژه نيآخر ني: ايمعظم

 يا كه در دوره يزي. چستين ميرو  ِ  شيپ ياديز اريبس يها چه خواهم كرد، چون سال دانم ي: خوب، نمهابسبام
بود  يا يخيتار يخط واكاو ي است، به واقع ادامه يفكر يجد ي پروژه كيبودم انجام بدهم، منظورم  دواريام

جهان و  ي درباره ينظر است،يس جهان،بود از   يواكاو ينوع نيآغاز كردم، چرا كه ا يبدو يها ياغيكه در 
موضوع كار  نيا ي درباره يممكن. كم ي مقدمه ينوع ،يصنعت يدار هيسرما ،يدار هياز عصر سرما شيافراد پ
را كه باور دارم  يو كار نم،ينظام بب كيعنوان  را به زهايچ نيكه ا دميام و كوش كرده يياه يام: سخنران كرده
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عدالت ــ دنبال كنم؛ او  ي درباره يگذاشت ــ در كتاب ريشدت بر من تاث داد كه به جامان يمور در كتاب نگتونيبار
 يزيعام وجود دارد كه چه چ دگاهيد كيمشابه با  يزيدر همه جوامع چ ايكند آ يبررس خواهد يدر آن كتاب م

كه  كنند يم ساسافراد اح يطيو تحت چه شرا سازد يرا م قبول رقابليغ ايناعادالنه  يزندگ ايخوب  يزندگ
از  يعنيــ  گرداند يبرم يروشنگر خيبه تار يموضوع ما را تا حد نيدر ارتباط با آن انجام دهند. ا يمجبورند كار

اش بحث   درباره نيبرل ايزايبا آ ياست كه گاه ياز مسائل يكي نيــ چون ا ميكه شروع كرد ييهمان جا
  وجود ندارد. ،جوامع واجد آن باشند ي كه همه يو كل داريپا يعنوان ارزش به يزياو اعتقاد دارد كه چ كنم؛ يم

وجود  ،ديآ يشمار م عادالنه به ايخوب  ايقبول  قابل يِاز آنچه زندگ ييها دهيممكن است ا كنم ياما احساس م من
 ي. و اگر هنوز وقت براستيچ قبول رقابليغ ايناعادالنه  ياساساً زندگ م،يبرعكس مطرح كن ايداشته باشد، 

مانند  ييزهايچ ي مثالً به مطالعه لميبرسم، ما ييها افتهيمسائل داشته باشم و كار كنم و بتوانم به  نيا ياجرا
به  يقيبه چه طر يوجود دارد كه مردم عاد انهيم يها مطالب در سده نياز ا يهبپردازم ــ انبو يحقوق عرف

 يزيچ نيــ سازمان داده شود. ا تواند يــ م ديبا يو مناسبات انسان يكه مناسبات اجتماع كردند يفكر م ييها راه
آن به كاركردن ادامه بدهم، اما  ي بودم درباره ليداشتم، ما ياديو وقت ز ياگر انرژ كنم ياست كه فكر م
  مدت انجام بدهم. دو تا پروژه كوتاه يكياحتمال دارد كه 

 نيكه ا مياز شما سپاسگزار گري. و بار دميها هست و خواندن آن دنيمنتظر د ي: پس ما همگيمعظم

  .ديرفتيبحث/مصاحبه را پذ

  

  

    ):مقدمه( منبع

   :ديمراحعه كن ريز نكيترجمه شده است. به ل يكار و جنبش كارگر خيتار يالملل نيحاضر از مجله ب ي مقاله

https://www.cambridge.org/core/journals/international-labor-and-working-
class-history/article/introduction-to-a-1995-conversation-with-eric-
hobsbawm/08A707A7FA5EAB0BEDAF3F53A93532B8 

  

  :)قدمهم( ها ادداشتي

  كرد. دييو تا شيرايمصاحبه آن را و يسيپس از رونو ي. هابسبام كم١



31 
 

2. Eric Hobsbawm, "The General Crisis of the European Economy in the 17th 
Century,” Past & Present 5 (1954): 33–53 and “The Crisis of the Seventeenth 
Century,” Past and Present 6 (1954): 44–65. For the modern state of the debate, 
see Geoffrey Parker and Lesley M. Smith, 

General Crisis of the Seventeenth Century, 2nd edition (New York, 1987). 

3. Eric Hobsbawm, “The British Standard of Living Debate, 1790–1850,” 
Economic History Review 10 (1957): 46–68. 

4. Eric Hobsbawn, Bandits (New York, 1969), 30. 

5. Eric Hobsbawm and Georges Rude , Captain Swing: A Social History of the 
Great English Agricultural Uprising of 1830 (New York, 1968), 15. 

6. Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movements in the 19th 
and 20th Centuries (Manchester, 1959); Eric Hobsbawm and Georges Rude , 
Captain Swing (New York, 1968). 

7. For some critiques of Hobsbawm’s approach by social and economic 
historians and anthropologists, see Anton Blok, The Mafia of a Sicilian Village, 
1860–1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs (New York, 1975) and 
Jerome R. Mintz, The Anarchists of Casas Viejas (Bloomington, 1994). 

8. Eric Hobsbawm, The Age of Revolution, 1789–1848 (London, 1962); The 
Age of Capital, 1848–1875 (London, 1975); The Age of Empire, 1875–1914 
(London, 1987); The Age of Extremes, 1914–1991 (New York, 1995), 178. 

9. Eric Hobsbawm ed., Pre-Capitalist Economic Formations: Karl Marx (New 
York, 1964); Karl Marx, Grundrisse (New York, 1968). 

10. David Forgacs, ed., The Antonio Gramsci Reader Selected Writings, 1916–
1935 (New York, 1988). 

11. G. A. Cohen, Karl Marx’s Theory of History: A Defence (Princeton, 1978). 

12. Eric Hobsbawm, “Interview,” 7. 

13. Hobsbawm, The Age of Extremes, 178. 

14. See the accompanying interview. 

15. Hobsbawm, The Age of Revolution. 



32 
 

16. Eric Hobsbawm, Interesting Times: A Twentieth Century Life (New York, 
2002), 291. 

17. Eric Hobsbawm, “From Social History to the History of Society,” Daedalus 
100 (1971): 20–45; and Eric Hobsbawm, “Looking Back Half a Century,” in 
Histories of Labour: National and International Perspectives, eds. Joan Allen, 
Alan Campbell, and John Mcllroy (London, 2010), 1–5, 5. 

18. Industry and Empire: From 1750 to the Present Day (London, 1968); His 
three volumes, The Age of Revolution: 1789–1848, The Age of Capital: 1848–
1875, and The Age of Empire: 1875–1914) along with its sequel, The Age of 
Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991. 

19. Hobsbawm, The Age of Capital,2. 

20. Ibid., 12. 

21. Ibid., 340. 

22. Hobsbawm, Interesting Times, 86. 

23. Norbert Bobbio, Which Socialism? Marxism, Socialism and Democracy 
(Minneapolis, 1987). 

24. Eric Hobsbawm, “The Forward March of Labour Halted,” in The Foreign 
March of Labour Halted, ed. Eric Hobsbawm, (London, 1978), 1. 

25. Eric Hobsbalm, Politics of a Rational Left (New York, 1989), 165. 

26. Hobsbawm, Interesting Times, 276. 

27. Eric Hobsbawm, “Eric Hobsbawm: A Life in Quotes,” The Guardian, 
October 1, 2012. 

28. Eric Hobsbawm, “The Prospects for Democracy,” in Globalisation, 
Democracy and Terrorism, Eric Hobsbawm, ed. (New York, 2007), 95–114, 
113. 

29. Eric Hobsbawm and Jacques Attalli, “The New Globalisation Guru?” The 
New Statesman, September 27, 2010. 

 

  (گفتگو): منبع



33 
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  ):گفتگو( ها يادداشت
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