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Iزنم. من ی گذشته حرف میپردازم، بلکه دربارهدر این سمینار به آینده نمی ــ
یادمانی در عین حال سیاسی، فرهنگی -دورنمای یادبودی را شرح خواهم داد 

ی گذشته جریانی غالب در چپ بوده است: که در چند دهه -و حتی ذهنی
رویم، بایستی بدانیم ه کدام سمت میفرهنِگ شکست. به منظور اینکه بدانیم ب

رسالِت  بریم. این دقیقا  محصول چه دورانی هستیم و در چه عصری به َسر می
 رخی است که به تاریِخ چپ، متعهد است.وم

بندد ای را میای که دورهکند: تکانهیک گسست را خاطرنشان می ۱۹۸۹ساِل 
 های غیرمنتظرهلین با مشخصهگشاید. سقوِط دیوار بری نویِن دیگری میو دوره

درنگ ابعاد یک رویداد را به خود گرفت؛ یک چرخِش اش، بیکنندهو مختل
هایش پدیدار گشت. این رویداد سناریوهای جدیدی تاریخی که مقدم بر علت

بینی پرتاب ی غیرقابل پیشرا مطرح کرد و ناگهان جهان را به درون یک منظومه
داد بزرِگ سیاسی، دریافت ما از گذشته را تغییر داد کرد. این واقعه مثل هر روی

وجود آورد. فروپاشِی سوسیالیسِم دولتی، موجی و یک نگرِش تاریخِی نوینی به
از اشتیاق، و برای مدت کوتاهی انتظاِر بسیاری را نسبت به سوسیالیسِم 
دموکراتِک احتمالی برانگیخت. با این وجود مردم خیلی زود متوجه شدند که 

-ها ن دریافت، تماما  نمایِش کاملی از قرن بیستم بود که فرو ریخت. چپای
سریعا  نگران  -های ضداستالینیستیبسیاری از جریانات از جمله گرایش

ِی مخالِف آلماِن شرقِی سابق، این شدند. کریستا ُولف، مشهورترین نویسنده
او به  کند:ها توصیف میوغریب را در کتابش شهر فرشتهاحساس عجیب

خانمان شده بود؛ یک تبعیدی از کشوری که دیگر آن کشور لحاظ معنوی، بی
جای آزاد کردن رسد سقوِط سوسیالیسِم دولتی، بهوجود نداشت. به نظر می
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های انقالبِی تازه، مسیِر تاریخِی خوِد سوسیالیسم را از پا در آورد. کِل انرژی
قلیل یافت؛ تاریخی که زمانی به اش تهای توتالیتریتاریخ کمونیسم به سویه

ُشد. با این همه چنین ی جمعی و قابل انتقال نمایان میعنوان یک حافظه
ها پیش وجود نبود. این روایت از دهه ۱۹۸۹روایتی صرفا  محصوِل ساِل 

گاهِی مشترک تاریخی، به بازنمایِی غالبی از گذشته تبدیل  داشت؛ اما اکنون به آ
ی رتوریِک یت چیزی فراتر از احیای سادهحقیقت این روا شد. در

ضدکمونیستِی قدیمی بود. در طِی سی سال گذشته، مفاهیمی همچون بازار و 
جوامع « ذاتی»ِی به شالوده -زیربنای قاموس نئولیبرالیسم-رقابت 

های غربی را استعمار کردند و یک پساتوتالیتری مبدل شدند. این جوامع انگاره
جدید « سبک زندگِی »های یک ِی نوینی همچون ارزششناختهبیتوِس انسان

-بورژوازی  مدارِ ِی اخالقآفریدند که در برابر آن، ریاضِت پروتستانِی طبقه
ی تنها همچون آثار باستانِی یک قاره -ِی کالسیِک ماکس وبرمطابِق ُپرتره

 ای، دو طیِف خاطره وشود. حد نهایِی چنین دورهشده گاها  نمایان میغرق
یوتوپیا هستند. این همان چارچوب سیاسی و معرفتِی قرن جدید است که به 

 پایان جنگ سرد آغاز شد.ی واسطه

 ۱۷۸۹به انقالِب « انقالب مخملی»رسید که آنگونه به نظر می ۱۹۸۹در سال 
گردد؛ بازگشتی به معنای اتصال کوتاِه دو قرن مبارزه برای سوسیالیسم. باز می

رالیسم کالسیک، آزادی و نمایندگی سیاسی به عنوان تنها افق بنا بر الگوی لیب
بود، یا حتی انقالب آمریکا هم  ۱۹۱۷در ضدیت با  ۱۷۸۹ها نمایان شد: آن

ها، از حیث تاریخی، مخالف انقالب فرانسه بود )آزادی علیه برابری(. انقالب
جعل کردههای جدیدی ها، تخیالت و ایدهاند. انقالبیوتوپیاها بوده عامِل 
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اند. اما چنین چیزی در آنچه که اند، چه بسا امیدها و انتظارات برانگیخته
ها هرگونه رؤیای قبلی شود رخ نداد. درعوض آننامیده می« انقالب مخملی»

را منسوخ و تولیدات فرهنگی را هم متوقف کردند. جستارنویس و 
به عنوان  نویس درخشانی همچون واتسالف هاول، هنگامی کهنمایشنامه

ای از یک دولتورو رفتهجمهور چک انتخاب شد، کپِی افسرده و رنگرئیس
انگیز بود. تحت العاده بارور و خیالمرد غربی شد. ادبیات آلمان شرقی فوق

ای برای هنِر ُشد که انگیزهای خلق میهای تمثیلیکنترل خفقان اشتازی، رمان
ای یوار برلین هیچ چیز قابل مقایسهخواندِن بین سطور بود. پس از فروپاشی د

ها به جای اینکه خود را به دورن آینده با دوران قبل نمایان نشد. این انقالب
بیافکنند، جوامعی ایجاد کردند که تمام فکر و ذکرشان گذشته بود. به طور 

ها و نهادهای میراث موزه ،همزمان در سرتاسر کشورهای اروپای مرکزی
ای پرداختند که توسط کمونیسِم شوروی ربوده ملی گذشته فرهنگی، به بازیابی

 شده بود.

بست مشابهی رسیدند. این به سرعت به بن ۲۰۱۱های عربِی اخیرا  هم انقالب
های خونین داخلی در سوریه و لیبی ی جنگها قبل از اینکه به واسطهانقالب

ردند، اما متوقف شوند؛ دو دیکتاتوری منفور در تونس و مصر را نابود ک
عربیسم، سوسیالیسم، پان-ها ی آنها نداشتند. خاطرهجایگزینی برای آن

 -بخش حوانان انقالبی نبود(سوم و همچنین بنیادگرایی مذهبی )که الهامجهان
یافته، به اِی خودسازمانهای تودهها و جنبشبر آینِد شکست بود. این انقالب

را نشان دادند و از حیث استراتژیکی هم برانگیز فقداِن رهبری ی حیرتاگونه
ها محصول رهبران سرگشته ودرمانده ظاهر شدند. با این وجود  محدودیِت آن
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ها محدودیِت دوران ما هستند. چنین یا نیروهای اجتماعی آنان نبود: آن
های قرن بیستم ای زیر بار شکسِت انقالبهای تودهها و جنبشانقالب

 کند.سایی که تخیل یوتوپیایی را فلج میفرهستند؛ سنگینی طاقت

ی مندِی آن به واسطهشود که زمانای متولد میی دورهیکم به مثابهوقرِن بیست
ای است که این خسوِف همگانِی یوتوپیاها شکل گرفته است. این تفاوِت عمده

کند. انقالب فرانسه، در آغاِز قرن سده را از دو قرِن پیش از خود متمایز می
مفهوم نوینی از انقالب  ۱۷۸۹داد. انقالِب وزدهم، خبر از افِق عصر نوینی مین

را  -نه یک چرخش در معنای نجومِی آن، بلکه یک گسست و ابداع بنیادین-
ی صنعتی توسعه ساِز تولد سوسیالیسم شد که با رشد جامعهایجاد کرد و زمینه

جر به جنگ بزرگ قرن ِی اروپایی، اگرچه منیافته بود. نابودی نظم سلسله
بیستم شد، اما این فاجعه همچنین باعث ظهور انقالب روسیه شد. و اکتبر 

سو رژیمی استبدادی و از سویی دیگر امیدی برای رهایی ایجاد ، از یک1917
ها زن و مرد را در سرتاسر جهان بسیج کرد. بر خالِف کرد؛ امیدی که میلیون
 شود.قوِط این یوتوپیا آغاز میویکم اما با سقرن بیستم، قرن بیست

کاری همچون فرانسوا فوریه، در پایان کتاب عبور از یک توهم محافظه مورخ
ی دیگر، تقریبا  ی یک جامعهایده»رسد: گیری می( به این نتیجه1995)

تواند در این رسد و هیچ کس در جهان امروز نمیغیرقابل تصور به نظر می
بندی یک مفهوم تازه یا حتی تالش برای صورتزمینه پیشنهادی مطرح کند، 

غیر ممکن است. در این وضعیت ما محکوم هستیم در جهان همانگونه که 
یک فیلسوف مارکسیستی همچون فردریک جیمسون، « هست زندگی کنیم.

فرانسوی، بازشناسِی مشابهی را صورت مورخبدون سهیم بودن در اشتیاق 
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داری تر از پایان سرمایهوزها پایاِن جهان، آسانکند با بیان اینکه این ربندی می
همچون ،شود. در این روزها یوتوپیای تازه، الگوی متفاوتی از جامعهتصور می

کالم: چرخِش قرن شود. لبیک میل خطرناک و توتالیتری نمایان می
بود. اصل « اصِل مسئولیت»به « اصِل امید»یکم مصادف با انتقال از وبیست

بخِش نبردهای قرن گذشته بود، و اصل مسئولیت هنگامی نمایان امامید، اله
ها، هیوالهایی توتالیتر زمان که فهمیدیم انقالبشد که آینده تاریک گشت؛ آن

توانیم با استفاده از زوِج مفهومِی درخشاِن راینهارت اند. میتولید کرده
مونیسم دیگر بندی کنیم: کی زیر صورتکوزلک، این بازشناسی را به شیوه

نیست. انتظار ناپدید گشت « افق انتظار»و « فضای تجربه»ی تقاطع بین نقطه
ی کوزلک، گفتههای ویرانه را به خود گرفت. بنا بهو تجربه، شکلی از میدان

جای اینکه دو قاره از تعامل میان گذشته و آینده یک پیوند همزیستانه است. به
ی پویا و خالقانه به هم متصل هستند. ک رابطهها با یهم کامال  جدا باشند، آن
ویکم این دیالکتیک زماِن رسد با شروع قرن بیستبا این همه به نظر می

 تاریخی به پایان رسیده باشد.

شامل - تئوسیارنست بلوخ، فیلسوف آلمانی، میان رؤیاهای واهی و پروم
ست که از حیث تاریخی تحقق آن غیرممکن ا -شودای میتخیل جامعه

ای که به لوحانه، همچون تصور هواپیما در جامعه-)یوتوپیای انتزاعی و ساده
بخش امکاِن که الهام« انضمامی»لحاظ فناوری ابتدایی است( و یوتوپیای 

تحول انقالبِی زمان حال است )همچون سوسیالیسم در قرن بیستم( تمایر قائل 
ای، و مسخ ومتهتوانیم شاهد اضمحالل رؤیاهای پرشود. امروزه میمی

ای که محصوِل هسو دیستوپیای کابوِس آیندبخش باشیم. از یکامیدهای رهایی



 

Problematicaa.com 
 

 

7 

محیطی و اجتماعی است جایگزین رؤیای بشریِت رهاییهای زیستفاجعه
ای که تخیل اجتماعی را در مرزهای باریک زمان حال ه است، به گونهیافته شد

ی هاانضمامِی رهایِی جمعی به رانه کند. و از سویی دیگر یوتوپیایمحدود می
شود. نئولیبرالیسم، با رها ناشدنی کاال تبدیل میفردگرایانه برای مصرف تمام

رهایِی جمعی، جریاِن سرد خرد اقتصادی را به پیش کشید. « جریان گرِم »کردِن 
ی کاالها، در حال شان در جهاِن شیءوارهسازیبنابراین یوتوپیاها با خصوصی

 شدن هستند.نابود 

کند؛ جهانی که تحِت نئولیبرالیسم، زندگِی ما را در یک اکنوِن ابدی تلنبار می
دهد که پیوسته در حال تغییر انقیاِد شتاب قرار دارد و به ما این احساس را می

ی بازاِر های اقتصادی و اجتماعِی آن ثابت هستند. جامعههستیم، اگرچه پایه
دهد: یوتوپیاهای ما فردی و  امیاِل ما میکردِن برآوردهآزاد، وعده به

ای که یک مدل اجتماعی و شوند آن هم در زمینهسازی میخصوصی
دهد. در یک زندگی، نهادها و روابط اجتماعی ما را شکل می، شناختیانسان

خاطرآوردن، به یک کاالی شود و بهواره میی نئولیبرال، گذشته شيجامعه
شود. توسط صنعِت فرهنگی ایجاد و منتشر می شود کهمصرفی تبدیل می

وارگی تحِت انقیاِد همان ضوابط شی -هاها و بزرگداشتموزه-سیاسِت خاطره 
گیرند. اختراع ای، سازگاری با سالیق غالب( قرار می)سودآوری، پوشش رسانه
ای نیست. اتصال به ی زمانِی متفاوت کار سادهو کار گذاشتِن یک دوره

های کلیسا به منظور توقف زمان گذشته )شلیک به ساعت برج مندِی زمان
ای که تسلیم های زمانیی دورهمطابق با ایماِژ معروف والتر بنیامین( یا ارائه
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هاِی ی پروژهچالش بزرگی است که همه ،شوندیی بازار آزاد نمنین جامعهقوا
 جایگزین مواجه با آن هستند.

ی هارتوگ، از رژیِم تاریخمندِی دهه رخان، همچون فرانسواواز م بعضی
برند: رقیق کردن و گستراندِن نام می« گراییاکنون»بعد تحت عنواِن به ۱۹۹۰

و حل کند.  را در خودش جذب ای که بتواند گذشته و آیندهگونهاکنون به
ای که توسط صنعت سو گذشتهای دارد: از یکابعاد دوگانه« گراییاکنون»

واره شده است. و شیء -بردشده را از بین میهای منتقلربهتماِم تج-فرهنگی 
اِب ثابت زماِن یک شت-ای که توسط زماِن نئولیبرالیسم از سویی دیگر آینده

سو سقوِط سوسیالیسم شود. از یکمنسوخ می -«گویانهیشپساختار »بدون 
ذشته به دولتی، تخیِل یوتوپیایی را فلج و ممنوع اعالم کرد. و از سویی دیگر گ

محصوِل جنگ، توتالیتاریسم و ، بارانداز تروماتیک و فاجعهی یک چشممثابه
به زمانی معلق تبدیل « گراییاکنون»شود. بنابراین ها قلمداد میکشینسل

ای که گذشته»شده؛ میاِن ای نفینشده و آیندهی مغلوبشود: میان گذشتهمی
ند )به جز از منظر فاجعه( ابداع و یا تواای که نمیو آینده« روداز بین نمی

 بینی شود.پیش

شد. پس از « سرخوردگِی جهان»ویکم آبستِن نوع جدیدی از قرِن بیست
که یک قرن پیش ماکس وبر  -عصِر ناانسانِی عقالنیِت ابزاری-زدایی افسون

ها را تجربه کردیم. ما سرخوردگِی دوِم ناشی از شکسِت بدیل، آن را اعالم کرد
ی این تغییِر تاریخی نیست. بته شکست سوسیالیسِم موجود، یگانه سرچشمهال

ی کارگران داشت که تقریبا  در یوتوپیاِی سوسیالیستی، پیوند عمیقی با خاطره
ی گذشته ناپدید شد. از سویی دیگر سقوط کمونیسم مصادف با پایان چند دهه



 

Problematicaa.com 
 

 

9 

ظهوِر کاِر متحرک،  بود. -داری صنعتِی قرِن بیستمالگوی سرمایه-فوردیسم 
ی رقابت در بین پذیر، و همچنین نفوذ مدل فردگرایانهثبات و انعطافبی

پذیری و همبستگی را نابود کرد. ظهوِر اشکاِل سنتی جامعه، طبقات کارگری
های قدیمی با تمرکِز عظیِم اشکال جدید تولید و از جاکندگِی نظاِم کارخانه

ی چپ را از هم جدا کرد. در عِی خاطرههاِی اجتمانیروهای کار، چارچوب
های کارگرِی اروپایی، پایگاِه اجتماعی و فرهنگ مادی خود را از نتیجه جنبش
 دست دادند.

بود. احزاب سیاسِی « الگوِی حزبی»همراه با بحران زمان هم ۱۹۹۰ی دهه
و ای ناپدید، و یا روبه زوال رفتند. این احزاب متشکل از صدها هزار نفر، توده

ها حامِل عمیقی در جوامع مدنی داشتند. آن یها نفر بودند و ریشهگاها  میلیون
همه »ی جمعِی سیاسی بودند. احزاب گیری و انتقاِل خاطرهاصلِی شکل

هایی انتخاباتی هستند که اند، آپاراتوسها شدهجدید که جایگزین آن ِی «جانبه
ها نه به ار نیستند. آناز هویت اجتماعی و سیاسِی نیرومندی برخورد

خودرهایی اعتقادی دارند، و نه به مشارکت مدنی. در ایتالیا ماتئو رنتسی، به از 
کند. در ای افتخار میبین بردن حزب دموکرات به عنوان یک حزب توده

، ای که زنان و مرداِن کارگر در فضای عمومی فاقِد هرگونه افقی هستندزمینه
ی یندگِی سیاسی باقی مانده است. امروزه خاطرهی طبقاتی بدون نماخاطره

ی پنهان. از یی تبدیل شده است: یک خاطره«مارانو»ی طبقاتی به یک خاطره
سویی دیگر هم چِپ اروپایی، پایگاه اجتماعی و فرهنگ مشترک خود را از 

 دست داده است.
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است،  گیریی ما در حال شکلِی گذشته که در زمانهسازِی دوبارهفعال
ای گونهوتوپیاها باشد: یک جهاِن بدون یوتوپیا بهیاحتماال  محصول خسوِف 

کند. ظهوِر خاطره در فضای عمومِی ناپذیر به سوی گذشته نگاه میاجتناب
یکم وی این تغییر است. ما بدون انقالب وارد قرن بیستجوامع غربی، نتیجه

؛ تا تتظارش فقیر گشته اسنگِر ما، قرن بیستم از افِق انشدیم. در نگاه گذشته
شود. ظهوِر فیگوری ها نگریسته میکشیها و نسلآنجا که به عنوان عصر جنگ

 دهد: فیگوِر قربانی.کار که خودش را در مرکز صحنه قرار میمتواضع و محافظه

ای منور ِی نوِر تازهاین حساسیت نسبت به قربانی، قرِن بیستم را به واسطه
 -اشرغِم جاودانگییکه عل-کند فیگوری را مطرح میکند و در تاریخ، می

ماند. با این همه ظهوِر قربانیان، مصادف با خسوِف همیشه در سایه باقی می
بود.  ستمِی قرن بیخوردهشدگان، بازیگراِن نبردهای شکستمغلوب

-ی گوالگ رسد. خاطرهدوستی، با مبارزات طبقاتی ناهمسو به نظر میانسان
ی هولوکاست، کند. خاطرهها را ناپدید میانقالب -ار اجباریاردوگاِه ک

داری، به خسوِف برده یشود و خاطرهجایگزیِن ضدفاشیسم می
 شود.استعمارستیزی منجر می

توانیم میاِن سه فضاِی متفاوِت یادبودی، تمایز قائل بشیم. در این زمینه ما می
را بازی  بخشوایت وحدتری هولوکاست نقش یک در اروپای غربی خاطره

ی نسبتا  متأخر است. در ابتدا سکوِت کند. بازگشت به این خاطره یک پدیدهمی
- 1960و  1970ی رو داریم، سپس یادآوری دهههای پس از جنگسال

و سرانجام  -های یهودیان و تغییر نسلخاطره بیدارشدن برانگیخته شده توسط
ی رسیم. هولوکاست، پس از دورهه میبیست سال گذشت در به وسواِس خاطره
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طوالنی فراموشی، در یک فرهنگ اروپایی به سطح بازگشت و نهایتا  از 
. به نظر (۱۹۴۰ی )یکی از عناصر اصلی تا دهه ستیزی رهایی یافتیهودی

های ما از تاریخ قرن بیستم، به روشی کامال  متناقض، رسد در بازنماییمی
 رس خارجاز دست ی یک رویدادیشتر به مثابهجایگاه هولوکاست بیشتر و ب

)بنا به « دیِن مدنی»شود. در اروپا و ایاالِت متحده، این خاطره به نوعی می
ی سکوالر برای متحدکردِن یک اجتماع( تبدیل شده ی روسو، یک عقیدهگفته

ها و نهادهای است. بزرگداشت این خاطره تحت پوشش و تشریفات رسانه
-های بنیادیِن لیبرال دموکراسی بخشی به ارزشتقدسرسمی، منجر به 
هایی، صورِت شود. انتقال و دفاع از چنین ارزشمی -بشرپلورالیسم و حقوق

 گیرد.آییِن سکوالری از خاطره را به خود می

. مخلوط کنیمهولوکاست را با هم  ی جمعی و دین مدنِی که حافظه غلط است
ان امروز است، و دین مدنِی ی جمعی: حضوِر گذشته در جهحافظه

هولوکاست: سیاسِت بازنمایی، آموزش و بزرگداشت است. دین مدنی 
هایی است، اما همچنین ابهاماتی را در دل خود هولوکاست دارای فضیلت

دارد. این دین، همانگونه که بزرگداشِت آزادسازِی اردوگاه آشویتس در ژانویه
ی توافقِی ایجاد یک خاطرهوضوح نشان داد، تالشی برای به 2005ی 

آمیز برای هولوکاست است. حضور معماران جنِگ عراق )دیک چنی، شفقت
جک استراو، سیلویو برلوسکونی( در قلب این بزرگداشت، تقریبا  هدف 

خاطر آوردِن قربانیان برای توجیه یک ی این جشن را افشا کرد: بهعذرخواهانه
ی اروپا لوکاست در داخل اتحادیهجدید. دین مدنِی هویالیستِی امپر جنگ

ی اخالقِی چندملیتِی را به نمایش بگذارد. و این کند تا یک جامعهتالش می
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شماِر ساخِت اروپایی را پنهان میهای بیراحتی خالءسیمای با فضیلت، به
ی یک قدرت الیگارشی و بر طبق بیاناِت رهبرانش بر کند؛ عمارتی که بر پایه

 بنا نهاده شده است.« شدت رقابتیبه» بازاِر ی یک اقتصادِ پایه

دارای  ، مانند هر دین مدنی دیگری،من گفتم دین مدنی هولوکاست
، اما همچنین ابهاماتی را در دل خود دارد. ایجاد یک یادواره ستهاییفضیلت

در آلمان و در قلب برلین، از بعد تاریخی [ ۱ـ۱شده ]فیگور: برای یهودیاِن کشته
د انیک تغییر هویتی شد. جنایات نازیسم قطعا متعلق به هویت آلمانی منجر به

ای که اصالحات هم جزیی از این فرهنگ است. آلمان دیگر به همان شیوه
 سیاسی اجتماع یکعرضه نکرد، و به  یک اجتماِع قومیخودش را همچون 

هولوکاست با تخریب « رسالت یادآورِی »تبدیل شد. در همان زمان 
های آلمان برای مان دنبال شد. تالشآل ک آثاِر جمهوری دموکراتیکسیستماتی

کردِن ها برای پاکی نازیسم و هولوکاست، فقط با تالش آنبازیابِی خاطره
ی ی آلماِن شرقی و ضدفاشیسم مطابقت دارد. همانگونه که مجسمهخاطره

وکالی ی موزه و نیای از مارکس و انگلس در برلین، میان جزیرهافتادهتک
ی این مجسمه به ویرتل، باقی مانده است؛ یک گرافیتِی آیرونیک هم بر پایه

 [۱ـ2فیگور: «.]ما مقصر نیستیم»خورد: چشم می

ی غربی مبدل گشت؛ بنیادی هولوکاست، در عصر قربانیان، به پارادایم خاطره
 های باستانی یا معاصر: ازخاطر آوردن دیگر أشکاِل خشونت و جنایتبه برای

بردگی تا کشتارهای استعماری، از گوالگ تا ناپدید شدن آمریکای التین، از 
نگاری، عمیقا  متاثر از این گرایش بوده ها تا رواندا. خوِد تاریخکشی ارمنینسل

 مطالعاِت هولوکاست های تحلیلِی ای که برآینِد آن تبدیِل مقولهگونهاست، به
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حث عمومی تمایلی وجود دارد به یک نوع چهارچوب هنجاری است. در مبا
مبنی بر اینکه تاریخ را به یک تقابِل دوتایی میان مجریان و قربانیان فرو بکاهند. 

هایی شود، بلکه تجربهها مربوط نمیُکشیی نسلاین وسوسه صرفا به خاطره
گیرد. بر طبق این تاریخی همچون جنگ داخلِی اسپانیا را هم در بر می

ی دریافِت جنگ داخلی نحوه-فاشیسم و دموکراسی  رویکرد، تخاصِم میان
 از جنایت علیِه بشریت تبدیل ایمرحلهبه  -1930 یاسپانیا در اروپای دهه

ُکشی در نظر ی نسلرخان این رویداِد تاریخی را به مثابهواز م . برخیشد
گران و قربانیان گیرند؛ به بیانی دیگر فوراِن خشونتی که در آن فقط شکنجهمی

 جود دارند.و

، پایان جنگ جهانی دوم آنجااز خاطره است.  اروپای مرکزی، قلمرِو دیگری
مصادف با شب طوالنِی خواب زمستانِی شوروی بود. بسیاری از روشنفکران، 

ی را محکوم کردند که اروپای مرکزی را «ربایش»به پیروی از میالن کوندرا، 
واقعی « آزادسازِی »به  1989کرد. اروپای شرقی تا سال از غرب جدا می

آمیِز تالین در ِی برخوردهای خشونتنرسید. این برداشت توضیح دهنده
ها پیرامون بنای ها با روسزمان استونی است. در آن 2007تابستان سال 

ِی سربازان ارتش سرخ اختصاص داده شده بود درگیر یادبودی که به خاطره
مه بزرگداشِت جنگ بزرِگ میهنها این مجسبرای روسی[ ۱ـ3بودند.]فیگور: 

ها ظلم و ستم شوروی ها نماد دههپرستانه بود و در مقابل برای بیشتر استونی
بود. امروزه در اروپای شرقی، گذشته تقریبا  منحصرا  از طریق منشور 

ها با شود. آنه کردِن خاطرات جمعی مرور مییزونالناسیونالیسم و بازناسی
ی شوروی، تاریِخ ها و سلطهنازی اشغاِل  ذاتی میانمفروض گرفتِن یک قرابِت 
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کنند. و یک شِب توتالیتری خالصه می  دیرپاملِی را به عنوان شهادت  قرن بیستم
ی هولوکاست باقی ای را برای خاطرهاین رویکرد، ناگزیر، مکانی حاشیه

؛ یابدی یک ماتِم دیپلماتیک تقلیل میای که این خاطره به ابژهگونهگذارد بهمی
اقض است متن این .شدن پرداخت کردشمردهای که باید برای محترمهزینه

چراکه نابودی یهودیان در اروپای شرقی اتفاق افتاد: آنجا بود که بیشتر قربانیان 
تاسیس  را های مرگی یهودیان و اردوگاهها محلهکردند و نازیزندگی می

 کردند.

 8ی، فراملی و پسااستعماری است. سالروز نهایتا  سومین فضای یادبوِد اروپای
عام سیف در شمال آفریقا را تداعی قتل -پایان جنگ جهانی دوم- 1945مه 
 45تا  15ی منابع فرانسوی یا الجزایری بین ای که بنا به گفتهکند. فاجعهمی

شروعی برای موجی از سیف نقطه [ ۱ـ4هزار قربانی در بر داشت.]فیگور: 
ویژه در ماداگاسکار بود. نظامی در مستعمرات فرانسوی بهخشونت و سرکوب 

شناخته نشدند  در اروپا جنایات استعماری، هرگز به طور عمومی به رسمیت
یک عذرخواهِی محتاطانه و دیپلماتیک. پارلمان فرانسه در فوریه  لبمگر در قا

کار استعمار در شمال آفریقا و آنتیل استقبال کرد. ان« نقش مثبِت »از  2005
های جنایاِت استعماری در اروپای غربی، همزمان با طرد مهاجران و اقلیت

صورت  -هراسی هستندکه آماج نخست نژادپرستی و اسالم-پسااستعماری 
که توسط زمانی-ی جهانی، تربیتی و پارادایمِی هولوکاست پذیرد. مشخصهمی

ستعمار شود که همزمان در حال احیا کردن ایک قدرت سیاسی مطرح می
ی پسااستعماری، در این زمینه، گیرد. خاطرهبسیار مورد مناقشه قرار می -است
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کشد و مدعِی بازتعریِف های موروثِی قدیمی را به پرسش میهویت
 شود.شهروندی، و به رسمیت شناختِن پلورالیسم فرهنگی، قومی و مذهبی می

IIن خاطره را، که از ای خواهمی چپ برگردیم. میبیایید به بحِث خاطره ــ
ی . همانگونه که تِز یازدهم معروِف دربارهشود، سنتز کنممارکس آغاز می

مارکسیسم به عنوان تفسیر جهان متولد شد و  ، دهدنشان می( ۱۸۴۴فوئرباخ )
ِی تحول انقالبِی جهان توسعه یافت. فروپاشِی کمونیسم ی پروژهمثابهبه

ی آن را پاک کرد. به بیانی آن را نابود، و در نتیجه خاطره امیدهای یوتوپیایِی 
ی مبارزه برای جهانی بهتر را متوقف دیگر فروپاشِی کمونیسم انتقاِل خاطره

 توانندنمی»داری های مدرن علیه سرمایهنمود. بنا به تعبیر مارکس، انقالب
بدوِن قسمی  «.بایست از آینده وام بگیرندبلکه می -از گذشته-خود را  رشع

کمونیسم به عنوان یک  روند.آینده، در هر روی، خاطرات کمونیستی از بین می
های ه شکافجِی پایاِن تاریخ مسلم فرض شده بود. در نتی، به مثابهغایت

 ها ثابت شد. یک خط مستقیمی انقالببه واسطه های تاریخیبندیدوره
. از ، پیوند دادکمون پاریسو  ۱۸۴۸انقالِب  ، با عبور از1917را به  1789

در  1968که از اروپا )  ایشد و منحنِی صعودی اکتبر به بعد این فرایند جهانی
در چین،  1949( و آسیا )1958در پرتغال( آمریکای التین ) 1974فرانسه، 

رسید کرد به خطوط متفاوتی تقسیم شد. به نظر میدر ویتنام( عبور می 1975
کردند. اریک هابسبام به روشنی ودی را ترسیم میها یک منحنِی صعانقالب

که در –ی انگلیس ی تاریخی را به نقل از یک فعال اتحادیهاین نگرش خاطره
ی طبقه»کند: بیان می -کردصحبت می (Tories) هابا توری 1930ی دهه

به بیانی دیگر خاطره، « ی من آینده.کند، و طبقهشما گذشته را نمایندگی می



 

Problematicaa.com 
 

 

16 

رو را هم اعالم کرد. بهای برای آینده بود تا آنجایی که نبردهای پیشخاطره
شده ی مهیج رهایِی تجربههای گذشته، محدود به لحظهخاطر آوردن انقالب

های شکستی یک عمل جمعی نبود، در واقع این فرایند حامِل تراژدیبه مثابه
اخلی اسپانیا، ها، جنگ دکمون پاریس، قیام اسپارتاکیست-شان بود های

 که موجب مبارزاِت نوینی شد. -مقاومت یونان

اندازی االهیاتی یالیستی، چشمسنگارِی کمونیستِی سوبرای یک سده شمایل
ِی چندین نسل از از تاریخ را به تصویر کشیده است. این ایماژها در خاطره

رت نقش بست و تصوِر آنان را صو -از کارگران گرفته تا روشنفکران-فعاالن 
گاهانهمرجع»بخشید. تفسیِر این  ی تفسیر متون تواند به اندازهمی« های ناخودآ

 مهم باشد.

یکی از [ ۱ـ5ـ فیگور: ۱۹۰۰ی چهارم از پلیتزا دا ولپدو ]نقاشِی طبقه
یالیستِی قبل از جنگ سهای سوگرفته از ایدههای الهامترین نقاشیمعروف

ی تاریک زمینهقاِت کارگر در یک پسجهانِی اول بود. این نقاشی پیشروِی طب
از تاریخ است؛  ها استعارهکشد: مارِش آنبه سوی روشنایی را به تصویر می

ای انگیز به آیندهای غمی مسیری از ستم به رهایی، از گذشتهتاریخ به مثابه
 روشن و درخشان.

تخیل پس از انقالب اکتبر، یوتوپیا دیگر یک بازنمایِی انتزاعی نبود و به 
بایست در اکنون ساخته شود، تبدیل شد. در سال ِی جهانی که میرهاشده

ری از انقالبی بسیاو در اواسط جنگ داخلی روسیه و تحوالت  ۱۹۱۹
الملِل مرکزی، والدیمیر تاتلین بنای یادبوِد خود را برای بین اروپای ِی کشورها

تسخیِر »معنای  مارپیِچ این بنای یادبود به[ ۱ـ6سوم ایجاد کرد.]فیگور: 
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بود؛ پیامی که توسط مارکس اعالم، و در انقالب اکتبر به عمل « هاآسمان
 ۱۹۲۱اند. در سال گذاشته شد. آثار هنری دیگری نیز با روح مشابهی خلق شده

که توسط رژیم تزاری به منظور -لنین پیشنهاد داد تا ابلیسِک مسکو 
ا به یادبودی برای اندیشمندان ر -اح شده بودتخاندان رومانف افت گرامیداشِت 

همچون کامپانال، توماس  گراییابزرگ سوسیالیست از جمله رویابینان یوتوپی
در همان سال [ ۱ـ7مور، سن سیمون و چارلز فوریه تبدیل کنند.]فیگور: 

ی جدیدی را نقاشی کرد. این نقاشی، انقالب اکتبر را کنستانت یان، سیاره
[ ۱ـ8کشد.]فیگور: ی جدیدی به تصویر میرههمچون کشف و یا تولد یک سیا

بلکه نوعی انقالب ، ی تاریخی نبودظهور سوسیالیسم، تنها یک چرخش ساده
یا یک انفجار بزرِگ جدید  ، کوپرنیکی بود که نگرِش ما به جهان را تغییر داد

تبلیغات شوروی پوسترهایی از  ۱۹۲۰یکه خود کیهان را تغییر داد. در دهه
هنمای مطمئن انمایش گذاشت. در این پوسترها، لنین همچون یک رلنین را به 

آالت و صنایع شیمیایی ساخته شده است، با ی جهانی که از ماشیندر میانه
وتاب در کند؛ آنجا که بسیاری از کارگران با تبدستش به سوی آینده اشاره می

 [۱ـ9ی جدید هستند.]فیگور: حال ساختن یک جامعه

ی کاخ شوروِی مسکو برنده ریس یوفاِن معمار، در مسابقهبو ۱۹۳۳در سال 
ی او هرگز متحقق نشد، اما بالفاصله تخیالِت شوروی آن زمان را شد. پروژه

ها به پاسخ کمونیست-خراش تبلیغ، و به آن شمایل بخشید. یک آسمان
ای عظیم از لنین به اوِج که با مجسمه -ساختماِن امپایر استیت در نیویورک

که کشد؛ در حالیرسد. لنین یک بار دیگر دست خود را روبه آینده میمی خود
 [۱ـ10است.]فیگور: توسط ابرها و هواپیماها احاطه شده
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نگارِی قدیمِی کتاب ی سکوالر شمایلهای لنین، نسخهپوسترها و مجسمه
مقدس هستند؛ تصویری که حضرت موسی را در حال پایین آمدن از کوِه سینا 

که کتاب قانون را با خود آورده است و با انگشتش به حالیدر، دهدنشان می
 [ ۱ـ11کند.]فیگور: آسمان اشاره می

بازنمایِی تصویرِی تاریخ، حتی در آمریکای التین که یوتوپیاِی سوسیالیستی 
تواند از بیشتر اوقات با زماِن دروانِی جوامع بومی در آمیخته است، نمی

ودی به سمِت آینده اجتناب کند: تسخیِر آسمان. در های یک مسیِر صعافسانه
ریورا در مکزیکو گوههای دیانداز مجلل و درزمانی، در دیوارنگارییک چشم

 ایی ستمگین به آیندهای کارگر از گذشتهسیتی، حرکت خطِی پیشروِی طبقه
است. به خاطرآوردِن مبارزات ضداستعماری و رستگارشده نشان داده شده

های کارگرِی دهقانی، به طور طبیعی منتهی به سازماندهِی جنبشانقالب 
ی کنندهکه زیر نظر بصیرِت رهنمون، شودچندنژادی و چندملیتِی مدرن می

 [۱ـ12مارکس قرار دارند.]فیگور: 

کند که تخیل یوتوپیایِی الهیاِت این اسناد تصویری و نوشتاری ثابت می
خاطرآوردن است. چنین به یدارندهای تلویحی در برمارکسیستی، به گونه

ی روانه نبود. یک جنبش آوانگارد نبود که شیفتهگرایِی چپنگرشی نوعی آینده
تاریِخ »ای که وانمود کند آینده بر شتاب، تکنولوژی و مدرنیته باشد به گونه

های نخست قدرت غلبه خواهد کرد. لئون تروتسکی، در سال« شدهمنسوخ
گرفت پژوهان روسی را به باد انتقاد میی آیندهیِت حافظهیلیسم تقونه شوروی،

کرد که در دل عمِل انقالبی گنجانده شده بود. و بر آن بخش از خاطره تاکید می
خاطره نسبت -ی نوعی پادانقالب یک لوح سپید نبود. چنین نگرشی به مثابه



 

Problematicaa.com 
 

 

19 

ا به گذشته، در ضدیت با تفسیرهای رسمی از تاریخ، نگرِش خاص خودش ر
 خاطره از هم فروپاشید، دیگر-دارد. با این وجود در پایان قرن بیستم، این پاد

خورده و بدون آینده ی نبردهای شکستکه به خاطرهجاییتا ،قابل انتقال نبود
فایده بودِن خاطره نیست. ما بایستی یاد بگیریم که تبدیل شد. این به معنای بی

ی برای تسخیِر بهشت. اگر ما این تغییر ای مقاومت بیافرینیم، نه خاطرهخاطره
ی ای که میراث ماست، به یک گذشتهخاطره را به کار نیاندازیم، گذشته

 ای تبدیل خواهدشد.اسطوره

IIIی یک اسطوره در اکنون سکنی گزیند، مثابهتواند بهسو میگذشته از یک ــ
اقعیِت امروزی ی گرم و انفجاری بیدار شود و بر فراز وو یا همچون یک خاطره

ای باشد که همچون ترین نمونه از مدرنیتهعمل کند. فاشیسم احتماال  نمایان
، کارانهی نامتناهی، تصور و تجربه شده باشد. راِز انقالب محافظهیک اسطوره

ی ی مکانیکی و تکنیکی با یک گذشتههای مدرنیتهدقیقا  امتزاِج اسطوره
های سنتی و قهرماناِن ای که از ارزشگذشتهئال است؛ دنیاکانی، رمانتیک و ای

است. فاشیسم، قدیم و جدید را در هم آمیخت و رهبران ای ساخته شدهاسطوره
رایش هزار »ِی گذشته و آینده مبدل نمود. کاریزماتیک را به فیگورهای جاودانه

نیایِش مذهبِی خود را در شهر قرون وسطایِی نورنبرگ جشن گرفت و « ساله
رژیِم فاشیستی این بود که ُرم را به یک شهر جاودانه تبدیل کند؛ آنجا آرزوِی 

ها، آثاِر باستانی را ثبت کند و یک اتحاد هارمونیک ِی ماشیننگرانهکه آیین آینده
پس از استعمار اتیوپی، خود را  ۱۹۳۶و واحد ایجاد کند. موسولینی در سال 

گوسِت رمانیتا در به عنوان امپراتوِر رم معرفی کرد. یک سال بعد ، نمایشگاِه آ
سالگرد تولد امپراتوری  هزارمیِن  افتتاح شد و جشِن دو پایتخِت ایتالیا
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انداز رمانیتا که توسط موسولینی حمایت آگوستوس برگزار شد. مطابق چشم
تولِد »یمثابهجای بازسازی تاریخی امپراتورِی ُرم، بهشد؛ این نمایشگاه بهمی

یک نماد »شد. ُرم برای موسولینی اکنون در نظر گرفته می گذشته در« یدوباره
بود. در همان سالی که این نمایشگاه برگزار شد، نقاِش نازی « و یک اسطوره

ی قرون ِی مشهوری از پیشوا به عنوان یک شوالیههربرت النزیگر، ُپرتره
تو، ی یوهان چاپوگفتهبنا به [ ۱ـ13پوش ترسیم کرد.]فیگور: وسطایی در زره

ها زماِن جایگزین کردند. آن« قلمرو تاریخ را با قلمرو اسطوره»ها نازی
 عوض کردند.« ابدیِت نژاد، ژست و پیکاِر آن»تاریخی را منسوخ، و آن را با 

ای بر خوردار است، همانگونه که تخیِل تاریخِی فاشیستی از ساختاری اسطوره
تشکیل شده است؛ حتی  از خاطره -برعکس آن-دریافِت زماِن انقالبی هم 

باشد و با انتظاراِت االهیاتی شارژ شده باشد. والتر « ای از آیندهخاطره»اگر 
های انقالبی بنیامین این مشخصه را فهم کرده بود هنگامی که نوشت: جنبش

کنند. تغذیه می« کشیده شده بند به های آزادشده، از ایماِژ نیاکاِن جاِی نوهبه»
های آمریکای التین ی دیرینه در انقالبند رابطه با گذشتهتواچنین نگرشی می

های اوگوستو سزار ساندینو، فارابوندو مارتی، را توضیح دهد: بیدارکردن سایه
در تیاهواناکو،  ۲۰۰۶ی امیلیانو زاپاتا و اخیرا  هم سیمون بولیوار. در ژانویه

مِی پیشا اینکا، اوو های یک شهر قدیی تیتکاکا، در میان ویرانهنزدیِک دریاچه
جمهور عنوان رئیسمورالس چند روز قبل از تفویض رسمی خود در الپاز، به

اش را در بولیوی شناخته شد. این مراسم هندی که در ایمار برگزار شد، پیروزی
ها و نهادهای یک زمان ادوارِی متقاطع، اما متمایز از زماِن تاریخِی دولت

خواهند که بازیگران مردِم بومی می[ ۱ـ14 سکوالر به ثبت رساند.]فیگور:
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مطابِق فرمول -شان را «مردِم بدون تاریخ»ِی ها گذشتهتاریخ باشند، اما آن
به کدهای تاریِخ غربی )دولت، نوشتن،  -کالسیک هگلی )و انگلس(

ی ها ورود به تاریخ به معنای آغاز چرخهبایگانی( تسلیم نخواهند کرد. برای آن
ها خودشان را در مخالفت با دولت در نتیجه آن و مقاومت است.ستم  طوالنِی 

کنند. اوو مورالس و آلوارو گارسیا فیگورهایی فولکلوریک و تاریخ تعریف می
کنند. با این ای سیاسی عمل میها در یک دنیای سکوالر به گونهنیستند، آن

متعلق به ای همساز است که شان با زمانمندیدانند که نقش تاریخیهمه می
ها در آروزی ساختن آینده و نجات تاریِخ غرب نیست. به بیانی دیگر آن

گویند با های مکزیکی میهمانگونه که زاپاتیست خود هستند. یگذشته
دارند. این تالشی میگام َبر« پا در گذشته گذاشتِن یک پا در آینده و یک»

است، بدون افتادن  -اطرهی خبه واسطه-آینده برانگیز برای حفِظ امید بهحیرت
 شناسانه.ِی غایتدر داِم توهماِت مقدرشده

IVی بینی کرده و آن را به مثابهچندین هنرمنِد پیشتاز، پایاِن کمونیسم را پیش ــ
نقاِش روسِی تبعیدی،  ۱۹۸۳اند. در سال تصویر کشیدهشکسِت خاطره به

ین بر روی خاک قرار الکساندر کوسوالپوف، یک نقاشی کشید که در آن سِر لن
ِی لنین، در جلوی آن سه فرشته بر شدهِی شکستهی مجسمهدارد. کناِر پایه

سختی در تالش برای َسر در آوردن اند و بهناِم مانیفست خم شدهای بهروزنامه
یوتوپیا سقوط کرده است و آنچه که به [ ۱ـ15از محتوای آن هستند.]فیگور: 

ها ترسیم ِی میدانی از ویرانهه داده شده بود، به مثابهِی درخشان وعدعنوان آینده
ناپذیر تبدیل شده است و مستلزم کشف، شده است. کمونیسم به یک متن فهم

و تفسیر مجدد است. لنین از جایگاه خود سقوط کرده است؛ با این وجود 



 

Problematicaa.com 
 

 

22 

دانیم که او سرزنِش خود را انگیز. ما نمیسرش هنوز سالم است و نگاهش غم
اند، یا کسانی که تصمیم ی او را خراب کردهکند که مجسمهجه کسانی میمتو

گرفتند آن را بسازند، و او را به بازی کردن در نقشی وادار کنند که خودش 
 انتخاب نکرده است.

ی یک به مثابه، پایان کمونیسم به عنوان پایان یک یوتوپیا و عمل به خاطرآوردن
ِی نگاِه خیرهانگیزترین بیان خود را در فیلِم لد ،جشِن ماتِم باشکوه و تراژیک

ی این فیلم درباره[ ۱ـ16کند.]فیگور: لوپولوس پیدا میجتئو آن( ۱۹۹۵) اولیِس 
اش و پاسداری جنگ در یوگسالوِی سابق است. زدودِن گذشته، نجاِت میراث

ای در جستجوِی قطعه-ی اتصال فیلم هستند. سفر قهرمانش رشته، از خاطره
 است،شده ی جنگ ویرانی کشوری که به واسطهدر میانه -یک فیلم گمشدهاز 

استعاره از سقوِط جهانی است که یوتوپیاها و امیدهایش را از دست داده است. 
دهد که در روِد دانوب بر روی یک ی لنین را نشان میی شکستهفیلم، مجسمه

د. ناگهان انبه آسمان اش روکه نگاه و انگشت اشارهقایق شناور است؛ در حالی
شوند. و به منظور دنبال کردِن مسیِر قایق نمایان می ساحِل شلوغ، مردم در یک

اند. ملودِی غمگینی تشییع ها زانو زدهاین افراد ساکت هستند و بسیاری از آن
ی شده و افتاده، صحنهی شکستهکند؛ یک مجسمهی لنین را همراهی میجنازه

کردن فیلِم ُاکتبِر ی وارونهلوپولوس به واسطهج. آنکندتاریخ را ترک می
کشد؛ تصویر میی تزار یک انقالب را بهآیزنشتاین، آنجا که تخریب مجسمه

 [۱ـ17فیگور: . ۱۹۲۷کشد.]تصویر میی ماتم بهِی کمونیسم را به مثابهخاطره

وِن مندِی سنگرگرفته درقسمی زمان -مندِی ما یک چپ، مطابق با رژیم تاریخ
ناپذیر ی اجتنابابه گونه - گویانهاکنون و محروم از هر شکلی از ساختار پیش
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شده از بریدهنوع از چپ،  گیرد. اینی مالیخولیایی به خود میمایهیک درون
حداقل به شکِل انضمامی آنگونه که در قرن بیستم تجسِم -اصل امیِد خود 
را درونی کرده است. ما امروزه یک زوال تاریخی  -ای رها بودیوتوپیای جامعه

توانیم یک داری نیستیم، اما میقادر به سازماندهی سرنگونِی نظام سرمایه
آمیز را سازماندهی، و بر ترومای سقوط غلبه کنیم. بایستی فرا مقاومت موفقیت

برای درس گرفتن از گذشته، بدون  .مبگیریم که بدبینی را سازماندهی کنی
برای  .بایستی سازماندهِی بدبینی را بیاموزیم ، شمنانشدن در برابر دتسلیم

گاهی از اینکه یک شروع جدید به گونه های جدید و ناپذیر شکلای اجتنابآ
شدگان، همیشه انتقادی گیرد. بینش مغلوبای به خود میناشناخته مسیرهای

 است.

V ی هکتاِب خدای پنهان را منتشر کرد: مطالع ۱۹۵۵ــ لوسین گلدمن در سال
نمایندگاِن ژانسنیسِم -نگرِی تراژیِک پاسکال و راسین درخشانی که به جهان

گرایی )دکارت( و اختصاص داده شده است. در مواجهه با ظهور عقل -فرانسه
ی یک عمِل ایمانی ِی تازه، پاسکال وجود خدا را به مثابهاخالِق فردگرایانه

ای تطبیقی، بیستم به گونهبندی. گلدمن هم در قرن کند: یک شرطاثبات می
جهانی تعریف بندِی اینی یک شرطی کمونیستی را به مثابهامید به آینده

نه عرفانی یا مذهبی، بلکه ایمانی که ریشه در اجتماِع بشری دارد. به  ، کندمی
ای است مبتنی بر ناپذیر نیست، بلکه فرضیهگمان او سوسیالیسم اجتناب

بشر. به بیانی دیگر گلدمن سوسیالیسم را به  بخِش نوعهای رهاییظرفیت
همانگونه که در  ، کشدشناختی به تصویر میی یک عمِل ایمانِی انسانمثابه

ِی تاریخی است که ایماِن مارکسیستی، ایمان به آینده»نویسد: خدای پنهان می
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ای که تر بگوییم ایمان به آیندهیا اگر دقیق، آفریندنوع بشر با دستاِن خودش می
بندی، قمار بر سِر پیروزِی اعماِل بایستی با فعالیِت خودمان بیافرینیم. این شرط

بخشد، دیگر ی این ایمان را صورت میما است. استعالیی که ُابژه
او « بلکه فرافردی است، نه کمتر و نه بیشتر. ،طبیعی یا فراتاریخی نیستماوراء

ی مخاطره ،ریسک»ست بر لتیرتا  دالضرواش بندیکند که شرطاضافه می
ریسک به این معنا که در پیشاروی ما هیچ چیِز « شکست و امید به پیروزی.

تواند برداشته ای وجود ندارد؛ به این معنا که خطِر شکست نمیتضمین شده
کند. با این همه امید به موفقیت شود، چرا که شکست همیشه ما را تهدید می

 هم همچنان پابرجا است.

ی شکسِت نهایِی که پایان کمونیسم به مثابههنگامی ۱۹۹۰ِی غاز دههدر آ
سعید، یک فیلسوِف مارکسیسِت فرانسوی، دانیل بن، ها شناخته شدانقالب
در طِی یک سده مبارزه میاِن سوسیالیسم و »ی دلسردکننده نوشت: ترازنامه

به نسبِت  ی زیادی جلوتر از سوسیالیسم است. مابربریت، بربریت با فاصله
یکم ی قرن بیستم بودند، با امیِد کمتری وارد قرن بیستمان که در آستانهنیاکان

رغم یها کمونیسم، علقاِب تاریخی وارونه شد. برای دهه« شویم.می
ای برخوردار بود؛ های بوروکراتیک و اقتدارگرایانه، از حمایت تودهمشخصه

داد. امروزه جنبش چپ را وعده می چرا که نمایانگِر آینده بود و تمدن نوینی
ای به هر گونه اشاره ازارا  بایستی ای، ناچحمایت تودهبرای دستیابی به 

، در کاِر ماتم کمونیسم اجتناب کند. سوسیالیسم، برای بیست وپنج سال تقریبا 
ایم که بدون آینده زندگی کنیم: بدون اطمینان، با یک بوده است، و فرا گرفته

 تر از آنچه که بودیمایم، پراگماتیستتر شدهبینو گاها  ناپیدا. واقع غایت متزلزل
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ای افِق قابل مشاهده-ایم که یک یوتوپیای جدید ما بودند. فرا گرفته یا نیاکان
دِن یبایستی با عبور از پیوستاِر مبارزات مقاومت، و ریس -برای عصِر جهانی

 ا ساخته شود.ها، امیدها و اتحادهی قاِب همبستگیدوباره

مطمئنا  چنین یوتوپیایی، به معنای مشارکت در نبردی نیست که در آن پیشاپیش 
برنده باشیم. در مسیِر تاریخ، هیچ ضمانتی برای این یوتوپیا وجود ندارد. 

بندِی انسانی همسو با لوسین گلدمن، بر این باور هستم: سوسیالیسم یک شرط
. و در ستاهای انسانی حک شدهتی احتمالی که در ظرفیاست؛ یک آینده

ای از بربریت را تواند شکِل تازهدانیم که سوسیالیسم هم میعین حال می
های قرن بیستم است که ِی تجربهبندی، به واسطهخود بگیرد. این شرطبه

 ، سعیدهای دانیل بنشود. عنواِن یکی از بهترین کتابمملوء از مالیخولیا می
توان این سعید، میاست. با الهام از دانیل بن« یاییبندِی مالیخولشرط»

نامید. همانگونه که کریستوفر « بندِی مالیخولیاییشرط»یوتوپیاِی انضمامی را 
ی تجربه» -کندپس از انقالب قرن هفدهِم انگلستان توصیف می-هیل 

ی های انقالبی دارد. تفکر و عمل همهی خوِد جنبشقدمتی به اندازه« شکست
سن ژوست، بالنکی، لوکزامبورگ، بنیامین، -شده در تاریخ البیوِن مغلوبانق

پیوسته تحت تاثیِر حِس تنِد شکست بوده است؛ به این معنا  -تروتسکی، گوارا
مانند. فرهنِگ شکست، یک که رنج و فاجعه همیشه یک امکان باقی می

ی تاریِخ ریسماِن قرمِز واقعی است که تاریخ را در یک پیوستار، به مثابه
 دهد.وبست میدیدگان، چفتستم

مالیخولیا همیشه بخشی از چپ بوده است. این مالیخولیا همواره شکسِت 
های جمعی و فروپاشِی امید به انقالب را ردگیری کرده است. چنین جنبش



 

Problematicaa.com 
 

 

26 

خاطرآوردِن لحظاِت رفته و بهمالیخولیایی به معنای ماتم برای رفیقاِن از دست
ِی تحوِل اجتماعی از طریق کنش جمعی است. ما به این درانهبخش و براشادی

گیرد نیاز داریم. مالیخولیاِی چپ به مالیخولیا که نیرویش را از خاطره می
معنای تسلیم، انفعال و ناتوانی نیست. در نگاه من این مالیخولیا متعلق به 

است.  -مگیراین مفهوم را از ریموند ویلیامز وام می-چپ « ساختار احساِس »
های استراتژیک، روابط نیروها، ادعاهای ی پروژهواسطهتغییِر جهان صرفا  به

یا  انسان  فراینِد خودرهایِی  ؛ پذیردهای نیرومند صورت نمیموثر و سازمان  قو
کند. مالیخولیا یکی از این ها، امیدها و انتظارات را سازماندهی میعاطفه

شکسِت تاریخی، فرایند ماتم را با خاطره احساسات است. مالیخولیا بعد از هر 
کند. به بیانی دیگر مالیخولیای انداز جدیدی ایجاد میکند و چشمشارژ می
تواند به پیوندی میان گذشته و آینده تبدیل شود. مالیخولیاِی ما، نه چپ می

پذیر؛ بلکه بنیادی برای امید، و نبردی است ماالمال درمانده است، و نه تسلیم
گاهی از رسالتمثابهطره: خاطره بهاز خا دوزِی )والتر بنیامین مان برای پینهِی آ

مارکسیسم، پس از این « بندِی مالیخولیایِی شرط»گفت رستگارِی( جهان. می
ای است که ما را به این جهاِن از بستهفهِم َسر یهمه فاجعه، در بردارنده

د: قربانیانی که همچنان منتظِر کنونشان متصل مینامِی قربانیاِن بیرفتهدست
های این تفکِر رادیکاِل مالیخولیایی، ترین نمونهدرخشان رستگاری هستند.

 سعید هستند.والتر بنیامین و دانیل بن
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 ترجمانی است از: متِن حاضر -

- The Memory of the Left Twentieth Century (2016)  

https://www.versobooks.com/blogs/2414-enzo-traverso-the-
memory-of-the-twentieth-century-left 

 

 فیگورهای پایانی

اند، جزء متن اصلی ایماژ_فیگورهای پایانی که به متن فارسی پیوست شده -
ای از ایماژها به جستجوی خاطرهنیستند؛ اما از آنجایی که نویسنده در منظومه

ما از تمامیت پروژه را  های مذکور، دریافتپردازد، پیوست عکسی چپ می
 -متن حاضر ویراست مکتوب سمینار است-سازد. در سمینار هم تر میغنی

ی چپ به میانجی شوند؛ نظر باینکه خاطرهها به نمایش گذاشته میاین عکس
 شود.فیگورهای مالیخولیایی ردگیری می-ایماژ
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 (.۱۹۸۶اروپای شرقی. فروِم مارکس و انگلس. )[ ۱ـ2گور: ]فی
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 (.۱۹۱۹الملل سوم. )اتلین. یادبودی برای بینوالدیمیر ت[ ۱ـ6]فیگور: 
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 (.۱۹۲۱ابلسیک مسکو. یادبودی برای رویابیناِن یوتوپیا. )[ ۱ـ7]فیگور: 
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 (.۱۹۲۱ی جدید. )کنستانین یان. سیاره[ ۱ـ8]فیگور: 
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Problematicaa.com 
 

 

37 

 
 (.۱۹۳۳ی کاخ شوروی. )وهان. پروژهبوریس ی[ ۱ـ10]فیگور: 
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گوستاو دوره. موسی در حال پایین آمدن از کوه سینا. تصاویر [ ۱ـ11]فیگور: 

 (.۱۸۶۶کتاب مقدس. )
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 (.۱۹۳۵به یوتوپیا. ) گو ریورا. کارل مارکس با اشارهدیه[ ۱ـ12]فیگور: 

 

 

 

 

 

 



 

Problematicaa.com 
 

 

40 

 
 (.۱۹۳۷)هربرت النزیگر. تابلوی پیشوا. [ ۱ـ13]فیگور: 
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 (.۲۰۰۵رئیس جمهوِر بولیوی، اوو مورالس. تیاهواناکو. )[ ۱ـ14]فیگور: 
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 (.۱۹۸۳الکساندر کوسوالپوف. تابلوِی مانیفست. )[ ۱ـ۱5]فیگور: 
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 (.۱۹۹۵ی اولیس. )پولوس. فیلِم نگاه خیرهآنجلوتئو [ ۱ـ۱6]فیگور: 
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 (.۱۹۲۷فیلِم اکتبر: ده روزی که دنیا را تکان داد. ) سرگئی آیزنشتاین.[ ۱ـ۱7]فیگور: 


