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بنا به نظر مارکس میدانیم بشریت غالباً خویشتناش را با وظایفی که قادر به حل
آنهاست مطابقت میدهد ،و این راهبردها خود ،فراشدی از رشد وظایف حزبی است
که به همراه حزب میبالد ،پس می پرسم آیا یک مارکسیست حق داشتن هرگونه
رؤیایی را دارد؟ ( )1لنین

مقدمه
پس آشکار خواهد شد که جهان به مدت طوالنی رویایی از امور
را در سر داشته که برای تصاحب واقعی آنها تنها الزم است در
آگاهی و بیداری مالک آنها شود )2( .کارل مارکس
در کنار خوانش مسئلهی پیچیده1روابط میان زیربنا و روبنا ،میراث مرتبط به حقانیت
امید ،یکی از بزرگترین مسائلی است که به دست کارل مارکس و پیروانش حلناشده
باقی مانده است .چه هنگامی که او با سختگیری مشابه یک دانشمند ،فروپاشی
درونماندگار نظام سرمایهداری را بهخاطر تضادهای پنهان و متعددش تشخیص
میدهد ،و چه هنگامی که از کارگران دعوت میکند در جهت براندازی چنین نظامی
دست به کنش بزنند؛ بی آنکه هرگز امید به "قلمرو آزادی" ( )3آینده را از دست
بدهند ،این دوراهه و معما سربرمیآورد .بنابراین در اندیشه مارکسی ابعاد نامتجانس
امید و علم تداخلی دردسرساز ایجاد میکنند ،همانطور که میان اینهمانی "وظیفه
در معنای اخالقی"( )sollenو "وظیفه در معنای فیزیکی"( ،)müssenدر اشاره
به تضعیف سرمایهداری و برای تثبیت جامعه کمونیستی به بقای خود ادامه میدهد.
بنا به انتخاب چشمانداز (انتخاب میان علم یا امید ،میان وظیفه اخالقی یا عملی)
quaestio
7

1vexata
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برآیند این آپوریا باعث میشود که فرد خود را یا در حال امید بستن به چیزی که
ضرورتاً اتفاق خواهد افتاد و یا در حال پوشاندن لباس علمی به امید بازیابد)4( .
این تقاطع مفهومیِ تنشزای اندیشهی مارکسی در هنگام مواجههی مانیفست حزب
کمونیست -اثری آکنده از الهامات اخالقی و امید– با کاپیتال آشکار میشود .اثری
که در آن مارکس ،درحالیکه با عنوان اثر انگلس بازی میکند" ،توسعه سوسیالیسم
از اتوپیا به علم"( )5را تعهد میکند و هر امیدی را پوچ و بیاستفاده میسازد .هرچند
که این تنش به بسیاری دیگر از بخش های کاپیتال نیز راه یافته است .این مسئله
بهخصوص در مورد پیشگفتهی مانیفست مشهود است ،چرا که پس از تشخیص
رو به ضعف نهادنِ ضروری سرمایهداری –همچون جادوگری که دیگر قادر به
کنترل نیروهای جهان زیرینی نیست که خود به واسطه اورادش احضار کرده (-)6
 ،متن با اندرزهایی اوجگیرنده که به دور مفهوم امید میگردند ،خاتمه مییابد .تا
جایی که نقطهی اوج آن دعوت مشتاقانه از کارگران تمامی جهان به متحد شدن
است )7( .مارکس به شیوهای کمتر مناقشهبرانگیز درحالی که به پرولتاریا اشاره
میکند ،در نامه به آرنولد روگه به سال  1843تأکید میکند که آگاهی طبقاتی
"چیزی است که ]پرولتاریا[ باید بدان نائل شود ،حتی اگر خود بدان مایل نباشد"،
و چند خط پایینتر به رازوارگی "رویای چیزها" ( )8اشاره میکند که در پرتو آن
انسان بایست کنش خویش را بهصورت خودبهخودی جهتیابی کند .قطعات فراوان
دیگری دوراههی درونی اندیشه مارکسی را اثبات میکنند.
منطبق کردن پیشبینی علمی با انتظاری مملو از امید مسئلهای است با راه حلی
دشوار .چگونه روح داروینی که هم "قانون رشد تاریخ انسان" ( )9و هم "جهش
اجتنابناپذیر" هر واقعیتی ( )10را رمزگشایی میکند ،و روح امیدوار مونتسری که
مبارزه برعلیه واقعیت حاضر را موعظه میکند ،می توانند در مارکس همزیستی
داشته باشند؟ جفت کردن داعیه های اخالقی و علمی چگونه ممکن است؟ و از
همه مهمتر ،حس امیدواری برای چیزی که رخدادنش به ضرورتی اجتنابناپذیر
مقید است ،چه معنایی دارد؟
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این دو مؤلفه نفیکننده متقابل که میتوان با تمامی آپوریاهایش در اندیشه مارکس
پیدا کرد و از هم جدایی ناپذیرند ،توسط جانشینان مارکس از هم جدا می شوند؛
آنان یا به نفع داعیه علمی امید را انکار میکنند و یا به امید وفادار میمانند بی آنکه
بیش از حد تسلیم علم شوند .آنها چیزی را که در مارکس ولو به صورت مسئلهگون،
درکنار هم نگاه داشته شده بود را جدا و رادیکالیزه میکنند .بااینحال در چنین
سیاقی اگر به یکباره گرهای از همزیستی علم و امید نیز باز شود ،دوراههای تازه و
وسیعتر سربرمیآورد :مسئله حقانیت امید در سپهر فلسفی .ارنست بلوخ و کارل
لوویتْ هردو مارکس را در پرتو چنین الگوی تفسیریای خواندهاند ،الگویی که
بهعنوان یک "هرمنیوتیک امید" حقیقی وضع شده ،و بااینحال ،به نتایجی مطلقاً
متعارض دست یافتهاند .نزد بلوخ ،مارکسیسم وارث امیدی است که غالباً انسان را
به تحرک واداشته .در مقابل برای لوویت ،مارکسیسم چیزی جز انحرافی ناشایست
از فلسفه نیست و از آنجا که امید معتبرترین هستهی مارکسیسم را میسازد ،به
خارج از اندیشه فلسفی سقوط کرده است .به کالمی دیگر ،هستهی حقیقی
مارکسیسم نزد هر دو ،امید است .اما برای بلوخ این قوت نظریه مارکس را میرساند،
درحالیکه برای لوویت سازنده پاشنه آشیل نظریه است.
این دو مؤلف بهخاطر برخورد ویژه خود با امید که بهنوبهی خود وابستگی
جداییناپذیری به بُعد آینده دارد ،به نتایجی متضاد رسیدهاند که باید به هم مرتبط
شوند .بلوخ بهواسطهی درنظر گرفتن امید بهمثابه موتور محرک همیشگی کنش
انسان و بنیاد خود واقعیت ،نمیتواند مارکسیسم را بهعنوان اوج فلسفه تصور کند.
اما چنین می کند :یعنی تنها فلسفهای که تماماً به سوی آینده طرحافکنی شده و
نه تنها امید را به بنیاد نظری خود ،که –و به ویژه– به بنیاد پراکسیس مبدل میکند.
از سوی دیگر لوویت امید را به عنوان نگرشی کمتر فلسفی در میان دیگر نگرشها
به کناری می افکند ،چراکه امید به ایمان و نه به عقل مقید است .و مارکسیسم را
به عنوان کوشش مغلوط برای ورود دزدکی به قلمرو فلسفه نفی میکند -بهعنوان
آنچه که به واسطه سرشتاش نمیتواند به فلسفه دست یابد .به این ترتیب پرسش
کانتی ( Was darf ich hoffen?-به چه چیز امید بندم؟) ( -)11در اوراق دو

 / 10فلسفه و امید

فیلسوفی که پاسخهایی متضادی را برایش تدارک دیدهاند طنین میاندازد .اگر در
دلزدگی سراسری لوویت هیچ امیدی قابل قبول نیست ،در در نوشتار کمتر مالل
آور بلوخ به هرچیزی می توان امید بست ،دقیقاً به این خاطر که خود واقعیت در
ژرفای ذاتاش ،چیزی جز امید نیست.
به واسطه این واقعیت که هردوی آنها مارکسیسم را بهعنوان فلسفه امیدی کامل و
نهایی درنظر میگیرند ارزیابی متضادی از مارکسیسم هویدا میشود .از همین جا
ترسیم پیامد مهم دیگری نیز ممکن میشود :امکان تحلیل تفسیر تدارک دیدهشده
توسط بلوخ و لوویت از مارکسیسم مهیا نمیشود ،مگر با ارجاع مداوم به برداشتشان
از امید و همچنین از تاریخ .فلسفهی بلوخ قدرتمندترین پادزهر دربرابر فلسفه
لوویت است .در تقابل با "بیقراری هوشیارانه" )12(1زندگی خالی از توهم و عاری
از امید لوویتی ،که مرکز ثقلش را در زمان حال مییابد ،موضع بلوخ گردِ وجود قرار
دارد که پیروزمندانه از امید سرشار است و یکسره به جانب آینده میرود .و اصالً
جای تعجب نیست اگر رابطه میان این دو که فاصله نظری نجومی از هم دارند،
برمبنای بی تفاوتی متقابل نسبت به هم شکل گرفته باشد .به استثنای مشاجرات
آتشینی که در مالقاتهای رودرروی چندباره آنها پدیدار شده است)13( .
میتوان رویکرد نظری لوویت را با بیان فلسفی به "فلسفه یا امید" خالصه کرد ،تا
براین نکته تأکید شود که چگونه برای او انتخاب اولی علت انکار دومی را در پی
دارد .در نقطه مقابل نظرگاه بلوخ را می تواند با بیانی متضاد به "فلسفه و امید"
خالصه کرد ،تا بر این ایده تأکید شود که فلسفه معتبر تنها جایی وجود دارد که امید
باشد .پس از نظر هردو نه تنها مارکس فیلسوفی با بیشترین امید بود ،بلکه او تمامی
پیروانش را نیز به جانب امید راهبری میکرد و افق واقعی مشترکی برای امید
میلیونها نفر ارائه کرد که تا سال  1989خودشان را در رؤیایی واحد شریک
مییافتند.

restlessness

1sober
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این ها بیانگر مسائلی کلی است که در ادامه با جزئیات بدان پرداخته خواهد شد،
آنچه گئورگ ویلهلم فردریش هگل با تعریفی مؤثر بهعنوان "حقیقت فلسفی" ()14
انجامش را برعهده گرفت.

کارل لوویت :فلسفه یا امید
ما آموختیم بدون امید صبر پیشه کنیم ،چراکه امید ،امیدواری
برای چیزهای اشتباه است )1( .کارل لوویت
تجربه دراماتیک نازیسم که لوویت را به سرگردانی در تبعید به اطراف و اکناف
جهان وا داشت ،وقفهی جبرانناپذیری بر اندیشه و چشمانداز فلسفی او انداخت .در
اولین مرحله فعالیتش ،که در آن فلسفه بنا به اصطالح هگل همچون "فهم زمان
خویش در اندیشه" ( )2درنظر گرفته میشد ،رویکرد لوویت به فلسفه وظیفهی
بلندپروازانهی روی برگرداندن از مسائل معرفتشناختی برای حرکت بهسوی مسائل
عملی ،تغییر دادن مسیر رویدادها در جهت راههایی تازه و بلندنظرانهتر را برعهده
گرفته بود .با این وجود ،پس از سال  1933لوویت بهتدریج این ایده را بسط داد که
چنین فلسفهی پرشور و ژرفی نمیتواند بدون حسی از مسئولیت به آنچه رخ داده
دستیافتنی شود .اگر فلسفه بخواهد به وجود خویش استمرار بخشد ،باید قاطعانه از
ادعاهایش مبتنی بر عمل بر جهان دست بردارد ،و خود را به وظیفه دشوار نقد
محدود سازد ،یعنی نقدی "رادیکال" 1و نه "مرز شکن" 2و بنابراین نقدی که از
مرزهایی عبور نمی کند که کار فلسفه را از مشارکت ناگهانی و غیر ضروری در
پراکسیس محافظت میکند .بههرحال هرگونه کوشش ازایندست ،یعنی گذار از
مرزهای تعیینشده ،به شکست میانجامد ،هرچند فلسفه ،تاریخ و سیاست را
به عنوان سپهرهای خویش برای پژوهش انتخاب کرده است .به همین دلیل ،گذار
1radical
2extremist
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فلسفه از مرزهایی که برای خودش تعیین کرده اجتنابناپذیر است ،و هر فلسفهای
که به گِرد زمان ،سیاست و تاریخ میچرخد با این پیامد روبهروست که در انتها به
تضادهایی مشروعیت بخشد که در اصل قصد مخالفت با آنها را داشته؛ یعنی
خشونت ،تجاوز و عمل خودسرانه .فلسفه به صورت ساختاری شکنندهتر از آن است
که بر واقعیت فائق شود و آن را براساس اصول خویش شکل بخشد؛ در انتها تسلیم
قدرت سیاست می شود و خود را با عاقبتی نامطلوب ،به ایدئولوژی و توجیه قدرت
حاکم وامیگذارد .تن دادن هگل به سلطنت پروس و جانبداری مارتین هایدگر از
نازیسم تنها دو نمونه از مثالهای فراوان تقدیر تراژیکی است که چنین اندیشهای
بدان فرو میافتد و به طور سنتی به تصور میآید.
هنگامی که لوویت از این شکنندگی ذاتی فلسفه آگاه شد ،در جهت بدبینی انتقادی
یک به یک مواضع بزرگترین فالسفه را در نوردید ،در حالی که نقائص آنها را افشاء،
جزمیاتشان را تقبیح و تضادهای درونیشان را عریان میساخت ،و این کار را بنا
به تعریف درخشان اویگن فینک همچون "روش اسب تروا" ( )3به انجام میرساند.
در اصل راهبرد ویژهای که توسط لوویت به کار بسته میشد ،حمله به مواضع از
درون خودشان ،اینهمان کردن مستقیم خویش با آنها در جهت نور افشانی بر
ماهیت ذاتی متضادشان است.
از طرف دیگر او ایده بازسازی تبارشناسانهی فراشدی را رها نمیکند که فلسفه را
به انتخاب مسیر واحد تاریخ و سیاست راهبر میشود .او بر این پروژه بهخصوص در
کتاب معنا در تاریخ 1کار میکند .کتاب ماحصل تأمل لوویتی است و بهصورت
بیسابقهای مفهوم امید و فلسفه تاریخ –که به صورت دوجانبه و شدید به هم
متصلاند -را از طریق برجستهساختن بیبنیادی ،یا مشخصهی ناسازگار پیش
فرضهایشان عریان میکند .مطالعهی فلسفه تاریخ که با انتشار مقاالتی درباره
تاریخ جهانی ،آداب و روح ملتها2اثر ولتر ( )4آغاز میشود ،در نظر دارد تفسیری
نظاممند و همهجانبه از جریان تاریخ بدون هیچگونه ارجاعی به زندگی پس از مرگ
1Meaning

in History
on Universal History, the Manners and Spirit of Nations

2Essay
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فراهم آورد .این امر در پرتو بیان اصلی میسر شد که میگفت رویدادها در ارجاع به
یک غایت1یا پایان قابل مطالعهاند ،غایتی که به کل فرایند و به رویدادهای واحدی
که برسازنده توسعه این فرایند است معنا می بخشد .و فلسفه تاریخ تا جایی که
هدف اش را دنبال کند ،خود را بهعنوان فرزند مشروع مدرنیته وضع میکند ،فرزند
خلف گذار ( )5از آسمانهای متافیزیکی و الهیاتی به قلمروهای بهطورخاص
اینجهانی از عقلی یکسره متعهد به زندگی زمینی .بااینحال و علیرغم اظهار
گسستن از الهیاتی که هدف اش مقابله با فلسفه تاریخ است ،بنابه نظر لوویت این
فلسفه در دام قانون االهیات میافتد ،و در همین نقطه تضادی نهفته است که
بنیادهایش را شکننده میسازد .درواقع هر فلسفه تاریخی به واسطه داعیهی
معنابخشی به جریان تاریخ از طریق خواندن آن بهعنوان گرایشی توقفناپذیر به
سوی هدفی نهایی ،به "پیش شرطهای الهیاتی"ای وابسته میماند که با
خوشحالیمی خواست از آنها فاصله گیرد .در حقیقت این لوویت ( )6است که برای
اولین بار در چشمانداز الهیاتی یهودی-مسیحی "چشم انداز آخرتشناسانه و آینده-
بنیاد" را نشان میدهد که دگرگونی رادیکال در مفهوم زمانمندی را در بر میگیرد.
به این ترتیب که از این لحظه به بعد زمان همچون نوعی خط مستقیم به سوی
رستگاری فهم میشود .این تصویری است که به بهترین شکل چنین روش فهمی
از جریان تاریخ را خالصه میکند ،روشی از نوع آگوستینی که در "پیش رفتن شهر
خدا" ( )7آمده است .بر مبنای این رویکرد ،فلسفه تاریخ میکوشد رخدادهای
تاریخی را با دادن پیوستگی و معنایی در نظر آورد که به رخدادی گرایش دارد که
در پی خواهد آمد و چشماندازی الهیاتی به تاریخ اضافه میکند بیآنکه به جهان -
پس از مرگ مفروض گرفته شده در آن ارجاع دهد ،عملی که حتی اگر در شکلی
سکوالر انجام شود ناممکن است .به این ترتیب ،فلسفه تاریخ در ریشههایش
مسیحی و در نتایج اش ضدمسیحی است .به عبارت دیگر با این نتیجه ،آنچه فلسفه
تاریخ با آن به مبارزه برخواسته خاستگاه اصلی آن است)Löwith 1949: 44( .
از طریق خوانش فراشد تاریخ بهعنوان حرکت بیوقفه به سوی آینده ،به منظور
1end
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معنابخشی به زمان حال و گذشته ،فلسفه تاریخ از یک طرف ،مفهوم مذهبی
را نادیده میگیرد و از طرف دیگر ،آن را در لباس سکوالرشدهی فراشد محکم حفظ
میکند ،همانطور که در موالفانی چون کانت ،هگل ،کنت و بیشتر از همه مارکس
به روشنی آشکار است.
2
در اصل با ظهور مدرنیته ،پیش رفتن آگوستینی ناپدید نشد .در عوض ارزش
آنجهانی خویش را به منظور نیاز اینجهانیاش از دست داد ،یا خود را به مثابه
فراشد یا تمایل به سوی آیندهای بهتر نمایان کرد .همچون اوسیبیوس که کل
جریان تاریخ را به مثابه آماده سازی برای انجیل 3تفسیر میکرد ،فالسفه تاریخ
سَیَالن زمان را به مثابه آماده سازی برای رخداد نامعین آینده می خوانند که در آن
غایت4کل تاریخ نهفته است (مفهومی که معنایی مضاعف دارد ،هم الهیاتی و هم
وقایعنگارانه).
5
پرسشی که توسط لوویت در مقدمه کتاب از هگل تا نیچه مطرح میشود –هستی
و معنای تاریخ به طور کلی توسط خود تاریخ تعیین می شود ،و اگر این مسئله
صحت نداشته باشد ،پس چه چیز آن را تعیین خواهد کرد؟ ( –)1991:5( )8پاسخ
خود را در صفحات کتاب معنا در تاریخ باز مییابد .معنای تاریخ توسط جهتگیری
به سوی آینده تعیین میشود تا جایی که خرد تنها زمانی قادر به مداخله است که
همهچیز پایان یافته باشد ( ،)9( )Löwith 1991: 23تنها نگرشی که می تواند
این جهت گیری را دربرگیرد ،نگرش ضدفلسفی ایمان و امید است.
هر فلسفه تاریخی محکوم است چراکه بیهوده میکوشد چشماندازی را که تنها
درون چهارچوب امید اعتبار دارد ،سکوالریزه کند .فالسفه تاریخ در واقع" ،ما را به
درون خألیی منتقل میکند که تنها امید و ایمان قادر به پر کردن آن است"

1Providence
2procursus

evangelica

3preparatio
4telos
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( ،)Löwith1949: 12دقیقاً به این خاطر که هر دو در جستجوی معنای نهایی
تاریخ و کاوش دربارهی آیندهای خارج از دسترس خرد هستند ،که زمینهی
کاربستاش را تنها در بعد گذشته و زمان حال پیدا میکند .عالوه بر این چون هیچ
علمی درباره ایمان یا امید وجود ندارد و از آن جا که موضوعشان از زمان حال فراتر
نمیرود ،بار دیگر چارهای جز این نتیجهگیری وجود نخواهد داشت که فلسفهی
تاریخ بر پیششرطهای الهیات مبتنی است ،حتی اگر این پیششرطها توسط
فراشدی از سکوالریزاسیون میانجیگری شده باشد.
آینده و جستجوی معنا در تاریخ برای خرد و لوازم مفهومی آن دست نایافتنی است
و به موضوع شناخت فلسفی مبدل نمیشود ،اما متعلق امیدی قرار می گیرد که –
و لوویت از تکرار مداوم این نکته هرگز خسته نمیشود– در میان نگرشها از همه
کمتر فلسفی است .در حقیقت ،هربار فلسفه به جستجوی معنا در تاریخ دست زند،
آن را نمییابد مگر در پایانی موکول به آینده که "تنها برای امیدواری معتقدان"
شناخته شده است ( ،)10ترک کردن خرد به خاطر ساختن فضایی برای ایمان که
به این ترتیب آکنده از امید به فراروی مداوم از مرزهای زمان حال است .بنابراین
چنین نگرشی اگر به باورمندان رجوع شود ،برحق و توجیه شده است ،اما برای
فیلسوفی که در جستجوی خود خرد را به سطح ستاره قطبی ( نشانه راهنما ) رسانده
غیر قابل قبول خواهد بود .مطابق با تعریف دقیق اسپینوزایی که همزمان
منعکسکننده موضع لوویت نیز هست ،امید نه "یک کاستی شناختی و فقدان نیرو
در ذهن" ( ،)11و نه کنشی است که خرد را در جهت ساختن فضایی برای حسی
کنار می گذارد که نمیتواند با تشکیک از درآشتی درآید .برعکس ،تا جاییکه ایمان
"تحقق نهایی امید شما است" ( ،)12امید نیرومندترین مخدر دربرابر تشکیک و
بدبینی است .باورمندان امیدها و ایمانشان به رخدادها را به فراسوی جریان تاریخ
ارجاع میدهند و قاطعانه فاصله میان قلمرو خدا و جهان انسان را میپذیرند.
فیلسوف تاریخ بیهوده مدعی است که امور انسانی را موضوع امید قرار میدهد:
چراکه او درصدد تفسیر تاریخی بر آمده که خود را در میانهاش باز مییابد ،درست
به مانند کشتیشکستهای که به دنبال تخته پارهای برای نجات است)13( .
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به همین خاطر انسان مدرن یعنی فرزند مسیحیت (که امید را به فضیلتی
غایتشناختی برگردانده) در و با امید زندگی می کند و غالباً آینده را در جایی
نشان یابی می کند که معنای نهایی تاریخ در آن نهفته است .با این وجود اگر امید
یکی از احساسات ذاتی انسان بوده و بنابراین از سرشت او نازدودنی است ،این نقد
فلسفی قطعاً فرو خواهد پاشید .در راستای ممانعت از این خطر ،لوویت دست به
حرکت نظری خطرناکی میزند :او میخواهد نشان دهد چگونه امید ،جدای از وجود
داشتن و همراهی همیشگی با سرشت انسان ،منشا دقیق تاریخی دارد ،و پیشتر امید
اگر نه کامالً ناشناخته که قطعاً با اهمیت کمتری درک میشده است .به مانند
اشارهی پیشین ،امیدواری نگرش نوعی باورمندان است –باوری در اصل یهودی و
متعاقباً مسیحی– که ایمان به رستگاری در آینده به آنها اجازه میدهد راه خرد
فلسفی را ببندند.
یونانیان باستان راه حلی برای مسئله زمان ارائه میکنند که قطب مخالف نظر
یهودی-مسیحی است :یونانیان زمان را همچون چرخهی بازگشت ابدی درک
میکردند ،چرخهای که همیشه با خود اینهمان است و در نتیجه "همهچیز مداوماً
از نو رخ میدهد" ( ،)14( )Löwith 1949: 12بیآنکه هیچ امکانی برای به
وجود آمدن رخدادی تازه فراهم باشد .برای لوویت در مفهوم بازگشت جاودانه همان
نه فضایی برای پیشروی موجود است و نه برای امید .به همین خاطر پیشرفت و
امید در نسبت با زندگی ضرورتاً به آیندهای ناشناخته نیازمند هستند که توسط
غیریتی مطلق نسبت به زمان حال مشخص میشود .به همین دلیل پیشرفت و امید
هردو برای یونانیان ناشناخته باقی ماند .مفهوم پیش گفته در نظریات امپدوکلس،
آنساگوراس ،رواقیون و حداقل تا حدی در آرای افالطون ،مطابق با تعریف او از
زمان به مثابه "حرکتی به سان امر سرمدی و جاودان" ( ،)15آشکار میشود.
عالوه بر این یونانیان نسبت به ما "بسیار معتدل تر بودند" ( Löwith 1949:
 :)4آنها بسیار مراقب بودند تا تفسیری فلسفی از تاریخ را صورتبندی نکنند.
یونانیان به واسطه شایسته دانستن پژوهش عقالنی تنها برای آنچه واجد نظم ابدی
ذاتی است و بنابراین تنها آنچه فقط میتواند یکسره با عقل دریافت شود (این دومی
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بهعنوان قطعهای از نظمی ابدی) در تاریخ هیچچیز مگر صحنههای پر حرارتی1از
رخدادها نمی دیدند؛ به عبارت دیگر ،رویدادهای تاریخی از نظر آنها یا پیامد اراده
غیرقابل درک افراد و یا پیامد تصمیمات ناشناختنی سرنوشت تغییرپذیر و بوالهوس
بود .تاریخ در بازگشت ابدی و تغییر ناپذیرش –وانگذاشتن هیچ چیز به امر نو– هیچ
نظمی را نشان نمیدهد .تاریخ در عوض پادشاهی بابلی خائوس ،شانس و بیمعنایی
است و به همین خاطر فلسفه یونان "تاریخ را برای تاریخدانان باقی گذاشتند" ()16
بی آنکه هرگز بکوشند تفسیری از آن را درچهارچوب مقوالتشان بگنجانند .بنا به
نظر یونانیان ،کسانی که برحسب اتفاق معنایی را در رخدادهای منفرد تاریخی
میبینند به مانند آن کسانی عمل میکنند که با نگاه کردن به حرکت ابرها در
آسمان ،چهرههایی از انسان ،شیرها و سگها را مشاهده میکنند .وانگهی ،کسانی
که برحسب اتفاق مدعی می شوند کل جریان تاریخ به تحقق هدفی گرایش دارد،
احمقانی هستند که قدرت اندیشه را از دست دادهاند .بنابراین در نگاه فالسفه یونان
شناخت تاریخنگاران ،دانشی وقایعنگارانه است ،یعنی شناختی که مسحور فردانیت
گمراهکننده چیزها2شده و فاقد محتوای کلی است که هدف فلسفه را میسازد.
لوویت بهترین نمونه از این بیزاری یونانی نسبت به تاریخ را در ارسطو مییابد،
کسی که بوطیقا را بسا بیشتر معتبر میدانست ،شعرْ وجودی "بسیار فلسفی تر از
تاریخ" دارد و از منظر آن فرد همچون مرحله ای از کل به حساب میآید)17( .
گذشته از این ،اندیشمند اهل استاگیرا ،در منظر همهجانبه و دانشنامهایاش از
واقعیت ،به رشتههای کامالً مختلف توجه میکرد ،از بیولوژی تا فیزیک ،از سیاست
تا منطق ،اما متأسفانه تاریخ را به کناری افکند ،و به طور قطع در اسکندر کبیر آن
روح-جهان تاریخ جهانی را ندید که هگل در ناپلئون دیده بود )18( .بنا به چشمانداز
یونانی ،عقالنیت درونماندگاری که بهواسطهی "مکر خرد" جستجو میشود ،از
کنش عقالنی و درگیرانهی افراد مجردی حاصل نمیآید که بهتدریج بر صحنه

1rhapsodic
2pragmata
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تاریخ میجهند ( ،)19بلکه در عوض ناشی از هرجومرجی دسترسناپذیر برای خرد
است.
تاریخْ توسط فلسفه که ترجیح داده تأمالتش را بر ترتیب ابدی نظم طبیعی حاصل
از قوانین تغییرناپذیر متمرکز سازد ،به حاشیه رانده شده و در معنای دقیق برای
یونانیان وظیفهای متعلق به تاریخنگاران بود ،کسانی که در توافق با فالسفه ،هرگز
مدعای تفسیر تاریخ در جهتی یکپارچه نداشتهاند؛ چه تعریف عقالنی از رشد و چه
تکاملی از منظر غایت .در حقیقت گواه این ادعا در آرای سه تن از بزرگترین
تاریخنگاران یونانی نهفته است –هرودوت ،توسیدیوس و پلیبیوس– که بهطور ویژه
آثار خویش را تاریخها1نام نهادند ،و برگزینش صیغه جمع بار دیگر بر ناممکنبودن
ردزنی نوعی عقالنیت یکسان و کامل در سیالن تاریخ تأکید میگذارد .به این
ترتیب برای هرودوت ( ،)Löwith 1949: 6–7تاریخ چیزی بیشتر از حرکتی
دوار نیست که توسط تعادلی شکننده میان تکبر انسان و انتقام الهی نشانگذاری
شده است .برای توسیدیوس ( ،)Löwith 1949: 7تاریخ نور ثابتی از
تغییرناپذیری ماهیت انسان در صحنه عمل است ،و در نتیجه تاریخنگار به خواننده
منفعتی اشتهاآور و فریبندهای از "میراثی ابدی" ( )20را پیشکش میکند .سرانجام
پلیبیوس که به شگر آناکلوسیس2متوسل شده (به این معنا که تاریخ توسط بازگشت
دورهای از حکومتهای سیاسی مشابه مشخص میشود) ( ،)21به این نتیجه
میرسد که بر مبنای آنچه اتفاق افتاده ،امکان پیشبینی قطعی آینده میسر است.
( )22نمی توان فاصلهای بیشتر از موضع یونانی نسبت به دیدگاه الهیاتی و غایتگرا
به تصور آورد که با یهودیت تثبیت ،به درون مسیحیت وارد و در شکل سکوالر خود
1Histories

 ankúlōsis : ἀγκύλωσις-Anacyclosis 2به معنای لوالهای سفففت شففده یا ثابت ،یک
نظریه تکامل سیا سی دوری ا ست .این نظریه می گوید سه شکل "خوش خیم" دولت ،یعنی
مونارشی(پادشاهی) ،آریستوکراسی(اشراف ساالری) و دمکراسی ،بنیادی ناپایدار و ضعیف دارند و
تدریجا به درون سه شکل "بدخیم" تیرانی(استبدادی) ،الیگارشی(ثروث ساالری و غوغاساالری
انحطاط می یابند .این چرخه مدام تکرار می شففود ،بنابراین پلیبیوس می تواند ادعا کند می توان
از روی نظام سیاسی موجود ،آینده را پیشبینی کرد.م
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توسط فلسفه تاریخی جذب شد تا به واسطه بازگشایی و خطیسازی چرخهی
ایدئالشده توسط یونانیان ،مردم را وادارد در وضعیت تعلیق مداوم و امید برای
آینده ای بهتر و متفاوت زندگی کنند ،آینده ای که برای خرد ناشناخته ولی برای
ایمان قطعی است .پرسش تاریخنگاران باستان –این رویداد چگونه پیش آمد؟-
توسط ایندست از تاریخنگاران مدرن با این پرسش جایگزین شد :چگونه باید از
این پیشآمد فرارویم؟ ( )Löwith 1949: 17حقیقت که برای یونانیان جاودانه
در ابدیتاش حاضر بود و میتوانست از پژوهش در طبیعت و قوانیناش بهدست
آید ،برای مدرنها خود را ذاتاً بهمثابه حقیقتی تاریخی نمایان میکرد و میتوان
افزود ،در بعد آینده جای میگرفت.
یونانیان برعکس مدرنها در جهان همیشه اینهمانی که هر امر نویی را منع میکند
و با آن هر امید و امکانی برای شکستن طلسم چرخه باطل میشود ،به حرکت خود
ادامه میدهند ،و همچون رومیان باستان این شعار را سر میدهند " :نه امیدی و
نه ترسی"؛ 1دقیقاً به این خاطر که آنها از این واقعیت کامالً آگاهاند که آنچه بوده
در دفعاتی بینهایت ،بهطور ابدی خواهد بود .وانگهی اگر آنها تاریخ را بهعنوان
"معلم زندگی" )23( 2برگزیدهاند ،به این خاطر است که مطمئناند تاریخ چیزی
درباره امید نمیآموزاند و منتظر آینده نیست ،بلکه یاد میدهد انتظار نو شدنِ مداوم
چیزها را نداشته باشیم .عالوه بر این ،توجه نادر به تاریخ و امید که به نظر با واژگان
حاد-طبیعتگرایانه یونانیان برجستگی یافته ،مطابق با آن انقالباتی است که شکلی
از ستارهشناسی را درنظر میگیرد و ربطی به عاملهای تاریخی ندارد .فاجعه تنها
امری طبیعی است و ظهور و سقوط تنها میبایست در ارجاع به امر روزانه و نه
تمدنها در نظر گرفته شود )24(.در چنین روایتی ،امید وجهی از آن ابلهانی را نشان
میدهد که خود را با این فکر فریب میدهند که چیزها میتوانند در جهتی غیر از
آنکه توسط خرد پی جویی میشود ،پیش روند .خردمند واقعی کسی است که با
دوراندیشی قوانین طبیعت را رمزگشایی و فقدان معنا در رخدادهای تاریخ را کشف
spe nec metu
vitae

1nec

2Magistra
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میکند ،او قادر نیست با این امید زندگی کند که چیزی شاید تغییر کند ،بلکه در
عوض کیهان را در همین سیاقی که دارد میپذیرد و می توان گفت ،بر آن در کمال
تغییرناپذیرش تأمل میکند .میتوان با لوویت در این ادعا همراه شد که استنتاج
مفهوم امید به مفهوم تاریخ بستگی دارد .اگر دومی به معنای پیشرفت بیامان به
سوی هدفی باشد ،آنگاه نه تنها تاریخ امید را مشروعیت میبخشد ،بلکه آن را
ضروری نیز میسازد ،چراکه امید تنها در جایی توسعه می یابد که آینده ناشناخته
باشد )25( .در مقابل اگر کسی تاریخ را همچون بازگشت جاودانهی همان دریابد،
نه جایی برای امر نو باقی میماند و نه برای امید .به عبارت دیگر ،تاریخ توسط
نگرش بالهت آمیزی که بازگشت جاودانه همان را نادیده گرفته ،به کناری افکنده
میشود .و به مانند یونانیان ،مسیحیان و مدرنها نیز نمیتوانستند معنای "تخته
قصابی"( ،)26یعنی همان تاریخ را دریابند مگر به فراسوی آن و فراسوی رخدادهای
مجردی که از پی رخدادی دیگر در آیندهای دور می آید ،نظر میکردند و برای معنا
بخشیدن به رخدادهای مجرد زمان حال و گذشته ،فاصله میگرفتند.
پیامد این نگرش تصویری از انسان بود که توسط لوویت در کتاب نقدی بر وجود
تاریخی )27( 1تشخیص داده شد ،و نقطه اوج آن را این صورتبندی مارکسی
تشکیل میدهد که ادعا دارد جوهر انسان ،اول و مهمتر از همه ،تاریخی است .این
صورتبندی باعث میشود فراموش کنیم که "انسان همین حاال نیز بسیاری از
دشواری ها را پشت سر گذاشته و بر آنها غلبه کرده بی آنکه از بودن به همان سان
که همیشه بوده باز بایستد )28( ".در عین حال و مستقل از همهی اینها ،نکته ذکر
شده به واسطه این حقیقت پشتیبانی میشود که حتی امروز هم علیرغم تغییرات
در زمینه تاریخی ،هنگامی که به آثار هنری باستانی نگاه می کنیم ،احساساتی
میشویم )29( .به این ترتیب لوویت میگوید ( ،)30اینکه انسان تاریخی دارد به
این معنا نیست که او فقط تاریخ است .بنابراین باید تصدیق کرد که لوویت
کارآمدترین شیوه برعلیه تاریخیسازی از انسان ،و برعلیه امید برآمده از آن را به
اجرا میگذارد ،و این کار را نه با بازگشتی نابههنگام و حسرتآلود به یونانیان –
der geschichtlichen Existenz

1Kritik
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جایی که بسیاری از منتقدان مدرنیته خود را در آن گم کردهاند– ،بلکه با احیای
توجه به طبیعت و قوانین ابدی آن به انجام میرساند .پروژهای که با "میراث
فلسفی" اختصاصیافته به اندیشه پل والری به اتمام خواهد رسید.
نزد لوویت نه رخدادهای تاریخی "حامل کمترین شواهدی از معنایی نهایی و
جامعاند" ( )199 :1949و نه دارنده گرایشی به سوی غایتیاند که به صورت
پیشینی 1تعیینپذیر باشد .در مقابل حتی میتوان در تاریخ به همراه بوکهارت،
"تجربهای از ناتوانی و شکست پایدار" ( ،)Löwith 1949: 199تجربه ای از
فجایع ،رنجها و خفتها را تشخیص داد ،جز این نمیتوان هیچ فلسفهای را وادار به
اعتراف کرد که زمانهی امروز فرق چندانی با عصر آالریک2نداشته است .در پیشگاه
تجلی ویرانههای تازهای که تاریخ با پیشروی هولناکاش در پشت سر خود باقی
گذاشته ،امید بهعنوان چشمداشتی شادمانه برای چیزی به کلی نو ،نگرش ابلهانهی
آن کسانی را تشکیل میدهد که خود را با این فکر میفریبند که طبیعت میتواند
قوانین خود را تغییر دهد و تاریخ میتواند به سمت غایت و پایانی مطلق گرایش
داشته باشد .از این چشمانداز امید ماهیتی دگرگونشونده دارد ،یعنی به
ناامیدکردنمان ادامه میدهد و حتی پس از ناامیدکردن ما ،میفریبدمان .همانطور
که اسطوره پاندورا روایت میکند ،امید تنها شر باقی مانده در صندوق است و
بههمینخاطر ،چهرهی خاصی را در پوشش امری سودمند ارائه میکند ،چرا که امید
همیشه ما را به صبر کردن برای آینده ای تشویق میکند که از زمان حال بهتر
است .با این همه امید خود را هر بار که به چشمداشت و انتظارمان خیانت شده
باشد ،نشان میدهد" ،چراکه بهندرت آیندهای وجود دارد که در هنگام مبدل شدن
به زمان حال ،ناامید کننده نباشد" ( .)Löwith 1949: 212با نیروی تخیلمان
میتوانیم تحقق هر رؤیایی را آرزو کنیم و به آنها امید ببندیم ،اما در مواجهه با
حقیقت ،آنها یکیپسازدیگری به شکست محکومند ،دقیقاً بهاین خاطر که امر واقع
priori

1a

 . Alaric 2این ا سم از دو جزء  ALaبه معنای همگان و  ricبه معنای حکمرانی ساخته شده
است .نامی است آلمانی و به دوران تاریخی حمله ژرمن ها به روم اشاره می کند.م
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بهطور ذاتی "غیر" از آن تصوراتی است که جز فرار از خود واقعیت دربردارنده
هیچ چیز نیستند .پدران کلیسا از این مسئله به نیکی آگاه بودند ،آنها که جایگاه
تمامی امیدهایشان را در جهان پس از مرگ مینهادند و در مواجهه با واقعیتهای
اینجهانی جانپناهی مهیا میکردند ،غالباً پیروز می شدند.
بنابراین امید توهمی است که از طریق نگاه کردن به جلو و منحرف کردن نگاه به
آیندهی متفاوتی که هرگز محقق نخواهد شد ،دوام در وضعیتی دشوار را میسر
میسازد .اما انتظار برای امیدواران راحتی فراهم میآورد و میگذارد حال را همچون
"مغاک دهشتی" موقتی بپذیرند .و اگر امید باورمندان را نه میتوان از طریق
واقعیات باطل کرد و نه با تجربه انضمامی متزلزل ساخت –امید به استعالیی در
فراسوی تاریخ نشانه میرود– پس امید فیلسوفان تا جایی که در زندگی زمینی
طرح افکنده میشود و مشخصاً در جریان تاریخ قرار میگیرد ،انکار هیوالوش خرد
است .و بههمینخاطر در جهت ساختن فضایی برای چشماندازی دلسردکننده باید
از امید دست شست .فضایی که اجازه میدهد به واقعیتی چشم دوخته شود که
دربرا بر مبدل شدن به موضوع امید و انتظار بی میل است .از آنجا که برای لوویت
نه آینده نگاهدارنده معنایی مرموز است و نه درنهایت از زمان حال متفاوت ،هر
امیدی ناخواسته به دنبال پاسخ خشن واقعیت غرق می شود )31( .به این ترتیب
میفهیم معنای وجود ما به تمامی مربوط به زمان حال است و بایست در طبیعت
بیشتر از تاریخ به جستجو پرداخت .تاریخی که باید به سیاق یاکوب بورکهارت در
ارجاع مداوم به تصویر کالسیک حرکت دایرهوار فهمیده شود.
دوگانگی لوویتی میان "چرخه یونانی" و "گذار مسیحی" ،با تمامی پیامدهایی که
برای امید دارد ،به ویژه با نگاه نزدیک به جهان یونانی شاید ساده سازانه و مصنوعی
( )32به نظر رسد ،چرا که لوویت قریب به یقین بیشتر با ایدئالسازی یونانیان به
واسطه هایدگر (او شاگرد ممتاز هایدگر بود) آشنایی داشت تا مطالعه دقیق و مستقیم
متون آنها .به ویژه نقص نهفته در تفسیر لوویتی از این واقعیت ناشی میشود که
یونانیان برای امید شأنی وافر قائل میشدند تا جایی که انکار آن را همسان جوهر
نادانی میگرفتند .حاال اگر این مسئله برای برخی فالسفه یونان مقارن با حقیقت
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باشد (اولین فالسفه یونان ،رواقیون) به این معنا نخواهد بود که دیگر جریان اندیشه
یونانی به تمامی امید را تابعیت فلسفی بخشیده است ،همانطور که میتوان این
موضوع را از طریق انبوهی از قطعات یافتنی در آثار بزرگ برخی نویسندگان به
اثبات رساند .بنابراین هراکلیتوس ادعا میکرد که "اگر کسی امید نداشته باشد،
هرگز نبود امید را درنخواهد یافت" ( ،)33و پیندار ( )34پیشتر ،ارزش امید را در
اشعارش جاودانه کرده است .او امید را همچون "پرستار سالخوردهسایی که پیش از
هر چیز بر ذهن متغیر انسان حاکم است" توصیف میکند .از سوی دیگر ،اپیکور
امید به آینده ای متفاوت را به ضرورت محتومی ترجیح میدهد که توسط
فیزیکدانان حمایت میشود)35( .
و هنوز هم افالطون بیشتر از هر شخص دیگری فیلسوف یونانی امید است ،در
همهی پرسههایش میتوان گذار مداوم این نیرو را که یکسره به سوی آینده
طرحافکنی میشود دریافت .بنا به نظر او هر انسانی بی وقفه توسط امیدهایی به
حرکت میافتد که بهمانند "نقاشیها" ( )36آشکار میشوند ،و از طریق این تصاویر
میکوشیم آینده را که بدان اطمینانی نداریم در آگاهی خویش پیشنگری کنیم .در
همهپرسه قوانین 1،افالطون امید را بهعنوان "عقایدی درباره چیزی که اتفاق خواهد
افتاد" ( )37لقب میدهد ،بنابراین به قلمروی حدسی ارجاع میدهد تا این نکته
آشکار شود که نسبت به آینده هرگز نمیتوان چنان شناخت معرفتی داشت که
انتظارات را ناکام بگذارد .و اگر این نکته حقیقت داشته باشد ،در همهپرسه تیمائوس2
گفته میشود که امید "بسیار آسان گمراه میشود" ( .)38بنابراین نظارت واقعیت و
امکانات مؤثر آن را از دست میدهد ،در همهپرسه فایدون3افالطون بدون ارجاعات
قدرتمند به آموزههای فیثاغورثی و اورفئوسی ،دفاعی واقعی از الپیس4در جهان پس

Laws

1the

2Timaeus
3Phaedo
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از مرگ ترتیب می دهد .الیپس یا همان امید با حقایق غیرقابل تردید سروکار ندارد،
بلکه با ایقان برآمده از ایمان همراه است و در مقابل این همه ،چون برای علم درک
ناشدنی مینماید ،علم ناچار به کناری میرود .این آشکارا نشان میدهد افالطون
در برابر معمای مرگ ،نه کمتر از مسیحیان از کارت امید استفاده میبُرد و در آن
صفتی از فیلسوف واقعی تشخیص داده میشود که میداند چگونه خود را به روی
آینده بگشاید و در نهایت این شعار را جذب کند "تا وقتی زندگی جریان دارد ،امید
نیز وجود دارد" )39( 1همان تجربه افالطونی در سیراکوز با امید به تحقق شهر
ایدئال ،ثابت میکند تا چه حد یونانیان از "امید زمینی" و جهتگیریاش به سوی
آیندهای اینجهانی آگاه بودهاند .و اگر لوویت به یونانیان تاریخنگار توجه بیشتری
میکرد ،درست به مانند بسیاری دیگر رئوس مشخص فلسفه تاریخ را در
نوشتارهاشان درمییافت .درواقع ،شاید الگوی چرخهای پلیبیوس رم را مفروض
نگرفته و شاید به مثابه سنتز اعلی و نقطه اوج کل تاریخ باشد؟ و شاید طرحواره
کلی پلوتارک امکان فهمی برای سراسر جریان تاریخی فراهم آورد ،طرحی که باید
به مثابه تالش عظیمی برای درک دقیق آن اهدافی در نظر گرفته شود که نخست
توسط یونانیان پی گرفته شد و بعدتر به رومیان به ارث رسید؟

 – Elpis 4الپیس آخرین فقره باقی مانده در صففندوق پاندورا اسففت ،مجادالت هنوز درباره این
م سئله ادامه دارد که آیا الپیس طبق تو صیف هزیود تنها امید را نمایندگی می کند یا به طور کلی
تر معادل انتظار است .الپیس احتماال فرزند نوکس( ایزدبانوی شب) و مادر فمه( ایزدبانوی شهرت
) بوده .همچنین در اسطوره شناسی رومی هم ارز  Spesبود.
anima est, spes est

1dum
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اگر دوگانه لوویتی از هم نپاشد ،در پرتو این حقیقت که به نظر نمیتوان انکار کرد
یونانیان امید و فلسفه تاریخ را ساختهاند ،قطعاً ترک خورده و حتماً تضعیف میشود.
صرفنظر از مفهومی که شاید کسی از فراشد تاریخ و تکامل آن داشته باشد ،آنچه
ی
گفته شد مستلزم آن است که نتوان به امیدْ وضعیتی هستیشناختی بخشید که ذات ِ
ماهیت انسان و پیشنیازهایش باشد ،برای این منظور شاید الزم باشد در کل ساختار
امر واقع جستجویی انجام گیرد.

ارنست بلوخ :فلسفه و امید
کوشش گسترده خاص این کتاب [بنیاد امید] به ارمغان آوردن فلسفه
برای امید است ،آوردن فلسفه به مکانی که چون متمدنترین سرزمین
ها مسکونی و چون قطب جنوب کشف نشده باقیمانده است )1( .ارنست بلوخبرخالف لوویت ،قصد بلوخ نشان دادن این مسئله است که چگونه امید وضعیت
خاص ذهن با ریشههای ژرف در دقیقهی دادهشدهی تاریخی نیست ،بلکه شرط
انتظاری ست که هر انسان در هر دقیقه از زندگی و عصر تاریخی تجربه میکند.
چون روح اتوپیا1مخصوصاً پیش از جنگ اول جهانی نوشته شد ،بلوخ فرض میکند
که واقعیت حاضر هرگز در دادشدگیاش آرام نمیگیرد؛ بنابراین این اصل موضوعه،
در عوضِ پیشروی بهسوی "نهیلیسم عصر مدرن" (،)2( )Bloch 1964: 171
بهعنوان گشودگی در جهت آینده توسعه مییابد .در واقع چون ما هرگز در زمانه
حاضر در خانه بودن را به طور حقیقی احساس نمیکنیم ،همیشه خویش را به
فراسوی آن میافکنیم و مداوماً مرزبندیهای آن را استعال میبخشیم .در مقابل
درست در آن لحظاتی از زمان حال که بیشتر از همه مبهم و ویران میشود ،همچون
زمانه جنگ ،فشار مقاومتناپذیر به سوی آینده آسانتر احساس میشود ،همان
حسی که همیشه در درونمان زنده است .بلوخ این نگرش را در شعاری که میگوید
انسان تنها از طریق نان زندگی نمیکند ،به ویژه آن هنگام که او هیچ نانی برای
خوردن ندارد ( ،)1964:258خالصه میکند .از این نظر جهان حاضری که در برابر
خود مییابیم اگر با آینده جهان بهتری مقایسه شود که ما بدون شکست در آگاهی
Spirit of Utopia
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خویش تحت شکلی از اتوپیا پیشنگری میکنیم ،به واسطهی بیاعتباریاش ،مرده
و دروغین میشود –"جهان غیرحقیقی است ،اما میخواهد به خانه بازگردد"
( .)Bloch 1964: 279هر لحظهای که رویدادنش را در برابر خود میبینیم،
تنها میتواند هشیارمان کند که قادریم بهواسطهی گشودگی خویش به روی
قلمروهای هنوز فتحنشدهی تازه ،خوشحالتر باشیم و بنابراین از این نکته نیز
آگاهمان کند که هنوز به شادمانی وارد نشدهایم .بلوخ در سراسر آثارش نسبت به
این "روح اتوپیا" صادق است :موضوع اتوپیا در وهلهی نخست و مهمتر از همه،
خود را بهمانند غیاب ما نشان می دهد ،غیابی که نشان میدهد در زندگی "باید
چیزی باشد که اینجا خالی باقی مانده است" ( ،)Bloch 1995: 196چیزی
تحققنایافته و نه مخذوف؛ و همین فضای خالی است که امید پرشدناش را وعده
میدهد .در درجه اول ،امید خود را به عنوان معدنی کاستیناپذیر ظاهر میکند که
برای استخراج ثروت آن باید نفوذ به دروناش را بیاموزیم .این اقلیم که همگیمان
همیشه در آن سکونت داشتهایم ،جنوبگان 1فکریِ کشفنشدهای باقیمانده است
که غالباً تمایل داشته ابعادی از امر حاضر و امر گذشته را نمایان کند :فراموشکاری
واروی2رم باستان ( )Bloch 1995: 6که به شکل مرگباری آینده را از دستور
زبان خویش کنار گذاشت ،تنها بارزترین نمونه از این عزل کلی امید است .جدای
از هرچیز ،چنین عزلی در بستر فلسفی خروجی ضروری تقدم نظری را تشکیل
می داده که از ارسطو تا هایدگر و تا همین لوویت ادامه دارد؛ تقدمی که به واسطه
ماهیت خود قادر نیست چیزی جز صورتی از آینهای منفعل باشد ،صورتی از
"بودگی"3که در اکنونی ابدی جای گرفته است .قربانی این "شبح بهخاطرآوری"
( )3( )Bloch 1995: 8که خطیرترین لحظات خود را در افالطون و هگل کسب
1Antarctic

 – Marcus Terentius Varro 2بزرگترین پژوهشففگر رومی و کسففی که توسففط پتراک به
عنوان سففومین سففتاره درخشففان رم باسففتان پس از کیکرو و ویرژیل معرفی می شففود .یکی از
مهمترین آثار باقی مانده از او کتاب دستور زبان التین است.م
3Been-ness
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میکند ،اندیشه غربی است که بدون روزنه امیدی رو به آینده به تدریج دانش را به
یادآورندگی ( )4یا به تأمل بر فعلیت ( )5مبدل میسازد .همان شناسایی ارسطویی
جوهر در "چه-بودگی-بودن" )6( 1بنیاد این "جلوه باستانی تأمل"( Bloch
 )1995: 18است بی آنکه افق امر آینده را در نظر آورد.
اندیشه با در نظر گرفتن اکنون و گذشته به مثابه موضوع کنش تأملی خود – و با
زندگی در توهمی از هستی ضدعفونی و غیرجانبدارانه– آنها را توجیه و خود را به
پذیرش منفعالنه واقعیت حاضر در هریک از جنبههایش وادار میکند .بلوخ با شعار
پیشرفتگرایانه "اندیشیدن یعنی جسارت رفتن به فراسو" ( )7( )4 :1995دربرابر
این چشمانداز تأملی محافظهکارانه به مخالفت برمیخیزد :این جسارت در واقع به
معنای غلبه بر واقعیت در چهارچوب چشمداشت امیدوارانه نسبت به آینده ،نسبت
به پیشدانستی است که ما به واسطه "آگاهی پیشنگرانه" 2داریم)15 :1995( .
امید به واسطه پیشنگری آینده ،همچنان بر دیگر زمانها نیز فشار وارد میکند،
انسانها و اندیشههاشان را از امر گذشته ،آنجا که در آن دفن میشوند ،بیدار میکند
و آنها را چون دیگر لحظات برای تحققیافتن آیندهای موردانتظار در نظر میآورد.
بنابراین امر امکانی ساختن دایرةالمعارفی از امیدها را پیشنهاد میکند که همیشه
در روح بشر سکونت داشته تا تأکید کند چطور انسان ذاتاً حیوانی اتوپیایی است که
"از ابتدا در آینده زیست میکند" ( ،)Bloch 1995: 4که "در جهتی اتوپیایی
سرریز میشود" ( ،)196 :1995و نمیتواند به خود با غلبه بر امر واقع صرفی که
پیش چشم دارد کمکی کند .در هریک از ما کثرتی از "رویاهایی از زندگی بهتر
نسبت به چیزی که داده شده است" ( )5 :1995وجود دارد ،که در آن هرکدام از ما
قدرت ادامه دادن ،امیدواری برای مقصد آیندهای واالتر و متمایز را مییابد .بلوخ با
تکرار سرسختانه اشعار دانتهای –"این رودی که بدان پای گذاشتهام هرگز پیشتر
عابری به خود ندیده بوده است" ( –)8به خود برای اولین کاوش در سرزمین امید

1What-Was-Being

awareness

2anticipating

 / 32فلسفه و امید

مجوز میدهد و این اشعار را برای اولین بار به موضوعی مطبوعی برای فلسفه مبدل
میسازد.
این کاویدن ترسیم نقشهای از تمامی قلمروهای امید را شامل میشود ،و همچنین
به واسطه نگریستن به گذشته و به جنبههای اینجهانی دنبال کردن "ردپاهایی"
از امور مورد انتظاری ( )9را نیز دربر میگیرد که بنابهنظر بلوخ همیشه ما را به جلو
هُل میدهند .از این رو تصویر شگفتآوری به ما باز میگردد که نشانمان میدهد
هیچ کنش بشری با امید مواجه نمیشود و نخواهد شدْ بیآنکه امید را به الهامی
برای آن کنش مبدل کند .اگر اسکار وایلد پیشتر ادعا میکرد" :هیچ نقشهای از
جهان که حاوی کشور اتوپیا نباشد ،ارزش نگاه کردن ندارد" ( Bloch 1995:
 ،)479بلوخ از سوی دیگر نقشهای آکنده از مکانهای اتوپیایی را رد زنی میکند
که با مکانهای واقعاً موجود ،و احتماالً با بیشمار از آنها همپوشانی دارد.
بهاینترتیب و با تمام احترام برای نظرات کارل لوویت ،جهانشمولی امید به یونانیان
هم مربوط میشد؛ و اگرچه درست است که "هرچه زمان بیشتری میگذشت،
باستانیان کمتری به آزاد ساختن امید فکر میکردند" (– )Bloch 1995: 334
همانطور که با این واقعیت نشان داده میشود که اسطورهی صندوق پاندورا در
طول عصر هلنی نشان خود را تغییر داد و امید کمکم بهعنوان یک مزیت درنظر
گرفته شد -اما این واقعیت رد نمیشود که یونانیان هم به اندازه ما امیدوار بودهاند.
همهپرسههای افالطون ،کلیسای جامع استراسبورگ ،کمدی الهی ،موسیقی انتظار
بتهوون برخی از آن مکانهای نامتناهی را تشکیل میدهند که روح اتوپیا در آنها
درنگ میکند .در هریک از این شاهکارها اتوپیا ،یورش به سوی آینده و غلبه بر
امر حاضر به مثابه "گرایش" 1و "نهفتگی" 2در کنار هم زیست میکنند ،چراکه
این آثار به واسطه امید برانگیخته میشوند .با این حال و برای این که امید به چنگ
آید ،تالش مفهومیِ قابل مالحظهای باید بهکار گرفته شود و بنابراین جسارت فراتر
رفتن از امر واقع ناب وجود داشته باشد .و این امر مفروض میگیرد که در لحظه
1tendency
2latency
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یافتن خویشتنمان قادر نخواهیم بود در کل هیچچیزی را ببینیم .اینجا محل قرار
گرفتن آنچیزی است که بلوخ " تاریکی لحظه زندگی" )290 :1995( 1تعریف
میکند .از این لحظه زمانی که پیشتر گذشته یا هنوز درانتظارش هستیم ،تنها
پیشآگاهی داریم .لحظهای که ما مداوماً خود را معلق مییابیم و میتواند با نقطه
کور چشممان مقایسه شود" :جایی که نور هرگز نمیتواند به شبکیه وارد شود"
( )Bloch 1995: 290و ما را از هرگونه امکان بینایی محروم میکند .این لحظه
غالباً پوشیده شده در هالهای از تاریکی باقی میماند تا زمانی که با گذشتهای که
پشتسر گذاشتهایم یا با آیندهای که با ترسولرز انتظارش را میکشیم ،مرتبط شود:
از این منظر ضربالمثلها بهتر از آنچه فلسفه میگوید حقیقت را به چنگ میآورند.
( )Bloch 1995: 295بهاینترتیب گفتارهای کهنی مثل "در پای فانوس
دریایی هیچ نوری نیست" یا "هیچ بافندهای نمیداند چه میبافد" بهطور کامل
این ایده را رد میکند که لحظات متوالی زندگیمان معنا دار میشوند ،تنها اگر به
آیندهای دور اشاره داشته باشند که هنوز اتفاق نیفتاده و ما از آن نقطه اولین
نشانههای امر حاضر را درک میکنیم .این لحظه ما را به جلو ،به طرف آینده هل
میدهد ،آینده ای "که هنوز بهطور نسبی برای گرایش-داستان 2ناشناخته است"
( ،)Bloch 1995: 297دقیقاً به خاطر تیرهوتار بودناش .تنها احساس میکنیم
که آنچه خواهان آن هستیم را نداریم و توسط عطش سیریناپذیری تحلیل میرویم
که "مداوماً خود را اظهار میکند اما نامی نمیپذیرد" (،)Bloch 1995: 45
عطشی که ما را به زندگی در فراسوی خودمان و غلبه مداوم بر لحظات رخ داده
مجبور میکند .هرگز به طور کامل در خودمان نیستیم و در همان زمان نمیدانیم
به کجا گرایش داریم .در پرتو این واقعیت که آینده کمتر از این لحظه مبهم و تار
نیست .میدانیم که در زمانهی حاضر در خانه نیستیم و درعینحال آن سکونتگاهی
را که درآن مقید هستیم -نیز -نادیده میگیریم ،چراکه از موضع تاری که
خویشتنمان را مییابیم تنها میتوانیم "پشت چیزها را در عوض چهره خدایان"
darkness of the lived moment
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( )Bloch 1964: 265ببینیم .امر حاضر که سنت فلسفی از ارسطو تا آگوستین
اهل هیپو بهعنوان اصل مقدم ایجاد کرده است ،نمیتواند به صورتی کلی به فهم
درآید؛ "فضایی خاکستری است که ظرفیت تجربه کردن آن را در لحظه نداریم،
مگر تنها پیش یا پس ،در انتظار1یا در حافظه )10( ."2و اگر "قویترین تلسکوپ"
( )Bloch 1995: 12آگاهی اتوپیایی نگاه را به دوردستترین دوردستها ببرد،
تنها نزدیک ترین مجاورت را آشکار و رمزگشایی میکند ،که یعنی تاریکی لحظه
زندگی.
تنها نوری که می تواند تاریکی پوشاننده امر حاضر و امر آینده را کنار زند ،تنها
واقعیتی "که تاریکی را روشن میکند" (  )Bloch 1964: 258امید است .امید
که بهطور بنیادین در معرض عدم قطعیت و توهم قرار دارد ،بهعنوان جستجوی
بیوقفهای برای فضاهای تازهای مشخص میشود که میتوانند هستی ما را
گسترش دهند ،جستجویی برای مسیرهای تازهای خارج از مشکالت بالفعل ،برای
مقاصدی واالتر ،جایی که بیوقفه بدان گرایش داریم .در نگاه اول تنها تضمین
شکننده که امید میتواند ارائه دهد همان حرکت تنشآمیز خود است :بنابراین هر
نقدی به واقعیت حاضر و به ناکامل بودن آن "بدون شک تمثال و نوستالژی برای
یک کمالیافتگی ممکن را مفروض گرفته است" )11( .و هرچقدر تصویری از
چیزی "بهتر" یا شاید امری "کامل" داشته باشیم ،بالواسطه آرزویی برای این
تصویر وجود دارد ،که "به این ترتیب تصویر آرزومندانهای میشود که با این امری
اصیل و معتبر یعنی «باید این طور باشد» مهر شده است" ()Bloch 1995: 46
و همچنین با «چطور باید چنین شود».
در واقع اگر امکانی برای کمال داده نشده باشد ،یا اگر هرچیزی همانطور که در
لحظه اکنون هست ،کامل باشد آنگاه امید هیچ معنایی نخواهد داشت و همانطور
که لوویت می گوید صرفاً "غباری درخشان" )204 :1949(3خواهد بود.
1wait
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در تصویر باشکوه آندرئا پیسانو بر درِ تعمیدگاه فلورانس ()Bloch 1995: 334
( ) 12امید زن بالداری است که بازوانش را چون تاتالوس به سمت چیزی نه هنوز
موجود باال گرفته و نمیتواند از تحقق آن چیز مطمئن باشد .با این حال در پرتو
این واقعیت که موضوع امید ممکن است –و بنابراین نه به تحققی خطاناپذیر مقید
است و نه گمانی صرف باقی میماند–رویکرد کسانی که امیدوارند مشروع میشود.
و با توجه به رابطه امید "بنیادمند"1و "بیاساس"2با شرایط واقعی ،تشخیص این
دو از هم دشوار میشود .پس امیدبستن من هم به پرواز همچون پرندگان ،چون با
امکانات واقعی ناسازگار میشود ،باید امید بستنی بیاساس باشد .این امید تجسمی
از تخیل من است ،بنابراین از همان ابتدا مطمئن هستم رویایم به حقیقت مبدل
نخواهد شد؛ و جایی که قطعیت وجود داردْ هیچ امیدی نیست .در مقابل ،اگر برای
نمونه به جامعهای عادالنهتر مثل آنچه مارکس ترسیم میکرد امید داشته باشم،
امیدم بنیادمند است؛ چراکه "با امکان واقعی میانجیمند میشود"Bloch ( .
 )1995: 334از آنجا که تغذیه نامشخص از امید به این طریق کافی نیست
"چون بیش از حد پخته میشود"( ،)Bloch 2006: 3پس در نتیجه هرگونه
امیدی مشروع نیست .از این منظر ،جدال لوویتی برعلیه امید قابل پذیرش است،
اگر به امیدِ بیاساس اشاره کند .اما هنگامی که امیدِ بنیادمند را مدنظر قرار میدهد،
باید کنار گذاشته شود .امید بنیادمند نه "غباری درخشان" –و بلوخ به طرز غریبی
بیان لوویتی را بازیابی میکند– ،بلکه "درنهایت دری نیمهباز" است ( Bloch
 )1995: 334که شاید روزی کامالً باز شود .به کالمی دیگر ،برای لوویت تنها
امیدهایی بیاساس وجود دارند که دربرابر واقعیت غرق میشوند ،واقعیتی که
بهواسطهی تکرار ابدی امر حاضر بیهوده امید داریم پشت سر بگذاریم .او دقیقاً به
خاطر بیاساسی اجتنابناپذیر امید ،به سرعت آن را رد میکند .در مقابل بلوخ آن
امیدهایی را که ناگزیر به خیانت منتهی میشوند را طرد می کند .با این حال او
حامی آن دست امیدهایی است که امکانپذیرند .فلسفه باید این دستهی اخیر را
1grounded
2groundless
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نشان دهد ،مگر اینکه خواهان فرورفتن در اعماق وحشت نهیلیسم –قدرتمندترین
وجه دربرابر امید– ( )Bloch 1995: 4و اضطراب1هایدگری باشد ،که بهخوبی
"شرایط خرده بورژوایی که دیگر نه موقعیتی دارد و نه چشماندازی" را منعکس
میکند)13( .
درحالی که امید برای لوویت ،نگرشی مطلقاً سوبژکتیو برآمده از شناخت ناچیز از
واقعیت است ،برای بلوخ در عوض امید بنیادی سوبژکتیو و در همان حال ابژکتیو
است .اگر امید میورزیم به این خاطر است که به همان صورت واقعیت با آن
سازگاری دارد .بلوخ یک "ماتریالیسم نظرورزانه" )14( 2بهعنوان برابرنهاد
ماتریالیسم مکانیستی وضع میکند که با دمکریتوس پای به عرصه -وجود-
گذاشت ،فلسفه طبیعت فردریش انگلس به آن جان داد و سرانجام جهان را با زنجیر
کردن در ضرورت همیشه یکسان به زندان افکند؛ و بلوخ با این کار درس کهن
برآمده از ابن سینا و "ارسطوباوران چپ"( )15را از نو زنده کرد .این جریان اقلیت
در سنت فلسفی فکر میکرد ماده "بودن–در-امکان" است ،واقعیت درحال ظهور
هنوز محققنشدهای که افقاش فضایی آیندهساز برای امر نوی تاریخی و امکانات
به طور دائم تازهشونده است .ماده غالباً در پویایی مطلقِ بالقوگیاش زنده است:
فعالیت خود-شکل دهندهای که صورتاش را از درون خود برمیسازد .ماده با
پیشروی توقفناپذیر مشخص میشود و در نتیجه جهان به آزمایشگاه عظیمی
مبدل میشود که ماده تجربیات شگفتانگیزی را به عمل میآورد )16( .چنین
نظرگاه پویا و غالباً روحانی به ماده ،از بلوخ "مارکسیستی شلینگی" ( )17میسازد،
کسی که واقعیت را شامل –به قول شکسپیر– "چنان مادهای/که رؤیاها آن را
میسازد" ( )18میداند ،دقیقاً به این خاطر که امکانی "با گرایش به پیشروی"
است )Bloch 1995: 1375( .و به همین خاطر این منظر امید را مشروعیت
میبخشد (بهعنوان آنچه به امکانهای حکشده در ماده وفادار میماند) و آن را
انسانیترین در میان احساسها میکند )Bloch 1995: 75( .از این چشمانداز
1Angst

materialism

2speculative
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نتیجهای دوگانه بیرون میآید و فرض میگیرد که امکان و امید ساختار جهان را
تشکیل میدهند .اوالً بدون امید زندگی یا تفلسف غیرممکن میشود؛ هرچند خود
فلسفه با ید صورتی از تفسیر امید را بگیرد .دوماً نه فقط زندگی خالی از امید مانند
آنی که توسط لوویت پیشنهاد میشود" ،طاقت فرساترین چیزها و تحملناپذیرترین
برای نیازهای انسانی" ( )Bloch 1995: 5است ،بلکه به صورت متناقضی
مصنوعیترین و توهمانگیزترین زندگی است چرا که سبک زندگی افسون شدهاش
با واقعیتی مقابل میشود که بهواسطه ماهیتاش آغشته و مملو از امید است.
خشمگین ترین دشمن بنیاد امید باید لوویت درنظر گرفته شود تا هانس یوناس
( )19( )01–200 :1985چرا که او به همان اندازه چشم انداز زیاده خوشبینانه بلوخ
را به نقد میکشد ،اما با این وجود امید را در تمامی تجلیاتش رد نمیکند.
"روح اتوپیا" و " بنیاد امید" از نظر بلوخ دو اصل را تشکیل میدهند که میتوانیم
در خودمان بیابیم .هرچند نه با عدم توجه به واقعیت بیرونی ،بلکه بهواسطهی این
که چنین واقعیتی توسط آنها به درونمان نفوذ میکند و خودمان بخشی از این
واقعیت هستیم .بنابراین و در پرتو این واقعیت "اراده معطوف به اتوپیا کامالً با
گرایش عین بنیاد قابل مقایسه است" ( ) Bloch 1995: 197–98و ضرورت
دارد کلمه "روح"1هم در معنای روشن تمایل سوبژکتیو و هم در معنای کمتر قابل
انتظاری فهمیده شود که از قبل توسط هگل بهکار گرفته شده است ،یعنی گرایش
عینی و درونماندگار خود واقعیت .و به دنبال این مفهوم ،ضروری است اتوپیا نیز با
ریشه یونانیاش فهمیده شود :نه در معنای واقعیت آرزو شدهای که "هرگز اتفاق
نمیافتد" بلکه در آن معنا از امیدواری به جهانی بهتر که "هنوز رخ نشان نداده
است".
در این مسیر امید مستلزم حالت هستی شناختی خود است ،فعالسازی یک هستی
شناسی امر"نه-هنوز"( )20( ) Bloch 1964: 277که مطابق با آن ذات واقعی

1spirit
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امر واقع نه"چه بودگی"1بلکه "نه-هنوز-شدگی"2است که در آگاهی پیشنگرانه
ظهور میکند .بهاینترتیب بُعد مشخصکننده بودن ،آیندهای است که بدان گرایش
دارد و آنچه هماینک واقعیت دارد ،یک امکان ابژکتیو را میسازد .ریشههای
هستی شناختی امید انکارناپذیرترین شاهد بر مشروعیت نگرش سوژه امیدوار است:
در این جهت مسئله صحت 3امید حل شده است ،همان امیدی که به طور کامل
توسط لوویت رد میشد .دقیقاً به این خاطر که آن را بهصورت ریشهای ناسازگار با
ساختار امر واقع در نظر میگرفت.
به همان شکل که به واسطه بدنهایمان مشارکتهایی مشروع در واقعیت مادی
داریم ،این فشار به جلو را ذیل امید بهعنوان تنها صورت ممکن تجربه میکنیم.
انسان انبوههای از رانههاست" ،تودهای از تغییرپذیری و وخیمترین آرزوهای امر
شده" ( ) Bloch 1995: 50که بهترین بازنمود خود را در بیان گرایش ماده به
"نه-هنوز-شدن" نشان میدهد .از منظر بلوخی و باتوجه به این نکته که "گویی
بدن حاوی رانه نیست بلکه رانه بدن را در خود میگنجاند"( )1995:48
بیواسطهترین و کنترلناپذیرترین رانه خود-حفاظتگری است ،که به مثابه
گرسنگی 4در سطح حسانی تجلی مییابد .قادریم موقتاً رانههای متعددی را در
خودمان ساکت نگاه داریم ،اما نمیتوانیم انگیختار گرسنگی را سرکوب کنیم؛ رانه
ای که بهصورت خودانگیخته ارضاشدگی را انتظار میکشد .جدای از گرسنگی،
احساسات و آرزومندیهای بسیار دیگری را تجربه میکنیم که نشان میدهند چطور
همیشه چیزی را در لحظه آرزو میکنیم که نیازمند آن هستیم .در تهیه فهرستی از
نوعی "پدیدارشناسی احساسات و آرزومندیها" بلوخ مراقب است تمایز میان

Has Been

1What

2Not-Yet-Become

juris

3quid

 – the hunger 4می توان این رانه را اشفففتیاق هم تعریف کرد اما ماهیت مادی و خواهنده آن
که در خود مفهوم گرسنگی مستتر است به نظر دقیق تر می رسد.م
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هیجانات توپر 1و هیجانات در انتظار 2را نگاه دارد .درحالیکه هیجانات نوع اول
(حسادت ،طمع ،تحسین) بعدی اکنونی دارند و "رانه-ابژه آمادهی پذیرش" را نشان
میدهد ،دستهی دوم (اضطراب ،ترس ،امید ،باور) امر"نه-هنوز" ،التفات-رانه
طوالنی مدت را حاضر میسازند .چراکه فقدان چیزی را هدف گرفتهاند ،امری که
نه هنوز محقق شده و هیچ تضمینی نیز برایش وجود ندارد :بنابراین آنها در میان
شک و عدم قطعیت نوسان میکنند .دقیقاً از ناحیه این دسته دوم هیجانات و به
طور خاص از ناحیه امید است که آرزومندیهای درونمان سرچشمه میگیرند .شمار
نامتناهی از آنها وجود دارد و از هر نوعی هستند :از اتوپیاهای فلسفی (از افالطون
تا مارکسیسم) تا رویاهای زندگی بهتر ،از سفرهای ماجراجویانه به سرزمینهای
شگفتآور قصههای پریان تا جاهایی که بلوخ "سرزمین آرزو در کمارجترین شکل"
(  )391 :1995تعریف میکند (نمایش آرزوی مطلوب بودن ،داشتن دندانهای سفید
و الغری) ،به عبارت دیگر تمامی آرزوهای روزانه ای که به واسطه عمومیتشان
ما را تغذیه میکنند و توسط تئودور ویزنگروند آدورنو بهعنوان بیان محضی از
"صنعت فرهنگ" ( )21قاطعانه رد میشدند .تمامی این آرزوها ،آنچه باید انجام
شود را تحریک میکند و نمایش میدهند و انسان امیدوار را قادر میسازند وضعیت
خویش را تاب آورد و آن را در افق پایان خوش نهایی بهعنوان ظاهری گذران و
"پوستی موقت" ( )Bloch 1995: 47بپذیرد .آنچه گفته شد به این معنا نیست
که چنین پوستی وقتی کسی می خواهد و امید دارد خواستههایش به حقیقت بپیوندد
تکهتکه میشود .برعکس آرزوها –حتی پستترینشان مثل داشتن دندانهای
سفید– امید را هشیار نگاه میدارند و نشان میدهند چیزی که در واقعیت بالفعل
وجود دارد همان مسیری که باید نیست.
بلوخ در روح اتوپیا و ردپاها پیشاپیش با تأکید ویژه نشان داده است چگونه گرایش
امید به سمت چیز مبهمی نشانه میرود که سرحداتش کامالً روشن نیست؛ همان
آرزوها به واقعیتی ارجاع میدهند که اگرچه دربرابر ما قرار دارند اما هنوز درک
filled emotions

1the

2expectant
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روشنی نسبت به آن نداریم .دقیقاً به این خاطر که در بالقوگیاش هنوز باید محقق
شود .امر نو 1هرگز خصوصیاتاش را تعریف نمیکند ،بلکه همیشه در تاریکی
پوشیده شده است و بعدی ناهشیار را در انسان میسازد که تحت شکلی از "نه-
هنوز-آگاهی" 2درک میشود ،امری ناشناخته برای روانکاوی فرویدی .این دومی
ناهشیار را تنها بهعنوان برگشتها تحلیل میکند ،امری که در سطحی از آگاهی
ظهور میکند و تنها "آنچه بوده است" را شناختپذیر میسازد ،در نتیجه "در
ناهشیار فرویدی هیچ چیز تازه ای وجود ندارد")22( )Bloch 1995: 56( .
زیگموند فروید و "روانکاوانی که فاشیستوار کف به دهان میآورند"( Bloch
 )1995: 59یعنی کارل گوستاو یونگ ،تحلیلهایشان را به امر "نه-دیگر
آگاهی" 3محدود میکنند ،قربانی "شبح بهخاطرآوری" میشوند و اشاره نمیکنند
که آگاهی انسانی آگاهی پیشنگرانهای انگیختهشده با امید و آرزومندیها است که
بر حالتهای اکنونی ذهن یکیپسازدیگری غلبه میکند و از آینده پیشبینی مبهم
و تاری دارد" .نه-هنوز-آگاهی" خود را مهمتر از همه در کالیدوسکوپ "رویای
روزانه" ( )Bloch 1995: 21نشان میدهد ،جایی که زندگیمان به میانجی
فشار به جلوی آنها پر میشود .رویاهای روزانه برساخته –در مقیاس فرویدی-
صرف لحظات اولیه رویای شبانه نیستند ،بلکه در خاصگی خودشان مهیا میشوند.
برخالف رویای شبانه که در انفعالش با چیزهایی سروکار دارد که "در کنجهای
پستو فرورفته و تنها در آنجا وجود دارند" ( )Bloch 1995: 64رویای روزانه به
صورت فعال بر نیروی خیالی امید استوار میشود و با نگاه به "نه-هنوز-شدگی"
آن را پیشنگری میکند .هم اسکندر کبیر که سپاهیان خود را دربرابر پارسیان
رهبری کرد ( )Bloch 1995: 90و هم دختری که آرزوی ستاره شدن داشت
و در پی آن رفت ،بر موج "نه-هنوز-آگاهی" سوار شدند و به هر لحظه از وجود
خویش معنایی کامل بخشیدند.
1novum
2‘not-yet-conscious
3No-Longer-Conscious
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عالوه بر این ،ما در رویای شبانه به صورت خودگرایانهای به جهان خویشتن نزدیکیم
و همانطور که هراکلیتوس باستانی از پیش میدانست ( )23این جهان هیچ محل
برخوردی با رویای دیگر مردمان ارائه نمیکند؛ در رویاهای روزانه برعکس درگیری
واقعی دیگران وجود دارد که با آنها رابطه متقابل برقرار میکنیم و میکوشیم
موضوعات رویا را مادیت بخشیده و از امید "امیدی اجتماعی" بسازیم .بعد نه-
هنوز-آگاهی با آزمودن مداوم ما ،مانع می شود به یک "مواجهه واقعی با خود"
( )24برسیم و با هلدادنمان به میان رویاها و آرزومندی ها ،تصاویر مبهم و
پیامهای ترکیبی مانع میشود با خودمان و آنچه بهواقع هستیم ،مواجه شویم .با این
حال بعد ناهشیار "نه-هنوز شدگی" که بهعنوان نههنوز آگاهی درک میشود ،تنها
میتواند در آیندهای امیدوارانه آشکار شود که نسبت به آن تنش وجود دارد .از این
طریق مواجهه با خویشتن و زندگی لحظه در ابدیت آن میسر میشود ،این لحظه
در معنای آیندهای پیشنگریشده به فهم درمیآید و اجازه می یابد از "تاریکی
لحظه زندگی" فرار کند .در نتیجه به کمک دانش امید ،امر حاضر که در مرکز وجود
ما قرار دارد ،روشن میشود و میتوان هر لحظه آنچه فاوست میگفت را تکرار کرد:
"زمان لَختی درنگ کن ،تو را بسیار خوش دارم!" ()25
با این حال بلوخ و لوویت الاقل در یک نکته توافق دارند :دقیقاً در این ادعا که
"هرکجا امید باشد ،مذهب هم همانجا است" ( )26( )Bloch 2009: 250حتی
اگر بلوخ بالفاصله اشاره کند وارونهی این گذاره نامعتبر است –هرجا دین باشد،
امید نیز همانجا است– همانطور که بهمحض مورد توجه قرار گرفتن ادیان
دیکتهشده از طرف آسمان و مراجع اقتدار ،آشکار میشود .بلوخ با افاده این حکم
نمیخواهد به سیاق لوویتی ادعا کند زمینههای امید ریشهی خود را از نوعی دین
خاص برگرفته و بدون دین ،امید غیر ممکن می شود .این چشم انداز به واقع با
بنیاد امید ناسازگار است ،جایی که امید به عنوان حالتی از ذهن خوانده میشود که
باید همیشه انسان را به پیش بَرَد .منظور بلوخ در عوض ،روشن کردن این نکته
است که چگونه امید ،با نگاه به تمامیت نههنوزدادهشدهای که خود را به عنوان
هدف نهایی ارائه میکند ،ضرورتاً آخرت شناسانه و استعالیی است ،از واقعیت حاضر
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رضایت ندارد و بههمینخاطر چشمبهراه آینده در پیوندی ناگسستنی با مذهب است.
این مسئلهای درباره زنده نگاه داشتن روح تنش به سوی امر نو است ،صورت نوعی
از امر نو اما بدون طرد استعالیی زیاده-این جهانی :به کالم بلوخی باید عملی را
بیان کرد که "استعالیی بدون تعالی" ( )1995: 146باشد ،یعنی بیان غلبه بر
واقعیت حاضر بدون ارجاع به خدا که بهعنوان وجودی "ازپیش-دادهشده" فرض
گرفته میشود و تشکیلدهندهی قویترین انکار هر تنش اتوپیایی بهسوی آیندهای
گشوده است .ذیل چنین چشماندازی ،یعنی جایی که "باال" راهی به "جلو" باز
میکند "،تنها یک خداناباور میتواند مسیحی خوب باشد" ( Bloch 2009:
 )viiiدقیقاً بهاینخاطر که میتواند ایده یک خدای "ازپیش-داده" را بدون
چشمپوشی از تنش آخرتشناسانه به سوی آینده کنار بگذارد .همزمان "تنها یک
مسیحی میتواند خداناباوری خوب باشد" ( )Bloch 2009: viiiچراکه تنها
امیدهای مسیحی میتواند از خطری که در آن "نمک خاصیتاش را از دست
میدهد" ( )Bloch 2009: 57اجتناب و بدون مناظری ایجابی ادامه یابد.
خداناباوری به امیدهای یهودی-مسیحی اجازه میدهد بر روی پاهای انسان قرار
گیرند و این صادقانهترین موضع برای بلوخ و لوویت است؛ با این حال موضع لوویتی
به راستی خداناباور اما بدون هیچ چشمانداز یا امیدی است و بلوخ از محکوم کردن
موجودی بدون راه خروج به عنوان "احمق" دریغی ندارد.

43
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بلوخ و لوویت در مواجه با مارکس

خرد بدون امید شکوفه نمیزند ،و امید نمیتواند بدون خرد سخنی بگوید:
هردو باید در وحدتی مارکسی عمل کنند ،هیچ علم دیگری آیندهای ندارد،
هیچ آیندهدیگری علمی ( )1ارنست بلوخ
دومی [خدانابواری ماتریالیستی] علیرغم تاکیداش بر شرایط مادی تنش
اصلی در ایمان متعالی در برابر جهان موجود حفظ میکند )2( .کارل لوویت
 4.1داستان یک مواجهه
برای من مارکس مارکس تنها بهعنوان نماینده فروپاشی فلسفه هگلی اهمیت
دارد -آخرین کسی که هنوز به خود و به همان ترتیب به فلسفه ایمان دارد )3( .
کارل لوویت  ،نامه به هانس گئورگ گادامر 2 ،سپتامبر 1933
یک جمهوری مارکسیستی در روسیه ،استوار و سرکوبناشده وجود دارد ؛ و مسائل
ابدی شوق ما ،آگاهی مذهبی ما هنوز فروزان ،کاستیناپذیر ،تحلیلنرفته،
رستگارنشده در مدعای مطلقشان باقی ماندهاند )4( . .ارنست بلوخ
تأمالت بلوخ و لوویت درباره امید در خوانش اندیشه مارکس به نقطه اوج خود
میرسد ،اگرچه از زوایایی کامالً متفاوت .برای هردوی آنها اندیشهی مارکس نظامی
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را تشکیل میدهد که در آن امید بهترین جلوهی خویش را مییابد ،و بنابراین
بهترین راه برای آزمودن اعتبار فلسفی امید فراهم میشود.
این دو مؤلف در دو مسیر متفاوت به مارکس نزدیک میشوند .برای لوویت این
مسیر مواجهای نظریهپردازانه است و با خوانش متون نوشتهشده توسط فیلسوف
تریر 1آغاز و تنها بعدتر به تعمیق تحوالت تاریخی انضمامی ختم میشود .بلوخ از
طرف مقابل ،نخست در تحقق تاریخی اندیشه او در انقالب اکتبر با مارکس روبهرو
شد و تنها بعدتر عمیقاً به آزمودن ریشههای نظریهپردازانهی اندیشهی او پرداخت.
مطابق با کلیشه مرسوم ،بلوخ باید "فیلسوف آلمانی انقالب اکتبر" باشد ( ،)5کسی
که در لنینیسم امکان رستگاری نوع بشر را کشف کرد .کلیشهای که در میان دیگر
چیزها ،باید توسط ادعاهای بیچونوچرای طرح شده در بنیاد امید و مجموعه
مقاالت آمده در کتاب درباره کارل مارکس 2تصدیق شوند .آنجا که –با وجود
فاصلهاندازی میان خود و استالینیسم– بهصورت متنی مدعی می شود " ubi
( "Lenin, ibi Jerusalemجایی که لنین باشد ،اورشلیم همانجا است) و
" پایان این گذرگاه تاریک یقیناً نه از منظر فلسطین ،که از چشمانداز مسکو دیده
میشود" )Bloch 1995: 610( .با این حال بلوخ زمانی به دفاع از لنین پرداخت
که انقالب روسیه به پایان رسیده بود؛ در لحظه شکلگیری انقالب ،قضاوت او
کامالً برعکس بود ،همانطور که از نوشتارهای سیاسی منتشر نشدهاش که به سال
 )6(1975بیرون آمد آشکار میشود .به واقع در سال  1985لنین بهجای
اینهمانشدن با اورشلیم ،برچسب ناخوشایند "تزار سرخ" و "چنگیزخان تازه")7(3
خورد که بر سراسر دشتهای روسیه حکمرانی مطلق دارد .به همان شکل
1

شهر محل تولد مارکس
Karl Marx

2On

 3کتاب مورد نظر نخسفففت و در دوره حیات بلوخ تدوین و در مجموعه آثار او با اجازه خود او قرار
گرفت .چند سال بعد اما همان مقاالت این بار به صورت یاددا شتهایی که مورد حک و ا صالح
موالف نبود دوباره چاپ شد و برخی تفاوتها را ن شان داد .برای مطالعه بی شتر به کتاب در د ست
انت شار"فل سفه و امید" ن شر افکار و به مقاله "ارن ست بلوخ:فیل سوف آلمانی انقالب اکتبر" رجوع
کنید.
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بلشویسمی که لنین رهبری میکرد "بر پسماندهی نظامی غیرمولد و بینظم و بنابر
طبیعتاش بنیاد گرفته بود" ( )8و درنتیجه از روسیه "تنها بوی تعفن و گندیدگی"
به مشام رسید )9( .بیشک بلوخ در تخریب سناریوی روسی با "واشنگتن سان"1
و "ویلسون سان"2که غالباً "آزادی و خلوص" ( )10را بازمیتابانند برابری میکند.
و بلوخ درست ذیل چنین آفتابی در آگوست سال  )11(1918به فروپاشی و سقوط
قریبالوقوع بلشویسم امید میبندد ،بلشویسمی که به معنای تداوم وخیم تزاریسم
و انکار آزادی توسط آن است .بلوخ به سرزنش گزنده لنین که با قیصر و آلمان
پروسی رابطه برقرار کرده بسنده نمیکند و حتی به منکوب کردن مارکسیسم
میرسد ،بلوخ مارکسیسم را برای سادهسازی بیش از اندازه واقعیت سرزنش میکند:
فیلسوف آلمانی "به هیچچیز مگر منافع همهجایی سرمایه" توجه نمیکند ( )12و
از "ماندگاری اجتماعیشدهی نظام کارخانه"وحشت دارد)13( .
" مبدل شدن" بلوخ به مارکسیست-لنینیست حوالی آغاز قرن بیستم و "تحتتأثیر
دوستش گئورگ لوکاچ" ( )14رخ میدهد .بلوخ به طور مداوم با او در ارتباط خواهد
بود و با اشتیاق تاریخ و آگاهی طبقاتیاش را میخواند )15( .نشانه این تغییر در کنار
چاپ جستاری درباره مونتسر ( )1921در نسخه تازه  1923روح اتوپیا قابل مشاهده
است .در این اثر محکومیت بلشویسم اصلی –در واپسین روزهای بلشویکها و
هنگامی که به پایان خود میرسند– به تمجید از جنبش لنینیستی و به درک
غیرمنتظره دوام تسلیمناپذیر "یک جمهوری مارکسیستی در روسیه" تبدیل
میشود )Bloch 1964: 2( .بلوخ از این لحظه بهبعد همیشه به بنیاد مارکسیسم
وفادار میماند .حتی وقتی بهخاطر بازخوانی آن با چنان مایه ناارتودکسیْ از حزب
کمونیست در سال  1957بهعنوان قهرمان بدعت گذاری ضدعقالنی ،ضد
ماتریالیست و ایدئالیسم ضددیالکتیکی طرد می شود.
جنبه متناقضی که در اینجا وجود دارد این است که اندیشه اتوپیایی در بلوخ همزمان
با تولد اولین دولت سوسیالیست در تاریخ پدیدار میشود .انگلس حقانیت این اندیشه
1Washington

sun
sun

2Wilson’s
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را به جامعه پیشاسرمایه داری نسبت میداد ( ،)16جایی که شرایط واقعی جامعه
مدرن هنوز غایب بود و جایی که اهمیت آن باید در "رابطه معکوس با توسعه
تاریخی" درنظر گرفته میشد )17( .و در مورد بلوخ ،برخالف باور انگلس ()18
باز گشت به سوسیالیسم اتوپیایی به معنای بازگشت به کیمیاگری پس از کشف
شیمی مدرن نبود ،بلکه رستگار کردن تضادهای سوسیالیسم واقعی بود که با
فراموشی "جریان گرم" متمرکز بر امید خود در اقتصادگرایی محض و رئال پلتیک1
استالینی افتاده و به امیدی خیانت می کرد که امکانش را ساخته بود.
مسیر لوویت کامالً شکل دیگری داشت .وقتی در سال  1933برای بورسی
درخواست داد که میتوانست بقایش را در سالهای اولیه تبعید تأمین کند (،)19
میکوشد مسیری را که تاکنون طی کرده بود مورد ارزیابی قرار دهد .پس بر رخداد
بسیار مهمی انگشت میگذارد :کشف نوشتارهای اولیه مارکس که توزیعشان در
سال  1927آغاز شد؛ تصویری از این فیلسوف تدارک میبیند که عمیقاً از تصویر
حاکم از دانشمندی اقتصاددان متمایز است .کاوش و مطالعه دقیق متون مارکسی
تأثیری دوگانه بر لوویت میگذارد :از سال  1931بهبعد در زمینهای کامالً نظاممند،
او در راه گستراندن مرزهای رابطه فوئرباخی میان "من" و "تو" قدم برمیدارد تا
بُعد اجتماعی کشفشده توسط مارکس را دربرگیرد .در این تز ،فرد در نقش همنوع
( )20( 2 )1928لوویت از پیش بهدنبال راه سوم جایگزینی برای "فردگرایی"
هایدگری ،یعنی نادیدهگیری "تو" بهعنوان امری صرفاً غیراصیل ،و شخصیتگرایی
پیرآندلوئیی ،یعنی حل شدن "من" در نقشهایی که هربار توسط دیگری طرح
میشود ،میگردد .لوویت این راه را در احیای فوئرباخی ُبعدی از رابطه میان "من"
و "تو" مییابد ،بعدی که در آن دوستی بهنحوی رخ میدهد که فرد همزمان و در
تعادلی کامل شخص و من است .اگرچه لوویت وفادار به آموزه هایدگری تماما سپهر
عمومی را نفی می کند ،یعنی نزدیک به شیوهای هایدگری سپهر عمومی را بهعنوان
قلمروی غیراصیل و سقوط هستیشناختی معنا میکند در پرتو این واقعیت که "ما
1Realpolitik

)Individual in the Role of Fellow Human Being (1928

2The
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" مای یکدیگر به صورت اصیل نیستیم و حتی از آن هم کمتر "فرد یکدیگر هم
نیستیم ،بلکه تنها دوتا هستیم "،تو و من میتواند با-یکدیگر باشدLöwith (1.
 )1928: 71در "جهانی که توسط من و تو" ( )21ساخته شده ،کار مارکس به
نظر افق تازهای از وجود جمعی را آشکار میکند که نمیتواند هیچکس را بهعنوان
"اعوجاج" 2یا "غیراصیلی" 3صرف و محض نادیده گیرد ،بلکه مستلزم مواجههای
جدی است.
در معنای تاریخنگارانه ی محض ،کاوش مارکسْ لوویت را به ایستادن بر پایان
فلسفه کالسیک آلمان و همزمان بر مرگ فلسفه هدایت کرد .لوویت در نامه سال
 1933به هانس گئورگ گادامر با صراحت و گشودگی میگوید توجهش به مارکس
تنها از این واقعیت ناشی میشود که در او "نمایندهای از فروپاشی فلسفه هگلی"
را مشاهده میکند )22( .عالوه بر این در سلسله کنفرانسهای "مارکس و هگل،
منظری ایدئالیستی و ماتریالیستی به تاریخ" که در سال  1931در کاسل برگزار شد،
شجاعتی مضاعف به خرج میدهد تا به صورت نظری مارکس را با قامت غول
آسای فلسفی چون هگل همارز کند ،کاری که پیشتر هرگز بدان خطر نکرده بود،
و تعجب و شگفتی عمومی و خود هایدگر را برانگیخت.
جدای از راه هایی که بلوخ و لوویت را به مارکس رساند ،نتایج نظری آنها همچنان
معتبر است .با شروع دشمنی اولیه نسبت به متفکر انقالبی ،به میانجی تحققهای
تاریخی مرتبط به مارکس ،بلوخ به ویژه در بنیاد امید به مارکس رسید ،تا مارکس
را بهعنوان باالترین فیلسوف ،بهعنوان تنها کسی که قابلیت تفوق قاطعانه بر واقعیت
حاضر را دارد مشاهده کند .لوویت در کاوش اولیه مارکس زمینهای برای
صورتبندی اندیشهاش درباره "من" و "تو" را یافت .بااینوجود همیشه به فاصله
گرفتن از مارکس گرایش داشت و همانطور که به تدریج اندیشه خود را رشد میداد،
به جایی رسید که مارکس را در معنا در تاریخ و در نوشتارهای از پی آن بهعنوان
1be-with-oneanother
2distraction
3inauthenticity
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نمونه فلسفه تاریخ امیدبنیاد محکوم کند .بنابراین روشن میشود چگونه هردوی
آنها به تدریج مارکس–بلوخ به او نزدیک شد ،درحالیکه لوویت خود را از او دور
کرد -را در پرتو نظامهای فلسفی شخصی که به تدریج بر آن کار میکردند و بهویژه
در پرتو دیدگاههای درحالتوسعه خودشان نسبت به امید شناختند.

 4.2دو مسیر معکوس
این آزادی می تواند همنوایی درونی با عقالنیت داشته باشد تنها
اگر آزادی از جهان عقالنیشده نباشد ،بلکه آزادی در خالل و درون
"قفس آهنین" باشد  )23( .کارل لوویت
او ]مارکس[ میخواست از روی اراده عمل و جهان را تغییر دهد؛
پس مارکس نهتنها از نمود شرایط با خبر بود بلکه به ما میآموخت
آنها را خلق کنیم )24( .ارنست بلوخ
فاصلهگذاری تدریجی لوویت از مارکس در جستار ماکس وبر و کارل مارکس1در
سال  1932اگر نه بهطور کامل ،آشکار است .این جستار جایگاه خود را در لحظه
خاصی از فعالیت فلسفی لوویت پیدا میکند که میتوان بهعنوان "فلسفه
انسانشناختی" توصیف کرد ،فلسفهای که میخواهد بهواسطه تحلیلی دقیق از
متفکران اصلی مدرنیته ،به درکی بسنده از هستومندی چندریختی مثل انسان نائل
شود .و هیچ فیلسوف مدرنی –از فوئرباخ ( )25تا کیرکگارد ،از نیچه تا هایدگر–
وجود ندارد که قدمی به جلو در راستای تصویر پارادایمی بسنده از این موضوع
برداشته باشد .چرا که لوویت در صفحات نخست جستارش از مارکس و وبر بهعنوان
دو منبع تفسیری عالی از مدرنیته یاد میکند )26( .برای کسانی که قصد شناخت
عصر مدرن را دارند ،تنها کافی است از درون عدسیهای تفسیری مارکس یا وبر
Weber and Karl Marx

1Max
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به مشاهده بپردازند ،بیآنکه خطر گمراه شدن وجود داشته باشد؛ چراکه یکی دیگری
را رد میکند .ریشه یا اصل مشترک این دو تفسیرگر تصدیق این موضوع است که
زمانه ما به واسطه نیروی تباه کننده –سرمایهداری– هدایت و توسط همان ضرورتی
به حرکت درمیآید که سرنوشت بر تراژدیهای یونان حکم میراند .باید اضافه کرد
آنچه که هسته پژوهشهای آنها را تشکیل میدهد ،مسئلهی دیگریست که به
صورت گسستناپذیری به اولی مرتبط میشود" :سرنوشت انسان در جهان انسانی
معاصر" )Löwith 1993: 43( .لوویت بههمراه این مسئله تأکید میکند که
چطور تحلیلهای علمی این دو انسان "در میانهی سرمایهداری" ( )27از زمینه
انسانشناختیِ گستردهتر منفصل نمیشود؛ برعکس آنها بیوقفه الگوی
ترسیمشدهی دقیق و کاملی از وجود را ترویج میکنند .تقدم تأمل بر انسان زمانی
در مارکس صراحتاً ظاهر میشود که میگوید رادیکال بودن یعنی رفتن به ریشههای
چیزها ،و درباره انسان این ریشه خود انسان است؛ ( )28و در وبر زمانی آشکار
میشود که از خود میپرسد برآمدن چگونه انسانی برای نظام سرمایهدارانه ضروری
است)29( .
در خوانش لوویتی پیامد اصلی این موضوع این است که آنچه درنهایت کار علمی
این دو را شکل بخشید از انگیزهای حاصل شد که بههمانترتیب یکسره از علم
فراتر میرفت" ( ،)Löwith 1993: 46در ارتباط با سیاست (مارکس) و درون
کاریزمای پیامبرگون (وبر) .در نتیجه هر دو به علم همچون مسیری بهسوی چیزی
کامالً متفاوت و باالتر مینگریستند که هرگز با علم کاری نداشت .همین تصدیق
میکند که لوویت درکارهای بعدیاش که مارکس را بهخاطر ترکیب مخفیانه علم
و اخالق سرزنش میکند ،همچنان به این عقیده پایبند خواهد ماند.
علیرغم چندگانگی اجتنابناپذیر نتایج ،اراده ثابتی در جهت درمان –و تشخیص–
وجود دارد و همین پژوهشهای مارکس و وبر را متحد میسازد .هیچ کدام صرفاً با
تصدیق اینکه روزگار تازه سرمایهداری بر ما مسلط شده است ،متوقف نمیشوند؛
بلکه هر دو راهحلها و مواضعی برای بهکاربردن یا نفی کردن را صورتبندی
میکنند .به شکل خاص پژوهشهای آنها در ادامه درونمایه مرکزی اقتصاد

بلوخ و لوویت در مواجه با مارکس 51 /

سرمایهدارانه به تحلیلی از انسان معاصر جامعه بورژوازی میرسد و توسط وبر در
روش بیطرفانه غیر-ارزشگذارانه ،بهعنوان نتیجه ضروری فرآیند بیامان
عقالنیشدن تبیین میشود .درونمایهای که از طرف مارکس به صورت سیاسی
همچون بیگانهشدگی انسان و خصوصیسازی "صورت نوعی" ( )30طرح میشود.
آنها به تشخیصی مشابه میرسند ،اما از طریق دو راه مختلف و با -دو -راهحل
متمایز .برای مارکس و تعهد او به اصول "ماتریالیسم تاریخی" خودش،
سرمایهداری نتیجه ضروری دیالکتیک مشهور میان "نیروهای مولد" و "روابط
تولید" است که توسعه تاریخی را مشخص میکند .در مقابل برای وبر که به اجزای
روبنایی ایدهها مجال میدهد ،سرمایهداری نتیجه عقالنیسازی است که غرب را
دربر گرفته و در اخالق پروتستانی یافت می شود که زمین حاصلخیزی برای توسعه
آن است .آنچه اولی به عنوان بیگانگی تصور میکرد که باید برانداخته شود ،دومی
بهعنوان عقالنیتی میدید که باید فراگیرنده باشد .برای وبر سرمایهداری سرنوشتی
است که به همان صورت باید پذیرفته شود؛ برای مارکس سرمایهداری سرنوشتی
دیگر دارد ،یعنی به خاطر تضادهایی که آلودهاش کرده الجرم سقوط میکند.
این عدم وحدت میان چشماندازهای دو متفکر حتی روشنتر میشود اگر راه
درمانهایی که پیشنهاد میکنند را در نظر آوریم .برای هر دو سرمایهداری "قفسی
آهنین"1است ()Weber 2005: 123؛ اما اگر مارکس – با عطفنظر به انگاره
ارباب و برده پدیدار شناسی روح (– )31میخواهد بر سرمایهداری فائق شود ،به زور
میلهها را برچیند و بدینسان آزادی ازدسترفته را از نو بازیابد ،برای وبر ،آزادی
درون خود قفس یافتنی است ،دقیقاً به این خاطر که میله هایش همان سرنوشت
اجتناب ناپذیر است .به همین دلیل از منظر وبر "این عقالنیت همزمان جایگاه
مسئلهساز آزادی است")1993:123( .
لوویت بیآنکه ترجیهات خویش را با صدای بلند اعالم کند ،از پیش و بهصورت
مخفیانه طرف وبر و آزادی سرخورده 2درون قفس را میگیرد ،و آن را به آزادی
cage

1iron

2disillusioned
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خیالین1از قفس مورد دفاع مارکس ترجیح میدهد .اولی یعنی وبر بدون تن دادن
به رویاها و اتوپیاهای پیشرونده متفکر تریر ،رد واقعیت را در مسیری
افسونزدائیشده میگیرد ،با شجاعت و با "فقدان ایمانی" ایجابی ( Löwith
 )1993: 76مستقیماً در چهرهی واقعیت بدون هیچ صافی و امیدی چشم میدوزد،
امری که لوویت در جستار بعدیاش ماکس وبر و افسونزدائی از جهان تمجید
میکند .اگر مارکس در طول حیاتش رویای تفوق بر واقعیت حاضر به همراه
چیزهای معوجش را دنبال میکند ،وبر در مقابل این واقعیت را بدون خدایان یا
سرابها میپذیرد ،تا جایی که "هدف ایجابی ذاتی جستارهای وبر در فلسفه علم
منهدم ساختن رادیکال" توهم ( )Löwith 1993: 56در جهت خلق فضایی
برای افسونزدائی و "انسان قهرمانی" است که سرمایهداری را بهعنوان نیروی
تباهکننده پذیرفته و موفق میشود در آن شانسهای آزادی برای امر فردی را
مشاهده کند .پس آرزوی تایتانی مارکس برای آزاد ساختن بشریت با افسونزدائی
وبری متوازن میشود ،چرا که بهترین سناریوی ممکن وبر آزاد ساختن امر فردی
بدون امکان ترک قفس را بازنمایی میکند.
لوویت به واسطه جستارش درباره این دو مفسر بزرگ مدرنیته برخی نکات پایهای
را وضع میکند که همیشه در توسعه بعدی اندیشهاش به آنها متعهد خواهد ماند.
نخست او به تدریج آگاه میشود چطور در اندیشه مارکس علم نسبت به اخالق
مطلقاً ثانویه است ،و از آن توهمات آیندهای بهتری که ذاتی مارکسیسم است در
شکلی از امید شکوفا میشود .دوم در مواجههی اندیشهاش با تفکر وبر حمله
چندگانهای را تدارک میبیند که بعدتر علیه مارکس بهکار میبرد و در معنا در تاریخ
و خرد ،امید و شک2به وسیلهاش خویشتن را باز خواهد یافت .امید در جستار ذکر
شده به صراحت ذکر نمیشود ،بااینحال از قبل در پسزمینه قرار دارد .لوویت در
واقع از طریق اتخاذ چشمانداز افسونزدائی وبر بهعنوان الگوی برتر وجود ،آن را بر

1chimerical

Glaube und Skepsis

2Wissen,
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علیه چشمانداز وهمی مارکس بهکار میگیرد که در "ایمان سادهدالنه به علم"
( )53 :1993و امکانات رهایی برای کل بشر ریشه دارد.
در مقابل اولین برخورد بلوخ با اندیشه مارکس در انتشار کتاب روح اتوپیا (" ،)32که
هرگز با جهان از در آشتی در نخواهد آمد" ( )247 :1964و کتاب توماس مونتسر
بهعنوان الهیدانی انقالبی ( )33رخ میدهد ،که موالف بهعنوان توسعه بخش پایانی
اولین اثرش یعنی "کارل مارکس ،مرگ و آخرالزمان" )279–1964:233(1معرفی
میکند .درونمایه مرکزی این پژوهش بلوخی اولیه رابطه پایدار میان مارکسیسم و
هزارهباوری 2است ،رابطهای که بلوخ هرگز و تا رسیدن به کاملترین
صورتبندیاش در خداناباوری در مسیحیت 3،چشم از آن برنخواهد داشت.
تحتتأثیر این چشمانداز ،مارکسیسم بهعنوان دقیقهای از عرفیسازی کمونیسمی
خوانده میشود که در بیانهای چندگانه مذهبی و اسطورهایاش ،همیشه به میانجی
تاریخ همراه انسان است و با آن مارکس تنش در راستای "نه-هنوز"
پیشنگریشدهی آگاهی را به اشتراک میگذارد.
4
مونتسر با موعظه انقالبی خود از بسیاری جهات به کارل لیبکنشت و لنین شبیه
بود"،مرد روسی را پیشنگری کرد" و بر "برای چه بودن" انقالب روشنی افکند:
( )34این انسان در مسیری که خدا انسان شود شبیه به خدا میشود" ،پس زندگی
خاکی در آسمانها جای میگیرد ( )35یا –به همان اندازه– آسمانها به زمین فرود
میآیند تا با جهان دگرگونه ما منطبق شوند .با این حال اگر این رویداد میتواند رخ
دهد ،یعنی هنوز رخ نداده است ،و یعنی باید درجهت آن به واسطه راهی انقالبی
عمل کرد .نقد مذهب نهادیشده5توسط این "انقالبی آگاه از طبقه خویش" جلوتر
از زمانه خود ،سپس میتواند بهعنوان "انسانسازی از امر متعالی" در دفاع از عدالت
Marx. Death and the Apocalypse
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آخرالزمانی پیشگویی شده و در قامت رهاییبخشی انضمامی جامعهی دهقانان آلمان
ارائه شود .مونتسر در موعظه انقالبیاش بر پایه درماندگی بالفعل دهقانان ظهور
اتوپیا به همراه حضور مذهبی "نه-هنوز" را تشخیص میدهد که دربرابر
"خداییسازی رخداد" 1و "بودگی" 2قرار دارد ،اموری که هردو مورد دفاع مذهب
کاتولیک و پروتستان نهادی شدهاند و در هر دو مورد خدا وجودی "از پیش داده
شده"ای است که هر نوع امیدی به آینده را منحل میکند.
پس آنچه از جنگ دهقانی آلمان آشکار میشود تنش آخرتشناسانه به سوی رویای
باستانی از عدالت و "قامت ایستاده" ( )36است که پیشتر توسط یان هاس بیان
شده و با انقالب اکتبر دوباره ظهور خواهد کرد .نتیجه چنین است:

در تحقق بلشویستی از مارکسیسم نیز الگوی باستانی جنگ مقدس
بازمیگردد و خود را تشخیصپذیر میسازد ] [...الگویی از
رادیکال بههمراه اسطوره هنوز پنهان و مخفی "برای چه بودن" که

باپتیسم3

عمل اصالحی و معرفیاش همچنان در هزارهباوری به تصویر کشیده
میشود.
در منظر دگرآیین بلوخ –که خود گئورگ لوکاچ به آن معترض بود ( -)37مارکسیسم
در پرتو میراث هزارهباورانهاش ،نمیتوانست بهطورکل به موجبیتگرایی تقلیل یابد
که مطابق با آن روبنای مذهبی صرفاً انعکاس از زیربنای اقتصادی بود .به همین
شکل نمیشد سطح آگاهی سوبژکتیو را صرفاً به تصور اقتصادی محدود ساخت که
به شکل "آگاهی طبقاتی" مورد دفاع مارکسیستهای راستآیین بود .در مقابل،
of the event

1deification
2Been-ness

 – Baptism 3غسل تعمید باوری .در آیین کاتولیک بدون این غسل امکان ورود روح به بهشت
نا ممکن است .با این حال بلوخ در این قطعه "غسل تعمید" را معادل انقالب می گیرد .یعنی
معنای این اسطوره عجیب که از یهودیت باستان و هندوئیسم تا مسیحیت چون آیینی رمزی،
مخفی و نامعلوم بکار می رفته حاال در انقالب "برای چه بودگی" اش را نشان می دهد.
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بلوخ تصدیق می کرد که هم در جنگ دهقانی به رهبری مونتسر و هم طرحریزی
انقالبی به دست لنین گرایش به سوی "نه-هنوز" وجود دارد ،به لحظه اتوپیایی1
که مارکس از آن به عنوان "رویایی از چیزی" دفاع میکرد که به یک کنش جهت
میبخشید .با تقلیل همهی جنبهها به اقتصاد ،چشمانداز و نگاه به محرک حقیقی
انقالب از دست میرود ،محرکی که باید در آگاهی انسانی ردگیری شود ،امری که
بی وقفه به سمت یک "آگاهی نه-هنوز" گرایش مییابد اما از پیش آینده را ترسیم
میکند .نه جنبه اقتصادی تنها جنبه و نه مهمترین جنبه است و بههیچعنوان
"شفافترین و ثابتترین" مؤلفه نیست؛ اقتصاد برای شرح رخدادها در مورد جنگ
دهقانی مونتسر کامالً نابسنده است ،چون "احساس اقتصادی" تنها یکی از بسیار
حاالتی است که در آن "احساس انسانی" خود را بیان میکند .انقالب اکتبر هم با
توجه به پیشزمینه صنعتی روسیه در سال  1917نمیتواند از منظر ناب اقتصادی
فهمیدنی باشد" .اراده به افاده مارکسیسم" تنها چراغ راهنمای کنش هزاره باورانه
بلشویکها بود که صدای اقتصاد را فرونشاندند تا نوای امید درونشان طنینانداز
شود .همانطور که گاتفرید ویلهلم الیپنیتس مطرح میکرد ،می توان از منظری
بلوخی گفت هیچ چیز در روبنا وجود ندارد که نتوان اوالً در زیربنا یافت مگر خود
روبنا .و همچنین در جهتی وبری ( )38روبنای مذهبی خود را بالغتر از زیربنای
اقتصادی تثبیت میکند :یعنی زیربنای اقتصادی را پیشبینی و هدایت میکند .اگر
حقیقت داشته باشد که مارکس به نظر اشارهای به ریشههای هزاره باورانه انقالب
نمیکند ،با توجه به آغاز هر قیام بزرگ انقالبی ،حداقل "اهمیت وجد" را باز
میشناسد؛ و به مانند دین در این وجد اولین صورت از اعتراضی را تشخیص میدهد
که علیه "پرتگاه اشکانگیز" بازنمود شده توسط واقعیت موجود رخ میدهد.
به کالمی دیگر مارکس "واقعیت رانه" پیش از آگاهی را فهم میکند؛ اما بعد آن
را سرکوب و به اقتصادی محدود میسازد که مطابق با قوانین پوزتیویستی زمانهاش
است ،و به این ترتیب روندی آغاز میشود که توسط پیروانش مؤکد می شود .به

1utopicum
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همان شکل بلوخ در کارل مارکس ،مرگ و آخرالزمان بر لحظه ارادهگرایانه
مارکسیسم تأکید میگذارد ،و بار دیگر زیر این نکته خط می کشد که چگونه هسته
معتبر اندیشه مارکس مستلزم تشخیص اراده معطوف به تغییر جهان است و خود را
به انتظار منفعالنه برای رخ نمودن شرایط معین محدود نمیسازد بلکه این شرایط
را خلق میکند و میگذارد به واسطه نبرد طبقاتی ظاهر شوند .اگر اثر مارکس اغلب
تصویری از یک اقتصاددان ناامید را پیش می گذارد به این علت است که او خود را
با "سرمایه و ناعدالتیاش روبهرو می بیند و درست مثل کارآگاهی که با جرم همگرا
میشود" ( )Bloch 1964: 242برای نشان دادن تضادهای دشمن چشم انداز
دشمن را برمیگزیند.
2
1
در نتیجه مارکس در "لفظ" دانشمند و در "روح" انقالبی است :و بلوخ در
مشخص کردن محدودیتهای مارکسی با توجه به تحلیلهای اقتصادیاش تردید
نداشت و انقالبی حتمی را پیشبینی میکرد؛ اگرچه با "خودمختاری مطلوب نه
هنوز معینشده در انسان نوین" ( )278 :1964که از خاکستر سرمایهداری برخواهد
خاست .مارکس به طور کامل جذب وظیفه پردهبرداری از تضادهای جامعه زمانه
خود شده است و مدت زیادی را صرف اندیشیدن به آینده نمیکند ،و هنگامی که
چنین کرد ،شرمگینی خویش را نمایش داد ،چراکه "به صورت آرکائیکی" انسان
آینده را همهفنحریفی3میفهمد که مطابق با میل خود صبحگاه به شکار میرود،
عصرگاه ماهی میگیرد و بعد از نهار به نقد میپردازدMarx & Engels ( .
 )39( )1968: 62به همین دلیل مارکسیسم در نگاه بلوخ به عنوان "نقد عقل
محضی که هنوز برایش نقد عقل عملی نوشته نشده است" ( )246 :1964ظاهر
میشود ،مارکسیسم از گرایشات هزارهباورانه و اتوپیایی پیروی میکند که به طور
طبیعی در آن وجود دارد و فعالیتهایش را با آن منطبق میسازد .بنابراین باید
مارکس و دقیقه مسیحایی را با جسارت در فراسوی مکانهایی دنبال کنیم که خود
1letter
2spirit
3factotum
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مارکس بازدید کرده .باید مارکسیسم را از نو با لحظه مسیحایی بهعنوان همرزم
نبردی متحد سازیم که با استفاده از تصویر تاثیرگذار والتر بنیامین ،در آن اولی
خودکارگی است که تنها اگر بهواسطه "کوتوله" تکنولوژی درونش فعال شود ،پیروز
خواهد شد )40( .خالصهی این رویکرد هماینک مخالفت با تز لوویت در معنا در
تاریخ را شکل میدهد ،کسی که همچون بلوخ در مارکسیسم هیچچیز مگر
عرفیسازی گرایش آخرتشناسانه مذهبی نمیدید ،اگر چه در آن دلیلی مبنی بر
شکست و نه پیروزی را یافته بود.
بلوخ همچون لوویت با اولین مطالعاتش بر روی مارکس ،برای تفکرش سنگبنایی
تأسیس کرد که به ویژه در بنیاد امید برای تبدیل کردن مارکسیسم به باالترین
شکل از امید راهنمایش خواهد شد .نکته اصلی که او از چنین مطالعاتی کسب کرد
کنار گذاشتن ایدهای است که مطابق با آن هسته مفهومی معتبر مارکسیسم را باید
در علم اقتصاد یا در انتظار منفعالنه برای فروپاشی سرمایهداری ردگیری کرد.
همانطور که مشاهده شد ،ایدهای که از باور نادرست هژمونی زیربنا ناشی میشود.
بنابراین بلوخ در پس نقاب مونتسر و لوتر ،تمایزی در مارکسیسم را صورتبندی
میکند که میان جریان "سرد" و "گرم" وجود دارد و این انقسام به ناضروریبودن
هژمونی جریان سرد منتهی شد .لوتر جلوتر از زمانه خود تا جایی که اراده آزاد انسان
را انکار میکرد ،نماینده جریان سرد است :او هر کنشی را به شرایط خارجی نسبت
میدهد و "نه انقالبی از پایین ،بلکه کودتایی از باال" را به اجرا میگذارد )41( .در
مقابل مونتسر تقدم اراده آزاد و تنش در جهت امر"نه-هنوز" را بازمیشناسد ،و
بنابراین به واسطه اولویت بخشیدن به بُعد روبنایی امید ،رویای اتوپیایی و هزاره
باوری الگوی پیشرو جریان گرم میشود.
مدرک قاطع دیگری به نفع خودبنیادی نسبیِ روبنا همچنین مفهوم بلوخی از زمان
به مثابه چندزمانی1است )42( .هرچند همه ما در زمان تقویمی مشابه و بر سطح
سیاره ای مشابه زندگی می کنیم ،اما زمان و فضا برای همگان به یک صورت
نیست .در مقابل آنها در دقیقه تقویمی مشابه هم زیستی دارند؛ تقاطع های به
1multiversum
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صورت کیفی متمایز زمان تاریخی وجود دارد (زمانهای شهر و روستا ،زمانهای
تمدنهای مختلف و به همین ترتیب) .و در همان فضا ،تقاطع مکانهایی وجود
دارد که به همان اندازه متفاوت است (بزرگترین کارخانه و عظیمترین قصر در همان
شهر دربرابر یکدیگر قرار دارند) .بر اساس این چشمانداز هرچند هدفی که تاریخ
بدان گرایش دارد تنها یکی است –تحقق بخشیدن به "قلمرو آزادی" و انسان
مکتومی 1که بلوخ در بنیاد امید به بحث میگذارد– اما در مسیری تکخطی،
همچون " توالی قبل و بعد خطی تکین" ( ) Bloch 1970:137پیش نمیرود.
( )43بلکه برعکس ،راهی مارپیچ میپیماید و در این جهت یعنی مسیری منکسر و
زیگزاگ ،تمایزات تاریخی-جغرافیایی خلق میکند ،و بدینسان زندگی آینده را در
گذشتهای مینهد که گم نشده بلکه میتواند بر سطح ظاهر شود .به عالوه زمان به
عنوان چندزمانی امکان نا-همزمانی 2را ایجاد میکند )44( :این شکاف زمانی
میتواند تضاد فهمشده توسط مارکس را توضیح دهد- ،که -مطابق با آن هنر یونان
میتواند جذابیت اش را برایمان حفظ کند ،حتی وقتی که شرایط ساختاری
برسازندهاش حذف شده است)45( .
به طور کلیتر –و همین قلب مسئله است– ناهمزمانی "به رابطه هستی-آگاهی با
چیزها نه به صورت مستقیم ،بسنده ،به طور ماشینی دقیق" ( )46آنطور که گونه
معینی از مارکسیسم دوست دارد ختم میشود .بلکه در مقابل همانطور که
فرازونشیبهای مونتسر به ما میآموزد ،ایدهها میتوانند واقعیت را بیآنکه با آن
"همزمانی" داشته باشند پیشنگری کنند ،گویی تکههایی از آیندهایاند که به زمان
حاضر فرستاده شده و هیچگونه نسبتی با واقعیت مادی ندارند .بلوخ با این چند-
 – homo absconditus 1بنا به نظر بلوخ انسان "نه-هنوز انسان " است .همینطور انسان در
تمامیت خویش آفریننده ای تام خواهد بود .او ( یعنی ان سان) هنوز به ماهیت خویش در نر سیده،
به خانه خویش که همانا هماهنگی سففازنده میان طبیعت و زندگی اسففت پای نگذارده اسففت .به
عبارت دیگر انسففان ،انسففانیت خویش را در خود پنهان دارد absconditus.در التین به معنای
پنهان ،غایب و دور از دید ا ست .این ان سان مکتوم همانا خدایی ا ست که هنوز رخ ن شان نداده
است.
2Ungleichzeitkeit
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ضربآهنگی تاریخی نه تنها هرگونه رابطه موجبیتگرایانه سختی میان زیربنا و
روبنا را رد میکند ،بلکه بهطور ضمنی چشمانداز لوویتی را مبنی بر اینکه پذیرش
معنا و هدف برای تاریخ مستلزم تماس با مفهوم خطی از تاریخ است نیز کنار میزند.
این ایده است که از منظر بلوخ نابسنده است ،چون درنهایت هژمونی و زیربنا را
هماهنگ میکند ،و انتظار منفعل برای انقالبی را تصدیق میکند که بدون دخالت
کنشهای انسانی ضرورتاً در آینده جای خواهد گرفت.
هم چشم انداز لوویت و هم دیدگاه بلوخ علیرغم مسیرهای متفاوت ،نهایتاً در
مارکسیسم تقدم روبنا و لحظهی "گرم" اخالقی الهامگرفته از دین را به جای لحظه
"سرد" علم اقتصاد تشخیص میدهند .و چنین تشخیصی نظریه مارکس را به
گرایش آخرت شناسانه به سمت آینده متصل میکند ،جایی که پایان تاریخ در آن
نهفته است ،و به امید اجازه میدهد راه خود را بهسوی این پایان پیبگیرد و بنابراین
اجازه میدهد معتبرترین ارزش مارکسیسم شناسایی شود.
 4.3با مارکس ،بر مارکس

"مانیفست کمونیست" هرچند به سمت پیشگویی عرفیشده منحرف
 شده است ،اما همچنان جنبههای اساسی ایمان مسیحایی را حفظ میکند :اطمینان به چیزی که باید به آن امیدوار بود )47( .کارل لوویتفلسفهی این خوشبینی ،یعنی درک مادی امید بهعنوان شناخت برنده
غیر-تأملی خود را به مهمترین بخش از تاریخ مرتبط میکند ،و حتی
وقتی خود را به گذشته وصل میکند ،یعنی خود را به آیندهی استخراج
-نشده در گذشته وصل کرده است )48( .ارنست بلوخ
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تأمل لوویت بر مارکس بسط آشکار خود را در جستار "معنای تاریخ"1و معنا در
تاریخ پیدا کرد ،یعنی زمانی که او تمام بخشهای اصلی اندیشه غربی که به تولد
فلسفه تاریخ منتهی شد را فراخواند .مارکس لحظه کلیدی این فرایند تبارشناسانه-
ویرانگر را تشکیل میدهد .اگر در زمان نوشتن ماکس وبر و کارل مارکس ،لوویت
از متفکر تریر بهعنوان یکی از بزرگترین نمونههای مدرنیته استفاده برد ،هرچند
بهطور ضمنی او را برای خالی گذاشتن اتاق های فراوانی برای توهم سرزنش می
کرد ،اکنون در مارکس تنها نمونه پارادایمی از آنچه "فلسفه حقیقی" باید از آن
اجتناب کند میدید :یعنی تفسیری از تاریخ بهعنوان حرکتی به سمت یک پایان،
که در ابژهی آینده امید جای گرفته است .به لطف مصاحبه منتشر شده به سال
 )49(1969باالخره می فهمیم که چرا لوویت متعجب شده متفکری در قامت یورگن
هابرماس مارکس را جلوتر از نیچه بهعنوان فیلسوف مدرنیته برگزیده است.
در نگاه لوویت ،مارکس فیلسوف عالیمقام تاریخ است ،کسی که بیشتر از همگان
روند تاریخ را موضوع پژوهشهای خویش قرار داده و آن را بهعنوان فرآیندی تفسیر
کرده که معنای مرتبط به رهایی آینده نوع بشر را تلقین میکند .برای لوویت معنای
مارکسی تاریخ بیشتر در نوشتارهای فلسفی بیان صریح خود را مییابد تا نوشتارهای
تاریخی ،و جستجو را باید با تز دکتری سال  1841درباره تفاوت میان فلسفه طبیعی
دمکریت و اپیکور 2آغاز کرد .در این اثر برای اولین بار اندیشمند تریر تاریخ را به
عنوان توالی تفاسیر نظری بزرگ میخواند .وقتی این تفاسیر ظاهراً به باالترین
سطح از تضاد نظاممند خویش رسیدند (افالطون و ارسطو در زمانه باستان ،هگل
در عصر مدرن) آغازگاه تازه و نامنتظری را ایجاد میکنند و به نظریاتی جان
میبخشند که بر واقعیت انضمامی اعمال میشوند ،درست برخالف نظامهای بزرگ
و طبیعت انتزاعی و متافیزیکیشان .بنابراین با افالطون و ارسطو ،پایان فلسفه شکل
قورباغهای به خود نمیگیرد که از فرط باد کردن میترکد ،بلکه از آن آفتابی طلوع
1
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میکند که روزی تازه را وعده میدهد )50( .فلسفههای هلنیستی و
پژوهشهایشان مقوالت درونماندگار فوزیس1را نشان میدهند که امکان آغازی
دوباره را ممکن میسازد .به همین ترتیب بعد از هگل جنبش شکوفای هگلیان چپ
وجود دارد که واقعیت در چندگانگی تضادهای اجتماعیاش مزیت نظرورزانهاش
است.
بسیار مهم است که حتی بلوخ در تفسیر خود از مارکس با رساله  1841آغاز می
کند )51( ،و در اولویتبخشی مارکس به اتمباوری فعال و "پرجنبوجوش"
اپیکوری به جای اتمباوری منفعل و ناگزیر دمکریتی" ،اولین و یازدهمین تزهای
درباره فوئرباخ را درحال تولد" )52(2میبیند .گویی مارکس به دنبال اپیکور از قبل
تداوم فلسفه ماتریالیستی را انتخاب کرده بود که همچنان فعال ،دیالکتیکی و
انتقادی–در جهت آسمانهای دین و حتی بیشتر به سوی جهان دولت– بر
امکانپذیری به جای ضرورت بنیادنهاده میشود ،جایی که هر ماتریالیسمِ پیشینی
تقریباً به گِل نشسته بود .و بلوخ با برجسته ساختن ارجهیت مارکس برای
ماتریالیسمی چون ماتریالیسم اپیکوری ،که جا را برای امکان باز میگذارد ،گویی
میکوشد حتی به نحوی در تریر فیلسوفْ اثباتی برای تز خود بیابد مبنی بر اینکه
ماده برای برآمدن امید امکان میسازد .هرچند مارکس نه ابن سینا را بهعنوان
فیلسوف مرجع برمیشمرد و نه هیچ یک از دیگر "ارسطوئیان چپ" را اما اگر
دمکریتوس و موجبیتگرایی مطلق او را بر میگزید میشد گفت فیلسوف امید نبوده
است.
ارجهیت رازآمیز مارکس برای ماتریالیسمی که جا را برای امکان و تجویز اخالقی
باز میگذارد ،در میان چیزهای دیگر همچنان در پژوهش لوویت نیز حاضر است.
بهعالوه لوویت در تأمالتش بهعنوان مورخ فلسفه مارکسیسم در کتاب از هگل تا
نیچه ،با ارجاعات مفصل به رساله  1841بهعنوان نقطه عزیمت اجتناب ناپذیری
برای کسانی که میخواهند به مارکس نزدیک شوند آغاز میکندLöwith ( .
 φύσις – Physis 1که معموال به "طبیعت" برگردانده می شود.
statu nascendi

2in
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 )1991:146–150از ترجیح اپیکور به دمکریت توسط مارکس ،علم تنها پوستهای
به دور ذاتی میشود که بیشتر علمی-اخالقی است ،بیشتر اتوپیایی مذهبی است تا
افسونزدائی در راهی غیر ارزشگذارانه .نقد لوویتی که در زمان نوشتن ماکس وبر
و کارل مارکس تنها بهطور ضمنی طرح شده بود و اگر با ستایش نسبت به
افسونزدائی وبری مقایسه شود میتوانیم بگوییم خودکار بود ،حاال به صورت قطعی
و آشکارا اعالم میشود ،و بسیاری از اتهاماتی که خود وبر پیشتر طرح میکرد از نو
به صحنه میآید )53( .خطای مارکس را باید در ارتباطاش با علم دید ،در بهخدمت
گرفتن علم به عنوان زرقوبرقی برای پوششدادن و مشروعیتبخشی به
دریافتهای اخالقی ،به باورهای شخصی و به خوانش فلسفی خودش از جهان،
حتی بیشتر از وزن غالبی که به زیربنا نسبت داده میشود (در نتیجهی مطلقگرایی
منظر اقتصادی).
علم در مسیری که مارکس در نظر میگرفت و مطابق با رویکرد وبریِ اتخاذ شده
توسط لوویت ،با مفهوم ایمان هممرز میشد ،چراکه حتی باوجود انتقادی بودن و
جداییاش از موضوع تحقیق تهی از پیشنیازهای غیر-ارزشگذارانه ای است که فی
نفسه می توانند علمی بودن یک نظریه را تضمین کنند .چنین ابهامی وقتی آشکار
می شود که مارکس با فاصلهگذاری یک دانشمند میخواهد کارکرد نظام
سرمایهداری را ترسیم ،سقوط قریبالوقوع آن را تشخیص و همزمان کارگران را به
عمل فعاالنه در جهت به حقیقت درآمدن این سقوط ترغیب کند .و این کار را با
ترجیح مسئلهساز تجویزات اخالقی نسبت به توصیفات علمی به انجام میرساند.
تضاد نهفته در مارکسیسم در آرزویش برای آشکار شدن به مثابه یک علم و هم
زمان در آرزویش برای حفظ جنبههای نوعی ایمان و اخالق (عالوه بر این –در
جهتی وبری– اخالقی اصولی و نه اخالق"مسئولیت"– قرار دارد ،در متحد ساختن
اجزای توصیف علمی و تجویز اخالقی درون خود .این بیسازمانی از او متفکری
میسازد که میان علم و ایمان ساکن میشود و توانایش میسازد به صورت علمی
نظریه اخالقی "استثمار" خود را با نظریه از نوع اقتصاد توجیه کند :یعنی با نظریه
"ارزش اضافه" .با این حال "استثمار حکمی اخالقی باقی میماند" ( Löwith
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 )1949: 43یعنی موجودیتاش بیشتر از آنکه به قوانین علمی وابسته باشد به آموزه
گناه نخستین مسیحیت محدود است ،و به روشنی نشان میدهد چگونه مارکس
پیوسته به جهانبینی1که به سختی میتواند علمی باشد وابسته میماند.
مارکس با لحنی اخالقی و نه غیرارزشگذارانه ،احکام ارزشی صورتبندی میکند،
درباره آینده اجتماعات خیال میورزد و ایدئولوژیها را به نام منظر ایدئولوژیک
پرولتاریا کنار میگذارد تا به این عملیات اخالقی خود ظاهری علمی بخشد :چه
بهوسیلهی نظریه ارزش اضافه ،چه بهوسیلهی قانون نزولی نرخ سود و به همین
ترتیب.
آگاهی مارکس یک "آگاهی ایدئولوژیک" است و باقی میماند ( Löwith
 )1949: 44بهویژه با توجه به گرایشی که این مورد اخیر به محصور کردن کل
فرآیند تاریخی ،از پیش تاریخ تا پایان و نهایت اش در الگوی تفسیری مبارزه طبقاتی
دارد .تنها یک طبقه ،کامالً بیگانهشده ،محروم از امتیازات بورژوایی و پرتابشده به
حاشیههای جامعه ،تنها پرولتاریا میتواند آگاهی آزاد از ایدئولوژی و تعصب داشته
باشد .و نمیخواهد برای منافع خویش مبارزه کند بلکه برای رستگاری کل جامعه
ویران شده میجنگد ،طبقهای که تضادهای ژرف جامعه را می فهمد)54( .
بهاینترتیب لوویت اشاره میکند در این مسیر مارکس از قبل طرف پرولتاریا را
گرفته و به موضوع پژوهش خود –سرمایهداری– با هر نگرشی مگر نگرشی علمی
اعالن جنگ کرده است .و مارکس نمیتواند دریابد چگونه حتی چشمانداز پرولتاریا
به شکل اجتنابناپذیری چشماندازی بخشی و هدفاش حفظ منافع طبقه اجتماعی
مشخص است )38 :1949( .جدای از همهی اینها ،اگر مارکس خود را به
صورتبندی نظریه علمی صرف بدون توصیههای بسیار برای کنش و فراخوانهای
مسیحایی ،محدود میکرد ،هرگز آن بخش از جهان را که تا سال  1989خود را
کمونیست میخواهد مجذوب خود نمیکرد :به عبارت دیگر "او نمیتوانست
میلیونها پیرو خویش را با بیان ساده حقایق الهام بخشد"Löwith ( .
)1949:45
1Weltanschauung
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در نگاه لوویت روشهای مشابه توضیح رخدادها مطابق با قوانین ماتریالیسم تاریخی
حلناپذیر و غالباً متناقض باقی میماند .این مورد "آگاهی طبقاتی" پرولتاریاست
که خود را –در عوض تصدیق ایدئولوژیک– بهعنوان اعتراضی به واقعیت حاضر
معرفی میکند ،پویایی زیربنا-روبنا را نقض میکند و نشان میدهد چگونه روبنا
حتی فراتر از آنچه همان مارکس تشخیص میداد ،خوداتکا است .همانطور که پیشتر
دیدیم ،این همان نتیجه ای است که بلوخ نیز به آن رسید؛ و اینکه روبنا انعکاسی
صرفاً واکنشی نیست که از تغییر زیربنا ناشی میشود .روبنا وجودی بسیار دورتر از
محصول مکانیکی و بهصورت علمی قابل پیشبینی زیربنا است –آنطور که مفسران
اصلی ماتریالیسم تاریخی میگفتند– و میتواند حتی زیربنا را پیشنگری کند،
مخالف آن باشد و آن را زیر سؤال برد .و این دقیقاً کاری است که پرولتاریا با متحد
شدن در یک جنبش میکند ،و همچنین همان کاری است که مارکس در
نوشتارهایش به انجام میرساند .جدای از همه ،خودِ مارکس محدودیتهای نظرگاه
ماتریالیستی به تاریخ را پیشبینی میکرد ،وقتی اشاره کرد که چگونه توسعه ماده
و تولید هنری ،همانطور که پیشتر ذکر شد درباره هنر یونان ،همیشه موازی با
یکدیگر پیش نمیروند .گاهی یک شکاف وجود دارد؛ برای مثال هنر یونان ما را
اکنون همانقدر مجذوب خود میکند که یونانیان را دو هزار سال قبل .این تناقض
توسط بلوخ و به وسیله نظریه ناهمزمانی حل شد ،اما برای لوویت الینحل باقی
ماند .لوویت همچنین راه حل ساده مارکس درباره هنر یونان را رد می کرد ،مارکس
در "کودکی ابدی" هنر یونان جذابیتی بی زمان می دید ،و لوویت در این شیفتگی
شاهدی بر نقصان در ماتریالیسم تاریخی را مشاهده میکرد .نتیجهای که لوویت
گرفت و پیشتر در مرحله اولیه در ماکس وبر و کارل مارکس صورتبندی شده بود،
چنین است که در مارکس علم تنها قدمی به سطحی باالتر است ،ابزاری برای
مشروعیت بخشی به روبنای اخالقی که به خاطر ماهیت خود ،به فرار از علم تمایل
دارد و حتی به نوعی قابل اطالق به بعد زیربنا هم نیست.
لوویت از طریق نشان دادن اینکه چطور علم برای مارکس تنها ابزار به نادرست
استفاده شده برای مشروعیت بخشی به باورهای اخالقی و ترکیب کردن آنها در
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محیط فکری زمانه اش است که از علمباوری پوزتیویستی پر بود ،راه خویش را
برای حرکت زیرسؤال بردن و بیاعتباری قاطع اندیشه مارکس هموار می کند .او
با تأکید نشان میدهد چطور فلسفه تاریخ مارکس که با این"پیشنیازهای الهیاتی"
آغشته است ،به امید و ایمان در آیندهای منتهی میشود که بهصورت
آخرتشناسانهای تضمین شده است.
تجویز اخالقی که توسط مارکس مداوماً تکرار میشود ،دوگانهگرایی نزدیک به
مانوی گرایی میان استثمارشدگان و استثمارکنندگان (که شاید لوویت کمی بددالنه
به جنگ میان مسیح و دجال نسبت میدهد) و لحن پیامبرانهای که در نوشتارهایش
طنینانداز است ،در واقع نشانههایی از حضور ناب "طرح کلی از تفسیر یهودی-
مسیحی از تاریخ بهمثابه پیشروی مشیت به سوی پایان نهایی معنادار" را نشان
میدهند )Löwith 1949: 45( .به نظر همان تناقض هنر یونان گریبان خود
مارکس را میگیرد ( ،)Löwith 1949: 46به مانند آن نیرویهای جادویی که
در تصویر مارکسی ،بر علیه جادوگری میشورند که آنها را فراخوانده است .علیرغم
محیط فرهنگی که از زمان اشعیای نبی دگرگون شده بود ،مارکس بهصورت
معماگونهای زندانی تفسیر طرح مسیحایی باستانی میماند ،که برحسب آن معنای
تاریخ یکسره متکی به آینده است که در "قلمرو آزادی" رخ میدهد –که چیزی
نیست مگر بهشت مسیحی عرفیسازی شده .بنابراین تاریخ پیش از این رخداد
صرفاً میتواند بهعنوان "پیشتاریخ" ( )55برچسب بخورد ،تدارکی محض برای
"تاریخ حقیقی" آینده ،به سمت جایی که مارکس نسبت به آن نگرش مومنی
امیدوار را برمیگیرد .او عالوه بر امیدش فعاالنه نیز کار میکرد تا توسط توسعه
تاریخی به آن خیانت نشود.
از جایی که مارکس ایستاده و از محلی که پیروانش نگاه میکنند امید به هستهی
مرکزی فلسفهاش تبدیل میشود ،دقیقاً به این دلیل که زندانیِ طرح تفسیری از
فلسفه تاریخ مانده است .و خود پرولتاریا در مأموریت تاریخی-جهانی خود دقیقاً
مشابه مردمان برگزیدهاند (– )Löwith 1949: 37درکی که بعدتر توسط
ریمون آرون از نو تکرار و توسعه خواهد یافت ،)56( -در نوعی جامعهپذیری طبقاتی
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مبهم "افراد تاریخی-جهانی"هگلی )57( .بنابراین و جدای از همه چیز مانیفست
حزب کمونیست لحن پیامبرگونه مطابق با کتاب مقدس و یقین ایمانی به "آنچه
بدان امید است" را با این نتیجهگیری نگاه میدارد که ماتریالیسم تاریخی در کل
چیزی جز "رستگاری تاریخی بیانشده در زبان اقتصاد سیاسی نیست" )58( .و این
مسئله پیوندی قوی با ایمان دارد که به نظر با این واقعیت تصدیق میشود که
مارکسیسم برخالف دیگر فلسفههای تاریخ که میتوان با حقایق ردشان کرد،
"ابطال پذیر" )59(1نیست ،بلکه غالباً تمهیدات تازهای برای برساختن آینده مییابد.
چون مارکسیسم را نمیتوان با حقایق رد کرد ،بیش از علمی افسونزدائیشده،
حالت یک امید آکنده از ایمان را دارد.
به همین خاطر "مارکس و مارکسیستها" بیش از دیگر فالسفه تاریخ " تصور
میکنند می دانند تاریخ چیست ،از کجا میآید و به کجا میرود" )60( :یعنی همان
تاریخی که آنها به مقوله مرکزی اندیشه خویش برمیکشند .بنابراین تفاوت
جداکننده ی مارکس از مخالفانش صرفاً ظاهری است ،و اگر این موضوع اغلب
درست فهم نمیشود به این خاطر است که " اشتراک ژرف اندیشه بهطور انحصاری
تاریخی" نادیده گرفته میشود )61( .در این تفکر انسان به تاریخ تقلیل و چیزی
جز تاریخ نیست ،و مطابق با نقدی که لوویت به مارکسسیم به ویژه در کتاب نقد
وجود تاریخی 2میکند ( ،)62این غفلت ناشایستی از قلمرو طبیعت است .ذیل
چشمانداز که به این شدت تاریخی شده است ،آن نتیجهای که پیشتر هگل گرفت
اینهمانی میان امر واقع و امر عقالنی– به هدف نه-هنوز-بدستآمدهی مارکسمبدل میشود که باید با تمام امید به آن گرایش داشت ،چراکه تمام تاریخ به همان
هدف گرایش دارد .پس امید –به بیانی دقیقتر امید برای "قلمرو آزادی" آینده-
مشخصکننده مارکسیسم و جهتدهنده به عمل برای محققکردن آن است ،به
سمتی که خود به خوبی میداند تحققنیافتنی باقی خواهد ماند .و چون در اندیشهی
مارکس در مقایسه با دیگر فالسفهی تاریخ طرح عرفیسازی از تاریخ به عنوان
1falsifiable

der geschichtliche Existenz

2Kritik
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پیشرفت به سوی رستگاری قدرتمند است ،پس در نتیجه آن نرخ امید نیز به شکل
باورنکردنی افزایش مییابد .و درحقیقت امیدی که مارکس دوست دارد بهواسطهی
صورتبندی علمی نوشتارهایش به درون قطعیت بازگرداند ،باعث میشود نوشتارها
به جای امکان حالت حقیقت مطلق را به خود بگیرند .بهاینترتیب با مارکس علم
به نظر خود را با معنایی تازه رنگآمیزی می کند ،یعنی بهعنوان تشخیص علمی
سقوط حتمی سرمایهداری که نقطه عزیمتی برای پرولتاریا تدارک میبیند ،چراغ
راهنمایی که بخشی از تاریخ بودنشان اشاره میکند یا –در جهتی هگلی– به "روح
جهان"بودنشان .در مسیری مشابه با صلیبیون باستان که میدانستند خدا در جناح
آنان ایستاده ،همزمان درستی اعمالشان را تضمین می کرد و ضمانتی بر بیهوده
نبودن مبارزهشان بود .بههمینترتیب در مارکس علم در پی آموزهی اپیکور و بعد از
آنکه به امید و اخالقیات مبدل میشود ،با قاطعیت اعالم میکند امید پرولتاریا تا
جایی که توسط فرآیند تاریخی حمایت میشود که بهسوی الغای نظام سرمایهداری
تکامل مییابد ناگزیر به حقیقت مبدل خواهد شد .در این مسیر امید اجتماعی
پرولتاریا توسط خود علم سوخترسانی میشود و در آن تصدیق را مییابد که برای
زنده بودنش بدون هرگونه زوالی نیازمند است.
نتیجهای که لوویت میگیرد این است که چنین ماتریالیسم تاریخی درنهایت تنها
ظاهر پنهانکننده چهره مذهبی و ایدئالیستی مارکسیسم است .از این منظر،
استعالی آخرتشناسانه پایدار از واقعیت حاضر با توجه به آینده و "اصرار بر حقانیت
مطلق ] [...بنیاد ایدئالیستی ماتریالیسم مارکس را توضیح میدهد" (،)44 :1949
"فهم او از تاریخ کموبیش سرچشمه مذهبی خود را حفظ میکند" ( )1949: 51و
"مسیحاباوری واضح"( )1949: 44این تاریخ را به حرکت درمیآورد :بنیاد
ایدئالیستی چنان برجسته است که "در مقایسه با مارکس ،هگل بزرگترین واقعگرا
میشود")1949: 51( .
و درست این ادعای آخر مخالفت بلوخ را برمیانگیزد؛ او در تنها در یک بخش از
بنیاد امید ( )1995: 1361صریحاً از لوویت نقلقول می آورد تا طرح او درباره این
که مارکس هیچ کاری جز عرفیسازیِ تنش مسیحایی دین نکرده و این کار را
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بدون هرگونه تغییر مرتبط به انجام رسانده -و -نقد کند .اوالً بلوخ نمیتواند با این
تز لوویتی موافق باشد که مارکسیسم بهعنوان عرفیسازی از سرفصلهای مذهبی،
از همان آغاز بهمانند تمامی دیگر فلسفههای تاریخ شکست خواهد خورد .درواقع
حقانیتی بی چونوچرا در کار طرح کردن دوبارهی موضوعاتی قدیمی که در صورت
نامتغیر خودشان توسط دیگران توسعه یافتهاند وجود دارد ،و عالوهبراین،
]مارکسیسم[ با غنا بخشیدن و به کمال رساندن این موضوعات ،آنها را با روزگار
فعلیشان همتراز میکند .به عبارت دیگر" ،محتوای خوب ضعیف نمیشود ،اگر
صحت داشته باشد" )Bloch 1995: 1362( .و آنطور که توسط مارکس درباره
مسیحاباوری اجرا میشود ،اگر صحت اثر را ارتقاء بخشد نمیتواند به هیچ صورتی
به جانب شکست درافتد .بهویژه چون خطا است که به مارکسیسم همچون
مادیکردن ایدئالیسم هگل اندیشه شود ،همانطور که لوویت فکر میکرد1949: ( .
 )63( )50در واقع اگر در یک طرف ایدئالیسم هگل اپیمتهوار"1و توسط مشخصه
واکنشی دنبال میشد که برایش شدن هیچ نیست مگر "پیشبرد آموزشی قضیهای
تکمیلشده از موضوع یادگیری بر روی تخته سیاه" )64( ،در طرف مقابل
مارکسیسم به جلو حرکت میکرد :یعنی "پرومته وار"2بود .مارکسیسم پیش نگرانه
و پیشگام امر واقعی است که هنوز باید روی دهد ،و انگار بر این دومی (یعنی
رخدادگی در آینده) مهر عقالنیت میزند.
3
بنابراین بلوخ که قاطعانه با منظر هستی شناختی "نه-هنوز-شدن" خویش متقاعد
شده است ،به ویرانسازی منظر ناامید و سرخوردهای که لوویت علیه مارکس بهکار
 – Epimetheic 1اپیمته برادر پرومته اسفففت .در معنای اپیمته برخالف برادر تنها به عقب ،به
آنچه بود می نگریست و دلبسته آن بود.
 – Promethean 2پرومته اما برخالف برادر "پیش نگر" بود .او به آینده می نگریسففت و آنچه
خواهد آمد .او پیشففگوی آینده بود .پس بنا به نظر بلوخ ایدئالیسففم هگل همچون اپیمته تنها می
توانست "روند طی شده توسط سوژه تاریخ" را آنهم به صورت انتزاعی-منطقی شرح دهد ،حال
آنکه مارکسیسم همچون پرومته چشم به راه آینده و رخدادهایی بود که "سوژه می تواند به انجام
رساند.
3Not-Yet-Become
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گرفته میپردازد ،و آن را بهعنوان " فقدان رویا نسبت به آینده" ()1995: 1367
در نظر میگیرد .نظرگاهی که تنها ظاهر فلسفی به خود گرفته و در حقیقت به درون
شکگرایی نامولدی سقوط میکند که تنها افقش را ترس میسازد .مجادله علیه
لوویت به بیهدفی معنا در تاریخ نیز سرایت میکند (،)Bloch 1971: 110
بلوخ فوراً تأکید میکند نفی تاریخ خود معنایی دارد و همچنین به هدفی نهایی
همچون ناامیدکردن هر کنش انسانی ،هر امید گرایش دارد و درنهایت تکتک
چیزها را در سکوت شرمآور در برابر تمامی خواهش های عقل رها میکند – برای
چه؟1به کجا؟ -2چون سیر تاریخ نمیتواند کمکی برساند.
بهاینترتیب و در این مسیر نجات امید و مارکسیسم از اتهام لوویتی میسر میشود:
موضع بلوخ در مقایسه با روح اتوپیا و جستار دربارهی مونتسر حاال با اطمینانی بیشتر
و احتیاطی کمتر در آثاری چون بنیاد امید ،خدا ناباوری در مسیحیت و درباره کارل
مارکس ،ظاهر میشود .مارکسیسم حاال بهعنوان وارث مشروع تمامِ امیدی شناخته
می شود که همیشه در انسان مقیم بوده و خود را چون "آموختن از امیدی"3
( )Bloch 1995: 9تعیین میکند که از خویش و امکانات واقعی خویش آگاهی
دارد ،و به تمامی دیگر امیدهای گذشته که در غیر این صورت ناله محض آوارهای
در بیابان4میماندند ،بیآنکه هیچ امکانی برای تحقق داشته باشند ،صدایی دوباره
میبخشد .در این معنا مارکسیسم به زبان مشترک 5تازهای مبدل میشود که از
تمام امیدهای گذشته و حال میراث میبرد ،آنها را متحد و به درون راهی واحد
هدایت میکند ،و امیدهای نامتناهی همگانی را به غالب تنها امید جهانی از یک
زندگی بهتر برای بشریت در کلیتاش می ریزد .و همین دلیلی است که "دنیای
وارونه" ،جایی که زندگی خویش را در آن مییابیم ،بر پاهایش بایستد نه بر سرش،
?1Wozu
?2Wohin
3docta

spes
vox clamantis in deserto

4pure

 – Koine 5زبان مشترک یونانیان از زمان نزدیک به عصر کالسیک تا زمانه بیزانس .به معنای
زبان مشترکی که بین مردمانی مختلف مشترک است.
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از این رو "راستقامتی" که برای زمانی طوالنی آرزو میشد و هنوز به حقیقت
درنیامده ،در نهایت ممکن است.
بلوخ به واقع مارکسیسم را با "چراغی" مقایسه میکند "که ابهام را از بین میبرد"
( ،)1971: 129و از طریق توضیح شفاف هدفی که امر واقع خواهان بهدست
آوردنش است –"قلمرو آزادی"– و با تاباندن نور به ابهام آینده ای که در کل تنها
در چشم برهمزدنی قابل دستیابی است ،درک اندیشمندان و جریانات فکری بزرگ
گذشته را بهتر از آنچه در زمانه خود بودند ،میسر میسازد .همانطور که بنیامین می
نویسد ،یک ماتریالیست تاریخی در شنا کردن "برخالف جریان تاریخ"" ،موهبت
دمیدن بارقه امید به گذشته" ( )65را دارد ،چرا که سیر تاریخ را بهمانند مسابقهای
به سمت خط پایان رستگاری جمعی در قطعههای منفرد و قهرمانان و متفکران
اصلیاش میخواند .و امید ،در حقیقت ،در تخمیر بیوقفه و تکاملش به سوی امر
"نه-هنوز" به ما دنیای متحرکی را نشان میدهد که به جلو خم شده ،دنیایی که
راه را آنطور که هست نمیپذیرد ،بلکه باید آن را تغییر دهد .چون –با استفاده از
عبارتی که برای بلوخ عزیز بود" -چیزی گم شده است" )66( .و مارکسیسم تا
جایی که هدفش را دگرگونی رادیکال وضعیت حاضر قرار میدهد و –بنا بر بیان
مارکسی– همچون " اصل پویای آینده بالواسطه" ( )67عمل میکند ،بیشتر از هر
فلسفه دیگری تخمیر واقعیت را درک می کند ،و آن را به پشتوانه ادعای پراکسیس
خویش تبدیل میکند .به موجب همین است که ماتریالیست تاریخی بزرگترین و
وفادارترین متحد امید است ،امیدی که به گروه مجرد یا بستهای مرتبط نیست ،بلکه
تمامی بشریت را در برمیگیرد .و اگر مارکس با در نظر گرفتن واقعیت حاضر "استاد
ظن" ( )68( ) Ricoeur 1970: 33است ،همچنین حقیقت دارد که با در نظر
گرفتن واقعیت آینده" ،استاد امید" هم هست .بنابراین برای بلوخ نقطه قوت
مارکسیسم ذات "اتوپیای انضمامی"اش ،چسبیدنش به واقعیت بدون پذیرش آن،
چشم دوختنش به آینده بدون تسلیم شدن به تکرار غیرعملی آن و دانستن اینکه
چطور تنش روبهجلوی ماده را بفهمد ،بیآنکه آن را به درون "شبح
جانانگاری"برگرداند است .به همان طریقی که کبوتر مورد نظر امانوئل کانت ()69
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هوا را به عنوان مانعی بر پروازش حس کرد و نفهمید بدون هوا سقوط خواهد کرد،
خِرَد نیز شکوفان نمیشود مگر ]آنکه[ امیدی وجود داشته باشد .و به صورت مشابه،
امید نیز نمیتواند بدون خرد درست بیان شود .همچنین در اصطالحی کانتی ،خرد
بدون امید خالی و امید بدون خرد کور است.
بنابراین تنها علم حقیقی ممکن مارکسیسم است ()Bloch 1971:33؛ تا حدی
که میتواند امید و خرد را پیوند زند ،میان این دو تعادلی عالی برقرار کند بدون
اینکه منظر امکانات واقعی را از کف بدهد و میان متانت و وجد تاب بخورد ،بدون
اینکه اجازه دهد یکی دیگری را خوار کند .تفاوت میان اتوپیاباوری کل فالسفه
پیش از مارکس (از افالطون تا شارل فوریه) که مطلقاً از امکانات واقعی منقطع
بودند در همینجاست :آنها شهرها و داستانهای سیاسی خیالی را تصور میکردند
که به آسمانهای امر نظری وابسته مانده بود .مارکس در عوض کسی است که
امید را به سوی علم باز میگرداند و "آگاهانه و عامدانه آینده ممکن را با رنگآمیزی
صرفهجویانه به تصویر میکشد" )Bloch 1971: 170( .او– بنا به کالم
خودش -به تجویز دستورپخت "برای آشپزیهای آینده" ( )70تعهدی ندارد ،او
جوامع آیندهای را که بهمثابه امکانپذیریهایی در واقعیت اکنون و اینجا حضوری
عینی ندارند ،رویاپردازیِ روزانه نمیکند .مارکسیسم متعهد به هگل که طرف
واقعیت ایستاده بود (اینجا رود است ،اینجا جنگل) ،)71(1خود را بهعنوان " افقی از
آینده" ( )Bloch 1971:100یا بهتر ،افقی از واقعیت و امکانپذیریهای عینی
نهفته در آن معرفی میکند .و تنها هدف این دانش عمل یا دقیقتر عمل با هدف
محقق ساختن امیدی است که به واسطه همان ساختار واقعیت دردسترس قرار می
گیرد .بااینحال این عمل هیچ کاری با کنش نظریهورزانهای ندارد که فلسفهی
ایستادن در جانب وضع موجود –پراگماتیسم– است ،و به صورت خطاآمیزی حقیقت
را از امر سودمند بیرون میکشد ،و روحش را میتوان در این بیان بورژوایی خالصه

Rodus, hic saltus

1hic
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کرد" :ارزش حقیقی هر شناختی بهوسیله موفقیت آن در کسب سود و فایده مشترک
ارزیابی میشود)Bloch 1971: 131( ".
برای محقق شدن چنین امیدی ،باید فلسفه –که بهعنوان مجموعه تفسیرهایی از
جهان فهم میشود– را کنار گذاشت یا به همان اندازه جهان فلسفی را از طریق
انسانیکردن طبیعت یا طبیعیسازی انسان به وجود آورد)Bloch 1995: 21( .
همانطور که مارکس میگفت" :فلسفه نمیتواند خود را بدون ارتقای پرولتاریا
متحقق سازد ،و پرولتاریا نمیتواند خود را بدون محقق ساختن فلسفه" ( )72و
بنیادنهادن "قلمرو آزادی" بیطبقه ارتقاء بخشد .برای محققشدن اتوپیای مارکسی
انتظار منفعالنه برای آشکار شدن رخدادها کافی نیست ،انگار سرمایهداری باید
گورکن خویش باشد )Bloch 1995: 198( :در مقابل این افیون تازه برای
مردم ،جوهر تحقق اتوپیا در تصمیم آزادانه به همراه "خوشبینی مبارزهجو"
( )1995: 198برای سرنگونی سرمایهداری نهفته است .و برای اینکه این سرنگونی
رخ دهد ،باید به انقالب با استفاده از خشونت متوسل شد ،خشونت نه بهعنوان هدفی
در خود ،که بهمثابه قابله "جامعه در حال تولدی که وضعیت فعلی آبستن آن است"
( )Bloch 1995: 247و بر اساس بازصورتبندی "اجتماعی شده" قانون
بویل-ماریوت که میگوید مقدار گازی که بر دیواره خارجی گرم نشده فشار وارد
میکند ،در خود رهایی آیندهاش را دارد و بهعنوان اثر نهایی انفجار خود دیوار را
ایجاد میکند.
بلوخ تأکید میکند "جریان گرم" مارکسیسم برای انفجار خشونت و شعلهور ساختن
انقالب باید خود را تحمیل کند" :جریان گرمی" که نگاه دارنده پاتوس1و قراردهنده
علم در خدمت آن است ،یعنی موقعیت کارکردی وجود و امید دربرابر نگرش بد
فرجام "جریان سرد" .این دومی که در دوران استالینیسم تحمیل شد" ،پیشروی
بسیار بزرگی از اتوپیا به علم" ( ) Bloch 2009: 253را تحقق بخشید ،و اجازه
داد کارل کائوتسکی بهواسطهی این ادعا که "انقالب نمیتواند به صورت
 – Pathos 1درد .همینطور درد پیش از زای مان .سفففقراط خود را قاب له حقی قت می داند .او با
"دیالکتیک خشونت آمیز" خویش شرایط "تولد حقیقت را فراهم می آورد.
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خودخواسته توسط ما خلق شود" ( )73اراده پرولتاریایی را نابود سازد .خطای سیاسی
"جریان سرد" که با نوشتن "سقراط و پروپاگاندا" )74( 1آغاز شد ،در حقیقت از
سقراط و "روشنفکرباوری" او سرچشمه میگیرد که به موجب آن ،کافیست
حقیقت بیان شود تا پیامدهایی داشته باشد و پیروز شود .در پی روشنفکرباوریِ
سقراطی" ،جریان سرد" به علمباوری آغشته شد و خود را با این اندیشه فریفت که
محاسبه ،فهم دقیق و تبلیغ به میانجی ارقام و آمار میتواند آن اثر انقالبی را ایجاد
کند که تنها امید برای زندگی بهتر قادر به تولیدش است .منظور این نیست که باید
تحلیل های علمی را رد کرد .بلکه در مقابل باید آنها را تا جایی پذیرفت که با دقتی
خطاناپذیر تناقضات واقعیت حاضر را توصیف میکنند؛ با این وجود توقف در اینجا
ممکن نیست ،چرا که توصیف امر اخیر تحلیل شیمیایی را به یادمان میاندازد که
ال2ناکامل است
ممکن است بر روی برچسب آبمعدنی بیابیم :تحلیلی عالی که عم ً
چون مزه آب نوشیدنی را شامل نمیشود )75( .دقیقاً بههمینخاطر "سردی" علم
باید در "گرمای" امید و الهام اخالقی ادغام شود ،تا بتوان فضیلت تعادلبخش را
بیابد که در کار مارکس یافت .و همانطور که لوویت نیز اشاره میکند ،یعنی آنجا
که هسته توسط امید و پوسته توسط علم تدارک دیده میشود .نتیجه این است که
در مارکس همزیستی هر دو بیان در کنار هم وجود دارد ،بیان "سرد" مثل اینکه
کمونیسم "امری نیست که باید مستقر شود ،ایدئالی که واقعیت دربرابرش باید خود
را تعدیل کند" ( )76و بیان "گرم" مثل این دعوت مملو از امید که
میگوید"کارگران جهان متحد شوید!")77( .
خطای سیاسی پیروان مارکس و احزاب چپ به خصوص حزب کمونیست آلمان
( )KPDاز جداکردن این دو جریان و مطلقسازی جریان روشنفکرانه سرد ،و انکار
جریان دوم بهعنوان صورت کودکانه و ناتوان اعتراض به جهانی حاصل میشود که
در آن همهچیز بهصورت مکانیکی اتفاق میافتد ،بدون هرگونه امکان برای ظهور

und die Propaganda
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2de
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امر تازه 1.بههمینخاطر قسمتی که بلوخ دوست دارد به آن اشاره کند ( )78جدال
شفاهی میان یک کمونیست و یک ناسیونال سوسیالیست در مقابل جمعی از
کارمندان در اسپورتپاالست برلین 2است .کمونیست بحث خود را با شمار فراوانی
آمار و ارقام آغاز و بخش بسیار دشواری از کتاب سرمایه را پیش میکشد ،شنوندگان
دربرابر سخنانش بیتفاوتاند ،چرا که به سختی سخنرانیاش را متوجه می شوند.
در برابرْ ناسیونال سوسیالیست با بهکارگیری سبک زبانی دراماتیک و هیجان
برانگیزی با اثر ارتباطی فوری موفقیتی درخشان بهدست آورد ،چراکه توانست
بالدرنگ رضایت عمومی را جلب کند .جریان سرد قادر نیست پرولتاریا را به حرکت
درآورد چرا که آنها به عمل دعوت نمیکند و با امید برنمیانگیزد ،همینطور نمیتواند
آن طبقاتی را تحتتأثیر قرار دهد که بهخاطر ناهمزمانی ،خود را چنان عقبرفته در
زمان مییابند که "نا-معاصر" میشوند ،آنها را تنها با زبانی مونتسری ،با امید برای
زندگی بهتر میتوان برانگیخت .در این معنا جریان گرم تنها میتواند اذهان را گرما
بخشیده و هنگامی که امر تازه سرمیرسد ،خود را به کنشی انقالبی مبدل سازد که
توسط امید هدایت میشود؛ بنابراین در این تبدیل جریان گرم باید در جریان سرد
و دقت توصیفیاش ادغام شود ،بدون چنین عملی در مقابل اتوپیاهای عظیم گذشته
ناتوان میماند ،چرا که "بههرصورت ارزشهای فرهنگی بهسختی جوانه میزنند،
ریشه میگیرند یا عمل میآیند ،بنابراین میتوان گفت بدون دستور اقتصادی-
اجتماعی دائمی بهصورت بذر و نهفته3میمانند)Bloch 1971: 145( ".
تزهای صورتبندیشده توسط بلوخ در نوشتارهای اولیه ،بعدتر در بنیاد امید از نو
تکرار میشوند و میتوان گفت بهصورت رادیکال قدرت میگیرند –جنبهای مشترک
با لوویت– حتی اگر از مالحظات درباره مارکس که بلوخ در نشان دادنشان هیچ
تردیدی نمیکرد ،خالی شوند .اتصال مشابهی میان مارکسیسم و مذهب به ویژه در
خداناباوری در مسیحیت با صدایی بلند و بهصورتی آشکار بیان میشود ،آنجا که در
1the

novum
Sportpalast
3parthenogenetically
2Berlin
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کنار وظایف جریان گرم ،وظیفه برگرفتن "دین به عنوان میراثبَر" ( )79وجود دارد
و در آن قدرتمندترین متحد امید و تنش بهسوی امر"نه-هنوز" را میتوان یافت.
بههمینخاطر بلوخ تأکید میکند چطور کتاب مقدس با تضاد الینحل میان تعالی
محافظهکارانه و استعالی انقالبی برخورد میکند .در واقع متن مقدس همزمان
"نوشتاری برای مردم و برضد مردم است" )Bloch 2009: 70( .در اصل
میتوان هم الهام تئوکراتیک و سلسلهمراتبی را یافت که در آن انسان دربرابر
دیگربودگی کامل خدایی یگانه و قادر هیچ نیست ،و هم الهامی از اشعیاء و عاموس
را دید که "دربرابر خدایان محلی تغییر جهت داده" ( )Bloch 2009: 3و
بدعتها و انقالب دهقانی توماس مونتسر را توجیه می کند .دینی که مارکسیسم
در طرف اش می ایستد ،جریان "گرم متن مقدسی است که برای مردم به نگارش
درآمده است" ،و توسط فراروی بیامان از واقعیت حاضر در افق واقعیت آینده
مشخص میشود .مذهبی که خدا را بهعنوان بالقوگی 1اتوپیایی ،بهعنوان تلقی از
انسان آرمانی درنظر میگیرد که هنوز محقق نشده است .این جریان"گرم" مذهب
برخالف جریان"سرد" آن (یعنی دین اقتداگرا و حیاتباور) همانی است که از ایوب
به موسی ]و[ تا رستاخیز مسیح جریان داشته و به کشش آخرتشناسانه بهسوی
رهایی قاطعانه همهگان که در نوشتارهای مارکس طنینانداز است تبدیل میشود.
مار ،به همرا دعوت فریبندهاش –مثل خدا خواهی شد -2نمادی از این شورش برضد
امر مقتدر ،نمادی از "الوهی شدن انسان" است که مارکسیسم بیش از هرچیز دیگر
با جریان "گرم" مونتسری با آن اشتراک دارد .انسان مکتوم3تنها زمانی که همگان
آزاد شوند در سطح ظاهر خواهد شد ،پس میتوان گفتْ در زمانی که "قلمرو آزادی"
جایگزین آن ضرورت و استثماری شود که همچنان بر ما سیطره دارد .مسیح تنها
زمانی خواهد آمد که میهمانان بر سر میز نشسته باشند؛ پیش از این لحظه " آنچه
در آینده خواهیم بود هنوز آشکار نمیشود .همهی ما آگاهیم که وقتی او ظهور کند
1entelechy

sicut Dei
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همچون او خواهیم بود ،چرا که او را آنطور که واقعاً هست خواهیم دید)80( ".
لوویت این ایده را با مقابل هم قرار دادن مواثر آنچه مارکس درباره پرولتاریا ادعا
میکند و آنچه سیس1درباره طبقه سوم می گوید به بیان در می آورد :آنها در زمانه
فعلی هیچ نیستند ،اما در آینده می توانند هرچیزی شوند)1991: 351( .
این اتحاد مثبت با دین بلوخ را به "موسی مارکسیسم" تبدیل میکند ،و دقیقا همین
دلیل اصلی در خوانش لوویتی( )81برای شکست فلسفه مارکسیستی و به همراه آن
ماندن در مسیر متضاد "تجویزهای الهیاتی" است که زیربنای اصلی هر فلسفه
تاریخ را می سازد و آن را وامی دارد امید را بر مبنای ارجاع به افق خویش سازمان
دهد.
 4.4سوسیالیسم واقعی
درست است که میان بیان اندیشه نویسندگان مهم و پیامدهای ممکن
تاریخی آن هماهنگی نعلبهنعل وجود ندارد ،اما چنین نتایجی در پی هر
اندیشه به صورت عمومی بیان شدهای میآید ، ،بهخصوص اگر از قبل
تحریککننده باشد و اگر به کنش فرابخواند ( )82کارل لوویت

حزب کمونیست تازه تاسیس ،بعد از لنین ،خود را بهعنوان خانه مارکسیسم
اصیل قرار داد – که تحت نظارت استالین آن را ترک کرد )83( .ارنست بلوخ
همانطور که استقرار مجدد "گرمای" دین به نقد مذهب اقتداگرا و"سرد" مبدل
شد ،دفاع از مارکسیسم "گرم" از پی حمله به مارکسیسم "سرد" آمد ،که بلوخ به
ویژه در شکل استالینیستی "سوسیالیسم واقعی" آن برمیگزیند .در بنیاد امید حمله
تنها بر ضد بخشی از استالینیسم است :بلوخ سختجانی جزمها و حتی بیشتر،
سختجانی نهادهای سرکوبگرش را به نقد میگذارد :او غیاب اتوپیا و آزادی
 – Emmanuel Joseph Sieyès 1سیا ستمدار ،ک شیش و نوی سنده سیا سی اهل فران سه .از
نظریه پردازان مهم انقالب فرانسه و عضو دایرکتوار از سال .1795 -1792
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انضمامی را هویدا میکند ،و بدون هیچ واهمهای تصدیق میکند که اتحاد جماهیر
شوروی هنوز یک دولت است .با این حال و بالفاصله بعد از طرح چنین انتقاداتی،
بلوخ در طرف استالینیسم ایستاده میگوید اگر اتحاد جماهیر شوروی "هنوز دولت
است ،حتی دولتی خشن" ( )Bloch 1995: 902به این دلیل است که هنوز در
میانه ساخته شدن خویش قرار دارد :هنوز پروژهای تحقق نیافته است که در جهت
محقق شدن ،به قابله جامعه آینده که همانا خشونت است نیاز دارد؛ اما جامعهای که
"پایان اجبار و زور در این نوع اجبار و زور بهصورت اجتنابناپذیری درونماندگار
است )Bloch 1995: 903( ".به کالمی دیگر ،درد و رنج حاصل از استالینیسم
چیزی نیست مگر درد زایمان حزب کمونیست .و هرچند اتحاد جماهیر شوروی
سرکوبی بزرگ را نشان میدهد ،شایسته اعتبار خالصی از اقتصاد سرمایهدارانه،
چرخش رادیکال از آزادی تجارت به آزادی از تجارت است؛ هرچند تا حدی اسیر
جریان سرد و فقدان رویاهایی بهسوی آینده باقی میماند.
برای همین خاطر اتهام لوویت به بلوخ –درنظر گرفتن مارکس ،لنین و استالین
بهعنوان بزرگترین فالسفه غرب– فقط تاحدی وارد است .نه تنها به این خاطر که
وقتی بلوخ عقایدش را درباره بزرگترین متفکران بیان میکند هیچ اشارهای به
استالین نمیکند ،بلکه همانطور که ذکرش رفت ،چون از زمان نوشتن بنیاد امید
مخالف سیاست استالین و کم بها دادن استالین به گرمای اتوپیا بود .در سالهای
بعدی نظرگاه بلوخ صریحتر و به مراتب واضحتر شد ،بهویژه اگر به متن سال 1968
او توجه شود –مارکس :راستقامتی ،اتوپیای انضمامی )84( 1.متنی که برای
پانزدهمین کنفرانس یادمان تولد مارکس تهیه شده بود .بلوخ به پرسش مرکزی
طرحشده در این مقاله –"آیا مارکسیسم تمام اعتبارش را ذیل استالینیسم از دست
داد یا در نگاهی دقیق حتی ماهیت واقعیاش بهتر مشخص شد؟" ( Bloch
 – )1971: 163پاسخی خاص میدهد :او ادعا میکند حزب کمونیست تحت
نظارت لنین ،خود را بهعنوان "خانه مارکسیسم اصیل" ارائه کرد اما تحت تسلط
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استالین "آن را ترک کرد" )1971: 161( .و بلوخ نهتنها بهخاطر سیاستهای
مجرمانه و خونین او ،بلکه برای نابود کردن عالقه به مارکس و جایگزین کردناش
با ترور سرزنشش میکند .نتیجه انحرافی از این "سیاست استبدادی خونین"
( )161 :1971این بود که "مارکسیسم که دربارهاش بهراستی هیچ چیز معلوم نبود،
به واسطه ترور استالینی بیاندازه بیاعتبار شد و این تمام آنچیزی بود که مردم در
آن زمان از آن میدانستند )1971: 161( ".حاال اتهام اقتدارطلبی که بلوخ در
نوشتارهای اولیهاش متوجه لنین میکرد ،تقریباً بدون هیچ تغییری متوجه استالین
شد ،کسی که بهعنوان مسئول بدترین شکل ممکن از "تزاری کردن مارکسیسم
شوروی" نشان داده شد :تعبیری که بالفاصله "تزار سرخی" را به یاد میآورد که
به لنین چسبانده شده بود.
از این منظر و جایی که مارکس به همان "سگ مرده"ای ( )85تبدیل شدکه هگل
در زمانه خودش بود ،مارکسیسم که "الزم نبود از دشمنان خود بلکه باید از مثالً
دوستانش می ترسید" ،تا آنجا چهرهاش را تغییر داد که دیگر شناختپذیر نبود،
هرگونه انگیزه اتوپیایی را از دست داد و جنبههای مشخصکننده یک حکومت
دیکتاتوری را مفروض گرفت – البته نه دیکتاتوری پرولتاریا ،بلکه دیکتاتوری بر
پرولتاریا .و سرانجام تمامی وظایفی که برآمدنش را توجیه میکرد ناتمام گذاشت.
از این جنبه استالینیسم تا جایی که سرآغاز زندگی تازه1و انسان مکتوم را محقق
نشده باقی گذاشت ،مارکسیسم را تغییر داد و از ریخت انداخت و به همان شکل
باید به خاطر ظهور اجتماع مکتوم 2برانداخته میشد .در عوض این "سوسیالیسم
مطلقاً غیردمکراتیک" ( )Bloch 1971:164که میکوشد انسان را بهجای
درهم شکستن زندانْ در قفسی تازه جای دهد ،بلوخ بازگشت به سوسیالیسم اتوپیایی
را پیشنهاد میدهد که بر "گرمای" انسانباوریِ فراموششده توسط استالین بنیاد
دارد ،و اقتباس آن را بهعنوان وظیفه عاجل برای "ترمیم راستقامتی" (:1971
 )169که هنوز محقق نشده طرح میکند.
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بهعالوه ،بازگشت به جریان "گرم" با شکست پیشبینی مارکس در ارتباط است
(اول و از همه مهمتر ،فقیرسازی روز افزون پرولتاریا ،پرولتاریاییشدن ترقیخواهانه
کل جامعه و انقراض دولت) :شکستی که پایان جریان سرد و علم باوریاش 1را
نشان میدهد .بنابه نظر بلوخ آنچه امروز از مارکس باقی میماند نقد وضعیت اکنون
و کشش پیش رونده به سوی فراروی از واقعیت داده شده به صورتی است که
واقعیتی سوسیالیستی شود.
از طرف دیگر ،لوویت به مسئله مارکسیسم پس از مارکس ،به صورت حاشیهای
میپردازد و آن را بهصورت مسئلهی مسئولیت برآمده از اندیشه موالف و پیامدهای
ناشی از آن ارائه میدهد .لوویت در کتاب نقد وجود تاریخی ( )86بر تمایزگذاریاش
میان "مسئولیت مستقیم خود" کسانی که اجازه میدهند اندیشههایشان توسط
جریان سیاسی برگرفته شود و "مسئولیت غیرمستقیم مشترک" کسانی که مواضع
فلسفی را پیشبینی میکنند که دیگران از اندیشه هایشان ،حتی با بدفهمی خواهند
ساخت ،مارکس را مسئول انحراف اندیشهاش در طول قرن بیستم معرفی میکند
–اگرچه خود را با نام بردن از ژان ژاک روسو و فردریش نیچه محدود میکند .پس
آنطور که بلوخ ادعا میکرد نمیتوان استالینیسم را بهعنوان دگردیسی رادیکال
چهره مارکسیسم ارزیابی کرد که آن را شناساییناپذیر و دسترسناپذیر میکند.
با توجه به:

مسئولیت بالواسطه برای مقاصد آگاهانه انتشار اندیشه که همچنین مسئولیتی
واسطهمند منتشرکنندگان اندیشه در مسیرهای گوناگون چنین نشری را هم
دربرمیگیرد)87( .
مارکس حتی بهصورت غیرمستقیم ،مسئول رویدادهای قرن بیستم است .از گوالک
تا پاکسازیهای استالین تا دیکتاتوری وحشیانه بر پرولتاریا .بهویژه چنین است چون
بنابه مفاهیم پیشزمینهای لوویت ،خشونت و ترور پیامد ضروری فلسفهای است که
تاریخ و سیاست در مرکز آن قرار میگیرد .و همانطور که لوویت در نامهاش به
1scientism
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ماکس هورکهایمر مشخص کرد ( )88این انحراف در هر پژوهش فلسفی مبتنی بر
تاریخ و سیاست روی میدهد ،چرا که از پیش در همان اصولش حک شده است .با
وارونه کردن ادعای هانا آرنت ( )89میتوان گفت برای لوویت ،نخ اتصال مارکس
به ارسطو بسیار کمتر از نخ متصلکننده مارکس به استالین دوام میآورد.

نتیجهگیری :زوال مارکسیسم یعنی کسوف امید؟

]امید[ شری است که خوب به نظر میرسد ،چرا که امید همیشه
امیدداشتن برای چیزی بهتر است .اما چون به سختی آیندهای وجود
دارد که وقتی به حال مبدل شد ،ناامید کننده نباشد ،به نظر میرسد
امیدی به روزهای بهتر در آینده نباشد .امیدهای انسان "کورند" ،یعنی،
ابلهانه و بد محاسبه شده ،فریبنده و متوهمانهاند )1( .کارل لوویت
رویا نداشتن نسبت به آینده شاید دفاعی فلسفی جلوه کند؛ با این وجود
به سختی واقعاً فلسفی است ،چرا که چیزهایی که میآیند را پیشنگری
نمیکند .بنابراین در شکگرایی ارادی-غیرارادیاش نه امیدْ که ترس جا
خوش کرده است؛ و درعوض فهم آینده بهعنوان بعد عالیتری از اکنون ][...
تنها نظرگاهی قهقرایی1وجود دارد –که اگر درماندگی با نگاهی متنفر نباشد،
نتیجه اجتنابناپذیرش مفارقت و جداییست)2( .ارنست بلوخ
ن ه بلوخ و نه لوویت آنقدر زنده نماندند تا سقوط دیوار برلین را ببینند :لحظه خطیر
 1989که پایان جهانی را نشان داد ،بر اتوپیای انضمامی مارکسیسم پرده انداخت و
آن را به "موزه اشیای باستانی" تحویل داد که بنا به نظر انگلس ( )3کل ماشین
دولت به آن تعلق داشت .بهاینترتیب شکافتگی میان دو جهان اجتماعی و فلسفی
متعارض –جداشده با "پرده آهنین"– درمان شد .تنها یکی از آنها بقا یافت و دیگر
anti-climax1
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را از طریق مثل خود کردن ،در خود گنجاند .نتیجهی چنین وضعیتی ،نشانگذاری
پایان چیزی که به عنوان "قرن کوچک" ( )4خوانده میشود ،استقرار یک
امپراطوری عظیم ( )5است ،امپراطوریای ریزوماتیک و با شمار محاسبهناپذیری
گره عصبی از یک سر که هر گوشه جهان را درون مرزهای رشدیابندهاش جذب
میکند .به جای تفکیک قدیمی میان کشورهای طرف یک بلوک و کشورهای
طرف بلوک دیگر ،آن کشورهایی که درون امپراطوریاند با آنها که هنوز به آن
نپیوستهاند جایگزین میشوند ،و بههمینخاطر با این دست کشورها مبارزه میشود،
گویی دشمنان خطرناکیاند که هنوز جذب نشدهاند .در چنین بافتار بهتازگی
طرحشدهای ،سرمایهداری همچون هوایی میشود که تنفس میکنیم :چیزی که به
آن معتادیم و دیگر بدون آن نمیتوانیم زنده بمانیم .از هنگامی که سرمایهداری
بهعنوان الگویی یکه در مقیاس جهانی مطرح شد ،نقد آن تحت عنوان چیز دیگری
که شکستخورده ناممکن میشود ،چون توسط رقیب قدیمی خویش جذب شده
است .امید بستن به دیگری نیز فرومیپاشد دقیقاً بهاینخاطر که دیگری شکست
خورده است.
و این فروپاشی امید ،فروپاشی انتظار از آینده که اخباری خوش به ارمغان آورد با
تکثیر آن ترس و وحشتی برابر است که بلوخ بهعنوان قدرتمندترین افیون ضدامید
رد میکرد .در عوضِ بالیای تازه هیچ انتظاری برای رستگاری یا شادمانی از آینده
وجود ندارد و از پی تخریب و خشک کردن آینده ،ابدیسازی از حال میآید .تجربه
فروپاشی شوروی به همراه انقراض رویاهایش که نتیجه این شکست بود ،هرچند
شاید متناقض به نظر آید ،به نظر روشنترین اثبات به نفع ادعای بلوخ و لوویت
مبنی بر فیلسوف امید بودنِ مارکس است .و بعد از فاصله گرفتن از این دو فیلسوف،
حتی اگر بپذیریم که مارکس در دل آرزو میکرد بیشتر با علم سروکار داشته باشد
تا با امید ،آنچه مهم باقی میماند این است که مارکس امید اجتماعی برای جهانی
با چهرهای انسانیتر را در دل میلیونها انسانی مشتعل کرد که در قرن بیستم از او
پیروی کردند .امیدی که نه کمتر از دیگر چیزها ،توسط "تخته قصابی" رؤیا یعنی
تاریخ نابوده شده است .این همان جنبه از ادعای لوویتی علیه بلوخ است که باید
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تصدیق شود ،اینکه هر امیدی به شکلی گریزناپذیر در برابر تاریخ محکوم به فنا
است .چون امید احساسی ضعیفتر از آن است که خود را به واقعیت تحمیل کند.
امروز حکم ژان پل سارتر درباره مارکسیسم بیش از چهل سال بعد از زمانه او ،طنین
دیوانهکنندهای میگیرد :مارکسیسم "فلسفهای برای زمانه ما است" ( )6فلسفهای
که خاکاش1باید پایهی اندیشهی ما باشد مگر بخواهند به درون خالء بپرند و به
پایین سقوط کنند یا به عقب برگردند .بنا به نظر لوویت این حکم صدایی شبیه به
آن طنینی است که امید برای یونانیان داشت .پیش از سال  1989زمانی که
پیشگوییهای مارکس شکست خورد و پروژهاش به سمتی بسیار متفاوت از آنچه
که انتظار داشت چرخید ،امیدش هنوز زنده بود -و بلوخ آن را در زبانی فلسفی بیان
کرد .امید با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید" .رویایی چیزی" که مارکس
جوان دربارهاش مینوشت ،در زیر آوار دیوار برلین مدفون شد ،و صدای مالیماش
تنها در شکلی از حسرت شنیده میشود ،در زمانهای که به اصطالح ولتر" ،زمین
محل مصائب است" ( ،)7هر امیدی خفه میشود ،و امیدمان به "عصر احساسات
غمانگیز" ( ،)8به عصر ترس و وحشت ،به عصر بیحوصلگی و بیتفاوتی ،به عصر
بیامید مبدل میشود .عصری تا این حد خالی از امید شاید برای لوویت ناخوشاند
نباشد ،اما بیشک بلوخ را در بهت فرو خواهد برد .عصری که هرگونه امیدی ناامید
میشود :دین هنوز زنده است ،سرمایهداری فراگیرنده شده ،انسان دیگر برای انسان
ذاتی برتر نیست ،تفاوت میان شهروند 2و بورژوا 3بههیچوجه مرتفع نشده است و
وجود جمعی4احیا کردنی نیست.
و اگر امروز هنوز در کسی امیدی وجود دارد ،درهرحال افق مشترک امید و فرهنگ
جهانی شدهاش نیز فروپاشیده است .میتوان گفت رویای رویاورزی جمعی به وسیله
همگان و برای همگان تمام شده است و نتیجه آنکه امروز امید اندک باقیمانده در
1humus
2citoyen
3bourgeois
4Gattungswesen
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صندوق پاندورا به درون امیدهای مجرد بیشمار ،برای فرد و به نفع فرد ،به درون
"بالهت نسبت به امر خیر" )9( 1تقسیم شده است که از طریق آن تفسیر
دلبخواهانهی هر فرد از خیر محل قراردادن امیداش را تعیین میکند .امیدی که با
"خصوصیسازی مفهوم درد" ( )10به مقابله با آن میروند ،که به فراسوی ایدئال
شر مشترکی میرود که باید با آن مبارزه کنیم ،و به انقراضش امید ببندیم .اگر آنچه
بلوخ برآن اصرار میکرد درست باشد ،یعنی مواجهه با خود 2حقیقی را تنها بتوان
بهعنوان مواجهه با دیگران3در نظر گرفت ،بهعنوان مواجهه ما در جمع – با درنظر
گرفتن روشی مارکسی به عنوان امید برای شکل اجتماعیشده– که قطعاً
دعوتکنندهتر از تنهایی من است ،آنگاه چیزی که در زندگی امروز خویش تجربه
میکنیم سرگردانی گسترده خواهد بود .همه نادیده میگیرند چه کسانی هستند و
به کجا میروند و کجا زندگی میکنند :آنها از دیگران گسستهاند .این همان چیزی
است که مارکس از پیش در رساله دکتری خود به عنوان سندرم اتم اپیکوری
تشخیص داده بود ،یعنی هر اتمی به صورت خودبهخود در خالء سقوط کرده و تنها
به صورت تصادفی با اتمی دیگر برخورد میکند.
شاید خواندن پایان مارکسیسم بهعنوان پایان امید زیاده از حد سادهسازانه و
معادله ای بیش از حد مبهم از نوع لوویتی آن باشد ،که مطابق با آن ظهور امید نزد
یونانیان با پایان جهان مرتبط بود .آنچه شاید بتوان به صورت مشروع در روشی
بلوخی پرسید این است که آیا آینده میتواند امیدی را نشان دهد که امید مارکسی
نباشد ،اما با این وجود به همان قوت باقی بماند یا نه .عالوهبراین ،اگر باور به
مارکسیسم دیگر ممکن نباشد –آنطور که او به همراه رویایش زیر آوار دیوار برلین
"دفن شد"– میتوان بهطور مشروع از خود پرسید که آیا آینده به ما امیدی را نشان
میدهد که همچنین برای آنچه دریدا "اشباح مارکس" ( )11تعریف میکرد جای
باز بگذارد یا نه .بیانی که در جهتی درخشان نشان میدهد امروز چگونه مارکس با
of the good

1idiotism

2Selbstbegegnung
3Wirbegegnung
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وجود فراموشی و انکاری که هنوز غلبه دارد ،نامرئیْ اما همهجا حاضر است .تا به ما
یادآوری کند نباید وضعیت جاری امور را بپذیریم ،بلکه در عوض باید با توجه به
آنچه هنوز متحققنشده است ،و متقاعد شدنمان درباره اینکه جهان بهتری میتواند
وجود داشته باشد ،آن را نقد و براندازیم.
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