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نا -همزمانی امر همزمان /همهنگام

*

نوشته مائورو باسائر
ترجمه مهدی قادرنژاد حمامیان

نا  -همزمانی امر همزمان ( )Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigenبه ایده پیچیدهی -تعیین شده در معناهای صوری و تجریدی -یک همزیستی اشاره
دارد ،در یک زمان واحد (هم زمان) ،از چیزهایی که زمان های متفاوتی را بیان یا بازنمایی میکنند یا پویششناسیهای متفاوت بسط و توسعه را دارند (ناهمزمانی).
این ایده مرتبط با مارکسیسم است و بازتابهایی در بسیاری از حوزه های دانش داشته است ،از ساختارگرایی -جاییکه یک دِین نه تنها در ارتباط با مارکس بلکه
در ار تباط با هگل و باختین نیز تشخیص داده شده است  -و تلاشاش برای ارائه یک بعد پویا به درون زبان همچون یک نظام گرفته ،تا جامعهشناسی نسلها و
جامعه شناسی مدرنیزاسیون ،با گذار از زیباشناسی و تفکر سیاسی ،در میان دیگر موارد.
خود این عبار ت در آغاز قرن بیستم توسط مورخ هنر آلمانی ویلهلم پیندر ساخته شد ،و بعدتر توسط ارنست بلوخ به درون سنت مارکسیستی عرضه شد و رواج
یافت .در عین حال ،پیندر به مسأله همزیستی نسلها و سبکهای هنری متفاوت اشاره میکند .با این کار او این درونیافت /بینش ) (intuitionویلهلم دیلتای را
بازیابی کرد ،که در پی بازسازی زمان کیفی و دروشنی یا تجربی ،که نا -همزمانی را جایز میدانست -در مقابل تقلیل زمان به چیز صرفاً کمی و بیرونی -بود .در
این سنت ،جامعهشناسی نسلها که توسط کارل مانهایم بسط یافت ،را میتوان نگاشت ،که در مقابل مارکس ،تلاش کرد تا اخلاق رهاییبخش را دیگر نه از درون
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مبارزه طبقات اجتماعی ،بلکه در چارچوب میانکنش ستیزآمیز و تاثیر دوسویه بین نسلهای اجتماعی بفهمد ،که تولدشان ارتباط بین گروههای سنی ،همچون
مواجههی یک هویت عادی و شرایط اجتماعی -ساختاری فرض میگیرد .شهود ابتداییای که این سنتها را به هم می رساند این است که امر حاضر /زمان حال
تکه تکه شده است؛ اینکه همه چیزهای معاصر امر حاضر /زمان حال را یکسان زیست نمیکنند.
بلوخ میتواند در این ایده از یک منظر مارکسیستی تصرف کند ،چراکه مارکس ،درون چارچوب دیالکتیک مادهباورش ،به طور موثری با موضوعاتی چون درجات
نابرابر توسعه حالات و روابط تولید ،بین کشورها و درون آنها میپردازد .این ایده همچنین یک نکته ارجاعی کلیدی برای لئون تروتسکی و تئوریاش درباره توسعه/
پیشرفت مرکب بود ،که در روسیه انقلابی ارائه شد ،و در آن اشکال کهن با اشکال معاصر توسعه ادغام میشدند .نزد بلوخ ،یک نمونه واقعی از نا -همزمانی امر
هم زمان نمونه آلمان قبل از جنگ جهانی دوم بود :کشوری که -برخلاف داشتن درجه زیادی از توسعه مربوط به سرمایهداری -در آن گرایشها و گروههای متعدد
کهن ،پیشا -سرمایهداری ،ضد  -دموکراتیک ،ضد -سرمایهداری و همچنین ضد -مارکسیست وجود داشت ،که در زمین زاینده آن رژیم نازی پرورانده و تغذیه شد.
نا  -همزمانی درونی آلمان همچنین آنرا در یک رابطه نا -همزمانی در نسبتِ با بقیه اروپا گذاشته است ،یعنی وارث انقلاب بورژوازی .مباحثه درباره دشواریهای
میل آلمان به جانب غرب دموکراتیک ،به جای استبداد شرقی ،در قرن بیستم زور و شدت خود را از دست نداده است ،مخصوصاً در کار یورگن هابرماس.
یقیناً ،مفهوم «آرمانشهر عینی» ،که بلوخ در کتاب اصل امید آنرا بسط داد ،از مفهوم یک امر حاضر /زمان حال چند پاره /تکه بهره میبرد ،که نه تنها گذشته را
مهار میکند بلکه شامل پیشبینی یک آینده بهتر نیز میشود؛ در این مورد همچون آرمانشهرهایی عینی .تثبیت شده در سنت مارکسیستی و حفظ اخلاق
رهاییبخشاش ،بلوخ تصدیق می کند که چندپارگی /تکه تکه بودن زمان حال /امر حاضر ،به معنای دقیق کلمه ،چیرگیناپذیر است ،و اینکه در آن گذشته و آینده
با هم همزیستی دارند ،و در اشکال توسعه ناهمگونی دارند .این امر نتایج کلیدی متعددی در توسعه اندیشه مارکسیستی داشته است.
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دیالکتیک هگلی توسعه  -گسترشِ روح در تاریخ و دیالکتیک مادهباورِ مارکس در شناختن نا -همزمانی امر همزمان به مثابه پویه /لحظهای که حرکت دیالکتیکی
در تلاش برای غالب شدن است؛ یعنی ،برای استقرار مجدد همزمانی امر همزمان ،بر هم منطبق هستند .نا  -همزمانی بین نیروهای تولیدی و روابط تولید مغلوب
یک فرآیند انقلابی میشود .نا -همزمانی موتور تاریخ است چراکه آن به مثابه یک تناقض فهم شده است -بین نیروهایی (بیانگر زمانهای متفاوت تاریخی) -که
دلالت بر توسعه دارد و از طریق آن ،مغلوب کردناش .غلبه بر تناقض اینجا همچون احیای همزمانی ترجمه شده است .آگاهی آغازین مارکس از درجات متفاوت
توسعه با یک لحظه غلبه همراه است ،و همچون احیای یکتایی /تمامیت یا هم زمانی فهم شده است .این بازنماییِ غایتمند دیگر مورد پذیرش نیست .آگاهی از نا -
همزمانی امر همزمان همچون یک میراث مهم نجات یافته است ،اما نه همچون لحظه /پویهی یکتایی.
در قرن بیستم ،مفهوم توسعههای نابرابر و خودآیینی تقلیلناپذیر حوزه های مختلف اجتماعی به طور فزایندهای مورد پذیرش قرار گرفتند ،به مانند دشواری نسبت
دادن ارزش بزرگتر به یک مرحله از توسعه در نسبت با موارد دیگر .این مساله به ویژه در نقد نظریه های کلاسیک مدرنیزاسیون و امروز ،در یک اجماع نسبی ،در
مو رد وجود الگوهای متفاوت مدرنیزاسیون ،که به طور ذاتی پیچیده و آمیخته هستند ،و در مورد وجود مدرنیتههای چندگانه بیان شده است .این امر مخصوص ًا
برای فرهنگهای غیراروپایی قارهای و انگلوساکسون مطرح است.
وقتی که آن به نظریه اجتماعی معاصر میرسد ،نظریههای جدایش /نایکسانی اجتماعی -مخصوصاً نظریه سیستمها -به طور باورپذیری از این بحث میکنند که
عملکرد مستقل زیرنظامهای جامعهگانی یک پیپدیدار یا یک لحظه یا مرحله محض در یک مسیر خطی پیشرفت نیست ،بلکه آن بیانی از تقلیلناپذیری
دوسویهشان است .آن دارای یک ظرفیت دوگانه برای مارکسیسم است :از یک سو ،آن نقدی مناسب از دیالکتیک مادهباور میسازد ،در معنای رد ایدهی یک لحظه
از اتحاد یا "همزمانسازی" آنچه که ،تا آن زمان ،هم زمان نبود .از سوی دیگر ،فرضیه جدایش /نایکسانی اجتماعی تقلیلناپذیر نقد قدیمی اکنون موجود از خوانش
ارتودوکس از مارکسیسم را تقویت میکند ،که برطبق آن حوزه هایی چون حقوق ،هنر ،آموزش ،یا علم ،روابط تولیدی را بازتاب میدهند (برطبق استعاره روساخت
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بنیاد) .در مقابل این تفسیر ارتودوکس -راستکیشانه ،شمایل نا  -هم زمانی و خودآیینی نسبی قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی ،ابتدائاً توسط خود مارکس در
کتاب گروندریسه احیا شده است.
یک نتیجه کلیدی این نقد گشودگی به راههای متفاوت فهم توسعههای رهایی بخش است ،برای مثال در فرهنگ و سیاست .بازشناخت شخصیت چیرگیناپذیر نا -
همزمانی ،مارکسیسم را به جانب یک مسیر مفهومی کشانده است که غالباً همچون پسامارکسیست فهم میشود .یکی از نکات آغازگر آن تاکید بر سیاست و امر
سیاسی به مثابه چیزی مستقل از اقتصاد همچون یک مورد /نمونه آخرین است .مبارزه اجتماعی چپ از هر نوع ذاتباوری و اعتبار یک امتیاز هستیشناسیک گذر
کرده ،و باید هم به مثابه یک مبارزه ضد هژمونیک و هم یک مبارزه برای هژمونی /سلطه ای دیگر فهمیده شود؛ یعنی ،برای تحمیل یک الگوی پیشرونده از
پیوستگی اجتماعی بر علیه دیگران ،که به طور برابر مشروع هستند ،و توسط مخالفاناش پیش کشیده شده است .بازشناخت شخصیت چیرگیناپذیر و تقلیلناپذیر
نا  -همزمانی ،که فهم آن تا حد زیادی مدیون بلوخ است ،در نتیجه آن ،همچنین یک زیستگاه مفهومی در مارکسیسم آنتونیو گرامشی و پسامارکسیسم ارنستو
لاکلائو و شانتال موفه مییابد .هیچ تردیدی نیست که ،تا امروز ،ایده نا -همزمانی امر هم زمان به واژگان حواشی مارکسیسم متعلق بوده است؛ حواشیای که حتی
برای متخصصان کمتر کشف شده و شناخته شده هستند .هرچند ،دلالتهای آن ،همچنانکه میتوان مشاهده کرد ،به هیچ وجه حاشیهای نیستند ،و بنابراین ما
باید انتظار داشته باشیم که آن بخشی از زبان مارکسیسم در قرن  21باشد.
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