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 بازنمایی سرمایه

 بارانه عمادیان –مراد فرهادپور 

 

در موسسه پرسش برگزار شد. در این نشست بارانه عمادیان « بازنمایی سرمایه»، نشست 97شهریور ماه  22شنبه گذشته، پنج

ابتدا عمادیان درباره نی كردند. سخنرا« )برداری( سرمایهنقشه»و مراد فرهادپور با عنوان « فانتاسماگوریا: جهان وارونه سرمایه»با عنوان 

برداری استعالیی/مجازی در تکنولوژی و فلسفه توضيح مفهوم نقشهصحبت كرد. سپس فرهادپور با  مفهوم فانتاسماگوریا در تفکر ماركس

ت ارز در ایران رسيد و در انتها نکاتی را درباره وضعيت اقتصادی و تحوالت قيم های تاریخی/طبقاتی مبتنی بر سركوب و ستيزنقشهبه 

تر از صد برابر وحشتناک كردن نرخ ارز و موارد دیگر در جریان استمطرح كرد. به گفته او، غارت و سلب مالکيتی كه اكنون با باالوپایين

 استعمار آمریکا یا انگلستان یا هر استعمارگر دیگری است. 

*** 

 :سخنرانی مراد فرهادپور

 نقشه)برداری( سرمایه

 Powers ofهای ده )ساختند به نام توان 1977( در سال Eamesاره به فيلمی كه چارلز و ری ایمز )بحثم را با اش

tenكنم كه باال و پایين رفتن حركت دوربين را از واقعيت موجود تا سطح منظومه شمسی، كهکشان و سپس كل ( آغاز می

ات كوانتومی. به لحاظ عددی حركت دوربين به باال تا دادند، و سپس پایين آمدن به سطح مولکول و اتم و ذركيهان نشان می

افزار گوگل ارث همين حركت را داد. امروزه همه ما با كمک نرمرا نشان می 35به توان منفی  10و به پایين تا  24به توان  10

در پروژه  1969بار در ای كمتر در اختيار داریم. تصویر كامل كره زمين در گوگل ارث نخستينهایمان در محدودهدر موبایل

بار كل كره زمين را در قالب یک تصویر نشان آپولو به دست آمد و به سرعت به نمادی مشهور و جهانی بدل شد كه برای اولين
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بينی دهد كه در مفهوم جهانداد. این فيلم و گوگل ارث رابطه بين دو مفهوم جهان و تصویر را به ما نشان میمی

(worldviewعينيت یا )هاست. بينیوجه تصادفی نيست كه دوران ما دوران جهانهيچفته است. به 

بهترین نمونه برای درک ضرورت این رابطه در فلسفه بازگشت به تحليل هایدگر از عصر جدید و جهان مدرن به مثابه تصویر 

توان به عنوان دورانی درک كرد مییابيم چرا دوران مدرن را است. در این مقاله در می« عصر تصویر جهان»در مقاله معروف 

شناسانه او از علم و تکنولوژی است. بر اساس شود. مبنای تحليل هایدگر درک هستیكه در آن جهان به یک تصویر بدل می

خوردن جهان و تصویر اصال تصادفی نيست همانطور كه تصادفی نيست كه دكارت به كند گرهتفسيری كه هایدگر مطرح می

شناسی مدرن )كوگيتو( است و هم مبدع شود. دكارت هم نقطه شروع سوژه و هستیلسفه مدرن ظاهر میعنوان موسس ف

هندسه تحليلی. پيوند این دو در فلسفه دكارت گویای اهميت تصویر و تصویربرداری در شناخت جهان است. بر اساس سه 

 سيم كرد. توان تصویر یا نقشه جهان را ترمحور مختصات هندسه تحليلی است كه می

های آن با دوره رنسانس و سفرهای اكتشافی كه به كشف آمریکا منجر ها و سواحل و دریاچهبرداری از جهان با همه قارهنقشه

تاریخی استعمار -برداری و مساحی با نقشه سياسیشود و محصول عقالنيت عصر جدید است. اما در پس نقشهشد آغاز می

ها را هم ممکن ساخت و هم برداری دقيق از همه قارهبود كه كشيدن نقشه جهان و نقشهشویم. تجربه استعمار روبرو می

شویم. تحليل هایدگر برداری است كه با بعد تاریخی و اجتماعی مسأله روبرو میضروری. در متن همين دیالکتيک نقشه و نقشه

ر اینجا به سمت یک درک تاریخی و اجتماعی خوردن جهان با تصویر است، ولی دشناختی گرهبيشتر معطوف به سویه هستی

 كنيم. از گره خوردن جهان با تصویر حركت می

( آن را سرمایه بدانيم بنابراین پشت این تالش برای the realاگر ذات اصلی عصر جدید یا به زبان الكانی امر واقعی )

آدورنو و هوركهایمر گرفته « دیالکتيک روشنگری»از  شویم.برداری یا به تصویركشيدن، با بازنمایی خود سرمایه روبرو مینقشه
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برداری و امر واقعی دوران گی دبور و آثار فردریک جيمسون و آلبرتو توسکانو همه به همين پيوند بين نقشه« جامعه نمایش»تا 

 كنند.جو میوپردازند و رمز اصلی جهان را در این ارتباط جستما یعنی سرمایه می

گانه واقعيت در تجربه دیجيتالی ما. های سهر واقعيت مجازی تصویر بهتر است بازگردیم به گوگل ارث و الیهاما برای درک بهت

ای از خطوط و شود: مجموعهواسطه روی صفحه مانيتور دیده و تجربه میطور بی( آنچه به1این سه الیه یا سطح عبارتند از: 

شده كه شرط ظهور و افزار یا همان برنامه نوشته( خود نرم2اند؛ های برقیها و اشکال كه همگی محصول سيگنالرنگ

شود. این برنامه جزئی از همان جهان مجازی و برقی است اما فقط شرط شدن سطح یک است، اما خودش رؤیت نمیممکن

های قل از سيگنالافزار و خود كامپيوتر یا كل جهان واقعی و غيرمجازی ما كه چيزی غير و مست( سطح سخت3پيشينی است؛ 

( عرصه یا سطح 1گانه فلسفه كانت همخوان است: بندی سهوجهی از جميع جهات با قسمتالکتریکی است. این توصيف سه

( چارچوب یا ساختار پيشينی و استعالیی مقوالت فاهمه و حسانيت 2واسطه اشياء و امور در زمان و مکان؛ واقعيت تجربی و بی

شود و به همين سبب كانت حتی آن را توهم شدن سطح اول است اما خودش تجربه نمیممکن استعالیی كه شرط ظهور و

( در تقابل با سطح قبلی كه جزئی از جهان پدیداری یا فنومنال است، سطح سوم همان عرصه اشياء 3نامد و استعالیی می

 هاست كه غيرقابل شناخت است.نفسه یا نومنفی

های تاریخی/طبقاتی مبتنی بر سركوب و ستيز مستلزم /مجازی مبتنی بر فلسفه و علم به نقشهبرداری استعالییگذر از نقشه

ویژه در های كانت و اینترنت به حوزه پرتالطم تفکر ماركس، فروید و الكان است. در همه این موارد بهگانهگذر از توصيف سه

شویم كه های بسياری مواجه میها و تفاوتاقعی با شباهتگانه مشهور الكان یعنی امر خيالی/ امر نمادین/ امر ومورد سه

توانند بسيار مهم و تفکربرانگيز باشند. من فقط به اشاره كوتاهی به فروید و ماركس فرصت پرداختن به آنها نيست، هر چند می

كان مستلزم یک ميانجی مهم كنم. اما قبل از آن باید نکته مهمی را طرح كنم. گذر از كانت به ماركس و فروید و البسنده می

نحوی كه های اوست، بهكردن مرزكشیكردن فلسفه كانت و دیالکتيکییعنی هگل است، مستلزم تالشی هگلی برای رادیکاليزه
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سه سطح یا عرصه مورد نظر كانت را نه فقط به صورت مکانيکی و انتزاعی از هم جدا نبينيم بلکه در هم فرورفتن آنها را نيز 

نفسه فقط در هيأت شکافی های درونی آنها قلمداد كنيم. به گفته هگل، امر واقعی یا فیها و شکافقضات و گسستمحصول تنا

یابد، یعنی به ميانجی تناقضات درون و ميان دو سطح دیگر. پس فقط به واسطه هگل است درون جهان پدیدارها موجودیت می

 ه تاریخ گذر كرد. برداری به نقشه و از فلسفه بتوان از نقشهكه می

بينيم(؛ ( محتوای آشکار رؤیا )هر خوابی كه می1توان این سه سطح را در فروید هم دید: با كمک نظریه تفسير خواب فروید می

( تحقق خيالی ميل ناخودآگاه كه خواب را 3ها( و ( محتوای نهفته یا پنهان رؤیا )ساختار ميل و رابطه بين ميل و زنجيره دال2

یا همان  1به  2سازد. در اینجا هم سطح سوم یعنی همان ميل ناخودآگاه فقط از طریق حركت پرتنش از سطح ممکن می

شده و یابد. ناخودآگاه و سركوب، اموری قبلی و آغازین نيستند بلکه از خالل حركت ميل سركوبعمل رؤیا تحقق می

 شوند. هایشان به هم وصل میيکی به ميانجی تناقضیابند. این سه عرصه به شکل دیالکتتفسيرهای متضاد آن تحقق می

واسطه واقعيت تجربی زمان و مکان است، سطح اجناس و ( سطح اول همان امر بی1در ماركس هم با سه سطح مواجهيم: 

ای وسيلهكنيم. در مغازه ما با اقتصاد سياسی كار نداریم و پول صرفا اشياء سودمند كه ما آنها را در بازار خرید و فروش می

آلود و پر از توهمات پول و كاال و ارزش مبادله كه نيروهایی ( سطح شبح2دهد من مثال یک چيپس بخرم؛ است كه اجازه می

انتزاعی و دور از دسترس و فهم ما هستند، مگر به هنگام بحران كه به قول ماركس پول از وسيله مبادله به یگانه ارزش واقعی 

های متحرک و اشباح بدون بدنی كه از درون حالت عادی برای ما یک امر موهوم است، همان مردهشود. سطح دوم در بدل می

آید، همان نيروهای انتزاعی پول، كاال و ارزش مبادله كه خرید اجناس مغازه را ممکن فانتاسماگوریای قرن هجدهم بيرون می

آید كه توليد محو شده و بينيم. فانتاسماگوریا جایی میی( سطح سوم سطح واقعی توليد است كه ما اصال آن را نم3كنند؛ می

شود. در ما فقط با محصول مواجهيم. خرید و مصرف كاالیی به نام نيروی كاال و استثمار كارگر در این سطح اصال دیده نمی

صورت حسی و  به 2اند، هر چند سطح داریجزئی از واقعيت قابل تجربه در جامعه سرمایه 2و  1مورد ماركس هم سطح 
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شود واقعيت باعث می 1شود، زیرا انتزاعی است و در نتيجه موهوم و مرموز. گسست و بحران و تناقض در روزمره تجربه نمی

ماند مگر به ميانجی انقالب و نفسه باقی میو فی« ناشناخته»یعنی فتيشيسم كاالیی را درک كنيم. اما امر واقعی توليد  2عينی 

 داری.یخی جامعه سرمایهتشدید تناقضات تار

برای پركردن جای خالی تحليل انتقادی آرای ماركس و فروید شاید بهتر باشد به مثال واقعيت مجازی و اینترنت بازگردیم. 

( كه Wazeافزار ویز )تر شود: نرمپردازیم تا معنای تصویر جهان یا تصویر سرمایه برایمان روشنافزار دیگر میبار به یک نرماین

( سطح نمایش 1ایم. سه سطح مورد نظر ما اینجا هم هستند: ها با آن آشنا شدهه ما این روزها به لطف كاربردش در تاكسیهم

شده برای ویز ( سطح مربوط به برنامه نوشته2های شهر و ميزان ترافيک و شلوغی در آنها روی صفحه مانيتور؛ مجازی خيابان

( سطح واقعی یعنی وجود واقعی 3است، و  1د، اما شرط پيشينی ظهور نمایش سطح شوكه خودش توسط ما تجربه و فهم نمی

ای است كه اگرچه در بسياری از بينيم. ویز دارای خصيصهها كه تصویر مجازی آنها را روی صفحه میخود شهر و خيابان

كند. اول پيوند و درآميختگی م را روشن میافزارهای دیگر هم وجود دارد، ولی در ارتباط با كاركرد ویز برای ما دو نکته مهنرم

واقعيت تضاد طبقاتی، نابرابری، سلطه و استثمار نهفته  ،برداری یا بازنمایی علمی از اقتصاداین سطوح و دوم اینکه در پس نقشه

ها و خياباناست. ویژگی مورد نظر ما یکی از اجزای خود برنامه یا همان سطح دوم است كه بازنمایی وضعيت واقعی در سطح 

های خود افزار فقط به یاری دسترسی به دادهكند. این نرمهای قرمز و زرد و سبز ممکن میدادن ميزان ترافيک را با رنگنشان

ما، یعنی موقعيت مکانی همه رانندگان قادر به تشخيص و بازنمایی ميزان ترافيک در مسيرهای معين است. همه یا اكثر 

یابی های مکاناند و این موبایل با ماهواره در تماس است و به كمک سيستمحامل یک موبایلهای در حال حركت ماشين

های واقعی خود های گوناگون با استفاده از دادهبوک و اپل و غيره همگی به شيوهشود. گوگل و فيساش مشخص میموقعيت

تصویر واقعی بازار یا خواست مردم توسط خود آنها به  دهند.كنندگان سرویس الزم را به آنها یا سایر مشتریان خود میمصرف

 فروشند.ها میها و دولتبوک آن را به شركتشود و گوگل و فيسگوگل ارائه می
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آلود، یا به قول ماركس گشت آلود آن است، آن سویه موهوم و شبحنکته مهم در مورد این ویژگی دقيقا همان وضعيت شبح

كند. این ویژگی در توضيحات مفصل مربوط به شرایط و حقوق یه، كه فضا را مرموز و الهياتی میشبانه خانم پول و آقای سرما

افزار آمده است و ما به آن دسترسی داریم، اما در مقام یکی از بندهای متعدد یک متن ریز و مفصل و سراپا تکنيکی مالک نرم

های من، مثال دهم از دادهافزار اجازه میكنم و به نرمک میكننده هيچ معنایی ندارد. پس من هم فقط كليكه برای من مصرف

دهد و هم ام، اطالع یابد و آن را به كار گيرد. كامال روشن است كه این ویژگی هم ارتباط سه سطح را نشان میموقعيت مکانی

و تناقض به  بروز بحران و ستيزتعلق خود به سطح دوم را یعنی سطح امور انتزاعی موهوم و غيرقابل درک كه ما فقط به هنگام 

 بریم.وجود آن پی می

برداری كه در پس بازنمایی و نقشهیابيم درمیخوبی به را به جهان واقعی بازگردانيم برداریله نقشهو مسئ لااما اگر این مث

یابيم كه قدرت درمیست كه ها ابا ظهور این موارد و توجه به آنتنها اندركاراند. دستهای سلطه و قدرت نقشهعلمی از جهان، 

شویم با سيستمی پيچيده و متکی بر تضاد تاریخی سر متوجه می تازه گاه است كهنی است و آنواقعی كجا و در دست چه كسا

 طوالنی است. ای وای ریشهو كار داریم كه تغيير آن نيازمند مبارزه

تالطم اقتصادی و  له بحران نقدینگی،طریق طرح مسئ زا نه، بازگشت به موقعيت امروزمااین نکت فهمبهترین كار برای اما 

روز در حال دست و پازدن است كه شبانهبدل كرده كه همگی ما را به متخصصان اشباح و كسانیموقعيتی ، است انفجار نرخ ارز

حياتی است  كاالها و اقالم، نزاع و كمبود انواع و اقسام تورم ،درگيری پس از آغاز هستيم. دقيقاً تاسماگوریکانفضای فن آ در 

ای كه كاال و ارزش مبادله، حوزه شویم، یعنی حوزه پول،داری میكه تازه متوجه چارچوب پيشينی و استعالیی اقتصاد سرمایه

صحنه انتاسماگوریک پا بههای فوارهحاال هم كه این اشباح موهوم كاال و پول و بتكننده تجربه ماست. حتی همينتعيين

علمی كارشناسان و اصطالح بههای تحليل دادن بهاند، هنوز هم ما مشغول گوشد و زندگی روزمره ما را اشغال كردهاننهاده

 برداری كه حتیمساح و نقشهدر رمان قصر كافکا است،  كاآقای  ، وضعيتكه وضعيت واقعی مادرحالی ،برداران هستيمنقشه
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ی ما قصداداریم تا ابهام و اضطراب این وضعيت كافکایی را كنار وضعيت فعلی همه درد. كنبرداری باید نقشه را كجادانست نمی

كمی آرام شویم و دریابيم شاید طریق این تا از  ،مداران و تحليل كارشناسانهای سياستبه قولخوش كردن هم با دلبزنيم آن

توانند زندگی ما را نجات ا می فهمند چگونه میی ری نقدینگهای عجيب و غریب دربارهكه حرف یاین متخصصان اشباح و آنان

های واقعی پشت قضيه برداری است كه ما نقشههای مربوط به نقشهبه صحبت سپردنست در همين گوشدراما از قضا دهند. 

ز صداهای امر تنها به یکی ااگر  و دریابيم توانيم آن را ببينيمراحتی میدر وضعيت امروزمان به كهچه، آنكنيمرا فراموش می

 اند و عمالً با مصادرهساختهای كه در این چهل سال برایمان داری خصولتی و رانتیاین سرمایهواقعی گوش دهيم، به صدای 

ها از ابتدای . غارت و سلب مالکيت را همه دولتاندمردمی و با دخالت و زور دولت دست به سلب مالکيت و غارت زده یانقالب

جهش در جا بود كه كليد اصلی آن خورد و آن ولت نهم و دهم روی داد.در دهای اساسی آن اند ولی چرخهانقالب انجام داده

از دست طبقات متوسط و پایين شد، امری كه سبب انتقال ثروت عظيمی در كشور  شدن ميلياردها توماننرخ دالر سبب خارج

رو حاال نيز با چيزی روبه .استشکل بسيار بدتری تکرار شدهخه بههمان چر قرار بر اصالح امور بود اماشد. گرچه اكنون نيز 

وابط حاكم بر ما است. اگر كمی به پشت ذات حقيقی ر ی سرمایه كه اساساًانتقال ثروتی عظيم و انباشت غارتگرانه نيستيم مگر

-بينيم كه چطور در جلوی چشمانهای واقعی دقت كنيم میهای تلویزیونی كارشناسان اقتصادی، به نقشهبردارینقشهو پس 

 يد تاياز نيست تا اقتصادان باشن كنند. حاال حتی دیگرغارت می را مان این اشباح با جادو سرمایه و ثروت ملی متعلق به مردم

نرخی تک دریابيد كه كل برنامه بازار ثانویه كه بر اساس ماجراهای چند نرخی كردن ارز ساخته شده و سپس صحبت از فوراً

های كه شركت سبب شده ،تماماً از پا انداخته را مردم كه و تورم و گرسنگی ناشی از آن تحوالت اقتصادی دن بازار آزاد و آنكر

تا  قلم بازار ثانویه اجازه پيدا كنندچرخش  يليارد دالر صادرات دارند با یکم40و فوالد كه ساالنه چيزی حدود  پتروشيمی

و فوالد و غيره  این یعنی صاحبان پتروشيمیو ، فروش برساننده یا چهارده هزار تومان بهمان، سيزدتو 4200عوض ارزشان را به

ند، یعنی در مقابل آورمی دستبه هزار تومان رانت10حاكميت هستند، بر روی هر دالر  بستگانوااز ها آنگی كه همه
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های پرطمطراق بر سر بورس و بازار و خش حرفهزار ميليارد تومان. این تنها با چر400درحدود چيزی  جمعاً ميليارد دالر40

ه ما به غارت و ك یدر حال ز كل ملت و غارت منابع طبيعی خوابيده است.دهد كه پشت آن واقعيت سلب مالکيت اپول رخ می

ری هر استعمارگتر از كاری است كه رویمان صد برابر بدواقعيت پيش دهيم،ها فحش میامپریاليسم دیگر استثمار آمریکا و

ایم و را از خاطر بردهكه با ما بسته شده، آن ایقرارداد اجتماعی الیان بندی است كه در البهاین هم تواند انجام دهد.می

تقدس مالکيت  چه كه چيزی نيست مگرآن زیر با خط ریز نوشته شده و ما متوجه آن نيستيم، آن بندی كه ایم،فراموش كرده

توانيم صورت میاگر این دو را به زبان ماركس بازگو كنيم در آن .ای انباشت اوليه سرمایهلتی برخصوصی و توانایی حاكميت دو

  ای خوابيده است.برداری چه نقشهبفهميم كه پشت این نقشه

*** 

 سخنرانی بارانه عمادیان: 

 فانتاسماگوریا: جهان وارونه سرمایه 

 ،سفوردكآ دانشنامه فیتعر اساس بر در تفکر ماركس. موضوع صحبت من تامالتی است درباره مفهوم فانتاسماگوریا 

 تؤیر آلودتب انیهذ ای اؤیر حالت در هك است یواقع یحت ای یاليخ ریتصاو از یارهيزنج ای مجموعه یمعنا به ایگورافانتاسم

و در  بود سكمار نظر مد هك یزيچ آن اما. باشد یادب یهاوصف و متون ای اليخ قوه تواندیم آنها أمنش هك یریتصاو ،شوندیم

فانتاسماگوریا برای ماركس یک پدیده  صداق عينی مفهومم. شودجا ختم نمیبدین كندبدان اشاره می« سرمایه»كتاب 

 به یدستگاه رابرتسون اسپارك نيات نام به یمخترع و دانیکزيف 179۸ سال در. فرهنگی خاص اواخر قرن هجدهم بود-تکنيکی

رسد او كسی است كه این واژه را برای به نظر می. ردك یمعرف خودش اختراع عنوان به سیارپ در را یگورافانتاسم نام

 امروزه دیاسال توركپروژ دجَ واقع در هك بودخيال  فانوس نام به یترساده دستگاه او اختراع منشابار به كار برده است. نخستين
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 از پس هك ردكیم ديتول نيرنگ و شدهبزرگ یریتصاو عرمقهای نهیآای از مجموعه و شمع یک کمك . این فانوس بهاست

، یعنی مجهز ساختن آن فانوس ساختنکمتحر و يکنکت نیا تركردنبه با رابرتسون. شدندمی شناور فضا در اتاق ردنكیکتار

 ابعاد در گراننظاره چشمان برابر در نيرنگ اشباح راویتص هك ینحو به ،ساخت نکمم را ریتصاو ردنك کوچك و بزرگ به چرخ،

ها در شد حائز اهميت است، چون در آن زمان نمایشاین نکته كه فانتاسماگوریا در تاریکی اجرا می .شدمی ظاهر گوناگون

تر اینکه، خود دستگاه حاملِ فانوس هم در تاریکی شدند و نمایش در تاریکی پدیده جدیدی بود. مهمهای نورانی اجرا میسالن

سان، آورند. بدیندانستند كه این اشباح از كجا سر بر میدیدند و نمیه بينندگان فقط ایماژها را میمخفی بود و در نتيج

گونه توليد كند، و از قضا همين نکته در نظریه شد فضایی شبحموفق می« ساختن منبع خودپنهان»دستگاه فانتاسماگوریا با 

 كند.یفا میماركس و دليل استفاده او از این استعاره نقش مهمی ا

 آن خاص یفرهنگ یفضا در دیبا را رابرتسون يکینکت ابداع نیا ،فرانسه انقالب خونبار و یخیتار تالطم یهیبد ريتاث از گذشته

 و بود خوانا فضا نیا با هم رابرتسون طبع و هيروح. يکگوت هنر و اتيادب رواج و تيمحبوب اساس بر یعنی ردك کدر دوره

رابرتسون به تماشاگران قول داده بود  .بود يکگوت ليتخ از برگرفته اشباح آلودمه و یکتار ریتصاو از پر ردكیم اجرا هك ییشوها

های فانتاسماگوریا را در دوران پس از ها جان ببخشد، و به همين خاطر وقتی نمایشهای مرده در این نمایشكه به شخصيت

كرد كه گویی در انقالبی نظير دانتون، مارا، و روبسپير استفاده میهای مشهور كرد از تصاویر شخصيتحکومت ترور اجرا می

های اوحتی شبح لویی شانزدهم هم در صحنه پدیدار و پس از هيات اشباحی ملموس به زندگی بازگشته بودند. در برخی نمایش

 چشم به فرانسه نقالبا از پس هنر و اتيادب كل در کخوفنا گوتيک و ليتخ نیا یردپاشد. مدتی به یک اسکلت بدل می

 .خوردیم
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 ژهیو به و بود یدوريپول «آشامخون» و یشل یمار «نیتاکشفران» رينظ یآثار مجذوب یسالگ پنجوستيب سن در هم سكمار

 در او. بخشيدندک به درک او از مناسبات انتزاعی جامعه مدرن تجسم میمتحرهای مرده یا بدن بدون اشباح رينظ ییهادهیا

. جست سود االك و هیسرما کخوفنا و ییاستثنا جهان ليتحل یبراها استعاره وها دهیا و ميمفاه نيهم از« سرمایه» اول جلد

 وجود واقعا اشباح هك كردتاكيد می شینما از شيپ شهيهم و کدر یروشنگر تيعقالن اساس بر را ایگورافانتاسم رابرتسون

گيری از شوهای فانتاسماگوریا كرد كه قصد دارد با بهرهچنين ادعا می او .هستند یبصر یشگردها و کنکيت محصول و ندارند

 تيواقع و تينيع اتفاقا یاساس تهکن سكمار یبرا اما زده را نابود كند و با تکيه بر علم با خرافات مذهبی بجنگد.دنيای افسون

 و یاتيالههای هیسو آن همه و ییاالك سميشيفتوارگی یا بت بود،  االك و هیسرما کخوفنا گونه وشبح و یانتزاع حضور

 توانینم را چارچوب نیا البته. است یخیتار تيواقع سازنده چارچوب هکبل یجعل یریتصو و توهم نه ،پول و هیسرما یکیزيمتاف

 ،حال نیا با. مبادله ارزش ای االك نه است اجناس م،یخریم بازار در واسطهیب طورهب ما آنچه. ردك کدر یحس تجربه کمك به

 ییاستعال مقوالت انتك به زعم هك طورهمان. انتك ییاستعال مقوالت هك است اثرگذار و یواقع همانقدر یانتزاع چارچوب نیا

اقتصاد پولی یا همان وجه توليد  یانتزاع چارچوب ست،ين نکمم آنها بدون یحس و یماد تجربه یول شوندینم تجربه

 زين یفان انيآدم ما و است دیترد قابل ريغ آن بودنیواقع اما نشود لمس و تجربه هواسطیب خودش اگر یحت زينداری سرمایه

 ییاستعال مقوالت چارچوب نیا انتك. مينكیم تجربه مانپوست و گوشت با طور ملموس وبه بحران هنگام به را بودنیواقع نیا

 ازداری سرمایه جامعه افتنیلکش یچگونگ فيتوص در هم سكمار هك ندارد یتعجب پس ،دينام «ییاستعال توهم» را شیخو

توان با رجوع به در واقع می .ستين یذهن وجه چيه به هك برسازنده یاجتماع توهم ینوع یعنی د،یبگو سخن بدن بدون اشباح

داری یهگانه واقعيت سرماهای سهشناسانه او ميان سه عرصه از هستی به درک بهتری از الیهبندی معرفتفلسفه كانت و تقسيم

( حوزه واقعيت یا اشياء فی نفسه یا همان 1كند عبارتند از: ای كه كانت مطرح میدر اندیشه ماركس دست یافت. سه عرصه

اند و ما به هيچ وجه قادر به تجربه و شناخت آنها ( كه بيرون از زمان و مکان و مقوالت فاهمه انسانیNoumenaنومنا )
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توان تعالیی تجربه از زمان و مکان گرفته تا مقوالت فاهمه نظير عليت كه همه آنها را میهای اسشرط( عرصه پيش2نيستيم؛ 

( عرصه تجربه حسی ما از زمان و مکان و اشياء واقعی كه موضوع فاهمه و تحليل 3تحت عنوان سوژگی استعالیی گرد آورد؛ 

های استعالیی است. نباید فراموش شرطنی همان پيشهای گروه دوم یعگانه ویژگیبندی سهاند. نکته مهم در این طبقهعلمی

داند، و نه آن را با واقعيت تجربی یکی نفسه نومنال میكرد كه كانت ساختار پيشينی و استعالیی را نه جزیی از جهان فی

همين  كنيم، هر چند كهگاه خود این چارچوب پيشينیِ استعالیی را در ظرف زمان و مکان تجربه نمیكند. ما هيچمی

دهنده به تجربه حسی ما از اشياء تجربی است. به واسطه همين نبود و غيبت تجربه حسی از چارچوب، عامل برسازنده و شکل

داری تواند آن را توهم استعالیی بنامد. به همين ترتيب، در توصيف ماركس از روابط سرمایهسوژگی استعالیی است كه كانت می

نفسه كانتی همواره نادیده باقی يم. نخست، سطح واقعی رابطه سرمایه و كار كه همچون شیء فینيز با سه الیه یا سطح مواجه

گونه پول و كاال كه بعدا آن را بيشتر تحليل خواهيم كرد؛ و سوم، سطح حماند؛ دوم، سطح نيروها و روندهای انتزاعی و شبمی

بينيم نه با واسطه خرید و مصرف اشياء سودمند. ما به هنگام خرید خود را با اجناس و محصوالت سودمند روبرو میتجربه بی

( و تحقق ارزش valorizationبی سرمایه )یااند، اما ارزشكاالها. روابط ميان پول و كاال برای ما در حکم اشباح و موهومات

شود. هسته بحث من این است كه با مقایسه دارانه است، بدون این اشباح موهوم ممکن نمیمبادله كه هدف اصلی توليد سرمایه

  توانيم بفهميم چرا فانتاسماگوریا یک توهم واقعی است.   گانه ماركس با سه عرصه كانت است كه میسطوح سه

 قعیتوهم وا -

 سكمار یبرا بود یروشنگر عقل مدافع هك رابرتسون خالف بر حال باز گردیم سر بحث اصلی، باید به این نکته اشاره كنيم كه

گواه آن  ایگورافانتاسم است، زیرا یروشنگر تيعقالن ستکش نيمب واقع در ایگورافانتاسم مفهوم خود و اشباح نیا یواقع حضور

 .ایمگرفتار شده اشباح و هاطلسم و تاریک وارونه جهان د عقل روشنگری درواسطه پيروزی خوبه ما است كه
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طور كار برده بود. همانرا به (Camera obscuraتاریکخانه )نيز اصطالح  «ایدئولوژی آلمانی»البته، ماركس پيشتر در كتاب 

نور بتواند از آن عبور كرده وارد اتاق شود، ای روی دیوار وجود داشته باشد كه روزنهدانيد چنانچه در یک اتاق تاریک كه می

تصویری كه از دنيای بيرون بر روی دیوار مقابل نقش خواهد بست واژگونه خواهد بود. البته بعدها برای اینکه تصاویر وارونه 

را بهتر  كند توصيف ماركس از وارونگی ایدئولوژیک واقعيتنباشند از لنزهای مخصوصی استفاده شد. اما این مثال كمک می

شدن واقعيت را داد تحریف و وارونهتشبيهی مجازی را در اختيار ماركس گذاشت كه به او اجازه میتاریکخانه درک كنيم. 

 بررسی كند.

ها و كاالها در نظام ساختن رابطه ميان انساناما استعاره فانتاسماگوریا پيچيدگی خاصی دارد و ماركس از آن برای روشن

 را ییجادو الهكشب دیبا ما» :دیگویم خود پروژه فيتوص در «سرمایه» اول جلد1۸67 باچهید در گرفته. او داری بهرهسرمایه

خود واژه  .«ستين ارك در ییواليه هك ميبقبوالن خود به تا ميشكیم گوشمان و چشم بر هك یالهكشب همان م،يزن نارك

شود. اجازه دهيد بحث ماركس را به ره فتيشيسم كاالیی ظاهر میدربا« سرمایه»فانتاسماگوریا در پاراگراف معروف جلد اول 

اش و صورت فشرده تکرار كنيم: در فرایند تبدیل اشيا به كاال، این ميز خاص كه محصول كار انسانی است رابطه خود با سازنده

ر بازار، یعنی در متن دهد. ولی همين ميز درا از دست می« خاص»اش در مقام یک محصول حتی با فایده یا ارزش مصرف

نامد. فانتاسماگوریا اصطالحی كند كه ماركس آن را ارزش مبادله میای مستقل و مجزا از توليد، ارزش دیگری پيدا میرابطه

برد، همان وضعيتی كه به قول او در آن است كه  ماركس برای توصيف ارزش مبادله یا وضعيت جدید محصول كار به كار می

البته بد نيست یادآوری كنيم كه مترجم « كند.ها در نگاه آنان فرمی تخيلی یا فانتاسماگوریک پيدا مین انسانروابط معين ميا»

انگليسی واژه فانتاسماگوریک را به فانتاسماتيک ترجمه كرده است و با این اشتباه نه فقط غنای زبان ماركس، بلکه رابطه خاص 

 عمال اشباح و والهايه یواقع نقش و حضور بر ماركس دكيتاكند. دوره را تحریف می تفکر نظری او با واقعيت انضمامی تاریخ آن
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 یريدرگ كه افتیدر يش از هر كسب نياميبن والتر البته و. است آن یارتكد و یعقالن مفهوم به نقد از گرفتنفاصله یمعنا به

  .دروشنگری از نقد بو عصر کدر از او دورشدن نشانه ایگورافانتاسم با سكمار

شود نه شود و آنچه برجسته میبه حاشيه رانده میكاركرد اساسی فانتاسماگوریا ایجاد چارچوبی است كه در آن ارزش مصرف 

افتد این گونه نيست كه ارزش مصرف كامال حذف شود، بلکه اتفاقی كه میارزش مصرف بلکه ارزش مبادله است. در واقع این

شود، مثال صرف گردد. فرقی ندارد پول به چه منظوری خرج میصلی محصول بدل میاست كه خود ارزش مبادله به فایده ا

شود نه موسيقی است نه تئاتر، بلکه یک شکل از زندگی است كه شود یا بليت تئاتر؛ آنچه خریده میخرید سی دی موزیک می

االیی و اقتصاد پولی، خود عمل مبادله را رسد. به عبارت دیگر، زندگی در متن مناسبات كدر آن خود ارزش مبادله به مصرف می

بخشد، همين كند، آن سيمانی كه جهان كاالیی را استحکام میكه آدورنو تصریح میكند. چنانبه هدف اصلی حيات بدل می

بریم سان، ارزش مبادله در پس شيئی كه از آن لذت میشدن ارزش مصرف كاالهای مصرفی در ارزش مبادله آنهاست. بدینحل

ها زمانی اتميزه و داری نيز یکی از پيامدهای همين جابجایی است. انسانشدن افراد در سرمایهشود. حتی مقوله اتميزهنهان میپ

های دیگر باید پول تلفن شوند كه باید برای روابط اجتماعی خودشان پول بپردازند، یعنی حتی برای ارتباط با انسانمنزوی می

نت بخرند تا بتوانند از ایميل برای ارتباط با دیگران استفاده كنند. مثال در شهرهای بزرگ غربی بدهند یا حق اشتراک اینتر

هایی روی صحبت پول بپردازند، حتی در اماكن عمومی آگهیشوند برای داشتن یک همسالمندانی كه تنها هستند وادار می

كنند برای سالمندانی كه برای خریدن رخواست پول میهای خيریه كه از شما دخورد از طرف انجمنبيلبوردها به چشم می

طور مجانی در اختيار خواهند وقت یک انسان دیگر را خریداری كنند، كه بهصحبت احتياج به پول دارند؛  یا به عبارتی، میهم

ی پول پرداخت. یعنی نشينی یا دوستآنها قرار نخواهد گرفت. پس حتی خود تجربه هم باید خریداری شود، باید برای تجربه هم

ها كه توضيح دادیم، كاالها هستند كه گيرد. و نکته اساسی این است كه در همه این موقعيتتجربه هم شکل كاالیی به خود می
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ای انتزاعی توانست ميانجی رابطهداری پول میبخشند. به عبارت دیگر، اگر در جوامع ماقبل سرمایهروابط ميان افراد را شکل می

های مبادله است كه اصوال تماس ميان داری فقط رابطه ميان كاالها یا ارزشو انسان باشد، اینک در جهان وارونه سرمایهميان د

سازد. در واقع شگرد متفکرانی نظير آدورنو و بنيامين این بود كه نشان دادند در پس ظاهر پر زرق و برق و آدميان را ممکن می

 1930آب و علف. آدورنو در كتابی كه درباره ریچارد واگنر در دهه ه نيست جز یک بيابان بیسبز و خرم وجه مبادله چيزی نهفت

رغم ارزش پردازد. به زعم آدورنو، اپراهایی كه واگنر در اواخر قرن نوزدهم ساخت علینوشت به تفسير مفهوم فانتاسماگوریا می

آميزی آن در چند دهه پيش داشتند، یعنی از همان درهم هایی به شوهای فانتاسماگوریای پيش ازشان شباهتزیباشناختی

كننده كردند، و اركستر از دید بينندگان مخفی بود، امری كه تداعیتاریکی و نور، عناصر بصری و صوتی، استفاده می

 های رابرتسون بود.كردن فانوس و تجهيزات در نمایشمخفی

 پروژه ناتمام مکتب فرانکفورت -

ای كنند كه تاكيد متفکران مکتب فرانکفورت بر مبادله بيانگر پروژهفکران ماركسيست متاخر پافشاری میبا این حال برخی مت

ناتمام است، مگر آنکه پس از تامل بر وجه مبادله نگاه به سوی وجه توليد معطوف شود، چرا كه نهایتا نيروی مخرب 

داری ریشه دارد و این وجه توليد است كه خون ه توليد سرمایهبخشند در وجها و ارواحی كه عرصه مبادله را شکل میآشامخون

شود یابد سبب میمکد. پس تمركز صرف بر وجه مبادله كه در فتيشيسم كاالیی تجلی مییا كار مازاد را از پيکر بشریت می

بادله كار یا سرمایه یا كردن حقيقت مفرسای كار كه متعلق به حيطه توليد است پنهان بماند. این پنهانشرایط سخت و طاقت

كند همان مفهوم نهادن بر واقعيت وجود استثمار است، و البته نقابی كه استثمار را پنهان میدستمزد عمال به معنای سرپوش

پيشرفت بدون بها و ابدی است كه ليبراليسم از آغاز بر آن پای فشرده است. ولی مساله اساسی كشف منشأ ارزش یعنی همان 

ای كه اگر مخفی بماند درک ما از فرایند توليد محدود خواهد شد به حركت هيوال یا غول سرمایه كه ت، كار زندهكار زنده اس
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شود. همه چيز در سان، تصویر سرمایه از خودش به مثابه امری قائم به ذات تصدیق میكند. بدینوقفه سرمایه توليد میبی

روی، باید بتوانيم به قعر مغاک توليد یا آنچه از كار زنده به چشم بخورد. از این آنکه اثریشود، بیتوليد برای توليد خالصه می

ای كه شویم، همان عرصهكند سفر كنيم. در این سفر نخست با روابط توليد مواجه میماركس از آن به مثابه دوزخ دانته یاد می

گيرد. جهان گوتيکی های كارگران صورت میبهای حيات بدنشود، ولی این توليد و بازتوليد به در آن كار توليد و بازتوليد می

هایی است كه كار در آنها برداری از عرصهكشد در ورای نقاط مبادله كاالها گویای نقشههای ماركس به تصویر میكه توصيف

مره یعنی با وضعيت جریان دارد. در واقع این مقطعی است كه در آن استثناء تبدیل به قاعده ميشود، و دوزخ با زندگی روز

كند. در این با یادآوری دانته به همين دوزخ اشاره می« سرمایه»گردد. ماركس در فصل هشتم كتاب عادی و هميشگی یکی می

طرف و خنثی به كار دستمزدی، یعنی همان نگاه اقتصاد سياسی پردازد و هر نوع نگاه بیفصل او به توصيف روز كاری می

 كند رنگ و بویی علمی به خود گيرد.نگاهی كه سعی می كند،كالسيک را نقد می

های اقتصاددانان كالسيک كه كار گوییاما به گفته متفکرانی نظير هری هاراتونيان و ماسيميليانو تومبا، در تقابل با كلی

هيت استثنایی و دانند، ماركس همه توجه خود را معطوف به مادستمزدی را فقط یک نمونه از پدیده عام و كلی مبادله می

شده بر حقيقت كار بدنی و شرایط الزم برای نگر است، یعنی نگاهی متمركزنگر بلکه جزئیكند. نگاه او نه كلیرازآلود كار می

آید و از كشيدن ارزش مبادله از بدن كارگر، نگاهی متمركزشده بر وضعيتی كه در آن از سویی بدن كارگر به انقياد در میبيرون

دهد. این نوع كار جانفرسا طبيعی نيست بلکه باالجبار و با تحميل همين بدن در برابر استثمار مقاومت نشان میسوی دیگر 

توان از منظر مبادله اندازد. و این خشونتی است كه به هيچ وجه نمینظمی مکانيکی و انتزاعی بر هستیِ هر روزه كارگر سایه می

های دوزخ دانته را پشت داری حتی در همان مرحله مانوفاكتور نيز دهشتاركس، سرمایهبه ماهيت و ابعاد آن پی برد. به گفته م

های توليد گواه دورشدن او از اقتصاد سياسی است، اما جهت این سر نهاده بود. نزول اندیشه علمی ماركس به درون عرصه
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اگر »كشند. به گفته تومبا، كنند و رنج مییهایی است كه كار محركت نه به سوی مجردات آسمانی بلکه معطوف به مادیت بدن

كند، علم ماركسی همان علم ها را به ارواح بدل میها و بدناقتصاد سياسی نوعی فانتاسماگوریا است كه ارواح را به بدن

شود كه ناپذیری ارزش مصرف است. محدودیت نگاه علمی اقتصاد سياسی فقط در این نکته خالصه نمیفرامفهومی تقليل

دارانه را ابدی سازد، چنان نيست كه گویا اقتصاد سياسی به سادگی جای خود را به كوشد شکل توليد سرمایهاقتصاد سياسی می

 «علمی برتر یعنی علم ماركسی بخشيد. درست برعکس، این ماركس بود كه اصوال مفهوم دیگری از علم را به كار گرفت.

 داریوارونگی در فرایند توليد سرمایه -

توان ماندن عرصه توليد فقط ناشی از سانسور اخالقی رنج كارگر و ستم كارفرما نيست. به زبان الكانی، مینادیده و پنهان اما

نشدنی در جامعه بورژوایی است، یعنی این نکته كه در تقابل با دیدگاه طبيعی گفت این عرصه حاوی همان امر واقعی و نمادینه

ساختن نيازهای بشر، بلکه افزایش ارزش سرمایه به ميانجی داری نه برآوردهليد در سرمایهگرای عقل سليم، هدف توو انسان

شود و نوعی وارونگی داری ارزش مبادله نماینده ارزش مصرف میمصرف كاالی كار است. در فرایند توليد سرمایه

(Inversionصورت می )اعی و كلی به مثابه یک خصيصه امر معناست كه به جای آنکه امر انتزگيرد. این وارونگی بدین

تواند به ميانجی امر انتزاعی و در هيات انضمامی و ملموس ظاهر شود، بر عکس این امر انضمامی و ملموس است كه فقط می

كند و فرم ظاهری آن متجلی شود. باید در نظر داشت كه وقتی یک فرماسيون اجتماعی برای مصرف مستقيم جامعه توليد می

كند این توليد متفاوت است با توليد در یک فرماسيون اجتماعی كه از ابتدا برای مبادله و افزایش د آن را مبادله میفقط مازا

گيرد. اگر ما مفهوم كاال را به جوامع غير تنها در فرماسيون اجتماعی دوم صورت می« كاال»كند. توليد ارزش توليد می

ریب خواهد بود كه از مفاهيمی مدرن نظير آزادی فردی یا جامعه مدنی برای درک داری تسری دهيم، به همان اندازه غسرمایه

هر گونه محصول كار در همه مراحل تحول جامعه »گوید: جوامع پيشامدرن بهره ببریم. به همين دليل است كه ماركس می
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عه است كه این محصول به كاال معادل یک شیء یا ابژه مصرف است، ولی تنها در یک دوره تاریخی خاص از رشد و تحول جام

شده برای توليد یک شیء مفيد به یکی از خصایص عينی آن شیء، یعنی ای كه در آن كار مصرفشود، همان دورهبدل می

گرفتن این حرف ماركس، به یک محصول بنگریم بدون توجه به مراحل توليدش ولی اگر با نادیده« گردد.ارزش آن، بدل می

داری تعلق دارند ساختن مفاهيمی كه تنها به وجه توليد سرمایهویم و درست همين جاست كه فرایند ابدیشدچار فتيشيسم می

شود. انگار هميشه وضع به شود، و این وجه توليد كه خود یک محصول تاریخی است حقيقتی فراتاریخی و ابدی میآغاز می

داری است كه در آن محصولی كه تحت عنوان كاال د سرمایهفرد وجه توليبههمين منوال بوده است. پس این ویژگی منحصر

شود فقط یک ابژه مصرف نيست، بلکه كاركرد اصلی آن این است كه حامل ارزش است. ماركس به خوبی نشان توليد می

همين رو  افتد و ازداری است و در روابط غيرسرمایه داری اتفاق نمیای مختص جامعه سرمایهدهد كه این وارونگی پدیدهمی

ای برخورد كرد. توان با چنين پدیدهداری نمیداری و در جوامع غيرسرمایهای است مختص جامعه سرمایهفتيشيسم هم پدیده

رو، در تقابل با جامعه فئودالی شود. از اینداری است كه نيروی كار، انتزاعی و در نتيجه غير شخصی میفقط در جامعه سرمایه

داری ناپذیرند، در جامعه سرمایهه در آنها هم كار و هم سلطه از روابط شخصی و خویشاوندی جدایییا روابط پدرساالری ك

 حاكم و كارفرمای اصلی همان ساختار فتيشيستی كاالهاست.  

جه كند و ما باز هم با نوعی وارونگی مواشدن كار آدمی را نيز به جزئی مکانيکی از فرایند توليد بدل میانتزاعی و غيرشخصی

گيرد و زمان كار انسانی، و در جای اینکه فرایند توليد در اختيار انسان باشد، افسار انسان را در دست میشویم، یعنی بهمی

سازی كارهایی كه از لحاظ كيفی كامال با هم تفاوت دارند از شود. یکساننهایت خود حيات انسان، مقهور توليد برای ارزش می

شود برای افزایش ای میبه جای آنکه نيروی كار صرف توليد ارزش مصرف مشخصی شود، وسيلهشود كه این امر ناشی می

شوند و اساسا این فرایند نسبت به ارزش. پس نتيجه وارونگی این است كه كاالها به منزله نمایندگان نيروی كار مبادله می
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شود زمان كاری است كه از ت است. آنچه مبادله میتفاومشخصات كيفيتی كار و نيز انسان یا كارگری كه منشأ كار است بی

داری است. در نهایت، قانون ارزش به قانونی كلی و كار از مختصات بارز سرمایه« شدنهویتبی»هرگونه تعينی زدوده شده. پس 

نوعی امر استعالیی شود به كند تبدیل مییابد و زمان كار انتزاعی كه بر روابط توليد فرمانروایی میجهانشمول استحاله می

 ساختن خود تجربه اقتصادی. جدید، یعنی نوعی چارچوب برسازنده یا یک مبنای پيشينی و استعالیی برای ممکن

كه گفتيم، هر چند دیدگاه فتيشيستی ميتواند زیروبم مکانيسم بازار را نشان دهد، در عين حال روی كل مسيری كه پس چنان

گذارد. پس اگر بخواهيم تعریفی كلی از مفهوم فتيشيسم ارائه دهيم، باید بگویيم فتيشيسم میانجامد سرپوش به توليد كاال می

اند. به عبارتی، فتيشيسم تصویری ترسيم كند كه تو گویی كاالها اصال توليد نشدهنگاهی است كه ایماژی از كاالها ایجاد می

زمان چيزی نيست جز یی كه هيچ منشائی ندارند؛ و این عرصه بیزمان. كاالهازمان، دنيای كاالهای بیكند از یک دنيای بیمی

شود فانتاسماگوریا. وقتی ارزش مصرف كاالها یا ارزش كاری كه در كاالها رسوب كرده از پيکر كاالها محو شود، آنچه توليد می

طش ما برای تصاحب كاالهای همواره یکسان خواهد بود، یعنی همواره چيزی نخواهد بود جز ارزش مبادله. به همين ترتيب، ع

رسد، در واقع امری تکراری های مصرفی. آنچه به ظاهر نو به نظر میجدید رابطه مستقيمی دارد با تخریب تجربه واقعی ابژه

های پر پایان با پر كردن عرصه تجربه از خروارها آشغالگذارد. جنون و شهوت نوآوری بیاست كه بر فقدان امر نو سرپوش می

كند. ما دائما با سان، تجربه امر واقعا نو را ناممکن میكند و بدینهای حسی و ذهنی آدميان را عقيم میبرق عمال تواناییزرق و 

كند خود وجه توليد و استثمار نهفته در آن است. پس گاه تغيير نمیشویم ولی آنچه هيچكاالهای به ظاهر متفاوت مواجه می

های خود ، ویرانی تجربه تاریخی است و گرفتار شدن در زمان حالی ابدی كه گرد تاریخ را از گامآنچه فانتاسماگوریا بيان ميکند

 پوشاند.شدگی، كاالها را در مهی غليظ میهوای مسخوهوای جادویی، حالوتکانده است. این حال

 وارگی عينیبت -
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كنند، عصر مدرن بار دیگر تاكيد می «تيک روشنگریدیالک»طور كه آدورنو و هوركهایمر در كتاب و بدین ترتيب است كه همان

سازی. ماهيت فتيشيستی كاالها خود نتيجه شود به شکل جدیدی از اسطورهزدایی خود بدل میشود. اسطورهمقهور اسطوره می

شود، میكند. وقتی تحقق و افزایش ارزش مبادله جانشين سودمندی ماهيت اجتماعی كاری است كه این كاالها را توليد می

شوند. پس وقتی اند، دست به دست میشکل انسانی را در خود خفه كردهشکلی كه كار بیهای بیانبوه كاالها در هيات توده

گيرند، به واقع گوید روابط اجتماعی ميان اشياء جای روابط اجتماعی ميان آدميان را میماركس در بخش فتيشيسم كاالیی می

گيرند و مثل اشباحی جان یا كاالها جان میآلود فانتاسماگوریا اشياء بیسازد. در فضای وهمارونه میجان را ونسبت جاندار و بی

كنند كه حقيقتا گران ایجاد میشوند و این توهم را در نظارهتراویدند در فضا شناور میكه از دستگاه رابرتسون بيرون می

كنندگان نيستند. وقتی ها هم چيزی بيش از مصرفاند و انسانيچ توليد شدهآید كه كاالها از هاند. این توهم به وجود میزنده

كنند، سرمایه نيز در هيأت شبحی داری به همه خلل و فرج زندگی و روابط اجتماعی رخنه میمقوالت بنيادین توليد سرمایه

س به تبعيت از ماركس، باید بر این شود، شبحی از یک زمان حال فراسوی زمان. پفناناپذیر بر صحنه منجمد تاریخ ظاهر می

شدن نگاه بر وجه گردش و امر تاكيد ورزید كه فتيشيسم تنها ناشی از یک نوع تحریف یا اعوجاج بصری نيست، بلکه نتيجه ثابت

شدن مبادله است. حاصل این نگاه فقط یک ایماژ نيست، بلکه در عرصه كنش اجتماعی واجد عواقبی ملموس است. اتميزه

شوند كه محصول كار خصوصی باشند، یعنی های مصرف تا آنجا كاال محسوب میترین این عواقب است. ابژهها یکی از مهمانسان

شوند ها تنها زمانی با یکدیگر مواجه مییابد. توليدكنندهكاری كه ارتباطش با كارهای دیگر قطع شده و در نوعی خأل تحقق می

توانند روابطی اتميزه و انتزاعی با بقيه وار و انتزاعی تنها مینی توليدكنندگان اتمكنند، یعكه كاالهاشان را مبادله می

كند و هر چند دار تنها برای سود خود توليد میتوليدكنندگان )كه موقعيتی مشابه دارند( داشته باشند. توليدكننده سرمایه

ها ظاهری است، چرا كه اَعمال ارادی فردی در این مبادله رسد، این آزادی فقط امریظاهرا آزاد و برابر با دیگران به نظر می

« اجتماعی»ها و روابط ميان انسان« مادی»جایی ندارد، در واقع به قول ماركس، آنچه در اقتصاد بورژوایی واقعيت دارد روابط 
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برای فروید فتيشيسم ميان اشياء است. فتيشيسم نه امری ذهنی یا تخيلی، كه امری عينی و ابژكتيو است. همانطوری كه 

مستلزم نوعی جابجایی است، یعنی جابجایی ابژه جنسی عادی با ابژه دیگری كه هدف آن كاميابی جنسی عادی نيست، برای 

ماركس هم فتيشيسم بر نوعی جابجایی استوار است، همان جایگزینی ارزش مصرف با ارزش مبادله كه در مقام  یگانه هدف 

زند. نگاه ماركس به جامعه كمونيستی به نوعی ریشه در همين مقوله دارد، ی از كاميابی را كنار میواقعی فرایند توليد هر شکل

شوند، و مصرف رسد، خود طبقات محو میای باشد كه در آن نزاع طبقاتی به پایان میزیرا جامعه كمونيستی قرار است جامعه

یک محصول بر اساس سودمندی اجتماعی آن تعيين خواهد شد.  دیگر در خدمت زمان توليد نخواهد بود. بر عکس، زمان توليد

تعيين زمان توليد بر پایه سودمندی اجتماعی نه تنها موجب دگرگونی شيوه توزیع زمان ميان فراغت و كار خواهد شد، بلکه 

نيتی كه در شکل علمی را هم دگرگون خواهد كرد، همان عقال-ماهيت خود توليد و همچنين مبنای آن، یعنی عقالنيت تکنيکی

 كردن جسم و نيروی حياتی كارگر است.اش مسبب سلطه بر طبيعت و مثلهفعلی

پيامد تمركز نگاه بر عرصه مبادله ظهورآن توهمی است كه استحکام جوامع امروزی در گرو بازتوليد آن است، همان توهم وجود 

ها شود كه ستيزها و نابرابریاویه دید چنين وانمود میهای آزاد برخوردار از حقوق و مصرف كنندگان مختار. در این زسوژه

توانند حل شوند. تئوری عدالت توزیعی جان رالز، به زعم تومبا،  مثال بارزی است از منظری كه وضع موجود را تبدیل به می

كند كه چگونه یسياسی، بدین دلخوش م -كردن ایده تغيير ساختار اجتماعیكند و در نتيجه با فراموشواقعيتی ابدی می

آنکه زمان رالز، تنها پيشرفت وجود دارد بیتری اداره كرد. در جهان بیهای اتميزه را بطور منصفانهتوان روابط ميان انسانمی

 تغييری در كار باشد.

ليد تاریخی گيری و بازتونکته پایانی تاكيد دوباره بر واقعيت عينی فانتاسماگوریا و نقش ساختاری فتيشيسم كاالیی در شکل

های اخير واجد داری است. این تاكيد، به ویژه به لحاظ تحول نظری ماركسيسم و نقد اقتصاد سياسی در دههجامعه سرمایه
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ترین و مشهورترین شک لویی آلتوسر مهمپردازان ماركسيست كه بیهای پایانی قرن بيستم، برخی نظریهاهميت است. در دهه

را نشانه بقای « سرمایه»رفتن همين واقعيت عينی، حضور مضمون فتيشيسم كاالیی در جلد اول گآنهاست، تا حدی با نادیده

در آثاری چون « ایدئولوژی آلمانی»دانند. همان ماركسی كه پيش از نگارش گرای ماركس جوان میكمرنگ دیدگاه انسان

داری را به عنوان شکل فلسفه هگل، مناسبات سرمایهگرفتن از نظریه بيگانگی سوژه در فلسفی با الهام-های اقتصادینوشتهدست

عام از خودبيگانگی نوع بشر مورد نقد قرار داده بود. پيوند نزدیک ایده فتيشيسم با بسياری از مضامين نظری كسانی چون لوكاچ 

نتاسماگوریا و كرد كه فاو آدورنو كه آشکارا نماینده ماركسيسم هگلی محسوب ميشدند، این ادعای آلتوسر را تقویت می

فتيشيسم را باید آخرین بقایای تاثير مخرب هگل دانست كه تبدیل ماركسيسم به علم نتيجه خالصی از آن بود. تردیدی نيست 

با نظریه ازخودبيگانگی ماركس جوان از بسياری جهات شباهت دارد. اما معرفی « سرمایه»كه مضمون فتيشيسم در كتاب 

شدن ماركسيسم يست هگلی پيش از آنکه با واقعيت خوانا باشد، نتيجه تاكيد جزمی بر علمیماركس جوان به مثابه یک اومان

نقد اقتصاد سياسی بود نه ارائه روایتی دیگر از اقتصاد سياسی. « سرمایه»است. نباید فراموش كرد كه هدف ماركس از نگارش 

ه صرفا تحليل علمی آن. كنار زدن اشباح واقعی بقای ماركسيسم در مقام انقالب مستلزم تغيير واقعيت تاریخی است و ن

رو، هرگونه تردید نسبت به واقعيت عينی فتيشيسم عمال مبارزه شود. از اینفانتاسماگوریا جزء اصلی این تغيير محسوب می

يشيسم شدن اذهان تقليل خواهد داد. حفظ مضمون فتای فرهنگی و تبليغاتی برای روشنطبقاتی كارگران را تا سطح مبارزه

 داری یکی از شروط ایجاد سياست و كنش انقالبی است.كاالیی به عنوان جزئی ضروری در ساختار مناسبات سرمایه

 

 


