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  سه چهرۀ بیل گیتس

 زادهکسری بردبار مقدم و سامان قربانترجمه: ، اسالوی ژیژک

 

 برای سخن راندن دربارۀ بیل گیتس چیزی بیش از یک حکایت وجود دارد.

ست: حدود ربع قرن پیش، پسری جوان با قرض گرفتن مقدار بسیار کمی پول از اولین حکایت، حکایت موفقیت آمریکایی

ترین گواه از تازه –ست ترین مرد در دنیااندازد، کسی که اکنون ثروتمندهمسایگان و بستگانش شرکتی در گاراژ خود راه می

 ترین شکلش.های نامتناهی آمریکا، رویای آمریکایی در نابفرصت

آید، ارباب بدیمن با لبخند عجیبش، کسی که همۀ ما عاشق متنفر سپس، حکایت بیل گیتس انحصارطلب شرور به میان می

ی پارانویای آمریکایی. این حکایت، فارغ از روی دیگر همان رویای آمریکایی، یکی از فیگورهای آرمان –بودن از او هستیم 

ای دیگر اش بر افسانهدارانۀ خود، نسبت به حکایت اول کمتر ایدئولوژیک نیست: این حکایت تکیهسرمایه-ظاهر ضد موضع به

واترگیت گرفته تا  نگارانکند )از روزنامهاست، افسانۀ آزادی آمریکایی، افسانۀ مبارزی که در راه آزادی نهادهای بد را ویران می

گونۀ مبارزات اجتماعی است: باور به نقش وارهسازی بتنوام چامسکی(. به طور خالصه، وجه اشتراک این دو داستان، شخصی

 کلیدی فرد قهرمان.

« پایان کار»صنعتی که در آن -ای پساوجود دارد، مظهر جامعه« 1اصطکاکداری بدون سرمایه»دست آخر، حکایت بیل گیتس 

پیروز پوش شوار مشکیوافزار و جوان نِرد بر مدیر ارشد پیر کتافزار بر سختکنیم، ]حکایتی[ که در آن نرمرا مشاهده می

است از هکرهای )سابقی( که ساعات  های جدید، نظارت خارجی کمی وجود دارد، صحنه پردر دفاتر مرکزی شرکت –شود می

                                                 
1 .frictionless capitalismداران دیگر داری است که در آن سرمایهداری نرم، قسمی سرمایهاصطکاک، یا سرمایه داری بدون: سرمایه

دهند. در بهبود اوضاع جهان انجام می پذیرند و اقدامات عملی در جهتهای تولید سود نیستند، بلکه مسئولیت اجتماعی میماشین صرفاً

ای دارند. طرفداران این ایده، معتقدند که کنندهدیجیتال نقش تعیین هایست، تکنولوژیاین ایده که از طرف بیل گیتس ارائه شده ا

 سازد.داری را مهیا میبرای ساختن این قسم از سرمایه تکنولوژی شرایط الزم
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برند و غیره. پس، این سه داستان چطور به هم ربط پیدا های مجانی در فضاهای سبز لذت میکنند، از نوشیدنیزیادی کار می

داری کنند؟ بگذارید با همان روش آشنای مارکسیستی شروع کنیم، با آخرین روایت آن، که دربارۀ تحول تاریخی سرمایهمی

 .است

آن است « پساصنعتی»داری جهانی در شکل اگر بخواهیم به تعبیر هگلی بگوییم احتماالً فقط در این دوران و در درون سرمایه

مارکس  2گرایانۀتطور-بار دیگر از پند بدآوازۀ ضدبه سطح مفهومی خود رسیده: شاید باید یک« داری واقعاً موجودسرمایه»که 

آناتومی انسان دربردارندۀ کلیدی برای درک »گوید ز هگل گرفته شده است( پیروی کنیم، که می)که تصادفاً، کلمه به کلمه ا

آراییِ اجتماعی، باید از ، که یعنی، برای به تصویر کشیدنِ ساختارِ مفهومیِ ذاتیِ صف«سانان استآناتومی بوزینه

داری را در تقابل میان آنتاگونیستم ابتدایی سرمایه همانطور که مشهور است، مارکس[ 1]ترین فرم آن شروع کنیم.یافتهتوسعه

های یابد، ساحت ارزشهای این تقابل کامالً تحقق میداری، توانمندیای تعیین کرد: در سرمایهارزش مصرفی و ارزش مبادله

های تولیدی و نیازهای دهد، که از ظرفیتکند، و به شبح خودران و سوداگر سرمایه تغییر شکل میای استقالل پیدا میمبادله

کند. مارکس خود همین مفهوم بحران اقتصادی را از مردمِ واقعی تنها به منزلۀ جسمانیت گذرای غیرضروری خود استفاده می

مولدی ]که باور دارد[ پول با خود پول -دهد که واقعیت با توهم سراب خوداین شکاف اخذ کرده است: بحران زمانی رخ می

هایی که روز به روز تواند تا ابد ادامه یابد، و الجرم در بحراننمی 3این جنون نظرورزانه -یابد طبیق میآورد، تبیشتری می

ای ریشۀ اصلی این بحران شود. برای مارکس شکاف میان ارزش مصرفی و ارزش مبادلهمیشود، منفجر زورشان بیشتر می

خود را، بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی مردم واقعی دنبال  وار خاصدیوانهای مسیر و رقص است: منطق ارزش مبادله

طور به نظر برسد که این تحلیل امروزه بیش از هر تحلیل دیگری تحقق پیدا کرده است، زمانی که کند. ممکن است اینمی

                                                 
2.anti-evolutionist 
3. speculative 
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از یک سو، فرضیات  ناپذیر است:اقعی به صورت آشکار در حال رسیدن به حجمی تقریباً تابوتنش میان عالم مجازی و امر 

کنند؛ و از سوی دیگر، واقعیت را واری دربارۀ آینده، ادغام و غیره داریم، که منطق ذاتی خودشان را دنبال میخودمدارانۀ دیوانه

رسد. محیطی، فروپاشی زندگی اجتماعی در جهان سوم، مرض جنون گاوی، و غیره از راه می داریم که در لباس فجایع زیست

داران پارادایمی ظاهر شوند، و به همین دلیل توانند به منزلۀ سرمایهداران سایبری امروزه میطر است که سرمایهبه همین خا

« اصطکاکداری بدون سرمایه»تواند دربارۀ فضای سایبر به منزلۀ مهیا کنندۀ چارچوب آنچه به آن است که بیل گیتس می

بودگی م یک اتصال کوتاه ایدئولوژیک بین دو نسخه از شکاف میان واقعیت و مجازگوید، رویاپردازی کند. آنچه در اینجا داریمی

گون سرمایه، و شکاف میان واقعیت تجربی و واقعیت مجازیِ فضای است: شکاف میان تولید واقعی و ساحت مجازی/ شبح

یابند، ی بالفعل تداوم می«هاصطکاکا»از این قرار است: از آنجا که « اصطکاکداری بدون سرمایه»سایبر. وحشت واقعی شعار 

گیرند؛ به همین دلیل روند که خارج از جهان پساصنعتی پسامدرن ما قرار میهای زیرینی میشوند و به سوی الیهناهویدا می

ۀ ارتباطاتِ دیجیتالی شده، ابزارهای تکنولوژیکی و غیره، همواره با این تصور که یک فاجع« اصطکاکِبدون »است که عالم 

 اند.شود، تسخیر شدهدهد که منفجر میشمول در گوشه و کنار چشم به راه است و در هر لحظه هشدار میجهان

، ارتباط «داری فرهنگیسرمایه»در  [2]نامد.می« داری فرهنگیسرمایه»شدن را کین این مرحلۀ جدید از کاالییجرمی ریف

سازد، بلکه برعکس، محصول تصویر را نمایان ر محصول را نمایان نمیشود: تصویتصویر)ش( معکوس می -میان ابژه با نماد

مثالً، یک سیب ارگانیک را، چرا که نمایانگر تصویری از یک سبک زندگی  –کنیم ما محصولی را خریداری می [3]سازد.می

رسد، مانند مورد کنسرتو شود، این واژگونی به سرحد خود میسالم است. وقتی مشارکت ثانوی به هدف اصلی و غایی بدل می

پسند متن فیلم عاشقانه، پراحساس و عامهها سال پیش، وقتی موومان دوم آن برای موسیقی پیانو شمارۀ بیست موتزارت: ده
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« رسمی»های ضبط شده ، مورد استفاده قرار گرفت، ]از آن به بعد دیگر[ قاعده بر این شد که نسخه4الویرا مادیگانسوئدی، 

سان، بدین –)الویرا مادیگان(  20یعنی بنویسند: موتزارت، کنسرتو پیانو شمارۀ  –م را در عنوان خود اضافه کنند هم اسم فیل

ایم. روح را خریدهدهیم، در واقع تجربۀ آن ملودرام رومانتیک بیکنیم و به آن گوش میفشردۀ آن را خریداری میوقتی که لوح 

زنند )به جای خرید آنالین( سر می« واقعی»های دلیل اصلی این که چرا بسیاری از مردم هنوز به فروشگاهدر همین راستا، 

، بلکه به این دلیل است که شما «نگاه کنید و دست بزنید»توانید محصوالت را در آنجا چندان به این دلیل نیست که شما می

 [4]«.فریحی لذت ببریدوگذار خود به منزلۀ یک فعالیت تاز گشت»توانید می

دارانۀ منابع رحمانۀ سرمایهدهد، همان اعتراض اکولوژیکی علیه استثمار بیهمانطور که مثال خرید سیب ارگانیک نشان می

سازی/ شدن تجارب شده است: اگرچه اکولوژی خودش را به منزلۀ اعتراضی علیه دیجیتالیطبیعی نیز، پیشاپیش گرفتار کاالیی

پذیری و کند و از بازگشت به تجربۀ مستقیم واقعیت مادی و حسانی با وجود آسیبدگی روزمرۀ ما لحاظ میسازی زنمجازی

برای مثال، وقتی  –شود کند، خودِ اکولوژی به منزلۀ یک سبکِ زندگیِ جدید برند میبینی آن دفاع میاینرسی غیرقابل پیش

سبک زندگی سالم و سازگار با »اپیش فرهنگی خاص، تجربۀ یک خریم، در اصل یک تجربۀ پیشمی« مواد غذایی ارگانیک»

کند: اخیراً در یک آگهی تبلیغاتی که صدق می« واقعیت»ایم. و همین امر درخصوص هر بازگشتی به را خریده« محیط زیست

ل رقص با موسیقی های اصلی تلویزیون آمریکا پخش شد، گروهی از مردم عادی را در حاای در تمام ایستگاهبه صورت گسترده

آیرونی ماجرا از این «. گوشت گاو. غذای واقعی برای مردم واقعی»داد، و پیام همراهش این بود: کانتری و پختن کباب نشان می

«( واقعی»های طبقۀ کارگر محلی قرار است که گوشت گاوی که در اینجا به منزلۀ نماد یک سبک زندگی معین )آمریکایی

                                                 
4. Elvira Madigan (1967) 
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شود، مصرف می« قالبی»ی 5های که توسط یاپی«ارگانیک»ر شیمیایی و ژنتیکی، نسبت به مواد غذایی شود، از نظشناخته می

 کاری شده است.بیشتر دست

شدن مستقیم تجربۀ ماست: آنچه در بازار خریداری ، کاالیی«مدرنپسا»داری آنچه امروزه شاهد آن هستیم، ویژگی بارز سرمایه

اند خواهیم مالک آنها باشیم، و بیشتر و بیشتر تجارب زندگیهایی مادی( که میصوالتی )ابژهکنیم ]دیگر[ کمتر و کمتر محمی

های ]محصوالت[ تجارب رابطۀ جنسی، خورد و خوراک، ارتباطات، مصرف فرهنگی و مشارکت در یک سبک زندگی. ابژه –

شوند تا ما را ای به صورت رایگان ارائه میر فزایندهروند، که به طومادی برای چنین تجاربی صرفاً به منزلۀ پشتیبان به کار می

ساله ارائه های همراه رایگان که در صورت بستن قراردادی یک )مانند تلفن [5]راستین اغوا کنند« کاالی تجربی»در خرید 

 شوند(:می

کشند. ت پشتیبان را بر دوش میای خصوصیاکند، کاالها به طور فزایندههمانطور که تولید فرهنگی بر اقتصاد سیطره پیدا می

پردازند. آنها اهمیت شان معانی فرهنگی مبسوط به ایفای نقش میشوند که پیرامونای صرف بدل میآنها به بستر یا زمینه

ی شوند تا به اجراآورند. آنها کمتر به اشیا و بیشتر به ابزار بدل میدهند و اهمیت نمادین به دست میمادی خود را از دست می

 [6های زیسته سهولت ببخشند.]تجربه

خریم، ما دست آخر )زمانِ( شود: ما دیگر اشیا را نمیارجاع هگلی تبدیل می-منطق مبادلۀ بازار در اینجا به نوعی هویت خود

سان برداشت فوکو در خصوص تبدیلِ خودِ خویشتن به اثر هنری تاییدی غیرمنتظره کنیم. بدینمان را خریداری میزندگی

های نام در دوره کنم؛ روشنگری معنوی خود را با ثبتسازی خریداری میهای بدنیابد: من بدن خود را با مراجعه به باشگاهمی

                                                 
5 yuppiesعبارت  : یاپی خالصۀ«fessionalyoung urban pro »و دورۀ سیاست  80اند که در دهۀ ها قشری از جامعهاست. یاپی

گیرند. برای کسب اطالعات هم پیشی می هایی که در تظاهر و فخرفروشی و ولخرجی ازو تاچر پدیدار شدند. تازه به دوران رسیده ریگان

 بنگرید. ،«هایبه خوش آمد یاپ»با عنوان  بیشتر، به مقالۀ پویا رفویی در روزنامۀ شرق،
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هایی که میها و مالقات با آدمکنم؛ شخصیت اجتماعی خود را با رفتن به رستورانآموزشی مدیتیشن استعالیی خریداری می

 کنم، و غیره.ری میخواهم با آنها بُر بخورم خریدا

توان استدالل کرد که ]این تغییر[ دارانه به نظر برسد، میاگرچه این تغییر ممکن است به منزلۀ گسست از اقتصاد بازار سرمایه

رساند. اقتصاد بازار صنعتی شامل شکاف زمانی میان خرید کاال و مصرف آن است: از نقطه منطقش را به اوج برآیند خود می

افتد )آنچه خریدار با آن انجام آنچه پس از آن اتفاق می –فروشد ای است که او کاال را میه، ماجرا مربوط به لحظهنظر فروشند

خودِ مصرف، کاالی شود، و شدن تجارب، این شکاف بسته میدهد، مصرف مستقیم کاال( برایش مهم نیست. اما در کاالییمی

جامعۀ مدرن و اجتماع آن حک شده  6گرایانۀن این شکاف در همان منطق ناماگرچه، امکان بسته شد شود.خریداری شده می

کند، و چون این ارزش مصرفی است. به عبارت دیگر، از آنجا که خریدار کاالیی را به دلیل ارزش مصرفی آن خریداری می

های ر گرداندن خود و سایر آدمکنم، این کار را به خاطتواند درون اجزاء آن تجزیه شود )وقتی یک لندرور خریداری میمی

دهم(، گام بعدی برای نشان دادن مشارکتم در یک سبک زندگی معین مرتبط با آن انجام می عالوه بر اینپیرامونم، و 

رود )لیزینگ خودرو به جای شدن و فروش مستقیم این اجزا میای ]در این فرآیند[ وجود دارد که به سمت کاالییمنطقی

گرایانۀ تجربۀ سوبژکتیو قرار دارد: چون تجربۀ سوبژکتیوِ مصرفِ . بنابراین، در پایان این جاده، واقعیتِ نفسخرید آن و غیره(

فردی هدف غایی تولید به صورت کلی است، آیا منطقی نیست ابژه را دور بزنیم و مستقیماً تجربه را بفروشیم؟ و شاید، عوض 

ر در حالت غالب سوبژکتیویته )از سوژۀ بورژوازیِ کالسیکِ متمرکز بر مالکیت شدن تجارب به منزلۀ نتیجۀ تغییتفسیر کاالیی

متمرکز بر وفور تجربیات خود(، باید بیشتر خودِ این سوژۀ متلون را به منزلۀ تأثیر « مدرنِپسا» 7ها تا سوژۀ متلونِابژه

 [7]شدن تجربه فهم کرد.کاالیی

                                                 
6. nominalist 
7. Protean 



www.thesis11.com 

بندی را مجدداً صورت« وارگی کاالییبت»و « وارگیشی»وم مارکسیستی یعنی کند مباحث مرسالبته، این به جد وادارمان می

گری ای جامد که حضور پایدار آن میانجیواره به منزلۀ ابژهکنیم، ]البته[ تا آنجا که این مباحث همچنان بر مفهوم بت

رسد که از خودِ خود می قاً زمانی به اوجوارگی دقیسازد، متکی باشند. به طرزی پارادوکسیکال، بتاش را ناهویدا میاجتماعی

وارگی پول وقتی به شکل آید؛ بتسیال درمی« غیرمادی»گردد، به یک موجودیت مجازی می« زداییمادیت»واره بت

پول الکترونیکی فرم سوم به حساب –گردد رسد، وقتی آخرین رد پاهای مادیتش ناپدید میآید به اوج میالکترونیکی درمی

ای نشانه»طور مستقیم تجسم ارزش خود است )طال، نقره( و پول کاغذی، که هرچند که به« واقعی»، پس از پول آیدمی

خود متصل است. و فقط در این مرحله است، یعنی آن هنگام که  و بدون ارزش ذاتی است، اما همچنان به وجود مادی« صرف

 1000گیرد: من گون فناناپذیر را به خود مییت فرم یک حضور شبحشود، که در نهاپول به یک مرجع منحصراً مجازی بدل می

بدهی جایی در  –دالر بدهکارم  1000دالر به شما بدهکارم، و مهم نیست چه تعداد اسکناس مادی را بسوزانم، باز هم به شما 

، مانیفستشهور مارکس در است، که تز قدیمی و م« زداییمادیت»فضای دیجیتالِ مجازی ثبت شده است. تنها از طریق این 

الفظی بیشتری نسبت به آنچه وی معنای تحت« رودشود و به هوا میهر آنچه سخت و استوار است، دود می»بر این اساس که 

گون/ نظرورزانۀ سرمایه قرار کند، زمانی که نه تنها واقعیت اجتماعیِ مادیِ ما تحت تسلط حرکت شبحدر ذهن داشت پیدا می

به جای سوژۀ اینهمان با خودِ « خودِ متلون)»شده « گونشبح»صورت تصاعدی زمانی که خود واقعیت نیز بهگرفته، بلکه 

های های تصاحب شده(، به طور خالصه، زمانی که رابطۀ معمول میان ابژهقدیمی، سیالیت گریزان تجارب آن به جای ثبات ابژه

شوند، در حالی که ها به طور تصاعدی در تجارب سیال منحل میههای سیال وارونه شده است )ابژمادی مستحکم و اندیشه

نامد، داری میگون سرمایهدر این مرحله است که آنچه دریدا نمود شبح –اند( گونهتنها چیزهای ثابت، التزامات نمادین مجاز

 [8]یابد.تماماً فعلیت می
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دهد که از فروپاشی وع جدیدی از سوبژکتیویته سوق میبدین ترتیب ما را به سمت ن« داری فرهنگیسرمایه»تحلیل ذاتی 

های ای با آرمانکنندۀ نمادین به طور فزایندهآید. این فروپاشی دو وجه دارد: از یک سو، هنجارهای منعاقتدار پدرانه بیرون می

دین با ظهور مجدد شوند؛ از سوی دیگر، فقدان منع نماخیالی )موفقیت اجتماعی، تناسب اندام، و غیره( جایگزین می

چیز را به ای داریم که به شدت خودشیفته است، یعنی کسی که همهشود. بنابراین، ما سوژهفیگورهای ابرمن ددمنش کامل می

کند )این تعمیمِ منطقِ قربانی است: هر تماسی با موجود منزلۀ تهدیدی بالقوه برای توازنِ خیالیِ متزلزلِ خود تلقی می

ای به من کشد، اگر او نگاه کوتاه فریبندهاگر دیگری سیگار می –شود نزلۀ تهدیدی بالقوه تجربه میشعور دیگر به مذی

وار، به جای اینکه به سازی خودشیفتهمحصور-دهد(؛ با این حال، این خوداندازد، آن لحظه مرا مورد آزار و اذیت قرار میمی

« لذت ببرِ»دستورِ  8آمیزر شود، او را به دست الطاف )نه چندان( شفقتنخورده شناوسوژه اجازه دهد آزادانه در توازنی دست

مستقیم از آرمان خیالی « 9سازیابرمن»اسیر قسمی « پسامدرن»سپارد. بدین ترتیب این به اصطالح سوبژکتیویتۀ ابرمن می

هستند، آن « مدرنپسا»نویس نامهشود، که ناشی از فقدان منع نمادین مناسب است؛ بهترین نمونۀ آن در اینجا هکرهای برمی

نویسی خودشان را در یک های برنامهاند تا سرگرمیهای بزرگ استخدام شدهافراد غیرمعقول و غیرعادی که توسط شرکت

درونی خودشان را دنبال  10محیط غیررسمی دنبال کنند. آنها ذیل این حکم قرار دارند که خودشان باشند، که خصیصۀ فردی

کنند صرفاً برخی قواعد ند هنجارهای اجتماعی پوشش و رفتار را نادیده بگیرند )چیزی که از آن اطاعت میکنند و مجاز

-شهر پیشارسد آنها قسمی آرماندیگر است(؛ بدین ترتیب به نظر میابتدایی در جهت تحمل مودبانۀ خصایص فردی یک

های آورید( و فعالیتی که در واقع پول به دست میشده )جای سوسیالیستی برای غلبه بر تقابل میان تجارت بیگانه

شود تا هاست، دلیلی که باعث میها سرگرمی آناند. به نوعی، شغل آنکنید( ساختهکننده )که برای لذت دنبال میسرگرم

                                                 
8. (not so) tender mercies 
9. superegoization 
10. idiosyncrasies 
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 ای را در تعطیالت آخر هفته داخل محل کار خود، پشت صفحۀ کامپیوتر سپری کنند: وقتی کسی بابتساعات طوالنی

طور غیرقابل گیرد که بهشود که در معرض فشار ابرمن قرار میاش این میگیرد، نتیجهاش حقوق میروی در سرگرمیزیاده

پسامدرن « زداییبیگانگی»ناپذیر سابق است. پارادوکس تحمل« اخالق پروتستانی کار]محور[ِ»تر از آن ای نیرومندمقایسه

کند یا های نوآورانۀ خصایصِ فردیِ نهفته در من با نهادی که یا آنها را درک نمیکانهجا نهفته است: دیگر تنش میان تهمین

سازد نیست: آنچه دستورِ ابرمنِ شرکتِ پسامدرن )مانند « هنجارمند»خواهد آنها را نیست و نابود کند تا من را می

شوم مصرف میای بیمن برای آنها در لحظه –مایکروسافت( نشانه گرفته، دقیقاً همین هستۀ خالقیتِ خصیصۀ فردی من است 

خود را از دست  «فرهنگی-ضد»ای که کارایی خرابکارانۀ کنم، لحظهمی« 11تمایل به کژوری»که شروع به از دست دادن این 

کش کنم. بدین ترتیب در اینجا اتحادی غریب میان هستۀ خرابکارانه و سررفتار می« عادی»ای بالغ دهم، و مانند سوژهمی

 شود. شخصیت من و شرکت بیرونی پدیدار می

وار و اضطراب ابرمن را بازتولید و جالب است بدانید چطور تصور عمومی از بیل گیتس این تنش میان رضایت خودشیفته

«( گونه است ]یا خیر[آیا گیتس واقعاً این»واقعی بودن )]این پرسش که[  کند. آنچه اهمیت دارد مسئلۀ تعیین صحتمی

، از خود کارکردی همچون 12های فانتاسماتیکیست، بلکه این واقعیت است که یک فیگور معین، برای پر کردن برخی شکافن

پیش از قسمی ساختار ازمطابق هم نباشند، باز هم بیش« حقیقی»ها با گیتس حتی اگر این ویژگی –دهد آیکون نشان می

شرکتی « 13برادر بزرگ»پدر پدرساالر نیست، بلکه همچنین -نه تنها ارباب دهند. گیتس دیگرزیربناییِ فانتاسماتیک خبر می

ناپذیر است اقامت دارد، و توسط ای فوقانی که دسترسکند، در طبقههم نیست که یک امپراتوری بوروکراتیک صلب را اداره می

                                                 
11. imp of perversity 
12. fantasmatic 

13 .Big brother که در رأس حکومت توتالیتر قرار دارد و مراقب  ستانسانی« برادر بزرگ»از جورج اورول. « 1984»: اشاره دارد به رمان

 کردار، گفتار و اندیشۀ شهروندان است.
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ست عادی بودن زیاده از حد او نشانی ا است:« برادر کوچک»شود. او بیشتر قسمی ها محافظت میها و معاونای از منشیدسته

آنچه در  توان علناً عنوانی نمادین بر رویش گذاشت.که دیگر نمی 14است از بُعد هیوالوشی چنان غریب از عکس آن، نشانی

ی که 16است، همزاد 15«همزاد»بست مربوط به موجودی به نام بن ترین شکل ممکن با آن روبرو هستیم،اینجا به خشن

ای های مونتاژ شدهها یا عکسوش. گواه این نکته عناوین، نقاشیراستی هیوالمانند ماست و منادی یک بُعد غریب و بههمزمان 

آمیز او به بُعد پنهان کامالً متفاوتِ کنند، با این حال لبخند شیطنتاست که گیتس را به منزلۀ یک آدم معمولی معرفی می

کند. بر این را تهدید به خرد شدن می« آدمی معمولی»مایی است و تصویر وی در قامت هیوالوشی اشاره دارد که فراسوی بازن

های حیاتی گیتس به منزلۀ آیکون است که در جایگاه هکر سابقی )مفروض شده( که اکنون به مبنا، این هم یکی از ویژگی

سیستمی افرادی که قصد -ای، و ضدحاشیه های ضمنی خرابکارانه،را به تمامی داللت« هکر»باید لفظ  –موفقیت رسیده است 

های بزرگ بوروکراتیک خلل ایجاد کنند، اعطا کنیم. در سطح فانتاسماتیک، تصور اساسی داشتند تا در عملکرد یکدست شرکت

در اینجا این است که گیتس یک شرور کم اهمیت خرابکار است که لباس یک رئیس در خور احترام را پوشیده و جایگاه وی را 

 شغال کرده است.ا

که هدفش کنترل کامل  برادر کوچک و آدم عادی زشت، دربردارندۀ فیگور نابغۀ شروری است بنابراین در بیل گیتس، این

پورن را با -های سافتپستالتوانستید کارتمی 1970و  1960رسند. در دهۀ و در او این دو فیگور به هم می زندگی ماست

دادید یا به پستال را مقداری حرکت میدختری مزین به بیکینی یا پوشیده در لباس شبی مناسب بخرید؛ اما وقتی کارتتصویر 

                                                 
14 .Uncanny از النکا زوپانچیچ، ترجمۀ صالح نجفی و علی « ترین سایهکوتاه»کتاب  35: توضیح مفهوم این واژه را از پانویس صفحۀ

 انگیزند.آمیزی هراسمانی است، صفت چیزهایی که به طرز اسرارآل unheimlich ترجمۀ واژۀ»ایم: هرمس، برداشته بیگی، نشرعباس

گذارد. لحظۀ مواجهه با چنین می آمیز امر غریب تأکید، در این واژه بر عنصر تضاد«خانه»به معنای  heim فروید با نظر به حضور واژۀ

 «.سازدآور میانگیز و هراسآنها را وهمغریب است و همین نکته است که  چیزهایی مستلزم تغییر ناگهانی امری آشنا به امری
15. double 
16. doppelganger 
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توانستید بدن برهنۀ دختر را شد و میکردید، لباس به طرز سحرآمیزی ناپدید میای نه چندان متفاوت نگاه میآن از زاویه

اش، هنگامی که از های خیرخواهانهدهد، کسی که ویژگیصویر بیل گیتس رخ نمیآیا مشابه همین اتفاق با ت –تماشا کنید 

های اولیۀ کند؟ در فیلمآمیز پیدا میشود، به طرز سحرآمیزی ابعاد منحوس و تهدیدمنظری نه چندان متفاوت به آن نگاه 

زده بود یا یونیفرم خاکستری  جیمز باند، نابغۀ شرور همیشه فیگوری غیرمتعارف داشت، به صورت افراطی تیپ رسمی

های اولیه را به تن داشت، در مورد گیتس، دیگر به این تظاهر مضحک نیازی نیست: نابغۀ شرور روی دیگر /مائوئیستکمونیست

قسمی وارونه شدن  به عبارت دیگر، آنچه که ما در خصوص آیکون بیل گیتس با آن روبرو هستیم، معمولی ماست.« همنشین»

های ماوراء طبیعی است، کسی که در زندگی روزمرۀ شخصی خود، گیج و سر به هوا است قهرمانِ برخوردار از قدرتمایۀ درون

اش نگاری عینکی و سر به هوا است(: در اینجا این آدم بده است که ویژگیکه در زندگی عادی خود روزنامه )مانند سوپرمن،

های بشری به اصطالح عادیِ اربابِ پدرساالرِ گیتس از جنس همان ویژگیاین نوع دوپارگی است. در نتیجه، عادی بودن بیل 

شود. این واقعیت که این ارباب هرگز به تعهدات خود پایبند نبوده، که همیشه ناکامل بوده، ای نیست که بر آن تأکید میسنتی

این امر شکاف  کند،که آن را تقویت میشود، بلو نشان شکست و ضعف بر پیشانی داشته، نه تنها مانع اقتدار نمادین او نمی

سازد. برخالف این کند هویدا میسازندۀ کارکرد منحصراً صوری اقتدار نمادین و فرد مشخصی را که این موضع را اشغال می

 کند، اشاره دارد.اقعی فعالیت میوشکاف، عادی بودن بیل گیتس به مفهوم دیگری از اقتدار، یعنی ابرمن وقیح که در امر 

کوش وجود دارد )که معموالً هم توسط یک ساحر شرور های سختای دربارۀ کوتولهمایهیک افسانۀ اروپایی قدیمی با درون

دهند آیند و کار خود را انجام میگاه خود بیرون میشوند(، که در طول شب، وقتی مردم در خواب هستند، از مخفیکنترل می

بینند شوند، میکنند، و غیره( به طوری که هنگام صبح، وقتی مردم از خواب بیدار میکنند، غذا درست می)خانه را مرتب می



www.thesis11.com 

ریچارد واگنر پدیدار  17طالی راینمایه در جاهایی مانند طرز سحرآمیزی انجام شده است. این درونکه تمام کارهای خانه به

رباب ظالم خود، آلبریش کوتوله، به کار گرفته کنند توسط اکه در غارهای زیرزمینی خود زندگی می 18هاشود )نیبلونگمی

داران فریتز النگ )که در آن کارگران صنعتی برده در اعماق سطح زمین جهت تولید ثروت برای سرمایه متروپلیسشوند( و می

یادآور آن کار است، که تحت سلطۀ اربابی شرور و فریب« زیرزمینی»بردگانِ  19کنند(. این دیسپوزیتیفحاکم زندگی و کار می

چیز دوگانگی قدیمی دربارۀ دو وجه ارباب، یعنی ارباب نمادین عمومی و ساحر شرور ناهویدایی است که به نحوی احسن همه

، یعنی بیل کلینتون و بیل گیتس، که در طول «بیل»دهد. آیا این دو را تحت کنترل دارد و در شب کارهای خود را انجام می

معنای « بیل»کردند، نمونۀ غایی این دوگانگی نیستند؟ و شاید پیوند میان این دو اداره میایاالت متحده را  1990دهۀ 

 11پس از  –داری نیست بیشتری نسبت به آنچه در ابتدا ممکن است به نظر برسد دارد: فیگور گیتس دیگر نشان غایی سرمایه

کلینتونی در نظر « 90دهۀ پرشور»ی 20دوران زیبازلۀ ، او بدل شد به نمادی نوستالژیک از آنچه اکنون به من2001سپتامبر 

 ناپذیری ذیل ضربۀ این خشونت جدید از دست رفت.ای که به طور بازگشتشود، دههگرفته می

کند، یعنی ]این[ دیگری ای به عنوان نمادین خود عمل میوقتی سوژه از اقتدار نمادین برخوردار شده است، مانند ضمیمه

کند: کافی است که یک قاضی را تصور کنیم، کسی که ممکن است اد نمادین است که از طریق او عمل میبزرگ، ]یا همان[ نه

پوشد، کالم او کالم خود قانون های مربوط به آن میای که ردای خود را با نشانبخت و فاسد باشد، اما لحظه شخصی تیره

است که از چشم عموم پنهان است و « یهودی»یگور یهودستیزانۀ فرد شود. از سوی دیگر، ارباب ناهویدا )که نمونۀ بارز آن فمی

کند( قسمی همزادِ غریب از مقام رسمی است: او باید در سایه عمل های زندگی اجتماعی را در دست دارد و هدایت میرشته

                                                 
17.:Rheingold طالی ( راینDas Rheingoldمقدمه )غروب خدایان»و « زیگفرید» ،«والکوره»های ست بر سه اپرای دیگر به نامای .»

 شود.نامیده می «حلقۀ نیبلونگ»دهند که ای را تشکیل میاین چهار اپرا، مجموعه
18. the Nibelungs 
19. dispositif 
20. la belle époque 
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شود بدین صورت گرفته می ای که از آیکون بیل گیتسگون خود را بتاباند. پس، نتیجهمانند و شبحکند، و قدرت مطلق روح

شود که همزمان جفت مشترک است: ]این[ طرزِ جداییِ اقتدارِ نمادینِ پدرساالر از نام پدر، موجب ظهور فیگور جدید اربابی می

ما، و همزاد خیالی ماست و به همین دلیل، به طرز فانتاسماتیکی از بُعد دیگر نابغۀ شرور برخوردار شده است. به « همسایۀ»ما، 

نمادین )یعنی، تقلیل ارباب به آرمان خیالی( ضرورتاً موجب  21سازیآرمانی، تعلیق ویژگیِ اینهمانتعبیر الکانی: تعلیق منِ 

شود. در این کند، میفرد، ظهور فیگور ابرمن یک نابغۀ شرورِ قادرِ مطلق که زندگی ما را کنترل می ظهور آن روی هیوالوش

 پوشانی دارند.وری نمادینِ مناسب، هماقعی )مربوط به پارانویا( به واسطۀ تعلیق بهرهوو امر  فیگور، امر خیالی )صورت ظاهر(

را به قسمی نابغۀ شرور « واقعی»هدف از اصرار ما به دیدن بیل گیتس به منزلۀ یک آیکون این است که ]اگر[ بخواهیم گیتس 

ایم. در اینجا بیش از ت ارتقا دهیم، فقط قضیه را رازآلود کردهجانبۀ زندگی ماسای برای کنترل همهریزی نقشهکه درصدد طرح

روابط میان « شدنکاالیی»وارگی را به خاطر بیاوریم: های دیالکتیک مارکسیستی بتاست درسهر زمان دیگری، ضروری 

کنند( همیشه توسط فرآیند ظاهراً متناقض را فرض می« میان چیزهاروابط » 22مردم )این واقعیت که آنها فرم فانتاسماگوریکال

 1930کاذب آنچه در واقع فرآیندهای ابژکتیو اجتماعی هستند، تقویت شده است. از همان دهۀ « سازیشخصی»یعنی توسط 

ای که روابط بازار لحظهدر همان  –پردازان مکتب فرانکفورت توجه ما را به این روش جلب کردند بود که اولین نسل از نظریه

قاعدۀ بازار های بیکننده را وابسته به چرخهشمول شروع به اعمال سیطرۀ کامل خود کرد، موفقیت یا شکست فرد تولیدجهان

جان تازه یافت و موفقیت یا « داریایدئولوژی خودجوش سرمایه»کاریزماتیک در « کارِونابغۀ کسب»که مفهوم  –ساخت 

                                                 
21. identification 

22.Fantasmagorical واقعی است که در حالت رویا یا هذیان  ای از تصاویر خیالی یا حتی: فانتاسماگوریا به معنای مجموعه یا زنجیره

های ادبی باشد. برای مطالعۀ بیشتر در باب این تواند قوه خیال یا متون و وصفمی شوند، تصاویری که سرچشمۀ آنهاآلود رویت میتب

 ، بنگرید.«جهان وارونۀ سرمایه فانتاسماگوریا:»به گزارش روزنامۀ شرق از سخنرانی بارانه عمادیان در مؤسسه پرسش، با عنوان  واژه،
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آمیزی که در اختیار خود دارد، نسبت داد. و آیا این وضعیت امروزه اسرار 23ناشدنیوصفهای ه برخی قابلیتشکست تاجر را ب

کند به سرحد خود رسیده است؟ بازار کتاب لبریز آید، وقتی که انتزاعِ روابطِ بازار که زندگی ما را اداره میبیشتر به چشم نمی

کنند چگونه موفق شویم، چگونه از شریک یا رقیب خود پیشی به ما توصیه می شناسی است کهاز کتب راهنما در حیطۀ روان

شود فرمول سازند. بنابراین به نوعی آدم وسوسه میمناسب ما می« رویکرد»به طور خالصه، موفقیت ما را وابسته به  –بگیریم 

، به سمت اتخاذ فرم «میان چیزها» بازاریِ ابژکتیو« روابطِ»داری معاصر، معروف مارکس را وارونه کند: در سرمایه

کند. نه، بیل گیتس نابغه نیست، چه از نوع خوب یا بد میل می« روابط میان مردم»سازی شدۀ شخصی-فانتاسماگوریکال شبه

دارانه از کنترل دانست چگونه فرصت را بقاپد، و بدین ترتیب ثمرۀ سیستم سرمایهطلب است که میآن؛ او تنها یک فرصت

سیستم »، بلکه این است که «گیتس چگونه این کار را کرد؟»شود. پرسشی که باید مطرح شود این نیست که خارج می

ای قاعدهتواند به چنین قدرت بیدارانه چه ساختاری دارد؟ چه عیبی در آن وجود دارد که در نتیجۀ آن یک فرد میسرمایه

 «دست یابد؟

پیکر حل خودشان اشاره دارند: وقتی با یک شبکۀ غولد بیل گیتس همزمان به راههایی ماننرسد پدیدهبدین ترتیب به نظر می

شمولی روبرو هستیم که به طور رسمی متعلق به یک فرد یا یک شرکت واحد است، آیا مالکیت ]آن شبکه[ از خود جهان

فلذا به  تضمین شده است(،شود؟ )دیگر هیچ رقابت ارزشمندی وجود ندارد، ]چرا که پیشاپیش[ سود کارکردش منفک نمی

توان رأس آن را از بین برد و تمام شبکه را بدون آن که اختاللی در فعالیت آن ایجاد شود، اشتراکی کرد؟ آیا چنین آسانی می

پیشاپیش به یکدیگر تعلق  24صورت بالفعلبه چه را که عملی به مثابۀ نوعی تغییر منحصراً صوری نیست که به سادگی آن

                                                 
23. je ne sais quoi / I don't know what 
24. de facto 
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کنند، و بنابراین شمولی که همۀ آنها از آن استفاده میدهد: جمع افراد و شبکه ارتباطات جهاننار یکدیگر قرار میدارند در ک

 دهد؟جوهر زندگی اجتماعی آنها را تشکیل می

بینیم که این سه حکایت از بیل گیتس به هم ربط دارند: برای آن که تصویری کامل به دست آوریم، باید حکایت اکنون می

را تکمیل کند، به همان «( اصطکاکداری بدون سرمایه»چهارمی را نیز اضافه کنیم، حکایتی که حکایت سوم )ایدئولوژی 

ترین مرد جهان تبدیل مندای که فیگور شوم گیتس، آن انحصارگر شرور، فیگور همنشینی را که موفق شده و به ثروتشیوه

 داری.های مخرب سرمایهی( آنتاگونیستم ذاتی و پتانسیلیعنی، روایت )مارکسیست –کند شده، تکمیل می
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