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 مقدمه

ده کرد این واژه استفا بردن به طبع انسان است که ابتداء مارکس ازواقع پی موضوع روانشناسی مارکس در
زند قم میر که چگونه سرمایه سرنوشت آدمی راواکاوی در دینامیسم آن کتاب سرمایه و ولی بعدها با تالیف

 اند از کاربست این واژه خودداری نمود.تحول روان انسان ترین مفروضات درکه شرایط کار اساسیاین و

باالگیری  ی وداری سرمایهمیان جامعه یبه روانشناسی مارکس روشن کردن رابطهراجعبحث  هدف از
ها در مناسبات تولیدی میان انسان شان را باید درآن است که علت های روانی منتج ازروزافزون بیماری

ه، یعنی کار زند مرده، یعنی سرمایه، بر کار یسلطه از مانیفست این نظام واکاوی کرد. وقتی مارکس در

هار چ آن توانست بیگانگی را در کرد که با نگرش در ئهاراای را انسان، سخن راند، خود برهان روانشناسانه
ل اساسی کار را عام های روانی اثبات نماید. مارکس بیگانگی انسان ازی عامل بنیادین بیماریمثابهوجه به
ار شود، نسبت به کثابت کرد که وقتی آدمی ذات مالکیت خصوصی می های روانی برآورد نمود وبیماری
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رکس نماید. برای ماانتزاعی می چون سرمایه خود امری انتزاعی است، انسان را نیز مجرد و دد وگربیگانه می
دارانه متذکر شد که چون اهداف مالکیت خصوصی سرمایه اش گردید وی روانشناسیبیگانه شالوده کار

ن اهداف مبدل ای در تحقق آاین نظام انسان خودش به وسیله ، لذا دراستی یارزش افزا ارزش آفرینی و
 شود.می

پس  [1.]است« بخشی راستین از جامعه شدن»مارکس بیگانگی را شهروندی واقعی نامید که نشان آن 
وان انسان ر ترین شرط تاثیرگذار برعنوان اساسیبهمفهوم شرایط کار  ی طبع ازوقتی مارکس به جای واژه

 ها درمناسبات میان انسان در شرایط تولید و ه وساختار مشخص جامع سخن راند، منشاء تاثیرگذاری را در
صرف  زدائیارتباط با روان را نباید تنها به تنش های انسان درشرح داد که کلیت پراتیک نظر گرفت و

 شوند.کارگیری آن نیز به همان اندازه بااهمیت میبه ابزارهای الزم در کاهش داد، بلکه چگونگی رفع تنش و
ان به ابراز نیاز انس ی پویایی را درریشه شود ومارکس پراتیک موضوعی پویا و کیفی برآورد میاز دیدگاه 

کوفا طبیعت ش ها وانسان دیگر انسان با خودش، با یسه رابطه باید درداند که میجهان می هایش درتوانش
صحت کامل فرد و  از مفهومی یابی این سه وجه است که عشق آدمی، آن هم درعینیت گردد که در

تذکر کند. مارکس مطبیعت تحقق پیدا می ها واش اما در پیوندی دو جانبه با دیگر انساناستقالل فردی
های یی توانائشان که برانگیزندهباید در فعالیتارتباط با عشق هرکدام می شد که تمام حواس آدمی در

د تا چنان برجسته شوناند، آنجهان طبیعی ا جهان انسانی ووسائل ارتباط عاطفی آدمی ب رو این از انسان و
 دار گردند وهدف های فردیت، ابزاری فعال برای ابراز وجود آدمی شوند وهمگی با هم به صورت ارگان

کس ی ماربه گفته خود گیرد و هشود، باید کیفیتی انسانی بچون هدف خودش مظهری از وجود آدمی می
که  این نیاز استه آگاهی ب و «شود صورت یک نیاز ابرازه ورزم، بایستی ببدان عشق میکه  چه راآن هر»

 آفریند تا انسان خودآگاه شود.فردیت را می

ی بارزهجوئی برای نفی آن موضوع اساسی مستیزه افشای بیگانگی و برد این فرایند، روشنگری درپیش در
نقالب ا عامل بنیادین برای ایجاد هژمونی در ر این نظام وی این بیگانگی دطبقاتی با شرایط تولیدکننده

دیگر ا از همهی انسانافشای شرایط کار جداسازنده شود که درگردد. این حقیقت زمانی عملی میسیاسی می
 یارضاء نمایند، به روشنگر دیگریکهایشان را جدا از توانند خواستهها را متقاعده کرده است میکه انسان

انه، چون نیروی بیگهم علیه آن مبدل ساخت. نفی این شرایط جداسازنده که خود خصلتی انتزاعی دارد و
چون انتزاع سرمایه منش آدمی را  ی مارکس است وی بخش پویای نظریهکند، سازندهفعال عمل می

ریشه  ئی است کهی عقالی مارکس هستهکردن این پویائی در نظریهبرجسته نماید، عمالا ریزی میقالب
ی فعالیت مثابههته است که بفپراتیک انسان نه دیگر بیان کلید فهم بیگانگی دره در پراتیک انسان دارد. ب

 خودانگیخته بایستی بتوان از طریق آن شرایط و امکان آزادی را فراهم کرد. اما چگونه؟ انسان در خالق و
ها بایستی سازی اکثریت عظیم نسبت به آندر آگاه نظام و این های بس فراوان پیکریافته درچالش با انتزاع

انائی، ای که بتواند توها است، پاسخ گوید به گونهشود عشق را با عشق که عامل پیوند میان انسان قادر
ی جمعی گرداند. برای مارکس عشق اراده ها را مبدل به هدف ومناسبات بین انسان شوق در رغبت و
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ه چ با طبیعت و و دیگریکها با زندگی است، معنا دارد، چه در فامیل، چه در مناسبات انسانمعادل آن چه 
ی هتحول یابد. این حقیقت زمانی جامضروری  ای بالواسطه وانسان با خودش که باید به رابطه یدر رابطه

جوئی چاره ا درر تفکر شسته درگیرد که آدمی فقر رابطه را به قیدی متحول گرداند تا انسان نخود میه عمل ب
عنصر  «نازندگی»عنوان به «قید فقر»حل این قید وادار نماید خواستار نیازی واالترشود، زیرا شناخت  و

رتو آگاهی پ توان زندگی را درباشد که با شناخت از آن میبنیادین سازنده در روانشناسی عمقی مارکس می
 جامعه گسترده ساخت. واال در یک نیازه خودِ آگاهی را بزندگی سامان داد تا  نقش آگاهی در و

اش ی فعالیتدهبرانگیزن گیرنده واست که افکارش تصمیم ین تصورا این نظام انسان با شد در مارکس متذکر
اند تا انسان را به عمل وادارند هائی وجود دارند که در پشت این افکار قرارگرفتهواقع محرک اما در هستند

چیزی جز شناخت به همان افکار دوسیده شده به  اا. بنابراین آگاهی دقیقنیستآگاه ها که خود انسان به آن
مل ع بخشند ولی درگیری فرد صورتی معقول به اعمال او میتصمیم اراده و در اا انسان نیست که ظاهر

فرایند کسب آگاهی واقعی  . لذا درهستند نع آگاهی واقعی آدمیاند که ماکارکرد ایدئولوژی قانون ارزش
ئی در تقابل با فردگرا پا با انکشاف فردیت وزمان و همویژه شکل ارزش که همنسبت به قانون ارزش به

د، اش را درک نمایهای بالقوهتوانش استعدادها و نه تنها و کندخودش رجوع ه شود، انسان باید بفراهم می
ان به دقایق شتبدیل های بالقوه وها را در ارتباط با عشق انسانی فعلیت بخشد تا با درک توانشآنبلکه 

 د.طبیعت متحول گردان ها وانسانی را به مناسبات میان انسان سه وجهی، عشق یتحقق فردیت در رابطه

ه عنوان مناسبات واقعی در هر سهبطرفی عشق انسان را  اش ازوارگیاین نظام با بت مناسبات تولیدی در
شده را جانشین عشق انسانی کرده است به نحوی که شکل از طرف دیگر مناسبات شئی و وازنشوجه 

شود چه مربوط به مارکس میگرا شده است. آنهای زندگی تعینترین موارد، در تمام عرصهبیش ارزش در
تی آزاد آلیسهای ایدههای شیوهچالهدام را از زنجیرها وتئوری شناخت  توضیح این واقعیت بود که تفکر در

لیلی که ، تحکرد این نظام استوار تحلیل تولید کاالئی در کلید حل معضالت در این نظام را بر ساخت و
ز انتزاع ا ی نظری رانقطه نظری دفاع کرد که زایش سوژه از اادقیق ی نظری نسبت به اجتماع شد وشالوده

ی مارکس باید در انتقادش به تقابل کانت یاین نظام رها گرداند. برای فهم نظریه گی درشدهچیزگونروند  و
آن  هگرداند با اتکاء ب را قادر ای را طرح ریخت که اوی ویژهتضاد هگلی توضیح داد که مارکس نظریه و

 داری به چالش برخیزد. نظام سرمایه شمول دری اموری جهانمثابهنظریه با انتزاعات پیکریافته به

دریا،  ی آب وقطره هم که نسبت به هم تضادی ندارند، مثالا تقابل کانتی را به معنای دو چیز خارج از اگر
تضاد هگلی در  که به نظر مارکس میان آن دو میانجی وجود ندارد و لذا امکان وساطت ممکن نیست و

ریم، نظر گی یا متناهی در نامتناهی در ی آب در دریا وهچیز، مانند قطر ی آن دومعنای فرایندِ دربرگیرنده
عنصر متقابل با هم امکان وساطت  تواند ممکن باشد که دو ضد، دوکند چه حالتی میمارکس سئوال می

دیوار  عنصر متقابل دو محمول از یک موضوع واحد باشند، مثالا دهد زمانی که این دوپیدا کنند؟ پاسخ می
 ست وزن انسان ا یا دو موضوع توسط یک محمول واحدی به هم ربط پیدا کنند، مثالا سفید و بلند است و
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مرد است. مارکس  ی دو عنصر متقابل زن وکنندهعنوان محمول وساطتبهمرد هم انسان است که انسان 
احد ومرد توسط مفهوم  عنصر متقابل مانند زن و کند وقتی دودیگر سئوال می ی این نظریه بارادامه در

جا که مفهوم واحد انسان آن تناقض دارند؟ از دیگریکشان با شکل وجودی انسان وساطت شدند آیا در
ای شان چه مشخصههم مرد، پس در شکل وجودی شود وکننده هم شامل زن میعنوان محمول وساطتبه

ناقض با خودش مت ند دیگرتواباشند؟ یا زن است یا مرد. یعنی وقتی مفهومی تعین یافت، نمیرا دارا می
ترین داری آن هم در بیشی سرمایهجامعه دهد اما در واقعیت ما با چنین تناقضی درباشد. مارکس شرح می

ت به تقابل نسب شود که یک سراین تناقض زمانی ایجاد می او های زندگی مواجه هستیم. به نظرعرصه
ت دو محمول از یک چیز نیستند، بلکه یکی انتزاعی اس آن انتزاعی باشد، یعنی دو عنصر متقابل سر دیگر

 خودش را نهادینه کرده است.  خودش مادیت بخشیده وه ب که از وجود دیگری منشاء گرفته و

ر واقع د کار و کند که سرمایه انتزاعی است ازدارانه ثابت میی کاالئی سرمایهمارکس در رابطه با مبادله

سازد، بلکه جدا می از کار نه تنهاکه در فرایندی خودش را  مانیفست مرده مطرح شده در همان کار

 تاریخ همواره فعالیت عینی و ی واقعی درشود. به نظر مارکس سوژهمناسبات انسانی هم می گرا درتعین
اش بوده است که در این نظام با دو وارونگی ذهنی زندگانی تولید شرایط عینی، مادی و هدفمند انسان در

 قعی وی وای سوژهمثابهاین نظام انسان به شود. دری واقعی وارونه میجایگاه این سوژه اااش دقیقاساسی
عنوان انتزاع پیکریافته به مرده و معَرف کار ی محمول واقعی ومثابهسرمایه به ی کار زنده ونماینده
ی واقعی، یعنی انسان کارورز، وژهاین وارونگی س شوند. درمناسبات تولیدی وارونه می شان درجایگاه
عکس محمول واقعی، یعنی بر شود ویا ابژه تبدیل می اش به محمول واقعی اما محمولی وارونه ونقش

العاده حال این عملیات خارق گیرد. درخود میه ی واقعی اما وارونه را بی انتزاعی، نقش سوژهسرمایه
گردد. یی زندگی انسان مکنندهشود که تعینفاعل برنما می لق ومثابه خای وارونه، یعنی سرمایه، بهسوژه

کل ش یا ابژه تنزل مقام داده است، در ی واقعی را تا مرز محمول واکنون سرمایه که در این عملیات سوژه
ی آن با این عمل زندگی انسان را وابسته به سرمایه و دارنده سازد وی واقعی خود را برنما میسوژه

ین این یبت اادقیق «آگاهی کاذب»ی مثابهی ایدئولوژی بهکند. بنابراین بحث مارکس دربارهدار میسرمایه
اهی ی واقعی و آگجای سوژهه انسان خودش را ب شعور در دانتزاع سرمایه است که قصد دار وارونگی عینی و

 ایاش، سوژهعینیت انتزاعیی جدید به علت در این معنا این سوژه زند و خودش را آگاهی واقعی جاه ب
ی محمول نیست، بلکه آفرینش سوژه هگل، فقط وارونگی سوژه و ی کارنتیجه» .شودکاذب محسوب می

ابژه درآورده است،  ی سوژه ووارونه یمحمول را اینک به صورت رابطه سوژه و یکاذبی است که رابطه
نابراین شده است. ب« ابژکتیوه»یا  یافته وعینیت و خاص واقعی متبلور آن عام انتزاعی در ای که دررابطه

مثابه ی بهنقد اقتصاد سیاس و کاپیتال چه پس از این درمحمول با آن ی پیوند بین وارونگی موضوع وحلقه

این روال  . بر[2«]سازی موضوع و محمول استاز وارونههمین شیوه ابژه خواهیم دید،  وارونگی سوژه و

ی مدنی مانند دهد دولت و جامعهتوضیح می گیرد وی مدنی را نتیجه میجامعه ازمارکس انتزاع دولت 
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وط دموکراسی مرب است، دولت و اما همانند سرمایه که انتزاعی نسبت به کار انددو واقعی هر کار سرمایه و
 .هستند ی مدنیگرفته از جامعهن انتزاعاتی منشاءه آب

 تقابل با ارزش در این جامعه و عنوان انتزاع اساسی دربهزش را یا شکل ار مارکس نخست ارزش مبادله و
 گرای مقدار ارزش وعنوان عامل تعینبهخودش  دهد که کارشرح می مصرف مورد واکاوی قرار داده و

آن ارزش کار  شکلی که در آید ومی ی جوهر ارزش به کار مجرد انسانی وکار به طور کلی درمثابهبه
کل پول نیز، ثروت به ش باشد، امری انتزاعی، یعنی تناقضی درخود، زیرا درشود، پول میمیملموس برنما 

وصی منش خصاش را بهفردیت آید. پس مالک پول، یعنی انسان، را نیز به انسان مجرد وثروت مجرد درمی
تزاعی ای انبه جامعهاند، آن این تحوالت استقرار یافته ای که درکند که سرانجام جامعهمجرد مالک بدل می

 .استاکم این نظام ح ها درترین حوزهبیش شکل کاال انتزاعی نهفته است که بر شود. بنابراین درمبدل می

ل به خصلت تاریخی شکراجعباشد که قادر است تفکر صاحب کاال را این انتزاع خصلتی مهم را دارا می 
لق، را مط مشروطیت مکانی، یعنی ادعای نامیرائی و زمانی ومبداء  هر تفکرش انکار در کاال فریب دهد و

 نیستر طور کلی برابرایستای تفکهیا ب حک نماید. پس شکل کاال مفهوم عام فلسفی مربوط به خرد ناب و
ثیر أتسازد که بیهای انتزاعی قوام گرفته در این نظام را بنا میسپهری از واقعیت رود وها میاز آن و فراتر

 .نیستندوان و احساس انسان ر بر

بادله طریق میانجی م کند، تنها ازاجتماعی ایجاد می کلیت فرایند کار خصوصی در مجرد و ای که کاررابطه
ه آن ب چنین ازمتمایزند، بلکه هم ااکیفیت نه تنهاهائی که از فعالیت تولید شود، یعنی کنشپذیر میامکان

 پیوست اجتماعی از طرف . یک چنین دو مقولگی بین کار از طرفی وهستندمکانی هم جدا  لحاظ زمانی و
یست لذا قابل کنترل ن نقطه نظر کارگران قابل فهم و اند که ازداریی سرمایهی جامعهکنندهدیگر مشخص

 هشود. انتزاع ارزش مبادلداران در بازار وساطت میچنین سرمایههم این کنترل خارج از قدرت کارگران و و
سازد که ی تصور انسان نیست، در تفکر انسان گرایشاتی را آشکار میارزش مصرف که زایش و پرداخته از

حسی  – اند که این انتراع تا سطح روانیگر این واقعیتاین گرایشات نشان با این انتزاع خویشاوندی دارند و

عور به برعکس از ش چیزها به شعور و متافیزیکی انسان از – تفکر سنتی خودش را گسترش داده است. در
ک گیرد، برای یانتزاع ارزش مبادله کاالها سرچشمه می اجتماعی که از یرابطه عمالا  کند وچیزها گذار می

ها آخر حل آنسر یاری تفکر ناب به فهم معضالت وه کند تا بلذا قصد می و نیستفهم چنین شعوری قابل
 .نیستپاسخ دهد که ممکن 

رهاست ی برابدهد که این نوع مبادله به اصطالح علت مبادلهخاطر مبادله شرح می هبه مبادله براجعمارکس 
جرد م سان ساحت کیفی آن، یعنی کاربدین یابد ومنظر بعد کمی ارزش تحقق می ی برابرها ازاین مبادله و

کاالئی محصوالت بدین خاطر با  یی سادهمبادله ماند. دری جوهر ارزش، در این روند پنهان میمثابهبه
کنند، ها این محصوالت را حاصل کار خود تلقی میکنندگان آنشوند زمانی که تولیدمبادله می دیگریک

ها، عنی انسانکنندگان، یمبادله بین تولید کنترل دارند و نتایج کار نظارت و فرایند کار و جائی که آنان بر
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آید می میان اشیاء در یدارانه مبادله به شکل مبادلهی کاالئی سرمایهمبادلهگیرد حال آن که در انجام می
که آن جایه این نظام ب گیرند. به دیگر سخن درها در مناسبات تولیدی قرار میشیاء انساناکه توسط 

طریق  ها ازنسانمیان ا یشود، برعکس رابطه ها برقراراجتماعی انسان یبین اشیاء توسط رابطه یرابطه
تواند دار خریدار نیروی کار زمانی میاین مبادله سرمایه گردد. دراجتماعی بین اشیاء تنظیم می یرابطه

ا ارزش گیرد ت کارفرایند تولید به ارزش این کاالی خریداری شده را سامان بخشد که ابتداء این کاال را در
بتواند در بازار تحقق دهد. الکن در  ستاد شده منتقل شدهخاص را که حال به کاالهای تولی یاین کاال

عنائی گردانند، که مدار بازمیشان به سرمایهتری از ارزش قبلیشده ارزش بیشروند مبادله کاالهای تولید
ئی رابر، جاواقع ناب ی برابرها اما دری تظاهر به مبادلهدارانهجز تصرف کار بیگانه ندارد، یعنی کارکرد سرمایه

عنا تحقق مقدار کمی آن م که با پنهان ماندن نقد کیفی ارزش، مبادله از نظر فروشنده تنها تحقق ارزش و
 یابد.می

داری نظام سرمایه خصوص گی مناسبات تولیدی درشدهشئی شکل ارزش و یدربارهبحثی که مارکس 
ی هجامع را تا سطح انتزاع دولت ازای بنا شده است و این طرح ی چنین نظریهواقع برپایه در کردمطرح 

را  شکل ارزش، شرایط فنی شکل ارزش گرفته بر نویسد مناسبات تولیدی پامی دهد ومدنی گسترش می
ا ب جانب دیگر بخشد. ازعنوان قانون مادیت میبههای عینی آن در پوشش ضرورت در قالب انتخابات و

ش این نظام است که شکل ارز صوری در یشخصی به سلطه یتبدیل سلطه داری وگذار جامعه به سرمایه
وان عنبهاش های عینیضرورت همین شرایط فنی انتخابات و نماید. عمالاخودش را در قانون متجلی می

رخورد بخشند. بنابراین هرگونه بصوری را تداوم می اند که بازتولید این روند انتزاعی ومادیت قانون عواملی
حقوق دموکراتیک، خود برخوردی با شکل ارزش  ارتباط با گسترده ساختن دموکراسی و ها درین ضرورتا با
. به نظر تاسعنوان موضوع اجتماعی است که دیگر نه ضرورت فنی، بلکه چالشی با انتزاع شکل ارزش به

ی مدنی شده ی جامعهسیاس ی یک انتزاع بدین خاطر جوهرمثابهداری بهنظام سرمایه مارکس دولت در
واگذار نمودن امر سیاست به نمایندگان، انتخاب کردن این نمایندگان  است که با جدا شدن سیاست از افراد و

شناخت از منشاء این انتزاع که چگونه خودش را چون امری واقعی تحقق بخشیده  سازد. حال دررا ناگزیر می
توان این انتزاع می شود، تنها با شناخت ازلمان ممکن میطریق پار چرا وساطت بین دولت و مردم از است و

یاسی س از آن درگذشت تا به دموکراسی حقیقی، یعنی وحدت بین امر اقتصادی و اش پی برد وبه حقیقت
این جامعه، یعنی  ی واقعی درسازد که سوژهرا قادر می این انتزاع ما نائل آمد. به دیگر سخن شناخت از

اش با نفی این انتزاع به جایگاه راستین اایا ابژه تنزل مقام یافته است مجدد مرز محمول وانسان، را که تا 
همان مقام  انه انسان را درحقوق بشر که همواره قصد دارد مزور های برخاسته ازبه هیاهو ارتقاء دهیم و

 نگه دارد، آگاهانه پاسخ دهیم. استواریا ابژه  محمول و

 ااین نظام ر واقع همان انقالب سیاسی در رانیم دری اکثریت عظیم سخن میآگاه روشن است وقتی از
بارزه با م یک هژمونی سیاسی دره شویم عشق انسانی را ب سازی قادراین آگاه منظور داریم که بایستی در

 رد این جامعه مبدل گردانیم. تبدیل این عشق به هژمونی سیاسی دیگر انتزاعات پیکریافته در این انتزاع و
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توان ه میاست ک «منش انقالبی»به  «منش فردگرائی»عمل وابسته به مبدل نمودن  سطح روانشناسی در
یک ه ب «منش فردگرائی»را با یاری گرفتن از مفاهیم روانشناسی و در تمایز با  «منش انقالبی»تفهیم 
 نشناسی متحول کرد.ای طبقاتی در دو سطح سیاست و رومبارزه

مجرد مالک  ی آن را به منش خصوصی ودارانه منش انسان دارندهمالکیت خصوصی سرمایهجا که آن از
 د ودا منظر روانشناسی مورد پژوهش قرار توان تصور کلی از منش را ازسان میسازد، بدینآن مبدل می

ن نظام یآن در ا ای ازرا که شکل ویژه «منش فردگرائی» و «منش انقالبی»دو شکل از منش، یعنی  ااعمدت
 باشد، را مشخص نمود.می «منش اقتدارگرایانه»

لکه یا برداشتی دارد، ب انسانی تفکر و این واقعیت نیست که هره اشاره ب واکاوی منش انسان منظور در
عنی این فشانی کند، یاش جانیا برداشت که آیا انسان حاضر است برای تفکر و استبررسی این حقیقت 

وانده در ، یعنی تفکر ریشه دپرسشاین ه منش انسان ریشه دوانده است؟ پاسخ ب بافت مربوط به تفکر در
 ی اوقیدهیا ع سازد وشود که تفکر، نظریه فرد را بنا میبافت منش انسان، منوط به درک این حقیقت می

 باشد.یمشکل عقیده نزد فرد  ی این تفکر درعنوان یک انتزاع پیکریافته سازندهبهرا، یعنی ایدئولوژی 

ی ودهکند که شالکه این منش، سرشت انسانی را مشخص می گفتباید  «منش اقتدارگرایانه»ی درباره
ز این ا مرجع استوار است و اطاعت از زیستانه تحت نظر مرجع وتابعیتی هم هویت بر قدرت و اش ازتجربه

ردد زیرا احساس ابهت به او دست او گ بخشی از شود وقتی که تابع مرجع ورو دارای احساسی از قدرت می
کند زیستی سادومازوخیستی فردی است که در اتحاد با قدرت هویت پیدا میگر همدهد. این رابطه نشانمی

هر بینشی که وحدت  کند. لذا بااگر به حال خود گذارده شود، تا سطح یک پوچی صرف تنزل می و
گری خیزد. پرخاشگری برمیپرخاش دهد به چالش و یا مخاطره قرار و پرسشرا مورد  ی اوزیستانههم

ن موارد تریبیش چند در گری، هرعلیه هر بینش مخالف، خصلت شورش «منش اقتدارگرایانه»فرد صاحب 
. تاساش گیرد الکن مقصود او باز هم مقبول واقع شدن نزد مرجع مورد احترامخود میه ظاهری انقالبی، ب

مانند القلب است و هنهایت قسیبی و گرتاالنچنین انسانی با این نوع منش، انسانی سخت متعصب، 
 کند وگی را عطاء میپرستی به او احساسی از شوریدهاش تحت لوای بتماند که تابعیتپرستی میبت

 دهد.می ن خود را فرای مخالفان او قرارأین برج عاج خود را مرید مرجع و شا نشسته در

تقالل سازند: اسسخن گفت که دو اصل مضمون آن را می «منش انقالبی»توان از تقابل با این منش می در
ان جدائی می آن چه که تابو شده و ی این منش با هرزیستانه دارندههمآزادی. برخالف منش وابستگی و

آن خودش سازد. به نظر مارکس یک  را از اشخیزد تا هستیدارد به مبارزه برمینگه می ها را استوارانسان
خود است که وجود ه زمانی متکی ب هستی آن زمان مستقل است وقتی که متکی به خودش باشد و»

کند، خودش را چون خودش مدیون باشد. اما انسانی که به مرحمت دیگری زندگی میه اش را بمتعین
نه ه من کاینام. وابسته ه مرحمت دیگری کامالاکنم، اما بگیرد؛ من زندگی میهستی وابسته در نظر می

دگی که او منبع زناینوجود آورده است،  هکه او زندگی من را باین ااام را به او مدیونم، مضافخرج زندگی تنها
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که زندگی من آفرینش خاص این خودش دارد، و یک چنین دلیل خارج از اازندگی من ضرورت باشد ومن می
آن خودش  اش ازنامد که فردیتی آزادی فردی مارکس فردی را آزاد میدرباره . و[3«]باشدیخودم نم

نیدن، جهان، دیدن، ش برابر اش درتمام روابط انسانی در ی یک انسان کامل ومثابهبه»اش را باشد تا فردیت
ن بودن، دوست داشتبررسی کردن، درک کردن، خواستن، فعال  و بوئیدن، مزه کردن، احساس نمودن، فکر

ی آزادی است، سرشت آن . پس زمانی که سخن درباره[4«]اش تائید نمایدهای فردیو خالصه تمام اندام
پسند، یعنی آزادی من نبایستی آزادی وقتی به شعار عوام توده ، واست چنین کارکردش مورد نظرهم و

ه انگاریم زیرا در این خواستسرشت را ندیده میواقع همین  بندیم دردیگران را به مخاطره اندازد، دخیل می
که مرزهای این هائی دارد بدون آنکنیم که آزادی محدودیتعام به این موضوع اعتراف می طوربهحداکثر 

 و غیر منطقی هایقیود محدودیت را مشخص نمائیم. لذا استقالل و آزادی تنها به معنای آزادی از تابوها و
ها نیز ، بلکه چگونگی برخورد به مشکالت و راه حل آننیستشان به پایان رسیده، نیا معضالتی که دورا

ردد. گکند زمانی که عشق انسان خودش منبع زندگانی میهمواره در طراحی زندگی جدید نقش بازی می
شود که قصد کرده فراتر از ساز فردی میآزادی، هویت با عطف توجه به استقالل و «منش انقالبی»

جهان خودش را با جهان بشریت آن هم در احترام عمیق به  داری رود وی سرمایههای تنگ جامعهمرز
 زندگانی مشترک همگانی شکل بخشد.

سان در تکامل ان ی تاریخ به دالیل گوناگون وپهنه در زندگی آدمی هیچ خالئی وجود ندارد و که در جاآن از
ست که ا «منش انقالبی»ی نش کردند، اکنون این وظیفهسر منزل انسان واز از احساسات دیگری عشق را

 سان انساناجتماعی انسان متحول سازد. بدین دیگر به عامل هویت بخش زندگی فردی و عشق را بار
خالف بر شود وگی درغلطیده همراه نمیزیستی روزمرهاین نوع منش با اکثریتی که به همه شده بمجهز

 رعنوان واقعیت فراتبهعلیه این توهمات که  اا دقیق «همرنگ جماعت شوخواهی نشوی رسوا »مثل فارسی 
، یعنی صطالح انسان سالمه افهم متوسط ب خیزد و، به مبارزه برمیکنندمرگی را منع میروزه رفتن از تفکر

 کشاند.شود، به چالش مینو بازتولید می روزانه از اامعنائی مورد پذیرش همگان را که مرتببی

 «نافرمانی و نه گفتن»های پاگرفته در تقابل با ابهت واقعیت «منش انقالبی»ی انسان مجهز به ویژهصفت 
نه »عمل  ره خود مفهومی دیالکتیکی است زیرا در «نافرمانی نه گفتن و»نسبت به مجعوالت است. الکن 

به عمل دیگری نهفته موجود است. امروزه شناخت  «آری گفتن پذیرش و»در مقابل  «گفتن و نافرمانی
نگ ج ویژه در سطح روانی، بسیار سخت و پیچیده شده است که درها به دلیل سایه شوم تبلیغات، بهواقعیت

راین کواروپا علیه تجاوز روسیه به ا سازد. اکثریت عظیم مردم درکراین خود را آشکار میوا بین روسیه و
ردند ولی مخرج مشترک این اکثریت را که باعث وحدت آنان شد، جنگ روانی وتبلیغ اقدام به تظاهرات ک

 آورم:ذیل می دهد که مبانی اصلی آن را درایدئولوژی اروپامحوری تشکیل می های نژادپرستانه وخواسته

 کند که یک اروپائی است.رئیس جمهور نروژ اظهار کرد افتخارمی – 1



11 
 

یستند زیرا آسیایی ن کراین بیان نمودند که آنان همانند با پناهندگان آفریقایی وواهندگان انبه پراجع – 2
 اند.چشمان آبی صاحب موهای بلوند و

اش رجعت کرده های اجداد آسیاییبا آن که نسب پوتین آسیایی نیست ولی تبلیغ کردند که او به ریشه – 3
آن  ند ودراگ امپریالیستی نیست، مسکوت گذهمین رابطه واقعیت جنگ را که چیزی جز یک جن است. در

 را به یک جنگ روانی، یعنی مبتال بودن پوتین به امراض روانی، تقلیل دادند.

لذا تجاوز به یوگسالوی  اروپا است و تبلیغ کردند که بعد از جنگ دوم جهانی این اولین جنگ در – 4
ا ها در اروپی جنگقبرس را در زمره نگ درج های پنجاه قرن گذشته به یونان وسابق، تجاوز نظامی سال

 محسوب نکردند.

تقیم یا غیرمس ی مستقیم وهای تجاوزکارانهی جنگدرباره آنان فقط مبلغ صلح برای اروپا هستند و – 5
طرفدارای از  هایی از کارکردکنند. تجاوزات مستقیم ناتو به مالی، سومالی و افغانستان نمونهناتو سکوت می

گ یا دامن زدن به جن جنگ با یمن و دهد. فروش تسلیحات به عربستان درحقوق بشری آنان را نشان می
سازد که دخالت غیرمستقیم ناتو را آشکار می هایی از، نمونهشد داخلی در سودان که به تقسیم کشور منجر
ها با خودشان ا در توجیه این جنگاند اکثریت بسیار بزرگی رشده تحت تبلیغات روانی مبارزه با تروریسم قادر

 رد وک ین انرژی مصرفی به قطر سفرامبرای ت آلمان بعد از شروع جنگ و یهابگ وزیر داخل همراه سازند.
ها سانکراین انوام در حالی که در اجا برای عقد قرارداد آمدهی تلویزیونی بیان کرد که من در ایندر مصاحبه
ه عربستان ی آلمان بهای فروخته شدهگناه یمن که توسط اسلحهیچ سخنی از مردم بیشوند ولی هکشته می

 رسند به میان نیاورد.به قتل می

اروپا تئوریزه شد جایی که هلموت اشمیت در  چندان دور دری نهازامنه ی این جنگ روانی درزمینه
مدن جمعیت آلمان رو به نقصان دارد آیا با آاو سئوال کردند که  اش با دو خبرنگار سوئیسی وقتی ازمصاحبه

سازد آمیز تفکری را برنما میهای بدوی که عمق فاجعهمهاجرین موافق است پاسخ داد، آری ولی نه ازملیت
نسبت  حاظ فرهنگیه لاجتماعی است که برتری قومی خودش را ب یگر منشاسی بیاننکه در معنای روانش
ویند گحقوق بشر سخن می حالی که از ها درسازد. مبلغان این ایدئولوژیمی ها آشکاربه مردم سایر قاره

ماره موانعی اذهان اکثریت ه اند که با تاثیرگذاری دری آنشکل نژادپرستانه عمل مبلغان بیگانگی در ولی در
 .کنندآگاهی واقعی این اکثریت ایجاد می در

ساز ای فلجدنی جهان دیوانه، منش انسان آگاه در لم درمنش انسانی است سا «منش انقالبی»بدین ترتیب 
در  ل این منش وی خصائتبلیغ درباره نقد اقتصاد سیاسی با ترویج و کنار ی مکملی درمثابهروانشناسی به و

 امل درعنوان یک عبهخاطر مسلط کردن هژمونی سیاسی بایستی بتواند این منش را همبارزه سیاسی ب
دل گان در انقالب مبکنندهدهی اشتراکی آنان به منش غالب شرکتت مردم و در سازمانسازی اکثریآگاه

 گرداند.
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یت آفرینش موقع ایجاد شرایط مناسب در تفهیم زندگی واقعی و «منش انقالبی»هدف در هژمونی نمودن 
 یسم درسوسیالریزی فرض طرحاین آگاهی ایجابی پیشه آگاهی ب باشد وایجابی برای زندگی واقعی می

ی جدائی دین از دولت یا خواسته شرایط کنونی است، امری سوبژکتیو که میانجی آن الغای مذهب و
م کمونیس »دهد باره شرح میاین کند. مارکس درمورد کمونیسم هم صدق می باشد موضوعی که درنمی

رایند ف پیشرفت تاریخی در ضروری برای دوران بعدی واقعیی این رو مرحله از نفی است و موضع نفی در

سم ی بالفصل است. اما کمونیالگوی ضروری واصل پویای آینده کمونیسم نوسازی آدمی است. رهائی و

. طبق این [5«]ی انسانی هدف آن استساختار جامعه تکامل انسان نیست و این لحاظ هدف پیشرفت و از
ای مالکیت نه الغ یا کمونیسم نه الغای دین و برداشت هدف از ایجاد واقعیت ایجابی از طریق سوسیالیسم و

استثمار برای همیشه است تا در آن جامعه انسان قادر شود  ای رها ازخصوصی، بلکه هدف ساختار جامعه
 ی تحریر درآورد.تاریخ زندگی واقعی خودش را برای اولین بار به رشته

 سیاسی به جهانی یک قطبی تبدیل شد اما نظر نقطه فروپاشی شوروی از جهان دوقطبی پیشین بعد از
گرفت. جهان  س آن قرارار کشورها در ها ووجود آمد که نابرابری میان ملیتجهان دوقطبی دیگری به

ه رشد وقفکشورها را بی ها ومیان ملیت جامعه و درون هر منظر روانشناسی که نابرابری در دوقطبی شده از
که  کند، جائیها قلمداد میی تاریخ بین ملیترا قانون نوشته «ی استحق با قو»دهد و اصل جنگل می

 زند و فردی مانند رامسفلد این برتری را درای برتری فرهنگی جا میطور مودبانههاش را بآمریکا سلطه
اند اهدافه د ککناعالم می کند وها تعریف میر رژیمیکشورها و در صورت لزوم تغی توانائی به اشغال دیگر

ازگو ب ااواقع سیاست چرچیل را مجدد ها مضمون اهداف را. درنه ائتالف کنند وین مییها را تعکه ائتالف
رفی ط چه که ابدی است تامین سود است که ازهمبستگی ابدی وجود ندارد آن کند که گفته بود اتحاد ومی

ه مبارز ت شعار پرطمطراق دفاع از دموکراسی واین نوع افراط در بنیادگرائی باعث وحدت جهان غرب تح
گرائی فراطا که به انواع دیگری از کندهای متقابلی را ایجاد میشود از جانب دیگر کنشمی «دیکتاتورها»با 

 گردد.ازجمله بنیادگرائی اسالمی منجرمی

 است با توسل به دو ی اهریمنی خشونت نام نهاد، قادرتوان چرخهلحاظ روانی میه این وضعیت را که ب
مفهوم  در اش را به پیش برد. شرنامیدن طرف مقابل اهداف «ناانسان و» و شر ی قدیمی خیر وواژه

 های دینی والکن نبایستی اشراق به دین را تنها دری مشترکی است در ایدئولوژیاش آموزهمتافیزیکی
خود همواره شکل دینی داشته است. لذا اعتقاد به خدا تقلیل داد جائی که اعتقاد به دموکراسی غربی 

افراد خارج از  پذیرد وعنوان ایدئولوژی هیچ مذهب دیگری را در کنارش نمیبهمذهبی  طور که هرهمان
االرض فییا در بینش اسالمی مفسد مادون انسان وسرآخر عامل شر و دین خودش را کافر، نجس و

را ابراز  شانی همین بافت نظرات نژادپرستانهتوانند در پهنهداران دموکراسی غربی نیز میخواند، طرفمی
وریه را س ی شمالی وهای ایران وکرهای بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا دولتچنین زمینه نمایند. بر

جهان معرفی کرد.  های خیر دراردن را عضوی از گروه های مصر، عربستان ونامید ولی دولت شر محور
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یا  ی خیر، چه در رابطه با افراد خودی ودولت قرارگرفته در حوزه ی هرل جنایت گرایانهسان اعمابدین
عنوان مثال جوانی در عربستان که خواستار برابری ادیان بهشود. ها، توجیه مینسبت به افراد دیگر ملیت

همین بنیادگرائی غربی مالءعام محکوم کردند.  ای ده ضربه شالق درهفته بود به پانزده سال حبس و
فشاء ا جمله صدر اعظم آلمان خانم مرکل توسط آمریکا را اسنودن مامور سیا را که کنترل کامل مردم دنیا از

اپ اسنادی چ دلیلهاسترالیائی را ب انژچنین آسهم برای حفظ جانش به روسیه فرارکند و کردنمود، مجبور 
ان در سپس به زند ای وخانهسفارت بهکرد نخست به فرار می سوریه افشاء عراق و که جنایات آمریکا را در
 هم افزود. این سیاهه بازه توان بانگلستان کشاند که می

وجود  خیر با خود عواطف شفقت خودشیفته نسبت به آمریکا را به عنوان مرکزبهپذیرش سیستم آمریکا 
ه گرداند که بی طرفدار آمریکا را تابع آن میهادولتنوکروار سایر  آورد که با گرایشی متعصبانه ومی
 ند، منجرشیفته نداراین شفقت خود کشتار مردم سایر کشورها که جایگاهی در در خصوصی سکوت ئهطتو

 و افغانستان یمن، جنایات جنگ در عراق و به جنایات جنگ عربستان درراجعی سکوت شود. توطئهمی
شر عنوان دفاع از حقوق ببهبالکان  و ووشوند. جنگ در کوزبا تروریسم توجیه می سومالی که تحت مبارزه

ورهای کنند و به کشگیرد و کشور سابق یوگسالوی را برحسب معماری جدید آمریکا پاره پاره میانجام می
راه با اروپا همی آورند. اتحادیهدهند، در میچند میلیونی که دیگر پناتسیل قدرت مبارزتی را از دست می

تلفات آن  سه میلیون نفر کینشازا دامن زدند و –مورد تلفات انسانی جنگی که خودشان در کنگو  آمریکا در

آن  میلیون انسان در 28افریقای مرکزی که بیش از کشی بیولوژیک مرض ایدز درنسل چنین درهم بود و
 ند. آمریکای مرکز خیر معتقد است که سالحپوشی کردی سکوت این جنایات را پردهجان باختند با توطئه

کشور  کند تا اینبدین دلیل عربستان را تا دندان مسلح می های خیرخواه امری مثبت است ودر دست دولت
های دیگر آماده نگه دارد که داعش باشد همواره سپاهیان مزدور اسالمی را برای جنگ با دولت قادر

 خودمداری قومی و شکل از هر پایان ازین مالک دوگانگی رذالت بیاین رو ا ز آن است. ازاای نمونه
 سازد.را در فرهنگ غربی آشکار می یابیاجتماعی، سلطه

جویان اسالمی را به یاری افغانستان سپاهی از جنگ جنگ در در اش با شوروی ومبارزه آمریکای خَیر در
 افغانستان شکست دهند. اما طبق نظر ها را درروسآرائی داد که قادر شدند ویژه عربستان صفعمالش به

روج آورند، با خوجود میمارکس که قانون کیفر، تاریخی دارد که ابزارش را نه قربانیان که خود مجرمان به
لیه اش عاش وفادار نماند همان مخلوق دست ساختهنیروهای روسی از افغانستان زمانی که آمریکا به قول

ای که سیا به مجاهدین ی رذیالنههمان شیوه برای تهیه اسلحه از وار شد ورزاری مرگکا خودش وارد در
های خریداری سالح ی پول برای خرید سالح، بهره گرفت وتهیه آموخته بود، یعنی قاچاق مواد مخدر و

اسالمی نقش  ائیدر رواج بنیادگر اا شده را علیه خود آمریکا نشانه گرفت. بنابراین آمریکای خَیر خود مستقیم
جاعی گی و ارتاساسی را بازی کرده است. مضمون بنیادگرائی اسالمی رادیکال ضد غرب بیان گژدیسه

داری غربی اما نه سلطه سرمایه سرمایه یخشم اقشاری از مردم در کشورهای اسالمی علیه سلطه
سوالن ر یت شود. این تخاصم رای محلی مانند خمینی هداتواند توسط یک خودکامهطورکلی است که میهب
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 همان راستای برتری فرهنگی غرب مبارزه میان دو تمدن برتر و مادون در داری نئولیبرال درطرفدار سرمایه
غرب تئوریزه کردند که برای حفظ تمدن نباید در این جنگ مسامحه نشان داد. با فروپاشی شوروی فردی 

مت س ولوژی سخن گفت الکن با برآمدن بنیادگرائی اسالمی وچون فوکویاما از پایان تاریخ و پایان ایدئ
به راجعاش های پیشینداری با فراموش کردن گفتهاش علیه کشورهای غربی همین رسول سرمایهگیری

 رآورد کرد وکمونیسم ب از تری یک ایدئولوژی خطرناکمثابهپایان ایدئولوژی، حال بنیادگرائی اسالمی را به
مان ه دولت منتخب ارزیابی نمود و در مذهب و آزادی رای و از این بنیادگرائی را تنفر تنفر بوش در نطقی

 جنگ با آنان عربستان را سرنگون سازند و اردن و و های مصرخواهند دولتنطق معترف شد که آنان می
 را عملی خیرخواهانه خواند.

آورد که آن را جنگ نامتقارن نامیدند از طرفی به رسوالن آمریکائی  وجود هب شرایطی که این نوع جنگ
ا مصنوعی مبارزان بنیادگرای اسالمی ر این مفهوم غیرواقعی وه طرفدار جنگ این امکان را داد تا با تکیه ب

ستی ی فاشیهمانند نظریه محسوب نمایند و «دون مایه»ن انسانی، ااز نظرش و «جویان غیرقانونیجنگ»
این  نامید، شکنجه، حبس وکشتار «مادون انسان»ری که در جنگ با روسیه مردم آن کشوررا هیتل

این جنگ نامتقارن زمانی که اوضِاع انفجاری به  جانب دیگر در را آسان سازند. از «جنگجویان غیرقانونی»
انست طبق وچنین شرایطی دین اسالم ت ترین شکل ضدیت بنیادگرائی اسالمی با غرب درآمد درخصمانه

غرب، به  یهای خرد شده زیر سلطهی اشک تودهای بر درههاله عنوان افیون مردم،بهی مارکس نظریه
لیه بزرگی را که آمریکا برع دیده تبدیل شود و توانست سپاه پرقدرت وآه مخلوق ستم محرکی پرقدرت و

 زندگی درکشاند. کارزاری تا سرحد مرگ واش به فریده بود، حال این مخلوق را علیه خالقآروسیه 

د گردند به نژادپرستی توسل جوینها از جمله دولت آمریکا مجبور مییک چنین شرایطی است که دولت در
ان مردم ترین رواج یک تمایز میمقبول ترین وضمن ساده در ی وترین شیوهمهم زیرا نژادپرستی نخستین و

سانی کند چه کن مییآید. تمایزی که تعیزندگی است که تحت مسئولیت دولت درمیها در قلمرو ملت و
به اجعرمارکس شرح چه کسانی ندارند تا قساوت نسبت به آنان را بتوان توجیه نمود.  حق زندگی دارند و

رتیب تکند. بدین ر مییمکان تغی سبک خود را دارد و مطابق زمان وقساوت که  این گونه شرح دادهقساوت 
ا جای مبارزه به گران قساوت و طرفدار بنیادگرایان اسالمی مبارزه با مردم آمریکا را بازطرفی ستایش

برعکس  وند وشگناه آمریکا میخواستار عملیاتی علیه مردم بی کنند وترویج می سرمایه تبلیغ و یسلطه
پوست خسر»سنت رایج در آمریکا  برتری قومی برحسب طرفدار کنندگان قدرت نظامی آمریکا وستایش

 شوند وعنوان نابودی دشمن خوشحال میبهافغانستان  ویرانی عراق و از «استپوست مرده خوب، سرخ
ه ی برتری، با صراحتی هرچی مشاهدهمثابهرنج دیگران به دیدن ویرانی و لذت از گری وسان وحشیبدین
خشونت  کند که ازخصومتی مطلق با دشمن مطلق بروز میصورت شرمی، به بندی و بدون قید و تر وبیش

 دیگران خارج قرار گرفته از کند. لذا آبشخور نفرت ازنابودی دفاع می کارگیری منطق محو وبه افراطی و
طلب کند جائی که نفرت از آمریکا را بنیادگرایان سلطنتسان عمل میی نفوذ من، همواره یکمدار حوزه

 و عقلتگر احساسی است که ساخته بیان اا اند که تمامروسیه مبدل کرده علیه چین ودر ایران به نفرت 
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 ده است واین افراد دوسیه خاطر حفظ منافع بهمنطبق با واقعیت نیست، بلکه احساسی است که سرمایه ب
بیعت، طزمانی تداوم دارد که احساس انسان از تا  تااروح ضرور تخاصم انتزاعی میان حس و»به نظر مارکس 

. این تفکرات [6«]بنابراین حس طبیعی آدمی با کارخاص خود آدمی تولید نشده باشد حس انسانی طبیعت و
ادی برنما ای عطور خودپسندانههی رامسفلد بکند در گفتهگناهان را توجیه میانسانی که کشتار بیغیر
ا تا مرز ر شوند و کشتارهم کشته میگناه ای بیجنگی عده هر نمود متاسفانه در گردد وقتی که اظهارمی

ت آن بهره گرفته بود که گف همان منطقی بهره گرفت که خلخالی از از اادقیق امری ناخواسته قلمداد کرد و
ی خلخال اظهارات رامسفلد و توجیه جنایت در رود. جعل واقعیت وگناهی اعدام شود به بهشت میاگر بی

خود هنطع شطرنج را ب ای درمحاسبات آنان حکم مهره ها درست که آدمهائی اگری انسانگری تاالنبیان
برتری قومی و برای دیگری در دفاع از بنیاگرائی اسالمی. پس وقتی  دفاع از اند، حال برای یکی درگرفته
واقع نقش خودش  سطح جهان سخن راند در بروز جاهلیت نوین در از غرب یدربارهگفتارش  ای درخامنه

 گذارد. این شکل از جاهلیت ناگفته می عنوان ابوجهل دربها ر

طرح مارشال دوری از امید باطل شکل گرفت  پس از پایان جنگ دوم جهانی با تاسیس سازمان ملل و اگر
 نظم نوین جهانی ی امید باطل، درها را داد، همین چرخهها میان ملیتتفاوت که قول پایان دادن به فقر و

خودش را از نو شکل داد ولی ناکام به 1۹۹۱تاز جهان در سال عنوان قدرقدرت یکهبهرهبری آمریکا به 
ی جهان، یعنی چین همان سال، جدال عمده را با دو قدرت بزرگ در آینده اش اعتراف کرد زیرا درشکست

اد نظم ایج فقر و ای غلبه بربر نو چالشی بزرگ بار دیگر این امید از روسیه، برآورد کرده بود. امروزه در و
 عرصه کارزار جهانی شده است. ن جغرافیای سیاسی وارد درینوین جهانی از طریق تعی

ی مصرف ی آمریکائتبلیغ زندگی به شیوه اطالعاتی و های خبری ورسانه هژمونی مطلق آمریکا بر ااتقریب
 ز ایجادانگیدل کننده وویر خیرهکنندگان با تصاخاطر مصرف، گرایش بس قدرتمندی را برای مصرفهب

رف زندگی که رواج مص ای از. شیوهاستوطنی به سبک آمریکائی کرده است که مبلغ آموزش قرابت جهان
هویت  عنوان عناصر تمدن برتر احساسبهکند که بستگی تبلیغ میهم تراز تشریک مساعی و رقابت را بر و

ن افراد را تواند ایراحتی میزند و بهوطنی آمریکائی دامن میجهان ی زندگانیرا میان افراد وابسته به شیوه
متمایل به اعمال خشونت سازد وقتی که شوق به ثروت انتزاعی احساس این افراد را تا مرز احساس خام 

برای یک انسان گرسنه صورت انسانی غذا مطرح نیست، بلکه فقط »دهد که به نظر مارکس کاهش می
ثروت  . حس لذت برآمده از«بردهای طبیعت لذت نمید و چنین انسانی از بهترین زیبائیسیرشدن معنا دار

ها خدای دهد که تناخالق انتزاعی وابستگی به پول را رواج می سازد وانتزاعی انسان را تابع مسلک پول می
رای او ول داد بهرکس پ»شود که چنین مسلکی را وثوق الدوله با این گفته پول، مرجع همه چیز آدمی می

 در ایران رواج داد. [،7«]مسلک موهوم است کرد، وجدان، عقیده و باید کار

آورد که شایسته است نقش رهبری آن را وجود میهمتحدانی را ب»ی ماکیاول نظم نوین جهانی طبق گفته
، که با فروپاشی [8«]حق ابتکار عمل ازآن شماست آن اقتدار اصلی و داشته باشید، جایگاهی که در
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ای به تنها داور جهان مبدل نمود. ولی از طرفی رشد ی آمریکا را چند دههکشورهای سوسیالیستی خواسته
 رویژه دهای فراملیتی بهسازمان یطرف دیگر سلطه از قدرت گرفتن روسیه، و باز گیر چین وچشم

رس ت خصلت روانی شوق به ثروت انتزاعی و تر تحکیم دوچه پرتوان شان هرهای اقتصادی که هدفعرصه
ی گرا، در ساختار روان آدمی دارند، آدمعقب عنوان دو کارکرد روانی تاثیر بسیار منفی وبه بیکاری است و از

یدن رس های خود آمریکا که موانع زیادی دربا سیاست اافرار از بیکاری دقیق دست آوردن پول وهرا برای ب
 ده بود، مواجه گرداند.ها ایجاد کربه آن

ندی کرد، اگر بخاطر مصرف را یک کانگستر آمریکائی بنام لنسکی چنین فرمولهسیاست روانی مصرف ب
بختی وگاس قول خوشالس هنری فورد با تولید ماشین قول خوشبختی را به مردم داد ما نیز با ساختن شهر

ها انسان را برای شوق م، امری که امروزه میلیونها دادیطریق تولید تفریحات گوناگون به انسان را از
ی آنان تحقق بخشد، راهی این مرکز به آرزوها تواندکه می قمار ناشی از دست آوردن ثروت انتزاعیهب

میلیارد دالر به جیب  25۱برابر با  ایهساالنعمل درآمدی  کند که درتجسم واقعی احساس خوشبختی می
 نماید.سرازیر میصاحبان این کازینوها 

بت به ترین گناه او نسرا بزرگ «الفبای فساد اخالقی»الدوله تولید انتقاد به وثوق اش درعشقی درکتاب
 ان کاال درعنوبهمتاسفانه زنده نماند که مشاهده کند این نظام نظریات را نیز  کند ومردم ایران ارزیابی می
با تبلیغ این شعار که خوشبختی هرکس دست خودش  دهد. رسوالن این سیستممعرض فروش قرار می

 نظر توانا به اظهار فرد را عالم به مسائل و پردازند ازطرف دیگر هرطرفی به تقویت فردگرائی می از است
کنند جائی که هر فردی حتی اگر اطالعی ها نسبی میها را در بحثبا این عمل موضوع سازند وقلمداد می

فتن جمله گ ت نظراتش را خواستار شود بااباث او دلیلی در هرگاه کسی از شود ووارد بحث مینداشته باشد، 
 ادیبیان را به آز زند و بدین ترتیب آزادیاز پاسخ تن می «این عقیده من است» معروف اما ایدئولوژیک

های های از جلوهدهد. این واقعیت که انسان غنی فردی است که در عین پاسخ به مجموعحرافی تقلیل می
 کند وچنین ضرورت باطنی تحقق بخشیدن به خویش را به صورت یک نیاز احساس میانسانی حیات، هم

ی هر موضوع منطق ویژه»شناخت از طبیعت آن هم بر حسب  شناخت ازخودش را به شناخت از دیگران و
در  «من –قدرت »به منشی با اتکاء به همان منطق  در دهد که اظهارات اوتا مرزی انکشاف می «ویژه

ین صالحیت ی، یعنی تع«من –قدرت »این  که ایدئولوژی فروش عقاید دقیقااین جهان مبدل شود. حال آنیتب
 حراف دگرگون نماید و «من –قدرت »کند تا آن را به ی آگاهی، را وازنش میشرکت در بحث به واسطه

ی پذیرش خوشبخت که در طورانگارد هماننادیده می اصطالح عقایدهفروش ب لذا خصلت عظیم آگاهی را در
ها انسانی را توانش های مصرف در خدمت رشد استعدادها واز طریق ثروت انتزاعی خصلت واقعی ارزش

زنند، دانش انسان همواره به عقب داری دائما دامن میاین هیاهو که رسوالن سرمایه ندیده گرفته بود. در
یف های ضعباک که مبارزه در پرتو طنین همین پژواکگردد ولی چهک آن ضعیف میشود و پژوارانده می

 .«هرنوری هرقدر هم که ناچیز، باالخره روشنائی است»شود زیرا است که آغاز می
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ی امعهج من شامل سه فصل است که در این سه فصل به تشریح کارکرد مناسبات تولیدی در نوشته
ی با توجه به باالگیر شرایط کنونی و ی مصرف در این نظام درجامعه جامعه واین  کاالئی، سازمان کار در

 «ی طبقاتیارزهمب نژندی وروان»نام هام متکی به کتابی است بپردازد. زیربنای نوشتهنئولیبرالیسم می

فروپاشی ین چنهم های فراملیتی وی میشائل شنایدر پروفسور آلمانی که من با توجه به رشد سازماننوشته
د تولی داری وزمان با فروکش کردن استراتژی بزرگ سرنگونی سرمایهاقمارش که هم اتحاد شوروی و

ها قادر جائی که این سازمان ،، به رشته تحریر درآوردماستاین جامعه  یابی درتوقعات کوچک قابل دست
تشویق  ها جا اندازند، یعنیریت انسانگذار را در روان اکثثیرأت یخواسته اشاعه توقعات کوچک دو گشتند با

بیکاری و لذا تمکین برای حفظ محل کار.  ترس از عنوان تنها عامل خوشبختی وبهبه کسب ثروت انتزاعی 
ی سوئ سازند. ازگسترده می زنند،می روان انسان دامن ای را درهگرایانعقب دو خواسته تاثیر بس منفی و هر

ان به توطریق آن می سازد که ازاش برنما میوت را هدف اساسی انسان در زندگیشوق به ثروت، انتزاع ثر
 ترینخاطر حفظ محل کارش به کمهبیکاری انسان کارورز را ب آرزوها پاسخ داد. از سوی دیگر ترس از

ه ق سرمایی منطزاویه دهد زیرا چماق ایدئولوژی فرار سرمایه را کارگران ازداری سوق میسرمایه مبارزه با
 . استگیرند که خود عامل اساسی بیگانگی کارگران نظر می نه از دیدگاه منطق کار در و

هانی ی جپیدایش افق جدیدی در پهنه با فروکش کردن نظم نوین جهانی ایجاد شده به رهبری آمریکا و
ی جغرافیای سیاسن یمعروف شده است، تعی «ی مقاومتجبهه»نام هجهان که ب برای ایجاد نظمی دیگر در

 زند وچالشی بس شوونیستی دامن می این خواسته را در کند ول مطرح میلالمجدیدی را در سطح بین
بیکاری را به شعاری استراتژیکی در راستای این  ترس از همواره آن دو خواسته شوق به ثروت انتزاعی و

 نیز پیدا کرده است.ما  کند که رسوالن خودش را در کشورترویج می نظم جدید تبلیغ و

وری یکی از مدافعان جمه جهان آینده و ن جغرافیای سیاسی دریعنوان کارشناس تعیبهآقای محمد ندیمی 
گوید اش در منطقه سخن میین کنندهیقدرتمند شدن ایران و نقش تع اش ازاسالمی در گفتارهای عدیده

ز تری را به ایران سرریثروت بیش و کندتر دفاع اش بهمنافع دهد ازکه به حکومت ایران این امکان را می
هم موقعیت بهتری برای  استهای پرپول، حکومت قادر جیب آمده ودستهبا این امکان ب نماید و
ثروتمند شدن مردم را آسان سازد. هم  آن ایجاد مشاغل است و ینتیجهگذاری را فراهم آورد که سرمایه

های تسیاس نه تنهاجهان  داری درهای سرمایهترین حکومتاز خشنبدین ترتیب این رسول مدافع یکی 
بوق قدرتمند شدن حکومت ایران شوق به  گذارد، بلکه با دمیدن درضدانسانی این حکومت را مسکوت می

آن  ای که سرنوشتزدن به ناسیونالیسم افراطی به آیندهحفظ محل کار را از طریق دامن ثروت انتزاعی و
ویژه تواند بهکه این ناسیونالیسم افراطی میکند جائیخود نگرفته است، سرشکن میهقطعی ب هنوز شکل

 یران درا تاثیر منفی را برپتانسیل انقالبی مردم بجا گذارد. برای آقای ندیمی جیب پرپول حکومت در
کند که این هدف را فراموش می شود وهدف اساسی برآورد می در مبارزه با آمریکا الملل وهای بینبازی

تواند پاسخ اش در منطقه و ایزوله کردن روسیه به لحاظ تاکتیکی مینیز آمریکا برای حفظ منافع استعماری
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ای در اش به اتحاد دوستانهخاطر حفظ جیب پرپول با دشمن دیروزیهنماید ب گوید تا حکومت ایران را وادار
گر است که نزد رهبران اسالمی قدمتی سان شورشیا ان حکومت و گر خصلت هرامروز برسد که بیان

 راحتی عقد مودت بست.ه اش، ابوسفیان، بکه مرجع آنان با دشمن دیروزیتاریخی دارد جائی

 تفاوت که مبلغ آن مسلمان باشد یا فردی سکوالر، همواره این مبلغانتبلیغ شوق به کسب ثروت انتزاعی بی
شان کرده عنوان فضلیت سرمشق اخالقیبهمداران برای این سیاستگیرند که ماکیاول از عناصری بهره می

اند، های خود اعتنائی نداشتهاند که به انجام وعدهیابیم شهریارانی موفق بودهی اخیر درمیاز تجربه»است 
پیروز شدند  کسانیبازی بگیرند. سرانجام، آنان بر  ها را بهحیله افکار آدم دانستند که چگونه با مکر واما می
ی ارهرا نبریم، درب ته است نام اوسمندانه عمل کنند... شهریار روزگار ما، که شایکوشیدند شرافتکه می
 [.۹«]هاستدوی آن ی هرخوردهکه دشمن قسمکند، حال آناعتماد متقابل موعظه می صلح و

 

 فصل اول

 داریی کاالیی سرمایهشناسی جامعهی آسیبدرباره

 ی بیمارزایی جامعهمثابهداری بهی سرمایهجامعه - 1

دمی صنعت، کتاب گشوده نیروهای ذاتی آ یهستی عینی استقراریافته دیدیم که چگونه تاریخ صنعت و»
ارتباطی تنگاتنگ با ذات آدمی درک  محل نمایش روانشناسی حواس آدمی است. تاکنون این تاریخ در و

م با شود زیرا مردنظر گرفته می مندی آن دراساس فایده بر طی خارجی ونشده است، بلکه صرفاا در ارتبا
 تزاعی وخصلت ان تاریخ در مذهب یا - عام هستی بشر یتوانند شیوهقلمرو بیگانگی صرفاا می حرکت از

دمی فعالیت نوعی آ عنوان واقعیت نیروهای ذاتی آدمی ورا به -غیره  عام خود مانند سیاست، هنر، ادبیات و
 آن حرکت عام در عنوان بخشی ازتواند بهضمن می مرسوم خود )که در صنعت مادی و در تلقی کنند. ما

را ای از صنعت دریافته شود زیعنوان بخش ویژهتواند بهکه این حرکت ]عام[ که مینظر گرفته شود چنان
یروهای شده است( با نخود بیگانه  یعنی صنعت بوده که از تمام فعالیت آدمی تاکنون فقط محصول کار

گی مواجه یا به عبارتی به شکل بیگان مفید و های محسوس، بیگانه وذات آدمی به شکل ابژه ییافتهعینیت
ترین بخش تاریخ حکم کتابی ناگشوده را برایش دارد، محسوس هستیم. آن روانشناسی که معاصرترین و

علمی  ما معطوف به یحقیقت آیا باید اندیشه . درواقعی تبدیل شود تواند به علمی راستین، جامع ونمی
نقصان خویش آگاه نیست  سازد، ازآدمی منتزع می این بخش بزرگ کار باشد که به طرزی واهی خود را از

که چنین ثروتی که حاصل فعالیت انسانی بوده، پیش روی او سرگشوده است، نزد چنین علمی اینرغم به و
 [ 1].«بیان کرد «عامیانه نیاز»، «نیاز»یعنی  یک واژه توان دربه شاید چه کآن معنائی ندارد جز
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ک عمل عدم در توان شرح داد که روانشناسی این کتاب ناگشوده درمارکس می یاین نظریه هتوجه ب با
اصلی  این جامعه است که شکل ارزش )ارزش مبادله( را ده درنکنعنوان اصل تعیینبهقانون ارزش 

ی هی اصل واقعیت شالودمثابهاش، آن را بهویژه فرویدیروانشناسی جدید، به اا دقیق سازد وشمول میجهان
 بیان انتزاعی ارزش مبادله نیست اش چیزی جزکند که اصل واقعیتتوجه نمی نماید وخودش می ینظریه
به  منزله دانشهی واقعی بگشته خود را جا اندازد. بنابراین یک روانشناس وازنش ارزش مصرف قادر که در

ای ابطهانکشاف روان آدمی در ر انتزاعی خود مانعی در که یک چنین امر کندروشن بتواند طبیعت انسان باید 
 ستیز و این انتزاع یدربارهو روشنگری  استطبیعت  ها وانسان دیگر انسان با خودش و یسه گانه واقعی و

 وانشناسی واقعی گردد. یک ر گذاربا آن باید بتواند بنیان

 او . طبق نظر[2«]سراسر تاریخ جهان تا به امروز است گیری پنج حس آدمی کارشکل»گوید مارکس می
جودش و سازند بین فعالیت خود وقادر می هائی که انسان راسرشت آدمی آزاد، آگاه و فعال، یعنی پراتیک

نماید استعدادها و را توانا می انسان است که او یتمایز قائل شود، پس فعالیت آگاهانه خصلت ویژه
ولید، کشف طبیعت ت یک پیوند دیالکتیکی با خود، دیگران و اش اما درارتباط با فردیت ش را دراهایتوانش

ها را تنها توسط سائق انسان توان غرایز وانکشاف دهد. لذا برخالف روانشناسی رسمی دیگر نمی و
افتن اشیاء وارگی کاالئی، یعنی شخصیت یانشناسی به تنهائی پاسخ داد، جائی که بتیا رو شناسی وزیست
 ز وغرای ساختار ثیر برأچنان روابط اجتماعی را چیزگون کرده است که بدون تشدن اشخاص، آنو شئی

ا ر ی یک انتزاع، ارزش مصرفمثابهاین جامعه ارزش مبادله به سان زمانی که در. بدیننیستسائق آدمی 
 کاال و نماید چون ساختار پول وقدر انتزاعی میوسائل ارضاء آن را همان کند، ساختار نیاز ووازنش می
 یهاین رابط کند. درتر خالصه میبودن پول بیش دارا عامیانه، تنها در شکل عام، نیاز را در تحقق نیاز

شوند گرفته مینظر پول در عنوان نتایج تبعی ازبه گونه نیازها اساساااین انتزاعی است که عشق، خوشبختی و
 دهند.میثیر قرار أساختار سائق انسان را تحت ت که دقیقاا

ی ی اصل واقعیت جامعهمثابهکه روانشناسی نوین انتزاع ارزش مبادله را به کردام روشن خواهم نوشته در
سبت ن اش واقف باشد وپیدایش تاریخی شرایط که به واقعیت این انتزاع وپذیرد بدون آنداری میسرمایه

 کند و چون دربیمار تدوین می ی انسان سالم ودرباره اش راتعاریف به کارکرد ارزش مبادله، مقوالت و
 و های روانی را فردیترین موارد انحرافات، بدکارکردیبیش شود درمی ماند، وادارسطح توصیف باقی می

و  یمارب تعریف انسان سالم و مقوالتی را که این روانشناسی در کنمد روشن باییا متوجه فامیل نماید. می
توان با آوردها را ناچیز جلوه دهم، میکه ارزش این دستهای بیماری مدون کرده است، بدون آننشانگان

 مکملی نسبت به آن برآورد در بهترین حالت ،شده از جانب مارکسریزیتوجه به روانشناسی عمقی طرح
 مود.ن
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 م وی اساسی را تعریف نمایبرای روشن کردن آن بایستی دو مقوله پرداختن به اصل موضوع و اما پیش از
گیری کارهب مقاله خواننده قصد مرا از ها دربه آن شان را تشریح کنم تا در ارجاع مکررنقاط اشتراک تمایزات و

 سائق. - 2 غریزه – 1اند از: . این دو مقوله عبارتکند ها درکآن

ی وسیلههی متشکلی از اعمال که بغریزه، پاسخ به نیازهای فیزیولوژیک انسان است، مجموعه – 1

است  فیزیولوژیک شرطی شده نظر سخن محرکی که از دیگره ب شود.عصبی تعیین می – های ارثیساخت
 شود.عملی میها دخالت ندارد، تعیین آن طریقی غیر ثابت که وراثت درهولی ارضاء آن ب

اختار س ها درمنشاء آن و نیستسرشت آدمی  از یالینفک ءانسان که جز ها درتوانش سائق، عبارت از – 2
دارد. لذا سائق تنها فرایندی شیمیایی که هدف  ها قرارارتباط میان انسان شرایط تولید و مشخص جامعه و

 گیرد وود میخهرسیدن به هدف، خود کیفیتی پویا ب تالش در آن تنها کاهش تنش باشد، نیست، بلکه در
 رد باشد وهایش در جهان میابراز به توانش نیاز انسان در در منش آدمی و سرشت و ی آن درریشه اادقیق

 اش.های جسمانیی ارضای ضرورتجهان به منزله ی صرف ازنیازش به استفاده

ز آدمی مارکس غرای . طبق نظرنیستآن  قیود دی انسان ازمعنای آزابه بنابراین شناخت ضرورت تنش هنوز
ال سازند گونه خودشان را فعفعالیت آن احساس کردن انتزاعی نیستند، بلکه باید در چون خوردن، نوشیدن و

ها است که انسان با باروری آن دهند و های انسان، یعنی عوامل ارتباط عاطفی با جهان را، بروزکه توانش
طول  رد انسان را نیز یفرهنگ غذایی را پدید آورد که تکامل آن ذائقه تواند مثالاها میآن ازیاری گرفتن 
ارهای غیره ک مثل والبته خوردن، نوشیدن، تولید»نویسد نماید. مارکس میخوش تحول میتاریخ دست

د، رف مبدل گردنهای انسان منتزع و به غایتی صفعالیت سایر هنگامی که از اند اماانسانی ااحقیقت
  [3«].باشندکارکردهایی حیوان می

 داری نه ارزش مصرف، بلکه ارزش مبادله، یعنی اقتصاد سیاسی، حرف آخری سرمایهجامعه که در جاآن از
این جامعه را باید با توجه به ارزش  گشته درهای ایجادیازها، امیال، بیماریبه نراجعزند، لذا نظرات را می

اثبات نمود که وازنش ارزش  و کرد اقشاراجتماعی بررسی هم در روابط اجتماعی میان طبقات و مبادله، آن
 ها رااین نوع بیماری شود ومی های روانی منجرسطوح اجتماعی به تولید بیماری مصرف است که در

ماندگار عنوان امری درونبه نه مثالا دارانه نتیجه گرفت وی سرمایهمناسبات کاالیی و مبادله بایست ازمی
بب داری مسشمول در جوامع سرمایهعنوان امری جهانبهی کاالیی در چارچوب فامیل، بدین معنا که مبادله

روانشناسی بورژوایی به علت عدم  شود. عمالا درون فامیل کشیده می هجا بآن از های روانی است وبیماری
صی یا به امر خصو های روانی راگردد سرانجام پیدایش بیماریی وادار میاین واقعیت اساس یا انکار درک و

گی عام هشدفرد انسان تقلیل دهد. این روانشناسی تاثیر متقابل چیزگون «من –ضعف »یا  در فامیل و
رنوشت ، جائی که سدهدقادر نیست که آن را بازتاب  و دهدسائق را بازتاب نمی ساختار مناسبات اجتماعی بر

تا بتواند  انگاردشده است را ندیده میداری که توسط اصل مبادله چیزگونیفی خاص حسییات در سرمایهک
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 یک انتزاع، یعنی کسب ثروت شان، درشدهشکل چیزگون عشق را در سرآخر حسییات خوشبختی، میل و
 تر، توجیه نماید. بیش

یره را غ های بالینی، چون وازنش، واالیش وپدیده در روانشناسی و طبیعی است که مقوالت مطرح شده در
یک قرارداد، اما باید نشان داد که درجه انتزاع ارزش بهتوان با مفاهیم اقتصاد سیاسی در تناظری یکنمی

ک شان در یتکوین تاریخی جریان پیدایش و های اجتماعی درمبادله در این جامعه با درجه وازنش سائق
های واقعی انسان نسبت به ارزش مصرف واقعی طرفی خواسته عنوان مثال ازبهدارند.  ضروری قرار یرابطه

نماید که گویا توسط ی پول اشغال میگسترش یابنده طرف دیگر جای آن را ساختار از شوند ووازنش می
را منحرف  عیای کلیت ساختار نیاز اجتماهای مصرف واقعی پاسخ داد. چنین انگیزهتوان به خواستپول می

د که کنتر آن، خالصه میچه بیش اشتن هرد سازد زیرا آن را تحت یک عامل، یعنی پول وشکل می بد و
ی بیمارزای ی جامعهمثابهداری بهی سرمایهماند. بدین خاطر بررسی جامعهثیر بر سائق انسانی نمیأبدون ت

یا  آن و ترداشتن بیش درمان انسان از طریق پول ونشان داد که  گیرد و ها قرارس بررسیار باید درمی
دد که گرسرنگونی این جامعه ممکن می پذیر نیست، بلکه تنها درخاطر مصرف عالجهتوسط مصرف ب
ی کند، یعنی روشنگری دربارهای در انقالب سیاسی مبدل میی بیمارزای را به وظیفهآگاهی به جامعه

 جوئی با آن.ستیزه ارزش و از طریق شکل عمدتاا قانون ارزش و

 «من –ضعف »های روانی را امری فردی وی سالم، بیمارییک جامعه حرکت از روانشناسی بورژوائی با
سی ی سالم برگرداند، الکن روانشنا، بیمار روانی را به جامعه«من –تقویت »قصد دارد با  نماید ومتجلی می

خواهان آن روانشناسی آزاد سازنده  خواند وبیمارزای می نتیجه در عمقی مارکسی خود جامعه را بیمار و
 نماید.همان میبراندازی این جامعه این ها درآگاهی توده ی سیاسی ومبارزه که درمان جامعه را در است

 ی فرهنگ بورژوایینظریه وازنش ارزش مصرف و - ۲

فضیلت  عنوانبهرا  اندازپس جویی وی مصرف، صرفهتکوین جامعه ی فرهنگی بورژوایی تا پیش ازنظریه
علت کمبود ه پرداخت که باین نظریه می تحت آن به دفاع از کرد واخالق بزرگ اجتماعی مطرح می و

ولید و خدمت ت در تروسایل مصرفی و الجرم تامین مایحتاج زندگی بایستی انرژی حیاتی را هرچه بیش
نون  خوریک روز ب»المثل برداری نمود که در ضرباش بهرهنتایج زتوان اب اافعالیت کاری متوجه نمود تا بعد

 مصداق دارد.  «کره نون و بخور تره، یک عمرو 

توانست درک اش نسبت به قانون انباشت سرمایه، نمینابینائی خصلت فراتاریخی و این نظریه عالوه بر اما
 بنا بر اش وحرکت تاریخی خودگستر در خودزینده و زاینده وی پراتیک خودمثابهشت سرمایه بهکه انبا کند

ها ضیلتبن با آن ف نمایند، ازراه رشدش ایجاد می ها مانعی دردلیل آن که آن فضیلتهل تولید و بئرشد وسا
شدش ر مانعی را که از ، زیرا روند انباشت سرمایه هیچ سد وکندها را نفی به مبارزه برخواهد خواست تا آن

آزاد  از دوران رقابت ریشه برکند، امری که گذار از کند تا آن موانع راسعی می پذیرد وی کند، نمیجلوگیر
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عنوان بهی مصرف باشد. بنابراین پیدایش جامعهتاریخی برای آن می یبه دوران امپریالیستی شاهد
ی بایسترداند، میگردش در شرایط انحصارات ممکن گ توانست تحقق ارزش را در سپهرای که میجامعه

 ها سمت دهد.جهت آن کرد تا قادر شود شعور انسان را درهای خاص خودش را موعظه میفضیلت

رافی( گرائی بورژوائی )پورنوگشدند، حال که هرزهنجابت مسائل اخالقی محسوب می این عفت و پیش از اگر
ا دوران پیشین را واپس راند، بلکه بعفت  نجابت و نه تنهاخود به منبع سود تبدیل شده بود، بورژوازی 

 های آنزند. به زبان مارکسی فضیلت گرائی قادر گشت آن را آزادی جنسی هم جاجانشین کردن هرزه
 اخالقی )عفت(، یعنی این سطح مسائل جنسی و چه در انداز( وسطح اقتصادی )پس دوران پیشین چه در

د تکوین رون خوان با واقعیت مشخص آن، درناهم رمایه واجتماعی نامنطبق با قانون انباشت س اشکال شعور
ن اش را با روند تکویهای نوینخود واقعیت مشخص انباشت وازنش شدند و بورژوازی توانست فضیلت

ی مصرف با جامعه ی مصرف شد. درشرایط نوین منطبق گرداند که حاصل آن جامعه قانون انباشت در
های های جامعه شناسی ازجمله وبری آن یا نظریهتمامی نظریه اساساا تولید کالنش رشد نیروهای مولد و

دن کردند و واالمقام شلذت جنسی را توجیه می پوشی از مصرف واش که چشمویژه فرویدیروانشناسی به
ا ان رشکردند، معنای واقعیها برآورد میهای بزرگ در تاریخ را وابسته به اغماض از این خواستهشخصیت

 از کف دادند.

 «قرمارکسف»فکران مدافع بورژوازی با رشد نیروهای مولده و سرریز تولید، تئوری روشن پردازان ونظریه اگر
فکران آن خواهم پرداخت، حال روشن ههمین نوشته ب جای دیگری در را نفی شده اعالم کردند که در

نه  دهدکه به مصرف انسان جواب میآن دلیل هی مصرف باند که جامعهبورژوازی این نظریه را رایج کرده
 ی ارزش مصرف مارکس نیزهنگام نافی نظریهمصرف را بیهوده ساخته است، بلکه هم امساک در تنها

صرف م اند که ارزش مصرف وپردازند. این آقایان توجه نکردهاین منظر به مبارزه با آن نظریه می از و هست
س د. وقتی مارکنیستنیکسان  یی مصرف است، دارای معنایجامعهی کنندهخاطر مصرف که مشخصهب

ی کار در این جامعه سخن راند که همواره این خصلت برای تمامی اشکالی که این جامعه ازخصلت دوگانه
ی اقتصادی جامعه انسانی خودش نیز تابع تغییرات تاریخی انگیزه تواندکند، میگیرد، صدق میخود میهب

داری هی پسین سرمایجامعه ی مصرف دری پیشین و انگیزهجامعه جوئی دری اقتصادی صرفهشود. انگیزه
تولید کاالئی، یعنی وازنش ارزش مصرف توسط ارزش مبادله واکاوی کرد جائی که  پویائی خود را باید در

 رمارکس د نظر . بهکندافزائی سرمایه توجیه روند ارزش ها را بنا بردو خصلت تواند هرشکل ارزش می
 برابر ی ارزش درمثابهبه محصوالت کار شود ووازنش می وازنش ارزش مصرف، کارمشخص انسان نیز

کل ی خود به شنوبهه مشخص، ب ویژه و شدن قانون ارزش، مبادله کار گیرند. با استوارقرار می دیگریک
 آید ومی در تمایزشکل کار مجرد بی به یابد ودارانه استعال میبا مالکیت خصوصی سرمایه کار خصوصی و

 شکل ارزشی کاال در»نویسد گیرد. مارکس میخود میهالزم را ب اااجتماع کمیت قانون ارزش شکل کار
دور هاش مرهون آن است بکه موجودیت ای راسودمند ویژه خود هرگونه اثر ارزش مصرف دیرینه یا کار

 . [4]«بشری مبدل سازد ی کاریک کاسه افکند تا خویشتن را به هیئت اجتماعی ومی
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ئت ی هیزادش که شالودهکیفی کار، یعنی ارزش مصرف طبیعت خصلت ویژه، مشخص و این انتزاع از
کیفی که توسط کار وساطت  ارضاء ویژه، مشخص و خودش را تا سطح نیازها و ااارزش کاال است، ضرورت

کمی،  معین ییک رابطه ارزش مصرفی را در مانند دوعمل مبادله کیفیت بی دهد. هرشود، گسترش میمی
 و تمایزات اا دهد و این برابرسازی ضرورتقرارمی دیگریک برابر میانگین اجتماعی، در یعنی زمان کار

فکر بورژوا سازد. لذا همان گونه که روشنهای مصرف را انتزاعی میمشخص ارزش –گونی حسی گونه
ل خاطر مصرف را به اصهاین جامعه ترفیع داد، اکنون مصرف ب اصل واقعیت درخاطر تولید را به هتولید ب

ی ارزش مارکس را اعالم اش بطالن نظریهاین برج عاج ایدئولوژیکی از دهد واین جامعه ارتقا می لذت در
فقط برای آن یک خاصیت باقی  هرگاه ارزش مصرف کاال کنارگذاشته شود و»نویسد دارد. مارکس میمی
کل ش خود نیز تغییر این صورت محصول کار هستند. ولی در آن این است که همه محصول کار ماند ومی

ه صوری ک عوامل مادی و عین حال از کنیم، درمی نظرارزش مصرف آن صرف یافته است. زیرا وقتی ما از
ی ست. کلیهنی مفید دیگریا فالن شئی  نخ و میز، خانه و ایم. این دیگرند، چشم پوشیدهاموجد ارزش مصرف

ولد م نجار، بنا، نساج یا کار محصول کار دیگر مزبور چنین شئخواص محسوس آن تحلیل رفته است. هم
 خاصیت مفید کارائی که این محصول معرف آن نیست. با زائل شدن صفت مفید محصول کار معین دیگر

م تمیز ه از دیگر گردد وناپدید می نیزمشخص این کارها  بنابراین اشکال مختلف گردد واست، زائل می
 [5]«.گرددکار مجرد بشری تبدیل میه همانند انسانی، ب کاره ها بشود. مجموع آنداده نمی

مشخص ارزش  –های گوناگون حسی زمان نابینا برای کیفیتهم تفاوت وارزش مبادله بی بنابراین شعور
پنهان  که ذات این منظوره کیفی ارزش مصرف را استعال بخشد تنها ب –اگر جهان حسی  شود ومصرف می

. برای یک چنین [6]ها را تحقق بخشدسخن ارزش آن دیگره ب کار، یعنی ذات ذهنی مالکیت خصوصی و
ین کرال زر»مارکس  باشد که طبق نظرارزشی آن می ی جسمانی جوهرشعوری ارزش مصرف فقط پوسته

 .[7«]کندی اساس زندگی خویش ستایش میکنندههی تجسم خیرمثابهرا به

ی شده که نمایندهبا اصل مبادله خصومتی جداناپذیر با احساس پیوند خورده است. انسان عام و مجرد
کند. می ای انتزاعی برقراررابطه عواطف خاص خودش نیز مجرد است نسبت به حسییات و شخصیت کار

 کار ویژه، مشخص، سودمند و حسی پاگرفته بر حسییات ارزش مصرف وگی، سودمندی، لذا انتزاع از ویژه
ی مثابههای ویژه و سودمندی که به ارزش مصرف بهوازنش تمام ازضاء نیاز اایا گرایش چنین انتزاع وآن، هم

 رددیگر هم ها نسبت بهی انسانشدهاند را همراه دارد، جائی که روابط پنهانارزش مصرف پیوند خورده
عدم  شدن کامل وسرحد غیرقابل درک تا»به قول لوکاچ  در روابط کاالئی بالفصل و پس روابط اشیاء و

 شدن وی نقد اقتصاد سیاسی است تا این روند تاریخی غیرمطلوببازند. پس وظیفهرنگ می «شناخت
و مطرح ن ائق واقعی، ازس ش به شناخت عوامل وازنش ساختارابازپردازی ناپذیری نیازهای واقعی را درتحقق

شعور، بلکه  سطح که وازنش نیازهای واقعی انسان نه کنشی صرفاا در کندگرداند. این طرح نوین باید ثابت 
 لذا یک وازنش واقعی است، درست همانند روند واقعی و گیرد وآن انجام می مستقل از شعور و خارج از
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ورت کنندگان در روند واقعی مبادله صمبادله دون شعورب شعور و یافتن پول که بیرون ازانتزاعی استقالل
  «.دهندآن خبری ندارند، اما آن را انجام می آنان از»دهد این مورد شرح می مارکس در گیرد ومی

ی آن، یعنی کنندگان چون مکمل روانشناسانهشعور مبادله عنوان انتزاع واقعی دربهسان انتزاع مبادله بدین
چار گر دچه شعور وازنش ارزش مبادله و انسان چه در شود. لذا شعورگر بازتاب نمیازنش شعور و وازنش، در

ص مشخ –چنین نیازهای حسی هم مشخص ارزش مصرف و –برابرعینیت حسی  یک فقدان واقعیت در
وازنش ین اه جمله فرویدی آن ب گردد. عدم آگاهی روانشناسی بورژوائی ازشده توسط این عینیت میوساطت

سطح توصیف مورد  شود که حال این وازنش را تنها دراجتماعی باعث می –سطح اقتصادی  واقعی در
را که ارزش مبادله ارزش مصرف را  ی کارخصلت دوگانه عمل انتزاع حاصل از در پژوهش قراردهند و

 هند.این جامعه ارتقاء د واقعیت درکند، ندیده انگارند تا وادار شوند حال خود این انتزاع را به اصل وازنش می

 ها درمشخص مرتبط با آن –نیازهای حسی  وازنش هئیت مصرفی اشیاء و انتزاع واقعی در شکل ارزش و
کاالئی  تولید خصوصی اجتماعی و با پیشرفت تقسیم کار شوند وارزش مبادله بالقوه می شکل خودمختار

 ارزش»طبق نظرمارکس  گیرد وخود میهرا ب محصول کار زی ارزش مبادله، وجودی جداشده ادارانهسرمایه
ی کاالیی ارزش مبادله، یعنی ی سادهمبادله در گردد. اگرپول می ، و[8«]شوداشیاء ازجوهرشان جدا می

ام انج و ی آغازداری به تنها نقطهی سرمایهجامعه کند، درهای مصرف عمل میی واسط ارزشمثابهپول، به
 [۹«].خودی خود استههدف جازم آن ارزش مبادله ب علت محرکه و»به نظرمارکس  و شودمبدل می

 اش به عکس خودش وارونه شده است. هدف واقعی تولید دیگری اقتصادیاین جامعه انگیزه بنابراین در
 وهای بالفصل، بلکه ارزش مبادله وهمراه با آن فقط ارضای نیازهای سائق های مصرف ونه تولید ارزش

 پوشی از ارضاء غرایز وسخن چشم دیگره گردد. بشده توسط ارزش مبادله میفقط ارضاء نیازهای وساطت
یک انتزاع ارضاء نشدنی. پس زمانی که ارزش ه کردن انسان برای رسیدن بمحرک های بالفصل وسائق

 شود، خویشتنولید میی محرک تانگیزه سازد وکالبد ویژه، خودش را خودمختار می هر برابر مبادله در
کرال زرین را ...اساس »قول مارکس ه نماید تا بمشخص بالفصل جدا می –نیاز حسی  خودش را از هر
 شعار توان درنفی ارزش مصرف را می مختاری ارزش مبادله درنحوی که خودقراردهد، به «زندگی خویش

 .کرد مالحظه «ایرانی جنس ایرانی بخر»ی عامیانه اما مردم پسندانه

آرزوها وجود داشت اما طبق نظر  امیال و پوشی ازچشم داری نیزجوامع پیشاسرمایه روشن است که در
 و»رابطه با ارزش مصرف بودند  در قرون وسطی که کارها در مارکس با یک تفاوت اصولی، جائی که مثالا 

 کارها و این نبود کهه ی معین بود، حاجتی ببه همین جهت مناسبات وابستگی شخصی مبنای این مرحله
ولید ت جا بر خالف دستگاه مبتنی براین با واقعیت پیداکنند؛ در صورتی مغایر محصوالت شکل موهوم و
  [1۱«].نه عامیت آن است و ویژگی آن شکل اجتماعی بالواسطه کار کاالئی صورت طبیعی کار و

 قیاس نیزهمان مه گشت، بمنحل می کارمزدی داری وی که اقتصاد طبیعی توسط اقتصاد سرمایهبه مقیاس
ه پول ای کبه گونه شدند و مشخص بالفصل جدا –ابژهای ارضاء حسی  نیازهایش از روان انسان و ساختار
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ز همان مقیاس نیه کند، برا وازنش می شده توسط کارمصرف وساطت عنوان کاالی عام، روند تولید وبه
پول »دهد گیرد. مارکس شرح میخود میهل عام انتزاعی را بآل اجتماعی انسان شکایده ساختار روان و

حصول م واسطه موضوع، هدف ویافته، باید بیای فردیتعنوان ارزش مبادلهبهعنوان بازنمود ثروت عام، به
د یبایمای، یعنی پول، تولید کند. بنابراین کار ارزش مبادله ااباید مستقیم افراد باشد. کار یهمه عام، کار کار
خواهد پول ایجاد کند، ثروت فرد می فرد است، چرا که هر ثروت که خواهش هر زامزدبگیری باشد.  کار

ثروتی  شود،ی ثروت عام بدل میاین ترتیب فقط طلب عمومی ثروت به سرچشمهه فریند. بآعمومی را می
ل است، اش پوواسطهمقصد بی مزدبگیری است و کند. چون کار کارنو بازتولید می که پیوسته خود را از

 کوشیعنوان هدف به وسیله سختبهجا پول این شود. درهدف آن وضع می عنوان موضوع وبهثروت عام 
خویش درآورد. چنین است که  شود تا بازنمودش را به اختیارشود. ثروت عام تولید میعمومی بدل می

ای خاص با کار، محصول خاص نیست که رابطه شوند. چون هدفهای واقعی ثروت گشوده میسرچشمه
 مرزی و حد اکوشی فرد عمدتشکل عامش است، سخت نیازهای خاص فرد داشته باشد، بلکه ثروت در

پذیرد، این هدف خدمت کند، میه شکلی را که ب هر اعتناست واش بیبودگیبه خاص کوشی اوسخت ندارد و
 [11«].غیره مبتکر و خالق است اجتماعی و برای نیاز خلق برابرایستاهای جدید کوشی دراین سخت

ها شمول مبدل کرد، به محرک جهان وازنش تمام نیازهجهان عام و که پول خودش را به نیازمحض آنبه
انند م نیازهای اجتماعی انسان نیز مشخص تبدیل گشت که با جهانی شدن پول ساختار –ارضاء حسی  و

شدن، یعنی ثروت انتزاعی از طریق ازدیاد پول،  به توانگر این رو نیاز د. ازشمول شپول تجریدی و جهان
ویژه منتزع  های مصرف مشخص وعنوان محرک همه چیز، تنها زمانی کارآئی دارد که از تمامی ارزشبه

رضاء ا نیستشود، چون که قادر زمان در تضاد با خودش محکوم به شکست میشود. الکن این کنش هم
 ئیارضا شود و چون یک چنینتسلسل درکشیده می یک دوره ب نماید و یاز انتزاعی بالفصل را برآورداین ن

آید، ه درمیبیمارگون مقیاس ویک نارضایتی مزمن، بیه اش خود بکند، وجه کمیهیچ مرزی کیفی پیدا نمی
آن  ارزی بکند که نمونههای مصرف خودداری نمیارزش هیچ نوع تقلبی در ن ازه آکه برای رسیدن بجائی

 کند تا قدرتی بیگانه را برهرکس تالش می»قول مارکس ه مواد غذائی دید که ب توان تقلب دررا می
ترتیب ادعای . بدین[12«]دیگری حاکم نماید تا بدین وسیله نیاز خودخواهانه خویش را ارضاء نماید

ارزش مصرف مارکس را اعالم  یطالن نظریهی مصرف که توسط آن ببه جامعهراجعفکران بورژوا روشن
ست مصرف ا خاطرهطریق ایجاد شوق به مصرف ب افزائی سرمایه ازتائید ارزش ی دراکنند، خود توجیهمی

 کنند.جانب مارکس سکوت اختیارمی ی کار طرح شده ازیا نادانسته نسبت به خصلت دوگانه دانسته و و

 خصلت پول وخصلت اعتیاد – ۳

 پول کوبد وداری میاین شرح داده شد که سرشت اعتیاد مهرش را به خصلت کاالی سرمایه پیش از
 و ی میداسافسانه نماید که آن را مارکس درساختارهای اجتماعی سائق انسانی را تابع این اعتیاد می

، مطرح دباشپریشی، یعنی جائی که ارضاء واقعی غیرممکن میروان –های آغازین سرمایه تکوین نمونه
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ه، ی انتزاعی ارزش مبادلواقعیت مستقل شده حل میان آرزوهای واقعی و قابل تضاد غیراین جامعه  د. درکر
خص مش –جهان ثروت حسی  تضاد میان این جهان ثروت انتزاعی و یافته با شکل پول وتضاد تکوین

 ه ارضای آرزوها ازطریق پول وپریشانه بین تخیل بی تضاد روانمثابهسطح شعور به خودش را در اادائم
عنوان شکل تام ثروت با کل جهان بهپول »دهد ی آن مارکس شرح میکند که دربارهواقعیت، بازتولید می

. این اعتبار، توهم صرفه ب این جهان است، بنابراین و شود. پول انتزاع محض ازهای واقعی روبرو میثروت
ذهن  محسوس وجود دارد، وجودش صرفاا در مادی و شکل کامالا  جائی که ثروت به معنای دقیق کلمه در

وارگی پول و کارکردش موضوع لذت بنابراین خود بت [13«].ی خیال محض است، میداسمن است، زاده
ی و سازند، وقتی که به محتوای اساسواره میبت ساختار سائق انسان را نیز یتا حد ممکن کلیه شوند ومی

 ول وی پمثابهکه بتوان طال را بهبرای این»نویسد شوند. مارکس میها مبدل میاء آنمسلط آرزوها و ارض
ی گردش آن جلوگیر سازی( محکم نگه داشت، الزم است که ازسازی)گنجعنوان رکن دفینهبهنتیجه  در

گر اندوخته یسازی خرید در وسائل تمتع حل شود. بنابراین گنجی وسیلهمثابهآن شد که به یا مانع از کرد و
گیرد. گی را جدی میهگذشتکند. ولی انجیل ازخودقربانی میمقابل بت زرین  لذت جسمانی خویش را در

گردش بیرون کشد که به صورت کاال خود به دَوران تحویل  تواند ازسوی دیگر، وی فقط پولی را می ولی از
خست  انداز وکوشش، پس و دارد. بنابراین کارامکان فروش  ترتر تولید کند، بیشداده است. هرچه بیش

 در [14«].دهندکم خریدن مجموعه علم اقتصادی وی را تشکیل می زیاد فروختن و خصائل اصلی او و
ولع  شکل خاص حرص و خست در تمنای لذت در شکل عام خود و »دهد مارکس توضیح می جای دیگر

تابع نمودن حسییات انسان تحت اصل مبادله را  زی وسابطضمن لذا وقتی فروید تصور [15]«.به پول است
اصل واقعیت،  یمثابهبه نفع انباشت ثروت اجتماعی وستی به تعویق انداختن غریزه بهوعنوان خصلت فاوبه

مارکس است  ای ازشدهی او رونویسی تحریفواقع نظریه دهد درمی ش قرارارنجوریی روانبنیاد نظریه
 دار نزاع فاووست مانند بین شهوت انباشتفرد سرمایه ی هرسینه همین سبب است که دربه »که شرح داد 

 روانشناسان بورژوا در اش وکه فروید در روانکاوی چه راآن. [16«]گیردتمتع درمی ی تلذذ وانگیزه و
ائق است س ناپذیری این جنبش فاووستیسنجش گیرند، همانا منشاء ناآرامی ونظر نمی شان درروانشناسی

گیرد، زیرا خودش را از تمام ناپذیر حرکت اقتصادی ارزش مبادله نشات میسنجش که از خصلت ناآرام و
 واقع منشاء این جامعه در ارضاء مشخص اجتماعی منتزع کرده است. این گرایش ناآرام در نیازهای ویژه و

ر د بنابراین هرنوع سیاست اتخاذ شده دتملک را دار طبیعت توسط استثمار و کامل بر یگرایش سلطه در
گیرد، ن عنوان امری استراتژیک نسبت به ارزش مبادله در نظربهزیست که کارکرد این گرایش را مورد محیط

ن صورت رود. ای کند، فراترایجاد نمی بنیاد استثمار یری اساسی دریهای اجتماعی که تغرفرم تواند ازنمی
 یعی وزمان سائق طبجان، همعنوان شئیَ بیبه ما و داری در برابرئی سرمایهتخریب طبیعت در شکل کاال

شود، یعنی هدف آن نه ارضاء ی که حرکت اقتصادی هدف غائی میبه مقیاسکند. وازنش می واقعی را
 موضوعات مصرف مشخص همان مقیاس نیز سائق انسان خودش را ازه مشخص بالفصل، ب نیازهای ویژه و

وامر ا نماید تا خودش حسییات هدف غائی حرکت اقتصادی، یعنی پول وواقعی انسان جدا میو حسییات 
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شکل کاال، یعنی طبیعت ثانوی آفریده شده  جهان زنده، سازد. اکنون حسییات برآمده از جهان مرده بر
ر مارکس نظرا، اما به  ترشوند، احساس داشتن ثروت انتزاعی، یعنی پول بیشتوسط ارزش مبادله، قادر می

گونه یات واقعی انسان گردانند که مارکس این وضعیت را اینیجانشین حس «بدون احساسات واقعی انسان»

ی حس این حواس یعن تمامذهنی را بیگانگی محض  این حواس مادی و تمامبنابراین »کند توصیف می

را به جهان  اشتا ثروت درونیشد است. وجود آدمی باید به این فقر مطلق تقلیل داده می فراگرفته داشتن

  [17«].خارجی تسلیم نماید

 گرمنش اندوخت انباشت سرمایه و – ۴

ضیلت عنوان فبه عویق انداختن آمیال انسان را انداز وجوئی، پسداری صرفهی سرمایهشرح دادیم که جامعه
ل را تحت سطح توصیف این فضائ اش درفروید در روانشناسی اند وکننده منش انسانینینمود که تع قلمداد
این برداشت چنین روانشناسی قادر به تبیین واقعیت  چون در ی منش مقعدی ضبطی تعریف کرد ومقوله
رسد گری افواهی میسطح توصیف به نوعی روانشناسی هم در دیگر باز اش بارروند انکشاف گردد، درنمی

سان بدین یل آن نشان دهد ودها مدفوع را بیا اسطوره و هاتاویل پول در رویا در ورزد مثالاتالش می و
گرداند تا بتواند کارکردهای پول در این جامعه  این جامعه فراتاریخی برنما خصلت پول و کارکردش را در

 اش تاویل نماید. های پیدایشرا به آغازین

رادیکال، تمام تمایزات را محو  ترازعنوان همبههمان گونه که پول »این جامعه  طبق نظرمارکس در
چنین ارزش مبادله، هم عنوان شکل خودمختاربهشود می این جامعه قادر هم پول در ، باز[18«]کندمی

زبان روانشناسی این موضوع را تشریح نماییم، ه خواهیم بهب تراز نماید. اگرهم های مصرف را نیزارزش
نش مقعدی ی ماش مقولهداری، بیان روانشناسانهسرمایه منظر از ی فضیلتمثابهانداز بهپس جوئی وصرفه

باشد که کمبود رابطه کیفی با حسییات مربوط رنجوری میش روانابیماری ضبطی است که شکل آشکار
شوق  کند جائی کهآمیزش جبران میصوری نمودن وسواس به سائق واقعی را حال بر حسب تعین کمیت و

تواند نماید تا بآن می لذا لذت برآمده از کمیت و حسابرسی را مبدل به شوق در ری وآوجوئی، جمعبه صرفه
ش، من زند. الکن منشاء چنین تاویلی از اش جاعنوان بدیل آرزوهای سائق واقعی و وازنش شدهبهها را آن

صوالت تبدیل مح داری دارد که توانست با تبدیل کار مشخص به کار مجرد وعلم اجتماعی سرمایه ریشه در
 گیری کرد، اصل حسابرسیتوسط زمان کار اندازه ارزش و مقدار توان درانسان به ارزش که کمیت آن را می

که این سیستم نتواند تحت نظام  چه راآن ی سرمایه مبدل سازد. پس هررا به قول فوگر به قلب تپنده
زمانی که  کند.دیدگاه سرمایه فاقد سود، نفی می ازعنوان امری غیرعقالئی، یعنی بهاش درآورد، گیریاندازه

با انسان  گذاری یک شئین بود که برابرآ ی تولید یک کاله را با انسان نمونه آورد مارکس برریکاردو هزینه
« هنو»قدرها هم سروصدا راه انداخت. زیرا این آن« اهانت»ی این اما نباید درباره»آید نظر میهآمیز بتوهین
ه همین ترتیب، ب«. خود موضوع نهفته است»کنند، بلکه دربیان می زکلماتی نیست که یک موضوع راناشی ا

ئوری ت داری، ناشی ازیک کاال در مناسبات تولید سرمایه وارش مصرف دردیالکتیک بین ارزش مبادله
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شد که خود  که این سیستم قادرجایی [1۹«].خود موضوع، خود مناسبات پیکریافته است نیست، بلکه در
وع خودش مدل طبیعی، موض ی انسانی را بنا بربدل گرداند تا بتواند جامعه پذیریک کمیت اندازهه انسان را ب

محدود  ارزش نیروی کار بازدهی کار و تعین ارزش کاال و پذیری انسان صرفاا درقراردهد. اما سنجش
ی افزایارزش نظرنقطه دهد که ازها بسط میآن ماند، بلکه خودش را تا سطح اقتصاد روانی حاصل ازنمی

ابل چنین منشی ق شود وی ویژه در بررسی کمیت میسرمایه، منش مقعدی ضبطی روانشناسانه نمونه
 گردد.ازی میوفرهنگ پورژ پذیرترین سنخ منش درسنجش ترین ومحاسبه

ی مطلق عنوان شوریدگبه بورژوازی، پاگرفت وای که حاصل این فرایند بود، یعنی طبقه این منش ابتداء در
 نزد چه درآن»طبق نظر مارکس محرک روانی این طبقه گشت  و کردتمنای توانگری رشد  شوق و در

دار نتیجه مکانیسم اجتماعی است که وی فقط یکی از وهوس انفرادی بود، نزد سرمایههوی گراندوخت
جائی رسیده است که انباشت را ه متجدد ب دارسرمایه»کند اضافه می ، و[2۱«]های محرک آن استچرخ

 داروهوس سرمایهمارکس هوی [21«].کندجوئی خویش تلقی میی لذتانگیزه ی انصرافی ازمنزلهه ب
حساب  اادایره رقابت باقی بماند، بایستی دقیق آن که در خاطرهکند و بانباشت تلقی می متجدد را منتج از

افزایی سرمایه وارد نماید. بنابراین روند ارزش باید در ااآمده را مجدددستهارزش اضافی ب چه مقدار کند
هم  جوئیلذت»نویسد مارکس می شود وجویی او میلذت تمتع ارزش مصرفی جزیی از چنین انصراف از

 [22«].گیردمی ]لذت[ تابع انباشته سرمایه قرار جزئی ازسرمایه است و

یروی بایستی نکه می ای بودمصونیت روانشناسانه هرچیز تع بورژوائی بیش ازمنش اجتماعی ضد تم
بود  خوبی واقفهرقابت با دیگران ب زیرا طبق نظر مارکس در کرداش را تحکیم مییابندهاقتصادی رشد

ی . بنابراین انگیزه[23]«ی مفید به تملک خود درآوردچطور نیروی رو به زوال دیگری را به تنها شیوه»
داند، چنین رشد اقتصادیش در رقابت با دیگران می عامل پیشرفت و دار که انباشت سرمایه رااقتصاد سرمایه

 نه ارزش»ی او برحسب نظر مارکس انگیزه شود وبه ایجاد تلذذ کشانده می روان او ای خودش درانگیزه
نظریه »اش را در اخالقی ی و، که مصونیت فلسف[24«]تلذذ، بلکه ارزش مبادله وافزایش آن است مصرف و

دهد رح میاین مورد ش کند. مارکس درایدئولوژی پروتستانتیسم پیدا می اش را درمصونیت دینی و «پرهیز
ودئیسم  ویژه نوع تکامل یافته بورژواپسند آن یعنی پروتستانتیسممسیحیت با آئین انسان مجرد خویش و به»
تماعی ای روابط اجچنین جامعه در ترین ادیان است زیرامتناسب تولیدکنندگان کاال یغیره برای جامعه و

این مانند بنابر عنوان کاال وبهکه تولیدکنندگان محصوالت خود را  استاین  کلی عبارت از طورهتولید ب
 رابرب مساوی انسان در صورت کارهای بانفرادی خویش را در این قالب شئ کارهای کنند وارزش تلقی می

 [ 25«].دهندقرار می دیگریک

ولوژی مهمی را در مصونیت ایدئ نقش بسیار مذهب پروتستانتیسم با تبدیل اعیاد مسیحی به روزهای کار
تقابل با جهان  اش دراید، اما کارکرد خاص این مذهب به لحاظ روانشناسی تودهکرداری ایفاء سرمایه

سی نمودن سازی، غیرجنتزاعات بود که با گسترش، درونان فئودالی برپا کردن جهانی از –حسی کاتولیکی 
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های درونی مبدل های بیرونی را به اسقفاسقف قول مارکس، لوتره ب شود وعناد با حس، مشخص می و
ی دهدینی که سازن داران را به احساس گناه اخالقی وگری اجتماعی علیه سرمایهبا این عمل، پرخاش کرد و

گری علیه آن مصون دارد. از ازخطر پرخاش شد، تغییرداد تا روند انباشت سرمایه رامنش اجتماعی انسان 
زی جهان چی ذهنی تن دادن به اجبارات ارزش مبادله منطبق با دیدگاهی شد که اعالم کرد در طورهرو باین

ییات سگرفتن نیست. چنین دیدگاهی، یعنی تابع کردن ح کوشش، مزد دادن و یا مزد از کار و تربدیهی
ر طرف دیگ رابطه بود، از مزدی در ی کارتوسعه تحت قانون ارزش مبادله، از طرفی با انباشت سرمایه و

پوشی عنوان منش اجتماعی که چشمبهکننده منش مقعدی ضبطی را سطح روانی تولید فردی در چنین اجبار
ش، این منه های مربوط بکه متعلقه صورت حسییات عام درآورددنبال داشت، به ههای واقعی را بسائق از

درک کرد و برعکس عدم  «من –قدرت »ی مثابهبه ها راآن سلطه بر های واقعی ویعنی کنترل سائق
چالش با این دیدگاه  داغ ننگ زد. در «من –ضعف »عنوان بهرا  هاتوانائی در مرزبندی با این نوع سائق

پرتو منطق  گشائی کنیم که آن را درو معنای رازآمیزش راز «من»ی مقوله شویم که ازمی زمانی قادر
 اشکارکرد اجتماعی شناخت از منطق ارزش مبادله و آشنائی و در این مورد در موضوع ویژه، و ی هرویژه

گر منطق سازد بیانکه در رقابت خودش را برنما می «من –قدرت »عمل  دهیم. در مورد کنکاش قرار
فی عاط نظر زندگی، گرچه از ی مرگ ومیدان رقابت با رقبایش حول مساله دار درسرمایه ری مبارزه هویژه

 دور رقابت خارج ش را ازاشود رقیبانمی دار زمانی قادراین مبارزه سرمایه زند. درمی با وسائل خنثی، دور
 این سد عاطفی علیه ی خود گرداند وعدم توجه به سرنوشت آنان را پیشه طرفی عاطفی وسازد که بی

 عنوان آزادی دربهاحساس گناه را برانگیزد، بلکه بایستی  روان او تولید اشمئزاز و نباید در نه تنهادیگران 
 دهد، یعنی ایجاد احساسی که توسط ارزش مبادله برانگیخته شده است و در معنای ریسک، خود را بروز

ادی آز پرتو دار را درکارکردهای سرمایه «اب منشنق»شود. می آشکار «نقاب منش »سطح روانی درشکل
وری که آورد طتلذذ هم می برای او کند وبدین ترتیب بدون برانگیختن احساس گناه توجیه می رقابت و

ندارد  مسائل پولی هیچ احساسی وجود این آموزش را به لحاظ احساس سرمشق خود قرارمی دهد که در
ش انتزاعی بی عرض یک جوهر واقعی نبوده وکه رقابت خودش همیل آندلهخود پول. ب احساس منتج از جز

ی آگاهی، انسان را به فعالیت وادارد، چهره نامی دارد تا در هشکل ایدئولوژیک باورانسان را ب نیست که در
اقعی وسازد تا سیمای واقعی را برنما می« من –قدرت »شناخت این آگاهی ساخته شده توسط باور،  اادقیق

 شاند.به چالش ک کند، افشا وتازی میمیدان رقابت یکه ی کاذب توسط رقابت را که درشدهساخته «من»

به خواست انباشت پاسخ دهد که معضالت حاصل  شود و ی مصرف زمانی توانست ایجادشرح دادیم جامعه
. لذا تولید دهد آن تغییر غیره را که مانع گسترده شدن انباشت بودند را به نفع اخالق، روانشناسی و آمده از

زش ار بخشی از تلذذ برخوردار شود و میزان معینی اسراف و از ساخت دار را قادرسطح گسترده سرمایه در
درآغاز » دهدباره مارکس شرح می این وسیله تلذذ مبدل نماید. درد، بهزنیاندا خطراضافی که سرمایه را به

دار ر سرمایهه غالب بودند و اا شهوات مطلق خست و شدن و توانگر یهداری انگیزی تولید سرمایهتاریخ شیوه
 ها جهانی ازداری تنپیماید. ولی پیشرفت تولید سرمایهمی دااای را منفرچنین مرحله رسیده نیزدورانهبتازه
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کند، ناگهانی تمول احداث می یسلوب اعتبارات هزاران سرچشمهبازی و اآفریند، بلکه با سفتهلذات نمی
 رد ی اعتبار است ولذا وسیله نمائی وعین حال ثروت ولخرجی که در اسراف و ی متعارفی ازیعنی درجه

 میل درشود. تحتحمیل می دارسرمایه «بیچاره»وکار به صورت ضرورت کسبهپیشرفت ب سطح معینی از
داری از ی سرمایهاین نظریه مارکس با گذار جامعه [26«].شوددار میهای شناسندن سرمایههزینه اعداد

رای ری بتالزم و بزرگ جنگ دوم جهانی ابعاد بسیار ویژه بعد ازی انحصاری بهدوران رقابت آزاد به مرحله
 فراهم کرد. «دار بیچارهتحمیل به سرمایه»یا  بازی واین گشاده

 و دهدمهمی روی می دار نیز عوارض خطیر وسرمایهگر سرنوشت سائق فرد انباشت چنین گذاری در با
سمت ق شود ومصرف می داروسیله سرمایههی درآمد بمثابهارزش اضافی به قسمتی از»نویسد مارکس می

شود. با معلوم بودن حجم ارزش اضافی گیرد یا انباشته میمی هم چون سرمایه مورد استفاده قرار دیگر
 اع واوض که سایرتر است. درصورتیتر باشد قسمت دیگر کوچکبزرگ ردو قسمت مذکو یکی از هرقدر

احوال یکسان فرض شوند، مقدار انباشت بستگی به نسبتی دارد که طبق آن تقسیم مزبور انجام یافته 
دار نزاع فاووست مانند بین فرد سرمایه سینه هر مین سبب است که درهبه»دهد ادامه می و [27«]است

 این واگویه آورده شد. که قبالا «یابدزمان توسعه میی تلذذ همانگیزه وشهوات انباشت 

 و اش برای انباشتگرایتوسط یک نزاع مداوم میان تعقل حساب از این پس دارسرمایه روانشناسی فرد
 نیاش، تعیهای بالفصلارضاء سائق زبان فرویدی کارکرد نهاد، یعنی شوریدگی به تلذذ وه ب هایش وسائق

سطح روانی در نشانگان  کارکرد نهاد او خودش را در گرا وگردد. نزاع فاووستی بین تعقل حسابمی
 د.سازتلذذ دهانی برنما می رنجورانه و طبق روانشناسی فرویدی بین کنترل مقعدی ضبطی وروان

این تلذذ  رااشت، زیگوید با تلذذ دوران فئودال یکسان انگطور که مارکس میاما نبایستی این تلذذ را همان
ن شرح ی آ. مارکس دربارهشودمی وکاربدین خاطر بخشی ازکسب بازار و سخت تابع حسابرسی در سفت و

ی ارباب گشادهدست دار اگرچه هرگز دارای خصلت صادقانه واز این روست که اسراف سرمایه»دهد می
ذلک ترین حسابگری نهفته است، معستترین لئامت و پپس آن همواره کثیف هرچند در فئودال نیست و

 [.28]«گردد دیگریکمانع  این دو که هیچ یک ازشود بدون آنتر میبازی وی همراه با انباشت زیادگشاده
 وجه میزان تقیدات یچههنیست ب قادر ارضاء نیازهای واقعی ندارد و ای بااسراف هیچ رابطه این شکل از

زبان روانشناسی اجبارات مقعدی ضبطی )خست، حسابگری وغیره( ه ب مبادله وجانب ارزش  تحمیل شده از
قط تجمل ف کند. بنابراین اسراف واشکال دیگری بازتولید می ها را درعکس آنملغاء سازد، بلکه بر را

ین قدرت اه ب خدمت لذا تلذذ هم نیز در نمایند و را آشکار شوند تا قدرت اومی داراختیار سرمایه ای دروسیله
چنین بدیهیت روانشناسانه صرفاا امری مکمل  خورد وبا بدیهیت روانشناسی آن جوش می گیرد ومی قرار

 شود.برای ارزش مبادله می

چنین هم گیرد،دقیق بازار حسابرسی قرارمی تحت فرمان سخت و داربه میزانی که روانشناسی فرد سرمایه
گذاری هسرمای سازد تا سود بردن ازهرانسانی او خودش را گسترده میتمام مناسبات  گرای او برنفس حساب
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ادراکات او، یعنی  چه را که مربوط به احساسات وآن سان هراش گرداند. بدینبتواند معنای در زندگی را
دار زمانی شود، را سرمایهمی «نهادش»ازنظر فروید مربوط به ساختار  هایش وسائق مربوط به غرائز و

 نیز های اوسخن حتی احساسات وسائق کند که برای او سودآور باشد، به دیگری ازتلذذش تلقی میبخش
 افزائی آن گردد. ارزش بایستی بخشی از کارکرد سرمایه و

پوشی کند مدت زمان زیادی طول آن چشم از نداشت تا ی کارگر، چون چیزی رامنش غالب برای طبقه اما
قسیم ت و فرایند سازمان کار افتد که واقعیت مادی آن دربی جا وان کارگرر کشید که منشی توانست در

شدن کارگر به فرامین سازمان کار،که رسوب داری نهادینه شد، یعنی تابعی سرمایهجامعه اش دراجتماعی
 بدیهی است که این وابستگی»نویسد این مورد می را شکل داد. مارکس در روانشناسانه آن منش کارگر

 یدارد که برای انجام وظیفهیک از کارگران را وامی ، هردیگریکه بالنتیجه کارگران ب واسطه کارها وبال
کاری  ویژه شدتبه دستی، انتظام، تربیت وبدین طریق یک نوع امتداد، یک برد و کار هب خود زمان الزم را

 [.2۹«]متفاوت است کامالا یا حتی همکاری ساده  مستقل و ورکار پیشه آید که باوجود میهب

عنوان هبدارانه، آن هم تقسیم کار سرمایه ی سازمان کار وتوسعه گشت با قادر اجبارساز خصلت جدید کار
رد تعلیم کارک عظیمی بر ثیرأی خود تنوبههفضیلت اجتماعی، منش کارگر را شکل دهد که ب امری هنجار و

همان  ر را ازوااو گذارد، به نحوی که توانست انضباطی سربازخانهفامیل  پذیری کارگر، به ویژه دراجتماعی و
روان نوجوانان جاری سازد که منطبق با منطق توسعه کار در نظام کارخانه باشد. مارکس  فامیل و در اوان در

ادی که از افر ترکیب خاص هئیت کار از تبعیت فنی کارگر ازحرکت یکنواخت وسیله کار و»دهد شرح می
 شود که رژیممی وارتفاوت دارند، موجب پیدایش انضباطی سربازخانه دیگریکجنس با  وحیث سن 

 ان درسگردد. بدینی مراقبین میذکرشده ااموجب تحول یافتن کار سابق آورد ووجود میهای را بکارخانه
داران درجه و نعین حال تقسیم کارگران به کارگران یدی و مراقبین کار، یعنی تقسیم کارگران به سربازا

  [.3۱«]سازدصنعتی را عملی می

 پیش در است کماکان از رژیم وابسته به آن مجبور کارخانه و در وارچنین سیستم سربازخانه یک
آتوریته  از برای اطاعت ی آن نوجوانان راگرداند که به واسطه پذیری نوجوانان تعلیم وتربیتی را استواراجتماع

نطق دارانه که از مسرمایه طریق اخالق فرهنگی کار سازد. چنین سیستم تعلیمی از ای آمادهرژیم کارخانه
قبل  زدی ازم برای کار شان راگرایش روانی شود تاای به نوجوانان حقنه میگونهه گیرد، بسرمایه نشات می

کند موعظه میچه را که اخالق کار دینی پروتستانیسم برای نوجوانان آماده گرداند. بدین ترتیب هرآن
ی ی حسمثابهنماید که به روان آنان مستقر منش را در گردد آن شکل ازمی روانشناسی بورژوایی وادار

شوند که این  تحکیم بخشد، یعنی سرآخر پذیرای این امر مزدی را ماندگار، گرایش آنان به کار
حق  ود راس «خدمت واالیشان»خاطر این هباید ب اند که بایستی زندگی آنان را تامین گردانند ودارانسرمایه

کارکرد اخالق  شان بخشی ازعنوان اخالق اجتماعیبهقبال آن خدمت را  در تشکر آنان محسوب دارند و
ن آ دانست جائی که خود حاصل شعور امری ذهنی و شان نمایند. اما نباید چنین اخالق اجتماعی راعملی
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سازی عامش یت انتزاعی پیکریافته در این جامعه که در یکسانی شکل ارزش است، یعنی همان واقعنتیجه
 اب حقوق مساوی نشان دهد و ازردار ها را برخوطرفی در سطح سیاسی انسان است از زندگی قادر مظاهر از

جانب دیگر این توانائی دارد که  از اش وازنش کند. واین کارکرد صوری استثمار را در اخالق اجتماعی
دو کنش دفاعی  عنوان نقش اجتماعی آنان در جامعه واالیش دهد. لذا هربهداران را اجتماعی سرمایهجایگاه 

شعور، کارکرد  مستقل از اند وی منتجه از واقعیت شکل ارزشهاواالیش )تصعید( کنش وازنش و
یند نماظاهر آگاهانه، بازتاب میهای ناآگاهانه )باور( ولی بگونههها، آن هم بشان را در شعور انساناجتماعی

های مهم در آگاه کردن اکثریت دقیقا افشای خصلت ایدئولوژیکی این اخالق اجتماعی یکی از موضوع و
 شود.عظیم محسوب می

 بیماری احساس تعقل حسابگرا و – ۵

 اعمال )مثالا دین تقسیم جهان به فضیلت دیدگاه آن دو از یا اسالم و دین مسیحی و گی درهمقول دو اگر
ی جامعه گیریم، در فطرت( را درنظر شهوات )اعمال حرام و جهان رذیلت نجس و اسالم( و حالل در

جهان ثروت مشخص حسییات خودش  تقسیم به جهان ثروت انتزاعی و گی درهداری این دو مقولسرمایه
 رچنین دشده است. همنماید جائی که جهان مشخص حسییات توسط جهان انتزاعی وازنش را آشکار می

در  توان بررسی نمود آن همتقسیم آن را می ی وگهروانشناسی بورژوائی ازجمله فرویدی نیز این دو مقول
این واقعیت که وازنش جهان حسی از تولید کاالئی و اصل مبادله ه معنای عدم توجه این روانشناسی ب

گی میان تعقل هجهان، خود بیانگر دومقول ی و شکاف بین دوگهواقع این دومقول گیرد. درمنشاء می
 نیروی کار انسان است که تنها به ها وذهنی تولید، میان ماشین مادی و –عینی  ی عناصرحسابگرایانه
نحوی که روان هسازد بگسترده می تا سطح روان آدمی نیز شود، بلکه خودش رانمی منجر بازدهی کار

بگرا و انفکاک بین تعقل حسا ر جهان ثروت مشخص حسییات آگاه شود.واقعیت وازنش سپه انسان نباید از
اش «انتزاعی – من»را منش اجتماعی فرد با قبول  ناپذیرکمیت حسییات غیرقابل حسابرسی و کننده وتجرید

 توانند مورد مالحظه او قرار گیرندیا زمانی این حسییات می شود یا این حسییات را وازنش کند ومی وادار
ه ی چیزی کعنوان نمایندهبه «من»این جامعه  آوری سرمایه واقع شوند. بنابراین دری بهرهدر عرصهکه 

شود فردگرا که احساسات، ادراکات خودی و می «مِن ی»شود، خودش نماینده بصیرت نامیده می تعقل و
خودخواهانه خویشتن خودش را ها بتواند نیاز گیرند که توسط آنها زمانی مورد نظرش قرارمیسایر انسان

ی روز را نسبت به پول هرروزه سان قدرت نهفته در پول برای انسان فردگرا نیازمندی اوارضاء نماید. بدین
اش سامان دهد. افزائیطبیعت از زاویه پول و ارزش ها وانسان اش را با دیگرسازد تا رابطهتر میافزون

راین نیاز به پول، نیازی است واقعی که نظام جدید اقتصادی آن را به بناب»نویسد باره میمارکس دراین
آورد. کمیت پول به چنان میزانی افزایش وجود میاین تنها نیازی است که این نظام به وجود آورده است و

دهد، لیل میاش تقرا به شکل انتزاعی چیز شود. پول که هریابد که به تنها کیفیت موثر آن تبدیل میمی

ی آن به هنجار واقع افراط و تفریط .یابدک هستی کمی تقلیل میه یدر جریان این حرکت ب خود نیز
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یازها ن گردد که گسترش محصوالت وشود. ازلحاظ ذهنی این امر بعضآ در این واقعیت نمایان میتبدیل می

شود زیرا مالکیت یمتخیلی  برده تمایالت غیرانسانی، غیرطبیعی و، گرانهمبتکرانه ومحاسبهبه شکلی 

وهم آن  آلیسمهاید .پاافتاده را به نیازهای انسان تغییر دهدنیازهای پیش طورهداند که چخصوصی نمی

کند را چنین فرومایه مدح و ستایش نمی ای، آقای خوداست. هیچ خواجه و تلون مزاجوخیال، بلهوسی 

ی زبون دست به دامن چنین ابزارهای خوار وش جهت لذت بردن ارنگبرای برانگیختن استعدادهای کم و
طالیی  کند تا پرندگانکاری می« پنی»کننده برای کسب چند شود که خواجه صنعتی یعنی تولیدنمی

ن کننده خویشتن را در خدمت مفسدتریشوند. تولید شیدای او اش واله ومحبوب مسیحی همسایگان عزیز و
 آورد واو پدید می های ناخوش درکند، هوسیازش پااندازی میدهد، میان او و نمی تخیالت دیگری قرار

 ها برای آن است که هزینه خدمات عاشقانه خود را دریافت کند.)هرهمه این ماند وها میمترصد ضعف
مکن م واقعی و نیاز فریفته کرد؛ هر –پولش را  –دیگری  توان وجودای است که با آن میمحصول، طمعه
 [ 31«].هابرداری از سرشت مشترک انسانشود دیگری را اسیرکرد: بهرهباآن می ضعفی است که

ای ها را به طمعهتوان با زیباسازی کاالها، آنروح معامله گری اصل و عامل اساسی است که در پرتو آن می
راردادن ا مدنظر قگرداند. انتزاع پول ب آوربهره مبدل کرد تا بتوان انسان دیگری را طبق این اصل، مفید و

مناسبات  ا درهطریق نشانه گونه برقرار سازد تا افراد ازتر تالش دارد بین افراد پویش گروهی را آنپول بیش
بازار مد بایستی پویش گروهی را به خصلت روانشناسی افراد آن گروه مبدل نماید  گیرند. مثالا معینی قرار

عی عطا ها هویت جمیک تیم به افراد در گروه از طریق این نشانه یالبسه سایر که داشتن لباس ورزشی و
ی گران قیمت به باشگاه ورزشی تیم مورد خرید البسه ها بایافته توسط این نشانهکند تا افراد هویت

 وها خودشان را به لحاظ روانی با آن تیم همگن گردانند با پوشیدن آن لباس بند شوند وشان دلعالقه
 گری ایجاد نمایند. بدین طریق بازاری را برای روح معامله

 «من» ی کارکرد خاصمثابهاش را بهیک کارکرد فردی قرارگرفته این پویایی گروهی، هر افراد تحت تاثیر
آنان، فرامین روابط  «من» که کنش هرکدام ازکند، حال آنعنوان آگاهی خودش درک میبه خودش و

شان یکجای آگاهی در مخیله  یکهرا ب رشعور آنان قادر گشته بود باور است که پیشاپیش دانتزاعی مبادله 
. یستنشان اجرای فرامین باور ایدئولوژیکی عمل نه آگاهی، بلکه چیزی جز اندازند. لذا کنش آنان در جا
 در اتفاوتی واقعی ربیگیرند و یک خود می هها شکل انتزاعی باین جامعه روابط اقتصادی انسان در اگر

دهند، یعنی سطح روانشناسی نیز گسترش می ، چنین مناسبات خودشان را درکندمیمناسبات آنان تولید 
این طریق  نماید و ازحسی را وازنش می –اش که ارزش مصرف مشخص کنش مبادله در عامیت انتزاعی

همان نسبت مجرد، صوری و چیزگون هرا هم بی مبادله کند، سوژهسازی را ایجاد میای صوری برابررابطه
سپهر  د وتولی سپهر ها را درانتزاعیت صوری عمل مبادله، کنش متقابل انسان»به قول انگلس  سازد ومی

فردگرا  «من»اعتنائی خشن، کارکردهای روانی . چنین بی«نمایداعتنائی خشن محکوم مییک بیه گردش ب
رابری باید خودش را تابع بفردگرا می «من»فعالیت روانی  ای ازبخش عمدهکه  کند بدین نحوین مییرا تع
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ن خود آ صوری شکل ارزش نماید و منطق مبادله )سود، انباشت(، یعنی منطق عقالنیت حسابرسی، را از
اتمیزه شده توسط ارزش مبادله تنها زمانی قادرند با هم  های منفرد، منزوی و«من»سازد. بدین ترتیب 

دله شان طبق آموزش اساسی مبادخالت احساسات شخصی زمان ازنمایند وقتی که هم مناسبات برقراردیگر 
ایجاد کرده  شانروانی که مناسبات مبادله برای جلوگیری نمایند تا از «رسنددرپول احساسات به پایان می»

بنابراین  »گوید دارش میی کاالی نیروی کار به خریفروشنده مارکس مثالا است، پیروی نمایند. طبق نظر
 مطرح این خواست را بدون مراجعه به قلب و رافت تو کنم وی عادی مطالبه میمن روزانه کاری با اندازه

باشی  ایکنم زیرا در مورد مسائل پولی جائی برای احساسات وجود ندارد. ممکن است تو بورژوای نمونهمی
ر من براب است ولی تو در ات جهانگیرالتر بوی تقدساین با از انجمن حیوانات هستی و شاید هم عضو

عاطفی و  بنابراین کلیت مسائل حسی و [32«].پدتاش نمینماینده آن چیزی هستی که هیچ دلی در سینه
رنه گیرند وگ خدمت آن قرار افزایی، درشوند که در فرایند ارزشی حسابری وارد میقلبی زمانی در عرصه

گاه دهند و هیچشان ادامه میبه زندگی زیرزمینی کنند وچیزگون شده رسوب میی ضمیر ناآگاه سوژه در
 آورند.حسابگرا را بدست نمی «من»ی تعقل اجازه ورود به عرصه

نی سرمایه آفریافزائی و فرایند ارزشاجتماعی تابع روند ارزش روند کار به مقیاسی که نیروی کار به کاال و
 شوند که به قولعامل مزاخم تلقی می «گراحساب –من »گردند، تمامی کارکردهای حسییات ازمنظر می

مکانیکی کردن عقالنی آن، این جداسازی نه تنها به  جداسازی مدرن روانشناسانه روند کار و با»لوکاچ 
برابر  در جدا و ی کارگر از شخصیت اوهای روانشناسانهکند، بلکه چون خصلتنفوذ می درون روان کارگر

شدن موضوع تولید، رهپاتکه سان مکانیکی و. بدین«بایستی تابع قوانین تجریدی گردند یابند وعینیت می او
مبارزه بین تعقل سوژه حسابگر و حسییات واقعی او را دامن  کند وپاره میی آن را نیز پارهزمان سوژههم
ی وژهزای روانی میان تعقل سسییات همواره باید وازنش شوند. این شکاف آسیبنحوی که این حه زند بمی

چنانی آن یی واقعی انسان را تابع سوژهعاطفه اش که هرگونه خودانگیختگی وحسییات واقعی حسابگر و
 ار دردنظر سرمایهگردد که از نقطهانسان می های روانی دری روان رنجوری بیمارینماید خود شالودهمی

 شود.ستون منفی درج می اش درترازنامه

 رصوری د کل جامعه شعوری یگانه و اش، بروحدت گرایانه اقتصادی انتزاعی و داری با ساختارسرمایه
ب که بتواند عدم تناسبرای آن دهد وتحت فرمان ارزش مبادله شکل می «حسابگر –من »تابعیت تعقل 

گه ن ی مناسبات تولیدی را به نفع انباشت سرمایه استواردرجه توسعهی رشد نیروهای مولد و بین درجه
ی حوائج انسان و الجرم قانون مثابهگردد حوائج ایجاد شده توسط انتزاع ارزش مبادله را بهمی دارد، وادار

با ردش گ تولید وسپهر دادن سپهر عقالنی جلوه داری درطبیعی قلمداد گرداند. بنابراین عقالنیت سرمایه
کند که یم های دیگر برقرارگسترش نیروهای مولد و تشدید استثمار، مناسبات خشنی را میان فرد با انسان

نی را حال فرد توسط یک میانجی روانی، یع خشن استثمار فرد به این مناسبات آگاه نشود، تاثیر تجاوز اگر
 یهون شده چیزی جز واکاوی سلطکند. بدین ترتیب پژوهش در روانشناسی فرد چیزگبیماری، تجربه می

 یگرده دهد. بافراد بروز می جسمی در –قانون ارزش مبادله نیست که اکنون خودش را در اختالالت روانی 



35 
 

 ، اما به دلیل آن که این بیگانگی امری اجتماعیاستی اساسی این اختالالت بیگانگی فرد سخن شالوده
ند با مسکوت کباشد که تالش میهی به روانشناسی بورژوائی نیز میمان آگاأآن توه است، آگاهی ب فراگیر و

واند در تگی مناسبات تولیدی میشدهجازند، زیرا شئی «من –ضعف »گذاردن استثمار این اختالالت را 
 ی برابرها پنهان سازد.صطالح مبادلهه اب را در شکل ارزش استثمار

ی است، تحت لوای شناسائی آدمی به نتیجه ش کارابنیادیناقتصاد سیاسی که اصل .»مارکس طبق نظر
رابطه خارجی با ذات مالکیت خصوصی  آن پس در رسد زیرا خود آدمی ازآدمی می منطقی خود یعنی انکار

طور کلی هبنابراین وقتی خود آدمی ب [33«].گیرد، بلکه خود ذات مالکیت خصوصی شده استنمی قرار
دیدگاه روانشناسی بورژوائی، روانشناسی فرد به امری درونی  شود، ازی میمبدل به ذات مالکیت خصوص

عنوان منازعه هبهای روانی را های تدافعی تالش نمود بیماریفروید از طریق تکنیک یابد که مثالا تقلیل می
 اصل لذت توجیه نماید. میان اصل واقعیت و

 ه البته درهای تدافعی است کرسی روانشناسی تکنیکهرچیز بر بورژوائی بیش از «من»بررسی روانشناسی 
درش پ از ترمراتب دقیقه فروید، آنا فروید، ب کند و دخترمهمی را ایفا می ها وازنش نقش بسیارمیان آن

رکس گیرد. طبق نظر مای جوامع صنعتی نشات میواقعیات ویژه به منشاء آن شرح داد که این مقوله ازراجع
به  طور خاص تحمیل کار اجباری نسبتهب شدن انسان وروانشناسی چیزگون اا را باید اساس این روانشناسی

سازد بلکه ابزاری صرف برای برآورده بنابراین نیازی را برآورده نمی»اجباری  دانست که این کار کارگر
ز این ا گرخصلت خارجی کار برای کار اا ساختن نیازهائی است که نسبت به آن خارجی هستند ... نهایت

تعلق  کارگر نه به خود که به کار تعلق دارد و به کسی دیگر نیست و آن او از واقعیت پیداست که این کار
مل فرد ع قلب آدمی، مستقل از دارد. درست مانند مذهب که فعالیت خودجوش آدمی یعنی فعالیت مغز و

ر فعالیتی گذارد، فعالیت کارگاو اثرمی رچه شیطانی، ب کند. یعنی چون فعالیت موجودی بیگانه، چه الهی ومی
ه ب [34«].دست دادن خویشتن خویش است به دیگری تعلق دارد. این فعالیت بیانگر از خودجوش نیست و

ی شود، یک وارونگی واقعی روی میدهد جایی که سوژهسخن وقتی انسان ذات مالکیت خصوصی می دیگر
وایی روانشناسی بورژ در گردد. دقیقااچیزگون می شود ودل میکه سوژه بماند به محمول مبجای آنهواقعی ب

ارکرد شود که کمی ای ظاهرکنندهو تعین «قدرتمند –من »شده ولی حسابگر درقالب ی چیزگوناین سوژه
ا توجه نگیرند ت خدمت کارکرد پول قرار شود که دراش در وازنش تمامی مسائلی خالصه میهشیارانه روانی

 افزائی سرمایه معطوف گرداند، یعنی ازفرایند ارزش متمرکز به کارکرد پول در را «قدرتمند –من »این 
عمل آورد. چنین کارکردی که مضمون هشعور ممانعت ب ارزش مصرف مخالف با ارزش مبادله در ورود تفکر

کاری چنان دستهمان اوان جوانی آن سازد، باید روان انسان را ازپذیری بورژوائی را میمرکزی اجتماع
لب قا تنها هدف غریزی آن، یعنی ثروت انتزاعی در مزدی و مجرد، یعنی کار برای کار نماید تا انسان را

 را شود تا شخصیت انسانمی دارپیگیر عهده طورهاین کارکرد را فامیل ب پول، آماده گرداند که بخشی از
ویشتن خنگه دارد تا تمام نیازهائی را که به  انسان بیدار بیگانه آماده سازد و روزانه این گرایش را در برای کار
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ازنش و غیرواقعی تلقی نماید. بنابراین بررسی نشانگان بیماری در لذا شوند، ناپسند واش مربوط میخویش
 آورد.وجود میای است که امکان بروز این وازنش را بهشانگر پژوهش جامعهنحسییات واقعی خود 

سی اش غیرحشدهداری توسط یورش عقالنیت چیزگونجهان سرمایه مناسبات اجتماعی درمیزانی که به
زش ی خارجی توسط ارشدهگردد، جهان حسییات واقعی علیه این نوع عقالنیت، یعنی جهان برافراشتهمی

شت گگیری از بازگشت به گذشته، یعنی بازپیش زند. اما ارزش مبادله بایستی دربه شورش می مبادله، سر
مغز  ان درشورجوش»ی شکسپیر، یعنی ای استفاده نماید تا این گفتههر وسیله ارزش مصرف، از به سپهر

ین ا بتواند واقعیت یابد. بدین ترتیب ارزش مبادله در «ت شودرقدرقد بایستی تابع عقالنیت خشک و
ق آدم نسان، یعنی فطرت شوعنوان طبیعت ثانوی ابهسازی و تحریف واقعیت باید بتواند خودش را واژگون

 این طبیعت کاذب گونه ساختارگرداند تا انسان احساسات برآمده ازدرون انسان آن گری، را دربه معامله
تش دیگر سخن خود پول با تمام وجوهاه شود. ب اش پذیراعنوان احساسات طبیعی منتج از سرشتبهثانوی را 

نظر نقطه ه ازهای واقعی را کخودانگیختگی گی وی که عشق، شوریدهاانسان تولید تلذذ نماید به گونه باید در
چنان اش، یعنی حالل تمام مشکالت، آنباید پول توسط کارکرد روانیشوند، میسرمایه ریسک برآورد می

وازنش نماید تا موفق گردد با استوارساختن ساختار روانی خاص خودش کلیه روابط اجتماعی را به مناسبات 
 هب اجتماع و زاویه نیروی کار به دیدگاه غالب در نه از منظرسرمایه و از واکاوی جامعه را دارانه وهسرمای

 [.35.]تقلیل دهد «احساسپرداخت نقدی بی»قول مارکس 

 رازآمیزی روانشناسی رازآمیزی سرمایه و – ۶

یا  رد وروانی را به کنش فهای چنین بیماریهم و وقتی روانشناسی بورژوائی کارکردهای غیرعقالئی شعور
 واقع نقد اقتصاد سیاسی که نقد روانشناسی اجتماعی این جامعه نیز دهد درفرد تقلیل می فامیل بر تاثیر
ی بالفصل توسط پول، مزد، سود و سرمایه را رازآمیزشده گردد شعورنمی قادر گیرد وباشد را ندیده میمی

 درک نماید.

صلت گیرند که کاالها خخود میه انفرادی تولیدکنندگان زمانی خصلت اجتماعی بشرح داده شد که کارهای 
عامیت صوری را اتخاذ نمایند، یعنی  شان را وازنش کرده تا خصلت برابر ومشخص –ارزش مصرف حسی 

یر ای پنهان زاین مناسبات میان اشخاص رابطه در یابد ومبادله تحقق می ها نخست درپذیری آناجتماع
زمان با وارگی که همگردند. این بتواره میاشیاء بت شود وی اشیاء برقرار میی عیان شئی شدهتهپوس

گیرد، ی کارهای اجتماعی سرچشمه میسوژه که بالواسطه از ارزش مبادله وارونگی واقعی میان ابژه و
هم را زمان دو کارکرد معی هماجتما یکه این رابطهماند جائیحسییات و روان انسان باقی نمی تاثیر بربی

 ازسوی دیگر حسییات درخور ارزش مبادله را در کند وشود؛ ازسوئی حسییات واقعی را وازنش میدارا می
ستای ی برابر ایمثابهاجتماعی تولید به یکه رابطهاین»نویسد مارکس می نماید وروان انسان ایجاد می

فت عنوان صبهشوند، روند تولید داخل آن می تک افراد که افراد درتک ای تعین شده جدا ازموجود و رابطه
نغز،  خالی از نه تخیل، بلکه رازآمیزی واقعی و گردد. این وارونگی وی یک شئی برنما میویژه
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پول  ررسانند. این وارونگی دباشند که مبادله را به ثبوت میی تمام اشکال اجتماعی کار میکنندهمشخص
 [36«].سازدعنوان کاال برنما میبهانگیز را به طرزی اعجاب تنها خود

باشد کنندگان آشکار میبرای تولید اای ارزش تقریبشکل ساده وارونگی موجود در گی واین چیزگون شده
گیرد. اما به مقیاسی که شکل برمی معین را در مبادله میان کاالی ویژه و یزیرا این شکل تنها رابطه

اِر ماندگوارونگی درون گی وشده یابد، چیزگونارز عام، یعنی پول، تکامل میارزش به شکل همی ساده
رد که توان درک کنمی گیرد که دیگرخود میه نماید، هیئتی ملموس بکاری که ارزش مبادله را تثبت می

ه پول م درک نمائیم کشویشکل پدیداری پول قادر نمی اجتماعی است. در واقع از ییک رابطه پول بیانگر
خود ه ، را ب[37«]شکل یک شئی طبیعی با خصوصییات معین»که پول باشد جائیمعرف کار اجتماعی می

ین چن اابدو «دهدگردد. مارکس شرح میاپدید میکاالی عام ن سان مناسبات اجتماعی درگیرد، بدینمی
، پول کنندوسیله آن بیان میهش خود را بکه امتعه دیگر ارزرسد که چون کاالئی از جهت اینمی نظربه

شود که چون آن کاال پول شده است، سایر کاالها ارزش طور نمایش داده میشده است، بلکه بالعکس این
ته باشد، جای گذاشهکه اثری بنمایانند. تحولی که واسطه این جریان بود بدون اینآن می یهوسیل هخود را ب

  [.38«]شودخود ناپدید می ینتیجه حاصل و در

ه محل سازد کسوژه، فرانمودی نیز خودش را استوار می این وارونگی میان ابژه و قطعی در طورهب و اانتیجت
ارز هم یمبادله دهد تا بتواند شعوری وابسته به ارزش مبادله وآفرینی را به سپهر دَوران انتقال میارزش

رمایه داری که ستولید سرمایه یشیوه در»بازتولید نماید، زیرا  اا مداوماین جامعه ر گرفته در روی سر قرار
گی وارونه گسترده شده ودهد، این جهان افسونخاص تولید را تشکیل می یرابطه مقوله مسلط است و

 [. 3۹«]یابدتری میبیش

زش عنوان برابری کمی اربهارزی ی یک فرانمود، یعنی هممثابهارز بهی همی کاالیی مبادلهتولید ساده در
د. ها مبادله شوآن شده درئنسبت زمان کار ش ارزی درشود، که این همزمانی برقرار می ااکاال، واقع میان دو

وبین ر غیرقابل مقایسه و ای ظاهری است میان دو محصول کیفی واین سطح تنها مبادله ارز درمبادله هم
است،  کننده ارزشنیافته، محصول کار صرفاا در جریان عمل مبادله، تعیینهتوسع یهمبادل در» دهدشرح می

عمل مبادله، محصوالت کارشان را با محصولی  کنندگان درآن ارزشی ندارد. وقتی شرکت پس از پیش و و
مل ع پس از دهد چرا که پیش وسنجند، آن محصول کارکرد پول را به شکل جنینی انجام میثالث می
این فرانمود یک فرانمودی اضافی هم  داری عالوه بری سرمایهجامعه در [4۱«].پول نیست یگرمبادله، د
های چنین فرانمود ارزشقابل مقایسه، بلکه هم های کیفی غیرارزش نه تنهاارز شود، فرانمود همتولید می

ود که مالکان شکاالئی چنین نموده میی این مبادله، همانند مبادله ساده قابل مقایسه. در غیر کمی نابرابر و
 رسانند وارز به فروش میشان را برحسب اصل مبادله همبازار کاالهای نظر حقوقی برابر در از کاالها و

افی کارگر اض بدین ترتیب کار کند وشکل مزد دریافت می ید که کارگر ارزش کارش را درآمی چنین به نظر
ات تمام نظری»نویسد شود. مارکس میمی ی شعور اوآید که سازندهمی نیز به شکل کارپرداخت شده در
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ایه پ خواهانه آن ... برداری کلیه پندارهای آزادیی تولید سرمایهی فریفتاری شیوههمه مربوط به کارگر و
 برقرار «دهددرست عکس آن را نشان می سازد وواقعی را نامرئی می یهمین شکل پدیداری که رابطه

 ی آن را خیلی موثرتر ازدارانهآمیزی سرمایهزقانون ارزش، را ارز دراین فرانمود مضاعف هم [41].گرددمی
های مصرف کیفی غیرقابل قیاس را ارز بین ارزشی همسازد که تنها ظاهر سادهی کاالیی میتولید ساده

 شناخت.می

 مایه وافزائی سرماعی کار تحت فرایند ارزشسازی روند اجتاش، تابعشرایط تحقق از جدایی نیروی کار با
این  ران درگچنین به شعور مبادلهصنعت بزرگ ماشینی، سرمایه هم کاربست نیروهای مولد اجتماعی کار در

خود  افزائی را ازفرانمودی، نیروی مولد ارزش کوبد بدین نحو که درارزها مهر خودش را میی هممبادله
روی ی نیمثابهی ارزش بهنیروی کار دربردارنده»دهد یرد. مارکس شرح میگفعالیت سرمایه نتیجه می

ت در کلی عنوان نیروی ارزش آفرین خود سرمایه وبهی ارزش حیاتی خود سرمایه، نیروی کار آفریننده
ه برا  ، امری که کارگر[42«]شودمی زنده پدیدار کارگیرنده کاری بهمثابهشده بهشئی مطابق مفهوم، کار

 روان او حس قدرانی اوست که در خوارغم سازد واش را تامین میدار زندگیرساند که سرمایهاین نتیجه می
 زند.را دامن می کار از فرار نماد و حس گناه در –این پدر ه نسبت ب

ترین شکل مفهومبی»قول خودش ه ب آور، وسرمایه بهره ی اوج رازآمیزی سرمایه را مارکس درنقطه
سرمایه »دهد گونه شرح میاین گردد رامحو می ی ارزش کامالاآفرینده آن نیروی کار که در «سرمایه

کند. شئی )پول، کاال، اش جلوه میگریی بهره، خودافزونآفرینندهو خود ی اسرارآمیزچون سرچشمههم
یابد. شئی صرف نمود میی مثابهسرمایه به ارزش( اینک صرفاا به اعتبار شئی بودنش سرمایه است و

ه حائز آن است. النفسشود که گوئی شئی فیمی ای پدیدارچون ویژگیی فرایند سراسری بازتولید همنتیجه
خواهد این پذیرشان است که آیا میشکل همواره مبادله وابسته به صاحب پول، یعنی مالک کاال در این امر
 ی خودگردان ازوارهعنوان سرمایه اجاره دهد. بنابراین این بتهبعنوان پول خرج کند یا آن را به پول را

زاید می شود، پولی که پولشود، یعنی ارزش خودافزا میاش پیراسته میدار به شکل نابی بهرهقالب سرمایه
شئی، پول با  یاجتماعی در رابطه یزایش برچهره ندارد. رابطه درد و این شکل دیگر هیچ زخمی از در و

توا مح رسد. به جای دگرگونی بالفعل پول به سرمایه، حال فقط این شکل عاری ازخودش به کمال می
 رتگی آن است، ارزشی بزرشود. همانند نیروی کار. حال ارزش مصرفی پول همان ارزش خالقهنموده می

د. این شکل فروش شوخودش وام داده می خود دارد. خود پول بالقوه ارزشی خودافزا است، و چه درآن از
که خصوصیت درخت گالبی این است که  طورشود. بدین ترتیب، هماناین کاالی خاص محسوب می
ین شئی عنوان ابه بهره بدهد و شود که ارزش بیافریند وکامل این می طورگالبی بدهد، خصوصیت پول به

که دیدیم، شود. چنانجا ختم نمیاینفروشد. البته موضوع ده پول، پولش را میاست که وام داربهره
رمایه عنوان سبهی فعال، بلکه عنوان سرمایهبهکند که نه فعال خود را به نحوی ارائه می ی عمالا سرمایه
 [ 43«].دهدی پولی است که بهره میعنوان سرمایهبهدرخود، 
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مان ه چنین درهان ایستاده برسر همسطح گسترده ج مناسبات اجتماعی، در در ماندگاراین واژگونی درون
ای برسر ایستاده شده، وارونه وجهان افسون»دهد مارکس شرح می نماید وسطح، شعورش را بازتولید می

 چون اشیایمیانجی، همبی هنگام وهم بازیگر اجتماعی و چون دوآن مسیو سرمایه و مادام زمین، هم که در
بیان وقتی شعور اجتماعی ایستاده برسر، ذات واقعی  دیگره ب [44«].اندصرف، به جادوجمبل خویش سرگرم

کار  سرمایه و افت شعور عوامل درگیر در دهد، عاملی دراش قرار میوارهورای شکل بت سرمایه را در
ای که واقعیت سرمایه، یعنی روند واقعی گونهگردد بهواقعیت می شود و شعور اجتماعی دچار کمبودی ازمی

زرگ، مقیاس ب شدن، حالت یک فراموشی دراین چیزگون ااشود. گرایشماند درک نمی، پنهان میتولیدش
 زبان روانشناسی اینه ب گرداند ومی شعور اجتماعی خودش را استوار به صورت یک اختالل در حافظه، در

تقل ، موجودی مسچه را که این شعور قدرت بیگانهآن لذا هر گردد وآسا میمغلوب یک فرافکنی غول شعور
 باشد.گیرد، در واقعیت چیزی جز محصول فعالیت خودش نمیخارج از خودش فرض می و

ن خود، به سرمایه فرافک شده که نیروهای مولد خاص خودش را به نیروی بیگانه و خارج ازی چیزگونسوژه
ی انگیزه خودش را با سرمایه مستقل شده از افزائیارزشکرده است، حال برعکس نیروی محرک 

ی منشاء گرفته از رازآمیزی ابژه گیرد. حال وارونگی میان سوژه وروانشناسانه خاص خودش اشتباه می
چه را که نماید. هرآنشناسانه بازتولید میعنوان رازآمیزی روانبهسرمایه، خودش را در درون خود سوژه 

واقع تنها اجرای  آورد، درمی شماربه ی شخصی و نیروی محرک بدیع خاص خودشعنوان ارادهبهسوژه 
ی اقتصادی است، که تنها بازتاب نیروی قوانین اجبارگرایانه ی درون ماندگار برآمده ازحکم عینی اراده

عنوان بهشود که ایدئولوژی دیگر مالحظه می باشد. لذا بارشعورش می محرکه شهوانی تاثیرگذار سرمایه بر
سازد اش نمیرا واقف به چیستی حرکت دارد ولی اوفته، انسان را به حرکت وامییایک عینیت انتزاعی پیکر

خواند، اش میشود، خود صرف حرکت را دال به آگاهیاش آگاه نمیعلت واقعی حرکت چون آدمی از و
ر ا سرآخشده است ت عمل باور ایدئولوژیکی را پذیرفته است که توسط آن باور به فعایت وادار که درحال آن

 باور کند وانسان را به فعالیت وادار می نه تنهااش محسوب نماید. بنابراین ایدئولوژی ی شخصیآن را اراده
سمت  یزن های باورجهت به خواسته نماید، بلکه روانشناسی انسان را درجای آگاهی به انسان حقنه میهرا ب
دار جز ی سرمایهمثابهوی به»نویسد دار میسرمایهی درباره به قدرت ایدئولوژی مثالاراجعدهد. مارکس می

همان روح سرمایه است. ولی سرمایه یک نیروی  یافته چیز دیگری نیست. روح اوی شخصیتسرمایه
 [. 45«]افزائی، ایجاد اضافه ارزشآن گرایش وی به ارزش بس و محرک دارد و

عنوان نیروی محرک طبیعی بهترین سرشت و درونیچون شده همی چیزگوننظر سوژه که در چه راهرآن
اش، یعنی درونی شدن کارکرد قانون ی دومین طبیعتشدهواقع رسوب اجتماعی وساطت شود، درپدیدار می
گردد، ناپذیر خودش میبند به منش اشتباهلذا هرچه بیشتر پای شکل قانون طبیعی، است و ارزش در

 ماند.تر باقی میاش متجسدتصادیاق «نقاب منش»هم در قدرهمان
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گونه د ایننمایشده را نیز رازآمیز میی چیزگونرازآمیزی سرمایه که روانشناسی سوژه یک چنین وارونگی و
اش شکل هم محصوالت فعالیت روانی طوراش همانسازد که همانند محصوالت مادیبرنما می خودش را

ط او مسل ها این نیروها برآن جای سلطه برهگیرند که بخود میهرا ب او مادی خارج از های طبیعی ونیرو
 رها دشود که روابط انسانکند چگونه ممکن میسئوال می «ایدئولوژی آلمانی»شوند. مارکس در می

این  ردهد اگشوند؟ سپس توضیح میگردند و بر نیروی زندگی آنان مسلط میشان خودمختار میمقابل
عنای م ایم زیرا دریک کاهش اقتصادی تن دردادهه واقع ب به محصوالت مادی ربط دهیم، در واقعیت را تنها

س گردد. مارکمی ها نیزدماغی انسان ی محصوالت معنوی، روانی ووسیع کلمه این واقعیت دربرگیرنده
آن نیروهای دین را بازتاب ذهنی، یعنی توهمی  اش مطرح کرد وی دینینظریه ی وارونگی را درمساله
وارگی تاند. مارکس در تحلیل بزندگی انسان تسلط یافته بر اا سازد که واقعی خودمختاری قلمداد میبیگانه

دهد مادی و دینی با مبادله کاالئی شرح می قیاس میان خودمختاری محصوالت ذهنی و در کاالئی و
آید یم جا چنین به نظردرآئیم. آن به پرواز آلود جهان مذهبیمناطق مه این موارد باید در برای یافتن نظیر»

 در با انسان های مستقلی بین خود وچون چهرهکه محصوالت دماغ زندگی انسان زندگی خاص یافته هم
 کند. این همان چیزی استحاصل دست رنج انسان چنین جلوه می جهان کاال نیز گیرند. درمی رابطه قرار
پس س چسبد وها میآید به آنمی صورت کاال دره که محصوالت کار بوارگی نامیده ام صفتی که من بت

اصیت خ وارگی جهان کاال ازاین بت طورکه تحقیق ما ثابت نمودگردد. همانجزو الینفک تولید کاالئی می
 [. 46«]شود که خود مولد کاال استناشی می اجتماعی مخصوص کار

 شده از آرزوهای مخیله انسانچنین محصوالت برگرفتههمآلود جهان مذهبی مه بدین ترتیب همانند سپهر
ین ا گیرند ومی برابر انسان قرار های خودمختار درشناسی در هئیتآسیب آلود روانشناسی وجهان مه در

سلطه را  شوند. اینانسان می گیرند که مسلط برخود میه آرزوها شکل شبح مانند یک نیروی بیگانه را ب
مقابل آرزوهائی که در ضمیر ناخودآگاه او خودمختار  وان مثال در مورد انسانی وسواسی درعنبهتوان می

شرعیت با آب  یا در روز و هائی چون شستن دست آن هم چندبار دراند و خودشان را توسط مناسکشده
 ز روانییا جدائی محصوالت جداسا کشیدن البسه آن هم سه بار مشاهده نمود، یعنی خودمختاری روان و

انمودهای فر شناسی روانی است که دین یکی ازی تمامی ذات آسیبها سازندهکنندگان آندر برابر تولید
 باشد.آن می

، در روانشناسی آن این جامعه و شوند، درشکل نیروهای الهوتی ظاهر می دین نیروهای ناسوتی در در اگر
دد، آن ها آگاه نگرآیند که اگر فرد به آنمی ناآگاه درنیروهای زیرزمینی و  نیروهای ناسوتی به شکلی از

 شدن نیروهای ایدئولوژیکسازند. لذا همانند خودمختارمی ها پدیدارنیروها خودشان را در نشانگان بیماری
های محرک های گوناگون همان نیرویاین جامعه تنها بازتاب دین، نیروهای روانی خودمختار در در

صورت ه نظر اینان حرکت اجتماعی خودشان ب در »دهد مورد کاال شرح می که مارکس دراند اجتماعی
 [. 47«]روندبار نفوذش می آن خود زیر عوض تسلط بر طوری که دره شود بگر میحرکت اشیاء جلوه
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نترل ک شناسی روانی نیز ازی دینی، نیروهای محرک آسیبسان همانند نیروهای محرک جداسازندهبدین
اند ل این جامعهالنعی طابقهای روانی بازتاب روانشناسانهزنند. بدین ترتیب برخی بیماریاه انسان تن میآگ

یابند، یکننده رشد ممدام تهدید این جامعه از طرفی خودمختاری وسایل تولید تا مرز نیروهای بیگانه و که در
شکل  رمانند تا دگمنام می شوند ودنیوی می ااازطرف دیگر بازتاب نابهنگام این نیروهای بیگانه ضرورت

 گردانند.  روحی، خودشان را برنما –شناسی روانی مدرن ناسوتی، یعنی بازتاب آسیب

 داری سرمایه متوسط در اقشار «من»بحران  – ۷

ی بین قبائل به درون قبائل کشیده دهد به مجردی که مبادلهاش شرح میهای تاریخیبررسی انگلس در
وچک جامعه فئودالی فامیل ک هم گسالند. در ای را اززاد قبیلهترین روابط طبیعتچون دینامتی بیششد 

ی کاالئی کرد که اما با انکشاف مبادلهرانی میفامیل حکم تولید اشتراکی در پدرساالرانه، تک همسری و
ادله قیود برآمده از ارزش مبتابع  روابط فامیل نیز خوش تحول گشت ودارانه چنین مناسبات دستسرمایه
ی ذهن در فامیل شد. طبق این منطق چه برای فامیل با مالکیت پول سازنده گشته ازمنطق متحول گردید و
عدم  ای درمنازعه تداوم یافته ارزش مبادله خودش را در ی کارگر روابط منتج ازچه برای طبقه خرد و

ین منازعه ا دار سعی کرده است ازکه سرمایهی ساخت جائیمناسبات درون فامیل متجل اطمینان به فامیل و
 سایه رشد صنایع بزرگ اندازه که در هر» دهندبرداری نماید. مارکس و انگلس شرح میخودش بهره نفعبه 

 ساده و ییتر به کاالاندازه که کودکان بیش گسلد، هرهم می محیط پرولتاریا از گی درپیوندهای خانواده
روابط  پرورش و ی خانواده وهای بورژوازی دربارهسرائیهمان اندازه یاوهه گردند، بدل میافزار کار مب

 [. 48«]کندتر ایجاد نفرت میاطفال بیش آمیز والدین وبتحم

 نتج ازم شدن کار وتر اجتماعیدلیل رشد هرچه بیشکند. بهآن رشد می فامیل تناقض در با ورود مبادله در
چنین اقتدارگرائی پدرساالرانه در فامیل نیز تعضیف اجتماعی، هم یشدن سلطهگمنام آن غیرشخصی و

توسط م اقشار باال و حال تنها در «من»، یعنی استقالل اجتماعی «من –ایده آل »گردد. در این وضعیت می
به زندگی ادامه  شان را از دست دهند،رقابت، استقالل اجتماعی توانند درلحظه می بورژوازی که هردهرخ

ان رحب آل خودمختاری شخصی این اقشار خودش را دری کارگر و ایدهدهد. ترس شدید سقوط در طبقهمی
داری در بازتولید نگه رفع این کمبود خواستار حفظ و در سازد وآنان بازتاب می «من –ضعف »و  «من»

 ی کارفرمائی رقابت درعمل روحیه شوند. درمی «گررقابت –من »و  «آلایده –من »شرایط بورژوائی 
تی شود، بایسمعنای توانائی به بازدهی معرفی می روانشناسانه در –داری که به لحاظ اجتماعی سرمایه

احساس نسبت به دیگران در توانائی به یک عدمه رقابت را ب «من –ضعف »تقابل با  عاملی گردد که در
ن اش یاری رساند. الکاین عامل فرد را در ترغیب به حفظ موقعیت اجتماعی فرد استوار سازد تا بازدهی در

 آقا در «من»شود که دیگر این داری پیشرفته وابسته به این حقیقت میسرمایه در عصر «من –ضعف »
کس عرب تر وهمواره مشکل طرفی صعود به جایگاه باالتر شود: ازاز دو جانب تهدید می اش نیست وخانه

ها رشد آن های کارگری وطرف دیگر جنبش گردد. ازمی ترسقوط تا سطح پرولتاریا همواره ممکن امکان
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ابسته به و «من»زیر سئوال برند که به زبان روانشناسی ه داری را  بتوانند مالکیت خصوصی سرمایهمی
ی یجهسازد. چنین خصلت دوگانه که خود نتمی «اخته»را با ترس سلب مالکیت  مالکیت خصوصی این اقشار

 آشکار گیریتصمیم انتخاب و در «من»تزلزل شخصیت  این اقشار خودش را در مناسبات کاالئی است، در
 سازد. می

 فصل دوم

 داری شناسی سازمان کار سرمایهی آسیبدرباره

  به بیماریراجعهای بورژوایی تمام نظریه ی کورشناسی صنعتی، نقطهآسیب – 1

ی ه نظریهکنم کدارانه بپردازم، مطرح میسرمایه های روانی منتج از تقسیم کارکه به شرح آسیبآن پیش از
ی این سیستم را، روانشناسان بورژوا درباره طریق شناخت کمبودها در فلسفی هگل، یعنی اصالح جامعه از

 –ای طرح نمایند که اختالالت روانی گونههشان را بظراتخدمت گرفته تا نبه ااسازمان کار اجتماعی دقیق
 فامیل قلمداد سازند گرفته درتأنش یا فردی وی این جامعه را امری خصوصی و جسمانی به وجود آمده در

های ها آسیباین نوع دیدگاه کشان سرشکن نمایند. دریا دیگر زحمت تا گناه آن را به گردن کارگران و
 شوند.یا ثانوی برآورد می توسط موسسات کار، یا ندیده انگارده ووارد شده 

ه جسمانی را وابسته ب –های روانی بیماری «زیست فرهنگ تکنیک صنعتیمحیط»هائی چون نظریه
نابراین تکنیک ب نارضایتی را وابسته به تکنیک و کند وی رشد آن میدرجه زیست تکنیک صنعتی ومحیط

کارکرد  این رو آگاهی فرد را به شناخت از از خواند وها میاز آن را مسئول نازضایتی قیودات برآمده و
ین قیودات اه تواند بنوین که میشرایط کنونی تا برآمدن تکنیک ی رشد آن دردرجه صنعت و تکنیک و

 سازد. پایان دهد، محدود می

اری را محدود به وضعیت مشخص نقش حاالت بیم سالمت روانی و «های نقش اجتماعیتنش»ی نظریه
 از ارک»ی روانی را تابع بارآوری کار قلمداد نماید. نظریه –کند تا سالمت جسمانی فرد می اجتماعی هر

ید که به با مقابل فرزندش مسئولیت دارد و در فامیل و است که چون پدر در معتقد «نظر روانی مختل شده
ه ند و بکشاداری میدرون موسسات سرمایهه فامیلی را فرزند ب یرابطهاش عمل کند، چنین وظائف پدرانه
ود شمی بدین طریق قادر داری نیز چیزی را به او مدیون است وی سرمایهرسد که موسسهاین فکر می

دچار احساس گناه هم نگردد.  نماید و ضمن کار قصور اش دروظائف وجدانش را تسلی بخشد وقتی که از
سه گونه نظرات در موسبار منفی که آوردن این رسد که با آگاه نمودن فرد ازاین نتیجه میه باین نظریه 

روانی  هایموسسات مدرن بیماری توان سالمت روانی را به او باز گرداند. روانشناسان درکنند، میایجاد می
وسسه به مسئولین در م یرند وگموسسه مشتق می اتمسفر غالب بر خوانی را ازعدم هم ویژه اختالالت وبه و

 ند.ها پاسخ دهخوانیعدم هم این اختالالت وه توانند بموسسه می کنند با بهبود اتمسفرپیشنهاد می
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روند رو به  شان ازآمار ساالنه آلمان، در در های بهداشت، مثالاهم سازمان الکن با تمام این توجیهات باز
 عدم قابلیت اجتماعی آنان در را کار اخراج کارگران از ٪8۱گویند و های روانی سخن میافزایش بیماری

ن تماس با دیگرا قابلیت اجتماعی فرد در کنند. یک چنین عدمسلوک با دیگران محسوب می مراوده و
غیره بروز  های روانی وضمن کار، نازضایتی از شغل، اعتیاد به الکل، بیماری ها درسانحه خودش را در

قر ف داری وساختاری میان سازمان کار سرمایه یشود رابطهعمل سعی می هاتی دردهد. با چنین توجیهمی
زای انفرادی در عوامل آسیب»یک مورد مشخص، یعنی ارتباط میان  یاری ارتباط مشروط درروانی را به

ارائه  انمائی رتصویر خوش مایند ودارانه نرا جانشین اختالل روانی حاصل از سازمان کار سرمایه «محل کار
 ای ندارد.داری هیچ رابطهصنعتی سرمایه –شناسی ساختاری دهند که با آسیب

 تقسیم فرد  دارانه وسرمایه تقسیم کار – ۲

ز وارگی کاالئی نزد مارکس را ای بتتکامل اندیشه سیر «ی ارزش مارکسنظریه»روبین درکتابش 

 «ایهسرم»و سپس  «نقد اقتصاد سیاسی»جا تا آن از و «فقرفلسفه»تا  «ی مقدسخانواده»

 «رمایهس»دهد که مارکس در شرح می نماید وگیری این نظریه را بررسی میی شکلنحوه کند ودنبال می

با  که قانون ارزشاش مطرح نمود جائیترین صورتوارگی کاالئی را در پیراستهبا طرح شکل ارزش، بت
عطف توجه به بیگانگی  توان درخود گرفت. همین روند تکامل را میه ارزش صورت علمی بطرح شکل 

شود می مطرح «اقتصادی –های فلسفی نوشتهدست»اندیشه مارکس بررسی کرد که ابتداء در  در

شود زمانی که مارکس بیگانگی را با دیده می «سرمایه»هم در  ترین مضمون این نظریه بازاما واالیش

 سازد.تحقق آن به صورت علم برجسته می داری وتولید کاالئی سرمایه

شوم این واقعیت است که مارکس برای آن اهمیت قائل می پردازم وآن میه این بخش ب که در چه راآن
 روانی و شناسیآسیب به بیماری وراجعی زمان طرح بنیادین یک نظریهاش همی بیگانگینظریه جوان در

 –های فلسفی نوشتهدست»دهد. مارکس درانکشاف می نیز منتج از روابط بیگانگی راامراض 
 ها واش، از دیگر انسانکنش تولید، از محصول که کارگر مدرن از دهدطور جامع شرح میهب «اقتصادی

سازد. یمواجه مها را با این کاستی گردد وقتی که کار اجباری اواش بیگانه میخویشتن خویش سرانجام از
وضوح به ی آنخصلت بیگانه»نویسد همان نوشته در مورد بیگانگی کارگر مدرن نسبت به کارش می در
ردن ک کار نباشد، از کار که الزامی فیزیکی یا الزام دیگری درشود که به محض آناین واقعیت دیده می در

سازد، کاری است که با خود را بیگانه میآن آدمی  شود. کار خارجی، کاری که درچون طاعون پرهیز می
 [. 1«]کشاند.به تباهی می کند وآن خود را قربانی می

چنین با نقصان هویت منطبق با آن واقعی با موضوع کارش هم یگشتن با نقصان رابطهمواجه در کارگر
محصوالت آن  نه در مورد سازمان کارشان و نه در»دهد این مورد مارکس شرح می گردد. درنیز روبرو می

 در [.2]«شوندی بیگانه حکومت میآنان جسمی هستند که توسط اراده –کارگران اختیاری از خود ندارند 
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چون هستی برای خویش، بلکه بسان هستی صرف واقعیت خویش را نه هم که کار» نویسدادامه آن می
کند. یخویشتن خویش وضع م برابر رهستی دیگری د بودنی صرف یاچون دیگربنابراین هم برای دیگری و

در »گیرد که و نتیجه می. [3«]زدائی از کار استچنین فرایند واقعیتپذیری کار، هماین فرایند واقعیت
ی درونی انسان، تمام جان مایه این واالیش تام و –در دوران تولید متناظر با آن  و –اقتصاد بورژوائی 

مام ت چون بیگانگی تام وشدگی همه جاگیر همشود. این شئیپدیدار میعیار شدنی تمامچون میان تهیهم
چون قربانی دادن برای هدفی در خود به قصد های معین یک جانبه، همی هدفاز هم دریدن همه و

هانی چون جیک سو هم ی باستان ازاین روست که جهان کودکانه رسیدن به هدفی سراسر بیرون ازخود. از
دودیتی مح شکلی بسته و پیکر و چیز در آن هر ست که درشود؛ اما از سوی دیگر، جهانیمی واالتر پدیدار

بار؛ در حالی که ای حقارتمرتبه ست در« هاخواهش» شود. این جهان، ارضای وجو میمفروض جست

  [4«].ستاعام  امر ،شودی رضایت پدیدار میمثابهچه بهمدرن نارضائی یا آن« روزگار»

 کند امری که روانشناسی بورژوائیشناسی توصیف میمزدی را آشکارا با مفاهیم آسیب مارکس جوان کار
د برای تولی کار»نویسد یا قدرت درک آن را ندارند و می زنند وپذیرش آن یا تن می جمله فرویدی از از

ا توجه به نظرات مارکس ب. [5«]آوردشعوری به بار میکننده شعور است اما برای کارگران خرفتی و بی
یا تملک نیست،  فعال و گونه امرمورد موضوع کارش هیچ کارگر در ینمود که چون رابطه توان اظهارمی
نسان ا اش نسبت به طبیعت وچون رابطه شود وشده ذهنی همانند جسمی بدل مییک ذات ناانسانیه لذا ب
شوند حیوانی می «غرایزش»دهد و اش را از دست میگونه فعالیت آگاه و آزادانه نیست، خویشتن خویشهیچ

ی اجتماعی شالوده [6«].شودچه که انسانی است حیوانی میآن شود وچه حیوانی است، انسانی میآن»
یله زندگی برای کارگر تنها وس»دهد مارکس شرح می شناسی روان رنجوری بیگانگی انسان است وسیبآ

 [7«].، تنها حیوان کاراست ز کارگر نیست بنابراینشود. ضمن کار کارگر هرگمی کار

مان هخود بیگانگی انسان را که با تاریخ بیماری او این تاریخ روند از «سرمایه»سرانجام مارکس در

دار لحاظ تاریخی در مقیاسی پدی هی کار بشناسانهدهد که ساحت آسیبشرح می سازد وباشد، برنما میمی
جتماعی، روند ا گردد واش جدا میکامل تولید کاالئی، توانائی کار از شرایط تحققشود که با انکشاف می

ای وسائل تولید تبدیل به افزاری بر»نویسد گیرد. مارکس میافزائی سرمایه قرار میکار تابع روند ارزش
ل تولیدند که ئبرد، بلکه وسامی کارشود. این دیگر کارگر نیست که وسائل تولید را بهغیر می دوشیدن کار

که وسائل مزبور مانند عناصر مادی فعالیت بارآور کارگر جای اینه دهند. بمی کارگر را مورد استفاده قرار
کنند منزله خمیرمایه روند حیاتی مخصوص خویش مصرف میه گیرند، این وسائل وی را ب مورد استفاده قرار

  [8«].افزاء استی ارزشی است که خودارزشهمثابحرکت وی به پروسه حیاتی سرمایه فقط عبارت از و

یافته کیفی ها و نیروهای شئیتچنین تولیدکنندگان از توانائیاش همشرایط تحقق با جدائی توانائی کار از
یز، یک چه تبدیل آن ب شخصیت کارگر و شوند و جدائی نیروی کار ازشان جدا میموجود در محصوالت و
ی یروعنوان نبهآید. نیروی کار کارگر می رود، دربه فروش می بازار مانند کاال دریک برابرایستا که ه ب
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چه را که فروید در روانشناسی فردی سازد. آنرا عقیم می انش از کارگر اوشدن زای او، با جداآفرینش
کند یمعرفی م شناسیآن را منشاء تام و تمام پدیدارهای آسیب نامد ومی «عقده اختگی»خودش ه منسوب ب

ن ای»دهد مزدی شرح می ی کارباشد. مارکس دربارهی کارمزدی نمیکنندهواقع چیزی جز خصلت اخته در
ذهنی  انی وکننده که انرژی جسمکننده، آفرینشی عقیمبار، قدرتی تضعیففعالیت، فعالیتی است مشقت

بدیل بدون تعلق به او ت او و مستقل ازاش را به فعالیتی به ضد او، حقیقت زندگی شخصی یا در کارگر
رده ک اشیاء مشاهده به شکل بیگانگی از خود بیگانگی هستیم که مثالا جا شاهد ازاین کند. ما درمی

 [ ۹«].بودیم

واقع ترسی اجتماعی است که بازتاب  نیروی کار، در شدن، یعنی ترس جداشدن ازاختگی یا عقیم ترس از
نی همان دوران نوجوا نفوذ کرده است تا از است که در محیط زیبای فامیل نیزجامعه  ی درگفرایند آن اخت

نه چون قدرت بیگاسازد تا بتواند آن قوا را در برابرش هم اش جداکارگر مزدی در آینده را از قوای آفریننده
ش رنیروهای معنوی تولید بدان جهت از طرفی به مقیاس وسیع گست»نویسد گرداند. مارکس می استوار

قابل قطب م دهند، دردست می چه را که جزءکاران ازشوند. آنبسیاری جوانب دیگر نابود می یابند که ازمی
گردد. این خود محصول تقسیم کارمانوفاکتوری است که نیروی معنوی ها که سرمایه است متمرکز میآن

 [ 1۱«].ارگران قرارمی دهدای در برابر کقدرت حاکمه پروسه مادی تولید را مانند ویژگی بیگانه و

به تولید  وریگذار از تولید پیشه داری را مارکس درسرمایه یابنده درتوسعه زای تقسیم کارآسیب تاثیر
یم کار تقس بدنی از پژمردگی روحی و ماندگی وحد معینی عقب»کند ای این چنین توصیف میکارخانه
های که دوران مانوفاکتوری این تجربه اجتماعی رشتهاین ناپذیر است. ولی نظر بهکلی جدائیطورهجامعه ب

تقسیم کار ویژه خویش ریشه  از طرف دیگر هم اوست که با دهد وکار را به مقیاس بزرگی توسعه می
م ه همین دوران است که برای نخستین بار زمینه مادی و ااحیاتی شخص را مورد حمله قرارمی دهد، ناچار

شدن دهد که تابعادامه مارکس شرح می در [11«].سازدصنعتی را فراهم می شناسیموجبات فکری درد
راه های مولدش را به همها و توانائیی تمام ظرفیتکارگر تحت فرامین تقسیم کار مانوفاکتوری تجزیه

ه را ب رمانوفاکتور کارگ»نویسد می های او وسائق ی ساختار نیازها وشدن ناهنجار کلیهدارد، یعنی جزئی
خانه عمل چه در گرمحالی که مهارت جزئی وی را، همانند آن در کند وای معلول میشدهصورت مسخ

 چنان که درُکشد، همهای بارآور وی را میاستعداد غرایز و نماید، جهانی ازتقویت می ااشود، مصنوعمی
ارهای کُشند، نه تنها کچنگ آورند، میرا بهاش که پوست یا چربی اینایاالت الپالتا حیوانی را فقط برای 

جزئی  اری خودکار یک کقطعه شده به مهره گردد، بلکه خود فرد نیز قطعهجزء بین افراد مختلفه تقسیم می
پیکر خویش  زای امثابه جزء سادهاگریپا که انسانی را به مزه منه تیوسبدین طریق افسانه بی شود وبدل می

 [ 12«].کندق پیدا میدهد، تحقنمایش می

به اجزاء ساده بدل نمودن عناصر عینی  شکل جزئی کردن و داری دردر سرمایه سرانجام نظام تقسیم کار
وند ر در این نظام هر نماید که تقسیم کارتر به نحوی متحرک میذهنی کار، فرایند کار را هرچه بیش و
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ران کند تا بتواند توسط روشنفکبه عناصرشان تجزیه می گسالند وهم می زندگی واحد و اندامند را از کار و
ه ب لحاظ روانی تاثیرگذار را دره الکن ب شده وجزءجزء اا و متخصصان بورژوازی این کارکردهای مصنوع

نماید. اما این شکل عقالنیت دادن به  نو برقرار خوان ازترین شیوه و به شکلی هماصطالح عقالئی
ها خویشتن خود را آن ای را به دنبال دارند، جائی که هرکدام ازنتیجه ه ضرورتاشدجزءی جزءکارکردها

آزاد از سایر کارکردهای جزء اجتماعی، الکن  یابد خودش را خودمختار وگرایش می سازد ومستقل می
 برحسب منطق خاص خودش، این شکل از انکشاف را تداوم بخشد.

ن چنیسازد، همداری مختل میی تولید سرمایهندگی را شیوهز ی کار وپارچهبه میزانی که وحدت یک
ود، به شپاره می فرد کارگر نیز خودش دو شود وی فرد کارگر نیز به تباهی کشانده میپارچهوحدت یک

چارچوب دستگاه روانی او یک تقسیم شبیه به تقسیم کار به اصطالح عقالنی همانند آنچه  ای که درگونه
رای اش به اجروانی –کند، یعنی فروکاستن تمامیت جسمی دارد، خودش را بازتولید می کارخانه وجود در

ر تچنین اداری( هرچه بیشجزء صنعتی )هم -که کاراش ضمن آنمنزوی در روان کارکردهای جزء، منفرد و
ی افسانهکند تا شده را تسخیر میحسییات کارگر جزء تفکر و دهد وخودش را به سمت درون جهت می

تضعیف شده و بیمار کارگر، به  «من»طور واقعی، به نمایش درآورد. فقر روانی هسیزیف را، اما این بار ب
ارش، ها نسبت به موضوع کمتحرک و تواناساختن آن های سائق وکارگیری انرژیاش در بهمعنای فقر روانی

روط باشد که توسط فرامین سرمایه مشاش میدیکارگیری نیروهای مولدَ فربه در واقع بازتاب فقر کارگر در
رو  از این در تولید کارگاهی، نیروی مولد اجتماعی کارگر جمعی و»نویسد باره میاند.مارکس دراینشده

 بدین ترتیب علت واقعی و [13«].کندسرمایه، از طریق تحلیل رفتن نیروی مولد فردی کارگر رشد می
اش آن را توجیه داری را که روانشناسیگی عادات به کار در سرمایهشناسی منتج از روزمرهمادی آسیب

 اش واکاوی کرد.کارکرد اداری شناسی تولید صنعتی وآسیب باید درکند، میمی

ت های کار، رشد صنعبه رشد در عرصه مطلوبیت رو عدم شناسی صنعتی دری آسیبعوامل عمده یکی از
گرائی لحاظ روانی به یک واپسه باشد که بازتاب آن در شعور کارگر بمی گشتن کارتر سادههرچه بیش و

سازی هکند، این سادکارگر تحمیل می ی آن را براجباری و تکرار ساده گردد. کاربرد صنعت که کارمنجر می
هشیاری نیمه هشیاری و حالتی از دهد وروانی کارگر گسترش می تمام سطوح روحی و کار، خودش را در

اش )تامل، تفکر، تعمق، توانائی و رشد واقعی «من»زند که مانع تکامل کارکردهای او دامن می را در
شق ع ها وسه وجه عشق، یعنی عشق به خودش، عشق به دیگر انسان ها دربستن آن استعدادها( در به کار

شوند کارهای می ه وادارای برای زنان کنوار زنجیره کنار عنوان مثال کار دربهگردند. به طبیعت، می
روانی را همراه دارند، رسوالن  های جسمانی ونواخت را با دقتی استثنائی انجام دهند که آسیبیک

اری آورند و صبر و بردبمی عنوان فضیلتی ویژه برای زنان به شماربهداری انجام این نوع کارها را سرمایه
ا انتزاع دقت در روندهای تفکر که با مستقل شدن فعالیت سازند تتمجیدی دروغین توجیه می آنان را در

رند. بدیهی شوند را ندیده انگاشناسی صنعتی مبدل میکننده در آسیببه عامل تعین شوند وروانی هم پا می
 شان درسرپوش گذاردن به کارکرد این نوع کارها و یتوجیه روانشناسانه داری دراست که رسوالن سرمایه
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ران کودکی دو سرکوبی در ی کارگر، مثالانوع بیماری روانی را به گذشته کارخانه، هر تبرئه کار در صنعت و
که به قول مارکس کار بیگانه و کنند حال آنکارگر در مواجه با واقعیت، فرافکن می «من –ضعف »یا  و

کند جزء محرک می -ی کارهمثابی کارگر را بهجزء درآمده، هستی واقعی یگانه -به شکل کار شده وروزمره
نماید گونه توصیف میگرائی را اینزند که مارکس این واپساو دامن می گرائی را دربا این عمل واپس و
جزء ینماش ترین دوران کودکی به جزئی ازلطیف شود تا فرد کارگر را ازاز ماشینیسم سوء استفاده می»

یابد، حد شایان اهمیتی تقلیل میه های تجدید تولید خود کارگر بهزینه نه تنهااین راه  تبدیل نمایند. از
 کند. دردار تکمیل میبنابراین به سرمایه عین حال وابستگی اضطراری وی را به مجموع کارخانه و بلکه در

بارآوری ش آن افزای ترقی پروسه اجتماعی تولید و جا باید بین افزایش بارآوری ناشی ازجا نیز مانند همهاین
وری، کارگر صنایع پیشه داری از این ترقی است، فرق گذاشت. در مانوفاکتور وکشی سرمایهکه ناشی از بهره

مورد اول حرکت  آید. درمی کارخانه وی خود به خدمت ماشین در گیرد ولی درخدمت خود می کارافزار را در
تور برود. در مانوفاک کار یدنبال حرکت وسیله باید به وسیله کار از ناحیه اوست ولی در مورد دوم خود او

انند ها را مای مستقل وجود دارد که آنکارخانه مکانیسم مرده ای هستند. درکارگران اعضاء مکانیسم زنده
آن جهت که  داری ازتولید سرمایه هر»دهد سپس ادامه می و [14]«.بردمی اجزاء زنده خویش در خود فرو

افزائی سرمایه است، دارای این خصوصیت است که عین حال پروسه ارزش بلکه در نیست، تنها پروسه کار
ین کارگر تسلط دارند. ولی ا کارگر بر شرایط کار مسلط نیست، بلکه بعکس این شرایط بر نه تنها
دیل به کار که تب یآورد. وسیلهدست میه ماشینیسم واقعیت فنی محسوسی ب ها باشدن نقشواژگونه

آید یم ای درمرده ربرابر خود کارگر به صورت سرمایه، به صورت کار اوتوماتی شده است، طی پروسه کار د
 [ 15«].مکدآن را می کار استیال یافته وی زنده که بر نیروی

ت جزء، ذا -وازنش فعالیت واقعی تا مرز یک حداقل ضروری برای کار انفکاک، استقالل، انتزاع و
های اشینزای کار با مآسیب گرایانه وکند. بنابراین تاثیر واپسریزی میشناسی صنعت را شالودهآسیب

هرجا که نهاد است، باید »یا به نظر فروید  و «من –قدرت »مورد  ی توهمات روانشناسی درخودکار، کلیه
لت ع صحبت شود و «من –قدرت »سطح توصیف از  دهد. تا زمانی که تنها دررا به باد فنا می «من شود
عنوان عامل بیمارزای که مانع از بهها، را دارانه با ماشینی کار سرمایه، یعنی شیوه«من –ضعف »واقعی 

 –قدرت »سطح توصیف همواره  در «من –قدرت »نظر نگیریم،  باشد درواقعی می «من»قدرت گرفتن 
 نماید.واقعی را وازنش می «من

 های کارکردی افزایش بیماری کار و تشدید آهنگ -۳

های کارکردی میان کارگران نرخ رو به رشد بیماری داری منکررسوالن مدافع سرمایه امروزه دیگر
دوران  . درکنندکه چیزی جز باالبری رشد نرخ سود نیست، سکوت میبه عامل واقعی آنراجعباشند، اما نمی

دین خاطر تر و بنواختتر و یکتر سادهاز دیدگاه کارگران هرچه بیش ویژه کارهاسوم انقالب صنعتی که به
زایش تولید صنعتی اف تر و کار فکری دردنبال آن کار یدی کمه ب اند وناپذیرتر شدهبرای اعصاب تحمل
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ردی ی کار کارکی کار فیزیکی به عرصهطور روزافزونی از عرصه سان محور بازدهیَ کار بهیابد، بدینمی
 ها، زندگی کارگران را به صورتیماشین یافته درفکری نظام شود. اما این نوع مطلوبیت کارتقل میمن

ه کارگران کسازد ضمن آننشینی محکوم میتمامی خودانگیختگی آنان را به حاشیه آورد ومیر نواخت دیک
راه شدن محتوای کار همزمان با تهیلحاظ بدنی همه گشتن کار بآورد. آسانمی ها دررا تحت کنترل ماشین

ی که دستگاه عصباینعین  کار مکانیکی در»دهد آن را چنین شرح می مارکس ضایعات برآمده از است و
را  روحی هرگونه فعالیت آزاد جسمانی و کند، مانع حرکات متنوع عضالت است، واندازه خسته میبی را

لکه کند، بشود، زیرا ماشین کارگر را آزاد نمیشکنجه میشدن کار وسیله سازد. همین آسانمتوقف می
دیترویت آمریکا اظهار  سازی درتائید این واقعیت کارگران ماشین در ، و[16«]سازدمحتوا میکارش را بی

 کار به صورت شکنجه درآمده است.  کنند وها ما را کنترل میهای جدید، ماشینکردند که در کارخانه

یابی شرایط شتاب دادن به گسترش دستی صنعتی و فکری صنعتی به جای کار روزافزون کار سازیجانشین
ی؛ را جوامع پیشرفته صنعت روند تولید، حداقل در ی کار، این نوع تغییرات ساختاری درعرصه ها درتوانائی

سازی د نمود. یعنی آزادهای کارکردی برآورهای ارگانی به بیماریجائی بیماریهباید عامل اساسی در جاب
ن این توامقابل تحمیل به آن از طریق فشار به اعصاب که می از فعالیت عضالنی الکن در نیروی کار

اجتماعی در درون فامیل نشان داد،  یدر کمبود رابطه تحمیل به اعصاب را در نوبت کاری در کارخانه و
د، پدر آنان کننوقتی فرزندان خانه را ترک می خوابند واش درآید فرزندانسان که وقتی پدر به خانه میبدین

 درخواب است. 

سازند که در واقع به کارگر تحمیل می باشند، درکننده کارگر نیز میهای خودکار که کنترلتولید با ماشین
ازند؛ سمی بار به ترس دچار مدت زمان معین چه مقدار کاال را باید تولید نماید و بدین طریق کارگر را دو

شده را تولید نماید. دوم، کاالی تعین نگردد مقدار مدت زمان معین شده قادر که درایننخست، ترس از 
د سازد تا زمان تولیدار را راغب نمیاجرای این امر توسط تمام کارگران، که آیا سرمایه موفقیت در ترس از

کردن تهی وابسنوع ترس که نتیجه شود؟ این دو واستارتری را از آنان خلذا کار بیش ها را تقلیل دهد وکاال
به مقیاس وسیع میان  های روانی را در زمان وعمل بیماری باشند، درها میکارگران به فرامین ماشین

ین کنار ا نمایند. درمی به افزایش حین کار آشکار های روزنند که خودشان را در سانحهکارگران دامن می
دی های کارکرنشانگان بیماری شده، که خودش را دربیکاری، ترسی اجتماعی ها الکن ترس ازترسنوع 

های روانی در اشکال مختلف روان رنجوری ای در پیدایش بیماریسازد را بایستی عامل عمدهبازنمود می
 آورد.می ارداری تاثیرات بس بسیار وخیمی را به بهای سرمایهآورد که در بحران شماره ب

وانین یا حذف ق سازی که با کاهش ودر روند خصوصی داری وجهان سرمایه استیالی نئولیبرالیسم در با
ت گش داری قادراقتصاد سرمایه های کارگری همراه شد، این شکل جدید درتضعیف اتحادیه حمایتی و

یشین های پبا حفظ شیوه دهد و ایه قراراختیار سرم درونی در عنوان امری مثبت وبهنیروی کار کارگران را 
د ساختن سرمایه ثابت و نیروی کار، تسریع کردن بازتولیآفرینی )تشدید آهنگ کار، ارزانارزش فزائی واارزش
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 گونه سمت دهدبه خاطر نیاز بازار آن تر وچنین نیروی کار را هرچه پرقدرتماری( همیب جنگ و سرمایه و
بق این اهداف طه یابی بسازی را با مقاومت کمتری عملی گرداند. برای دستیشود اهداف خصوص تا قادر

 گشت: نظرات اقای همایون ایوانی نئولیبرالیسم مجبور

مشاغل متعددی  اش شاغل است، به تجربه ازهای که دارندهدر سال را برای نیاز بازار نیروی کار - 1
 کنی تجربیات شغلی.خودهد، یعنی ریشه

، یعنی باشد شده از جانب بازار کارهای ارائهدنبال آموزشه فراگیری مشاغل جدید نیروی کار باید ب در – 2
 کنی تخصص.ریشه

 کنی ازاش تغییر دهد، یعنی ریشهخاطر حفظ شغله اش را بنیروی کار باید قادرباشد که محل زندگی - 3
 زندگی. محل کار و محیط اجتماعی در

 های زمانی بین دو تا پنجکارفرمایش، آن هم در چرخش برای تغییر محل کار وبایستی  نیروی کار – 4
 .ارتباط دراز مدت اثر تماس و کنی ارتباطات با سایر شاغلین درسال آمادگی پیدا کند، یعنی ریشه

صنایع بیوتکنولوژی  – 3صنایع پزشگی  – 2صنایع دارویی  - 1شرایط کنونی صنایع ذیل:  جا که دراز آن
داری بازتولید سرمایه تولید و صنایع فضایی نقش عمده را در – 6صنایع ارتباطی  – 5صنایع الکترونیک  – 4

گان این ندردانباشند. گتاثیر بر نیروی کار مورد نیازشان نمیها بیآن کننده درینیکنند، شرایط تعایفاء می
شوند با تحریف واقعیت اهداف وشا میسازی نیروی کار کصنایع با ایجاد شرایط الزم آموزشی در تابع

ابژه  –که خودش را سوژه جای آنه فرد کارگر را ب آموزشی، پتانسیل مقاومتی نیروی کار را کاهش دهند و
ا افزاری در رایانه درآورند تا بای همانند نرمشکل ابژه تر درتلقی کند، توسط چنین آموزشی هرچه بیش

امعه ج ساختن این فرایند را از طریق نظام ایدئولوژیکی حاکم برگر درونیماندن فرایند استثمار، کارپنهان
 اش پذیرا شود.  مثابه آگاهیبه

های ردند، ارگانآن نگ های حاصل ازآسیب تا زمانی که کارگران آگاه به خصوصییات تولید صنعتی و بنابراین
شوند، دست به شورش ها تحمیل میبرابر استثمار صنعتی که به آن اعصاب در آنان چون قلب، معده و

دهند. تا زمانی که روانی خودشان را بروز می –های جسمانی زنند که در اشکال گوناگون بیماریمی
 رجمله د شان به حساب نیاورند، به علل گوناگون، ازیهاداری را مسئول بیماریکارگران نظام سرمایه

ی روانشناسی که کوشایند تا کارگران را متقاعد سازند های رسوالن حافظ این نظام در حوزهگفته اعتماد به
ین ا ی طبقاتی را درجو نمایند تا بدین ترتیب مبارزهومحیط کار جست شان را خارج ازهایعلل بیماری

حوزه خودش را در اشکال  این ی طبقاتی حال درکننده وازنش نمایند، مبارزهنیتعی ی بسیار مهم وحوزه
سازد، ها آشکار میچون روان رنجوریروانی هم -یا روحی  معده و زیرزمینی جسمانی چون شورش قلب و

گرایانه. به قول مارکس تا زمانی که کارگر جزء تخریب –های خود در شورش یعنی در اشکال ناخودآگاه و
های جسم او ، پاره«اش تحقق یابدی صرف جسمپاره»ن عنوابهدهد که او اداری اجازه می صنعتی و –
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ه سازند کشده را جسمانی میمنازعه طبقاتی وازنش زنند وحال به جای خود کارگر دست به شورش می
 سازند.می او را بیمار گیرند وخود میه خود تخریبی را ب اشکال ناآگاهانه و

 بیماری  بذر افزایی وارزش – ۴

داری ا های کارکردی صنعتی وداری رشد رو به افزایش بیماریسیستم بهداشت در سرمایهشدم که  متذکر
سازد و داران مبدل میای سودآوری برای سرمایهها را به شاخهکند، بلکه وجود این نوع بیماریرا انکار نمی

عنوان هبد کردن این جامعه نماید: نخست، با قلمداسیستم بهداشت می ها را تابع دو اصل دروجود بیماری
ل های حاصشود بیماریبخش، قادر میسالمت آور وی کاری نشاطمثابهکارخانه به کار در ای سالم وجامعه

آور یک شاخه سوده ها را بفردی برآورد نماید. دوم، وجود بیماری اداری را شخصی و از کارکردهای صنعت و
سیستم  ود را دردار به سدیده، بلکه احتیاج سرمایهبه نیاز نیروی کار آسیب نماید تا بدین ترتیب نهمبدل می

اش را در ها تنها وظیفهفرضداری بنا بر چنین پیشبهداشت حاکم نماید. نظام بهداشت در سرمایه
ند. لذا کبازگشت مجدد نیروی کار به محیط کار ارزیابی می دیده ومرمت نیروی کار آسیب کاری ودست

یا خصوصی، نه از دیدگاه عشق به انسان، ولی تحت لوای ایدئولوژی  خدمات بهداشتی، چه دولتی و
ف صنعت، به های مختلافزائی توسط بذر بیماری بین شاخهی ارزشکنندهدوستی، توزیعیافته انسانتزئین

 شود.داروسازی می ویژه صنایع شیمی و

 های مختلف صنعت قراری مواد داروئی مورد استثمار شاخهکنندهی مصرفمثابهبه این نظام بیمار در
ها شگاهیا آسای ها وبیمارستان یا بیمار در عنوان انسان سالم در اداره و کارخانه وبهانسان کارورز  گیرد ومی

ی مشوند، جائی که رشد دو شاخه صنعت داروسازی و شیداران میای برای اهداف اقتصادی سرمایهوسیله
کند. پیدا می تر کارگرانشدن بیشتر بیمارشدن کارگران و بیمارای مستقیم با روند افزایش هرچه بیشرابطه

 و های کارکردی روبه رشد دارداین دو شاخه با باالگیری بیماری ثابت نمود که نرخ سود در ااتوان دقیقمی
 اردست آورد که از نیروی که توان بسود می دارنیروی کار بیمارشده همان مق شاید بتوان اذعان نمود که از
دیگر  یا زیمنس را که این دو شاخه، موسسات صنعتی چون بوش و یابنده درسالم، جائی که نرخ سود رشد

ها ساخت در این شاخه اعداد خدمات پزشکی برای انسان قرارداد، وادار توان این موسسات را درنمی
خریداری  1۹7۱های بهداشتی را در سال اوراق بهادار سازمان ٪3۱زیمنس  مثالا  گذاری کنند وسرمایه

 باالترین رتبه در «تصویربرداری تشخیصی»در 2۱17ی آن در صعنت پزشکی در سال کند که ثمرهمی
. حال [17]رسد.تریلیون دالر می 1،27به  2۱2۱ سال سازد و یا بازار فروش دارو درآن خود می جهان را از

 در 2۱2۱ل در سا های جنگی را نیز اضافه نمائیم، که مثالااین ارقام سود حاصل از فروش سالحاگر به 
جنگ برای  میلیارد یورو رسید، مالحظه خواهیم کرد که بیماری و 11غ ها به مبلآلمان فروش سالح

 باشد.نعمت می اداران واقعسرمایه

 کارمزدی فرار از –پریشی روان – ۵
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 های روانی ی خصلت طبقاتی بیماریدرباره

اند که چون حقایق عام، اقشار تا آن حدی بیان حقیقت های کلی مربوط به طبقات ونظریه ها وتاویل
با  ها و نظریات در ارتباطکنند. اما به مجردی که این تاویلکنندگان کاالئی را بازتاب میی تولیدجامعه

بت به افراد نس یشان، یعنی رابطهجایگاه طبقاتی منش آنان و ف سائق درانکشا نقش افراد و جایگاه و
 اش مطرحموضوع ویژه در این جامعه با توجه به منطق ویژه و آن وه مناسبات مربوط ب وسائل تولید و

با اتکاء  عمالا دهند وشان را ازدست میعنوان بیان حقایق کلی کاربرد اجتماعیبهها ها ونظریهگردند، تاویل
ر در یا قش یک طبقه و توان باالگیری یک نوع بیماری روانی را دربه منطق ویژه جاری در این جامعه می

 یا اقشار مستدل نمود. قیاس با دیگر طبقات و

موضوع ویژه این جامعه باید ابتدا روشن سازیم  یاری منطق ویژه وه ب های روانی وشناخت بیماری در
 این جامعه چیست تا قادر پایداری در ها در هستی وجایگاه اجتماعی انسان ش اجتماعی ونق مظورمان از

 باشند وشان برهم منطبق نمیجایگاه اجتماعی به کدامین دالیل نقش افراد و شویم اثبات نمائیم چرا و
انی های روگرایش منظر روانشناسی به جایگاه اجتماعی آنان از خوانی میان نقش وهم چرا این عدم ادقیق

یفتگی، خودش داران، مثالاهای روانی رایج بین سرمایهچرا بیماری گردد وگونی منجر میبیماری روانی گونه و
 باشند. های روانی رایج بین کارگران متفاوت میبا بیماری

تواند می رزیابی کنیم،ها اانسان سایر بازتولید زیست خود و برای تولید و نقش اجتماعی انسان را کار اگر
شرط روابط تواند پیشپذیر باشد، امری که میسلطه هم انجام این نقش اجتماعی خالی از روابط استثماری و

 ی سوسالیستی مارکسی مبدل گرداند.جامعه از اندازسلطه را به طرح تاریخی چشم استثمار و عاری از

ای هجا، جامعاین ی اکنون وعنوان موضوع ویژهبهقبول آن  داری وی سرمایهجامعه با توجه به منطق ویژه در
را  دیگران اند، زمانی قادرند شرایط زیست خودشان ومحروم شده وسائل تولید جدا و آن کارگران از که در

اط با این ی ارتبداران، که مالکان وسائل تولیدند، اجازهی یک میانجی، سرمایهتامین نمایند که به واسطه
افی عنوان تولیدکنندگان ارزش اصبهاین جامعه جایگاه کارگران را  این دلیل دره دست آوردند. به ل را بوسائ

ی ویژه یی این جامعه است که این جایگاه را رابطهمناسبات استثماری جستجو کرد که مشخصه باید در
عنوان به ی مالکان وسائل تولید ومثابهداران بهچون سرمایه جانب دیگر کند. ازاستثمار به کارگران حقنه می

گردانند، آنان نیز دارای جایگاه مشخصی در با این وسائل را ممکن می میانجی تولید به کارگران اجازه کار
آورند که هستی واقعی این جایگاه اجتماعی از روابط استثماری دست میه وساز اجتماعی این جامعه بسوخت
ی شود. به بیان دیگر نقش اجتماععنوان یک کاال، منتج میبهخرید نیروی کار  این جامعه، یعنی ویژه در

گاه این جای عمالا شان متمایز است وجایگاه اجتماعی وسائل تولید از شان ازکارگران به علت محرومیت
 دیگران واقعی است که در زیست خودشان و لذا نقش آنان در اجتماعی به نقش آنان تحمیل شده است و

 داران به دلیل روابط استثماری است که فعلیتیک جایگاه اجتماعی قلب شده است، برعکس نقش سرمایه
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این قلب  ایقدق باشد وشان میی مالکان وسائل تولید نقش آنان ناشی از جایگاه اجتماعیمثابهیابد وبهمی
 شان جازنند.اجتماعیجای نقش ه ن را باشسازد تا جایگاه اجتماعیواقعیت آنان را قادر می

منظر روانشناسی به دو  داران ازسرمایه جایگاه اجتماعی خودشان و عدم آگاهی کارگران به کاربرد نقش و
 برد که همواره این دو کارکرد به طروق گوناگون مانع از آگاهی کارگران درکارکرد مهم اجتماعی ره می

 ناخودآگاه اجتماعی. – 2 منش اجتماعی و – 1ز: شوند. این دو کارکرد عبارتند اها میآن شناخت از

دهد که ای شکل میهای کارگران را به گونهمندینامیم که توانمنش اجتماعی؛ آن را عاملی می – 1
ا سرکشی ی شان نباشد تا امکان گزینشِ الگویی دیگر وگیری آگاهانهی تصمیمشالوده رفتارشان مبتنی بر

زیری تنگنای ناگ دست نیاورند. چنین عاملی منش کارگران را دره اری را هرگز بدی سرمایهالگوی جامعه از
سازد تا آنان را با مفید متجلی می نظر کارگران مناسب و داری، آن جامعه را دری سرمایهاز الگوی جامعه

یژه وبه لحاظ سیاسی وه های این جامعه گرداند که بساز قادر به برآورده ساختن نیازمندیفعالیت هم
 خود شکل داد. یک چنین منشه زیستی طبقاتی بعنوان همبهها توجیهات تئوریکی سوسیال دمکرات

 د وکنبندی میبه قصد تداوم کارمزدی قالب چارچوب این جامعه و مندی کارگران را دراجتماعی که توان
این  ش درپذیری تابوئی قابلمثابهبهدارانه را هستی مالکیت خصوصی سرمایه اندازد وآن را به جریان می

این ه سازد، بلکه بفرامین آن می این تابو وه اندازد، نه تنها کارگران را وادار به احترام نسبت بمنش جا می
 نمایند وشان را فراهم میاند که امکان زیستدارانزند که این سرمایهبین آنان هم دامن می توهم در

تواند آن ماند، میداران پنهان میگردانند. در یک چنین بینش چون جایگاه سرمایهشان را تامین میزندگی
ق سود بدین طری ی نقش اجتماعی آنان جاافتد ومثابهبرای کارگران به نماد دلسوز –جایگاه در شکل پدر 

 مورد قبول کارگران سازد.  «ترازشیر مادر هم حالل»داران را به قول مثل معروف سرمایه

نند کی اکثریت کارگران صدق میهایند که دربارهوازنش هائی ازآن حوزه ناخودآگاه اجتماعی؛ منظور – 2
اشته د آمیزکردی موفقیتاش عملگوناگون داری با تضادهای ویژه وی سرمایهباشد جامعه زمانی که قرار

جمله  دارانه ازعی منتجه از کار سرمایهانتزا عمل پذیراندن حقایق عام و باشد. کاربرد ناخودآگاه اجتماعی در
ر کند با این منظوها القاء میی برابری شانستصور شاعرانه باشد که شکل ارزش آن را درمزدی می کار

عرق جبین به درجات باالتر اجتماعی ارتقاء یابد. بنابراین  این جامعه با کد یمین و تواند درکسی می که هر
طبقات  ی اقشار ودموکراسی بورژوائی را مدافع حقوق همه اجتماعی بایستی قادر شود مثالا کاربرد ناخودآگاه 

 بخش ملیعنوان عامل وحدتبهکارگران نیز باید این دموکراسی را  ی کارگر جلوه دهد وجمله طبقه از
فاا در کارهای سازد تا کارگران را صرمی پذیرا شوند جائی که قبول این ایدئولوژی؛ بورژوازی را قادر

 شان غرقه گرداند.روزمره

لر را مورد نظر آد آن، یعنی فروید و نظریات دو شخصیت برجسته در افکنیم و به تاریخ روانشناسی نظر اگر
باالگیری  در اشان عمدتهای بالینیدهیم، مالحظه خواهیم کرد که این دو شخصیت در بررسی قرار

حالی که فروید در روانکاوی  آوردند. در لب میان اقشار به شمارهای روانی دو شکل را وجه غابیماری
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را؟ نماید. الکن چبینی را عمده میکمی خودخواند، اما آدلر عقدهشیفتگی را وجه غالب میبیماران خود، خود
 و یا اقشار باال داران وی سرمایهکرد، متعلق به طبقهطرفی بیماران روانی را که فروید روانکاوی می از

بایستی این عقیده بود که نه بورژوا بودند که قدرت تقبل اجرت فروید را داشتند زیرا فروید بمند خردهثروت
لذا روانکاوان را از روانکاوی افرادی که توانائی پرداخت اجرت  روانکاو بدون اجرت کسی را روانکاوی کند و

تواند ب حد متعارفی سواد برخوردار باشد و باید از روانی اضافه معتقد بود بیمارکرد. بهرا نداشتند، منع می
ن کرد. بدیسواد خودداری میبدین خاطر از روانکاوی افراد بی اش را به زبان روشن بیان دارد وگرفتاری

بیماری  ی نشانگانمثابهاش آن چه را که بههای بالینیو کار پیدا کرد که در بررسی دالیل او با افرادی سر
شری ق هستی طبقاتی و ی غالب درشیفتگی، خود نشانهعمده خود طورهتشخیص داد، یعنی بدر آنان 

ترین افراد روانکاوی شده از جانب آدلر افرادی متعلق به اقشار پائین طرف دیگر بیش اجتماعی آنان بود. از
 ه دراش نشانگان عمدای بالینیهها بودند که سرانجام در بررسییا لومپن بورژواها، مادون پرولتاریا وخرده

ر نقش طور کلی روشنگههای روانی بکرد. این دو نشانگان بیماری بینی برآوردی خودکمبین آنان را عقده
 اند. ناگفته نماند که از این نتایج نبایستی این برداشت را استنتاجاین جامعه اقشار در ت واو جایگاه این طبق

روشن  برای خودشیفتگی قائل نبودند، بلکه خواستم یا آدلر بینی وعقده خودکمنمود که فروید اهمیتی برای 
 ها وادارکرد.این دو شخصیت، آنان را به طرح این دیدگاه ی هریک ازنمایم پراتیک ویژه

 و اش با طبقاترابطه توان برحسب دیالکتیک میان مضمون اجتماعی امیال و آرزوها وروانشناسی را می
عمل اصل واقعیت روانشناسی بورژوائی، منازعه  ای عینی تعریف کرد. درجامعه به گونه ص دراقشار مشخ

نظر اجتماعی هنجارشده که چیزی جز بازتاب شکل ارزش نیست، را درک  های ازنفی میان ارضاء آرزوها و
ل نهائی تحلی در سازد وخودش میه های روانی را وابسته بعنوان انتزاع واقعی، نیروبهکند. شکل ارزش نمی

ع تن پذیرش این انتزا چون روانشناسی بورژوائی از شود وی مناسبات نیروهای اجتماعی میکنندهبازتاب
عنوان وجه غالب بیماری روانی میان بهشیفتگی شود. لذا بروز خودزند، به درک قانون ارزش واقف نمیمی

رقبل شرح آن آمد، بیانگر وابستگی آنان به  شان که داجتماعیداران با توجه به نقش و جایگاه سرمایه
 آوردن معاش زیست برای همگان وشعورشان مسئولیت فراهم داری است که درمالکیت خصوصی سرمایه

اشان را واقعی به پندارند. از طرفی این نقش سازد تا نقش قلب شدهها را تداعی میمسئول زندگی انسان
طور کلی نزد آنان به تولید خود هب دهد وان را فرای افراد متعلق به سایر طبقات قرار میدروغین، شاَن آن
وصی دادن مالکیت خصاهمیت جلوهنفی یا کم اعتراض در داران هرطرف دیگر سرمایه برد. ازشیفتگی ره می

ائی دهند جخ میاحساس گناه با پرخاشگری علنی، یعنی اعمال زور، پاس گونه احساس شرم ورا بدون هیچ
آفرینش زیست برای همگان احساس  شان دری اختگی طبقاتیمثابهکه الغاء مالکیت خصوصی را به

اهرسازد طور واقعی ظهداران بکنند، زیرا اقتصاد سیاسی قادرگشته است این فرایند را در تفکر سرمایهمی
 ولید مادی این وارونگی واقعیت را بهداند، چراکه فرایند تاقتصاد سیاسی، مالکیت مقدس را واقعی می»

برابر اقتصاد سیاسی نهاده است. پس، ازنظر اقتصاد سیاسی )بورژوائی( نفی مالکیت،  صورت واقعیت در
  [18«].ی نفی قاموس بشری، نفی فطرت انسانی استمثابهبه
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های اعمال شده ازخارج آموزاند که بایستی قواعد و هنجارهمان اوان نوجوانی می به فرزنداش از اما کارگر
نشوی  خواهی»المثل معروف شود و طبق ضرب ریپذتابی کند تا بعدها بتواند در کارخانه اجتماعرا درونیت
ارخانه در ک را به انسان مطیع برای کار ی فضیلت فرزند اومثابهاطاعت باید به «رنگ جماعت شورسوا، هم

 تعلیم دهد.

ماعی شان  است که وضعیت اجتپذیری، منطبق با پراتیک خاص قشریراجتماع میانی د ویژگی خاص اقشار
همواره  د وکنخاطر موقعیت شغلی است که ایجاد میه در اقشار میانی نه به علت انباشت سرمایه، بلکه ب

ه ن فامیل باشد. به دلیل آن کأشود که فرد باید شغلی را انتخاب نماید که درخور شفامیل آموخته می در
گرایانه ای اجبارشان را در رابطهاین اقشار ربوده شده است، استقالل آگاهییتقالل اقتصادی ازن اسیتعی

 طرفی ترس از نمایند. ازهای باالتر در همان شغل برآورد میارتقاء به مقام حفظ شغل و ایدئولوژیک در
یت از طریق کسب مالکاز جانب دیگر شوق به ارتقاء اجتماعی  ی کارگر وطبقه پرتاب شدن در بیکاری و

بست یت بنیک وضعه این اقشار توهمی بیش نیست، آنان را به تر افراد متعلق بخصوصی که در مورد بیش
ه عضوی ن باشد که آنان نه مالکان وسائل تولیدند ودهد که خود نشانگر این واقعیت میدوسویه سوق می

حاظ باشد که به لانزوائی می فردی و اار عمدتی کار بین این اقشی کارگر. از جانب دیگر شیوهطبقه از
 نتیجه آن که چرا نرخ روان رنجوری میان اقشار دهد.حداقل کاهش میه شغلی هبستگی میان آنان را ب

ی کارگر است خود بیانگر وضعیت ممتاز اجتماعی از نرخ آن میان طبقه تربورژوائی بیشمیانی خرده باال و
انده تواند به اخراج آنان کشاین نوع بیماری میه اند جائی که ابتال بآن محروم از اا است که کارگران تقریب

تواند دارد ولی میاین بیماری مصون میه اند، حفظ محل کار، آنان را از ابتال بشود. پس زمانی که شاغل
 انتزاعی واصل واقعیت  بخش دیگر بدان خواهم پرداخت. پریشی دامن زند که دربین آنان به روان در

چنین توهم ارتقاء به درجات باالتر اجتماعی هم بورژوائی ومیانی خرده باالئی و شعور اقشار شده دربازتاب
سازد، حال آن که در برابر کارگر جهان را بنا می توسط کسب مالکیت خصوصی، جهان درونی این اقشار

نی جهانی بیگانه با قدرتی بیگانه، شود، یعاش ظاهر میشکل توهمی نه در هستی واقعی و بیرون در
ای افعی ویژههای تداین رو باید به مکانیسم گرا. ازی سلطهعنوان سرمایهبهی شرایط کار بیگانه و مثابهبه

تهاجمات خودش را حفظ نماید. کارگر اگر آگاه به  گونه اجحافات ومجهز شود تا قادر گردد در مقابل این
قابل با روابط ت در»که به تنهائی این امکان را ندارد طبق نظر مارکس به دلیل آناش نگردد عیت طبقاتیضو

غلطد. لذا می تجسد کامل در یک جمودیت وه ب اا ناچار «متحجر شده، ملودی خاص خودش را مترنم کند
ن وخصوص قشر مادمیان کارگران، به پریشی درهای روانآور نیست که چرا نرخ بیماریوجه حیرتهیچه ب

جا که پرولتاریا تحت اصل انتزاعی شکل ارزش آن باشد. ازآن نسبت به سایر اقشار درون طبقه باالتر می
داری در شعور ی سرمایهرجامعه نگردد، واقعیت جامعه همه در رنج است، اگر موفق به نوآوری د بیش از

ا دامن واقعی رشعورش تصور غیر عکس درجای آن که تصور تغییر جامعه را ایجاد نماید، بره فرد کارگر ب
 جهان اش را با جهان خارج و«من واقعی»گرداند تا را وادار می واقعی اوزند به نحوی که این تصور غیرمی

د فرقی تواناش اشتباه گیرد، درست مانند نوزادی که بین خودش و پستان مادر نمی«من واقعی»خارج را با 
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پریشی واندر شکل ر «شورشگر –من »تواند منش او خصلت ین تنگنا میاز ا قائل شود، بنابراین برای فرار
 خود گیرد.ه را ب

  نظرگاه روان پزشگی کالسیک ومدرن پریشی درروان – ۶

، جانب «من»گرای بیماری روان رنجوری جائی که تضاد اساسی بین ارضاء سائق وبا توجه به سرشت تعین
 موفقیت درصورت عدم قدرتی خارج از خود شده است و در است که تابع قدر «من»جهت  اساسی در

 پریش جانب اساسی تضادکند. برعکس نزد روانایجاد می «من»شرم را در سرکوب سائق، احساس گناه و
 زندهای اخالقی رایج در جامعه سر به شورش میلذا علیه هنجارها وخواسته در سمت ارضاء سائق است و
ارزه این مب تضاد در ها نماید. این واقعیت که کدام جانب ازاش را جانشین آنتا واقعیت خاص خود ساخته

ی رزهها نیز با مباشود، وابسته به مناسبات قدرت نیروهای روانی است که خود آنپرکشمکش پیروز می
 طبقاتی بر یمناسبات طبقاتی رابطه دارند که روانشناسی مدرن از پذیرش تاثیر مبارزه نیروهای اجتماعی و

 ازد.ساش بازتاب نمیهای روانشناسیتاثیر بخشی این مبارزه را در نظریه رود وها طفره میروان انسان

زوفرنی پریش شیدو گروه روان توان درحل کشمکش روانی را می بین وضعیت طبقاتی کارگران و یرابطه
ین یاکنون را تع جا وداری متاَخر اینسرمایه یمقیاس بزرگی تصویر بالینی جامعه اعتیاد که امروزه در و

 کنند، نشان داد.می

مورد  کرد وپریش را فردی دیوانه، مخل آسایش و شرور برآورد میحالی که روان پزشکی کالسیک روان در
خواند که رفتارش برخالف پریش را فردی عآصی میبرخالف روان رنجور، روان داد ومجازات قرار می

 چنین فردی تصویر مغشوش از جامعه همواره در راه، رفتاری غیر اجتماعی است وهزیر و سربهانسان سرب
پریش را، نمود که بایستی به زنجیر درکشیده شود. روانشناسی بورژوائی هم روانیک انقالبی را ترسیم می

همین که کند حال آنتیک است، ارزیابی میحال تیک درون او یک بمب در فردی خطرناک که در
ژنرال آلمانی را که یک عروسی در افغانستان را به خون کشاند  روانشناسی همراه با سیاست بورژوائی مثالا

نشانگان  اا او را تبرئه کرد. اما دقیق لحاظ روانی سالم ارزیابی وه گناه را به قتل رساند، بانسان بی 7۱بیش از  و
جتماعی، های اتقابل با وضعیت ناآگاهانه در مستور و و انهتهای مقاومپریش اغلب کوششآمیز روانخشونت

ها سرنوشت چنین فردی توسط نیروهای چنین وضعیت آسایشگاه، است که در چه در چه در کارخانه و
ر چون حالت پذیبرگشت اابه لحاظ سنخی دائم گردد. روانشناسی مدرن نشانگان معین ون مییبیگانه تعی

آورد، امروزه آن را محصول الجرم جزو سرشت فرد به شمار می تر آن را ارثی وپیشگی( را که بهت )خیره
 دارد.محسوب می «من –ضعف »وضعیت 

کند که می یهای معینی در فامیل ارزیابی منظومهامروزه روانشاسی مدرن نشانگان شیزوفرنی را نتیجه
وسویه بست دوضعیت بن شود وقع میاش تحت تاثیر آن واپذیریی اجتماعکودک حین نخستین مرحله

 هایشود که توسط آن تضادهای میان محتوای محرکای برای نشانگان شیزوفرنی میی ویژهنمونه
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 یدن واژه( وشن از سخن )رفتار با تاثیر میان رفتاری با تاثیرگیری از )عالئم( سطوح مختلف ارتباط، مثالا
دش عنوان مثال وقتی مادری به فرزنبهاز واژه( را منظور دارد.  رفتاری تحت تاثیر میمیک )رفتار بدون تاثیر

ه( هنگام با نگاهش )رفتار بدون تاثیر واژهم زمان وگوید بیا پیش من )رفتار با تاثیرگیری از واژه( اما هممی
 را توبیخ یا در یک عمل مشخص که مادر کودک را نوازش ولی پدر او کند وکودک را ازاین عمل منع می

ی چنین رفتارهای سازند. به واسطهاین اعمال کودک را برسر دوراهی انتخاب مبهوت می نماید، بامی
با آری  و بنددیک موضوع نقش می ی کودک تصویر متفاوتی ازدوگانه در فضای عاطفی والدین در مخیله

کنی فاین تضاد را درون ااعمدت ها هویت دهد وونهیشود خود را با آن امرنه گفتن والدین کودک قادر نمی و
پذیرد گیری مشخص، میلذا بدون جهت کردن ویا حالجی دو سمت تضاد را بدون هضم و کند، یعنی هرمی

برابر اقتدارهای  جامعه نیز در نهد که بعدها درکف می از گیری مشخص رای جهتاراده سان کامالو بدین
به انسانی درخود مانده مبدل  گیرد وهمان روش را پیش مییا سازمانی،  شخصی و گون، اعم ازگونه
شتراک ا»یا  و «مشارکت کاذب»های توان در خصلتی تیپیک شیزوفرنی در فامیل را میشود. نمونهمی
 و کند،عمل نمی ااکند، واقعای که فکر میفردی به گونه که هرزمان مشاهده نمود، جائیهم «شکنجه –

دلی دق ند وشوخواهد. بدین ترتیب تمام تعرضات پرده پوشی میگونه نیست که مینکند، آوقتی عمل می
 تری درشود یک سگ موقعیت بهکنند که گفته میفامیل سرشکن می ترین عضو درها را بر سر ضعیفآن

فامیل  عضو درن تریترین پرخاشگری را علیه این ضعیفسان بیشترین فرزند پسر. بدینفامیل دارد تا جوان
تعقل  این معنا کودک شیزوفرن نشانگان یا ابله قلمداد سازند. در را دیوانه و گیرند تا قادر شوند اوبه کار می
صه خال این امر انسان هنجار در بین انسان شیزوفرن و تمایز سازد.عاقالنه را برنما میغیر ییک رابطه

حمل این ت فامیل را بیش از خواهد این نوع رابطه درنمی باشد وشود که چنین فردی دیگر قادر نمیمی
این وضعیت خالص سازد، اغلب اوقات بدون  کند خودش را ازچون به انواع گوناگون سعی می نماید و

آمیزش را نسبت به مرجع اولیه، یعنی فامیل را، عناد یزند و رابطهاو سر می هدف معینی اعمال قدرت از
باشد، تنش حاصل از شیزوفرنی به خود دهد. اما چنان رفتاری چون آزاد سازنده نمیمیحال به خارج انتقال 
والنی این تنش فاز ط سنین بلوغ هم نیز تداوم یابد. اغلب بعد از تواند درکند که میشخص برگشت می

را  جی پرخاشگری به سمت خارخوردههم شکست کند و کوشائی مقاومت درگی( ادامه پیدا میبهت )خیره
واقع حالت بهت چیزی جز وادادگی کامل در تقابل با کوشائی  دهد که درفرد حال به سمت درون جهت می

دو حالت، یعنی تنش شیزوفرنی  باشد. هربرابر اعمال قدرت در فامیل نمی خورده درمقاومت همواره شکست
 غیرقابل تحمل در فامیل و خارجبرابر شرایط  های رادیکال تدافعی فرد درگی، چیزی جز مکانیسمخیره و
 ذیرتر گرداند.پناپذیر که فرد قصد دارد آن را تحملآن نیستند، یعنی انکشاف استراتژی با شرایط تحمل از

اعی شوند، الکن چون سیستم اجتمباآن که روانشناسی مدرن از جمله فرویدی آن یک پیشرفت محسوب می
نمایند، پردازند و تاثیر اجتماعی را برآن الپوشانی مینمیکنند وبه علل شیزوفرنی را منزوی بررسی می

بنابراین روابط ساختار در فامیل را نسبت به مناسبات تولید وسلطه ای که این مناسبات از خارج بر فامیل 
 گیرند.گذارند را ندیده میمی
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ن جامعه ای خاص در فامیل از تضادهای موجود و ی شیزوفرنی دربست دوسویهباید شرح داد که وضعیت بن
 ترین جوانب آن عباتند از: مهم گیرد ومنشاء می

تالل شدید گی هویت، اخکند )پراکندهبندی میی شیزوفرنی طبقهمثابهشناسی بهچه را که آسیبآن هر – 1
البی، ق روان، رفتار گرایی وضعیت احساس، سد تفکر، خودکارشدن دستورات اخالقی درمراوده، دوسویه در

ین ترتوان در بیشسازد که میداری را برنما میگونی هویت جریحهمکان( گونه –تخریب تجارب زمان 
 داری مشاهده کرد.ی سرمایهجامعه افراد در

ویژه بیش ازهمه بین افراد متعلق به به جامعه و توان درنرخ باالی آن را می هویت و اختالل شدید در – 2
 داد. ی کارگر نشانطبقه

ارتباط با تضاد میان نیروهای مولده و مناسبات تولید تشریح نمود  بست دوسویه را باید دروضعیت بن – 3
لحاظ اجتماعی نهادینه شده با مناسبات سرمایه، تا حد زیادی برای کارگران ه ب جایی که قیودات موجود و

ارضاء حداکثر کنش  ن، آن هم درشاعینی طبقاتی –های مادی سازد که از طرفی خواستهناممکن می
ت به گیری نسبهای طبقاتی یک جهتطرف دیگر این خواسته همبستگی جمعی، را دنبال نمایند، اما از

 نماید، زیرا خود کنش همبستگی، مانع بسیار بزرگیممکن میبورژوایی را غیر –حداکثر کنش فردگرایانه 
 باشد. گیری میتقابل با آن جهت در

 تناقضات میان باشد، دردوران مدرسه می پذیری اولیه که منشاءشان درزای اجتماعهای آسیبساحت - 4
ا ها راند، فرزند کارگر آندوران مدرسه نهادینه شده هنجارهای بورژوائی که در ی کارگر وهنجارهای طبقه

 اب نماید.ها اجتنیا از آن و ها را تفسیرتواند آنکند که نه میبست دوسویه تجربه میعنوان وضعیت بنبه

ی بازدهی ی هویت میان خواستهکنندهتضاد مختل پذیری ازروند اجتماع بست دوسویه دری بنمنظومه – 5
د، باشهای همرنگی با سرمایه میعقالنیت نیروهای مولده و همزمان با خواسته خوان باجمعی که هم کار

زوی کند، تضادی که کارگر منه مخرب همبستگی است، پیروی میای کیابی کار کارخانهاز الگوی سازمان
سازد. لذا جماعت اشترکی دروغین عقالنی قادر به حل آن نمی طوربهلحاظ سازمانی غیر مبارز را ه ب شده و

سازد و ی پیشینی است که فامیل در کارخانه را با ایدئولوژی همکاری اجتماعی تداعی میدر فامیل، مرحله
 کند.کارگران را پرده پوشانی می ناپذیر منافع بین صاحبان وسائل تولید ویتضاد آشت

ای هستند که بست دوسویه بیان بیکران تضادهای طبقاتی پنهان شدههای بنیک چنین معانی وضعیت در
ای خاص به کارگران تحمیل سنین بلوغ بتوان در کارخانه به شیوه در شوند تامدرسه آموزش داده می در
 باشد.یشده و تخریب گردیده، نمی شیزوفرنی چیزی جز شعور طبقاتی سدسخن شعور سازنده دیگره رد. بک

هم قصد دارند تاثیر عوامل بیمار  این دوران مکاتب جدید روانشناسی با تمام دست آوردها معذلک باز در
اتی، زای طبقکه وضعیت آسیب باشندهای کار اجتماعی را ناچیز جلوه دهند، اما قادر نمیی سازمانکننده

ای روانی هدارانه، را ملغاء نمایند که خود عامل اساسی پیدایش بیماریویژه شرایط کار بیمارزای سرمایهبه
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خانه، وضعیت محل اقامت ) پردازان این مکاتب که سپهر باز تولید شیزوفرنی را تنها درباشند. نظریهمی
ها دخالت داری را در این واکاویکنند، بنابراین روابط سرمایهیغیره( و در فامیل بررسی م مسکن و

وی از س»دهند گونه که مارکس توصیف کرده است ،به هدر میشوق را آن دهند، روابطی که ابتکار ونمی
ذابیت ج نفس تغییر در فعالیت مایه استراحت و جوهر حیاتی است و نیروی جاذبه که در دیگر آن شور و

سازی در دیترویت در تقبیح کارگران ماشین ، و[1۹«]شودی استمرار کار یکنواخت مختل میتیجهن است، در
 اند.را به مرز جنون کشانده گویند انجام این نوع کارها مای مارکس میدر تائید گفته نواخت وکار یک

ختالل را به محل اقامت ا شود واختالل با رابطه بررسی می داری درچه را که توسط رسوالن سرمایهآن هر
 طریق ارزش اضافی آفرینی ازواقع خود مربوط به روند ارزش دهند، درفامیل تقلیل می یا مناسبات در و

اش زهی کار و در مبارجای تطویل روزانهه دار مجبور است بنسبی است که به علت مبارزات کارگران سرمایه
ر هرچه هم خط کار نرخ سودش را جبران کند، یعنی بازتشدید آهنگ  علیه گرایش نزولی نرخ سود، با بر

ننده، مانند کهای کنترلتوسط سیستم دیگریک تر منزوی ساختن و جداکردن کارگران در حین کار ازبیش
قاتی شعور طب ها بر همبستگی ومزد گروهی، پرداخت مزد برابر با کارائی، آن هم با تمام تاثیرات مخرب آن

چارچوب خود سپهر تولید است امری که به  ع بیانگر انزوای اجتماعی رو به رشد درکارگران که در واق
را حال کارگر به درون فامیل  فشار روانی در محیط کار کند وفضای فامیل ره پیدا می انزوای اجتماعی در

سانی نابرابر محذورات غیر سرپیچی در این روایت شیزوفرنی چیزی جز واکنش وه دهد. بنا بانتقال می
ین ا کارگر تحت تاثیر قرارگرفته از داری برای کارگران ایجاد کرده است ونیست که شرایط کار در سرمایه

آن را به درون  داری، همواره ضایعات ازاش نسبت به شرایط کار در سرمایهعدم آگاهی در محذورات و
 انجامد.شمار در فامیل میهای بس بیرانکند که سرانجام به بحبازتولید می اا ها را مرتبآن فامیل انتقال و

لحاظ ه یا ب کند بیمار وانسانی که کار نمی نظام بهداشتی بورژوائی کارکردن شاخص سالمت است و در
اشینیسم تقابل با م پریش فردی است که درشود. طبق این نظریه روانتلقی می پرورو تن  خوراخالقی مفت

زند. ایدئولوژی بورژوائی کردن تن می کار یا ناآگاهانه از سرمایه آگاهانه وافزائی ارزش آفرینی وارزش
اشد و ب سازی کرده است که اگر کارگری حتی بیمارگونه درونتوانائی کار را نزد کارگران آن -سالمتی 

ود سازمان این خ ااروان او به احساس گناه کشانده شود، در حالی که دقیق تواند درنکردنش می نکند، کار کار
، آن ترسی واقعی ترس از ورای احساس گناه و را بیمارکرده است. معذالک در دارانه است که اوکار سرمایه

اند مدت زمان بیماری به طول انجامد، زیرا کارگران آموخته محل کار نهفته است اگر یعنی ترس اخراج از
گر تر از دیباشند که بیششوند، آنانی میمیکار اخراج  های بحرانی اولین کارگرانی که ازکه در دوران

ازدیدگاه  کار نیست، الکن نقطه نظر کارگر چیزی جز امتناع ناآگاهانه از کارگران بیمار شدند. روان پریشی از
ورشگری یا ش لذا غیرسودمند و شده و اش برچسبی برای نیروی کار معیوبافزائی سرمایهارزش دار وسرمایه
 کارگر.
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است،  توانائی به استثمار -دار اساس توانائی کار منظر سرمایه توانائی کارکردن باشد، از -ی سالمت اگر
یاری  هیا گروهی باید ب بنابراین برگشت نیروی کار بیمار روانی به محل کار چه از طریق درمان فردی و

ر علیه خود کارگ کار به نوعی عملی شود که اعتراض به شرایط کار را به اعتراضروانشناسان محافظه
 ماندگار درعنوان امری درونبهاند که افزائی سرمایهشان تابع ارزشها خودمعطوف گرداند. این نوع درمان

ا دیوانه ی تا چه مدتی بیمار و سان این واقعیت که چه کسی واند. بدینداری نهادینه شدهاقتصاد سرمایه
های باشد که این روزها در جدالوابسته به مسائل اقتصادی می ای ایدئولوژیک وبرآورد گردد، خود مقوله

 توان مالحظه نمود.به پاندمی کرونا میراجعفرجام بی فراوان و

خانه کار خانه همواره درخانه مقایسه کرد که شبح بالینی دیوانهطورکه مارکس کارخانه را با دیوانههمان
ها راه پیدا کرده است، جائی که پرفسوری بدون ن درمانگاهسکنی دارد، اکنون بعکس شبح صنعت به درو

اط و انضب ها انضباط کاری کار در درمانگاه اظهار نمود که باید لزومآ در درون درمانگاهپوشی دربارهپرده
کارخانه تجربه  شود که دردرمانگاه تابع همان نظامی می دیگر سخن بیمار دره زمان آموزش داده شود. ب

اند. پس وجه های معین مقرر شدهوقت باشد اعمالی را انجام دهد که برای او درده است، یعنی مجاز میکر
دارد که هر دو مشترکآ توسط نیروهای بیگانه مسلط  این واقعیت قرار بیمار در مشترک بین انسان سالم و

یافتن نتعی الا گیرند. عممی ارشوند، قریا درمان می کنند وشرایط اجتماعی که تحت آن شرایط کار می بر
رمانگاه داری است که دهای روانی در نظام سرمایهترین بیماریی بیشتوسط نیروی بیگانه علت و شالوده

ه قلو در این شیوه تولید درآورده است کلحاظ تاریخی شبیه به یک دوه صنعتی و صنعت درمانگاهی را ب
 سازد. معنا میبا دیگری را بی ها جدا از مبارزهآن مبارزه با یکی از

  پریشی اعتیادروان – 7

گردان چون داروها قانونی )الکل، سیگار، مواد روان دهند که مصرف مواد مخدرهای جدید نشان میپژوهش
قشار ا ی طبقات وبین همه غیره( در کننده( و غیر قانونی )هروئین، مرفین وخلسه و آورهای نشاطقرص و
ماعی ساز اجتهای بیگانهاز وابستگی شود در گریزباشد و فرد وادار میبه رشد می کارگران روچنین هم و

 –تگی روانی با وابس ها راقابل تحمل )وابستگی به خانواده، وابستگی به کار و غیره( این نوع وابستگیغیر
که وابستگی  حالی گردد. درئل میشیمیائی مبادله نماید که در این مبادله اغلب به احساس خوشبختی نیز نا

ا شده به آنان، رو به رشد دارد؛ امقیودات اجتماعی تحمیل ترین اجبارات ومیان اقشار با بیش به اعتیاد در
سازند تا علل اجتماعی این بیماری را توجیه این بیماری، آن را مد روز قلمداد می داری دررسوالن سرمایه

 مسکوت گذارند. 

حین کار با  شان دریابیواقع توهم قدرت شود دراین مواد می مصرف از ربوط به کارگران درچه که مآن
شود. رنجوری( منجر میپریشی )یا روانیا روان های خودکار است که به اختالالت کارکردی وماشین

رایند ف استثمار درگونه مواد نه برحسب مد روز، بلکه ناشی از شرایط تشدید آهنگ کار و مصرف مکرر این
ها، بازدهی ی ایجاد شده توسط آنطرفی به علت خلسه بازتولید سرمایه است. با مصرف این مواد از تولید و
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شود لذا حداکثر استثمار تامین می کند ویابد، زیرا کارگر خودش را خوشبخت احساس میافزایش می کار
فراد در کند و به علت افزایش این شرایط تضمین میسازی کارگران را تحت اشود که تابعای میکه وسیله

طرف دیگر این توهم را دامن  خواهند این وسیله را از دست بدهند. ازداران نمیی کار، سرمایهارتش ذخیره
د این خدمت به روان کارگران اقدام به تولی کننده، الکن قانونی، درکنندگان این مواد اعتیادزند که تولیدمی

کارگر »اند تا کارگران خودشان را حین کار خوشبخت احساس نمایند. اگر مارکس متذکرشد که همواد کرد
محیط کار است، خارج از  زمانی که در یابد، ومی فقط زمانی که خارج از محیط کار است، خویشتن را در

با مصرف  ن نمایند کهکنندگان این مواد قصد دارند این توهم را به کارگران تلقیتولید [،2۱«]باشدخویش می
ن اضافه تولید ایشان احساس نمایند. بههایچون در خانهتوانند در کارخانه، خودشان را هماین مواد آنان می

این ه تولید مواد داروئی اختصاص ب ٪5۱ی تولید ارزش اضافی بدل شده است ویک شاخهه نوع مواد خود ب
ه میلیاردها ها سالیانکنندگان آنگردد. تولیدها باصرفه میتولید آنداران بدین خاطر برای سرمایه مواد دارند و
آورند، خرج روان به شمار می شان در مصرف این مواد که جایز برای آرامش روح وتبلیغات دالر را در

د. سازنالئه برنما مینظر خلق جنائی در که استعمال مواد مخدر غیر قانونی را عملی خالف وکنند، حال آنمی
 شان را پرپول سازند، مصرف ایناین مواد خزانهه توانند با مالیات بستن بها میاز جانب دیگر چون دولت

سازند. نمونه دولت آلمان که با قانونی عنوان آزادی فردی و دموکراتیک کردن جامعه متجلی میبهمواد را 
نماید، که تصویب این  اش واریزرا به خزانهمیلیارد یورو  3،5تواند ساالنه مبلغ کردن مصرف حشیش می

شان با مواد مخدر غیر قانونی ها در به اصطالح مبارزهاخالق دوگانه این دولت نوع قوانین خود بیانگر
با  کند وقتی که کارگریداری از کارگران ترسیم میباشد. اما نکته جالب تصویری است که سرمایهمی

اش را برای فروش سالمتی ااشود تا مجددها راهی آسایشگاه میآن ف ازیا عدم مصر مصرف این مواد و
اشین طور که مشود، زیرا هماندست آورد، کارگر همانند یک ماشین، اما نه انسان تلقی میه نیروی کارش ب

ر انسان، اما اکشید، نیروی ک کارتعمیر بتوان آن را به بعد از چند هزار کیلومتر باید به تعمیرگاه رود تا بعد از
 شود.نظر گرفته می ی یک شئی درمثابهنه خود انسان، به

محیط کار ایجاد  هائی که این نظام درای است ناخودآگاه علیه محدودیتطرفی مبارزه از مصرف مواد مخدر
اش مواش علیه نظام به سرانجام محتها را توسط مبارزهچون فرد کارگر قادر نیست آن محدودیت کند ومی

دیگر  جانب پذیرتر نماید. اما ازها را تحملتواند آن محدویتافتد با مصرف این مواد میمی رساند، به فکر
ا تبدیل هایش بفانتزی جایگاه اجتماعی کارگر را در بینی منتج ازی خودکمعقده تواند مصرف مواد مخدرمی

پس مصرف مواد مخدر،  غلب موارد نیروی محرک درا او به شخصیتی واالمقام جبران سازد. بدین خاطر در
مصرف این مواد کمک  گیرد واعتیاد به منزلت اجتماعی است که از شرایط کار در این نظام منشاء می

اش ی این مواد، کارگر حتی برای مدتی بر موقعیت نازلحداقل در حالت خلسه حاصل از استفاده کنند،می
واره یافته علیه این نظام انجام نگیرد، همسازمان ای آگاهانه وتا زمانی که مبارزهجامعه غلبه کند. بنابراین  در

کار  از تحمیل داری و برای فرارعدم شناخت تضادش با سرمایه تواند فرد کارگر منفرد شده وناتوان درمی
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اشکال  رها دپریشینویژه رواها روانی، بههایش به بیماریبیگانه و باالبری جایگاه طبقاتی در فانتزی
 گوناگونش، مبتال شود.

 فصل سوم 

  داریی مصرف سرمایهشناسی جامعهی آسیبدرباره

 داری تولید را با توجه بهسازمان کارسرمایه های روانی حاصل ازباید بیماریتاکنون نشان دادیم که می
توان را نمی اکنون جا وداری اینسرمایهی طبقاتی درنظر گرفت، الکن تصویر بیمارزای مبارزه تقسیم کار و

 داد.  سپهر تولید بدون پژوهش سپهر تحقق ارزش مورد کنکاش قرار تنها از

نیروی  گی فروشچاه ویل روزمره شناسی روانی و درافتادن دری آسیبشناسی صنعتی را شالودهآسیب اگر
 ه ازبایستی به تاثیرات بیمارزای نوع جدید کگی ی روزمرهیک چنین زمینه آوریم، بنابراین بر به شمار کار

دار برای تحقق کاالهایش، یعنی فروش شوند، واقف گشت، وقتی که سرمایهتحقق کاالها ناشی می
خاطر  همصرف ب فرانمودهای زیبا واغواگر در ارضاء آرزوها را در ها، جهان شکوفائی ازومصرف نهائی آن

ها دهد. فروش کاالگذارد را قول میکنندگان میروان مصرف ر وای بر شعوکنندهمصرف که تاثیر تعین
ها ساختار سائق خریدار را آن چنان اغوا نماید تا شعور او را مطابق رفتار بایستی بتواند برحسب زیباسازی آن

های روانی ی خود بیماریخاطر مصرف نماید که به نوبهه ی مصرف بریزی شده توسط اغوا تابع خلسهقالب
منظر خریدار، ارزش  باید ازشان به پول میشدنتبدیل ا به همراه دارد. کاالها با ورود به مصرف نهائی ور

داران با تبلیغات فروان مصرف را به صورت انتزاعی، یعنی سرمایه اادقیق کننده گردد وشان تعینمصرفی
سازند و را شکوفا گردانند، برنما می اوهای بدون توجه به مصرف مولد نزد فرد که باید استعدادها وتوانائی

رف خاطر مصه با این کنش مصرف ب زنند وی بتانی تمام عیار، عامل ارضاء آرزوها جا میمثابهکاالها را به
 گردانند.های او میانکشاف توانش را جانشین خودانگیختگی فرد در

یم، انتزاعی را از هم تفکیک نمائ یاین رابطه تر، اگرپول بیش -کاال  -داری، پول با توجه به اصل سرمایه
است  تر، ممکنپول بیش-تر، مالحظه خواهیم نمود که درحالت دوم، کاالپول بیش-کاال وکاال-یعنی پول

 فرایند بازتولید سرمایه منجر گردد. لذا در به بحران در فروش آن وقفه افتد و یا در کاال به فروش نرسد و
 روسائل گوناگون د شوند به انواع واین بخش کوشا می داران فعال درداری، سرمایهگردش روابط سرمایه
ی داشتن برانگیختن صرف انگیزه ی تبلیغات وها به واسطهگر ساختن آنزیبا جلوه فروش کاالهاشان در

عنوان بهرا  هازیبا بودن کاال قرار دهند تا بتوانند صرف داشتن و گونه روان مشتری را تحت تاثیرکاالها، آن
حیوان محصول خود را درانطباق »نویسد اندازند. مارکس می طبیعت ثانوی در منش انسان جا اصل لذت و

 است مطابق با معیارهای دهد درحالی که آدمی قادربا معیارها ونیازهای نوعی که به آن تعلق دارد، شکل می
سب با اشیاء را به کار برد. ازاین رو آدمی اشیاء را می داند که هرجا چه معیارهائی منا دیگر تولید کند و

 [1].«سازدبرحسب قوانین زیبائی نیز می
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ه این العمر وابستگی بداری اجبار مادامنشانگان کارمزدی روزمره که واقعیت سرمایه وار رفتار وتصویر توده
لذت، بدون پردازش به مصرف یک ه گی خرید را بسطح مصرف، روزمره باید درکند، میمی را آشکار کار

 این جامعه بدل نماید که درعمل چنین لذتی خود انحرافی است که از واقعی پس از خرید، به اصل لذت در
روش کاالها ف قوانین زیباسازی در بدین خاطر تمام معیارها و گیرد وداری منشاء میسرمایه بیگانگی کار در

شده به همین سان کار بیگانه»دهد مارکس در این مورد شرح میگیرد. این اغوا به کار میه خدمت ب را در
اش آزاد ]آدمی[ به یک وسیله، زندگی نوعی آدمی را ابزاری برای حیات جسمانی با تنزل فعالیت خودجوش و

ه زندگی یابد کای تغییر شکل میی به گونهگاین بیگان نوع خویش دارد، در ای که آدمی ازکند، آگاهیمی
 این جامعه فرد خودخواه و گیرد که در، و نتیجه می[2]«گرددای تبدیل میی او تنها به وسیلهنوعی برا

گر تمامیت نیازهاست. و فقط برای دیگران تا جائی وجود دارد که هر فرد، بیان»شود خودمرکزپندار می
  [3]«.شودکه هرکس برای دیگری به ابزار تبدیل می جادیگران برای او وجود دارند تا آن

ارکردی شناسی اختالالت کآسیب چیز هر شناسی صنعتی ضمن فرایند تولید بیش ازدرحالی که آسیب
کار داری آشبرابر اصل واقعیت سرمایه در فرد را ییا مقاومت ناآگاهانه ی امتناع وباشد که یک لحظهمی
شود، الگوهای رفتار فرد ظاهر می شناسی در سپهر مصرف، چون به صورت تصاویر راهنما وسازد، آسیبمی

حتی  کار یا مقاومت نمایند، لذا در این تصاویر امتناع ازی فرد را تداعی مییا الگوها اراده که این تصاوی و
روابط با  ها وی پول که تمام پلرسند، همانند کارکرد بهرهدیگر به نظر نمی شوند وناآگاهانه نیز ناپدید می

که ما در زند. بنابراین درحالی نماید تا بتواند خود پول را منشاء سرمایه جارا پنهان می تولید ارزش اضافی
شناسی بدکارکردی روانی سروکار داریم که از جانب کارگران مورد معارضه واقع حالت اول با یک آسیب

ما  یهت دوم رابطشود، درحالدرد واقعی تجربه می عنوان رنج، بدبختی وبهشناسی چنین آسیب شود ومی
بختی، ی احساس خوشمثابهباشد که همه جا و همواره بهی روانی میشناسی کارکردگرایانهبا یک نوع آسیب

توان هم می ورد. این واقعیت که هنوزآاحساس، استعالئی به تجربه در می ی مصرف را درخلسه
ناسی توصیف شمفاهیم کالسیک آسیب رد شناسی حاصل از کارکردهای بالفصل تولید را قابل لمس وآسیب

فاهیم م یا تبیین در وجه قابل توصیف وهیچسپهر گردش به های منتج ازشناسیتبیین نمود، آسیب و
ن استفاده کرد که با در نظرگرفت نیها بایستی از واژگابرای قابل فهم کردن آن باشند وکالسیک نمی

سخن تغییر حسییات  یگرده اقتصاد سیاسی قابل تفسیر باشند. ب استدالالت نقد یحسییات قابل تغییر برپایه
سته فلسفه ی داشتن وزیباسازی واب»به حسییات برآمده از  «نآ بودن و زیبائی موجود در»انسان ازفلسفه 

 «حس داشتن»واقع نیاز به پول، جائی که داشتن صرف اشیاء باید بتواند در انسان با برانگیختن  ، در«به آن
توان به آن حس پاسخ داد، با تولید احساس خوشبختی، انسان را به وجد درآورد. مارکس پول می که توسط

بنابراین نیاز به پول، نیازی است واقعی که نظام جدید اقتصادی به وجود آورده است و این تنها »نویسد می
یفیت یابد که به تنها کآورد. کمیت پول به چنان میزانی افزایش مینیازی است که این نظام به وجود می

 [4]«.شودموثر آن تبدیل می
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چه آن سان هرشود، بدینمی «احساس داشتن»عنوان یک انتزاع معیار کمیت بهجا که خود پول آن اما از
 نیاز بر دهد. حال هرکمی تقلیل می اش واقع شود، آن را به چیزی انتزاعی وی اثرگذاریرا که درحوزه

رکس سازد. مااش میافتادهتابع نیازهای پیش ی تمایالت غیرانسانی وانسان را بردهحسب این کمیت، 
 ه واز یک طرف نیازهای پیچید ااسازد که بعضاین واقعیت نمایان می این بیگانگی خود را در»نویسد می

اده بسیار س و های حیوانی، کامل، نابهنجار، انتزاعیسوی دیگر نیاز از کند وابزار رفع آن را تولید می
، نیازهای مصنوعی چون خرید [5]«آفریند یا به عبارتی خویشتن را به گونه ای متضاد بازمی آفریندمی

منطبق  هنر و های گوناگون ورزش وعرصه ها درآلکریسمس، جشن هلویند، تولید ایده درخت کاج در
باشند. پس از تولید نیاز غیرواقعی نزد انسان می هائیها که نمونهآلی پوشاک با این ایدهشیوه کردن مثالا

شود پذیر برای آن میسنجش اش به انسانی درخور این جامعه وهای کیفیاگر انسان با از دست دادن جنبه
 گردد، این واقعیت خودش را به یاری منطق پول بر روح واین جامعه می جائی که پول منطق مسلط بر

را نیز تابع احساس برآمده از منطق پول، یعنی نیاز انتزاعی  سازد و روان اوروان انسان نیز گسترده می
ای است که با آن وجود دیگری هر محصول، طمعه»دهد سازد. مارکس شرح میمحدود می «حس داشتن»
شود دیگری را اسیر کرد: ممکن ضعفی است که با آن می فریفته کرد؛ هرنیاز واقعی و –پولش را  –

این نظام روشنگر این واقعیت  ناهنجاری در آمیزعمق فاجعه [6]«.های ازسرشت مشترک انسانبرداربهره
عنوان نیاز به فروش رساند. یک پروفسور شارالتان بههم  این نظام امید را توان درشود که مینیز می

ا معالجه کرد، این مرض ر تواننام ویک فیلد با تبلیغ این دروغ که با واکسن درخود ماندگی میه انگلیسی ب
کار  همواد شیمیائی را تجویز نمود که چند سال پیش از او یک پروفسور آمریکائی در معالجه ی بیمارانش ب

ب زند. را به جی ها دالراین شارالتان توانست از این راه میلیون گرفته بود و سبب اختگی آنان گردید و
توان که به نظر مارکس می استهائی تولید امید نمودن یکی از راه ی علم را ترک کردن وبنابراین حوزه

 آن دیگری را اسیرکرد.ه با توسل ب

 کاال وخریدار متوهم  زیباسازی – 1

داری رمایهجهان س تناقض مناسبات مبادله نهفته است و در تولید و سپهر قبل در منشاء زیباسازی کاال از
باد کرده است که ساختار  زای مصرف کاال را آن گونه متورم و پروهمت اکنون سپهر فرانمود و جا واین

 در ااگرایش به زیباسازی کاال اجبار کند وگی همواره ماندگار تعین میسائق اجتماعی را در فرایند روزمره
 یشود. درحالی که براارزش مبادله منتج می ماندگار مربوط به ارزش مصرف وگی از تضاد دروناین روزمره

باشد، گر ارزش مصرف است که هدف واقعی خرید هم همین میواقع نمایان خریدار، کاالی فروشنده در
 رای آن را دای برای رسیدن به هدف است تا ارزش مبادلهی آن ارزش مصرف صرفاا وسیلهبرای فروشنده

 است که باید ارزشای نقطه نظر ارزش مبادله، ارزش مصرف صرفاا طمعه پول تحقق بخشد. بنابراین از
ازی زیباس آن انتظار دارد. در نماید که فروشنده ازاز این رو تنها آن نقشی را ایفاء می کاال را نقد کند و

سازند تا فرانمود حس ارزش مصرف خودشان را از موضوع جدا می کاالها درمعنای وسیع آن، پدیدار حسی و
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چه که فقط چیزی آن سان هرود کاال متجلی شود. بدیناز هستی واقعی خ ترمهم وعمالا ااعمل خرید عمدت
چه که چون هستی پدیدار گردد، حتی آن برعکس هر شود وباشد اما چون هستی پدیدار نگردد، خریده نمی

شود. با نظام خرید و فروش همواره یک فرانمود زیباشناسی  ی خرید واردتواند درعرصهطور غیر واقعی، میهب
ی س برنامه مبادلهأر عنوان کارکرد فروش کاال دربهوعید ارزش مصرف کاال را  ه وهمراه است که وعد

 نماید، در برابر ارزشپیکر کاال جدا می دهد. به مقیاسی که زیباسازی کاال خودش را ازکاالئی قرار می
ی عدهزی با وکند. جهان متورم وپرباد فرانمود زیباسامستقل را ایجاد می مصرف مادی، حسیتی انتزاعی و

 یجهان فرانمود روانی، همانند جهان خلسه کننده را دری مصرفخوشبختی نامحدود از ارزش مصرف، توده
کند که شباهتی ناگفتنی با جهان فرانمود دینی را تداعی گردان وارد میایجادشده توسط داروهای روان

 کند.می

ای به مراتب انمود دینی نابهنگام شده است، چهرهآن فر داری که درخر سرمایهأی متاین معنا جامعه در
 کرد.کند که دین از وجودش تراوش میخود اتخاذ میه ی قرون وسطی بو اسرارآمیزتر از جامعه ترظاهری

اف شان روشن و شفکنندگان نسبت به محصوالتی قرون وسطی مناسبات اجتماعی تولیددر جامعه اگر
ت، ی معین اسجهت که مناسبات وابستگی شخصی مبنای این جامعهمین ه به»به قول مارکس  بود و

 ، و[7]«ها پیدا کنندصوری مغایر با واقعیت آن محصوالت شکل موهوم و این نیست که کارها وه حاجت ب
سازد انگیز خودش را پدیدار میتولید مادی، فرانمود توهم جهان دینی، سپهر تولید دینی جداشده از اگر در

داری، سپهر ی سرمایهبه آفرینش آن نیست، برعکس درجامعه خویش قادره لید مادی با اتکاء بکه سپهر تو
ه وجود تر ببا وسعتی گشاده زای، آن هم درسطحی باالتر وخودش فرانمودی توهم تولید مادی با تکیه بر

ولیدی ی تداری آفرینندهیهی سرماباشد. زیرا جامعهوجه توانا به انجام آن نمیهیچبه آورد که دین هرگز ومی
 سازد ویا معُرف قدرت محدود نمی یک کانون مقدس و معین وه فرانمودها است که خودش را دیگر ب از

گذار  یدارانه اجازهآفرینی سرمایهاز طریق روند ارزش آفریند که هیچ عاملی جزتمامیتی ازحسییات را می
 کند.از این حسییات را دریافت نمی

شود شود و برای آن جشن گرفته میبرداری میمابانه پردهتولیدی همان گونه مقدس یک مرکز ه ازامروز اگر
ازآمیزی ی در زمین است که رتدهد، این واقعیت بیان ناسوتی شدن خدای الهوکه اسقفی با کلسیا انجام می

ارزش  داری در کنارسرمایهدینی حال جایش را با رازآمیزی کاالئی تعویض کرده است. به بیان دیگر جهان 
آورد لحاظ ظاهرشان آن گونه به شکلی مجرد در میه مبادله که انتزاعی بیش نیست، زیباسازی درکاالها را ب

چه که به هنگام خرید احساس زیبائی را در انسان تحریک آن که دیگر نه هستی واقعیِ زیبائی، بلکه هر
ی انتزاعی د وقفه ای حاصل نگردد. لذا از طرفی بایستی انگیزهعمل خری باید تقویت نماید تا درکند، میمی

از طرف دیگر همین انگیزه،  زندگی شود و گی درریز روزمرهعنوان هدف، شالودهبهخاطر مصرف ه مصرف ب
 های انسان که وابسته به ارزش مصرف واقعی است، را وازنش نماید.توانش رشد استعدادها و
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 جائی انحرافی انرژیهواقع بیان یک جاب ها درزیباسازی جهان کاالها و تحقق آن مقیاس جدید تاریخی در
یافتگی اشیاء است، یعنی همان اشخاص به جهان شخصیت یشدههئیت مصرفی نیازها ازجهان شئی

ل ارزش پول در شک - ی روابط عریان مبادلهمثابهوارگی کاالئی. در حالی که جهان مناسبات اجتماعی بهبت
نی یافتگی اشیاء، یعنی کاالها، مبدل به جانشیی هئیت مصرفی نیازها به جهان شخصیتا توجه به جنبهب

 سان انرژی هئیت مصرفی نیازها تا حدودی ازبرای موضوع هئیت مصرفی نیازهای واقعی شده است، بدین
های ها، به کانونآن ی کاالها و پدیداریپوست آدمی گریخته است تا در پوست کاال جمع شود. لذا پیکره

 اند.شمار در اداره و سرپرستی اجتماعی هئیت مصرفی اقتصاد طبیعی نیازها در آمدهتلقین بی

ی احساس، یعنی کارکردی غیر منطقی، مورد نظر قراردهیم که زاویه از انسان با جهان را یرابطه اگر
چیز  آن «داشتن»شود که فرد خواهان  تواند به احساس لذت از چیزی نائلاحساس بدون دخالت تعقل می

کند تا با یاری تلقین، احساس را به جای جهان کاالئی این رابطه را تقویت می ااعمل خرید گردد، دقیق در
 زند که نتیجه ی این تلقین این توهم خواهد شد که فرد با ، جا«تعقلی انسان –من »تعقل آدمی، یعنی 

طریق به اغوای حاصل از پدیداری کاالها سرپوش گذارد. بدین ترتیب کند تا به این عقل سلیم خرید می
اغواکننده توسط زیباسازی کاالها برای فروش  جا واکنون با ایجاد بازارهای رنگارنگ وداری اینسرمایه

تواند جهان حسیت خریدار را محاسبه نماید تا خریدار حسیت ای ساختاربندی شده است که میها به گونهآن
گی که این احساس را به روزمره حواس او کاال غرقه سازد و یشدهسازیرا در پدیداری صحنه خودش

کند، محدود نماید. امروزه جای حواس خریدار را نو بازتولید می ی هر روز ازبیگانگی مدام وهر روزه
ت حداقل رعایی تجارت، یعنی اشغال کرده است تا کنش خرید نه تنها برمبنای فلسفه «ی خریدتجربه»

 ریدارتلقین با صحنه سازی، خ ی مشتری با کاال را، به خریدار حقنه نماید، بلکه خود کنش خرید درفاصله
رآخر س وادار سازد. بنابراین کاال را دیدن، لمس کردن، پشت و رو نمودن و «ی خریدتجربه»را به پذیرش 

ح اصطالهای بهسازیگردد، در این صحنهمی چه که به آن مربوطآن هر نه کردن، یعنی فرایند خرید وظم
 ای که این فرایند ایجاد کرده است، تحریک نمایند.شوند تا احساس خریدار را در محدودههنری جاری می

زیباسازی کاالها، احساسی که تصاحب کاال  توسط اغوا در خریدار درعمل جاری ساختن احساس خرید در
نماید تا احساس تصاحب کاال را با احساس ی یا ارزش مصرف آن می)حس داشتن( را جایگزین هستی واقع

ن گیرد. در این تاخت زدبت وارگی کاالئی منشاء می واقع خود انحرافی است که از مصرفااش تاخت زند، در
ی رویداد بالفصل بایستی برفرایند خرید آن گونه تاثیر گذارد که عنوان صحنهبهیا تعویض، عمل خرید  و

این عمل که چیزی جز تصاحب کاال بدون درنظر گرفتن ارزش مصرف  را، در ریدار، اما نه تعقل اوشوق خ
واقعی آن نیست، برانگیزد. حتی زمانی که رویداد خرید کنشی اصیل و طبیعی باشد، مانند گردشگری، باز 

انسان را تا آن ی ادراک هم باید روان کاال شدن طبیعت در آن نمایان باشد به نوعی که بتواند عرصه
ی تجربه»سازد. بدین ترتیب  را با تصاویر زیباسازی شده ازطبیعت پر سطحی پژمرده نماید تا ادراک او

ای ه گونهدهد بی عالئم صرف خرید جهت میی تنها گیرندهمثابهیاری تبلیغات حس خریدار را بهه ب «خرید
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انه کنند تا حسییات او را به یک رسخریدار اطراق میشعور  های گوناگون مدام درکه تبلیغات مکرر در رسانه
 اش، تبدیل نمایند.ای غیرفعال، یعنی زبان دوم مادریبا واسطه

 یستعمرهم مبدل به یک گذرگاه ارتباطی و گرایشاا درشعور خریدار  «ی خریدتجربه»حسیت درونیت یافته ی 
سازد که خصلت ی خودش را گسترده میشود. این گرایش تا آن سطحخارج می روانی جهان کاالها در

 آگاه خریدار وازنشدر ضمیر ناآگاه و یا نیمه «حس داشتن»ارزش مصرف کاال را توسط سرشت بس مهم 
دهد. اهمیت این مقدار پولی که در اختیار دارد، جهت می کند تا حسیت او را برحسب قیمت کاال ومی

ا به نیاز کننده شده است، آن راش که تعینبه خاطر کمیتگیری نه به خاطر کیفیت کاال، بلکه صرفاا جهت
شوند تر درجهت چیزهائی که صرفاا اهمیت دارند، برنما میسازد. بنابراین کاالها هرچه بیشانسان مبدل می

که  پدیدار خارجی یاز یک برابرایستای ساده»منظر ارزش مصرف، به نظر مارکس  هستی پیکر کاال از و
 در جهت تاکید ورزیدن «سازدازضاء می های معین انسان رااش نیازمندیات فیزیکیی خصوصیبواسطه

یابد. لذا توجه از ارزش مصرف بالفصل و به لحاظ مادی هدفمند آن تغییر می تری بر عوامل کمی دربیش
 اکند که آدمی را بنقل مکان می «حس داشتن»مالت وادرکات تداعی شده از منطق أتر به تهرچه بیش

های ی تبلیغات، گذرگاهواسطهه صحنه سازی از کاالها ب سان این گونه ارائه وزند. بدینکاال پیوند می
ی ربهتج»شده از طریق ریزیتخیلی برنامه های ذهنی وارتباطی در ارضاء نیاز انسان به کاالها را با ارزش

 را آشکار داریسرشت اقتصاد کاالئی سرمایهآمیز ی خود طنز تلخ طعنهزنند که به نوبهپیوند می «خرید

زمان نمایند، هممی روانی انسان را مستهلک تر - تر ماده ی جسمانیاندازه بیش نمایند، زمانی که هرمی

در  Kadeweگردند امری که مدیر فروشگاه بزرگ تر میتخیلی تر وآلیستیهمواره به همان اندازه ایده و
کنیم، بلکه همراه با آن هم اظهار نمود که ما فقط کاال عرضه نمی 26۶12۶2۱21اش به تاریخ سخنرانی

 آوریم.چنین امید، خوشبختی، نشاط واعتماد برای مشتری را فراهم می

ی برابر کاالهائ آورد، بدین نحو وقتی درآلیسمی خود نوعی انحراف را در ذهن خریدار پدید میچنین ایده
ای هالهاا که ظاهرگیرد، کاالئی را انتخاب میمی وتی با هم ندارند، قرارتفا شانکه به لحاظ ارزش مصرفی

 دهد که چنین قولی هم برای یک پودر لباسشوئیتری را قول میمصرف بهتر و یا پرستیژ اجتماعی بزرگ از
اقع و در ساز وی سیاسی یک حزب، یعنی انتخاب میان پدیدارهای متوهمهم برای برنامه کند وصدق می

م تعلیم متوه پرداز وآلیست تخیلیک ایدهه تر بشده خریدار را هرچه بیشپدیدارهای رقابت. کاالهای عرضه
کند که ناخودآگاه حول هذیاناتی را دنبال می هایش، خیالبافی وتداعی ها وایده دهند که خریدار درمی

 زنند.رشد ارزش مصرف واقعی دور میکاهش روبه

دو  اند که هرپریش از این رو شبیهشده روانزای خریدار کاال با جهان تداعیی متوهمشدهجهان تداعی
 تررخشانتر دگیرند. لذا کاالها هرچه بیششان، یعنی کارکرد آزمون را، هرچه موثرتر ندیده مینگاه انتقادی
مانند. تر به آن وفادار میمدهند، کتر قول میهر چه بیش شوند وتر میشان نازکی خارجیباشند، پوسته

رینند. آفندرت حتی احساس خوشبختی را نیز نمیه دهند ولی نزد او ببه خریدار مدام قول خوشبختی می
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جائی که ارزش مصرف واقعی جهان کاالها  ،شودپریش خریدار کاال مبتال مییک روانه ب گرایشااخریدار 
رانمود را به دام ف گردد که اومی به مقیاسی انکار یابد ویگیر روزانه نزد او کاهش مطور حقیقی و چشمه ب

برابر جهان  غلطاند. بدین ترتیب خریدار دردهد، درمیاش که قول خوشبختی میارزش مصرفی صرف
گی صنعت به پیراست»شود زیرا می آورد به کمبودی از شناخت واقعیت دچارکاالها که صنعت به وجود می

ولید شده ت ااآن نیازهای نارسی که مصنوع تر به نارس بودن نیازها وبه میزانی بیش اندیشد، امانیازها می
 ــزها نیا موهومییعنی ارضای  ــ خود سرکشتگیدر نتیجه لذت حاصل از برآورده شان چیزی جز  است و

 اام وتقریبهای توهتر رگهسان رفتار خریدار به هنگام خرید هرچه پرتوانبدین [8.«]اندیشدنیست، نیز می
 ماند.آگاهی فردی پنهان می پس به اصطالح اراده و گیرد که متاسفانه درخود میه را ب آمیزجنون

  خلسه ی کاال وخلسه ی مواد مخدر -۲

آلمان  ویژه میان جوانان درن، بهاتعداد معتاد 28۶12۶2۱21به تاریخ   A.Nطبق گزارش در روزنامه ی 
( یک نفر معتاد است. الکن اعتیاد میان جوانان صرفاا ٪31نفر آلمانی ) تقریبآ از هرسه افزایش یافته و

شود، زیرا درصد بسیار باالئی از آنان معتاد به مصرف محدود به مصرف مواد مخدر قانونی یا غیرقانونی نمی
االها کباشند که مصرف این نوع تلفن دستی می ی کاال از طریق رایانه ومثابهبه کننده وهای سرگرمبازی

در  اندیشیدن مل وأت وارترین شکل آن تن زدن ازاختالالت روانی فروانی را با خود به همراه دارند که توده
االی باشد. اغوای کشان، میی بیرونیدستی، یعنی رجوع به حافظهتلفن رجوع سریع به  درک مسائل و

اقعیت علم به این و این نوع کاال را با دار تولیدکنندهدستی که همراه جداناپذیر انسان شده است، سرمایه
زد می سا اش را تجربه کند، ازدست ندهد، وادارآن که انسان سودمندی که احساس اغوا تاثیرش را قبل از

ویر ی تصواقع این واقعیت برنماکننده ی مدهای نوین اندازد که دربا عرضه انسان را به دام اغوای دیگر
ه ب بماند و رااش وفاددهد بدون آن که به قولل جدیدی را به معتاد میکالسیک اعتیاد است که مدام قو

ت هر حیطه با معیارهائی متفاو شود دراین وضع ریشه در ماهیت بیگانگی دارد که موجب می»زبان مارکس 
ازطرف دیگر معیارهای اقتصاد سیاسی.  و متضاد سروکار داشته باشیم: از یک طرف معیارهای اخالقی و

ها، بیگانگی خاص ]آدمی[ است و به یک حوزه خاص ازفعالیت بیگانه سازی معطوف این حیطه ازهرکدام 
  [۹«]ی رابطه ای بیگانه برقرارمی کند.است وهرکدام با دیگر

ی رسیم که این جامعه درگذار به جامعهاین نتیجه میه داری بی سرمایهجامعه ها دراین واقعیته با عطف ب
اش را کارکرد اقتصادی اولیه بایستی اخالق واکنون، می جا وی اینمصرف، یعنی جامعه مصرف به خاطر

داری اش نماید. اگر اخالق آغازین سرمایهکرد تا بتواند اخالق دیگری را جانشین اخالق پیشینوازنش می
علم  یم، که درنظر گیر فضیلت در ، و[1۱]«اخالقیات اقتصاد سیاسی کسب درآمد، کار، صرفه جوئی...»را 

ه شده از دین مسیحیت کنام دارد، چنین اخالِق برگرفته «مرحله ی مقعدی ضبطی»روانشناسی فرویدی 
با فرایند انباشت سرمایه و خصلت  هائی را ایجاد کرده بود وافزائی سرمایه سددر برابر روند ارزش

ا بتواند گشت تق دیگری تعویض میبایستی آن اخالق با اخالی آن خوانائی نداشت، مییابندهگسترش
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مسائل جنسی مسیحیت  افزائی سرمایه قرارگیرد. فاصله گرفتن از اخالق امساک ودرخدمت روند ارزش
وردپسند م ها استوار وشعور توده اخالق متضاد با آن بتواند در شد تابایست این اخالق آن چنان وازنش میمی

های وازجای آه ی مصرف توانست بهای جامعهق منطبق با خواستهاین فرایند اخال آنان واقع شود. در
 حفظ عفت، تصاویر ستارگان ها، بجای تقدس شمایل مریم عذرا ونزدیکی به خدا، آواز بیتل مسیحی در

شده دادهلتقابل با بهشت قو سکسی را جانشین سازد تا مصرف پرسود چنین کاالها در بهشت ناسوتی را در
 پرندگان طالئی همسایگان عزیز و»تر هرچه آسان ی مارکس تاجایگزین سازد و به گفته در آن جهان

غرایز انسان  چنین روند تغیر اخالق توانست ساختار سائق و [11].«محبوب مسیحی واله وشیدای او شوند
صلت توسط خاش را به انسان حقنه کند که شدهساخته «من»شکلی از  ای تابع خود گرداند ورا به گونه

خود گرفته  هصورتی اعتیادی ب گرایانه وکه خصلتی واپس «من»ی شدهشود. این شکل ساختهکاال تعین می
 داری، احساساست، به ساختار سائق طوری مهرش را کوباند که قادر گشت برخالف دوران آغازین سرمایه

بازگشت دهد، جائی که اقتصاد  اای اخالق مسیحی را مجددشده به واسطهجسمانی وازنش –لذت روانی 
 هایش شکل بخشد. در این مورد مارکسسیاسی این توانائی را دارد که اخالق اجتماعی را منطبق با خواسته

ار ک در واقع هیچ تضادی در اخالقیات تضادی دروغین است و تضاد میان اقتصاد سیاسی و»دهد شرح می
 [12].«کندخاص بیان می یبه شیوه واقع اقتصاد سیاسی قوانین اخالقی را نیست در

اما نبایستی این احساس لذت را با لذت دوران فئودالی یکسان انگاشت، زیرا در آن دوران احساس لذت با 
این  ا درخوان بود. امبه زبان فرویدی با هئیت مصرف اقتصاد طبیعی آرزوها )لیبیدو( هم اقتصاد طبیعی و

شود سییات پا گرفته از کاالها و دو اصل اساسی در اقتصاد سیاسی میتر تابع حدوران این لذت هرچه فزون
ی خود انتزاعی ، که به نوبه[13] «های اجتماعی تولید وشخصیت وارگی مبانی تولیدمادیت یابی جنبه»یعنی 

یاز گاه قادر به ارضای نو توسط زیباسازی کاالها اغواکننده هم شده است. چنین احساس لذت انتزاعی هیچ
باشد الجرم غیرواقعی می باشد، زیرا این احساس لذت خودش عرض یک حسیت انتزاعی وآن نمی برآمده از

اس شود، بنابراین احسوابسته به آن نیز که باید ارضاء شود، تابع این عرض غیرواقعی می «من»چون  و
ه در واقع فرانمود گرای انسان کاصطالح ارادهبه «من»ی کاالئی ولذت انتزاعی پاگرفته برمبادله

هماره  ید ونو تجد باید همواره ازباشند، میدو غیر واقعی می که هریافتگی اشیاء است، به دلیل آنشخصیت
 شدیدتر تحریک شوند.

اش زای دینی با مناسکی جهان فرانمود و توهمجای خلسهه ی تجاری این توانائی را دارد بامروزه سرمایه
مذهبی همراه با کارکردهای یک جهان فرانمود شبه ی کاال را جانشین سازد وخلسهدر اعیاد جمعی مذهبی، 

 های بزرگ جمعیاری جشنزتجاری روزانه در برگ یسرمایه اش را ایجاد نماید. مثالا ایی تودهشناسانهروان
بازار،  ها درن نوع کاالها و گستراندن تبلیغات برای فروش ایتلویزیون، با کاالئی کردن جشن ها وسالن در

اری این زی کاال را جانشین آن گرداند. برگگی خلسهی دینی را وازنش کرده و روزمرهتوانسته است خلسه
ماندگاری به علت درون شان در ارضاء نیاز واقعی در زندگی واقعی وها به خاطر عدم توانائینوع جشن
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که  توانند به نیازی پاسخ گویندی جهان کاال تنها میهکنندمذهبیِ شان وبه دلیل زیباسازی خلسهشبه
 اقتصاد سیاسی به وجود آورده است، یعنی نیاز به پول. 

اصل تجاری مصرف به خاطر  که دری روان مشتری برای آندهندهومالعنوان مشتبه این روزها بازار
کاری در جهت این اصل تجاری دست اا باشد شعور مشتری را دقیق ای وارد نگردد، بایستی قادرمصرف خدشه

ئف بازار سپهر تولید معترض گردد، یکی از وظا از تواند نسبت به تناقضات پاگرفته در، ونماید. اگر انسان می
چون مخرید در آن ه باشد، وقتی که بازار ورض به دام لذت انتزاعی میعتی کاال کشاندن مشتری مدرخلسه
از اعتراض، به شوق خرید، اما نه  «تکانش خرید»ی را منطبق با اصل اتر باید روان مشترئی تصحنه

خرید شعور انسان را تحت پدیدارهای  اش به کاال، تحریک نماید. این شکل ازبرحسب نیاز واقعی

شود شعور انتقادی انسان قادر می «تکانش خرید»سازد که چنان اغوا میفراحسی جهان کاالها آن – حسی
را آن گونه شکل دهد تا شعور  «تکانش خرید»شده از طریق ریزیحالت حسی برنامه ورا وازنش نماید 

تواند ب اش سازد، بدون آن که این نوع شعورانسان را وابسته به قدرت خرید، یعنی نیاز به مقدار پول در جیب
 ضرورت خرید را مبنائی برای کنش خرید گرداند. 

 اجبار خرید احساس واقعیت نهفته است که خریدار خودش را آزاد ازاین  خصلت انحرافی این نوع خرید در
تکانش »را در اختیاردارد جائی که اغوای  ها است که تفکر اوکند، الکن درعمل استراتژی تبلیغات مدتمی

ن اگردرا مانند داروهای روان در بازار حالتی از خلسه را در روان مشتری ایجاد کرده است که شعور او «خرید
ی او توسط شدهساخته «من»ی خرید قرار داده است. چنین حالت خلسه در خریدار، تحت تاثیر خلسه

کند تا آرزوها تلقین شده از سوی اش میرا وادار به انکار واقعیت جهان نیازهای واقعی «تکانش خرید»
هش ، کا«آوردبه وجود می این تنها نیازی است که این نظام»نیاز به پول، یعنی  جهان اشیاء را تنها در

 دهد. 

 کند، برای یکبا اتکاء به نیروی خودش تولید می اش راپریش که جهان فرانمود توهمیبرخالف روان
نماید که چون خودجوش او حقنه میه اش را جهان کاالها بزایپریش جهان فرانمود توهمچنین فرد روان

پریش کلیت تفکر مربوط به نیازهای ک چنین فرد روانرا ارضاء سازد. ی تواند هم چنین اونیست، نمی
 اش را در پرتو روشنائی توهمات روانی ایجادشده درگرداند تا خویشتناش را خاموش میبرخواسته از درون

 توان اظهار نمود که جهان درونی روان فرد به جهان درونی جهان خارج ازمناظر کاالها غرقه سازد. می
ماند ی روشنائی جهان کاذب بیرونی روشن میشود که تنها به واسطهها، مبدل میخودش، یعنی جهان کاال

ت خارج درآید. اما واقعیا ی جهان کاال دری نمایش فرافکنانهاش تا حدودی به شکل پردهتا دستگاه روانی
شده ربندینمایند تا ارزش مصرف ساختارنگ میخارج، ارزش مصرف واقعی را به میزانی کم جهان کاالها در
شونده در الوان گوناگون کاالها را جانشین آن همواره عرضه رسطح ظاهر و زیباسازی د توسط تاللو و

 اا سازد، بلکه همراه با این کنش محض ضرورتگرداند که تنها به کنش محض خرید خودش را محدود نمی
دنبال دارد، زیرا احساس مصرف ه ارزش مصرف، سرمستی مصرف به خاطر مصرف را نیز ب این فرانمود از
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د بایی نمایشی میدهد. این پردهاش را از دست میزایبه خاطر مصرف خارج از کنش خرید، نیروی توهم
مصرف، به خریدار دهد که چون به علت  تری را درتکرار گردد تا هرکنش خرید جدید بتواند قول بیش اادائم

ست ا باشد، خود در واقع تصویر کالسیک اعتیاد به مواد مخدرمیگاه قادر به ارضاء آن نانتزاعی بودن هیچ
ردر تداوم اعتیاد به مصرف محض کاال باید پا بر جا نگه داشته شود. بنابراین مصرف  که الکن اکنون این با

وقتی مارکس  و نیستها ی نمایش جهان مصرف کاالافیونی مواد مخدر قانونی در عمل چیزی جز ادامه
عنوان کارکرد ایدئولوژی این جامعه در بخش تحقق بهی روز تبلیغات فیون جامعه خواند، امروزهدین را ا

 در روان انسان جاری اااند که اعتیاد به مصرف محض کاال را دائمخود گرفتهه کاالها خصلت اعتیادی را ب
دیل دین نوین انسان تب را به «ی خریدتجربه»ای که تبلیغات امروزه درشکل افیون، سازند به گونهمی

 اند. کرده

ا لذ غیر قانونی و شامل مواد مخدر ی مقدسی است که عمالا هاله با اعتیاد به مواد مخدر ی رسمیمبارزه
با کدام  تفاوتهای بورژوائی بیدولت داری است وافزائی برای سرمایهای با اعتیاد بدون فرایند ارزشمبارزه

ه نمایند زیرا بشان وارد میی سیاسیدر برنامه مصرف این مواد را تنها بدین منظورساختاری، مبارزه با 
کارکرد تام  توانندسان میعنوان کاال در بازار به خریدار عرضه دارند. بدینبهدالیلی قادر نیستند این مواد را 
ئی مواد غذائی یا دارو ی بخشی ازمثابهبه دارانه وهای سرمایهعنوان کاالبهاعتیاد به مواد مخدر قانونی که 

 پوشی سازند. شوند را تحت شعار آزادی خرید، پردهعرضه می

ا شود افراد دیگری ردست آوردن پول وادار میه ب برای رفع نیازش و فرد معتادی که به دلیل اعتیادش و
سازد که به نظر مارکس برنما مییعنی مناسبات آزاد کاالئی را  ،آزاد معتاد سازد، در واقع قوانین بازار

ر د ای برای دیگری خلق کند تا او قربانی جدیدتری بدهد واین اندیشه است که نیاز تازه هرشخصی در»
به  اایتنه جدیدی کامروا گردد و یسان وسوسه شود که به شیوهبدین گیرد و وابستگی جدیدتری قرار

ن وسیله دیگری حاکم کند تا بدی رتی بیگانه را برکند قدورشکستگی اقتصادی تن دهد. هرکس تالش می
داری است که از ، که در واقع بیانگر چهره یانوش سرمایه[14]«نیاز خودخواهانه خویش را ارضاء نماید

 هروانی را ب سوی دیگر ورشکستگی و زوال اقتصادی و از دهد وتمتع لذت را وعده می سو خلسه ویک
 دنبال دارد.

د اقتصادی است که از شناسی اعتیانمای تصویر روانی واژگونهمصرف مواد مخدر، آینهاعتیاد به  عمالا
طورکه معتادی نسبت به گیرد. همانی تولید کاالئی، یعنی اعتیاد به سود، منشاء میکنندهقوانین مقید

دار در سرمایهماند، همان گونه هم تفاوت میاش که در خدمت ارضاء اعتیادش نباشند، بینیازهای فردی
 اش به سود قرارخدمت ارضاء نیاز اعتیادی کوتاه کردن زمان کار، که در برابر حوائج اجتماعی، مثال

ماند. اگر در نخستین حالت احساس خلق شده توسط اعتیاد، نیازی است فردی، در تفاوت مینگیرند، بی
امری اجتماعی. بنابراین  رخ سود است ودار به رشد نگر تنها نیاز سرمایهدومین حالت این اعتیاد روشن
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تفاوتی کامل دربرابر هرچیزی که در خدمت ارضاء اعتیاد نباشد، این دو هر کدام، به تنهائی و بی اعتیاد و
باشند.اعتیاد به کاال می اعتیاد به مواد مخدر و در هم، دو قطب بیمارزای روانی با  

 شدن مسائل جنسی عروسک شدن کاال وجذابیت عروسک – ۳

یازها ن مرده بر کار زنده سلطه دارد و داری کاری سرمایهجامعه انگلس در مانیفست، در مارکس و طبق نظر
ت احساس لذ نیاز به پول و ی مشخص آن درکند که نمونهی کار زنده را کار مرده خلق میوسائل ارضاء و

آشکار  تفاوتییک دشمنی حسییات و بی این جامعه سازد. با شکل ارزش دراز داشتن آن خودش را برنما می
طریق ارزش مصرف پیوند  ها ازوسائل ارضای آن گونی ارزش مصرف، نیازهای انسان وتقابل با گونه در

ازتولید درکاالها ب ی پیکریافتهبا کار مرده ااشان را دائماین جامعه خود خورده است. انتزاعی شدن حسییات در
ازند و سرا تابع چنین روند انتزاعی می جمله حس لذت جنسی ن رو حس لذت جسمانی ازای زا نمایند ومی

ت حال لذت جسمانی نیز شود، خود احساس برآمده ازمی «ی خریدتجربه»زمانی که لذت جسمانی تابع 
ی ی کاالها زمانداری پیکره جنسی شدهتولید سرمایه باز گیرد. تحت شرایط تولید وخود میه مجرد ب

شکل حسییت شهوانی تحقق بخشند، وقتی که به  شان را درتوانند برانگیختگی ارزش مصرف ویژهمی
ده، شمعیار انتزاعی و کاالها را در یک شکل عام و شکل عام انتزاعی درآیند، یعنی لذت حسی برآمده از

تا حدودی  شوند وی وسائل آن نامعین میعرضه عرضه دارند که در چنین حالتی حس لذت جسمانی و
گیرند. به دلیل آن که پول قابلیت مبادله شدن خود میه پول را ب «حس داشتن»یک شکل حسی همانند 

خدمت خودش گرفته  کاالها را در های دیگر را دارد، شکل ارزش که تمایالت حسی برآمده ازبا تمامی چیز
جنسی  های جذاب وی عروسکر چهرهپیکره کاالها را د آن خود سازد و تواند آن تمایالت را ازاست، می

تواند از آن خوشبختی شان با پول انسان میمبادله عنوان عوامل خوشبختی عرضه دارد که دربهشده و 
 مند شود .بهره

کننده تا زمانی پابرجا ی سطح ظاهرش را در برابر مصرفشده، آینهی عروسک جنسی جذابچهره کاال در
سازی فرایند این همسان آن آینه خودش را بازشناسد. در ده اش الجرم درکنندارد که مصرفنگه می

ی عروسک چهره دهد تا کاال دردست می اش را ازکننده خصلت واقعیشده، منش فردی مصرفاستتار
کند. این جامعه ایفاء می احساس لذت دارای همان نقشی شود که پول در منظر اش ازشدهجنسی جذاب

با آن  اپسازند و همبرنما می شان راپول تمام کاالها ارزش مبادله باشد که درتراز اقتصادی میپول هم اگر
تواند همان حس را در روان انسان ی عروسک جنسی نیز میچهره انگیزد، کاال درمی را بر «داشتن»حس 

ها به ه تملک آناند کگرفتهخود ه اعتبار بانکی شکل تبلیغات جنسی را ب امروزه تبلیغ پول و برانگیزد. اگر
چون به خلق این احساس هم ی کاال نیز قادرشدهشود، تبلیغ عروسک جنسیتولید احساس لذت منجر می

دهد، وقتی که قادر نگردد ااز دست می اش رباشد. پول زمانی خصلت لذت جنسیتملک اوراق بهادار می
ت کاالها تبلیغا تواند دردار تجاری مین زمانه سرمایهای را با لذت جسمانی پیوند زند. اگر در «داشتن»حس 

ز تبلیغ از طریق برهنگی مبالغ هنگفتی را به چنگ آورد تا ا توسط مثالا مسائل جنسی را به خدمت گرفته و
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شکل تمایل جنسی و در یک انتزاع صرف،  دامنی، درعمل این نوع درآمد، کل سپهر مصرف را درتبلیغ پاک
باشد این نوع تبلیغات را که قادر میجالب آن صرف به خاطر مصرف درآورده است ودر اختیار ارزش م

 ی آزادی در معرض فروش قرار دهد.مثابهبه

اال، ساختار ک گونه ساختار پول وهاین واقعیت است که چ گرداری نشانوبار سرمایهبندبازتولید بی تولید و
شان را به نحو روزافزونی ی ارضاءشیوه ساختار مسائل جنسی وچنین هم ها ووسائل ارضاء آن نیازها و

ائی که کنند جوبار هردو تنش یکسانی را تجربه میبندحرص جنسی بی نمایند. حرص پول وین مییتع
 نه برانگیختگی جنسی موضوع حسیت، بلکه شکل عام، ی ارزش مصرف کاال ودیگر نه کیفیت ویژه

نین شوق شوند. یک چگردند، آرزو میشان پدیدار میبندوباری بیلیت مبادلهقاب انتزاعی که در تمایز وبی
بازدهی، یعنی در مفاهیم  هر چیز خودش را در مفاهیم پولی و شده بیش ازجنسی غیر مشخص و نامطلوب

 کند، درپذیر مبدل میداری انسان را به شئی اندازهطور که سرمایههمان نماید وپذیر، برنما میکمیات اندازه
د وبدین نمایاش میارضاء جنسی رابطه با احساس جنسی انسان نیز پول را مبدل به مقیاسی توانائی در

 شوند.خوان میارضاء جنسی هم ترتیب حس افزایش پول با حس توانائی در

انند توشوند زیرا میی مصرف نسبت به تمایالت جنسی از این رو آزادی نامیده میکاربرد جامعه کارکرد و
نوائی مه نواختی وسازی این جامعه را توسط یکی مسائل جنسی در واژگونآزاد سازنده محتوای انقالبی و

 یی کاالطریق زیباسازی عروسک جنسی شده شان، آن هم ازمحتوای مخرب پدیدارهای تصاویر جنسی و
مواجه با مسائل جنسی همان  دار تجاری درروز به روز به اضمحالل درکشانند. امروزه سرمایه جنسی،

مواجه با کاالها، یعنی در پرتو روشنائی نورهای الوان جهان تبلیغات،  کند که دررفتاری را دنبال می
دمت خ ی عروسک زیبای جنسی و درچهره سازد تا آن را درواره میی جنسی را نیز بتبرانگیختگی مساله

 معرض مبادله قرار دهد.  مسائل جنسی دری افزائی سرمایه در بازار کاالئی شدهبه ارزش

این عرصه، گرایش به جزءجزء کردن ساختار سائق،  جزء کردن کار درجزء فرایند پیشرفت صنعت و در
بندی تر تقوم بخشیده است. قالبوهوس کشش زیباسازی کاال در چارچوب سپهر گردش را هرچه بیشهوی

ایفاء  های سهمیگرایانه ی سائقاستقالل واپس می درنقش مه احسییات از طریق زیباسازی کاالها اساس
ین، خودشان را زیری هادر فیتیشیسم بصری به البسهحاالت انحرافی از جمله تثبیت، مثال  کنند که درمی

 [15].سازندمتجلی می

 که ایی کارکرد کنش فروش در این نظام است به گونهارزش مصرف واقعی، انگیزه انحراف حسییات از
ان شجذابیت عروسک جنسی شده دری جسمانی کاالها را با احساس زیباسازی عجینقطعات دکور شده

شود. دهد که حتی محل جوش خوردن این قطعات دیگر دیده نمیدیگر جوش میهمه چنان ب آن
 اش درخشانووارنگتمامی اشکال رنگ داری را درتکنوکراسی کردن حسییات که جهان کاالی سرمایه

ی گان است، به نحوی که هرچه تنش جاذبهکنندواقع تخریب حسییات در جانب مصرف سازد، درگر میلوهج
 ترژمردهکننده پپذیری طبیعی مصرفهمان نسبت نیز تحریکه ساختگی جهان کاالها شکوفاتر شود، ب
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 رآورتتر، ماللها یکنواختآنی خریدار همان اندازه هم چهرهه تر، بگونتر، گونهگردد، هرچه کاالها الوانمی
 گردد. و فقیرتر می

اگردرزمان موسی برخی ازپیروان او به دور گوساله ای زرین، یعنی تجسم ثروت انتزاعی، به رقصیدن 
ها و پرداختند، امروزه ثروت انتزاعی درشکل کاالها و در سیمای عروسک مانندشان، درویترین فروشگاه

ند همان گوساله ی زرین، دربرابر چشم همگان به رقص درآمده اند تا به گونه های تلویزیون، همانصفحه
 ای زنده قادرشوند شادابی زندگی واقعی را از تحسین کنندگان شان به ربایند.

 اعتیاد دهانی اصل بازدِهی مقعدی و – ۴

 که مالکشیک جانبه کرده که اشیا فقط زمانی از آن ماست  را احمق و چنان مامالکیت خصوصی آن»
ما  خورده باشیم، ما نوشیده باشیم، به تصاحب ما در آمده باشد، ما ایا مستقیم سرمایه ما باشد و باشیم و

آن استفاده کرده باشیم،  طور موجز هنگامی که ما ازبه آن اقامت گزیده باشیم و ما در پوشیده باشیم و
 درحیات له عنوان وسیقیم تملک را فقط بههای مستیافتگیهرچند خود مالکیت خصوصی تمام این واقعیت

لکیت ماعنوان وسیله درخدمت آن هستند، زندگی ها بهیافتگیی که این واقعیتزندگی گیرد وبرمی

 ذهنی را بیگانگی محض تبدیل آن به سرمایه است. بنابراین تمام این حواس مادی و و کارخصوصی، 

شد تا مطلق تقلیل داده می است. وجود آدمی باید به این فقرتمام این حواس، یعنی حس داشتن فراگرفته 
  [16«].اش را به جهان خارج تسلیم نمایدثروت درونی

ی مارکسی وفادار مانده است. اگر امروزه به این گزارهه ب ااکنون واقع جا وداری اینی مصرف سرمایهجامعه
تملک خودش درآورد، جهان کاالها ظاهر  جای جهان ارزش مصرف که دیگر انسان قادر نیست آن را در

ه ، ب«داشتن»حس  اها را تصاحب نمود یا خریداری کرد، امری قابل درک ، اساستوان آنشده است که می
ده داری تبدیل شی مصرف به خاطر مصرف سرمایهترین حس میان تمام حسییات، به حس جامعهوارسته

اش ابراز عشق زن هم جا افتاده است وقتی که، مرد در رد وی عشقی بین ممراوده است، جائی که حتی در
گوید: من برای تو این یا آن را خواهم خرید اگر... که دقیقآ هویت خرید در ابراز عشق، هویت به زن می

فقر حسییات انسانی امروزه به مقیاسی رشد کرده  گی ونماید. پژمردهانحرافی روان کاالئی را آشکار می
شق ع ی خاص، مثالها، حتی مشخصات حسییت ویژهگی روابط بین انسانند شئی شدهرو است که در

ن اش ایهای مولدهآورد. این واقعیت که این نظام به علت رشد نیروانسانی را، به شکل انتزاعی در می
. نیست نظرجا مورد این آن ممکن نبود، در نیازها پاسخ دهد که پیش از توانائی را دارد تا به برخی از

عیت که این واق ارضاء کیفیت نیازها، بلکه برعکس در داری نه دری کاالئی سرمایهشناسی جامعهآسیب
 –ی های روانها را به عاملی در تخریب توانائیتولید وسائل ارضاء آن یز، مدام نیازهای جدید ورتولید سر

 ه را ازکنندخرید که کارگران مصرف دسان فراینباشد. بدیننظر میجنسی انسان مبدل کرده است، مد
ان متحرک روان آن کند همواره لذتی پیشا را درویترین فروشگاهی به ویترین فروشگاه دیگری تحریک می

ی از آن شوند حداقل بخشگان کوشا میکنندتواند به کنش خرید کشانده شود. این مصرفکنند که میمی
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 واقع با تصاحب کاال آن را جبران نمایند که در عمل خرید و ، درانداز دست داده چه را که تولید کرده و
شود، یعنی یآنان م توهمی بیش نیست. بنابراین بت کاال تا حدودی برگ انجیر ستر عورت سلب مالکیت از

ان دیگر هرچه تر بتوانند خرید نمایند، به بیکنندگان. لذا هرچه بیشی تولیدمثابهشان بهبرهنگی پوششی بر
افرادی  عنوانبهوارگی، یعنی کاالها را، به چنگ آورند، به همان میزان کمتر گردند محمول بت تر قادرشبی

ه همان ب کنند واحساس می ، خودشان را«گانشداخته»به زبان روانشناسی  آنان سلب مالکیت شده، و که از
به همان میزان که »نویسد شود. مارکس میدر نظرشان ظاهر می ترشان بزرگاندازه نیز توانائی فردی

کند. یرا جایگزین آن م پول و ثروتدارد، به همان میزان می زندگی و انسانیت تو بر دان سیاسی ازاقتصاد

خورد، بیاشامد، به سالن رقص ه تواند بدهد. پول میکاری را که از انجامش ناتوان هستی، پولت انجام می
ها را های گذشتگان، قدرت سیاسی، همه اینها وگنجینههنر، اندیشه رود وب تواند سفربرود، می تئاتر و

ها را برایت بخرد. پول موهبتی راستین است. با این همه، گرایش تواند همه اینکند، می آن تو تواند ازمی
 تمام چیزها خدمتکار او اساسخلق خویش و خریدن خویش نکند زیرا ا پول به آن است که کاری جز

راین تمام نیازی ندارم. بناب به خدمتکار او آن خود دارم و از اربابی داشته باشیم، خدمتکاری نیز باشند. اگرمی

شوند. کارگر باید فقط آن اندازه طمع داشته باشد می حرص وطمع ذوبها در ها و فعالیتشوق شور و

 [17«].زنده بماند که طمع داشته باشد خواهدفقط می که زنده بماند و

 ها را ازشوند که انسان آناستعدادهای انسانی می ی توانائی وپول جانشین کامل ابژه وارگی کاال وبت
مشخص،  –جهان ثروت حسی  دست داده است. برای چنین انسانی مغاک میان جهان ثروت انتزاعی و

ابراین گردد. بنژرفاتر می تر وی انتزاعی و تملک حسی ارزش مصرف مشخص دائما عمیقمیان ارزش مبادله
گردد که مارکس آن تر همانند بهشت میداس میاکنون هرچه بیش جا وداری اینی مصرف سرمایهجامعه
همان  هگیرد، بخود میه رون آخته بها خصلت بکه هرچه امکانات ارضاء انسان»کند طور تشریح میرا این

 «.گردندمی تراندازه ارضاء نشدنی

ت لجا کرده است. به عهای رسیده است که بنیاد منش اجتماعی انسان را جابداری به مرحلهامروزه سرمایه
ا هبه علت نفوذ مدام زیباسازی کاال ها وجزء شدن توانائیهمراه با آن جزء صنعت و شدن کار در جزءجزء

 ک وپذیری کالسیی اجتماعبه روز آتوریته بین رفتن روز از به خاطر شکل تحریک در سپهر مصرف و در
 جزء شدن وه جزءخوش تغییر و آن را نیز بفامیل، ساختار سائق جوانان را نیز دست بیش از همه در

خاب انت مناسبات دائمی درعنوان مثال مانع بهها محکوم کرده است که گرداندن مناسبات انسانسست
لوازم  زیبائی وابسته به مصرف جهان سکوالر،زن بایستی زیبا باشد و سان درشود. بدینیار می شریک و

گرائی توانست اخالق ویکتوریانی را محدود در مرزهائی سازد، همین رابطه گرچه هرزه شود. درآرایش می
حداکثر  عشق جنسی را به آزادی جماع صرف و اد ومعرض فروش قرار د ولی خود زن را در شکل کاال در

ه و قابل مبادل گردد وتفاوت میبدین ترتیب همان گونه که محتوای کار بی [18].تولید نسل، انتزاعی نمود
 گیرد که درعمل اینخود میه چنین مضمون روابط جنسی نیز چنین خصوصیاتی را بگزینی، همجای
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 ییعنی رابطه سازد،کاالئی را بازتاب می ینتخاب شریک کلیت خصلت رابطهارتباط با کار و ا تفاوتی دربی
 فیف وع زیبا باشد وباید مورد زن از طرفی می بست دوسویه که درتولید بن گرایانه در زندگی وواپس
 چون کاال.ای همطرف دیگر ابژه از دامن وپاک

 و ترها، ساختار سائق هرچه قویمیان انسان گرایانه روابطسست گردیدن واپس به علت جزءجزء شدن و
 بط وشدن رواسازد. با انتزاعیها را آشکار میبین انسان پیش، تهاجم مناسبات کاالئی در از ترایریشه

که حس  سانشود. بدینتوخالی می چنین ساختار سائق انسان توپوک وسازی صوری اجتماعی همیکسان
نماید تا ساختار غریزی وسائق واقعی ص ارزش مصرف واقعی را وازنش میتمامی خصائص مشخ «داشتن»

 گری را دری مصرف به خاطر مصرف اخالق اندوختنشینی محکوم سازد. جامعهبه حاشیه را سرکوب و
ش من»منظر روانشناسی همان وازنش  سپهر گردش وازنش و مصرف انتزاعی را جانشین آن گرداند که از

ی منش تناسل»یابد، که اکنون فرانمود آمده، معنا می اش به سرلحاظ تاریخی دورانه ب و «مقعدی وسواسی
ی مصرف، جانشین آن شده است که ی جامعهیافتهگرا و انکشافعنوان منش اجتماعی سلطهبه «اعتیاد

اش ازیانهچنان تهم ی تولیدعرصه داری درداری است. اگرچه سرمایهخود روشنگر دوران جدیدی در سرمایه
 در دهد.ی مصرف قول شکر پنیر را میعرصه آورد، الکن درافزائی به جوالن در میفرایند ارزش را در

ی رصهع برعکس در کند ورا پشتیبانی می سخت امساک با بازدهی حداکثر کار ی اول منش سفت وعرصه
یال حالت نخست ام شود. درآور میی اعتیاد به حداکثر مصرف کاالها رویگرایانهدوم به تولید منش واپس

 حالت دوم نماید، اما درتر سرکوب میهرچه فزون انتزاع کار همواره و سائق را توسط تشدید آهنگ کار و
فی طر باید ازهای دوگانه میکند. چنین حالتآوای پرترنم و نافذش تبلیغ می را در «ی خریدتجربه»

ازند، دار مبدل ستواند آنان را به سرمایهوسط کارگران را که میشده خرید وسائل تولید تآرزوهای تحریک
نسی های جسیمای عروسک ها درشده توسط کاال با تولید آرزوهای سرریز سانسور نماید، تا از طرف دیگر

ودشان خ بیگانه شده از شده و گان، محصوالت تولیدکنندی مصرفمثابهگردد کارگران را به اش، قادرجذاب
 را خریداری نمایند.

 ند، یعنی درکجنبش متقابل بیمار زایش را تولید می اروند کار ضرورت گان درکنندانطباق تولید حداکثر
 و زاک جریان تولیدی مصرف. چنین اشکال زیکزای روانی خلسهتوهم سازی بیکران وآرام زدائی وتنش

آن و  شده باجنسی تضمین –ی روان هرگونه شالوده اا یک بیکران به بیکران دیگر، گرایش گردش از
 ان با اشیاء وانس انسان با انسان و استوار یهمراه با آن توانائی ایجاد رابطه دیالکتیک جنبش روند سائق و

رف، مص ی آن درسازی اجبارگرایانهآزاد تولید و سازد. بدین خاطر انقیاد سائق درطبیعت را متزلزل می
این سو  هرا دائما ب او بست دوسویه گرفتار ووضعیت الینقطع بن کش را در نوعی اززحمت یکنندهمصرف

طر ابه خ تاثیر آن بر روان انسان و کشاند که روانشناسی به علت عدم درک قانون ارزش ومی و آن سو
ی مقعدی بازدهاین غامضی را به تناقض شیزوفرنی بین اصل ه ای بپدیدهتجلی ظاهری آن در شکل ارزش، 

 کند.محض توصیف، ترجمه می مصرف، آن هم تنها درسطح در تولید و اعتیاد دهانی در
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 منش وسواسی زیباسازی کاال – ۵

قاب ن»روانشناسی  چنین خودش را دروارگی کاال همخصلت بت واژگونی خصوصیات اجتماعی حاصل از
ی گردش کاالها برنما ساخت. عرصه غل درتوان آن را در مورد کارگران شادهد که مینشان می «"منش

معنوی  نظر مادی و فروش کاالها مجبورند ظاهرشان را از شاغلین در این عرصه به خاطر عدم تزلزل در
ظاهر  لحاظه شان سرآخر تابع کارکرد کنش فروش گردد. بآراسته سازند تا کلیت روانی گونه بزک وآن

داران از فروشندگان مودبی که سرمایه لحاظ معنوی خوش خلقی وه ب کرده و ورزشکارانه وهای بزکچهره
زنند های روانی پیوند میپا با آن با بیماریهم و «نقاب منش»شوند، آنان را با اجبار به رعایت می خواستار

 عنوان کارکرد فروش شخصیت یافته وادارمی شود هموارهبهگردد. فروشنده ها غیرممکن میآن که رهائی از
اب نق»ی این اش را در پس پردههای انسانیخصلت که منش واقعی واینها تن دهد تا این نوع بازیه ب

 های کارگرتوانائی سان همان گونه که کارکردها واش را پنهان سازد. بدینشده به چهرهتحمیل «منش
دد و گرآن کاالها نیز جزءجزء میی چنین توانائی فروشندهشود، همرتولید کاالها جزءجزء می صنعتی د

ی ظهمعرف یک لح اای عمدتفروشنده شود. هرتر میتر و یکنواختتر تخصصیاش هرچه بیشکنش کاری
ری دهد، دیگهای مختلف انتقال میرا به بخش شود، یکی کاالهالیت کارکرد فروش میکمحدود شده در

ین ا دهد والی غیرالنهایه. ازندی به خریدار تحویل میآن دیگری کاال را در بسته ب کند وپول دریافت می
معرض فروش قراردهد،  شود نیروی کارش را بهتر در که قادری نیروی کار برای آنبازار، فروشنده رو در

ولید گردد. بدین ترتیب بخش تعنوان فروشنده وابسته به زیباسازی خودش میبهموفقیت او در استخدام 
 ها را درنماید تا مصرف آناین کاالها می موفقیت کارگر فروشنده را مرهون استفاده ازوسائل آرایش، 

 روان او بتواند سود هنگفتی را به چنگ آورد. سازی کاالها درطریق مقبول نظرش مقبول سازد تا از

شده توسط عینای تنه بیانگر شخصیت او، بلکه  وسیله تحمیلی دیگر «نقاب منش»ی فروشنده با این چهره
شود  ی قادربایست «نقاب منش»ای که این شود به گونهاین عرصه می در عمل تبلیغات در نیروی بیگانه و

توسط  شدهرا به مرور به انحالل کشاند. بدین ترتیب منش وسواسی ایجاد های منش انسانی اوتمام رگه
جتماعی آن، یعنی تحمیل شخصیت مضمون ا اش، بلکه درمعنای روانشناسانه ، الکن نه در«نقاب منش»

 آید وفرایند گردش سرمایه پدید می به نقش اجتماعی فروشنده، در «نقاب منش»دروغین به یاری این 
شود. کنش فروش مبدل می گردد، به تصویر راهنمای او درچون خود این نقاب تابع تغییر دائمی مدها می

شود. سازی فروشنده میاصطالح جوانه ویر راهنما در بچنین تصساز همزمان یکسانهم این تصویر حاکم و
ا حدودی نند وسائل آرایش تتواکند، میور میدار از پیری در روان فروشنده شعلهبنابراین ترسی که سرمایه

عنوان یک بهشده، تمرین «نقاب منش»ی مثابهجهت عکس جبران سازنند. جوان ساختن به درآن را 
باشد نمیه افزائی سرمایساختار سائق چیزی جز یاری رساندن به فرایند ارزش در رفتار و گرائی پدیداریواپس

وار باشد تودهای میشود، بلکه پدیدهگرائی تاریخی فرد به فردگرائی نمیکه کارکرد آن تنها محدود به واپس
 گردد.کارکرد فروش کاالها منجمله فروش کاالی نیروی کار منتج می که خود از
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  هجوم روانشناسی عمقی در – ۶

 زیباسازی کاال 

 ائق وتغییر ساختار س وار آن درتعلیم توده توان دری مصرف را میشناسی جامعهنشانگان مشخص آسیب 
ی، ی فردی، یعنی انکشاف ساختار اولیهپذیری ویژهتر اجتماعمنش انسان مشاهده نمود که هرچه پرتوان

در  اش وپذیری ثانویمنش فرد را توسط اجتماع سازد تا سائق ومنقلب میهمان اوان کودکی طوری  را از
افزائی سرمایه تعین نماید. این به خاطر فرایند ارزش جهت آماده کردن او در پذیرش زیباسازی کاالئی و

حس  زهای واقعی ابرداشت منش انسان نفوذ نماید، نیازها و تر در بافت سائق واندازه بیش نوع تعلیم هر
اش اختهکند تا قادر شود الگوی زیبائی خودسطور کلی حسییات واقعی را وازنش میهب زیبائی، عشق انسانی و

 جانشین احساسات واقعی گرداند. آنه هجوم سرریز کاالها با تمام وجوهات منتسب ب را در

ت آرایش ط هجوم صنعنمودن حس بویائی توسی سائق انسان همانا شرطیتغییر ساختار اولیه در مثال بارز
ازد خوش تحول سپذیری حس بویائی اولیه را دستای اجتماعگشته است به اندازه است. این صنعت قادر

 کردن فضا و یا بدن بوبرای خوش تواند انواع گوناگون کاالهایش را با تولید گازهای معطرکه حال می
ی وسائل بوی عرق بدن که به واسطه ی بویائی گسترش دهد؛ جائی که مثالانسان علیه خصائص اولیه

شامه  بر مشمئزانگیزتر تر ومراتب قویه شان بشوند، در بازپیدائی مجددد میی انسان تبعیشامه آرایش از
 نماید.این وسائل می هم چند بار مجبور به استعمال از گذارند به نحوی که انسان را روزانه آنمی اثر

بازارهای نوینی را برای فروش کاالهایش به وجود  ش یابنده دارد وگونه که سرمایه خصلت گستر همان
بدش را آن چنان  ی بوی خوش ورایحه پذیری ثانوی انسان احساس ازاجتماع آورد، همین خصیصه درمی

اجتماعی آن را مقبول عامه گرداند تا فروش کاالهای آرایشی را آسان  عنوان هنجاربهدهد تا گسترش می
یت ساختار ثانوی سائق سخن گوئیم، باید گفته شود که کیف به خواهیم با مفاهیم روانشناسی از گرگرداند. ا

 تریشهرچه ب ی آموزش آغازین، بلکهبو دیگر نه نتیجهبو و بدهای خوشواکنش انسان درمقابله با رایحه
ق هم، این طری ت تا ازصنعت آرایش به انسان حقنه کرده اس کاال در به یاری آموزشی است که زیباسازی

وان عنبهزشتی  توان از معیار زیبائی وهمین منوال می سرمایه را گسترده سازد. بر افزائیارزشروند 
ه کنند ککاری میای دستکه چنین هنجارها سائق انسان را به گونههنجارهای اجتماعی سخن راند جائی

اندازند تا به کمک تصاویر اغواکننده جا می زیبائی وبرعکس الغری را  چاقی را زشتی و لذا انزجارآور و
اما  گذشته در منش انسان جا سازی نمایند. اگر های ژرفها را در الیهراهنما در زیباسازی کاالها آن

گردید، این روزها تبلیغ لباس زیر مردان همان وظیفه ی زیر زنان یک محرک قلمداد میچندان دور، البسهنه
شود ی روانی مردان نفی میی پدرساالرانهدهد که از طریق آن پوستهزیباسازی کاالها انجام می را در بازار

 تر نمود.تا بتوان فروش کاالها را آسان
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ه شان بسائق قادرند بازارهای نوینی را در فروش کاالهای ساختار های جدید درداران با ایجاد الیهسرمایه
ی هشناسانانسان –شناسانه ی زیستجهیزیه «یا نهاد او و»فرویدی اگر وجود آورند. به زبان روانکاوی 

ر این ثانوی انسان دیگ پذیریاجتماععظیم آن به  شود، با زیباسازی کاال و تاثیرسائق انسان برآورد می
رفت، می مارشه چه که برای سائق تابو بآن گیرد، زیرا هربرنمی در جهیزیه به تنهائی بافت سائق انسان را

عنوان بهحال دربرابر خریداران  اند وها، در شکل ارزش وارد در بازار مبادله شدهآن امروز با تابوزدائی از
توان در نفی اخالق آن را می ی بارزباشند که نمونهمی «ی خریدتجربه»تصاویر راهنما مشوق آنان در 

 ار سائق روزساخت هائی ازسان بخشنمود. بدینیکتوریانی و کاالئی کردن مسائل جنسی مشاهده  جنسی و
ن شوند. اکنوثانوی انسان مبدل می پذیریاجتماعروند  سازی درزاد ثانوی مدلی طبیعتبه روز به ماده

اره جزء شود که کدام پگرای این واقعیت میسرمایه تعین افزائیارزشثانوی برحسب معیار  پذیریاجتماع
رد انسان، بافت سائق نه توسط ف ها سرکوب شود که دیگرآن یا کدامین از ف یابد وبافت سائق باید انکشا

عنوان بهگردد که خودش را ین مییایجاد شده است، تع اثانوی او که مصنوع پذیریاجتماعی بلکه به واسطه
ثانوی  ذیریپاجتماعطریق  ی تلقین شده ازایدئولوژی که عقیده زند، یعنی شکلی ازطبیعت بشری جا می

 سازد.ی آگاهی به طبیعت انسان برنما میمثابهرا به

یانگر ها خود بویژه برای کودکان بدون توجه به نیاز واقعی به آنتولید مدهای جدید برای بزرگساالن و به
 ا دروارگی کاالئی رواقع ژرفای تاثیرگذاری بت جانب سرمایه در تعین سائق از نوعی انحراف است که در

قیود اجتماعی مخالف  از رسانی سرمایه راآورد تا استراتژی سودمی تحقق سرمایه به نمایش در بخش
ت این عرصه قادر گشته است احساس لذ وارگی کاالئی دری سرمایه رها گرداند. بتیابندهگرایش گسترش

واقعی  نسبت به هئیتجمله احساس زیبائی  های بشری ازآورددست تماشای واقعی زیبائی در طبیعت و از
ی مصرف را جانشین احساس اولیه حس زیبائی مصرف به خاطر ها را توسط زیباسازی کاالها منحرف وآن

 خوان نمودن انتزاعحس لذت را محدود به پدیداری انتزاعی کاالها معطوف نماید، یعنی هم آدمی گرداند، تا
 ش.زحسییات با منطق منطبق با شکل ار

 داری سرمایه اصل واقعیت در فی میان اصل لذت وهمکاری انحرا – ۷

 فراوانی برابر امیال خریدار همواره انبوهی از داری دری سرمایهاین شرح داده شد که امروزه جامعه پیش از
ه ک طورنماید. همانرا حقنه می «حس داشتن»همراه با آن به حسییات انسان  کند وکاالها را عرضه می
شکالی ا فراحسی، خودشان را به خریدار در –شده، این ذوات حسی کاالهای جنسی پیکرمارکس بیان کرده، 

اند، را محاصره کرده اندازه کاالها که خریداردارند به نحوی که چشممی عرضه ها برای سائق اوابژه از
ها خودش را رها دام آن شود ازدیگر قادر نمی خریدار گیرند وخود میه انداز جنسی را بهمیشه شکل چشم

تعین  آن یا بخشی از آن برای ارضاء یک سائق و ای ازیا قطعه کاال و رسد که هرگرداند. چنین به نظرمی
یک چنین حالت وقتی کنش صرف  برابر اغوای آن هیچ چیزی توانائی مقاومت را ندارد. در شده است که در

ر پول، انسان را اجی خرید وابسته به مقداراش، یعنی قدرت کمی –وضعیت مادی  خرید به خاطر خرید در
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شود موارد مربوط به وضعیت کیفی خرید، یعنی ارتقاء رشد استعدادها و سازد، انسان وادار میخود می
ه ی گردد. این نوع شیوهایش را ندیده انگارد که چنین کارکردی هم چون کارکرد پول انتزاعی میتوانائی

شود دیدن وارائه کردن، بازتاب کلیت فرایند چشم انداز جنسی کاالها می رفتارازپیش تعین شده در معنای
 دهد.که قول ارضاء همه جانبه ی نیازها را به انسان می

 ق وتری از ساختار سائهای بزرگکند که همواره بخشای رشد میدادن حسییات به درجه گرایش به تغییر
 شوند، طوری که کمتر چیزی جزگونه دگرگون میسرمایه آن افزائیارزشنیازهای اجتماعی توسط فرایند 

 شعور خریدار نفوذ نمایند. از توانند درها نمیطریق آن ارضاء نیازها از ااظاهر حسییات برآمده از کاالها و
ی دهذات ارضاء نش شوند و در اشیاء بخشی ازمی شان ظاهرشکل کاالئی برابر خریدار اشیاء در جا که درآن

 شکل سائق و گیرد، ساختارخود میه لحاظ ظاهر شکل آگاهی را به سازد و بدار خودش را برنما میخری
ی تنها به نیازهائ اانماید که گرایشنوین اما انحرافی ادغام می نظر تاریخی ای ازشیوه ارضاء، خریدار را در

که ها را ارضاء نمود ضمن آنوان آنتسرمایه می افزائیارزشنقطه نظر  دهد که ازشدن را می امکان پدیدار
 یا منع شده باید زائد قلمداد سازد. عنوان نیازهای برآورد نشدنی وبهحاضر در شعور را  نیازهای واقعی حی و

نقاب »های روانی را بایستی توسط پیدایش بیماری ی مصرف درشناسی جامعهآسیب این معنا تصویر در
ی ثابهمبه ی خریدتجربهنظر گرفت جائی که  سرمایه در افزائیارزشی زاویه اقتصادی، یعنی از «منش

احساس رنجش را به وجود شعور خریدار  شود که نیازهای واقعی بتوانند درحسییت نیاز، مانع از آن می
 هانآ نماید که دیگرمییا ناشناخته  تا مرزی نیازهای واقعی را تحریف و «ی خریدتجربه»آورند، زیرا که 

 شان را به انسان تحمیل نمایند. بدین علت وازنش نیازهای واقعی ازعدم ارضاء توانند احساس رنج درنمی
 شود.آسان می ی ضمیر ناآگاه امری سهل وخانهشعور و تبعیدشان در فراموش

اصل  هیک حالت انحرافی ب ، درافزائیارزش داری، یعنی تداوم قانون ارزش وسان اصل واقعیت سرمایهبدین
راین دهد. بناباین نظام پاسخ می ی مصرف به خاطر مصرف در، به خواسته«ی خریدتجربه»شکل  لذت در

شوند تا شکل تا مرزی وازنش می افزائیارزشفرایند  های واقعی درنیازهای واقعی مربوط به سائق
نا فی قرار گیرند، بدین معدر خدمت تحقق ارزش اضا ثانوی مبدل و پذیریاجتماعشان به محتوای انحرافی
ع شود واق ها موثرآن ی خرید درگیرند که خواستهخود میه را ب پذیریاجتماعها به مقیاسی توانائی که آن

 «من»زای میان ی شعور انسان سازند. لذا شکاف آسیبعنوان اصل لذت سازندهبهرا  «ی خریدتجربه»تا 
عنی اش، یاصل لذت ، وافزائیارزشاین جامعه میان اصل واقعیت آن، یعنی روند  انتزاعی در «من» واقعی و
ازد به سشود، این شکاف را پنهان میکننده در شعور انسان بازتاب می، که ارضاء«ی خریدتجربه» لذت در

عدادها تکمبود رشد اس حدت احساس رنج و از اا شود. بدین خاطر گرایشراحتی مشاهده نمیه ب نوعی که دیگر
ها را احساس رنج در کمبود مصرف به خاطر مصرف اشغال شود تا جای آنهای آدمی کاسته میو توانائی

 نماید.مقدار پول انسان می نماید، به دیگر سخن این احساس را وابسته به قدرت خرید و
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ش ای اصل لذتکنندهخصلت تضمین اکنون عالوه بر جا وداری اینسرمایه امروزه استراتژی خرید در
وسط را ت «ی خریدتجربه»ی تجاری کوشاست گیرد. سرمایهفرض میچنین خصلتی دوگانه را پیشهم

 روان او جا خوار خودش را درغم عنوان معشوق ابدی وبهکنش خرید به عامل نشاط مشتری مبدل سازد تا 
اند ههای نشاط مبدل گشتکنش خرید به خانه دادهایی رویعنوان صحنهبهها اندازد. بدین ترتیب فروشگاه

د به آن تواناش میجیب انگیزند که فقط با دست کردن درمشتری برمی شادی را در شعف و احساسی از و
ی ضهتواند قرحالت کمبود قدرت خرید می در احساس پاسخ دهد، یعنی احساس نشاط توسط قدرت خرید، و

 قول برآورده کردن ارضاء آرزویش را دهد.ی نازل به مشتری بانکی با بهره

عار را به ش «شادی توسط قدرت»فاشیستی  دست آورده تا شعاره داری این توانائی را بی سرمایهجامعه
 این نظام مبدل سازد. به اصل لذت در «شادی توسط قدرت خرید»

 کرد، درشخصیت درک میشناسی عنصری از ی زیستعنوان شالودهبهائق را روانشناسی کالسیک س اگر
 هخدمت ب اکنون این شالوده مدت زمان زیادی است که تخریب شده تا در جا وداری اینی سرمایهجامعه

نها اش نه تی مصرفآن، جامعه ناپذیراین جامعه با اصل واقعیت تغییر نو بازسازی شود. در ین جامعه ازا
خاطر اصل مصرف به خاطر مصرف وازنش کرده است، جوئی، را به صرفه اش، یعنی قناعت وفضائل پیشین
وده ها نمباشند، جانشین آنطریق خرید می حال را که قابل ارضاء از خوشبختی اکنون و بلکه شادی و

توان آن را در عشق انسان به خودش، به اش که میهمراه با آن حسییات واقعی است.  ساختار سائق فرد و
واقعی  «من»تنش میان  گردد وین مییکرد، حال توسط نیروی بیگانه تعطبیعت خالصه  ها وناانس سایر

ی تجربه»انتزاعی که از طریق  «من»اند، و آرزوهایش که هنوز موجودند زیرا  فقط وازنش شده نیازها و و
دهد تا توسط این تنش این جامعه این امکان را می زند، به اصل واقعیت دراین تنش دامن میه ب «خرید
سب ح اش را برواقعی را تخریب نماید، بلکه به یاری این تنش اصل لذت «من»نها هر روزه سرشت نه ت

ا کاالها ر نو بازسازی نماید به نحوی که جهانی از گی حاصل از آن هماره ازی بازار و کنش روزمرهخواسته
مصنوعی محدود  این جهانه ب «ی خریدتجربه»شوریدگی خریدار را توسط  کند تا احساس وعرصه می

 گرا وتعقل حساب به دلیل اصل واقعیت و و اا داری سائق انسان گرایشاوان دوران سرمایه سازد. پس اگر در
زاعی ای انتآن به گونه بافت ساختار گشت، این روزها خود سائق انسان ومی اش منحرف و بیمارانتزاعی

آن، یعنی پول گردیده است. بدین ترتیب میان  اصل انتزاعی محرک در شده است که خود لذت تابع بازار و
 ی اصل لذت شکل گرفته استمثابهیک هماهنگی انحرافی به این جامعه اصل واقعیت در سائق انسان و

 از سرمایه شده است که افزائیارزشی ای برای خواستهای که نیاز به لذت خود مبدل به انگیزهبه گونه
تر مکننده کواقعیت، چون امری تهدیدی اصل اندیش، ولی نمایندهزادآ مستقل و «من»جانب به اصطالح 

جای  هسائق تابع پول، ب مستقل و اندیش وآزاد «من»شود. با تفاهم ایجاد شده میان به اصطالح درک می
 گرای سیاست همکارین شده است که تعینآ سیک، حال همکاری اجتماعی جانشینآنتاگونیسم کال

است این سیه داران با اتکاء بویژه بعد ازجنگ دوم جهانی شد و سرمایهها، بهکراتطبقاتی سوسیال دمو
 باشد. داران میسرمایه که رفاه کارگران وابسته به رفاه توانند تبلیغ نمایندمی
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یافت.  غییرت گی سپهر مصرف نیزی روانشناسی روزمرهشناسانهی آسیبچنین چهرهبا یک چنین تحولی هم
نامیک دی غیر سطح شدن ونما گشت که به دلیل هممصرف این آموزه سرشت شناسی سپهرآسیببرای 

رد استفاده توانند مومی مفهوم کالسیک کمتر گردیدن روزافزون ساختار سائق و منش، نشانگان بالینی در
انگانی ه، نشدر درون خود محدود شد قالب نشانگان کالسیکی و تر درگیرند. نشانگان جدید هرچه کم قرار

یت سالم، چارچوب کلیت شخص ی بالینی درپیکربیگانه رکردیبدکا مثابه بیان ناقص وکه بالفصل به
 الایک موجود کامه ب ترشود، زیرا خود کلیت شخصیت هرچه بیشنمی مشخص شده بود، دیگر پدیدار

روش تمام کارکرد ف وگونه که چنین موجودی به شکل شخصیت تام مبدل شده است آن پارچه و بیماریک
تغییر  گرپیروی ود ااهای واقعی سائق، بلکه گرایشاین تغییریابی نه تنها وازنش نیاز آمده است. بنابراین در در

 «شنقاب من»اندیش هستند که تصویر بیمارزای به اصطالح آزاد «من»اجباری کلیت ساختار سائق و 
 نمایند. ین مییخریدار و فروشنده را تع

تالالت رفتار اخ شکل  بدکارکردی روانی و تولید تمامی نشانگان بیمارزایش در شناسی سپهرآسیب در اگر
 گرائی، رفتارشناسی سپهر گردش توسط کمالآسیب ااشوند، دقیقمی یابند و پدیداراهمیت می کنند ورشد می

مشخص  یافزائارزشفرایند  گرائی حداکثر آن برایمعنای کارکرد انتزاع کلیت رفتار در قالبی، خودکاری و
اصل  برابر پریشی را بیان شورش اصل لذت دریا روان نژندی ونشانگان کالسیکی روان گردد. اگرمی
سپهر گردش توسط یکپارچگی نوین  اعتراض در این نظام ترجمه نمائیم، عامل شورش و کننده درمنع

 نو مالیم و ت، به معنای کار مزدی، ازاصل واقعی همکاری اجتماعی اصل لذت، به معنای شوق خرید، و
نقاب »ی دربرگیرنده در شکل بهنجار و ون نابهنجاریملغاء شده است. بدین ترتیب اکن ااگرایش خطر وبی

ها را به عوامل کارگزار آن «نقاب منش»این  آمده وی خریدار و فروشنده دریکپارچه کننده اا وسیع «منش
رانده نژندی کالسیکی به مقیاسی به عقباصل لذت، الکن دگرپیرو، تبدل کرده است. لذا نشانگان روان

 افزائیرزشایافته، از پیش تحت فرمامین نیازهای استقالل سازی روزافزون کار وشوند که فرایند تابعمی
نوعی  اا نژندی کالسیک، گرایشکارکردی روانانگان بدت کرده باشند. به جای نشداری پیشرفسرمایه

نژندی منش، منش وسواسی، نسبت به زیباسازی کاالئی پدیدار شده است که دیگر نه بیان تکامل روان
زیباسازی  ثانوی توسط یی یک تغییر اجبارکنندهروانی، بلکه منتجه –بدکارکردی اولیه جنسی  ناقص و

 باشد.کاالئی می

لحاظ زیباسازی کاالئی بدون نشانگان که تضادهای ه ب قابل بازتولید و وار واسی تودهاین منش وسو
را  مصرف شخصی تصویر بیمارزای سپهر گردش و اااند، اساسیک شکل انحرافی ادغام شده اش دردرونی

شود: یم اکنون تا حدودی به دو بخش تقسیم جا وداری اینی سرمایهکند. تصویر بیمارزای جامعهین مییتع
روانی،  یک تصویر سطحی تغییریافته و بدون نشانگان کارکردگرائی تام منظر زیباسازی کاال، در نخست، از

زیرین،  سطح شود. دوم، تصویر نشانگان بالینی درگرای فروش منتج میتصویری که از کارکردهای تام
 شود.ای تولید نتیجه میگرکارکردهای تام ی روانی، که ازیابندهیک تصویر بدکارکردی رشد
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 چشم اندازها:

 ی یک روانشناسی انقالبیها و وظیفهروانی توده فقر – 1

گاهانه آ جانب مارکس را تاریخ نفی کرده است و پردازان بورژوازی معتقدند نظریه فقر مطرح شده ازنظریه
 وجه عبارتند از:کنند. این دو وجه مطرح نموده بود، تحریف می دو نظریه مارکس را که در

 اش طرح کرد وشکل مطلق نه در شکل نسبی آن و ی مزد و دری فقرش را دربارهمارکس نظریه – 1
ی میان کند، بلکه فاصلهتنزل نمی اای کارگر مطلقهمراه با آن وضعیت زندگی طبقه شد که مزد و متذکر
 یابند.انکشاف می رهم دیگه مزد نسبت بر به ضر جهت مخالف و دو سود سرمایه در مزد و

اش افزوده فعلیت باشد که روزانه برروانی می مادی، بلکه فقر نه پژوهش فقر اامارکس عمدت نظریه فقر – 2
مایه ی طبقاتی علیه سرمبارزه گیرد که برای آگاهی دربرمی زندگی را در های بیشتری ازساحت شود ومی

داری دوران سرمایه توان اضافه نمود که دراست. می لحاظ سیاسی بس عمده شدهه شناخت این نوع فقر ب
ها تغییر حال پیشرفت را به نفع اولی در ی میان کشورهای پیشرفته واکنون سود انحصاری فاصله جا واین

جائی  اندساخته واراصطالح مرفه نیز تودهه هم دیگر فقر روانی را در کشورهای ب داده است. این سه وجه با
 ، و یک سمت سرمایه در دارانه میان تولید ارزش مبادله ورون ماندگار تولید کاالئی سرمایهکه تضاد د

د یابد. رشروزه تشدید می ویژه ارزش مصرف نیروی کار، در سمت مقابل هرهای مصرف، بهتخریب ارزش
وم، فرایند ی تولید، دزندگی: یکم، فرایند فن سه سپهر واقعی در طرفی کار را برای کارگر در نیروهای مولد از

شدید ت کند ومی ترتر و انتزاعیتر، یکنواختکنندهمحتواتر، محدودسوم، گردش کاالها، بی خود تولید و
زائی منش را مدام افزایش سازد که آسیبساده کردن کار مبدل می آهنگ کار، خودِ کار را به انتزاع کار و

ی هدارانه به نقطفرمامین شرایط تقسیم کار جدید سرمایهسازی انسان تحت دهند که امروزه در تابعمی
 اش رسیده است.اوج

د. انسان کنپا با تولید خود را بازتولید میهم سطح مصرف گسترده و در یک چنین تضادی خودش را نیز
 مفهوم انکشاف کیفی ها درگیرد که برای تخصیص آنکمیت بزرگی ازکاالها قرار می برابر در اامطلق

ای یلهزندگی حسی انسان وس ترشود. هرچه بیشمی تربیش ناتوان اش بیش ازمعنوی های حسی وتوانائی
تر نامحسوس گردند واش محو میگردد، به همان اندازه هم حسییات واقعیسرمایه می افزائیارزشدر 
اند، نیروهای سائق جنسی خود گرفتهه ی مادی شکل جهانی بآن جا که امروزه نیروهای مولده شوند. ازمی
 تخصیص جهانی این نیروهای مولده به تنگنائی و جنسی، در –های روانی ای، یعنی توانائیزیست مایه –

 اند. غلطیده گی دردرمانده

 داریاقتصاد سرمایه طبق نظرمارکس تبدیل نیروهای مولده اجتماعی به نیروهای مخرب که امروزه در
چنین خودشان را در چارچوب اقتصاد روانی سائق اجتماعی هم بازتولید شوند، همد میاکنون بازتولی جا واین
ال فراگیر و در اشک آسا ویک تخریب روانی غول ها را دراکنون تمام انسان جا وداری ایننمایند. سرمایهمی
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وار، مورد هشکل تود درهای روانی غیره، یعنی بیماری شیفتگی وماندگی، خودگوناگون چون اختگی، کودک
 داده است. تهدید قرار

 گیرد: نخست، الف، نابودی فیزیکیشکل صورت می ی اجتماعی در دوتخریب بس بسیار نیروهای مولده
فروش  دلیل: نابودی به علت عدم ، نابودکردن وسائل تولید و مصرف به دواسرمایه مانند بحران اقتصادی، ب

خرج  ملیارد دالر15۱بازار که ساالنه مبلغی در حدود  ها درداشتن قیمتگهنابودی به خاطر ثابت ن ها وآن
 های نظامی. ، تولید سالحبایونان،  عنوان مثال نابودی مرکبات دربهدارد، برمی

برای  هائی کهبخش جلوگیری از خودکار شدن در در لحاظ کارکردگرائی مثالا ه دوم، الف، نابودی سرمایه ب
ارگیری آن کبه ، تخریب مدام انرژی روانی درباشده، ریزی، ورشکستگی برنامهاباشد، بسودآور نمیسرمایه 

 وار دری تودهنژندانهبرجائی تعادل روانی رواندفاعی، مانند وازنش، که برای پا اشکالی از مصرف انرژی در
تخریب  داری درقعی سرمایهی واهاها همگی کنشباشند. اینسرمایه ضروری می افزائیارزشجهت 

عقالئی  طبیعت ابعاد بسیار وسیع غیر حالی که سلطه بر باشند. درنیروهای انسان می ااعمدت نیروهای مولده و
ق همان نسبت نیز از طبیعت واقعی سائه شوند، بروزه فاجعه آمیزتر می این ابعاد هر خود گرفته است وه را ب

 آن گردانند. شوق برآمده از و «ی خریدتجربه»زدائی شده است تا آن را تابع درونی انسان طبیعت

فروید  ی آلمانی بود. گرچه نیچه وسخن گفت گوته نویسنده ی بیمارجامعه هائی که ازاولین انسان یکی از
گذاردند باقی سازند سخن به میان آوردند ولی علل آن را یا بازنگفتهگرایشاتی که جهان را بیمار می هم از

های ردهپس پ گشت در سطح توصیف فراتر نرفتند. این تنها مارکس بود که برای اولین بار قادر یا از و
 یمثابهاش بهوارنگهای رنگاین نظام، خود جامعه را همراه با ایدئولوژی در هامستورکننده ایدئولوژی

 نماید. عامل بیمارزای کشف راز

یگر، سوی د های روانی درتشدید بیماری یک سو و ر تشریح تضاد بین رشد ثروت درامروزه باید درکنا
ین دالیل چننماید، همهای استثمار اقتصادی را روشن میهمراه با دالیل نقد اقتصاد سیاسی که مکانیسم

ه را برمال رمایس یعنوان استدالل سیاسی روانشناسانه که تاثیرات بیمارزای سلطهبهنقد فقر روانی را 
مورد منشاء مزد، سود،  سازد، به خاطر اهمیت آن مورد واکاوی قرارداد. بنابراین دیگر تنها توضیح درمی

ت بسیج آنان کفای سازی کارگران وآگاه این نوع مسائل به تنهائی در قیمت، سرمایه، اجاره، مالیات و
 نژندی وهای روانهای روانی چون بیماریبیماریپردازش به علل نرخ رشد روزافزون  کنند ونمی
یز به ها نهای ارتباط میان انسانهای اعتیادی، بیماریگرایانه، بیماریهای کارکردپریشی، بیماریروان

ادی انقالبی ی انتقسان یک نظریهبسیج کارگران مبدل شده است. بدین ترویج در تبلیغ و موضوع آگاهی و
ات که به رسوبسرمایه نماید بدون آن مزدی و به تضاد کار اش را منحصرکاربرد سیاسیکه فقط افق 

سیج ب های عدیده ای درتوجه بماند، با دشوارییا کم توجه وبیمارزای آن در ساختار روانی منش کارگران بی
 .رو خواهد شدهآنان روب
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نونی که تنها به رفاه مادی لم داده است داری کی سرمایهجامعه ی یانوس سرمایه درنخست افشای چهره
داری کند، نه تنها مبارزه طبقاتی با استثمار سرمایهدر قبال آن سکوت می انگارده وولی فقر روانی را ندیده می

بگیران آن که مزد نماید. نخست بعد ازلحاظ ذهنی نیز آن را قابل درک میه سازد، بلکه بعینی می را مادی و
ند، یعنی توانند استوار باقی بمانداری میروان اجتماعی در مناسبات سرمایه ه قیمتی اقتصاد وآگاه شوند به چ

نیروی  روانی شدن معنوی وتالش روانی نیروی کار، به قیمت اخته به قیمت مکیدن روزافزون اقتصادی و
ند. دهدست می را ازشان قیمت اهمیت اجتماعی ماشین به هر مبلمان و کار، رفاه به معنای داشتن خانه و

گرساختن کاالها با برمال شدن غیر انسانی بودن روابط زیبا جلوه به دیگر سخن تاثیر رازآمیزانه و
ی کنار افشای موازنه دهند. اگر دردست می های عظیم، نقش خودشان را ازداری، یعنی آگاهی تودهسرمایه
 نشان داده شود که مثالا  ی رفاه تشریح گردد ومعهاصطالح جاه ی روانی بچنین موازنهاستثمار هم سود و

میان  برند که درهای روانی رنج میبیماری میلیون نفر( از 17،8های بالغ )انسان 27،8٪آلمان  امروزه در
 و ٪۹،8آن به ترتیب اختالالت عاطفی با  بعد از باالترین رقم را دارد و ٪15،8ها ترس با  این بیماری
ا هاین بیماریه دارند که سن افراد مبتال ب قرار ٪5،7گردان با داروهای روان سط مصرف الکل واختالالت تو

 گردیم. وار آگاه میی روانی تودهگه به ضایعات واردهکند، آنرا ده سال کمتر از افراد سالم می

های روانی برآورد علل آن را بیماری ٪۹۱ ااانسان خودکشی کردند که تقریب هزار ۹آلمان  در 2۱1۹سال  در
باشد، آنگاه ایدئولوژی می 36٪نرخ  بالغ بر های روانییماریکردند. جایی که حتی بین افراد شاغل نیز ب

 [ 1].گیردمی ظن قرارمورد سوء اای مصرف به خاطر مصرف نهایتجامعه

ها به خاطر کسب هژمونی تدوین یک سازی تودهدرآگاه انقالب سیاسی و ترین وظائف درمهم یکی از
ال نماید که تمام اشک باید آشکاراساس روانشناسی استداللی است که می ی بیماری برنظریه درباره

آن شرایط خودشان را در اشکال  پذیری تحتجامعه تقابل با شرایط کار و های روانی درتدافع ها ومقاومت
 یک اهرم سیاسی دره توان بها را میدهند که آگاهی به این واقعیتیهای روانی بروز مناگون بیماریگو

عامل  ها دربرگیرنده یکی طبقاتی مبدل نمود. چنین نظریه باید اثبات نماید که این نوع بیماریمبارزه
 تثماری واسبرابر مناسبات  باشند، یعنی همانا سرپیچی هرچند ناخودآگاهانه درمترقی می کننده وواژگون

یافته یباید این عامل تجل ی فامیل. به بیان دیگرعرصه چه در مصرف و سپهر سپهر تولید و سرکوب، چه در
بدل ی بیمارزای مآگاهانه در تقابل با جامعه ی مقاومت غیرفعال به مقاومتی فعال ومثابهها را بهدر بیماری

جه متضاد دو و داری را ازسرمایه های روانی ریشه گرفته ازکرد. این نظریه بایستی ثابت نماید که بیماری
 داد: باید مورد کنکاش قرار

ان نقص، عنوبهسرمایه که بیماری را  افزائیارزشنقطه نظر  بهداشت عمومی، یعنی از قطه نظرن نخست، از
 د.ار را بزنازک عصیان نیروی کار برآورد کرده تا بتواند بدان برچسب فرار نامفید بودن، سرکشی و



85 
 

 گریز از شرایط تحمیلی کار و ی مقاومت ناآگاهانه ومثابهمزدی که بیماری را به نقطه نظرکار دوم، از
عنوان نشانگان امتناع از کار برنما بهکند جائی که بیماری خودش را پذیری تحت آن تحلیل میجامعه

 گرداند.می

رویج ت تبلیغ و یک موضوع بحث عمومی دره وار را بروحی توده –های روانی بنابراین باید بتوان بیماری
جوئی با ی ستیزهها را به عامل آگاهانهی بیمارزا مبدل کرد تا فقر روانی تودهجامعه گری ازروشن سیاسی و

افشای سیاست بهداشت عمومی که قصد دارد  شد در روشنگری و سان باید قادراین نظام ارتقاء داد. بدین
نهان این پ زای جامعه را پنهان سازد، راززند تا خصلت بیماری شانسی او جابد ماری را سرنوشت فرد وبی

 ی طبقاتی مبدل سازد. مبارزه یک ضرورت سیاسی دره سازی را آشکار کرده تا آگاهی به آن را ب

 –ف ضع»یا  ی فامیل وبه عرصه های روانی را رازآمیز وکه روانشناسی بورژوائی علل بیماریبه خاطر آن
 شده دریریزای و شالودهگشت با تدوین یک روانشناسی اجتماعی پایه نماید، باید قادرفرافکن می «من

له با آن گردش به مقاب تولید و سپهر عنوان عامل اساسی بیمارزای دربهسرمایه  افزائیارزشافشای فرایند 
یم های عظسازی تودهاش و در آگاهجوئیستیزه روشنگری وروانشناسی پرداخت. هدف این روانشاسی در 

های تدافعی چیزی جز کنش عنوان واکنشبههای روانی دادن این حقیقت باید باشد که بیمارینشان
ی انسان این نظریه باید بتوان مقولهه باشد. با اتکاء بی بیمارزای نمیبرابر جامعه ناآگاهانه اما سیاسی در

 ر قادر به کار ورژوائی انسان سالم معرف نیروی کارا که از نقطه نظر بهداشت عمومی بو بیمار سالم و
نقالبی ا سازنده وی واژگونانسان بیمار کسی که این توانائی را ندارد، حال به مقوله سرمایه و افزائیارزش

وئی علیه جروشنگری و ستیزه افشاء در ی مقاومت وبیمار مبدل نمائیم، یعنی به نظریه انسان سالم و از
 این جامعه. مقوالت بهداشت مسلط ایدئولوژیکی در

ذا ل ی کار وشدهبرابر شرایط تحمیل های روانی یک عامل مثبت، یعنی مقاومت درشرح دادم که بیماری
قاتی طب مبارزات یک اهرم سیاسی دره ها بآگاهی به آن تواند درکنند که میخود حمل می آن را با اع ازتنام

 ه درکنند کمنفی را هم با خود حمل می چنین بارها همشد که این نوع بیماری مبدل شود. اما باید متذکر
دیدن واقعیت منجرگردد و به  خسران از گرائی وتواند این ضعف به واپسعدم آگاهی به علل بیماری می

 تفاوتی سیاسی ره برد.ناشکیبائی آنارشیستی یا بی

توان تنها به یاری معیارهای سیاسی انجام ی عظیم را نمیسازی تودهشرایط کنونی آگاه در ر وضحال حا در
 ایجاد جوی سالم میان ای نشده درلحاظ کیفی شئیه اشکال ارتباطی و ب داد. امروزه تشکل سازمانی و

ازمان س راتب درن سلسله میتعی دهی وگی سازمانهافراد اهمیت بسیار زیادی را پیدا کرده است. چگون
 «من»گی بدین ترتیب به زند باال به پائین است و مبارزه با آتوریته منفی که خواستار اطاعت از باید درمی

ی مثبت با توجه به نقش آتوریته دهی کلکتیو وسازمان بخشد با اشکالی ازشده تداوم میضعیف اتمیزه و
ی لذا بخشی از مبارزه ای ورد نیز آن را به آگاهی تودهاین مو پاسخ داد تا در مبارزه با آتوریته منفی در

که به  چه در روند گردش فرایند تولید و کمی چه در طبقاتی مبدل ساخت. بنابراین با تمام وجوه کیفی و
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 وجوه و نفی این ی کیفی دریک مبارزهه منجر شود را باید ب شان از هم دیگرجدائی شدن کارگران واتمیزه
رک زندگی ترین محکنندهینیعنوان تعبهها بدل نمود تا بتوان آگاهی به نیازهای واقعی را آنشرایط تحقق 

رفتن پتانسیل انقالبی آنان جلوگیری هدر ها درآورد به نحوی که ازدهی انسانعاملی در سازمان جمعی و
 کرد.

جامعه  این با فرایندهای بیمارزای درای زمان بایستی مبارزهدارانه هممبارزه با مالکیت خصوصی سرمایه
یت جدا از مالک سازی جامعه را نه امری انفرادی وبهبود های روانی وکه بتوان مبارزه با بیماریاینشود تا 

 یک هژمونی سیاسی غالب درآورد. دره ی امری خطیر علیه مالکیت خصوصی بمثابهخصوصی، بلکه به
 های فراوان وها نسخهشان برای بهبود بیماریهای بهداشتسازمان داری وهای سرمایهحالی که دولت

شده را آشکار پیش تجویز های ازکنند، باید تئوری انقالبی راز این نوع نسخهزیادی را تجویز می بس بسیار
این جامعه معرفی کند. اگر امروزه خصلت  ی بیمارزای دروارگی کاالئی را عامل عمدهبت نماید و

د، انقالب انخود گرفتهه شمول باین نظام، خصلتی جهان معنوی در ترین چیزهای مادی وشدن بیشاالئیک
عور ش ها که درروشنگری علیه آن اش علیه این نوع خصائل تنها درسیاسی برای استوارساختن هژمونی

لکتیو ی طبقاتی با خصلت کزهبنابراین تحقق یابد. لذا سازمان مبار تواند درک وانسان رسوب کرده اند، می
 ری نوینی ازتصوی ها وهتواند تصویر جدیدی از فقر روانی تودی کاالئی میگوارشعور متکی به افشای بت و

رمایه را طرح تحقق س تولید و مبارزه با سپهر عنوان تصویر انکشاف جهانی حسییات انسان دربهمناسبات را 
دمی های آخصلت رهائی کامل حواس و اندازی درخصوصی را به چشمافق مالکیت  رفتن از ریزد که فراتر

ن صرفاا نمود محسوس ای مالکیت خصوصیکه  طورهمان»گونه که مارکس مطرح کرد تبدیل نماید آن

ل غیرانسانی تبدی ای بیگانه وهمان حال به ابژه در ]موجودی[ عینی و واقعیت است که انسان برای خود

 گذارد که ]اثبات زندگی[ آدمیاین واقعیت را به نمایش میمالکیت خصوصی ه ک طورشده است، همان

دست ه ب] دست دادن واقعیت خویش و یافتگی او همانا به معنای ازهمانا بیگانگی زندگی اوست و واقعیت

ملموس  و محسوسباشد، فرارفتن ایجابی از مالکیت خصوصی یعنی تملک آوردن[ واقعیتی بیگانه می

، الواسطهبتوسط آدمی، نباید صرفاا به مفهومی  دستاوردهای انسانی برای آدمی و دگی انسانی، وذات و زن

مام ت شدن استتباط شود. آدمی ذات تام ومالک یا صرفاا به مفهوم تصاحب کردن و کامروائی یک جانبه و
سانی روابط ان کدام از هرگیرد. اختیار می تمام یعنی به عنوان یک انسان کامل در ای تام وخود را به شیوه

نند امهاش،های فردیبه طور موجز تمام اندام ورزیدن وعشق کردن واو با جهان یعنی دیدن، بوئیدن ... عمل

ت جهیا  وشان عینیگیری اجتماعی هستند، جهت اا صورت مستقم لحاظ شکل و هائی که ازآن اندام

ن روابط گیری ایبژه است: تملک واقعیت آدمی؛ جهتایا  نسبت به عین یا ابژه، تملک آن عینگیرشان 

یرا اگر انسانی است ز رنجی انسانی و فعالیتی ای از واقعیت آدمی است[،نسبت به عین یا ابژه، ]جلوه

  [2.«]دهیم، بیانگر خرسندی شخصی آدمی است نظر قرارلحاظ انسانی مد را از رنج

 تارسائق به یاری سازمان اشتراکی ساخ تغییر – ۲
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رآورد سائق انسان ب تاثیرگذار بر گردش را تنها مکان واقعی زیباسازی کاالها و مصرف و توان سپهرنمی
ازمان کار س ی تقسیم کار وپذیری ساختار سائق به واسطهقالب دادن وشکل تولید در تاثیر سپهر از نمود و
گیرد، یم ی تولید سرین است که زیباسازی کاالها نخست در عرصهداری غفلت نمود. واقعیت چنسرمایه
پا با آن به اقشار گوناگون  قول هم زمان وکند، بلکه همهای مصرف را تولید میای که نه تنها ارزشعرصه

ی تولید، عرصه این رو در دهد. ازشان را نیز میحسب مقدار پول موجود در جیب به ارزش مصرف را بر
یمت متفاوت لحاظ قه ب ها، کاالهای متنوع ومقدار پول مشتری گرفتن اصل رقابت و نظر گان با درتولیدکنند

شوند قول به مصرف را برای افراد  ای که قادرها را آسان سازند به گونهنمایند تا فروش آنرا تولید می
 عملی نمایند.

 ی تولید درشعور توسط قولی است که عرصه کاریعمل دست دهد دری گردش رخ میعرصه چه درآن
صرف قول به ارزش م تورم و یافته میان ورشکستگی وارضاء مصرف تعهد کرده است. الکن تضاد تشدید

 ویژه ارزش مصرف نیروی کار ازهای مصرف، بهتخریب واقعی ارزش یک سو و ی تولید ازجانب عرصه از
ی واری را که جامعهروانی توده باشد. فقرعلیه نظام می ااسازد که گرایشدگرسو، پویائی را آزاد می

تضاد آشکار نسبت به خوشبختی  آفریند درفرایند بازتولیدش می اکنون در جا وداری اینسرمایه
شدن شعور آلودهباید به مهحل این تضاد می اش قراردارد. بنابراین دری مصرفشده جامعهسازیصحنه

 گی است، توجه کافی مبذول کرد. آلودهآغازگر این مهتوسط سپهر تولید که 

ی صنعتی، دست فکری صنعتی به جای کار سازی کارجانشین امروزه با توجه به سومین انقالب صنعتی و
این ها، قبال ماشین پذیری آنان درتحرک های خودکار وطریق ماشین فکری از کنترل کارگران توسط کار

های بسیار مدرن برای سوئی ماشین شود. ازمی کارگران خواستار جدیدی را ازی های کیفنظام خواسته
واره با کار را همها کارگیری همین ماشینگر بهسوی دی شوند، ازکارگران به کار گرفته می و کنترل کار
ی وکارگران غیرمتخصص مصرف نیر از زنند که عمالاهای کمتری ضمن کار پیوند میمهارت شناخت و

 کنند. گردش تقاضا می ی تولید وهر دو عرصه تری را دربیش کار

 به ترهای خاص سنتی، بلکه هرچه بیشتر توسط آموزشهای آموزش کمزمینه مدرن در امروزه کارگر
یابد قابل تعویض، یعنی آموزش به خاطر آموزش، تعلیم می های تغییریابنده ومهارت ی شناسائی وواسطه
ن سازد. ایتری در قیاس با گذشته برخوردار میعقالنی بیش روانی واز تحرک را طور متوسط اوکه به 

اش محدود کرد جائی که کارکرد جزء ی کارگر وجزء شدهی کارجزءتوان تنها به عرصهنمی واقعیت را اما
ه ه گسترده ساختی جامعمشکالت در پهنه تضادها و تا شناسائی و داوری اااین واقعیت خودش را گرایش

یعی را یا گرایش وس زمان یک آمادگی وعقالنی کارگر مدرن هم تر فنی واست. بدین ترتیب تحرک بیش
چنین اضافه نمود که کارگران باید همآزادسازی سیاسی را فراهم آورده است. می برای فرایندهای شعور و

ارند ترین خویشاوندی را دشان کمصصیشوند که با سطح تخمتخصص امروزه مجبور به انجام کارهائی می
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قابل با سازمان ت یک تضاد سیاسی دره ب ااغیر تخصصی گرایش کار چنین تضادی بین آموزش تخصصی و و
 کارمنجرشده است.

تضادهای بس عظیم مبدل به  به علت بحران و پذیریاجتماعیا سپهر  تولید و باز این روزها سپهر
 جهان مدرن جهان کار، شناسائی و اند. درشعور انسان شده ار سائق وساخت ی تحولی بزرگ درخمیرمایه

طریق فامیل تداوم یابند وقتی که انتقال دانش ضروری  توانند نسل به نسل ازهای ضرور دیگر نمیمهارت
جا نآ ی فامیل خارج شده است. ازاز حوزه پذیریاجتماععنوان فرایند تعلیم آغازین در بهبرای فرایند کار و 

این  هداری با عطف توجه بتعلیم آغازین دچار خسران گردیده، حال سرمایه ی سنتی فامیل درکه وظیفه
 ذیریپاجتماعگزین دهد تا آن را جایکردن تعلیم از خود نشان میی فراوانی را به عمومیتغییرات عالقه

 ی وهای اساسی، یعنی آموزش شناسائآغازین توسط فامیل گرداند، بدین معنا که تعلیم به اصطالح مهارت
قابل  های قابل تعویض ومنطبق با خواسته خوان وقابل مبادله را که بایستی هم های قابل تعویض ومهارت

سان شعور ان عنوان آموزش آغازین، از پیش دربهی وظیفه و مثابهمحل کار باشند، را بتواند به مبادله در
 جاسازی نماید.

خ طرفی سن اجتماعی جامعه بدنبال دارد. از –کارکردهای روانی  ما یک واژگونی عظیمی را دراین وظیفه ا
طرف  از دارد وشده اعالم میملغاء نقطه نظر سرمایه غیرعقالئی را از طریق فامیل و محکم از تعلیم سفت و
ارهای گیرند تا با فشمی پذیرنرمش های سائق و اهداف سائق تغییریابنده وجای آن را ابژه اادیگر گرایش

رویدی سان در روانشناسی فبا کمترین برخورد ممکن انطباق یابند. بدین خارج از جانب فرایند کار برآمده از
رایط ش کرد، درفامیل نقش بسیار مهمی را ایفاء می ی اودیپ درروانشناسی عمومی بورژوائی که عقده و

ال ح خلوت نظریات روانشاسی محکوم شده است وحیاتنشینی در به گوشه اش کاسته ونقش کنونی از
 یهای جامعهتر خودش را با خواستهفامیل هرچه پرتوان جدا شده از قبول مسئولیت در و «من فردگرا»

 سازد.مصرف منطبق می

 مانند واجتماعی نابینا می ی اقتصادی وکنندهاغلب روانشناسان نسبت به تاثیرگذاری نیروهای متحرک
اکنون  ا وجداری اینی سرمایهی اجتماعی جامعهیا دیالکتیک شالوده ها وکیفیت منازعه میان نسل اااساس

ه فامیل کامل نظام ارجاع ب ااکنند. با لغو تقریباند را درک نمیاجتماعی پیوند خورده –که با تغییرات روانی 

دید علمی ج –های فنی اند تا با مسیر نوینی که عرصهشده این نظام دور تر ازامروزه جوانان هرچه بیش
جاع به های وابسته به ارکه تمامی فضلیت ایجاد کرده اند، خودشان را تطبیق دهند. بدین ترتیب در حالی

ازآمیزی ها را رگردند، حال جای آنتر میرنگروزه تاللوشان کم هر شوند وتر میانگیزهبی تر وفامیل سست
ئولوژی چون کارکرد ایدی معینی همکند و تا درجهداری اشغال میبالفصل تولید کاالئی سرمایهاقتصادی 

 و ترازعنوان همکاران همبهکار  یا سرمایه و کند ومی هائی چون پول کارنماید.  ایدئولوژیسنتی عمل می
دهند.  رارق تاثیرن جوانان را تحتتوانند روافامیل مقدس می مراتب موثرتر ازلحاظ حقوقی متساوی، بهه ب
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ی مصرف گرفته است تا شعور جوانان را روانشناسی را جامعه سنتی در «من –فرای »بنابراین اکنون جای 
 شان، یعنی پول، سمت دهد. دسترسیی قابلابژه دست آوردن خدای ناسوتی وه ب در

یر قدیمی وپاگهای دستتعداد زیادی از سنتشدن طرفی به دلیل عقب رانده امروزه جنبش سوسیالیستی از
 این نظام و جانب دیگر خود رازآمیزی اقتصادی در اند، الکن ازدست آوردهه تری را بوسعت عمل بیش

آیند، شعور انسان چون چکش فرود می آسای تبلیغات که مدام برکاری شعور انسان توسط ماشین غولدست
 ست.ای مواجه کرده اسازی این تبلیغات را با مشکالت عدیدهثیترویج سیاسی در خن کاربرد تبلیغ و

ن مرزها آ در مبادله سمت دهد و ها را حول محورهای پول وحالی این نظام کوشاست تا مناسبات انسان در
وانان دهد که جمی را نشر ای از اشتراک )کلکتیو(اندیشانهساده یا آن شکلی خام و محدود سازد، اما در کنار

اعتراض به آن  هایی با خصلت اشتراکی درسازمان هایی در اشکال خام ازآئیرا مشوق به گردهم
 ها با اهداف استراتژیکی روشنگری واعتراضات انسان نماید. بایستی توجه نمود که اگرها میمحدودیت

قرن گذشته، رسوالن  7۱و 6۱های جوئی با آن محدودیت همراه نگردند، مانند جنبش جوانان در سالستیزه
 درخود ضرر وهای بیآئیبه گردهم داری همواره قادرند به مرور این اعتراضات را کانالیزه کرده وسرمایه

زیست، امروزه اعتراضات نسبت به محیط توان نسبت به این اعتراضات، مثالابسته مبدل سازند. لذا نمی
 ی آن دراین اعتراضات که منشاء فکر گرا دری نیروی واپسدربارهتوجه ماند، بلکه بایستی با روشنگری یب

داند ن میچارچوب این نظام ممک ای که تغییرات اساسی را تبلیغ ولی دری هگل است، یعنی فلسفهفلسفه
انند توجوئی علیه آن برخواست، وگرنه این اعتراضات را میباشد، به ستیزهلذا خواهان حفظ نظام می و

داری سمت دهند و پنانسیل انقالبی این اعتراضات را های سرمایهجهت خواسته ون ال گور دررسوالنی چ
 خاموش سازند.

تواند یها، مجانب اکثریت انسان شده ازاین نظام، هرچند صوری و پذیرفته برابری در ایدئولوژی فراگیر
رائی به کلکتیو در انکشاف تبدیل فردگخدمت بازسازی یک شعور  ی تغییر بنیادین درریز خمیرمایهشالوده

شود انکشاف فراتر فردیت توسط یک فرایند تاریخی زمانی حاصل می»فردیت واقع شود. طبق نظر مارکس 
ن ای شدن روزافزون مناسبات تولیدی درفرایند اجتماعی این رو در از [.3«]شوندآن افرادی قربانی می که در

ی مدرن بایستی در ارجاع به مراجع روبه زوال دارند و جامعه ها وسنت نظام که بخش اعظمی از

آگاهی اکثریت عظیم سازد.  بسیج و ای دررا شالوده «بیمار –من »و  «من –ضعف »اش روشنگری
 ناپسند، بلکه برعکس باید امری ناهنجار ورا نمی «من»های اشکال ضعف به این نوع ازراجعروشنگری 

نشاء که م «من»نوع ضعف  مورد هر برای بسیج تلقی نمود. جائی که روشنگری درکارساز  امری مثبت و
ها از ر همبستگی و اشکال جدیدی از تواندآن دارد، می لذا فردگرائی حاصل از رقابت و و وارگی کاالتب در

ند رتمقدرقد «من»اعمال انسان جانشین گرداند. بدین ترتیب چالش با به اصطالح  تفکر و رقابت را در
ی همکاری پایه بر «کلکتیو –من »تواند به ساختاری از ی رقابت میصحنه بورژوائی قامت برافراشته در

 جوئی با سرمایه شکل دهد تا همکاری را برای ساختارستیزه های منفرد ولی شریک در روشنگری و«من»
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ه قول ها بتوان بی طبقاتی متحول گرداند تا به یاری آنمبارزه روانی در –یک هژمونی سیاسی ه سائق ب
به  ها وانسان به آهنگ خوش ترنم عشق انسان به خودش، به دیگر فردگرائی را «یخ مشتعل»مارکس 

ت گل همین جاس»نغمه سر داد که بلی  زندگی بدل کرد و بخش درحیات طبیعت را به سرودی جاودانه و
  «.صیدهمین جا بباید رق و
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