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 مقدمه 

این    به طبع انسان است که ابتداء مارکس از  بردنواقع پی موضوع روانشناسی مارکس در
که چگونه  واکاوی در دینامیسم آن  واژه استفاده کرد ولی بعدها با تالیف کتاب سرمایه و 

تحول    ترین مفروضات درکه شرایط کار اساسیاین  زند و رقم می  سرمایه سرنوشت آدمی را
 اند از کاربست این واژه خودداری نمود. روان انسان

داری  ی سرمایهمیان جامعه  یبه روانشناسی مارکس روشن کردن رابطهراجعبحث    از  هدف
مناسبات    شان را باید درآن است که علت   های روانی منتج ازباالگیری روزافزون بیماری  و 

  کار یسلطه  از  مانیفست  ها در این نظام واکاوی کرد. وقتی مارکس در تولیدی میان انسان
ای را  کار زنده، یعنی انسان، سخن راند، خود برهان روانشناسانه  مرده، یعنی سرمایه، بر 

ی عامل بنیادین  مثابهچهار وجه به  آن توانست بیگانگی را در  کرد که با نگرش در  ئهارا
های کار را عامل اساسی بیماری  های روانی اثبات نماید. مارکس بیگانگی انسان ازبیماری

شود، نسبت به  ثابت کرد که وقتی آدمی ذات مالکیت خصوصی می  ورد نمود وروانی برآ 
انتزاعی    چون سرمایه خود امری انتزاعی است، انسان را نیز مجرد و   گردد و کار بیگانه می

برای مارکس کارمی متذکر شد که چون    اش گردید و ی روانشناسیبیگانه شالوده  نماید. 
این    ، لذا دراستی  ی ارزش افزا  نه ارزش آفرینی و دارااهداف مالکیت خصوصی سرمایه

 شود. ای در تحقق آن اهداف مبدل مینظام انسان خودش به وسیله

« بخشی راستین از جامعه شدن»مارکس بیگانگی را شهروندی واقعی نامید که نشان آن  
ترین  عنوان اساسیبهمفهوم شرایط کار    ی طبع ازپس وقتی مارکس به جای واژه  [1.]است
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ساختار مشخص جامعه    روان انسان سخن راند، منشاء تاثیرگذاری را در  شرط تاثیرگذار بر
های شرح داد که کلیت پراتیک  نظر گرفت و   ها درمناسبات میان انسان  در شرایط تولید و   و 

صرف کاهش داد، بلکه چگونگی رفع   زدائیارتباط با روان را نباید تنها به تنش انسان در
از دیدگاه   شوند.کارگیری آن نیز به همان اندازه بااهمیت میبه  ابزارهای الزم در  تنش و 

نیاز انسان    ی پویایی را درریشه  شود و مارکس پراتیک موضوعی پویا و کیفی برآورد می
  دیگر   انسان با خودش، با  یسه رابطه  باید درداند که میجهان می  هایش در به ابراز توانش

یابی این سه وجه است که عشق آدمی، آن هم  عینیت طبیعت شکوفا گردد که در ها و انسان
از  در فردی  مفهومی  استقالل  و  فرد  کامل  دیگر  صحت  با  جانبه  دو  پیوندی  در  اما  اش 

تباط با  ار  کند. مارکس متذکر شد که تمام حواس آدمی درطبیعت تحقق پیدا می  ها و انسان
وسائل    رو   این  از  های انسان و ی توانائیشان که برانگیزندهباید در فعالیتعشق هرکدام می

چنان برجسته شوند تا همگی با  اند، آنجهان طبیعی  ارتباط عاطفی آدمی با جهان انسانی و 
دار  هدف  های فردیت، ابزاری فعال برای ابراز وجود آدمی شوند و هم به صورت ارگان

خود    هشود، باید کیفیتی انسانی ب چون هدف خودش مظهری از وجود آدمی می  دند وگر
صورت یک  ه  ورزم، بایستی ب که بدان عشق می  چه راآن  هر»ی مارکس  به گفته  گیرد و 

 آفریند تا انسان خودآگاه شود. این نیاز است که فردیت را میه آگاهی ب  و  «شود  نیاز ابراز

جوئی برای نفی آن موضوع  ستیزه  افشای بیگانگی و   این فرایند، روشنگری در  بردپیش  در
عامل بنیادین    ی این بیگانگی در این نظام و ی طبقاتی با شرایط تولیدکنندهاساسی مبارزه

  شود که درگردد. این حقیقت زمانی عملی میانقالب سیاسی می  برای ایجاد هژمونی در 
جداسازنده کار  شرایط  همانسان  یافشای  از  انسانها  که  است دیگر  کرده  متقاعده  را  ها 

ارضاء نمایند، به روشنگری علیه آن مبدل    دیگریکهایشان را جدا از  توانند خواستهمی
چون نیروی بیگانه،  هم  ساخت. نفی این شرایط جداسازنده که خود خصلتی انتزاعی دارد و 

چون انتزاع سرمایه منش    ی مارکس است و ظریهی بخش پویای ن کند، سازندهفعال عمل می
ی  ی مارکس هستهکردن این پویائی در نظریهبرجسته  نماید، عمالا ریزی میآدمی را قالب

پراتیک    دیگر بیان کلید فهم بیگانگی دره  عقالئی است که ریشه در پراتیک انسان دارد. ب
ه بایستی بتوان از طریق آن شرایط  خودانگیخت   ی فعالیت خالق و مثابهته است که بهفانسان نه

در انسان  چگونه؟  اما  کرد.  فراهم  را  آزادی  امکان  انتزاع  و  با  فراوان  چالش  بس  های 
شود عشق    ها بایستی قادرسازی اکثریت عظیم نسبت به آندر آگاه  این نظام و  پیکریافته در

ای که بتواند توانائی،  ها است، پاسخ گوید به گونهرا با عشق که عامل پیوند میان انسان
ی جمعی گرداند. برای  اراده  ها را مبدل به هدف و مناسبات بین انسان  شوق در  رغبت و 

ا همارکس عشق معادل آن چه زندگی است، معنا دارد، چه در فامیل، چه در مناسبات انسان
ای بالواسطه  انسان با خودش که باید به رابطه  یچه در رابطه  با طبیعت و   و   دیگریکبا  
گیرد که آدمی فقر رابطه  خود میه  ی عمل ب هتحول یابد. این حقیقت زمانی جامضروری    و 

حل این قید وادار   جوئی وچاره  را در   تفکر  را به قیدی متحول گرداند تا انسان نشسته در
خواست  شناخت  نماید  زیرا  واالترشود،  نیازی  فقر»ار  عنصر    «نازندگی» عنوان  به  «قید 

توان زندگی  باشد که با شناخت از آن میبنیادین سازنده در روانشناسی عمقی مارکس می
  واال در   یک نیازه  زندگی سامان داد تا خوِد آگاهی را ب   نقش آگاهی در  پرتو آگاهی و  را در

 جامعه گسترده ساخت. 
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متذکر در  مارکس  با  شد  انسان  نظام  تصورا  این  تصمیم  ین  افکارش  که  و است    گیرنده 
هائی وجود دارند که در پشت این افکار  واقع محرک  اما در  هستنداش  ی فعالیتبرانگیزنده
. بنابراین آگاهی  نیستآگاه  ها  اند تا انسان را به عمل وادارند که خود انسان به آنقرارگرفته

ا دقیق  اراده و   در  اا یزی جز شناخت به همان افکار دوسیده شده به انسان نیست که ظاهرچ   ا
عمل کارکرد ایدئولوژی    بخشند ولی درگیری فرد صورتی معقول به اعمال او میتصمیم

فرایند کسب آگاهی واقعی نسبت   . لذا درهستند  اند که مانع آگاهی واقعی آدمیقانون ارزش
در تقابل با    پا با انکشاف فردیت و زمان و همارزش که هم  ویژه شکلبه قانون ارزش به

های  توانش  استعدادها و   نه تنها  و   کندخودش رجوع  ه  شود، انسان باید ب فردگرائی فراهم می
را در ارتباط با عشق انسانی فعلیت بخشد تا با درک    هااش را درک نماید، بلکه آنبالقوه

انسانی    سه وجهی، عشق  یشان به دقایق تحقق فردیت در رابطهتبدیل  های بالقوه و توانش
 طبیعت متحول گرداند. ها و را به مناسبات میان انسان

ان مناسبات عنو بهطرفی عشق انسان را    اش ازوارگیاین نظام با بت  مناسبات تولیدی در
شده را جانشین عشق انسانی  از طرف دیگر مناسبات شئی  و   وازنشواقعی در هر سه وجه  

در ارزش  شکل  که  نحوی  به  است  تمام عرصهبیش  کرده  در  موارد،  زندگی  ترین  های 
  شود توضیح این واقعیت بود که تفکر در چه مربوط به مارکس میگرا شده است. آنتعین

کلید حل    آلیستی آزاد ساخت و های ایدههای شیوهچالهدام  زنجیرها و  تئوری شناخت را از
بر را  نظام  این  در  در  معضالت  کاالئی  تولید  استوار  تحلیل  نظام  که  کرد  این  تحلیلی   ،

ا دقیق  ی نظری نسبت به اجتماع شد و شالوده  ی  نقطه نظری دفاع کرد که زایش سوژه  از   ا
  یاین نظام رها گرداند. برای فهم نظریه  گی درشدهچیزگونروند    از انتزاع و   نظری را

و کانتی  تقابل  به  انتقادش  در  باید  نظریه  مارکس  مارکس  داد که  توضیح  ی  تضاد هگلی 
آن نظریه با انتزاعات پیکریافته  ه  گرداند با اتکاء ب   را قادر  ای را طرح ریخت که او ویژه

 داری به چالش برخیزد.  نظام سرمایه شمول دری اموری جهانمثابهبه

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

ی آب  هچیز، مانند قطر  ی آن دو تضاد هگلی در معنای فراینِد دربرگیرنده  ممکن نیست و 
تواند  کند چه حالتی مینظر گیریم، مارکس سئوال می یا متناهی در نامتناهی در در دریا و 

باشد که دو ضد، دو  پاسخ می  ممکن  کنند؟  پیدا  امکان وساطت  با هم  دهد  عنصر متقابل 
دیوار سفید    عنصر متقابل دو محمول از یک موضوع واحد باشند، مثالا   زمانی که این دو 

زن انسان    یا دو موضوع توسط یک محمول واحدی به هم ربط پیدا کنند، مثالا   و بلند است و 
ی دو عنصر متقابل زن  کنندهعنوان محمول وساطتبهمرد هم انسان است که انسان    است و 

عنصر متقابل    کند وقتی دو دیگر سئوال می ی این نظریه بارادامه  مرد است. مارکس در   و 
  دیگر یکشان با  شکل وجودی  مفهوم واحد انسان وساطت شدند آیا درمرد توسط    مانند زن و 

کننده هم شامل زن  عنوان محمول وساطتبهجا که مفهوم واحد انسان  آن  تناقض دارند؟ از
باشند؟ یا زن است  ای را دارا میشان چه مشخصههم مرد، پس در شکل وجودی  شود ومی

با خودش متناقض باشد. مارکس    تواند دیگرمییا مرد. یعنی وقتی مفهومی تعین یافت، ن 
ترین  داری آن هم در بیشی سرمایهجامعه  دهد اما در واقعیت ما با چنین تناقضی درشرح می
  شود که یک سر این تناقض زمانی ایجاد می  او  های زندگی مواجه هستیم. به نظرعرصه
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متقابل دو محمول از یک چیز  آن انتزاعی باشد، یعنی دو عنصر    تقابل نسبت به سر دیگر 
و  گرفته  منشاء  دیگری  وجود  از  که  است  انتزاعی  یکی  بلکه  مادیت  ه  ب   نیستند،  خودش 

 خودش را نهادینه کرده است.   بخشیده و 

کند که سرمایه انتزاعی است دارانه ثابت میی کاالئی سرمایهمارکس در رابطه با مبادله 
نه  که در فرایندی خودش را    مانیفست  مطرح شده درمرده    در واقع همان کار  کار و   از

شود. به نظر مارکس  مناسبات انسانی هم می  گرا درسازد، بلکه تعینجدا می  از کار  تنها
تولید شرایط عینی، مادی    هدفمند انسان در  تاریخ همواره فعالیت عینی و   ی واقعی درسوژه

ا اش دقیقبوده است که در این نظام با دو وارونگی اساسی  اشذهنی زندگانی  و  جایگاه این    ا
ی کار  نماینده  ی واقعی و ی سوژهمثابهاین نظام انسان به  شود. در ی واقعی وارونه میسوژه

عنوان انتزاع پیکریافته  به  مرده و   معَرف کار   ی محمول واقعی و مثابهسرمایه به  زنده و
ی واقعی، یعنی  این وارونگی سوژه  شوند. درتولیدی وارونه میمناسبات    شان درجایگاه

  شود ویا ابژه تبدیل می  اش به محمول واقعی اما محمولی وارونه وانسان کارورز، نقش
ه  ی واقعی اما وارونه را ب ی انتزاعی، نقش سوژهعکس محمول واقعی، یعنی سرمایهبر

مثابه خالق  ی وارونه، یعنی سرمایه، بهسوژهالعاده حال  این عملیات خارق  گیرد. درخود می
برنما می  و  تعینفاعل  که  انسان میکنندهشود  زندگی  این  ی  در  که  سرمایه  اکنون  گردد. 

ی شکل سوژه یا ابژه تنزل مقام داده است، در  ی واقعی را تا مرز محمول و عملیات سوژه
ی وابسته به سرمایه و دارنده  با این عمل زندگی انسان را  سازد و واقعی خود را برنما می

  «آگاهی کاذب»ی  مثابهی ایدئولوژی بهکند. بنابراین بحث مارکس درباره دار میآن سرمایه
ا دقیق انسان خودش    شعور  در  دانتزاع سرمایه است که قصد دار  ین این وارونگی عینی و یتب   ا
در این معنا این    زند و   خودش را آگاهی واقعی جاه  ی واقعی و آگاهی ب جای سوژهه  را ب 

  ی کار نتیجه»  .شودای کاذب محسوب میاش، سوژهی جدید به علت عینیت انتزاعیسوژه
  یی کاذبی است که رابطهمحمول نیست، بلکه آفرینش سوژه  هگل، فقط وارونگی سوژه و 

و  رابطه  سوژه  صورت  به  اینک  را  و وارونه  یمحمول  سوژه  است،   ی  درآورده  ابژه 
یا »ابژکتیوه«    یافته وعینیت  خاص واقعی متبلور و   آن عام انتزاعی در   که در   ایرابطه

 چه پس از این درمحمول با آن  ی پیوند بین وارونگی موضوع و شده است. بنابراین حلقه
از همین شیوه  ابژه خواهیم دید،    مثابه وارونگی سوژه و نقد اقتصاد سیاسی به  و   کاپیتال
ی  جامعه  این روال مارکس انتزاع دولت از  . بر[2«]موضوع و محمول است  سازیوارونه

  هر   کار  ی مدنی مانند سرمایه و دهد دولت و جامعهتوضیح می  گیرد و مدنی را نتیجه می
دموکراسی مربوط    است، دولت و   اما همانند سرمایه که انتزاعی نسبت به کار  انددو واقعی

 . هستند  ی مدنیجامعهگرفته از ن انتزاعاتی منشاءه آب 

  این جامعه و  عنوان انتزاع اساسی دربهیا شکل ارزش را    مارکس نخست ارزش مبادله و 
عنوان بهخودش    دهد که کارشرح می  تقابل با ارزش مصرف مورد واکاوی قرار داده و   در

جوهر ارزش به کار مجرد انسانی وکار به طور    یمثابهبه  گرای مقدار ارزش و عامل تعین
باشد، امری  شود، پول میآن ارزش کار ملموس برنما می  شکلی که در  آید و می  کلی در

آید.  پول نیز، ثروت به شکل ثروت مجرد درمی  انتزاعی، یعنی تناقضی درخود، زیرا در
و  انسان مجرد  به  نیز  انسان، را  یعنی  پول،  منش خصوصی  بهاش را  فردیت  پس مالک 

اند، به  آن این تحوالت استقرار یافته  ای که درکند که سرانجام جامعهمجرد مالک بدل می
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ترین  بیش  شکل کاال انتزاعی نهفته است که بر   شود. بنابراین در ای انتزاعی مبدل میجامعه
 .استاین نظام حاکم  ها درحوزه

به خصلت  راجعقادر است تفکر صاحب کاال را  باشد که  این انتزاع خصلتی مهم را دارا می 
مشروطیت مکانی،    مبداء زمانی و  هر  تفکرش انکار  در  تاریخی شکل کاال فریب دهد و 

مطلق، را حک نماید. پس شکل کاال مفهوم عام فلسفی مربوط به    یعنی ادعای نامیرائی و
سپهری از    رود و می  هااز آن  و فراتر  نیستطور کلی برابرایستای تفکر  هیا ب   خرد ناب و 

روان و احساس    ثیر برأت سازد که بیهای انتزاعی قوام گرفته در این نظام را بنا میواقعیت
 . نیستندانسان 

  کند، تنها از اجتماعی ایجاد می  کلیت فرایند کار  خصوصی در   مجرد و   ای که کاررابطه
ا کیفیت   نه تنهاکه از فعالیت تولید    هائیشود، یعنی کنشپذیر میطریق میانجی مبادله امکان   ا

. یک چنین دو مقولگی  هستندمکانی هم جدا    لحاظ زمانی و ه  آن ب   چنین ازمتمایزند، بلکه هم
و  طرفی  از  کار  مشخص  بین  دیگر  طرف  از  اجتماعی  جامعهکنندهپیوست  ی  ی 

این کنترل    لذا قابل کنترل نیست و   نقطه نظر کارگران قابل فهم و   اند که ازداریسرمایه
شود. انتزاع ارزش  داران در بازار وساطت میچنین سرمایههم  خارج از قدرت کارگران و 

از پرداخته  مبادله  و  زایش  که  مصرف  انسان ارزش  تفکر  در  نیست،  انسان  تصور  ی 
گر  این گرایشات نشان  سازد که با این انتزاع خویشاوندی دارند و گرایشاتی را آشکار می

تفکر    حسی خودش را گسترش داده است. در – که این انتراع تا سطح روانیاند  این واقعیت

  کند وبرعکس از شعور به چیزها گذار می چیزها به شعور و   متافیزیکی انسان از – سنتی 
گیرد، برای یک  انتزاع ارزش مبادله کاالها سرچشمه می  اجتماعی که از  یرابطه  عمالا 

  یاری تفکر ناب به فهم معضالت وه  کند تا ب لذا قصد می  و   نیستفهم  چنین شعوری قابل
 . نیستها پاسخ دهد که ممکن سرآخر حل آن

دهد که این نوع مبادله به اصطالح علت خاطر مبادله شرح می  هبه مبادله براجعمارکس  
و مبادله برابرهاست  مبادله  ی  از این  برابرها  می  ی  تحقق  ارزش  کمی  بعد  ومنظر    یابد 
یعنی کار سابدین آن،  کیفی  به  ن ساحت  پنهان  مثابهمجرد  این روند  در  ارزش،  ی جوهر 
درمی ساده مبادله  ماند.  با  ی  خاطر  بدین  محصوالت  کاالئی  می  دیگریکی  شوند  مبادله 

کنند، جائی که  ها این محصوالت را حاصل کار خود تلقی میکنندگان آنزمانی که تولید
تولید  کنترل دارند و   نتایج کار نظارت و  فرایند کار و  آنان بر بین  کنندگان، یعنی  مبادله 

 ی دارانه مبادله به شکل مبادلهی کاالئی سرمایهگیرد حال آن که در مبادلهها، انجام میانسان
گیرند. به دیگر  ها در مناسبات تولیدی قرار میشیاء انساناآید که توسط  می  میان اشیاء در

 ها برقراراجتماعی انسان  یبین اشیاء توسط رابطه  یکه رابطهجای آنه  ظام ب این ن   سخن در
گردد.  اجتماعی بین اشیاء تنظیم می  یطریق رابطه  ها ازمیان انسان  یشود، برعکس رابطه

تواند ارزش این کاالی خریداری  دار خریدار نیروی کار زمانی میاین مبادله سرمایه  در
  ی گیرد تا ارزش این کاال  کارفرایند تولید به  بخشد که ابتداء این کاال را در   شده را سامان

بتواند در بازار تحقق دهد. الکن در    ستاخاص را که حال به کاالهای تولید شده منتقل شده 
تولید کاالهای  مبادله  بیشروند  ارزش  قبلیشده  ارزش  از  سرمایهتری  به  دار شان 

معنائی  بازمی که  سرمایهگردانند،  کارکرد  یعنی  ندارد،  بیگانه  کار  تصرف  ی  دارانهجز 
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واقع نابرابر، جائی که با پنهان ماندن نقد کیفی ارزش،    ی برابرها اما درتظاهر به مبادله
 یابد. تحقق مقدار کمی آن معنا می  مبادله از نظر فروشنده تنها تحقق ارزش و 

نظام    خصوص  گی مناسبات تولیدی درشده شئی  شکل ارزش و   یدربارهبحثی که مارکس  
ای بنا شده است و این طرح را تا ی چنین نظریهواقع برپایه  در  کردداری مطرح  سرمایه

گرفته    نویسد مناسبات تولیدی پامی  دهد وی مدنی گسترش میجامعه سطح انتزاع دولت از
های  رتدر پوشش ضرو  شکل ارزش، شرایط فنی شکل ارزش را در قالب انتخابات و  بر

  داری وبا گذار جامعه به سرمایه  جانب دیگر   بخشد. ازعنوان قانون مادیت میبهعینی آن  
این نظام است که شکل ارزش خودش را در    صوری در  یشخصی به سلطه  یتبدیل سلطه

عنوان  بهاش  های عینیضرورت  همین شرایط فنی انتخابات و  نماید. عمالا قانون متجلی می
بخشند. بنابراین  صوری را تداوم می  اند که بازتولید این روند انتزاعی و مادیت قانون عواملی
با برخورد  ضرورتا  هرگونه  درین  و   ها  دموکراسی  ساختن  گسترده  با  حقوق    ارتباط 

عنوان موضوع اجتماعی است که دیگر نه  بهدموکراتیک، خود برخوردی با شکل ارزش  
نظام    . به نظر مارکس دولت دراستشی با انتزاع شکل ارزش  ضرورت فنی، بلکه چال

ی مدنی شده است که با سیاسی جامعه  ی یک انتزاع بدین خاطر جوهرمثابهداری بهسرمایه
انتخاب کردن این    جدا شدن سیاست از افراد و  نمایندگان،  به  واگذار نمودن امر سیاست 

منشاء این انتزاع که چگونه خودش را    شناخت از  سازد. حال درنمایندگان را ناگزیر می
طریق پارلمان    چرا وساطت بین دولت و مردم از  چون امری واقعی تحقق بخشیده است و 

از آن درگذشت   اش پی برد و توان به حقیقتاین انتزاع می  شود، تنها با شناخت ازممکن می
نائل آمد. به دیگر سخن  سیاسی    تا به دموکراسی حقیقی، یعنی وحدت بین امر اقتصادی و 

این جامعه، یعنی انسان،   ی واقعی درسازد که سوژهرا قادر می  این انتزاع ما  شناخت از
با نفی این انتزاع به جایگاه   اا یا ابژه تنزل مقام یافته است مجدد  را که تا مرز محمول و 

و راستین دهیم  ارتقاء  هیاهو   اش  ازبه  برخاسته  ق  های  همواره  که  بشر  دارد  حقوق  صد 
 نگه دارد، آگاهانه پاسخ دهیم.  استواریا ابژه   همان مقام محمول و  انه انسان را درمزور

  واقع همان انقالب سیاسی در   رانیم درآگاهی اکثریت عظیم سخن می  روشن است وقتی از
یک  ه  شویم عشق انسانی را ب   سازی قادراین آگاه  منظور داریم که بایستی در  این نظام را

این جامعه مبدل    دیگر انتزاعات پیکریافته در  مبارزه با این انتزاع و   سیاسی درهژمونی  
عمل وابسته به مبدل   سطح روانشناسی در  گردانیم. تبدیل این عشق به هژمونی سیاسی در 

را با    «منش انقالبی» توان تفهیم  است که می  «منش انقالبی»به    «منش فردگرائی » نمودن  
ی طبقاتی  یک مبارزهه  ب   «منش فردگرائی »شناسی و در تمایز با  یاری گرفتن از مفاهیم روان 
 نشناسی متحول کرد. ادر دو سطح سیاست و رو 

ی آن را به منش خصوصی  دارانه منش انسان دارندهجا که مالکیت خصوصی سرمایهآن  از
می  و  مبدل  آن  مالک  بدینمجرد  میسازد،  از  توانسان  را  منش  از  کلی  منظر    تصور 

  و  « منش انقالبی»دو شکل از منش، یعنی    اا عمدت   داد و   روانشناسی مورد پژوهش قرار
باشد،  می  «منش اقتدارگرایانه»آن در این نظام    ای ازرا که شکل ویژه  «منش فردگرائی»

 را مشخص نمود. 
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یا برداشتی    سانی تفکر و ان   این واقعیت نیست که هره  اشاره ب   واکاوی منش انسان منظور  در
اش  یا برداشت  که آیا انسان حاضر است برای تفکر و   استدارد، بلکه بررسی این حقیقت  

ه  بافت مربوط به منش انسان ریشه دوانده است؟ پاسخ ب   فشانی کند، یعنی این تفکر درجان
شود  ی، یعنی تفکر ریشه دوانده در بافت منش انسان، منوط به درک این حقیقت مپرسشاین  

بنا می تفکر، نظریه فرد را  او یا عقیده  سازد وکه  ایدئولوژی    ی  عنوان یک  بهرا، یعنی 
 باشد. شکل عقیده نزد فرد می ی این تفکر درانتزاع پیکریافته سازنده

کند  که این منش، سرشت انسانی را مشخص می  گفتباید    «منش اقتدارگرایانه»ی  درباره
اطاعت    زیستانه تحت نظر مرجع وتابعیتی هم  هویت بر   قدرت و   اش ازی تجربهکه شالوده

شود وقتی که تابع مرجع  از این رو دارای احساسی از قدرت می  مرجع استوار است و   از
زیستی  گر همه نشاندهد. این رابطاو گردد زیرا احساس ابهت به او دست می  بخشی از  و 

اگر به حال خود    کند و سادومازوخیستی فردی است که در اتحاد با قدرت هویت پیدا می
ی  زیستانههر بینشی که وحدت هم  کند. لذا باگذارده شود، تا سطح یک پوچی صرف تنزل می

گری  خیزد. پرخاشگری برمیپرخاش  دهد به چالش و  یا مخاطره قرار  و  پرسش را مورد    او 
چند    گری، هرعلیه هر بینش مخالف، خصلت شورش  «منش اقتدارگرایانه»رد صاحب  ف

گیرد الکن مقصود او باز هم مقبول واقع  خود میه  ترین موارد ظاهری انقالبی، ب بیش  در
احترام مورد  مرجع  نزد  سخت  استاش  شدن  انسانی  منش،  نوع  این  با  انسانی  چنین   .

بتنهایت قسیبی  و  گرتاالنمتعصب،   تابعیتپرستی میالقلب است و همانند  اش  ماند که 
ین برج  ا  نشسته در  کند و گی را عطاء میپرستی به او احساسی از شوریدهتحت لوای بت

 دهد.می ن خود را فرای مخالفان او قرارأعاج خود را مرید مرجع و ش

سخن گفت که دو اصل مضمون آن را   «منش انقالبی»توان از  تقابل با این منش می  در
آن    ی این منش با هر زیستانه دارندههمآزادی. برخالف منش وابستگی  سازند: استقالل ومی

تابو شده و  انسان  چه که  به مبارزه برمینگه می  ها را استوارجدائی میان  تا دارد  خیزد 
هستی آن زمان مستقل است وقتی  »آن خودش سازد. به نظر مارکس یک    اش را ازهستی

خودش  ه  اش را ب خود است که وجود متعینه  زمانی متکی ب   که متکی به خودش باشد و 
کند، خودش را چون هستی وابسته  مدیون باشد. اما انسانی که به مرحمت دیگری زندگی می

نه  که من  اینام.  وابسته  ، اما به مرحمت دیگری کامالا کنم گیرد؛ من زندگی میدر نظر می
ا ام را به او مدیونم، مضافخرج زندگی  تنها وجود آورده است،    هکه او زندگی من را ب این  ا
ا زندگی من ضرورت   باشد و که او منبع زندگی من میاین خودش    یک چنین دلیل خارج از  ا

آفرینش خاص  این  دارد، و  من  نمیکه زندگی  و [3«] باشدخودم  فردی درباره  .  آزادی  ی 

ی  مثابهبه»اش را آن خودش باشد تا فردیت اش ازنامد که فردیتمارکس فردی را آزاد می
جهان، دیدن، شنیدن، بوئیدن، مزه    برابر  اش درتمام روابط انسانی  در  یک انسان کامل و 

بررسی کردن، درک کردن، خواستن، فعال بودن، دوست    و   کردن، احساس نمودن، فکر
اندام تمام  نمایدهای فردیداشتن و خالصه  تائید  ی  . پس زمانی که سخن درباره[4«] اش 

و  آن  است، سرشت  نظرهم  آزادی  کارکردش مورد  و است  چنین  به شعار عوام    ،  وقتی 
  بندیم در اندازد، دخیل میپسند، یعنی آزادی من نبایستی آزادی دیگران را به مخاطره  توده

ندیده می این خواسته حداکثر  واقع همین سرشت را  این    طوربهانگاریم زیرا در  به  عام 
که مرزهای این محدودیت  هائی دارد بدون آنکنیم که آزادی محدودیتموضوع اعتراف می



10 
 

تابوها و  به معنای آزادی از  تنها  لذا استقالل و آزادی  نمائیم.  غیر    هایدقیو   را مشخص 
پایان رسیده،  یا معضالتی که دوران  منطقی و  ، بلکه چگونگی برخورد به  نیستشان به 

کند زمانی که  ها نیز همواره در طراحی زندگی جدید نقش بازی میمشکالت و راه حل آن
  با عطف توجه به استقالل و  «منش انقالبی» گردد.  عشق انسان خودش منبع زندگانی می

هویت فآزادی،  میساز  جامعهردی  تنگ  مرزهای  از  فراتر  کرده  قصد  که  ی  شود 
جهان خودش را با جهان بشریت آن هم در احترام عمیق به زندگانی    داری رود و سرمایه

 مشترک همگانی شکل بخشد.

ی تاریخ به دالیل گوناگون  پهنه  در  زندگی آدمی هیچ خالئی وجود ندارد و   که در  جاآن   از
سر منزل انسان وازنش کردند، اکنون این    از  ت دیگری عشق رادر تکامل انسان احساسا  و 

  دیگر به عامل هویت بخش زندگی فردی و  است که عشق را بار   «منش انقالبی » ی  وظیفه
این نوع منش با اکثریتی که به  ه  شده ب سان انسان مجهزاجتماعی انسان متحول سازد. بدین

خواهی نشوی  »برخالف مثل فارسی    شود و گی درغلطیده همراه نمیزیستی روزمرههم
ا دقیق  «رسوا همرنگ جماعت شو  این توهمات که    ا رفتن از   عنوان واقعیت فراتربهعلیه 

صطالح انسان  ه افهم متوسط ب   خیزد و ، به مبارزه برمیکنند مرگی را منع میروزه  تفکر 
ا معنائی مورد پذیرش همگان را که مرتب سالم، یعنی بی شود، به  لید مینو بازتو   روزانه از  ا

 کشاند. چالش می

نه  »های پاگرفته  در تقابل با ابهت واقعیت  « منش انقالبی» ی انسان مجهز به  صفت ویژه
خود مفهومی    «نافرمانی  نه گفتن و » نسبت به مجعوالت است. الکن    «نافرمانی  گفتن و 

  «آری گفتن   پذیرش و »در مقابل    « نه گفتن و نافرمانی»عمل    هر  دیالکتیکی است زیرا در 
ها به دلیل سایه شوم تبلیغات،  به عمل دیگری نهفته موجود است. امروزه شناخت واقعیت

کراین  و ا  جنگ بین روسیه و   ویژه در سطح روانی، بسیار سخت و پیچیده شده است که دربه
کراین اقدام و اروپا علیه تجاوز روسیه به ا  سازد. اکثریت عظیم مردم در خود را آشکار می

تظاهرات کردند ولی مخرج مشترک این اکثریت را که باعث وحدت آنان شد، جنگ  به  
دهد که مبانی  ایدئولوژی اروپامحوری تشکیل می  های نژادپرستانه وروانی وتبلیغ خواسته

 آورم: ذیل می اصلی آن را در

 کند که یک اروپائی است.رئیس جمهور نروژ اظهار کرد افتخارمی – ۱

آسیایی    کراین بیان نمودند که آنان همانند با پناهندگان آفریقایی و و اهندگان ان به پ راجع  –  ۲
 اند.چشمان آبی نیستند زیرا صاحب موهای بلوند و 

اش  های اجداد آسیاییبا آن که نسب پوتین آسیایی نیست ولی تبلیغ کردند که او به ریشه  –  ۳
جز یک جنگ امپریالیستی   همین رابطه واقعیت جنگ را که چیزی رجعت کرده است. در

آن را به یک جنگ روانی، یعنی مبتال بودن پوتین به امراض    ند و د ارنیست، مسکوت گذ
 روانی، تقلیل دادند. 

لذا تجاوز    اروپا است و   تبلیغ کردند که بعد از جنگ دوم جهانی این اولین جنگ در  –  ۴
قبرس    جنگ در   یونان و های پنجاه قرن گذشته به  به یوگسالوی سابق، تجاوز نظامی سال

 ها در اروپا محسوب نکردند.ی جنگرا در زمره
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  ی مستقیم وهای تجاوزکارانهی جنگدرباره  آنان فقط مبلغ صلح برای اروپا هستند و   –  ۵
می سکوت  ناتو  غیرمستقیم  تجاوزاتیا  افغانستان   کنند.  و  سومالی  مالی،  به  ناتو  مستقیم 

دهد. فروش تسلیحات به  هایی از کارکرد طرفدارای از حقوق بشری آنان را نشان مینمونه
یا دامن زدن به جنگ داخلی در سودان که به تقسیم کشور    جنگ با یمن و  عربستان در

زد که تحت تبلیغات روانی  سادخالت غیرمستقیم ناتو را آشکار می  هایی از ، نمونهشد  منجر
ها با خودشان  اند اکثریت بسیار بزرگی را در توجیه این جنگشده  مبارزه با تروریسم قادر

ین انرژی مصرفی  ام برای ت   آلمان بعد از شروع جنگ و   یهابگ وزیر داخل  همراه سازند.
ای عقد قرارداد جا بری تلویزیونی بیان کرد که من در ایندر مصاحبه کرد و  به قطر سفر

گناه یمن  شوند ولی هیچ سخنی از مردم بیها کشته میکراین انسانوام در حالی که در اآمده
 رسند به میان نیاورد. ی آلمان به عربستان به قتل میهای فروخته شدهکه توسط اسلحه

ه هلموت  اروپا تئوریزه شد جایی ک چندان دور در ی نهازامنه ی این جنگ روانی در زمینه
او سئوال کردند که جمعیت آلمان    اش با دو خبرنگار سوئیسی وقتی ازاشمیت در مصاحبه

های رو به نقصان دارد آیا با آمدن مهاجرین موافق است پاسخ داد، آری ولی نه ازملیت
  ی گر منشاسی بیانن سازد که در معنای روانشآمیز تفکری را برنما میبدوی که عمق فاجعه

ها حاظ فرهنگی نسبت به مردم سایر قارهه ل اجتماعی است که برتری قومی خودش را ب 
گویند ولی  حقوق بشر سخن می  حالی که از  ها درسازد. مبلغان این ایدئولوژیآشکار می

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

 جهان دیوانه، منش انسان آگاه در   منش انسانی است سالم در  «منش انقالبی» بدین ترتیب  
تبلیغ    نقد اقتصاد سیاسی با ترویج و   کنار  ی مکملی در مثابهروانشناسی به  ساز و دنیای فلج

و درباره منش  این  ب   ی خصائل  سیاسی  مبارزه  مهدر  سیاسی  خاطر  هژمونی  کردن  سلط 
دهی  سازی اکثریت مردم و در سازمانآگاه   عنوان یک عامل دربهبایستی بتواند این منش را  

 گان در انقالب مبدل گرداند. کنندهاشتراکی آنان به منش غالب شرکت

  ایجاد شرایط مناسب در   تفهیم زندگی واقعی و   «منش انقالبی »هدف در هژمونی نمودن  
فرض  این آگاهی ایجابی پیشه  آگاهی ب   باشد و آفرینش موقعیت ایجابی برای زندگی واقعی می

شرایط کنونی است، امری سوبژکتیو که میانجی آن الغای مذهب    ریزی سوسیالیسم درطرح
مورد کمونیسم هم صدق    باشد موضوعی که دری جدائی دین از دولت نمییا خواسته  و 

این رو   از  نفی است و   کمونیسم موضع نفی در  »دهد  ره شرح میبا این  کند. مارکس درمی
نوسازی   فرایند رهائی و  ضروری برای دوران بعدی پیشرفت تاریخی در واقعیی مرحله

  ی بالفصل است. اما کمونیسم ازالگوی ضروری واصل پویای آینده  کمونیسم  آدمی است.
. [5«]ی انسانی هدف آن استامعهساختار ج   تکامل انسان نیست و   این لحاظ هدف پیشرفت و 

یا کمونیسم نه الغای   طبق این برداشت هدف از ایجاد واقعیت ایجابی از طریق سوسیالیسم و 
و  جامعه  دین  ساختار  بلکه هدف  مالکیت خصوصی،  الغای  ازنه  رها  برای    ای  استثمار 

اولین   همیشه است تا در آن جامعه انسان قادر شود تاریخ زندگی واقعی خودش را برای
 ی تحریر درآورد. بار به رشته
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سیاسی به جهانی یک قطبی    نظر  نقطه  فروپاشی شوروی از  جهان دوقطبی پیشین بعد از
  کشورها در   ها و وجود آمد که نابرابری میان ملیتتبدیل شد اما جهان دوقطبی دیگری به

  درون هر  نابرابری درمنظر روانشناسی که    گرفت. جهان دوقطبی شده از  س آن قرارار
  «حق با قوی است» دهد و اصل جنگل  وقفه رشد میکشورها را بی  ها و میان ملیت  جامعه و 

طور  هاش را ب کند، جائی که آمریکا سلطهها قلمداد میی تاریخ بین ملیترا قانون نوشته
توانائی به    درزند و فردی مانند رامسفلد این برتری را  ای برتری فرهنگی جا میمودبانه

د که  کن اعالم می  کند و ها تعریف میر رژیمی کشورها و در صورت لزوم تغی   اشغال دیگر
واقع سیاست   ها مضمون اهداف را. درنه ائتالف  کنند وین مییها را تعاند که ائتالفاهداف 

چه که  رد آنهمبستگی ابدی وجود ندا  کند که گفته بود اتحاد و بازگو می  اا چرچیل را مجدد
طرفی این نوع افراط در بنیادگرائی باعث وحدت جهان    ابدی است تامین سود است که از

شود از  می  «دیکتاتورها»مبارزه با    غرب تحت شعار پرطمطراق دفاع از دموکراسی و 
گرائی ازجمله  افراط  که به انواع دیگری از  کندهای متقابلی را ایجاد میجانب دیگر کنش

 گردد. اسالمی منجرمی بنیادگرائی

است   ی اهریمنی خشونت نام نهاد، قادرتوان چرخهلحاظ روانی میه  این وضعیت را که ب 
اش را  نامیدن طرف مقابل اهداف  «ناانسان  و »  و   شر  ی قدیمی خیر و واژه  با توسل به دو 

های دینی  مشترکی است در ایدئولوژی  یاش آموزهمفهوم متافیزیکی  در  به پیش برد. شر
اعتقاد به خدا تقلیل داد جائی که اعتقاد به دموکراسی   والکن نبایستی اشراق به دین را تنها در 

عنوان ایدئولوژی  بهمذهبی    طور که هرغربی خود همواره شکل دینی داشته است. لذا همان
  از دین خودش را کافر، نجس و افراد خارج    پذیرد وهیچ مذهب دیگری را در کنارش نمی
و شر  عامل  وسرآخر  انسان  مفسد  مادون  اسالمی  بینش  در  میفییا  خواند،  االرض 

شان  ی همین بافت نظرات نژادپرستانهتوانند در پهنهداران دموکراسی غربی نیز میطرف
ی  وکرههای ایران  ای بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا دولتچنین زمینه  را ابراز نمایند. بر

اردن را عضوی از    های مصر، عربستان ونامید ولی دولت  شر  سوریه را محور  شمالی و
دولت قرارگرفته    ی هرسان اعمال جنایت گرایانهجهان معرفی کرد. بدین  های خیر درگروه

ها، توجیه  یا نسبت به افراد دیگر ملیت  ی خیر، چه در رابطه با افراد خودی و در حوزه
عنوان مثال جوانی در عربستان که خواستار برابری ادیان بود به پانزده سال  بهشود.  می

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

استرالیائی    انژچنین آسهم  برای حفظ جانش به روسیه فرارکند و   کردافشاء نمود، مجبور    را
کرد نخست به  میسوریه افشاء    عراق و   چاپ اسنادی که جنایات آمریکا را در  دلیلهرا ب 

 این سیاهه باز ه  ب توان  سپس به زندان در انگلستان کشاند که می  ای و خانهسفارت   بهفرار  
 هم افزود.

خیر با خود عواطف شفقت خودشیفته نسبت به آمریکا    عنوان مرکزبهپذیرش سیستم آمریکا  
ی طرفدار آمریکا  هانوکروار سایر دولت  آورد که با گرایشی متعصبانه ووجود می  را به

کشتار مردم سایر کشورها که    در خصوصی سکوت  ئهطگرداند که به تورا تابع آن می
به جنایات  راجعی سکوت  شود. توطئهمی  شیفته ندارند، منجر این شفقت خود  جایگاهی در

سومالی که تحت مبارزه با    افغانستان و   یمن، جنایات جنگ در عراق و   جنگ عربستان در
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دفاع از حقوق بشر انجام    عنوانبهبالکان    و  وو شوند. جنگ در کوز تروریسم توجیه می
کنند و به  گیرد و کشور سابق یوگسالوی را برحسب معماری جدید آمریکا پاره پاره میمی

آورند.  دهند، در میکشورهای چند میلیونی که دیگر پناتسیل قدرت مبارزتی را از دست می
آمریکا دراتحادیه با  اروپا همراه  انسانی جنگی که خودشان در    ی  تلفات    – کنگو  مورد 

کشی بیولوژیک مرض  نسل  چنین در هم  سه میلیون نفر تلفات آن بود و  کینشازا دامن زدند و 
ی سکوت  آن جان باختند با توطئه  میلیون انسان در ۲۸افریقای مرکزی که بیش از  ایدز در

پرده را  جنایات  دست  این  در  سالح  که  است  معتقد  خیر  مرکز  آمریکای  کردند.  پوشی 
کند تا این  بدین دلیل عربستان را تا دندان مسلح می  اه امری مثبت است وهای خیرخو دولت

های دیگر آماده باشد همواره سپاهیان مزدور اسالمی را برای جنگ با دولت  کشور قادر
 پایان ازاین رو این مالک دوگانگی رذالت بی  ز آن است. ازاای نگه دارد که داعش نمونه

 سازد. را در فرهنگ غربی آشکار می  یابیجتماعی، سلطها  خودمداری قومی و   شکل از  هر

جویان  افغانستان سپاهی از جنگ  جنگ در  در   اش با شوروی و مبارزه  آمریکای َخیر در 
  ها را در آرائی داد که قادر شدند روسویژه عربستان صفاسالمی را به یاری عمالش به

مارکس که قانون کیفر، تاریخی دارد که ابزارش را   افغانستان شکست دهند. اما طبق نظر
به قربانیان که خود مجرمان  افغانستان وجود مینه  از  نیروهای روسی  با خروج  آورند، 

اش علیه خودش وارد اش وفادار نماند همان مخلوق دست ساختهزمانی که آمریکا به قول
مرگ  در وکارزاری  شد  از  وار  اسلحه  تهیه  شیوه  برای  به  رذیالنه  ی همان  سیا  که  ای 

ی پول برای خرید سالح، بهره گرفت  تهیه  مجاهدین آموخته بود، یعنی قاچاق مواد مخدر و 
های خریداری شده را علیه خود آمریکا نشانه گرفت. بنابراین آمریکای َخیر خود  سالح  و 

ا مستقیم دگرائی  در رواج بنیادگرائی اسالمی نقش اساسی را بازی کرده است. مضمون بنیا  ا
گی و ارتجاعی خشم اقشاری از مردم در کشورهای اسالمی رادیکال ضد غرب بیان گژدیسه

تواند  طورکلی است که میهداری غربی اما نه سلطه سرمایه ب سرمایه  یاسالمی علیه سلطه
راتوسط یک خودکامه تخاصم  این  هدایت شود.  خمینی  مانند  محلی  رسوالن طرفدار   ی 

نئ سرمایه همان راستای   غرب مبارزه میان دو تمدن برتر و مادون در  ولیبرال درداری 
برتری فرهنگی غرب تئوریزه کردند که برای حفظ تمدن نباید در این جنگ مسامحه نشان  
داد. با فروپاشی شوروی فردی چون فوکویاما از پایان تاریخ و پایان ایدئولوژی سخن گفت  

اش علیه کشورهای غربی همین رسول  سمت گیری  الکن با برآمدن بنیادگرائی اسالمی و 
به پایان ایدئولوژی، حال بنیادگرائی  راجعاش  های پیشینداری با فراموش کردن گفتهسرمایه

بوش در نطقی    کمونیسم برآورد کرد و   از  تری یک ایدئولوژی خطرناکمثابهاسالمی را به
  دولت منتخب ارزیابی نمود و در   ومذهب    آزادی رای و   از  این بنیادگرائی را تنفر   تنفر 

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

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

ن انسانی،  ااز نظرش  و  «جویان غیرقانونی جنگ» مصنوعی مبارزان بنیادگرای اسالمی را  
و   «دون مایه» نمایند  با روسیه  همانند نظریه  محسوب  فاشیستی هیتلری که در جنگ  ی 

کشوررا  مردم   انسان»آن  وکشتار   «مادون  حبس  شکنجه،  جنگجویان  »این    نامید، 
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از  «غیرقانونی سازند.  آسان  در  را  دیگر  اوضِاع    جانب  که  زمانی  نامتقارن  جنگ  این 
چنین شرایطی    ترین شکل ضدیت بنیادگرائی اسالمی با غرب درآمد درانفجاری به خصمانه

نظریه توانست طبق  اسالم  مارکس  دین  مردم،هب ی  افیون  درههاله  عنوان  بر  اشک  ای  ی 
دیده تبدیل شود  آه مخلوق ستم  غرب، به محرکی پرقدرت و   یهای خرد شده زیر سلطهتوده

فریده بود، حال این مخلوق  آبزرگی را که آمریکا برعلیه روسیه    و توانست سپاه پرقدرت و 
 درکشاند. زندگی اش به کارزاری تا سرحد مرگ ورا علیه خالق

دولت   در که  است  شرایطی  چنین  مییک  مجبور  آمریکا  دولت  جمله  از  به  ها  گردند 
ترین  ضمن ساده  در ی وترین شیوهمهم نژادپرستی توسل جویند زیرا نژادپرستی نخستین و 

ها در قلمرو زندگی است که تحت مسئولیت  ملت  ترین رواج یک تمایز میان مردم و مقبول  و 
چه کسانی ندارند    کند چه کسانی حق زندگی دارند و ن میی آید. تمایزی که تعیدولت درمی

این گونه شرح  به قساوت  راجعمارکس  شرح  تا قساوت نسبت به آنان را بتوان توجیه نمود.  
و قساوت  که    داده زمان  مطابق  و  دارد  را  خود  میی تغیمکان    سبک  ترتیب  ر  بدین  کند. 

ه  گران قساوت و طرفدار بنیادگرایان اسالمی مبارزه با مردم آمریکا را ب ازطرفی ستایش
گناه خواستار عملیاتی علیه مردم بی  کنند و ترویج می  سرمایه تبلیغ و   یجای مبارزه با سلطه

برتری قومی    ارطرفد  کنندگان قدرت نظامی آمریکا و برعکس ستایش  شوند و آمریکا می
آمریکا   ویرانی    از  «استپوست مرده  پوست خوب، سرخسرخ»برحسب سنت رایج در 

لذت    گری و سان وحشیبدین  شوند و عنوان نابودی دشمن خوشحال میبهافغانستان    عراق و 
  تر وی برتری، با صراحتی هرچه بیشی مشاهدهمثابهرنج دیگران به  دیدن ویرانی و   از

 کند که ازصورت خصومتی مطلق با دشمن مطلق بروز میشرمی، به  دی وبن   بدون قید و 
افراطی و  نفرت از نابودی دفاع می  کارگیری منطق محو وبه  خشونت  لذا آبشخور    کند. 

جائی که    کندسان عمل میی نفوذ من، همواره یکدیگران خارج قرار گرفته از مدار حوزه
روسیه مبدل    طلب در ایران به نفرت علیه چین و نفرت از آمریکا را بنیادگرایان سلطنت

ا اند که تمامکرده بلکه   و  تعقل گر احساسی است که ساخته  بیان  ا با واقعیت نیست،  منطبق 
به نظر مارکس    این افراد دوسیده است و ه  خاطر حفظ منافع ب هاحساسی است که سرمایه ب 

زمانی تداوم دارد که احساس انسان از تا    تاا روح ضرور   تزاعی میان حس و تخاصم ان»
بنابراین حس طبیعی آدمی با کارخاص خود آدمی تولید نشده    طبیعت، حس انسانی طبیعت و 

ی رامسفلد کند در گفتهگناهان را توجیه میانسانی که کشتار بی. این تفکرات غیر[6«]باشد

جنگی    هر   نمود متاسفانه در  گردد وقتی که اظهارنما میای عادی بر طور خودپسندانههب 
ا دقیق  را تا مرز امری ناخواسته قلمداد کرد و   شوند و کشتارگناه هم کشته میای بیعده  از  ا

گناهی اعدام آن بهره گرفته بود که گفت اگر بی  همان منطقی بهره گرفت که خلخالی از
می بهشت  به  و شود  واقعیت  جعل  در  رود.  جنایت  و   توجیه  رامسفلد  خلخالی   اظهارات 

تاالنبیان انسانگری  آدمگری  که  است  درهائی  مهره  ها  حکم  آنان  درمحاسبات  نطع    ای 
برتری قومی و برای دیگری در    دفاع از  اند، حال برای یکی در خود گرفتههشطرنج را ب 

بروز جاهلیت    از  غرب  یدربارهگفتارش    ای دردفاع از بنیاگرائی اسالمی. پس وقتی خامنه
این شکل از   عنوان ابوجهل دربهواقع نقش خودش را    سطح جهان سخن راند در  نوین در

 گذارد. جاهلیت ناگفته می



15 
 

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

تاز جهان در سال عنوان قدرقدرت یکهبهنظم نوین جهانی به رهبری آمریکا    امید باطل، در
همان سال،    اش اعتراف کرد زیرا درخودش را از نو شکل داد ولی ناکام به شکست۱۹۹۰

روسیه، برآورد کرده بود.    ی جهان، یعنی چین و جدال عمده را با دو قدرت بزرگ در آینده
ایجاد نظم نوین    فقر و   برای غلبه بر  نو   چالشی بزرگ بار دیگر این امید از  امروزه در

 عرصه کارزار جهانی شده است. ن جغرافیای سیاسی وارد دری جهانی از طریق تعی

ا تقریب  ی  تبلیغ زندگی به شیوه  اطالعاتی و   های خبری و رسانه  طلق آمریکا برهژمونی م  ا
ب  برای مصرفهآمریکائی مصرف  را  قدرتمندی  بس  گرایش  با  خاطر مصرف،  کنندگان 

وطنی به سبک  کرده است که مبلغ آموزش قرابت جهان  انگیز ایجاددل  کننده وتصاویر خیره
تراز تشریک مساعی    رقابت را بر  صرف و زندگی که رواج م   ای از. شیوهاستآمریکائی  

عنوان عناصر تمدن برتر احساس هویت را میان افراد وابسته بهکند که  بستگی تبلیغ میهم  و 
دامن میی زندگانی جهانبه شیوه آمریکائی  بهوطنی  و  افراد را راحتی میزند  این  تواند 

ی احساس این افراد را تا متمایل به اعمال خشونت سازد وقتی که شوق به ثروت انتزاع
کاهش می خام  احساس  مارکس  مرز  نظر  به  که  انسان گرسنه صورت  » دهد  یک  برای 

های  انسانی غذا مطرح نیست، بلکه فقط سیرشدن معنا دارد و چنین انسانی از بهترین زیبائی
نمی لذت  پول  «بردطبیعت  مسلک  تابع  را  انسان  انتزاعی  ثروت  از  برآمده  لذت  حس   .

دهد که تنها خدای پول، مرجع همه  اخالق انتزاعی وابستگی به پول را رواج می  و   سازدمی
هرکس پول داد برای او  »شود که چنین مسلکی را وثوق الدوله با این گفته  چیز آدمی می

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

آورد که شایسته است نقش  وجود میهمتحدانی را ب »ی ماکیاول  نظم نوین جهانی طبق گفته
در که  جایگاهی  باشید،  داشته  را  آن  و   رهبری  اصلی  اقتدار  ازآن    آن  عمل  ابتکار  حق 

ای به  ی آمریکا را چند دهه، که با فروپاشی کشورهای سوسیالیستی خواسته[8«]شماست

قدرت گرفتن روسیه،    باز  گیر چین و . ولی از طرفی رشد چشمتنها داور جهان مبدل نمود
سلطه  از  و  دیگر  بهسازمان  یطرف  فراملیتی  درهای  که  عرصه  ویژه  اقتصادی  های 

  ترس از  خصلت روانی شوق به ثروت انتزاعی و  تر تحکیم دوچه پرتوان  شان هرهدف
گرا، در ساختار روان عقب  منفی و   عنوان دو کارکرد روانی تاثیر بسیاربه  بیکاری است و 

ا فرار از بیکاری دقیق  دست آوردن پول و هآدمی دارند، آدمی را برای ب  های خود  با سیاست ا
 ها ایجاد کرده بود، مواجه گرداند.رسیدن به آن آمریکا که موانع زیادی در

ب  مصرف  روانی  چنین  هسیاست  لنسکی  بنام  آمریکائی  کانگستر  یک  را  مصرف  خاطر 
بندی کرد، اگر هنری فورد با تولید ماشین قول خوشبختی را به مردم داد ما نیز با  رمولف

ها طریق تولید تفریحات گوناگون به انسان  وگاس قول خوشبختی را از الس  ساختن شهر
ناشی   دست آوردن ثروت انتزاعیهها انسان را برای شوق ب دادیم، امری که امروزه میلیون

ی آنان تحقق بخشد، راهی این مرکز تجسم واقعی احساس  به آرزوها  تواندکه می  قمار  از
میلیارد دالر به جیب صاحبان   ۲۵۰برابر با    ایهساالن عمل درآمدی    کند که درخوشبختی می

 نماید. این کازینوها سرازیر می
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ترین گناه  رگرا بز «الفبای فساد اخالقی»الدوله تولید  انتقاد به وثوق  اش در عشقی درکتاب
ارزیابی می ایران  مردم  به  نسبت  و او  نظام   کند  این  کند  نماند که مشاهده  متاسفانه زنده 

دهد. رسوالن این سیستم با تبلیغ  معرض فروش قرار می  عنوان کاال دربهنظریات را نیز  
پردازند  طرفی به تقویت فردگرائی می  از  استاین شعار که خوشبختی هرکس دست خودش  

با این    سازند و قلمداد می  توانا به اظهار نظر  فرد را عالم به مسائل و   ف دیگر هرازطر
کنند جائی که هر فردی حتی اگر اطالعی نداشته  ها نسبی میها را در بحثعمل موضوع

 را خواستار شود با  ت نظراتشاب اث   او دلیلی در  هرگاه کسی از  شود و باشد، وارد بحث می
زند و بدین ترتیب  از پاسخ تن می  «این عقیده من است»  گفتن جمله معروف اما ایدئولوژیک

دهد. این واقعیت که انسان غنی فردی است که در  حرافی تقلیل می  بیان را به آزادی  آزادی
بخشیدن    چنین ضرورت باطنی تحققهای انسانی حیات، همای از جلوهعین پاسخ به مجموعه

احساس می نیاز  به صورت یک  از    کند و به خویش را  به شناخت  شناخت ازخودش را 
تا مرزی    «ی هر موضوع ویژهمنطق ویژه» شناخت از طبیعت آن هم بر حسب    دیگران و 

در    «من  –قدرت  »اتکاء به همان منطق به منشی با    در  دهد که اظهارات او انکشاف می
ا کین جهان مبدل شود. حال آنی تب ، یعنی  « من  –قدرت  »این    ه ایدئولوژی فروش عقاید دقیقا
قدرت »کند تا آن را به  ی آگاهی، را وازنش میین صالحیت شرکت در بحث به واسطهی تع 
اصطالح عقاید  هفروش ب   لذا خصلت عظیم آگاهی را در  حراف دگرگون نماید و   «من  –

طریق ثروت انتزاعی خصلت واقعی  پذیرش خوشبختی از    که در  طورانگارد هماننادیده می
  ها انسانی را ندیده گرفته بود. درتوانش  های مصرف در خدمت رشد استعدادها و ارزش

زنند، دانش انسان همواره به عقب رانده داری دائما دامن میاین هیاهو که رسوالن سرمایه
میمی ضعیف  آن  پژواک  و  چهشود  ولی  طنی گردد  پرتو  در  مبارزه  که  همین  باک  ن 

هرنوری هرقدر هم که ناچیز، باالخره  »شود زیرا  های ضعیف است که آغاز میپژواک
 .«روشنائی است

  من شامل سه فصل است که در این سه فصل به تشریح کارکرد مناسبات تولیدی در  نوشته
شرایط    ی مصرف در این نظام درجامعه  این جامعه و  ی کاالئی، سازمان کار درجامعه

ام متکی به کتابی است پردازد. زیربنای نوشتهبا توجه به باالگیری نئولیبرالیسم می  کنونی و 
ی میشائل شنایدر پروفسور آلمانی که من با  نوشته  «ی طبقاتی مبارزه   نژندی وروان»نام  هب 

زمان  اقمارش که هم  چنین فروپاشی اتحاد شوروی و هم  های فراملیتی و توجه به رشد سازمان
قابل    داری و فروکش کردن استراتژی بزرگ سرنگونی سرمایهبا   توقعات کوچک  تولید 

ها قادر گشتند  جائی که این سازمان  ،، به رشته تحریر درآوردماستاین جامعه    یابی در دست
ها جا اندازند،  گذار را در روان اکثریت انسانثیرأت   یخواسته  اشاعه توقعات کوچک دو   با

بیکاری و   ترس از  عنوان تنها عامل خوشبختی وبهسب ثروت انتزاعی  یعنی تشویق به ک
روان   ای را درهگرایان عقب دو خواسته تاثیر بس منفی و  لذا تمکین برای حفظ محل کار. هر

سوئی شوق به ثروت، انتزاع ثروت را هدف    سازند. ازگسترده می  زنند، می  انسان دامن
توان به آرزوها پاسخ داد. طریق آن می  سازد که ازاش برنما میاساسی انسان در زندگی
ترین  خاطر حفظ محل کارش به کمهبیکاری انسان کارورز را ب   از سوی دیگر ترس از 

 دهد زیرا چماق ایدئولوژی فرار سرمایه را کارگران از داری سوق میسرمایه  مبارزه با
گیرند که خود عامل اساسی  نظر می  نه از دیدگاه منطق کار در  ی منطق سرمایه و زاویه

 . استبیگانگی کارگران 



17 
 

پیدایش افق جدیدی در    با فروکش کردن نظم نوین جهانی ایجاد شده به رهبری آمریکا و 
معروف شده   «ی مقاومتجبهه»نام  هجهان که ب   ی جهانی برای ایجاد نظمی دیگر درپهنه

این خواسته را    کند ول مطرح میلالمن جغرافیای سیاسی جدیدی را در سطح بینی است، تعی
  همواره آن دو خواسته شوق به ثروت انتزاعی و  زند و چالشی بس شوونیستی دامن می در

کند  ترویج می  بیکاری را به شعاری استراتژیکی در راستای این نظم جدید تبلیغ و   ترس از
 ا نیز پیدا کرده است. م  که رسوالن خودش را در کشور

ندیمی   تعیبهآقای محمد  کارشناس  دری عنوان  سیاسی  و   ن جغرافیای  آینده  از    جهان  یکی 
عدیده گفتارهای  در  اسالمی  جمهوری  ازمدافعان  تع   اش  نقش  و  ایران  شدن  ین  ی قدرتمند 

اش منافع  دهد از گوید که به حکومت ایران این امکان را میاش در منطقه سخن میکننده
  آمده و دستهبا این امکان ب   تری را به ایران سرریز نماید و ثروت بیش  و   کندبهتر دفاع  

گذاری را فراهم آورد  هم موقعیت بهتری برای سرمایه  استهای پرپول، حکومت قادر  جیب
ثروتمند شدن مردم را آسان سازد. بدین ترتیب این  هم    آن ایجاد مشاغل است و   ینتیجهکه  

تنهاجهان    داری درهای سرمایهترین حکومترسول مدافع یکی از خشن های  سیاست  نه 
بوق قدرتمند شدن حکومت    گذارد، بلکه با دمیدن درضدانسانی این حکومت را مسکوت می

و  انتزاعی  ثروت  به  شوق  دام  ایران  طریق  از  را  کار  محل  ناسیونالیسم نحفظ  به  زدن 
کند  خود نگرفته است، سرشکن میهای که سرنوشت آن هنوز شکل قطعی ب افراطی به آینده

ویژه تاثیر منفی را برپتانسیل انقالبی مردم بجا  تواند بهکه این ناسیونالیسم افراطی میجائی
در مبارزه   لل و المهای بینبازی  ایران در  گذارد. برای آقای ندیمی جیب پرپول حکومت در

کند که این هدف را نیز آمریکا برای فراموش می  شود و هدف اساسی برآورد می  با آمریکا
تواند پاسخ  اش در منطقه و ایزوله کردن روسیه به لحاظ تاکتیکی میحفظ منافع استعماری

اش به  خاطر حفظ جیب پرپول با دشمن دیروزیهنماید ب   گوید تا حکومت ایران را وادار
گر  یا انسان شورش  حکومت و   گر خصلت هرای در امروز برسد که بیانحاد دوستانهات 

اش،  که مرجع آنان با دشمن دیروزیاست که نزد رهبران اسالمی قدمتی تاریخی دارد جائی
 راحتی عقد مودت بست. ه ابوسفیان، ب 

سکوالر،  تفاوت که مبلغ آن مسلمان باشد یا فردی  تبلیغ شوق به کسب ثروت انتزاعی بی
عنوان  بهمداران  گیرند که ماکیاول برای این سیاستهمواره این مبلغان از عناصری بهره می

اخیر درمیاز تجربه»شان کرده است  فضلیت سرمشق اخالقی یابیم شهریارانی موفق  ی 
  که چگونه با مکر و   دانستنداند، اما میهای خود اعتنائی نداشتهاند که به انجام وعدهبوده

کوشیدند  بازی بگیرند. سرانجام، آنان بر کسانی پیروز شدند که می  ها را بهحیله افکار آدم
ی  را نبریم، درباره  ته است نام او سمندانه عمل کنند... شهریار روزگار ما، که شای شرافت 
 [. 9«]هاستوی آند   ی هرخوردهکه دشمن قسمکند، حال آناعتماد متقابل موعظه می  صلح و 

 

 فصل اول

 داری ی کاالیی سرمایهشناسی جامعهی آسیبدرباره 

 ی بیمارزایی جامعهمثابهداری بهی سرمایهجامعه - 1
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و » صنعت  تاریخ  چگونه  که  استقراریافته  دیدیم  عینی  گشوده   یهستی  کتاب  صنعت، 
  تاکنون این تاریخ در محل نمایش روانشناسی حواس آدمی است.    نیروهای ذاتی آدمی و 

ا در ارتباطی خارجی و  با ذات آدمی درک نشده است، بلکه صرفا   بر  ارتباطی تنگاتنگ 
ا   شود زیرا مردم با حرکت ازنظر گرفته می  مندی آن دراساس فایده  قلمرو بیگانگی صرفا

عام خود مانند    خصلت انتزاعی و   تاریخ در  مذهب یا  -  عام هستی بشر  یتوانند شیوهمی
فعالیت نوعی    عنوان واقعیت نیروهای ذاتی آدمی و را به  -غیره    ست، هنر، ادبیات وسیا

عنوان بخشی  تواند بهضمن می  مرسوم خود )که در  صنعت مادی و   در  آدمی تلقی کنند. ما
عنوان بخش  تواند بهکه این حرکت ]عام[ که مینظر گرفته شود چنان آن حرکت عام در  از

کار  ایویژه فقط محصول  تاکنون  آدمی  فعالیت  تمام  زیرا  دریافته شود  یعنی    از صنعت 
از  بوده که  نیروهای عینیت  صنعت  با  بیگانه شده است(  به شکل    ی یافتهخود  آدمی  ذات 

وابژه بیگانه  محسوس،  و   های  آن    مفید  هستیم.  مواجه  بیگانگی  شکل  به  عبارتی  به  یا 
برایش  محسوس  روانشناسی که معاصرترین و  ناگشوده را  تاریخ حکم کتابی  ترین بخش 

ما   یحقیقت آیا باید اندیشه  واقعی تبدیل شود. در  تواند به علمی راستین، جامع ودارد، نمی
آدمی منتزع    این بخش بزرگ کار  معطوف به علمی باشد که به طرزی واهی خود را از

ثروتی که حاصل فعالیت انسانی   که چنیناینرغم  به  نقصان خویش آگاه نیست و   سازد، ازمی
توان ب چه که شاید  آن  بوده، پیش روی او سرگشوده است، نزد چنین علمی معنائی ندارد جز

 [  1] .«بیان کرد  «عامیانه نیاز» ، «نیاز»یعنی   یک واژه در

  شرح داد که روانشناسی این کتاب ناگشوده در   توانمارکس می  ی این نظریه  هتوجه ب   با
این جامعه است که شکل ارزش    ده در ن کن عنوان اصل تعیینبهعمل عدم درک قانون ارزش  

ا دقیق  سازد و شمول میاصلی جهان  )ارزش مبادله( را اش،  ویژه فرویدیروانشناسی جدید، به  ا
کند که اصل  توجه نمی  نماید و یخودش م   ی ی نظریهی اصل واقعیت شالودهمثابهآن را به
 وازنش ارزش مصرف قادر  بیان انتزاعی ارزش مبادله نیست که در  اش چیزی جزواقعیت

منزله دانش به طبیعت انسان باید  هگشته خود را جا اندازد. بنابراین یک روانشناسی واقعی ب 
ای  می در رابطهانکشاف روان آد  انتزاعی خود مانعی در  که یک چنین امر  کندروشن  بتواند  

 ی دربارهو روشنگری    استطبیعت    ها و انسان  دیگر  انسان با خودش و   یسه گانه  واقعی و 
 یک روانشناسی واقعی گردد.  گذاربا آن باید بتواند بنیان  ستیز این انتزاع و 

می کارشکل»گوید  مارکس  آدمی  حس  پنج  امروز    گیری  به  تا  جهان  تاریخ  سراسر 
 هائی که انسان را سرشت آدمی آزاد، آگاه و فعال، یعنی پراتیک  او  . طبق نظر[2«]است

و قادر می فعالیت خود  بین  آگاهانه خصلت   سازند  فعالیت  قائل شود، پس  تمایز  وجودش 
او   یویژه که  است  می  انسان  توانا  توانشرا  و  استعدادها  دراهاینماید  را  با   ش  ارتباط 

انکشاف    طبیعت تولید، کشف و   ی با خود، دیگران ویک پیوند دیالکتیک  اش اما در فردیت
ها را تنها توسط  سائق انسان  توان غرایز ودهد. لذا برخالف روانشناسی رسمی دیگر نمی

و زیست بت  شناسی  که  جائی  داد،  پاسخ  تنهائی  به  روانشناسی  یعنی  یا  کاالئی،  وارگی 
ماعی را چیزگون کرده است چنان روابط اجتشدن اشخاص، آنشخصیت یافتن اشیاء و شئی

این جامعه    سان زمانی که در. بدیننیستسائق آدمی    غرایز و   ساختار  ثیر برأکه بدون ت 
وسائل    کند، ساختار نیاز و ی یک انتزاع، ارزش مصرف را وازنش میمثابهارزش مبادله به

شکل    را در  کاال و تحقق نیاز  نماید چون ساختار پول و قدر انتزاعی میارضاء آن را همان
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انتزاعی    یاین رابطه  کند. درتر خالصه میبودن پول بیش  دارا  عامیانه، تنها در  عام، نیاز
ا این  است که عشق، خوشبختی و  نظرگرفته    پول در  عنوان نتایج تبعی ازبه  گونه نیازها اساسا

 دهند. میثیر قرار أساختار سائق انسان را تحت ت شوند که دقیقاا می

ی اصل  مثابهکه روانشناسی نوین انتزاع ارزش مبادله را به  کرد ام روشن خواهم  نوشته  در
شرایط پیدایش    که به واقعیت این انتزاع و پذیرد بدون آنداری میی سرمایهواقعیت جامعه

ی  درباره  اش راتعاریف  نسبت به کارکرد ارزش مبادله، مقوالت و   اش واقف باشد وتاریخی
  شود در می  ماند، وادارکند و چون در سطح توصیف باقی میبیمار تدوین می  انسان سالم و 

باید  یا متوجه فامیل نماید. می  های روانی را فردی و ترین موارد انحرافات، بدکارکردیبیش
های  و نشانگان  بیمار  تعریف انسان سالم و   مقوالتی را که این روانشناسی در   کنم روشن  

توان  آوردها را ناچیز جلوه دهم، میکه ارزش این دست، بدون آنبیماری مدون کرده است
مکملی    در بهترین حالت  ،شده از جانب مارکسریزیبا توجه به روانشناسی عمقی طرح

 نمود. نسبت به آن برآورد

ی اساسی برای روشن کردن آن بایستی دو مقوله  پرداختن به اصل موضوع و   اما پیش از
ها به آن  شان را تشریح کنم تا در ارجاع مکررنقاط اشتراک  زات و تمای   را تعریف نمایم و 

  –  1اند از: . این دو مقوله عبارتکند  ها درکگیری آنکاربه  مقاله خواننده قصد مرا از  در

 سائق.  -  2 غریزه

ی متشکلی از اعمال که غریزه، پاسخ به نیازهای فیزیولوژیک انسان است، مجموعه  –  ۱

ارثی ی ساختوسیلههب  تعیین می – های  از  دیگره  ب   شود.عصبی    نظر   سخن محرکی که 
تعیین    طریقی غیر ثابت که وراثت در هفیزیولوژیک شرطی شده است ولی ارضاء آن ب 

 شود. ها دخالت ندارد، عملی میآن

منشاء    و   نیستسرشت آدمی    از  یالینفک  ءانسان که جز  ها درتوانش  سائق، عبارت از  –  ۲
دارد. لذا سائق    ها قرارارتباط میان انسان  شرایط تولید و   ساختار مشخص جامعه و  ها درآن

رسیدن    تالش در   شیمیایی که هدف آن تنها کاهش تنش باشد، نیست، بلکه در  تنها فرایندی 
ا دقیق  گیرد و خود میهبه هدف، خود کیفیتی پویا ب    در  منش آدمی و   سرشت و   ی آن درریشه  ا

ی صرف نیازش به استفاده  در  نه  باشد وهایش در جهان میابراز به توانش  نیاز انسان در 
 اش. های جسمانیضرورتی ارضای جهان به منزله از

  . طبق نظر نیستآن    قیود  معنای آزادی انسان ازبه  بنابراین شناخت ضرورت تنش هنوز
  احساس کردن انتزاعی نیستند، بلکه باید در   مارکس غرایز آدمی چون خوردن، نوشیدن و 

های انسان، یعنی عوامل ارتباط عاطفی  خودشان را فعال سازند که توانش  گونهفعالیت آن
تواند  ها میآن  ها است که انسان با یاری گرفتن ازباروری آن  دهند و   با جهان را، بروز

ذائقه  مثالا  آن  تکامل  که  آورد  پدید  را  غذایی  نیز  یفرهنگ  را  تاریخ    در  انسان  طول 
تحول میدست تولید»نویسد  ینماید. مارکس مخوش  نوشیدن،  و البته خوردن،  غیره    مثل 

ا کارهای حقیقت  های انسان منتزع و به غایتی صرف  فعالیت  سایر   هنگامی که از  اند اماانسانی  ا
  [ 3«].باشندمبدل گردند، کارکردهایی حیوان می
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 داری نه ارزش مصرف، بلکه ارزش مبادله، یعنی اقتصادی سرمایهجامعه که در  جاآن  از
  گشته در های ایجادیازها، امیال، بیماریبه ن راجعزند، لذا نظرات  را می  سیاسی، حرف آخر

و میان طبقات  اجتماعی  آن هم در روابط  مبادله،  ارزش  به  توجه  با  باید  را    این جامعه 
سطوح    اثبات نمود که وازنش ارزش مصرف است که در   و   کرد  اقشاراجتماعی بررسی

  بایست از ها را میاین نوع بیماری  شود و می  های روانی منجر بیماریاجتماعی به تولید  
ماندگار  عنوان امری درونبه  نه مثالا   دارانه نتیجه گرفت و ی سرمایهمناسبات کاالیی و مبادله

شمول در جوامع  عنوان امری جهانبهی کاالیی  در چارچوب فامیل، بدین معنا که مبادله
  شود. عمالا درون فامیل کشیده می  هجا ب آن  از  های روانی است و بیماری  داری مسببسرمایه

به علت عدم درک و  انکار  روانشناسی بورژوایی  گردد  این واقعیت اساسی وادار می  یا 
  «من –ضعف  »یا    یا به امر خصوصی در فامیل و   های روانی راسرانجام پیدایش بیماری

گی عام مناسبات اجتماعی  هشدتاثیر متقابل چیزگونفرد انسان تقلیل دهد. این روانشناسی  
، جائی که سرنوشت دهد قادر نیست که آن را بازتاب    و   دهدسائق را بازتاب نمی  ساختار  بر

مبادله چیزگونکیفی خاص حسییات در سرمایه توسط اصل  ندیده داری که  است را  شده 
شان، شدهشکل چیزگون در عشق را سرآخر انگارد تا بتواند حسییات خوشبختی، میل ومی
 تر، توجیه نماید.  یک انتزاع، یعنی کسب ثروت بیش در

های بالینی، چون وازنش،  پدیده  در  روانشناسی و  طبیعی است که مقوالت مطرح شده در 
قرارداد، اما   یکبهتوان با مفاهیم اقتصاد سیاسی در تناظری یکغیره را نمی  واالیش و 

سائق وازنش  درجه  با  جامعه  این  در  مبادله  ارزش  انتزاع  درجه  که  داد  نشان  های باید 
دارند.   ضروری قرار  یشان در یک رابطهتکوین تاریخی  جریان پیدایش و   اجتماعی در

های واقعی انسان نسبت به ارزش مصرف واقعی وازنش  طرفی خواسته عنوان مثال ازبه
نماید که گویا ی پول اشغال میگسترش یابنده طرف دیگر جای آن را ساختار ز ا شوند و می

ای کلیت ساختار  های مصرف واقعی پاسخ داد. چنین انگیزهتوان به خواستتوسط پول می
  سازد زیرا آن را تحت یک عامل، یعنی پول وشکل می  بد   نیاز اجتماعی را منحرف و

ت ن ک تر آن، خالصه میچه بیش  اشتن هرد بدون  انسانی نمیأد که  بدین  ثیر بر سائق  ماند. 
جامعه بررسی  سرمایهخاطر  بهی  جامعهمثابهداری  میی  بیمارزای  دری  س  ار  باید 

یا    آن و   ترداشتن بیش  نشان داد که درمان انسان از طریق پول و   گیرد و   ها قراربررسی
سرنگونی این جامعه ممکن    نیست، بلکه تنها در  پذیرخاطر مصرف عالجهتوسط مصرف ب 

کند،  ای در انقالب سیاسی مبدل میی بیمارزای را به وظیفهگردد که آگاهی به جامعهمی
ا   ی قانون ارزش و یعنی روشنگری درباره جوئی با ستیزه  از طریق شکل ارزش و  عمدتا

 آن.

های روانی را امری فردی ی سالم، بیمارییک جامعه  حرکت از  روانشناسی بورژوائی با 
و متجلی می  «من   –ضعف  »و  با    نماید  دارد  به  « من  –تقویت  »قصد  بیمار روانی را   ،

نتیجه    در ی سالم برگرداند، الکن روانشناسی عمقی مارکسی خود جامعه را بیمار و جامعه
 که درمان جامعه را در   استخواهان آن روانشناسی آزاد سازنده    خواند و بیمارزای می

 نماید. همان میبراندازی این جامعه این ها درآگاهی توده ی سیاسی و بارزهم

 ی فرهنگ بورژوایینظریه وازنش ارزش مصرف و - ۲
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  انداز پس  جویی وی مصرف، صرفهتکوین جامعه  ی فرهنگی بورژوایی تا پیش ازنظریه
این   آن به دفاع ازتحت    کرد و اخالق بزرگ اجتماعی مطرح می  فضیلت و عنوان  بهرا  

علت کمبود وسایل مصرفی و الجرم تامین مایحتاج زندگی بایستی  ه  پرداخت که ب نظریه می
توان  ب  اا خدمت تولید و فعالیت کاری متوجه نمود تا بعد  در  ترانرژی حیاتی را هرچه بیش

  عمر تره، یک  و  نون    یک روز بخور»المثل  برداری نمود که در ضرباش بهرهنتایج  از
 مصداق دارد.  «کره  نون و   بخور

اش نسبت به قانون انباشت سرمایه،  نابینائی  خصلت فراتاریخی و   این نظریه عالوه بر   اما
درک  نمی انبا  کندتوانست  بهکه  سرمایه  خود مثابهشت  پراتیک  و ی  و  زاینده    خودزینده 

ها ه آن فضیلت دلیل آن کهل تولید و ب ئ رشد وسا  بنا بر  اش و حرکت تاریخی  خودگستر در
ها به مبارزه برخواهد خواست تا  بن با آن فضیلت  نمایند، ازراه رشدش ایجاد می  مانعی در

رشدش جلوگیری    مانعی را که از   ، زیرا روند انباشت سرمایه هیچ سد وکند ها را نفی  آن
تا آن موانع راسعی می  پذیرد و کند، نمی دوران  از    ریشه برکند، امری که گذار  از  کند 

شاهد امپریالیستی  دوران  به  آزاد  می  یرقابت  آن  برای  پیدایش  تاریخی  بنابراین  باشد. 
گردش در    توانست تحقق ارزش را در سپهر ای که میعنوان جامعهبهی مصرف  جامعه

کرد  های خاص خودش را موعظه میبایستی فضیلتشرایط انحصارات ممکن گرداند، می
 ها سمت دهد.جهت آن را درتا قادر شود شعور انسان 

از  اگر و   پیش  عفت  می  این  محسوب  اخالقی  مسائل  هرزهنجابت  که  حال  گرائی  شدند، 
تبدیل شده بود، بورژوازی   به منبع سود  تنهابورژوائی )پورنوگرافی( خود    نجابت و  نه 

با جانشین کردن هرزه بلکه  واپس راند،  پیشین را  آن را  عفت دوران  قادر گشت  گرائی 
جا هم  جنسی  فضیلت  آزادی  مارکسی  زبان  به  درزند.  چه  پیشین  دوران  آن  سطح    های 

  اخالقی )عفت(، یعنی این اشکال شعور   سطح مسائل جنسی و   چه در  انداز( و اقتصادی )پس
روند    خوان با واقعیت مشخص آن، درناهم  اجتماعی نامنطبق با قانون انباشت سرمایه و 

انباش مشخص  واقعیت  خود  فضیلتتکوین  توانست  بورژوازی  و  شدند  وازنش  های ت 
درنوین انباشت  قانون  تکوین  با روند  را  آن    اش  حاصل  که  گرداند  منطبق  نوین  شرایط 

با رشد نیروهای مولد و جامعه  ی مصرف شد. درجامعه ا   ی مصرف    تولید کالنش اساسا
نظریه نظریهتمامی  یا  آن  وبری  ازجمله  شناسی  جامعه  روانشن های  بههای  ویژه  اسی 

کردند و واالمقام شدن  لذت جنسی را توجیه می  پوشی از مصرف و اش که چشمفرویدی
کردند،  ها برآورد میهای بزرگ در تاریخ را وابسته به اغماض از این خواستهشخصیت

 شان را از کف دادند. معنای واقعی

های مولده و سرریز تولید،  فکران مدافع بورژوازی با رشد نیرو روشن  پردازان و نظریه  اگر
آن    ههمین نوشته ب   جای دیگری در  را نفی شده اعالم کردند که در  «فقرمارکس»تئوری  

حال روشن پرداخت،  کردهخواهم  رایج  را  نظریه  این  بورژوازی  جامعهفکران  که  ی  اند 
بیهوده  مصرف را    امساک در  نه تنهادهد  که به مصرف انسان جواب میآن  دلیل  همصرف ب 

این منظر    از  و   هست  ی ارزش مصرف مارکس نیزهنگام نافی نظریهساخته است، بلکه هم
مصرف    اند که ارزش مصرف و پردازند. این آقایان توجه نکردهبه مبارزه با آن نظریه می

د.  نیستن یکسان    یی مصرف است، دارای معنای ی جامعهکنندهخاطر مصرف که مشخصهب 
ی کار در این جامعه سخن راند که همواره این خصلت برای وگانهوقتی مارکس ازخصلت د
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ب  این جامعه  اقتصادی انگیزه  تواند کند، میگیرد، صدق میخود میهتمامی اشکالی که  ی 
  جوئی در ی اقتصادی صرفهجامعه انسانی خودش نیز تابع تغییرات تاریخی شود. انگیزه

  پویائی خود   داری را باید درپسین سرمایهی  جامعه  ی مصرف دری پیشین و انگیزهجامعه
تولید کاالئی، یعنی وازنش ارزش مصرف توسط ارزش مبادله واکاوی کرد جائی که شکل  

  . به نظر کندافزائی سرمایه توجیه  روند ارزش  ها را بنا بردو خصلت  تواند هرارزش می
محصوالت    شود و میوازنش    وازنش ارزش مصرف، کارمشخص انسان نیز   مارکس در

شدن قانون ارزش، مبادله   گیرند. با استوارقرار می  دیگریک  برابر  ی ارزش درمثابهبه  کار
و   کار ب   ویژه  و نوبهه  مشخص،  کار خصوصی  شکل  به  خود  مالکیت خصوصی    ی  با 

کمیت قانون ارزش   آید و می تمایز دربه شکل کار مجرد بی یابد و دارانه استعال میسرمایه
ا اجتماع  کارشکل   شکل ارزشی خود    کاال در »نویسد  گیرد. مارکس میخود میهالزم را ب   ا

اش مرهون آن که موجودیت  ای راسودمند ویژه  هرگونه اثر ارزش مصرف دیرینه یا کار
ب  میهاست  و دور  اجتماعی  هیئت  به  را  خویشتن  تا  کاسه  افکند  کاریک  مبدل    ی  بشری 
 . [4]«سازد

زادش که  کیفی کار، یعنی ارزش مصرف طبیعت  خصلت ویژه، مشخص و   این انتزاع از
است، ضرورت شالوده  کاال  ارزش  هیئت  و   اا ی  نیازها  سطح  تا  را  ویژه،    خودش  ارضاء 

عمل مبادله کیفیت    دهد. هر شود، گسترش میکیفی که توسط کار وساطت می  مشخص و 
دوبی در   مانند  را  مصرفی  رابطه  ارزش  یعن   ییک  کمی،  کار معین  زمان  میانگین    ی 

ا دهد و این برابرسازی ضرورت قرارمی  دیگر یک  برابر  اجتماعی، در  گونی  گونه  تمایزات و   ا
فکر  سازد. لذا همان گونه که روشنهای مصرف را انتزاعی میمشخص ارزش  –حسی  

این جامعه ترفیع داد، اکنون مصرف    خاطر تولید را به اصل واقعیت درهبورژوا تولید ب 
درخاهب  لذت  اصل  به  را  مصرف  می  طر  ارتقا  جامعه  واین  عاج    از  دهد  برج  این 

نظریهایدئولوژیکی بطالن  میاش  اعالم  را  مارکس  ارزش  میی  مارکس  نویسد  دارد. 
  ماند وفقط برای آن یک خاصیت باقی می  هرگاه ارزش مصرف کاال کنارگذاشته شود و»

  خود نیز تغییر   ین صورت محصول کارا  هستند. ولی در  آن این است که همه محصول کار
  عین حال از  کنیم، درمی نظرارزش مصرف آن صرف  شکل یافته است. زیرا وقتی ما از

میز، خانه    ایم. این دیگر ند، چشم پوشیدهاصوری که موجد ارزش مصرف  عوامل مادی و 
چنین  است. هم ی خواص محسوس آن تحلیل رفته  نیست. کلیه  یا فالن شئی مفید دیگر  نخ و   و 

نیست. با زائل شدن   مولد معین دیگر  نجار، بنا، نساج یا کار  محصول کار  دیگر  مزبور  شئ
کار مفید محصول  زائل   صفت  است،  آن  معرف  این محصول  که  کارائی  مفید  خاصیت 

هم   از  دیگر  گردد و ناپدید می  مشخص این کارها نیز  بنابراین اشکال مختلف  گردد و می
نمی داده  آنشو تمیز  مجموع  ب د.  ب   کاره  ها  انسانی،  تبدیل  ه  همانند  بشری  مجرد  کار 

 [ 5] «.گرددمی

  –های گوناگون حسی  زمان نابینا برای کیفیتهم  تفاوت و ارزش مبادله بی  بنابراین شعور
کیفی ارزش مصرف را استعال بخشد    –اگر جهان حسی    شود و مشخص ارزش مصرف می

سخن    دیگره  ب   پنهان کار، یعنی ذات ذهنی مالکیت خصوصی و که ذات    این منظوره  تنها ب 
آن بخشدارزش  تحقق  را  پوسته[6]ها  فقط  ارزش مصرف  شعوری  چنین  یک  برای  ی  . 
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ی تجسم  مثابهکرال زرین را به» مارکس    باشد که طبق نظرارزشی آن می  جسمانی جوهر

 . [7«]کند ی اساس زندگی خویش ستایش میکنندهخیره

شده که  ه خصومتی جداناپذیر با احساس پیوند خورده است. انسان عام و مجردبا اصل مبادل
ای رابطه  عواطف خاص خودش نیز   مجرد است نسبت به حسییات و   ی شخصیت کارنماینده

کار    گی، سودمندی، حسییات ارزش مصرف و کند. لذا انتزاع از ویژهمی  انتزاعی برقرار
ا یا گرایش  چنین انتزاع وآن، هم  پاگرفته برویژه، مشخص، سودمند و حسی   وازنش تمام    ا

ی ارزش مصرف پیوند  مثابههای ویژه و سودمندی که به ارزش مصرف بهازضاء نیاز
پس    دیگر درهم  ها نسبت بهی انسانشدهاند را همراه دارد، جائی که روابط پنهانخورده

شدن  سرحد غیرقابل درک  تا»قول لوکاچ  به    در روابط کاالئی بالفصل و   روابط اشیاء و
ی نقد اقتصاد سیاسی است تا این روند  بازند. پس وظیفهرنگ می  «عدم شناخت  کامل و 

ش به شناخت  ابازپردازی  ناپذیری نیازهای واقعی را درتحقق  شدن و تاریخی غیرمطلوب
که    کندثابت نو مطرح گرداند. این طرح نوین باید  سائق واقعی، از عوامل وازنش ساختار

ا در نه کنشی صرفا انسان  نیازهای واقعی  بلکه خارج از  وازنش    شعور و  سطح شعور، 
  لذا یک وازنش واقعی است، درست همانند روند واقعی و  گیرد و آن انجام می  مستقل از

کنندگان در روند واقعی  مبادله  بدون شعور   شعور و  یافتن پول که بیرون ازانتزاعی استقالل
آن خبری ندارند،    آنان از »دهد  این مورد شرح می  مارکس در   گیرد و ت میمبادله صور 

  «. دهند اما آن را انجام می

مبادله  بدین انتزاع  دربهسان  واقعی  انتزاع  مبادله  عنوان  مکمل  شعور  چون  کنندگان 
انسان    شود. لذا شعورگر بازتاب نمیازنش  شعور و   ی آن، یعنی وازنش، در روانشناسانه

برابرعینیت حسی    گر دچار یک فقدان واقعیت در چه شعور وازنش ارزش مبادله و   در چه  
نیازهای حسی  هم  مشخص ارزش مصرف و  – شده توسط این  مشخص وساطت  –چنین 

می ازعینیت  بورژوائی  روانشناسی  آگاهی  عدم  ب   گردد.  آن  فرویدی  وازنش  ه  جمله  این 
سطح   که حال این وازنش را تنها درشود  اجتماعی باعث می  –سطح اقتصادی    واقعی در

را که   ی کار خصلت دوگانه  عمل انتزاع حاصل از  در توصیف مورد پژوهش قراردهند و
کند، ندیده انگارند تا وادار شوند حال خود این  ارزش مبادله ارزش مصرف را وازنش می

 این جامعه ارتقاء دهند.  انتزاع را به اصل واقعیت در

مشخص   – نیازهای حسی  وازنش هئیت مصرفی اشیاء و شکل ارزش وانتزاع واقعی در 
  با پیشرفت تقسیم کار  شوند و ارزش مبادله بالقوه می  شکل خودمختار  ها درمرتبط با آن
و  سرمایه  اجتماعی  کاالئی  خصوصی  ازدارانهتولید  جداشده  وجودی  مبادله،  ارزش   ی 

کار ب   محصول  میهرا  و خود  نظرمارکس    گیرد  جدا ارز»طبق  ازجوهرشان  اشیاء  ش 
ی کاالیی ارزش مبادله، یعنی پول،  ی ساده مبادله  در  گردد. اگرپول می  ، و [ 8«]شود می

ی  داری به تنها نقطهی سرمایهجامعه  کند، درهای مصرف عمل میی واسط ارزشمثابهبه
له هدف جازم آن ارزش مباد علت محرکه و » به نظرمارکس   شود و انجام مبدل می و  آغاز

انگیزه  بنابراین در  [9«].خودی خود استهب  اقتصادیاین جامعه  اش به عکس خودش  ی 

ارضای نیازهای   های مصرف و نه تولید ارزش  وارونه شده است. هدف واقعی تولید دیگر
 شدهفقط ارضاء نیازهای وساطت  های بالفصل، بلکه ارزش مبادله وهمراه با آن فقط و سائق

می مبادله  ارزش  ب توسط  چشم  دیگره  گردد.  و سخن  غرایز  ارضاء  از  های  سائق  پوشی 
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یک انتزاع ارضاء نشدنی. پس زمانی که  ه  کردن انسان برای رسیدن ب محرک  بالفصل و 
ی محرک  انگیزه  سازد و کالبد ویژه، خودش را خودمختار می  هر  برابر  ارزش مبادله در

ه  نماید تا ب مشخص بالفصل جدا می  –نیاز حسی    ز هرشود، خویشتن خودش را اتولید می
مختاری  نحوی که خودقراردهد، به  « کرال زرین را ...اساس زندگی خویش» قول مارکس  

در مبادله  می  ارزش  را  ارزش مصرف  درنفی  پسندانه  شعار  توان  مردم  اما  ی  عامیانه 
 . کردمالحظه   «ایرانی جنس ایرانی بخر»

آرزوها وجود داشت   امیال و   پوشی ازچشم  داری نیزشاسرمایهجوامع پی   روشن است که در
 در قرون وسطی که کارها در  اما طبق نظر مارکس با یک تفاوت اصولی، جائی که مثالا 

به همین جهت مناسبات وابستگی شخصی مبنای این    و » رابطه با ارزش مصرف بودند  
صورتی    محصوالت شکل موهوم و  این نبود که کارها و ه  ی معین بود، حاجتی ب مرحله
تولید کاالئی صورت طبیعی    جا بر خالف دستگاه مبتنی بر این  با واقعیت پیداکنند؛ در  مغایر 

   [10«] .نه عامیت آن است و  ویژگی آن شکل اجتماعی بالواسطه کار  کار و 

ه  گشت، ب کارمزدی منحل می  داری و ی که اقتصاد طبیعی توسط اقتصاد سرمایهبه مقیاس
نیز همان   و   ساختار  مقیاس  انسان  از  روان  ارضاء حسی    نیازهایش  مشخص    –ابژهای 

جدا و   بالفصل  گونه  شدند  پول  به  که  و بهای  تولید  روند  عام،  کاالی  مصرف    عنوان 
کار وساطت توسط  می  شده  وازنش  ب را  و ه  کند،  روان  ساختار  نیز  مقیاس  آل  ایده  همان 

عنوان  بهپول  »دهد  گیرد. مارکس شرح مید میخو هاجتماعی انسان شکل عام انتزاعی را ب 
واسطه موضوع، هدف  یافته، باید بیای فردیتعنوان ارزش مبادلهبهبازنمود ثروت عام،  

ا باید مستقیم  افراد باشد. کار  یهمه  عام، کار  محصول کار  و  ، یعنی پول،  ایارزش مبادله  ا
فرد است،   ثروت که خواهش هر  زامزدبگیری باشد.    د کاری باتولید کند. بنابراین کار می

این ترتیب فقط  ه  فریند. ب آخواهد پول ایجاد کند، ثروت عمومی را میفرد می  چرا که هر
  شود، ثروتی که پیوسته خود را ازی ثروت عام بدل میطلب عمومی ثروت به سرچشمه

اش پول است، ثروت  واسطهمقصد بی  مزدبگیری است و   کند. چون کار کارد مینو بازتولی 
عنوان هدف به وسیله  بهجا پول  این  شود. درهدف آن وضع می  عنوان موضوع و بهعام  

خویش    شود تا بازنمودش را به اختیارشود. ثروت عام تولید میکوشی عمومی بدل میسخت
سرچشمه که  است  چنین  میهدرآورد.  گشوده  ثروت  واقعی  کار،  ای  هدف  چون  شوند. 

ای خاص با نیازهای خاص فرد داشته باشد، بلکه ثروت  محصول خاص نیست که رابطه
است، سخت  در فرد عمدت شکل عامش  و   و   حد  ا کوشی  ندارد  او سخت  مرزی  به    کوشی 

بیبودگیخاص و اش  ب   هر  اعتناست  کند، میه  شکلی را که  این  این هدف خدمت  پذیرد، 
درسخت نیاز  کوشی  برای  جدید  برابرایستاهای  و   خلق  خالق    اجتماعی  و  مبتکر  غیره 

 [ 11«].است

شمول مبدل کرد، به محرک جهان وازنش  جهان  عام و   که پول خودش را به نیازمحض آنبه
نیازهای    ول ساختارمشخص تبدیل گشت که با جهانی شدن پ  –ارضاء حسی    ها و تمام نیازه

شدن،    به توانگر  این رو نیاز  شمول شد. ازمانند پول تجریدی و جهان  اجتماعی انسان نیز
عنوان محرک همه چیز، تنها زمانی کارآئی  بهیعنی ثروت انتزاعی از طریق ازدیاد پول،  

زمان  ویژه منتزع شود. الکن این کنش هم  های مصرف مشخص و دارد که از تمامی ارزش
ارضاء این نیاز انتزاعی    نیستشود، چون که قادر  در تضاد با خودش محکوم به شکست می
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  ئیشود و چون یک چنین ارضاتسلسل درکشیده می  یک دوره  ب   نماید و   بالفصل را برآورد
نمی پیدا  ب کند، وجه کمیهیچ مرزی کیفی  بیه  اش خود  نارضایتی مزمن،    مقیاس ویک 

های مصرف  ارزش هیچ نوع تقلبی در ن ازه آکه برای رسیدن ب جائیآید،  بیمارگونه درمی
نمی نمونهخودداری  که  بارزکند  می  ی  را  درآن  تقلب  ب  توان  که  دید  غذائی  قول  ه  مواد 

دیگری حاکم نماید تا بدین وسیله نیاز    کند تا قدرتی بیگانه را برهرکس تالش می»مارکس  
به  راجعفکران بورژوا  ترتیب ادعای روشن. بدین[12«] خودخواهانه خویش را ارضاء نماید

کنند،  ارزش مصرف مارکس را اعالم می  ی ی مصرف که توسط آن بطالن نظریهجامعه
توجیه در اخود  ارزش  ی  ازتائید  سرمایه  ب   افزائی  به مصرف  شوق  ایجاد    خاطر هطریق 

جانب    شده ازی کار طرح  یا نادانسته نسبت به خصلت دوگانه  دانسته و   مصرف است و 
 کنند. مارکس سکوت اختیارمی

 خصلت پول وخصلت اعتیاد  – ۳

از سرمایه  پیش  کاالی  به خصلت  را  مهرش  اعتیاد  که سرشت  شد  داده  داری  این شرح 
و می اعتیاد می  کوبد  این  تابع  انسانی را  اجتماعی سائق  آن را پول ساختارهای  نماید که 

پریشی، یعنی جائی  روان  –های آغازین سرمایه  تکوین نمونه  ی میداس و افسانه  مارکس در
حل میان   قابل تضاد غیر این جامعه  د. درکرباشد، مطرح  که ارضاء واقعی غیرممکن می

یافته با شکل  ی انتزاعی ارزش مبادله، تضاد تکوینواقعیت مستقل شده  آرزوهای واقعی و 
خودش    اا مشخص دائم  –ن ثروت حسی  جها  تضاد میان این جهان ثروت انتزاعی و   پول و 
پریشانه بین تخیل به ارضای آرزوها ازطریق پول  ی تضاد روانمثابهسطح شعور به  را در

عنوان شکل تام  بهپول  »دهد  ی آن مارکس شرح میکند که دربارهواقعیت، بازتولید می  و 
این جهان است،   ازشود. پول انتزاع محض  های واقعی روبرو میثروت با کل جهان ثروت

  شکل کامالا   این اعتبار، توهم صرف. جائی که ثروت به معنای دقیق کلمه دره  ب   بنابراین و
ا در  مادی و ی خیال محض است،  ذهن من است، زاده  محسوس وجود دارد، وجودش صرفا
تا حد    شوند ووارگی پول و کارکردش موضوع لذت میبنابراین خود بت  [13«] .میداس

سازند، وقتی که به محتوای اساسی و  واره میبت  ساختار سائق انسان را نیز  یممکن کلیه
که بتوان طال را برای این» نویسد  شوند. مارکس میها مبدل میمسلط آرزوها و ارضاء آن

و مثابهبه پول  دفینهبهنتیجه    در  ی  داشت، الزم  سازی)گنجعنوان رکن  نگه  سازی( محکم 
ی خرید در  ی وسیلهمثابهآن شد که به  یا مانع از  ری کرد و گردش آن جلوگی   است که از

مقابل بت    گر لذت جسمانی خویش را دراندوخته  سازیوسائل تمتع حل شود. بنابراین گنج
سوی دیگر،    گیرد. ولی ازگی را جدی میهگذشت کند. ولی انجیل ازخودقربانی میزرین  

که به صورت کاال خود به َدوران تحویل  گردش بیرون کشد    تواند ازوی فقط پولی را می
بیش بیشداده است. هرچه  کند،  تولید  بنابراین کار  ترتر  دارد.  کوشش،    و   امکان فروش 

کم خریدن مجموعه علم اقتصادی   زیاد فروختن و   انداز و خست خصائل اصلی او و پس
در شکل  تمنای لذت    »دهد  مارکس توضیح می  جای دیگر  در   [ 14«]. دهندوی را تشکیل می

  لذا وقتی فروید تصور   [15]«.ولع به پول است  شکل خاص حرص و   خست در  عام خود و 

ستی  و عنوان خصلت فاو بهتابع نمودن حسییات انسان تحت اصل مبادله را   سازی و بطضمن 
به انداختن غریزه  تعویق  و به  اجتماعی  ثروت  انباشت  بنیاد  مثابهبه  نفع  واقعیت،  اصل  ی 

 ای ازشدهی او رونویسی تحریفواقع نظریه  دهد درمی  ش قراراریرنجوی رواننظریه
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دار نزاع  فرد سرمایه  ی هرسینه  همین سبب است که دربه  »مارکس است که شرح داد  
که    چه راآن.  [16«]گیردتمتع درمی  ی تلذذ و انگیزه  فاووست مانند بین شهوت انباشت و 

گیرند، همانا  نظر نمی  شان در روانشناسی  روانشناسان بورژوا در  اش و فروید در روانکاوی
ناآرامی و ناآرام و سنجش  منشاء  از خصلت  این جنبش فاووستی سائق است که    ناپذیری 

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

تملک را دارد بنابراین    طبیعت توسط استثمار و   کامل بر  یگرایش سلطه  واقع منشاء در
عنوان امری  بهزیست که کارکرد این گرایش را  هرنوع سیاست اتخاذ شده در مورد محیط

نظر در  مبادله  ارزش  به  نسبت  نمی  استراتژیک  ازنگیرد،  که  رفرم  تواند  اجتماعی  های 
رود. این صورت تخریب طبیعت در   کند، فراترایجاد نمی بنیاد استثمار یری اساسی دری تغ 

  زمان سائق طبیعی و جان، همعنوان شئَی بیبه  ما و   داری در برابرشکل کاالئی سرمایه
شود، یعنی هدف  ی که حرکت اقتصادی هدف غائی میبه مقیاسکند.  وازنش می  واقعی را

همان مقیاس نیز سائق انسان خودش  ه  مشخص بالفصل، ب   آن نه ارضاء نیازهای ویژه و 
نماید تا خودش حسییات  موضوعات مصرف مشخص و حسییات واقعی انسان جدا می  را از

جهان زنده، سازد. اکنون    اوامر جهان مرده بر   هدف غائی حرکت اقتصادی، یعنی پول و 
بیعت ثانوی آفریده شده توسط ارزش مبادله، قادر  شکل کاال، یعنی ط  حسییات برآمده از

بدون  » را، اما به نظر مارکس    ترشوند، احساس داشتن ثروت انتزاعی، یعنی پول بیشمی
یات واقعی انسان گردانند که مارکس این وضعیت را ی جانشین حس   « احساسات واقعی انسان

  تمام ی را بیگانگی محض  ذهن   این حواس مادی و  تمامبنابراین  »کند  گونه توصیف میاین
است. وجود آدمی باید به این فقر مطلق تقلیل داده   فراگرفته  این حواس یعنی حس داشتن

   [17«] .اش را به جهان خارجی تسلیم نمایدشد تا ثروت درونیمی

 گر منش اندوخت  انباشت سرمایه و – ۴

عویق انداختن آمیال انسان    انداز و جوئی، پسداری صرفهی سرمایهشرح دادیم که جامعه
  اش در فروید در روانشناسی  اند و کننده منش انسانینینمود که تع  عنوان فضیلت قلمدادبه  را

این    چون در  ی منش مقعدی ضبطی تعریف کرد و سطح توصیف این فضائل را تحت مقوله
دیگر    بار  اشروند انکشاف  گردد، دربرداشت چنین روانشناسی قادر به تبیین واقعیت نمی

  ورزد مثالا تالش می  رسد و گری افواهی میسطح توصیف به نوعی روانشناسی هم در باز
سان خصلت  بدین  یل آن نشان دهد و دها مدفوع را ب یا اسطوره  ها و تاویل پول در رویا  در

پول در    گرداند تا بتواند کارکردهای  این جامعه فراتاریخی برنما  پول و کارکردش را در 
 اش تاویل نماید. های پیدایشاین جامعه را به آغازین

در نظرمارکس  جامعه    طبق  پول  »این  که  گونه  همبههمان  تمام    ترازعنوان  رادیکال، 
را محو می باز[ 18«]کندتمایزات  در  ،  پول  قادر  هم  جامعه  عنوان شکل  بهشود  می  این 

خواهیم  هب   تراز نماید. اگرهم  مصرف را نیزهای  چنین ارزشارزش مبادله، هم  خودمختار
ی فضیلت  مثابهانداز بهپس  جوئی و زبان روانشناسی این موضوع را تشریح نماییم، صرفهه  ب 

ی منش مقعدی ضبطی است که شکل  اش مقولهداری، بیان روانشناسانهسرمایه  منظر   از
ا حسییات مربوط به سائق  باشد که کمبود رابطه کیفی ب رنجوری میش روانابیماری  آشکار

کند جائی  آمیزش جبران میصوری نمودن وسواس  واقعی را حال بر حسب تعین کمیت و 
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لذا لذت    کمیت و   حسابرسی را مبدل به شوق در  آوری و جوئی، جمعکه شوق به صرفه
از آنآن می  برآمده  بتواند  تا  را  نماید  و  بهها  واقعی  سائق  آرزوهای  بدیل  وازنش  عنوان 

تاویلی از  اش جاشده  داری علم اجتماعی سرمایه  منش، ریشه در  زند. الکن منشاء چنین 
تبدیل محصوالت انسان به ارزش   دارد که توانست با تبدیل کار مشخص به کار مجرد و 

می را  آن  کمیت  درکه  و   مقدار  توان  اندازه  ارزش  کار  زمان  اصل  توسط  کرد،  گیری 
ب  که این   چه راآن  ی سرمایه مبدل سازد. پس هره قلب تپندهحسابرسی را به قول فوگر 
دیدگاه   عنوان امری غیرعقالئی، یعنی ازبهاش درآورد،  گیریسیستم نتواند تحت نظام اندازه

ی تولید یک کاله را با انسان نمونه  کند. زمانی که ریکاردو هزینهسرمایه فاقد سود، نفی می
اما  »آید  نظر میهآمیز ب گذاری یک شئی با انسان توهینن بود که برابر آ  آورد مارکس بر

قدرها هم سروصدا راه انداخت. زیرا این »وهن« ناشی  ی این »اهانت« آننباید درباره
کنند، بلکه در»خود موضوع نهفته است«. به  بیان می  ازکلماتی نیست که یک موضوع را

یک کاال در مناسبات تولید    وارش مصرف درهمین ترتیب، دیالکتیک بین ارزش مبادله
ازسرمایه ناشی  در  داری،  بلکه  نیست،  پیکریافته    تئوری  مناسبات  خود  موضوع،  خود 

بدل    پذیریک کمیت اندازهه  شد که خود انسان را ب   که این سیستم قادرجایی  [19«].است

جامعه بتواند  تا  برگرداند  بنا  را  انسانی  اما   ی  قراردهد.  خودش  موضوع  طبیعی،  مدل 
ا درسنجش محدود    ارزش نیروی کار  بازدهی کار و تعین ارزش کاال و   پذیری انسان صرفا

  نظر نقطه  دهد که از ها بسط میآن  ماند، بلکه خودش را تا سطح اقتصاد روانی حاصل ازنمی
ر بررسی کمیت  ی ویژه دافزایی سرمایه، منش مقعدی ضبطی روانشناسانه نمونهارزش

ازی  و فرهنگ پورژ  پذیرترین سنخ منش درسنجش  ترین و چنین منشی قابل محاسبه  شود و می
 گردد. می

عنوان  به  ای که حاصل این فرایند بود، یعنی بورژوازی، پاگرفت و طبقه  این منش ابتداء در
طبق نظر مارکس محرک روانی    و  کردتمنای توانگری رشد    شوق و   شوریدگی مطلق در

دار نتیجه  وهوس انفرادی بود، نزد سرمایههوی  گرنزد اندوخت  چه درآن»این طبقه گشت  
اضافه    ، و [20«]های محرک آن استمکانیسم اجتماعی است که وی فقط یکی از چرخ

ب   دارسرمایه»کند  می ب ه  متجدد  را  انباشت  که  است  از منزلهه  جائی رسیده  انصرافی   ی 
متجدد را    داروهوس سرمایهمارکس هوی  [21«] .کندجوئی خویش تلقی میی لذتنگیزها

از تلقی می  منتج  ب انباشت  و  در  خاطرهکند  دقیق  آن که  بایستی  بماند،  باقی  ا دایره رقابت   ا
سرمایه    افزاییروند ارزش  باید در   اا آمده را مجدددستهارزش اضافی ب   چه مقدار   کندحساب  

شود  جویی او میلذت  تمتع ارزش مصرفی جزیی از   وارد نماید. بنابراین چنین انصراف از
انباشته سرمایه    جوئی هم جزئی ازسرمایه است و لذت»نویسد  مارکس می  و  تابع  ]لذت[ 

 [ 22«] .گیردمی قرار

از بیش  بورژوائی  تمتع  ضد  اجتماعی  روانشناسانه  هرچیز  منش  بود مصونیت  که    ای 
رقابت    زیرا طبق نظر مارکس در  کرداش را تحکیم می یابندهبایستی نیروی اقتصادی رشدمی

ی مفید  چطور نیروی رو به زوال دیگری را به تنها شیوه» خوبی واقف بود  هبا دیگران ب 
  دار که انباشت سرمایه را ی اقتصاد سرمایه. بنابراین انگیزه[23]« به تملک خود درآورد

  ای خودش در داند، چنین انگیزهرشد اقتصادیش در رقابت با دیگران می  عامل پیشرفت و 
او  می  روان  کشانده  تلذذ  ایجاد  و به  انگیزه  شود  مارکس  نظر  او  برحسب  ارزش  »ی  نه 
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و است  مصرف  آن  وافزایش  مبادله  ارزش  بلکه  و[24«]تلذذ،  فلسفی  مصونیت  که   ،  

ایدئولوژی پروتستانتیسم پیدا    ا در اش رمصونیت دینی  و   «نظریه پرهیز»اش را در  اخالقی
ویژه  مسیحیت با آئین انسان مجرد خویش و به»دهد  این مورد شرح می  کند. مارکس درمی

پروتستانتیسم یعنی  آن  بورژواپسند  یافته  تکامل  و   نوع  جامعه   ودئیسم  برای    ی غیره 
اجتماعی تولید    ای روابطچنین جامعه  در  ترین ادیان است زیراتولیدکنندگان کاال متناسب

بنابراین    عنوان کاال و بهکه تولیدکنندگان محصوالت خود را    استاین    کلی عبارت از  طورهب 
 صورت کارهای ب انفرادی خویش را در این قالب شئ  کارهای  کنند و مانند ارزش تلقی می

 [  25«]. دهندقرار می دیگریک  برابر مساوی انسان در

کارمذهب   روزهای  به  مسیحی  اعیاد  تبدیل  با  بسیار  پروتستانتیسم  در    نقش  را  مهمی 
سرمایه ایدئولوژی  ایفاء  مصونیت  لحاظ  کرداری  به  مذهب  این  خاص  کارکرد  اما  د، 

  فئودالی برپا کردن جهانی از  – تقابل با جهان حسی کاتولیکی    اش درایروانشناسی توده
درون گسترش،  با  که  بود  و سازیانتزاعات  نمودن  غیرجنسی  مشخص    ،  حس،  با  عناد 

با   های درونی مبدل کرد و های بیرونی را به اسقفاسقف  قول مارکس، لوتر ه  ب   شود ومی
دینی که    داران را به احساس گناه اخالقی و گری اجتماعی علیه سرمایهاین عمل، پرخاش

گری  ازخطر پرخاش  سرمایه رای منش اجتماعی انسان شد، تغییرداد تا روند انباشت  سازنده
ذهنی تن دادن به اجبارات ارزش مبادله منطبق با    طورهرو ب علیه آن مصون دارد. از این

  کوشش، مزد دادن و یا مزد  از کار و   ترجهان چیزی بدیهی  دیدگاهی شد که اعالم کرد در
از طرفی    گرفتن نیست. چنین دیدگاهی، یعنی تابع کردن حسییات تحت قانون ارزش مبادله،

فردی   طرف دیگر چنین اجبار  رابطه بود، از  مزدی در  ی کارتوسعه  با انباشت سرمایه و 
پوشی  عنوان منش اجتماعی که چشمبهکننده منش مقعدی ضبطی را  سطح روانی تولید  در
های مربوط  صورت حسییات عام درآورد که متعلقهدنبال داشت، به  ههای واقعی را ب سائق  از
  « من  –قدرت  »ی  مثابهبه  ها راآن  سلطه بر   های واقعی و منش، یعنی کنترل سائق  این ه  ب 

 –ضعف »عنوان بهرا  هادرک کرد و برعکس عدم توانائی در مرزبندی با این نوع سائق
و    «من» ی  مقوله  شویم که از می  چالش با این دیدگاه زمانی قادر  داغ ننگ زد. در  «من

در    موضوع ویژه، و   ی هرپرتو منطق ویژه  گشائی کنیم که آن را درمعنای رازآمیزش راز
اش مورد کنکاش  کارکرد اجتماعی  شناخت از منطق ارزش مبادله و   آشنائی و   این مورد در

گر منطق  سازد بیانکه در رقابت خودش را برنما می  «من  –قدرت »عمل  دهیم. در  قرار
زندگی،    ی مرگ و میدان رقابت با رقبایش حول مساله  دار درمایهسر  ی مبارزه هر ویژه

 دار زمانی قادراین مبارزه سرمایه زند. در می عاطفی با وسائل خنثی، دور  نظر   گرچه از
رقیبانمی ازاشود  را  بی  ش  که  سازد  خارج  رقابت  ودور  عاطفی  به    طرفی  توجه  عدم 

روان    نباید در  نه تنهااین سد عاطفی علیه دیگران    ی خود گرداند و سرنوشت آنان را پیشه
و  اشمئزاز  تولید  بایستی    او  بلکه  برانگیزد،  را  گناه  در بهاحساس  آزادی  معنای    عنوان 

دهد، یعنی ایجاد احساسی که توسط ارزش مبادله برانگیخته شده    ریسک، خود را بروز
کارکردهای    «اب منشنق»شود.  می  آشکار  «نقاب منش  » سطح روانی درشکل  است و در

بدین ترتیب بدون برانگیختن احساس گناه توجیه    آزادی رقابت و   پرتو   دار را درسرمایه
آورد طوری که این آموزش را به لحاظ احساس سرمشق خود  تلذذ هم می  برای او  کند ومی

خود پول.    احساس منتج از  ندارد جز   مسائل پولی هیچ احساسی وجود   قرارمی دهد که در
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  انتزاعی بیش نیست که در  عرض یک جوهر واقعی نبوده و که رقابت خودش همیل آندلهب 
ی آگاهی، انسان را به فعالیت چهره  نامی دارد تا در  هشکل ایدئولوژیک باورانسان را ب 

ا وادارد، دقیق واقعی را برنما  «  من  –قدرت  »شناخت این آگاهی ساخته شده توسط باور،    ا
میدان رقابت    ی کاذب توسط رقابت را که درشدهساخته  «من »اقعی  و سازد تا سیمای  می
 به چالش کشاند.  کند، افشا وتازی مییکه

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

میزان    از  ساخت  دار را قادرسطح گسترده سرمایه  دهد. لذا تولید در  را به نفع آن تغییر
به  بخشی از  تلذذ برخوردار شود و   معینی اسراف و   خطر ارزش اضافی که سرمایه را 

ی  از تاریخ شیوهدرآغ»دهد  باره مارکس شرح می  این  وسیله تلذذ مبدل نماید. درد، بهزنیاندا
سرمایه انگیزهتولید  و   توانگر  یداری  و   شدن  مطلق  خست  و   اا شهوات  بودند  هر    غالب 

پیماید. ولی پیشرفت تولید  می  داا ای را منفرچنین مرحله  رسیده نیزدورانهب دار تازهسرمایه
سلوب اعتبارات هزاران بازی و اآفریند، بلکه با سفتهلذات نمی  داری تنها جهانی ازسرمایه

ولخرجی که    اسراف و  ی متعارفی ازکند، یعنی درجهناگهانی تمول احداث می  یسرچشمه
صورت  هپیشرفت ب   زسطح معینی ا  در  ی اعتبار است و لذا وسیله   نمائی و عین حال ثروت  در

های هزینه  اعداد  شود. تحمیل درتحمیل می  دارسرمایه  «بیچاره»وکار به  ضرورت کسب

داری از  ی سرمایهاین نظریه مارکس با گذار جامعه  [26«].شوددار میشناسندن سرمایه

  الزم   جنگ دوم جهانی ابعاد بسیار  ویژه بعد ازی انحصاری بهدوران رقابت آزاد به مرحله
 فراهم کرد. «دار بیچارهتحمیل به سرمایه» یا  بازی و ری برای این گشادهتو بزرگ

مهمی    دار نیز عوارض خطیر و گر سرمایهسرنوشت سائق فرد انباشت  چنین گذاری در  با
می وروی  می  دهد  از»نویسد  مارکس  به  قسمتی  اضافی  ب مثابهارزش  درآمد  وسیله  هی 

گیرد یا می  هم چون سرمایه مورد استفاده قرار  ت دیگرقسم  شود و مصرف می  دارسرمایه
می هرقدرانباشته  اضافی  ارزش  حجم  بودن  معلوم  با  از   شود.  مذکور   یکی  قسمت    دو 

احوال یکسان   اوضاع و   که سایرتر است. درصورتیتر باشد قسمت دیگر کوچکبزرگ
مزب تقسیم  آن  که طبق  دارد  نسبتی  به  بستگی  انباشت  مقدار  یافته  فرض شوند،  انجام  ور 

می  و   [27«]است دره به»دهد  ادامه  که  است  سبب  هر   مین  سرمایه  سینه  نزاع  فرد  دار 

انباشت و  بین شهوات  تلذذ همانگیزه  فاووست مانند  توسعه میی  قبالا   «یابدزمان  این    که 
 واگویه آورده شد. 

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

کارکرد    گرا وگردد. نزاع فاووستی بین تعقل حسابن میی اش، تعیهای بالفصلارضاء سائق
و طبق روانشناسی فرویدی   رنجورانهسطح روانی در نشانگان روان  نهاد او خودش را در

 سازد.تلذذ دهانی برنما می  بین کنترل مقعدی ضبطی و 

گوید با تلذذ دوران فئودال یکسان انگاشت،  طور که مارکس میاما نبایستی این تلذذ را همان
  وکاربدین خاطر بخشی ازکسب  بازار و   سخت تابع حسابرسی در  این تلذذ سفت و   زیرا
دار اگرچه  از این روست که اسراف سرمایه»دهد  ن شرح میی آ. مارکس دربارهشودمی
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نیست وگشاده دست  هرگز دارای خصلت صادقانه و  ارباب فئودال  پس آن   هرچند در  ی 
بازی وی همراه  ذلک گشاده ترین حسابگری نهفته است، معترین لئامت و پستهمواره کثیف

این    [.28«]گردد  دیگر یکمانع    این دو   هیچ یک از  کهشود بدون آنتر میبا انباشت زیاد

وجه    یچههنیست ب   قادر  ارضاء نیازهای واقعی ندارد و  ای با اسراف هیچ رابطه  شکل از 
زبان روانشناسی اجبارات مقعدی  ه  ب   جانب ارزش مبادله و   میزان تقیدات تحمیل شده از

اشکال دیگری    ها را درنعکس آملغاء سازد، بلکه بر  ضبطی )خست، حسابگری وغیره( را
شوند تا می  داراختیار سرمایه  ای درتجمل فقط وسیله  کند. بنابراین اسراف و بازتولید می

نیز در   نمایند و   را آشکار  قدرت او  تلذذ هم  با    گیرد و می  این قدرت قراره  ب   خدمت  لذا 
آن جوش می و بدیهیت روانشناسی  امری    خورد  ا  بدیهیت روانشناسانه صرفا مکمل  چنین 

 شود.برای ارزش مبادله می

سرمایه فرد  روانشناسی  که  میزانی  و   داربه  سخت  فرمان  حسابرسی    تحت  بازار  دقیق 
تمام مناسبات انسانی او خودش را گسترده    گرای او برچنین نفس حسابگیرد، همقرارمی

سان  گرداند. بدین اشبتواند معنای در زندگی گذاری راسرمایه سازد تا سود بردن ازهرمی
  هایش و سائق  ادراکات او، یعنی مربوط به غرائز و   چه را که مربوط به احساسات و آن  هر

دار زمانی بخشی ازتلذذش  شود، را سرمایهمی  «نهادش»ازنظر فروید مربوط به ساختار  
به دیگرتلقی می   نیز   های او سخن حتی احساسات وسائق  کند که برای او سودآور باشد، 

 افزائی آن گردد.  ارزش یستی بخشی از کارکرد سرمایه و با

پوشی کند مدت  آن چشم  از  نداشت تا  ی کارگر، چون چیزی رامنش غالب برای طبقه  اما
افتد که واقعیت مادی آن بی   جا  روان کارگر  زمان زیادی طول کشید که منشی توانست در

اجتماعی  و   فرایند سازمان کار  در یعنی  سرمایهی  جامعه  اش درتقسیم  نهادینه شد،  داری 
را شکل    شدن کارگر به فرامین سازمان کار،که رسوب روانشناسانه آن منش کارگرتابع

در  مارکس  می  داد.  مورد  و » نویسد  این  کارها  بالواسطه  وابستگی  این  که  است    بدیهی 
  ی که برای انجام وظیفه   داردیک از کارگران را وامی  ، هردیگریکه  بالنتیجه کارگران ب 
  دستی، انتظام، تربیت وبدین طریق یک نوع امتداد، یک  برد و  کار  هب   خود زمان الزم را

 یا حتی همکاری ساده کامالا   مستقل و   ورکار پیشه  آید که باوجود میهویژه شدت کاری ب به
 [. 29«]متفاوت است

دارانه،  تقسیم کار سرمایه  ار و ی سازمان کتوسعه  گشت با  قادر  اجبارساز  خصلت جدید کار
ی  نوبههفضیلت اجتماعی، منش کارگر را شکل دهد که ب   عنوان امری هنجار و بهآن هم  
فامیل او گذارد،    پذیری کارگر، به ویژه دراجتماعی  کارکرد تعلیم و   عظیمی بر  ثیرأخود ت 

سربازخانه انضباطی  توانست  که  نحوی  ازبه  را  در  وار  اوان  در  همان  و  روان    فامیل 
نوجوانان جاری سازد که منطبق با منطق توسعه کار در نظام کارخانه باشد. مارکس شرح  

  ترکیب خاص هئیت کار از   تبعیت فنی کارگر ازحرکت یکنواخت وسیله کار و » دهد  می
و  سن  حیث  از  که  با    افرادی  انضباطی    دیگر یکجنس  پیدایش  موجب  دارند،  تفاوت 

موجب تحول یافتن کار    آورد و وجود میهای را ب د که رژیم کارخانهشو می  وارسربازخانه
ا سابق عین حال تقسیم کارگران به کارگران یدی    سان درگردد. بدینی مراقبین میذکرشده  ا

و  سربازان  به  کارگران  تقسیم  یعنی  کار،  مراقبین  عملی  درجه  و  را  صنعتی  داران 
   [.30«]سازدمی
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 است کماکان از  رژیم وابسته به آن مجبور  کارخانه و   در  وارچنین سیستم سربازخانه  یک
ی آن نوجوانان گرداند که به واسطه  پذیری نوجوانان تعلیم وتربیتی را استواراجتماع  پیش در

طریق    ای آماده سازد. چنین سیستم تعلیمی ازآتوریته رژیم کارخانه  برای اطاعت از  را
کار فرهنگی  می  دارانهسرمایه  اخالق  نشات  سرمایه  منطق  از  ب که  به  گونهه  گیرد،  ای 

قبل آماده گرداند. بدین   مزدی از برای کار  شان راگرایش روانی شود تانوجوانان حقنه می
هرآن میترتیب  موعظه  نوجوانان  برای  پروتستانیسم  دینی  کار  اخالق  که  را  کند  چه 

نماید که    روان آنان مستقر  منش را در  گردد آن شکل ازمی  روانشناسی بورژوایی وادار
تحکیم بخشد، یعنی سرآخر پذیرای    مزدی را  ی حسی ماندگار، گرایش آنان به کارمثابهبه

خاطر  هباید ب   اند که بایستی زندگی آنان را تامین گردانند و دارانشوند که این سرمایه  این امر 
آنان محسوب دارند و   سود را  « خدمت واالیشان»این   ل آن خدمت را قبا  در  تشکر  حق 

اجتماعیبه اخالق  ازعنوان  بخشی  عملی  شان  اخالق  چنین  کارکرد  نباید  اما  نمایند.  شان 
نتیجه  دانست جائی که خود   حاصل شعور  امری ذهنی و   اخالق اجتماعی را ی شکل  آن 

یکسان در  که  جامعه  این  در  پیکریافته  انتزاعی  واقعیت  همان  یعنی  است،  سازی  ارزش 
 ازردار  ها را برخو طرفی در سطح سیاسی انسان   است از  زندگی قادر  مظاهر  عامش از

اش وازنش  این کارکرد صوری استثمار را در اخالق اجتماعی  با  حقوق مساوی نشان دهد و 
نقش    عنوانبهداران را  جانب دیگر این توانائی دارد که جایگاه اجتماعی سرمایه  از  کند. و 

واالیش )تصعید(    دو کنش دفاعی وازنش و   اجتماعی آنان در جامعه واالیش دهد. لذا هر
شان را در شعور، کارکرد اجتماعی  مستقل از  اند و ی منتجه از واقعیت شکل ارزشهاکنش

  نمایند وظاهر آگاهانه، بازتاب میای ناآگاهانه )باور( ولی بهگونههها، آن هم بشعور انسان
های مهم در آگاه دقیقا افشای خصلت ایدئولوژیکی این اخالق اجتماعی یکی از موضوع

 شود. کردن اکثریت عظیم محسوب می

 بیماری احساس  تعقل حسابگرا و – ۵

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

تقسیم به جهان ثروت انتزاعی    گی در هداری این دو مقولی سرمایهجامعه  گیریم، در   درنظر 
نماید جائی که جهان مشخص حسییات  جهان ثروت مشخص حسییات خودش را آشکار می  و 

رژوائی ازجمله فرویدی  روانشناسی بو  چنین درتوسط جهان انتزاعی وازنش شده است. هم
توان بررسی نمود آن هم در معنای عدم توجه این  تقسیم آن را می  ی و گ هنیز این دو مقول

ب  این واقعیت که وازنش جهان حسی از تولید کاالئی و اصل مبادله منشاء ه  روانشناسی 
این دومقول  گیرد. درمی بیانگر دومقول  ی و شکاف بین دو گهواقع  ن  گی میاهجهان، خود 

نیروی کار انسان   ها و ذهنی تولید، میان ماشین  مادی و   –عینی    ی عناصرتعقل حسابگرایانه
گسترده   تا سطح روان آدمی نیز   شود، بلکه خودش رانمی  منجر   است که تنها به بازدهی کار

ب می ازهسازد  نباید  انسان  روان  که  مشخص    نحوی  ثروت  جهان  سپهر  وازنش  واقعیت 
حسییات غیرقابل حسابرسی    کننده و انفکاک بین تعقل حسابگرا و تجرید .حسییات آگاه شود

با قبول    ناپذیرکمیت  و  این  می  اش وادار«انتزاعی  –من  »را منش اجتماعی فرد  یا  شود 
مورد مالحظه او قرار گیرند که    توانندیا زمانی این حسییات می  حسییات را وازنش کند و 

ی  عنوان نمایندهبه  « من» این جامعه    آوری سرمایه واقع شوند. بنابراین دری بهرهدر عرصه
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و  تعقل  که  نامیده می  چیزی  نماینده  بصیرت  خودش  که  می  «مِن ی» شود،  فردگرا  شود 
رند که توسط  گی ها زمانی مورد نظرش قرارمیاحساسات، ادراکات خودی و سایر انسان

نیاز خودخواهانه خویشتن خودش را ارضاء نماید. بدینآن سان قدرت نهفته در  ها بتواند 
سازد تر میی روز افزونرا نسبت به پول هرروزه  پول برای انسان فردگرا نیازمندی او 

اش سامان دهد.  افزائیطبیعت از زاویه پول و ارزش  ها و انسان  اش را با دیگر تا رابطه
دراینم میارکس  جدید  »نویسد  باره  نظام  که  واقعی  است  نیازی  پول،  به  نیاز  بنابراین 

آورد.  وجود میاین تنها نیازی است که این نظام به  اقتصادی آن را به وجود آورده است و 
شود. پول که  یابد که به تنها کیفیت موثر آن تبدیل میکمیت پول به چنان میزانی افزایش می

ک هستی  ه ی در جریان این حرکت ب   دهد، خود نیز اش تقلیل میشکل انتزاعی  را به  چیز   هر
شود. ازلحاظ ذهنی این امر  به هنجار واقعی آن تبدیل می  افراط و تفریط  . یابدکمی تقلیل می

مبتکرانه  نیازها به شکلی    گردد که گسترش محصوالت وبعضآ در این واقعیت نمایان می
و برده  ،  گرانه ومحاسبه غیرطبیعی  غیرانسانی،  می  تمایالت  مالکیت  تخیلی  زیرا  شود 

نمی چ خصوصی  که  پیش  طورهداند  دهدنیازهای  تغییر  انسان  نیازهای  به  را    . پاافتاده 
را چنین    ای، آقای خوداست. هیچ خواجه  و تلون مزاجوهم وخیال، بلهوسی  آن    آلیسمهاید

ش جهت لذت بردن  ا رنگبرانگیختن استعدادهای کمبرای    کند و فرومایه مدح و ستایش نمی
کننده شود که خواجه صنعتی یعنی تولیدزبونی نمی  دست به دامن چنین ابزارهای خوار و 
می کاری  »پنی«  چند  کسب  و برای  عزیز  همسایگان  طالیی  پرندگان  تا  محبوب    کند 

ومسیحی واله  او   اش  تولید  شیدای  مفشوند.  در خدمت  را  خویشتن  تخیالت  کننده  سدترین 
قرار پااندازی میمی  دیگری  نیازش  و  او  میان  درکند، هوسدهد،  ناخوش  پدید    های  او 

ها برای آن است که هزینه خدمات عاشقانه همه این  ماند و ها میمترصد ضعف  آورد ومی
پولش   – دیگری  توان وجودای است که با آن میمحصول، طمعه خود را دریافت کند.)هر 

شود دیگری را اسیرکرد:  ممکن ضعفی است که باآن می  واقعی و   نیاز  فریفته کرد؛ هر  –را  
 [ 31«].هابرداری از سرشت مشترک انسانبهره

توان با زیباسازی کاالها،  روح معامله گری اصل و عامل اساسی است که در پرتو آن می
  آور بهره  ین اصل، مفید وای مبدل کرد تا بتوان انسان دیگری را طبق اها را به طمعهآن

تر تالش دارد بین افراد پویش گروهی را  گرداند. انتزاع پول با مدنظر قراردادن پول بیش
بازار    اگیرند. مثالا  مناسبات معینی قرار  ها درطریق نشانه گونه برقرار سازد تا افراد ازآن

مد بایستی پویش گروهی را به خصلت روانشناسی افراد آن گروه مبدل نماید که داشتن  
ها هویت جمعی  یک تیم به افراد در گروه از طریق این نشانه  یالبسه  سایر  لباس ورزشی و

هویت افراد  تا  کند  نشانهعطا  این  توسط  بایافته  البسه   ها  باشگاه خرید  به  قیمت  گران  ی 
ها خودشان را به لحاظ روانی  با پوشیدن آن لباس  بند شوند و شان دلزشی تیم مورد عالقهور

 گری ایجاد نمایند.  بدین طریق بازاری را برای روح معامله با آن تیم همگن گردانند و 

تاثیر پویایی گروهی، هر  افراد تحت  این  بهیک کارکرد فردی  قرارگرفته  ی  مثابهاش را 
خاص   و   « من»کارکرد  میبه  خودش  درک  خودش  آگاهی  آنعنوان  حال  کنش  کند،  که 

رشعور آنان قادر    آنان، فرامین روابط انتزاعی مبادله است که پیشاپیش د  «من»  هرکدام از
عمل    اندازند. لذا کنش آنان در  شان جایکجای آگاهی در مخیله  یکهرا ب   گشته بود باور 

این جامعه   در . اگرنیست شان ین باور ایدئولوژیکیاجرای فرام نه آگاهی، بلکه چیزی جز
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انسان اقتصادی  انتزاعی ب روابط    در  تفاوتی واقعی راگیرند و یک بیخود می  ه ها شکل 
سطح روانشناسی نیز گسترش    ، چنین مناسبات خودشان را درکندمیمناسبات آنان تولید  

حسی را    – که ارزش مصرف مشخص    اشدهند، یعنی کنش مبادله در عامیت انتزاعیمی
ی  کند، سوژهسازی را ایجاد میای صوری برابراین طریق رابطه  نماید و ازوازنش می

انتزاعیت  »به قول انگلس    سازد و همان نسبت مجرد، صوری و چیزگون میهمبادله را هم ب 
انسان متقابل  کنش  مبادله،  عمل  درصوری  را  و   سپهر  ها  ب   تولید  گردش  یک    هسپهر 

میبی محکوم  خشن  بی«نمایداعتنائی  چنین  روانی  .  کارکردهای  خشن،    « من »اعتنائی 
باید  فردگرا می  «من»فعالیت روانی    ای ازکه بخش عمده  کند بدین نحو ین مییفردگرا را تع 

خودش را تابع برابری صوری شکل ارزش نماید و منطق مبادله )سود، انباشت(، یعنی  
  های منفرد، منزوی و«من» آن خود سازد. بدین ترتیب    را از  منطق عقالنیت حسابرسی،

نمایند وقتی    اتمیزه شده توسط ارزش مبادله تنها زمانی قادرند با هم دیگر مناسبات برقرار
درپول احساسات »شان طبق آموزش اساسی مبادله  دخالت احساسات شخصی  زمان ازکه هم

شان ایجاد کرده روانی که مناسبات مبادله برای  جلوگیری نمایند تا از  «رسندبه پایان می
نمایند. طبق نظر به خریدارش  فروشنده  مارکس مثالا   است، پیروی  نیروی کار  ی کاالی 

با اندازه  »گوید  می این خواست را   کنم و ی عادی مطالبه میبنابراین من روزانه کاری 
به قلب و رافت تو  برای  میمطرح    بدون مراجعه  کنم زیرا در مورد مسائل پولی جائی 

نمونه بورژوای  تو  است  ممکن  ندارد.  وجود  عضو احساسات  هم  شاید  باشی  انجمن    ای 
برابر من نماینده    است ولی تو در  ات جهانگیراین باالتر بوی تقدس  از  حیوانات هستی و

سینه در  دلی  هیچ  که  هستی  چیزی  نمیآن  کلیت    [32«].پدتاش  و بنابراین  حسی    مسائل 

  افزایی، درشوند که در فرایند ارزشی حسابری وارد میعاطفی و قلبی زمانی در عرصه
به    کنند و ی چیزگون شده رسوب میضمیر ناآگاه سوژه  گیرند وگرنه در  خدمت آن قرار

زیرزمینی میزندگی  ادامه  هیچشان  و  عرصهدهند  به  ورود  اجازه  تعقل  گاه    « من»ی 
 آورند. نمیحسابگرا را بدست  

افزائی و فرایند  اجتماعی تابع روند ارزش  روند کار  به مقیاسی که نیروی کار به کاال و 
  « گراحساب  –من  »گردند، تمامی کارکردهای حسییات ازمنظر  آفرینی سرمایه میارزش

  جداسازی مدرن روانشناسانه روند کار و  با»شوند که به قول لوکاچ  عامل مزاخم تلقی می
کند، بلکه  نفوذ می  مکانیکی کردن عقالنی آن، این جداسازی نه تنها به درون روان کارگر 

یابند  عینیت می  برابر او   در  جدا و   ی کارگر از شخصیت او های روانشناسانهچون خصلت
شدن موضوع تولید،  پارهتکه  سان مکانیکی و . بدین«بایستی تابع قوانین تجریدی گردند  و 

مبارزه بین تعقل سوژه حسابگر و حسییات   کند و پاره میآن را نیز پارهی  زمان سوژههم
نحوی که این حسییات همواره باید وازنش شوند. این شکاف  ه  زند ب واقعی او را دامن می

سوژهآسیب تعقل  میان  روانی  و زای  حسابگر  واقعی  ی  هرگونه  حسییات  که  اش 
و  تابع سو عاطفه  خودانگیختگی  انسان را  واقعی  آن ژهی  ی نماید خود شالودهچنانی میی 

بیماری رنجوری  درروان  روانی  می  های  نقطهانسان  از  که  سرمایهگردد  در نظر    دار 
 شود. ستون منفی درج می اش درترازنامه

کل جامعه شعوری یگانه    اش، بروحدت گرایانه  اقتصادی انتزاعی و   داری با ساختارسرمایه
  دهد و تحت فرمان ارزش مبادله شکل می  «حسابگر  –من  » تابعیت تعقل    صوری در  و 
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ی مناسبات ی رشد نیروهای مولد و درجه توسعهکه بتواند عدم تناسب بین درجهبرای آن
گردد حوائج ایجاد شده توسط  می  نگه دارد، وادار  تولیدی را به نفع انباشت سرمایه استوار

حوائج انسان و الجرم قانون طبیعی قلمداد گرداند. بنابراین  ی  مثابهانتزاع ارزش مبادله را به
گردش با گسترش نیروهای    تولید وسپهر  دادن سپهر  عقالنی جلوه  داری درعقالنیت سرمایه

کند که  می  های دیگر برقرارمولد و تشدید استثمار، مناسبات خشنی را میان فرد با انسان 
تاث   اگر نشود،  آگاه  مناسبات  این  به  تجاوزفرد  استثمار  یر  یک    خشن  توسط  فرد  حال  را 

می تجربه  بیماری،  یعنی  روانی،  فرد  میانجی  روانشناسی  در  پژوهش  ترتیب  بدین  کند. 
قانون ارزش مبادله نیست که اکنون خودش را در   یچیزگون شده چیزی جز واکاوی سلطه

روانی   در  –اختالالت  می  جسمی  بروز  ب افراد  شالود  دیگره  دهد.  این  هسخن  اساسی  ی 
است،    فراگیر   ، اما به دلیل آن که این بیگانگی امری اجتماعی واستاختالالت بیگانگی فرد  

کند با مسکوت  باشد که تالش میمان آگاهی به روانشناسی بورژوائی نیز میأآن تو ه  آگاهی ب 
مناسبات تولیدی    گیشدهجازند، زیرا شئی  «من   –ضعف  »گذاردن استثمار این اختالالت را  

 ی برابرها پنهان سازد. صطالح مبادلهه اب را در تواند در شکل ارزش استثمارمی

است، تحت لوای شناسائی آدمی    ش کارااقتصاد سیاسی که اصل بنیادین.»مارکس  طبق نظر
نتیجه انکاربه  یعنی  از آدمی می  ی منطقی خود  آدمی  در  رسد زیرا خود  رابطه    آن پس 

گیرد، بلکه خود ذات مالکیت خصوصی شده نمی  مالکیت خصوصی قرارخارجی با ذات  
شود،  طور کلی مبدل به ذات مالکیت خصوصی میهبنابراین وقتی خود آدمی ب   [33«].است

تقلیل می  از به امری درونی  فرد    یابد که مثالا دیدگاه روانشناسی بورژوائی، روانشناسی 
عنوان منازعه میان  بههای روانی را  د بیماریهای تدافعی تالش نمو فروید از طریق تکنیک

 اصل لذت توجیه نماید.  اصل واقعیت و 

روانشناسی   از   «من» بررسی  بیش  تکنیک  بورژوائی  روانشناسی  بررسی  های  هرچیز 
فروید،   کند و دخترمهمی را ایفا می ها وازنش نقش بسیارمیان آن تدافعی است که البته در 

واقعیات    به منشاء آن شرح داد که این مقوله ازراجعپدرش    از  تر یقمراتب دقه  آنا فروید، ب 
نشات میویژه اساس ی جوامع صنعتی  باید  این روانشناسی را  نظر مارکس  ا گیرد. طبق    ا

دانست    طور خاص تحمیل کار اجباری نسبت به کارگرهب   شدن انسان و روانشناسی چیزگون
کار این  نمی» اجباری    که  برآورده  را  نیازی  برای بنابراین  صرف  ابزاری  بلکه  سازد 

ا برآورده ساختن نیازهائی است که نسبت به آن خارجی هستند ... نهایت  خصلت خارجی کار    ا
تعلق دارد  به کسی دیگر نیست و  آن او  از از این واقعیت پیداست که این کار برای کارگر

درست مانند مذهب که فعالیت خودجوش آدمی  تعلق دارد.    کارگر نه به خود که به کار   و 
کند. یعنی چون فعالیت موجودی  فرد عمل می  قلب آدمی، مستقل از  یعنی فعالیت مغز و 

گذارد، فعالیت کارگر فعالیتی خودجوش نیست  او اثرمی  چه شیطانی، بر  بیگانه، چه الهی و 
ه  ب   [34«].یش استدست دادن خویشتن خو  به دیگری تعلق دارد. این فعالیت بیانگر از  و 

شود، یک وارونگی واقعی روی میدهد  سخن وقتی انسان ذات مالکیت خصوصی می  دیگر
سوژه که  ب جایی  واقعی  آنهی  میجای  مبدل  محمول  به  بماند  سوژه  و که  چیزگون    شود 

این سوژه  در   گردد. دقیقاا می شده ولی حسابگر درقالب ی چیزگونروانشناسی بورژوایی 
اش در وازنش  شود که کارکرد هشیارانه روانیمی ای ظاهرکنندهو تعین  «قدرتمند –من »

  – من  »نگیرند تا توجه این    خدمت کارکرد پول قرار   شود که درتمامی مسائلی خالصه می
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افزائی سرمایه معطوف گرداند، یعنی  فرایند ارزش  متمرکز به کارکرد پول در  را  «قدرتمند 
تفکر  از با  ورود  ب   ارزش مبادله در  ارزش مصرف مخالف  عمل آورد.  هشعور ممانعت 

سازد، باید روان انسان  پذیری بورژوائی را میچنین کارکردی که مضمون مرکزی اجتماع
 مجرد، یعنی کار  برای کار  کاری نماید تا انسان را چنان دستهمان اوان جوانی آن   را از

آماده گرداند که بخشی   قالب پول،  تنها هدف غریزی آن، یعنی ثروت انتزاعی در  مزدی و 
 برای کار  شود تا شخصیت انسان رامی  دارپیگیر عهده  طورهاین کارکرد را فامیل ب   از

نگه دارد تا تمام نیازهائی را که    انسان بیدار  بیگانه آماده سازد و روزانه این گرایش را در
نابراین بررسی  غیرواقعی تلقی نماید. ب   لذا  شوند، ناپسند واش مربوط میویشتن خویشخبه  

ای است که امکان  شانگر پژوهش جامعهن وازنش حسییات واقعی خود   نشانگان بیماری در
 آورد. وجود میبروز این وازنش را به

دربه اجتماعی  مناسبات  که  سرمایه  میزانی  عقالنیت  جهان  یورش  توسط  داری 
جهان حسییاتاش غیرحسی میشدهچیزگون یعنی    گردد،  نوع عقالنیت،  این  علیه  واقعی 

زند. اما ارزش مبادله به شورش می  ی خارجی توسط ارزش مبادله، سرشده جهان برافراشته
 ارزش مصرف، از   گیری از بازگشت به گذشته، یعنی بازگشت به سپهرپیش  بایستی در
بایستی تابع    مغز  شورجوشان در»ی شکسپیر، یعنی  ای استفاده نماید تا این گفتههر وسیله

این    بتواند واقعیت یابد. بدین ترتیب ارزش مبادله در  «ت شودرقدرقد  عقالنیت خشک و 
عنوان طبیعت ثانوی انسان، یعنی  بهسازی و تحریف واقعیت باید بتواند خودش را واژگون

گونه ساختارگرداند تا انسان احساسات  درون انسان آن  گری، را درفطرت شوق آدم به معامله
  اش پذیرا عنوان احساسات طبیعی منتج از سرشتبهاین طبیعت کاذب ثانوی را    رآمده ازب 

ای  انسان تولید تلذذ نماید به گونه  دیگر سخن خود پول با تمام وجوهاتش باید دره  شود. ب 
نظر سرمایه ریسک برآورد  نقطه  های واقعی را که ازخودانگیختگی  گی و که عشق، شوریده

چنان وازنش  اش، یعنی حالل تمام مشکالت، آناید پول توسط کارکرد روانیب شوند، میمی
نماید تا موفق گردد با استوارساختن ساختار روانی خاص خودش کلیه روابط اجتماعی را  

زاویه نیروی کار    نه از   منظرسرمایه و   از  واکاوی جامعه را  دارانه و به مناسبات سرمایه

 [. 35.]تقلیل دهد «احساسپرداخت نقدی بی» قول مارکس ه ب   اجتماع و  به دیدگاه غالب در

 رازآمیزی روانشناسی رازآمیزی سرمایه و – ۶

های روانی  چنین بیماریهم  و   وقتی روانشناسی بورژوائی کارکردهای غیرعقالئی شعور
واقع نقد اقتصاد سیاسی که نقد   دهد درفرد تقلیل می  فامیل بر  یا تاثیر  را به کنش فرد و 

نیزروان  جامعه  این  اجتماعی  میمی  شناسی  ندیده  را  و باشد  شعور نمی  قادر  گیرد    گردد 
 ی بالفصل توسط پول، مزد، سود و سرمایه را درک نماید. رازآمیزشده

  گیرندخود میه  شرح داده شد که کارهای انفرادی تولیدکنندگان زمانی خصلت اجتماعی ب 
شان را وازنش کرده تا خصلت برابر  مشخص  – که کاالها خصلت ارزش مصرف حسی  

یابد  مبادله تحقق می  ها نخست درپذیری آنعامیت صوری را اتخاذ نمایند، یعنی اجتماع  و 
رابطه  در  و  اشخاص  میان  مناسبات  پوستهاین  زیر  پنهان  شدهای  شئی  عیان  اشیاء ی  ی 

زمان با وارونگی واقعی  وارگی که همگردند. این بتمی  وارهاشیاء بت  شود و برقرار می
گیرد،  ی کارهای اجتماعی سرچشمه میسوژه که بالواسطه از ارزش مبادله  میان ابژه و 



36 
 

زمان دو  اجتماعی هم  یکه این رابطهماند جائیحسییات و روان انسان باقی نمی  تاثیر بربی
ازسوی دیگر    کند وواقعی را وازنش میشود؛ ازسوئی حسییات  کارکرد مهم را دارا می

که  این»نویسد  مارکس می  نماید و روان انسان ایجاد می  حسییات درخور ارزش مبادله را در
تک  تک  ای تعین شده جدا ازی برابر ایستای موجود و رابطهمثابهاجتماعی تولید به  یرابطه

افراد در تولید داخل آن می  افراد که  برنما عنوان صفت ویژهبهشوند،  روند  ی یک شئی 
ی کنندهنغز، مشخص  خالی از نه تخیل، بلکه رازآمیزی واقعی و  گردد. این وارونگی و می

پول    رسانند. این وارونگی درباشند که مبادله را به ثبوت میتمام اشکال اجتماعی کار می

 [ 36«].سازدعنوان کاال برنما میبهانگیز تنها خود را به طرزی اعجاب

کنندگان برای تولید  اا ی ارزش تقریب شکل ساده  وارونگی موجود در  گی و این چیزگون شده
می رابطهآشکار  تنها  شکل  این  زیرا  و   یباشد  ویژه  کاالی  میان  در   مبادله  را    معین 

ارز عام، یعنی پول، تکامل  ی ارزش به شکل همگیرد. اما به مقیاسی که شکل سادهبرمی
نماید،  ماندگاِر کاری که ارزش مبادله را تثبت میوارونگی درون  گی و شده  نیابد، چیزگو می

  ی یک رابطه  توان درک کرد که پول بیانگرنمی  گیرد که دیگرخود میه  هیئتی ملموس ب 
شویم درک نمائیم که پول معرف  شکل پدیداری پول قادر نمی  اجتماعی است. در واقع از

،  [ 37«]شکل یک شئی طبیعی با خصوصییات معین»ول  که پ باشد جائیکار اجتماعی می

ب  بدینخود میه  را  اجتماعی درگیرد،  مناسبات  ن   سان  مارکس  اپدید میکاالی عام  گردد. 
که امتعه دیگر ارزش  رسد که چون کاالئی از جهت اینمی  نظرچنین به  اا بدو   «دهدشرح می
شود  طور نمایش داده میالعکس اینکنند، پول شده است، بلکه ب وسیله آن بیان میهخود را ب 

ب  پول شده است، سایر کاالها ارزش خود را  آن کاال  نمایانند.  آن می  یهوسیل  هکه چون 
این بدون  بود  جریان  این  واسطه  که  ب تحولی  اثری  درهکه  باشد،  گذاشته  و   جای    حاصل 

   [.38«]شودخود ناپدید می  ینتیجه

ا نتیجت  سوژه، فرانمودی نیز خودش را استوار    وارونگی میان ابژه و این    قطعی در  طورهب   و   ا
دهد تا بتواند شعوری وابسته  آفرینی را به سپهر َدوران انتقال میسازد که محل ارزشمی

بازتولید    ااین جامعه را مداوم  گرفته در  ارز روی سر قراری هممبادله  به ارزش مبادله و 
خاص   یرابطه  داری که سرمایه مقوله مسلط است وتولید سرمایه  ی شیوه  در»نماید، زیرا  

 [.  39«] یابدتری میگی بیشوارونه گسترده  شده و دهد، این جهان افسونتولید را تشکیل می

ساده  در مبادلهتولید  کاالیی  همی  بهی  هممثابهارز  یعنی  فرانمود،  یک  عنوان بهارزی  ی 
ا کاال، واقع  برابری کمی ارزش میان دو نسبت   ارزی درشود، که این همزمانی برقرار می  ا

ای ظاهری این سطح تنها مبادله  ارز درها مبادله شود. مبادله همآن  شده درئزمان کار ش
و کیفی  محصول  دو  میان  و   است  مقایسه  می  غیرقابل  شرح    ی همبادل  در»  دهدروبین 

ا در جریان عمل متوسعه پیش    کننده ارزش است، و بادله، تعییننیافته، محصول کار صرفا
عمل مبادله، محصوالت کارشان را با    کنندگان درآن ارزشی ندارد. وقتی شرکت  پس از  و 

دهد چرا  سنجند، آن محصول کارکرد پول را به شکل جنینی انجام میمحصولی ثالث می

  داری عالوه بر سرمایهی  جامعه در  [40«].پول نیست   عمل مبادله، دیگر  پس از  که پیش و 

تولید می فرانمودی اضافی هم  فرانمود یک  فرانمود هماین  تنهاارز  شود،  های ارزش  نه 
قابل مقایسه.   غیر  های کمی نابرابر وچنین فرانمود ارزشقابل مقایسه، بلکه هم  کیفی غیر
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نظر   از  کاالها و شود که مالکان  ی کاالئی چنین نموده میاین مبادله، همانند مبادله ساده   در
  رسانند وارز به فروش میشان را برحسب اصل مبادله همبازار کاالهای  حقوقی برابر در

بدین ترتیب    کند و شکل مزد دریافت می  ید که کارگر ارزش کارش را درآ می  چنین به نظر
شود.  می  ی شعور او آید که سازندهمی  اضافی کارگر نیز به شکل کارپرداخت شده در  کار
میما و» نویسد  رکس  کارگر  به  مربوط  نظریات  شیوههمه  تمام  فریفتاری  تولید  ی  ی 

  ی پایه همین شکل پدیداری که رابطه  خواهانه آن ... برداری کلیه پندارهای آزادی سرمایه
این    [41].گردد می  برقرار  «دهددرست عکس آن را نشان می  سازد و واقعی را نامرئی می

ی آن را خیلی موثرتر  دارانهآمیزی سرمایهزقانون ارزش، را  درارز  فرانمود مضاعف هم
های مصرف کیفی  ارز بین ارزشی همسازد که تنها ظاهر ساده ی کاالیی میتولید ساده از

 شناخت. غیرقابل قیاس را می

کار  با نیروی  تحقق  از  جدایی  تابعشرایط  فرایند  اش،  تحت  کار  اجتماعی  روند  سازی 
صنعت بزرگ ماشینی،    کاربست نیروهای مولد اجتماعی کار در  ایه و افزائی سرمارزش

کوبد بدین  ارزها مهر خودش را میی هماین مبادله  گران در چنین به شعور مبادلهسرمایه هم
گیرد.  خود فعالیت سرمایه نتیجه می  افزائی را ازفرانمودی، نیروی مولد ارزش  نحو که در

می شرح  در »دهد  مارکس  کار  بهبردارندهنیروی  ارزش  خود  مثابهی  حیاتی  نیروی  ی 
آفریننده نیروی کار  ارزش  سرمایه،  و بهی  آفرین خود سرمایه  ارزش  نیروی  در    عنوان 

،  [42«]شودمی  زنده پدیدار  کارگیرنده کاری بهمثابهشده بهشئی  کلیت مطابق مفهوم، کار

  سازد و اش را تامین میدار زندگیسرمایهرساند که  این نتیجه میه  را ب   امری که کارگر
  فرار   نماد و حس گناه در  –این پدر  ه  روان او حس قدرانی نسبت ب   اوست که در  خوار غم
 زند. را دامن می کار از

درنقطه مارکس  را  سرمایه  رازآمیزی  اوج  بهره  ی  و سرمایه  خودش  ه  ب   آور،  قول 
گردد  محو می  ی ارزش کامالا آفرینده  رآن نیروی کا  که در  «ترین شکل سرمایهمفهومبی»
ی بهره،  آفرینندهو خود  ی اسرارآمیزچون سرچشمهسرمایه هم»دهد  گونه شرح میاین  را

میگریخودافزون جلوه  شئی  اش  اعتبار  به  ا  اینک صرفا ارزش(  کاال،  )پول،  شئی  کند. 
ی فرایند سراسری  یابد. نتیجهمیی شئی صرف نمود  مثابهسرمایه به  بودنش سرمایه است و 

  النفسه حائز آن است. این امرشود که گوئی شئی فیمی  ای پدیدارچون ویژگیبازتولید هم
در  کاال  مالک  یعنی  پول،  صاحب  به  مبادله  وابسته  همواره  آیا شکل  که  است  پذیرشان 

ه اجاره دهد. بنابراین  عنوان سرمای بهعنوان پول خرج کند یا آن را  به  خواهد این پول رامی
شود، یعنی  اش پیراسته میدار به شکل نابی بهرهقالب سرمایه  ی خودگردان ازوارهاین بت

  درد و  این شکل دیگر هیچ زخمی از  در  زاید وشود، پولی که پول میارزش خودافزا می
رسد.  میشئی، پول با خودش به کمال    یاجتماعی در رابطه  یزایش برچهره ندارد. رابطه

شود.  محتوا نموده می  به جای دگرگونی بالفعل پول به سرمایه، حال فقط این شکل عاری از
خالقه ارزش  همان  پول  مصرفی  ارزش  حال  کار.  نیروی  ارزشی  همانند  است،  آن  ی 

خودش وام داده  خود دارد. خود پول بالقوه ارزشی خودافزا است، و  چه درآن  ر از ت گبزر
که    طورشود. بدین ترتیب، همانوش این کاالی خاص محسوب میشود. این شکل فر می

به پول  بدهد، خصوصیت  گالبی  که  است  این  گالبی  درخت  این    طور خصوصیت  کامل 
ده پول،  است که وام  دارعنوان این شئی بهرهبه  بهره بدهد و   شود که ارزش بیافریند و می
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فعال    ی عمالا که دیدیم، سرمایهشود. چنانجا ختم نمیفروشد. البته موضوع اینپولش را می
عنوان سرمایه درخود،  بهی فعال، بلکه  عنوان سرمایهبهکند که نه  خود را به نحوی ارائه می

 [  43«]. دهدی پولی است که بهره میعنوان سرمایهبه

ر  سطح گسترده جهان ایستاده برس  مناسبات اجتماعی، در  در  ماندگاراین واژگونی درون
درهم می  چنین  بازتولید  را  شعورش  و همان سطح،  می  نماید  جهان »دهد  مارکس شرح 

  چون دو آن مسیو سرمایه و مادام زمین، هم  ای که دربرسر ایستاده  شده، وارونه و افسون
و  اجتماعی  و هم  بازیگر  همبی  هنگام  جادوجمبل خویش  میانجی،  به  اشیای صرف،  چون 

بیان وقتی شعور اجتماعی ایستاده برسر، ذات واقعی سرمایه را  دیگره  ب   [ 44«] .اندسرگرم

سرمایه    افت شعور عوامل درگیر در  دهد، عاملی دراش قرار میوارهورای شکل بت  در
ای که واقعیت  گونهگردد بهواقعیت می  شود و شعور اجتماعی دچار کمبودی ازکار می  و 

شدن،  این چیزگون  اا شود. گرایشماند درک نمییسرمایه، یعنی روند واقعی تولیدش، پنهان م
در فراموشی  یک  در  حالت  حافظه،  در  اختالل  یک  به صورت  بزرگ،  شعور    مقیاس 

مغلوب یک فرافکنی    زبان روانشناسی این شعور ه  ب   گرداند و می  اجتماعی خودش را استوار
خارج    مستقل وچه را که این شعور قدرت بیگانه، موجودی  آن  لذا هر  گردد و آسا میغول

 باشد.گیرد، در واقعیت چیزی جز محصول فعالیت خودش نمیاز خودش فرض می

خود،    شده که نیروهای مولد خاص خودش را به نیروی بیگانه و خارج ازی چیزگونسوژه
سرمایه مستقل    افزائیارزشبه سرمایه فرافکن کرده است، حال برعکس نیروی محرک  

گیرد. حال وارونگی  روانشناسانه خاص خودش اشتباه می  یخودش را با انگیزه  شده از
ی منشاء گرفته از رازآمیزی سرمایه، خودش را در درون خود سوژه  ابژه  میان سوژه و 

ی عنوان ارادهبهچه را که سوژه  نماید. هرآنشناسانه بازتولید میعنوان رازآمیزی روانبه
واقع تنها اجرای حکم    آورد، درمی  شمارشخصی و نیروی محرک بدیع خاص خودش به

ی اقتصادی است، که تنها بازتاب  قوانین اجبارگرایانه  ی درون ماندگار برآمده ازعینی اراده
شود  دیگر مالحظه می  باشد. لذا بارشعورش می  نیروی محرکه شهوانی تاثیرگذار سرمایه بر

دارد ولی  ن را به حرکت وامییافته، انساعنوان یک عینیت انتزاعی پیکربهکه ایدئولوژی  
اش آگاه علت واقعی حرکت  چون آدمی از  سازد و اش نمیرا واقف به چیستی حرکت  او 

آگاهینمی به  دال  را  حرکت  خود صرف  میشود،  آناش  حال  درخواند،  باور    که  عمل 
شده است تا سرآخر آن را   ایدئولوژیکی را پذیرفته است که توسط آن باور به فعایت وادار

انسان را به فعالیت وادار   نه تنهااش محسوب نماید. بنابراین ایدئولوژی  ی شخصیراده ا
جهت    نماید، بلکه روانشناسی انسان را درجای آگاهی به انسان حقنه میهرا ب   باور  کند و می

باوربه خواسته ایدئولوژی مثالا راجعدهد. مارکس  سمت می  نیز  های  قدرت  ی درباره  به 
یافته چیز دیگری  ی شخصیتدار جز سرمایهی سرمایهمثابهوی به» نویسد  ر میداسرمایه

آن   بس و   همان روح سرمایه است. ولی سرمایه یک نیروی محرک دارد و   نیست. روح او 
 [.  45«]افزائی، ایجاد اضافه ارزشگرایش وی به ارزش

عنوان نیروی  بهترین سرشت و  درونیچون  شده همی چیزگوننظر سوژه  که در  چه راهرآن
اش،  ی دومین طبیعتشدهواقع رسوب اجتماعی وساطت شود، در محرک طبیعی پدیدار می

لذا هرچه بیشتر    شکل قانون طبیعی، است و   یعنی درونی شدن کارکرد قانون ارزش در
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اشتباهپای به منش  اش  تصادیاق  «نقاب منش» هم در  قدرگردد، همانناپذیر خودش میبند 
 ماند. تر باقی میمتجسد

و وارونگی  چنین  سوژه  یک  روانشناسی  که  سرمایه  چیزگونرازآمیزی  نیز  ی  را  شده 
می اینرازآمیز  رانماید  خودش  می  گونه  مادیبرنما  محصوالت  همانند  که  اش  سازد 

را   او  مادی خارج از  های طبیعی و اش شکل نیرو هم محصوالت فعالیت روانی  طورهمان
این نیروها برآن   جای سلطه برهگیرند که ب خود میهب  شوند. مارکس در  او مسلط می  ها 

شان  مقابل  ها درشود که روابط انسانکند چگونه ممکن میسئوال می  «ایدئولوژی آلمانی»
این    دهد اگر شوند؟ سپس توضیح میگردند و بر نیروی زندگی آنان مسلط میخودمختار می
ایم یک کاهش اقتصادی تن دردادهه  واقع ب   به محصوالت مادی ربط دهیم، در  واقعیت را تنها

دماغی    ی محصوالت معنوی، روانی و معنای وسیع کلمه این واقعیت دربرگیرنده  زیرا در
دین    اش مطرح کرد و ی دینینظریه  ی وارونگی را درگردد. مارکس مسالهمی  ها نیزانسان

 اا سازد که واقعی خودمختاری قلمداد میآن نیروهای بیگانهرا بازتاب ذهنی، یعنی توهمی  
یافته  بر تسلط  انسان  بتزندگی  تحلیل  در  مارکس  و اند.  کاالئی  میان    در  وارگی  قیاس 

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

های مستقلی بین  چون چهرهآید که محصوالت دماغ زندگی انسان زندگی خاص یافته هممی
حاصل دست رنج انسان چنین   جهان کاال نیز  گیرند. در می  رابطه قرار با انسان در  خود و

که محصوالت کار وارگی نامیده ام صفتی  کند. این همان چیزی است که من بتجلوه می
گردد.  سپس جزو الینفک تولید کاالئی می  چسبد وها میآید به آنمی  صورت کاال در ه  ب 

خاصیت اجتماعی مخصوص    وارگی جهان کاال ازاین بت  طورکه تحقیق ما ثابت نمودهمان
 [. 46«]شود که خود مولد کاال استناشی می کار

شده از آرزوهای چنین محصوالت برگرفتهمذهبی همآلود جهان  مه  بدین ترتیب همانند سپهر 
برابر    های خودمختار در شناسی در هئیتآسیب  آلود روانشناسی و جهان مه  مخیله انسان در

گیرند  خود میه  این آرزوها شکل شبح مانند یک نیروی بیگانه را ب   گیرند و می  انسان قرار
عنوان مثال در مورد انسانی وسواسی  بهتوان  شوند. این سلطه را میانسان می  که مسلط بر

شده  در خودمختار  او  ناخودآگاه  در ضمیر  که  آرزوهائی  توسط  مقابل  را  خودشان  و  اند 
شرعیت با آب کشیدن البسه   یا در  روز و   هائی چون شستن دست آن هم چندبار درمناسک

جداساز روانی    یا جدائی محصوالت  آن هم سه بار مشاهده نمود، یعنی خودمختاری روان و
  شناسی روانی است که دین یکی ازی تمامی ذات آسیبها سازنده کنندگان آندر برابر تولید

 باشد. فرانمودهای آن می

  این جامعه و  شوند، درشکل نیروهای الهوتی ظاهر می  دین نیروهای ناسوتی در  در  اگر
آیند  می  زیرزمینی و ناآگاه درنیروهای    در روانشناسی آن، نیروهای ناسوتی به شکلی از

آن به  فرد  اگر  بیماریکه  نشانگان  در  را  خودشان  نیروها  آن  نگردد،  آگاه  پدیدارها   ها 
خودمختارمی همانند  لذا  درسازند.  ایدئولوژیک  نیروهای  روانی    شدن  نیروهای  دین، 

اند که  جتماعیهای محرک اهای گوناگون همان نیرویاین جامعه تنها بازتاب  خودمختار در
صورت  ه  نظر اینان حرکت اجتماعی خودشان ب   در  »دهد  مورد کاال شرح می  مارکس در
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بار نفوذش    آن خود زیر  عوض تسلط بر  طوری که در ه  شود ب گر میحرکت اشیاء جلوه

 [.  47«]روند می

شناسی روانی  ی دینی، نیروهای محرک آسیبسان همانند نیروهای محرک جداسازندهبدین
می  ازنیز   تن  انسان  آگاه  بیماریکنترل  برخی  ترتیب  بدین  بازتاب  زنند.  روانی  های 

این جامعه از طرفی خودمختاری وسایل تولید    اند که درالنعل این جامعهی طابقروانشناسانه
یابند، ازطرف دیگر بازتاب نابهنگام این  کننده رشد میمدام تهدید  تا مرز نیروهای بیگانه و 

ا نه ضرورتنیروهای بیگا شکل مدرن ناسوتی، یعنی    مانند تا درگمنام می  شوند و دنیوی می  ا
 گردانند.   روحی، خودشان را برنما –شناسی روانی بازتاب آسیب

 داری سرمایه متوسط در اقشار «من»بحران  – ۷

به درون    ی بین قبائلدهد به مجردی که مبادلهاش شرح میهای تاریخیبررسی  انگلس در
بیش دینامتی  کشیده شد چون  قبیلهترین روابط طبیعتقبائل  اززاد  در   ای را    هم گسالند. 

رانی  فامیل حکم  تولید اشتراکی در  جامعه فئودالی فامیل کوچک پدرساالرانه، تک همسری و 
تحول    خوشدارانه چنین مناسبات دستی کاالئی سرمایهکرد که اما با انکشاف مبادلهمی

  گشته ازمنطق متحول  تابع قیود برآمده از ارزش مبادله گردید و  روابط فامیل نیز  گشت و
چه برای   ی ذهن در فامیل شد. طبق این منطق چه برای فامیل با مالکیت خرد وپول سازنده

عدم    ای درمنازعه تداوم یافته  ارزش مبادله خودش را در  ی کارگر روابط منتج ازطبقه
دار سعی کرده است که سرمایهمناسبات درون فامیل متجلی ساخت جائی  ه فامیل و اطمینان ب 

اندازه    هر»  دهندبرداری نماید. مارکس و انگلس شرح میخودش بهره  نفعاین منازعه به    از
گسلد،  هم می  محیط پرولتاریا از  گی درسایه رشد صنایع بزرگ پیوندهای خانواده  که در

همان اندازه  ه  گردند، ب افزار کار مبدل می  ی ساده و یتر به کاالاندازه که کودکان بیش  هر
اطفال    آمیز والدین و بتحروابط م  پرورش و   ی خانواده و های بورژوازی دربارهسرائییاوه

 [.  48«]کندتر ایجاد نفرت میبیش

شدن  اجتماعیتر  دلیل رشد هرچه بیشکند. بهآن رشد می  فامیل تناقض در  با ورود مبادله در
و  از  کار  و   منتج  غیرشخصی  سلطهگمنام  آن  هم  یشدن  اقتدارگرائی  اجتماعی،  چنین 

، یعنی استقالل  «من  –ایده آل  »گردد. در این وضعیت  پدرساالرانه در فامیل نیز تعضیف می
توانند  لحظه می  بورژوازی که هردهرمتوسط خ   اقشار باال و   حال تنها در  «من»اجتماعی  

ادامه میبت، استقالل اجتماعیرقا  در دهد. ترس شدید  شان را از دست دهند، به زندگی 
ایدهسقوط در طبقه اقشار خودش را دری کارگر و  این  ران  ح ب   آل خودمختاری شخصی 

بازتاب می  «من  –ضعف  »و    «من» و آنان  و  در  سازد  کمبود خواستار حفظ  این    رفع 
  شوند. در می  «گررقابت  –من  » و    «آلایده  – من  »داری در بازتولید شرایط بورژوائی  نگه

 روانشناسانه در  –داری که به لحاظ اجتماعی  سرمایه  ی کارفرمائی رقابت درعمل روحیه
  –ضعف  »تقابل با    شود، بایستی عاملی گردد که درمعنای توانائی به بازدهی معرفی می

فرد استوار   نسبت به دیگران در توانائی به بازدهی در  احساسیک عدمه  رقابت را ب   «من
اجتماعی موقعیت  حفظ  به  ترغیب  در  را  فرد  عامل  این  تا  رساند. الکن  سازد  یاری  اش 

شود که دیگر این  داری پیشرفته وابسته به این حقیقت میسرمایه  در عصر  «من   –ضعف  »
  طرفی صعود به جایگاه باالتر   زشود: ااز دو جانب تهدید می  اش نیست و خانه  آقا در  «من»
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  گردد. ازمی  ترکس امکان سقوط تا سطح پرولتاریا همواره ممکنع رب  تر وهمواره مشکل
داری را   توانند مالکیت خصوصی سرمایهها میرشد آن های کارگری و طرف دیگر جنبش

  وابسته به مالکیت خصوصی این اقشار   «من» زیر سئوال برند که به زبان روانشناسی  ه  ب 
ی مناسبات سازد. چنین خصلت دوگانه که خود نتیجهمی  «اخته»را با ترس سلب مالکیت  

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

 فصل دوم

 داری شناسی سازمان کار سرمایهی آسیبه دربار

   به بیماریراجعهای بورژوایی تمام نظریه ی کورشناسی صنعتی، نقطهآسیب – ۱

دارانه بپردازم، مطرح  سرمایه  های روانی منتج از تقسیم کارکه به شرح آسیبآن  پیش از
یعنی اصالح جامعه از  یکنم که نظریهمی این    طریق شناخت کمبودها در  فلسفی هگل، 

درباره بورژوا  روانشناسان  را،  دقیقسیستم  اجتماعی  کار  سازمان  تا  به  اا ی  گرفته  خدمت 
این   جسمانی به وجود آمده در  –ای طرح نمایند که اختالالت روانی گونههشان را ب نظرات

فامیل قلمداد سازند تا گناه آن را  گرفته در تأ نش یا فردی وی  جامعه را امری خصوصی و 
های  ها آسیباین نوع دیدگاه  کشان سرشکن نمایند. دریا دیگر زحمت  به گردن کارگران و 

 شوند. یا ثانوی برآورد می وارد شده توسط موسسات کار، یا ندیده انگارده و 

جسمانی    –های روانی  بیماری  «زیست فرهنگ تکنیک صنعتی محیط» هائی چون  نظریه
نارضایتی را وابسته    کند و ی رشد آن میدرجه  زیست تکنیک صنعتی و را وابسته به محیط

  از   خواند و ها میقیودات برآمده از آن را مسئول نازضایتی  بنابراین تکنیک و   به تکنیک و 
شرایط   ی رشد آن دردرجه  صنعت و   کارکرد تکنیک و   این رو آگاهی فرد را به شناخت از

 سازد.  این قیودات پایان دهد، محدود میه تواند ب نوین که میکنونی تا برآمدن تکنیک

حاالت بیماری را محدود به وضعیت    سالمت روانی و   «های نقش اجتماعیتنش»ی  نظریه
روانی را تابع بارآوری کار    –کند تا سالمت جسمانی  فرد می  مشخص نقش اجتماعی هر

فامیل    است که چون پدر در  معتقد  «نظر روانی مختل شده  از  کار» ی  قلمداد نماید. نظریه
  ی اش عمل کند، چنین رابطهباید که به وظائف پدرانه  مقابل فرزندش مسئولیت دارد و   در  و 

ب  فرزند  را  سرمایهه  فامیلی  موسسات  میدرون  ب داری  و  میه  کشاند  فکر  که  این  رسد 
شود وجدانش  می  بدین طریق قادر  نیز چیزی را به او مدیون است و   داریی سرمایهموسسه

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

توان سالمت روانی را به او باز گرداند. روانشناسان کنند، مینظرات در موسسه ایجاد می
اتمسفر   خوانی را ازعدم هم  ویژه اختالالت و به  های روانی و موسسات مدرن بیماری  در

  کنند با بهبود اتمسفربه مسئولین در موسسه پیشنهاد می گیرند و موسسه مشتق می غالب بر
 ها پاسخ دهند. نیخواعدم هم این اختالالت و ه توانند ب موسسه می

شان  آمار ساالنه آلمان، در در های بهداشت، مثالا هم سازمان الکن با تمام این توجیهات باز
  کار  اخراج کارگران از  ٪۸۰گویند و  های روانی سخن میروند رو به افزایش بیماری  از
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کنند. یک چنین  سلوک با دیگران محسوب می  مراوده و  عدم قابلیت اجتماعی آنان در  را
در  عدم فرد  اجتماعی  در  قابلیت  را  خودش  دیگران  با  درسانحه  تماس  کار،    ها  ضمن 

بیماری الکل،  به  اعتیاد  شغل،  از  و نازضایتی  روانی  می  های  بروز  چنین  غیره  با  دهد. 
فقر    داری و ار سرمایهساختاری میان سازمان ک  یشود رابطهعمل سعی می هاتی درتوجیه

به را  در روانی  مشروط  ارتباط  میان    یاری  ارتباط  یعنی  مشخص،  مورد  عوامل  »یک 
کارآسیب محل  در  انفرادی  کار    «زای  سازمان  از  حاصل  روانی  اختالل  جانشین  را 

نمایند و سرمایه   – شناسی ساختاری  ارائه دهند که با آسیب  نمائی راتصویر خوش  دارانه 
 ای ندارد. داری هیچ رابطهصنعتی سرمایه

 تقسیم فرد  دارانه وسرمایه تقسیم کار – ۲

درکتابش   مارکسنظریه»روبین  ارزش  اندیشه  سیر  «ی  بتتکامل  نزد  ی  کاالئی  وارگی 
و    «نقد اقتصاد سیاسی»جا تا  آن  از  و   «فقرفلسفه»تا    «ی مقدسخانواده»مارکس را از  

شرح   نماید و گیری این نظریه را بررسی میی شکلنحوه کند و دنبال می  «سرمایه»سپس  
در  می مارکس  که  بت  «سرمایه»دهد  ارزش،  شکل  طرح  در  با  را  کاالئی  وارگی 

که قانون ارزش با طرح شکل ارزش صورت  اش مطرح نمود جائیترین صورتپیراسته
اندیشه   ف توجه به بیگانگی درعط  توان درخود گرفت. همین روند تکامل را میه  علمی ب 

شود  مطرح می  «اقتصادی  –های فلسفی  نوشتهدست»مارکس بررسی کرد که ابتداء در  
شود زمانی که مارکس  دیده می  «سرمایه»هم در    ترین مضمون این نظریه بازاما واالیش

 د. سازتحقق آن به صورت علم برجسته می  داری و بیگانگی را با تولید کاالئی سرمایه

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

دهد.  انکشاف می  نیز  امراض منتج از روابط بیگانگی را  شناسی روانی و آسیب  بیماری و 
که کارگر    دهدطور جامع شرح میهب   «اقتصادی  –های فلسفی  نوشتهدست»مارکس در

اش  خویشتن خویش  سرانجام از   ها و اش، از دیگر انسانکنش تولید، از محصول  مدرن از
همان نوشته    سازد. درها مواجه میرا با این کاستی  گردد وقتی که کار اجباری او بیگانه می

وضوح  ی آن بهخصلت بیگانه»نویسد  سبت به کارش میدر مورد بیگانگی کارگر مدرن ن 
الزام دیگری درشود که به محض آناین واقعیت دیده می  در یا  الزامی فیزیکی  کار    که 

آن آدمی خود    شود. کار خارجی، کاری که درکردن چون طاعون پرهیز می  نباشد، از کار
 [.  1«] کشاند.به تباهی می  کند و قربانی میسازد، کاری است که با آن خود را  را بیگانه می

چنین با نقصان هویت  واقعی با موضوع کارش هم  یگشتن با نقصان رابطهمواجه  در  کارگر
مورد سازمان    نه در»دهد  این مورد مارکس شرح می  گردد. درمنطبق با آن نیز روبرو می

آنان جسمی هستند که    –محصوالت آن کارگران اختیاری از خود ندارند    نه در  کارشان و 
واقعیت خویش    که کار»   نویسدادامه آن می  در  [.2«] شوندی بیگانه حکومت میتوسط اراده

چون  بنابراین هم  چون هستی برای خویش، بلکه بسان هستی صرف برای دیگری و را نه هم
یادیگر در  بودنی صرف  دیگری  فرایند  خویشتن خویش وضع می  برابر  هستی  این  کند. 
واقعیتپذیری کار، همتواقعی  فرایند  از کار استچنین  نتیجه می.  [3«]زدائی  گیرد که  و 

تمام جان    این واالیش تام و   –در دوران تولید متناظر با آن    و   –در اقتصاد بورژوائی  »
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شدگی همه  شود. این شئیعیار پدیدار میشدنی تمامچون میان تهیی درونی انسان، هممایه
چون  های معین یک جانبه، همی هدفاز هم دریدن همه  تمام و   بیگانگی تام و چون  جاگیر هم

این    قربانی دادن برای هدفی در خود به قصد رسیدن به هدفی سراسر بیرون ازخود. از
شود؛ اما از  چون جهانی واالتر پدیدار مییک سو هم  ی باستان ازروست که جهان کودکانه

محدودیتی مفروض    شکلی بسته و  پیکر و   چیز در  ر آن ه  ست که درسوی دیگر، جهانی
این جهان، ارضای » خواهشوجو میجست بار؛ در  ای حقارتمرتبه  ها« ست درشود. 

عام    امر  ، شودی رضایت پدیدار میمثابهچه بهحالی که »روزگار« مدرن نارضائی یا آن

   [4«].ستا

کار جوان  آسیب  مارکس  مفاهیم  با  آشکارا  را  میمزدی  توصیف  که  شناسی  امری  کند 
یا قدرت درک آن را    زنند وپذیرش آن یا تن می  جمله فرویدی از  روانشناسی بورژوائی از

می و  و    کار»نویسد  ندارند  خرفتی  کارگران  برای  اما  است  شعور  کننده  تولید  برای 
چون  نمود که    توان اظهاربا توجه به نظرات مارکس می.  [5«]آوردشعوری به بار میبی

یک  ه  یا تملک نیست، لذا ب   فعال و   گونه امرمورد موضوع کارش هیچ  کارگر در   یرابطه
ناانسانی   اش نسبت به طبیعت وچون رابطه  شود و شده ذهنی همانند جسمی بدل میذات 

هیچ خویشانسان  خویشتن  نیست،  آزادانه  و  آگاه  فعالیت  میگونه  دست  از  را  و  اش  دهد 
چه که انسانی است آن  شود وچه حیوانی است، انسانی میآن»ند  شو حیوانی می  « غرایزش»

شناسی روان رنجوری بیگانگی انسان است سیبآی اجتماعی شالوده  [6«] .شودحیوانی می

شود. ضمن کار کارگر  می  زندگی برای کارگر تنها وسیله کار»دهد  مارکس شرح می  و 
 [ 7«] .، تنها حیوان کاراست هرگز کارگر نیست بنابراین

خود بیگانگی انسان را که با تاریخ بیماری    تاریخ روند از  «سرمایه»سرانجام مارکس در
لحاظ    هی کار ب شناسانهدهد که ساحت آسیبشرح می  سازد و باشد، برنما میهمان میاو این

شود که با انکشاف کامل تولید کاالئی، توانائی کار از شرایط  تاریخی در مقیاسی پدیدار می
گیرد.  افزائی سرمایه قرار میروند اجتماعی، کار تابع روند ارزش  گردد و اش جدا میتحقق

شود. این دیگر  غیر می  وسائل تولید تبدیل به افزاری برای دوشیدن کار» نویسد  مارکس می
به تولید را  نیست که وسائل  تولیدند که کارگر را مورد  می  کارکارگر  بلکه وسائل  برد، 

که وسائل مزبور مانند عناصر مادی فعالیت بارآور کارگر  جای اینه  دهند. ب می  استفاده قرار
منزله خمیرمایه روند حیاتی مخصوص  ه  گیرند، این وسائل وی را ب  مورد استفاده قرار
ی ارزشی  مثابهحرکت وی به  پروسه حیاتی سرمایه فقط عبارت از  کنند و خویش مصرف می
  [8«].افزاء استاست که خودارزش

توانائی کار از تحقق  با جدائی  توانائیاش همشرایط  از  تولیدکنندگان  نیروهای  چنین  ها و 
شخصیت   شوند و جدائی نیروی کار ازشان جدا میموجود در محصوالت  یافته کیفی و شئیت

رود،  به فروش می  بازار  یک برابرایستا که مانند کاال دره  یک چیز، ب ه  تبدیل آن ب   کارگر و 
  انش از کارگر اوشدن  زای او، با جدای آفرینشعنوان نیرو بهد. نیروی کار کارگر  آی می  در

می عقیم  آنرا  ب سازد.  منسوب  فردی  روانشناسی  در  فروید  که  را  عقده » خودش  ه  چه 
واقع   کند درشناسی معرفی میآن را منشاء تام و تمام پدیدارهای آسیب  نامد و می  «اختگی

اخته خصلت  جز  نمیهکنندچیزی  کارمزدی  دربارهی  مارکس  کارباشد.  شرح    ی  مزدی 
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کننده که  کننده، آفرینشی عقیمبار، قدرتی تضعیفاین فعالیت، فعالیتی است مشقت»دهد  می
اش را به فعالیتی به ضد او،  حقیقت زندگی شخصی  یا در  ذهنی کارگر  انرژی جسمانی و 

خود بیگانگی هستیم که    جا شاهد ازاین  کند. ما درمیبدون تعلق به او تبدیل    او و   مستقل از
 [  9«].کرده بودیم اشیاء مشاهده به شکل بیگانگی از  مثالا 

واقع ترسی اجتماعی    نیروی کار، در  شدن، یعنی ترس جداشدن ازاختگی یا عقیم  ترس از
کرده  نفوذ    جامعه است که در محیط زیبای فامیل نیز  ی درگاست که بازتاب فرایند آن اخت

سازد    اش جداهمان دوران نوجوانی کارگر مزدی در آینده را از قوای آفریننده  است تا از
هم برابرش  در  را  قوا  آن  بتواند  استوارتا  بیگانه  قدرت  می  چون  مارکس  نویسد  گرداند. 

بسیاری    یابند که از نیروهای معنوی تولید بدان جهت از طرفی به مقیاس وسیع گسترش می»
ها  قطب مقابل آن  دهند، دردست می  چه را که جزءکاران ازشوند. آننابود میجوانب دیگر  

گردد. این خود محصول تقسیم کارمانوفاکتوری است که نیروی  که سرمایه است متمرکز می
بیگانه و  تولید را مانند ویژگی  برابر کارگران  قدرت حاکمه  معنوی پروسه مادی  ای در 

 [  10«] .قرارمی دهد

کارآسیب  تاثیر تقسیم  درتوسعه  زای  درسرمایه  یابنده  مارکس  را  تولید    داری  از  گذار 
پژمردگی    ماندگی و حد معینی عقب» کند  ای این چنین توصیف میوری به تولید کارخانهپیشه

که دوران  ناپذیر است. ولی نظر به اینکلی جدائیطورهتقسیم کار جامعه ب   بدنی از  روحی و 
از    دهد و های کار را به مقیاس بزرگی توسعه میجربه اجتماعی رشتهمانوفاکتوری این ت

تقسیم کار ویژه خویش ریشه حیاتی شخص را مورد حمله    طرف دیگر هم اوست که با
هم موجبات    همین دوران است که برای نخستین بار زمینه مادی و   اا قرارمی دهد، ناچار

درد فراهم میفکری  را  می  رد   [11«]. سازدشناسی صنعتی  مارکس شرح  که  ادامه  دهد 

های ها و توانائیی تمام ظرفیتشدن کارگر تحت فرامین تقسیم کار مانوفاکتوری تجزیهتابع
  های او و سائق  ی ساختار نیازها و شدن ناهنجار کلیهمولدش را به همراه دارد، یعنی جزئی

حالی که مهارت    در  کند ویای معلول مشدهصورت مسخه  را ب   مانوفاکتور کارگر»نویسد  می
  نماید، جهانی ازتقویت می  اا شود، مصنوعخانه عمل میچه در گرمجزئی وی را، همانند آن

ایاالت الپالتا حیوانی را فقط    چنان که درُکشد، همهای بارآور وی را میاستعداد  غرایز و 
ُکشند، نه تنها کارهای جزء بین افراد میچنگ آورند،  اش را بهکه پوست یا چربی  اینبرای  

تقسیم می قطعهمختلفه  نیز  فرد  بلکه خود  به مهره  گردد،  کارقطعه شده    ی خودکار یک 
مثابه جزء  اگریپا که انسانی را به  مزه منه تیوسبدین طریق افسانه بی  شود وجزئی بدل می

 [  12«] .کنددهد، تحقق پیدا میپیکر خویش نمایش می ای ازساده 

به اجزاء ساده بدل نمودن    شکل جزئی کردن و  داری در در سرمایه  سرانجام نظام تقسیم کار
نماید که تقسیم  تر به نحوی متحرک میذهنی کار، فرایند کار را هرچه بیش  عناصر عینی و 

عناصرشان به    گسالند و هم می  زندگی واحد و اندامند را از  روند کار و   در این نظام هر  کار
می کارکردهای  تجزیه  این  بورژوازی  متخصصان  و  روشنفکران  توسط  بتواند  تا  کند 

ترین  به اصطالح عقالئی  لحاظ روانی تاثیرگذار را دره  الکن ب   شده و جزءجزء  اا مصنوع
ی  نماید. اما این شکل عقالنیت دادن به کارکردها  نو برقرار  خوان ازشیوه و به شکلی هم

ها خویشتن خود  آن  ای را به دنبال دارند، جائی که هرکدام ازنتیجه  رورتاشده ضجزءجزء
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آزاد از سایر کارکردهای جزء    یابد خودش را خودمختار وگرایش می  سازد و را مستقل می
 اجتماعی، الکن برحسب منطق خاص خودش، این شکل از انکشاف را تداوم بخشد.

سازد،  داری مختل میی تولید سرمایهی را شیوهزندگ  ی کار و پارچهبه میزانی که وحدت یک
یکهم وحدت  میپارچهچنین  کشانده  تباهی  به  نیز  کارگر  فرد  و ی  نیز    شود  کارگر  فرد 

چارچوب دستگاه روانی او یک تقسیم شبیه به    ای که درشود، به گونهپاره می  خودش دو 
آنچه در به اصطالح عقالنی همانند  دا  تقسیم کار  بازتولید  کارخانه وجود  رد، خودش را 

  اش به اجرای کارکردهای جزء، منفرد وروانی  –کند، یعنی فروکاستن تمامیت جسمی  می
تر خودش  چنین اداری( هرچه بیشجزء صنعتی )هم -که کاراش ضمن آنمنزوی در روان

کند تا  شده را تسخیر میحسییات کارگر جزء  تفکر و   دهد و را به سمت درون جهت می
ب افسانه  بار  این  اما  را،  سیزیف  روانی  هی  فقر  درآورد.  نمایش  به  واقعی،    « من» طور 

  های سائق وکارگیری انرژیاش در بهتضعیف شده و بیمار کارگر، به معنای فقر روانی
آن تواناساختن  و  در متحرک  کارگر  فقر  بازتاب  واقع  در  کارش،  موضوع  به  نسبت    ها 

فربه مولَد  نیروهای  میدیکارگیری  مشروط  اش  سرمایه  فرامین  توسط  که  باشد 
دراینشده  میاند.مارکس  کارگر  »نویسد  باره  اجتماعی  مولد  نیروی  کارگاهی،  تولید  در 

و  رشد    جمعی  کارگر  فردی  مولد  نیروی  رفتن  تحلیل  طریق  از  سرمایه،  رو  این  از 
گی عادات به شناسی منتج از روزمرهمادی آسیب  بدین ترتیب علت واقعی و   [13«] .کندمی

شناسی آسیب  باید درکند، میاش آن را توجیه میداری را که روانشناسیکار در سرمایه
 اش واکاوی کرد. کارکرد اداری   تولید صنعتی و 

های به رشد در عرصه  مطلوبیت رو   عدم  شناسی صنعتی دری آسیبعوامل عمده  یکی از
باشد که بازتاب آن در شعور کارگر  می  گشتن کارتر سادههرچه بیش  کار، رشد صنعت و 

اجباری و تکرار   گردد. کاربرد صنعت که کارگرائی منجر میلحاظ روانی به یک واپسه  ب 
برساده  را  آن  تحمیل می  ی  ساده کارگر  این  درکند،  را  کار، خودش  تمام سطوح    سازی 

او دامن    در  هشیاری رانیمه  هشیاری و   حالتی از  دهد و روانی کارگر گسترش می  روحی و 
اش )تامل، تفکر، تعمق، توانائی و رشد واقعی  «من»زند که مانع تکامل کارکردهای  می

سه وجه عشق، یعنی عشق به خودش، عشق به دیگر    ها دربستن آن  استعدادها( در به کار
ای برای  نوار زنجیره  کنار  عنوان مثال کار دربهگردند.  عشق به طبیعت، می  ها و انسان

های  نواخت را با دقتی استثنائی انجام دهند که آسیبشوند کارهای یکمی  ن که وادارزنا
عنوان  بهداری انجام این نوع کارها را  روانی را همراه دارند، رسوالن سرمایه  جسمانی و 

تمجیدی دروغین    آورند و صبر و بردباری آنان را درمی  فضیلتی ویژه برای زنان به شمار
د تا انتزاع دقت در روندهای تفکر که با مستقل شدن فعالیت روانی هم پا  سازن توجیه می

و می تعین  شوند  عامل  آسیببه  در  مبدل میکننده  انگارند. شناسی صنعتی  ندیده  را  شوند 
سرپوش    این نوع کارها و   یتوجیه روانشناسانه  داری دربدیهی است که رسوالن سرمایه

نوع بیماری روانی را به    کارخانه، هر  تبرئه کار در  صنعت و   شان درگذاردن به کارکرد
کارگر در مواجه    « من  –ضعف  »یا    دوران کودکی و   سرکوبی در  ی کارگر، مثالا گذشته

به شکل   شده و که به قول مارکس کار بیگانه و روزمرهکنند حال آنبا واقعیت، فرافکن می
با    کند و جزء محرک می  -ی کارمثابهبهی کارگر را  جزء درآمده، هستی واقعی یگانه  -کار

گونه توصیف  گرائی را اینزند که مارکس این واپساو دامن می  گرائی را دراین عمل واپس
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ترین دوران کودکی  لطیف  شود تا فرد کارگر را ازاز ماشینیسم سوء استفاده می»نماید  می
های تجدید تولید خود کارگر  هزینه  نه تنهااین راه    جزء تبدیل نمایند. ازماشین  به جزئی از 

عین حال وابستگی اضطراری وی را به مجموع    یابد، بلکه درحد شایان اهمیتی تقلیل میه  ب 
جا باید بین افزایش  جا نیز مانند همهاین  کند. دردار تکمیل میبنابراین به سرمایه  کارخانه و 

کشی  افزایش بارآوری که ناشی از بهرهآن    ترقی پروسه اجتماعی تولید و   بارآوری ناشی از
وری، کارگر  صنایع پیشه  داری از این ترقی است، فرق گذاشت. در مانوفاکتور و سرمایه

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

وسیله زنده  کار  یحرکت  اعضاء مکانیسم  مانوفاکتور کارگران  در  در برود.    ای هستند. 
ها را مانند اجزاء زنده خویش در خود  ای مستقل وجود دارد که آنکارخانه مکانیسم مرده

آن جهت که تنها پروسه    داری ازتولید سرمایه  هر»دهد  سپس ادامه می  و   [14] «.بردمی  فرو 

افزائی سرمایه است، دارای این خصوصیت  عین حال پروسه ارزش  نیست، بلکه در  رکا
کارگر تسلط    کارگر بر شرایط کار مسلط نیست، بلکه بعکس این شرایط بر  نه تنهااست که  

آورد.  دست میه  ماشینیسم واقعیت فنی محسوسی ب   ها باشدن نقشدارند. ولی این واژگونه
به اوتوماتی شده است، طی پروسه کار د  یوسیله تبدیل  به    کار که  ربرابر خود کارگر 

کار استیال یافته  ی  زنده  آید که بر نیرویمی  ای درمرده  صورت سرمایه، به صورت کار
 [  15«]. مکدآن را می و 

  - وازنش فعالیت واقعی تا مرز یک حداقل ضروری برای کار  انفکاک، استقالل، انتزاع و 
ذا آسیبجزء،  شالوده ت  را  صنعت  میشناسی  واپسریزی  تاثیر  بنابراین  وکند.    گرایانه 

  « من   –قدرت  »مورد    ی توهمات روانشناسی درهای خودکار، کلیهزای کار با ماشینآسیب
دهد. تا زمانی که  را به باد فنا می  «هرجا که نهاد است، باید من شود»یا به نظر فروید    و 

،  «من  –ضعف  »علت واقعی    صحبت شود و   «من  –قدرت  »سطح توصیف از    تنها در
عنوان عامل بیمارزای که مانع از قدرت  بهها، را  دارانه با ماشینی کار سرمایهیعنی شیوه

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

 های کارکردی  افزایش بیماری تشدید آهنگ کار و -۳

بیماری  داری منکررسوالن مدافع سرمایه  امروزه دیگر به رشد  های کارکردی  نرخ رو 
که چیزی جز باالبری رشد نرخ سود به عامل واقعی آنراجعباشند، اما میان کارگران نمی
ویژه کارها از دیدگاه کارگران دوران سوم انقالب صنعتی که به  کنند. درنیست، سکوت می

  اند وناپذیرتر شدهتر و بدین خاطر برای اعصاب تحملنواختتر و یکتر سادههرچه بیش
سان محور  یابد، بدینتولید صنعتی افزایش می  تر و کار فکری دردنبال آن کار یدی کمه  ب 

به  کار  از عرصه  بازدهَی  به عرصهطور روزافزونی  فیزیکی  کارکردی  ی کار  ی کار 
ها، زندگی کارگران را ماشین  یافته درفکری نظام  شود. اما این نوع مطلوبیت کارمنتقل می

نشینی محکوم  تمامی خودانگیختگی آنان را به حاشیه  آورد و میر  نواخت دبه صورتی یک
لحاظ  ه  گشتن کار ب آورد. آسانمی  ها درنترل ماشینکه کارگران را تحت کسازد ضمن آنمی

آن را چنین    مارکس ضایعات برآمده از  شدن محتوای کار همراه است وزمان با تهیبدنی هم
کند، مانع  اندازه خسته میبی  که دستگاه عصبی رااینعین    کار مکانیکی در»دهد  شرح می
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سازد.  روحی را متوقف می  اد جسمانی و هرگونه فعالیت آز  حرکات متنوع عضالت است، و 
کند، بلکه کارش  شود، زیرا ماشین کارگر را آزاد نمیشدن کار وسیله شکنجه میهمین آسان

بی و [ 16«] سازدمحتوا میرا  ماشین  در  ،  کارگران  واقعیت  این  درتائید    دیترویت   سازی 

در کارخانه که  اظهار کردند  کنترل میهای جدید، ماشینآمریکا  ما را  و ها  به    کنند  کار 
 صورت شکنجه درآمده است. 

شتاب دادن به   دستی صنعتی و   فکری صنعتی به جای کار  سازی روزافزون کارجانشین
روند تولید،    ی کار، این نوع تغییرات ساختاری درعرصه  ها دریابی شرایط توانائیگسترش

های ارگانی  جائی بیماریهجوامع پیشرفته صنعتی؛ را باید عامل اساسی در جاب   حداقل در
بیماری آزادبه  یعنی  نمود.  برآورد  نیروی کارهای کارکردی  فعالیت عضالنی   سازی  از 

توان این تحمیل به اعصاب مقابل تحمیل به آن از طریق فشار به اعصاب که می  الکن در
اجتماعی در درون فامیل نشان داد،    یدر کمبود رابطه  وبت کاری در کارخانه و را در ن 

وقتی فرزندان خانه را ترک    اش درخوابند و آید فرزندانسان که وقتی پدر به خانه میبدین
 کنند، پدر آنان درخواب است. می

به کارگر تحمیل  واقع    باشند، در کننده کارگر نیز میهای خودکار که کنترلتولید با ماشین
سازند که در مدت زمان معین چه مقدار کاال را باید تولید نماید و بدین طریق کارگر را  می
  مدت زمان معین شده قادر  که دراینسازند؛ نخست، ترس از  می  بار به ترس دچار   دو 

وسط  اجرای این امر ت   موفقیت در  شده را تولید نماید. دوم، ترس ازکاالی تعین  نگردد مقدار
  ها را تقلیل دهد و سازد تا زمان تولید کاالدار را راغب نمیتمام کارگران، که آیا سرمایه

بیش کار  خواستارلذا  آنان  از  را  دو   تری  این  نتیجه  شود؟  که  ترس  وابستهنوع  کردن  ی 
س  به مقیا  های روانی را در زمان و عمل بیماری  باشند، درها میکارگران به فرامین ماشین

به افزایش حین کار    های رو زنند که خودشان را در سانحهوسیع میان کارگران دامن می
شده، که  بیکاری، ترسی اجتماعی  ها الکن ترس ازکنار این نوع ترس نمایند. درمی آشکار

در    ایسازد را بایستی عامل عمدههای کارکردی بازنمود مینشانگان بیماری  خودش را در
بیماری ب پیدایش  رنجوری  روان  مختلف  اشکال  در  روانی  در    شماره  های  که  آورد 

 آورد. می داری تاثیرات بس بسیار وخیمی را به بارهای سرمایهبحران

  سازی که با کاهش ودر روند خصوصی  داری و جهان سرمایه  استیالی نئولیبرالیسم در  با
اقتصاد   های کارگری همراه شد، این شکل جدید درتضعیف اتحادیه  یا حذف قوانین حمایتی و

اختیار    درونی در  عنوان امری مثبت وبهگشت نیروی کار کارگران را    داری قادرسرمایه
پیشین ارزشبا حفظ شیوه  دهد و   سرمایه قرار آفرینی )تشدید آهنگ  ارزش  فزائی و اهای 
  جنگ و  بازتولید سرمایه و   ساختن سرمایه ثابت و نیروی کار، تسریع کردنکار، ارزان

گونه سمت دهد  به خاطر نیاز بازار آن  تر و چنین نیروی کار را هرچه پرقدرتماری( همیب 
یابی  سازی را با مقاومت کمتری عملی گرداند. برای دستشود اهداف خصوصی  تا قادر

 گشت:  این اهداف طبق نظرات اقای همایون ایوانی نئولیبرالیسم مجبوره ب 

 اش شاغل است، به تجربه ازهای که دارندهدر سال   را برای نیاز بازار  کار  نیروی  -  1

 کنی تجربیات شغلی. مشاغل متعددی خودهد، یعنی ریشه
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ب   در  –  2 باید  نیروی کار  ارائهدنبال آموزشه  فراگیری مشاغل جدید  شده از جانب های 

 کنی تخصص. باشد، یعنی ریشه بازار کار

اش تغییر دهد، یعنی  خاطر حفظ شغله  اش را ب نیروی کار باید قادرباشد که محل زندگی  -  3

 زندگی.  محل کار و  محیط اجتماعی در کنی ازریشه

های زمانی  کارفرمایش، آن هم در چرخش  بایستی برای تغییر محل کار و   نیروی کار  –  ۴
اثر تماس    طات با سایر شاغلین درکنی ارتبا بین دو تا پنج سال آمادگی پیدا کند، یعنی ریشه

 ارتباط دراز مدت.  و 

  –   ۳صنایع پزشگی    –  ۲صنایع دارویی    -   1شرایط کنونی صنایع ذیل:    جا که دراز آن

بیوتکنولوژی   الکترونیک    –  ۴صنایع  صنایع فضایی   –  ۶صنایع ارتباطی    –  ۵صنایع 
ها آن  کننده درینیکنند، شرایط تعمیداری ایفاء  بازتولید سرمایه  تولید و   نقش عمده را در

گان این صنایع با ایجاد شرایط الزم  ند باشند. گردان تاثیر بر نیروی کار مورد نیازشان نمیبی
تابع در  میآموزشی  کوشا  کار  نیروی  آموزشی،  سازی  اهداف  واقعیت  تحریف  با  شوند 

که خودش را سوژه  آن  جایه  فرد کارگر را ب   پتانسیل مقاومتی نیروی کار را کاهش دهند و 
افزاری در  ای همانند نرمشکل ابژه  تر در ابژه تلقی کند، توسط چنین آموزشی هرچه بیش  –

ساختن این فرایند را از طریق  ماندن فرایند استثمار، کارگر درونیرایانه درآورند تا با پنهان
 اش پذیرا شود.   مثابه آگاهیجامعه به نظام ایدئولوژیکی حاکم بر

 های حاصل ازآسیب  تا زمانی که کارگران آگاه به خصوصییات تولید صنعتی و   براینبنا
برابر استثمار صنعتی که به    اعصاب در  های آنان چون قلب، معده وآن نگردند، ارگان

های جسمانی  که در اشکال گوناگون بیماری  زنندشوند، دست به شورش میها تحمیل میآن
داری را مسئول  دهند. تا زمانی که کارگران نظام سرمایهروانی خودشان را بروز می  –

های رسوالن  اعتماد به گفته  جمله در  شان به حساب نیاورند، به علل گوناگون، ازیهابیماری
حوزه در  نظام  این  تا  حافظ  کوشایند  که  روانشناسی  علل  ی  سازند  متقاعد  را  کارگران 

ی طبقاتی  جو نمایند تا بدین ترتیب مبارزهومحیط کار جست  شان را خارج ازهایبیماری
این    ی طبقاتی حال درکننده وازنش نمایند، مبارزهنیتعی   ی بسیار مهم و این حوزه  را در

  - حی  یا رو  معده و  حوزه خودش را در اشکال زیرزمینی جسمانی چون شورش قلب و
هم رنجوریروانی  روان  میچون  آشکار  و ها  ناخودآگاه  اشکال  در  یعنی  در   سازد، 

  صنعتی و  –گرایانه. به قول مارکس تا زمانی که کارگر جزء  تخریب  – های خود  شورش
های جسم او  ، پاره«اش تحقق یابد ی صرف جسمپاره» عنوان  بهدهد که او  اداری اجازه می

شده را جسمانی  منازعه طبقاتی وازنش  زنند و ارگر دست به شورش میحال به جای خود ک
 سازند. می  او را بیمار گیرند و خود میه خود تخریبی را ب  سازند که اشکال ناآگاهانه و می

 بیماری   بذر  افزایی وارزش – 4

های کارکردی  رشد رو به افزایش بیماری  داریشدم که سیستم بهداشت در سرمایه  متذکر
ای سودآوری ها را به شاخهکند، بلکه وجود این نوع بیماریاداری را انکار نمی  صنعتی و 

سیستم بهداشت   ها را تابع دو اصل درسازد و وجود بیماریداران مبدل میبرای سرمایه
جامعه  می این  قلمداد کردن  با  نخست،  و جامعه  عنوانبهنماید:  سالم  در  ای  کارخانه    کار 
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های حاصل از کارکردهای  شود بیماریبخش، قادر میسالمت  آور و ی کاری نشاطمثابهبه
یک شاخه  ه  ها را ب فردی برآورد نماید. دوم، وجود بیماری  اداری را شخصی و  صنعت و

میسود مبدل  آسیب  نماید آور  کار  نیروی  نیاز  به  نه  ترتیب  بدین  احتیاج  تا  بلکه  دیده، 
داری بنا بر  سیستم بهداشت حاکم نماید. نظام بهداشت در سرمایه  دار به سود را درسرمایه

پیش وظیفهفرضچنین  تنها  دستها  در  را  و اش  آسیب  کاری  کار  نیروی  ومرمت    دیده 
  کند. لذا خدمات بهداشتی، چه دولتی ویابی میبازگشت مجدد نیروی کار به محیط کار ارز 

تزئین ایدئولوژی  لوای  تحت  ولی  انسان،  به  عشق  دیدگاه  از  نه  خصوصی،  یافته  یا 
های مختلف صنعت،  افزائی توسط بذر بیماری بین شاخهی ارزشکنندهدوستی، توزیعانسان

 شود. داروسازی می  به ویژه صنایع شیمی و 

های مختلف ی مواد داروئی مورد استثمار شاخهکنندهی مصرفثابهم به  این نظام بیمار  در
یا بیمار   عنوان انسان سالم در اداره و کارخانه وبهانسان کارورز   گیرد و می  صنعت قرار

شوند،  داران میای برای اهداف اقتصادی سرمایهها وسیلهیا آسایشگاه  ها و بیمارستان  در
ای مستقیم با روند افزایش هرچه  نعت داروسازی و شیمی رابطهجائی که رشد دو شاخه ص

بیماربیش بیمارشدن کارگران و  پیدا میشدن بیشتر  ا توان دقیقکند. میتر کارگران  ثابت    ا
  های کارکردی روبه رشد دارد و این دو شاخه با باالگیری بیماری  نمود که نرخ سود در

دست آورد  ه  توان ب سود می  بیمارشده همان مقدار نیروی کار شاید بتوان اذعان نمود که از
این دو شاخه، موسسات صنعتی    یابنده درسالم، جائی که نرخ سود رشد  که از نیروی کار

اعداد خدمات پزشکی    توان این موسسات را دریا زیمنس را که دیگر نمی  چون بوش و 
  ٪۳۰زیمنس  مثالا  گذاری کنند وها سرمایهساخت در این شاخه برای انسان قرارداد، وادار

ی آن در  کند که ثمرهخریداری می  ۱۹۷۰های بهداشتی را در سال  اوراق بهادار سازمان
جهان را    باالترین رتبه در  «تصویربرداری تشخیصی»در  ۲۰۱۷صعنت پزشکی در سال  

می  از خود  درآن  دارو  فروش  بازار  یا  و  دالر    ۱،۲۷به    ۲۰۲۰  سال  سازد  تریلیون 
های جنگی را نیز اضافه  . حال اگر به این ارقام سود حاصل از فروش سالح[17] رسد.می

میلیارد یورو رسید،    11غ  ها به مبلآلمان فروش سالح  در  ۲۰۲0ل  در سا  نمائیم، که مثالا 

 شد.بانعمت می اداران واقعجنگ برای سرمایه  مالحظه خواهیم کرد که بیماری و 

 کارمزدی  فرار از –پریشی روان – ۵

 های روانی  ی خصلت طبقاتی بیماریدرباره 

اند که چون  اقشار تا آن حدی بیان حقیقت  های کلی مربوط به طبقات و نظریه  ها و تاویل
ها  تاویلکنند. اما به مجردی که این  کنندگان کاالئی را بازتاب میی تولیدحقایق عام، جامعه

و  جایگاه  با  ارتباط  در  نظریات  و   و  افراد  در  نقش  سائق  و   انکشاف  آنان  جایگاه   منش 
در این    آن و ه  مناسبات مربوط ب   افراد نسبت به وسائل تولید و   یشان، یعنی رابطهطبقاتی

عنوان  بهها  ونظریهها  اش مطرح گردند، تاویلموضوع ویژه  جامعه با توجه به منطق ویژه و 
با اتکاء به منطق ویژه    عمالا   دهند و شان را ازدست میبیان حقایق کلی کاربرد اجتماعی

یا قشر    یک طبقه و   توان باالگیری یک نوع بیماری روانی را در جاری در این جامعه می
 یا اقشار مستدل نمود. در قیاس با دیگر طبقات و 
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موضوع ویژه این جامعه باید ابتدا  یاری منطق ویژه و ه ب  های روانی و شناخت بیماری در
پایداری    ها در هستی و جایگاه اجتماعی انسان  نقش اجتماعی و   روشن سازیم مظورمان از

جایگاه   به کدامین دالیل نقش افراد و   شویم اثبات نمائیم چرا و  این جامعه چیست تا قادر  در
نمیاجتماعی برهم منطبق  و شان  این عدم  ایقدق  باشند  و هم  چرا  نقش  جایگاه   خوانی میان 

گونی منجر  بیماری روانی گونه  های روانی و منظر روانشناسی به گرایش  اجتماعی آنان از
های  خودشیفتگی، با بیماری  داران، مثالا های روانی رایج بین سرمایهچرا بیماری  گردد و می

 باشند.  روانی رایج بین کارگران متفاوت می

ها ارزیابی  انسان  سایر  بازتولید زیست خود و   برای تولید و   نقش اجتماعی انسان را کار   اگر
استثماری وکنیم، می نقش اجتماعی خالی از روابط  این  انجام  تواند  باشد،  سلطه هم  پذیر 

  انداز سلطه را به طرح تاریخی چشم  استثمار و   شرط روابط عاری ازتواند پیشامری که می
 ی سوسالیستی مارکسی مبدل گرداند. جامعه از

ی اکنون  عنوان موضوع ویژهبهقبول آن    داری و ی سرمایهجامعه  با توجه به منطق ویژه در
اند، زمانی قادرند  محروم شده وسائل تولید جدا و  آن کارگران از ای که درجا، جامعهاین و 

داران،  ی یک میانجی، سرمایهبه واسطهدیگران را تامین نمایند که    شرایط زیست خودشان و 
  این دلیل در ه دست آوردند. ب ه ی ارتباط با این وسائل را ب که مالکان وسائل تولیدند، اجازه

را   کارگران  جایگاه  جامعه  دربهاین  باید  اصافی  ارزش  تولیدکنندگان  مناسبات    عنوان 
ی ویژه  یاه را رابطهی این جامعه است که این جایگاستثماری جستجو کرد که مشخصه

ی مالکان وسائل  مثابهداران بهچون سرمایه  جانب دیگر   کند. ازاستثمار به کارگران حقنه می
گردانند،  با این وسائل را ممکن می  عنوان میانجی تولید به کارگران اجازه کاربه  تولید و 

آورند که  دست میه  وساز اجتماعی این جامعه بآنان نیز دارای جایگاه مشخصی در سوخت
استثماری ویژه در از روابط  اجتماعی  این جایگاه  یعنی خرید    هستی واقعی  این جامعه، 

شود. به بیان دیگر نقش اجتماعی کارگران به علت  عنوان یک کاال، منتج میبهنیروی کار  
ازمحرومیت از  شان  تولید  اجتماعی  وسائل  وجایگاه  است  متمایز  جایگاه   عمالا   شان  این 

دیگران واقعی    زیست خودشان و   لذا نقش آنان در  جتماعی به نقش آنان تحمیل شده است و ا
داران به دلیل روابط  است که در یک جایگاه اجتماعی قلب شده است، برعکس نقش سرمایه

ی مالکان وسائل تولید نقش آنان ناشی از جایگاه مثابهیابد وبهاستثماری است که فعلیت می
ن اشسازد تا جایگاه اجتماعیاین قلب واقعیت آنان را قادر می  ادقیق باشد و شان میاجتماعی

 شان جازنند. جای نقش اجتماعیه را ب 

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

شوند. این دو کارکرد عبارتند از: ها میآن  شناخت از  گوناگون مانع از آگاهی کارگران در
 ناخودآگاه اجتماعی.  – 2  منش اجتماعی و  – ۱

ای شکل  های کارگران را به گونهمندینامیم که توانمنش اجتماعی؛ آن را عاملی می  –  ۱
آگاهانهی تصمیمشالوده  دهد که رفتارشان مبتنی برمی تا امکان گزینِش  گیری  نباشد  شان 

نیاورند.  ه  داری را هرگز ب ی سرمایهالگوی جامعه  یا سرکشی از  الگویی دیگر و دست 
داری، آن  ی سرمایهتنگنای ناگزیری از الگوی جامعه  چنین عاملی منش کارگران را در
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ساز قادر ان را با فعالیت همسازد تا آن مفید متجلی می  نظر کارگران مناسب و   جامعه را در
ویژه توجیهات  به  لحاظ سیاسی و ه  های این جامعه گرداند که ب به برآورده ساختن نیازمندی
خود شکل داد. یک چنین منش  ه  زیستی طبقاتی ب عنوان همبهها تئوریکی سوسیال دمکرات

توان این جامعه و   مندی کارگران را دراجتماعی که  تداوم کارمزدی    چارچوب  به قصد 
دارانه را  هستی مالکیت خصوصی سرمایه اندازد و آن را به جریان می کند و بندی میقالب 

اندازد، نه تنها کارگران را وادار به احترام این منش جا می  پذیرش دری تابوئی قابلمثابهبه
زند که  ن هم دامن میبین آنا  این توهم دره  سازد، بلکه بفرامین آن می  این تابو و ه  نسبت ب 

سرمایه زیستداراناین  امکان  که  میاند  فراهم  را  و شان  تامین  زندگی  نمایند  را  شان 
تواند آن جایگاه ماند، میداران پنهان میگردانند. در یک چنین بینش چون جایگاه سرمایهمی

پدر   دلسوز  –در شکل  به  نماد  جاافتدمثابهبرای کارگران  آنان  اجتماعی  نقش  بدین    و   ی 
مورد قبول    «ترازشیر مادر هم حالل»داران را به قول مثل معروف  طریق سود سرمایه

 کارگران سازد. 

منظور  –  ۲ اجتماعی؛  حوزه  ناخودآگاه  از آن  دربارهوازنش  هائی  که  اکثریت  هایند  ی 
با تضادهای ویژه و ی سرمایهباشد جامعه  کنند زمانی که قرارکارگران صدق می   داری 

عملگوناگون موفقیتاش  در  آمیزکردی  اجتماعی  ناخودآگاه  کاربرد  باشد.  عمل    داشته 
باشد که  مزدی می جمله کار دارانه ازانتزاعی منتجه از کار سرمایه پذیراندن حقایق عام و 
  کند با این منظور که هرها القاء میی برابری شانستصور شاعرانه  شکل ارزش آن را در

عرق جبین به درجات باالتر اجتماعی ارتقاء یابد.    این جامعه با کد یمین و   تواند درمیکسی  
دموکراسی بورژوائی را مدافع   بنابراین کاربرد ناخودآگاه اجتماعی بایستی قادر شود مثالا 

اقشار و حقوق همه این    ی کارگر جلوه دهد وجمله طبقه  طبقات از   ی  باید  نیز  کارگران 
بخش ملی پذیرا شوند جائی که قبول این ایدئولوژی؛  عنوان عامل وحدتبهدموکراسی را  

ا در کارهای روزمرهمی بورژوازی را قادر  شان غرقه گرداند.سازد تا کارگران را صرفا

آن، یعنی فروید    نظریات دو شخصیت برجسته در  افکنیم و   به تاریخ روانشناسی نظر  اگر
های  ظه خواهیم کرد که این دو شخصیت در بررسیدهیم، مالح   آدلر را مورد نظر قرار  و 

بیماری  در  اشان عمدت بالینی به باالگیری  اقشار  های روانی دو شکل را وجه غالب میان 
شیفتگی را وجه غالب حالی که فروید در روانکاوی بیماران خود، خود  آوردند. در   شمار

طرفی بیماران روانی    . الکن چرا؟ ازنمایدبینی را عمده میکمی خودخواند، اما آدلر عقدهمی
مند  ثروت  یا اقشار باال و   داران و ی سرمایهکرد، متعلق به طبقهرا که فروید روانکاوی می

این عقیده بود که  ه  بورژوا بودند که قدرت تقبل اجرت فروید را داشتند زیرا فروید بخرده
انکاوان را از روانکاوی  لذا رو   نبایستی روانکاو بدون اجرت کسی را روانکاوی کند و 

روانی    اضافه معتقد بود بیمارکرد. بهافرادی که توانائی پرداخت اجرت را نداشتند، منع می
اش را به زبان روشن بیان دارد  بتواند گرفتاری  حد متعارفی سواد برخوردار باشد و  باید از

 دالیل او با افرادی سر کرد. بدین  سواد خودداری میبدین خاطر از روانکاوی افراد بی  و 
ی نشانگان بیماری در  مثابهاش آن چه را که بههای بالینیو کار پیدا کرد که در بررسی

  هستی طبقاتی و  ی غالب درشیفتگی، خود نشانهعمده خود  طورهآنان تشخیص داد، یعنی ب 
از بود.  آنان  اجتماعی  بیش  قشری  از جانبطرف دیگر  افراد روانکاوی شده  آدلر    ترین 

خرده پائین  اقشار  به  متعلق  وافرادی  پرولتاریا  مادون  لومپن  بورژواها،  که  یا  بودند  ها 
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  بینی برآوردی خودکمبین آنان را عقده   اش نشانگان عمده درهای بالینیسرانجام در بررسی
  ت واطور کلی روشنگر نقش و جایگاه این طبقههای روانی ب کرد. این دو نشانگان بیماری

اند. ناگفته نماند که از این نتایج نبایستی این برداشت را استنتاج نمود  این جامعه  اقشار در
خودکم عقده  برای  اهمیتی  فروید  و که  آدلر  بینی  بلکه    یا  نبودند،  قائل  خودشیفتگی  برای 

ویژه پراتیک  نمایم  ازخواستم روشن  این   ی هریک  به طرح  را  آنان  دو شخصیت،  این 
 ادارکرد. ها و دیدگاه

می را  و روانشناسی  آرزوها  و  امیال  اجتماعی  مضمون  میان  دیالکتیک  برحسب    توان 
با طبقات و رابطه عمل    ای عینی تعریف کرد. درجامعه به گونه  اقشار مشخص در  اش 

و  آرزوها  ارضاء  میان  منازعه  بورژوائی،  روانشناسی  واقعیت  ازنفی  اصل  نظر    های 
جز  چیزی  که  هنجارشده  نمی  اجتماعی  درک  را  نیست،  ارزش  شکل  بازتاب شکل  کند. 

تحلیل    در   سازد و خودش میه  های روانی را وابسته ب عنوان انتزاع واقعی، نیرو بهارزش  
  چون روانشناسی بورژوائی از شود وی مناسبات نیروهای اجتماعی میکنندهنهائی بازتاب

شیفتگی  شود. لذا بروز خود، به درک قانون ارزش واقف نمیزند پذیرش این انتزاع تن می
سرمایهبه میان  روانی  بیماری  غالب  وجه  جایگاه  عنوان  و  نقش  به  توجه  با  داران 

د اجتماعی که  خصوصی    شان  مالکیت  به  آنان  وابستگی  بیانگر  آمد،  آن  شرح  رقبل 
  ست برای همگان وآوردن معاش زی شعورشان مسئولیت فراهم  داری است که درسرمایه

اشان را واقعی به پندارند. از  سازد تا نقش قلب شده ها را تداعی میمسئول زندگی انسان
  دهد و طرفی این نقش دروغین، شاَن آنان را فرای افراد متعلق به سایر طبقات قرار می

 هر داران  طرف دیگر سرمایه  برد. ازطور کلی نزد آنان به تولید خود شیفتگی ره میهب 
گونه احساس شرم  دادن مالکیت خصوصی را بدون هیچاهمیت جلوهنفی یا کم  اعتراض در 

دهند جائی که الغاء مالکیت  احساس گناه با پرخاشگری علنی، یعنی اعمال زور، پاسخ می  و 
کنند،  آفرینش زیست برای همگان احساس می  شان دری اختگی طبقاتیمثابهخصوصی را به

اقتصاد سیاسی   تفکر سرمایهزیرا  در  فرایند را  این  است  ب قادرگشته  واقعی  هداران  طور 
داند، چراکه فرایند تولید مادی این  اقتصاد سیاسی، مالکیت مقدس را واقعی می»ظاهرسازد  

برابر اقتصاد سیاسی نهاده است. پس، ازنظر    وارونگی واقعیت را به صورت واقعیت در
ی نفی قاموس بشری، نفی فطرت انسانی  مثابههاقتصاد سیاسی )بورژوائی( نفی مالکیت، ب 

   [18«].است

آموزاند که بایستی قواعد و هنجارهای  همان اوان نوجوانی می  به فرزنداش از  اما کارگر
شود و طبق    ری پذ تابی کند تا بعدها بتواند در کارخانه اجتماعاعمال شده ازخارج را درونیت

ی  مثابهاطاعت باید به  «نگ جماعت شو رخواهی نشوی رسوا، هم» المثل معروف  ضرب
 در کارخانه تعلیم دهد.  را به انسان مطیع برای کار فضیلت فرزند او 

است که    شانپذیری، منطبق با پراتیک خاص قشریراجتماع  میانی د  ویژگی خاص اقشار
خاطر موقعیت شغلی  ه  وضعیت اجتماعی در اقشار میانی نه به علت انباشت سرمایه، بلکه ب 

شود که فرد باید شغلی را انتخاب نماید  فامیل آموخته می  همواره در  کند و است که ایجاد می
 این اقشار ربوده شدهی ن استقالل اقتصادی ازی ن فامیل باشد. به دلیل آن که تعیأکه درخور ش

ارتقاء    حفظ شغل و  ای اجبارگرایانه ایدئولوژیک درشان را در رابطهاست، استقالل آگاهی
پرتاب    بیکاری و   طرفی ترس از  نمایند. ازهای باالتر در همان شغل برآورد میبه مقام
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از جانب دیگر شوق به ارتقاء اجتماعی از طریق کسب مالکیت    ی کارگر و طبقه  شدن در
یک  ه  این اقشار توهمی بیش نیست، آنان را ب ه  تر افراد متعلق ب بیشخصوصی که در مورد  

بن دوسویه سوق میوضعیت  میبست  واقعیت  این  نشانگر  خود  که  نه  دهد  آنان  که  باشد 
ی کار بین این  ی کارگر. از جانب دیگر شیوهطبقه  نه عضوی از  مالکان وسائل تولیدند و

حداقل  ه  ه لحاظ شغلی هبستگی میان آنان را ب باشد که ب انزوائی می  فردی و   ااقشار عمدت 
بورژوائی  میانی خرده  باال و  نتیجه آن که چرا نرخ روان رنجوری میان اقشار  دهد.کاهش می

ی کارگر است خود بیانگر وضعیت ممتاز اجتماعی است که  از نرخ آن میان طبقه  تربیش
ا کارگران تقریب  تواند به اخراج آنان  ع بیماری میاین نو ه  اند جائی که ابتال ب آن محروم  از  ا

این بیماری مصون  ه  اند، حفظ محل کار، آنان را از ابتال ب کشانده شود. پس زمانی که شاغل
بخش دیگر بدان خواهم   پریشی دامن زند که دربین آنان به روان  تواند دردارد ولی میمی

و  پرداخت. انتزاعی  واقعیت  دربازتاب  اصل  اقشار  شده  و   شعور  میانی    باالئی 
و خرده مالکیت  هم  بورژوائی  کسب  توسط  اجتماعی  باالتر  درجات  به  ارتقاء  توهم  چنین 

اقشار این  بنا می  خصوصی، جهان درونی  برابر کارگر جهان  را  سازد، حال آن که در 
واقعی و   بیرون در توهمی  نه در  هستی  با  اش ظاهر میشکل  بیگانه  یعنی جهانی  شود، 

این رو باید    گرا. ازی سلطهعنوان سرمایهبهی شرایط کار بیگانه و  مثابهقدرتی بیگانه، به
مکانیسم ویژهبه  تدافعی  اینهای  مقابل  در  گردد  قادر  تا  شود  مجهز  وای  اجحافات    گونه 

که  اش نگردد به دلیل آنعیت طبقاتیضتهاجمات خودش را حفظ نماید. کارگر اگر آگاه به و 
تقابل با روابط متحجر شده، ملودی    در»ا ندارد طبق نظر مارکس  به تنهائی این امکان ر

لذا ب می  تجسد کامل در  یک جمودیت و ه  ب   اا ناچار  «خاص خودش را مترنم کند ه غلطد. 
حیرتهیچ بیماریوجه  نرخ  چرا  که  نیست  روانآور  درهای  کارگران،    پریشی  میان 

جا که  آن  باشد. ازباالتر میخصوص قشر مادون آن نسبت به سایر اقشار درون طبقه  به
همه در رنج است، اگر موفق به نوآوری    پرولتاریا تحت اصل انتزاعی شکل ارزش بیش از

جای آن که تصور  ه  داری در شعور فرد کارگر ب ی سرمایهرجامعه نگردد، واقعیت جامعه  د
نماید، بر ایجاد  به  را دامن می  واقعی شعورش تصور غیر  عکس در تغییر جامعه را  زند 

اش را با جهان خارج  «من واقعی»گرداند تا  را وادار می  واقعی او نحوی که این تصور غیر
اش اشتباه گیرد، درست مانند نوزادی که بین خودش و  «من واقعی»جهان خارج را با    و 

او    تواند منشاز این تنگنا می  تواند فرقی قائل شود، بنابراین برای فرارپستان مادر نمی
 خود گیرد. ه  پریشی را ب در شکل روان «شورشگر –من »خصلت 

   نظرگاه روان پزشگی کالسیک ومدرن پریشی درروان – ۶

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

ایجاد   «من»شرم را در  سرکوب سائق، احساس گناه و   موفقیت درصورت عدم  است و در
لذا    پریش جانب اساسی تضاد در سمت ارضاء سائق است و کند. برعکس نزد روانمی

زند تا واقعیت خاص  های اخالقی رایج در جامعه سر به شورش میعلیه هنجارها وخواسته
این مبارزه   تضاد در  ید. این واقعیت که کدام جانب ازها نمااش را جانشین آنخود ساخته

ها  شود، وابسته به مناسبات قدرت نیروهای روانی است که خود آنپرکشمکش پیروز می
مناسبات طبقاتی رابطه دارند که روانشناسی مدرن از    ی نیروهای اجتماعی و نیز با مبارزه



54 
 

تاثیر بخشی این مبارزه را    رود و ها طفره میروان انسان  ی طبقاتی برپذیرش تاثیر مبارزه
 سازد.اش بازتاب نمیهای روانشناسیدر نظریه

و   یرابطه کارگران  طبقاتی  را می  بین وضعیت  روانی  درحل کشمکش  دو گروه    توان 
و روان شیزوفرنی  در  پریش  امروزه  که  جامعه  اعتیاد  بالینی  تصویر  بزرگی  ی  مقیاس 

 کنند، نشان داد.ین میی اکنون را تع  جا و ری متاَخر اینداسرمایه

پریش را فردی دیوانه، مخل آسایش و شرور  حالی که روان پزشکی کالسیک روان  در
می و برآورد  قرار می  کرد  و مورد مجازات  روان رنجور، روان  داد  را  برخالف  پریش 

انسان سرب فردی عآصی می برخالف  راه، رفتاری غیر  هزیر و سربهخواند که رفتارش 
یک انقالبی را ترسیم    چنین فردی تصویر مغشوش از  جامعه همواره در  اجتماعی است و 

پریش را، فردی  نمود که بایستی به زنجیر درکشیده شود. روانشناسی بورژوائی هم روانمی
که  کند حال آنتیک است، ارزیابی میحال تیک  درون او یک بمب در  خطرناک که در

ژنرال آلمانی را که یک عروسی در    ناسی همراه با سیاست بورژوائی مثالا همین روانش 
لحاظ روانی  ه  گناه را به قتل رساند، ب انسان بی  ۷۰بیش از    افغانستان را به خون کشاند و 

و  ارزیابی  دقیق  سالم  اما  کرد.  تبرئه  را  ا او  خشونت  ا رواننشانگان  اغلب  آمیز  پریش 
مقاومکوشش و تهای  و   انه  در  مستور  با وضعیت  ناآگاهانه  در  تقابل  چه  اجتماعی،  های 

ها سرنوشت چنین فردی توسط  چنین وضعیت  آسایشگاه، است که در  چه در   کارخانه و 
ا به لحاظ سنخی دائم   گردد. روانشناسی مدرن نشانگان معین ون میی نیروهای بیگانه تعی    ا

الجرم جزو سرشت    آن را ارثی و  تر گی( را که پیشپذیر چون حالت بهت )خیرهبرگشت
 دارد. محسوب می  «من   –ضعف  »آورد، امروزه آن را محصول وضعیت  فرد به شمار می

نتیجه را  شیزوفرنی  نشانگان  مدرن  روانشاسی  منظومهامروزه  فامیل  ی  در  معینی  های 
مرحلهمی  یارزیاب  نخستین  حین  کودک  که  اجتماعکند  واقع پذیریی  آن  تاثیر  تحت  اش 

شود که  ای برای نشانگان شیزوفرنی میی ویژهبست دوسویه نمونهوضعیت بن  شود و می
میان    های )عالئم( سطوح مختلف ارتباط، مثالا توسط آن تضادهای میان محتوای محرک

رفتاری تحت تاثیر میمیک    شنیدن واژه( و   از   سخن )رفتار با تاثیر  رفتاری با تاثیرگیری از
گوید  عنوان مثال وقتی مادری به فرزندش میبهژه( را منظور دارد.  )رفتار بدون تاثیر از وا

هنگام با نگاهش )رفتار بدون  هم  زمان وبیا پیش من )رفتار با تاثیرگیری از واژه( اما هم
یا در یک عمل مشخص که مادر کودک را  کند و تاثیر واژه( کودک را ازاین عمل منع می

این اعمال کودک را برسر دوراهی انتخاب مبهوت    اید، بانمرا توبیخ می  نوازش ولی پدر او 
ی کودک  ی چنین رفتارهای دوگانه در فضای عاطفی والدین در مخیلهسازند. به واسطهمی

از متفاوتی  می  تصویر  نقش  و یک موضوع  و   بندد  آری  قادر   با  والدین کودک  گفتن  نه 
کند، یعنی  فکنی میاین تضاد را درون  اا عمدت   ها هویت دهد و ونهیشود خود را با آن امرنمی
و   هر هضم  بدون  را  تضاد  سمت  حالجی  دو  و یا  جهت  کردن  بدون  مشخص،  لذا  گیری 
جامعه    نهد که بعدها در کف می  از  گیری مشخص رای جهتاراده  سان کامالپذیرد و بدینمی

اقتدارهای گونه  نیز در  ازبرابر  اعم  پیش    شخصی و   گون،  یا سازمانی، همان روش را 
ی تیپیک شیزوفرنی در فامیل را  شود. نمونهبه انسانی درخود مانده مبدل می  گیرد و می
زمان مشاهده هم  «شکنجه   – اشتراک  »یا    و   «مشارکت کاذب»های  توان در خصلتمی

جائی هرنمود،  گونه  که  به  میفردی  فکر  که  واقعای  ا کند،  نمی  ا و عمل  ع  کند،  مل  وقتی 
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آنمی میکند،  که  نیست  میگونه  پوشی  پرده  تعرضات  تمام  ترتیب  بدین  وخواهد.    شوند 
شود یک  کنند که گفته میفامیل سرشکن می  ترین عضو درها را بر سر ضعیفدلی آندق

در بهتری  موقعیت  جوان  سگ  تا  دارد  بدینفامیل  پسر.  فرزند  بیشترین  ترین  سان 
را    گیرند تا قادر شوند او فامیل به کار می  ترین عضو درضعیفپرخاشگری را علیه این  

قلمداد سازند. در  دیوانه و  ابله    یاین معنا کودک شیزوفرن نشانگان تعقل یک رابطه  یا 
خالصه    این امر  انسان هنجار در  بین انسان شیزوفرن و  تمایز  سازد.عاقالنه را برنما میغیر
فامیل را بیش    خواهد این نوع رابطه درنمی  باشد و که چنین فردی دیگر قادر نمی  شودمی
این وضعیت خالص    کند خودش را ازچون به انواع گوناگون سعی می  این تحمل نماید و   از

آمیزش  عناد  یزند و رابطهاو سر می  سازد، اغلب اوقات بدون هدف معینی اعمال قدرت از
دهد. اما چنان رفتاری یعنی فامیل را، حال به خارج انتقال می  را نسبت به مرجع اولیه،

کند که  باشد، تنش حاصل از شیزوفرنی به خود شخص برگشت میچون آزاد سازنده نمی
گی(  این تنش فاز طوالنی بهت )خیره  سنین بلوغ هم نیز تداوم یابد. اغلب بعد از  تواند درمی

ی پرخاشگری به سمت خارج را  خوردههم شکست  کند و کوشائی مقاومت درادامه پیدا می
واقع حالت بهت چیزی جز وادادگی کامل در    دهد که درفرد حال به سمت درون جهت می

باشد. برابر اعمال قدرت در فامیل نمی  خورده درتقابل با کوشائی مقاومت همواره شکست
رادیکال تدافعی    هایگی، چیزی جز مکانیسمخیره  دو حالت، یعنی تنش شیزوفرنی و   هر

آن نیستند، یعنی انکشاف استراتژی    برابر شرایط غیرقابل تحمل در فامیل و خارج از  فرد در
 پذیرتر گرداند. ناپذیر که فرد قصد دارد آن را تحملبا شرایط تحمل

شوند، الکن چون  باآن که روانشناسی مدرن از جمله فرویدی آن یک پیشرفت محسوب می
پردازند و تاثیر اجتماعی  کنند وبه علل شیزوفرنی نمیزوی بررسی میسیستم اجتماعی را من

نمایند، بنابراین روابط ساختار در فامیل را نسبت به مناسبات تولید  را برآن الپوشانی می
 گیرند. گذارند را ندیده میوسلطه ای که این مناسبات از خارج بر فامیل می

  فامیل از تضادهای موجود و  یزوفرنی در ی ش بست دوسویهباید شرح داد که وضعیت بن
 ترین جوانب آن عباتند از:  مهم  گیرد و این جامعه منشاء می خاص در

گی هویت،  کند )پراکندهبندی میی شیزوفرنی طبقهمثابهشناسی بهچه را که آسیبآن  هر   –  ۱
وضعیت احساس، سد تفکر، خودکارشدن دستورات    گراییمراوده، دوسویه  اختالل شدید در

در رفتار  اخالقی  زمان    روان،  تجارب  تخریب  گونه  – قالبی،  هویت  مکان(  گونی 
برنما میجریحه بیشسازد که میداری را  افراد درتوان در  داری  ی سرمایهجامعه  ترین 

 مشاهده کرد.

ویژه بیش ازهمه  به  جامعه و   توان درنرخ باالی آن را می  هویت و   اختالل شدید در  –  ۲
 ی کارگر نشان داد.بین افراد متعلق به طبقه

ارتباط با تضاد میان نیروهای مولده و مناسبات    بست دوسویه را باید دروضعیت بن  –  ۳
و  قیودات موجود  نمود جایی که  تشریح  با مناسبات  ه  ب  تولید  نهادینه شده  اجتماعی  لحاظ 

  – های مادی  سازد که از طرفی خواستهران ناممکن میسرمایه، تا حد زیادی برای کارگ
 ارضاء حداکثر کنش همبستگی جمعی، را دنبال نمایند، اما از   شان، آن هم درعینی طبقاتی

  –گیری نسبت به حداکثر کنش فردگرایانه  های طبقاتی یک جهتطرف دیگر این خواسته



56 
 

تقابل    ی، مانع بسیار بزرگی در نماید، زیرا خود کنش همبستگ ممکن میبورژوایی را غیر
 باشد. گیری میبا آن جهت

 باشد، دردوران مدرسه می پذیری اولیه که منشاءشان درزای اجتماعهای آسیب ساحت - ۴
طبقه هنجارهای  میان  و تناقضات  کارگر  در  ی  که  بورژوائی  مدرسه   هنجارهای  دوران 

کند که  بست دوسویه تجربه میعنوان وضعیت بنبهها را  اند، فرزند کارگر آننهادینه شده
 ها اجتناب نماید. یا از آن ها را تفسیر و تواند آننه می

ی هویت میان کنندهتضاد مختل  پذیری ازروند اجتماع  بست دوسویه دری بنمنظومه  –  ۵
کار خواسته بازدهی  هم  ی  که  با جمعی  با   خوان  همزمان  و  مولده  نیروهای  عقالنیت 

ای که مخرب  یابی کار کارخانهباشد، از الگوی سازمانهای همرنگی با سرمایه میتهخواس
لحاظ سازمانی غیر  ه  ب   کند، تضادی که کارگر منزوی شده و همبستگی است، پیروی می

سازد. لذا جماعت اشترکی دروغین در فامیل،  عقالنی قادر به حل آن نمی  طوربهمبارز را  
فمرحله که  است  پیشینی  تداعی  ی  اجتماعی  همکاری  ایدئولوژی  با  را  کارخانه  در  امیل 

کارگران را پرده پوشانی    ناپذیر منافع بین صاحبان وسائل تولید و سازد و تضاد آشتیمی
 کند. می

معانی وضعیت  در چنین  بنیک  پنهان  های  بیکران تضادهای طبقاتی  بیان  بست دوسویه 
سنین بلوغ بتوان در کارخانه به    در  شوند تامدرسه آموزش داده می  ای هستند که درشده 

ی شیزوفرنی چیزی  سخن شعور سازنده  دیگره  ای خاص به کارگران تحمیل کرد. ب شیوه
 باشد.شده و تخریب گردیده، نمیجز شعور طبقاتی سد

هم قصد دارند تاثیر    این دوران مکاتب جدید روانشناسی با تمام دست آوردها معذلک باز  در
باشند که  های کار اجتماعی را ناچیز جلوه دهند، اما قادر نمیی سازمانعوامل بیمار کننده

دارانه، را ملغاء نمایند که  ویژه شرایط کار بیمارزای سرمایهزای طبقاتی، بهوضعیت آسیب
ین مکاتب که سپهر  پردازان اباشند. نظریههای روانی میخود عامل اساسی پیدایش بیماری
غیره( و در فامیل    وضعیت محل اقامت )خانه، مسکن و   باز تولید شیزوفرنی را تنها در

می سرمایهبررسی  روابط  بنابراین  واکاویکنند،  این  در  را  نمیداری  دخالت  دهند،  ها 
از  »دهند  گونه که مارکس توصیف کرده است ،به هدر میشوق را آن  روابطی که ابتکار و 

نفس تغییر در فعالیت مایه    جوهر حیاتی است و   نیروی جاذبه که در   دیگر آن شور و   سوی
و  در  استراحت  است،  مینتیجه  جذابیت  مختل  یکنواخت  کار  استمرار  و [19«]شود ی   ،  

ماشین یککارگران  کار  تقبیح  در  دیترویت  در  و سازی  گفته  نواخت  تائید  مارکس  در  ی 
 اند. را به مرز جنون کشانده گویند انجام این نوع کارها مامی

اختالل    شود و اختالل با رابطه بررسی می  داری درچه را که توسط رسوالن سرمایهآن  هر
و  اقامت  به محل  در  را  مناسبات  تقلیل می  یا  درفامیل  به روند    دهند،  واقع خود مربوط 

دار  یهطریق ارزش اضافی نسبی است که به علت مبارزات کارگران سرما  آفرینی ازارزش
علیه گرایش نزولی نرخ    اش بری کار و در مبارزهجای تطویل روزانهه  مجبور است ب 

با باز  سود،  یعنی  آهنگ کار نرخ سودش را جبران کند،  بیش  تشدید  تر  هم خطر هرچه 
،  کنندههای کنترلتوسط سیستم  دیگر یک  منزوی ساختن و جداکردن کارگران در حین کار از

ها بر  مانند مزد گروهی، پرداخت مزد برابر با کارائی، آن هم با تمام تاثیرات مخرب آن
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  شعور طبقاتی کارگران که در واقع بیانگر انزوای اجتماعی رو به رشد در  همبستگی و
در اجتماعی  انزوای  به  امری که  است  تولید  پیدا    چارچوب خود سپهر  فامیل ره  فضای 

این  ه  دهد. بنا ب را حال کارگر به درون فامیل انتقال می  محیط کارفشار روانی در    کند ومی
انسانی نیست که  برابر محذورات غیر  سرپیچی در  روایت شیزوفرنی چیزی جز واکنش و 

کارگر تحت تاثیر قرارگرفته    داری برای کارگران ایجاد کرده است و شرایط کار در سرمایه
و   از محذورات  آگاهی  در  این  ب عدم  نسبت  سرمایهاش  در  کار  شرایط  همواره ه  داری، 

ا ها را مرتب آن  آن را به درون فامیل انتقال و   ضایعات از کند که سرانجام به  بازتولید می  ا
 انجامد. شمار در فامیل میهای بس بیبحران

کند بیمار  انسانی که کار نمی  نظام بهداشتی بورژوائی کارکردن شاخص سالمت است و   در
پریش فردی  شود. طبق این نظریه روانتلقی می پرورو تن    خورقی مفتلحاظ اخاله  یا ب   و 

یا ناآگاهانه    افزائی سرمایه آگاهانه و ارزش  آفرینی و تقابل با ماشینیسم ارزش  است که در
تن می  کار  از بورژوائی سالمتی  کردن  ایدئولوژی  نزد کارگران    -زند.  توانائی کار را 
نکردنش   نکند، کار باشد و کار کرده است که اگر کارگری حتی بیمار سازیگونه درونآن
این خود سازمان کار    اا روان او به احساس گناه کشانده شود، در حالی که دقیق  تواند درمی

آن    ترس از  ورای احساس گناه و   را بیمارکرده است. معذالک در  دارانه است که او سرمایه
مدت زمان بیماری به طول    حل کار نهفته است اگرم   ترسی واقعی، یعنی ترس اخراج از

آموخته در دورانانجامد، زیرا کارگران  که  ازاند  کارگرانی که  اولین  بحرانی  کار    های 
  تر از دیگر کارگران بیمار شدند. روان پریشی از باشند که بیششوند، آنانی میاخراج می

ناآگاهانه از   دار وست، الکن ازدیدگاه سرمایهکار نی   نقطه نظر کارگر چیزی جز امتناع 
سرمایهارزش معیوبافزائی  کار  نیروی  برای  برچسبی  و   اش  و   شده  غیرسودمند  یا   لذا 

 شورشگری کارگر. 

توانائی به    -دار اساس توانائی کار منظر سرمایه  توانائی کارکردن باشد، از  -سالمتی  اگر
به محل کار چه از طریق درمان  استثمار است، بنابراین برگشت نیروی کار بیمار روانی  

کار به نوعی عملی شود که اعتراض  یاری روانشناسان محافظهه  یا گروهی باید ب   فردی و 
شان ها خودبه شرایط کار را به اعتراض علیه خود کارگر معطوف گرداند. این نوع درمان

ارزش سرمایهتابع  که  افزائی  درونبهاند  امری  درعنوان  سرمایهاقتص  ماندگار  داری اد 
یا دیوانه برآورد    تا چه مدتی بیمار و   سان این واقعیت که چه کسی واند. بدیننهادینه شده

باشد که این روزها در  وابسته به مسائل اقتصادی می  ای ایدئولوژیک و گردد، خود مقوله
 مالحظه نمود.  توانبه پاندمی کرونا میراجعفرجام بی  های فراوان و جدال

خانه همواره خانه مقایسه کرد که شبح بالینی دیوانهطورکه مارکس کارخانه را با دیوانههمان
درمانگاه  در به درون  بعکس شبح صنعت  اکنون  دارد،  پیدا کرده کارخانه سکنی  ها راه 

اید  ی کار در درمانگاه اظهار نمود که ب پوشی دربارهاست، جائی که پرفسوری بدون پرده
دیگر سخن  ه  و انضباط زمان آموزش داده شود. ب   ها انضباط کار لزومآ در درون درمانگاه

کارخانه تجربه کرده است، یعنی مجاز    شود که دردرمانگاه تابع همان نظامی می  بیمار در
اند. پس وجه مشترک  های معین مقرر شدهوقت  باشد اعمالی را انجام دهد که برای او درمی

دارد که هر دو مشترکآ توسط نیروهای بیگانه    این واقعیت قرار  بیمار در  سان سالم و بین ان 
بر می  مسلط  کار  شرایط  آن  تحت  که  اجتماعی  و شرایط  می  کنند  درمان  قراریا    شوند، 
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های روانی  ترین بیماریی بیشیافتن توسط نیروی بیگانه علت و شالوده تعین  الا گیرند. عم می
لحاظ تاریخی  ه داری است که درمانگاه صنعتی و صنعت درمانگاهی را ب در نظام سرمایه
با یکی ازشبیه به یک دو  تولید درآورده است که مبارزه  این شیوه  ها جدا از  آن  قلو در 

 سازد.  معنا میمبارزه با دیگری را بی

   پریشی اعتیادروان – 7

میپژوهش نشان  جدید  مخدر  دهندهای  مواد  مصرف  مواد    که  سیگار،  )الکل،  قانونی 
و روان داروها  نشاطقرص  گردان چون  قانونی )هروئین،  خلسه  و   آورهای  و غیر  کننده( 

باشد و  به رشد می  چنین کارگران روهم  اقشار و   ی طبقات و بین همه  غیره( در   مرفین و
قابل تحمل )وابستگی  تماعی غیرساز اج های بیگانهاز وابستگی  شود در گریزفرد وادار می

شیمیائی    –با وابستگی روانی    ها رابه خانواده، وابستگی به کار و غیره( این نوع وابستگی
حالی که    گردد. در مبادله نماید که در این مبادله اغلب به احساس خوشبختی نیز نائل می

شده به  دات اجتماعی تحمیلقیو   ترین اجبارات و میان اقشار با بیش  وابستگی به اعتیاد در
توجیه این بیماری، آن را مد روز    داری درآنان، رو به رشد دارد؛ اما رسوالن سرمایه

 سازند تا علل اجتماعی این بیماری را مسکوت گذارند.  قلمداد می

شان یابیواقع توهم قدرت  شود دراین مواد می  مصرف از  چه که مربوط به کارگران درآن
پریشی )یا  یا روان  های خودکار است که به اختالالت کارکردی و کار با ماشینحین    در

منجر میروان اینرنجوری(  بلکه  شود. مصرف مکرر  مد روز،  برحسب  نه  مواد  گونه 
بازتولید سرمایه است. با    فرایند تولید و   ناشی از شرایط تشدید آهنگ کار و استثمار در

افزایش    ها، بازدهی کاری ایجاد شده توسط آنسهطرفی به علت خل  مصرف این مواد از
شود  لذا حداکثر استثمار تامین می  کند و یابد، زیرا کارگر خودش را خوشبخت احساس میمی

کند و به علت  سازی کارگران را تحت این شرایط تضمین میشود که تابعای میکه وسیله
خواهند این وسیله را از دست بدهند. داران نمیی کار، سرمایهافزایش افراد در ارتش ذخیره

کننده، الکن قانونی،  کنندگان این مواد اعتیادزند که تولیدطرف دیگر این توهم را دامن می  از
اند تا کارگران خودشان را حین  خدمت به روان کارگران اقدام به تولید این مواد کرده  در

گر فقط زمانی که خارج از کار»کار خوشبخت احساس نمایند. اگر مارکس متذکرشد که  
محیط کار است، خارج از خویش    زمانی که در  یابد، و می  محیط کار است، خویشتن را در

کنندگان این مواد قصد دارند این توهم را به کارگران تلقین نمایند که  تولید  [،20«]باشدمی

شان احساس هایچون در خانهتوانند در کارخانه، خودشان را هم با مصرف این مواد آنان می
ی تولید ارزش اضافی بدل شده است یک شاخهه  اضافه تولید این نوع مواد خود ب نمایند. به

داران بدین خاطر برای سرمایه  این مواد دارند و ه  تولید مواد داروئی اختصاص ب   ٪۵۰و 
شان  غاتتبلی   ها سالیانه میلیاردها دالر را درکنندگان آنگردد. تولیدها باصرفه میتولید آن

کنند،  آورند، خرج میروان به شمار می  در مصرف این مواد که جایز برای آرامش روح و 
الئه برنما نظر خلق  جنائی در  که استعمال مواد مخدر غیر قانونی را عملی خالف و حال آن

را  شاناین مواد خزانهه توانند با مالیات بستن ب ها میسازند. از جانب دیگر چون دولتمی
را   مواد  این  مصرف  سازند،  جامعه  بهپرپول  کردن  دموکراتیک  و  فردی  آزادی  عنوان 

قانونی کردن مصرف حشیش میمتجلی می با  آلمان که  نمونه دولت  تواند ساالنه  سازند. 
  نماید، که تصویب این نوع قوانین خود بیانگر  اش واریزمیلیارد یورو را به خزانه  ۳،۵مبلغ  
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باشد.  شان با مواد مخدر غیر قانونی میها در به اصطالح مبارزهن دولتاخالق دوگانه ای 
کند وقتی که کارگری  داری از کارگران ترسیم میاما نکته جالب تصویری است که سرمایه

اش  سالمتی  اا شود تا مجددها راهی آسایشگاه میآن  یا عدم مصرف از  با مصرف این مواد و 
دست آورد، کارگر همانند یک ماشین، اما نه انسان تلقی    هرا برای فروش نیروی کارش ب 

طور که ماشین بعد از چند هزار کیلومتر باید به تعمیرگاه رود تا بعد  شود، زیرا همانمی
ی یک شئی  مثابهکشید، نیروی کار انسان، اما نه خود انسان، به  کارتعمیر بتوان آن را به  از
 شود. نظر گرفته می در

هائی که این نظام  ای است ناخودآگاه علیه محدودیتطرفی مبارزه  از  درمصرف مواد مخ 
می  در ایجاد  کار  و محیط  محدودیت  کند  آن  نیست  قادر  کارگر  فرد  توسط  چون  را  ها 

به سرانجام محتوممبارزه نظام  فکراش علیه  به  مواد  می  اش رساند،  این  با مصرف  افتد 
آن محدویتمی تحملتواند  را  ازها  اما  نماید.  دیگر می  پذیرتر  مواد  جانب  تواند مصرف 

هایش با تبدیل او به  فانتزی  جایگاه اجتماعی کارگر را در  بینی منتج ازی خودکمعقده  مخدر
پس مصرف    اغلب موارد نیروی محرک در  شخصیتی واالمقام جبران سازد. بدین خاطر در

گیرد  شرایط کار در این نظام منشاء میمواد مخدر، اعتیاد به منزلت اجتماعی است که از 
ی این مواد،  حداقل در حالت خلسه حاصل از استفاده  کنند،مصرف این مواد کمک می  و 

نازل بر موقعیت  برای مدتی  تا زمانی که    اش درکارگر حتی  بنابراین  کند.  جامعه غلبه 
تواند فرد کارگر  می  یافته علیه این نظام انجام نگیرد، هموارهسازمان  ای آگاهانه و مبارزه

از تحمیل کار    داری و برای فرارعدم شناخت تضادش با سرمایه  منفرد شده وناتوان در
ها پریشیویژه روانها روانی، بههایش به بیماریبیگانه و باالبری جایگاه طبقاتی در فانتزی

 اشکال گوناگونش، مبتال شود.  در

 فصل سوم 

  داریی مصرف سرمایهشناسی جامعهی آسیبدرباره 

داری تولید  سازمان کارسرمایه  های روانی حاصل ازباید بیماریتاکنون نشان دادیم که می
و  کار  تقسیم  به  توجه  با  بیمارزای  مبارزه  را  تصویر  الکن  گرفت،  درنظر  طبقاتی  ی 

اینسرمایه و داری  نمی  جا  را  ازاکنون  تنها  تحقق   توان  سپهر  پژوهش  بدون  تولید    سپهر 
 داد.  ارزش مورد کنکاش قرار

شالودهآسیب  اگر را  صنعتی  آسیبشناسی  دری  درافتادن  و  روانی  ویل    شناسی  چاه 
گی  ی روزمرهیک چنین زمینه  آوریم، بنابراین بر  به شمار  گی فروش نیروی کارروزمره

بیمارزای نوع جدید که از تاثیرات  به  گشت،  شوند، واقف  تحقق کاالها ناشی می  بایستی 
سرمایه که  آنوقتی  نهائی  ومصرف  فروش  یعنی  کاالهایش،  تحقق  برای  جهان  دار  ها، 

خاطر مصرف    همصرف ب   فرانمودهای زیبا واغواگر در ارضاء آرزوها را در  شکوفائی از
دهد. فروش  گذارد را قول میکنندگان میروان مصرف  ای بر شعور و کنندهکه تاثیر تعین

ها ساختار سائق خریدار را آن چنان اغوا نماید  رحسب زیباسازی آن کاالها بایستی بتواند ب 
تابع خلسهتا شعور او را مطابق رفتار قالب  خاطر  ه  ی مصرف ب ریزی شده توسط اغوا 

های روانی را به همراه دارد. کاالها با ورود به  ی خود بیماریمصرف نماید که به نوبه
و  نهائی  میشدنتبدیل  مصرف  پول  به  ازب شان  مصرفی  اید  ارزش  خریدار،  شان منظر 
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ا دقیق  کننده گردد وتعین تبلیغات فروان مصرف را به صورت انتزاعی،  سرمایه  ا داران با 
باید استعدادها وتوانائی به مصرف مولد نزد فرد که  توجه  بدون  او یعنی  را شکوفا    های 

ر، عامل ارضاء آرزوها جا ی بتانی تمام عیامثابهسازند و کاالها را بهگردانند، برنما می
انکشاف   خاطر مصرف را جانشین خودانگیختگی فرد دره  با این کنش مصرف ب   زنند ومی

 گردانند.های او میتوانش

انتزاعی را از    یاین رابطه  تر، اگرپول بیش  -کاال    -داری، پول  با توجه به اصل سرمایه
تر، مالحظه خواهیم نمود که درحالت دوم،  بیشپول  - کاال وکاال-هم تفکیک نمائیم، یعنی پول

به بحران   فروش آن وقفه افتد و  یا در تر، ممکن است کاال به فروش نرسد و پول بیش-کاال
داران  داری، سرمایهگردش روابط سرمایه  فرایند بازتولید سرمایه منجر گردد. لذا در  در

زیبا   فروش کاالهاشان در ون دروسائل گوناگ  شوند به انواع و این بخش کوشا می فعال در
آنجلوه ساختن  واسطهگر  به  و ها  تبلیغات  انگیزه  ی  کاالها،  برانگیختن صرف  داشتن  ی 

زیبا بودن کاالها    قرار دهند تا بتوانند صرف داشتن و   گونه روان مشتری را تحت تاثیرآن
حیوان »نویسد  میاندازند. مارکس    طبیعت ثانوی در منش انسان جا  عنوان اصل لذت و بهرا  

دهد  محصول خود را درانطباق با معیارها ونیازهای نوعی که به آن تعلق دارد، شکل می
می داند که هرجا چه    است مطابق با معیارهای دیگر تولید کند و   درحالی که آدمی قادر

معیارهائی مناسب با اشیاء را به کار برد. ازاین رو آدمی اشیاء را برحسب قوانین زیبائی  
 [ 1] .«سازدیز مین 

توده و تصویر  رفتار  سرمایه  وار  واقعیت  که  روزمره  کارمزدی  اجبار  نشانگان  داری 
گی  سطح مصرف، روزمره  باید درکند، میمی  را آشکار  العمر وابستگی به این کارمادام

این    یک لذت، بدون پردازش به مصرف واقعی پس از خرید، به اصل لذت دره خرید را ب 
بدل   از جامعه  که  است  انحرافی  خود  لذتی  چنین  درعمل  که  در  نماید  کار   بیگانگی 

منشاء میسرمایه وداری  و   گیرد  معیارها  تمام  خاطر  در  بدین  زیباسازی  فروش    قوانین 
به  »دهد  گیرد. مارکس در این مورد شرح میاین اغوا به کار میه  خدمت ب   کاالها را در

آزاد ]آدمی[ به یک وسیله، زندگی    خودجوش و   شده با تنزل فعالیتهمین سان کار بیگانه
نوع خویش    ای که آدمی ازکند، آگاهیاش مینوعی آدمی را ابزاری برای حیات جسمانی

بیگان  دارد، در به گونهگاین  تغییر شکل میی  به  ای  تنها  او  برای  نوعی  یابد که زندگی 
میوسیله تبدیل  می[2]«گرددای  نتیجه  و  در،  که  جامع  گیرد  و این  خودخواه  فرد    ه 

گر تمامیت نیازهاست. و فقط برای دیگران تا جائی  هر فرد، بیان»شود  خودمرکزپندار می
که هرکس برای دیگری به ابزار تبدیل    جاوجود دارد که دیگران برای او وجود دارند تا آن

   [3].«شودمی

اسی اختالالت  شن آسیب  چیز   هر  شناسی صنعتی ضمن فرایند تولید بیش از درحالی که آسیب
برابر اصل   در  فرد را  ییا مقاومت ناآگاهانه  ی امتناع و باشد که یک لحظهکارکردی می

شناسی در سپهر مصرف، چون به صورت  سازد، آسیبداری آشکار میواقعیت سرمایه
ی یا الگوها اراده  شود، که این تصاوی والگوهای رفتار فرد ظاهر می  تصاویر راهنما و 

کار یا مقاومت حتی ناآگاهانه نیز    نمایند، لذا در این تصاویر امتناع ازتداعی میفرد را  
روابط    ها و ی پول که تمام پلرسند، همانند کارکرد بهرهدیگر به نظر نمی  شوند و ناپدید می

زند. بنابراین    نماید تا بتواند خود پول را منشاء سرمایه جابا تولید ارزش اضافی را پنهان می
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شناسی بدکارکردی روانی سروکار داریم که از  که ما در حالت اول با یک آسیبرحالید
  عنوان رنج، بدبختی و بهشناسی چنین آسیب  شود وجانب کارگران مورد معارضه واقع می

می تجربه  واقعی  رابطهدرد  دوم  درحالت  آسیب  یشود،  نوع  یک  با  شناسی  ما 
ی  ی احساس خوشبختی، خلسهمثابههمه جا و همواره به  باشد کهی روانی میکارکردگرایانه
توان  هم می  ورد. این واقعیت که هنوزآاحساس، استعالئی به تجربه در می  مصرف را در

و آسیب لمس  قابل  را  تولید  بالفصل  کارکردهای  از  حاصل  کالسیک    در  شناسی  مفاهیم 
وجه قابل  هیچسپهر گردش به  های منتج ازشناسیتبیین نمود، آسیب شناسی توصیف و آسیب

ها بایستی از برای قابل فهم کردن آن  باشند و مفاهیم کالسیک نمی  یا تبیین در  توصیف و 
استدالالت نقد اقتصاد    یاستفاده کرد که با در نظرگرفتن حسییات قابل تغییر برپایه  نیواژگا

ب  باشند.  تفسیر  قابل  ازفلسفه    دیگر ه  سیاسی  انسان  تغییر حسییات  و زیبائی  »سخن  بودن 
واقع    ، در«فلسفه ی داشتن وزیباسازی وابسته به آن»به حسییات برآمده از    «نآ  موجود در

  « حس داشتن»نیاز به پول، جائی که داشتن صرف اشیاء باید بتواند در انسان با برانگیختن  
 توان به آن حس پاسخ داد، با تولید احساس خوشبختی، انسان را به وجدکه توسط پول می

بنابراین نیاز به پول، نیازی است واقعی که نظام جدید اقتصادی  »نویسد  درآورد. مارکس می
آورد. کمیت پول به  به وجود آورده است و این تنها نیازی است که این نظام به وجود می

 [ 4]«. شودیابد که به تنها کیفیت موثر آن تبدیل میچنان میزانی افزایش می

از پول    جاآن   اما  خود  کمیت  بهکه  معیار  انتزاع  یک  داشتن»عنوان  شود،  می  «احساس 
  اش واقع شود، آن را به چیزی انتزاعی وی اثرگذاریچه را که درحوزهآن  سان هربدین

ی تمایالت غیرانسانی  حسب این کمیت، انسان را برده  نیاز بر  دهد. حال هرکمی تقلیل می
پیش  و  نیازهای  مافتادهتابع  بیگانگی خود را در»نویسد  سازد. مارکس مییاش  این   این 

ابزار رفع آن را تولید    از یک طرف نیازهای پیچیده و   اا سازد که بعضواقعیت نمایان می
آفریند بسیار ساده می  های حیوانی، کامل، نابهنجار، انتزاعی و سوی دیگر نیاز  از  کند و می

، نیازهای مصنوعی چون  [ 5]«بازمی آفریند یا به عبارتی خویشتن را به گونه ای متضاد  

در کاج  درخت  ایده  خرید  تولید  هلویند،  جشن  درآلکریسمس،  گوناگون  عرصه  ها  های 
از تولید    هائیها که نمونهآلی پوشاک با این ایدهشیوه  منطبق کردن مثالا   هنر و   ورزش و 

اش به  های کیفیباشند. پس اگر انسان با از دست دادن جنبهنیاز غیرواقعی نزد انسان می
این    شود جائی که پول منطق مسلط برپذیر برای آن میسنجش  انسانی درخور این جامعه و 

نیز    گردد، این واقعیت خودش را به یاری منطق پول بر روح و جامعه می روان انسان 
را نیز تابع احساس برآمده از منطق پول، یعنی نیاز انتزاعی    سازد و روان او گسترده می

ای است که با هر محصول، طمعه»دهد سازد. مارکس شرح میمحدود می «حس داشتن »
ممکن ضعفی است که با آن    فریفته کرد؛ هرنیاز واقعی و   –پولش را    –آن وجود دیگری  

بهرهمی کرد:  اسیر  را  دیگری  انسان بردارشود  مشترک  ازسرشت  عمق    [6]«.های 

این نظام   توان درشود که میاین نظام روشنگر این واقعیت نیز می  ناهنجاری در   آمیزفاجعه
نام ویک  ه  عنوان نیاز به فروش رساند. یک پروفسور شارالتان انگلیسی ب بههم    امید را

این مرض را معالجه کرد، مواد    توانفیلد با تبلیغ این دروغ که با واکسن درخود ماندگی می
آمریکائی در معالجه ی  پروفسور  او یک  از  پیش  نمود که چند سال  شیمیائی را تجویز 

این شارالتان توانست از این راه   کار گرفته بود و سبب اختگی آنان گردید و ه  بیمارانش ب 
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تولید امید نمودن یکی    علم را ترک کردن و   ی را به جیب زند. بنابراین حوزه  ها دالرمیلیون
 آن دیگری را اسیرکرد. ه توان با توسل ب که به نظر مارکس می استهائی از راه 

 کاال وخریدار متوهم   زیباسازی – ۱

جهان    تناقض مناسبات مبادله نهفته است و   در   تولید و   سپهر  قبل در  منشاء زیباسازی کاال از
زای مصرف کاال را آن گونه متورم و  توهم  ون سپهر فرانمود و اکن   جا و داری اینسرمایه

گی همواره ماندگار تعین  باد کرده است که ساختار سائق اجتماعی را در فرایند روزمره  پر
ماندگار مربوط  گی از تضاد دروناین روزمره  در  اا گرایش به زیباسازی کاال اجبار  کند ومی

شود. درحالی که برای خریدار، کاالی فروشنده  ارزش مبادله منتج می  به ارزش مصرف و 
نمایان  در میواقع  همین  هم  خرید  واقعی  که هدف  است  ارزش مصرف  برای گر  باشد، 

ای ای برای رسیدن به هدف است تا ارزش مبادلهی آن ارزش مصرف صرفاا وسیلهفروشنده
بنابراین از  آن را در ا   پول تحقق بخشد.  نقطه نظر ارزش مبادله، ارزش مصرف صرفا

نماید که  از این رو تنها آن نقشی را ایفاء می  ای است که باید ارزش کاال را نقد کند و طمعه
حس    زیباسازی کاالها درمعنای وسیع آن، پدیدار حسی و   آن انتظار دارد. در  فروشنده از

  وعمالا   اا عمل خرید عمدت   سازند تا فرانمودارزش مصرف خودشان را از موضوع جدا می
چه که فقط چیزی باشد اما آن  سان هراز هستی واقعی خود کاال متجلی شود. بدین  ترمهم

نمی نگردد، خریده  پدیدار  و چون هستی  پدیدار  آن  برعکس هر  شود  چون هستی  که  چه 
ب  واقعی، میهگردد، حتی  واردتواند درعرصهطور غیر  و    ی خرید  نظام خرید  با  شود. 

وعید ارزش مصرف کاال    ش همواره یک فرانمود زیباشناسی همراه است که وعده و فرو 
دهد. به مقیاسی  ی کاالئی قرار میس برنامه مبادلهأر  عنوان کارکرد فروش کاال دربهرا  

نماید، در برابر ارزش مصرف مادی،  پیکر کاال جدا می  که زیباسازی کاال خودش را از
ی  کند. جهان متورم وپرباد فرانمود زیباسازی با وعدهایجاد میمستقل را    حسیتی انتزاعی و

جهان فرانمود روانی،    کننده را در ی مصرفخوشبختی نامحدود از ارزش مصرف، توده
کند که شباهتی ناگفتنی  گردان وارد میایجادشده توسط داروهای روان  یهمانند جهان خلسه

 کند. با جهان فرانمود دینی را تداعی می

جامعه  در معنا  مت این  سرمایهأی  درخر  که  است،   داری  شده  نابهنگام  دینی  فرانمود  آن 
کند  خود اتخاذ میه  ی قرون وسطی بو اسرارآمیزتر از جامعه  ترای به مراتب ظاهریچهره

می تراوش  وجودش  از  دین  اگرکه  جامعه  کرد.  اجتماعی  در  مناسبات  وسطی  قرون  ی 
به محصوالتتولید و کنندگان نسبت  بود  و شفاف  قول مارکس    شان روشن  مین  ه   به» به 

این نیست  ه  ی معین است، حاجت ب جهت که مناسبات وابستگی شخصی مبنای این جامعه
اگر    ، و [ 7]«ها پیدا کنندصوری مغایر با واقعیت آن  محصوالت شکل موهوم و   که کارها و 

از  در جداشده  دینی  تولید  دینی، سپهر  توهم  جهان  فرانمود  مادی،  را تولید  انگیز خودش 
به آفرینش آن نیست، برعکس   خویش قادره  سازد که سپهر تولید مادی با اتکاء بپدیدار می
زای، آن هم  خودش فرانمودی توهم  داری، سپهر تولید مادی با تکیه بر ی سرمایهدرجامعه

وجه توانا به  هیچبه  هرگز و  آورد که دین تر به وجود میبا وسعتی گشاده  درسطحی باالتر و
نمی آن  جامعهانجام  زیرا  سرمایهباشد.  آفرینندهی  ازداری  تولیدی  که   ی  است  فرانمودها 

تمامیتی    سازد و یا معُرف قدرت محدود نمی  یک کانون مقدس و معین وه  خودش را دیگر ب 
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می را  جزازحسییات  عاملی  هیچ  که  ارزش  آفریند  روند  طریق  سرمای از  دارانه  هآفرینی 
 کند.ی گذار از این حسییات را دریافت نمیاجازه

شود و برای آن برداری میمابانه پردهتولیدی همان گونه مقدس  یک مرکز  امروزه از  اگر
دهد، این واقعیت بیان ناسوتی شدن خدای شود که اسقفی با کلسیا انجام میجشن گرفته می

دینی حال جایش را با رازآمیزی کاالئی تعویض کرده    ی در زمین است که رازآمیزیت الهو
دیگر جهان سرمایه بیان  به  نیست،  است.  بیش  انتزاعی  که  مبادله  ارزش  کنار  در  داری 

آورد که دیگر نه  لحاظ ظاهرشان آن گونه به شکلی مجرد در میه  زیباسازی درکاالها را ب
حساس زیبائی را در انسان تحریک  چه که به هنگام خرید اآن  هستی واقعِی زیبائی، بلکه هر

عمل خرید وقفه ای حاصل نگردد. لذا از طرفی بایستی    باید تقویت نماید تا در کند، میمی
ب انگیزه انتزاعی مصرف    گی درریز روزمرهعنوان هدف، شالودهبهخاطر مصرف  ه  ی 

که وابسته    های انسانتوانش  از طرف دیگر همین انگیزه، رشد استعدادها و   زندگی شود و 
 به ارزش مصرف واقعی است، را وازنش نماید.

جائی  هواقع بیان یک جاب   ها درزیباسازی جهان کاالها و تحقق آن  مقیاس جدید تاریخی در 
یافتگی  اشخاص به جهان شخصیت  یشدهانحرافی انرژی هئیت مصرفی نیازها ازجهان شئی

ی  مثابهجهان مناسبات اجتماعی به  وارگی کاالئی. در حالی کهاشیاء است، یعنی همان بت

به جنبه - روابط عریان مبادله توجه  با  به  پول در شکل ارزش  نیازها  ی هئیت مصرفی 
یافتگی اشیاء، یعنی کاالها، مبدل به جانشینی برای موضوع هئیت مصرفی  جهان شخصیت

ت آدمی  پوس  سان انرژی هئیت مصرفی نیازها تا حدودی ازنیازهای واقعی شده است، بدین
های ها، به کانونی کاالها و پدیداری آنگریخته است تا در پوست کاال جمع شود. لذا پیکره

بی در تلقین  نیازها  طبیعی  اقتصاد  هئیت مصرفی  اجتماعی  سرپرستی  و  اداره  در  شمار 
 اند.آمده

ظر  ی احساس، یعنی کارکردی غیر منطقی، مورد ن زاویه  از  انسان با جهان را  یرابطه  اگر
تواند به احساس لذت از چیزی نائل شود که فرد  قراردهیم که احساس بدون دخالت تعقل می

جهان کاالئی این رابطه را تقویت    اا عمل خرید گردد، دقیق  آن چیز در  «داشتن»خواهان  
 ، جا«تعقلی انسان  –من  »تا با یاری تلقین، احساس را به جای تعقل آدمی، یعنی    کندمی

کند تا به این  عقل سلیم خرید می  زند که نتیجه ی این تلقین این توهم خواهد شد که فرد با
جا داری اینطریق به اغوای حاصل از پدیداری کاالها سرپوش گذارد. بدین ترتیب سرمایه

ها  اغواکننده توسط زیباسازی کاالها برای فروش آن  زارهای رنگارنگ و واکنون با ایجاد با
گونه که میبه  است  شده  ساختاربندی  تا  ای  نماید  را محاسبه  تواند جهان حسیت خریدار 

را    حواس او   کاال غرقه سازد و   یشده سازیخریدار حسیت خودش را در پدیداری صحنه
کند،  نو بازتولید می  ی هر روز از وهر روزهگی که این احساس بیگانگی مدام  به روزمره

اشغال کرده است تا کنش    «ی خریدتجربه» محدود نماید. امروزه جای حواس خریدار را  
ی مشتری با کاال را، به  ی تجارت، یعنی رعایت حداقل فاصله خرید نه تنها برمبنای فلسفه

را به پذیرش    ی، خریدارتلقین با صحنه ساز  خریدار حقنه نماید، بلکه خود کنش خرید در 
  وادار سازد. بنابراین کاال را دیدن، لمس کردن، پشت و رو نمودن و   «ی خریدتجربه»

م  فرایند خرید وظسرآخر  یعنی  آن مربوط میآن  هر  نه کردن،  به  این  چه که  در  گردد، 
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ای که  شوند تا احساس خریدار را در محدودهاصطالح هنری جاری میهای بهسازیصحنه
 فرایند ایجاد کرده است، تحریک نمایند.  این

زیباسازی کاالها، احساسی    توسط اغوا در  خریدار درعمل جاری ساختن احساس خرید در
نماید تا  که تصاحب کاال )حس داشتن( را جایگزین هستی واقعی یا ارزش مصرف آن می

ست که  واقع خود انحرافی ا  احساس تصاحب کاال را با احساس مصرفااش تاخت زند، در
عنوان  بهیا تعویض، عمل خرید    گیرد. در این تاخت زدن و بت وارگی کاالئی منشاء می  از

ی رویداد بالفصل بایستی برفرایند خرید آن گونه تاثیر گذارد که شوق خریدار، اما  صحنه
این عمل که چیزی جز تصاحب کاال بدون درنظر گرفتن ارزش مصرف    را، در  نه تعقل او

واقعی آن نیست، برانگیزد. حتی زمانی که رویداد خرید کنشی اصیل و طبیعی باشد، مانند  
بتواند   که  نوعی  به  باشد  نمایان  آن  در  کاال شدن طبیعت  باید روان  هم  باز  گردشگری، 

را با تصاویر زیباسازی   اید تا ادراک او ی ادراک انسان را تا آن سطحی پژمرده نمعرصه
یاری تبلیغات حس خریدار را  ه  ب   «ی خریدتجربه»سازد. بدین ترتیب    شده ازطبیعت پر

ای که تبلیغات مکرر در  دهد به گونهی عالئم صرف خرید جهت میی تنها گیرندهمثابهبه
ت او را به یک رسانه  کنند تا حسییاشعور خریدار اطراق می  های گوناگون مدام دررسانه

 اش، تبدیل نمایند. ای غیرفعال، یعنی زبان دوم مادریبا واسطه

ا درشعور خریدار    « ی خریدتجربه»حسیت درونیت یافته ی   مبدل به یک گذرگاه    گرایشا
تا آن سطحی  خارج می  روانی جهان کاالها در   یمستعمره  ارتباطی و این گرایش  شود. 

گسترده می را  که خ خودش  مهم  سازد  بس  توسط سرشت  را  کاال  ارزش مصرف  صلت 
کند تا حسیت او را برحسب  آگاه خریدار وازنش میدر ضمیر ناآگاه و یا نیمه  «حس داشتن »

گیری نه به  دهد. اهمیت این جهتمقدار پولی که در اختیار دارد، جهت می  قیمت کاال و 
ا به خاطر کمیت شده است، آن را به نیاز    کنندهاش که تعینخاطر کیفیت کاال، بلکه صرفا

مبدل می بیشانسان  هرچه  کاالها  بنابراین  اهمیت سازد.  ا  که صرفا چیزهائی  درجهت  تر 
از  »منظر ارزش مصرف، به نظر مارکس    هستی پیکر کاال از  شوند ودارند، برنما می

های  اش نیازمندیی خصوصیات فیزیکیپدیدار خارجی که بواسطه  ییک برابرایستای ساده 
آن    تری بر عوامل کمی دردر جهت تاکید ورزیدن بیش  «سازدازضاء می  ین انسان رامع 

تر  یابد. لذا توجه از ارزش مصرف بالفصل و به لحاظ مادی هدفمند هرچه بیشتغییر می
کند که آدمی را با نقل مکان می  «حس داشتن»مالت وادرکات تداعی شده از منطق  أبه ت 

ی تبلیغات،  واسطهه  صحنه سازی از کاالها ب   این گونه ارائه و  سانزند. بدینکاال پیوند می
ارزشگذرگاه با  را  کاالها  به  انسان  نیاز  ارضاء  در  ارتباطی  و های  ذهنی  تخیلی    های 
طریق  ریزیبرنامه از  خریدتجربه»شده  می  «ی  نوبهپیوند  به  که  تلخ  زنند  طنز  خود  ی 
اقتصاد کاالئی  طعنه آشکارسرمایهآمیز سرشت  اندازه   نمایند، زمانی که هرمی  داری را 

ماده ی جسمانی بیش تر  - تر  انسان را مستهلک  و نمایند، هممی  روانی  به    زمان  همواره 

  Kadeweگردند امری که مدیر فروشگاه بزرگ  تر میتخیلی  تر وآلیستیهمان اندازه ایده

کنیم، بلکه  ه ما فقط کاال عرضه نمیاظهار نمود ک  ۲۶.۱۲.۲۰۲۱اش به تاریخ  در سخنرانی
 آوریم. همراه با آن هم چنین امید، خوشبختی، نشاط واعتماد برای مشتری را فراهم می

  آورد، بدین نحو وقتی در آلیسمی خود نوعی انحراف را در ذهن خریدار پدید میچنین ایده
گیرد، کاالئی  می  رارتفاوتی با هم ندارند، ق  شانبرابر کاالهائی که به لحاظ ارزش مصرفی
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تری را قول  مصرف بهتر و یا پرستیژ اجتماعی بزرگ ای ازهالهاا که ظاهررا انتخاب می
لباسشوئی صدق میمی پودر  برای یک  هم  قولی  که چنین  برنامه  کند ودهد  برای  ی  هم 

پدیدارهای رقابت. واقع    در  ساز و سیاسی یک حزب، یعنی انتخاب میان پدیدارهای متوهم
متوهم تعلیم    پرداز وآلیست تخیلیک ایدهه  تر بشده خریدار را هرچه بیشکاالهای عرضه

در می خریدار  که  و ایده  دهند  و تداعی  ها  خیالبافی  می  هایش،  دنبال  را  که  هذیاناتی  کند 
 زنند. رشد ارزش مصرف واقعی دور میناخودآگاه حول کاهش روبه

اند  پریش از این رو شبیهشده روانزای خریدار کاال با جهان تداعیی متوهمشدهجهان تداعی
انتقادی  که هر نگاه  ندیده میدو  لذا  شان، یعنی کارکرد آزمون را، هرچه موثرتر  گیرند. 

هر چه    شوند وتر میشان نازکی خارجیباشند، پوسته  ترتر درخشانکاالها هرچه بیش
دهند  مانند. به خریدار مدام قول خوشبختی میبه آن وفادار میتر  دهند، کمتر قول میبیش

ا آفرینند. خریدار  ندرت حتی احساس خوشبختی را نیز نمیه  ولی نزد او ب  یک  ه  ب   گرایشا
ب   ،شودپریش خریدار کاال مبتال میروان واقعی جهان کاالها  ه  جائی که ارزش مصرف 

را  گردد که اومی به مقیاسی انکار د ویاب گیر روزانه نزد او کاهش میطور حقیقی و چشم
غلطاند. بدین  دهد، درمیاش که قول خوشبختی میبه دام فرانمود ارزش مصرفی صرف

آورد به کمبودی از شناخت  برابر جهان کاالها که صنعت به وجود می  ترتیب خریدار در
تر  اندیشد، اما به میزانی بیشصنعت به پیراستگی نیازها می»شود زیرا  می  واقعیت دچار

ا آن نیازهای نارسی که مصنوع  به نارس بودن نیازها و در نتیجه لذت    تولید شده است و  ا
شان چیزی جز   برآورده  از  ارضای    ــ  خود سرکشتگیحاصل   ــ نیازها    موهومییعنی 

های تر رگههنگام خرید هرچه پرتوانسان رفتار خریدار به  بدین  [8.«] اندیشدنیست، نیز می

ا توهم وتقریب  آگاهی   پس به اصطالح اراده و   گیرد که متاسفانه درخود میه  را ب   آمیزجنون  ا
 ماند. فردی پنهان می

  خلسه ی کاال وخلسه ی مواد مخدر -۲

میان    ویژهن، بهاتعداد معتاد  ۲۸.۱۲.۲۰۲۱به تاریخ     A.Nطبق گزارش در روزنامه ی  

( یک نفر معتاد است. ٪۳۱تقریبآ از هرسه نفر آلمانی )  آلمان افزایش یافته و   جوانان در
شود،  الکن اعتیاد میان جوانان صرفاا محدود به مصرف مواد مخدر قانونی یا غیرقانونی نمی

ی کاال  مثابهبه  کننده و های سرگرمزیرا درصد بسیار باالئی از آنان معتاد به مصرف بازی
باشند که مصرف این نوع کاالها اختالالت روانی فروانی  تلفن دستی می  ز طریق رایانه و ا

اندیشیدن در درک    مل وأت   وارترین شکل آن تن زدن ازرا با خود به همراه دارند که توده
باشد. اغوای  شان، میی بیرونیدستی، یعنی رجوع به حافظهتلفن  رجوع سریع به    مسائل و

  دار تولیدکننده این نوع کاال را بامراه جداناپذیر انسان شده است، سرمایهکاالی دستی که ه
اش را تجربه  آن که انسان سودمندی  علم به این واقعیت که احساس اغوا تاثیرش را قبل از

ی مدهای نوین  با عرضه  می سازد انسان را به دام اغوای دیگر  کند، ازدست ندهد، وادار
ی تصویر کالسیک اعتیاد است که مدام قول جدیدی  عیت برنماکنندهواقع این واق  اندازد که در

این وضع ریشه  »به زبان مارکس    بماند و   رااش وفاددهد بدون آن که به قولرا به معتاد می
هر حیطه با معیارهائی متفاوت و متضاد   شود در در ماهیت بیگانگی دارد که موجب می

ازطرف دیگر معیارهای اقتصاد    اخالقی و  سروکار داشته باشیم: از یک طرف معیارهای 
از هرکدام  حیطه  سیاسی.  خاص  این  حوزه  یک  به  و  است  ]آدمی[  خاص  بیگانگی  ها، 
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دیگر با  وهرکدام  است  معطوف  سازی  بیگانه  برقرارمی  ازفعالیت  بیگانه  ای  رابطه  ی 

   [9«] کند.

رسیم که این جامعه  نتیجه میاین  ه  داری ب ی سرمایهجامعه  ها دراین واقعیته  با عطف ب 
بایستی  اکنون، می  جا وی اینی مصرف به خاطر مصرف، یعنی جامعهدرگذار به جامعه

کرد تا بتواند اخالق دیگری را جانشین  اش را وازنش میکارکرد اقتصادی اولیه  اخالق و 
اسی کسب اخالقیات اقتصاد سی »داری را  اش نماید. اگر اخالق آغازین سرمایهاخالق پیشین

جوئی... کار، صرفه  و [10] «درآمد،  در  ،  در  فضیلت  که  گیریم،  روانشناسی    نظر  علم 

شده از دین مسیحیت  نام دارد، چنین اخالِق برگرفته  «مرحله ی مقعدی ضبطی»فرویدی  
ارزش برابر روند  در  وافزائی سرمایه سدکه  بود  کرده  ایجاد  انباشت    هائی را  فرایند  با 

بایستی آن اخالق با اخالق دیگری  ی آن خوانائی نداشت، مییابندهسترشسرمایه و خصلت گ
افزائی سرمایه قرارگیرد. فاصله گرفتن از گشت تا بتواند درخدمت روند ارزشتعویض می

امساک و  آن چنان وازنش میمسائل جنسی مسیحیت می  اخالق  این اخالق  تا بایست    شد 
با آن بتواند در آنان واقع شود. در  ها استوار و شعور توده  اخالق متضاد  این    موردپسند 
  های مسیحی در وازجای آه ی مصرف توانست ب های جامعهفرایند اخالق منطبق با خواسته

حفظ عفت، تصاویر ستارگان    ها، بجای تقدس شمایل مریم عذرا و نزدیکی به خدا، آواز بیتل
تقابل با    ر بهشت ناسوتی را درسکسی را جانشین سازد تا مصرف پرسود چنین کاالها د

قول گفتهدادهبهشت  به  و  سازد  جایگزین  جهان  آن  در  تاشده  مارکس  آسان  ی  تر  هرچه 
چنین    [ 11] .«محبوب مسیحی واله وشیدای او شوند  پرندگان طالئی همسایگان عزیز و»

  گرداند وای تابع خود  غرایز انسان را به گونه  روند تغیر اخالق توانست ساختار سائق و 
شود.  اش را به انسان حقنه کند که توسط خصلت کاال تعین میشده ساخته  «من»شکلی از  

خود گرفته  ه  صورتی اعتیادی ب   گرایانه و که خصلتی واپس  «من»ی  شدهاین شکل ساخته
است، به ساختار سائق طوری مهرش را کوباند که قادر گشت برخالف دوران آغازین  

ی اخالق مسیحی را  شده به واسطهجسمانی وازنش  –ت روانی  داری، احساس لذسرمایه
بازگشت دهد، جائی که اقتصاد سیاسی این توانائی را دارد که اخالق اجتماعی را   اا مجدد

تضاد میان اقتصاد »دهد  هایش شکل بخشد. در این مورد مارکس شرح میمنطبق با خواسته
واقع    کار نیست در  هیچ تضادی دردر واقع    اخالقیات تضادی دروغین است و   سیاسی و 

 [ 12].«کندخاص بیان می  یاقتصاد سیاسی قوانین اخالقی را به شیوه

اما نبایستی این احساس لذت را با لذت دوران فئودالی یکسان انگاشت، زیرا در آن دوران  
به زبان فرویدی با هئیت مصرف اقتصاد طبیعی آرزوها   احساس لذت با اقتصاد طبیعی و 

تر تابع حسییات پا گرفته از این دوران این لذت هرچه فزون  خوان بود. اما در( هم)لیبیدو
های اجتماعی  مادیت یابی جنبه» شود یعنی کاالها و دو اصل اساسی در اقتصاد سیاسی می

ی خود انتزاعی و توسط زیباسازی ، که به نوبه[13]  « تولید وشخصیت وارگی مبانی تولید

انتزاعی هیچکاالها اغواکننده هم   نیاز شده است. چنین احساس لذت  قادر به ارضای  گاه 
الجرم   باشد، زیرا این احساس لذت خودش عرض یک حسیت انتزاعی و آن نمی  برآمده از

وابسته به آن نیز که باید ارضاء شود، تابع این عرض    «من»چون    باشد و غیرواقعی می
می برمبادلهغیرواقعی  پاگرفته  انتزاعی  لذت  احساس  بنابراین  و شود،  کاالئی    «من »ی 
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که  یافتگی اشیاء است، به دلیل آنگرای انسان که در واقع فرانمود شخصیتاصطالح اراده به
 هماره شدیدتر تحریک شوند.  تجدید و   نو  باید همواره ازباشند، میدو غیر واقعی می هر

زای  ی جهان فرانمود و توهمجای خلسهه  ی تجاری این توانائی را دارد ب امروزه سرمایه
مناسک با  اعیاد جمعی مذهبی، خلسهدینی  یک جهان    ی کاال را جانشین سازد و اش در 

شبه کارکردهای روانفرانمود  با  همراه  تودهشناسانهمذهبی  را  ایی  مثالا اش  نماید.    ایجاد 
تلویزیون، با    ها و سالن  های بزرگ جمعی دراری جشنزتجاری روزانه در برگ   یسرمایه

بازار، توانسته    ها و گستراندن تبلیغات برای فروش این نوع کاالها درکاالئی کردن جشن
خلسه  روزمرهاست  و  کرده  وازنش  را  دینی  خلسهی  گردان گی  آن  جانشین  را  کاال  د.  ی 

این نوع جشنزبرگ توانائیاری  به خاطر عدم  نیاز واقعی در زندگی  ها  شان در ارضاء 
ی جهان کنندهمذهبِی شان وبه دلیل زیباسازی خلسهماندگاری شبهبه علت درون  واقعی و 

توانند به نیازی پاسخ گویند که اقتصاد سیاسی به وجود آورده است، یعنی نیاز  کاال تنها می
 به پول.  

بازار آندهندهومالعنوان مشتبه  این روزها  برای  اصل تجاری    که دری روان مشتری 
ا باشد شعور مشتری را دقیق ای وارد نگردد، بایستی قادرمصرف به خاطر مصرف خدشه  ا
تواند نسبت به تناقضات پاگرفته  کاری نماید. اگر انسان میدر جهت این اصل تجاری دست

ی کاال کشاندن مشتری  عترض گردد، یکی از وظائف بازار درخلسهسپهر تولید م  از  در، و 
اتر  ئ ی تچون صحنهخرید در آن هم  باشد، وقتی که بازار و رض به دام لذت انتزاعی میعت م

از اعتراض، به شوق خرید، اما نه    «تکانش خرید »باید روان مشتری را منطبق با اصل  
خرید شعور انسان را تحت    این شکل ازاش به کاال، تحریک نماید.  برحسب نیاز واقعی

قادر   « تکانش خرید»سازد که  چنان اغوا میفراحسی جهان کاالها آن –  پدیدارهای حسی
و می نماید  وازنش  را  انسان  انتقادی  شعور  برنامه  شود  از طریق  ریزیحالت حسی  شده 
یعنی نیاز    را آن گونه شکل دهد تا شعور انسان را وابسته به قدرت خرید،  «تکانش خرید»

پول در جیب این نوع شعوربه مقدار  آن که  بدون  بتواند ضرورت خرید را    اش سازد، 
 مبنائی برای کنش خرید گرداند.  

  این واقعیت نهفته است که خریدار خودش را آزاد از   خصلت انحرافی این نوع خرید در
را   ها است که تفکر اومدتکند، الکن درعمل استراتژی تبلیغات  اجبار خرید احساس می

اغوای   که  اختیاردارد جائی  خلسه را در روان   «تکانش خرید »در  از  حالتی  بازار  در 
ی  گردان تحت تاثیر خلسهرا مانند داروهای روان  مشتری ایجاد کرده است که شعور او 

ش  تکان » ی او توسط  شدهساخته  « من»خرید قرار داده است. چنین حالت خلسه در خریدار،  
کند تا آرزوها تلقین شده از اش میرا وادار به انکار واقعیت جهان نیازهای واقعی  «خرید 

این تنها نیازی است که این نظام به وجود  »نیاز به پول، یعنی    سوی جهان اشیاء را تنها در
 ، کاهش دهد.  «آورد می

کند،  ش تولید میبا اتکاء به نیروی خود  اش راپریش که جهان فرانمود توهمیبرخالف روان
توهمبرای یک چنین فرد روان فرانمود  ب زایپریش جهان  او حقنه  ه  اش را جهان کاالها 

را ارضاء سازد. یک چنین فرد    تواند هم چنین او نماید که چون خودجوش نیست، نمیمی
گرداند تا اش را خاموش میپریش کلیت تفکر مربوط به نیازهای برخواسته از درونروان



68 
 

مناظر کاالها غرقه سازد.   اش را در پرتو روشنائی توهمات روانی ایجادشده درخویشتن
خودش،    توان اظهار نمود که جهان درونی روان فرد به جهان درونی جهان خارج از می

ی روشنائی جهان کاذب بیرونی روشن  شود که تنها به واسطهیعنی جهان کاالها، مبدل می
  ی جهان کاال دری نمایش فرافکنانهحدودی به شکل پردهاش تا  ماند تا دستگاه روانیمی

در کاالها  واقعیات جهان  اما  درآید.  میزانی    خارج  به  را  واقعی  ارزش مصرف  خارج، 
ارزش مصرف ساختاربندیرنگ میکم تا  ونمایند  تاللو  توسط  د  شده  رسطح    زیباسازی 

ن آن گرداند که تنها به  شونده در الوان گوناگون کاالها را جانشیهمواره عرضه  ظاهر و 
این    اا سازد، بلکه همراه با این کنش محض ضرورت کنش محض خرید خودش را محدود نمی

ب   فرانمود از نیز  دنبال دارد،  ه  ارزش مصرف، سرمستی مصرف به خاطر مصرف را 
اش را از زایزیرا احساس مصرف به خاطر مصرف خارج از کنش خرید، نیروی توهم

ا باید دائمی نمایشی میپردهدهد. این  دست می تکرار گردد تا هرکنش خرید جدید بتواند قول    ا
گاه قادر به مصرف، به خریدار دهد که چون به علت انتزاعی بودن هیچ  تری را دربیش

است که الکن    باشد، خود در واقع تصویر کالسیک اعتیاد به مواد مخدرارضاء آن نمی
مصرف محض کاال باید پا بر جا نگه داشته شود. بنابراین  ردر تداوم اعتیاد به    اکنون این با

ها ی نمایش جهان مصرف کاالمصرف افیونی مواد مخدر قانونی در عمل چیزی جز ادامه
عنوان کارکرد  بهی روز تبلیغات  وقتی مارکس دین را افیون جامعه خواند، امروزه  و   نیست

اند که اعتیاد  خود گرفتهه ت اعتیادی را ب ایدئولوژی این جامعه در بخش تحقق کاالها خصل
ا به مصرف محض کاال را دائم انسان جاری می  ا تبلیغات  سازند به گونهدر روان  ای که 

 اند. را به دین نوین انسان تبدیل کرده «ی خریدتجربه»امروزه درشکل افیون،  

غیر    شامل مواد مخدر  ی مقدسی است که عمالا هاله  با اعتیاد به مواد مخدر  ی رسمیمبارزه
و  مبارزه  قانونی  ارزشلذا  فرایند  بدون  اعتیاد  با  سرمایهای  برای  و افزائی  است   داری 

تفاوت با کدام ساختاری، مبارزه با مصرف این مواد را تنها بدین  های بورژوائی بیدولت
برنامه  منظور سیاسیدر  وارد میی  ای شان  نیستند  قادر  دالیلی  به  زیرا  را نمایند  مواد  ن 

توانند کارکرد تام اعتیاد به  سان میعنوان کاال در بازار به خریدار عرضه دارند. بدینبه
مواد غذائی یا    ی بخشی ازمثابهبه  دارانه و های سرمایهعنوان کاالبهمواد مخدر قانونی که  

 پوشی سازند.  شوند را تحت شعار آزادی خرید، پردهداروئی عرضه می

شود  دست آوردن پول وادار میه  ب   برای رفع نیازش و  فرد معتادی که به دلیل اعتیادش و 
بازار قوانین  آزاد کاالئی را   ،آزاد  افراد دیگری را معتاد سازد، در واقع  مناسبات  یعنی 

ای برای  این اندیشه است که نیاز تازه  هرشخصی در»سازد که به نظر مارکس  برنما می
سان  بدین  گیرد و  در وابستگی جدیدتری قرار  خلق کند تا او قربانی جدیدتری بدهد و   دیگری 

به ورشکستگی اقتصادی تن دهد.    انهایت   جدیدی کامروا گردد و   یوسوسه شود که به شیوه
دیگری حاکم کند تا بدین وسیله نیاز خودخواهانه    کند قدرتی بیگانه را برهرکس تالش می

داری است که از ، که در واقع بیانگر چهره یانوش سرمایه[ 14]«خویش را ارضاء نماید 

سوی دیگر ورشکستگی و زوال اقتصادی   از  دهد و تمتع لذت را وعده می  سو خلسه و یک
 دنبال دارد.ه روانی را ب  و 

د  شناسی اعتیانمای تصویر روانی واژگونهاعتیاد به مصرف مواد مخدر، آینه عمالا 
ی تولید کاالئی، یعنی اعتیاد به سود، منشاء کنندهین مقید اقتصادی است که از قوان 
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اش که در خدمت ارضاء اعتیادش طورکه معتادی نسبت به نیازهای فردیگیرد. همانمی
کوتاه   دار در برابر حوائج اجتماعی، مثال ماند، همان گونه هم سرمایهتفاوت مینباشند، بی

تفاوت  نگیرند، بی  اش به سود قرارخدمت ارضاء نیاز اعتیادی کردن زمان کار، که در 
ماند. اگر در نخستین حالت احساس خلق شده توسط اعتیاد، نیازی است فردی، در  می

امری   دار به رشد نرخ سود است و گر تنها نیاز سرمایهدومین حالت این اعتیاد روشن
تفاوتی کامل دربرابر هرچیزی که در خدمت ارضاء اعتیاد بی یاد و اجتماعی. بنابراین اعت 

اعتیاد به مواد   در هم، دو قطب بیمارزای روانی  نباشد، این دو هر کدام، به تنهائی و با
باشند. اعتیاد به کاال می مخدر و   

 شدن مسائل جنسی  عروسک شدن کاال وجذابیت عروسک – ۳

مرده بر کار زنده   داری کار ی سرمایهجامعه  مانیفست، درانگلس در    مارکس و   طبق نظر
و  دارد  و  سلطه  ارضاء  نیازها  زنده را کار مرده خلق میوسائل  نمونهی کار  که  ی  کند 

سازد. با شکل  احساس لذت از داشتن آن خودش را برنما می  نیاز به پول و  مشخص آن در 
گونی ارزش  تقابل با گونه  شکار در تفاوتی آیک دشمنی حسییات و بی  این جامعه  ارزش در 

انسان و نیازهای  پیوند خورده    ها ازوسائل ارضای آن  مصرف،  طریق ارزش مصرف 
در حسییات  شدن  انتزاعی  خود  است.  جامعه  دائماین  را  مرده  اا شان  کار  پیکریافته با    ی 

 را  جمله حس لذت جنسی  این رو حس لذت جسمانی از  زا  نمایند و درکاالها بازتولید می
شود،  می  «ی خریدتجربه»سازند و زمانی که لذت جسمانی تابع  تابع چنین روند انتزاعی می

گیرد. تحت شرایط تولید  خود میه  حالت مجرد ب   لذت جسمانی نیز  خود احساس برآمده از 
برانگیختگی ارزش    توانندی کاالها زمانی میداری پیکره جنسی شدهتولید سرمایه  باز  و 

شکل حسییت شهوانی تحقق بخشند، وقتی که به شکل عام انتزاعی    شان را درمصرف ویژه
یعنی لذت حسی برآمده از شده،  معیار  انتزاعی و   کاالها را در یک شکل عام و   درآیند، 

شوند  ی وسائل آن نامعین میعرضه  عرضه دارند که در چنین حالتی حس لذت جسمانی و 
گیرند. به دلیل آن که  خود میه  پول را ب   «حس داشتن» یک شکل حسی همانند    تا حدودی   و 

های دیگر را دارد، شکل ارزش که تمایالت حسی  پول قابلیت مبادله شدن با تمامی چیز
آن خود سازد   تواند آن تمایالت را ازخدمت خودش گرفته است، می  کاالها را در  برآمده از

چهره  و  در  را  کاالها  وعروسکی  پیکره  جذاب  و    های  شده  عوامل  بهجنسی  عنوان 
مند  تواند از آن خوشبختی بهرهشان با پول انسان میمبادله  خوشبختی عرضه دارد که در 

 شود .

کننده ی سطح ظاهرش را در برابر مصرفشده، آینهی عروسک جنسی جذابچهره  کاال در 
آن آینه خودش را بازشناسد.   رم درکننده اش الجدارد که مصرفتا زمانی پابرجا نگه می

  اش را از کننده خصلت واقعیشده، منش فردی مصرفسازی استتارفرایند این همسان  در
احساس لذت دارای   منظر  اش ازشدهی عروسک جنسی جذابچهره  دهد تا کاال دردست می

باشد که  اقتصادی می ترازپول هم  کند. اگراین جامعه ایفاء می همان نقشی شود که پول در
  را بر  «داشتن»با آن حس  پاسازند و همبرنما می شان راپول تمام کاالها ارزش مبادله در
تواند همان حس را در روان انسان  ی عروسک جنسی نیز میچهره  انگیزد، کاال درمی

اند  هخود گرفت ه  اعتبار بانکی شکل تبلیغات جنسی را ب   امروزه تبلیغ پول و   برانگیزد. اگر
ی کاال نیز  شدهشود، تبلیغ عروسک جنسیها به تولید احساس لذت منجر میکه تملک آن
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این احساس هم  قادر بهادار میبه خلق  باشد. پول زمانی خصلت لذت چون تملک اوراق 
را با لذت جسمانی پیوند    «داشتن»دهد، وقتی که قادر نگردد حس  ااز دست می  اش رجنسی

تبلیغات کاالها مسائل جنسی را به    تواند در دار تجاری میانه سرمایهاین زم  زند. اگر در
تبلیغ از طریق برهنگی مبالغ هنگفتی را به چنگ آورد تا از    توسط  مثالا   خدمت گرفته و 

شکل تمایل جنسی و در   دامنی، درعمل این نوع درآمد، کل سپهر مصرف را درتبلیغ پاک
جالب   به خاطر مصرف درآورده است و یک انتزاع صرف، در اختیار ارزش مصرف  

 ی آزادی در معرض فروش قرار دهد.مثابهباشد این نوع تبلیغات را بهکه قادر میآن

گونه ساختار پول  هاین واقعیت است که چ   گرداری نشانوبار سرمایهبندبازتولید بی  تولید و 
ی  شیوه  ساختار مسائل جنسی و   چنینهم  ها و وسائل ارضاء آن  کاال، ساختار نیازها و   و 

وبار  بندحرص جنسی بی نمایند. حرص پول و ین مییشان را به نحو روزافزونی تعارضاء 
ی ارزش مصرف کاال  کنند جائی که دیگر نه کیفیت ویژههردو تنش یکسانی را تجربه می

بلیت قا  انتزاعی که در  تمایز و بی  نه برانگیختگی جنسی موضوع حسیت، بلکه شکل عام،  و 
بیمبادله میبندوباری  پدیدار  میشان  آرزو  غیر  گردند،  جنسی  شوق  چنین  یک  شوند. 

بازدهی، یعنی در    هر چیز خودش را در مفاهیم پولی و   شده بیش ازمشخص و نامطلوب
اندازه برنما میمفاهیم کمیات  به شئی طور که سرمایههمان  نماید و پذیر،  انسان را  داری 

مقیاسی    کند، درپذیر مبدل میاندازه به  پول را مبدل  نیز  انسان  احساس جنسی  با  رابطه 
  نماید وبدین ترتیب حس افزایش پول با حس توانائی در اش میارضاء جنسی  توانائی در

 شوند. خوان میارضاء جنسی هم

شوند  ی مصرف نسبت به تمایالت جنسی از این رو آزادی نامیده میکاربرد جامعه  کارکرد و 
سازی این جامعه  ی مسائل جنسی در واژگونآزاد سازنده وانند محتوای انقالبی و تزیرا می

شان، آن هم  محتوای مخرب  نوائی پدیدارهای تصاویر جنسی وهم  نواختی و را توسط یک
شده  از جنسی  عروسک  زیباسازی  کاالطریق  اضمحالل    جنسی،  یی  به  روز  به  روز 

با مسائل جنسی همان رفتاری را دنبال    تجاری در  داردرکشانند. امروزه سرمایه مواجه 
درمی که  تبلیغات،    کند  جهان  الوان  نورهای  روشنائی  پرتو  در  یعنی  کاالها،  با  مواجه 

ی عروسک زیبای  چهره  سازد تا آن را درواره میی جنسی را نیز بتبرانگیختگی مساله
معرض    ی مسائل جنسی درئی شدهافزائی سرمایه در بازار کاالخدمت به ارزش  جنسی و در

 مبادله قرار دهد. 

و   در پیشرفت صنعت  کار درجزء  فرایند  به جزءجزء    جزء کردن  گرایش  این عرصه، 
وهوس کشش زیباسازی کاال در چارچوب سپهر گردش را هرچه  کردن ساختار سائق، هوی

نقش مهمی    ااسبندی حسییات از طریق زیباسازی کاالها اس تر تقوم بخشیده است. قالب بیش
حاالت انحرافی از جمله   کنند که در های سهمی ایفاء میگرایانه ی سائقاستقالل واپس  در

 [ 15] .سازندزیرین، خودشان را متجلی میی هادر فیتیشیسم بصری به البسهتثبیت، مثال 

انگیزه  انحراف حسییات از این نظام    یارزش مصرف واقعی،  کارکرد کنش فروش در 
شده ی جسمانی کاالها را با احساس زیباسازی عجینای که قطعات دکور شدهاست به گونه

ب   شان آنجذابیت عروسک جنسی  در دهد که حتی محل جوش  دیگر جوش میهمه  چنان 
نمی دیده  دیگر  قطعات  این  کاالی  خوردن  جهان  که  حسییات  کردن  تکنوکراسی  شود. 
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واقع   سازد، درگر میاش درخشان جلوهووارنگتمامی اشکال رنگ  داری را درسرمایه
ی ساختگی  گان است، به نحوی که هرچه تنش جاذبهکنندتخریب حسییات در جانب مصرف

ب  شود،  شکوفاتر  کاالها  تحریکه  جهان  نیز  نسبت  مصرفهمان  طبیعی  کننده پذیری 
ی خریدار  همان اندازه هم چهرهه  تر، ب گونگونه تر،گردد، هرچه کاالها الوانمی  ترپژمرده

 گردد. و فقیرتر می آورترتر، ماللها یکنواختآن

اگردرزمان موسی برخی ازپیروان او به دور گوساله ای زرین، یعنی تجسم ثروت انتزاعی،  
عروسک   سیمای  در  و  کاالها  درشکل  انتزاعی  ثروت  امروزه  پرداختند،  رقصیدن  به 

تلویزیون، همانند همان گوساله ی زرین،  ها و صفحهیترین فروشگاهمانندشان، درو  های 
قادرشوند شادابی زندگی   ای زنده  به گونه  تا  اند  درآمده  به رقص  دربرابر چشم همگان 

 واقعی را از تحسین کنندگان شان به ربایند. 

 اعتیاد دهانی  اصل بازدِهی مقعدی و – ۴

یک جانبه کرده که اشیا فقط زمانی از آن ماست   احمق ورا    چنان مامالکیت خصوصی آن»
خورده    به تصاحب ما در آمده باشد، ما  ایا مستقیم  سرمایه ما باشد و   که مالکش باشیم و 

طور موجز  به  آن اقامت گزیده باشیم و   ما در  باشیم، ما نوشیده باشیم، ما پوشیده باشیم و 
از ما  که  هرچن   هنگامی  باشیم،  کرده  استفاده  این  آن  تمام  خصوصی  مالکیت  خود  د 

ی که  زندگی  گیرد و برمی  درحیات  عنوان وسیله  های مستقیم تملک را فقط بهیافتگیواقعیت
  و کارمالکیت خصوصی،  عنوان وسیله درخدمت آن هستند، زندگی  ها بهیافتگیاین واقعیت

را بیگانگی محض تمام  ذهنی    تبدیل آن به سرمایه است. بنابراین تمام این حواس مادی و 
مطلق تقلیل داده   این حواس، یعنی حس داشتن فراگرفته است. وجود آدمی باید به این فقر

   [16«].اش را به جهان خارج تسلیم نمایدشد تا ثروت درونیمی

ی مارکسی وفادار مانده این گزارهه  ب   ااکنون واقع  جا و داری اینی مصرف سرمایهجامعه
تملک    ه جای جهان ارزش مصرف که دیگر انسان قادر نیست آن را دراست. اگر امروزه ب 

ها را تصاحب نمود یا خریداری  توان آنخودش درآورد، جهان کاالها ظاهر شده است که می
ترین حس میان تمام حسییات، به  ، به وارسته«داشتن»حس    اکرد، امری قابل درک ، اساس

  اری تبدیل شده است، جائی که حتی دردی مصرف به خاطر مصرف سرمایهحس جامعه
اش به زن  ابراز عشق  زن هم جا افتاده است وقتی که، مرد در  ی عشقی بین مرد و مراوده

گوید: من برای تو این یا آن را خواهم خرید اگر... که دقیقآ هویت خرید در ابراز عشق،  می
حسییات انسانی امروزه    فقر  گی ونماید. پژمردههویت انحرافی روان کاالئی را آشکار می

ها، حتی مشخصات  گی روابط بین انسانروند شئی شده   به مقیاسی رشد کرده است که در
آورد. این واقعیت که  عشق انسانی را، به شکل انتزاعی در می  ی خاص، مثالحسییت ویژه

نیازها پاسخ    این توانائی را دارد تا به برخی از  اشهای مولدهاین نظام به علت رشد نیرو 
ی کاالئی  شناسی جامعهنیست. آسیب  جا مورد نظراین  آن ممکن نبود، در  دهد که پیش از

یز،  ر این واقعیت که تولید سر  ارضاء کیفیت نیازها، بلکه برعکس در  داری نه درسرمایه
های روانی  املی در تخریب توانائیها را به عتولید وسائل ارضاء آن مدام نیازهای جدید و 

مد   – است،  کرده  مبدل  انسان  میجنسی  بدیننظر  فرایندباشد.  کارگران    سان  که  خرید 
کند همواره ویترین فروشگاهی به ویترین فروشگاه دیگری تحریک می  کننده را ازمصرف
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آنان متحرک می  لذتی پیشا را در شود. این  تواند به کنش خرید کشانده  کنند که میروان 
اند،  از دست داده  شوند حداقل بخشی از آن چه را که تولید کرده و گان کوشا میکنندمصرف

واقع توهمی بیش نیست. بنابراین    با تصاحب کاال آن را جبران نمایند که در  عمل خرید و   در
  شود، یعنی پوششی بر آنان می  بت کاال تا حدودی برگ انجیر ستر عورت سلب مالکیت از

بهگیبرهن تولیدمثابهشان  لذا هرچه بیشی  بیان دیگر  کنندگان.  به  نمایند،  بتوانند خرید  تر 
بیش قادرهرچه  به همان  گردند محمول بت  تر  آورند،  به چنگ  یعنی کاالها را،  وارگی، 

کمتر   ازبهمیزان  که  افرادی  و   عنوان  شده،  مالکیت  سلب  روانشناسی    آنان  زبان  به 
را،  « گانشداخته» می  خودشان  و احساس  فردی  کنند  توانائی  نیز  اندازه  همان  شان به 

نظرشان ظاهر می  تربزرگ مارکس میدر  اقتصاد» نویسد  شود.  میزان که  دان به همان 
را جایگزین آن   پول و ثروتدارد، به همان میزان  می  زندگی و انسانیت تو بر   سیاسی از

خورد،  ه تواند ب دهد. پول میپولت انجام می کند. کاری را که از انجامش ناتوان هستی،می
های  ها وگنجینههنر، اندیشه  رود و ب   تواند سفرتئاتر برود، می  بیاشامد، به سالن رقص و 

ها را برایت تواند همه اینکند، می  آن تو   تواند ازها را میگذشتگان، قدرت سیاسی، همه این
خلق    همه، گرایش پول به آن است که کاری جز   بخرد. پول موهبتی راستین است. با این

اساس نکند زیرا  او   اخویش و خریدن خویش  اگرمی  تمام چیزها خدمتکار  اربابی    باشند. 
نیازی ندارم. بنابراین تمام   به خدمتکار او   آن خود دارم و   از  داشته باشیم، خدمتکاری نیز

. کارگر باید فقط آن اندازه طمع شوندمی  حرص وطمع ذوبها در  ها و فعالیتشوق  شور و 
 [ 17«].خواهد زنده بماند که طمع داشته باشدفقط می داشته باشد که زنده بماند و 

شوند که انسان  استعدادهای انسانی می  ی توانائی وپول جانشین کامل ابژه وارگی کاال و بت
جهان    انتزاعی و دست داده است. برای چنین انسانی مغاک میان جهان ثروت    ها را ازآن

مبادله  –ثروت حسی   ارزش  میان  ارزش مصرف  مشخص،  حسی  تملک  و  انتزاعی  ی 
  جا وداری اینی مصرف سرمایهگردد. بنابراین جامعهژرفاتر می  تر ومشخص دائما عمیق

کند  طور تشریح میگردد که مارکس آن را اینتر همانند بهشت میداس میاکنون هرچه بیش
همان اندازه ه  گیرد، ب خود میه  ها خصلت برون آخته ب ارضاء انسان   که هرچه امکانات»

 « .گردندمی  ترارضاء نشدنی

جا کرده  های رسیده است که بنیاد منش اجتماعی انسان را جاب داری به مرحلهامروزه سرمایه
به    ها و جزء شدن توانائیهمراه با آن جزء  صنعت و   شدن کار در  لت جزءجزء است. به ع

بین    از   به خاطر  شکل تحریک در سپهر مصرف و   ت نفوذ مدام زیباسازی کاالها در عل
فامیل، ساختار سائق    بیش از همه در  پذیری کالسیک و ی اجتماعبه روز آتوریته  رفتن روز

گرداندن مناسبات  سست  جزء شدن و ه جزءخوش تغییر و آن را نیز بجوانان را نیز دست
یار    انتخاب شریک و   عنوان مثال مانع مناسبات دائمی دربهاست که  ها محکوم کرده  انسان

بدینمی و   سان درشود.  باشد  زیبا  بایستی  به مصرف    جهان سکوالر،زن  وابسته  زیبائی 
گرائی توانست اخالق ویکتوریانی را همین رابطه گرچه هرزه  شود. درلوازم آرایش می

  معرض فروش قرار داد و  شکل کاال درمحدود در مرزهائی سازد، ولی خود زن را در  
و  آزادی جماع صرف  به  را  نمود  عشق جنسی  انتزاعی  نسل،  تولید  بدین    [18] .حداکثر 

چنین  گزینی، همقابل مبادله و جای  گردد و تفاوت میترتیب همان گونه که محتوای کار بی
تفاوتی  گیرد که درعمل این بیخود میه  مضمون روابط جنسی نیز چنین خصوصیاتی را ب 
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سازد، یعنی  کاالئی را بازتاب می  یارتباط با کار و انتخاب شریک کلیت خصلت رابطه  در
باید  مورد زن از طرفی می  بست دوسویه که درتولید بن  گرایانه در زندگی وواپس  یرابطه

 چون کاال. ای همطرف دیگر ابژه  از دامن و پاک  عفیف و  زیبا باشد و 

ها، ساختار سائق  گرایانه روابط میان انسانسست گردیدن واپس  به علت جزءجزء شدن و 
قوی در  از   ترایریشه  و   تر هرچه  کاالئی  مناسبات  تهاجم  انسان  پیش،  آشکار بین  را  ها 

چنین ساختار سائق  سازی صوری اجتماعی همیکسان  شدن روابط و سازد. با انتزاعیمی
و  توپوک  بدینتوخالی می  انسان  تمامی خصائص مشخص    « داشتن»که حس  سان  شود. 

  نماید تا ساختار غریزی وسائق واقعی را سرکوب وارزش مصرف واقعی را وازنش می
گری را  ی مصرف به خاطر مصرف اخالق اندوختنشینی محکوم سازد. جامعهبه حاشیه

منظر روانشناسی    سپهر گردش وازنش و مصرف انتزاعی را جانشین آن گرداند که از   در
تاریخی دورانه  ب   و   «منش مقعدی وسواسی»وازنش    همان به سرلحاظ  آمده، معنا   اش 

فرانمود  می اکنون  که  اعتیاد» یابد،  منش  سلطهبه  «تناسلی  اجتماعی  منش  و  عنوان  گرا 
ی مصرف، جانشین آن شده است که خود روشنگر دوران جدیدی در  ی جامعهیافتهانکشاف
فرایند    اش را درچنان تازیانههم  ی تولیدعرصه  داری درسرمایهداری است. اگرچه  سرمایه
  دهد. ی مصرف قول شکر پنیر را میعرصه  آورد، الکن درافزائی به جوالن در میارزش

  کند ورا پشتیبانی می  سخت امساک با بازدهی حداکثر کار  ی اول منش سفت و عرصه  در
ی اعتیاد به حداکثر مصرف کاالها  نهگرایای دوم به تولید منش واپسعرصه  برعکس در

انتزاع کار   حالت نخست امیال سائق را توسط تشدید آهنگ کار و   شود. درآور میروی
آوای    را در  «ی خرید تجربه»حالت دوم    نماید، اما درتر سرکوب میهرچه فزون  همواره و

شده آرزوهای تحریک  طرفی  باید ازهای دوگانه میکند. چنین حالتپرترنم و نافذش تبلیغ می
دار مبدل سازند، سانسور  تواند آنان را به سرمایهخرید وسائل تولید توسط کارگران را که می

های  سیمای عروسک  ها درشده توسط کاال  با تولید آرزوهای سرریز  نماید، تا از طرف دیگر 
شده    محصوالت تولیدگان،  کنندی مصرفمثابهگردد کارگران را به  اش، قادرجنسی جذاب

 خودشان را خریداری نمایند.  بیگانه شده از و 

تولید  حداکثر درکنندانطباق  کار ضرورت   گان  تولید    اروند  را  زایش  بیمار  متقابل  جنبش 
ی مصرف. چنین  زای روانی خلسهتوهم  سازی بیکران و آرام  زدائی و تنش  کند، یعنی درمی

هرگونه    اا یک بیکران به بیکران دیگر، گرایش  گردش از  زاک جریان تولید و اشکال زیک
همراه با آن    شده با آن و دیالکتیک جنبش روند سائق وجنسی تضمین  –ی روان  شالوده 

سازد.  طبیعت را متزلزل می  انسان با اشیاء و   انسان با انسان و   استوار  یتوانائی ایجاد رابطه
ی  کنندهمصرف، مصرف  ی آن دری اجبارگرایانهسازآزاد  تولید و   بدین خاطر انقیاد سائق در

این  ه  را دائما ب   او   بست دوسویه گرفتار و وضعیت الینقطع بن  کش را در نوعی اززحمت
تاثیر آن بر روان   کشاند که روانشناسی به علت عدم درک قانون ارزش و می سو و آن سو 

این غامضی را به تناقض  ه ای ب پدیدهاطر تجلی ظاهری آن در شکل ارزش،  به خ  انسان و 
در دهانی  اعتیاد  و  تولید  در  مقعدی  بازدهی  اصل  بین  تنها    شیزوفرنی  هم  آن  مصرف، 

 کند. محض توصیف، ترجمه می درسطح

 منش وسواسی زیباسازی کاال  – ۵
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  ن خودش را درچنی وارگی کاال همخصلت بت  واژگونی خصوصیات اجتماعی حاصل از
  توان آن را در مورد کارگران شاغل دردهد که مینشان می  «نقاب منش"»روانشناسی  

در عرصه تزلزل  عدم  خاطر  به  این عرصه  در  شاغلین  برنما ساخت.  کاالها    ی گردش 
آراسته سازند   گونه بزک و معنوی آن  نظر مادی و  فروش کاالها مجبورند ظاهرشان را از

روانی کلیت  ب تا  گردد.  فروش  کنش  کارکرد  تابع  سرآخر  چهرهه  شان  ظاهر  های  لحاظ 
و بزک و ه  ب   کرده و ورزشکارانه  معنوی خوش خلقی  که سرمایه  لحاظ  از  مودبی  داران 

پا با آن با هم  و   «نقاب منش» شوند، آنان را با اجبار به رعایت  می  فروشندگان خواستار
عنوان  بهگردد. فروشنده  ها غیرممکن میآن  اززنند که رهائی  های روانی پیوند میبیماری

که  اینها تن دهد تا  این نوع بازیه  کارکرد فروش شخصیت یافته وادارمی شود همواره ب 
به  تحمیل  « نقاب منش»ی این  اش را در پس پردههای انسانیخصلت  منش واقعی و  شده 

های کارگر صنعتی  توانائی  ها و سان همان گونه که کارکرداش را پنهان سازد. بدینچهره
می  د جزءجزء  کاالها  همرتولید  فروشندهشود،  توانائی  جزءجزء  چنین  نیز  کاالها  آن  ی 

ای  فروشنده  شود. هرتر میتر و یکنواختتر تخصصیاش هرچه بیشگردد و کنش کاریمی
ا به  ر  شود، یکی کاالهالیت کارکرد فروش میکی محدود شده در معرف یک لحظه  اعمدت 
آن دیگری کاال را در بسته    کند و دهد، دیگری پول دریافت میهای مختلف انتقال میبخش

ی نیروی  بازار، فروشنده  این رو در  دهد والی غیرالنهایه. ازبندی به خریدار تحویل می
معرض فروش قراردهد، موفقیت او    شود نیروی کارش را بهتر در  که قادرکار برای آن

گردد. بدین ترتیب بخش تولید  عنوان فروشنده وابسته به زیباسازی خودش میبهاستخدام  در  
نماید تا مصرف  این کاالها می  وسائل آرایش، موفقیت کارگر فروشنده را مرهون استفاده از

روان او بتواند سود    سازی کاالها درطریق مقبول  ها را در نظرش مقبول سازد تا ازآن
 نگ آورد.هنگفتی را به چ

ای نه بیانگر شخصیت او، بلکه  وسیله  تحمیلی دیگر «نقاب منش»ی فروشنده با این چهره
ای که این  شود به گونهاین عرصه می در عمل تبلیغات در شده توسط نیروی بیگانه و تعین

را به مرور به انحالل کشاند.    های منش انسانی او شود تمام رگه  بایستی قادر  «نقاب منش »
ایجادبدی  وسواسی  منش  ترتیب  توسط  ن  منش»شده  در« نقاب  نه  الکن  معنای   ، 

مضمون اجتماعی آن، یعنی تحمیل شخصیت دروغین به یاری    اش، بلکه درروانشناسانه
چون    آید وفرایند گردش سرمایه پدید می  به نقش اجتماعی فروشنده، در  «نقاب منش»این  

کنش فروش مبدل    دد، به تصویر راهنمای او درگرخود این نقاب تابع تغییر دائمی مدها می
اصطالح  ه  چنین تصویر راهنما در ب ساز همزمان یکسانهم  شود. این تصویر حاکم ومی

بنابراین ترسی که سرمایهسازی فروشنده میجوان دار از پیری در روان فروشنده شود. 
جهت عکس جبران سازنند.    درنند وسائل آرایش تا حدودی آن را  تواکند، میور میشعله

به واپسبهشده،  تمرین  «نقاب منش»ی  مثابهجوان ساختن  در  عنوان یک  پدیداری  گرائی 
باشد که نمیافزائی سرمایه  ساختار سائق چیزی جز یاری رساندن به فرایند ارزش  رفتار و 

به واپس تنها محدود  نمیکارکرد آن  به فردگرائی  فرد  تاریخی  پ گرائی  بلکه  ای دیدهشود، 
کارکرد فروش کاالها منجمله فروش کاالی نیروی کار منتج    وار که خود ازباشد تودهمی
 گردد. می

  هجوم روانشناسی عمقی در – ۶
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 زیباسازی کاال  

تغییر    وار آن در تعلیم توده  توان دری مصرف را میشناسی جامعهنشانگان مشخص آسیب 
ی فردی،  پذیری ویژهتر اجتماعنمود که هرچه پرتوانمنش انسان مشاهده    ساختار سائق و 

 سازد تا سائق و همان اوان کودکی طوری منقلب می  ی، را ازیعنی انکشاف ساختار اولیه
در جهت آماده کردن او در پذیرش زیباسازی    اش و پذیری ثانویمنش فرد را توسط اجتماع

تر  اندازه بیش ماید. این نوع تعلیم هرافزائی سرمایه تعین نبه خاطر فرایند ارزش کاالئی و
حس زیبائی، عشق    های واقعی ازبرداشت  منش انسان نفوذ نماید، نیازها و  در بافت سائق و

و  میهب   انسانی  وازنش  را  واقعی  حسییات  کلی  زیبائی  طور  الگوی  شود  قادر  تا  کند 
جانشین احساسات  آنه  هجوم سرریز کاالها با تمام وجوهات منتسب ب   اش را در خودساخته

 واقعی گرداند. 

بارز اولیه  در   مثال  ساختار  همانا شرطیتغییر  انسان  سائق  توسط  ی  بویائی  نمودن حس 
قادر این صنعت  است.  آرایش  اندازه  هجوم صنعت  به  است  اجتماعگشته  پذیری حس  ای 

اولیه را دست انواع گوناگون کاالهایش را ب خوش تحول سازد که حال میبویائی  ا  تواند 
ی بویائی  کردن فضا و یا بدن انسان علیه خصائص اولیه  بو برای خوش  تولید گازهای معطر

ی انسان شامه ی وسائل آرایش ازبوی عرق بدن که به واسطه  گسترش دهد؛ جائی که مثال
میتبعی  مجددد  بازپیدائی  در  ب شوند،  قویه  شان  و مراتب  بر  تر  اثر  مشمئزانگیزتر    شامه 
این وسائل    هم چند بار مجبور به استعمال از  به نحوی که انسان را روزانه آن  گذارندمی
 نماید. می

و   همان دارد  یابنده  گسترش  سرمایه خصلت  که  فروش    گونه  برای  را  نوینی  بازارهای 
می وجود  به  درکاالهایش  همین خصیصه  از اجتماع  آورد،  احساس  انسان  ثانوی   پذیری 

اجتماعی آن را    عنوان هنجاربهدهد تا  ن چنان گسترش میبدش را آ  ی بوی خوش و رایحه
تا فروش کاالهای آرایشی را آسان گرداند. اگر با مفاهیم    مقبول عامه گرداند  به خواهیم 

از انسان   روانشناسی  واکنش  کیفیت  که  گفته شود  باید  ثانوی سائق سخن گوئیم،  ساختار 
  تر هرچه بیش  ی آموزش آغازین، بلکهه نتیجهبو دیگر ن بو و بدهای خوشدرمقابله با رایحه

  صنعت آرایش به انسان حقنه کرده است تا از   کاال در  به یاری آموزشی است که زیباسازی
توان از همین منوال می  سرمایه را گسترده سازد. بر  افزائیارزشاین طریق هم، روند  

که چنین هنجارها سائق  ائیعنوان هنجارهای اجتماعی سخن راند ج بهزشتی    معیار زیبائی و 
انزجارآور و کاری میای دستانسان را به گونه لذا  برعکس    کنند که چاقی را زشتی و 

اندازند تا به کمک تصاویر راهنما در زیباسازی کاالها  اغواکننده جا می  الغری را زیبائی و 
چندان دور،  اما نه  گذشته  در  منش انسان جا سازی نمایند. اگر  های ژرفها را در الیهآن

گردید، این روزها تبلیغ لباس زیر مردان همان  ی زیر زنان یک محرک قلمداد میالبسه
ی  ی پدرساالرانهدهد که از طریق آن پوستهزیباسازی کاالها انجام می  وظیفه را در بازار

 تر نمود. شود تا بتوان فروش کاالها را آسانروانی مردان نفی می

سائق قادرند بازارهای نوینی را در فروش   ساختار  های جدید درران با ایجاد الیهداسرمایه
به زبان روانکاوی فرویدی اگر  کاالهای نهاد  او و »شان به وجود آورند.  ی  جهیزیه  «یا 
انسان برآورد میشناسانهانسان  –شناسانه  زیست تاثیری سائق  با زیباسازی کاال و    شود، 
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  در   ثانوی انسان دیگر این جهیزیه به تنهائی بافت سائق انسان را  ذیریپ اجتماععظیم آن به  
  رفت، امروز با تابوزدائی از می  شماره  چه که برای سائق تابو ب آن  گیرد، زیرا هربرنمی

بازار مبادله شده آن وارد در    عنوانبهحال دربرابر خریداران    اند و ها، در شکل ارزش 
توان  آن را می  ی بارزباشند که نمونهمی  «ی خرید تجربه»تصاویر راهنما مشوق آنان در  

سان یکتوریانی و کاالئی کردن مسائل جنسی مشاهده نمود. بدین  در نفی اخالق جنسی و
روند    سازی درزاد ثانوی مدلی طبیعتبه روز به ماده  ساختار سائق روز  هائی ازبخش

میثان  پذیریاجتماع مبدل  انسان  اکنون  وی  معیار    پذیریاجتماعشوند.  برحسب  ثانوی 
تعین  افزائیارزش واقعیت میسرمایه  این  باید  گرای  سائق  بافت  پاره جزء  کدام  که  شود 

بافت سائق نه توسط فرد انسان،    ها سرکوب شود که دیگرآن  یا کدامین از  انکشاف یابد و 
گردد که  ین میی ایجاد شده است، تع   اکه مصنوع  ثانوی او  پذیریاجتماعی  بلکه به واسطه

ی تلقین  ایدئولوژی که عقیده  زند، یعنی شکلی ازعنوان طبیعت بشری جا میبهخودش را  
 سازد. ی آگاهی به طبیعت انسان برنما میمثابهثانوی را به پذیریاجتماعطریق  شده از

ان بدون توجه به نیاز واقعی به  ویژه برای کودکتولید مدهای جدید برای بزرگساالن و به
واقع ژرفای   جانب سرمایه در  تعین سائق از  ها خود بیانگر نوعی انحراف است که در آن

آورد تا استراتژی  می  بخش تحقق سرمایه به نمایش در  وارگی کاالئی را درتاثیرگذاری بت
ی سرمایه رها گرداند.  یابندهقیود اجتماعی مخالف گرایش گسترش  از  رسانی سرمایه راسود
تماشای واقعی زیبائی در    این عرصه قادر گشته است احساس لذت از  وارگی کاالئی دربت

و ازآورددست  طبیعت  بشری  آن  های  واقعی  به هئیت  نسبت  احساس زیبائی  ها را  جمله 
و  منحرف  کاالها  زیباسازی  مصرف  توسط  زیبائی  خاطر  حس  جانشین    به  را  مصرف 

حس لذت را محدود به پدیداری انتزاعی کاالها معطوف    ی آدمی گرداند، تااحساس اولیه
 ش. ز خوان نمودن انتزاع حسییات با منطق منطبق با شکل ارنماید، یعنی هم

 داری سرمایه اصل واقعیت در همکاری انحرافی میان اصل لذت و – ۷

برابر امیال خریدار همواره    داری دری سرمایهامروزه جامعهاین شرح داده شد که    پیش از
  « حس داشتن»همراه با آن به حسییات انسان    کند و فراوانی کاالها را عرضه می  انبوهی از

بیان کرده، پیکر  طور نماید. همانرا حقنه می شده، این ذوات  کاالهای جنسی  که مارکس 
در  – حسی   به خریدار  از  فراحسی، خودشان را  او ابژه  اشکالی  برای سائق    عرضه   ها 

چشممی که  نحوی  به  خریداردارند  که  کاالها  کرده  اندازه  محاصره  شکل  را  همیشه  اند، 
ها خودش را دام آن  شود ازدیگر قادر نمی  خریدار  گیرند و خود میه  انداز جنسی را ب چشم

آن برای ارضاء یک سائق   ای ازیا قطعه  کاال و   رسد که هررها گرداند. چنین به نظرمی
برابر اغوای آن هیچ چیزی توانائی مقاومت را    آن تعین شده است که در  یا بخشی از  و 

  – وضعیت مادی    یک چنین حالت وقتی کنش صرف خرید به خاطر خرید در  ندارد. در
سازد، انسان وادار پول، انسان را اجیر خود می  اش، یعنی قدرت خرید وابسته به مقدارکمی
هایش  ود موارد مربوط به وضعیت کیفی خرید، یعنی ارتقاء رشد استعدادها و توانائیشمی

گردد. این نوع شیوه  را ندیده انگارد که چنین کارکردی هم چون کارکرد پول انتزاعی می
انداز   فرایند چشم  کلیت  بازتاب  وارائه کردن،  دیدن  در معنای  تعین شده  رفتارازپیش  ی 

 دهد. قول ارضاء همه جانبه ی نیازها را به انسان می شود که جنسی کاالها می
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تری از  های بزرگکند که همواره بخشای رشد میدادن حسییات به درجه  گرایش به تغییر
و سائق  فرایند    ساختار  توسط  اجتماعی  آن  افزائیارزشنیازهای  دگرگون  سرمایه  گونه 

 ارضاء نیازها از   اا ظاهر   برآمده از کاالها و   حسییات  شوند، طوری که کمتر چیزی جزمی
برابر خریدار اشیاء   جا که درآن  شعور خریدار نفوذ نمایند. از  توانند درها نمیطریق آن

کاالئی  در ظاهرشکل  ازمی  شان  بخشی  اشیاء  در  و  نشده  شوند  ارضاء  خریدار  ذات  ی 
سائق    گیرد، ساختارد میخو ه  لحاظ ظاهر شکل آگاهی را ب ه  سازد و ب خودش را برنما می

نماید  نوین اما انحرافی ادغام می  نظر تاریخی  ای ازشیوه  شکل ارضاء، خریدار را در  و 
ا که گرایش   افزائیارزشنقطه نظر    دهد که ازشدن را می  تنها به نیازهائی امکان پدیدار  ا

ر شعور  حاضر د  که نیازهای واقعی حی وها را ارضاء نمود ضمن آنتوان آنسرمایه می
 یا منع شده باید زائد قلمداد سازد. عنوان نیازهای برآورد نشدنی و بهرا 

های روانی را بایستی  پیدایش بیماری  ی مصرف درشناسی جامعهآسیب  این معنا تصویر  در
نظر گرفت جائی    سرمایه در  افزائیارزشی  زاویه  اقتصادی، یعنی از  «نقاب منش» توسط  

  شود که نیازهای واقعی بتوانند در ی حسییت نیاز، مانع از آن میمثابهبه  ی خریدتجربهکه 
آورند، زیرا که  شعور خریدار   به وجود  تا مرزی    «ی خریدتجربه»احساس رنجش را 

  توانند احساس رنج در ها نمیآن نماید که دیگرمییا ناشناخته  نیازهای واقعی را تحریف و 
شعور و    نمایند. بدین علت وازنش نیازهای واقعی از  شان را به انسان تحمیل عدم ارضاء

 شود. آسان می ی ضمیر ناآگاه امری سهل و خانهتبعیدشان در فراموش

واقعیت سرمایهبدین و سان اصل  ارزش  قانون  تداوم  یعنی  درافزائیارزش  داری،  یک    ، 
ر  ی مصرف به خاط ، به خواسته« ی خریدتجربه» شکل    حالت انحرافی به اصل لذت در

  های واقعی در دهد. بنابراین نیازهای واقعی مربوط به سائقاین نظام پاسخ می  مصرف در
  پذیری اجتماعشان به محتوای  شوند تا شکل انحرافیتا مرزی وازنش می  افزائی ارزشفرایند  

ها به مقیاسی  در خدمت تحقق ارزش اضافی قرار گیرند، بدین معنا که آن  ثانوی مبدل و 
واقع شود تا    ها موثرآن  ی خرید درگیرند که خواستهخود میه  را ب   پذیریاعاجتمتوانائی  

زای ی شعور انسان سازند. لذا شکاف آسیب عنوان اصل لذت سازندهبهرا    «ی خریدتجربه»
یعنی روند    انتزاعی در  «من»  واقعی و   «من»میان   آن،  این جامعه میان اصل واقعیت 
کننده در شعور  ، که ارضاء « ی خریدتجربه»  اش، یعنی لذت دراصل لذت  ، وافزائیارزش

راحتی مشاهده ه  ب   سازد به نوعی که دیگر شود، این شکاف را پنهان میانسان بازتاب می
های  تعدادها و توانائیکمبود رشد اس  حدت احساس رنج و   از  اا شود. بدین خاطر گرایشنمی

آنآدمی کاسته می تا جای  به خاطر مصرف  شود  احساس رنج در کمبود مصرف  ها را 
و خرید  قدرت  به  وابسته  را  احساس  این  سخن  دیگر  به  نماید،  انسان   اشغال  پول  مقدار 

 نماید. می

ی  کنندهخصلت تضمین  اکنون عالوه بر  جا و داری اینسرمایه  امروزه استراتژی خرید در
ی تجاری کوشاست  گیرد. سرمایهفرض میچنین خصلتی دوگانه را پیشاش هماصل لذت

عنوان معشوق  بهرا توسط کنش خرید به عامل نشاط مشتری مبدل سازد تا    « ی خریدتجربه»
ی  عنوان صحنهبهها  روان او جا اندازد. بدین ترتیب فروشگاه  خوار خودش را درغم  ابدی و 
شادی را   شعف و   احساسی از   اند و های نشاط مبدل گشتهکنش خرید به خانه  دادهایروی

تواند به آن احساس پاسخ اش میجیب  انگیزند که فقط با دست کردن درمشتری برمی  در
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و  خرید،  قدرت  توسط  نشاط  احساس  یعنی  می  در  دهد،  خرید  قدرت  کمبود  تواند  حالت 
 نازل به مشتری قول برآورده کردن ارضاء آرزویش را دهد.  یی بانکی با بهرهقرضه

  « شادی توسط قدرت » فاشیستی    دست آورده تا شعاره  داری این توانائی را ب ی سرمایهجامعه
 این نظام مبدل سازد. به اصل لذت در  «شادی توسط قدرت خرید»را به شعار 

شناسی عنصری از شخصیت  ی زیستشالوده عنوان  بهائق را  روانشناسی کالسیک س  اگر
اکنون این شالوده مدت زمان زیادی است   جا و داری اینی سرمایهجامعه  کرد، دردرک می

این جامعه با اصل    نو بازسازی شود. در  ین جامعه از ه اخدمت ب   که تخریب شده تا در
تغییر  جامعه  ناپذیرواقعیت  مصرفآن،  پیشین  اشی  فضائل  تنها  ونه  قناعت  یعنی    اش، 

جوئی، را به خاطر اصل مصرف به خاطر مصرف وازنش کرده است، بلکه شادی  صرفه
ها نموده  باشند، جانشین آنطریق خرید می  حال را که قابل ارضاء از  خوشبختی اکنون و   و 

ا در عشق انسان  توان آن راش که میهمراه با آن حسییات واقعی  است.  ساختار سائق فرد و 
گردد  ین مییطبیعت خالصه کرد، حال توسط نیروی بیگانه تع  ها و ناانس  به خودش، به سایر

آرزوهایش که هنوز موجودند زیرا  فقط وازنش    نیازها و   واقعی و   «من»تنش میان    و 
زند، به اصل  این تنش دامن میه  ب   «ی خریدتجربه» انتزاعی که از طریق    «من» اند، و  شده 

دهد تا توسط این تنش نه تنها هر روزه سرشت  این جامعه این امکان را می  ت در واقعی 
ی  حسب خواسته  اش را برواقعی را تخریب نماید، بلکه به یاری این تنش اصل لذت  «من»

 نو بازسازی نماید به نحوی که جهانی از  گی حاصل از آن هماره ازبازار و کنش روزمره
این  ه  ب  «ی خریدتجربه» شوریدگی خریدار را توسط    ساس و کند تا اح کاالها را عرصه می

ا داری سائق انسان گرایشاوان دوران سرمایه جهان مصنوعی محدود سازد. پس اگر در    و ا
گشت، این روزها  می  اش منحرف و بیمارانتزاعی  گرا و تعقل حساب  به دلیل اصل واقعیت و 

انتزاعی شده است که خود لذت تابع بازار   ایآن به گونه  بافت ساختار  خود سائق انسان و 
  آن، یعنی پول گردیده است. بدین ترتیب میان سائق انسان و  اصل انتزاعی محرک در  و 

ی اصل لذت شکل گرفته است مثابهیک هماهنگی انحرافی به  این جامعه  اصل واقعیت در
سرمایه شده    افزائیزشاری  ای برای خواستهای که نیاز به لذت خود مبدل به انگیزهبه گونه

واقعیت،  ی اصل  اندیش، ولی نمایندهآزاد  مستقل و   «من»جانب به اصطالح    است که از
تهدید  امری  کمچون  به اصطالح  تر درک میکننده  میان  ایجاد شده  تفاهم  با    « من»شود. 

سیک، حال همکاری اجتماعی  جای آنتاگونیسم کاله  سائق تابع پول، ب   مستقل و  اندیش و آزاد 
ویژه ها، بهگرای سیاست همکاری طبقاتی سوسیال دموکراتن شده است که تعینآ  انشینج 

که   توانند تبلیغ نماینداین سیاست میه  داران با اتکاء ب بعد ازجنگ دوم جهانی شد و سرمایه
 باشد. داران میسرمایه رفاه کارگران وابسته به رفاه

گی سپهر مصرف  ی روانشناسی روزمرهشناسانهآسیبی  چنین چهرهبا یک چنین تحولی هم
نما گشت که به دلیل  مصرف این آموزه سرشت  شناسی سپهریافت. برای آسیب  تغییر  نیز 
  دینامیک گردیدن روزافزون ساختار سائق و منش، نشانگان بالینی در   غیر  سطح شدن و هم

استفاده قرارمی  مفهوم کالسیک کمتر نشان   توانند مورد    تر درگان جدید هرچه کمگیرند. 
مثابه بیان  در درون خود محدود شده، نشانگانی که بالفصل به  قالب نشانگان کالسیکی و 

چارچوب کلیت شخصیت سالم، مشخص شده   ی بالینی درپیکربیگانه  رکردیبدکا  ناقص و 
  الا یک موجود کامه  ب  ترشود، زیرا خود کلیت شخصیت هرچه بیشنمی  بود، دیگر پدیدار
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تمام   گونه که چنین موجودی به شکل شخصیت تام و مبدل شده است آن   ارچه و بیمارپ یک
بنابراین در  کارکرد فروش در نیاز  آمده است.  تنها وازنش  نه  تغییریابی  های واقعی  این 
ا سائق، بلکه گرایش به اصطالح    «من»تغییر اجباری کلیت ساختار سائق و    دگرپیروی و   ا

 نمایند.  ین مییخریدار و فروشنده را تع  «نقاب منش»هستند که تصویر بیمارزای    اندیشآزاد 

  شکل  بدکارکردی روانی و  تولید تمامی نشانگان بیمارزایش در  شناسی سپهرآسیب  در  اگر
شناسی سپهر  آسیب  اا شوند، دقیقمی  یابند و پدیداراهمیت می  کنند واختالالت رفتار رشد می

کمال توسط  رفتارگرا گردش  و   ئی،  خودکاری  در  قالبی،  رفتار  کلیت  معنای    انتزاع 
فرایند  کارکرد برای  آن  حداکثر  می  افزائیارزشگرائی  اگرمشخص  نشانگان   گردد. 

کننده اصل منع  برابر پریشی را بیان شورش اصل لذت دریا روان  نژندی وکالسیکی روان
هر گردش توسط یکپارچگی  سپ  اعتراض در  این نظام ترجمه نمائیم، عامل شورش و   در

اصل واقعیت، به معنای کار    نوین همکاری اجتماعی اصل لذت، به معنای شوق خرید، و 
ا گرایش  خطر و بی  نو مالیم و   مزدی، از در   ون نابهنجاریملغاء شده است. بدین ترتیب اکن ا

و  بهنجار  کننده  اا وسیع  «نقاب منش »ی  دربرگیرنده  شکل  فروشنده    ییکپارچه  و  خریدار 
ها را به عوامل کارگزار اصل لذت، الکن دگرپیرو، تبدل  آن  «نقاب منش»این    آمده و در

شوند که فرایند  رانده مینژندی کالسیکی به مقیاسی به عقبکرده است. لذا نشانگان روان
و تابع کار  استقالل  سازی روزافزون  فرمامین  نیازهای  تحت  پیش  از    افزائی ارزشیافته، 

پیشرفسرمایه بد داری  نشانگان  جای  به  باشند.  کرده  روانت  کالسیک،  کارکردی  نژندی 
ا گرایش پدیدار شده نوعی روان  ا به زیباسازی کاالئی  نسبت  منش وسواسی،  نژندی منش، 

ی یک  روانی، بلکه منتجه  –بدکارکردی اولیه جنسی    است که دیگر نه بیان تکامل ناقص و 
 باشد.توسط زیباسازی کاالئی میثانوی  یتغییر اجبارکننده

لحاظ زیباسازی کاالئی بدون نشانگان که  ه  ب  قابل بازتولید و  وار واین منش وسواسی توده
ا اند، اساسیک شکل انحرافی ادغام شده   اش در تضادهای درونی تصویر بیمارزای سپهر    ا

جا  داری اینسرمایهی  کند. تصویر بیمارزای جامعهین مییمصرف شخصی را تع  گردش و 
یک    منظر زیباسازی کاال، در  شود: نخست، ازاکنون تا حدودی به دو بخش تقسیم می  و 

تام کارکردگرائی  نشانگان  بدون  و  تغییریافته  سطحی  از   تصویر  که  تصویری  روانی، 
سطح زیرین،    شود. دوم، تصویر نشانگان بالینی درگرای فروش منتج میکارکردهای تام
ب  تصویر  رشدیک  ازیابندهدکارکردی  که  روانی،  تام  ی  نتیجه  کارکردهای  تولید  گرای 

 شود. می

 چشم اندازها: 

 ی یک روانشناسی انقالبی ها و وظیفهروانی توده  فقر – ۱

جانب مارکس را تاریخ نفی    پردازان بورژوازی معتقدند نظریه فقر مطرح شده ازنظریه
کنند.  وجه مطرح نموده بود، تحریف می  دو   که درآگاهانه نظریه مارکس را    کرده است و 

 این دو وجه عبارتند از: 

اش  شکل مطلق  نه در  شکل نسبی آن و  ی مزد و دری فقرش را دربارهمارکس نظریه  –  ۱
تنزل    اا ی کارگر مطلقهمراه با آن وضعیت زندگی طبقه  شد که مزد و  متذکر  طرح کرد و 
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مزد نسبت  ر  به ضر  جهت مخالف و   دو   سرمایه در  سود  ی میان مزد و کند، بلکه فاصلهنمی
 یابند. انکشاف می هم دیگره ب 

ا مارکس عمدت   نظریه فقر  –  ۲ باشد که روزانه  روانی می  مادی، بلکه فقر  نه پژوهش فقر  ا
گیرد که برای برمی  زندگی را در   های بیشتری ازساحت  شود واش افزوده میفعلیت  بر

لحاظ سیاسی بس عمده ه  طبقاتی علیه سرمایه شناخت این نوع فقر ب   یمبارزه  آگاهی در
اکنون سود انحصاری    جا و داری ایندوران سرمایه  توان اضافه نمود که درشده است. می

ها تغییر داده است. این حال پیشرفت را به نفع اولی  در   ی میان کشورهای پیشرفته و فاصله 
اند  ساخته  واراصطالح مرفه نیز تودهه  در کشورهای ب هم دیگر فقر روانی را    سه وجه با

سرمایه    دارانه میان تولید ارزش مبادله و جائی که تضاد درون ماندگار تولید کاالئی سرمایه
ویژه ارزش مصرف نیروی کار، در  های مصرف، بهتخریب ارزش  یک سمت ، و   در

  رفی کار را برای کارگر درط یابد. رشد نیروهای مولد ازروزه تشدید می سمت مقابل هر
سوم، گردش    زندگی: یکم، فرایند فنی تولید، دوم، فرایند خود تولید و   سه سپهر واقعی در

تشدید آهنگ کار،    کند ومی  ترتر و انتزاعیتر، یکنواختکنندهمحتواتر، محدودکاالها، بی
ئی منش را مدام زاسازد که آسیبساده کردن کار مبدل می  خوِد کار را به انتزاع کار و 

می تابعافزایش  در  امروزه  که  جدید  دهند  کار  تقسیم  شرایط  فرمامین  تحت  انسان  سازی 
 اش رسیده است.ی اوجدارانه به نقطهسرمایه

پا با تولید خود را بازتولید  هم  سطح مصرف گسترده و   در   یک چنین تضادی خودش را نیز
ا کند. انسان مطلقمی ها  گیرد که برای تخصیص آنکمیت بزرگی ازکاالها قرار می  برابر  در  ا
توانائی  در کیفی  انکشاف  و مفهوم  ازمعنوی  های حسی  بیش  ناتوان  اش  شود.  می  تربیش 

بیش وسیله  ترهرچه  انسان  در  زندگی حسی  می  افزائیارزشای  همان سرمایه  به  گردد، 
آن جا که امروزه   شوند. ازتر مینامحسوس  گردند و اش محو میاندازه هم حسییات واقعی

مولده ب نیروهای  جهانی  مادی شکل  گرفتهه  ی  جنسی  خود  سائق  نیروهای  زیست    –اند، 
توانائیمایه یعنی  در  –های روانی  ای،  به   جنسی،  نیروهای مولده  این  جهانی  تخصیص 

 اند.  غلطیده گی دردرمانده تنگنائی و 

اقتصاد    اعی به نیروهای مخرب که امروزه درطبق نظرمارکس تبدیل نیروهای مولده اجتم
چنین خودشان را در چارچوب اقتصاد  شوند، هماکنون بازتولید می  جا و داری اینسرمایه

ها را اکنون تمام انسان  جا و داری ایننمایند. سرمایهروانی سائق اجتماعی هم بازتولید می
ماندگی،  وناگون چون اختگی، کودکفراگیر و در اشکال گ   آسا و یک تخریب روانی غول  در

بیماری  شیفتگی وخود یعنی  توده  های روانی درغیره،  تهدید قرارشکل  داده    وار، مورد 
 است.

گیرد: نخست، الف،  شکل صورت می  ی اجتماعی در دو تخریب بس بسیار نیروهای مولده
  تولید و مصرف به دو   ، نابودکردن وسائلانابودی فیزیکی سرمایه مانند بحران اقتصادی، ب

بازار   ها درداشتن قیمتنابودی به خاطر ثابت نگه  ها ودلیل: نابودی به علت عدم فروش آن
عنوان مثال نابودی مرکبات  بهدارد،  خرج برمی  ملیارد دالر۱۵۰که ساالنه مبلغی در حدود  

 های نظامی.  ، تولید سالحبایونان،   در
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 جلوگیری از خودکار شدن در  در  لحاظ کارکردگرائی مثالا ه  دوم، الف، نابودی سرمایه ب 
، تخریب  باشده،  ریزی، ورشکستگی برنامهاباشد، ب هائی که برای سرمایه سودآور نمیبخش

دفاعی، مانند وازنش،    اشکالی از مصرف انرژی  کارگیری آن دربه  مدام انرژی روانی در
پا برای  روانکه  روانی  تعادل  درتوده  ینژندانهبرجائی  سرمایه    افزائیارزشجهت    وار 

تخریب نیروهای مولده   داری دری واقعی سرمایههاها همگی کنشباشند. اینضروری می
انسان می  اا عمدت   و  ابعاد بسیار وسیع غیر    حالی که سلطه بر  باشند. درنیروهای  طبیعت 

همان نسبت  ه  شوند، ب روزه فاجعه آمیزتر می  این ابعاد هر  خود گرفته است و ه  عقالئی را ب 
ی  تجربه»زدائی شده است تا آن را تابع  نیز از طبیعت واقعی سائق درونی انسان طبیعت

 آن گردانند.  شوق برآمده از و  «خرید 

ی آلمانی بود. گرچه  سخن گفت گوته نویسنده  ی بیمارجامعه  هائی که از اولین انسان  یکی از
سازند سخن به میان آوردند ولی علل  گرایشاتی که جهان را بیمار می  ازفروید هم    نیچه و 

سطح توصیف فراتر نرفتند. این تنها مارکس بود که    یا از   گذاردند وآن را یا بازنگفته باقی
این نظام، خود    در  ها های مستورکننده ایدئولوژیپس پرده  گشت در  برای اولین بار قادر

ایدئ با  بهوارنگهای رنگولوژیجامعه را همراه  بیمارزای کشف رازمثابهاش   ی عامل 
 نماید. 

های روانی  تشدید بیماری  یک سو و   امروزه باید درکنار تشریح تضاد بین رشد ثروت در
نقد اقتصاد سیاسی که مکانیسم  در های استثمار اقتصادی را سوی دیگر، همراه با دالیل 

عنوان استدالل سیاسی روانشناسانه که  بهفقر روانی را  چنین دالیل نقد  نماید، همروشن می
سازد، به خاطر اهمیت آن مورد واکاوی  سرمایه را برمال می  یتاثیرات بیمارزای سلطه

تنها توضیح در بنابراین دیگر  مورد منشاء مزد، سود، قیمت، سرمایه، اجاره،    قرارداد. 
  کنند وبسیج آنان کفایت نمی  ازی کارگران وسآگاه  این نوع مسائل به تنهائی در  مالیات و

  نژندی و های روانهای روانی چون بیماریپردازش به علل نرخ رشد روزافزون بیماری
بیماریروان بیماریهای کارکردپریشی،  بیماریگرایانه،  اعتیادی،  میان های  ارتباط  های 
سان  بسیج کارگران مبدل شده است. بدین  ترویج در  تبلیغ و   ها نیز به موضوع آگاهی وانسان

مزدی    به تضاد کار  اش را منحصری انتقادی انقالبی که فقط افق کاربرد سیاسییک نظریه
آن  و  بدون  نماید  کارگران  سرمایه  منش  ساختار روانی  در  آن  بیمارزای  به رسوبات  که 

 . رو خواهد شدهروب  بسیج آنان های عدیده ای درتوجه بماند، با دشوارییا کم توجه و بی

داری کنونی که تنها به رفاه مادی ی سرمایهجامعه  ی یانوس سرمایه درنخست افشای چهره
کند، نه تنها مبارزه  در قبال آن سکوت می  انگارده و لم داده است ولی فقر روانی را ندیده می

نی نیز آن را  لحاظ ذهه  سازد، بلکه ب عینی می  داری را مادی و طبقاتی با استثمار سرمایه
روان    آن که مزدبگیران آگاه شوند به چه قیمتی اقتصاد و   نماید. نخست بعد ازقابل درک می

سرمایه مناسبات  در  میاجتماعی  مکیدن  داری  قیمت  به  یعنی  بمانند،  باقی  استوار  توانند 
روانی نیروی    شدن معنوی و تالش روانی نیروی کار، به قیمت اخته  روزافزون اقتصادی و 

 شان را از قیمت اهمیت اجتماعی  ماشین به هر  مبلمان و   ر، رفاه به معنای داشتن خانه و کا
گرساختن کاالها با برمال شدن  زیبا جلوه  دهند. به دیگر سخن تاثیر رازآمیزانه و دست می

  های عظیم، نقش خودشان را از داری، یعنی آگاهی تودهغیر انسانی بودن روابط سرمایه
ه  ی روانی ب چنین موازنهاستثمار هم  ی سود و کنار افشای موازنه  دهند. اگر درمیدست  
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 ۲۷،۸٪آلمان    امروزه در  نشان داده شود که مثالا   ی رفاه تشریح گردد و اصطالح جامعه
بالغ )انسان از  ۱۷،۸های  نفر(  این    برند که درهای روانی رنج میبیماری  میلیون  میان 

آن به ترتیب اختالالت عاطفی    بعد از  باالترین رقم را دارد و   ٪۱۵،۸  ها ترس با  بیماری
دارند که   قرار ٪۵،۷گردان با داروهای روان اختالالت توسط مصرف الکل و  و   ٪۹،۸با 

گه به ضایعات  کند، آن ها را ده سال کمتر از افراد سالم میاین بیماریه  سن افراد مبتال ب 
 گردیم.  می وار آگاهی روانی تودهوارده

تقریب   هزار  9آلمان    در  ۲۰۱۹سال    در که  کردند  خودکشی  ا انسان  را    ٪۹۰  ا آن  علل 

  های روانی یماریهای روانی برآورد کردند. جایی که حتی بین افراد شاغل نیز ب بیماری
مورد    اا ی مصرف به خاطر مصرف نهایت باشد، آنگاه ایدئولوژی جامعهمی  ۳۶٪نرخ    بالغ بر

 [  1] .گیردمی قرار ظنسوء

ها به خاطر کسب هژمونی  سازی تودهدرآگاه انقالب سیاسی و   ترین وظائف درمهم  یکی از
 باید آشکاراساس روانشناسی استداللی است که می  ی بیماری برتدوین یک نظریه درباره

پذیری  جامعه  و تقابل با شرایط کار    های روانی درتدافع  ها ونماید که تمام اشکال مقاومت
دهند که آگاهی  های روانی بروز میناگون بیماریآن شرایط خودشان را در اشکال گو  تحت 

ی طبقاتی مبدل نمود. چنین  مبارزه  یک اهرم سیاسی دره  توان ب ها را میبه این واقعیت
مترقی   کننده و ها دربرگیرنده یک عامل واژگوننظریه باید اثبات نماید که این نوع بیماری

سرکوب،    برابر مناسبات استثماری و  باشند، یعنی همانا سرپیچی هرچند ناخودآگاهانه درمی
باید این عامل    ی فامیل. به بیان دیگرعرصه  چه در  مصرف و   سپهر  سپهر تولید و   چه در
در تقابل  آگاهانه    ی مقاومت غیرفعال به مقاومتی فعال و مثابهها را بهیافته در بیماریتجلی

های روانی ریشه  ی بیمارزای مبدل کرد. این نظریه بایستی ثابت نماید که بیماریبا جامعه
 داد: دو وجه متضاد باید مورد کنکاش قرار داری را ازسرمایه گرفته از

سرمایه که بیماری    افزائی ارزشنقطه نظر    بهداشت عمومی، یعنی از  قطه نظر ن   نخست، از
عصیان نیروی کار برآورد کرده تا بتواند بدان  نامفید بودن، سرکشی و عنوان نقص، بهرا 

 ازکار را بزند.  برچسب فرار

گریز از شرایط    ی مقاومت ناآگاهانه و مثابهمزدی که بیماری را به  نقطه نظرکار  دوم، از
و  کار  تحلیل میجامعه  تحمیلی  آن  تحت  بیماری خودش را  پذیری  عنوان  بهکند جائی که 

 گرداند. ان امتناع از کار برنما مینشانگ

یک موضوع بحث عمومی  ه  وار را ب روحی توده  –های روانی  بنابراین باید بتوان بیماری
ها ی بیمارزا مبدل کرد تا فقر روانی تودهجامعه  گری ازروشن  ترویج سیاسی و   تبلیغ و   در

شد در روشنگری    سان باید قادر با این نظام ارتقاء داد. بدین  جوئیی ستیزهرا به عامل آگاهانه
  شانسی او جا بد  افشای سیاست بهداشت عمومی که قصد دارد بیماری را سرنوشت فرد و   و 

این پنهان سازی را آشکار کرده تا    زای جامعه را پنهان سازد، راز زند تا خصلت بیماری
 ی طبقاتی مبدل سازد. همبارز  یک ضرورت سیاسی دره  آگاهی به آن را ب 

ی  به عرصه  های روانی را رازآمیز و که روانشناسی بورژوائی علل بیماریبه خاطر آن
قادرفرافکن می  «من  –ضعف  »یا    فامیل و  باید  تدوین یک روانشناسی    نماید،  با  گشت 
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عنوان عامل  بهسرمایه    افزائیارزشافشای فرایند    شده درریزیای و شالودهاجتماعی پایه
گردش به مقابله با آن روانشناسی پرداخت. هدف این    تولید و   سپهر  اساسی بیمارزای در

دادن این  های عظیم نشانسازی تودهاش و در آگاهجوئیستیزه  روانشاسی در روشنگری و 
انه  های تدافعی چیزی جز کنش ناآگاهعنوان واکنشبههای روانی  حقیقت باید باشد که بیماری

ی این نظریه باید بتوان مقولهه باشد. با اتکاء ب ی بیمارزای نمیبرابر جامعه  اما سیاسی در
و  سالم  بو   بیمار  انسان  بهداشت عمومی  نظر  نقطه  از  که  سالم معرف  را  انسان  رژوائی 

به کار و نیروی کا قادر  توانائی را    سرمایه و   افزائی ارزش  ر  این  بیمار کسی که  انسان 
بیمار مبدل نمائیم، یعنی    انسان سالم و   انقالبی از  سازنده و ی واژگونبه مقولهندارد، حال  

نظریه وبه  مقاومت  در  ی  ستیزه  افشاء  و  مسلط  روشنگری  بهداشت  مقوالت  علیه  جوئی 
 این جامعه.  ایدئولوژیکی در

بیماری که  دادم  درشرح  مقاومت  یعنی  مثبت،  عامل  یک  روانی  شرایط    های  برابر 
ها  آگاهی به آن  تواند درکنند که میخود حمل می  آن را با  اع ازتن لذا ام  ی کار و شدهتحمیل

ها شد که این نوع بیماری  مبارزات طبقاتی مبدل شود. اما باید متذکر   یک اهرم سیاسی در ه  ب 
تواند این  عدم آگاهی به علل بیماری می  کنند که درمنفی را هم با خود حمل می  چنین بارهم

دیدن واقعیت منجرگردد و به ناشکیبائی آنارشیستی یا   خسران از  گرائی وضعف به واپس
 تفاوتی سیاسی ره برد.بی

حا  در و ضحال  آگاه  در  ر  کنونی  تودهشرایط  نمیسازی  را  عظیم  یاری ی  به  تنها  توان 
لحاظ کیفی  ه  اشکال ارتباطی و ب   مانی و معیارهای سیاسی انجام داد. امروزه تشکل ساز

در شئی نشده  است.    ای  کرده  پیدا  را  زیادی  بسیار  اهمیت  افراد  میان  سالم  جوی  ایجاد 
مبارزه با آتوریته منفی    باید درسازمان می  ن سلسله مراتب دری تعی  دهی و گی سازمانهچگون 

از اطاعت  خواستار  و   که  است  پائین  به  زندگی  باال  به  ترتیب  و  «من»   بدین    اتمیزه 
ی  با توجه به نقش آتوریته  دهی کلکتیو و سازمان  بخشد با اشکالی ازشده تداوم میضعیف

لذا   ای و این مورد نیز آن را به آگاهی توده  مثبت پاسخ داد تا در مبارزه با آتوریته منفی در
فرایند    رکمی چه د  ی طبقاتی مبدل ساخت. بنابراین با تمام وجوه کیفی و بخشی از مبارزه

منجر شود    شان از هم دیگرجدائی  شدن کارگران و چه در روند گردش که به اتمیزه  تولید و 
ها بدل نمود تا بتوان  شرایط تحقق آن  نفی این وجوه و   ی کیفی دریک مبارزهه  را باید ب 

عاملی در    ترین محرک زندگی جمعی و کنندهینیعنوان تع بهآگاهی به نیازهای واقعی را  
 رفتن پتانسیل انقالبی آنان جلوگیری کرد.هدر  ها درآورد به نحوی که ازدهی انسانسازمان

ای با فرایندهای بیمارزای  زمان بایستی مبارزهدارانه هممبارزه با مالکیت خصوصی سرمایه
جامعه را نه سازی بهبود های روانی و که بتوان مبارزه با بیماریایناین جامعه شود تا  در

و  انفرادی  به  امری  بلکه  خصوصی،  مالکیت  از  مالکیت  مثابهجدا  علیه  خطیر  امری  ی 
  داری وهای سرمایهحالی که دولت  یک هژمونی سیاسی غالب درآورد. دره  خصوصی ب 

زیادی را    بس بسیار  های فراوان و ها نسخهشان برای بهبود بیماریهای بهداشتسازمان
شده را آشکار پیش تجویز  های از، باید تئوری انقالبی راز این نوع نسخهکنند تجویز می

این جامعه معرفی کند. اگر امروزه    ی بیمارزای دروارگی کاالئی را عامل عمدهبت  نماید و 
ه  شمول ب این نظام، خصلتی جهان  معنوی در  ترین چیزهای مادی و شدن بیشخصلت کاالئی

اش علیه این نوع خصائل تنها  سی برای استوارساختن هژمونیاند، انقالب سیاخود گرفته
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بنابراین    تواند درک و شعور انسان رسوب کرده اند، می  ها که درروشنگری علیه آن  در
ی  گ وارشعور متکی به افشای بت  ی طبقاتی با خصلت کلکتیو و تحقق یابد. لذا سازمان مبارزه

تود  تواندکاالئی می فقر روانی  از  و هتصویر جدیدی  از  ها  نوینی  مناسبات را   تصویری 
تحقق سرمایه    تولید و   مبارزه با سپهر   عنوان تصویر انکشاف جهانی حسییات انسان دربه

رهائی کامل    اندازی درافق مالکیت خصوصی را به چشم  رفتن از   را طرح ریزد که فراتر 
و آخصلت  حواس  نماید  تبدیل  آدمی  کرد  نهای  مطرح  مارکس  که  که    طور همان»گونه 

ا نمود محسوس این واقعیت است که انسان برای خود  مالکیت خصوصی ]موجودی[    صرفا
مالکیت  که    طور غیرانسانی تبدیل شده است، همان  ای بیگانه و همان حال به ابژه  در  عینی و 

نا بیگانگی زندگی  گذارد که ]اثبات زندگی[ آدمی همااین واقعیت را به نمایش میخصوصی  
دست آوردن[  ه  ]ب   دست دادن واقعیت خویش و   یافتگی او همانا به معنای ازاوست و واقعیت

بیگانه می تملک  واقعیتی  یعنی  مالکیت خصوصی  از  ایجابی  فرارفتن    محسوس وباشد، 
و ملموس   انسانی،  زندگی  و  و   ذات  آدمی  برای  انسانی  نباید    دستاوردهای  آدمی،  توسط 

ا به مف ا به مفهوم تصاحب کردن و  ، کامروائی یک جانبه و بالواسطههومی  صرفا   یا صرفا
تمام یعنی به عنوان   ای تام و تمام خود را به شیوه شدن استتباط شود. آدمی ذات تام و مالک

انسان کامل در از  گیرد. هراختیار می  یک  دیدن،    کدام  یعنی  با جهان  او  انسانی  روابط 
انند آن مهاش،های فردیبه طور موجز تمام اندام  ورزیدن و عشق  کردن وبوئیدن ... عمل

یا    و شان  عینیگیری  اجتماعی هستند، جهت  اا صورت مستقم  لحاظ شکل و   هائی که ازاندام
یا  جهت گیرشان   آن عین  تملک  ابژه،  یا  به عین  اسانسبت  آدمی؛  بژه  تملک واقعیت  ت: 

]جلوهجهت ابژه،  یا  به عین  نسبت  این روابط  است[، گیری  آدمی  واقعیت  از    فعالیتی  ای 
دهیم، بیانگر    نظر قرارلحاظ انسانی مد  را از  رنجانسانی است زیرا اگر    رنجی  انسانی و 

  [2.«]خرسندی شخصی آدمی است

 به یاری سازمان اشتراکی  تارسائق ساخ تغییر – ۲

تنها مکان واقعی زیباسازی کاالها و  مصرف و   توان سپهرنمی   تاثیرگذار بر  گردش را 
پذیری ساختار سائق  قالب  دادن و شکل  تولید در  تاثیر سپهر  از  سائق انسان برآورد نمود و 

واسطه و به  کار  تقسیم  کار سرمایه  ی  است  سازمان  چنین  واقعیت  نمود.  غفلت  که  داری 
های  ای که نه تنها ارزشگیرد، عرصهمی  ی تولید سرزیباسازی کاالها نخست در عرصه

تولید می بلکه هممصرف را  و کند،  به ارزش  هم  زمان  اقشار گوناگون  قول  به  آن  با  پا 
 یعرصه  این رو در  دهد. ازشان را نیز میحسب مقدار پول موجود در جیب  مصرف را بر

ها، کاالهای متنوع  مقدار پول مشتری  گرفتن اصل رقابت و  نظر  گان با درتولید، تولیدکنند 
ای که  ها را آسان سازند به گونهنمایند تا فروش آنلحاظ قیمت متفاوت را تولید میه  ب   و 

 شوند قول به مصرف را برای افراد عملی نمایند.  قادر

است که  دستعمل    دهد دری گردش رخ میعرصه  چه درآن قولی  توسط  کاری شعور 
درعرصه تولید  تشدید  ی  تضاد  الکن  است.  کرده  تعهد  مصرف  میان  ارضاء  یافته 

و  و  ورشکستگی  از  تورم  ارزش مصرف  به  ازجانب عرصه  قول  تولید  و  ی    یک سو 
دگرسو، پویائی    ویژه ارزش مصرف نیروی کار ازهای مصرف، بهتخریب واقعی ارزش

می آزاد  گرایشسازد  را  ا که  می  ا نظام  فقرعلیه  توده  باشد.  جامعه روانی  که  را  ی  واری 
اینسرمایه و داری  در  جا  می  اکنون  بازتولیدش  درفرایند  به   آفریند  نسبت  آشکار  تضاد 
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صحنه جامعهسازیخوشبختی  مصرفشده  دری  بنابراین  قراردارد.  تضاد   اش  این  حل 
گی است، توجه کافی  آلوده شعور توسط سپهر تولید که آغازگر این مه  شدنآلودهباید به مهمی

 مبذول کرد.  

 فکری صنعتی به جای کار   سازی کارجانشین  امروزه با توجه به سومین انقالب صنعتی و
کار  توسط  کارگران  کنترل  صنعتی،  از  دستی  ماشین  فکری  وطریق  خودکار    های 

آنان درتحرک نظام خواسته  ها، قبال ماشین  پذیری  کیفی  این  ازهای  کارگران    جدیدی را 
کارگران به کار    و   های بسیار مدرن برای کنترل کارسوئی ماشین  شود. ازمی  خواستار

از گرفته می دی  شوند،  بهسوی  و ها  کارگیری همین ماشینگر  با شناخت    کار را همواره 
کارگران غیرمتخصص مصرف    از  زنند که عمالا های کمتری ضمن کار پیوند میمهارت

 کنند. گردش تقاضا می ی تولید و هر دو عرصه تری را دربیش نیروی کار

آموزش کمزمینه  مدرن در  امروزه کارگر آموزشهای  بلکه  تر توسط  های خاص سنتی، 
قابل تعویض، یعنی آموزش    های تغییریابنده و مهارت  ی شناسائی و به واسطه  ترهرچه بیش

تری  عقالنی بیش  روانی و از تحرک  را  یابد که به طور متوسط او به خاطر آموزش، تعلیم می
می برخوردار  گذشته  با  قیاس  امادر  را  واقعیت  این  عرصهنمی  سازد.  به  تنها  ی  توان 

  اش محدود کرد جائی که این واقعیت خودش راکارکرد جزء  ی کارگر و جزء شدهکارجزء 
ا گرایش ی جامعه گسترده ساخته است. مشکالت در پهنه  تضادها و   تا شناسائی و داوری  ا

یا گرایش    زمان یک آمادگی و عقالنی کارگر مدرن هم  تر فنی وبدین ترتیب تحرک بیش
چنین  باید همآزادسازی سیاسی را فراهم آورده است. می  وسیعی را برای فرایندهای شعور و 

شوند که با سطح  ن متخصص امروزه مجبور به انجام کارهائی میاضافه نمود که کارگرا
 کار  چنین تضادی بین آموزش تخصصی و   ترین خویشاوندی را دارند و شان کمتخصصی

 تقابل با سازمان کارمنجرشده است.  یک تضاد سیاسی دره ب اا غیر تخصصی گرایش

تضادهای بس عظیم    ان و به علت بحر  پذیریاجتماعیا سپهر    تولید و   باز   این روزها سپهر
جهان مدرن    اند. درشعور انسان شده   ساختار سائق و   ی تحولی بزرگ درمبدل به خمیرمایه

طریق فامیل    توانند نسل به نسل ازهای ضرور دیگر نمیمهارت  جهان کار، شناسائی و 
فرایند تعلیم آغازین    عنوانبهتداوم یابند وقتی که انتقال دانش ضروری برای فرایند کار و  

  ی سنتی فامیل در جا که وظیفهآن  ی فامیل خارج شده است. ازاز حوزه  پذیری اجتماعدر  
ی  این تغییرات عالقهه  داری با عطف توجه ب تعلیم آغازین دچار خسران گردیده، حال سرمایه

  پذیری اعاجتمگزین  دهد تا آن را جایکردن تعلیم از خود نشان میفراوانی را به عمومی
مهارت اصطالح  به  تعلیم  که  معنا  بدین  گرداند،  فامیل  توسط  یعنی  آغازین  اساسی،  های 

منطبق    خوان و قابل مبادله را که بایستی هم  های قابل تعویض ومهارت آموزش شناسائی و 
ی وظیفه و  مثابهمحل کار باشند، را بتواند به  قابل مبادله در  های قابل تعویض و با خواسته

 شعور انسان جاسازی نماید.  عنوان آموزش آغازین، از پیش دربه

اجتماعی جامعه بدنبال    –کارکردهای روانی    این وظیفه اما یک واژگونی عظیمی را در
نقطه نظر سرمایه غیرعقالئی    از  طریق فامیل و   محکم از  طرفی سنخ تعلیم سفت و   دارد. از

ا گرایشطرف دیگر    از  دارد و شده اعالم میملغاء  را های سائق و اهداف  جای آن را ابژه   ا
  خارج از جانب فرایند کار   گیرند تا با فشارهای برآمده ازمی  پذیرنرمش  سائق تغییریابنده و
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بدین یابند.  انطباق  ممکن  برخورد  کمترین  و با  فرویدی  روانشناسی  در  روانشناسی    سان 
شرایط    کرد، درفامیل نقش بسیار مهمی را ایفاء می  ی اودیپ در عمومی بورژوائی که عقده

خلوت نظریات روانشاسی محکوم شده نشینی در حیاتبه گوشه  اش کاسته و نقش  کنونی از
تر خودش  فامیل هرچه پرتوان  جدا شده از قبول مسئولیت در   و  «من فردگرا»حال  است و 

 سازد.ی مصرف منطبق میهای جامعهرا با خواسته

اجتماعی نابینا    ی اقتصادی و کنندهشناسان نسبت به تاثیرگذاری نیروهای متحرکاغلب روان 
و می ا اساس  مانند  نسل  ا میان  منازعه  وکیفیت  دیالکتیک شالوده  ها  اجتماعی جامعهیا  ی  ی 

اینسرمایه تغییرات روانی    جا و داری  با  پیوند خورده  –اکنون که  اند را درک اجتماعی 
ا قریب کنند. با لغو تنمی این نظام   تر ازکامل نظام ارجاع به فامیل امروزه جوانان هرچه بیش  ا
علمی جدید ایجاد کرده اند، خودشان را   –های فنی  اند تا با مسیر نوینی که عرصهشده  دور

تر  های وابسته به ارجاع به فامیل سستکه تمامی فضلیت  تطبیق دهند. بدین ترتیب در حالی
و میتر  انگیزهبی  و  کم  هر  شوند  تاللوشان  میرنگروزه  آنتر  جای  حال  را  گردند،  ها 

ی معینی  کند و تا درجهداری اشغال میرازآمیزی اقتصادی بالفصل تولید کاالئی سرمایه
یا    کند و می  هائی چون پول کارنماید.  ایدئولوژیچون کارکرد ایدئولوژی سنتی عمل میهم

  مراتب موثرتر ازلحاظ حقوقی متساوی، بهه  ب   و   ترازکاران همعنوان همبهکار    سرمایه و 
فرای  »دهند. بنابراین اکنون جای    قرار  تاثیرتوانند روان جوانان را تحتفامیل مقدس می

ه  ب   ی مصرف گرفته است تا شعور جوانان را در روانشناسی را جامعه  سنتی در  « من  –
 شان، یعنی پول، سمت دهد. دسترسیی قابلابژه دست آوردن خدای ناسوتی و 

از دلیل عقب رانده  امروزه جنبش سوسیالیستی  به  از سنتطرفی  تعداد زیادی  های شدن 
جانب دیگر خود    اند، الکن ازدست آوردهه  تری را ب وپاگیر قدیمی وسعت عمل بیشدست

تبلیغات  آسای  کاری شعور انسان توسط ماشین غولدست  این نظام و   رازآمیزی اقتصادی در
بر مدام  می  که  فرود  چکش  چون  انسان  و شعور  تبلیغ  کاربرد  در    آیند،  سیاسی  ترویج 

 ای مواجه کرده است.سازی این تبلیغات را با مشکالت عدیدهخنثی

مبادله سمت دهد    ها را حول محورهای پول و حالی این نظام کوشاست تا مناسبات انسان  در
ای از اشتراک اندیشانهساده  یا  آن شکلی خام و   ن مرزها محدود سازد، اما در کنارآ  در  و 

نشر  )کلکتیو( گردهممی  را  به  مشوق  را  جوانان  که  ازآئیدهد  خام  اشکال  در   هایی 
اشتراکی درسازمان با خصلت  آن محدودیت  هایی  به  توجه  ها میاعتراض  بایستی  نماید. 

اگر ان   نمود که  و ساناعتراضات  استراتژیکی روشنگری  اهداف  با  آن  ستیزه  ها  با  جوئی 
قرن گذشته، رسوالن    ۷۰و   ۶۰های  محدودیت همراه نگردند، مانند جنبش جوانان در سال

های آئیبه گردهم  داری همواره قادرند به مرور این اعتراضات را کانالیزه کرده و سرمایه
امروزه    توان نسبت به این اعتراضات، مثالا یدرخود بسته مبدل سازند. لذا نم   ضرر و بی

ی نیروی  توجه ماند، بلکه بایستی با روشنگری دربارهیزیست، ب اعتراضات نسبت به محیط
ای که ی هگل است، یعنی فلسفهفلسفه   این اعتراضات که منشاء فکری آن در  گرا درواپس

لذا خواهان حفظ نظام   داند و میچارچوب این نظام ممکن    تغییرات اساسی را تبلیغ ولی در
توانند رسوالنی  جوئی علیه آن برخواست، وگرنه این اعتراضات را میباشد، به ستیزهمی

در گور  ال  خواسته  چون  سرمایهجهت  این  های  انقالبی  پنانسیل  و  دهند  سمت  داری 
 اعتراضات را خاموش سازند.
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جانب اکثریت    شده ازو پذیرفتهاین نظام، هرچند صوری    برابری در  ایدئولوژی فراگیر
میانسان شالودهها،  خمیرمایهتواند  درریز  بنیادین  تغییر  شعور    ی  یک  بازسازی  خدمت 

انکشاف فراتر  »کلکتیو در انکشاف تبدیل فردگرائی به فردیت واقع شود. طبق نظر مارکس  
می حاصل  زمانی  تاریخی  فرایند  یک  توسط  درفردیت  که  قربا  شود  افرادی  نی  آن 

این نظام    شدن روزافزون مناسبات تولیدی درفرایند اجتماعی  این رو در  از  [.3«] شوندمی

ی مدرن بایستی  ارجاع به مراجع روبه زوال دارند و جامعه  ها و سنت  که بخش اعظمی از
آگاهی اکثریت    بسیج و   ای دررا شالوده   «بیمار  –من  »و    «من   –ضعف  »اش  در روشنگری
باید امری  را نمی  « من»های  اشکال ضعف  به این نوع ازراجعروشنگری  عظیم سازد.  

کارساز برای بسیج تلقی نمود. جائی که    ناپسند، بلکه برعکس امری مثبت و   ناهنجار و 
لذا   رقابت و  و   وارگی کاالتب   که منشاء در  «من»نوع ضعف    مورد هر  روشنگری در

  رها از رقابت را در   همبستگی و  جدیدی ازاشکال  تواندآن دارد، می فردگرائی حاصل از
قدرقدرتمند    «من»اعمال انسان جانشین گرداند. بدین ترتیب چالش با به اصطالح    تفکر و 

  « کلکتیو   –من  »تواند به ساختاری از  ی رقابت میصحنه  بورژوائی قامت برافراشته در
جوئی با سرمایه  ستیزه  های منفرد ولی شریک در روشنگری و «من »ی همکاری  پایه  بر

ی  مبارزه  روانی در  –یک هژمونی سیاسی  ه  سائق ب   شکل دهد تا همکاری را برای ساختار
به    فردگرائی را  «یخ مشتعل»ها بتوان به قول مارکس  طبقاتی متحول گرداند تا به یاری آن 

به دیگر انسان به خودش،  ترنم عشق  به طبیعت را به سرودی    ها و انسان  آهنگ خوش 
همین    گل همین جاست و » نغمه سر داد که بلی    زندگی بدل کرد و  بخش درحیات  جاودانه و

   «.جا بباید رقصید

 

 هایادداشت

 

 مقدمه 

 . ۱۰۴ص  –فارسی، ترجمه حسن مرتضوی  – فلسفی  های اقتصادی ونوشته دست  – مارکس  –  ۱

 تاکیدات از خسروی.   – فریفتاری وارونگی واقعی  – کمال  - خسروی  –  ۲

 . ۵۴۴ص  –به زبان آلمانی، ج اول   – انگلس باندهای مکمل  – مارکس  –  ۳

 . ۵۳۹ص   – جا همان  –  ۴

 . ۱۸۴ص   –  ۱منبع   –  ۵

 . ۱۹۹ص   – جا همان  –  ۶

 . ۱۰۷کلیات مصور ص   – ی عشقی میرزاده  –  ۷

 . ۳۴فارسی ص    –آشکار  به نقل از کتاب جدال دو توحش نوشته ژیلبر   – شهریار  – ماکیاول  –  ۸

 . ۱۴ص   – جا همان  –  ۹

 فصل اول 
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 . ۱۷۸  - ۹ص  - فلسفی  –های اقتصادی نوشته دست  –مارکس  -1

 . ۱۷۷جا، ص  همان  –  2

 . ۱۳۰جا، ص همان  –  ۳

 . ۱۳۳سرمایه ج اول بفارسی، ترجمه ایرج اسکندری، ص  – مارکس  –  ۴

 . ۷۹جا، ص همان  –  ۵

کار، یعنی ذات ذهنی مالکیت خصوصی و مظهر نفی مالکیت، و سرمایه،    -  ۱۶۵، ص  ۱منبع    –  ۶
  مرحله پیشرفته تضادشان به وجود   نفی کار، مالکیت خصوصی را در  مظهر   عینی، و   یعنی کار 

 گیرد.  ای پویا برای رفع ]این تضاد[ شکل می نتیجه رابطه  در آورند و می

 . ۱۴۹ص   -۴منبع   –  ۷

 . ۶۷سه، آلمانی، ص گروندری –  ۸

 . ۱۶۴ص   –  ۴منبع   –  ۹

 . ۱۰۷ص   – جا همان  –  ۱۰

 . ۱۶۰فارسی، ص  – گروندریسه  - 11

 . ۱۸۹ص   –  ۱منبع  –  ۱۲

 .  ۱۶۹ص    – ۱۱منبع  –  ۱۳

 .  ۱۵۰ص   –  ۴منبع  –  ۱۴

 . ۱۵۹ص  – ۱۱منبع  –  ۱۵

 . ۵۳۷ص   –  ۴منبع  –  ۱۶

 مارکس.  تاکیدات از –  ۱۷۵ص   –  ۱منبع  –  ۱۷

 . ۱۴۶زبان آلمانی، ص ه سرمایه ج اول ، ب  –مارکس  –  ۱۸

 . ۱۰۲ص   – مارکسیسم: نقد منفی، نقد مثبت   – کمال  –خسروی   –  ۱۹

 . ۵۳۵ص   –  ۴منبع  –  ۲۰

 . ۵۳۷ص   – جا همان  –  ۲۱

 . ۲۰۴ص   –  ۱منبع  –  ۲۲

 . ۲۰۳ص   – جا همان  –  ۲۳

 . ۵۳۵ص   –  ۴منبع  –  ۲۴

 . ۱۰۹ص   – جا همان  –  ۲۵

 . ۵۳۷ص   – جا همان  –  ۲۶

 . ۵۳۵ص  – جا همان  –  ۲۷

 . ۵۳۷ص   – جا همان  –  ۲۸
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 . ۳۲۶ص  – جا همان  –  ۲۹

 . ۳۲۹ص   – جا همان  –  ۳۰

 مارکس.  تاکیدات از –  ۱۹۷ص   –  ۱منبع  –  ۳۱

 . ۲۳۲ص  –  ۴منبع   - 32

 . ۱۵۸ص   –  ۱منبع  –  ۳۳

 . ۱۳۰ -۱۲۹ص   – جا همان  –  ۳۴

 . ۴۶۴به زبان آلمانی، ص    - ۴آثار، ج  یانگلس مجموعه  –مارکس  –  ۳۵

 . ۳۵ –  ۳۴به زبان آلمانی، ص   - ۱۳ی آثار ج انگلس مجموعه  –مارکس  –  ۳۶

 . ۲۲ص   – جا همان  –  ۳۷

 . ۱۲۱ص   –  ۴منبع  –  ۳۸

 . ۸۳۳، فارسی، ترجمه حسن مرتضوی، ص  ۳سرمایه، ج   –مارکس  –  ۳۹

 . ۱۲۳نظریه ارزش مارکس، فارسی، ص  – ایزاک ایلیچ  – روبین  –  ۴۰

 . ۴۸۹ص   –  ۴منبع  –  ۴۱

ی طبقاتی« به  مبارزه  نژندی و کتاب »رواند   به نقل از  -نتایج روند بالفصل تولید   –مارکس    –   ۴۲
 . ۲۰۲زبان آلمانی، ص 

 . ۴۳۰- ۴۲۹ص  – ۳۹منبع  -  ۴۳

 . ۸۳۶ص   – جا همان  –  ۴۴

 . ۲۳۰ص   –  ۴منبع  –  ۴۵

 . ۱۰۴ص   – جا همان  –  ۴۶

 . ۱۰۵ص   – جا همان  –  ۴۷

 . ۸۸ص   – فارسی ه مانیفست، ب  –انگلس  - مارکس –  ۴۸

 فصل دوم 

 . ۱۳۰  -۱۲۹ص   –اقتصادی   – های فلسفی نوشته دست  – مارکس  - 1

 گروندریسه   – مارکس  - 2

 . ۳۵۶ص   – جا همان  –  ۳

 . ۳۸۲ص   – جا همان  –  ۴

 تاکیدات ازمارکس.   - ۱۲۸ص   –  ۱منبع   –  ۵

 . ۱۳۰ص   – جا همان  –  ۶

 . ۵۱۴ص   – زبان آلمانی ه باندهای مکمل، ج اول ب  انگلس  – مارکس  –  ۷
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 . ۲۹۷ص   –  ۱سرمایه، ج  – مارکس  –  ۸

 . ۱۳۱ –  ۱۳۰ص   –  ۱منبع   –  ۹

 . ۳۴۰ –  ۳۳۹ –  ۸منبع  –  ۱۰

 . ۳۴۱ص   – جا همان  –  11

 . ۳۳۹ص   – جا همان  –  ۱۲

 .  ۳۸۳ص   – ، فارسی حسن مرتضوی ۳سرمایه، ج   –مارکس  –  ۱۳

 . ۳۹۱ص  –  ۸منبع   - 14

 . ۳۹۲ص  – جا همان  - ۱۵

 . ۳۹۱ص   – جا همان  –  ۱۶

نوشته همایون    –بخش دوم    « سرمایه دیجیتال: آینده نیروی کار»ی  مقاله  نقل شده از   آمار   -  17

 ایوانی.  

انسان؛ موضوع رنسانس هستی    –کمال    – به نقل از خسروی    –   Early Writing  –مارکس    –   ۱۸

 . ۱۹ص  –

 .  ۳۲۳ص   –  ۸منبع  –  ۱۹

 . ۱۲۹ص   –  ۱منبع  –  ۲۰

 فصل سوم 

 . ۱۳۳ص   – فلسفی -های اقتصادی نوشته دست  –  ۱

 . ۱۳۴ص   – جا همان  –  ۲

 .  ۲۰۵ص   – جا همان  –  ۳

 .  ۱۹۰ص   – جا همان  –  ۴

 . ۱۹۱ص   – جا همان  –  ۵

 ۱۹۰ص   – جا همان  –  ۶

 . ۱۰۸ص   –  ۱سرمایه، ج  – مارکس  –  ۷

 تاکیدات از مارکس.   ۱۹۸ –  ۱۹۷ص   –  ۱منبع   –  ۸

 . ۱۹۶ص   – جا همان  –  ۹

 . ۱۹۶ص   – جا همان  –  ۱۰

 . ۱۹۰ص   – جا همان  –  ۱۱

 . ۱۹۷جا ص  همان  –  ۱۲

 . ۱۲۲به نقل از نظریه ارزش مارکس نوشته روبین، فارسی ص  –  ۳مارکس، سرمایه، ج  –  ۱۳

 . ۱۸۹ص   –  ۱منبع  –  ۱۴
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ی  ی هیئت مصرفی غریزه دهندههای تشکیل یکی از انگیزه   بستگی یا درگیرماندن   –تثبیت    –  ۱۵
  جنسی که به معنای عدم رشد کافی شخصیت از   – گسترش روانی    ای آغازین از در مرحله   جنسی و 

ها چیزی سفت و  ی آن وسیله ه هائی که بکلی فرایند   بعضی جهات عاطفی و احساسی است. به طور 
موقعیت ثابت در مدد کاری اجتماعی. این    حفظ چیزی در گردد. عمل  ناپذیر می انعطاف   محکم و 

به شکل سرسپرده که  است  انحراف عاطفی  نوعی  به کسی، معموآل  گاصطالح  نسبت  افراطی  ی 
 شود.  مادر، ظاهر می 

 . تاکیدات از مارکس. ۱۷۵ص   –  ۱منبع  –  ۱۶

 . تاکیدات ازمارکس. ۱۹۴  – ۱۹۳ص   – جا همان  –  ۱۷

این    « اخالق  زناشوئی و »ش به نام  اجالب آن است که فیلسوفی چون برتراند راسل در کتاب  –   ۱۸
 کند. دگرگونی را مثبت و آن را گسترش دموکراسی ارزیابی می 

 . GDV  ،۲۰۱۹ ،۶منبع  –  ۱۹

 چشم اندازها 

 . GDV   ،۲۰۱۹  ،۶ – منبع  –  ۱

 تاکیدات ازمارکس.    - ۱۷۴ص   – ها  نوشته دست  – مارکس  – 2

 ، بزبان آلمانی. ۱۱۱ص   –  ۲۶انگلس ج  – مارکس  – 3

 


