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 تر استداری آسانتصوِر پایاِن دنیا از تصوِر پایاِن سرمایه؛ 1
 

، یعنی 2شخصیِت کالیو ُاِون، 1فرزنداِن بشرن آلفونسو کواُر  2006های کلیدِی فیلم سال در یکی از صحنه
به ترکیبی از ساختماِن حکومتی و  اکنونکند، در جایی که تئو، در نیروگاِه َبِترسی دوستی را مالقات می

پیکاسو، خوِک بادشوی  گرنیکایآنژ، میکل داوودِ  -کلکسیوِن خصوصی تبدیل شده. جواهراِت فرهنگی 
و یک میراِث قدیمی  شدهکه خودش یک مصنوِع بازسازید نشوداری میدر ساختمانی نگه -فلویدپینک

ای که نازایِی اندازیم. آثاِر فاجعهبه زندگِی الیِت ثروتمند میدرطوِل فیلم که ست است. این تنها نگاهی
پرسد: کند: یک نسل است که هیچ کودکی به دنیا نیامده. تئو میمی پارههمگانی به بار آورده این تصویر را 

های بعدی درکار نیست که دیگر نسل« ها چه اهمیتی داره اگه کسی باقی نمونه که ببینه؟ینی اهمه»
 «. کنم بهش فکر نکنمسعی می»جویِی نهیلیستی است: پاسخ نوعی لذتها را بهانه کرد. بتوان آن

این همان . دارِی متأخر اختصاص داردهمتاست که دقیقًا به سرمایهبی رواز آن فرزنداِن بشردیستوپیای 
آید یی به نمایش درمیسناریوی توتالیتاریِن همیشگی نیست که منظمًا در پوستیِن دیستوپیای سینما

بر اساِس   کواُرنتایگ را ببینید(. در ُرماِن پی. دی. جیمز، که فیلِم ی جیمز مک3تاندِ وی فور وِ  )برای مثال
خودخوانده درآمده است، اما « سرپرسِت »آن ساخته شده، دموکراسی تعلیق شده و کشور تحِت زعامِت یک 

دانیم، ممکن است اقداماِت تا جایی که ما می کند.ها عبور میی اینفیلم، زیرکانه از کناِر همه
 ظاهردر  هاجرایی شده باشند کای خورند دروِن نظاِم سیاسیچشم میجا بهای که همهاقتدارگرایانه

سازِی ما را برای چنین تکاملی آماده ساخته است: ُنرمال 4«جنگ علیه ترور»دموکراتیک باقی مانده است. 
کردِن بساِط تمهیداتی که برای مقابله با بحران پهن شده بود کند که در آن َجمعموقعیتی ایجاد می بحران۫

  یابد؟(.زمانی پایان میجنگ چهآخر شود )تصور میغیرقابِل 

                                                           
1 Children of Men 

ویکم، استفاده در این عنوان کاربرد کنایی دارد، زیرا در قرن بیست Menی توان ترجمه کرد. استفاده از کلمهنیز می« فرزنداِن مردان»عنواِن این فیلم را 
نازایی سراسر  حیِث ولیبرال از کند که فرهنِگ نئما یادآوری میی مستتر در این عنوان بهجای نوِع بشر دیگر رواج چندانی ندارد. کنایهاز این کلمه به

 اندست که فرزنداِن این فرهنِگ مردانه ساختهکنیم جهانیمردانه است، و جهانی که در این فیلِم دیستوپیک نظاره می
2 Clive Owen 
3 V for Vendetta 

های امپریالیستِی خود در کشورهای ی نخست این قرن برای نامگذارِی دخالتویژه در دههها بهست که آمریکاییعنوانی «جنگ علیه ترور» 4
 کار بردند.مسلمان به
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اندازد که به فردریک جیمسون و اسالُوی ژیِژک ای مییاِد جملهناخواسته ما را به فرزنداِن بشرتماشای 
خوبی ی کوتاه بهتر است. این جملهداری آسانشود: تصور پایاِن جهان از تصوِر پایاِن سرمایهمی نسبت داده

داری تنها نظام سرمایه فقطنهجایی که کند: این حِس همهرا منعکس می« رئالیسِم سرمایه»منظوِر من از 
منسجم برای آن غیرممکن جایگزینی  تصورِ چنین اکنون پذیر است، بلکه همسیاسی و اقتصادِی توجیه

فجایعی که  -ورزی هایی بودند برای همین تخیلهای دیستوپیایی تمرینها و ُرمانزمانی فیلماست. 
چنین  فرزنداِن بشری روایِی ظهور اشکاِل متفاوِت زندگی بودند. در زمینهکشیدند پیشتصویر میبه

ی جهان ما شبیه است تا به جایگزینی برای یافتهوخامتتر به امتداِد جهانی که تصویر شده بیشنیست. 
دیگر وان با یکعنهیچالعاده و سرمایه بهآن. در جهاِن این فیلم، ماننِد جهاِن خودمان، اقتدارگرایِی فوق

 فرزنداِن بشرکنند. در زیستی میای همهای زنجیرهشاپهای بازداشت و کافیناسازگار نیستند: کمپ
ی وانهاده شده )یک صحنه نشده و حیواناِت مزاحم۫آوریهای جمعتروک است، و به زبالهفضای عمومی م

ها، نئولیبرالشود(. گوزنی درحاِل یورتمه رفتن دیده می د وگذرای مخروب میویژه پرطنین دروِن مدرسهبه
م امیدوارِی رغاند ولی، علیدار، تخریِب فضای عمومی را جشن گرفتهسرمایه هایرئالیستبهترین 
برداری رفتِن دولت نیست، تنها اتفاقی که افتاده نوعی نقابخبری از تحلیل فرزنداِن بشرشان، در رسمی

گویم امیدهای "رسمی" زیرا کارکردهای نظامی و پلیسِی آن است )مییابِی ی دولت و مرکزیتاز چهره
کند. لحاِظ ایدئولوژیک آن را تقبیح میبه[ ]در فضای عمومینئولیبرالیسم پشِت پرده به دولت تکیه کرده و 

های العاده آشکار شد، زمانی که به دعوِت ایدوئولوگفوق 2008این واقعیت در زماِن بحراِن بانکِی سال 
 (.شتافتنئولیبرال، دولت به نجاِت نظام بانکی 

تر دارد نه در انتهای راه منتظرمان نشسته و نه کاماًل اتفاق افتاده است، بلکه بیش بشرفرزنداِن ی فاجعه
رسد، بلکه باِر مشخصی وجود ندارد؛ دنیا با صدای بنگ به پایان نمیی فاجعهشود. هیچ لحظهزیسته می
بوده؛ علِت  داند علِت این فاجعه چهپاشد. کسی چه میتدریج فرومیگسلد، و بهمیزند، ازهمچشمک می

بازِی موجودی بدطینت رسد هوسنظر میآن در گذشته مدفون شده، و چنان مطلقًا از حال جداست که به
 طِی تواند این پژمردگی تنها می شود.ای منفی، نفرینی که با هیچ دعایی آمرزیده نمیبوده است: معجزه

فایده است؛ تنها بینی است. ُکنش بی پیشی خوِد طلسم غیرقابِل اندازهای بهبود یابد که درست بهمداخله
 اند. پناهان، تکثیر شدهامیدوارِی غیرعاقالنه عاقالنه است. خرافات و دین، نخستین پناهگاِه بی

ی جابجایِی مثابهاما خوِد فاجعه چه؟ واضح است که مضموِن مرکزِی نازایی را باید استعاری فهمید، و به
طلبد که با مفاهیِم فرهنگی خوانده میاستدالل کنم که این تشویش  خواهممی دیگر. نوع تشویِش یک 
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تواند بدون امِر نو دوام آَوَرد؟ چه کند این است: یک فرهنگ چقدر میشود، و پرسشی که فیلم مطرح می
 ها دیگر نتوانند شگفتی بیافرینند؟وسالسنشود اگر کممی

تر فرارسیده است، به این اندیشه که کاماًل محتمل است پردازد که پایان پیشبه این ظن می بشرفرزنداِن 
درکار « شگفتِی امِر نو»ی تکرار و جابجایی باشد. آیا ممکن است گسست و که آینده تنها دربرگیرنده

 امرِ به « رمِق مسیحاییکم»انجامند: امیِد هایی معمواًل به نوعی نوساِن دوقطبی میچنین تنش نباشند؟
ای هرگز رخ نخواهد یابد به این اعتقاِد سرشار از بدگمانی که هیچ چیِز تازهی راه استحاله میدر ادامه نو

چندوقت قبل اتفاق  -شود می منتقل «واپسین رخداِد پرشکوه»به  5«رخداِد پرشکوِه بعدی»تمرکز از  داد.
 افتاد و واقعًا چقدر عظمت داشت؟ 

مضموِن مرکزِی نازایی  خورد. به هر روی، این فیلممی چشماس. الیوت به تی. بشرفرزنداِن ی زمینهدر پس
ی ، به قطعاِت پراکنده«شنتینتی ش 7نتیَش »ی پایانِی فیلم، نوشته به ارث برده است. 6هرز سرزمینرا از 

-های الیوتی دیگر نگرانی هاینشانهتر مرتبط است تا به آرامِش اوپانیشادها. شاید بتوان الیوت ببیش
پیش از در این مقاله بود که الیوت، یافت.  بشرفرزنداِن را در  - «سنت و استعداِد فردی»ی[ ]مقالهالیوِت 

چه تاکنون امِر ُمدَون و امِر تازه را وصف کرد. امِر تازه خود را پاسخی به آنی متقابل میاِن هارولد بلوم، رابطه
شده ناچار است خود را در پاسخ به امِر تازه از کند؛ در همین حال، امِر تثبیتتثبیت یافته است معرفی می

ت رد. سن  گینو پیکربندی کند. مدعای الیوت این بود که خشکیدگِی آینده حتی گذشته را هم از ما می
فرهنگی که صرفًا محافظت شود اساسًا  هیچ ارزشی ندارد اگر دیگر بر سر آن رقابت نباشد و اصالح نشود.

 فرهنگ نیست. 

خویِی آگین بوده علیه درندهکه زمانی فریادی دردناک و خشم -ی پیکاسو در فیلم گرنیکاسرنوشِت 
اش در فیلم، یعنی دارینمونه است. مانند مکاِن نگه - ها، و اکنون به یک دیوارآویز بدل شدهفاشیست

اعطا « مانندتمثال»به آن جایگاِه  کند[، تنها زمانیعنواِن نیروگاه کار نمی]نیروگاِه[ َبترسی ]که دیگر به
ای ای، مادامی که چشماِن تازهای جدا شده باشد. هیچ شیِء فرهنگیوزمینهشود که از هر کارکرد یا متنمی

 اش را حفظ کند. تواند قدرتنگریستن به آن وجود ندارد، نمیبرای 

ی نزدیِک ای، نیاز نیست منتظِر آیندهفرهنگ به قطعاِت موزه ی عناصرِ استحالهی این برای مالحظه
 بندی و مصرِف کِل تاریِخ ی طبقهتا حدی ناشی از شیوه رئالیسِم سرمایهبمانیم. قدرِت  بشرفرزنداِن 

                                                           
5 The Next Big Thing 
6 The Wasteland 

 معنای آرامِش درونی.به 7
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تواند به هر شیء فرهنگی، اعم که می است آن« نظاِم تعادلِ »یکی از آثار  ؛ستداریسرمایه دسِت گذشته به
قدم  8بریتیش میوزیمارزش پولی نسبت دهد. اگر در سرمایه های مذهبی، پورنوگرافی یا کتاِب از تمثال

اند که گویی غنائمی هستند انباشته شان کنده شدههایجهانبزنیم، یعنی جایی که اشیاء چنان از زیست
در  دست خواهیم آورد.ی یک فضاپیمای مهاجم، تصویری قدرتمند از عملکرِد این فرآیند بهبر عرشه

ای پیشین عینًا به ُسخره گرفته هشناسانه، باورهای فرهنگییدگرگونِی اعمال و مناسک به صرِف اشیاء زیبا
نوِع خاصی از  رئالیسِم سرمایهبنابراین سازد. بدل میمصنوعات ها را به شوند، و این دگرگونی آنمی

مانیفست نفسه است. چنان که خوِد مارکس و انگلس در تر شبیه رئالیسم فینیست؛ بیش رئالیسم
 مالحظه نمودند، کمونیست

گرایِی های مذهبی و شوروشوِق شهسوارانه و احساساتترین شوریدگیملکوتی[ سرمایه]
های خودپرستانه غرق ساخته است. ارزِش ی حسابگریزدههای یخنافرهیخته را در آب

شماِر اعطاشده و های بیجای آزادیشخصی را به ارزِش دادوستد تبدیل ساخته، و به
یعنی تجارِت آزاد را برقرار ساخته است. در یک کالم، ناپذیر تنها یک آزادِی ناسنجیده، فسخ

ی شرمانه، سرراست و ددمنشانه را جایگزیِن استثماری کرده که در لفافهاستثماِر ُعریان، بی
 9اوهاِم مذهبی و سیاسی پیچیده شده بود.

رجای ب یافتگِی نمادیندر سطح منسک یا ظرافت ،پس از فروپاشی باورها ست کهداری چیزیسرمایه
ها سالنه از میاِن مخروبهتماشاگری که سالنه–کنندهماند چیزی نیست جز مصرفچه باقی میماند، و آنمی

 گذرد.و آثاِر باستانی می

 رئالیسِم سرمایههای گری، یکی از خاصیتشناسی، از درگیری به نظارهییاما این تغییر از باور به زیبا
های ما را از "انتزاعاِت مرگباِر" ملهم از "ایدئولوژی»با این ادعا که سرمایه به قوِل َبدیو، شود. قلمداد می

رویکرِد . کرده است دفعرا  هاباور ذاتِی زند که مخاطراِت ، خود را سپری جا می«گذشته" نجات داده
های تعصِب از وسوسهمدرن تعلق دارد، بناست ما را دارِی پستآمیز، که به سرمایهگذارِی طعنهفاصله
مان بهایی ناچیز است که شود که پایین آوردِن سطِح انتظاراتفکرانه مصون نگاه دارد. به ما گفته میکوته

 ی بدیو:خواهی بپردازیم. بنا به مالحظهباید در ازای محافظت شدن از ترور و تمامیت

                                                           
8 British Museum 

 .279، ص 1380، انتشاراِت آگه، بهار سال 150مانیفست پس از ن در: ی حسِن مرتضوی و محمود عبادیابرگرفته از ترجمه 9
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ُکِل وجود در آن که  -بر شدیدًا نابرا و کنیم، وضعیتی وحشیانهما در یک تناقض زندگی می
شود. هواداراِن نظِم آل به ما قالب میعنواِن ایدهبه -گردد میتنها برحسِب پول ارزیابی 

العاده بخوانند. پس آل یا خارقشان آن را ایدهکاریتوانند برای توجیه محافظهمستقر نمی
 گویند که مطمئناً یاند تا بگویند که هرچیزی جز این ناگوار است. مدرعوض، بر آن شده

اقبال هستیم که در حال خوشوکمال نیک زندگی کنیم. با اینتوانیم در وضعیتی تمامنمی
ریز بهتر های خونوکراسِی ما کامل نیست. اما از دیکتاتوریبریم. دمسر نمیشرایِط َشر به
گذاریم میبار نیست. اما مانند استالینیسم جنایتداری ناعادالنه است. است. سرمایه

و  های نژادپرستانهاعالمیه 10ها آفریقایی از ایدز بمیرند، اما ماننِد میلوشویچمیلیون
شان را کشیم، ولی گلوهایمان میها را با هواپیماهایعراقی کنیم.گرایانه صادر نمیملی

   بریم، و الخ. دهند با چاقو نمیانجام می 11چه در روانداماننِد آن

پندارد هر وضعیِت مثبت و هر انساِن افسرده، که می یمسلکانهکلبیبا نظرگاِه « رئالیسم»جا در این  
    ست خطرناک، تناظر دارد.امیدواری وهمی

تردید پس از مارکس گیراترین روایت بوده است، داری، که بیشان از سرمایهلوز و گتاری در روایتدُ 
کند. های اجتماعِی قبلی را تهدید میکنند که تمام نظامتعریف میداری را نوعی بالقوگِی تاریک سرمایه

یا همان نجاستی است که جوامِع َبْدوی و فئودالی « چیِز ناگفتنی»ها، سرمایه همان به استدالِل آن بنا
 همراهزدایِی عظیم از فرهنگ رسد، با تقدسداری واقعًا فرا میزمانی که سرمایه«. کردندپیشاپیش دفع می»

فرما نیست؛ برعکس، تماِم رمزورازهای ای بر آن حکم. نظامی است که دیگر هیچ قانوِن متعالیاست
های ها را هرکجا که خواست از نو مستقر سازد. کراندارد، با این هدف که آنچنینی را از میان بر میاین

کاری تعریف )و و بداهه گراییها با عملکنند. این کرانداری را احکاِم صادره تثبیت نمیسرمایه
با همین  13فیلِم جان کارپنتر 12«موجودِ »داری را به چیزی مانند این واقعیت سرمایه شوند.بازتعریف( می
چه با آن در تماس شکل، که قادر است هرآنکند: یک موجودیِت هیوالگون و کاماًل خمیریعنوان شبیه می

ست از ای هزاررنگینقاشی»لوز و گتاری، سرمایه ی دُ تهطبِق گفقرار گیرد را جذب کند و دگرگون سازد. 
رسد که به نظر میای عجیب است از امِر فوِق مدرن و امِر باستانی. ؛ ملغمه«چه تا کنون وجود داشتههرآن

های دلوز و گتاری، تکانه اسکیتزوفرنیِ داری و سرمایهاز نوشته شدِن دو جلِد  های پسدر سال

                                                           
10 Milosevic 
11 Rwanda 
12 The Thing 
13 John Carpenter 
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فرمایِی نیروهای اند، و فرهنگ به حکمداری به ]نظاِم[ مالی محدود بودهسرمایه 14یقلمروزدایانه
 وانهاده شده است. 15قلمرویابیباز

خود چیز جدیدی نیست. خودِی ، بهنخواهد بودای درکار البته این ناخوشی، این احساس که هیچ چیِز تازه
صدا درآورد گرفتار بدنامی که فرانسیس فوکویاما شیپوِر آن را به« پایاِن تاریِخ »در دیواِر برلین،  سقوِط پس از 
صورِت گسترده دارِی لیبرال به قله رسیده است، بهممکن است تِز فوکویاما، که تاریخ با سرمایهشدیم. 
در سطِح ناخودآگاِه فرهنگی پذیرفته شده، و حتی فرض گرفته ]این تز[ تمسخر شده باشد، اما  یمایهدست
رسیده است، حتی در زمانی « واپسین کرانه»با این حال، باید به یاد داشت که این ایده که تاریخ به شود. می

اش از آزار ی درخشانکه مدینه صرفًا اعالِم پیروزی نبود. فوکویاما هشدار داد که فوکویاما آن را مطرح کرد
ای باشند تا مارکسی. برخی تر نیچهکرد این اشباح بیشو اذیِت اشباح مصون نخواهد بود، ولی تصور می

را وصف « اشباِع کامِل یک دوران با تاریخ»هایی هستند که های نیچه هماننگرترین صفحاِت نوشتهاز آینده
با خودش  مواجههشود یک دوران در چنین اشباعی[ باعث می»]شت: نو نابهنگام تأمالِت او در  کنند.می

که از این هم  گرایش یابدی مسلکانهنوعی ُخلِق کنایِی خطرناک پیدا کند، و نتیجتًا  به ُخلِق کلبی
گرِی جداافتاده است، جای ، که نوعی نظاره«وطنیجهان]سلوِک[ الس زدن با »که در آن ، «تر استخطرناک
چیز را دیده، اما دقیقًا نیچه، که همه« واپسین انساِن »گیرد. این است وضعیِت مشارکت را میدرگیری و 

 انحطاط و سستی شده. گرفتارِ  ،زیاده خاطِر همین آگاهِی به

موضِع فوکویاما از برخی جهات انعکاِس موضِع فردریک جیمسون است. مشهور است که جیمسون مدعی 
است. او استدالل کرد که درماندگِی آینده « دارِی متأخرنگِی سرمایهمنطِق فره»مدرنیسم شد که پست

ی التقاط گویی صحیِح او، تحِت سلطهمدرن است که بنا به پیشی فرهنگِی پستی یک صحنهدهندهقوام
مدرن ی میاِن فرهنِگ پستی رابطهکه جیمسون دربارهبا توجه به این گیرد.و تجدیِد جیاِت مذهبی قرار می

ای ارائه کرده است، کنندهفوردی( استدالِل قانعاداری مصرفی )یا پسگرایشاِت مشخصی در سرمایه و
از برخی جهات این حرف  نیست. رئالیسِم سرمایهنظر برسد که اصاًل نیازی به مفهوم ممکن است به
شکلی که توسِط مدرنیسم، بهتواند ذیِل عنواِن پستمینامم می رئالیسِم سرمایهچه من آندرست است. 

سازی، ی جیمسون برای شفافرغِم کاِر قهرمانانهحال، علیبا اینجیمسون تئوریزه شده، قرار گیرد. 
اقتضای موضوع ولی اش، بهبرانگیزی باقی مانده است، که معانییت جدالغامدرنیسم مفهوِم بهپست

برخی از ام استدالل کنم که تر، مایلاز این مهمسامان و متکثر هستند. یبدوِن کمک به فهِم آن، ب

                                                           
14 deterritorialization impulses 
15 reterritorialization 
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اند که ]باید گفت[ فرآیندهایی که جیمسون وصف و تحلیل کرد، اکنون چنان وخامت یافته و ُمزِمن شده
  اند.تغییری نوعی را از سر گذرانده

ی در دهه مدرنیسم ترجیح دهم.را به پست رئالیسِم سرمایهشود من عبارِت نهایتًا، سه دلیل باعث می
مدرنیسم را مطرح ساخت، حداقل ی پست، زمانی که جیمسون برای نخستین بار تِز خود درباره1980
نوعی احساِس  چه اکنون با آن مواجهیماما آن داری وجود داشت.سیاسی برای سرمایه آلترناتیوِ اسمًا، 

، 1980ی ناشی از[ سترَونِی فرهنگی و سیاسی است. در دههتر و بسیار فراگیرتِر ]خشکیدگِی عمیق
در بریتانیا، اش. ی فروپاشیهنوز وجود داشت، البته در آخرین مرحله« سوسیالیسِم واقعًا موجود»

کاماًل برمال  1985و  1984های ای چون اعتصاِب معدنچیان در سالهای آنتاگونیسِم طبقاتی در حادثهگسل
، که ُبعِد نمادیِن آن حداقل رئالیسِم سرمایهی مهمی بود در گسترِش چیان لحظهشد، و شکسِت معدن

تعطیلِی معادن دقیقًا بر این اساس مورد حمایت قرار گرفت که باز  اش مهم بود.ی آثاِر عملیاندازهبه
راِن ُرمانِس چیاِن در نقِش آخرین بازیگننبود، و معد« بینانهلحاِظ اقتصادی واقعبه»ها داشتِن آننگه

جنگیدند و آن را  رئالیسِم سرمایهای بود که برای دوره 1980ی پرُمکافاِت پرولتاریا ظاهر شدند. دهه
مختصرترین و مفیدترین  -« آلترناتیوی وجود ندارد»مستقر ساختند، زمانی که دکتریِن مارگارت تاچر که 

 16بخشو خودتحقق بارخشونتبه یک پیشگویِی  - متصور شد رئالیسِم سرمایهتوان برای شعاری که می
 .گردید مبدل

مدرنیسم با ی پستکاِر جیمسون دربارهی نوعی رابطه با مدرنیسم بود. مدرنیسم دربردارندهثانیًا، پست
خاطِر که مدرنیسم صرفًا بهامثاِل آدورنو گرامی داشته بودند، این شروع شد که ایی ایدهدرباره ستجس  

درعوض، چیزی که جیمسون مشاهده کرد های انقالبی است. اش دارای ظرفیتای صوریهنوآوری
های تکنیک یناگهانظهوِر )برای مثال،  های مدرنیستی با فرهنِگ عامهآمیزی موتیفعبارت بود از درهم

سازِی اشکاِل مدرنیستِی مشخص، اصوِل زمان با جذب و کاالییهم .(ورئالیستی در تبلیغاِت تجاریس
به ناِم  - صداییپایین و مبتنی بر تک–به–باالگرایی و الگوی فرهنگِی باور به نخبه -عقایِد مدرنیسم 

گونه دیگر این رئالیسِم سرمایهبه چالش کشیده و کنار گذاشته شدند. « کثرت»، و «گوناگونی»، «تفاوت»
کند: ِی مدرنیسم را بدیهی تلقی میسپراندازبرعکس،  بلکه گذارد،مدرنیسم را به نمایش نمی با نبرد

ی یک سبِک مثابهصورِت ادواری بازگردد، اما تنها بهتواند بهمدرنیسم اکنون چیزی است که می
 آلی برای زیستن. چون ایدهزده، و نه هرگز همی یخشناسانهییزیبا

                                                           
16 self-fulfilling 
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داری ، سرمایه1970و  1960های ثالثًا، یک نسِل کامل از زماِن فروپاشِی دیواِر برلین گذشته است. در دهه
داری و جذِب انرژی از بیرون مواجه شود. درواقع، اکنون مشکْل ی چگونگِی نگهناچار بود با مسئله

رونی، در غیاِب ]یک دنیای[ ی چیزهای بیی مقابِل این است؛ پس از کامیابِی کامل در جذِب همهنقطه
سال در  20تواند عمل کند؟ برای اکثِر افراِد زیِر داری چگونه میخارجی برای استعمار و مصادره، سرمایه

داری بدوِن داری دیگر حتی مسئله هم نیست. سرمایهاروپا و آمریکای شمالی، نبوِد آلترناتیو برای سرمایه
زده گزارش دهد کند. جیمسون عادت داشت وحشتذیر را اشغال میپهای امِر اندیشهقید و محدوده افق

داری حیاِت اکنون، این واقعیت که سرمایهداری چگونه به ُکنِه ناخودآگاه رسوخ کرده است؛ که سرمایه
ی اظهارنظر هم که دیگر شایسته شودجمعیت را استعمار کرده است چنان بدیهی تلقی می 17رؤیایِی 
و سرشار از  18ی نزدیک وضعیتی ازلیکننده خواهد بود که تصور کنیم گذشتهاهخطرناک و گمر نیست.

سازی در تولیِد فرهنگ در سراسِر قرِن بیستم ست که نقِش کاالییامکاناِت سیاسی بوده، بنابراین ضروری
، میاِن 20انحاللو  19ِدتورِنمانی قدیمی میاِن مبارزهرسد عمِر نظر میبهاما  خاطر داشته باشیم.را به

رسید نظر میچه اکنون با آن مواجهیم تلفیق موادی که قباًل بهسر آمده باشد. آنتلفیق، بهواژگونگی و 
بندی دستی در قالبهاست: پیشی آن21دستانهپیش گیریِ قالبسازی دارند نیست، بلکه ظرفیِت دگرگون

رانه. برای مثال، تأسیِس نواحِی فرهنگِی دادادن به امیال، آرزوها و امیدها توسِط فرهنِگ سرمایهو شکل
طلبی تِر عصیانگری و رقابتهای قدیمیرا نظاره کنید. ژست« مستقل»یا « آلترناتیو»ی شدهتثبیت

]صفاتی چون[ گیرند. شوند چنان که گویی نخستین بار است که مورد استفاده قرار میانتها تکرار میبی
هایی دروِن ها سبکاصلی اشاره ندارند؛ بلکه اینرج از فرهنِگ جریانبه چیزی خا« مستقل»یا « آلترناتیو»

[ موسیقِی  کس بیش از ُکرت کوبین و ]گروهِ آن هستند. هیچغالِب های جریاِن اصلی، و در حقیقت سبک
هدِف کوبین صدای ِرخَوِت وحشتناک و خشِم بیبست )و مبارزه با آن( نبود. تجلِی این بن نیروانا
دلسردِی نسلی شد که پس از ]پایاِن[ تاریخ از راه رسیده بود، نسلی که هر حرکت آن، پیش از  یزدهمالل
دانست که چیزی نیست شد. کوبین میبینی، رهگیری، و خریدوفروش میپیش که واقعًا انجام شود،آن

ی یک اعتراض ای به اندازههیچ برنامه ام. تی. وی.دانست برای ای دیگر از همین نمایش، میجز تکه

                                                           
17 dreaming life 
18 prelapsarian state 
19 détournement 

رسمًا  1950ی گرایان در دههالملِل موقعیتای تازه مبتنی است. بینوزمینهتر دروِن متنای که بر استفاده از مواِد حاصِل از آثار قدیمیتکنیِک هنری
 به شرح و تدقیق این تکنیک پرداخت. 

20 recuperation  

  متعارِف هنِر کاالیی جوامع بورژوایی. هایلحاِظ سیاسی رادیکال دروِن قالبهای بهمعنای گنجاندِن ایدهبه
21 precorporation 
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بستی ست که از قبل رقم خورده. بنایاش کلیشهدانست که هر حرکتجذاب نیست؛ می ام. تی. وی.علیه 
که کوبین را از پای انداخت دقیقًا همان است که جیمسون وصف کرده بود: درست مثِل کلیِت فرهنگ 

ه در آن نوآورِی سبکی دیگر ممکن نیست، ]جهانی که[ تنها در جهانی یافت ک»مدرن، کوبین خود را پست
ی گفتن با ماسک و با َنَفِس صداهایی که دروِن یک موزههای مرده است، سخنکاِر ممکن در آن تقلید از سبک

معنای شکست است، زیرا موفقیت صرفًا یعنی جا حتی موفقیت نیز بهاین«. اندخیالی جمع شده
شناختی و عمیِق ای که بتواند این سیستم را تغذیه کند. اما وحشِت هستیازهشدن به گوشِت تتبدیل
بر صحنه ظاهر شد نوعی راِک تقلیدکارانه بود که بدوِن  کوبینچه پس از تعلق دارد؛ آن هاگذشتهبه  انیروان
 کرد. اشکال گذشته را بازتولید می تنِش عصبی۫گونه هیچ

در همان  .اِی موسیقِی راک بودی یوتوپیایی و پرومتههابلندپروازی شکست و انحالِل تأییِد مرِگ کوبین 
اش دقیقًا هاپی که موفقیِت جهانیگرفت، هیپقرار می هاپهیپالشعاِع تزماِن مرِگ او، راک داشت تح

بخِش بزرگی از در دسِت سرمایه است که قباًل به آن اشاره کردم. دستانه بهگیرِی پیشنشانگِر همان قالب
جوانان بتواند چیزی را تغییر دهد جای خود را به  که فرهنِگ به این« دالنهساده»هر امیدوارِی  ،هاپهیپ

در یک  22سایمون رینولدزداده است.  «واقعیت»یافته از رحم و تقلیلای بی متهورانه با نسخهشدِن سرشاخ
 نوشت: وایِری در مجله 1996ی سال مقاله

که  کاری استدو معنا دارد. نخست موسیقِی اصیل و عاری از سازش« واقعی»هاپ، در هیپ
]ِـ موسیقی[ برای سهولت در برقراری صنعِت موسیقی یا به زیباسازِی پیام به معامله با 

چنین بدان معناست که خوِد هم« واقعی»دهد. عالوه بر این، با مخاطب تن نمی ارتباط
دارِی متأخر را بازتاب ثباتِی اقتصادِی سرمایهدسِت بییافته بهقوام« واقعیِت »موسیقْی 

افزایش و آزار و اذیِت جوانان شده را، و مراقبِت پلیسِی روبهسازیدهد، نژادپرستِی نهادیمی
هایی که در واکنش به یعنی مرِگ امِر اجتماعی: یعنی اَبرشرکت« واقعی»دسِت پلیس را. به

دهند، بلکه... افزایِش نرِخ  سودشان دستمزدها و مزایا ]ی نیروی کار[ را افزایش نمی
 وقتاز اشتغاِل نیمهکنند )اخراِج نیروی کار دائمی با هدِف خلِق جریانی سیال تعدیل می

 و کارگراِن آزاد بدون مزایا یا امنیِت شغلی(. 

بود که  - «امِر غیرسازشکارانه» - هاپهیپ درامِر واقعی  یاولیهاین معنای  پذیرِش نهایتًا، نفِس 
 دارِی متأخر، را ممکن ساخت.ثباتِی اقتصادِی سرمایهشدِن آساِن آن به دومین معنا، یعنی واقعیِت بیجذب

                                                           
22 Simon Reynolds 
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بازارپسند از آب درآمده است. رِپ گانگستری نه چنان که دارِی متأخر شدیدًا هاپ در سرمایهاصالِت هیپ
اش دهد و نه چنان که منتقدانگویند صرفًا شرایِط اجتماعِی از قبل موجود را انعکاس میاش میطرفداران

دارِی میداِن اجتماعِی سرمایه هاپ ومداری که هیپ. سادگی علِت آن شرایط استکنند بهاستدالل می
دهد امکان می رئالیسِم سرمایهبه است که  ستمسیرهایییکی از  رسنددیگر میمتأخر از طریِق آن به یک

ای چون های گانگستریهاپ و فیلممیاِن هیپقرابِت  .گردد بدلای اسطوره–ی ضدبه نوعی اسطوره
 23جاییهمه هایقصهو  خوب رفقای، انباری هایسگ، پدرخواندههای ی فیلم، مجموعهزخمیصورت

که مانتالیستی و دیدِن دنیا چنانهاست مبنی بر پاره کردِن حجاِب توهماِت سانتیناشی از ادعای مشترک آن
یافته. جرمیِت عمومیتیک جنِگ هابزِی همه علیه همه، یک نظاِم ]ُمَقِوم[ استثماِر دائمی و م« : واقعًا هست»

که در آن "سگ یعنی مواجهه با وضعی طبیعی  24پرداختن به واقعیت"»"هاپ نویسد که در هیپرینولد می
  بازنده خواهند بود.اکثرًا در آن که  وضعیو نهایتًا،  ای یا بازنده،خورد"، که در آن یا برندهسگ را می

 27ویلرُ اِ های جیمز و در رمان 26های مصوِر فرانک میلرتوان در کتابرا می 25نوآر-بینِی نئوهمین جهان
خود را ناظراِن  میلر و ِالروی. خوَردمی چشمبهکلفتی زدایِی تؤام با گردننوعی اسطورهدو در آثاِر اینیافت. 
های اخالقِی ظاهرًا خواهند جهان را طوری زیبا جلوه دهند که دروِن دوگانهزنند که نمیقدمی جا میثابت
جا تأکیِد انحصاری بر های جنایِی سنتی بگنجد. در اینها و رمانهای مصوِر ابرقهرمانی کتابساده

نه تضعیف، هرچند اصراِر  کندرا تحکیم می« نیبیواقع»نحوی از انحاء ، بهفرومایگیاز وحشِت ناشی 
یابد. مایک ی تقلیدی میسرعت جلوهرحمی، خیانت و وحشیگری در هر دو نویسنده بهآمیز بر بیمبالغه

در سیاهِی مطلِق او، نوری وجود ندارد که سایه بیندازد، و »ی الروی نوشت: درباره 1992دیویس در سال 
شود. نتیجه بسیار شبیه است به بافِت اخالقِی جایی تبدیل میپاافتاده و همهَشر به امری َجَدلی، پیِش 

یا حتی  ،خشم آَوَردبه کسی را طوری که دیگر نتواندبه ،ازحد از فسادریگان: اشباِع بیش–واقعِی دوراِن بوش
دیویس این فرض کارکرد دارد:  رئالیسِم سرمایهشدگی برای حسبا این حال، خوِد این بی«. توجه برانگیزد

  28«.هاهوموریگانوسبرآوردِن »عبارت بوده از « ِال. ِای. نوآرشاید نقِش »که  سازدمیمطرح نیز را 
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ساخته شدند.  1950و  1940های که عمدتًا در دهه ستهای جنایِی هالیوودیمشخصی از فیلم ناِم ژانرِ )سیاه( ی نوآر و تبعًا کلمه« نوآرفیلم» ترکیب 25
 رود.کار میهای جنایِی جدیدتر( بهفیلمبرای اشاره به های متأخرتر )و حتی ها در دورانمعمواًل برای اشاره به امتداِد فضای آن فیلم« نئونوآر»ی کلمه

26 Frank Miller 
27 James Ellroy 

بر فرهنِگ « رئالیستی»ی این محصوالِت سیطره خاطرِ ای بهتا اندازه 1980ی قانونی از ابتدای از دهه منظور این است که شاید گسترِش فسادِ  28
  باشد. تسهیل شدهنئولیبرال 



 

 اگر یک اعتراض سازمان دادی و همه آمدند چه؟؛2
 

 - سرمایه العاده بافوق هویتِی همشکِل نوعی به رئالیسِم سرمایهلروی، مز اِ در مورِد رِپ گانگستری و جی
آید، اما ضرورتی ندارد که چنین باشد. در می - اشخوییهای درندهترین جلوهرحمانهدر بیهم[ ]آن

صورِت پیشینی کنار داری را بهابدًا برآن نیست تا نوِع خاصی از ضدیت با سرمایه رئالیسِم سرمایهدرواقع، 
داری شکلی برانگیزاننده اشاره کرده است، ضدیت با سرمایهطور که ژیژک بههرچه باشد، همانبگذارد. 

ات، معلوم میبه شود.داری پخش میشکلی گسترده درون سرمایهبه « صفتابرشرکِت شیطان»شود یک َکر 
رئالیسِم وجه هیچوظاهر بهداری در ژستهای هالیوودی بوده است. این ضدیت با سرمایهشخصیِت بِد فیلم

 ای–والکند. انیمیشِن دیسنی/پیکسار با عنواِن سازد، بلکه درواقع آن را تحکیم میرا ضعیف نمی سرمایه
آن[ چنان به تاراج رفته  غنای طبیعِی د که ]دهی زمینی را نشان میاین فیلم کره( را درنظر بگیرید. 2008)

دارِی مصرفی و ماند که سرمایههیچ شکی باقی نمی .باشندتوانند روی آن ساکن ها دیگر نمیکه انسان
که ؛ و زمانیعمدتًا مسئوِل این غارت هستند -1العاده بزرگهای فوقتر، اَبرشرکتیا بیش -ها اَبرشرکت

بینیم، نوزادصفت و ِخِپل هستند، با صفحاِت نمایِش شان میتبعیِد فرازمینیها را در نهایتًا انسان
های محتوِی شوند، و از لیوانهای متحرک جابجا میکنند، روی صندلیالکترونیکی ارتباط برقرار می

 بااز کنترل و ارتباطات است که  نماییبینیم جا میچه در اینآن نوشند.های بزرگ میشان جرعهآشغال
آید، بلکه زا در نمیآرایِی برونُبرداری از یک صحنهشکِل فرمان: انقیاد دیگر بهدارد درِک ژان بودریار تطابق

رسد که خوِد مخاطبین سینما موضوِع نظر میکند که تعامل و مشارکت بورزیم. بهتر از ما دعوت میبیش
با اشمئزاْز فیلم را پس بزنند، و  راستیاین هجویه هستند، و این باعث شده برخی ناظراِن دسِت 

رئالیسِم هایی وکنایهیِن خودش محکوم نمایند. اما چنین گوشهخاطر حمله به مخاطبدیسنی/پیکسار را به
ست که سرنموِن چیزیای –لواکنند. فیلمی ماننِد کشند بلکه آن را تغذیه میرا به چالش نمی سرمایه

کند، و مان اجرا میداری را برایمان با سرمایهنامیده است: فیلم ضدیت 3«عملِی ارتباطیبی» 2رابرت فاِلر
کردن ادامه دهیم. نقِش ایدئولوژِی سرمایه این نیست چنان با مصونیت به مصرفدارد تا هممجازمان می

این  سازِی پنهانارت است از صراحت در دفاع از چیزی استدالل اقامه کند، بلکه عبکه ماننِد پروپاگاندا، به
فاشیسم یا  .نیست وابستهشده گرفتهذهنِی مفروضهای عملیاِت سرمایه به باورپیشرفِت که  واقعیت

                                                           
1 mega-corporations 
2  Robert Pfaller 
3 interpassivity 



Page | 15 

که کسی برایش تواند بدوِن اینداری میتوان بدوِن پروپاگاندا تصور کرد، اما سرمایهاستالینیسم را نمی
نهایت ارزشمند است. بنا به ی ژیژک بیجا هم نظریهایند. خوبی به کاِر خود ادامه دهدفاعیه بنویسد به

 استدالِل او: 

پندار دروِن دانش اشاره  و َوهم شدِن هاگر ایدئولوژی مفهومی کالسیک باشد که به گنجاند
مسلکی رسد: ایدئولوژِی غالب کلبینظر میی امروز اساسًا پساایدئولوژیک به، جامعهدارد

های ایدئولوژیک را جدی ها گزارهاست؛ مردم دیگر به حقیقِت ایدئولوژی باور ندارند؛ آن
که حالِت واقعِی  چون توهمیهمایدئولوژی ]عمِل[ گیرند. با وجوِد این، سطِح بنیادیِن نمی

پوشاند نیست، بلکه یک فانتزی )ِـ ناخودآگاه( است که به نفِس واقعیِت چیزها را ب
ی که یک جامعهالعاده از اینبخشد. در این سطح، ما البته فوقمان ساختار میاجتماعی

مسلکانه تنها یک راه است ... برای گذارِی کلبیفاصلهپساایدئولوژیک باشیم دور هستیم. 
فانتزِی ایدئولوژیک ببندیم: حتی اگر نوعی این ساختارِی  که چشِم خود را بر قدرِت این

 . دهیمها را انجام میچنان آنهمی کنایی را حفظ نماییم و کارها را جدی نگیریم، فاصله

 یا -اندازه بر باورها ازِی بیشگذاراز ارزشاست از  عبارتنظِر ژیژک درکل، ایدئولوژِی سرمایه دقیقًا به
سازیم. تا گذاریم و در رفتارمان متجلی مینمایش میبهای باورهایی که بهبه - ذهانیاالبین هایرویکرد

جویی در مبادالِت داری بد است، آزادیم به مشارکتزمانی که )در دل( باور داشته باشیم که سرمایه
ما باور ار وابسته است. وانکداری کاًل به این ساختاِر نفیدارانه ادامه دهیم. بنا به رأِی ژیژک، سرمایهسرمایه

که گویی واجِد نوعی  کنیممی عملمعناست که ارزِش ذاتی ندارد، اما چنان داریم که پول تنها یک ژتوِن بی
تنها به این دلیل ُمجازیم  -وانکاِر پیشین مبتنی است دقیقًا بر نفی عملکردعالوه، این به ست.ارزِش ُقدسی

گذارِی کنایی نسبت به آن ایجاد مان نوعی فاصلهبسازیم که پیشاپیش در اذهانمان از پول ُبت در اعمال
 ایم.کرده

ی اصیل تمیز داد مشکلی نبود. با را از یک جنبِش ضِدسرمایه 4سازدارِی شرکتشد ضدسرمایهاگر می
 که حمالِت شود، حتی پیش از اینچه جنبِش ضِدسرمایه خوانده میرسد آننظر میحال، بهاین
تسلیم  رئالیسِم سرمایهسپتامبر به مرکِز تجارِت جهانی جلوی گسترِش آن را بگیرد، بیش از حد به یازدهِ 

داری جای سرمایهاقتصادِی منسجم به–توانست یک الگوی سیاسیجایی که این جنبش نمیاز آن شده بود.
تخفیف و  کهبا الگویی آلترناتیو،  داریرفت که هدِف واقعِی آن نه جایگزینِی سرمایهد، ظِن آن میبنشانَ 
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بردِن صحنهتر رویهای آن بیششکِل فعالیتجایی که های آن است، و از آنرویتسکیِن بدترین زیاده
وجود آمد که این جنبِش ضِدسرمایه به طرِح دهِی سیاسی، این احساس بهاعتراضات بود تا سازمان

 انتظار ندارد برآورده شوند. هم خودش محدود است، مطالباتی کهیز انگهیجانای از مطالباِت مجموعه
اند، و ایجاد کرده رئالیسِم سرمایهکارناوالی برای  و ایزمینهنوعی سروصدای پس  ضدسرمایهاعتراضاِت 

اند. مطالباِت گزاِف هر شبیه گشته 2005در سال  5الیْوِاْیتسازی چون بیش از اندازه به رویدادهای شرکت
 گذاری شر  فقر را کم کنند. مداران با قانونکند که سیاستُحکم می هاینی ادو

واقعًا  یکستوانست با آن موافق باشد: چهکس مینوِع غریبی از اعتراض بود، اعتراضی که همهالیْوِاْیت 
بود که منطِق اعتراض در الیْوِاْیت کاماًل برعکس، در  بود.ن «خفیف» اعتراضی الیْوِاْیتخواهد؟ فقر می

بدخواه را هدف قرار داد، پدری  پدرِ یک  1960ی ی اعتراضِی دههاش آشکار گردید. تکانهترین شکلناب
جویِی تام را لذت« حِق »بخواهی طرزی ستمگرانه و دلنظر( بهای اصِل واقعیت بود که )بهکه ُمنادِی گونه

ها را برای آن -حماقت و  -، اما با خودخواهی داشتمنابع  دسترسی نامحدودی به پدرکرد. این انکار می
سازی از پدر وابسته داری، بلکه خوِد اعتراض است که بر این هیکلاما نه سرمایه .کردمیخود ذخیره 

گشتِن خودشان با این پدِر ُمحتِکر همانهای ِالیِت جهانی این است که مانع از ایناست؛ و یکی از موفقیت
ست که از چیزی ترناگوار اندازهبیکنند که به جوانان تحمیل می« واقعیتی»که حتی با وجوِد ایناند، شده

سازانی چون در هیئِت برنامه -حقیقتًا خوِد ِالیِت جهانی بود که  کردند.به آن اعتراض می 1960ی در دهه
 دهی کرد. را سازمانالیْوِاْیت رویداِد  -7و بونو 6رتیسریچارد کِ 

در سطِح بازیابِی نوعی عاملیِت سیاسِی واقعی قبل از هرچیز ُمستلزِم پذیرِش این واقعیت است که ما 
به  جهالتدادِن َشر و چه طِی فرآینِد نسبتآن شویم.رحِم سرمایه ریخته میگوشِت بیدروِن چرِخ به امیال

چه باید در آنای سرکوب است. های سیارهبا شبکه ندمادستِی خوهم کنیممیهای خیالی انکار «دیگری»
دداری یک ساختاِر فوِق ذهن داشت این است که سرمایه بدوِن حال درعینِ و غیرشخصی است ولی  8ُمجر 
ترین وصف نیز هست. سرمایه ترین وصف از سرمایه دقیقگوتیکماَند. همکارِی ما چیزی از آن باقی نمی
د است، یک خون ای که ناپذیر؛ اما گوشِت زندهساِز خستگیناپذیر و یک زامبیآشاِم سیرییک انگِل مجر 

معنا اعضای ِالیِت سازد ما هستیم. به یکهایی که میسازد گوشِت َتِن ماست، و زامبیبه کاِر مرده َبَدل می
رسانند این است که مان به انجام می؛ خدمِت نامیمونی که برایهستندسی واقعًا خدمتکار ما سیا
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هیچ که گویی  سازندمان حاضر مان را طوری برایدهند تا امیاِل انکارشدهوشو میمان را شستلیبیدوی
 ندارند. نماخود وجودِ  به ربطی

افتاده اصرار دارد که بدوِن راهبه 1985در سال  9الیْوِاْید های اصلِی گیرِی ایدئولوژیکی که از زماِن کنسرتباج
توانند مستقیمًا گرسنگی می« مندافراِد دغدغه»، نظامحِل سیاسی یا تجدیِدسازماِن نیاز به هرشکلی از راه

ناِم بالواسطگِی اخالقی، سیاست شود که باید بالفاصله وارِد عمل شویم؛ بهما گفته میبه  را خاتمه بخشند.
دوستانه گرِی انسانبونو بر آن بود که حتی از شِر واسطه 10رِدِ پروداکْت حالِت تعلیق دربیاید. بَرنِد باید به

ا شبیه است، دست در دستاِن هتر به موزیِک هیپیدوستی بیشانسان»نیز خالص شود. بونو اظهار داشت که 
«. بشودتجارِت واقعی  یکهاپ شبیه است، باید راک یا هیپتر به پانکبیشرِد پروداکْت[]«. »دیگر!یک

« راکِی پانک»یا « هاپیهیپ»برعکس، خصلِت  -داری نیست ی آلترناتیو برای سرمایههدف ارائه
 شود. هدف۫ عنواِن تنها بازِی موجود در جهان ناشی میری بهدای سرمایه«بینانهواقع»از پذیرِش رِِد پروداکْت 

. فانتزی این است که است خیرخواهانه مقاصدِ سوی های خاص بهتنها هدایِت بخشی از عوایِد تراکنش
، نشده است ممکنهای جهانی و سیستمی نابرابریی وزمینهمتنتنها ذاتًا دروِن گرایِی غربی، نهمصرف
ی کاری که ما باید انجام دهیم انتخاِب درسِت همه ها را چاره کند.گرفتاری تواند اینمیخودش بلکه 

 .کنیمخریداری میست که محصوالتی
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 داری و امِر واقعیسرمایه؛ 3
 

رسد. در این زمان، می 1960ی ام. قدمِت این عبارت به دههرا من نساخته« رئالیسِم سرمایه»]مفهوِم[ 
َـش  1984در کتاِب سال  12مایکل شادسون]بعدًا[ چنین هم ، و11ِجرمن پاپ ]آرت[گروهی از هنرمنداِن 

شکلی کار بردند. هر دو داشتند بهرا به« سرمایهرئالیسِم »ترکیِب  ،13آرامآگهِی تبلیغاتی: اقناعِ بیباعنواِن 
ی من از این عبارت جدید است چه در استفادهآن 14کردند.هجوآمیز به رئالیسِم سوسیالیستی اشاره می

طبِق توان گفت[ گزاف است(. دهم )معنایی که حتی ]میست که من به آن نسبت می15ُگستریمعنای داَمن
پروپاگاندایِی عملکرِد تبلیغاِت ی شبهِ توان تنها به ُهنرها، یا به شیوهنمی را رئالیسِم سرمایهدرِک من، 

چنین نافذ و فراگیر است، که نه تنها تولیِد فرهنگ، بلکه هم اتُمسفرِ تر شبیِه یک تجاری محدود کرد. بیش
مل را محدود ساِن مانعی نامرئی اندیشه و عو به سازد،مشروط مینیز را  تنظیِم مقرراِت کار و آموزش

 کند.می

رود، و اگر اشکاِل جارِی مقاومت چنین ناامیدکننده و گونه مو الی درِز رئالیسِم سرمایه نمیاگر این
نقِد اخالقِی تواند ظاهر شود؟ اند، پس یک چالِش اثرگذار ]علیه این وضعیت[ از کجا میناتوان
کند. آورد، تنها رئالیسِم سرمایه را تقویت میر میومحنت به باهایی که رنجداری، با تأکید بر شیوهسرمایه

حال امید به ناپذیِر واقعیت قاِلب کرد، و درعیِن ی اجزاِء جداییمثابهتوان بهفقر، گرسنگی و جنگ را می
رئالیسِم سرمایه لوحانه جلوه داد. شهرگرایِی سادهآسانی آرمانتوان بهوعذاب را میبرچیدِن این اشکاِل رنج

تحمل است؛ البته باید و غیرقابِل  سازناهمطریقی توان تهدید کرد که نشان داده شود بهرا فقط زمانی می
تحمل و غیرقابِل  سازناهم رویهیچبهداری نمایاِن سرمایه« رئالیسِم »بینیم، که میچنانهرچند اضافه کرد: 

 .نیست

                                                           
11 German Pop Art 
12 Michael Schudson 
13 Advertising, The Uneasy Persuasion 

آمیز به رئالیسِم سوسیالیستی در عنوان منعکس شود. ی کنایهبازگردانم تا این اشاره« رئالیسِم کپیتالیستی»در آغاز بر آن بودم تا عنواِن کتاب را به  14
گرداَند، درعوض با صورِت کامل به فارسی برنمیست، زیرا هرچند نیِش کالم را بهمعادِل بهتری« رئالیسِم سرمایه»ما بعدًا به این نتیجه رسیدم که ا

 «کپیتالیستی رئالیسِم »ترکیِب  احتماالً اثرگذارِی این الگوی ذهنی در تمامی ساحات فرهنگی و نفسانِی زندگِی نئولیبرال سازگاری بهتری دارد. 
سره تحِت کنترِل نیروهای زندگِی روزمره یکجان و روان را در  آل است تا نیرویی کهانداِز چیزی شبیه به یک مکتب هنری یا فلسفِی ایدهتر طنینبیش
 ی خود قرار داده است.دهندهُفرم

15 expansive 
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گردد، ممکن تلقی می چه هر لحظه دروِن میداِن اجتماعی۫شود، آند میقلمدا« بینانهواقع»چه ست آنبدیهی
ناِت سیاسی تعریف میتوسِط مجموعه گیرِی ایدئولوژیک تنها در صورتی واقعًا شود. یک موضعای از تعی 
شود و نه یک واقعیِت شود، و تا وقتی که هنوز یک ارزش قلمداد می 16کند که طبیعی نمایاندهتوفیق کسب می

ی ارزش را در تواند طبیعی نمایانده شود. بر همین اساس، نئولیبرالیسم کوشیده خوِد مقولهشده، نمیداده
شناسِی هستی»طِی سی ساِل گذشته، رئالیسِم سرمایه موفق شده یک  .سازد نابودمعنای اخالقِی آن 

است که تماِم اموِر جامعه، ازجمله آموزش و مراقبِت  سادگی آشکاربهبرپا کند، که در آن  17«بیزنس
چنان که اندیشمنداِن رادیکاِل پرشماری از برشت اداره شوند.  وکاربنگاِه کسبچون بهداشتی، باید هم

را ویران کند، باید « نظِم طبیعی»بخش باید تظاهِر یک اند، سیاسِت رهاییگرفته تا فوکو و بدیو تذکر داده
، درست 18ست تصادفی و محتملشود چیزیناپذیر جلوه داده میچه ضروری و اجتنابنشان دهد آن

یاد داشت باید بهدستیابی جلوه دهد. شد را قابِل می نامیدهتر غیرممکن چه پیشگونه که باید آنهمان
هایی سازیبوده است: انبوِه خصوصی« غیرممکن»شود خود زمانی بینانه خوانده میچیزی که اکنون واقع

یاسِی فعلی س–ی اقتصادیتر اندیشیدنی نبود، و منظرهرخ داد حتی یک دهه پیش 1980ی که پس از دهه
شد در سال خروِج تأسیسات و خطوِط ریلی از شموِل مالکیِت ملی( دشوار می و هارا )پادرهوایِی اتحادیه

شود. بینانه نامیده میغیرواقعپذیر بود اکنون روشنی امکانچه زمانی بهبرعکس، آنتصور کرد.  1975
صفتانه از گیرانه و سفلهمدرنیزاسیون نامی است برای تعریفی سخت»کامی مالحظه کرد که بدیو با تلخ
اجرا بود را این است که چیزی را که در گذشته قابِل  استثنا این "اصالحات" بدوِن هدِف پذیر. امِر امکان

 «.سازد قباًل )برای الیگارشِی مسلط( سودآور نبود را سودآور چه)برای اکثریت( غیرممکن کند، و آن

تمایزی معرفی کنیم،  لکانکاوِی در این لحظه، شاید ارزش داشته باشد که یک تمایِز نظرِی ابتدایی از روان
 .«واقعیت»و  «امِر واقعی»که رواِج کنونی آن تا حِد زیادی مرهون کارهای پرشماِر ژیژک است: تمایز میاِن 

ما را برآن  واقعیتاصِل یک  گرفتِن فرض روانکاوی درشرح داده است،  19طور که آِلنکا زوپانچیچهمان
 نویسد:زوپانچیچ میظنین باشیم.  دهدجلوه میدارد تا نسبت به هر واقعیتی که خود را طبیعی می

انجِی اصِل ی طبیعی در ارتباط با چگونگِی امور نیست ... میاصِل واقعیت نوعی شیوه
ترین شکِل ایدئولوژی را توان مدعی شد این اصل عالیست؛ حتی میواقعیت ایدئولوژی

ای که خود را واقعیِت تجربی )یا بیولوژیکی، اقتصادی...( و ایدئولوژیبخشد، قوام می
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جاست زند. دقیقًا همینضرورت )که تمایل داریم آن را غیرایدئولوژیک بینگاریم( جا می
 که باید بیش از همیشه نسبت به عملکرِد ایدئولوژی هشیار باشیم.

باید سرکوب کند؛ حقیقتًا واقعیت خودش را ازخالِل  «واقعیتی»ست که هر برای لکان، امِر واقعی چیزی
ست، یک خأِل تروماتیک که تنها بازنماییدهد. امِر واقعی یک مجهوِل غیرقابِل همین سرکوب تشکیل می

استراتژِی یک توان بر آن نظر افکند. بنابراین، های میداِن واقعیِت ظاهری میها و ناسازگاریدر شکستگی
 در تحلیِل نهایی )یا اموِر( واقعی باشد، اموری که تواند شامِل احضاِر امرمی رئالیسِم سرمایه مخالف با

  .کندداری به ما ارائه میاساِس واقعیتی هستند که سرمایه

رسد مسائِل نظر میدر یک سطح، مطمئنًا به ست.محیطی یکی از این اموِر واقعیی زیستفاجعه
تغییراِت اقلیمی «. بازنماییخألهای غیرقابِل »چیز هستند جز فرهنِگ سرمایه همه محیطی برایزیست

چه آناند. که سرکوب شوند دروِن صنعِت تبلیغات و بازاریابی جذب شدهو تهدیِد اتماِم منابع بیش از آن
که رئالیسِم  ایکشد عبارت است از ساختاِر فانتزیتصویر میمحیطی بهی زیستاین نوع مواجهه با فاجعه

ای است ی زمین تفالهنهایت هستند، که حتی کرهفرض که منابع بیسرمایه به آن وابسته است: این پیش
تواند که بازار میبیرون بخَزد،  آنی مار از چون پوسِت کهنهتواند همی مشخصی میکه سرمایه در لحظه

ها ، که در آن تماِم کارها را ربات20اگزیومش افضاپیمایبا کشتِی  ای–لوا نهایتاً هر مشکلی را حل کند )
انتهای سرمایه ممکن یابِی بیاین ایده که گسترش -کند ای از این فانتزی را ارائه میدهند، نسخهانجام می

شدِن کِل منابِع زمین تنها یک کشیدهآتشکه بهتواند درغیاِب کار تکثیر شود، و ایناست، که سرمایه می
تواند شرایِط زمین را برای حیاِت ی بازیابِی مناسب، سرمایه میارِی موقتی است، و پس از یک دورهگرفت

محیطی در ی زیستحال، حضوِر فاجعهبا اینانسانی دستکاری نماید و مجددًا زمین را استعمار کند(. 
ماند، و معانِی ی میای از نمودگارهای دروغین باقدارِی متأخر تنها در حِد مجموعهفرهنِگ سرمایه

اهمیِت . گردددروِن سیستم جذب  کامالً  داری بیش از آن تروماتیک است که بتواندبرای سرمایهاش واقعی
پذیر اقتصادِی توجیه–تنها یگانه نظاِم سیاسیداری نهدهند سرمایهنقدهای اکولوژیک این است که نشان می

ی میاِن زیسِت انسانی را تخریب کند. رابطهکِل محیِط نیست، بلکه پیشاپیش مجهز و آماده است تا 
« مستمرًا درحاِل گسترش»ی اکولوژیکی نه تصادف است و نه حادثه: نیاز به یک بازاِر داری و فاجعهسرمایه

ای از پایداری با هر انگاره ،داری، بنا به سرشِت خودمعنای آن هستند که سرمایهبه« وارگِی ُرشدبت»و 
 . ضدیت دارد
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دهند که در آن نبرد بر ای را شکل میناحیه ، ومحیطی پیشاپیش موضوِع رقابت هستنداما مسائِل زیست
خواهم بر دو معضِل دیگِر رئالیسِم سرمایه انگشت بگذارم که سازی جریان دارد. در ادامه، میسِر سیاسی

درواقع، سالمِت روان است.  نسالمِت روا اند. نخستین معضل۫شدهروی تا این اندازه سیاسی نهیچبه
دهد. رئالیسِم سرمایه اصرار دارد با ست که عملکرِد پارادایمِی رئالیسِم سرمایه را نشان میموضوعی

حال، وهوا )با اینست، ماننِد آبشده و طبیعیسالمِت روان طوری برخورد کند که گویی یک واقعیِت داده
های ی طبیعی(. در دههشدهسیاسی است تا یک واقعیِت داده–یتر یک اثِر اقتصادوهوا نیز بیشاکنون آب

ی  (و غیره لوز و گتاری، فوکو، دُ 21ینگلِ ، نظریه و سیاسِت رادیکال )1970و  1960 حوِل مشکالِت روانِی حاد 
ی دیگر نزدیک شدند، و برای مثال، استدالل کردند که جنون نه یک مقولهزوفرنی به یکتیاسکچون 

بسیار  هایسازِی ناخوشیدارد سیاسی که اکنون ضرورت کاریاما  ست.ای سیاسیبلکه مقولهطبیعی، 
 نظاِم  ملِی خدماِت »ای که است: در بریتانیا، اکنون بیماریهدرواقع، مشکْل نفِس شیوع آن. ر استتشایع

دارِ سرمایهِن اش با عنوادر کتاب 22ست. اولیور جیمزکند افسردگیبیش از همه معالجه می« درمانی
روانی و حالِت  24پریشانِی افزایِش ]شیوِع[ کننده همبستگِی میان نرِخ روبهشکلی ُمجاببه 23خودخواه

داری را، که در کشورهایی چون بریتانیا، ایاالت متحده و استرالیا به اجرا در آمده است، نئولیبراِل سرمایه
وخامِت اضطراب )و مسائِل روبه کنم که استداللخواهم سو با مدعیاِت جیمز، میهم دهد.نشان می

که با مسئله طوری جای اینبه ای طرح شوند.باید در چارچوِب تازه داریسرمایهپریشانی( در جوامع 
جای شناختِی خود را برطرف نمایند، یعنی بهی افراد است که پریشانِی روانمواجه شویم که گویی بر ُعهده

باید بپرسیم: چطور با این اتفاق افتاده بپذیریم،  25را که در سی ساِل اخیر استرس سازیخصوصیکه این
در « طاعوِن سالمِت روانی» ؟ایمکنار آمده بیمار هستندمستمرًا جوانان،  خاصه، همه انسانواقعیت که این
دهد نیست، بلکه ذاتًا ای که جواب میداری تنها نظاِم اجتماعیدهد که سرمایهدار نشان میجوامِع سرمایه

 . دارد بسیار گزاف بهاییکند که درست کار مینکژکارکرد است، و تظاهر به ای

خواهند علیه های نئولیبرال میست. وقتی ایدئولوگی دیگری که مایلم برجسته نمایم بوروکراسیپدیده
کنند که طبق استدالِل پایینی اشاره می–به–ی دعوی کنند، با حرارت به بوروکراسِی باالسوسیالیسم اقامه

. با پیروزِی منجر شدشده ریزیها به ُخشکیدگِی ]سازوکارهای[ نهادی و ناکارآمدی اقتصاِد برنامهآن
ای استالینیستی که دِل کسی برای نئولیبرالیسم، قرار بود بوروکراسی از رده خارج شود؛ یادگاری از گذشته

                                                           
21 (R. D.) Laing 
22 Oliver James 
23 The Selfish Capitalist  
24 distress 

 ی تحریر درآمده است.به رشته 2009این کتاب در سال  25
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دارِی متأخر زندگی و کار ی اکثر کسانی که تحِت لوای سرمایهبا تجربه تصور اما اینشود. آن تنگ نمی
جای ها بخِش مهمی از زندگی روزمره باقی مانده است. بهی برای آنکنند سازگار نیست، زیرا بوروکراسمی

اش به آن امکان داده تکثیر ناپدید شدن، بوروکراسی تغییِرشکل داده است؛ و شکِل جدید و تمرکززدوده
معنای آن نیست که این نظام درست خود بهخودِی دارِی متأخر بهاین پایندگِی بوروکراسی در سرمایه شود.
داری با ی واقعِی کارکردِن سرمایهشود این است که شیوهچیزی که آشکار می ،درواقع -کند نمی کار

 نماید تفاوِت بسیار دارد.تصویری که خودش از خود ارائه می

ام این است که هردو ی تمرکز برگزیدهعنواِن نقطهکه سالمِت روانی و بوروکراسی را بهتا حدی، علِت این
گیرد، تر تحِت انقیاِد استلزاماِت رئالیسِم سرمایه قرار میروز بیشهست که روزبایدر آموزش، که عرصه

 آموزِش »های عنواِن سخنران در یکی از کالجی حاضر، من بهکنند. طِی بخِش اعظِم دههایفای نقش می
د. خواهم بر زیادیی جا بهرهام در آناز تجربیات بحثی این ام، و در ادامهکار بودهمشغول به 26«تکمیلی

هایی بودند که دانشجویان، عمدتًا با موقعیِت اجتماعی مکان« تکمیلی آموزش»های در بریتانیا، کالج
ها روی گشتند، بدانتِر نهادهای دولتی میبرای آموزِش رسمی جایگزینیدنباِل ی کارگر، اگر بهطبقه
سو از درِت محلی خارج شدند، از یکها از کنترِل ق، این کالج1990ی آوردند. از زمانی که در آغاز دههمی

شده توسط حکومت. این های تحمیلگذاریاند و از سوی دیگر از هدفگزند دیده« بازار»فشارهای 
چنین خدماِت عمومی را درنوردید. ی نظاِم آموزش و همآهنِگ تحوالتی بود که بعدًا بقیهتغییرات پیش

نئولیبرالِی آموزش را امتحان « اصالحاِت »ها ند که در آنهایی بودآزمایشگاه« آموزش تکمیلی»های کالج
 ی شروع هستند برای تحلیِل اثراِت رئالیسِم سرمایه.      کردند، و به همین اعتبار، بهترین نقطه

               

 

 

 

 

 

 
                                                           

26 Furthur Education 
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 و کمونیسِم لیبرالناتوانِی انعکاسی، ضِدبسیج ؛ 4
 

منفعل لحاِظ سیاسی ، به1970و  1960های شان در دههدانشجویاِن بریتانیایِی امروز، برعکِس پیشینیان
ها علیه نئولیبرالیسم تظاهرات که دانشجویاِن معترِض فرانسوی هنوز در خیابانرسند. درحالینظر میبه
اند. نوشِت خود تسلیم شدهشان صدبرابر بدتر است، ظاهرًا به سرها، که وضعکنند، بریتانیاییمی
است.  27ناتوانِی انعکاسیمسلکی نیست، بلکه عاطفگی یا کلبیخواهم استدالل کنم که مسئله بیمی
شان ساخته نیست. اما این دانند که کاری از دستدانند وضع خراب است، ولی از آن بدتر، میها میآن
از پیش موجود نیست، بلکه یک  وضعیِت یک ی ی منفعالنهمشاهده ست انعکاسی،ای، که پدیده«دانش»

 بخش است. تحقق–گویِی خودپیش

بینِی ابرازنشده در میاِن جواناِن بریتانیایی است، و جهان ی وجود نوعیدهندهناتوانِی انعکاسی نشان
ام ها کار کرده. بسیاری از نوجوانانی که با آناندهمبسته بینیاین جهان یابند باهایی که شیوع میآسیب

ای بدل ترین ناخوشیفراوانبه و  ،گیر شدهگرفتاِر مشکالِت سالمتِی روان و یادگیری بودند. افسردگی همه
تر وسالسنشکلی فزاینده افراِد کمبه این ناخوشی .کندمی معالجه «یملِی خدماِت درمان نظاِم »که  گردیده

]با این  آور است.هستند ُبهت 28از دیسلکسی ایگونه گرفتارِ آموزانی که سازد. تعداِد دانشرا متأثر می
 بایددارِی متأخر ن در بریتانیای سرمایهبودنوجواننفِس ،[ اگر بگوییم های روان ناخوشیمیزان از شیوِع 

پیشاپیش هر امکاِن  شدن۫شناسانهاین آسیب ایم.اغراق نکردهبندی شود طبقه بیماری رفته یکرفته
که گویی ها چنانبرخورد با آن -سازِی این مسائل و مشکالت سازد. خصوصیشدنی را منتفی میسیاسی

ی خانوادگِی او ایجاد خاطِر زمینهریختِن توازِن مواِد شیمیایی در سیستِم عصبِی فرد یا بههمتنها در اثِر به
 سازد.یستمی و اجتماعی را منتفی میی نقِش علِل سطرِح پرسش درباره - شوندمی

 29گی شیداام حالتی دارند که من ناِم آن را افسردها برخورد داشتهظاهرًا بسیاری از نوجوانانی که با آن
خواهم به آن اشاره شود، اما حالتی که میقلمداد می وضعیِت مخالِف شیداییگذارم. معمواًل افسردگی می

کسب لذت مشخص  جزتر با ناتوانی از انجاِم هرکاری سِب لذت، بلکه بیشچندان با ناتوانی از ککنم نه

                                                           
27 reflexive impotence 

 گیرد.انسان میپریشی، که نوعی اختالِل تمرکزی است که توانایِی خواندن را از یا خوانش 28

29 hedonic depression 
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جویِی کام که چنینقیقت این ح اما -« یک چیزی َکم است»این احساس وجود دارد که هر َدم شود. می
تا حِد زیادی مسئله . شودفهمیده نمی دسترس استاصِل لذت قابِل  ورایتنها در  ایگشتهاسرارآمیز و گم

ی نهادهای عنواِن سوژهشان بهمیاِن نقِش قدیمیناشی از جایگاِه ساختارِی مبهِم دانشجویان است، که 
ای کلیدی با اند. ُدلوز در مقالهکنندگاِن خدمات گرفتار شدهشان یعنی مصرفانضباطی و موقعیِت تازه

شده توسِط فوکو، که حوِل جوامِع انضباطِی توصیف میاِن  30«ی جوامِع کنترلیدرباره ایمؤخره»عنواِن 
ها تمامی اند، و جوامِع کنترلِی جدید، که در آنی کارخانه، مدرسه و زندان شکل گرفتهفضاهای بسته

 سازد. تمایز برقرار می ،گیرندمی جایانتشاریافته  ]در سراسِر جامعه[ کهفراگیر  بنگاهنهادها درون یک 

ست که معمواًل در ایشدهو توزیع 31کند که کافکا پیامبِر قدرِت سیبرنتیکیدرستی استدالل میبهُدلوز 
 ی ممکن برای متهممهم میاِن دو نوع تبرئه یتمایز به ، کافکامحاکمهدر خورد. چشم میجوامِع کنترلی به

ی جود داشته است )"تبرئهی قطعی دیگر ممکن نیست، حتی اگر بپذیریم که قباًل و. تبرئهکنداشاره می
مانده های باقیپس گزینهشود"(. ای از موارِد باستانی یافت میآنی تنها در برخی روایاِت اسطوره

شود، ولی تبرئه می برای تماِم مقاصِد عملی و کارکردی، که در آن متهم 32«موقتی تبرئه» -1اند از عبارت
تعویق » -2جریان بیفتد، و ممکن است در زمانی نامشخص در آینده، مجددًا تمامِی اتهامات علیِه او به

گردد )فرآیندی که ]عامالِن نظاِم میگرفتاِر فرآیندی از منازعاِت حقوقِی کشدار  ، که در آن متهم۫ 33«پایانبی
ی نزدیک احتمااًل در آینده آوِر نهایینتیجتًا ُحکِم هراسنهایت طول بکشد(، و حقوقی[ دوست دارند بی

چنین توسِط فوکو لوز مشاهده کرد که جوامِع کنترلِی تصویرشده توسِط خوِد کافکا، و همدُ  شود.صادر نمی
های ی فرآیندی ُعمرانه... دورهمثابهشوند: تحصیل بهپایان گردانده می، با استفاده از تعویق بی34باُروزو 
بریم، کار کردن در خانه، یابند... کاری که با خود به خانه میموزشی که تا انتهای زندگِی کاری ادامه میآ

ی قدرت عبارت است از «انتهابی»یکی از تبعاِت ]ظهوِر[ این شکِل  .35ساختن در محِل کاریا خانه
دست دهد که با آن هماب میشدِن کنترِل پلیسِی درونی بر نظارِت بیرونی. کنترل تنها زمانی جواضافه

شدن اعتیاد دارد، و نتیجتًا کسی که به کنترل آید:جا میباروز از همین« 36معتاد به کنترلِ »باشیم. فیگوِر 
 اختیاِر آن درآمده است.  بهچه بخواهد و چه نخواهد، مقهوِر کنترل شده و 

                                                           
30 “Postscript on Societies of Control” 
31 cybernetic 
32 Ostensible acquittal 
33 Indefinite postponement  

 یا تعویق تا اطالِع ثانوی.
34 (William S.) Burroughs 
35 homing from work 
36 the Control Addict 
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کردم قدم بگذارید، بالفاصله خواهید تدریس میکه من در آن  یهای کالجاگر به داخِل هریک از کالس
های استقراِر فوکو با مشقِت فراوان روش ست.انضباطی–پذیرفت که ]فضای کالس[ یک چارچوِب پسا

های ما دانشجویانی را ومحکم را برشُمرده است. اما در کالسانضباط ازخالِل تحمیل حاالِت بدنِی سفت
  درپیهای پیخوردنخوراکیو دیگر، زدن روی میز، وراجِی الینقطع با یکدرحاِل ُچرتبینید که دائمًا می
بندِی انضباطِی زمان درحاِل شکِل قدیمِی تقسیم هستند. (های غذایِی کاملیا حتی صرِف وعده)

 به ،دهدمی های کنترلجای خود را به تکنولوژی 37محورانضباِط بازداشترژیم گسیختن است. ازهم
 ها. ی مستِمِر همراه با این تکنولوژیهای مصرِف همیشگی و توسعهنظام

ها، حتی اگر واقعًا بخواهند، اساسًا نتوانند هیچ کند که آنها اقتضا میتأمیِن مالِی کالج نظاِم شکِل 
اهداِف که شود ها بر اساِس این انجام میدانشجویی را کنار بگذارند یا نپذیرند. تخصیِص منابع به کالج

نام و حضوِر دانشجو، و حفِظ ، میزاِن ثبِت دستاوردها )]یعنی[ نمراِت امتحانی( شده دربخِش تعیین
گذاری بر بازار برای مقررات« استالینیسِم »های در برنامه .نهیا  اندرا تحقق بخشیده دانشجویاِن مورِدنظر

ی که با وسایِل بوروکراتیک «اهداف»بازار و  استلزاماِت ای از خدماِت عمومی، مواجهه با چنین ملغمه
ای افزایش انگیزِش دانشجویان ابدًا به اندازه–چنین، میزاِن خودهماند عادی و پرتکرار است. تعیین شده

ست که پیدا نکرده که بتواند نبوِد یک سیستِم انضباطِی کارآمْد را جبران کند )تازه این حداقل چیزی
های متوالی در کالس حاضر نشوند و/یا دانند که حتی اگر هفته(. دانشجویان میتوان گفتباره میدراین

ها به این معمواًل واکنِش آن تنبیِه پراهمیتی در انتظارشان نخواهد بود.باز هم اگر هیچ اثری تولید نکنند، 
)یا عاری و ِرخوِت سرخوشانه ی بیشان نیست، بلکه سقوط به ورطههایآزادْی پیگیرِی پروژه

 24، تلویزیون اسِتیشنپِلیپای  خوراْک –و–آینِد خوردناسرخوشانه( است: مخدرهای سبک، فراموشِی خوش
 ساعته و ماریجوانا.

توانند نمیاگر از دانشجویان بخواهید بیش از دو ُجمله کتاب بخوانند، بسیاری اعتراض خواهند کرد که 
هستند(. پرتکرارترین شکایتی  38ها دانشجویاِن ُممتازیاد داشته باشید که این)به این کار را انجام دهند

جا مسئله چندان برسِر محتوای چیزی است. در این کنندهخستهشنوند این است که این کار ها میکه معلم
چه نشده است. آ تلقی« کنندهخسته» پیشاپیش خواندن است کهکه نوشته شده نیست؛ خوِد عمِل کتاب

فراخوِر زمانه نیست، بلکه ازدواِج نامیمونی است میاِن تنبلی و ُسستِی نوجوانان به صرفاً  کنیممشاهده می
زا و و منطِق محدودیت« وغریب است که بتواَند تمرکز کندبیش از آن عجیب»ی که «39نسِل جدید»
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 41ِس کی یعنی دورشدن از ماتریسادگشدن یا مالل بهَزوال. خستههای انضباطِی روبهسیستم 40تمرُکزِی 
ک–ارتباطِی ]متشکل از[ احساس شدن، حتی ، یعنی محرومفودفستو  یوتوباس، امی اسها، شبکهمحر 

گونه ی یک لحظه، از جریاِن دائمی و شیریِن لذِت عندالمطالبه. بعضی دانشجویان نیچه را هماناندازهبه
مصرف  نظاِم  ِق طتوانند دریابند که نیچه یعنی سوءهاضمه و ُدشواری )مننمیخواهند که همبرگر را، و می

 کند(.می تقویتای را چنین بدفهمی

دانشجویی را مؤاخذه کردم که چرا همیشه در کالس هدفون در روزی تر شدِن بحث: یک مثال جهِت روشن
حیِن کالس[ موزیکی از آن پخش  ندارد، زیرا ]در مشکلی اشهدفون گذارد. پاسِخ او این بود کهگوش می

ها را از گوش کرد، ولی هدفونشود. در کالسی دیگر، او داشت با صداِی بسیار کم موزیک پخش مینمی
اش کند، پاسخ داد که حتی خودش هم صدای موزیک را وقتی از او خواستم قطعبیرون گذاشته بود. 

کند؟ زیرا گذاشتن موسیقی پخش میهدفون گذارد یا بدوِن شنود. چرا بدوِن موسیقی هدفون مینمی
شنود( که او چیزی نمیشود )با اینکه موسیقی داَرد پخش میها در گوش، یا آگاهی از این هدفونحضورِ 

ی چنین، در یک نمونههم دسترس است.در همان نزدیکی و قابِل  هنوز سکدهد که ماتریبه او اطمینان می
که خوِد فرد چیزی از آن را بشنود تداوم یاَبد، ، اگر پخِش موسیقی بدون اینعملِی ارتباطیبیکالسیِک 

جا استفاده از هدفون اهمیِت زیادی در این 42تواند از طرِف او از موسیقی لذت ببرد.گاه دستگاِه پخش میآن
شود که روی فضای عمومی اثری ندارد، بلکه درواقع نوعی ربه میی چیزی تجمثابه]هنِر[ پاپ به -دارد 
کننده است، نوعی دیوارکشی مقابِل امِر ی مختِص مصرفآیپادنشینی به خوشِی خصوصی و عقب

 اجتماعی.

ناآرام و ُپرتنش، و نوعی ناتوانی در تمرکز  عملِی ارتباطِی بیی اتصاِل دائمی به ماتریکِس تفریحاْت نتیجه
، و شانهای آیندهاست. عجِز دانشجویان از برقرارِی ارتباط میاِن معضِل فعلِی تمرکز و شکست یا دقت

انگیزگی نیست. درواقع، ی بیبندِی زمان دروِن هرنوع روایِت منسجم، صرفًا نشانهها از مفصلناتوانِی آن
یاد را به« ی مصرفیامعهمدرنیسم و جپست»آور تحلیِل فردریک جیمسون در شکلی هراساین ناتوانی به

مدل از »زوفرنی یک تی اسکیی لکان دربارهد که نظریهکنآورد. در این نوشته جیمسون مالحظه میمی
ی ظهوِر در زمانه سوژگیشدِن قطعهتواند به فهِم قطعهکند که میعرضه می« گرشناسِی داللتزیبایی

                                                           
40 concentrational 

ِم متشکل از مفاهیم و دادهها و مجموعهجدول ،و به تبِع آن -های عددی در فارسی معمواًل آرایه 41 شود نه خوانده می« ماتریس» - هاهای منظ 
، این کلمه ماتریکسهای فیلممفهوِم مورِدنظِر نویسنده با جهاِن ذهنِی غالب در مجموعهاستعارِی خاطِر تناسِب ، بهموارد اکثرماتریکس. منتهی در 

 ام. شکِل آنگلوساکسون نوشتههمین را به
 . نخستین بنِد فصِل دوم.نک 42
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با فروپاشِی زعِم لکان به»کند: جیمسون بحث را چنین خالصه میکمک کند.  43«مجتمِع صنایِع تفریحی»
شود، یا های کاماًل مادی فروکاسته میز دالای ازوفرنیک به تجربهتبیماِر اسکی ،معنابخشیی زنجیره

نوشت، می 1980ی جیمسون درانتهای دهه«. ای از لحظاِت حاِل خالص و نامرتبطدیگر، به مجموعهبیاِن به
چیزی که اکنون در کالِس درس گرفتاِرمان کرده اند. که اکثِر دانشجویاِن من در آن متولد شده دورانییعنی 
به بیاِن دیگر، نسلی که  -ن فرهنِگ غیرتاریخی، ضِدحافظه و بدوِن ثبات متولد شد ست که دروِن اینسلی

  های دیجیتالی دریافت کرده است.همواره زمان را حاضروآماده در قالِب میکرواسالیس

ی فضای معتاد است. سرمایه–بدهکار بود، فیگوِر مرکزِی کنترل۫ کارگر–زندانی اگر فیگوِر مرکزِی انضباط۫
همین مسئله  45نورومانسر. ویلیام گیبسون در کتاِب کنداش عمل میازطریِق معتادکردِن کاربران 44مجازی

احساِس  های فضای مجازی دراثِر قطِع ارتباط با ماتریکس۫ی گاوچرانو بقیه 46دهد: ِکیسرا تشخیص می
ست برای اعتیاد به ی استعاریمفتامین کاًل جایگزیناکنند )اعتیاِد کیس به متناآرامی شدید و ُخماری می

 اموری فعالی و ُنقصاِن تمرکِز حواس۫تر، یعنی سرعت(. بنابراین، اگر بیشچیزی بسیار انتزاعی
یکی از تبعاِت اتصال به  -د ندارِی متأخر قرار دارهای سرمایهی آسیبد، در ُزمرهنشناسانه باشآسیب

چه دیسلکسی شکلی مشابه، ممکن است آنبه .47اِی مصرفررسانهفرهنِگ ابَ  کنترلِی –مدارهای تفریحی
توانند بدون هرگونه نیاز به ها میباشد. نوجوان 48لکسی–ُپستواقع شود در بسیاری از موارد بهخوانده می

تشخیِص شعارهای  -های پر از تصویِر سرمایه را با موفقیت پردازش نمایند دادهخواندن، مجموعهکتاب
کند. ُدلوز و گتاری در مجله کفایت می–موبایل–ی اطالعاتِی اینترنتبرای مسیریابی در صفحهی اتتبلیغ

زباِن «. »سواد استداری در ژرفا بینوشتن هرگز ُهنِر سرمایه نبود. سرمایه»نویسند: می ضداودیپ
علِت «. رودپیش می هاکند: پردازِش داده بدوِن هردوی اینالکتریکی با استفاده از صوت یا نوشته کار نمی

–ُپستورِی بهرهآیا دیسلکسی هستند همین است. )اما همه گرفتاِر این افراِد موفق در بیزنس کهاین
   شان است یا معلوِل آن؟( این افراد علِت موفقیت لکسیک

کننده در باسواِد مصرف–پسا سوژگِی اند تا میاِن تحملی قرار گرفتهمعلمان اکنون تحِت فشاِر غیرقابِل 
 ،از سوی دیگرو اقتضائاِت رژیِم انضباطی )گذراندِن امتحانات و غیره(  ،سواز یکدارِی متأخر سرمایه

ساکن  در ُبرِج عاج آموزش۫ ]نهاِد[ توان روشن ساختمیست که این یکی از مسیرهایی میانجیگری کنند.
                                                           

43 the Entertainment-Industrial Complex 

 رود.کار میبهاین کشور ی صنایِع نظامِی رای اشاره به منظومهست که در آمریکا از زماِن آیزنهاور باین عبارت یادآوِر ترکیِب مشهوری
44 cyberspatial capital 
45 Neuromancer 
46 Case 
47 hyper-mediated consumer culture 
48 post-lexia 
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، بلکه باشد واقعیتاز  آموختن ]بیش از هرچیز[ معطوف بهو مصون از تأثیراِت جهاِن واقعی  نیست که
سرمایه  های میداِن اجتماعِی سازیست، و مستقیمًا با ناهمی بازتولیِد واقعیِت اجتماعی اموتورخانه

اقتدارطلبانه از سوی –سو و نقِش انضباطیساز از یکمعلمان میاِن نقِش کمکی و سرگرمیشود. رو میروبه
 آموزاندانشآموز امتحانات را با موفقیت پشِت سر بگذارد؛ خواهد دانشاند. معلم میدیگر گرفتار شده

بازخواسِت معلم به عنواِن  تکلیف نماید.تعییِن  شانخواهند معلم درمقاِم فیگوِر کارگزاِر اقتداْر برایمی
سازد، زیرا هر چیزی که از اقتدار سرچشمه تر میرا وخیم« مالل»آموز مشکِل فیگوِر اقتدار از سوی دانش

ای بیش از آمیز، نقِش انضباطی را در زمانهکنایهشکلی بهکننده است. صورِت پیشینی خستهبگیرد به
با موضِع کنند که ساختارهای انضباطی دروِن نهادها درحاِل فروریختن هستند. میهمیشه از معلمان طلب 

ها معلمکند، ای که هم پدر و هم مادر را مجبور به کارکردن میداریتحِت فشاِر سرمایهها دفاعِی خانواده
های رفتار تکلترین پروشوند که نقِش والدیِن جایگزین را برُعهده گیرند، بنیادینازپیش وادار میبیش

شکلی حداقلی اجتماعی آموزان جا بیندازند، و برای نوجوانانی که در برخی موارد تنها بهرا برای دانش
 راهنمایی و حمایِت عاطفی فراهم آورند. ،اندشده

لحاِظ حقوقی مجبور نبود در کالج بماند. اگر یک از دانشجویاِن من بهتذکِر این نکته مهم است که هیچ
های اشتغاِل مناسب، همراه با تشویِق توانستند بیرون بروند. اما نبوِد فرصتستند میخوامی

ترین مسیر ترین و ایمنها[ بدان معناست که کالج آساندر کالج تحصیلی حکومت ]به مسلکانهکلبی
 آموزشِی حصارکشی؛ اما نظاِم  تابر بدهکاری مبتنی هستند تر بیشگوید که جوامِع کنترلی ُدلوز میاست. 

کند که کشد. اصراِر منطِق این نظام حکم میسازد و هم حصار میفعلی به نحوی از انحاء هم بدهکار می
 49مانند بیگاریشغِل یک  دسِت آخر تا باال بیاور بدهی -کشی از خودمان را بپردازیم ی بهرههزینه
در آن مشغول  راحتیبهتحصیل کنی و ترِک توانستی میهم سالگی  شانزدهکه در ات شود، شغلی نصیب

 ..به کار شوی.

که  50هاییها و التفاتناگهان زماِن حال را از تماِم فعالیت فروپاشِی زمانمندی۫»جیمسون مالحظه کرد که 
اما نوستالژی برای بافتاری «. سازدسازند و به فضای پراکسیس بدل نمایند ُتهی می شممکن است متمرکز

که نهایتًا دانشجویاِن علِت اینفایده است. سره بیکه در آن انواِع قدیمِی پراکسیس جریان داشت یک
ولیبراِل ی نئکه نشریهاینتوانند بدیِل ناتوانِی انعکاسِی بریتانیا باشند همین است. فرانسوی نمی
انگیز نیست، اما خواند شگفتداری میی سرمایهخند اپوزیسیوِن فرانسه را دنبالهبا نیش اکونومیست

                                                           
49 McJob 
50 intentionalities 
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در اکونومیست ی مهمی است. ها توسِط این نشریه حائِز نکتهفرانسوی 51«کردِن ضدبسیج»تمسخِر 
 نوشت: 2006مارس  30تاریِخ اش بهسرمقاله

کنند که تصور میجویانی که اعتراضاِت اخیر را راه انداختند رسد دانشنظر میتردید بهبی
کنند. شان بر سِر شارل دوگل آورده بودند، از نو اجرا میرا، که والدین 1968دارند حوادِث مه 

 "( و نمادهای آن )دانشگاهِ ها، ساحِل دریافرشسنگها شعارهای این جنبش )"زیِر آن
های ی شورشرسد این شورش طبیعتًا دنبالهنظر میمعنا، بهسوربن( را دزدیدند. در این 

سرعت وضعیت کوشید دولت را بر آن دارد تا بهاست، که می 52[2005شهری ]ِـ ساِل حومه
های ی فرودسِت بیکاری که عمدتًا از اقلیتسپس نوبِت به طبقهالعاده اعالم نماید. فوق

حال، ویژگِی با اینش کرده بود بشورد. که طرد نظامیتا علیه رسید قومی تشکیل شده 
ی بار نیروهای عصیانگر در جبههانگیِز جنبِش اعتراضِی اخیر این است که اینشگفت
ها، ]این مرتبه[ هدِف 53لیوبنبرعکِس جواناِن شورشِی  کاری قرار دارند.محافظه

ری کنند، و های کارگرِی بخِش عمومی این است که از تغییر جلوگیدانشجویان و اتحادیه
 فرانسه را در همین شکِل فعلی نگه دارند.

سازِی اعماِل گروِه نوعی وارونهها بهکنندهانگیز است که چگونه اعماِل بسیاری از این ضدبسیجشگفت
ی «های لیبرالکمونیست»اصطالح کند: بهقلمداد می 68خود را وارِث  - هاماننِد این -دیگری است که 

مندِی اکولوژیکی و اماِن سود را با رتوریِک دغدغهسوروس و بیل گیتس، که تعقیِب بیچون جورج 
باور شان های اجتماعیهای لیبرال در کناِر دغدغهاند. کمونیستاجتماعی تلفیق کرده پذیرِی مسئولیت

 دهد:ح میشود. ژیژک چنین توضی )ُپست( مدرنیزه« یهوشمند»دارند که کار باید در هماهنگی با مفهوِم 

یافته؛ باور دیت با بوروکراسِی مرکزیتو ضگرْدصفتی، وجوش و دورهیعنی جنب یهوشمند
پذیری درمقابِل نظِم روزانه؛ جای اقتداِر مرکزی؛ باور به انعطافبه گفتگو و همکاری به

              یافته. مراتِب تصلبسلسله درمقابِل  54اتوپوِئسیسفرهنگ و دانش درمقابِل تولیِد صنعتی؛ 

                                                           
51 anti-mobilization 

 افزوده است. اکونومیستبه نقِل قوِل  فیشراین کروشه را  52
ها در نسبت با کِل شهر جمعیتی بسیار بزرگ را در خود لیوبنشود. تذکر دو نکته مهم است: اواًل های شهرهای بزرِگ فرانسه گفته میبه حومه 53

ای جهاِن شمال، مهکنند( و ثانیًا، برعکِس اکثِر نواحِی حوی شهری زندگی میدرصِد جمعیِت پاریس بیرون از محدوده 80دهند )مثاًل جای می
 های خاصی از بورژوازی نیستند. شوند و مختِص زندگِی گروهها و طبقاِت مختلف را شامل میهای متعلق به گروهها محلهلیوبن
علوِم  «اِن عالم»قوِل شود که بهمعنای آفرینش. به سیستمی اطالق میبه پوئسیس( و -)خود -اتوای اصالتًا یونانی، و متشکل از دو بخش کلمه 54

 کند.اجتماعی مستقاًل و با موفقیت خودش را بازتولید می
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شان که درمقابِل کنندگان را، با این اعتراِف ضمنیدیگر بگذاریم، ضدبسیجها را کناِر یکاگر این
های لیبرال را، که باور دارند توان پیروز شد، و کمونیستتوان مقاومت کرد و هرگز نمیداری تنها میسرمایه
کنیم که رئالیسِم سرمایه ود، درک میداری باید ازطریِق خیریه جبران شهای غیراخالقِی سرمایهرویزیاده

ناِم مقاومت در به ،هاکنندهدر شرایطی که ضدبسیجسازد. چگونه ُافِق امکاناِت سیاسِی فعلی را محدود می
های لیبرال با انرژِی فراوان امِر کنند، کمونیسترا حفظ می 68سبِک سال اعتراض به شکِل  ،برابِر تغییر

ی تنها هیچ اصالحیهژیژک حق دارد استدالل کند که کمونیسِم لیبرال نهگیرند. نو را در آغوش می
کند، بلکه درواقع ایدئولوژِی غالِب داری اضافه نمیای به ایدئولوژِی رسمِی سرمایهخواهانهترقی

« خودانگیختگی»و « گردصفتیدوره»، «پذیریانعطاف». سازدمیداری در شرایط فعلی را سرمایه
ریت در جوامِع کنترلِی پسافوردی هستند. اما مشکل این است که هر مخالفتی با هولوگراِم مدی

توان گفت کند، زیرا حداقل چیزی که میگری تهدید میویران–پذیری و تمرکززدایی را خطِر خودانعطاف
ک نیست.  تر بیشناپذیری و تمرکزیابِی انعطاف یمطالبهاین است که   چندان وجدآور و محر 

دادن حوِل آن برای چپ ممکن یا مطلوب  هدفی نیست که ماُنور« امِر نو»ت، مقاومت درمقابِل در هر صور
ی تواند نیروی کار را ُخرد کند؛ اما هنوز کسی دربارهباشد. سرمایه بسیار دقیق اندیشید که چگونه می

ای زباِن تازهکه چه ینفوردیسم علیِه سرمایه کارگر خواهد شد، و ا–تسهایی در شرایِط پُ که چه تاکتیکاین
ی کافی نیندیشیده است. اندازهوپنجه نرم کردن با این شرایط َخلق شود بهتواند برای دستمی
تواند با گیرِی امِر نو نمیاهمیِت زیادی دارد، اما بازپس« امِر نو»اندازِی سرمایه بر کشیدِن چنگچالشبه

ازحد یابیم یکی باشد، زیرا این یکی را تقریبًا بیشخود را در آن می یافتن با شرایطی کهانطباق
ترین در برجسته ست55گراییاستراتژِی مدیریت« آمیزانطباِق موفقیت»ایم. انجام رساندهآمیز بهموفقیت
 شکِل آن.

کنند، می، که دیوید هاروی و بدیو هردو تأیید 56«بازیابی»ی همراهِی همیشگِی نئولیبرالیسم با واژه
ی پراهمیتی است بر ]مدعای[ دسترسِی انحصارِی سرمایه به نوآوری. برای هاروی و بدیو، اصالحیه
قدرت و امتیاِز طبقاتی هستند. بدیو گفته  بازگشِت های نئولیبرال ربطی به امِر نو ندارند، بلکه سیاست
، پس از انقالب و ناپلئون. 1815در ساِل  در فرانسه، "بازیابی" اشاره دارد به دوراِن بازگشِت پادشاه،»است: 

دارِی لیبرال و نظاِم سیاسِی همراه با آن، یعنی امروزه سرمایهبریم. سر نمیای بهاکنون در چنین دوره
کند که هاروی استدالل می. «گردندقبول تلقی میهای طبیعی و قابِل حلپارلمانتاریسم، تنها راهِ 
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برای تثبیِت مجدِد شرایِط الزم برای انباشِت سرمایه  سیاسیی پروژه»ی یک مثابهسازی را باید بهنئولیبرال
« سیاسی–پسا»ای که عمومًا دهد که، در زمانههاروی نشان می .یدفهم« و بازیابِی قدرِت الیِت اقتصادی

تنها از سوی یک جبهه: ثروتمندان. وقفه تداوم داشته است، اما شود، آتِش جنگ طبقاتی بیتوصیف می
 کند که:هاروی روشن می

، سهِم 1970ی های نئولیبرال در انتهای دههسازِی سیاستپس از پیاده]در ایاالِت متحده،[ 
 15شدت افزایش یافت، ... و در انتهای قرن به درصِد باالیی طیِف درآمد از درآمِد ملی بهیک

 1978درصد در ساِل  2باالیِی طیِف درآمد از درآمِد ملی از درصِد دهِم سهِم یکدرصد رسید. 
دستمزِد کارگران به حقوِق  57یافزایش یافت، و نسبِت میانه 9919درصد در ساِل  6به 

رسید.  2000در ساِل  500به  1به تقریبًا  1970در ساِل  30به  1تر از از اندکی کم 58هاُمدیرعامل
درصِد باالیی سهِم یک]تا کنون[،  1982از سال ... این فرآیند مختِص ایاالِت متحده نیست: 

درصد  13درصد به  6.5طیِف درآمد در بریتانیا از مجموِع درآمِد ملی دوبرابر شده، و از 
 رسیده است.

 59های فکرتر بودند، و از اتاقلنینیستهم ها ها از لنینیستدهد، نئولیبرالگونه که هاروی نشان میهمان
برای پیشوایِی فکری بهره جستند تا برای رشد و تکثیِر رئالیسِم سرمایه اقلیِم ایدئولوژیِک مناسب 

 . بیافرینند

سایِر و در بریتانیا  -که درمجموع خواستاِر حفِظ رژیِم فوردیستی/انضباطی است -مدِل ضِدبسیج 
صورِت قطعی سقوط در بریتانیا فوردیسم بهدهد. کشورهایی که نئولیبرالیسم قباًل مسلط شده جواب نمی

در انتهای ُدلوز،  گرفت را با خود ُبرده است.ها شکل میهایی که سیاسِت زماِن قدیم دروِن آنکرده و سایت
 تواند داشته باشد:چه اشکالی می سیاسِت ضِدکنترل ُپرسدی کنترل، از خود میاش دربارهمقاله

تاریِخ  کِل ها که گردد: آنها بازمیها به َعجز و ناتوانِی اتحادیهترین پرسشیکی از مهم
واهند کشد، آیا خشان میشده بازپِس شان علیه انضباط دروِن فضاهای حصارکشیمبارزه

ی مقاومت دربرابِر جوامِع توانست با شرایِط جدید سازگاری یابند، یا رویاروی اشکاِل تازه
توانیم خطوِط کلِی اشکال نوظهور را، که از اکنون میاندازند؟ آیا از همکنترلی سپر می

                                                           
تر و ی درآمدی یک جمعیت یعنی رقمی که حقوق نصِف جمعیت از آن بیشهای مرکزِی مورِد استفاده در آماِر توصیفی. میانهیکی از شاخص 57

 تر است. م.ی دیگر از آن کمدستمزِد نیمه
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راِد بسیاری از افبرخوردار هستند، دریابیم؟  60اِت بازاریابیذ  توانایِی الزم برای تهدیِد لَ 
دنباِل کرات بههستند؛ به 61«پرانگیزه»زنند که طرزی عجیب الف میبه ،وسالسنکم

کردن ها باید خودشان دریابند که برای خدمتاینروند. های دائمی میکارآموزی و آموزش
برگریبان با مشکالت و شان، دستطور که پدرانکنند، درست همانشان میآماده

 هاست، این واقعیت را دریافتند.نضباط تولیِد آنهایی که هدِف ادشواری

از  62شستنانگیزگی است، تا دامنی پرانگیزگی/بیرفت از دوگانهچیزی که باید کشف شود یک راِه برون
یک استراتژی این است شکستگی تلقی شود. ُمردگی، افُسردگی و دلتر از دلی کنترل چیزی بیشبرنامه

سوی اشکالی از نارضایتی که ها بر دستمزد بهاز تمرکِز سنتِی اتحادیه -که زمیِن سیاست را تغییر دهیم 
تر بررسی کنیم که اید عمیقتر به این موضوع، بپیش از پرداختِن بیشهستند.  یمختِص دوراِن پسافورد

 به چه معناست.واقعًا  فوردیسم–ستپُ 
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 ات کند"چیز وابسته: "نگذار هیچ1979ُاکتبِر  6؛ 5
 

 است ی یک سازماِن تبهکارسردسته 64مخمصهمایکل مان با عنواِن  1995در فیلِم سال که ، 63کولینیل مک
ت کنه که اگه حس کردی مخمصه نزدیکه، مرتبه شخصی به من گفت نگذار چیزی وابستهیک»گوید: می

ها برای درِک تفاوِت میاِن فوردیسم و ترین راهیکی از ساده«. ش و بریثانیه بگذاری 30نتونی درعرِض 
توسِط فرانسیس فورد  شدههای گانگسترِی ساختهفیلِم مان را با فیلماین فوردیسم این است که –تسپُ 

حوادث را نه ، مخمصهدر  مقایسه کنیم. 1990و  1971های کاپوال و مارتین اسکورسیزی در فاصله سال
زنند، در یک رقم می ریشهگردد، بلکه مزدورهای بیبازمی« کشوِر قدیم»یی که تبارشان به «هاخانواده»

های شان داد، اتوباندیگر تشخیصتوان از یکنمیهای تروتمیِز کرومی که آنجلِس مملو از آشپزخانهُلس
 یهمهعطروطعِم غذاهای آشپزخانه، و وبوی محلی، رنگتماِم ساعته.  24های فروشیونشان و اغذیهنامبی

تغییر کرده و  ها وابسته بودندبدان 65رفقای خوبو  پدرخوانده هایی چونفیلمای که های فرهنگینشانه
ره است، یک پراکندگی جهانی بدوِن منظ مخمصهآنجلِس ُلساند. جای خود را به چیزهای دیگری داده

تکثیر داده  رو به هایُشعبهانتها از جای خود را به مناظِر بی دارنشانهست که قلمروی دارای اسم، جایی
داشتند، با موفقیت کورسیزی و کاپوال برنمیهای اس، که دست از سِر خیابان«اروپای قدیم»است. اشباِح 

های شاپزیِر کافی های شورناک۫های باستانی، خوِن ناپاک و انتقام، و همراه با ولیمهبیرون رانده شده
ی جهاِن توان چیزهای زیادی دربارهمی« کولینیل مک»با دقت به اسِم اند. ملیتی دفن گشتهفرااِی زنجیره
شکلی )هرچند، به فهمید: یک اسِم قالبی برای پاسپورِت جعلی، یک اسِم بدوِن تاریخ مخمصهفیلِم 
یاد مقایسه کنید، و به « کورلئونه»ناِم با  .کولی شده است(آمیز، یادآوِر ناِم مورِخ بریتانیایی ُلرد مککنایه

های دیگِر کولی احتمااًل از تماِم نقشمکداشته باشید که اسِم یک دهکده را روی پدرخوانده گذاشته بودند. 
ای بودن ی نمایش، یک رمز، که از فرِط حرفهیک صفحهتر است: رابرت دنیرو به شخصیِت واقعِی او نزدیک

تمریِن روِش اجرا کرده است )"کاری رو  شدن، تحقیق واش را وقِف آمادهانگار یخ زده است، کِل زندگی
رأس  برکه  کُلفتیی مافیاست و نه رئیِس گردنکولی نه سردستهمکاز همه بهترم"(.  توشدم که انجام می
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ی قوانیِن اندازهشود که درست بهمیقوانینی اداره با مجموعه، که مراتِب قدرِت باروکییک سلسله
ای های او حرفهآدمباشد.  تکیه زده ،ی کلیسای کاتولیک مقدس و اسرارآمیز هستندشدهنوشتهخونبه

شان درست های جنایت، کسانی که باور و ایمان، تکنسینیراقحاضربهسوداگرهای –هستند، کارآفرین
پاچینو، کارآگاِه  آلکولی به شخصیِت که مکچنان است. 66کوزانوسترای مقابِل وفادارِی خانوادگِی نقطه

 :وزمانه پیوندهای خانوادگی ناپایدار هستندگوید، در این دوره، می67ناِم وینسنت هاناای بهپرانگیزه
انتظار داری ای و مجبوری هرزمان من حرکت کردم حرکت کنی، چطور مسئوِل دستگیرِی من شده کهحاال »

ِک شود ناپایدارِی او و کولی است، و مجبور میی مکهانا سایه« حفظ کنی؟ وات رازدواج بتونی  تحر 
ی انگیزهکولی تنها بهی مکداران، دارودستهماننِد هر گروهی از سهاماش را وارِد زندگِی خود کند. دائمی

قریب به یقین و به احتماِل  ی اختیاریمانند؛ هر پیونِد دیگری یک گزینهدرآمدهای آتی کناِر هم می
ی وُمهرهدانند که پیچخودشان می - ستگرایانه و مرزیوترتیِب اموْر موقتی، عملخطرناک است. این نظم

ها، در مقایسه با اینآورد. چیزی دوام نمیتعویِض دستگاه هستند، هیچ تضمینی در کار نیست و هیچقابِل 
احتضار و های درحاِل جماعتشان به د که ریشهماننتحرکی میهای کممانتالیسترفقای خوب به سانتی

 گردد.افول بازمیمناطِق روبه

بررسی  69فساِد شخصیتدر  68هایی هستند که ریچارد ِسِنتهاست همانی آنکولی نمایندهخصائلی که مک
که  اینفسانیی تغییراِت ای تأثیرگذار درباره، مطالعهدارِی جدیدتبعاِت شخصِی کار در سرمایهکند: می

که وضعیِت جدید را ای  تبلیغاتیدنبال داشته است. شعارِ فوردیستِی ]فرآینِد[ کار به–تبازآرایِی پس
توانستند با در شرایطی که سابقًا کارگران می«. بلندمدت نداریم»کند این است: خالصه بیان می صورتبه

مراتِب ُخشک و منظِم سازمانی ترقی سلسله ای از مهارت امیدوار باشند تا در یکی سادهکسِب مجموعه
های مختلف، صورِت ادواری، و ضمِن جابجایی میاِن نهادها و نقشکنند، اکنون مجبور هستند به

 معاملههای زمان با تمرکززدایی از سازماِن کار، و با جایگزینِی شبکههمهای تازه کسب کنند. مهارت
کند. ِسِنت، در جمالتی که ای کسب میمزیِت ویژه« پذیریفانعطا»های ِهرمی، مراتبسلسله جایبه

حفظ  وات رهستند )"چطور انتظار داری بتونی ازدواج مخمصهکولی در یادآوِر تمسخِر هانا توسِط مک
ثباتِی همیشگی بر زندگِی خانوادگی وارد بیگذارد که تحملی انگشت میکنی؟"(، بر فشارهای غیرقابِل 

دقیقًا  - اعتماد بودن، تعهدالتزام، قابِل  -بخشند هایی که به زندگِی خانوادگی قوام میارزشسازد. می
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خاطِر حمالِت با وجوِد این، به شوند.دارِی جدید ازُمدافتاده قلمداد میهایی هستند که در سرمایههمان
کرد، فراهم می 70«پرستاردولِت »ای که گسیختگِی توِر حمایتیچنین ازهممی و همی عمووارده بر حوزه

ُثباتی واقعیتی بودن از فشارهای جهانی که در آن بیی مکانی برای مصونمثابهاهمیِت خانواده به
آمیز است، دقیقًا تناقضفوردیستی –تدارِی پسموقعیِت خانواده در سرمایهیابد. ست افزایش میهمیشگی

ای عنواِن وسیلهداری به خانواده نیاز دارد )بهکرد: سرمایهبینی میهمان دلیلی که مارکسیسِم سنتی پیشبه
روانِی ناشی از شرایِط –های روحیحیاتی برای بازتولیِد نیروی کار و مراقبت از آن؛ درمقاِم مرَهمی بر زخم

گذرانِی والدین با کند )ُممانعت از وقتگامی که آن را تضعیف میسیاسی(، حتی هن–آشوبناِک اقتصادی
شخصی  ِی ها به منبِع انحصارِی تسلها با تبدیِل آنتحمل بردوِش زوجفرزندان، قراردادِن اضطراِب غیرقابِل 

 دیگر(. برای یک

ردیسم یک فو–ت، تغییِرجهت از فوردیسم به پس71طبِق نظِر اقتصادداِن مارکسیست کریستَین ماراتزی
درصد باال برد، و راه را  20های بهره را نرخ 72فدرال ریزرودر این روز . 1979ُاکتبر  6تاریِخ مشخص دارد: 

ای را تقویم کرد که «واقعیِت اقتصادی»ی خود نوبهبه یکیو اینهموار کرد، « عرضهاقتصاِد سمِت »برای 
ای از ابزاِر یابِی تازهسازمانبلکه متضمِن تورم بود،  تنهاافزایِش نرِخ بهره نه .هستیماکنون در آن گرفتار 

ر نیز تولید و توزیع را  « پذیرِی انعطاف»تولید فوردیستی جای خود را به خِط « وسختِی سفت». ساختمیس 
این  شود ستوِن فقراِت هر کارگری از وحشت یخ بزند.ای که امروزه شنیدِن آن باعث میتازه داد، کلمه

زدایی از سرمایه و کار تعریف شد، و نیروی کار را تسلیِم روندهای پذیری با مقرراتانعطاف
 نمود.  سپاریشوند( و برونصورِت موقت استخدام میای از کارگران بهسازی )تعداِد فزایندهغیررسمی

 ی محیِط فزاینده 73سازِی کییابد که شرایِط تازه ازسویی مستلزِم سیبرنتیماراتزی نیز ماننِد ِسِنت درمی
ی فوردیستی کارخانهسازی زاده شده بود. کار بود و از سوی دیگر از دِل همین فرآینِد سیبرنتیکی

ها انواِع مختلِف ، و خوِد ساختاِر ساختمانشدمیسفید تقسیم و کاِر یقه آبیدستانه به دو بخِش کاِر یقهخام
هنگاِم کارکردن تحِت نظارِت مدیران و سوپروایزرها در کرد. ا میدیگر جدصورِت فیزیکی از یکبهکار را 
یا در و های پرسروصدا، کارگران تنها در زماِن استراحت، هنگاِم استفاده از توالت، در پایاِن روِز کاری، محیط

خل  تولید کردند، زیرا ارتباطات ُم امکان استفاده از زبان را پیدا می ،یتخریب اِت وقِت اشتغال به اعتراض
شود، افراد ازخالِل بدل می« گردِش اطالعات»فوردیسم، وقتی خِط مونتاژ به –تاما در پسبود. 
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ملزوِم ویم، ارتباطات و کنترل الزماهآموخت 74که از نوربرت وینرچنانکنند. برقرارکردن کار میارتباط
 ر هستند.دیگیک

زمان دیگر گذارد. مان نمیشوند. سرمایه هنگاِم رؤیادیدن هم تنهایتفکیک میکار و زندگی غیرقابِل 
تجدیِدساختاِر تولید بدل گردیده است.  چینای از اشکاِل نقطهخطی نیست، آشوبناک شده و به مجموعه
ای از تولیِد عنواِن مؤلفهکه بتوانیم بهبرای اینانجامد. مان نیز میو توزیع به تجدیِدساختاِر سیستم عصبی

دادن به ای پرورش دهیم برای واکنشعملکرِد مؤثری داشته باشیم باید در خود توانایی 75موقع–به–درست
گذارِی زشتی که انجام شده، در ثباتِی کامل، یا طبِق نامایِط بیدر شرحوادِث غیرمترقبه، باید یاد بگیریم 

معمواًل در آیند. تناوب از پِی هم میهای بیکاری بههای کاری و دورهدورهزندگی کنیم.  پریکاریتیشرایِط 
ای مان برنامهتوانیم برای آیندهکار هستیم و نمیمدت مشغول بههای شغلِی کوتاهای از موقعیتمجموعه
 بریزیم. 

گسیختِن الگوهای کارِی ثابت تاحدی با پشتیبانِی خواسِت کنند که ازهمهم ماراتزی و هم ِسِنت اشاره می
ی واحد کار کنند. سال در یک کارخانه 40خواستند ها بودند که، کاماًل محقانه، نمیآن -کارگران همراه بود 
گیری از میل ]ِـ به بسیج و بهرهسرمایه که زمانی  دن، یعنی ازشفنیپس از ضربهچپ از جهاِت متعدد، 

مخصوصًا  ا کند.خود را احیهرگز نتوانسته ی فوردیسیتی پرداخت، ی روزانهکارگران[ به رهایی از برنامه
بیش از اندازه به فوردیسم  - ها و حزِب کارگررهبراِن اتحادیه -ی کارگر در بریتانیا، نمایندگاِن سنتِی طبقه
اما این بدان معنا بود که داد. شده میها در آن نظام به آنان نقشی تضمینعادت کرده بودند؛ ُثباِت تقابل

که گویی بزنند، چنان تند خود را مخالِف وضعیِت موجود جاتوانسفوردی میاداری پسمبلغاِن سرمایه
گرفتاِر « بیخود»کنند، نیروی کاری که یافته مقاومت میشجاعانه درُمقابِل یک نیروی کاِر ایستا و سازمان

ای که قرار است که به آرزوهای طبقهحاصلی شده است که بیش از آنهای ایدئولوژیک و بیدشمنی
 سازند.ها و سیاستمداران را برآورده میند ارتباط پیدا کنند، مقاصِد رهبراِن اتحادیهی آن باشنماینده

ست، و در رواِن کارگر شود، بلکه درونیبیرونی نیست، و در رویارویِی طبقاتی ظاهر نمی 76اکنون این ستیزه
عنواِن کسی که در چنین، بهمند است، اما همعنواِن کارگر، به نزاِع طبقاتِی سنتی عالقهقرار گرفته، که به

کاماًل دیگر دشمِن برد. نفع مینیز اش گذاریاز افزایِش سوِد سرمایه حساب دارد، 77یک صندوِق مستمری
عهِد ماننِد یهودیاِن  مفوردیس–تکارگراِن پسنداریم. طبِق استدالِل ماراتزی، نتیجه این است که بیرونی 
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چنین خواهند بازگردد، ولی همرها از قیدی که نمی«: ی بردگیخانه»هستند پس از خروج از  عتیق
 رو. افتاده و گرفتار در بیابان، و نامطمئن از مسیِر پیِش تک

ی کوشد دربارهماراتزی می خسارت نیست.کشد بیشناختی که دروِن افراد شعله میاین نزاِع روان مسلماً 
که ُدلوز و گتاری اگر، چنان .فوردیسم تحقیق کند–تایش موارِد اختالِل دوقطبی و پسارتباِط میاِن افز

کند، داری را مشخص میهای بیرونِی سرمایهزوفرنی وضعیتی باشد که لبهتیاسککنند، استدالل می
های داری با چرخهخوِد سرمایهداری است. سرمایه« داخِل »اختالِل دوقطبی بیمارِی روانِی خاِص 

ای میاِن شیدایِی صورِت دورهست، و بهتقلیل دوقطبیشکلی غیرقابِل انتهای رونق و رکودش اساسًا و بهیب
زا )واضح است که عبارِت ی "حبابی فکرکردن"( و فرودهای افسردگیهای غیرعاقالنهرویاعتیادآور )زیاده

سیاسِی –که در هیچ نظاِم اقتصادیای تا درجهکند. تصادفًا ساخته نشده( نوسان می 78اقتصادی ""رکودِ 
ی خود[ این نوبهتغذیه و ]به  79هازمان از حاالِت روحِی جمعیتداری همدیگری دیده نشده، سرمایه

 تواند عَمل کند. بدوِن جنون و ایمان، سرمایه نمیکند. حاالت را بازتولید می

های روانی و نفسانی، که از حدوِد نامرئِی اختاللفوردیسم، طاعوِن –تی پسزمان با غلبهرسد همنظر میبه
سروصدا و پنهانی گسترش یافته است، دارِی صنعتی(، پیوسته بی)یعنی دقیقًا سحرگاِه سرمایه 1750سال 

جیمز به افزایِش معناداِر نرِخ  ،دارِ خودخواهسرمایهشیوع رسیده باشد. در کتاِب  ای از شدِت به درجاِت تازه
 دهد که:کند. او گزارش میساِل گذشته اشاره می 25طی حداقل « انیپریشانِی رو»

زاده شده بودند  1946ها با حرکت از کسانی که در ساِل تِر معیارها، نرِخ پریشانیطبِق بیش
ساله سی 2000)که در سال  1970ساله بودند( به گروِه متولِد ساِل وششسی 1982)و در سال 

 کردنداظهار می 1982ساله در ساِل  36درصد از زناِن  16شود. برای مثال، بودند( دوبرابر می
درصد  29، 2000که در ساِل دارند، درحالی« مشکِل اعصاب، خمودگی، افسردگی، یا غم»که 

 کردند.ها قلمداد میجور مشکلها خود را گرفتاِر اینسالهاز سی

های روان را )که شامِل شده سطِح ابتال به ناخوشیجیمز نقل توسِط ی بریتانیایِی دیگر که یک مطالعه
مقایسه  1985و  1977 هایهای متعلق به سال( در نمونهشوندمیفوبیا و افسردگی  های نوروتیک،سمپتوم

این رقم  1986کرد، در ساِل اظهاِر ناخوشِی روانی می 1977ی سال درصِد نمونه 22در شرایطی که »کند. می
در کشورهایی که  هاجایی که این نرخاز آن«. سوِم کِل جمعیت افزایش پیدا کرده استتقریبًا تا میزاِن یک

تر هستند تا در کشورهای دیگر، جیمز این فرضیه را طرح نام داده بیش« خودخواهانه»دارِی جیمز سرمایه
                                                           

78 economic ‘depression’ 
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طوِر نئولیبرال( هستند. بهیعنی دارِی خودخواهانه )های سرمایهسیاست کند که عامِل این مصیبت۫می
 :دارِی خودخواهانهسرمایهکند که ای اشاره میمشخص، جیمز به شیوه

سازد. ... ور میدمد و هم انتظاراِت برآورده شدِن این آرزوها را شعلههم در آتِش آرزوها می
تواند اَلن شوگر یا شود که هرکسی میی کارآفریناِن فانتزی، این پندار تقویت میدر جامعه

دادِن چنین احتماِل رخ 1970 یکه در واقعیت، پس از دههبیل گیتس بشود، بدوِن توجه به این
تری برای متولد شده شانِس بسیار بیش 1958مثاًل فردی که در ساِل  -چیزی کم شده است 

 1970باال با استفاده از تحصیالت را داشته تا فردی که در سال دسترسی به امکاِن تحرِک روبه
یش از همه برای سالمتی دارِی خودخواهانه  که بآن دسته از سموِم سرمایهمتولد شده است. 
پردازند مبنی بر هایی میهایی هستند که به تشویِق سیستماتیِک ایدهاند آنو رفاه خطرناک

که ثروتمندی و برخوردارِی مادی کلیِد رضایت است، که فقط ثروتمندان برنده هستند، این
جامعه رأِس  دسترسی به ،های خانوادگی، قومی و اجتماعیبدوِن توجه به زمینهکه و این

اگر موفق نشوید، تنها یک مقصر  -ی کافی کار کند ممکن است اندازهبرای هرکسی که به
 وجود دارد.

افسردگِی »یوِع چیزی که شی آرزوها، انتظارات، و فانتزی با مشاهداِت خوِد من از های جیمز دربارهحدس
 ام در میاِن جواناِن بریتانیایی سازگاری دارد. نامیده« شیدا

، در 80نویِن کارگر حزبهای روانی، بسیار گویاست که های ابتال به بیماریی افزایِش نرخوزمینهدر متن
خود را متعهد ساخت تا برخی افراد را از فهرسِت اش بر حکومت، ی سوِم زمامداریآغاِز دوره
صورِت ضمنی مدعی بشود حذف کند، و به این ترتیب به 81«ذهنی ناتوانِی مزیِت » بگیراِن طرِح مستمری

رغِم چنین فرضی، علیکنند. این مستمری را با شیادبازی دریافت میبسیاری کم دسِت ، که اگر نه همه
بیش از دو میلیون  - ذهنی کنندگاِن مزیِت ناتوانیرسد که استنتاج کنیم اکثِر دریافتنظر غیرمنطقی نمیبه

ای از مالحظهبرای مثال، بخِش قابِل قربانیاِن سرمایه هستند.  - کننده وجود دارددریافتنفر 
کاری که صنایعی چون معدنی اصراِر رئالیسِم سرمایه بر اینکنندگان کسانی هستند که درنتیجهدریافت
ِن معیارهای اقتصادی کرد)حتی با لحاظ. اندآسیِب روانی دیده پذیر نیستندلحاِظ اقتصادی توجیهدیگر به

ای که رسد، مخصوصًا اگر هزینهنظر نمیکننده بهپذیری" قانعصورِت خام، استدالِل مربوط به "توجیهبه
                                                           

80 New Labour 

رو تبدیل کسانی چون تونی بلر و گوردون براون این حزب را به یک حزِب کاماًل میانهو با رهبری  2015اشاره به جناِح راسِت حزِب کارگر که تا ساِل 
 کرده بود.

81 Incapacity Benefit 
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زباِن ساده، افراِد به د را نیز لحاظ کنیم(.نکندهندگان تحمیل میهای مشابه به مالیاتاین مستمری و طرح
 .اندکمر خم کردهفوردیسم –تثباِت پسر و بیآوشرایِط وحشت زیِر فشارِ  پرشماریبسیار 

 منتفیهای روانی را یابِی اجتماعی برای بیماریای که اکنون حاکم است هرشکلی از علتشناسیهستی
که . اینکندکمِک شایانی می هاِی آنسازغیرسیاسی بههای روانی سازِی بیماریبیوشیمیایی البته .سازدمی

داری مزایای عظیمی در بر دارد. بیمارِی روانی یک مشکِل فردی و بیوشیمیایی قلمداد شود برای سرمایه
خاطِر شیمِی مغزت است کند )بهگونه را تقویت میسازِی اتمی سرمایه درجهِت ایجاِد انفرادینخست، رانه

سازد که در آن نهایت سودآور فراهم میِر بییک بازا(. ثانیًا، خاطِر تنهایی[]، نه به ایکه مریض شده
. شوید(های ما درمان میSSRI)با  توانند محصوالِت خود را آب کنندهای داروسازِی چندملیتی میشرکت
یابِی ی علت، اما این نکته دربارهخورندکلید میهای روانی از ُطُرق نورولوژیک ست که تماِم بیماریبدیهی

حقیقت دارد که افسردگی توسِط سطوح پاییِن سرتونین  چهبرای مثال، اگر دهد.نشان نمیها هیچ چیز آن
برند. چنین شود، باز هم باید بفهمیم چرا فالن دسته از افراِد مشخص از سرتونیِن پایین رنج میایجاد می

ا با چالش مواجه خواهد رئالیسِم سرمایه راجتماعی و سیاسی است؛ و اگر چپ میکاری مستلزِم یک تبییِن 
 ست. ای اورژانسیسازِی مجدِد بیمارِی روانی وظیفهسازد، سیاسی

افزایِش بروِز پریشانِی روانی و الگوهای تازه برای ارزیابِی عملکرِد  بیِن رسد که پردازانه نمینظر خیالبه
 بیندازیم. تریقدق نگاهی« بوروکراسِی جدید»خواهیم به این کارگران نوعی توازی ببینیم. اکنون می
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شود: ذوب می چه سخت و استوار است در صنعِت روابِط عمومیهرآن؛ 6
 استالینیسِم بازار و ضدتولیِد بوروکراتیک

 

تصویر دقیقی ارائه  1970ی از روابِط کارِی دهه 83آبییقهبا عنواِن  82شرادر 1978طور که فیلِم سال همان
روایتی تیزبینانه است از فضای کار در  85دفترِکاربا عنواِن  84ناحق مهجوِر مایک جاجکند، فیلِم بهمی
ی کارگری و مدیریت در یک کارخانه، فیلِم جاج جای تقابل میاِن مقاماِت اتحادیهبه .2000و  1990های دهه

تولیدِ »خاطِر به 86ک اَبرشرکتدهد که ینشان می شدن قرار دارد: کارمندان ی فلجدر آستانه 87اداری« ضد 
ها دقیقًا یک چیِز ی یادداشتکنند و مضمون همههای متعددی از مدیراِن مختلف دریافت مییادداشت
 همکارِی ست. طبیعتًا، این یادآوری به یک عمل بوروکراتیک اختصاص دارد: هدِف آن برانگیختِن تکراری

در هماهنگی با هاست. عنواِن "جلد" در ابتدای گزارشفرآینِد جدیِد اضافه کردِن یک برگه به]ِـ کارکنان[ با 
وشلواری و ست از حالِت غیررسمِی پیراهنمخلوطی دفترِکار، شکِل مدیریت در «یهوشمند»مشِی 

ای و فروشِی زنجیرهدر یک قهوه 88دهد که دقیقًا همین شکِل مدیریتجاج نشان میاقتدارگرایِی خاموش. 
در این فروشگاه، از کارکنان خواسته کند نیز حاکم است. شرکتی، که نقِش پاتوِق کارکناِن دفتِرکار را ایفا می

ل، پالک و تزئیناِت مدا با تزئین کنند )یعنی« شانمجموعهتکه از هفت»با های خود را شده یونیفورم
ی تبدیِل شان ابراز گردد: یک تصویرسازِی مختصرومفید از شیوه«فردیت و خالقیت»شخصِی دیگر( تا 

، یان مولِیر 89پائولو ویرنوی بنا به اشارهجزای ذاتِی کار در جوامِع کنترلی؛ که به ا« ابراِز نفس»و « خالقیت»
رِی مطالباِت نفسانی را نیز دارد. و دیگران، عالوه بر مطالباِت تولیدی، از کارگران انتظاِر برآو 90بوتانگ

ی این های نفسانی چیزهای زیادی دربارهمشارکتی این دستانهسازِی خامتالش برای کمی، چنینهم
شده انتظاراِت پنهانی دیگری نیز اشاره دارد: به پدیده تکههفتتزئیِن دهد. مثاِل تازه نشان می مطالباِت 

زند، اما ی تزئینی میفروشی، دقیقًا هفت تکهجوانا، یک زِن خدمتکار در قهوهپشِت استانداردهای رسمی. 
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 -کافی نیست  درواقع کند،کفایت می رسماً که هفت قطعه شود که با وجوِد اینسازی میبرای او شفاف
  «.ها را انجام دهدوخالی فقط حداقلخشک» خواهد پرسد که آیا میمدیر از او می

ی تزئینی استفاده کنم، چرا راحتم قطعه 37خواهی ن، اگر مینی استَ ودمی»کند: جوانا چنین شکایت می
 «. ی؟هدافزایش نمی 37به  روکنی و حداقل نمی

«. ابراز کنی وردم قباًل گفته بودی که دوست داری ]درونیاِت[ خودت رُخب، فکر ک»دهد: مدیر پاسخ می
اند این سندروم برای بسیاری از کارگران آشناست، زیرا احتمااًل دریافتهکند. دیگر هیچ چیز کفایت نمی

بخش نیست. برای مثال، در دیگر واقعًا رضایت« بخشرضایت»ی که در ارزیابِی عملکرد، کسِب نمره
دریافت « بخشرضایت»ی از نهادهای آموزشی اگر پس از بازدید از یک کالِس درْس معلم ُنمرهبسیاری 

 ی آموزشی بگذراند. های دیگر، دورهشود که پیش از تدریس در کالسکند، از او خواسته می

ضدبوروکراتیک و که خود را  ،های نئولیبرالتحِت لوای حکومتواقعیت که  شاید در ابتدا این
با این حال، انواِع جدیِد  اقداماِت بوروکراتیک تشدید شده اسرارآمیز باشد.، دهندضداستالینیست جلوه می

ای که رتوریِک حتی در زمانه - ها"جلسهها"، "صورتاندازها"، "خروجی"اهداف و چشم -بوروکراسی 
اند. یافته غلبه پیدا کرده است، تکثیر شدهن و مرکزیتپایی–به–دادن به کنترِل باالی خاتمهنئولیبرال درباره

شکِل شده است، زیرا بهنظر برسد که بوروکراسی یکی از انواِع بازگشِت امِر سرکوبممکن است چنین به
اما بازگشِت آن داده بود.  نابودِی مانه حکم به عالِ  یآمیز درون قلِب نظامی روئیده که با نخوتکنایه

تر از یک اتفاق جزئی و غیرمعمول یا مثاًل ظهوِر ارواِح قدیمی ولیبرالیسم بسیار گستردهبوروکراسی در نئ
 است.

داره و تنظیم تناقضی وجود ندارد: و افزایِش سازوکارهای ا« یهوشمند»ام، میان جا نشان دادهکه تا اینچنان
سازِی مسطحریچارد سِنت استدالل کرده است که ی شرایِط کار در جوامِع کنترلی هستند. ها دو سویهاین

یکی از ادعاهایی »تر در معرِض نظارت قرار داده است. های ِهرمی درواقع کارگران را بیشمراتبسلسله
کند، یعنی به کسانی تمرکززدایی می را طرح شده این است که قدرتی این سازماِن جدیِد کار مکه درباره
تری های خودشان کنترِل بیشدهد بر فعالیتگیرند امکان میتر قرار میهای سازمانِی پایینکه در رده

هایی بسنجیم که شود که آن بر حسِب تکنیکتردید، پوچِی این ادعا زمانی مشخص میداشته باشند. بی
های اطالعاتی جدید تصویِر کامل سیستمتکه شود. ته شدند تا هیوالی بوروکراتیِک قدیمی تکهکار گرفبه

شود افراد در دهد. این تکنیک باعث میباالیی قرار میو فراگیری از ُکِل سازمان در اختیاِر مدیراِن رده
نها این نیست که ولی مسئله ت«. هرکجای شبکه که باشند فضای چندانی برای پنهان شدن پیدا نکنند
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تکثیر نیز ها تری اعطا کرده؛ عالوه بر این، خوِد دادهفناورِی اطالعات به مدیران دسترسی اطالعاتِی بیش
پردازند به توصیِف برخی از روندهای بوروکراتیکی می 92و دیوید هاروی 91انجلیسماسیمو دیاند. شده

در مقطِع های بریتانیا سازِی یک واحِد تحصیلی برای ارائه در دانشگاههنگاِم آماده ،مدُعوسخنراِن که یک 
 نویسند:انجلیس و هاروی چنین میاز سر بگذراَند. دی ، بایدکارشناسی

های ( باید کاغذبازیخنران یا استادس، همان ML) 93«ی واحِد تحصیلیکنندههدایت»
که واحِد مربوطه( ی ارائه)در آغاز « تصریِح واحد»مختلفی را تکمیل کند، مخصوصًا یک 

های ارزیابی و سایِر اطالعاِت ، اثراِت مطلوب، حاالت و روش«اندازهااهداف و چشم»
ی واحِد مربوطه( ئه)در انتهای ارا« بررسِی واحد»مربوط به واحد را فهرست کند؛ یک سنِد 

شان برای ها ارزیابِی خودشان از نقاِط ضعف و قوِت واحد و تغییراِت پیشنهادیMLکه در آن 
 .کنند؛ یک خالصه از بازخورِد دانشجویان؛ و میانگین و پراکندگِی نمراتساِل بعد را ذکر می

« تصریِح برنامه»ها باید یک ی تحصیلی، آکادمیسیناما این تنها شروِع داستان است. برای کِل یک برنامه
جویان عملکرِد دانشارزیابِی هایی که را تولید کنند، گزارشی« ی برنامههای ساالنهگزارش»آماده سازند، 
شان بایگانی مکانی و پراکندگِی نمرات، موقعیِت «نرِخ انصراف از تحصیل»، «نرِخ پیشرفت»را با توجه به 

نظارت ]یا –این خودتعیین شود. « ماتریس»ی دانشجویان باید در مقایسه با یک ی همهکنند. نمرهمی
ی تکالیِف نمرهگردد. های مقاماِت بیرونی تکمیل میشده[ ضمنًا با ارزیابیسازینظارِت درونی
دستِی استانداردها و شود. قرار است این ممتحنین یکمی بازبینی« ممتحیِن بیرونی»توسِط دانشجویان 

]به این ترتیب[ اساتیِد مدُعو تحِت نظارِت  معیارها را در کِل بخِش دانشگاهی کشور تضمین کنند.
ای را های سه، چهار روزهاْی بازرسیصورِت دورهها بهشان قرار دارند. در همین حال، دانشکدههایردههم

اگر محققین  گرد.اجرا می (QAA) 94«آژانِس تضمیِن کیفیِت آموزِش عالی»نند که توسِط گذرااز سر می
را ارائه دهند « ی خودچهارتا از بهترین مواِد انتشاریافته»باشند باید هر سه یا چهار سال « کنندهپژوهش»

جای خود را به  2008)که در سال  95«نظارت بر تحقیقات اجرای»ی رویه عنواِن بخشی ازبهتا پانلی که 
 ،شود( تشکیل میداد 96"چارچوِب درخشِش تحقیقات"برانگیز با عنواِن اندازه جنجالهمانبه سازوکاری

 برخی ازهایی کلی از کنند که این موارد تنها روایتانجلیس و هاروی تصریح میدیها ُنمره دهد. به آن
                                                           

91 Massimo De Angelis 
92 David Harvie 

 با دیوید هاروِی معروف اشتباه نشود.
93module leader 
94 the Quality Assurance Agency for Higher Education 
95 Research Assessment Exercise 
96 Framework for Research Excellence  
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لحاِظ تأمیِن منابِع ی این وظایف بهها باید انجام دهند. همهی هستند که آکادمیسینوظایِف بوروکراتیک
ها، روی به دانشگاههیچاند. این هجوِم روندهای بوروکراتیک بهمالی برای نهادهای آموزشی حائز اهمیت

روی پلیس نیز و نی یا به آموزش محدود نیست: سایِر خدماِت عمومی، ماننِد نظاِم ملِی خدماِت درمانی
 گون گرفتار هستند.شماِر بوروکراسِی سرطانهای بیطریِق مشابه دروِن گرهبه

)مثاًل، شدن است. ی مقاومِت ذاتِی برخی فرآیندها و خدمات درمقابِل بازاریاین وضع تا حدی نتیجه
کننده و خام مبتنی است: سازِی گیجآموزش باشد اساسًا بر یک مشابه سازِی چه قرار است بازاریآن

آن؟( قرار بود بازاِر  محصولِ ی این خدمات ]ِـ آموزشی[ هستند یا کنندهمصرفدانشجویان 
کنندگان ها امیاِل مبادلهارمغان آوَرد، یعنی مبادالتی که در آنبه« بدوِن اصطکاک»مبادالِت  شدهسازیآلایده
ی ارزیابِی عملکرِد اما رانهتقیمًا، و بدوِن نیاز به مداخله یا میانجیگرِی عوامِل مقرراتی برآورده شود. را مس

شکلی سازی نیستند، بهشان مناسِب کمیبنا به طبیعتگیرِی اشکالی از کار که کارگران و اندازه
ایم چیزی که با آن مواجهاست. های جدیِد مدیریت و بوروکراسی اجتناب مستلزِم افزودِن الیهغیرقابِل 
شده و بَزکبازنمایِی ست میاِن ایی مستقیِم عملکرد یا خروجِی کارگران نیست، بلکه مقایسهمقایسه
شکلی گریزناپذیر، یک اتصاِل به]ِـ واقعی[ از سوی دیگر.  سو و خروجیتأیید از آن عملکرد از یکموردِ 
ای که با شود تا به هدِف رسمیمعطوف می هاتر به خلق و ارساِل بازنماییدهد، و کار بیشُرخ می 97کوتاه

کند که شناسانه از دولِت محلی در بریتانیا استدالل میی انساندر حقیقت، یک مطالعهآن همراه است. 
چه صرِف ارتقای واقعی نشود از آتالشی که صرِف تضمیِن بازنمایِی درسِت خدماِت یک مرجِع محلی می»

ی نظامی است های ممیزهها یکی از نشانهسازِی اولویتاین معکوس«. تر استگردد بیشاین خدمات می
دارِی متأخر از استالینیسم یاد گرفته چه سرمایهآننام داد. « استالینیسِم بازار»که بدوِن اغراق باید آن را 

مارشال  ادهای دستاوردها در مقایسه با خوِد دستاوردهای واقعی.تر بر نمگذارِی بیشمحدود است به ارزش
 دهد که:توضیح می 1933و  1931های بین سال« کاناِل دریای سفید»ی ِبرمن ضمِن توصیِف پروژه

ظاهرًا استالین چنان مصمم بوده تا یک سمُبل بسیار عظیم و چشمگیر از توسعه خلق کند 
ی توسعهکه بر این پروژه تحمیل کرده، نهایتًا تنها سرعِت  یا زیادهکه با فشارها و مداخالِت 

به این ترتیب، کارگران و مهندسان هرگز زمان، پول یا خوِد طرح را کاهش داده است. 
ی کافی اندازهبیستمی بههای قرِن تجهیزاِت الزم برای احداِث کانالی که برای عبوِر محموله

تیجتًا، این کانال هرگز در تجارت یا صنعِت شوروی دست نیاوردند؛ نعمیق و ایمن باشد به

                                                           
 است.  دیگرعناصِر  برخی حذف معنایبه اتصاِل کوتاِه یک عنصِر مدار 97
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عبارت بود از  توانست عبور دهدنقِش مهمی ایفا نکرد. ظاهرًا کِل چیزی که این کانال می
های شوروی یا پر بودند از نویسنده 1930ی های بخاِر توریستی، که در دههکشتی

زد را گوش این پروژهآفرینِی شکوه تعهد۫ها با نوعی التزام و کشورهای دیگر. این نویسنده
کردند. کانال یک پیروزِی تبلیغاتی بود؛ اما اگر نیمی از نیرویی که صرِف کارزاِر روابِط می

ی شمارتر و توسعهعمومی شد به خوِد کار اختصاص یافته بود، با قربانیاِن بسیار کم
های وحشیانه که در آن انسان لودگِی جای یک و این پروژه، به -شد تری همراه میواقعی

 .گشتمیکشته شدند، به یک تراژدِی اصیل بدل  98وادثحخاطِر شبهواقعی به

، که در ظاهر ضداستالینیست است، طِی الزامی عجیب به تکراِر چنین حزِب نویِن کارگرنئولیبراِل حکومِت 
شان در جهاِن واقعی فقط تا جایی هایی که اثراتسازِی طرحالگویی، گرایشی مشابه نشان داده به پیاده

بدنامی که حکومِت حزِب « اهداِف ». شوداهمیت دارد که درسطِح تظاهرات )ِـ صنعِت روابِط عمومی( ثبت 
 هرکجا که ایندهند. شان چنین پرشورواشتیاق بود دقیقًا همین مسئله را نشان میکارگر در تحمیلنویِن 
، اهداف شودمیپذیرِی آهنین تکرار بینیاند، طِی فرآیندی که با پیشها را به اجرا گذاشتهگذاریهدف

اکنون در نفسه. فیشوند به مقصدهای گیرِی عملکرد تبدیل میهایی برای اندازهسرعت از روشبه
امتحاناِت مدارْس به خصلِت همیشگِی فصِل تابستان بدل  نزوِل درحاِل  سطِح ی نگرانی درباره ،بریتانیا

شان از مهارت و دانش برخوردار هستند تر از پیشینیانآموزاِن فعلی کمحال، اگر دانششده است. با این
تدریس معطوف شده فرآینِد ن این واقعیت است که کِل چنیافوِل کیفیِت امتحانات، بلکه هم صرفاً علت نه 

تر با موضوعات جای درگیرِی گسترده« تمریناِت امتحانی»تمرکِز محدود بر روی به گذراندِن امتحانات. 
کردِن بر طیجای تمرکز بر چند عمِل اورژانسی و جدی، ها بهطریِق مشابه، بیمارستانگیرد. بهرا می

دهد اهدافی ها امکان میبه آن ، زیرا این روندهای روتینورزنداصرار میپرشمار  روندهای روتیِن بسیار
 تر متحقق سازند. آسان ،گیردها مورِد ارزیابی قرار میعملکردشان بر اساِس آنکه را 

برعکس، ایم. داری قلمداد کنیم اشتباه کردهسرمایه« روِح حقیقِی »انحرافی از اگر این استالینیسِم بازار را 
ای چون ی اجتماعیاش با پروژهخاطِر ارتباطبه بهتر است بگوییم که یک ُبعِد کلیدِی استالینیسم

آن  تواند ظاهر شود، فرهنگی که دردارِی متأخر میدر فرهنِگ سرمایه تنهاسوسیالیسم محدود شده بود، و 
چه شرکِت تر به آنالبته که شکِل خلِق ارزش در بازاِر بورس کم کنند.کسب می 99قدرِت اتونوم تصاویر۫
ی( آن ی عملکرد )ِـ آیندهها دربارهها و باورداشتوابسته است تا به دریافت« دهدواقعًا انجام می»مربوطه 

                                                           
98 pseudo-events 
99 autonomous 



Page | 45 

  100چه سخت و استوار است در صنعِت روابِط عمومیداری، هرآناین بدان معناست که در سرمایهشرکت. 
جایی به تولیداِت صنعِت روابِط این گرایِش همه قدر بادارِی متأخْر حداقل همان، و سرمایهشودمی ذوب

 .که با فرآینِد تحمیِل سازوکارهای بازار شودمی مشخصعمومی 

ی جمعی دیگرِی بزرْگ قصهاهمیِت اساسی دارد. « دیگرِی بزرگ»ِی لکانجا شرِح ژیژک بر مفهوِم در این
گیرد. خوِد دیگرِی بزرگ را هرگز فرض میای پیشسمبولیکی است که هر میداِن اجتماعییا ساختاِر 

گونه نیست که این شویم. ابدًا ایناش مواجه میتوان ُمالقات کرد؛ درعوض، تنها با جانشیناننمی
خوِد استالین  ،ی کاناِل دریای سفید که به آن پرداختیمنمایندگان همیشه رهبر باشند. برای مثال، در نمونه

تر به نویسندگاِن شوروی و نویسندگاِن کرد، بلکه این نمایندگی بیشنبود که دیگرِی بزرگ را نمایندگی می
یک ُبعِد مهِم  شدند.ی مورِد بحث اقناع میی شکوِه پروژهگشت، کسانی که باید دربارهخارجی بازمی

به روابِط عمومی  ودیگرِی بزرگ است  مقوِم  دانی۫همین ناداند. چیز را نمیهمهدیگرِی بزرگ این است که 
ی صنعِت روابِط عمومی کنندهعنواِن مصرفتوان دیگرِی بزرگ را بهحقیقتًا میدهد. می ی فعالیتاجازه

ای ای که ملَزم است چیزی را باور کند که هیچ فرِد واقعیو پروپاگاندا تعریف کرد، فیگوِر مجازی
کسی وجود داشت که نداند کنم: چههای ژیژک جلب میبه یکی از نمونهتان را تواند. توجهنمی

یک از مردم، که از کمبودها و مشکالِت ژنده و فاسد است؟ قطعًا هیچ (RES) 101«سوسیالیسِم واقعًا موجود»
کنندگاِن حکومت، که ممکن نبود ندانند، چنین اشتباهی کس درمیاِن ادارهآن اطالِع کافی داشتند، یا هیچ

کسی بود که  -چیست  RESی کرد. دیگرِی بزرگ کسی بود که مقدر شده بود نداند واقعیِت روزمرهنمی
شود، و چه رسمًا پذیرفته میداند، یعنی آناجازه نداشت بداند. اما تمایز میاِن چیزی که دیگرِی بزرگ می

صوری « صرفاً »وجه یک تمایِز هیچگردد بهمیده در تجربه و دانِش افراِد واقعی ظاهر صورِت گسترچه بهآن
دهد. شدن میامکاِن جاری« معمولی»اختالِف این دو است که به واقعیِت اجتماعِی وجهِ  و توخالی نیست؛

ای که نظاِم االذهانیرا دیگر نتوان حفظ کرد، بافِت بین داندنمیوقتی این انگاره که دیگرِی بزرگ 
، که در 1965که سخنرانِی خروشچف در سال علِت اینُگسلد. میدارد ازهممیپارچه نگاه اجتماعی را یک

. چنین نبود که کسی همین است های دولِت شوروی را پذیرفت، تا این اندازه اهمیت داشتآن شکست
راه افتاده است، اما سخنرانِی خروشچف ا و فسادهایی بههناِم حزب چه وحشیگریدروِن حزب نداَند به

 . نباشدبرد دیگر ممکن سر میکه دیگرِی بزرگ در نادانی بهرد که باور به اینکاری ک

                                                           
100 PR 
101 Really Existing Socialism 
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های توان گفت؟ یکی از راهچه می« واقعًا موجود داریِ سرمایه»ی درباره«. سوسیالیسِم واقعًا موجود»این از 
 دیگرِی بزرگ است.باور به شدِن در رئالیسِم سرمایه توجه به ادعاِی کنارگذاشته« رئالیسم»درِک 

هایی که از افوِل باور به دیگرِی ی بحرانمجموعه ایتفسیر کرد بر مثابِه نامیتوان بهمدرنیسم را میستپ
در مواجهه با  102دیرباوری - مدرنبندِی مشهوِر لیوتار از وضعیِت ُپستفرمول بزرگ ناشی شدند.

دیرباوری در مواجهه با »کرد که کند. البته جیمسون استدالل میاین تفسیر را تأیید می -ها روایتکالن
، و یکی از پیامدهای تغییِرجهت «دارِی متأخرمنطِق فرهنگِی سرمایه»از ست بیانی« هاروایتکالن
شدِن ذوب»ها را از ترین روایتزدهیکی از ذوق 103انباشِت سرمایه. نیک لندافوردِی سمِت شرایِط پسبه

شده و یک دسِت نامرئِی آپدیت اوهای ارائه کرده است. در نوشته« مدرن فرهنگ دروِن اقتصادپست
 1990ی آثاِر لند در دههدر یافته است. سوی امحای قدرِت دولتِی مرکزیتَروی بهدرحاِل پیش تیکسیبرن

اند دیگر قرار داده شدهو نئولیبرالیسم کناِر یک 105، تخیِل سایبرپانکی104پیچیدگیی علِم سیبرنتیک، نظریه
گسترده، برای کِل جهان ایجاد گردد: یک سیستِم  متعلق به سرمایهتا تصوری از نوعی هوِش مصنوعِی 

، که «فروگداخت»در  سازد.می منسوخی انسانی را که اراده، 106ایمستعِد واکنِش زنجیرهپذیر و انعطاف
گرایشی بسیار فراگیر با توزیع »از زدوده نوشته، –ی غیرخطی و تمرکزسرمایهست که لند برای مانیفستی

–های فرمانازکارانداختِن برنامه»بحث شده است، گرایشی که معطوف است به « ای و ماتریسیشبکه
و درمقیاِس جهانی  اندها وابستههای حکومتِی ُخرد و کالن به آنکه تمامِی موجودیت ،ROMکنترِل 

 107«امِر واقعِی »مثابِه یک داری بهجا سرمایهدر این«. اندعنواِن "سیستِم امنیِت انسانی" متمرکز شدهبه
 مستقلهای شبکهمانند و دیجیتال ]=عددی[ در های ویروسشود، که در آن سیگنالُخردکننده ظاهر می

علت نیازی به ضمانِت دیگرِی همینزنند، و بهرا دور می 108«امِر نمادین»ها آیند. این شبکهدرمی گردشبه
، ستی ُدلوز و گتاری109«چیِز مگو»عنواِن کند همان سرمایه بهچیزی که لند از آن صحبت می بزرگ ندارند.

داری سرمایه یدهندهقوامدو و ضِدتولید، که طبِق استدالِل این 110قلمرویابِی –بازمنتها بدوِن نیروهای 
ی آن نیز هست: ترین جنبهزمان جذابعالوه بر این، یکی ]دیگر[ از مشکالِت موضِع َلند همهستند. 

                                                           
102 incredulity 
103 Nick Land 
104 complexity theory 
105 cyberpunk 
106 fissile 

ست که نسبت به رفتاِر معموِل سیستم، ایهای زنجیرهی اتم در واکنشاست. منظور شکافتِن هسته« قابِل شکافتن»اللفظِی این واژه معنای تحت
 سازد. تولیِد مقدار بسیار زیادی انرژی را در شرایِط خاص ممکن می

107 a shattering Real 
108 The Symblolic 
109 Unnamable Thing 
110 re-territorialization 
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ای که تنها از سوی عناصِر داریگیرد، سرمایهفرض میرا پیش« ناب»دارِی که ]وجوِد[ یک سرمایهدقیقًا این
هایی )بنا به منطِق لند، این عناصر بازمانده ، و نه عناصِر درونی، با محدودیت و ممانعت روبروستزاونبر

توان داری را نمیبا این حال، سرمایه .خواهند شد( 111هستند که نهایتًا توسِط سرمایه مصرف و جذب
ها ناپدید داری هم با آنیهکرد؛ اگر نیروهای ضدتولید را از میان برداریم سرما« سازیخالص»گونه این
داری و هیچ سرمایه 112«شدِن بیرونازغالف»ای به روندهطریِق مشابه، هیچ گرایِش پیشبهشود. می

تفاوت و ، درنده، بی«واقعًا هست»داری ]و آشکارسازِی آن[ چنان که ای از سرمایهبردارِی تدریجینقاب
ای که صنعِت روابِط عمومی، «های غیرمادیدگرگونی»برعکس، نقِش اساسِی  وجود ندارد. غیرانسانی،

خویِی دهد که عملکرِد مؤثِر درندهنشان میاند ارمغان آوردهسازِی تبلیغاتی بهو آگهی برندینگ
ن دارِی واقعًا موجود با هماکاری وابسته است. سرمایهکردن و پنهانداری به اشکاِل گوناگوِن غالفسرمایه
بندی میاِن یک تقسیم ی سوسیالیسِم واقعًا موجود بود:هشود که وجِه ممیزای مشخص میبندیتقسیم

کار جلوه داده پذیر و مراقبتلحاِظ اجتماعی مسئولیتدار بههای سرمایهفرهنِگ رسمی که در آن بنگاه
رحم و ... هستند از سوی بیها درواقع فاسد، که شرکتسو، و یک آگاهِی گسترده از اینشوند از یکمی

درِس عبرتی نیست.  دیرباور رسدمی نظربهکه  هاقدرآنداری ی سرمایهمدرنیتهبه بیاِن دیگر، پست دیگر.
خواست در یک سخنرانِی مهمانی شام، رتنر میآموخت همین بود.  113که جواهرساِز سرشناس جرالد َرتِنر

و  زدهامِر نمادین را دور  ُکناندستیپیش ،فروشدمی« ُگه» چونهمقیمتی که با وصِف جواهراِت ارزان
شدِن این ارزیابی توسِط رتنر بالفاصله رسمیباِر اما تبعاِت وخامت .پرده تصویر کندرا بی« واقعیِت امور»

. احتمااًل مشتریان داد از دسترا اش شغلمیلیون پوند کاهش یافت و او  500کت ظاهر شدند: ارزِش شر
که محِض ایندانست. بهکیفیِت نازلی دارند، اما دیگرِی بزرگ نمی دانستند که جواهراِت رتنرازقبل می
 نابود شد.رتنر  کاسبِی فهمید، 

 کارآمدِی بحراِن »تری رویاروی مدرنیسم با شدِت عمِل کمدر مقایسه با نیک َلند، زباِن عمومِی پست
ی کارکرِد نویسنده، و درباره 114داستانیهای کالنازخالِل نگرانی و تشویش ؛کندآرایی میصف« نمادین

شکِل سازند و بهشان را برمال میهایی که سازوکاِر تولیِد خودهای تلویزیونی و فیلمبا استفاده از برنامه
های مثاًل اما ژست 115کنند.شان را در خود ادغام میبازتابی، ُمباحثاِت مربوط به موقعیِت کاالیی

                                                           
111 metabolized 
112 unsheathing 
113 Gerald Ratner 
114 metafictional 

های چارلی کافمن، نامه، ماننِد بسیاری از فیلمشوندنامیده می «ارجاع–خود»پردازند شدِن خودشان میآثاِر دراماتیکی که به فرآینِد ساخته 115
 رابرت آلتمن و ... . بازیگری برگمان، پرسونا
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بلوغ و آموختگی. تا  کنندلوحی را ترویج میشکِل خاصی از ساده تربیشمدرنیسم ی پستزدایانهافسون
امِر  واقعاً که در گذشته دیگرانی وجود داشتند که که اینه اینلوحی عبارت است از متقاعد شدن باین ساده

دقیقًا از راِه حفِظ تمایز واضح میاِن علیت مادی و « کارآمدِی نمادین»درواقع، کردند. نمادین را باور می
. ژیژک مثاِل قاضی را مطرح آیدمیدست تجربی و علیِت غیرمادِی دیگری که خاِص امِر نمادین است به

، اما با مایه استبینم، و این آدم فردی فاسد و بیگونه است که من میدانم اوضاع همانخوب می»کند: می
ترتیب زمانی که صحبت کنم، زیرا نشاِن رسمِی قاضی بر سینه زده و به اینحال با او با احترام رفتار میاین
 حال،با این«. او به سخن آمده کند، خوِد قانون است که با دهانمی

مدرنیسم به واقعیت ... بسنده نیست: وقتی یک قاضی حرف ی پستمسلکانهتقلیِل کلبی
شخِص قاضی واجِد حقیقِت  یواسطهبیاش در مقایسه با واقعیِت معنا کلماتیک، بهزندمی

ی اصلی بینیم محدود بمانیم، نکتهچه میتری هستند )کلماِت "نهاِد قانون"(. اگر به آنبیش
کند: تناقض اشاره می به همین 116ی خطا و دانشدرباره [سمینارِ ]لکان در کنیم. را گم می
شان اعتماد هایشوند، که فقط به چشمدر داِم فریب/داستاِن نمادین گرفتار نمی  کهکسانی 

مسلکی که فقط به چشماِن خود اطمینان دارد کلبی 117کنند، بیش از بقیه برخطا هستند.می
واقعیت را از  زی ما ای ساختاربخشِی این داستان به تجربهکارآمدِی داستاِن نمادین و شیوه

 .یابدنمی در

ی که نابودسازِی امِر نمادین نه به مواجههی همین اثر است: اینبخِش بزرگی از کاِر بودریار صحبت درباره
هایی چون وپارشدِن آن ]=امِر واقعی[ انجامیده است. برای بودریار، پدیدهبه لت کهمستقیم با امِر واقعی، 

اند تصویری بدوِن میانجی که هردو مدعی -های سیاسی و نظرسنجی 118دیوار روی پروازمستندهای ژانِر 
ها رفتار آیا حضوِر دوربیننمایند. حال طرح میغیرقابِل  119همواره یک معضِل  -کنند از واقعیت ارائه می

سازد؟ می دهندگان را متأثرها رفتاِر آتِی رأیدهد؟ آیا انتشاِر عمومِی نتایِج نظرسنجیحاضران را تغییر می
ماند: دقیقًا در باقی می 120انگیزواقعیت همواره مفسدهتوان قاطعانه پاسخ داد، هایی نمیبه چنین پرسش

                                                           
116 'les non-dupes errent' 

ها خطا نخوردهفریباللفظِی عنواِن فرانسه این است: است. معنای تحت Lacan on Error and Knowledgeی انگلیسِی عنواِن این سمینار ترجمه
 .کنندمی

 
118 fly-on-the-wall documentaries 

ی ی عوامِل سازنده، حسی از مواجههکنند از خالِل حذِف آثاِر قابل مشاهدهشود که تالش میگفته میهای تلویزیونِی مستندی عمدتًا به برنامه
 بدوِن واسطه با موضوِع مستند ایجاد نمایند.

 
119 dilemma 

 شهوانی.آور و وسوهرونده، نه به معنای معنای دائمًا ازدستبه 120
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که بودریار، با  شودمیآید، به چیزی بدل دست میاش بهرسد دارد در شکِل نابنظر میای که بهلحظه
بینیم که میاین. ه استنامید 121«واقعیتبیش»، های که بسیار مورِد بدفهمی قرار گرفتسازیاستفاده از کلمه

با روی دیوار  پرواز عناصِر مستندهای 123جوشیِ همبه  122های تلویزیوِن واقعیتترین برنامهموفق
در عمل، چنین انداِز اظهارات بودریار است. شدت طنینآورند بههای تعاملی روی مینظرسنجی

شان را «واقعی»هایی که نقِش کنندهی شرکتنامهفیلمرفتاِر بدوِن دارند: « واقعیت»هایی دو سطِح برنامه
ی نوبهشان، که بههایی مخاطبان در خانههای غیرمنتظرهکنند، و پاسخی تلویزیون اجرا میروی صفحه

های مربوط به حال، پرسشبا این گذارد.ثر میحه اروی صف«[ واقعِی »]ِـ کنندگاِن شرکتخود بر رفتاِر 
ها، با سرکوِب کنندهدارند: آیا شرکتتخیلی یا غیرواقعی بودن دست از سِر تلویزیوِن واقعیت برنمی

کنند؟ آیا آرای مخاطبان برای جلِب نظِر ما مخاطبان، درواقع نقش بازی نمی شانهایی از شخصیتجنبه
ی ی برنامهای از انواِع تقُلب درکار است؟ شعاِر تبلیغاتِی مورِد استفادهونهاند یا گدقت ثبت شدهبه

برادرِ بزرگتلویزیونِی 
وکاست حالتی از کنترل با استفاده از بازخورد را کمبی -« شما قضاوت کنید» - 124

. خوِد ما یافته شده استتِر قدرِت مرکزیتنظِر بودریار، جایگزیِن اشکاِل قدیمیدهد که بهنشان می
تلویزیون از برادرِ بزرِگ کنیم. هستیم که ضمِن پاسخ دادن با تلقن یا کلیک، صندلِی خالِی قدرت را پر می

گیریم؛ آید قرار نمیآماِج اثِر قدرتی که از بیرون می ُارِول پیشی گرفته است. ما مخاطبان۫ «برادِر بزرِگ »
 این دهد، اما وقتیشویم که تنها به امیال و ترجیحاِت ما بها میای کار گذاشته میبلکه دروِن مداِر کنترلی

عنواِن شوند، نه به عنواِن امیال و ترجیحاِت ما، بلکه بهامیال و ترجیحات مجددًا به خودمان قالب می
. آشکار است که این مدارها به تلویزیون محدود نیستند: گردندبازمی های دیگرِی بزرگهخواست
های جمعیتی( اکنون بخشی پیمایش، 125هاگروپفوکسهای سیبرنتیکِی مبتنی بر بازخورد )سیستم

  هستند، از جمله آموزش و حکومت.« خدمات»مرکزی از فرآینِد تحویل تمامِی 

ی تنگاتنگی وجود دارد گرداَند. البته که رابطهفوردی بازمیای بوروکراسِی پساین بحث ما را به مسئله
های خوِد ژیژک از عملکرِد و دیگرِی بزرگ. دو مورد از مثال - 126دیسکورِس رسمیت -میاِن بوروکراسی 

 ابالغه او ای جدید هنوز بکه رویهخاطِر اینُرتبه، که به: یک مقاِم دوندیگرِی بزرگ را مالحظه بفرمایید

                                                           
121hyperreality 
122 reality television shows 

دهند که معمواًل بیرون از سریال نیز مشهور هستند، ماننِد ی هرروزه نمایش میوزمینههایی را در متنشخصیت« واقعِی »ها زندگِی این برنامه
 ارمغان آورد. اری برای او بهها و شوِی زندگِی شخصِی دونالد ترامپ که شهرِت بسی، کارداشیان(The Osbornes)ها هایی چون آزبورنبرنامه

123 fusion 
124 Big Brother 
125 focus groups 
126 the discourse of officialdom 
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تان توانم کمکببخشید، من از این اقداِم جدید اطالعی ندارم، برای همین نمی»گوید: نشده است، می
دسِت بهای تازه اش بدشگون است، ولی با صرِف نوشتِن شمارهپالِک خانه؛ و زنی که باور دارد شماره«..کنم.

دسِت نهاِد دولتِی این کار باید درست انجام شود، به»شود، زیرا روی پالِک قدیمی راضی نمیخودش 
پذیرِی ناز این مسئولیت، و لذتی که برخی مقامات ا127ی ما با لیبیدوی بوروکراتیکهمه .«ربط...ذی

کنند"(. سرخوردگی برند آشنایی داریم )"مأمورم و معذور، مقررات چنین دیکته میحاشاگر می
توانند تصمیمی بگیرند، بلکه تنها ها معمواًل ناشی از این است که خودشان نمیزدن با بوروکراتسروکله

اند )توسِط دیگرِی بزرگ(. کافکا رفته شدهاجازه دارند به تصمیماتی ارجاع دهند که همواره از قبل گ
]در ُرماِن ست. ذاتِی بوروکراسی گر۫حاشا دید که این ساختارِ چون می ،ی بوروکراسی بودترین نویسندهبزرگ
را برطرف  128کاتواند بالخره مشکِل وضعیِت رسمِی تالش برای دسترسی به آخرین مقامی که می[ قصر

توان مالقات کرد: تنها مقاماِت رسد، زیرا دیگرِی بزرگ را در شکِل خالص نمیپایان نمیکند هرگز به
همه، خویی وجود دارند که درگیِر عمِل تفسیِر چیستِی مقاصِد دیگرِی بزرگ هستند. با اینوبیش دشمنکم

  انکاِر مسئولیت. دیگرِی بزرگ چیزی نیست جز همین اعماِل تفسیری و همین اشکاِل 

خاطِر آشکارسازِی این واقعیت توسِط اوست که گِر توتالیتاریانیسم ارج دارد بهکافکا درمقاِم گزارش کهاین
تصویِر برزخِی کافکا از هزارتوی توتالیتاریانیسم ُبعدی دارد که با ُمدِل فرماِن مستبدانه قابِل فهم نیست. 

 ، وبود« هاامپراتورِی نشانه»که نظاِم شوروی یک سازگاری دارد یژک انتهای بوروکراتیک با این ادعای ژبی
ای از درگیِر تفسیِر مجموعه -شد که شامِل استالین و مولوتوف هم می - 129کالتورادر آن حتی خوِد نومن

چیز ضرورت دارد؛ برعکس، افراد تنها چه دانستنمیکس . هیچدنبوشناختی پیچیده های نشانهسیگنال
دارِی چیزی که در سرمایهها یا دستوراِت مختلف چه معنایی دارند. توانستند حدس بزنند که ژستمی

افتد، یعنی در دورانی که حتی روی کاغذ امکاِن مراجعه به آخرین مقامی که بتواند متأخر اتفاق می
عنواِن مثالی بهندارد، تشدیِد گسترده و انبوِه این ابهام است. ی رسمی و قطعی را مشخص کند وجود نسخه

میاِن مقاماِت  ایجلسهدر  بازگردیم. (FE) 130«آموزِش تکمیلی»بگذارید باِر دیگر به از این سندروم، 
، انجمِن منتخبی که در (LSC) 131«شوراِی یادگیری و مهارت»از اتحادیه، مدیراِن کالج و اعضای پارلمان، 

. نه معلمان، توضیح خواسته شدمشخص  اتهاِم یک  ی، دربارهقرار دارد FEقلِب هزارتوِی حمایِت مالی از 
توانستند مشخص کنند که برخی اوامِر مشخص کجا تولید شده نمینه مدیران و نه نمایندگاِن پارلمان 
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130 Further Education 
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های نامهبخش LSCاشتند. پاسخ این بود که بودند، زیرا این اوامر دروِن سیاسِت حکومت جایی ند
ی بعدی اتونومِی غریبی پیدا این تفسیرها در وهله«. تفسیر کرده بود»را « دپارتماِن آموزش و مهارت»

های بوروکراتیک آزادانه و مستقل از هر اقتداِر بیرونی سو، روالاز یکست. کنند که خاِص بوروکراسیمی
های مذکرو با نوعی سوی دیگر، خوِد این اتونومی بدان معناست که روالکنند، و از جریان پیدا می

 سازد.شان میای مقاومگردند، که درمقابل هر اصالحیه یا پرسشگریناپذیرِی تام همراه میتعقیب

ی نابودِی دیگرِی بزرگ اغراق دهد که دربارهنشان میفوردیسم –تدر دوراِن پس یرستکثیِر فرهنِگ حساب
جوشی میاِن صنعِت روابِط عمومی و بوروکراسی ی را محصوِل همرسشاید بهتر باشد حساب ت.شده اس
ایفا کنند: مثاًل در  تبلیغاتی نقِش نوعی  رودانتظار میهای بوروکراتیک دادهمعمواًل از د کنیم، زیرا قلمدا

حیثیِت نهادهای خاص را تقویت )یا تضعیف(  یابِی تحقیقاْت مورِد آموزش، نتایِج امتحانات یا ارزش
نحوی فزاینده به جلِب نظِر ُمساعِد رسد کارشان بهنظر میروست که بهسرخوردگِی معلمان از آن کنند.می

« داده»که علِت اینمعطوف شده است.  -هاست «داده»ی این کنندهکه گردآورنده و مصرف -دیگرِی بزرگ 
اصطالح اطالعات خارج از پارامترهای بخِش بسیار بزرگی از این بهام این است که را دروِن گیومه قرار داده

کند ی َخلق میرساطالعاتی که حساب»، 132قوِل اوا برگالندمعنای ناچیزی دارد: به  مربوطهِی رسحساب
، ُجز با معیارهای ست که نهایتاً از جزئیاِت محلی تهیو انتزاعی ای تبعات ]ِـ واقعی[ دارد، ولی تا اندازه

 .«شودمعنا میکننده یا بیگمراه ی،رسی خوِد حسابشناسانهزیبایی

آمده است که توسِط کارگراِن مشخصی اجرا شکِل کارکردی مشخص و محدود در بوروکراسِی جدید به
کارگران  -بینی کرد که کافکا پیشچنان -کند، و نتیجتًا شود، اما به ُکِل ساحِت کار تجاوز میمی

ی «نظاِم جدید»مثاًل، شوند عملکرِد خودشان را ارزیابی کنند. شوند، و مجبور میِکِش خودشان میحساب
مورِد استفاده « آموزِش تکمیلی»های ( برای بازرسِی کالج133های آموزش")"دفتِر استاندارد OFSTEDرا که 

بار مورِد بازرسِی دهد درنظر بگیرید. تحِت لوای نظاِم قدیم، هر کالج حدودًا چهارسال یکقرار می
گرفتند و بازرساِن متعددی در کالج های زیادی تحِت نظارت قرار میگرفت، یعنی کالسقرار می« سنگین»

های ارزیابِی اگر یک کالج بتواند نشان دهد که سیستمی جدید، «بهبودیافته»تحِت نظاِم شدند. میحاضر 
آشکار است « سُبک»ی تاریِک این بازرسِی شود. اما نیمهمی« سُبک»درونِی آن کارآمد هستند، تنها بازرسِی 

شود، و به سپاری میِد اساتید برونبه کالِج مربوطه و نهایتًا به خو OFSTEDنظارت و کنترِل مانیتوری از  -
گردد. تفاوت میاِن شناسِی اساتیِد ُمنفرد( بدل میچنین روانخصلتی همیشگی برای ساختاِر کالج )و هم
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انتها و تعویِق بی موقتی با تمایزی که کافکا میاِن تبرئه نظارِت قدیمی/سنگین و نظارِت جدید/سُبک
پایه نگاری به ُقضاِت دونبا نامه موقتی تبرئهبرقرار ساخته است و قباًل به آن اشاره کردیم تناظر دارد. 

. در این حالت اغلب از شِر دادگاه راحت شودمشخص میآور نوعی آزادِی مشروِط غیرالزامدریافِت  ُامیدِ به
انتها پرونده را در شود. از سوی دیگر، تعویِق بی بازُگشایی مانتا زمانی که پرونده]منتها[ هستیم، 

)تغییراِت  آید.هرگز سر نمی نگرانی و تشویشی که بهایبهدارد، اما ی دادگاه نگه میترین مرتبهپایین
چارچوِب "به  "هاپژوهش نظارت براجرای "رواِل ی حرکت از قرینه OFSTEDهای شده در بازرسیاعمال

جایی و دائمی را به نوعی سنجِش همه ای جای خود: نظارِت دوره134نیز هست" درخشِش تحقیقات
 دهد، که لزومًا به اشکالی از تشویش و اضطراِب دائمی خواهد انجامید.(می

گونه ترجیحی ندارد. نسبت به بازرسِی سنگیِن قدیم هیچ« سُبک»در هرصورت برای کارکنان، بازرسِی 
هستند چیزی از  شمارترگذرانند. این واقعیت که ناظران کمیزان وقت را در کالج میبازرسان همان م

آرایِی بوروکراتیکی که در انتظاِر نظارِت احتمالی انجام کاهد. اضطراب به ویتریناضطراِب بازرسی نمی
روایتی که فوکو معنا، بازرسی دقیقًا با است تا به خوِد نظارِت واقعی. بدین مربوطتر شود بسیار بیشمی
چنان که مشهور است، در این از ماهیِت مجازِی ]صنعِت[ نظارت ارائه کرده تناظر دارد.  مراقبت و تنبیهدر 

که آیا اثِر ناآگاهی از اینشغال بشود. نظارت واقعًا اِ  جایگاهِ  کند که ضرورتی ندارداثر فوکو مالحظه می
در این حالت همواره طوری  ست بر ]عملکرِد[ سازوبرِگ نظارت.ایمقدمهواقعًا تحِت نظارت هستیم یا نه 

های مدارس حال، درمورِد بازرسیزودی تحِت نظارت قرار خواهیم گرفت. با اینکنیم که گویی بهعمل می
عنواِن مان بههایرزیابِی عملکردمان خواهد بود نه تواناییچه قبل از هرچیز مبنای اها، آنو دانشگاه

. از هستندوغریِب دیگری نیز درکار آثاِر عجیبمان در جایگاِه بوروکرات است. شنویس، بلکه حرفُمدر  
ای قرار گرفته است، انگیزِش ضمنی OFSTEDها اکنون تحِت نظارِت نظارتِی کالج–که سیستِم خودجاییآن

تر از لیاقِت واقعی بدهد. نتیجه ای کماش نمرهکه یک کالج به خود و نظاِم تدریسبرای این وجود دارد
که در آن کارگران  طلبِی مائوئیستی خواهد بودمدرنیستی از اعترافدارانه و پستی سرمایهنوعی نسخه

ی مزایای ما داشت دربارهبار هنگامی که مدیِر نفِس نمادین باشند. یکمجبور هستند دائمًا درگیِر تخریِب 
ی ما کرد، اظهار داشت که مشکِل دفاتِر بایگانِی دانشکدهُسرایی میحماسه سیستِم جدید و سُبِک نظارت

انتقادی نیستند. او از ما خواست که نگران نباشیم، زیرا انتقاد از خود –ی کافی خوداندازهاین است که به
 به مبادرتکه گویی ماَند، و هرگز مبنای عمل قرار قرار نخواهد گرفت، چنانکاماًل نمادین باقی می

                                                           
 .118و  117های پانویسبه نک.  134
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دستِی ی بخشی از عملی صددرصد صوری در راستای هممثابههم بهُگذاری بر خود، آنعالمت
 بوروکراسی، اتفاقی خوب و امیدوارکننده است. مسلکانه باکلبی

در کالِس درِس پسافوردی، ناتوانِی انعکاسِی دانشجویان بازتاِب ناتوانِی انعکاسِی اساتید است. 
 دهند که:گزارش می 135انجلیس و هارویدی

وضوح حجِم عظیمی از کار را به َاعمال و استلزاماِت نظارت و استانداردسازی به
این روند  خرسند هستند. این وضعشماری از کند و تعداِد انگشتا تحمیل میهآکادمیسَین
اند که آلترناتیوی وجود ندارد کرات اظهار کردهمدیران به. است هایی همراه بودهبا واکنش

(TINA)  تر کار تر کار کردن، هوشمندانهجای صرفًا بیشبه»و بعضًا پیشنهاد کردند که
کردِن مقاومِت کارکنان دربرابِر تغییِر اتِی اغواگر، که برای خفهاین شعاِر تبلیغ«. کنیم
گذارد مان( تأثیِر ویرانگری روی شرایِط کاری میشان )تجربهتری که بنا به تجربهبیش

برای برآورِی فشارهای )تجدیِدساختار و نوآوری( « تغییر»کوشد نیاز به ساخته شده، می
فقط بدتر شدِن شرایِط با مقاومِت کارکنان درمقابِل نهرا « پذیریرقابت»بودجه و ارتقای 

، درهم «تغییرات»آموزشی و آکادمیک این « معنایِی بی»چنین علیه شان، بلکه همکاری
 آمیَزد.

دهد که نشان می« ترکارکردِن هوشمندانه»، و توصیه به «آلترناتیوی وجود ندارد»کارگیرِی این ایده که به
یکی از اساتیِد کالج با کند. فوردیسم را کوک می–تسرمایه چگونه ساِز منازعاِت کار در دوراِن پسرئالیسِم 

داری دشوارتر است. این درجه از دادن به بردهدادن به رژیِم بازرسی از خاتمهکه خاتمه هکنایه اشاره کرد
  .  کند چاره تواندجدید می 136ی )جمعِی( سیاسِی گرایی را تنها ظهوِر یک سوژهسرنوشت
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 «:پوشانِی یک واقعیت با واقعیِت دیگر را نظاره کنیاگر بتوانی هم»... ؛ 7
 خاطِر رئالیسِم سرمایهرؤیاسازی و اختالل در حافظه به

 

بوده باشد. با  تغییرغیرقابِل معنای کنار آمدن با واقعیتی سخت و به« بودنرئالیست»ممکن است زمانی 
شکل ُمنقاد بشویم، واقعیتی نهایت خمیریکند که توسِط واقعیتی بیاین حال، رئالیسِم سرمایه اقتضا می

امِر  هایآنتیموان»ای با عنواِن در مقاله تواند خود را از نو پیکربندی کند.که در هر لحظه می
نامیده  138«پذیرجایگزینزماِن حالی مطلقًا »، جیمسون چیزی که با آن مواجه هستیم را 137«مدرنُپست
« واقعیت»جا در این«. دلخواه فرآوری و بازسازی کردتوان بهکه در آن فضا و روان را می]زماِن حالی[ ، است

آورد: هیچ تصمیمی نهایی نیست، بازبینی هایی که یک سنِد دیجیتالی فراهم میشبیه است به تکُثِر گزینه
ای میانیمدیِر ردهتوان تمامِی لحظاِت قبلی را حاضر کرد. ی دلخواه میدر هر لحظه همواره میسر است، و

را به یک هنِر زیبا بدل « پذیرجایگزین»مورِد اشاره قرار دادیم انطباق با این واقعیِت  قبل هایقسمتکه در 
ها نتایِج بازرسی -کرد م میی آن سِرهی کالج و آیندهاو یک روز و با اطمیناِن کامل داستانی دربارهساخت. 
کرد که با خوشحالی داستانی طرح می ،عددر روِز ب دقیقاً  سپس کند؛ وشود؛ مدیِر ارشد چه فکر میچه می
که گویی داستان پیشین نبود؛ چنان کردنِ باطلدر تناقض بود. مسئله هرگز  اً اش مستقیمهای پیشینبا گفته

یعنی همین. « مدیریِت خوب»کنم تصور میکه داستان دیگری طرح کرده باشد.  نداشتخاطر او تقریبًا به
داری باشد. در ظاهر، این مدیر ضمنًا شاید این تنها راِه سالم ماندن در گردباِد ناپایدارِی همیشگِی سرمایه

کند. و ُخلِق نیکو تراُوش می 139بازیمشَربوانی، و از وجودش خوشست از درخشِش سالمِت رالگویی
ورزِی سره از هرنوع تأملرویی تنها در شرایطی ممکن است که تقریبًا یکحفِظ این گشودگی و خنده

مسلکانه با هر فرمانی که مقاماِت بوروکراتیک انتقادی برکنار باشیم و ماننِد مدیِر مذکور، بتوانیم کلبی
نگهداری از تصویِر این همدستی ضرورت دارد؛  مسلکانه بودنِ کلبی البته دستی کنیم.کنند همصادر می
او به « اعتقاِد واقعی نداشتِن » ای که این مدیر از خودش ساخته بود بستگی داشت به شصتیلیبراِل دهه

                                                           
137 The Antimonies of the Postmodern 

پوسته شدن است. جالی سفیِد مایل به آبی دارد، ساختارش بلورین و مستعِد پوسته Sbجدوِل تناوبی با نماِد شیمیایِی  51ی آنتیموان عنصِر شماره
خاطِر همین خواِص به نماید.کشد و حجِم عظیمی از گازهای سفید آزاد میبالفاصله شعله می آتشدهد اما روی ا واکنش نمیاست. آنتیموان با هو

 دارِی متأخر بهره جسته است. های تقویِم زماِن حال در سرمایهای برای بیاِن ویژگیی استعارهمثابهفیزیکی و شیمیایی، جیمسون از این عنصر به
138 fungible 
139 hail-fellow-well-met 
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این انکار به تمایِز  االَسف مجبور بود به بقیه تحمیل کند.که معفرآیندهایی رسی، این فرآیندهای حساب
ی آن صحبت کردیم، بستگی دارد: با توجه به رِد ذهنِی  درونی و رفتاِر بیرونی، که قباًل دربارهمیان رویک

ها نظارت دارد را با دشمنی و حتی تحقیر های بوروکراتیکی که بر آنروال رویکرِد ذهنِی درونی، مدیر۫
اما دقیقًا رویگردانِی تام دارد. شنوِی نگرد؛ اما با توجه به رفتاِر بیرونی، از اقتداِر بوروکراتیک حرفمی

و  140ُنکتهدهد به کاِر بیها امکان میآن ذهنِی کارگران از وظایِف مرتبط با نظارت است که به
 شان بچسبند.دلسردکننده

کارِی تراشیاِد دردسر از واقعیتی به واقعیِت دیگر مرا بیش از هر چیز بهتوانایِی این مدیر برای هجرِت بی
نام دارد، مردی که  143ُرمان جورج اوراین شخصیِت اصلِی انداخت.  142ی اورسال لگویننوشته 141بهشت

وپری، اعمالی که های جنستاناما بنا به ُسنِت همیشگِی دا .کنندواقعیت پیدا می مواش موبهرؤیاهای
گردند. مثاًل، زمانی که اور توسِط بار میسرعت تروماتیک و فاجعهسازند بهآرزوها را برآورده می

ی طاعون ی اشاعهواسطهجمعیت بهشود تا رؤیا ببیند که معضِل اضافهدرمانگرش، دکتر َهِبر، اغوا می
اند؛ یابد که میلیاردها نفر قربانِی طاعون شدهی میخیزد و خود را در دنیایبرمیبرطرف شده است، 

که  هنظیر بودزمان بیای تا آنحادثه»ی این ُرمان، اش دربارهی جیمسون در بحثطاعونی که، طبِق اشاره
بخِش بزرگی از قدرِت  «.گیرداز گذشته جای می های انساننگارانهی وقایعسرعت داَرد دروِن حافظهبه

  -نگرانه است، با سازوکارهایی که بیش از اندازه آشنا های پس144سازیُرمان ناشی از پرداخِت این حافظه
های وغریب هستند. باورکردِن داستانبسیار عجیب که - دهیمشان میمان انجامهرشب در رؤیاهای زیرا
وضوح یکدیگر را نقض حال چنین بهر هستند و درعیِن ی همدیگهایی که ُدنبالهدرپی یا حتی داستانپی
، بیدارشدنی اند بدانیم که تجربهکنند چگونه ممکن شده است؟ کانت، نیچه و روانکاوی باعث شدهمی
 هرباشد،  ناپذیرتحملاگر امِر واقعی ها بستگی دارد. یافتِن همین روایترؤیا، به جریانخوِد ی اندازهبه

ی چه کانت، نیچه و فروید را از این کلیشهآن خواهد بود. سازیناهمای از سازیم نیز تودهواقعیتی که برمی
هایی سازیحافظه درِک این مسئله است که سازدجدا می« زندگی چیزی نیست جز یک رؤیا»آور که مالل

کنیم تنها یک َوهِم جهانی که تجربه می شوند. این ایده کهگذرانیم با رضایِت خودمان انجام میکه از سر می
مان از های کودکانهبخشد، زیرا با فانتزیکند بلکه تسالیمان میمان نمیاست مشوش 145خودتنهاانگارانه
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142 Ursula Le Guin 
143 George Orr 
144 confabulation 
145 solipsistic 
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مان وجوِد خود را مرهوِن اصطالح درونیات؛ اما این فکر که بهسازگاری دارد 146حدوحصرقدرتمندِی بی
این غرابِت  بهشت کاریِ تراشبا اثرگذارِی غریبی همراه است.  هستند همواره 147نوعی اجماِع خیالی

ی رِض مشاهدهاور را در مع 148ُکِن سوراْخ لگوین رؤیاهای واقعیتسازد که خاص را زمانی منعکس می
رِل خودش درآوَرد، کوشد توانایِی اور را تحِت دستکاری و کنتَهبِر درمانگر، که می -دهد دیگران قرار می

 چگونه است؟ یک انساِن دیگری تعبیرشدِن رؤیای وکیل. از سر گذراندِن تجربه 149ِهِدر لیالِک و 

چیز را احساس کرد: تغییِرجهت، کردن ادامه دهد. او همه]َهِبر[ نتوانست به صحبت
 فرارسیدن و دگرگونی. 

طلسمی چون بنِد برنجی را همُنمود. گردنَزده میها را احساس کرد. وحشتزن نیز این
ی بیروِن پنجره در این حال با ناامیدی، حیرت و وحشت به منظرهنزدیک گلویش گرفته بود. 

 خیره شده بود.

هر دو خاطره را  َهبرشد، یا چه؟ یا ماننِد کرد، دیوانه میآمد؟ درک می]...[چه بر سر زن می
ی حقیقی ی قدیمی و خاطرهی جدید را، خاطرهی حقیقی و خاطرهداشت، خاطرهنگاه می

 را.

ست، ی سردرگمیکنندهکه منعکس 150وجه: بعد از چند لحظه موسیقِی فوجهیچشود؟ بهزن دیوانه میآیا 
ی گسسِت ظاهرشده را حذف نقطه شناسد، وباز می« حقیقی»عنواِن جهاِن را به« جدید»ِهِدر لیالک جهاِن 

خوِد همواره تکنیِک مثالِی  -پذیرِش اموِر ناسازگار و غیرعقالنی بدوِن پرسش  -این استراتژی  کند.می
ست از هرآنچه وَبرهمینقاشِی درهم»دارِی متأخر، که سالمِت عقل بوده است، اما ]این پذیرش[ در سرمایه

های اجتماعی با کند. در این دوران، رؤیابینی و تزریِق داستانایفا میای ، نقِش ویژه«تا کنون وجود داشته
  گیرد که تولید و دورریختِن کاالها.همان سرعتی انجام می

 گردد.با محیط بدل می انطباق کردن به یک استراتژِی شناختی، فراموشثباتِی هستیدر این وضعیِت بی
ی هویِت سیاسِی او شامِل تالشی اندیشانهبرای مثال گوردن بروان را درنظر بگیرید. بازسازِی مصلحت
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149 Heather Lelache 
150 fogue 

 نوعی ساِز بادی.
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، جان 151المللسوسیالیسِم بینی[ در یک مقاله در ]نشریهشد. جمعی نیز می برای تشویِق فراموشِی 
 آورد که: خاطر میبه 152نیوسینگر

گفته «. بیزنس در خوِن من است»گفته بود « تانیاُکنفدراسیوِن صنایِع بری»بروان به کنفرانِس 
اخباِر » داَندمیکه دقیقًا  هو خودش در فضایی بزرگ شد همادرش مدیر یک کمپانی بودکه بود 

. تنها ه استبود هاآنحقیقتًا همواره یکی از و «روندمربوط به بیزنس چگونه پیش می
که مادرش بعدًا پذیرفت، او هرگز خود چنانحقیقت نداشت.  این ادعاهامشکل این بود که 

در یک شرکِت کوچِک  وظایِف ادارِی سُبک»قلمداد نکرده بود: تنها برخی  153وومنبیزنسرا 
ه به او محول شده بود، و او پس از ازدواج از این شغل کناره گرفته بود، یعنی س« خانوادگی

مداراِن حزِب کارگر ]با زیاد دیده بودیم که سیاست قبالً  ن کوچولو.سال قبل از تولِد گورد
کارگری بسازند؛ براون اولین کسی بود ی طبقهبازی[ تالش کنند برای خودشان زمینهُحقه

 دار جلوه دهد.که کوشید خود را اصالتًا سرمایه

کند. مقایسه میوزیرِی بریتانیا، یعنی تونی بِلر اش در پسِت نخستسَلفنیوسینگر براون را با رقیب و 
مدرن به راه انداخت بازِی پستکه نمایِش عجیبی از مسیحاییکسی -بلر بلر مورِد بسیار متفاوتی است. 

نداشت که بخواهد دور بریَزد، اما تغییِر مسیِر براون از سوسیالیسِم کلیسایی و پروتستانی  باوریهرگز  -
و نفِی طوالنی، جانکاه و دردناک همراه بود. نیوسینگر  با یک فرآینِد انکار« حزِب نویِن کارگر»به رهبرِی 

 اعتقادینوع نزاِع درونی نبود زیرا او که برای بلر اقبال به نئولیبرالیسم مستلزِم هیچدرحالی»نویسد: می
نداشت که بخواهد کنار بگذارد، اما برای براون نئولیبرال شدن شامِل تصمیمی عامدانه برای تغییِر سنگر 

اش بِلر بنا به سرشت و تمایالِت ذاتی«. رسد این تالش به شخصیت او آسیب رسانده باشدنظر میبود. به
« پایاِن تاریخ»ای که در ، یا کوتوله«آخرین مرد»بدل شد، اما براون را نیروی اراده به « آخرین مرد»به 

 ایستاده تبدیل کرد.

ی رای تصدِی قدرت به حضورش محتاج بود، چهرهای که حزب باصالِت مورِدنظر بلر بود، بیگانهفرِد بی
آورد؛ عمِل نازیبای براون برای بازسازِی یاد میزبان را بههای چربمانندش فروشندهعصبی و دلقک

ی کشیده، لبخنِد مصنوعی و درهمهویِت سیاسی کاری بود که ]درواقع[ کِل حزب مجبور شد به آن تن بدهد
تام با رئالیسِم سرمایه بود: واقعِی حزِب کارگر پس از تن دادن به همکارِی ی عینِی وضعیِت براون همبسته
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سازها اند. این شبیهکه جای محتویاِت آن را اشغال کرده 155سازهایی، با شبیه154خوخورده و درندهزخم
سال  10ای که که هر تکنولوژِی کامپیوتری دارند یتقدر جذابزمانی شکوه زیادی داشتند، ولی امروز همان

 قدمت دارد جذاب است. 

آور نیست که اختالالِت شگفتکنند، افزار ارتقا پیدا میچون نرمها همها و هویتدر شرایطی که واقعیت
 156بورنهای عنواِن مثال، فیلمبه -اند تبدیل شده حافظه به محوِر تمرکِز اضطراِب فرهنگی

، تالِش جیسون بورن بورنهای را ببینید. در فیلم 158درخشِش ابدِی ذهِن پاکو  157ممنتوفیلم(، )مجموعه
 ،اصلی ِن ای از خود همراه است. در ُرمایافتهقوامبا گریز مستمر از هر مفهوِم اش گیرِی هویتبرای بازپس

 گوید:بورن چنین می ،نوشته شده است 159لودالمکه توسِط رابرت 

چیزها رو بدونم ... تا بتونم تصمیم بگیرم... ولی نه  سری ازیهسعی کن درکم کنی ... باید 
باید بتونم به خودم کنه بذارم برم، و غیب بشم. چیز رو. قسمتی از وجودم مجبورم میهمه

اتفاق نیفتاده باشه، چون حافظه ندارم. چیزی  وقتهیچها گذشته، و تازه ممکنه بگم گذشته
 .. حداقل برای ما. خاطر بیاریم وجود نداشته.تونیم بهکه نمی

العاده سریع پرداخته شده، سبکی که کارکرِد گردِی فراملیتِی بورن با سبِک تدوینی فوقها، دورهدر این فیلم
، که طبِق استدالِل جیمسون ویژگِی «وقفهزماِن حاِل بدوِن »ی ضدحافظه است، و بیننده را در سرگیجهآن 

ای از ی ُرماِن لودالم به مجموعهروایِت پیچیدهسازد. مدرن است، رها میمندِی پستنمای زمانسرشت
فهمی توان روایِت قابِل میدشواری های اکشن مبدل گشته، و بهآراییو صحنه 160شدهرویدادهای رمزنگاری
ندارد، ولی  رواییی شخصی محروم است، حافظهی بورن، که از داشتِن تاریخچه از آن استخراج کرد.

ها، متشکل از تکنیک -ای بنامیم: حافظه 161صوریی توانیم حافظهکند که میخاطراتی را ضبط می
جا، در اینشود. های فیزیکی متجلی میها و تیکای از واکنشکه در مجموعه -ها و اعمال پرکتیس
مدرن نوستالژیای پستست که فردریک جیمسون حالِت انداِز چیزیی بورن طنینشدهی تخریبحافظه

معاصر یا حتی مربوط به آینده نوعی بستگی به الگوهای محتوایِی نامیده است، که در آن ارجاعاِت 
ست که تنها به زماِن کنند. از سوی دیگر، این فرهنگیشده در سطِح ُفرم را پنهان میه یا آنتیکشدتثبیت
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گذشته  درانهداِم امِر بلندمدت هم روی روی محوِر زمان،[ ]با پیش - دهدحال و امِر بالواسطه بها می
ی توجهات را ی یک هفته همهها تقریبًا براهای رسانه)برای مثال، داستان آینده دریابد و هم گسترش می

اندازه شوند(؛ از سوی دیگر، این فرهنگ بیکنند و سپس ناگهان به فراموشی سپرده میخود جلب میبه
 نگری و عاجز از زایِش هرگونه امِر نوآورانه. شاید شناسایی و تحلیِل ایننوستالژیک است، در بنِد گذشته

فوردی کرده است. سامدرن/پبه درِک ما از فرهنِگ پست مسونجیترین کمکی باشد که آنتیمواِن زمانی مهم
 کند:چنین استدالل می« مدرنهای امِر پستآنتیموان»او در 

ی تغییر در تماِم سابقهمیاِن نرِخ بی ارزیهمعزیمت قرار دهیم پارادوکسی که باید نقطه
از احساسات گرفته  -است  چیزهمهی سابقهسطوِح زندگِی اجتماعی و استانداردسازِی بی

پذیری ن حد از جهشکه ظاهرًا با ای -تا محصوالِت مصرفی، از زبان گرفته تا فضای مصنوع 
افتد کسِب آگاهی از این واقعیت است که هیچ اتفاق می بعداً چه ناسازگار است... آن

مندِی انسانی، مانکه جریاِن زای هرگز تا این حد استانداردسازی نشده است، و اینجامعه
رفته رفته اجتماعی و تاریخی هرگز چنین همگون پیش نرفته است... بنابراین، چیزی که

تری از خوِد تر و بنیادینعمیق 162رفته درمقاِم تقویِم و چیزی که رفته -کنیم حس می
چیز تسلیِم پیِش روست: همه - شودظاهر می اش،، حداقل در ُبعِد زمانیمدرنیسمپست

چیز تغییر شود، و ]در عیِن حال[ دیگر هیچای میتغییراِت دائمِی ُمد و تصاویِر رسانه
 کند.نمی

شکی نیست که این یک مثاِل دیگر است از مبارزه میاِن نیروهای قلمروزدایی و بازقلمرویابی که بنا به 
ثباتِی انگیز نخواهد بود اگر بیشگفتداری هستند. ایهی خوِد سرمدهندهاستدالِل ُدلوز و گتاری قوام
به این گونه هماند، همراه آوَر نوادگی بهخا تمایِل شدید به اشکاِل فرهنگِی  عظیِم اجتماعی و سیاسی۫

اختالِل گردد. اش باز میهای محوریکرات[ به واکنش]بهکه بورن  باز خواهیم گشتاشکاِل سنتی 
، چیزی شبیه به فراموشی، که است ممنتوین وضعیت همان بیمارِی لئونارد در فیلم اِی همبسته با احافظه

نخورده خوردِن بیماری دستخاطراِت پیش از جرقه .کندگیرِی خاطراِت جدید جلوگیری میمطلقًا از شکل
ی بلندمدِت خود منتقل کنند؛ بنابراین توانند خاطراِت جدید را به حافظهمانند، اما مبتالیان نمیباقی می

رسد، و ]نتیجتًا[ بیمار مفتوِن امنیِت امِر ُکهنه نظر میمسیریابی بهخو، گذرا، و غیرقابِل امِر نو چیزی دشمن
 مدرن. بسِت پستبندِی مختصر و مفید از بن: یک صورتناتوانی از خلِق خاطراِت تازهردد. گمی
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های ناگهانِی رئالیسم سرمایه، اما برای درِک کارکرِد برای گسست ستایکنندهقانع قیاِس اختالِل حافظه 
کنیم، دیدن فراموش می، الگوی مناسب رؤیاسازی خواهد بود. هنگاِم رؤیا ]=رئالیسِم سرمایه[ همواِر آن
های ها و حفرهجایی که شکافایم؛ از آنکنیم که فراموش کردهچنین[ بالفاصله فراموش میولی ]هم
آفرینند. کاِر رؤیاسازْی تولیِد مان ناخوشی و عذاب نمیشوند، برایفوتوشاپ حذف میگویی با مان حافظه

هنگاِم  163ندی براونپوشاَند. وِ و تناقضات را می هاهنجاریست که بییک استمرار و پیوستگِی مصنوعی
 ،آوردست که بهترین ُمدِل را برای فهِم اشکاِل معاصِر قدرت فراهم میطرِح این استدالل که دقیقًا رؤیاسازی

کارِی نو، کابوِس آمریکایی: محافظه»اش با عنواِن براون در مقالهعزیمت قرار داد. همین موضوع را نقطه
 2008کارِی نو و نئولیبرالیسم را، که تا ساِل اتحاِد میاِن محافظه 164«ُزداییسم و دموکراسینئولیبرالی

کند که دهد. براون ثابت میی آمریکایِی رئالیسِم سرمایه بود، مورِد تردید قرار میی نسخهدهندهقوام
ستقیمًا تنها ناسازگار، بلکه مکنند که نهای عمل میموضوعهکارِی نو برمبنای اصولِ نئولیبرالیسم و محافظه

 پرسد:متناقض هستند. براون می

صراحت هم درسطِح اهداف و هم درسطِح وسایل چگونه ممکن است عقالنیتی که به
پوشانی داشته باشد که مؤکدًا اخالقی و )نئولیبرالیسم( با عقالنیتی هم است 165غیراخالقی

ان را از معنا ای که جهکارِی نو(؟ چگونه ممکن است پروژهگذارانه است )محافظهمقررات
را مورِد سوءاستفاده   مردمِل امیاگرداَند و آشکارا مقدار میکند، زندگی را ارزان و بیتهی می
پوشانی داشته باشد که محوِر آن تثبیت و تحکیِم معانی، حفِظ ای همدهد با پروژهقرار می

ل است؟ حمایت از امیاگذاری بر اشکاِل خاصی از زندگی، و سرکوب و مقررات
مندِی مبتنی بر الگوی شرکت ]های تجاری[ و بافِت اجتماعِی هنجارگذاِر معطوف حکومت

مندِی مبتنی بر الگوی اقتداِر کلیسا دارد با حمایت از حکومت ایرابطهبه منفعِت فردی چه 
 هنجارگذاِر معطوف به ازخودگذشتگی و وفادارِی بلندمدِت خانوادگی، و بافِت اجتماعِی 
    کند؟دارِی افسارگسیخته پاره میان بافتی که سرمایهیعنی دقیقًا هم

زیستی در سطِح سوژگِی سیاسی از همنامد می« عقالنیِت سیاسی»اما ناسازگاری در سطحی که براون 
گرفتن از کارِی نو، با وجوِد نشأتکه نئولیبرالیسم و محافظه دهدمی شرحبراون  .کندجلوگیری نمی

ی عمومی و دموکراسی را دیگر همکاری کردند تا عرصهمفروضاِت راهنمای بسیار متفاوت، با یک
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جوید و نه در می یحل را در محصوالِت تولیدکه راهِ  بسازندای شده، و شهرونِد حکومتنمایندتضعیف 
 ا به ادعای براون،فرآیندهای سیاسی. بن

شده ابدًا قطِب مخالِف هم نیستند ... روشنفکراِن ی حکومتگر و سوژهی انتخابسوژه
ی سازگارِی آشکاِر انتخاِب فردی و ها افالطون، دربارهمکتِب فرانکفورت، و پیش از آن

یقًا های دموکراتیکی را به وصف کشیدند که دقپردازی کردند، و سوژهی سیاسی نظریهُسلطه
چون اند، همشدن در قلمرو انتخاب و برآورِی نیازی که با آزادی اشتباه گرفتهخاطِر جذببه

    .اندشده گرفتارموم در ُمشِت استبداد یا اقتدارطلبی 

چه تلفیِق توانیم این فرضیه را طرح کنیم که آنهای براون، میگیری از استداللبا قدری بهره
ها متعَلقاِت مشترکی بود که هردو از آن کارِی نو را ممکن ساختم و محافظهوغریِب نئولیبرالیسعجیب

رغِم اتخاِذ علیشود و کسانی که به آن وابسته هستند. خوانده می پرستارچه دولِت نفرت داشتند: آن
های بلکه با استفاده -مخالف نیست  خودخودیِ بهرتوریِک ضددولت، نئولیبرالیسم درعمل با دولت 

کارِی نو قدرِت دولت به کارکردهای ارتشی مشخصی از منابِع دولتی مخالف است؛ در عیِن حال، در محافظه
کرد ود را در تقابل با دولِت رفاهی تعریف میکاران[ خو پلیسی محدود شد، و ]دولِت قوِی مدنظِر نومحافظه

 پذیرِی اخالقِی افراد را نابود سازد.که درصدد بود مسئولیت
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اند، این را مورِد حمله قرار داده پرستاراند مفهوِم دولِت کارِی نو تا توانستههرچند نئولیبرالیسم و محافظه
چنان دست از سِر رئالیسِم سرمایه بر نداشته است. شبِح دولِت بزرگ برای رئالیسِم سرمایه نقِش مفهوم هم
اش درمقاِم قدرِت شکستخاطِر است که به کند. کارکرِد اصلی این شبح ایناساسی ایفا می لیبیدویِی 
شود بسیار شبیه است به عصبانیِت خشمی که نثاِر مفهوِم دولِت بزرگ میبخش شماتت شود. مرکزیت

سمِت ُخدا آِب دهان پرتاب کرد چون دریافته بود که او وجود ندارد. شود بهکه گفته میتوماس هاردی زمانی
 167منتشر شد، جیمز میک 166LRB ینشریه ِی آب در بریتانیا که درسازی خصوصیدر یادداشتی درباره
اند که وقتی قدرت را به دریافتهکار و حزِب کارگر حکومِت حزِب محافظهَکرات، به»مالحظه کرد که 

دهندگان دولت آورند، رأیی خود َگند باال مینوبهها بهکنند، و این ُکمپانیهای خصوصی اعطا میُکمپانی
ها را که خوِد ُکمپانیجای اینقدرت را دودستی تقدیم کرده است، بههمه اینکنند که را مقصر قلمداد می

، که یکی از شهرهای قربانِی سیِل مهیب سال 168میک از توکسبری«. نش کنندسرزشان خاطِر سوءاستفادهبه
سیِل توکسبری و فروپاشِی مصیبِت سال پس از وقوع فاجعه بازدید کرد. درظاهر، در بریتانیا بود، یک 2007

سازی بود، اما میک دریافت که اکثر ی آب و خانهشدههای خصوصیبعدِی بخِش خدمات تقصیر کمپانی
 نویسد:نگرند. او میاِن محلی از این زاویه به داستان نمیساکن

ها باشد، که متوجه سازندگان و خریداراِن خانهجای اینها بهی خصومتمدهعمومًا ُع 
که چرا سازندگان را متوقف نکردند.  ،زیست استمتوجه حکومت، شورا و آژانِس محیِط 

دهند، بخِش اعظِم سرزنْش نثاِر های خود را افزایش میهای بیمه نرخوقتی شرکت
ی کافی پول خرج نکرده اندازهشود که چرا برای حفاظت درمقابِل سیل بهحکومت می

خیز ی سیلک درهیا مردمی که درون ی اندها را باال کشیدهگذارانی که نرخاست، نه نثاِر بیمه
 .کنند خرجساکن هستند ولی دوست ندارند ]برای حفاظت[ پوِل اضافه 

بحران بانکِی سال  -تر نمایان ساخت متفاوت این سندروم را در مقیاسی بسیار بزرگ یک بحران از نوِع 
عطوف بود، داراِن منفرد و مدیریِت بحران توسِط حکومت مهای بانکرویها به زیاده. تمرکِز رسانه2008
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اش در این فجایع بگذرم، اما خواهم از حزِب نویِن کارگر برای نقشنه بر علِت سیستمِی بحران. ابدًا نمی
ست برای اخالق، عملیست که تشخیص بدهیم که تأکید بر حکومت، ماننِد تأکید بر افراِد بیضروری
کوشد َگندکارِی )و سراسیمه میساختِن توجهات. سپِربال ساختن از حکومتی که ناتوان است منحرف
ست، خصومتی وجور کند( ناشی از بدخواهیی دوستانه دارد را جمعها رابطههایی که با آنبیزنس
حکومت در  اندِن رحاشیهاز پذیرِش تبعاِت به رفتنطفره موازاِت بهکه البته  پرستاردار با دولِت دنباله

که قبوِل اینکه درسطِح ناخودآگاِه سیاسی، ای از ایناید نشانهش - کندپیدا می گسترشدارِی جهانی سرمایه
وجود دارد  حاکم هایقدرتترین چیزی که اکنون به ، و نزدیکواحد نیست یکنترِل کل امور دسِت عامل

 ،جویندها بهره میست که غیرمسئوالنه از توانایِی سازمانِی ابرشرکتگوی کسانیمنافِع مبهم و غیرپاسخ
دانیم که خودمان خوب می» -باشد  169پرستانهشاید این موردی از اعالِم برائِت ُبتشده است. غیرممکن 
خاطر این انجام این اعالِم برائت تاحدی به .«حال...ی امور دراختیاِر حکومت نیست، اما با اینسررشته

که اکنون مردم درمقاِم با ایندارِی جهانی اساسًا غیرقابِل درک است. سرمایه 170مرکزبودگِی شود که بیمی
اند، خوِد ]کارکردهای ندی براون و دیگران اشاره کردهو، چنان که وِ  -اند کننده بازتعریف شدهمصرف

توانند نقِش خودشان را جز در هنوز نمی -شود  یک کاال یا سرویس عرضه میاصلِی[ حکومت نیز مانندِ 
دهند که[ گویی در رابطه با حکومت در جایگاِه شهروند درک کنند، ]درنتیجه طوری واکنش نشان می

         ی نخست شهروند هستند.درجه

ی تماس با مراکِز پاسخگویی ]ِـ تلفنی[ تجربهداری مرکزبودگِی سرمایهی ما با بیترین مواجههنزدیک 
شکلی فزاینده میاِن دو واقعیِت متمایز دارِی متأخر، وجوِد ما بهکننده در سرمایهدرمقاِم مصرف است.

یک قلمرو کاماًل متفاوت،  -2شوند، و قلمرویی که در آن خدمات بدون اختالل توزیع می -1شود: تقسیم می
هایی  پاسخگویِی تلفنی، جهانی بدوِن حافظه، که در آن علت و معلول به شیوههزارتوی کافکایی مراکزِ 

واقعی معجزه است، و  تحوِل دادِن هرگونه رسند، جایی که ُرخدیگر میفهم به یکاسرارآمیز و غیرقابِل 
را از  رونددرستی پیش میاندازی از خالصی و رسیدن به ساحلی که در آن کارها بهانسان امید به هر چشم

بخشی به چیز بهتر از این مراکِز پاسخگویْی ناتوانِی نئولیبرالیسم را در تحققچهدهد. دست می
حتی با تماِم این اوصاف، فراگیرِی مطلِق دهد؟ اش نمایش میهای[ صنعِت روابِط عمومی]وعده
داری را ِی ذاتِی سرمایهتواند فرِض رایج مبنی بر کارآمدگویی نمیهای ناخوشایند در مراکِز پاسختجربه

 ایدارانهمنطِق سرمایهای تغییر دهد، چنان که گویی مشکالِت مراکِز پاسخگویی تبعاِت سیستماتیِک ذره
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نتوانند واقعًا به کسی چیزی حتی سازد که دیگر ها را چنان بر کسِب سود متمرکز مینیستند که سازمان
 بفروشند. 

سازد: می آشکارارِی متأخر را دپدیدارشناسِی سیاسِی سرمایهی عصاره ی مراکِز پاسخگویِی تلفنْی تجربه
شود، ای که با سروصدای فراوان ]به جامعه[ ُحقنه میخستگی و سرخوردگی از صنعِت روابِط عمومی

متصدیانی که از آموزش و اطالعاِت کافی برخوردار نیستند،  نزدِ  فرسای جزئیاِت روحهزارباره تکرارِ 
 -ی مشروعی داشته باشد، زیرا بژهتواند اُ ای که باید عقیم نگاه داشته شود زیرا نمیخشِم سربرآورنده

داند چه باید کرد، و حتی اگر کس نمیهیچ -شود گیرنده روشن میکه بسیار سریع برای تماسچنان
شدن نیاز دارد؛ خشم یافتن و تخلیهخشم به مجرایی برای جریان تواند کاری بکند.کس نمیبداَند، هیچ

که خود قربانِی همین نظام هستند، ولی هیچ امکانی برای شود هجوِم در خالء است، و متوجِه کسانی می
تواند ای هم نمیی مناسبی ندارد، نتیجهگونه که ُابژهاین خشم همانها وجود ندارد. تشریِک مساعی با آن

ای از یک سیستِم غیرپاسخگو، غیرشخصی و بدوِن مرکز، انتزاعی و در چنین تجربهداشته باشد. 
 . شودفراهم می حماقِت مصنوعِی سرمایه شکِل ناِب ن فرصت برای مواجهه با شده، بهتریقطعهقطعه

ای ی نویسندهمثابهشدِن کافکا بهست از بد فهمیدهگویِی تلفنی مصداِق دیگریتنِش عصبِی مراکِز پاسخ
ی استالینیسِم بازار بسیار تمرکززدوده؛ بوروکراسِی نویسدمی توتالیتاریانیسم یًا دربارهمنحصرکه 

برای مثال، بیهودگِی تاریک و تلِخ ای که در آن اقتداِر مرکزی وجود دارد. تر است از بوروکراسیکافکایی
های ظریف و پیامبرگوِن این بخش با را مالحظه کنید. شباهت قصری کا با سیستِم تلفن در ُرماِن مواجهه
 پوشی نیست.ی مرکز پاسخگویی قابِل چشمتجربه

های باالتر وصل کند. برای تماس با قصر خِط ثابت وجود ندارد که تماس ما را به بخش
های اداری زنگ های تلفِن تماِم بخشزند، دستگاهجا به قصر زنگ میهروقت کسی از این

به ضرِس  - را خاموش نکرده بودندشان هایخورند، یا بهتر است بگوییم اگر همه تلفنمی
 ،هرازگاهیحال، ممکن است با این خوردند.زنگ می -اندکار را کردهگویم این قاطع می

اش بخواهد دمی حواِس خود را به حوصله دلمنصِب بیویژه هنگاِم غروب، یک صاحببه
صورت پاسخی دریافت در اینتلفن را روشن بگذارد.  یگیرندهکوچک مشغول سازد، و  امور

ها بسیار ی اینهمهست تا یک پاسخ. تر یک شوخِی سرکاریخواهیم کرد، که البته بیش
نهایت مهمی را که دهد شباهنگام کارهای بیخود اجازه میفهم است، زیرا چه کسی بهقابِل 

هم با ، آنای متوقف کندشوند حتی برای لحظهپیگیری میدر قصر بدوِن وقفه و با حرارت 
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یک حتی توانم درک کنم چطور ممکن است ی مسائِل خصوصِی خودش؟ نمیپیامی درباره
دهد خوِد ُسردینی زند، کسی که پاسخ میزنگ می ُسردینیغریبه تصور کند که وقتی به 

 است.

ه بسیاری از کی افراد دروِن هزارتوی مراکِز پاسخ است. با اینکنندهی دلسردِی گیجنمایندهپاسِخ کا پیش
ها را چنین فرض کرد، رسند، نباید آننظر میمعنا بهگون و بیگفتگوها با متصدیاِن مرکِز تلفن داداییست

 را نادیده گرفت.  شاننباید با این تصور معنای

توانستم از کِل این من نمی دانستم که شرایط چنین است.مسلمًا نمی»: گفت در جوابکا 
شرایِط ویژه اطالع کسب کنم، ولی اساسًا امیِد زیادی به این مکالمات تلفنی نداشتم و 

 . «افتند مهم هستنددانستم که تنها چیزهایی که در خوِد قصر اتفاق میمی

 های تلفنی از قصر قطعًا معنای خاصی دارند. چرانه، این پاسخ»سردفتر محکم پاسخ داد: 
کند مهم چطور ممکن است پیامی که یکی از مقاماِت قصر ارسال مینداشته باشند؟ 

 «نباشد؟

پرداخت: مرکز گم شده است، ولی سرمایه  171خدانشناسِی منفیِ  به اکتشاِف  اصِل نبوغ کافکا این بود که
مسئله این است که  -چنین نیست که مرکز خالی باشد نباید از جستجوی آن یا تعییِن آن دست بکشیم. 

 بهره است. پذیری بیاز قابلیِت اجرای هرنوع مسئولیتاشغال کرده چه مرکز را آن

ی دیگری این مشکل را از زاویه« ای که باید بازیافت کندسوژه»با عنواِن  172های کمپل جونزیکی از مقاله
جونز « است؟ کسیچهیافت کند ای که باید بازسوژه»هنگاِم طرِح پرسِش مورِد بررسی قرار داده است. 

که مقاومت دربرابِر آن غیرعاقالنه و حتی غیراخالقی  شدهدهد فرمانی که اکنون چنان بدیهی نشان می
نباید درمقابِل  کسهیچباید بازیافت کنند؛ فارغ از گرایِش سیاسی،  همه رسد طبیعی نیست.نظر میبه

–ایدئولوژیک یا پسا–عنواِن فرمانی پیشای بازیافت دقیقًا بهمطالبهاین دستوِر رسمی مقاومت نشان دهد. 
ایدئولوژیک طرح شده است؛ به بیاِن دیگر، دقیقًا در همان فضایی طرح شده که ایدئولوژی همیشه کاِر خود 

ساختاری پیشاپیش وجوِد  ی ملزم به بازیافت۫سوژهال، حکند که با ایندهد. جونز استدالل میرا انجام می
پذیرِی مسئولیت ، ساختار۫«همگان»کند: با تبدیِل بازیافت به مسئولیِت گرفته که بازیافت نمیفرض را 

اکنون، ساختِن خودش. نشستن و نامرئیبرد، از خالل عقبکنندگان را تحلیل میخود درمقابِل مصرف

                                                           
171 negative atheology 
172 Campbell Jones 
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جودیت باتلر  -تر است پذیرِی اخالقِی فردی از هر زماِن دیگر خروشانئولیتهنگامی که تمایل به مس
برای اشاره به همین پدیده بهره  «پذیرسازیمسئولیت»ی از واژه 173هایی از جنگقاباش با عنواِن در کتاب

جای گفتِن شکِل آن هدف قرار دهیم. به 174سازترینست که ساختار را در تمامیتضروری -جوید می
ی ما باید سهِم خود را مسئوِل تغییراِت اقلیمی هستند، و همه - افرادی یعنی همه - ی افرادهمهکه این

 یهعلِت فاجعکس مسئول نیست، و مشکل دقیقًا همین است. انجام دهیم، بهتر است بگوییم هیچ
دنبال تواند انواع و اقساِم آثار سوء را بهکه میست که، حتی با وجوِد ایناکولوژیک ساختاری غیرشخصی

 -ی مورِد نیاز پذیر باشد. سوژهتواند درقباِل چیزی مسئولیتست که نمیایداشته باشد، دقیقًا سوژه
ها های جهانِی دیگری که اکنون با آنی بحراناین بحران، ماننِد همه ولیوجود ندارد،  -ی جمعی سوژه
واسطگِی اخالقی، که در آوردن به بیی جمعی برساخته شود. اما رویکند که یک سوژهایم، اقتضا میمواجه

 مانتالیسِم سانتییعنی از زمانی که  -رواج داشته است به بعد  1985 ساِل  فرهنِگ سیاسِی بریتانیا حداقل از
ااَلَبد از ظهوِر چنین الی -جایگزیِن آنتاگونیسِم اعتصاِب معدنچیان شد  175الیْوِاْیدهای[ ]برنامه متقابِل 
 کند. ای جلوگیری میسوژه

به مسائِل  178دیِد پاراالکسیبا عنواِن  177الن پاکوال 1974ی فیلِم ساِل درباره 176ای از آرمین ِبِورونِگنمقاله
رفتِن بیراههی بهمدِل شماتیکی از شیوه دیِد پاراالکسیدهد که فیلِم پردازد. این مقاله نشان میمشابهی می

پذیرِی فردی، که مشکل این است که الگوی مسئولیت وکار( ارائه کرده است.اخالقی )ِـ کسب الگوییک 
 گذارد.میتأثیر ناچیزی ها فتاِر سرمایه و شرکتشود، بر رفرض گرفته میهای اخالقی پیشدر اکثر نسخه
ی ها، بلکه دربارهی توطئهتنها دربارهاست: فیلمی نه 179توطئه–یک فیلِم کالن دیِد پاراالکسی به یک معنا

که انواِع ی اینها را برَمال سازند؛ یا بسیار بدتر از این، دربارهکوشند آنعجز و ناتوانِی کسانی که می
ها ریزند که در اصل خواهاِن برمالسازِی آنهایی میآب به آسیاِب توطئهالَجَرم قیقات خاصی از تح

خاطِر جنایتی که مشغوِل بررسی آن است به 180هستند. مسئله فقط این نیست که شخصیِت وارن بیتی
اش ها خودش و تحقیقاتهای اَبرشرکتُکشی آدمرسد، و با یک اشارهشود یا به قتل میگرفتاِر تله می

ی این فیلم گونه که جیمسون هنگاِم اظهاِرنظر دربارهاین نیز هست که همان بلکهگردند؛ نیست و نابود می
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دقیقًا پیگیری و اصراِر خاِص شخصیت، همان  ،کندمیاشاره  181ئوپولتیکیشناسی ژزیباییدر کتاِب 
 سازد.پذیرش میها آسیبی او، مخصوصًا درمقابِل تلهستیزانهجامعه–گرایِی شبهفردیت

ی سفیدِی زمینهزمانی که هیبِت قاتِل ناشناِس بیتی درمقابِل پس - دیِد پاراالکسیآوِر اوِج وحشتنقطه
ی دِر باز در انتهای فیلمی بسیار متفاوت است، قافیهاکنون برای من هم -شود اهر میفضای میگرن ظ

ی دهندهشود ضمنًا نشان. دری که در پایاِن فیلِم ِویر در افق دیده می183ی پیتر ِویر182ترومن شو
ست. اما دِر باز در شناسانه بر آن مبتنیای که آزادِی هستیست دروِن جهاِن دترمینیسِم تام، پوچیگسستی

توطئه کنترل  کند باشود که با توطئه سازمان یافته و تا چشم کار میبه جهانی باز می پاراالکسیانتهای دیِد 
ی ما با ترین مواجههدست که در ورودی ایستاده نزدیکبهاین فیگوِر ناشناِس تفنگشود )جیمسون(. می

هیچ فرِد خبیثی دهد. دست نمیهرگز روایتی از خودش به دیِد پاراالکسیی توطئهنفِس توطئه است. 
توان فرض که میها در این فیلم، با اینبندی گردد. منافع و انگیزهوجود ندارد که روایت حوِل او صورت

کنند )حتی خطاب بندِی مشخصی پیدا نمیشوند، هرگز مفصلها هدایت میکرد نهایتًا توسِط ابرشرکت
داند که ابرشرکِت کسی میها هستند(. چهبه، یا از سوِی، کسانی که واقعًا درگیِر این منافع و انگیزه

میاِن سیاست و اقتصاد جای گرفته  184خوِد این ابرشرکت دروِن کژدیسِی دنباِل چیست؟ پاراالکس واقعًا به
ای ودستگاِه حکومت جبههکه کِل دمست، یا اینی تجاری برای منافِع سیاسیاست. آیا پاراالکس یک جبهه

و عالوه بر این، مشخص نیست  -واضح نیست که آیا این ابرشرکت واقعًا وجود دارد است برای پاراالکس؟ 
 که وانمود کند که وجود دارد. اش این است که وانمود کند وجود ندارد، یا اینهدف

اند که ساختارهای ها تنها از آن رو ممکن شدهداری با توطئه همراه است، ُمنتها این توطئهتردید سرمایهبی
برای مثال، آیا کسی هست که گمان کند اگر کِل . دهندی کار میها اجازهتر به آنلحاِظ مرتبه عمیقبه

ی جدیدی از افراد )ِـ بهتر( جایگزین داری را حذف کنیم و با مجموعهاعضای طبقاِت مدیریت و بانک
ها توسِط ساختار خلق این خطاکارییابد؟ مطمئنًا، کاماًل برعکس، روشن است که سازیم، اوضاع بهبود می

قوِت فیلِم پاکوال ها خود را بازتولید خواهند کرد. ختار پابرجاست، خطاکاریشوند، و تا زمانی که سامی
ی ابرشرکتی است. بنا به دقیقًا ناشی از همین ارجاع به سرشِت پرابهام، بدوِن مرکز و غیرشخصِی توطئه

 ای ازکشد نوِع ویژهتصویر میخوبی بهبه دیِد پاراالکسیی جیمسون، چیزی که پاکوال در مالحظه
 هاست:ی نفسانِی ابرشرکتجوهره
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زدن خالصه نفِس لبخنداعتمادبه ست که درمفهومیپروا[  =] 185زورگبرای عامالِن توطئه، 
ساز است، پروای سِرپا ماندِن شبکه یا ها نه شخصی که اَبرشرکتمشغولِی آندل .شودمی

یابِی عالقگی که در خأِل حاصل از غیاِب سازمانانتزاعی یا بیپرتِی حواس ایگونهنهاد، 
برد، بر هایی که انرژی قربانیان ]ِـ این نظام[ را تحلیل میوگمانجمعی، و به دور از حدس

توانند حضورشان درمقاِم شخصیت را ، و نتیجتًا میدانندمیها ود. این آدمشفضا حاکم می
واکنش کنند، تحرک و کمحال کمورزیدنی بسیار متمرکز و درعیِن سره مصروِف توجهیک

حال شده، که درعیِن بودگِی ربودهست: نوعی مصممتوجهی که مرکِز ثقِل آن جای دیگری
ی بسیار متفاوت، که تا این حد همین پروا عالقگی نیز هست. اما دقیقاً بی

گویی  اضطرابی کهآورد، ا به همراه میی خود ر، اضطراِب ویژهشده سازیغیرشخصی
 .تبعات نداردهای منفی شخصیت برایساختاِر ابرشرکتی، وجوِد با  است و،ناآگاهانه 

پس از مرِگ  –یدا کرده است این جمله اکنون طنیِن خاصی پهای منفی تبعات ندارد... ... برای شخصیت
جا وصف چیزی که جیمسون در این و پس از افتضاِح بزرِگ بانکی. 187و ایان توملینسون 186ژان شارل دوِمِنز

میراَند، که قلِب مدیران را از که ضمِن محافظت کردن می -ست ی ساختاِر ابرشرکتیی کشندهکرده پیله
چهره نیز غایب باشد، تضمین بهها حتی در مواجهه چهرهآن]التفاِت[ شود سازد و باعث میعاطفه تهی می

این کسی گوش فرا دهند. به نتوانندکند که شان جای دیگری باشد، و تضمین میکند که همواره حواسمی
ها، این که این کندالقا میشوند دقیقًا ی مدیریت میدراز وارِد حرفه–و–اری با آرزوهای دورانگاره که بسی

بار وضع شان را تکرار نخواهند کرد، که اینتوانند اوضاع را تغییر دهند، که کارهای مدیرانافراد، می
کشد که معمواًل طولی نمی؛ اما اگر ترقِی یک نفر به جایگاِه مدیریت را تماشا کنیم، بودخواهد  متفاوت

ب و تحُجِر خاکسترِی مدیریت۫ شود جاست که ساختار ملموس میسازد. اینرا اسیِر خود می آن فرد تصل 
آورد، و بشنویم که چگونه با احکاِم ها را تحِت کنترِل خود در میتوانیم ببینیم که چگونه انسانعماًل می -

 آوَرد. می خنها را به ُس ی خود آنُمرده یا میراننده
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، که روِز های متروی لندنگذاریهای بمباو را با یکی از فراریقتل رسید، چون توسط پلیس انگلیس به 2005یک فرِد برزیلی که در تابستاِن ساِل 
  .نداشتباه گرفت قبل اتفاق افتاده بود،

187 Ian Tomlinson 

دسِت یک افسِر پلیس به قتل رسید. بعدها افسِر مورِدنظر از اتهاِم در لندن، به 20به اجالِس گروه  2009فروشی که در متِن اعتراضاِت بهار سال روزنامه
 کشی تبرئه شد.آدم
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ساز منحرف پذیرِی اخالقِی فرد را، که ساختاِر ابرشرکتزده مسئولیتبه همین دلیل، اشتباه است اگر شتاب
ست، که طبِق استدالِل ژیژک، نظاِم ی امر اخالقیتحمیل کنیم. این وسوسهحل[ ی راهِ مثابه]به، ساخته
جای خوِد به -حراِن اعتبارِی حاضر از خود دفاع کند دهد تا پس از بداری مورد استفاده قرار میسرمایه

اما این ُگریز  شود.می« کننداز نظام سوءاستفاده می»ها نثاِر افراِد فرضًا ناسالم و کسانی که نظام، سرزنش
صورِت ضمنی یا )به روندمیسراِغ ساختار نیز زیرا افراد اغلب به -ست ایمرحله درواقع روندی دو

شدِن افرادی که به ساختاِر که احتماِل مجازاتدهند این کار را انجام میای دقیقًا در لحظهاما آشکارا(، 
کاری چنان سیستمی . در این لحظه، ناگهان علِت سوءاستفاده یا جنایتباشد زیادابرشرکتی تعلق دارند 

، 188ی فوتبالِی هیلزبوروفاجعه .کردلیت بازخواست خاطِر مسئوتوان بهشود که هیچ فردی را نمیمی
تنها  -بست ی ژان شارل دومِنز و موارِد پرشماِر دیگر چنین سرنوشتی پیدا کردند. اما این بنمضحکه

ها و خطاها ابرشرکتی شان قلمداد کرد، ولی علِت این سوءاستفادههایتوان اخالقًا مسئوِل کردهافراد را می
چیزی کم داری چهدهد که سرمایهگویی نیست: دقیقًا نشان مینها ریاکاری و دروغت -و سیستمی است 

گذاری و کنترل کند؟ درست ساختارهای غیرشخصی را مقرراتتواند ورزی مینوع از عاملیتدارد. چه
ها، اما مشکل این است که ابرشرکت -ها را فرد قلمداد کنیم توانیم ابرشرکتلحاِظ حقوقی میاست که به
های منفرد نیستند، و بنابراین هر روند، ماننِد انسانشمار می]=طرف[ به موجودیتتردید هرچند بی

چنین نیست  لزوماً ها و مجازاِت افراد ضرورتًا نابسنده و اشتباه است. ای میاِن مجازاِت ابرشرکتمقایسه
هایی هستند از یک ها خود بیانهستند؛ آنچیز پنهان عامالِن ژرفی باشند که پشِت همه هاکه ابرشرکت

 .سرمایه یعنی ،189نیست–سوژه–که–ترین علتیشوند: نهاییعلِت نهایی، و توسِط این علت محدود می

 

 

 

 

 

                                                           
188 Hillsborough 

. تراُکِم انسانی باعِث پیوست به وقوع در شهِر شفیلِد انگلستان های لیورپول و ناتینگهام فاِرستو طِی بازی تیم 1989ی هیلزبورو در سال فاجعه
بود که ظاهرًا  سانی نئولیبراِل نفر از هواداراِن لیورپول شد. یکی از حواشِی جالِب این ماجرا گزارِش روزنامه 800شدن نزدیک به تن و زخمی 96مرگ 

 ویژه هواداراِن لیورپول را مقصِر این فاجعه جلوه دهد.  کوشیده بود مردم و به
189 cause-that-is-not-a-subject 
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 سوپرپرستاِر مارکسیست؛ 9
 

تصویرسازِی  190سوپرپرستار ی تلویزیونِی[]برنامه از معمولِی  قسمِت تواند به خوبِی یک چیز نمیهیچ
شکسِت کارکرِد پدر یا بحراِن سوپراگوی پدرانه در  ،که طبِق تشخیِص ژیژکارائه کند ای شفافی از پدیده

امان و البته ضمنی و ای بیکند حملهچیزی که این برنامه عرضه می ،درواقعدارِی متأخر است. سرمایه
ست، زیرا ماننِد سوپرپرستار اسپینوزاییمدرنیته. ی پستآزادگذارانه 191غیرمستقیم است به سرخوشِی 

توانند منافِع کند. فرزندان نمیعمیق را بدیهی تلقی می نادانِی در حالتی از  اشگرفتاری فرزندان ،اسپینوزا
اما ریابند. شان را دباِر( اعمالکه علت یا نتایِج )معمواًل زیانخودشان را تشخیص بدهند، عاجزند از این

توان ها تنها میکه از آن - عمال یا شخصیِت فرزنداناز اَ  ها مواجه استکه سوپرپرستار با آنمشکالتی 
 یجادهدر  والدینروِی . دنبالهاند، بلکه به والدین مربوطآیندبر نمی -انتظاِر سرخوشِی ابلهانه داشت 

 آوَرد.می باربهها را است که بخِش اعظِم بیچارگِی خانواده -ترین مقاومت یا مسیِر کم -اصِل لذت 
کند به ها را وادار میشود، آنزودی تکراری میجستجوی زندگِی آسان توسِط والدین، با الگویی که به

 . شوندمیشکلی فزاینده مستبدانه شان گردن نهند، مطالباتی که بهتِک مطالباِت فرزندانتک

شد، خوانده می« خدماِت عمومی»تقریبًا مثِل بسیاری از معلمان و سایِر کارکناِن بخشی که قباًل 
وپنجه نرم کند، با مسائل و مشکالتی که شدن دستسوپرپرستار ناچار است با نقائِص ]فرآینِد[ اجتماعی

ُگشایِی از مشکل مارکسیستاِر البته یک سوپرپرستشان را ندارد. ساختنخانواده دیگر توانایی برطرف
جا آثاِر تکراری تولید گردد که همهای متوجه میگرداَند و به علِل ساختاریهای منفرد روی میخانواده

 کنند. می

ست. قباًل مبنای دارِی متأخر مصرانه بر فرِض یکسانِی میل و منافع مبتنیمشکل این است که سرمایه
ی وظیفه درمقابِل «پدرانه»در فرهنگی که مفهوِم  نپذیرفتِن این تساوی بود. والدیْن تربیِت فرزند توسط 

اش برای ِم فرزنداناست، اگر والد به هر طریقی حِق مسل   شده مقهوری کسِب لذت «مادرانه»فرماِن 

                                                           
190 Supernanny 

ای ماننِد های اولیهزدن با تغذیه، بهداشت و آموزشهای والدیِن جوان هنگام سروکلههای تلویزیوِن واقعیت در بریتانیا، که به گرفتارییکی از برنامه
کند تا به نگاِه سرشار از تحقیِر طبقاِت استفاده می« سوپرپرستار»ی فیشر در سراسِر این فصل از استعاره پردازد.شان میرفتن به فرزنداندستشویی
  اشاره نماید. « گرایانهنخبه»چنین به هرشکلی از ارتقای فرهنگی ی خدماِت دولتِی رایگان و همچنین فرهنِگ نئولیبرال به ارائهحاکم و هم

191 hedonism 
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تا حدی  اش ناکام بوده است.وظایف انجاِم  نظر خواهد رسید که در، بهنمایدجویی را با مانع مواجه لذت
افزایش برای سِرکار رفتن هر دو والد است؛ در چنین اوضاعی، هنگامی که پدر این وضع ناشی از الزاِم روبه

های از پذیرفتِن کارویژه داردکند، معمواًل تمایل یا مادر زماِن اندکی را با فرزندش سپری می
کردِن این نقش توسِط والدین در سطِح  ]تأثیِر[ رها ی امر و نهی به فرزند سر باز زَند.«سرکوبگرانه»

ای[ های رسانهمحتوا در مجتمع گاِن کنندتعیین= ]« هاباندروازه»زیرا شود، مضاَعف می فرهنگی۫ تولیداِت 
 .اندرویگردان کندطلب می پیشاپیشخود رسد( مخاطب ظر مین)به چهآن از انجام هرکاری جز تقدیِم 
ریاکارانه گیر در خانه و تبلیغاِت پدِر سخت - اگر بازگشت به سوپراگوی پدرانهپرسِش انضمامی این است: 

خواهیم از چطور میپس نه ممکن است و نه مطلوب،  -ها در رسانه 192به سبِک ُلرد ِریث فروشانهو فضل
و  چالشرفتن از نواخت و عاری از شوِر زندگی، که خود محصوِل طفرهنوایِی یکاین فرهنِگ مبتنی بر هم

تواند به پرسشی چنین عظیم البته کتابی تا این اندازه کوچک نمیفراتر برویم؟ ،است ]ِـ حقیقی[ آموزش
ی عزیمت. نیست جز طرِح چند پیشنهاد و نقطهآید چیزی پاسِخ نهایی بدهد، و بحثی که در ادامه می

« پدرساالرِی بدوِن پدر»که طوِر خالصه، معتقدم کسی که بهترین امکانات را برای اندیشیدن به اینبه
 سازد اسپینوزاست.چگونه خواهد بود فراهم می

دارِی متأخر کند که ایدئولوژِی سرمایهژیژک این استدالِل مشهور را طرح می 193با امرِ منفی درنگدر کتاِب 
ژیژک بر این باور است که مردودشمارِی وظایِف اخالقی توسِط اسپینوزا، که ای اسپینوزیسم است. گونه

در  ست، در ظاهر با مهندسِی غیراخالقِی نفسهدِف آن نیل به اخالقیاتی مبتنی بر مفهوِم مرکزِی سالمتی
گذارِی حقوِق ی هبوط و بنیانخوانِش اسپینوزا از اسطوره جا مثاِل معروف۫داری سازگار است. در اینسرمایه

کند ناشی از اشتباه بودِن خوردن محکوم میخاطِر سیبکه خدا آدم را بهرسمی است. در روایِت اسپینوزا، این
دارد زیرا این کار او را مسموم خواهد کرد. میاز مصرِف سیب برحَذر خوِد این عمل نیست؛ خدا آدم را 

که یک کار اشتباه است ]فقط[ . علِت اینسازدمیی کارکرِد پدر را دراماتیک خاتمه یوصف چنینزعِم ژیژک، به
داند انجاِم آن خواَند که میمی« اشتباه»رو این کار را گوید؛ پدر تنها از آناین نیست که پدر چنین می

داشتِن حقوِق رسمی در یک طبِق نظرگاِه ژیژک، این حرکِت اسپینوزا ریشهبار خواهد بود. نمان زیابرای
کند که هر انکار میزمان سازی(، و همی اختهسازد )برِش ظالمانهعمِل سادیستِی جداسازانه را پنهان می

                                                           
192 Lord (John) Reith, Reithian. 

ی شود. او از دههای شخصیتی سرشناس و تأثیرگذار قلمداد میهای رسانهدر تاریِخ مدیریِت مجتمع ، مشهور به ُلرد ریث،(1971-1889ریث ) جان
دادن ی ابزاری برای آموزشمثابهاِی خود با حرارت از مفهوِم رسانه بهدر دوراِن فعالیِت حرفه ریثتکیه زد.  BBCبه باالترین مناصِب مدیریتی  1920

را بسیار بیش  «پدرانه»کارکردهای  ،بیاِن فیشرداری بود که بهای از فرهنِگ عمومِی سرمایههای مرکزِی نسخهو از چهره کردی مردم دفاع میبه توده
 نهاد.از فرهنِگ نئولیبراِل فعلی ارج می

193 Tarrying with the Negative 
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این ترتیب سوژه مسئول شود، و به تر ممکن میهای عمیقعمِل کاماًل ارادی با عاملیِت زیرزمینِی الیه
 دارِی متأخرگردد. در واقع، اسپینوزا امکاناِت عظیمی برای تحلیِل رژیِم نفسانِی سرمایهچیز قمداد میهمه

و دیوید  195فیلیپ ِکی. دیککه توسِط باُروز،  194درومی–، همان سازوبرِگ کنترِل ویدیوکندارائه می
ی روانی و کنندهعوامِل مدهوش ِن وصف شده است و در آن عاملیت۫ دروِن غباِر ناشی از بمبارا 196کراننبرگ
تنها حالتی کژروانه و دهد که اعتیاد نهماننِد باُروز، اسپینوزا نیز نشان می گردد.ُمنحل می فیزیکی

با که بنا به عادت، حالِت طبیعِی موجوداِت انسانی است، موجوداتی ]برعکس،[ خطاکارانه نیست، بلکه 
شوند. اسپینوزا نشان زده )از خودشان و از جهان( میی تصاویِر یخبرده شانرفتارهای واکنشی و تکراری

مان را دریابیم، هنگامی که های واقعی اعمالآید که بتوانیم علتدست میدهد که آزادی تنها زمانی بهمی
 سازند کنار بگذاریم.مان میی را که مسموم و مفتون«عواطِف غمگین»بتوانیم 

آویز قرار دادِن )یک های خود را از خالِل دستدارِی متأخر بسیاری از امرونهیشکی نیست که سرمایه
کند. ممنوعیِت سیگار کشیدن در فضاهای عمومی، و بندی میی مشخص از( سالمتی مفصلنسخه

 ،197خوریهستی که می همانتو هایی ماننِد رنامهی کارگر در برحمانه از رژیِم غذایِی طبقههیوالسازِی بی
مشکل این نیست که سیگار  بدوِن پدر هستیم. دهند که در محضِر نوعی پدرساالرِی پیشاپیش نشان می 

سازد. بخش محروم میی باشد، بلکه این است که ما را از داشتِن عمری طوالنی و لذت«غلط»کشیدن کاِر 
ندرت وارِد هایی هم دارد: برای مثال، سالمِت روان و پرورِش فکری بهسالمتی محدودیتاما این تأکید بر 

دهنده و شیدا از سالمتی روبرو هستیم که با مدلی تقلیل جای این چیزها،شوند. بهها میجور بحثاین
یِن خانه به ی الغر شدن یا تزئآموزِش شیوه است.« تیپی و زیباییاحساِس خوب و خوش»موضوِع آن کاًل 

گرایانه تلقی و نخبه انهسرکوبگر مردم مقبول است؛ ولی هرگونه تالش برای ترویِج ارتقای فرهنگی۫ 
شخِص ثالث  شایدتواند ناشی از این تصور باشد که گرایی و سرکوبگرِی ظاهری نمیاین نخبه گردد.می

ها یا از منافِع خود ناآگاه کنیم که سیگاری، زیرا احتمااًل فرض میبهتر درک کندمنفعِت کسی را از خوِد او 
های گونهخیر: مشکل این است که تنها توانند در هماهنگی با این منافع عمل کنند. هستند و یا نمی

ی کنندهها منعکسشوند، زیرا باور بر این است که این گونهرسمیت شناخته میمشخصی از منفعت به

                                                           
194 videodrome 

آمیز جهاِن رسانه، که با سیگناِل تصویرِی های توطئهی طرحست، فیلمی دربارهتخیلِی دیوید کراننبرگ ا-های علمیعنواِن یکی از فیلم دروم–ویدئو
 ابتدایاین در روایِت فیلم، گردد. شود، آغاز میکه ظاهرًا از مالزی پخش می همان ویدئودروم، ی تلویزیونی بسیار خشن و وحشتناک،یک برنامه

 با جهاِن توطئه و کنترل است.  ی تلویزیونِی کاناداییمدیر یک شبکهتراژیِک کنِش برهم
195 Philip L. Dick 
196 David Cronenberg 
197 You Are What You Eat 
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وقیافه، همه اند. الغر شدن و تزئیِن خانه و ارتقای تیپهستند که بر رضایت طرفین مبتنیهایی ارزش
 هستند.  198«مانتالسانتیُکن»بخشی از رژیِم 

خطوِط کلِی رژیِم مدیریِت نفسانی را  Register.comای عالی با سایِت مستندساز، در مصاحبه ِکرتیسآدام 
 مشخص کرده است.

 گوید که چه احساسی داشته باشیم. تلویزیون به ما می  

های گرفته تا شکِل برنامه 199ِانِدرزایستچیز فکر کنیم. از گوید که به چهدیگر نمی 
و از خالِل تدوین،  -کنیم شان همراهی میها را در سفِر احساساتیتلویزیوِن واقعیت، انسان

را  این شکلتوافِق احساسات چیست. من ناِم  شود که شکِل موردِ ما گفته میتدریج بهبه
  ام.گذاشته 200«و بوس بغل»

او یادداشِت بسیار خوبی نوشت ام. عاریت گرفتهبه 201این کلمات را از مارک َرِونهیل
بینیم که درواقع می ی خودمان را تحلیل کنیم،که اگر تلویزیوِن زمانهی ایندرباره

احساساِت »کسی کند که چهتکلیف میکه برای افراد تعییِن  -ها ست از راهنماییسیستمی
دارد در انتها طِی یک « احساساِت بد»کسی که «. احساساِت خوب»کسی دارد و چه« بد

عاطفی است، نه  هدایِت  نظاِم در واقع یک این شود. رستگار می« بغل و بوس»ی صحنه
 نمایِی اخالقی.راه

موفق ی دارند و هرگز «حِس یکسان»همه « امپراتورِی نفس»در اخالق جای خود را به احساس داده است. 
 کند که:ادعا می ِکرتیس شوند.نمی 202وضعیِت خودتنهاانگاری یافتن ازبه رهایی

گرایی، در جهاِن فردیت -شدن دروِن خودشان است دهد زندانیچه مردم را آزار میآن
ی کنندهعنواِن پخششغِل ما بهست. هرکس دروِن احساساِت و تخیالِت خودش زندانی

شان فراتر ببریم، و های نفساین است که مردم را از کرانهبرنامه در بخِش خدماِت عمومی 
 چنان سقوط خواهیم کرد.چنین کنیم، هم تا زمانی که نتوانیم

                                                           
198 consentimental 

 ساخته است. هزدمعنای احساساتبه sentimentalمعنای رضایت و به consentهای فیشر این کلمه را از تلفیق واژه
199 EastEnders 

 که در بریتانیا از محبوبیِت زیادی برخوردار است. (soap opera)های عاشقانه و مهمل یکی از سریال
200 Hugs and Kisses 
201 Mark Ravenhill 
202 solipsism 
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شاید نظِر من ایدآلیستی باشد، ولی اگر باید این موضوع را درک کند.  سیبیبی
شان بگذراَند، طوری های نفسکار را انجام دهد، بتواند مردم را از کرانهبتواند این سیبیبی

شود. ر[ نیز مشخص میهای دیگخودش را احیا خواهد کرد که سرنوشِت رقابت ]با رسانه
شان است. رسانی به مردم دروِن نفِس کوچکمشغوِل خدمتشدت دلبه ]فعاًل[ این رقابت 

ِمرداک با تماِم قدرتی که دارد زندانِی همین نفس حتی خوِد روپرت معنا، در واقع به یک
 ی َنفس. است. کارش همین است: تغذیه

 1950ی منظور این نیست که به دههشود. ، گاِم بعدی برداشته میسیبیبیدر 
کنیم چه لباسی بپوشند، کاِر ما این است که به مردم بگوییم گردیم و به مردم امر میبازمی

 عاشِق این وعده خواهند شد.  -« توانیم از خودتان آزادتان کنیممی»

های [ ظهوِر جماعتآنی دهد زیرا معتقد است ]با غلبهاینترنت را مورِد انتقاد قرار می ِکرتیس
 تنهادیگر را های یکپنداشتها و پیشنظرانی که فرضهم 203ارتباطِی های انفعاِل خودتنهاانگاران و شبکه

نظراِت که مجبور باشیم در یک فضای عمومِی پررقابت با نقطهجای اینبهگردد. کنند  تسهیل میتأیید می
ست یس مدعیترکِ کشند. ای تکراری و بسته پس میها ما را به مدارهدیگر مواجه شویم، این جماعت

واکنشِی   204کنشگریبار است، زیرا های قدیمی فاجعههای اینترنت بر رسانهحال، اثِر البیکه با این
دهد کارکرِد آموزشی و هدایتِی رسانه را ها را در اختیار دارد امکان میای که کنترِل رسانهاینترنت به طبقه
با های پوپولیسِت چپ  راست جریان شوداینترنت باعث میچنین، ، و همکنند تضعیفبیش از پیش 

 205مایه کنند.بخش و میانهای تسکینبه تولیِد برنامه« مجبور»رسانه را کنندگاِن تهیه« قلدر بازی»

 گیرد.دهد را نادیده میرخ می در این شبکهچه از جهتی درست است، اما ُبعِد مهمی از آن ِکرتیسانتقاِد 
های دیسکورسِی جدیدی ایجاد کنند توانند شبکهها مینویسی، وبالگاز وبالگ ِکرتیسبرخالِف روایِت 

های قدیمی رسانه کهزمان با اینازایی ندارند. همبهکه در میداِن اجتماعِی بیرون از فضای مجازی ما
ی انتقادی را کننده جای مقالهشوند و گزارِش مصرفشکلی فزاینده مقهوِر صنعِت روابِط عمومی میبه
دهند، انتقاداتی که امکاِن بروز و مقاومت می« انتقاداِت شدید»به گیرد، برخی از مناطِق فضای مجازی می

                                                           
203 interpassive networks 
204 proactivity 

این  کرتیس. مضمون انتقاِد شده استسیاسِت هراس اشاره یعنی  ،جهانهای جریاِن اصلِی ی رسانهکنندهاصِل هدایت وکنایه بهجا با گوشهدر این 205
ای ی فعاِل رسانهتشبازِی ُم نظرات، دیوانهآلترناتیِو این مواضع و نقطه :کنندنئولیبراِل خود را چنین توجیه میهای گیریوضعها ماست که این رسانه

، باید قبول کند که درحضوِر چنین رقبای بهراَسد« هاکاریافراط»ن ترتیب هرکس از این خواهد بود. به ای توییترو  یوتوبافراطی در فضاهایی چون 
 اجتناب است. غیرقابِل  گرایشی عاقالنه و ترهای رسمیتندرویی، نئولیبرالیسِم رسانه
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ی سازِی متقاباًل منفعاالنهبا این اوصاف، شبیهد. کننده پراکنده هستننحوی افسردهدر سایِر فضاها به
 ،بوکفیسو  206سِپیسمایای در و خودشیفتگِی شبکه ،مدرنهای پستدر رسانه ]ِـ سیاسی[ مشارکت

رسد که آمیز مینظر کنایهبه است. 207و ُبزروانه هگونتکراری، انگلمجموعًا محتوایی ایجاد کرده که 
سرشار از  و باال–به–پدرساالربازی به تولیِد یک فرهنِگ پایین باها ی رسانهکنندهی کنترلطبقه مخالفِت 
صفتی شکلی فزاینده از کودکبلکه فرهنگی ساخته که دارد به کننده نینجامیده،های مبهوتگوناگونی
های پدرساالرانه هستند که با مخاطِب خود ماننِد فردی بالغ رفتار شود. برعکس، این فرهنگسرشار می

ای سروکله بزنند که توانند با محصوالِت فرهنگیگذارند که این مخاطبان میکنند، و فرض را بر آن میمی
دارانه، های  سرمایهو سیستم هاگروپفوکوسکه برانگیز هستند. علِت اینلحاِظ فکری چالشهپیچیده و ب

خورند این نهایت جذاب هستند، شکست میکنند که بیمحصوالتی تولید میها[ ]بنگاه حتی زمانی که
مردم  شاِت امیال و گرایخواهند. علت تنها این نیست که شان میفهمند چه از جاناست که مردم نمی

چنین چیزی  موارد بیشترماند )هرچند در ها پنهان میپیشاپیش وجود دارد و تنها از چشِم این سیستم
زدن برای چیزهای عجیب، غیرمنتظره لهمیل دقیقًا لهترین اشکاِل است(. برعکس، بسیاری از قوی صادق

ای جهاِن رسانه، که حاضرند به مردم هایتوانند توسِط هنرمندان و حرفهو زننده هستند. این امیال می
؛ یعنی توسِط کسانی که حاضرند شان کرده عرضه کنند، برآورده شوندچه قباًل راضیچیزی متفاوت از آن

که کند، تنها زمانیسوپرپرستاِر مارکسیست تنها محدودیت وضع نمی نوِع خاصی از ریسک را بپذیرند.
کند، بلکه عالوه بر این، کسی است که آمادگِی مان عمل نمینفع توانیم منافِع خود را تشخیص دهیم بهنمی

آیرونِی  پذیرش این نوع ریسک، یعنی ُقمار کردن روی اموِر غیرمعمول و اشتهای ما برای این امور، را دارد.
ای که از یافتهقلُدرمآبانه و مرکزیت، نسبت به فرهنِگ داریسرمایه« ی ریسِک جامعه»دیگر این است که 

هایی را تر تمایل دارد چنین ریسکحاصل شده بود، بسیار کم جهانِی دوم وافِق اجتماعِی پس از جنگت
 بندزن، که به بخِش خدماِت عمومی گرایش دارند، با محصوالتی چون 4و کاناِل سی بیبیی بپذیرد. شبکه
زده و خرسند [ تارکوفسکی مرا شگفتآثارِ های پینتر و فصوِل ]نامه، نمایش208جاسوس خیاط سرباز

ای را تأمیِن مالی کرد، پروژه« BBCکارگاِه رادیوفونیِک »گاردیسِم پرطرفداِر بود که آوانشبکه نمودند؛ همین 
 «کنندهمصرف»ه هایی، اکنون کچنین نوآوریگرایی صوتی را با زندگِی روزمره تلفیق نمود. که تجربه
الغای امِر »و تأثیِر ناپایدارِی همیشگی ساختار،  تصور هستند.رقابِل ، غیشده 209عموِم مردمجانشیِن 
این واقعیت یک تناقض نیست. ست، نه نوآوری و ابداع. کاریبروبرگرد سکون و محافظه، بی«بلندمدت

                                                           
206 MySpace 
207 conformist 
208 Tinker Tailor Soldier Spy 
209 the public 
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دارِی متأخر ها در سرمایهروشن ساخت، تأثیراِت روحِی غالبی که رسانه ِکرتیسی آدام گونه که اشارههمان
ی جسورانه یا هابخِش اندیشهاین عواطف الهام مسلکی.اند از ترس و کلبیآورند عبارتبار میبه

تکراِر کنند، می ترویجیابِی حداقلی را نوایی و کیِش تنوعشوند، بلکه همهای کارآفرینانه نمیجهش
هایی حال، فیلماند.در همینهایی هستند که قباًل به موفقیت دست یافتهتی که شبیه به آنی محصوالعرضه
و  بیگانه هایفیلم و هالیوود از زماِن  -ها اشاره کردیم تارکوفسکی که به آن و استاکرِ سوالریسِ چون 

تحِت  ، وباِر دولِت شورویوخامتدر اوضاِع ظاهرًا  -ها سهیم شود کوشیده در موفقیِت آن 210بِلیدرانر
بود که اتحاِد شوروی برای هالیوود نقِش کارآفریِن  ی آنمعنابهشان درخششزعامِت بِرژنف تولید شدند، و 

اضح است که حدی از پایداری شرِط الزم برای طراوِت جایی که اکنون و. از آنه استفرهنگی را ایفا کرد
 گردد، و توسِط چه عامالنی؟دهیم: این پایداری از کجا فراهم میست، باید به این پرسش پاسخ فرهنگی

احیا کند، زیرا زماِن چنین کاری گذشته مجددًا اش به تأسیِس یک دولِت بزرگ را تواند اشتیاقچپ نمی
ر معنای رهاکردِن آن یا عقبداشتن از دولت بهاست. اما فاصله نشستن دروِن فضای خصوصِی سرشار از تأث 

دولت را به بهترین  یسم بری نئولیبرالنشستنی[ که بنا به استدالِل درسِت ژیژک غلبهگونی، ]عقبو گونا
این بدان معناست که تشخیص دهیم هدِف یک چِپ حقیقتًا جدید نه تحِت  کند، نیست.شکل تکمیل می

مستلزِم بازسازِی  ی عمومی است. طبیعتًا چنین کاریساختِن آن به ارادهکنترل گرفتِن دولت، بلکه تسلیم
ی فضای عمومی خواهد بود که به جمِع عددِی ایده -سازِی و مدرن -ی عمومی، و احیا خوِد مفهوِم اراده
ی بینِی رئالیسِم سرمایه، فلسفهجهان« شناختِی گرایِی روشفردیت»تقلیل نیست. ها قابِل افراد و منافِع آن
هایی چون عموِم ی آدام اسمیت یا هاِیک را، زیرا انگارهقدر پذیرفته است که فلسفهرا همان 211ماکس اشترنر

چه وجود دارد افراد است پنداَرد که از محتوا تهی هستند. آنگونی می، یا انتزاعاِت شبح«خیاالت»مردم را 
میداِن اجتماعِی  -خورد چشم میجا بهبینی همههای شکسِت این جهاننشانه .ها(آن هایو خانواده)

ها دارند ُتخِم و بیمارستان ،دیگر عادی شده استدر آن تیراندازِی نوجوانان به یک و گسیختهازهم
چه دهند. آنها[ را پرورش میبیوتیکحساِب آنتیهای تهاجمی ]ِـ حاصل از مصرِف بیابرمیکروب

مدرنیسم به علیِه بدگمانِی پستتاری است. های ساخضرورت دارد برقرارِی ارتباط میاِن آثار و علت
دیگر و تصادفی نیستند، مشکالت جدا از یکهای عظیم، باید باِر دیگر ُمحکم پافشاری کنیم که روایت

چنان که گویی نخستین بار است کسی  -بلکه همه معلوِل یک علِت سیستمِی واحدند: سرمایه. مجبوریم 

                                                           
210 Alien and Bladerunner 

  هالیوود. بریتانیایِی ی ریدلی اسکات، کارگرداِن شدههای ستایشدوتا از فیلم
211 Max Stirner 
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معنای ای که هم بهردهایی علیه سرمایه نماییم، سرمایهشروع به تکمیِل راهبُ  -کند چنین می
 رسد.نظر میجایی ]=مطلقًا فراگیر[ بهمعنای جغرافیایی همهشناسانه و هم بههستی

تضعیف نشد.  2008رئالیسِم سرمایه توسِط بحراِن اعتباِر سال رغِم ظواهر )و امیدهای( نخستین، علی
اساس از آب درآمدند. ی فروپاشی قرار گرفته بیداری روی لبهایهکردند سرمهایی که حکم میزنیگمانه

ها درواقع گردد، بلکه نجاِت بانکداری منجر نمیتنها این بحران به پایاِن سرمایهسرعت روشن شد که نهبه
تماشای ی این اصرار رئالیسِم سرمایه است که آلترناتیوی وجود ندارد. نوعی تثبیِت مجدد و گسترده

عموِم  دارایِی ی  گستردهزنِی چه از پی آمد تیغخوانده شد، و آن تصورغیرقابلِ گسیختِن نظاِم بانکی ازهم
اتفاق افتاد فروپاشِی  2008چه واقعًا در ساِل مردم توسِط عامالِن ]بخِش[ خصوصی بود. با این اوصاف، آن

پس از . کردمیشرعِی ایدئولوژیک فراهم دارانه کالهبرای انباشِت سرمایه 1970ی که از دههبود چارچوبی 
ی شبهار گشته است. معنای این گفته نابودِی یکاعتبترین معنا بیها، نئولیبرالیسم به کاملنجاِت بانک

چنان بر اقتصاِد سیاسی ُسلطه دارند، ولی این سلطه اکنون ؛ برعکس، مفروضاِت آن همنئولیبرالیسم نیست
نفِس ُمکفی، بلکه جلو و برخوردار از قدرت و اعتمادبهی ایدئولوژیِک روبهنه بخشی از یک پروژه

یابیم که هرچند نئولیبرالیسم ضرورتًا حرکت و گندیده است. اکنون درمیبیهای ماندهای از تهمجموعه
تواند برای نجاِت داری میسرمایهرئالیسِت سرمایه بود، رئالیسِم سرمایه مجبور نیست نئولیبرال باشد. 

 در غیاِب یکروی آورد.  فرزنداِن بشرسبِک دموکراسی یا اقتدارگرایی بهخودش به الگویی از سوسیال
سیاسی –اش بر ناخودآگاِه اقتصادیداری، رئالیسِم سرمایه سلطهآلترناتیِو معتبر و ُمنسجم درمقابِل سرمایه

 را حفظ خواهد کرد.

داری را رقم نخواهد زد، خود پایاِن سرمایهخودِی اما حتی اگر تا کنون روشن شده باشد که بحراِن اعتبار به
ی ، اکنون صحنه212قوِل الکس ویلیامزخاصی از فلِج مغزی انجامیده است. بهشدِن نوِع این بحران به مرتفع

ی ایم و فضا برای گونهمجددًا به ساِل صفر بازگشته - آکنده است« های ایدئولوژیکسنگپاره»سیاسی از 
ِت[ ]مبارزاهای ای که ضرورتًا به زبان و سنتداری گشوده شده است، مقابلهجدیدی از مقابله با سرمایه

ت، تمایل به سپایاِن منازعاِت تاریخییکی از گناهاِن چپ تمرین و اجرای بیمحدود نیست.  قدیم
ریزی و جای برنامهبه 214«ِنپ»یا  213«شتاتکرون» ]منازعاِت مربوط به[ پرداختِن همیشگی به

                                                           
212 Alex Williams 
213 Kronsdadt 

ملواناِن راه افتاد. شتات بهها در جنِگ داخلِی روسیه در روستای کرونو پس از شکسِت ارتِش سفید و پیروزِی بلشویک 1921سال بهاِر شورشی که در 
های کاِر اجباری و حذِف تعطیلِی اردوگاه ،آزادِی بیاندفاع که درطوِل جنِگ داخلی همراه با ارتِش سرخ جنگیده بودند، با مطالباتی چون  ،شتاتکرون

 . ردسپلئون تروتسکی  را بهفرماندهِی سرکوِب این شورش ی مسکو وظیفه. کردندها بلشویکشروع به مقابله با « کنترِل حزبی»
214 New Economic Policy 
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ِی سیاسِی دهای که به آن ایمان دارد. البته شکسِت اشکاِل قدیمِی سازماندهی برای آیندهسازمان
بشود، چیزی که باید از آن رها شد نوع خاصی از وابستگِی ُرمانتیک  ضدامپریالیستی نباید باعِث ناُامیدی
خورده. بحراِن اعتبار یک فرصت اِی شکستونرِم یک اقلیِت حاشیهبه سیاسِت شکست است، جایگاِه گرم

ای درجهِت نوزایی، که به آن نگریست، ضربه 215ُقمارگونهی یک چالِش عظیم و مثابهاما باید به -است 
طور که َبدیو با قدرت اصرار ورزیده، مخالفِت مؤثر با معنای بازگشت به گذشته نیست. همانبه

های توانیم به قلمروآراییبه آن؛ نمی 216سرمایه باشد نه واکنش آوردِ همداری باید سرمایه
خاص و  217ُشمولِی داری باید گرایِش جهانِی سرمایه را با جهانایهضِدسرمدارانه بازگردیم. پیشاسرمایه

 اصیِل خودش مورِد حمله قرار دهد.

ی سیاسِی جدیدی را که )بسیار کلی و عرصه یافته با قدرت۫ست که یک چِپ حقیقتًا تجدیِدحیاتحیاتی
از به یک عامِل سیاسی سازی نیچیز ذاتًا سیاسی نیست؛ سیاسیهیچتمهیداتی( وصف کردم اشغال نماید. 

را به موضوِع نزاع بدل سازد. اگر نئولیبرالیسم ازخالِل آمیختن  شدهانگاشتهتواند اموِر بدیهیدارد که می
تواند برای شروع بر امیالی پیروز شد، چِپ جدید می 1968ی کارگر بعد از حوادِث سال با امیاِل طبقه

برای مثال، چپ باید شان برآید. نتوانسته از پِس اطفایلی متمرکز گردد که نئولیبرالیسم ایجاد کرده و
تواند کاری را به انجام برساَند که ظاهرًا نئولیبرالیسم نتوانسته: کاهِش شتاباِن حجِم استدالل کند که می

کنترل کسی آن را که چهکار و اینفرآینِد ای تازه بر سِر مبارزهعبارت است از چه نیاز داریم بوروکراسی. آن
دسِت مدیریت( همراه با نفِی انواِع مشخصی از شدن به؛ تثبیِت اتونومِی کارگران )درمقابِل کنترلکندمی

وکتابی که به ویژگِی مرکزِی کار در جوامِع پسافوردی بدل گردیده حسابهای بیچون سرکشیکار )هم
ی سیاسِی جدیدی منعقد شرطی که سوژههمنتها فقط ب -توان پیروِز آن بود ست که میایاین مبارزهاست(. 

های کارگری( تواِن آن را خواهند داشت که چون اتحادیهگردد؛ مشخص نیست آیا ساختارهای قدیمی )هم
های سیاسِی کاماًل جدید همراه خواهد که ایجاِد آن با تشکیِل سازمان، یا ایناین سوژگی را پرورش دهند

اشکاِل جدیدی از کنشگری صنعتی باید نهادینه شوند. برای مثال، گرایی، در مخالفت با مدیریتبود. 

                                                           

های نبرِد طبقاتی در که لنین در فضای ناامیدِی ناشی از شکسِت انقالِب سوسیالیستی در آلمان و دشواری ایگرایانهنسبتًا راست ی اقتصادِی برنامه
از  ی مسیِر تاریِخ اتحاِد شوروی، بسیاریدر ادامهموضوِع منازعاِت بسیار قرار دارد.  سنداین  تصویِب خوِد روسیه به آن گردن نهاد. تبعاِت تاریخِی 

 1930ی ساِز اعداِم او در اواخِر دههکردند و زمینه متهم دشمنی با انقالبداشت به  NEPخاطِر نقشی که در تدویِن خارین را بهبونیکوالی ها بلشویک
 .  شدند

215 speculative 
داشت که یکی از اند. باید توجه دیگر فرض شدهنظر برسد که در این بند واکنشی بودن و بازگشت به گذشته قرین و همراه با یکشاید عجیب به 216

 شده از اسِم واکنش( است.)صفِت نسبِی ساخته reactionaryکلماِت رایج در زبان انگلیسی برای اشاره به ارتجاع 
217 universality 



Page | 79 

داشتِن نمرات( باید کنار گذاشته شود، زیرا تنها به مورِد معلمان و اساتید، تاکتیِک اعتصاب )یا حتی نگه
های کردم تقریبًا از اعتصاب)مدیریِت کالجی که قباًل در آن کار می رساَندآموزان و اعضا آسیب میدانش
دادند و در عیِن حال کالج را با کرد، زیرا مجموِع دستمزدهای پرداختی را کاهش میروزه استقبال مییک

چه مورِد نیاز است حذِف اشکالی از کار است که تنها مدیریت آن .ساختند(اختالِل جدی مواجه نمی
ر دسترسی به محتوای آموزشی گونه تأثیری دکه هیچ ،ودستگاِه نظارت بر خودها توجه دارد: کِل دمآنبه

سیاسِت  به محدودشدن جایبههاست. کارگیرِی آنندارند، اما در عیِن حال وجوِد مدیریت مستلزِم به
ی فلسطین، زماِن آن رسیده که چون مسئلهشرافتمندانه( همالبته حوِل موضوعاتی )گیرانه نمایشی و ژست

سان بسیار پرنفوذتر شوند، واتحادیه بهره گیرند تا  ]ِـ اعتبار[ از فرصِت ایجادشده توسط بحران های ُمدر 
ها را شناسِی بیزنس خالص سازند. وقتی حتی خوِد بیزنسبخِش خدماِت عمومی را از شِر هستی

 گونه اداره کرد، بخِش خدماِت عمومی چه گناهی کرده است؟توان ایننمی

، کانوِن پزشکی به مربوطجای مسائلی الزم است کاری کنیم تا مشکالِت فراگیِر سالمِت روان به
های نفسانی اشکاِل نارضایتِی فروکوفته هستند؛ این جویِی مؤثر قلمداد شوند. ناخوشیمخالفت

عالوه بگیرد. را هدف  یعنی سرمایه تواند و باید به بیرون هدایت گردد، و علِت واقعِی خودسرخوردگی می
برای  تراشیمشروعیت یزمینه دارِی متأخر۫های روان در سرمایهبر این، تکثیِر انواِع خاصی از بیماری

ی ی مواجهه با فاجعهکند، درست مثِل ضرورِت فزایندهفراهم میرا ریاضتی تازه های سیاست
بندِی تر از تصوِر جیرهچیز بیشهیچ گیرد.های مشابه مورِد استفاده قرار میمحیطی که در استداللزیست

و رفته حال رفتهبا این رشِد دائم متناقض نیست. بهداری بخِش سرمایهبا ُحکِم قوام محصوالت و منابع۫
خود خودِی کنندگان و ]نیروی[ بازار بهخودتنظیمِی مصرفشود که کننده مشخص میشکلی معذببه

توان استدالِل لیبیدویی هبانیِت جدید هم میبرای ُر مان دهند. توانند از مصیبِت محیِط زیست نجاتنمی
اند، ثابت کرده سوپرپرستارکه ُالیور جیمز، ژیژک و اگر، چنانارائه کرد و هم استدالِل عملگرایانه. 

ها را نه گذاری بر امیال آنبنابراین محدودیتشود، منجر می 218دلزدگیانتها به بیچارگی و بی جوازدهِی 
اجتناب خواهد بود. مسئله غیرقابِل  بندیسهمیهدر هر حالت، شکلی از سازد.ورتر میخاموش، که شعله
اقی نمانده، هنگامی که دیگر زمانی ب یا شود،صورِت جمعی مدیریت میبه بندیسهمیهاین است که آیا 

گردد. شکِل دقیِق این مدیریِت جمعی نیز مشخص نیست، و با وسایِل اقتدارگرایانه تحمیل می
 توان به آن پاسخ داد. ست که تنها در عمل و با توجه به تجربه میپرسشی

                                                           
218 disaffection 
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ی رئالیسِم خوِد فراگیرِی سرکوبگرانهفرصتی بزرگ قلمداد شود. شِب طوالنی و تاریِک پایاِن تاریخ باید 
های امکاناِت سیاسی و اقتصادِی بدیل قدرِت اثرگذارِی شایانی سرمایه به معنای آن است که حتی بارقه

های امکان را تحِت ست افقی خاکسترِی ارتجاع را، که دیریترین حادثه قادر است پردهکچکودارند. 
چیز ممکن نیست، ناگهان که در آن هیچ وضعیتیاز  پسره کند. ی رئالیسِم سرمایه رقم زده، پاغلبه
         شود. چیز دوباره ممکن میهمه

  

             

            

  

 


