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پهس وگ    .  کهدد    بود درگذشت و وو با مهادربهگرگهن گیهدگهی مهی          

پایان دورون دبیدستان در دویشگاه پاریس در رشت  حهوهوب به         

وو یک شاعد، یویسنده و فیهمهاهسهاگ ویهوه بهی          .  تحصیل پددوخت

ولامل لتدیتس رو بهنهیهایهگهذور          و ب  هادوه ژیل وولاان بین.  شد

ولامل موقعیت گدویای  رو رههرهد     بین 1۶۹۱و  در دهٔ  . کدد
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هها  خهود کهاسهت و بهیهشهتهد به                        وگ فهعهالهیهت         1۶۹۱در دهٔ    

 . فیماساگ  پددوخت
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 جدایی مختوم. یک

 
تصویر چیزی را به خود آن چیز، نسخه ی کپی را به نسخه ی اصلی، باز نمود را بود ترجیح می                      ...  و بی گمان زمانه ی ما  

از این رو هم بهتر، هر چه          .  است حقیقت است     نامقدسآن چه برای اش مقدس است وهم است و بس، اما آن چه                    ...  دهد  
حقیقت کاهش و توّهم افزایش می یابد مقدسات در نظرش بزرگتر می گردد، آن چنان که اوج توّهم برای اش همانا اوج تقدس               

 . است
 (ذات مسیحیتپیشگفتار دومین چاپ ) فوئرباخ 

 

1 
. تمام زندگی جوامعی که درآن ها مناسبات مدرن تولید حاکم است به صورت انباشت بی کرانی از نمایش ها تجلی می یابد                             

     .هر آن چه مستقیمًا زیسته می شد در هیئت بازنمودی دور شده است
2 

تصاویری که از این و آن جنبه ی زندگی کنده شده اند در مجرای مشترکی ممزوج می شوند که در آن وحدت این زندگی                                  
نظاره است و   [  موضوع]واقعیت جزئًا در نظر گرفته شده، به مثابه شبه جهان مجزایی که ابژه         . دیگر نمی تواند برقرار گردد

تخصصی شدن تصاویر جهان در جهان خود مختار گشته ی تصویر جامه ی عمل می                .  بس، در واحد کلی خود بسط می یابد       
نمایش در کل، به عنوان وارونگی ملموس زندگی، روند خود               .  پوشد که در آن چیزهای دروغین به خود دروغ می گویند                

 .مختار چیزهای غیر زنده است
3 

به حیث خود جامعه،     .  نمایش توأمان به صورت خود جامعه، جزئی از جامعه و ابزار یکپارچه سازی آن نمودار می شود                        
این شاخه درست به علت جدا بودن اش جای نگاه             .  نمایش صریحًا شاخه ای است هر نگاه و هر آگاهی را متمرکز می کند                  

فریفته و آگاهی کاذب است؛ و یکپارچه سازی ای که به انجام می رساند چیزی جز زبان رسمی جدایی سازی تعمیم یافته                                 
 .نیست

4 
 .نمایش نه مجموعه ای از تصاویر، بلکه رابطه ای ست اجتماعی میان اشخاص که از طریق تصاویر واسطه ای شده است

5 
نمایش بیشتر  .  نمایش نمی تواند به مثابه اجحاف و فریب جهان بینش، فرآورده ی فنون پخش انبوه وار تصاویر، دریافته شود                     

Weltanschauung[جهان بینی ]جهان بینی ای است که عینیت یافته. است که تبدیل به واقع شده و ترجمان مادی یافته است. 
6 

تکلمه یا تزیین اضافه شده ای بر جهان          .  نمایش، دریافته در کلیت اش، توأمان نتیجه و پروژه ی شیوه ی تولید موجود است                  
تحت تمام اشکال ویژه اش، خواه اطالع رسانی باشد یا             .  نمایش قلب غیر واقعیت گرایی جامعه ی واقعی ست          .  واقعی نیست 

تصدیق همه  .  ترویج، تبلیغ باشد یا مصرف مستقیم سرگرمی ها، نمایش الگوی کنونی زندگی اجتماعًا غالب را تشکیل می دهد
شکل و محتوای نمایش به گونه ی یکسان توجیه         .  جا حاضر انتخاب از قبل شده ای در تولید و مصرف منتج شده از آن است                

نمایش به عنوان اشغال بخش اصلی زمان زیسته ی خارج از تولید مدرن حضور همشیگی این                  .  تام شرایط و اهداف نظام اند     
 .توجیه هم هست

7 
. جدایی خود جزو وحدت جهان، جزو پراکسیس اجتماعی جامعی است که به دو پاره ی واقعیت و تصویر منشعب شده است                        

پراتیک اجتماعی، که نمایش خود مختار در برابر آن قرار می گیرد، همان تمامیت واقعی است که در برگیرنده ی نمایش                               
زبان .  اما انشعاب در این تمامیت آن را تا بدان جا مثله می کند که نمایش را همچون هدف اش جلوه گر می سازد                                   .  است

 .نمایش از نشانه های تولید حاکم تشکیل شده است، نشانه هایی که در عین حال غایت قصوای این تولیدند
8 

. نمی توان نمایش و فعالیت واقعی اجتماعی را به طور انتزاعی در تقابل نهاد؛ این دو قسمت شدگی خود دو قسمت شده است                        
در همین حال واقعیت زیسته شده به طور مادی در          .  نمایش که واقعیات را وارونه می کند خود به طور واقعی تولید می گردد

واقعیت عینی حضوری دو سویه      .  قرق نظاره ی نمایش است، و نظم نمایشی را با توافق و تعلقی مسلم در خویش می گیرد                       
واقعیت از درون نمایش ظهور      :  هر یک از مضامین تثبیت شده، بدین سان، بنیانی جز گذار به قطب مقابل خود ندارد                   .  دارد

 .این از خود بیگانگی پایاپای ُاس و اساس جامعه ی موجود است. می کند، و نمایش واقعی است
9 

 .در جهان واقعًا واژگونه، اصل لحظه ای از بدل است
11 

تنوع و تباین این پدیده ها ظواهر اجتماعًا         .  مفهوم نمایش تنوع گسترده ای از پدیده های ظاهری را وحدت و توضیح می دهد                
نمایش چون بر اساس اظهارات خودش در نظر           .  سازمان یافته ای هستند که خود باید در حقیقت کلی اش باز شناخته شود                    
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اما نقدی که به     .  گرفته شود، تصدیق ظاهر و تصدیق هر گونه زندگی انسانی، یعنی اجتماعی، به مثابه ظاهر صرف است                        
 .حقیقت نمایش می رسد، نمایش را به مثابه نفی مرئی زندگی، به مثابه نوعی زندگی که مرئی شده است، کشف می کند

11 
برای تشریح نمایش، شکل بندی و کارکردهای اش و نیروهای مایل به انحالل آن الزم است عناصری تفکیک ناپذیر به طور                       

با پرداختن به تجزیه و تحلیل نمایش تا اندازه ای به همان زبان نمایش حرف می زنیم،                       .  مصنوعی از یکدیگر متمایز شوند     
اما نمایش چیزی جز معنای تمامی         .  چون به زمینه ی روش شناسی آن جامعه ای پا می نهیم که در نمایش بیان می شود                            

 .یعنی برهه ی تاریخی ای است که حاوی ماست. اجتماعی و برنامه ی زمانه اش نیست -کردار یک شکل بندی اقتصادی
12 

تنها این است که     .  بی کران غیر قابل بحث و دست نایافتنی نمودار می گردد              [  ایجابیت]نمایش به صورت یک پوزیتیویته ی       
رفتاری که نمایش اصواًل مطالبه می کند پذیرش              .  «آن چه ظاهر شود خوب است، آن چه خوب است ظاهر می شود                       »

منفعالنه ای است که پیشاپیش با شیوه ی ظاهر شدن بی بدیل خود، با در آوردن ظواهر به انحصار خود، عماًل کسب کرده                              
 .است
13 

او خورشیدی  .  خصلت از بنیاد همانگویانه ی نمایش صرفاً  از این امر سرچشمه می گیرد که وسایل و هدف اش یکی است                         
سطح جهان را یکسره فرا پوشانده و بی حدی معین در فخر                    .  است که هرگز بر فراز امپراتوری مدرن غروب نمی کند               

 .خویش غوطه ور است
14 

. جامعه ای که بر صنعت مدرن متکی است نمایشی بودن اش اتفاقی یا سطحی نیست، چنین جامعه ای از بنیاد نمایشگر است                        
 .نمایش مقصود دیگری جز خودش ندارد. در نمایش، این تصویر اقتصاد حاکم، هدف هیچ و توسعه همه چیز است

15 
نمایش به عنوان آرایه ای ضرور اشیا اینک تولید شده، به عنوان شرح عام عقالنیت نظام، و به عنوان شاخه ی اقتصادی                                

 .پیش رفته ای که انبوهی فزاینده از تصاویر اشیا را شکل می دهد، تولید اصلی جامعه ی فعلی است
16 

او چیزی جز اقتصاد     .  نمایش انسان های زنده را به میزانی که اقتصاد دائمًا به انقیادشان کشیده به انقیاد خود در می آورد                           
 .نمایش بازتاب امین و وفادار تولید چیزها، و عینیت یابی ناامین و ناوفادار تولیدکنندگان است. برای خود بالنده نیست

17 
فاز نخست تسلط اقتصاد بر زندگی اجتماعی موجب تنزلی بدیهی، در تعریف هر گونه واقعیت یابی و سازندگی انسانی، از                           

فاز کنونی اشغال تام و تمام زندگی اجتماعی با نتایج انباشته شده ی اقتصاد به سیر نزولی تعمیم یافته        . بودن به داشتن شده بود
موجود اعتبار و برازندگی بالفاصل و کارکرد غایی اش           «دارایی و دارندگی  »ای از داشتن به نمودن می انجامد، که هرگونه        

همزمان با این امر، هرگونه واقعیت فردی واقعیتی اجتماعی شده مستقیمًا به توان اجتماعی                        .  را می یابد از آن کسب کند          
 .فقط چون بودی ندارد مجاز است نمود یابد. وابسته گشته و از طریق آن شکل می گیرد

18 
آن جا که جهان واقعی تبدیل به تصاویر صرف شود، تصاویر صرف به موجودات واقعی و انگیزه های کارآمد در رفتاری                          

نمایش، چونان گرایش از طریق وساطت های تخصصی مختلف، به نشان دادن جهانی که دیگر                     .  هیپنوتیکی مبدل می شوند    
مستقیمًا دریافتنی نیست ممتازترین حس انسانی را، که در دوران های دیگر المسه بود، به طور عادی حس بینایی می داند                            

اما نمایش را نمی    .  که انتزاعی ترین و فریب خورنده ترین حس منطبق با انتزاعی گری تعمیم یافته ی جامعه ی کنونی است                    
نمایش چیزی است که از حیطه ی فعالیت انسان ها و                .  توان با نگاه صرف، ولو در حالت ترکیبی با شنوایی، یکی دانست                

هر کجا بازنمودی مستقل هست، نمایش بازسازی می         .  نمایش ضد دیالوگ است   .  بازنگری و تصحیح اعمال شان خارج است       
 .شود
19 

نمایش وارث تمام ضعف طرح فلسفی غربی است که درکی از فعالیت زیر سیطره ی مقوالت دیدن بوده است؛ همچنان که                            
نمایش فلسفه را واقعیت     .  بنیان نمایش بسط بی وقفه ی عقالنیت تکنیکی مشخصی است که از همین اندیشه نشأت می گیرد                        

 .همگان است[ کنکرت]تنزل یافته، زندگی ملموس[ نظری]آن چه به عالم سودایی. نمی بخشد، واقعیت را فلسفی می کند
21 

فلسفه، به حیثیت قدرت اندیشه ی جدا شده و اندیشه ی قدرت جدا شده، هرگز نتوانسته به خودی خود از االهیات و خدا                                       
تکنیک نمایشی ابرهای دینی را که آدمیان قوای برکنده از                    .  نمایش بازسازی مادی توّهم دینی است          .  شناسی فراتر رود    

بدین سان زمینی ترین نوع      .  بلکه صرفًا آن ها را به پایه ای زمینی وصل کرد             :  خودشان را در آن جای داده بودند، نزودود         
زندگی کدر و غیر قابل تنفس گشته و رّد مطلق خویش، بهشت جعلی و غلط اندازش، را دیگر بی آن که به آسمان براند نزد                             

 .نمایش تحقق تکنیکی تبعید قوای انسانی به عالمی ماورائی و انشعاب مختوم در درون انسان است. خود اسکان می دهد
21 

نمایش رویای شوم جامعه ی مدرن      .  به میزانی که ضرورت اجتماعًا به صورت رؤیا در می آید، رویا هم ضروری می شود                
 .نمایش نگهبان این خواب است. زنجیره ای است، که نهایتًا بیانگر چیزی جز میل خوابیدن اش نیست
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22 
این امر که توان پراتیک جامعه ی مدرن از خود آن کنده شده، و امپراتوری مستقلی در نمایش بر پا گشته است، جز با این                               

 .امر دیگر که این عمل توانمند مدام فاقد انسجام بوده و در تضاد با خود قرار داشته، قابل توضیح نیست
23 

بدین ترتیب،  .  آن چه ریشه ی نمایش را تشکیل می دهد کهن ترین نوع تخصصی شدن، یعنی تخصصی شدن قدرت است                            
نمایش فعالیت تخصصی ای است که برای مجموعه ی دیگر فعالیت ها حکم سخنگو را دارد؛ نمایندگی دیپلوماتیکی است از                        

مدرن ترین چیز نمایش درعین حال کهنه       .  جامعه ی سلسله مراتبی در برابر خویش، که در آن هر سخن دیگری مطرود است  
 .ترین چیز است

24 
تک ]اَُتوپورتره.  نمایش گفتاری ست نا گسسته که نظم حاضر درباره ی خویش بیان می کند، تک گویی ّمداحانه ی اوست                              

عینیت ناب در   [  بت گونه ی  ]ظاهر فتیشیستی .  قدرت است در دوران اداره توتالیتری شرایط هستی توسط او            [  چهره از خود  
چنین می نماید که طبیعتی ثانوی با         :  روابط نمایشی خصلت رابط ای موجود میان انسان ها و نیز طبقات را نهان می دارد                      

قوانین محتوم اش بر محیط ما مستولی است، اما نمایش همین محصول ضروری توسعه ی تکنیکی، که همچون توسعه ای                            
اگر .  بر عکس، جامعه ی نمایش شکلی ست که محتوای تکنیکی خودش را انتخاب می کند                .  طبیعی نگریسته می شود، نیست    

که کوبنده ترین نمود سطحی آن          «وسایل ارتباط جمعی یا توده گیر       »چه ممکن است نمایش، آن گاه که از جنبه ی محدود                 
است که در نظر گرفته شود، همچون کاربرد ابزاری صرفی ظاهر گردد که جامعه را قرق کرده، لیکن این کابرد ابزاری                             

اگر نیاز های اجتماعی    .  اصاًل چیز خنثایی نیست و درست همانی ست که فراخور حال خود پویی تام جامعه ی نمایش است                      
دورانی که در آن این گونه تکنیک ها ارضا گردد، اگر اداره ی این جامعه و هر گونه تماس میان انسان ها دیگر نمی تواند                              

اساسًا یک جانبه است؛ به گونه        «ارتباط»جز به میانجی گری همین توان ارتباطی فوری انجام گیرد، بدان سبب است که این               
ای که تمرکزیابی اش موجب انباشته شدن وسایل و امکاناتی در دست اداره ی نظام موجود می گردد، امکاناتی که به او                                   

انشعاب تعمیم یافته ی نمایش جزو الینفک دولت مدرن، یعنی              .  اجازه می دهند تا همین سازمان اداری معین را تداوم بخشد              
 .جزو الینفک شکل عام انشعاب در جامعه است، که خود محصول تقسم کار اجتماعی و سلطه گری طبقاتی است

25 
نهادینه شدن تقسیم کار اجتماعی و شکل گیری طبقات نخستین نظاره گری مقدس را               .  جدایی سر آغاز و سرانجام نمایش است      

مقدسات توجیه کننده ی نظم و ترتیب کیهانی و          .  بنا نهاد، یعنی نظمی اساطیری که قدرتی از بدو پیدایش خود را با آن پوشاند               
هستی شناسانه ای بوده اند که با منافع اربابان مطابقت داشته، و چیزی را تشریح و تزیین کرده اند که جامعه نمی توانسته                                

پس هر قدرت جدا شده ای قدرت نمایشی بوده است، اما تعلق خاطر همگان به چنین تصویر راکدی معنایی جز                           .  انجام دهد 
پذیرش مشترک نوعی دنباله ی خیالی برای فقر فعالیت واقعی اجتماعی، که هنوز وسیعًا همچون وضع وحدت مندی احساس                      

برعکس، اما، نمایش مدرن بیانگر چیزی است که جامعه می تواند انجام دهد، لیکن در این تبیین مجاز                    .  می شد، نداشته است   
مقدس مآب  /نمایش مقدس نما   :  نمایش حفظ ناخود آگاهی در تغییر عملی شرایط هستی است               .  با ممکن مطلقًا مقابله می کند        

توان جداشده ی در خود بالنده، در بطن رشد بارآوری تولیدی، از طریق کار برای بازاری                    :  نشان می دهد که چیست     .  است
همواره گسترده تر و به وسیله پاالیش بی وقفه ی تقسیم کار با تقطیع حرکات، حرکاتی زیر سلطه ی روند مستقل ماشین                                    

هر گونه کمونته و ّشم انتقادی در طول این روند منحل گشته، و نیروهایی که توانستند با جدا شدن از خود در آن                                      .  آالت
 .بزرگ شوند هنوز خود را باز نیافته اند

26 
با جدایی تعمیم یافته ی کارگر از محصول تولید خود، هر دیدگاه وحدت مندی درباره ی فعالیت انجام شده، هر ارتباط                                        

به دنبال پیشرفت انباشت محصوالت جدا شده، و تمرکز فرایند تولید،              .  شخصی مستقیمی میان تولید کنندگان ضایع می گردد         
 .توفیق نظام اقتصادی جدایی پرولتری کردن جهان است. وحدت و ارتباط به خصایص مختص رهبری نظام تبدیل می شود

27 
با همین توفیق تولید جدا شده به مثابه تولید امور جدا شده، تجربه ی بنیادینی که در جوامع بدوی به یک کار اصلی مرتبط                                 

اما این بی   .  و بی فعالیتی است   [  non-travail]کار  –بود، اکنون در قطب توسعه ی نظام در حال جابه جا شدن به سوی نه                    
وابسته ی آن است، انقیادی ست توأم با تشویش و تحسین به                   :  فعالیتی به هیچ رو از چنگ فعالیت تولیدی آزاد نشده است                 

خارج از فعالیت آزادی ای وجود ندارد، و در چارچوب               .  الزامات و نتایج تولید؛ و خود فرآورده ای از عقالنیت آن است                 
نمایش هر فعالیتی مردود است، درست به همان سان که زمانی برای بنای جامع این نتیجه فعالیت واقعی تمامًا جذب و جلب                           

و افزایش تفریحات، به هیچ رو آزاد شدن در کار، و آزاد شدن جهان شکل        «آزاد شدن کار»بدین سان پدیده ی فعلی. شده بود
 .ذره ای از فعالیت روبوده شده در کار را نمی توان در انقیاد به نتیجه ای باز یافت. گرفته از این کار نیست

28 
انزوا تکنیک را بنیان می نهد، و فرایند تکنیک در پاسخ انزوا               .  نظام اقتصادی  بنیان یافته بر انزوا تولید چرخشی انزواست           

همه ی نعمت های منتخب نظام نمایشی، از اتومبیل تا تلویزیون، در عین حال حربه های او برای تقویت مدوام                           .  می آفریند 
 .نمایش پیش شرط های خود را به طور بیش از پیش ملموس تری باز می یابد. است «انبوه تنهایان»شرایط منزوی کردن

29 
انتزاع هر کار   :  خاستگاه نمایش تضییع وحدت جهان است، و گسترش یابی غول آسای نمایش بیانگر تمامیت این تضییع است                  
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جزئی خاص و انتزاع کلی و عام تولید مجموعه وار به طور کامل در نمایش ترجمه می شود که شیوه ی انضمامی هستی                                
نمایش .  در نمایش، جزئی از جهان در برابر جهان بازنمود می شود، و برتر از آن قرار می گیرد                         .  اش همانا انتزاع است    

آن چه تماشاگران را به هم مرتبط می کند چیزی جز رابطه ای برگشت با                     .  چیزی جز زبان مشترک این جدا سازی نیست          
نمایش چیزهای جدا شده را گرد هم می آورد، منتها آن ها را به حیث چیزهای جدا شده   . همان مرکز حافظ انزوای شان نیست

 .گرد هم می آورد
31 

: این گونه بیان می شود که     (  که نتیجه ی فعالیت ناخود آگاه خود اوست      )از خود بیگانگی تماشاگر به سود موضوع نظاره شده 
او هر چه بیشتر نظاره می کند کمتر زندگی می کند؛ هر چه بیشتر می پذیرد خود را در تصاویر غالب نیاز بازشناسد، کمتر                          

بیرونی بودن نمایش نسبت به انسان عامل در این امر نمودار می گردد که حرکات او دیگر نه . هستی و میل خود را می فهمد
از همین رو، تماشاگر هیچ جا احساس خودی         .  از آن خودش، بلکه از آن کس دیگری است که آن ها را به او باز می نمایاند                   

 .بودن نمی کند، زیرا نمایش در همه جا هست
31 

توفیق این تولید و وفور آن همچون وفور سلب تصاحب به سوی                .  کارگر خود را تولید نمی کند، توانی مستقل تولید می کند             
تمام زمان و مکان دنیای این تولید کننده همراه با انباشت محصوالت تولیدی از خود بیگانه اش برای                   .  تولید کننده برمی گردد   

درست همان نیروهایی   .  نمایش نقشه ی این دنیای نو است، نقشه ای که دقیقًا قلمرو این دنیا را می پوشاند                  .  او بیگانه می شود   
 .که از اختیار ما خارج شده اند خود را با تمام توان به ما نشان می دهند

32 
گسترش یابی اقتصادی عمدتًا گسترش یابی همین تولید            .  نمایش در جامعه با از خود بیگانگی سازی ملموس مطابقت دارد                

آن چه با اقتصاد برای خود خودپویه رشد می کند نمی تواند چیزی به جز از خود بیگانگی باشد، از                         .  صنعتی مشخص است  
 .خود بیگانگی ای که درست در هسته ی آغازین اش بود

33 
انسان جدا شده از فرآورده ی تولیدی اش، تمام جزئیات جهان اش را خود بیش از پیش پر توان تر تولید می کند، و بدین سان         

هر چه بیشتر زندگی اش اکنون فرآورده ی او شده، او هم بیشتر از زندگی اش                    .  از جهان اش بیش از پیش جداتر می گردد          
 .جدا گشته است

34 
 .نمایش سرمایه است به درجه ای از انباشت که به تصویر تبدیل می شود
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 کاال همچون نمایش. دو

 
فقط در این بافت است     .  زیرا کاال را در ذات اصلی اش جز به مثابه مقوله ی جهانشمول وجود اجتماعی تام نمی توان فهمید                      

شدگی برآمده از رابطه ی کاالیی، چه از بابت تکامل عینی جامعه، چه نحوه ی بر خورد انسان ها به آن، و                             [  چیز]که شي   
این انقیاد باز   ...  چه انقیاد آگاهی شان به اشکال که این شي شدگی در قالب آن ها بیان می گردد، معنایی تعیین کننده می یابد                         

به این دلیل رشد می کند که هر چه عقالنی کردن و مکانیکی کردن فرایند کار بیشتر می شود، فعالیت کارگر خصلت فعالیت                     
 .گونه اش را بیشتر از دست می دهد و به برخوردی نظاره گرانه تبدیل می شود

 (تاریخ و آگاهی طبقاتی ) لوکاچ 

 

35 
از روی این حرکت ذاتی کاال که هر آن چه را به حالت سیال در فعالیت انسانی وجود داشته در خود می گیرد تا به حالت                                   
ُصلب تصاحب اش کند، یعنی به حیث چیزهایی که از طریق صورت منفی فرمول بندی شان از ارزش زیسته شده  تبدیل به                          
ارزش انحصاری شده اند، ما آن دشمن دیرینه مان کاال را باز می شناسیم که بسی خوب می داند در نگاه اول چیزی پیش پا                             

 .افتاده و خود به خود قابل فهم جلوه کند، حال برعکس بسی پیچیده و بس سرشار از ظرافت های متافیزیکی است
36 

بر جامعه است که در نمایش تحقق مطلق          «چیزهای مافوق محسوس هر چند محسوس »این اصل فتیشیسم کاال، یعنی سلطه ی
می یابد، جایی که جهان محسوس با گزینه ای از تصاویر که برتر از این جهان قرار دارند و در عین حال خود را همچون                               

 .حد اعالی محسوسات قبوالنده اند، جایگزین شده است
37 

و جهان  .  جهان توأمان حاضر و غایبی که نمایش نشان می دهد جهان کاالست که بر هر آن چه زیسته می شود غالب است                           
کاال بدین سان چنان که هست نشان داده می شود، زیرا روندش با جدایی انسان ها از یکدیگر و از محصول کلی شان یکی                               

 .ست
38 

تضییع سخت عیان کیفیت اشیای تمجید شده و رفتارهای تنظیم شده توسط زبان نمایشی در همه ی سطوح آن صرفًا ترجمان                          
کاال از سرتا پا برابر با خود و مقوله ی کّمی                -شکل:  خصائل بنیادی تولید واقعی است، تولیدی که واقعیت را کنار می زند              

 .آن چه توسعه می دهد کمیت است و جز در کمیت توسعه پذیر نیست. است
39 

نمایش این معنا را می رساند که از آستانه          :  این توسعه که کیفیت را طرد می کند خود به مثابه توسعه در قید گذر کیفی است                   
که مرجع  –این امر هنوز در سطح محلی جز در نقاطی چند صدق نمی کند، اما در مقیاس جهانی : ی وفور خود گذشته است

دیگر   –خاستگاه کاالست، مرجعی که روند عملی اش با گردآوردن سیاره ی زمین به عنوان بازار جهانی مسّجل ساخته                               
 .امری مصداق یافته است

41 
توسعه ی نیروهای مولد تاریخ واقعی ناخود آگاهی ای بوده که شرایط هستی گروه های انسانی را به مثابه شرایط بقا و                                      

شاخه ی کاال برایجاد مازاد بقا، در       .  گسترانیدن این شرایط، یعنی پایه ی مادی همه ی اقدامات شان، ساخته و تغییر داده است              
تولید کاالها، مستلزم تبادل فرآورده های متنوع میان تولید کنندگان مستقل است،                     .  درون اقتصاد طبیعی، مبتنی بوده است         

توانست تا مدت ها در قالب یک نقش اقتصادی حاشیه ای، که حقیقت کّمی اش هنوز در آن مستوربود، به حالت صنعت گری                     
با وجود این، هر کجا که این تولید با شرایط اجتماعی تجارت بزرگ و انباشت سرمایه ها مواجه شد، زمام سلطه                       .  باقی بماند 

: آن گاه تمامی اقتصاد آن چیزی شد که کاال در طی این فتح نشان داده بود که هست                          .  ی تام بر اقتصاد را به دست گرفت          
کاال، به    -این بسط بی وقفه ی توان اقتصادی به شکل کاال، که کار انسانی را به صورت کار                        .  فرایندی از توسعه ی کّمی      

صورت مزدبگیر در آورده، با انباشته شدن به وفوری می انجامد که بی گمان مسئله ی اولیه ی بقا در آن حل شده، منتها به                             
رشد اقتصادی  .  چنان شیوه ای که باید همواره مسئله باشد؛ مسئله ای که هر بار از نو به درجه ی برتری مطرح می شود                               

جوامع را از فشار طبیعی که موجب مبارزه ی بالفاصل آن ها برای بقا بود آزاد می کند، منتها بی آن که از چنگ آزاد کننده                    
. اقتصاد دگرگون می سازد   .  استقالل کاال بر مجموعه ی اقتصاد تحت حاکمیت کاال گسترده شده است            .  ی خود آزاد شده باشند    

خواست مبرم شبه طبیعی که کار انسانی در آن از خود بیگانه گشته این است که خدمت به آن بی انتها ادامه یابد، و این                                        
خدمت که با چیزی جز خودش مورد قضاوت و عفو قرار نمی گیرد، در واقع تمامی طرح و تالش های اجتماعًا مشروع را،                    

وفور کاالها، یعنی وفور رابطه ی کاالیی، دیگر نمی تواند چیزی جز                  .  در مقامی خدمت خدمتگزاران خود، کسب می کند          
 .بقای افزوده باشد

41 
سلطه ی کاال بر اقتصاد نخست به طرزی ناپیدا اعمال شد، اقتصادی که خود به منزله ی پایه ی مادی حیات اجتماعی،                                      

در جامعه ای که کاالی ملموس در آن نادر         .  همچون چیزی که هر چند آشنا اما ناشناخته باشد، نا مشهود و نا معلوم مانده بود                



۱ 

 جامعه نمايش                                                                                                         گي دبور

یا قلیل می ماند، آن چه همچون فرستاده ای تام االختیار و سخن گوی قدرتی نا شناخته جلوه می کند سلطه ی ظاهر پول                                      
با انقالب صنعتی، تقسیم کار مانوفاکتوری و تولید انبوه برای بازار جهانی، کاال به صورت واقعی، همچون قدرتی که                      .  است

در چنین هنگامی ست که اقتصاد سیاسی، به مثابه علم مسلط و               .  آمده تا واقعًا حیات اجتماعی را اشغال کند، ظاهر می شود             
 .نیز علم سلطه گری، ایجاد می گردد

42 
رابطه با کاال نه فقط قابل رویت است، بلکه دیگر          .  نمایش برهه ای است که کاال در آن اشغال تام حیات اجتماعی رسیده است      

تولید اقتصادی مدرن دیکتاتوری اش را هم به طور              .  جهانی که دیده می شود جهان اوست          :  کسی جز آن چیزی نمی بیند        
و به صورت سلطه    [  کاالهای ُودِ ت  ]کاال    -حاکمیت اش در جاهای کمتر صنعتی شده، با چند ستاره           .  فشرده وسعت می بخشد   

در این مناطق پیشرفته، فضای        .  گری امپریالیستی توسط مناطقی که در رأس توسعه ی تولیدی هستند هم اکنون مهیاست                       
، «دومین انقالب صنعتی  »در این نقطه از    .  اجتماعی را کنار هم قرار گیری دائم الیه های ژئولوژیک کاال قرق کرده است                  

این تمامی کار فروخته     .  مصرف از خود بیگانه برای توده ها به تکلیفی تبدیل می شود که مکمل تولید از خود بیگانه است                         
بدین منظور، این کاالی    .  شده ی جامعه است که در مجموع به کاالی تام تبدیل می شود، کاالیی که چرخش آن باید ادامه یابد                     

تام می باید قطعه وار به فرد قطعه قطعه شده ای برسد که به طور مطلق از نیروهای مولدی که مجموعه وار عمل می کنند،                          
پس تکه تکه می گردد و به            :  و این جا نوبت علم تخصصی سلطه گری است که تخصصی تر می شود                        .  جدا شده است   

صورت جامعه شناسی، روان شناسی فنی، سیبرنتیک، نشانه شناسی و غیره، به مراقبت از خود تنظیم شدگی تمام سطوح این            
 .فرایند می پردازد

43 
که باید حداقل الزم را       «اقتصاد سیاسی در پرولتر فقط کارگری می بیند        »در حالی که در فاز اولیه ی انباشت سرمایه دارانه          

در نظر بگیرد، همین که        «با تفریحات اش، با انسانیت اش      »برای حفظ نیروی کار خود دریافت کند، بی آن که هرگز او را               
درجه ی وفور حاصل در تولید کاالها اضافه همکاری کارگر را مبرم می سازد، این طرز تفکر طبقه ی مسلط هم واژگونه                           

با این کارگر، که ناگهان از تحقیر تامی که با تمام مقررات سازمانی و مراقبت از تولید آشکارا به او فهمانده می                             .  می شود 
شد مبرا گشته، هر روز بیرون از این تولید، زیر نقاب مصرف کننده، ظاهرًا مثل یک آدم بزرگ و بالغ با نزاکت و خوش                               

کارگر را به عهده می گیرد، آن هم به این دلیل ساده                   «تفریحات و انسانیت  »پس انسان دوستی کاال    .  خدمتی رفتار می شود    
 «انگار مختوم انسان  »بدین سان .  اقتصاد سیاسی اکنون می تواند و می باید به حیث اقتصاد سیاسی بر این سپهرها سلطه یابد                   

 .تمامیت هستی انسانی را به عهده گرفته است
44 

نمایش جنگ دائمی تریاک برای قبوالندن یکی بودن اسباب رفاه با کاال، و ارضا با بقای فزاینده بر حسب قوانین خویش                                   
اما اگر بقای مصرف کردنی چیزی ست که همواره باید افزایش یابد، از آن روست که این بقا بی وقفه حاوی حرمان                            .  است
اگر بقای افزوده را هیچ فراسویی نیست و هیچ نقطه ای نیست که رشدش در آن از حرکت باز ایستد، از آن روست که            . است

 .خود نه فراسوی حرمان که حرمانی غنی تر شده است
45 

همراه با اتوماسیون، که همزمان پیشرفته ترین شاخه ی صنعت مدرن و الگوی کامل چکیده ی کردار اوست، جهان کاال                                
کاربرد ابزاری تکنیک در عین حال که کار را به طور عینی حذف می کند، باید آن را به                      :  بایستی این تضاد را رفع کند که       

برای آن که اتوماسیون، یا هر شکل کمتر حاد دیگری از رشد دهی توان تولیدی کار،                  .  مثابه کاال و تنها زادگاه کاال حفظ کند        
بخش سوم یا   .  زمان کار اجتماعی الزم را در مقیاس جامعه به طور واقعی کاهش ندهد، الزم است مشاغل جدیدی ایجاد گردد         

خدمات در واقع عریض و طویل شدن بی کران اتراق گاه سپاه توزیع و ستایش کاالهای کنونی است؛ بسیجی است از                                         
نیروهای کمکی که درست در تصنعی بودن نیازهای مرتبط به این کاالها با فرصت مغتنم ضرورت اینچنین سازمانی، یعنی                       

 .سازمان پشت جبهه ی کار، مواجه می شود
46 

ارزش مبادله فقط در مقام کارگزار ارزش مصرف شکل گرفت، اما پیروزی ای که با حربه های خویش به دست آورد                                    
او با بسیج هر کاربرد انسانی و کسب انحصار ارضای آن سرانجام رهبری               .  شرایط سلطه ی خود مختارش را فراهم ساخت        

ارزش مبادله برای   .  فرایند مبادله خود را با هر کاربرد ممکن یکی کرد، و آن را تخته بند خویش ساخت           . کننده ی کاربرد شد
 .ارزش مصرف مزدوری است که سرانجام به خاطر منافع خودش می جنگد

47 
نمودار ثابت اقتصاد کاپیتالیستی که همان کاهش گرایشی ارزش مصرف است، شکل جدیدی از حرمان را در درون بقای                             
افزوده توسعه می دهد، حرمانی که چندان از چنگ قحطی قدیم خالص نشده چرا که مشارکت اکثریت عظیم انسان ها را                                 
همچون کارگران مزدبگیر در پیگیری بی پایان تالش خود مطالبه می کند؛ و هرکس می داند که باید یا به آن تن دهد یا                                       

آن چه پایه ی واقعی پذیرش توّهم به طور کلی در مصرف کاالهای مدرن است، واقعیت همین شانتاژ است، یعنی این                       .  بمیرد
. دیگر جز در اسارت ثروت موهوم بقای افزوده وجود ندارد            (  خوراک، مسکن )امر که مصرف در فقیرترین شکل خود نیز         

 .کاال این توّهم واقعی و نمایش تجلی کلی آن است. مصرف کننده ی واقعی به مصرف کننده ی اوهام تبدیل می شود
48 

ارزش مصرف که تلویحًا در ارزش مبادله نهفته بود اینک باید در واقعیت واژگونه ی نمایش تصریحًا اعالم گردد، درست                           
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از آن رو که واقعیت ملموس اش با اقتصاد فرا توسعه یافته ی کاالیی سوده شده؛ و نیز از آن رو که شبه توجیهی الزمه ی                                
 .زندگی کاذب شده است

49 
اما اگر پول به حیثیت بازنمود هم ارزی مرکزی، یعنی باز               .  هم ارز کل انتزاعی تمام کاالها       :  نمایش روی دیگر پول است     

نمود خصلت مبادله شدنی اجناس کثیری که کاربردشان غیر قابل قیاس بود بر جامعه سلطه یافت، نمایش مکمل مدرن توسعه                      
یافته ی آن است که تمامیت جهان کاالیی یکجا در آن همچون هم ارز کل آن چه مجموع جامعه می تواند باشد و انجام دهد                                 

نمایش پولی است که فقط نگاه اش می کنند، زیرا این تمامیت کاربرد است که در آن به ازای تمامیت بازنمود          . ظاهر می شود
 .نمایش فقط خدمتگزار شبه کاربرد نیست، او فی نفسه هم شبه کاربرد زندگی است. انتزاعی مبادله شده است

51 
در برهه ی وفور اقتصادی، نتیجه ی متمرکز کار اجتماعی ظاهر می شود و هر واقعیتی را به انقیاد ظاهر ، که اینک                                        

انباشت سرمایه آن را    :  سرمایه دیگر مرکزی نامرئی که شیوه ی تولید را رهبری می کند نیست              .  محصول اوست، می کشاند   
 .تمامی پهنه ی ُپرتره ی اوست. به شکل اشیای محسوس تا مناطق پیرامون گسترانیده ست

51 
نیروهایی که او به غلیان در آورده ضرورت اقتصادی را،            .  پیروزی اقتصاد خود مختار در عین حال باید شکست اش باشد             

آن گاه که اولین ضرورت را با ضرورت توسعه ی بی پایان                       .  که پایه ی تغییر ناپذیر جوامع قدیم بود، حذف می کنند                    
جایگزین می سازد، به ناگزیر ارضای نیازهای اولیه ی به اجمال پذیرفته شده ی انسانی را نیز با شبه نیاز سازی ناگسسته                             

اما اقتصاد خود مختار      .  ای جایگزین می کند که در آن تمام نیازها در تنها شبه نیاز حفظ حاکمیت اش خالصه می شود                                
درست به میزانی از نیاز عمیق برای همیشه جدا می گردد که از ناخود آگاه اجتماعی، که ندانسته به او وابسته بود، خارج                               

اما آیا این نیز خود پس       .  هر آن چه خود آگاه است فرسوده می شود، آن چه ناخود آگاه است خلل ناپذیر می ماند                     ».  می شود 
 (.فروید) «از آزاد شدن رو به ویرانی نمی نهد؟

52 
این توان زیرزمینی، که    .  در لحظه ای که جامعه کشف می کند که به اقتصاد وابسته است، در واقع، اقتصاد وابسته به اوست                    

. جایی که آن اقتصادی بود من حادث شود        .  از فرط بزرگ شدن ملوکانه ظاهر می گردد، توان اش را نیز از دست داده است                 
هستی ممکن او معلق و منوط است به          .  سوژه فقط از درون جامعه، یعنی از نبردی که در آن هست، می تواند سر بر آورد                     

 .نبرد میان طبقات که به صورت محصول تولید شده و عامل تولید کننده ی شالوده ی اقتصادی تاریخ پدیدار می گردد
53 

آگاهی از میل و میل به آگاهی به یکسان همان طرح اند که، در شکل سلبی اش، خواهان الغای طبقات، یعنی اعمال تصاحب                          
ضد این طرح جامعه ی نمایش است که در آن کاال خودش را در                .  مستقیم زحمت کشان بر همه ی لحظات فعالیت شان است          

 .جهانی که آفریده نظاره می کند
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 وحدت و افتراق در ظاهر. سه

 
، مجادله ی جدید جانانه ای در «دو در یک تلفیق می گردد»و  «یک به دو تقسیم می شود»در جنبه ی فلسفه، در باب مفاهیم 

این مباحثه در واقع مبارزه ای میان موافقان و مخالفان دیالکتیک ماتریالیستی، مبارزه ای میان دو                                .  کشور جاری است    
قانون   «یک به دو تقسیم می شود      »مدافعان این امر که اصل       .  دریافت پرولتری و دریافت بورژوایی    :  دریافت از جهان است   

 «دو در یک تلفیق می گردد       »بنیادی چیزهاست، از دیالکتیک ماتریالیستی جانب داری می کنند؛ مدافعان این امر که اصل                    
دو طرف برای مرزبندی میان خود خط روشنی کشیده اند و              .  قانون بنیادی  چیزهاست، مخالف دیالکتیک ماتریالیست هستند         

این مجادله مبارزه ی طبقاتی حادی را که در چین و جهان جاری ست در                   .  استدالل هایشان به کلی در مقابل هم قرار دارند          
 .سطح ایدئولوژیک منعکس می  سازد

 ( 0631سپتامبر 50پکن، پرچم سرخ ) 
 

54 
همچون جامعه ی مدرن، وحدت اش را برپایه ی نفاق بنا می                .  نمایش، همچون جامعه ی مدرن، توأمان واحد و منقسم است            

اما تناقض نیز، آن گاه که در نمایش ظهور می کند، بر اثر واژگونه شدن معنای اش نقض می گردد؛ به گونه ای که                              .  سازد
 .متفرقه ی نشان داده شده وحدت مند است، و وحدت نشان داده شده دستخوش افتراق

55 
آن چه به صورت تضاد رسمی، تضادی که در واقع جزو وحدت واقعی است، بسط می یابد مبارزه ی قدرت هایی ست که                              

امری که هم در سطح جهان صادق است هم در درون هر                :  اقتصادی واحدی تشکیل شده اند       -برای اداره ی نظام اجتماعی     
 .ملت
56 

مبارزات کاذب میان اشکال قدرت جدا شده ی رقیب در عین حال مبارزاتی واقعی اند، چرا که ترجمان توسعه ی نابرابر و                           
متنازع نظام هستند، ترجمان منافع نسبتاً  متضاد طبقات یا زیربخش های طبقاتی که نظام را به رسمیت شناخته و مشارکت                            

همان طور که توسعه ی پیشرفته ترین اقتصادها را رویارویی برخی اولویت ها              .  خاص شان را در قدرت اش تعیین می کنند         
با اولویت های دیگر رقم می زند، اداره ی توتالیتری اقتصاد توسط یک بوروکراسی دولتی، و وضعیت کشورهای واقع در                         

. قلمرو استعمار یا نیمه استعمار نیز با ویژگی های چشمگیری که در چگونگی تولید و قدرت حکومتی دارند تعیین می شود                         
اما حقیقت  .  در نمایش، این مقابله های مختلف می تواند بر حسب ضوابط یکسره متفاوت به شکل جوامع مطلقاً  متمایز درآید                      

این ویژگی ها، بنا بر واقعیت عینی شان به مثابه شاخه های ویژه، در نظام جهان شمولی که آن ها را در خود جا می دهد،                                
 .در روند یگانه ای که سیاره ی زمین را جوالنگاه خویش ساخته، یعنی سرمایه داری، نهفته است

57 
او به حیث جامعه ی نمایش بر        .  جامعه ی حامل نمایش تنها با سرکردگی اقتصادی اش بر مناطق کم توسعه سلطه نمی راند                   

جامعه ی مدرن سطح اجتماعی هر قاره را، حتی جای که هنوز پایه ی مادی اش غایب است، دیگر نمایش        . آن ها سلطه دارد
درست همان گونه که شبه      .  برنامه ی هر طبقه حاکم را تعیین و بر سامان گیری اش ریاست می کند                 .  وارنه قرق کرده است   

نعمت هایی را که باید مورد آز و آرزو قرار گیرند معرفی می کند به انقالبیون محلی هم الگوهای قالبی انقالب عرضه می                           
نمایش خاص قدرت بوروکراتیک که چند تایی از کشورهای صنعتی را در اختیار دارد، خود به مثابه شبه نفی عام و                             .  کند

هر چند نمایش، در منظر مکان یابی های محلی گوناگون اش، آشکارا                         .پشتوانه ی نمایش درست جزو نمایش تام است               
تخصص یابی هایی توتالیتری در گفتار و اداره ی امور اجتماعی نشان می دهد، اما این تخصص یابی ها سرانجام، در سطح                     

 .کارکرد نظام در کل جهان ، در نوعی تقسیم بندی جهانی وظایف نمایشی حل می شوند
58 

ریشه ی  .  تقسیم وظایف نمایشی که محافظ کلیت نظم موجود است، به طور عمده از قطب مسلط این نظم محافظت می کند                            
نمایش در زمین اقتصاد وافر شده نهفته است، و از این جا می آیند میوه هایی که گرایش غایی شان سلطه بر بازار جهانی                                 

 .پلیسی هر نوع نمایش محلی با ادعای خودکفایی  –است، آن هم به رغم موانع حمایت گرانه ی ایدئولوژیکی 
59 

روند مبتذل سازی که در قالب سرگرم کردن های پر زرق و برق نمایش بر جامعه ی مدرن سلطه ای جهانی دارد، تسلط اش 
را بر این جامعه در هر یک از نقاطی نیز که مصرف گسترده ی کاالها، نقش ها و اشیا برای انتخاب را در ظواهر کثرت                               

و بنابراین    –خانواده ای که شکل اصلی توارث قدرت طبقاتی باقی مانده                   –بقایای دین و خانواده       .  بخشنده اعمال می کند    
بقایای سرکوب اخالقی تأمین شده توسط آن ها می تواند با تصدق وّراجانه ی لذت از این دنیا، دنیایی که فقط به عنوان شبه                              

تقبل رضایت مندانه ی    .  لذتی که سرکوب را در خود حفظ می کند تولید می شود، به منزله ی چیزی عین خود ترکیب گردد                       
این موضوع ترجمان این امر     :  آن چه هست می تواند به عصیان صرفًا نمایشی نیز به منزله ی چیزی عین خود ملحق گردد                    

ساده است که خود ارضا ناشدگی نیز از زمانی که وفور کاالیی توانسته تولیدش را تا پردازش چنین ماده ی اولیه ای                                           
 .بگستراند تبدیل به کاال شده است
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61 
ستاره ی نمایش یا ُودِ ت، این باز نمود نمایشی انسان زنده، با در خود متمرکز کردن تصویر یک نقش ممکن، همین ابتذال                              

عرصه ی وجود ستاره ی نمایش تخصصی شدن زیسته ی ظاهری، محمل هویت سازی یا خود یکی                          .  را متمرکز می کند    
ُودت ها  .  انگاری با زندگی ظاهری بدون عمیق است، که باید پراکندگی تخصص های تولیدی واقعًا زیسته شده را جبران کند                   

. برای تجسم بخشیدن به تیپ های متنوع سبک زندگی و سبک درک جامعه، که مجموعًا آزادی عمل دارند، به وجود می آیند                       
آن ها نتیجه ی دست نیافتنی کار اجتماعی را با تقلید و در آوردن ادای زیر محصوالت اش تجسم می بخشند، زیر                                                   

قدرت و تعطیالت، تصمیم و مصرف،      :  محصوالتی که به طور جادویی همچون هدف کار اجتماعی به فراز آن منتقل شده اند            
در جایی، این قدرت حکومتی است که در قالب شبه ُودت به صورت شخصی در می                  .  که آغاز و پایان فرایندی بالمنازع اند      

اما فعالیت های   .  آید؛ جایی دیگر این ُودت مصرف است که به حیث شبه قدرت بر زیسته ها آرای عمومی را جلب می کند                          
 .ُودت همان گونه که واقعًا جامع نیست، متنوع هم نیست

61 
عامل نمایش که به صورت ُودت به روی صحنه آورده می شود ضد فرد است، او به همان وضوحی که دشمن فرد در                                       

چون به مثابه الگوی هویت سازی وارد نمایش شده، از داشتن هر گونه کیفیت                .  خویش است دشمن فرد در دیگران هم هست        
ُودت مصرف در عین حال که از       .  خود مختار صرف نظر کرده تا خود را با قانون عام اطاعت از جریان امور همانند سازد                 

لحاظ بیرونی بازنمود تیپ های شخصیتی مختلف است، هر یک از این تیپ ها را دارای دسترسی یکسان به تمامیت مصرف                  
ُودت تصمیم باید صاحب انبار کاملی باشد از آن چه همچون کیفیات انسانی                  .  و سعادت همسان حاصل از آن نشان می دهد           

بدین ترتیب ناهمخوانی و تفاوت رسمی میان آن ها با شباهت رسمی، که پیش فرض کمال آن ها در همه                         .  پذیرفته شده است  
خروشف برای تصمیم گیری اش در نبرد کورسک، نه در میدان جنگ بلکه در بیستمین سالگرد                  .  چیز است، باطل می گردد    

کندی آن قدر خطیب باقی ماند که حتی بر مزار خودش هم مرثیه                    .  آن، وقتی در مقام ارباب دولت قرارداشت، ژنرال شد             
در آن هنگام برای جانشین او نیز کار نگارش سخن رانی ها را به                 [  Theodor Sorensen]خواند، چرا که تئودر سورنسن       

اعجوبه هایی که نظام در آن ها    . همان سبکی که در به رسمیت شناساندن شخصیت متوفا سخت مؤثر افتاده بود، ادامه می داد
تشخیص می یابد، به نبودن آن چه هستند بسیار معروف اند؛ آن ها چون از واقعیت کمترین حیات فردی هم پایین تر آمده اند                           

 .آدم های بزرگی شده اند، و این را هر کسی می داند
62 

انتخاب کاذب در وفور نمایشی، انتخابی که از میان نمایش های کنار هم قرار گرفته رقیب و همبسته، و نیز از میان نقش                                  
صورت می گیرد، در مبارزه ی        (  که اساسًا از اشیا معنا و محمل می یابند            )  های کنار هم قرار گرفته ی متنافی و متداخل            

به این ترتیب، کهنه تقابل     .  کیفیات َشَبح واره ای توسعه می یابد که قصدشان شورانگیز کردن تعلق خاطر به ابتذال کمی است                 
های کاذب، منطقه گرایی ها و نژادپرستی ها دیگربار زاده می شوند تا عامیانگی مبتذل جایگاه های سلسله مراتبی مصرف                         

و بدین گونه رشته ی رویارویی های پایان پذیر مسخره دیگربار تنیده می                   .  را به برتری خیال بافانه ی وجودی مبدل کنند            
آن جا که مصرف وافر استقرار       .  شوند تا بسیج کننده ی عالقه ای مادون تفننی از مسابقات ورزشی گرفته تا انتخابات باشند                   

زیرا هیچ کجا     :  یافته، یک تقابل عمده ی نمایشی میان جوانان و بزرگساالن در صدر نقش های غلط انداز قرار گیرد                                    
بزرگسالی نیست که صاحب اختیار زندگی اش باشد، و جوانی، تغییر آن چه هست، به هیچ رو خاصه ی انسان هایی نیست                           

این چیزها هستند که فرمانروایی می کنند و         .  که اکنون جوان اند، بل خاصه ی نظام اقتصادی و دینامیسم سرمایه داری است               
 .جوان اند؛ که در پی هم می آیند و جانشین هم می شوند

63 
اگر اشکال مختلف از خود بیگانگی واحدی زیر         .  این وحدت فقر و فالکت است که در زیر تقابل های نمایشی پنهان می شود                

نمایش بر  .  نقاب انتخاب تام عیله یکدیگر مبارزه می کنند، از آن روست که همه بر تضادهای واپس زده ی واقعی بنا شده اند                       
در .  حسب این ضروریات چه مرحله ی خاصی از فقر را انکار و ابقا کند، یا به شکل تمرکزیافته است یا به شکل پخش شده                         

هر دو حالت، نمایش فقط تصویری است از وحدت یابی خجسته ای محاط در حزن و هراس، در مرکز آرام مصیبت و                                      
 .بدبختی

64 
نمایشگری متمرکز اساسًا به سرمایه داری بوروکراتیک تعلق دارد، هر چند به عنوان اعمال قدرت دولتی بر اقتصادهای                             

چرا که مالکیت   .  اختالطی عقب مانده تر، یا در برخی لحظه های بحرانی سرمایه دار پیشرفته، می تواند وارد شده هم باشد                       
بوروکراتیک، و به حیث      [  جماعت]بوروکراتیک به این معنا متمرکز است که بوروکرات منفرد فقط به وساطت کموُنته ی                     

به عالوه، تولید کاالها نیز، که کمتر توسعه یافته، به شکلی                  .  عضویت در این کموُنته با تصاحب اقتصاد کل رابطه دارد                
کاالیی که بوروکراسی در اختیار دارد، کار تام اجتماعی است، و آن چه باز به جامعه می فروشد،                          :  متمرکز ظاهر میشود   

دیکتاتوری اقتصاد بوروکراتیک نمی تواند هیچ مجال انتخاب قابل اعتنایی برای توده های استعمار                  .  بقای یک جای آن است     
شده باقی بگذارد، چرا که همه چیز را خودش الزامًا انتخاب کرده و به همین جهت هر انتخاب بیرونی، خواه به تغذیه مربوط                 

تصویر تحمیلی امر نیک، در       .  او باید با خشونت دائم همراه باشد         .  باشد یا به موسیقی، در جا انتخاب تخریب کامل اوست              
نمایش او، تمامی آن چه را رسمًا وجود دارد در بر می گیرد و معمواًل در قالب یک شخص واحد که ضامن انسجام تمام                                     

زیرا .  هر کس باید یا خود را با این ُودت مطلق یکی بداند یا گم و گور گردد                  .  خواهانه ی این دیکتاتوری ست تمرکز می یابد       
این ستاره ی مطلق ارباب عدم مصرف او و تصویری قهرمانانه از معنای قابل قبول استثمار مطلقی است که در واقع انباشت 
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اگر هر فرد چینی مؤظف است مائو بیاموزد، و بنابراین مائو باشد، از آن روست که                   .  اولیه ی سریعی از طریق ترور است       
 .آن جا که نمایشگری متمرکز سلطه دارد، پلیس هم سلطه دارد. جز چنین بودن راه دیگری ندارد

65 
این جا هر    .  نمایشگری پخش شده به همراه وفور کاالها و توسعه ی مختل نگشته ی سرمایه داری مدرن به وجود می آید                             

بر صحنه ی نمایش    .  کاالیی جدا گانه به نام عظمت تولید تمامیت اشیا که کاتالوگ مداحانه اش نمایش است، توجیه می گردد                     
وحدت یافته ی اقتصاد وافر، اظهارات آشتی ناپذیر یکدیگر را کنار می زنند؛ همچنان که ستاره کاالهای متفاوت همزمان با                         

نمایش اتومبیل ها خواهان ترافیک کاملی است که شهرهای             :  هم از پروژه های ضد و نقیض عمران جامعه دفاع می کنند                 
پس معضل قدیمی ارضا، که از       .  قدیمی را ویران می کند، در حالی که نمایش خود شهر به محله های موزه وار نیاز دارد                       

قرار به مصرف مجموعه تعلق دارد، بالفاصله به این سبب جعل می شود که مصرف کننده ی واقعی مستقیماً  جز به توالی                            
قطعاتی از این خوشبختی واقعی دسترسی ندارد، قطعاتی که در هر مورد کیفیت منسوب به مجموعه به طرزی بدیهی در آن                       

 .ها غایب است
66 

هر کاالی معین برای خود می جنگد، سایر کاال ها را نمی تواند به رسمیت بشناسد، و چنان مدعی چیرگی در همه جاست که                 
نمایش هم سرود حماسی این رویارویی است، رویارویی ای که سقوط هیچ ایلیونی نخواهد توانست به آن                   .  انگار تنها کاالست  

در این جنگ کورکورانه است که      .  نمایش انسان ها و سالح ها شان، بلکه کاالها و شوریدگی هاشان را می سراید               .  پایان دهد 
 –شدن کاالست، که کاال        –و آن جهان    :  هر کاال، درپی شوریدگی خود، در واقع چیزی رفیع تر در ناخود آگاهی می آفریند                 

بدین سان، بر اثر یک نیرنگ عقل کاالیی، وجه خاص کاال با جنگیدن فرسوده می شود، در حالی که                       .  شدن جهان نیز هست   
 .کاال به سوی واقعیت یابی مطلق اش می رود –شکل 

67 
ارضایی که کاالهای وافر دیگر نمی تواند در مصرف فراهم کند، عاقبت در قبول ارزش آن به حیث کاال جست و جو می                                

به این  .  که عبارات از مصرف خود کفای کاال؛ و ابراز احساسات مذهبی مصرف کننده در قبال آزادی مطلق کاالست                     :  شود
ترتیب امواج اشتیاق برای یک محصول معین، که با همه ی امکانات اطالع رسانی پشتیبانی و راه اندازی شده، با شتاب تمام                

فالن مجله تعدادی باشگاه راه می اندازد، این ها نیز اقسام مختل : با فالن فیلم یک سبک پوشاک ظهور می کند. رواج می یابد
گاجت مبین این امر است که در آن ُبرهه که توده ی کاالها به بی ربط شدن می غلتد، چیزی بی            . اسباب بازی راه می اندازند

نمود توکل عارفانه به استعالی کاال را می توان برای نمونه در جا کلیدی                    .  ربط هم خود به کاالی ویژه ای تبدیل می شود             
های تبلیغاتی ای بازشناخت که دیگر نه خریده شده بلکه پیشکش هایی تکمیلی همراه با اشیای معتبر فروخته شده، یا                                           

کسی که با جا کلیدی هایی که برای همین کلکسیون ساخته شده کلکسیون              .  سرچشمه گرفته از مبادله ی قلمروهای خود هستند       
انسان شیئی  .  می سازد، مراحم کاال را، همچون نشانه ای مکرم از حضور واقعی خود در جمع مؤمنان اش، انباشت می کند                      

فتیشیسم کاال نیز، مانند از خود بی خود شدن های رعشه گرفتگان و                         .  شده نشان الفت خود با کاال را به رخ می کشد                    
تنها کاربردی که هنوز در این جا تبیین          .  نظرکردگان فتیشیسم مذهبی قدیم، به لحضاتی از تحرک شدگی شیفته وار می رسد               

 .می شود، کاربردی بنیادی انقیاد است
68 

بی تردید، شبه نیاز تحمیلی در مصرف مدرن با هیچ نیاز یا میل اصیلی که پرورده ی جامعه و تاریخ اش نباشد قابل تقابل                                
انباشت مکانیکی کاال آزاد کننده      .  اما کاالی وافر همچون گسست مطلق رشد ارگانیک نیازهای اجتماعی حضور دارد             .  نیست

توان انباشت گرانه ی یک تصنع مستقل موجد          .  ی یک تصنع نا محدود است که میل زنده در برابرش خلع سالح شده است                   
 .جعلی شدن زندگی اجتماعی در همه جاست

69 
در تصویر وحدت یابی خجسته ی جامعه از طریق مصرف، افتراق واقعی تا عدم تحقق آتی در مصرف کردنی ها فقط به                               

هر محصول خاص که باید نمودار و معرف امید به یک میان ُبر برق آسا برای انجام رسیدن به                        .  حالت تعلیق در آمده است     
اما در این مورد نیز     .  ارض موعود مصرف تام باشد، خود با کبکبه و دبدبه به عنوان یکتایی قطعی نموده و معرفی می شود                   

مانند رواج فوری ُمد شدن اسامی ظاهرًا اشرافی که تقریبًا بر همه ی افراد همسن و سال گذاشته می شود، شیئی که انتظار                              
می رود قدرتی یکتا و منحصر به فرد داشته باشد، فقط از آن رو توانسته مورد پرستش توده ها قرار داده شود که در تیراژی    

وجهه و اعتبار این محصول معمولی فقط از آن رو نصیب اش شده که                    .  نسبتًا زیاد تولید شده تا به مصرف توده ای برسد             
شیئی که در نمایش وجهه و اعتباری         .  چندی به عنوان کشف راز غایت تولید در کانون حیات اجتماعی قرار داده شده است                  

داشته از لحظه ای که همزمان به خانه ی یک مصرف کننده و همه ی مصرف کنندگان دیگر می رسد، عامیانه و پیش افتاده                          
اما تا آن هنگام شی       .  او فقر ذاتی اش را، که طبیعتًا از فالکت تولیدش می گیرد، خیلی دیرتر آشکار می سازد                           .  می شود 

 .دیگری حامل توجیه نظام و الزام به رسمیت شناخته شدن گردیده است
71 

هم در  .  خدعه ی ارضا، با تعویض و با پیروی از تغییر محصوالت و تغییر شرایط کلی تولید، ناچار خود را هم افشا می کند                     
نمایش منتشر و هم در نمایش متمرکز، آن چه با وقاحت کامل کمال نهایی خود را ابراز می کرد، باز هم تغییر می کند، و                                  

چه استالین و چه کاالی از ُمد افتاده درست توسط همان کسانی افشا می شوند که آن ها                    :  این تنها نظام است که باید تدوام یابد       
هر فروپاشی چهره ای از قدرت       .  هر دروغ جدید تبلیغات در عین حال اعتراف به دروغ قبلی اوست              .  را تحمیل کرده بودند   
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توتالیتری جماعت موهومی را آشکار می سازد که صرفًا تلی از تنهایی های بی توهم بود و یکصدا و متفق آن چهره را تأیید                  
 .می کرد

71 
نمایش در عین حال    .  آن چه نمایش به مثابه امر ابدی عرضه می کند بر تغییر بنا گشته و باید همراه با پایه ی آن تغییر کند                            

هیچ چیز برای اش متوقف نمی شود؛ این وضعی است            .  که مطلقًا دگماتیک است به هیچ ُدگم استواری واقعًا نمی تواند برسد             
 .که بر وفق طبع ولیکن ضد تمایالت اوست

72 
وحدت غیر واقعی ای که نمایش اعالم می کند نقاب افتراق طبقاتی ای است که شالوده ی وحدت واقعی شیوه ی تولید                                          

آن چه تولید کنندگان را به مشارکت در بنای جهان وا می دارد همان است که در عین حال آن ها را از این                 . کاپیتالیستی است
آن چه انسان های رهیده از بند محدودیت های محلی و ملی را با هم در ارتباط قرار می دهد همان است                           .  کار باز می دارد   

آن چه انسان ها را به تعمیق امر عقالنی وادار می سازد همان است که در                   .  که در عین حال آن ها را از هم دور می سازد             
آن چه قدرت انتزاعی جامعه را       .  عین حال امر نا عقالنی استثمار سلسله مراتبی، و امر نا عقالنی سرکوب را می پروراند                    

 .می سازد نا آزادی انضمامی اش را می سازد
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 پرولتاریا همچون سوژه و باز نمود. چهار

 
حق مساوی همه در برخورداری از نعمت ها و لذت های این جهان، تخریب هر نوع اقتدار، نفی هر نوع مانع اخالقی، چنان               

مارس و منشور انجمن سهمناکی که آن را به یک ارتش مجهز ساخت                18چه به ُکنه قضایا رویم، می بینیم دلیل وجودی قیام            
 .همین ها بود

 (مارس  01گزارش پارلمانی درباره ی قیام ) 

 

73 
آن حرکت واقعی که شرایط موجود را حذف می کند از آغاز پیروزی بورژوازی در اقتصاد، و آشکارا از هنگام ترجمه ی                           

تکامل نیروهای مولد مناسبات تولیدی قدیم را متالشی می کند، و از سوی دیگر                  .  سیاسی این پیروزی، بر جامعه حاکم است       
 .هر آن چه مطلق بود تاریخی می شود. هر نظام ایستایی فرو می پاشد

74 
با پرتاب شدن به درون تاریخ و ملزم بودن به مشارکت در کار و مبارزاتی که تاریخ را تشکیل می دهد است که انسان ها                                 

با وجودی که آخرین بینش متافیزیکی نا خود          .  خود ناگذیر می بینند روابط شان را به طرزی افسون زدوده در نظر بگیرند                  
آگاه از دوران تاریخی پیشروی تولیدی ای را که تاریخ از خالل اش بسط یافته به مثابه همان ُابژه ی تاریخ می نگرد، این                                

سوژه ی تاریخ فقط آن موجود زنده ای می تواند باشد             .  تاریخ ُابژه ای متمایز از آن چه بر روی خودش انجام می دهد ندارد                
که قادر است خود را بسازد و تولید کند، سرور و صاحب جهان اش که تاریخ است شود، و به مثابه آگاهی از بازی آن                                        

 .هستی یابد
75 

مبارزات طبقاتی دوران انقالبی طوالنی گشایش یافته باعروج بورژوازی، و اندیشه ی تاریخ، دیالکتیک، همچون جریانی                          
و این اندیشه ای است که دیگر در جست وجوی معنی هستان متوقف نمی شوند، بلکه تا شناخت انحالل                  . واحد توسعه می یابد

 .هر چه هست ارتقا می یابد؛ و هر گونه جدایی را در حرکت حل می کند
76 

هگل با فقط تعبیر کردن تغییر خود چیزی جز            .  کار هگل می بایست دیگر نه تعبیر کردن جهان، بلکه تغییر جهان می بود                   
این اندیشه ی تاریخی هنوز آن آگاهی ای   . او می خواهد جهانی را که خودش ساخته می شود بفهمد. اختتام فلسفی فلسفه نیست

هم از این رو جدایی را جز در اندیشه پشت سر گذاشته             .  ست که همیشه خیلی دیر می رسد و توجیه فی ما وقع ابزار می کند               
پارادوکس مبتنی بر منوط و معلق ساختن این معنای هر واقعیت به فرجام تاریخی آن، و در عین حال آشکار ساختن                            .  است

و  17این معنا با گماردن خود در مقام فرجام تاریخی، فقط از این امر ناشی می شود که اندیشگر انقالب های بورژوایی قرن 
این فلسفه، حتی به عنوان فلسفه ی          ».  در فلسفه ی خود چیزی جز مماشات با نتیجه ی آن ها جست وجو نکرده است                         18

در این معنا، این فلسفه فلسفه ی بر قراری         .  انقالب بورژوایی، نه تمام فرایند آن بلکه فقط نتیجه گیری آخرش را بیان می کند               
هگل برای آخرین بار کار فیلسوفان،      (.  تزهایی درباره ی هگل و انقالب     کارل کورش،   )  «وضع قدیم است نه فلسفه ی انقالب    

، را انجام داد؛ اما آن چه برای او وجود داشت نمی توانست چیزی جز تمامیت حرکت                        «تجلیل از آن چه وجود دارد       »یعنی
از آن جایی که موضع بیرونی اندیشه در واقع حفظ شده بود، نقاب اش تنها می توانست این همانی اش با طرح                       .  تاریخی باشد 

از پیش ریخته ی روح باشد، همان قهرمان مطلقی که هر چه خواسته، کرده و هر چه کرده، خواسته است و تحقق یابی اش                             
بدین سان، فلسفه ای که در اندیشه ی تاریخ می میرد دیگر از جهان اش جز با انکار آن نمی                         .  با حال حاضر مصادف است     

تواند تجلیل کند، زیرا الزمه ی گفتارش این است که قباًل این تاریخ تامی که او همه چیز را به آن تقلیل داده پایان یافته، و                                   
 .نشست تنها دادگاهی را که حکم حقیقت می تواند در آن صادر شود ختم شده بینگارد

77 
هنگامی که پرولتاریا با هستی خود در عمل پدیدار می سازد که این اندیشه ی تاریخی فراموش نشده است، تکذیب نتیجه در                          

 .عین حال تأیید روش است
78 

اندیشه ی تاریخ جز با تبدیل شدن به اندیشه ی پراتیک نمی تواند نجات یابد؛ و پراتیک پرولتاریا به مثابه طبقه انقالبی نمی                              
همه ی جریان های جنبش کارگری انقالبی، چه در            .  تواند کمتر از آگاهی تاریخی با شعاع عملی در تمامیت جهان او باشد                 

 .ارتباط با مارکس چه در ارتباط با اشتیرنر و باکونین، حاصل برخوردی انتقادی با اندیشه ی هگلی هستند
79 

خصلت جدایی ناپذیر تئوری مارکس و روش هگلی خود از خصلت انقالبی این تئوری، یعنی از حقیقت آن، جدایی ناپذیر                              
این رابطه ی اولیه ی عمومًا از این لحاظ مورد بی توجهی قرار گرفته یا بد فهمیده شده، یا این که به عنوان نقطه                                     .  است

سوسیالیسم تئوریک و    برنشتاین، در    .  ضعف آن چه بعدها متقلبانه به یک آموزه ی مارکسیستی تبدیل شد افشا گردیده است                     
، این پیوند روش دیالکتیکی با جبهه گیری تاریخی را، با ابراز تأسف از پیش بینی های نه چندان               سوسیال دموکراسی پراتیک

این خود القاگری تاریخی،    »:درباره ی قریب الوقع بودن انقالب پرولتری آلمان، کاماًل آشکار می سازد              1847مانیفستعلمی  
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که از فرط اشتباه بودن چه بسا به عقل هیچ غیب بین سیاسی هم نرسد، آن هم در نزد کسی چون مارکس که دیگر در آن                                      
دوره مطالعه ی اقتصاد را پشت سر گذاشته بود، غیر قابل فهم خواهد بود مگر آن که در آن به دیده ی محصول تتمه ای از                              

این .  دیالکتیک آنتی تز هگلی بنگریم، که مارکس نیز مانند انگلس هیچ گاه نتوانست خود را یکسره از آن خالص کند                                       
 «.موضوع، خاصه در آن زمانه ی پرجوش و خروش عمومی، برای اش سخت گران تمام شد

81 
اندیشه ی انقالب های بورژوایی انجام می دهد مبتنی براین نیست که به                       «نجات انتقالی »واژگونی ای  که مارکس برای           

طور عامیانه و مبتذل تکامل یا تحول ماتریالیستی نیروهای مولد را جانشین مسیر روح هگلی کند، روحی که در زمان به                               
. استقبال خویش می رود، عینیت یابی اش همان از خود بیگانگی اوست، و جراحات تاریخی اش اثر زخم برجا نمی گذارد                            

مارکس موضع جدا شده ی هگل در برابر آن چه حدوث می یابد، و نظاره گری هر نوع                   .  تاریخ واقعی شده دیگر پایان ندارد     
بر عکس، نظاره گری روند        .  تئوری دیگر وظیفه ای جز شناختن عمل خود ندارد               .  عامل بیرونی مافوق را ویران کرد         

اقتصاد، در اندیشه ی مسلط جامعه ی کنونی، چیزی است که میراث ناواژگون بخش نا دیالکتیکی در اقدام هگلیانی نظام                                
تصدیقی است که ُبعد مفهوم را از دست داده و برای توجیه خود دیگر به هگلیانیسم نیاز ندارد، زیرا روند                               :  ادواری است 

. مورد ستایش فقط یک شاخه ی بی اندیشه ی جهان است، شاخه ای که توسعه ی مکانیکی اش عماًل بر کل جهان سلطه دارد                        
آن چه در توسعه ی کور نیروهای مولد صرفًا اقتصادی به حالت کّمی پدید               .  طرح مارکس طرح یک تاریخ خود آگاهانه است       

از میان  ».  نخستین پرده از این پایان پیش تاریخ است         نقد اقتصاد سیاسی       .می آید، بایستی به تملک کیفی تاریخی مبدل شود           
 «.همه ی ابزارهای تولیدی بزرگ ترین قدرت مولد خود طبقه ی انقالبی است

81 
آن چه تئوری مارکس را تنگاتنگ به اندیشه ی علمی پیوند می زند، دریافت عقالنی از نیروهایی است که به طور واقعی در                        

اما این تئوری از بنیاد نوعی ماورای اندیشه ی علمی است، چیزی است که در آن این اندیشه فقط به            . جامعه به کار می روند
 ایدئولوژی آلمانی    .  برای این تئوری مسئله درک مبارزه است نه درک قانون             :  صورت پشت سر نهاده شده حفظ می گردد          

 .«علم تاریخ: مافقط یک علم می شناسیم»:می گوید
82 

دوران بورژایی، که قصد دارد تاریخ را به طور علمی پایه گذاری کند، از این نکته غافل است که همین علم حاضر خود به                          
باقی   تاریخ اقتصادی و در ارتباط معکوس، این تاریخ فقط از آن جا که              .  طور تاریخی بیشتر با اقتصاد پایه گذاری شده است         

یعنی فرایند جامعی که داده       –وانگهی این که چه قدر سهم تاریخ در خود اقتصاد           .  مانده، از ریشه به این شناخت وابسته است       
مورد بی توجهی و غفلت دیدگاه مشاهده ی علمی بوده، در بطالت محاسبات                             –های علمی پایه اش را تغییر می دهد                  

سوسیالیستی ای به چشم می خورد که گمان می کردند تناوب دوره ای بحران ها را به دقت اثابت کرده اند؛ و همین نوع                                     
استدالل از آن هنگام که مداخله ی دائم دولت به جبران تأثیر گرایش های رو به بحران نائل شده، در این تعادل هماهنگی                                 

اگر چه طرح چیره شدن بر اقتصاد، طرح به تصاحب خود در آوردن تاریخ، باید علم                     .  قطعی اقتصادی می بیند    [  هارمونی]
در این حرکت اخیر، حرکتی که       .  جامعه را بشناسد و آن را به جانب خود بکشاند، اما خود این طرح نمی تواند علمی باشد                       

 .گمان می کند با شناخت علمی بر تاریخ حاضر سلطه می یابد، دیدگاه انقالب بورژوایی مانده است
83 

جریان های ُاتوپیک سوسیالیسم گرچه خود به لحاظ تاریخی در نقد سازمان اجتماعی موجود بنیان یافته اند، درست بدین سبب           
هم مبارزه ی واقعی جاری و هم حرکت زمان در فراسوی کمال                  –توصیف کرد که تاریخ      (  نا کجا آبادی  )می توان ُاتوپیک  

اتفاقًا برعکس،  .  را رد می کنند و نه از آن رو که علم را رد کرده باشند                    –تغییر ناپذیر تصویرشان از جامعه ی خوشبخت          
آن ها در پی     .  اندیشه ی علمی، بدان گونه که در سده های پیش غالب گشته بود، بر اندیشگران ُاتوپیست کاماًل سلطه دارد                           

خود را به هیچ رو پیامبرانی خلع سالح شده نمی دانند، زیرا به قدرت اجتماعی                       :  نقطه ی تکمیل این نظام کل عقالنی اند           
آن ها »زومبارت می گوید آخر چگونه. در سن سیمونیسم به کسب قدرت حکومتی از راه علم معتقدند –برهان علمی، و حتی 

؟ با این همه، دامنه ی برداشت علمی ُاتوپیست           «می خواستند چیزی را که به اثبات میرسد از طریق مبارزه به زور بگیرند                 
ها به این شناخت نمی رسد که گروه های اجتماعی در یک موقعیت موجود دارای منافع نیروهایی برای حفظ این موقعیت و                          

پس سطح برداشت علمی ُاتوپیست ها بسیار پایین تر از حتی              .  همچنین اشکال آگاهی کاذب همخوان با چنین مواضعی هستند          
واقعیت تاریخی توسعه ی علم است، توسعه ای که عمدتًا از طریق تقاضای اجتماعی ناشی از این عوامل سمت وسو یافته،                            

سوسیالیست های  .  که نه تنها آن چه را می تواند پذیرفته شود بلکه آن چه را می تواند جست و جو کند نیز انتخاب می کند                                
ُاتوپیک، که اسیر شیوه ی ارائه ی حقیقت علمی اند، این حقیقت را براساس تصویر انتزاعی ناب اش، آن گونه که مرحله ی                          

همان طور که سورل متذکر شده، ُاتوپیست ها فکر می              .  بسیار پیشین تر جامعه چیرگی اش را دیده بود، برداشت می کنند                
هماهنگی مد نظر آن ها در عناد تاریخ از تالش           .  کنند از روی الگوی نجومی می توانند قوانین اجتماع را کشف و اثبات کنند              

این هماهنگی می کوشد با     .  سرچشمه می گیرد    –منتها علمی در کم ترین حد وابستگی به تاریخ            –برای انطباق علم با جامعه  
در علم االجتماع شان نقشی ایفا می کند که          »معصومیتی تجربی نظیر نیوتونیسم خود را بقبوالند، و تقدیر خوش دائمًا مفرض             

 (. موادی برای تئوری پرولتاریا)  «مشابه نقش نیروی ماند در مکانیک عقالنی است
84 

در زمان حیات     «ایدئولوژی سازی »علمی در اندیشه ی مارکس درست همان گسلی بود که به فرایند                –جنبه ی جبرگرایانه     
با این ترتیب، حلول سوژه ی تاریخ باز هم           .  او، و به ویژه در میراث تئوریکی که به جنبش کارگری رسید، مجال رخنه داد                 
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به بعد موکول می شود، و اکنون این علم تمام عیار تاریخی یعنی اقتصاد است که با وسعتی فزاینده به سوی تضمین                                              
اما از این راه پراتیک انقالب، که تنها حقیقت این نفی است، به بیرون از میدان دید پراتیک                    .  ضرورت نفی آتی اش می رود     

پس آن چه مهم است مطالعه ی صبورانه ی توسعه ی اقتصادی و قبول رنج آن با متانت هگلی است، چیزی                        .  رانده می شود  
کشف می شود که اکنون، بر اساس علم انقالب ها، آگاهی همیشه خیلی              .  ست  «گورستان حسن نیت ها   »که نتیجه اش همچنان   

تاریخ به ما، و به همه ی کسانی که چون            »:  می گوید   1859انگلس در   .  زودتر از موعد می رسد، و باید آموزش داده شود           
آشکارا نشان داد که در آن هنگام وضع توسعه ی اقتصادی قاره هنوز تا رسیده                   .  ما اندیشیدند، نشان داد که اشتباه می کردیم         

مارکس دیدگاه وحدت مند تئوری اش را تمام عمر حفظ کرد، اما نحوه ی ارائه ی تئوری اش به                      «...شدن خیلی فاصله داشت
قلمرو اندیشه ی حاکم کشیده شد، زیرا به نقدهایی از رشته های خاص، و عمدتًا نقد علم بنیادی جامعه ی بورژوایی، یعنی                               

این مثله شدن، که بعدًا پذیرش آن صورتی قطعی یافت، همان چیزی است که به ایجاد                                   .  اقتصاد سیاسی، تدقیق گردید      
 .مارکسیسم انجامید

85 
طبقه ی کارگر حکم انقالب به طور       .  نقص موجود در تئوری مارکس طبعًا نقص مبارزه ی انقالبی پرولتاریای دوران اوست             

در این صورت تئوری انقالبی هنوز نمی تواند به               .  صادر نکرد؛ کمون در انزوا شکست خورد            1848دائم را در آلمان        
تقلیل یافتن تالش به تدقیق و دفاع از این تئوری در حالت جدایی کار دانشورانه، در بریتیش موزیوم،                  . هستی تام خویش برسد

درست همین توجیهات علمی درباره ی آینده ی توسعه ی طبقه ی کارگر و پراتیک                .  جبرًا نوعی تضییع در تئوری ایجاد کرد      
سازمانی آمیخته به این توجیهات است که بعد ها به موانعی در راه آگاهی پرولتری در مرحله ی پیش رفته تر تبدیل می                                     

 .گردد
86 

تمام نابسندگی تئوریک در دفاع علمی از انقالب پرولتری، چه از بابت محتوا و چه از بابت شکل ارائه، می تواند در یکی                              
 .انگاشتن پرولتاریا و بورژوازی از نظر کسب انقالبی قدرت خالصه شود

87 
گرایش به اثبات مستدل مشروعیت علمی قدرت پرولتری با اشاره به تجربیات تکرار شده ی گذشته، اندیشه ی تاریخی                                    

به بعد، نا روشن می سازد چون او را به دفاع از تصویری تک خطی از تکامل شیوه های تولید می                      مانیفست  مارکس را، از    
به دگرگون سازی انقالبی سراسر جامعه یا انهدام مشترک           »کشاند که آن را حاصل مبارزات طبقاتی ای می داند که هر بار                

، چنان  «شیوه ی تولید آسیایی   »اما در واقعیت قابل مشاهده ی تاریخ، همان گونه که           .  منتهی شده اند    «طبقات در حال مبارزه   
که مارکس هم جایی دیگر به این موضوع توجه کرده، به رغم همه ی رویارویی های طبقاتی سکون خود را حفظ کرد، به                             
همان گونه نیز قیام های دهقانی سرف ها هیچ گاه بارون ها را شکست نداد، یا شورش های بردگان زمان باستان بر طبقه ی                          

شمای خطی تاریخ نخست این امر را نادیده می گیرد که بورژوازی تا کنون تنها طبقه ی انقالب ای بوده       . آزادگان غلبه نیافت
همین ساده  .  که پیروز شده؛ و نیز این که تنها طبقه ای است که تکامل اقتصاد علت و معلول سیطره اش بر جامعه بوده است                        

اگر ظاهرًا بورژوازی رو به      .  سازی مارکس را به بی توجهی به نقش اقتصادی دولت در اداره ی جامعه ای طبقاتی کشاند                     
اعتال اقتصاد را از قید دولت رهانید، فقط از آن رو بود که دولت قدیم بخشی آمیخته به ابزار اختناق طبقاتی در یک اقتصاد                             

بورژوازی توان اقتصادی خود مختارش را در دوره ی تضعیف دولت در قرن وسطا در برهه ی چند قطعه گی                          .  ایستا بود 
اما دولت مدرن که از راه سوداگری اول از توسعه ی بورژوازی پشتیبانی کرد و در                  .  فئودالی قدرت های متعادل توسعه داد     

، تبدیل به دولت اش شد، بعدًا در اداره ی محاسبه شده ی فرایند                  «عدم دخالت دولت در اقتصاد     »آخر با فرا رسیدن دوره ی      
با این حال، مارکس قادر شد در بوناپارتیسم طرح اولیه ای از بوروکراسی مدرن                  .  اقتصادی به توانی مرکزی مجهز گردید      

قدرت ملی سرمایه بر کار، و نیروی ملی سازمان یافته ای برای اجیر سازی                           »دولتی، امتزاج سرمایه و دولت، تشکیل          
ترسیم کند در آن بورژوازی از هر نوع زندگی تاریخی که تا حد تاریخ اقتصادی چیزها تقلیل نیافته باشد دست بر                        «اجتماعی

سیاسی نمایش    –در این جا پایه های اجتماعی          .  «به همان فنای سیاسی طبقات دیگر محکوم باشد           »می دارد، و مایل است      
 .مدرن نهاده شده که به طور سلبی پرولتاریا را تنها مدعی حیات تاریخی تعیین می کند

88 
متوجه آن    کاپیتالدو طبقه ی بورژوازی و پرولتاریا، که تنها طبقات به راستی همخوان با تئوری مارکس بوده و تمام تحلیل                        

انقالب بورژوایی انجام شده است، انقالب پرولتری          :  هاست، تنها طبقات انقالبی تاریخ نیز، منتها با شرایط متفاوت، هستند                
بی توجهی به اصالت     .  یک طرح است، طرحی که بر پایه ی انقالب پیشین اما با تفاوتی کیفی نسبت به آن زاده شده است                            

نقش تاریخی بورژوازی، اصالت کنکرت این طرح پرولتری را که جز با داشتن رنگ وبوی خود داشتن از آن رو به قدرت                        
. پرولتاریا خود نمی تواند قدرت باشد مگر آن که به طبقه آگاهی تبدیل شود                 .  باشد که طبقه ی اقتصادی در حال توسعه  بود           

. پختگی نیروهای مولد، حتی با گریز به سلب مالکیت فزاینده ای که ایجاد می کند، نمی تواند چنین قدرتی را تضمین کند                                 
هیچ ایدئولوژی ای نمی تواند توسط او برای ارائه ی                 .  گرفتن دستگاه دولت به شیوه ی ژاکوبنی نمی تواند ابزارش باشد                  

اهداف جزئی در کسوت اهداف کلی به کار گرفته شود، زیرا او نمی تواند هیچ واقعیت جزئی ای را که به راستی از خودش                          
 .باشد حفظ کند

89 
گرچه مارکس در دوره ی معینی از شرکت خود در مبارزه ی پرولتاریا از پیش بینی علمی انتظاری بیش از حد داشت آن                              

او در نامه ی بسیار معروف . چه که برای اوهام اکونومیسم پایه ی فکری آفرید، ولی می دانیم که شخصًا به آن ها تن در نداد
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انتقاد می کند، همان مقاله ای که انگلس مجبور شد آن را              کاپیتال    به پیوست مقاله ای که در آن خودش از           1867سپتامبر    7
گرایش ذهنی  ...  »:  طوری که انگار از قلم یک رقیب تراویده به جراید بدهد، به روشنی محدودیت علم خود را ارائه می دهد         

یعنی شیوه ای که با آن نتیجه ی غایی حرکت کنونی و              (  که شاید موضع سیاسی و گذشته اش به او تحمیل کرده باشد             )مؤلف  
به این    «.فرایند اجتماعی کنونی را در ذهن خویش باز نمایانده و به دیگران می نمایاند، هیچ ربطی به تحلیل واقعی اش ندارد    

، در  «شاید»ی تحلیل عینی اش، و طعنه ای که با کلمه ی                   «نتیجه گیری های جانب دارانه      »ترتیب مارکس خود با افشای      
ارتباط با گزینش های مافوق علمی تحمیل شده به او کار می برد راه حل روش شناسانه ی تلفیق دو جنبه را نیز نشان می                                  

 .دهد
91 

تلفیق آگاهی و عمل را در خود مبارزه ی تاریخی باید واقعیت بخشد، آن چنان که هر یک از این دو وجه تضمین حقیقت خود    
: تشکیل سوژه دادن طبقه ی پرولتر تشکل مبارزات انقالبی و تشکل جامعه در گاهه ی انقالب است                  .  را در دیگری جای دهد    

این جاست که وجود شرایط عملی آگاهی الزم است، شرایطی که در آن تئوری پراکسیس با تبدیل شدن تئوری پراتیک تأیید                          
اما این مسئله ی مرکزی، یعنی مسئله ی سازمان دهی، در دورانی که جنبش کارگری بنیان می یافت، یعنی در                               .می گردد 

و وظیفه ی خود را درست گسترش آن تا         )هنگامی که تئوری انقالبی هنوز به سبب اندیشه ی تاریخ خصلتی وحدت مند داشت          
کم تر از هر مسئله ای مد نظر این تئوری قرار گرفت و حتی برعکس به محملی                        (  پراتیک تاریخی وحدت مند می دانست       

برای نا پی گیری او تبدیل، چرا که به از سر گیری روش های کار بست دولتی و سلسله مراتبی اقتباس شده از انقالب                                        
متقاباًل اشکال سازمانی جنبش کارگری نیز که بر پایه ی این انصراف تئوری توسعه یافته بودند به منع                  . بورژوایی تن در داد

آن گاه دیگر این از       .  حفظ یک تئوری وحدت مند گراییده، و آن را در انواع شناخت های تخصصی و تکه تکه حل کردند                           
به   –که خود بدان خیانت کرده    –خود بیگانگی ایدئولوژیکی تئوری نمی تواند مصداق علمی اندیشه ی تاریخی وحدت مند را 
تنها کاری  که از او بر می آید             :  هنگام ظهور این مصداق در مبارزات خود انگیخته ی کارگران به سمت رسمیت شناسد                    

با این حال، همین اشکال تاریخی ظاهر شده در مبارزه درست               .  همکاری در  سرکوبی نمود و حافظه ی این مصداق است              
این اشکال مطالبه ای از سوی تئوری بوده،             .  همان محیط پراتیکی بوده که تئوری برای حقیقی بودن خود کم داشته است                    

پیش تر نیز، واالترین حقیقت      .  شورا از کشفیات تئوری نبود     .  مطالبه ای که به صورت تئوریک فرمول بندی نشده بوده اند              
 .همان موجودیت عملی اش بود[ انترناسیونال]نظری انجمن بین الملل کارگران 

91 
نخستین موفقیت های مبارزه ی انترناسیونال آن را سوق می داد تا از تأثیرات گنگی که هنوز از ایدئولوژی مسلط در او                                  

اما به زودی مواجهه اش با شکست و سر کوب نزاعی را در صدر مسائل نشاند که میان دو دریافت از                         .  مانده بود رها شود   
و بعد اقتدارگرایانه ی موجود در هر دو دریافت منجر به ترک خود رهاسازی آگاهانه ی                       :  انقالب پرولتری وجودی داشت    

مناقشه ی آشتی ناپذیر شده مارکسیست ها و باکونینیست ها در واقع مناقشه ای مضاعف همزمان بر سر مسئله        . طبقه شده بود
ی قدرت در جامعه ی انقالبی و سازمان دهی کنونی جنبش بود، و مواضع دو رقیب با گذار از میان این دو جنبه معکوس                                

باکونین با پیش بینی احیای یک طبقه مسلط بوروکراتیک و دیکتاتوری عالم ترها، یا کسانی که بدین صفت                                    :  می گردد  
مارکس به این باور بود که پختگی         .  معروف خواهند بود، با توهم الغای طبقات به زور اقتدار قدرت دولتی مبارزه می کرد                  

تفکیک ناپذیر تضادهای اقتصادی و آموزش دموکراتیک کارگران نقش یک دولت پرولتری را به فاز ساده ای از قانونی                               
کردن روابط اجتماعی جدیدی با برتری عینی کاهش خواهد داد، در باکونین و طرفداران اش اقتدارگرایی سرآمدان توطئه                           
گری را افشا می کرد که قصدًا بر جایگاه باالی انترناسیونال قرار گرفته و طرح عجیبی که در سر دارند این است که                                        

به راستی هم   .  دیکتاتوری فاقد مسئولیت انقالبی ترها را، یا کسانی که خود را چنین تعیین خواهند کرد، بر جامعه تحمیل کنند                    
ما سکانداران نامرئی در میان طوفان مردمی، »: باکونین طرفداران اش را براساس چنین چشم اندازی به عضویت می گرفت

دیکتاتوری ای بی حمایل، بدون     .  می باید آن را نه با قدرتی علنی بلکه با دیکتاتوری دسته جمعی همه ی متحدان رهبری کنیم               
چنین بود اختالف و تقابل    . «عنوان، فاقد حق رسمی، و به همین نسبت قوی تر چرا که چیزی از ظواهر قدرت نخواهد داشت

دو ایدئولوژی انقالب کارگری که هر کدام حاوی نقدی بخشًا حقیقی لیکن فاقد وحدت اندیشه ی تاریخ بودند و سرانجام خود                            
سازمان های نیرومندی چون سوسیال دموکراسی آلمان و فدراسیون          .  را به منزله ی مرجع قدرت ایدئولوژیک نهادینه ساختند        

آنارشیستی اسپانیا وفادارانه به یکی از این دو ایدئولوژی کمر خدمت بست؛ و نتیجه در همه جا با آن چه خواسته شده بود                                 
 .تفاوتی عظیم داشت

92 
نگریستن به هدف انقالب پرولتری همچون چیزی بالفاصله حاضر امری است که هم عظمت و هم فترت مبارزه ی                                           

می گوییم واقعی زیرا ادعاهای آنارشیسم در گونه های فردگرایانه اش کماکان مسخره                 )آنارشیستی واقعی را تشکیل می دهد       
آنارشیسم ُکلکتیویست از اندیشه ی تاریخی مبارزات طبقاتی مدرن صرفاً  نتیجه گیری آن را نگاه می دارد، و مطالبه                      (.  است

چنین است که نقد او را از مبارزه        .  ی مطلق این نتیجه گیری توسط او در تحقیر و بی اعتنایی اش به روش ترجمه می گردد                  
ی سیاسی تا کنون انتزاعی مانده، حال آن که انتخاب اش در مبارزه ی اقتصادی فقط به نسبت توهم یک راه حل قطعی ابراز                     

آنارشیست ها وظیفه   .  راه حلی که در روز اعتصاب عمومی یا قیام به یک باره در این عرصه به چنگ خواهد آمد                    :  می شود 
آنارشیسم نفی هنوز ایدئولوژیکی دولت و طبقات، یعنی همان شرایط اجتماعی ایدئولوژی جدا                .  شان تحقق یک ایده ئال است      

همین .  این ایدئولوژی آزادی ناب است که همه چیز را برابر می کند و هر ایده ای از شر تاریخی را کنار می زند                 . شده است
دیدگاه تلفیق همه ی مطالبات جزئی آنارشیسم این شایستگی را بخشیده که نماینده ی رد همه ی شرایط موجود برای مجموع                           
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زندگی و نه بر گرد یک تخصص یابی ممتاز انتقادی باشد؛ اما در نظر گرفتن این تلفیق به صورت امر مطلق، بر حسب                                  
هوس های فردی و پیش از تحقق واقعی اش، آنارشیسم را به عدم کاری جز این ندارد که همان نتیجه گیری تام خود را                                      

. تکرار و در مبارزه ای نو مطرح کند، زیرا این نتیجه گیری اولیه از ابتدا با فرجام تمام و کمال جنبش یکی انگاشته شده بود                 
اگر ایده ها به تنهایی می توانستند جهان را         »:  نوشت  1873پس بی جهت نبود که باکونین به هنگام ترک فدراسیون ژورا در       

این گوی و این میدان،       .  نجات دهند، ما در نه سال گذشته بیش از آن چه برای نجات جهان الزم است ایده گسترش دادیم                              
بی تردید این دریافت این       «.زمان دیگر نه زمان ایده ها بلکه اعمال و کرده هاست           .  کیست که بتواند ایده ی جدیدی ابداع کند        

یقین را از اندیشه ی تاریخی پرولتاریا که ایده ها باید عملی شوند حفظ می کند، اما با این پندار که اشکال مناسب برای گذر                              
 .به پراتیک از قبل یافته شده که دیگر عوض نخواهند شد زمینه ی تاریخی را ترک می کند

93 
آنارشیست ها، که اعتقاد ایدئولوژیک شان به وضوح از مجموعه ی جنبش کارگری متمایز می شود، رفته رفته این تفکیک                         
صالحیت ها را با فراهم کردن زمینه ی مناسب برای سلطه ی غیر رسمی مبلغان و مدافعان ایدئولوژی شان بر هر سازمان                         
آنارشیستی در میان خود بازتولید می کنند، یعنی متخصصانی که در قاعده ی کلی به همان نسبت کم مایه اند که منظورشان                           

احترام ایدئولوژیک به وحدت آرا در تصمیم گیری بیشتر زمینه ساز             .  از فعالیت فکری عمدتًا تکرار چند حقیقت قطعی است          
اقتدار کنترل نشده ی متخصصان آزادی حتی در درون سازمان شده؛ و آنارشیسم انقالبی همین نوع وحدت آرا را که به همین 

از سوی دیگر، امنتاع از توجه به اختالف شرایط میان اقلیتی                   .  وسیله نیز کسب شده باشد از خلق آزاد شده انتظار دارد                  
گروهی در مبارزه ی فعلی و جامعه ی افراد آزاد پرونده ی جدایی دائمی آنارشیست ها در لحظه ی تصمیم گیری مشترک                             

 .بوده، که نمونه اش تعداد بی شماری قیام های آنارشیستی در اسپانیا است که در سطحی محلی محدود و منکوب گردیدند
94 

توهمی که بیش و کم به وضوح در آنارشیسم اصیل نگه داشته شده قریب الوقوع بودن دائم انقالب است که باید با تحقق یابی                           
آنارشیسم به طور      1936در  .  فوری اش به ایدئولوژی و شیوه ی عملی سازمان دهی مشتق از ایدئولوژی حقانیت بخشد                        

البته باید  .  واقعی انقالب اجتماعی و طرح اولیه ی حکومت پرولتری را، پیش رفته ترین نوع تا آن زمان بود، هدایت کرد                            
از .  خاطر نشان ساخت که در آن اوضاع، از سویی، اولین عالمت قیام عمومی با پرونونسیامنتوی ارتش تحمیل شده بود                              

سوی دیگر، به علت فرجام نیافتن این انقالب در روزهای نخست، به دلیل وجود حکومت فرانکیستی در نیمی از کشور با                              
پشتیبانی شدید کشورهای خارجی آن هم در حالی که باقی مانده ی جنبش بین الملل پرولتری دیگر شکست خورده بود، و به                           
دلیل ادامه ی حیات نیروهای بورژوایی یا دیگر احزاب کارگری دولتی در اردوی جمهوری، جنبش سازمان یافته ی                                        

سران رسمی این جنبش     .  آنارشیستی نا کارایی خود را در گسترش نیمه پیروزی های انقالب یا حتی دفاع از آن نشان داد                          
 .تبدیل به وزیران و گروگان های دولت بورژوایی شدند که برای از بین بردن جنگ داخلی انقالب را ویران می کرد

95 
انترناسیونال دوم ایدئولوژی علمی انقالب سوسیالیستی است، که تمام حقیقت خود را همان فرایند                       «مارکسیسم ارتودوکس »

بار دیگر استدالل    .  عینی در اقتصاد و پیشرفت بازشناسی این ضرورت در طبقه ی کارگر تعلیم دیده در سازمان می داند                          
گرایی آموزشی ای که مشخصه ی سوسیالیسم اتوپیایی بود، منتها این بار آمیخته به استنادی نظاره آمیز به مسیر تاریخ مورد                       

با این حال، چنین برخوردی به همان نسبت که تصویر راکد تمامیت موجود در نقد                       :  اعتماد این ایدئولوژی قرار می گیرد        
این برخورد  .  از دست داده، بعد هگلی تاریخ تام را نیز از دست داده است             (  که منتها درجه اش شارل ُفوریه است      )اتوپیایی را 

علمی، که نمی توانست کاری کم تر از دوباره باب کردن قرینه ای از گزینش های اخالقی انجام دهد، همانی است که منشأ                             
رهنمودی درباره ی اتخاذ برخورد        »یاوه سرایی های هیلفردینگ شد که تصریح می کرد بازشناختن ضرورت سوسیالیسم                   

کسانی که  (.  سرمایه ی مالی  )  «زیرا بازشناختن ضرورت یک چیز است، به خدمت آن در آمدن چیزی دیگر            .  عملی نمی دهد
پی نبردند که اندیشه ی وحدت مند تاریخ برای مارکس و پرولتاریای انقالبی چیزی نبوده که از اتخاذ برخورد عملی متمایز                          

 .باشد، قاعدتٌا باید قربانی عملی می شدند که همزمان اتخاذ کرده بودند
96 

ایدئولوژی سازمان سوسیال دموکرات آن را در ید دقت پروفسورهایی می نهاد که طبقه ی کارگر را تربیت می کردند، و                              
مشارکت سوسیالیست های انترناسیونال دوم در          .  شکل سازمان دهی اتخاذ شده شکلی متناسب با این آموزش انفعالی بود                     
این مشارکت در لوای توهم انقالبی و بر مبنای                 .  مبارزات سیاسی و اقتصادی البته مشخص ولی عمیقًا غیرانتقادی بود                  

. پس ناگذیر ایدئولوژی انقالبی را همان توفیق حامالن اش درهم می شکست                .  پراتیکی آشکارا رفورمیستی انجام می گرفت       
وضع جداگانه ی نمایندگان و روزنامه نگاران در درون جنبش کسانی را که پیش تر از میان روشنفکران بورژوایی به                                    

بوروکراسی سندیکایی همان کسانی را که از          .  عضویت گرفته شده بودند به سوی شیوه ی زندگی بورژوایی سوق می داد                  
درون مبارزات کارگران صنعتی بیرون کشیده و به عضویت گرفته به تبدیل به دالل می کرد تا نیروی کار را چونان کاال به                   

برای آن که فعالیت این همه کماکان جنبه ایی انقالبی نیز داشته باشد همین فرصت مغتنم را الزم                              .  قیمتی عادالنه بفروشد   
داشت که سرمایه داری در وضعی قرار گیرد که دیگر نتواند رفرمیسمی را که از لحاظ سیاسی در آژیتاسیون قانون مدار آن                  

این است آن نا همخوانی ای که علم شان تأیید و تاریخ درهر لحظه                      .  ها تحمل می کرد، از لحاظ اقتصادی نیز تاب آورد               
 .تکذیب کرده است

97 
لیکن این تناقض فقط با خود توسعه ی تاریخی می توانست بی چون و چرا اثبات گردد؛ تناقضی که برنشتاین، چون دورترین           
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سوسیال دموکرات از ایدئولوژی سیاسی و بی پرده ترین طرفدار روش شناسی علم بورژوایی بود، این صداقت را داشت که                      
بخواهد واقعیت آن را نشان دهد، و جنبش رفرمیستی کارگران انگلیسی هم با انصراف از ایدئولوژی انقالبی آن را نشان داده                    

برنشتاین، گرچه از لحاظ دیگر پر از توهم بود، این نظر را رد کرده بود که بروز بحران تولید کاپیتالیستی معجزه آسا                           .  بود
سوسیالیست ها را به انقالب وا خواهد داشت، سوسیالیست هایی که حاضر نبودند جز با چنین شرع مقدسی وارث انقالب                                

برهه ی زیر و رو شدن اجتماعی عمیقی که با جنگ اول جهانی ظهور کرد هر چند از لحاظ کسب آگاهی بارور بود                           .  شوند
اما دوباره اثبات کرد که سلسله مراتب سوسیال دموکراسی کارگران آلمانی را نه انقالبی تربیت کرده و نه به هیچ رو                                        

نخست هنگامی که اکثریت بزرگی از حزب به جنگ امپریالیستی گروید، سپس در هنگام شکست                  :  تئوریسین بار آورده است   
مثل »وقتی انقالبیان اسپارتاکیست را در هم کوبید اربرت، کارگر سابق، هنوز بی گناه اعتقاد داشت چرا که اعتراف می کرد                     

سوسیالیسم یعنی  »همین رهبر با فرمول بندی برنامه ی دقیق این از خود بیگانگی در قالب شعار               .  از انقالب متنفر است     «گناه
، نشان داد که پیش کسوت خوب نمایندگی سوسالیستی است، نمایندگی ای که چندی بعد از سر دشمنی مطلق، با                               «پرکاری

 .پرولتاریای روسیه و جاهای دیگر به مقابله برخاست
98 

 «مارکسیسم ارتدوکس »لنین در مقام متفکر مارکسیست فقط یک کائوتسکیست وفادار و پیگیر بود که ایدئولوژی انقالبی این                    
را در شرایط روسیه به کار بست، شرایطی که مجال نمی داد پراتیک رفرمیستی ای که انترناسیونال دوم در سوی مقابل به                          

در این جا رهبری بیرونی پرولتاریا، با عمل کردن از طریق یک حزب مخفی               .  پیش می برد در روسیه نیز به کار بسته شود   
شده اند، حرفه ای را تشکیل می دهد که با هیچ کدام                «انقالبیان حرفه ای  »منضبط و تحت فرمان روشن فکرانی که تبدیل به         

البته رژیم تزاری هم قادر نیست چنین گشایشی عرضه         )از حرفه های رهبری کننده ی جامعه ی کاپیتالیستی سر سازش ندارد           
پس حرفه به حرفه ی رهبری مطلق جامعه            (.  کند، گشایشی که پایه اش مرحله ای پیش رفته از حکومت بورژوازی است                  

 .تبدیل می شود
99 

همراه با جنگ و فروپاشی سوسیال دموکراسی بین الملل در مقابل آن، رادیکالیسم ایدئولوژیک اقتدارگرای بلشویک ها گستره    
پایان خونبار اوهام دموکراتیک جنبش کارگری سراسر جهان را به روسیه تبدیل کرده بود، و بلشویسم با                         .  ای جهانی یافت   

حاکمیت بر نخستین گسست انقالبی ای که آن دوران بحرانی پدید آورده بود، الگوی سلسله مراتبی و ایدئولوژیکی خود را به                       
لنین مارکسیسم انترناسیونال   .  «به زبان روسی حرف بزنند     »پرولتاریای همه ی کشورها عرضه می کرد تا با طبقه ی حاکم              

 .دوم را نه به این خاطر ایدئولوژی انقالبی است، بل به این خاطر که دیگر ایدئولوژی انقالبی نیست مالمت می کرد
111 

برهه ی تاریخی یگانه ای که در آن بلشویسم برای خود روسیه به پیروزی رسید، و سوسیال دموکراسی برای جهان کهن                               
نمایندگی کارگری به مقابله ی     :  فاتحانه جنگید، زایش مختوم نظمی را رقم می زند که در قلب سلطه گری نمایش مدرن است                  

 .رادیکال با طبقه برخاست
111 
در همه ی انقالب های پیشین        »:  ، رزا لوکزامبورگ چنین نوشته است       1918دسامبر    21مورخ  [  پرچم سرخ ]روته فانه در  

در انقالب کنونی قوای حراست      .  طبقه عیله طبقه، برنامه علیه برنامه      :  مبارزان با چهره ی ناپوشیده به مصاف هم می رفتند           
اگر مسئله ی   .  به میدان می آیند      «حزب سوسیال دموکرات  »از نظم قدیم نه تحت نام و نشان طبقات زمامدار، بل زیر پرچم                

یعنی یا کاپیتالیسم یا سوسیالیسم، امروزه دیگر در توده ی عظیم                      :  اساسی انقالب سر گشاده و روراست مطرح می شد                 
به این ترتیب، جریان رادیکال پرولتاریای آلمان چند روز پیش از انهدام اش                   «.پرولتاریای هیچ شک و تردیدی ممکن نبود        

سازمان :  کشف کرد (  و نمایندگی کارگری سهم بزرگی در آن داشت       )رمز شرایط جدیدی را که تمام فرایند قبلی خلق کرده بود     
سرگشاده »نمی تواند   «مسئله ی اساسی  »دهی نمایشی دفاع از نظم موجود، فرمانروایی اجتماعی ظواهر که دیگر در آن هیچ               

نمایندگی انقالبی پرولتاریا در آن مرحله، هم به عامل اصلی و هم به حاصل اساسی جعل شدن                       .  مطرح گردد   «و روراست 
 .عمومی جامعه تبدیل گشته بود

112 
سازمان یابی پرولتاریا از الگوی بلشویکی، که زاده ی عقب ماندگی روسیه و کناره گیری جنبش کارگری کشورهای پیش                           
رفته از مبارزه ی انقالبی بود، در این عقب ماندگی روسیه با تمام آن شرایطی هم روبه رو شد که این شکل از سازمان یابی                       
را به سوی واژگونی ضد انقالبی ای که ناخودآگاهانه در نطفه ی آغازین اش داشت سوق می داد؛ و کنارگیری مکرر توده                            

، کناره گیری ای که انهدام خشن       *از ُرُدس این جاست، همین جا بپر        1921تا    1918ی جنبش کارگری اروپایی در دوره ی  

اقلیت رادیکال اش را بر داشت، زمینه ی مساعدی برای توسعه ی کامل این فرایند فراهم ساخت و به نتیجه ی دورغین اش                           
کسب انحصار دولتی نمایندگی و دفاع از حکومت      . مجال داد تا در برابر جهان همچون تنها راه حل پرولتری ابراز وجود کند

حزب مالکان پرولتاریا، حذف     :  کارگران، که توجه حزب بلشویک شده بود، باعث گشت که این حزب آن چه که بود بشود                       
 .کننده ی بخش عمده ی اشکال پیشین مالکیت

  «این گوی و این میدان  »ضرب المثلی است معادل *

113 
همه ی شرایط حل و فصل تزاریسم، که مدت بیست سال در مباحثه ی تئوریک مدام نارضایت بخش گرایش های گوناگون                            

ضعف بورژوازی، وزنه ی اکثریت دهقانی، نقش قاطع پرولتاریای متمرکز و                      –سوسیال دموکراسی روسیه مطرح بود          
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سرانجام راه حل خود را در عمل از خالل داده ای که در فرضیه ها حضور نداشت                          –مبارز لیکن شدیدًا اندک در کشور         
بروکراسی انقالبی ای که پرولتاریا را رهبری می کرد با تصرف دولت سلطه ی طبقاتی جدیدی به جامعه                           :  آشکار ساخت 

هیچ معنا نداشت؛ حکومت            «دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان          »انقالب صرفًا بورژوایی ناممکن بود؛              .  داد
پرولتری شوراها نمی توانست در آن واحد در مقابل طبقه ی دهقانان مالک، ارتجاع سفید ملی و بین المللی، و نمایندگی                                    
خودش در قالب بیرونی و از خود بیگانه شده ی حزب کارگری اربابان مطلق دولت، اقتصاد، بیان، و چندی بعد، اندیشه                                  

به آن گروید، تنها تئوری ای         1917، که لنین هم عماٌل در        [Parvus]تئوری انقالب مداوم تروتسکی و پاروس      .  ایستادگی کند 
منتها پس از آن که این عامل          –بود می توانست در کشورهایی که از لحاظ توسعه ی اجتماعی بورژوازی عقب مانده بودند                   

پیگیرانه ترین دفاع از تمرکزیابی دیکتاتوری در        .  مصداق یابد   –ناشناخته، یعنی حکومت طبقاتی بوروکراسی وارد عمل شد          
در مجادله ی لنین    .  دست نمایندگی عالی ایدئولوژی در درگیری های بی شمار میان رهبران بلشویک توسط لنین انجام گرفت                

علیه رقیبان اش از این نظر همیشه حق به جانب او بود که از راه حلی دفاع می کرد مستلزم گزینش های پیشین حکومت                                  
دموکراسی ای که برای دهقانان به طور دولتی مردود شناخته شده بود می بایست برای کارگران نیز                    :  اقلیت مدار مطلقه بود   

مردود شناخته می شد، پس دامنه ی این امر می بایست به رهبران کمونیست سندیکاها، به تمام حزب، و سرانجام به رأس                               
لنین در دهمین کنگره ی حزب، در لحظه ای که شورای کرونشتات به زور سالح از                 . سلسله مراتب حزبی نیز کشیده می شد

، «اپوزیسیون کارگری »پای در آمده و زیر تلی از افترا مدفون شده بود، در مقابله با بوروکرات های چپ گرای متشکل در                       
این جا، یا آن جا با         »:  آن نتیجه گیری ای را اعالم کرد که بعد ها استالین منطق اش را تا تقسیم بندی کامل جهان گسترانید                        

 «.ما دیگر حوصله ی اپوزیسیون نداریم... اسلحه، ولی نه با اپوزیسیون
114 

، «سیاست نوین اقتصادی   »بوروکراسی که یگانه مالک سرمایه داری دولتی باقی مانده بود، پس از کرونشتات، به هنگام                         
نخست با اتحاد موقتی با دهقانان قدرت اش را در داخل تأمین ساخت، و برای دفاع از آن در خارج کارگرانی را مورد                                      
استفاده قرار داد که در احزاب بوروکراتیک انترناسیونال سوم به صورت گردان های منضبط و نیروی اتکای دیپلماسی                               
روس در آمده بودند تا در هر جنبش انقالبی خراب کاری کنند و حامی دولت های بورژوایی ای باشند که دیپلماسی روس در                    

، جبهه ی    1927  -1925مثل حکومت کومین تانگ در چین سال های             )سیاست بین المللی به پشتیبانی آن ها اتکا می کرد              
اما جامعه ی بوروکراتیک می بایست برای تحقق خشن ترین انباشت اولیه ی کاپیتالیستی                (.  خلق در فرانسه واسپانیا، و غیره      

صنعتی سازی دوره ی استالینی واقعیت ُقصوای        .  در تاریخ، فرجام یابی خویش را با اعمال ترور بر دهقانان دنبال می کرد                
. بوروکراسی تداوم قدرت اقتصاد، نجات اس و اساس جامعه ی کاالیی حافظ کار کاالست              :  بوروکراسی را آشکارا می ساخت 

این گواه و دلیل اقتصاد مستقل است، اقتصادی که بر جامعه به قدری سلطه دارد که در جهت مقاصد خویش سلطه گری                                   
این بدان معناست که بورژوازی توانی خودمختار آفریده که می              :  طبقاتی ای را که برای اش ضروری است باز می آفریند              

بوروکراسی .  تواند تا وقتی این خودمختاری دوام دارد تا آن جا پیش رود که از وجود بورژوازی هم صرف نظر کند                                      
می گوید نیست، بلکه صرفًا طبقه ای       [Bruno Rizzi]به معنایی که برونو ریتزی        «آخرین طبقه ی مالک در تاریخ     »توتالیتر

در این جا محصول فرعی ساده شده، با تنوع کم تر، که در مالکیت جمعی طبقه ی                         .  مسلط به نیات از اقتصاد کاالی است         
این شکل کم توسعه یافته ی طبقه ی             .  بوروکراتیک تمرکز یافته، جانشین مالکیت خصوصی نارسای کاپیتالیستی می شود               

مسلط در ضمن بیان کم توسعه یافتگی اقتصادی است؛ و جز جبران این تأخیر توسعه در برخی از نقاط جهان چشم انداز                                 
دولتی الزم را برای این نسخه ی تکمیلی طبقه ی مسلط فراهم ساخت حزب                  –نیرویی که کادر سلسله مراتبی      .  دیگری ندارد 

در یکی از    [  Anton Ciliga]آنتون سی لیگا     .  کارگری بود، حزبی که بر طبق الگوی بورژوایی جدایی سازمان یافته بود                
 (.لنین و انقالب) «معلوم شد که مسائل فنی سازمان دهی مسائلی اجتماعی اند»: زندان های استالین چنین نوشت

115 
ایدئولوژی انقالبی، انسجام امر جدا شده ای که باالترین تالش اراده گرایانه اش را لنینیسم تشکیل می دهد، و اداره ی واقعی                         

آن گاه ایدئولوژی دیگر نه       .  را در اختیار دارد که دافع اوست، با استالینیسم به حقیقت خود در بی انسجامی باز می گردد                           
در اعالنیه ی ایدئولوژیک    .  دروغی که دیگر حرفی بر خالف اش گفته نشود تبدیل به جنون می گردد                .  سالح که هدف است   

این بدوی  .  تمامی آن چه می گوید تمام آن چه هست است             :  واقعیت و هدف به یکسان منحل شده است          [  توتالیتر]تمامیت دار 
ایدئولوژی ای که در این جا مادیت می یابد،           .  گرایی محلی نمایش است لیکن در توسعه ی جهانی نمایش نقشی اساسی دارد                

مانند کاپیتالیسم نائل شده به مرحله ی وفور، جهان را به طور اقتصادی دگرگون نساخته؛ فقط ادراک را به طور پلیسی                                    
 .دگرگون کرده است

116 
هر چه این طبقه نیرومندتر باشد، بیشتر ابراز عدم وجود             :  توتالیتری درقدرت جهانی واژگونه است       –طبقه ی ایدئولوژیکی     

او فقط بر سر این نکته فروتن است، زیرا عدم وجود                .  می کند، و نیروی اش نخست صرف ابراز عدم وجودش می گردد                
رسمی اش باید مصادف با منتها درجه ی توسعه ی تاریخی باشد، که آن را نیز همزمان بایست مدیون فرماندهی خلل                                         

بوروکراسی که بساط اش در همه جا پهن است باید برای آگاهی طبقه نامرئی باشد، آن چنان که تمام حیات                       .  ناپذیرش دانست 
 .سازمان یابی اجتماعی دروغ مطلق از همین تناقض بنیادی سرچشمه می گیرد. اجتماعی پریشان عقل می گردد

117 
تروریسمی که بنیان این طبقه را نهاده باید ضربه اش را بر              .  استالینسیم فرمانروایی ترور در خود طبقه ی بوروکراتیک بود         

این طبقه هم وارد کند، زیرا طبقه ی بوروکراتیک هیچ ضمانت حقوقی، هیچ موجودیت به رسمیت شناخته شده ای به عنوان                        
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مالکیت واقعی او کتمان شده، و فقط از         .  طبقه ی مالک ندارد که بتوان دامنه اش را به هر یک از اعضای اش نیز بسط دهد                   
آگاهی کاذب قدرت مطلق اش را فقط با ترور مطلق حفظ می کند، که هر                         .  طریق آگاهی کاذب تبدیل به مالک شده است            

اعضای طبقه ی بوروکراتیک در قدرت فقط به جمعی و در مقام مشارکت             .  انگیزه ی حقیقی سرانجام در آن از میان می رود
آن ها باید نقش پرولتاریای رهبری کننده ی جامعه ی سوسیالیستی را         : در یک دروغ بنیادی دارای حق تصاحب بر جامعه اند

اما مشارکت واقعی در این وجود دروغین خود باید به            .بازی کنند، باید بازیگران وفادار به متن ناوفاداری ایدئولوژیک باشند           
به طور فردی   [  قدرت]هیچ بوروکراتی نمی تواند از حق خود در حکومت         .  دیده ی مشارکتی راستین به رسمیت شناخته شود        

دفاع کند، زیرا ثابت کردن این که او پرولتر سوسیالیست است به معنی ظاهر شدن در هیئتی خالف بوروکرات خواهد بود؛                          
با این  .  و ثابت کردن این که او بوروکرات است ناممکن است، چرا که حقیقت رسمی بوروکراسی این است که وجود ندارد                        

ترتیب هر بوروکراتی در وابستگی مطلق به ضمانت مرکزی از جانب ایدئولوژی به سر می برد که مشارکت جمعی همه ی                       
گرچه بوروکرات ها در    .  اش به رسمیت می شناسد     «حکومت سوسیالیستی »بوروکرات هایی را که سر به نیست نمی کند در           

جمع برای همه چیز تصمیم می گیرند، انسجام طبقه شان فقط با تمرکزیابی قدرت تروریستی آن ها در شخص واحدی می                              
، یعنی تثبیت بی چون و چرای مرز مدام تصحیح شونده اش، در              [در قدرت ]یگانه حقیقت عملی دروغ حاکم    .  توان تأمین گردد  

استالین تصمیم بی امان می گیرد که سرانجام چه کسی بوروکرات صاحب اموال است؛ یعنی                  .  و جود این شخص نهفته است      
اتم های بوروکراتیک جوهر      .  نامید  «خائن مزدور میکادو و وال استریت        »و یا      «پرولتر بر سر قدرت     »چه کسی را باید     

بدین سان استالین آن جهان ساالری است که خود را شخص مطلق می                   .  مشترک شان را جز در شخص استالین نمی یابند            
توان عالم گیر     -جهان ساالر از این که چیست      ».  داند، شخص مطلقی که برای آگاهی آن هیچ ذی روح باالتری وجود ندارد               

او در  .  «در خشونت مخربی که علیه خویشتن رعایای ناهمخوان اش به کار می برد، آگاهی واقعی دارد                        –واقعیت پذیری   
 .«توانی است که این زمینه را به ویرانی می کشاند»عین حال که توانی است که زمینه ی سلطه را تعیین می کند،
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وقتی ایدئولوژی، که با تصاحب قدرت مطلق خود امری مطلق شده از شناخت جزئی و ناقص به دروغ تمامیت گرا تغییر                               
یافت، اندیشه ی تاریخ چنان به کلی نابود گردیده که دیگر وجود خود تاریخ در سطح تجربی ترین نوع شناخت نیز ناممکن                             

جامعه بوروکراتیک توتالیتری در اکنونی دائمی به سر می برد که هر آن چه رخ داده برای او فقط همچون فضایی در                   . است
، که پیش تر توسط ناپلئون تدوین شده بود، در              «هدایت پادشاهانه ی انرژی خاطرات      »طرح.  دسترس پلیس اش وجود دارد     

این جا با دست کاری مداوم گذشته، که نه فقط داللت های معنایی بلکه وقایع را نیز در بر می گرفت، تحقق عینی تام و تمام                              
اما بهای ترخیص هرگونه واقعیت تاریخی تضییع استناد عقالنی ای است که الزمه ی جامعه ی تاریخی کاپیتالیستی                           .  یافت
، برای اقتصاد روسیه به چه        [Lyssenko]می دانیم که کاربست ایدئولوژی جنون گرفته، حتی با همان شیادی لیسنکو               .  است

این تناقض و تضاد بوروکراسی توتالیتر در اداره ی جامعه ی صنعتی شده، یعنی گیر کردن اش میان نیاز به  . قیمیتی تمام شد
امور عقالنی و امتناع از امورعقالنی، یکی از نقایص اصلی آن در قیاس با توسعه ی عادی کاپیتالیستی را هم تشکیل می                               

به همان سان که بوروکراسی مسئله ی کشاورزی را نمی تواند آن گونه که توسعه ی عادی کاپیتالیستی حل می کند،                              .  دهد
مآاًل در تولید صنعتی نیز، که مقدرانه بر پایه های نا واقع گرایی و دروغ تعمیم یافته برنامه ریزی شده پایین مرتبه تر از آن                           

 .توسعه است
119 

جنبش کارگری انقالبی، در سال های بین دو جنگ، با پیوند عمل بوروکراسی استالینی و توتالیتاریسم فاشیستی نابود شد،                              
فاشیسم دفاعی افراطی   .  توتالیتاریسمی که شکل سازمان دهی اش را از حزب توتالیتر آزموده شده در روسیه اقتباس کرده بود

بود از اقتصاد بورژوایی در مصاف با بحران و بنیان براندازی پرولتری، حکومت نظامی ای در جامعه ی کاپیتالیستی که از   
طریق آن این جامعه خود را نجات می دهد، و با دخیل کردن دولت در اداره ی امور خود به طور گسترده عقالنی سازی                                 

. اما بر دوش این عقالنی سازی بار ناعقالنیت وسیله اش سنگینی می کند                     .  اضطراری اولیه ای برای خود ایجاد می کند            
گرچه فاشیسم با جمع ساختن خرده بورژوازی و بی کاران سرسام گرفته از بحران یا سرخورده از ناتوانی انقالب                                              

می گردد، اما   (  خانواده، مالکیت، نظم اخالقی، ملت     )سوسیالیستی مدافع نکات اصلی ایدئولوژی بورژوازی محافظه کار شده          
نوعی رستاخیز خشن اسطوره، که         :  فاشیسم خود را چنان که هست عرضه می کند               .  در ذات خودش ایدئولوژیک نیست       

فاشیسم کهنه پرستی   .  نژاد، خون، پیشوا را مطالبه می کند       :  ارزش های کهنه پرستانه     -مشارکت در کمونته ای مبتنی بر شبه       
اسطوره ی بدلی وارفته اش در بافت نمایشی مدرن ترین وسایل وابسته سازی و توهم آفرینی احیا می                  . مجهز به تکنیک است

به این ترتیب، فاشیسم هم یکی از عوامل شکل گیری نمایشگری مدرن است و هم سهم اش در تخریب جنبش کارگری                         .  شود
گذشته که در آن را به یکی از نیروهای بنیان گذار جامعه ی کنونی تبدیل می کند؛ اما درعین حال چون فاشیسم گران ترین                             
شکل نگاهداری نظم کاپیتالیستی است، قاعدتًا می باید با حذف شدن توسط اشکال معقول تر و نیرومندتر این نظم جلو صحنه                        

 .را که در اشغال نقش های بزرگ دولت های کاپیتالیستی است ترک کند
111 

هنگامی که بوروکراسی روس سرانجام موفق شد اثرات مالکیت بورژوایی را که مانع سیادت اش بر اقتصاد بود از خود                               
بزداید و این اقتصاد را برای استفاده ی خودش توسعه دهد، و در خارج در میان قدرت های بزرگ به رسمیت شناخته شود،                         
آن گاه خواهان تمتع آرام از دنیای خویش، و حذف بخش خودسرانه و تحکیم آمیزی از آن می گردد که بر خودش اعمال می                          

اما چنین افشاگری ای همچنان استالینی، تحکم آمیز، نا واضح و پیوسته در              .  پس استالینیسم خاستگاه خود را افشا می کند       :  شد
از این روست که بوروکراسی نه       .  دست اصالح است، زیرا دروغ ایدئولوژیکی خاستگاهی اش هرگز نمی تواند برمال شود               
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از لحاظ فرهنگی می تواند لیبرالی شود نه از لحاظ سیاسی، چرا که هستی اش به مثابه طبقه به انحصارگری ایدئولوژیک                              
البته ایدئولوژی شور ابزار قطعی اش را از دست داده است،              .  اش، که با تمام سنگینی تنها سند مالکیت اوست، وابسته است             

اما همان مقدار از ابتذال علی السویه نیز که از آن باقی مانده این نقش سرکوبگرانه را دارد که کوچکترین رقابت را ممنوع                           
به این ترتیب بوروکراسی به ایدئولوژی ای مرتبط است که دیگر هیچ کس بدان                     .  کرده و تمامی اندیشه را اسیر نگاه دارد          

آن چه تروریستی بود تمسخرآمیز شده، اما خود این تمسخر فقط در صورتی می تواند برقرار باشد که                                        .  اعتقاد ندارد  
از این رو، درست به هنگامی که بوروکراسی می           .  تروریستی را که مایل است از خود بزداید در پس منظر خود نگاه دارد                

همان گونه که   .  خواهد برتری خود را در عرصه ی سرمایه داری نشان دهد، اقرار می کند که بخش ذلیل سرمایه داری است  
تاریخ واقعی بوروکراسی با حق او و جهالت وقیحانه حفظ شده اش با دعاوی علمی او در تضاد است، پروژه ی رقابت کردن 
اش با بورژوازی در تولید وفور کاالیی نیز با این مانع روبه روست که چنین وفوری حامل ایدئولوژی تلویحی خود می باشد                       
و قاعدتًا با آزادی بی حد و مرز گسترده ی انتخاب های کاذب نمایشی، یعنی شبه آزادی ای همخوانی دارد که با ایدئولوژی                            

 .بوروکراتیک ناسازگار است
111 

قدرتی .  در این برهه از توسعه، سند مالکیت ایدئولوژیک بوروکراسی دیگر در مقیاس بین المللی از اعتبار ساقط می گردد                        
که به عنوان الگوی از بنیاد بین المللی در سطح ملی استقرار یافته باید بپذیرد که اکنون دیگر نمی تواند مدعی حفظ انسجام                             

توسعه ی نا برابر اقتصادی در بوروکراسی های رقیب که موفق شدند                .  دروغین خود ورای هر یک از مرزهای ملی باشد           
های خود باشند، به درگیری علنی و کامل میان دروغ روسی و دروغ               «سوسیالیسم»در خارج از تنها یک کشور نیز صاحب        

از این نقطه به بعد، هر یک از بوروکراسی های درقدرت، یا احزاب توتالیتری که در این و آن طبقه ی                                   .  چینی انجامید 
با اضافه شدن به     .  کارگر ملی نامزد کسب قدرت به جا گذاشته شده از دوره ی استالینی اند، می باید راه خود را دنبال کنند                          

جلوه های نفی کننده ی داخلی ای که با شورش کارگری برلین شرقی در برابر جهان شروع به عرض اندام کرد و مطالبه ی                       
در مقابله با بوروکرات ها نهاد، تظاهراتی که تاکنون یک بار تا ایجاد حکومت                       «حکومت فلزکاران »خود را برای برپایی    

شوراهای کارگری مجارستان نیز پیش رفته، از هم پاشی جهان اتحاد تحمیق بوروکراتیک در تحلیل نهایی برای توسعه ی                           
بورژوازی در حال از دست دادن رقیبی است که با اتحاد موهوم                  .  کنونی جامعه ی کاپیتالیستی، نا مساعدترین عامل است           

چنین تقسیم از نمایشی ای آن گاه که نقش شبه انقالبی            .  بخشیدن به هرگونه نفی نظام موجود پشتیبان عینی این بورژوازی بود           
 .عنصر نمایشی انحالل جنبش کارگری خود نیز به زودی منحل خواهد شد. نیز تقسیم می شود، به پایان خود می رسد

112 
در این گرایش ها یکی انگاری پروژه ی        .  توهم لنینیستی جز در گرایش های گوناگون تروتسکیستی پایگاه فعلی دیگری ندارد           

. پرولتری با سازمان سلسله مراتبی ایدئولوژی به رغم تجربه ی تمام نتایج اش هنوز بی تزلزل به حیات خود ادامه می دهد                           
فاصله ای که تروتسکیسم را از نقد انقالبی جامعه ی کنونی جدا می سازد، فاصله ی محترمانه ی او را نیز در قبال مواضعی 

ضمن   1927تروتسکی تا سال  .  میسر می کند که از همان موقعی هم که در پیکار واقعی فرسوده شدند، مواضع غلطی بودند                  
تالش برای سیطره بر بورورکراسی عالی به منظور باز کشاندن آن اتخاذ مشی واقعًا بلشویکی در خارج به طور بنیادی با                            

معروف لنین، حتی      «وصیت نامه ی   »می دانیم که در آن هنگام او برای پوشیده نگاه داشتن                )این بوروکراسی همبسته ماند     
چشم انداز بنیادی     (.  را، که افشا کننده ی آن بود، به طور افترا آمیزی نکوهش کرد                           [  Max Eastman]ماکس ایستمن  

تروتسکی او را محکوم ساخته بود، زیرا وقتی بوروکراسی خود را در نتیجه ی کارش طبقه ی ضد انقالبی درون مرز می                          
مبارزه ی  .  شناسد، مجبور است در برون مرز نیز مثل خانه ی خود به نام انقالب عماًل ضد انقالبی بودن را انتخاب کند                                

او در تمام عمرش نخواست بپذیرد که بوروکراسی        . بعدی تروتسکی برای انترناسیونال چهارم نیز شامل همین ناپیگیری است
. قدرت طبقه ی جدا شده است، زیرا طی دومین انقالب روس طرفدار بی قید و شرط شکل سازمان دهی بلشویکی شده بود                            

لوکاچ در این شکل آن واسطه ی سرانجام یافته شده میان تئوری و پراتیک را نشان می داد که پرولترها در                         1923وقتی در   
رویدادهای پدید آمده در درون سازمان خود نبوده بلکه آن ها را آگاهانه برگزیده و زیسته اند، هر آن                         «تماشاگران»آن دیگر 

لوکاچ در جنب کار تئوریک     .  چه را که در وجود حزب بلشویک نبود به عنوان محاسن موجود حزب بلشویک بر می شمرد                   
عمیق اش، با سخن گفتن به نام قدرتی که به مبتذل ترین صورت بیرون از جنبش پرولتری بود، و با باور و باوراندن این                                 

در .  امر که او با شخصیت تام و تمام خویش در این قدرت همچون قدرتی متعلق به خودش حضور دارد، هنوز ایدئولوگ بود               
همان حال که دنباله ی ماجرا آشکارا می ساخت که این قدرت به چه شیوه ای نوکران خود را انکار و حذف می کند، لوکاچ                            

با قطب  :  با خود انکارگری بی پایان اش با وضوحی کاریکاتورگونه نشان داد که خود را دقیقًا با چه چیزی یکی انگاشته بوده           
لوکاچ بهترین مصداق قاعده ی بنیادینی است که معیار داوری                .  مخالف خویش و دفاعیات اش در تاریخ و آگاهی طبقاتی               

به هر  .  درست آن چه مورد تجلیل آن هاست مالک واقعیت قابل تحقیرشان است           : درباره ی همه ی روشنفکران این قرن است
حزب سیاسی نمی تواند اعضای خود را بررسی کند تا ببیند آیا میان فلسفه ی آن ها و برنامه ی                            »حال، لنین که بر آن بود       
آن حزب واقعی ای که لوکاچ      .  ، به این گونه توهمات درباره فعالیت خویش چندان وقعی نمی نهاد            «حزب تضادی هست یا نه    

 .کسب قدرت در دولت: سیمای رؤیایی بی موقعی از آن ارائه داده بود فقط برای یک تکلیف مشخص و جزئی منسجم بود
113 

توهم نئولنینیستی تروتسکیسم کنونی، از آن رو که هر لحظه با واقعیت جامعه ی کاپیتالیستی مدرن، چه بورژوایی و چه                                  
ی صورًا مستقل میدان مطلوبی برای کاربست خود می          «کم توسعه »بوروکراتیک، مهر تکذیب می خورد طبعًا در کشورهای        

یابد، یعنی در جاهایی که توهم فالن گونه از سوسیالیسم دولتی و بوروکراتیک به مثابه ایدئولوژی صرف توسعه ی اقتصادی                     
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ترکیب التقاطی این طبقات با وضوحی بیش و کم به درجه بندی ای در طیف                  .  آگاهانه آلت دست طبقات زمامدار محلی است       
در مقیاس  بین المللی، بازی این طبقات میان این دو قطب قدرت کاپیتالیستی موجود،      . بوروکراسی مرتبط است –بورژوازی 

با تبیین واقعیت التقاطی پایگاه اجتماعی شان سرانجام هرگونه               –خاصه با اسالم گرایی         –و نیز سازش ایدئولوژیکی شان        
آن نوع بوروکراسی   .  محصول فرعی سوسیالیسم ایدئولوژیک می زداید  -ویژگی جدی به جز نوع پلیسی اش را از این آخرین

ای که توانست با کادربندی مبارزه ی ملی و شورش ارضی دهقانان شکل بگیرد، مانند چین، از آن پس به سوی پیاده کردن                           
آن نوع بوروکراسی ای که       .  پیش می رود     1917الگوی استالینی صنعتی سازی در جامعه ای کم توسعه تر از روسیه ی                    

قادر است کشور را در چارچوب ملی صنعتی سازد می تواند بر پایه ی کسب قدرت خرده بورژوازی کادرهای ارتش شکل                        
در برخی نقاط نیز، همچون الجزایر بعد از جنگ استقالل،                    .  بگیرد، همان طور که نمونه اش را مصر نشان می دهد                     

بوروکراسی که در طی مبارزه به صورت رهبری پیرادولتی به وجود آمد، در جست و جوی موازنه ی سازش برای ادغام                          
و سرانجام در مستعمرات آفریقای سیاه که آشکارا همچنان به بورژوازی غربی              .  شدن در بورژوازی ملی ضعیف بر می آید        

 –اغلب برپایه ی قدرت سنتی سران قبایل               –آمریکایی و اروپایی وصل اند، نوعی بورژوازی از طریق تصاحب دولت                   
در این کشورها که امپریالیسم کماکان ارباب حقیقی اقتصاد است، مرحله ای می رسد که کمپرادورها به ازای             : ایجاد می شود

در این  .  فروش محصوالت بومی مالکیت دولت بومی ای را دریافت می کنند که مستقل از توده هاست، نه از امپریالیسم                              
حالت، این بورژوازی یک بورژوازی مصنوعی است که قادر نیست سرمایه انباشت کند و تنها کارش حیف و میل کردن                              
است، که هم شامل بخش ارزش افزوده ای است که از کار محلی عایدش می شود و هم یارانه های خارجی ای که از دولت                             

ناتوانی بارز این طبقات بورژوازی، در برابر هر یک، بر حسب الگوی                      .  ها یا انحصارات حامی خود دریافت می کند             
. بوروکراتیک کم و بیش منطبق با خصوصیات محلی نیروی براندازی ای قرار می دهد که خواهان سهم االرث خویش است                     

اما حتی موفقیت بوروکراسی در اجرای طرح بنیادی اش، یعنی صنعتی کردن، ضرورتًا چشم انداز شکست تاریخی اش را                        
انباشتن سرمایه از جانب او به معنی انباشتن پرولتاریا و خلق تکذیب خودش در کشوری است که هنوز این                              :  در بر دارد   

 .تکذیب در آن وجود نداشت
114 

در این توسعه ی پرپیچ و خم و خوفناک که دوران مبارزات طبقاتی را به سوی اوضاعی جدید آورد، چیزی که پرولتاریای                          
او .  کشورهای صنعتی به کلی از دست داد تصدق چشم انداز خودمختار و، در تحلیل نهایی، توهمات اش بود و نه وجودش                          

پرولتاریا اکثریت بی   :  از بین نرفته و همچنان بی کم و کاست در از خودبیگانگی تشدید شده ی کاپیتالیسم مدرن موجود است                     
کران زحمت کشانی است که اعمال هرگونه قدرت بر کاربرد زندگی شان را از دست داده و به محضی که این را بدانند،                                 

روند انحای توده ی دهقانی نیز        .  خود را دگربار به مثابه پرولتاریا، یعنی عامل نفی مایشا در این جامعه، تعریف می کنند                       
و مشاغل فکری به کار بسته می شود، پرولتاریا را             «خدمات»مانند گسترش منطق کار کارخانه ای، که در بخش بزرگی از           

اما از لحاظ ذهنی نه فقط در حوزه ی کارمندان بلکه در کارگرانی نیز که هنوز چیزی جز                         .  از لحاظ عینی تقویت می کند       
با این وصف،   .  ناتوانی و تحمیق سیاست کهنه را کشف نکرده اند، این پرولتاریا هنوز از آگاهی طبقاتی عملی خود دور است                   

هنگامی که پرولتاریا کشف کند نیروی بیرونی شده ی خودش، آن هم دیگر نه تنها به شکل کارش بلکه به شکل سندیکاها،                              
احزاب یا قدرت دولتی ای که برای رها سازی خود تشکیل داده بودند، به تقویت دائمی جامعه ی کاپیتالیستی کمک می کند،                           
این را هم به تجربه ی ملموس تاریخی کشف خواهد کرد که طبقه ای است به تمامی دشمن هر نوع بیرونی شدن منجمد و                                  

او حامل انقالبی است که هیچ چیز را بیرون از خود نمی تواند بگذارد، خواست چیرگی دائم اکنون                        .  تخصصی شدن قدرت  
هیچ گونه بهبود کمی فقر      .  برگشته، و نقد تمام عیار جدایی؛ این است آن چه که او می باید شکل مناسب اش را درعمل بیابد                       

وفالکت اش، هیچ گونه توهم ادغام در سلسله مراتب، درمان پایدار ناخرسندی او نیست، چرا که پرولتاریا شاخص هویت                             
خود را به طور حقیقی نه در ناروایی خاص، و بنابراین نه در جبران ناروایی خاص، نه در تعدد این ناروایی ها، بلکه فقط                             

 .در ناروایی مطلق رانده شدن به حاشیه ی زندگی می یابد
115 

از روی نشانه های جدید نفی، نشانه هایی که با تدراک نمایشی به صورت درک ناشده و تحریف گشته در کشورهای از                                   
پس :  لحاظ اقتصادی پیشرفته رو به افزایش است، از هم اکنون می توان چنین نتیجه گرفت که عصر جدیدی گشوده شده است                 

وقتی مبارزات ضد     .  از اقدام نخست بنیان براندازی کارگری، اکنون این وفور کاپیتالیستی است که شکست می خورد                               
سندیکایی کارگران غربی در وهله ی اول توسط سندیکاها سرکوب می گردد، وقتی جریان های عاصی جوانان تیر اعتراض          
اولیه ی بی شکل خود را، که به هر حال بی واسطه شامل رد سیاست کهنه ی تخصصی، هنر و زندگی روزمره می شود، به 

این ها  .  سوی جامعه می افکنند، با دو چهره از یک مبارزه ی جدید خود انگیخته مواجهیم که به صورت جنایی آغاز می شود 
هنگامی که پیش قراوالن این سپاه هنوز به حرکت در نیامده            .  پیش نشانه های دومین یورش پرولتری به جامعه ی طبقاتی اند           

جدیدی به راه می افتند که این بار آن  «ژنرال لود»بار دیگر در این میدان، که دیگر شده و همان مانده، ظاهر شوند، به دنبال
 .ها را روانه ی تخریب ماشین آالت مصرف مجاز خواهد کرد

116 
در این قرن در شوراهای انقالبی        «شکل سیاسی سرانجام کشف شده ای که در قالب آن رهایی اقتصادی کار تحقق پذیر شد                »

کارگری چهره ای بارز یافت، شوراهایی که همه ی نقش های تصمیم گیری و اجرایی را در خود متمرکز کرده، و با تعیین                           
موجودیت واقعی این    .  نمایندگی که در مقابل پایه پاسخگو و در هر لحظه قابل عزل اند، به طور فدراتیو اداره می شوند                              

شوراها تاکنون فقط یک پیش طرح اجمالی بوده که بالفاصله توسط قوای دفاعی مختلف جامعه ی طبقاتی، که اغلب می باید                         
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]پانه کوک .  آگاهی کاذب خود شوراها را نیز از زمره ی آن ها شمرد، مورد تعرض قرار گرفته و شکست خورده است                               
Pannekoek  ]                        طراح مسائل »به درستی بر این نکته تأکید می کرد که انتخاب قدرت مبتنی بر شوراهای کارگری بیشتر» 

اما این قدرت مشخصًا همان جایی است که در آن مسائل انقالب پرولتاریا می تواند راه                    .  بودن است تا حالل مشکالت بودن      
جایی است که شرایط عینی آگاهی طبقاتی فراهم می آید، تحقق مراوده و ارتباط فعال مستقیم، که                          .  حل واقعی اش را بیابد      

مبدل شده    «به شرایط ایجاد وحدت     »تخصص یابی، سلسله مراتب و جدایی در آن پایان می یابد، جایی که شرایط موجود                        
آگاهی اش برابر است با تشکل        :  این جاست که سوژه ی پرولتری می تواند در مبارزه اش با نظاره گری ظهور کند                     .  است

 .پراتیکی که به خود داده است، زیرا خود این آگاهی از مداخله ی منسجم در تاریخ جدایی ناپذیر است
117 

در حکومت شوراها که بایستی به طور بین المللی جایگزین هر قدرت دیگری شود، جنبش پرولتری فرآورده ی خویش                                  
فقط آن جا نفی نمایشی زندگی هم نفی می          .  او برای خود هدف خویش است     .  است، و این فرآورده همانا خود فرآوردنده است        

 .شود
118 

پیدایش شوراها عالی ترین واقعیت جنبش پرولتری در ربع اول قرن بود، واقعیتی که یا مورد توجه قرار نگرفت یا ماهیتی                           
دروغین یافت، چرا که با باقیمانده ی جنبش، که آن را مجموعه ی تجربه ی تاریخی آن زمان تکذیب و حذف می کرد، ناپدید                    

این نتیجه، در برهه ی تازه ی نقد پرولتری به مثابه تنها نقطه ی شکست خورده ی جنبش شکست خورده باز می                                 .  گردید
آگاهی تاریخی که می داند این نقطه یگانه محیط وجودی اوست، حال قادر است آن را دیگر نه در کناره ی افت ها بل                          .  گردد

 .در کانون خیزها بازشناسد
119 

 –سازمانی که شکل خویش را باید در بوته ی مبارزه بیابد               –سازمان انقالبی ای که پیش از قدرت شوراها به وجود می آید              
او شاخص هویت خود را باید فقط جدایی رادیکال از جهان          . به این دالیل تاریخی دیگر می داند که طبقه را نمایندگی نمی کند

 .جدایی بداند
121 

سازمان انقالبی بیان منسجم تئوری پراکسیس در ارتباط غیر یک جانبه اش با مبارزات پراتیک، و در فراشدش به سوی                                
در برهه ی انقالبی انحالل جدایی            .  پراتیک خودش تعمیم ارتباط و انسجام دراین مبارزات است                  .  تئوری پراتیک است    

 .اجتماعی، این سازمان باید به حیث سازمان جدا شده انحالل خویش را بپذیرد
121 

سازمان انقالبی نمی تواند چیزی جز نقد وحدت مند جامعه باشد، یعنی نقدی که سرسازش با هیچ شکلی از قدرت جدا شده در        
. هیچ نقطه ای از جهان ندارد، و چنان است که علیه تمام جوانب حیات از خود بیگانه ی اجتماعی مجموعًا بیان می شود                                  

سازمان انقالبی نمی تواند      :  سالح سازمان انقالبی در مبارزه اش با جامعه ی طبقاتی چیزی جز ذات خود مبارزان نیست                         
او باید مدام کژدیس شدن      .  شرایط انشعاب و سلسله مراتب را که شرایط جامعه ی مسلط است در درون خود باز تولید کند                         

تنها حد و مرز شرکت در دموکراسی تمام عیار سازمان انقالبی این است که همه ی اعضا                   .  خود در نمایش حاکم مبارزه کند     
فعاالنه انسجام نقدش را باز شناسند و از آن خود سازند، انسجامی که باید در تئوری انتقادی به معنای اخص آن و در رابطه                            

 .میان این تئوری و فعالیت پراتیک محک بخورد
122 

هنگامی که آفرینش روزافزون از خود بیگانگی کاپیتالیستی در تمام سطوح با هر دم دشوارتر ساختن تشخیص و نامیدن فقر                        
و فالکت زحمت کشان برای آن ها، آن ها را بر سر دوراهی رد تمام فقر و فالکت یا هیچ قرار می دهد، سازمان انقالبی نیز                         

 .باید آموخته باشد که دیگر نمی تواند تحت اشکال از خود بیگانه با از خودبیگانگی مبارزه کند
123 

انقالب پرولتری یکسره در گرو این ضرورت است که، برای نخستین بار، آن چه باید توسط توده ها بازشناخته و زیسته شود  
الزمه و مطالبه ی این انقالب آن است که کارگران دیالکتیک دان شوند و اندیشه ی          . تئوری به حیث فهم پراتیک انسانی است

بیش از آن می طلبد که انقالب           *انسان های بی خصیصه    بدین سان انقالب پرولتری از       :  خود را بر صحنه ی عمل بنگارند        

زیرا آگاهی جزئی ایدئولوژیکی توسط      :  بورژوایی از انسان های با تخصصی می طلبید که نماینده ی اجرای اش شده بودند                   
جزئی از طبقه بورژوا ساخته شده بود، بر آن جز اساسی زندگی که این طبقه پیشاپیش بر سریر قدرت آن تکیه داشت، یعنی                          

بنابراین خود توسعه ی جامعه ی طبقاتی تا سازمان دهی نمایشی نازندگی، پروژه ی انقالبی را سوق                     .  اقتصاد، بنا گشته بود   
 .می دهد تا به طور مرئی آن چیزی شود که قباًل به طور ذاتی بود

 .های مورد عالقه ُدبور بود نام رمان رمان نویس بزرگ موزیل است که از رمان*

124 
 .اکنون تئوری انقالب دشمن هرگونه ایدئولوژی انقالبی است، و به این دشمنی واقف است
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 زمان و تاریخ. پنج

 
 .ما اگر زندگی می کنیم برای آن است که قدم بر سر پادشاهان نهیم... آی واالمنشان، عمر کوتاه است

 (هانری چهارم ) شکسپیر
 

125 
انسان با از آن خود     .  ، عین زمان است«وجود نفی کننده ای که صرفًا به میزانی هست که هستی بی تعین را حذف کند»انسان

تاریخ خود بخشی واقعی از تاریخ طبیعی، از تبدیل شکل           ».  ساختن طبیعت خویش، گستردگی عالم را نیز فراچنگ می آورد          
هستی واقعی دیگری جز از خالل فرایند تاریخ انسانی ندارد،              «تاریخ طبیعی »متقاباًل این (.  مارکس)  «به طبیعت انسان است   

یعنی از خالل تنها بخشی که این کل تاریخی را باز می یابد، همچون تلسکوپی مدرن که دامنه ی بردش گریز ستارگان                                      
زمان مند  .  تاریخ همیشه وجود داشته، اما نه همیشه به شکل تاریخی اش          .  سحابی در پیرامون عالم را در کمند زمان می گیرد  

حرکت ناخودآگاه  .  شدن انسان، بدان گونه که به وساطت جامعه صورت می پذیرد، برابر با نوعی انسانی شدن زمان است                         
 .زمان، در آگاهی تاریخی تجلی می یابد و حقیقی می شود

126 
آغاز می    «طبیعت واقعی انسان   »حرکت اخص تاریخی، هر چند به صورت هنوز پنهان، در شکل گیری کند و نامحسوس                     

، اما جامعه ای که آن گاه بر تکنیکی          «-در زایندگی جامعه ی انسانی زاده می شود          –طبیعتی که در تاریخ انسانی       »شود، آن 
در این جا   .  و زبانی مسلط شده، گرچه دیگر فرآورده ی  تاریخ خویش است، جز آگاهی از اکنونی دائمی آگاهی دیگری ندارد  

در دریافت آن ها نه مرگ قانون          .  هر شناختی محدود به حافظه ی قدیمی ترهاست و همواره توسط زندگان حمل می شود                     
هنگامی که جامعه ای پیچیده تر به کسب          .  زمان همچون فضایی بسته، راکد و بی حرکت می ماند            .  زمان است نه تولید مثل     

. آگاهی از زمان می رسد، کارش بیشتر نفی کردن آن است زیرا آن چه در زمان می بیند نه سپری شدن بلکه بازگشتن است                          
 .جامعه ی ایستا زمان را بر حسب تجربه ی بی واسطه اش از طبیعت با الگوی زمان چرخشی سازمان می دهد

127 
در تجربه ی مردمان کوچنده زمان چرخشی دیگر زمان مسلط است زیرا آن ها در هر لحظه از گذارشان باز همان اوضاع                          

آوارگی کوچنده ها آوارگی صرفًا صوری است، زیرا محدود به فضاهای یک                  »هگل یادآور شده که    :  همیشگی را می یابند    
جامعه ای که با تثبیت شدن محلی از راه عمران و آبادی مناطق فردی شده محتوایی به فضا می دهد، از همین                         .  «شکل است 

بازگشت زمان مند به جاهای مشابه اکنون به معنی بازگشت زمان به یک جای                      .  راه نیز در این اسکان محبوس می گردد           
گذار از کوچندگی شبانی به کشاورزی یکجانشین، به معانی پایان                 .  همیشگی، و تکرار یک رشته اعمال و حرکات است               

شیوه ی تولیدی کشتگری، که زیر سیطره ی گردش فصل هاست،              .  آزادی کاهالنه و بی محتوا و آغاز کار پر زحمت است             
بازگشت همان چیزها به عالم     :  ابدیت اندوزی این شیوه ی تولیدی است      .  در کل پایه ی زمان چرخشی در شکل کامل آن است           

اسطوره بنای وحدت مند اندیشه ای است که هرگونه نظم کیهانی را بر گرد نظمی که این جامعه در واقع از قبل در                              .  سفلی
 .چارچوب مرزهای اش ایجاد کرده تضمین می کند

128 
قدرتی که بر روی    .  تملک اجتماعی زمان، تولید انسان بر اثر کار انسانی، در جامعه ی تقسیم شده به طبقات توسعه می یابد                      

قحطی جامعه ی زمان چرخشی ایجاد شده، طبقه ای که این بار کار اجتماعی را سازمان می دهد و ارزش افزوده ی محدود                          
آن را به تملک خود در می آورد، در عین حال ارزش افزوده ی زمانی حاصل از سازمان دهی کار اجتماعی را نیز                                           

تنها ثروتی که می تواند در شاخه ی قدرت به              .  او به تنهایی صاحب زمان بی برگشت موجود زنده است             :  تصاحب می کند  
شکل متمرکز موجود باشد تا به طور مادی خرج جشن های پرهزینه گردد، در عین حال به صورت حیف و میل زمان                                     

مالکان ارزش افزوده ی تاریخی شناخت و تمتع از حوادث زیسته شده را نیز در                       .  تاریخی رویه ی جامعه خرج می شود         
این زمان، که از سازمان دهی جمعی زمانی جدا شده ای که با تولید تکراری پایه ی حیات اجتماعی سیطره                             .  اختیار دارند 

این زمان زمان ماجرا و جنگ است، زمانی است که اربابان جامعه ی               .  یافته، بر فراز کمونته ی ایستای خویش جاری است         
همان زمانی که در درگیری با کمونته های بیگانه نیز، که مخل نظم                  :  چرخشی تاریخ شخصی خود را در آن طی می کنند             

بنابراین تاریخ در برابر انسان ها همچون عاملی بیگانه ظهور می کند، همچون چیز ناخواسته  . راکد جامعه است، پدید می آید
اما این گریز راه در عین حال معبر بازگشت اضطراب منفی بشر است،              .  ای که خود را در مقابل اش پناه گرفته می پنداشتند          

 .همان که درست مبدأ تمامی توسعه ی خواب مانده بود
129 

تاریخ پیش از هر چیز برای        :  اما در این کودکی زمان سیتزه مستقر است           .  زمان چرخشی زمانی فی نفسه بی ستیزه است           
این تاریخ به طور سطحی امور بی برگشت می آفریند؛ حرکت اش                   .  تاریخ بودن در فعالیت عملی اربابان مبارزه می کند             

 .درست آن زمانی را تشکیل می دهد که او در درون زمان سپری ناپذیر جامعه ی چرخشی سپری می کند
131 
جوامعی هستند که سهم تاریخی شان را تا منتها درجه کند کرده اند؛ که تقابل شان با محیط طبیعی و انسانی،                          «جوامع سرد »



2۹ 

 جامعه نمايش                                                                                                         گي دبور

اگر تنوع مفرط نهادهای مستقر بدین منظور گواه شکل             .  و نیز تقابل های درونی شان را در تعادلی مستمر نگاه داشته اند                  
پذیری خودآفرینی سرشت انسانی است، این گواه فقط برای ناظر بیرونی، برای قوم شناس بازآمده از زمانه ی تاریخی، قابل                      

مطلق [  همرنگی]کنفورمیسم.  در هر یک از این جوامع، نوعی ساختاربندی قطعی تغییر را منتفی ساخته است                   .  رؤیت است 
کردارهای اجتماعی موجود، که همه ی امکانات انسانی برای همیشه با آن ها یکی انگاشته شده، دیگر حد و مرز بیرونی ای                        

این جا انسان ها برای باقی ماندن در حوزه ی انسانی باید              .  جز هراس از سقوط دوباره به ورطه ی حیوانیت بی شکل ندارد             
 .به همان صورتی که هستند باقی بمانند

131 
زایش قدرت سیاسی، که ظاهرًا در ارتباط است با آخرین انقالب ها در عرصه ی تکنیک، مانند ذوب آهن، درآستانه ی دوره                

. ای که تا پیدایش صنعت تحول عمیق دیگری نمی یابد، در عین حال برهه ای است که به انحالل روابط همخونی می پردازد                    
زان پس توالی نسل ها از گردونه ی چرخش ناب طبیعی خارج می شود تا به رویدادی جهت دار، به توالی قدرت ها، تبدیل                            

سالح اش نیز   .  زمان بی برگشت زمان کسی است که فرمانروایی می کند؛ و نخستین میزان اش وجود خاندان هاست                     .  گردد
اما این استقالل با استقالل      .  در نوشتار، زبان به کمال واقعیت مستقل وساطت اش در میان آگاهی ها می رسد                  .  نوشتار است 

با نوشتار، آگاهی ای پدید می آید که دیگر به                .  کلی قدرت جدا شده، به مثابه وساطتی که مؤسس جامعه است، یکی است                    
مکتوبات ».  حافظه ای غیر شخصی، که حافظه ی اداره گری جامعه است             :  رابطه ی بی واسطه ی زندگان منتقل نمی شود          

 (.نوالیس) «افکار دولت اند، بایگانی ها حافظه اش
132 

واقعه نگاری بیان زمان بی برگشت قدرت و نیز ابزاری است که پیشروی اراده گرایانه ی این زمان را بر مبانی مسیر قبلی                         
و باز به ورطه ی فراموشی علی        :  اش حفظ می کند، زیرا این سمت دهی زمانی با نیروی هر قدرت خاصی ساقط می گردد                  

توده هایی که در انقراض امپراتوری ها و        :  السویه ی تنها زمان چرخشی ای که توده های دهقانی می شناسند، سقوط می کند               
اما .  جهتی که داللت هم هست    :  صاحبان تاریخ به زمان سمت و معنایی داده اند      . گاه شماری های شان هیچ گاه تغییر نمی کنند

این تاریخ به طور مجزا پا می گیرد و از پا در می آید؛ عمق جامعه را مصون از تغییر می گذارد، زیرا درست آن چیزی                                 
از این جاست که تاریخ امپراتوری های شرق برای ما در تاریخ ادیان                 .  است که همچنان جدا شده از واقعیت مشترک است           

این گاه شماری های مضمحل چیزی باقی نگذاشته اند جز تاریخ ظاهرًا خودمختار اوهامی که پوشش آن                        :  خالصه می شود  
اربابانی که مالکیت خصوصی تاریخ را تحت حمایت اسطوره در اختیار دارند، آن را خود نخست به سیاق توهم در                        .  هاست

آن ها در چین و در مصر زمانی طوالنی انحصار نامیرایی روح را دارا بودند؛ همچنان که نخستین خاندان                            :  اختیار دارند 
اما این تصاحب موهوم اربابان در عین حال تمام               .  های به رسمیت شناخته شده ی آن ها نظم و ترتیب خیالی گذشته اند                        

وسعت گیری قدرت تاریخی واقعی شان با             .  تصاحب ممکن تاریخ مشترک و نیز تاریخ خودشان در آن لحظه هم هست                       
این همه ناشی از این امر ساده است که اربابان فقط به میزانی که                        .  عامیانه شدن تصاحب موهوم اسطوره ای توأم است            

تضمین اساطیری دوام زمان چرخشی را به عهده گرفتند، مانند آئین های فصلی امپراتوران چینی، خود نسبتًا از آن رهایی                           
 .یافتند
133 

گاه شماری خشک بی توضیح قدرت االهی شده ی در سخن با خادمان خویش که نمی خواهد جز به منزله ی اجرای زمینی                            
احکام اسطوره دریافته شود، تنها زمانی می تواند مرتفع گردد و به تاریخ آگاهانه تبدیل شود که مشارکت واقعی در تاریخ                               

از این مراوده ی عملی میان کسانی که خود را صاحبان زمان حال خاص می                      .  توسط گروه های گسترده زیسته شده باشد         
می آزمودند، زبان عام       –روزگارشان    –دانستند، و غنای کیفی حوادث را همچون فعالیت و جایی که در آن مأوا داشتند                         

آن هایی که برایشان زمان بی برگشت وجود دارد، هم چیز به یادماندنی را کشف می کنند                    .  مراوده ی تاریخی زاده می شود      
هروُدت هالی کارناسی در این جا نتایج تحقیق اش را ارائه می دهد تا زمان اعمال آدمیان را منسوخ                     »:هم تهدید فراموشی را   

 .«...نکند
134 

یونان برهه ی بحث و تفاهم میان          .  استداللی درباره ی تاریخ، به طور جدایی ناپذیر، همان استدالل درباره ی قدرت است                     
این برعکس اوضاع جاری در دولت استبدادی است که در آن             .  قدرت و تعویض قدرت، یعنی دموکراسی اربابان جامعه بود         

قدرت هرگز حساب های اش را جز با خودش تصفیه نمی کند، یعنی در ظلمات دست نیافتنی متمرکزترین نقطه اش، از                                   
با این حال، قدرت قسمت شده ی         .  طریق انقالب کاخی که توفیق یا شکست اش به یکسان آن ها را خارج از بحث می نهد                        

کمونته های یونانی فقط در خرج حیات اجتماعی، تولیدش همچنان به صورت جدا و ایستا بر عهده ی طبقه ی بندگان بود،                              
در افتراق کمونته های یونانی، و مبارزه برای بهره کشی از شهرهای بیگانه، اصل جدایی، که بنیان درونی هر      . وجود داشت

یونان، که زمانی رؤیای تاریخ جهانگیر در سر داشت، نه توانست در برابر تهاجم متحد شود،               . یک از آن ها بود، بیرونی شد
در یونان، زمان تاریخی آگاهانه شد، اما هنوز از به خود            .  نه حتی تقویم های موجود در شهرهای مستقل اش را وحدت بخشد            

 .آگاه شدن فاصله داشت
135 

پس از امحای اوضاع از لحاظ محلی که از آن کمونته های یونانی بود، پس روی اندیشه ی تاریخی غربی با بازسازی                                       
در درگیری مردمان مدیترانه، و در شکل گیری و انقراض دولت روم، دین های                     .  سازمان های اساطیری قدیم همراه نشد       

 .نیمه تاریخی پدید آمد که رفته رفته به عوامل بنیادی آگاهی جدید از زمان، و جوشن جدید قدرت جدا شده، مبدل گشت
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دین های توحیدی سازشی بود میان اسطوره و تاریخ، میان زمان چرخشی هنوز مستولی بر تولید و زمان بی برگشتی که                               

دین های برخاسته از یهودیت قبول عام و جهان شمول و انتزاعی                 .  مردمان در آن با هم مقابله و در هم ترکیب می شودند                
کل زمان به سوی     .  زمان بی برگشتی است که اینک صورتی دموکراتیزه و همگانی، منتها در عالم موهومات، یافته است                       

اما این جا هم در     .  این دین ها در خاک تاریخ زاده و مستقر شدند           .  «ملکوت خدا نزدیک است   »:رویداد نهایی سمت داده شده    
دین نیمه تاریخی نقطه ی عزیمت کیفی در زمان بر قرار می کند، مثل میالد مسیح،                 .  تقابل ریشه ای با تاریخ قرار می گیرند       

با باب کردن انباشتی واقعی که می تواند در اسالم به شکل یک فتح، و در                               –هجرت محمد، اما زمان بی برگشت اش              
همچون شمارش معکوسی در تفکر دینی سر و ته می                –مسیحیت دوره ی اصالح دین به صورت افزایش سرمایه در آید                 

ابدیت از زمان    [.  روز قیامت ]در زمانی رو به کاهش انتظار جهان راستین دیگر را کشیدن، انتظار واپسین داوری                       :  شود
عنصری است که بازگشت ناپذیری زمان را تنزل می دهد، و با قرار گرفتن                  .  چرخشی بیرون آمده و اینک آخرت آن است         

در آن سوی زمان بی برگشت عنصر ناب به موقعی که زمان چرخشی را در خود گرفته و فسخ کرده، تاریخ را در خود                                   
 «.و ما با زمانی که می گذرد وارد ابدیتی می شویم که نمی گذرد»:به قول بوسوئه. تاریخ حذف می کند
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قرون وسطا، آن جهان اساطیری ناتمامی که کمال اش را برون از خود داشت، برهه ای است که در آن تاریخ زمان چرخشی 

آن چه به طور فردی حق همه شناخته می شود نوعی            .  را، که هنوز تنظیم کننده ی بخش اصلی تولید است، واقعًا می فرساید             
زمان مندی بی برگشت است در توالی ایام زندگی، در زندگی به مثابه یک سفر، گذری بی برگشت در جهانی که معنای اش                          

زائر انسانی است که از این زمان چرخشی بیرون می آید تا به راستی آن مسافری باشد که هر کس نشانی از : جای دگر است
زندگی شخصی تاریخی تحقق خود را همچنان در سپهر قدرت، در شرکت در مبارزاتی به رهبری قدرت، و در                               .  اوست

مبارزاتی بر سر قدرت می یابد؛ اما تحت تأثیر یکپارچگی عمومی زمان جهت یافته ی عصر مسیحی، در جهانی از اعتماد                          
مسلحانه، که بازی اربابان در آن بر گرد وفاداری و انکار وفاداری معهود می چرخد، زمان بی برگشت قدرت میان بی                                   

ساختار تشکالتی ارتش فاتح بدان گونه که در مدت فتح             »این جامعه ی فئودالی، زاده ی تالقی        .  نهایت چیز قسمت شده است     
که زبان مذهبی را میان کلیسا و قدرت             –(  ایدئولوژی آلمانی )«نیروهای مولد یافت شده در کشور مفتوح        »و    «توسعه یافت 

دولتی تقسیم کرد، که به نوبه ی خود در مناسبات پیچیده ی خان ساالری و مباشری در خراج امالک روستایی و مناطق                                   
در این تنوع حیات ممکن تاریخی، زمان بی برگشتی که عمق جامعه را ناخودآگاهانه در می                  .  شهری زیر تقسیماتی می یافت    

آزمایش   –نوردید، زمان زیسته و تجربی بورژوازی در تولید کاالها، احداث و گسترش شهرها، کشف تجاری کره ی زمین                      
آرام آرام به صورت کار نامعلوم دوران بروز کرد،          –گری پراتیکی که سازمان اساطیری کیهان را برای همیشه ویران کرد 

 .به هنگامی که اقدام بزرگ تاریخی و رسمی این جهان با جنگ های صلیبی شکست خورده بود
138 

با افول قرون وسطا، آگاهی وابسته به نظم قدیم زمان بی برگشت مستولی بر جامعه را به شکل وسواس مرگ احساس می                              
این مالیخولیای انحالل جهان است، آخرین جهانی که در آن امنیت اسطوره هنوز متعادل کننده ی تاریخ بود؛ و برای این                 . کند

شورش های بزرگ دهقانان اروپا در ضمن تالش اش آن ها در . مالیخولیا هر چیز زمینی فقط به سوی تباهی خویش می رود
پاسخ به تاریخی بود که داشت آن ها را از قعر خواب پدرساالرانه ای که با قیمومت فئودالی تأمین می شد به زور بیرون می                

این همان اتوپیای هزاره باور تحقق بهشت بر روی زمین است که سرلوحه اش را از چیزی می گیرد که خاستگاه دین                         .  کشد
نیمه تاریخی بود، آن گاه که جماعت مسیحی، مانند مسیحا باوری اصل و تبارشان، در پاسخ به آشوب و ادبار زمانه، تحقق                            
قریب الوقوع ملوک خدا را انتظار می کشیدند و عاملی از اظطراب و بر اندازی در جامعه ی عتیق به عوامل دیگر می                                   

مسیحیت با سهیم شدن در قدرت درون امپراتوری آن چه را که از این امید و آرزو باقی مانده بود به عنوان خرافه                           .  افزایدند
چنین است معنای اظهار نظر آگوستین، این کهن الگوی همه ی رضایت نامه های ایدئولوژی مدرن، و                    :  ی ساده تکذیب کرد   

شورش اجتماعی دهقانان    .  بنا به این نظر، دیر زمانی است که در کلیسای مستقر ملکوتی که گفته بودند تحقق یافته است                             
اما هزاره باوری در جهان تاریخی       .  هزاره باور طبعًا در وهله ی نخست به صورت خواست تخریب کلیسا تعریف می شود                 

تعقیب در  [  Norman Cohn]این آرزوهای انقالبی مدرن نیست، آن گونه که نورمن کوهن            .  می بالد و نه بر بستر اسطوره        
کاماًل برعکس، این هزاره باوری یا      .  خیال می کند نشان داده، که دنباله ی غیر عقالنی شور دینی هزاره باوری است                  هزاره

مبارزه ی طبقاتی انقالبی ای برای آخرین بار به زبان دین حرف می زند است که از همان زمان گرایش مدرن انقالبی است،    
هزاره باوران باید شکست می خوردند زیرا قادر نبودند به . گرایشی که هنوز فاقد آگاهی از وجود صرفًا تاریخی خویش است

این که آن ها برای دست به عمل زدن منتظر عالمت بیرونی تصمیم خدا هستند، ترجمان           . انقالب همچون کنش خویش بنگرند
طبقه ی دهقان نمی     .  فکری عملی است که در آن دهقانان شورشی از سران تعیین شده ی بیرون از خود پیروی می کنند                             

چون این طبقه در عمل آگاهی       :  توانست از کارکرد جامعه و شیوه ی پیش بردن مبارزه ی خود آگاهی درستی به دست آورد                   
خود فاقد این شرایط وحدت بود، پس بر مبنای تصویر خیالی بهشت زمینی پروژه اش را بیان کرد و جنگ های اش را به                                

 .پیش برد
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تصاحب نوین زندگی تاریخی، رنسانس که گذشته و حق خود را در روزگار باستان می یابد، حامل گسست شادمانه از ابدیت                       
زمان بی برگشت او زمان انباشت بی پایان شناخت هاست، و آگاهی تاریخی حاصل از تجربه ی کمونته های                                          :  است

دموکراتیک و قوایی که ویران شان می کنند، می رود تا با ماکیاول استدالل درباه ی قدرت نامقدس شده را از سر گیرد و                                 
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در حیات سرشار شهرهای ایتالیا، در هنر جشن گرفتن، نشانه ی زندگی لذت بردن از گذر                          .  ناگفتنی های دولت را بگوید      
همان روح  »ترانه ی لوران دو مدیسی، که بورکهارت آن را بیان         .  اما خود این لذت از گذر می بایست گذرا باشد     . زمان است

که چنین    –چه زیباست، جوانی     »:  می داند، مدیحه ای است که این جشن زودشکن تاریخ در وصف خویش گفته                   «رنسانس
 «.زودگذر است
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روند دائم انحصاری کردن زندگی تاریخی توسط دولت پادشاهی مطلقه، که شکل گذار به سوی سلطه یابی کامل طبقه ی                                

آن چه بورژوازی بدان متصل      .  بورژواست، زمان بی برگشت جدید بورژوازی را در چهره ی حقیقی اش پدیدار می سازد                   
با بورژوازی، کار تبدیل شد به کاری که           .  است، زمان کار است، که برای نخستین بار از گردونه ی چرخش رهایی یافته                   

و همین  .  بورژوازی نخستین طبقه ی مسلطی است که برای اش کار ارزش است                    .  شرایط تاریخی را دگرگون می سازد         
بورژوازی که هر گونه امتیازی را حذف می کند، و هیچ گونه ارزشی را به رسمیت نمی شناسد مگر آن که حاصل بهره                                
کشی از کار باشد، ارزش خودش را، به مثابه طبقه ی مسلط، با ارزش کار یکی ساخته و از پیشرفت کار پیشرفت خودش را  

طبقه ای که به انباشت کاال و سرمایه می پردازد پیوسته با تغییر دادن کار و لگام گسیخته کردن قابلیت تولیدی                               .  می سازد 
اکنون دیگر هر نوع زندگی اجتماعی در فقر تزئینی دربار، زیور اداره گری دولتی سردی که                   .  طبیعت را هم تغییر می دهد      

به اوج خود می رسد، متمرکز شده؛ و هر نوع آزادی خاص تاریخی ناگزیر به نضییع خود رضایت داده                         «حرفه شاهی »در
آزادی فئودال ها در بازی زمانی بی برگشت شان در آخرین نبردهای ناکام آن در جنگ فروند، یا قیام اسکاتلندی ها                            .  است

 .ادوارد، از بین رفت -برای چارلز
141 

پیروزی بورژوازی پیروزی زمان عمیقاً  تاریخی است، زیرا زمان تولید اقتصادی ای است که جامعه را دائماً  و از بیخ و                            
تا زمانی که تولید کشتگری همچنان کار اصلی است، زمان چرخشی، که وجودش در عمق جامعه                        .  بن دگرگون می سازد    

اما زمان بی برگشت اقتصاد       .  باقی است، نیروهای ائتالف یافته ی سنت را، که مانع این روند خواهند شد، تغذیه می کند                          
تاریخی که تا آن هنگام فقط همچون پویش افراد طبقه ی            .  بورژوایی این بازماندگان را در سرتاسر جهان ریشه کن می سازد           

مسلط ظاهر شده، و بنابراین همچون تاریخی رویداد نگار نوشته شده بود، اینک همچون حرکت عمومی دریافته می شود، و                       
تاریخی که پایه ی خود را در اقتصاد سیاسی کشف می کند اکنون از وجود                 .  در این حرکت سهمگین افراد قربانی می گردند        

تنها چیزی  .  چیزی باخبر است که ناخودآگاه اش بود، اما با این حال هنوز ناخودآگاهی مانده که او قادر به توضیح اش نیست                       
 .که اقتصاد کاالیی دموکراتیزه کرده همین پیش تاریخ کور و جبر جدید است که هیچ کس بر آن چیره نمی شود

142 
پیروزی زمان بی برگشت در ضمن . تاریخی که در تمامی ژرفای جامعه حضور دارد به سوی گم شدن در سطح آن می رود

. دگردیسی اش به زمان چیزهاست، از آن رو که سالح پیروزی اش دقیقاً  تولید زنجیره ای اشیا طبق قوانین کاال بوده است                            
بنابراین محصول اصلی ای که توسعه ی اقتصادی کمیابی تجملی اش را به مصرف متداول تبدیل کرده تاریخ است، منتها به                       

در حالی که زمان چرخشی        .  مثابه تاریخ روند انتزاعی چیزها، روندی که بر هرگونه کاربردی کیفی زندگی غالب است                       
پیشین بخش فزاینده ای از زمان تاریخی زیسته شده توسط افراد و گروه ها را تحمل می کرد، سلطه ی زمان بی برگشت به                            

 .سوی حذف اجتماعی این زمان زیسته شده می رود
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به این ترتیب، بورژوازی زمان تاریخی بی برگشت را به جامعه شناسانده و تحمیل کرده است، اما کاربرد آن را توسط                                    
، زیرا طبقه ی صاحبان اقتصادی، که نمی تواند با          «ماده ی تاریخ وجود داشت، اما دیگر وجود ندارد     ». جامعه قبول نمی کند

تاریخی اقتصادی قطع رابطه کند، در عین حال باید هرگونه استفاده ی بی برگشت دیگر از زمان را همچون تهدیدی بی                                  
طبقه ی مسلط، متشکل از متخصصان تصاحب چیزها، که خود از این طریق در تصاحب چیزهایند، باید            . واسطه واپس براند

برای نخستین بار فرد زحمت      .  سرنوشت خود را به حفظ این تاریخ شیئی شده، به مداومت سکون جدید در تاریخ، پیوند زند                    
کش، در پایه ی جامعه، از لحاظ مادی با تاریخ بیگانه نیست، چرا که اکنون پویش بی برگشت جامعه از طریق پایه اش انجام        

پرولتاریا، در مطالبه ی زیستن زمان تاریخی ای که می سازد، کانون فراموش ناشدنی طرح انقالبی اش را می                           .  می گیرد 
یابد و بس، و هر یک از اقدام های اجرایی تا کنون در هم شکسته شده ی این طرح نشانگر عزیمت گاهی ممکن در جهت                                 

 .حیات تازه ی تاریخی است
144 

جمهوری معرفی    1زمان بی برگشت بورژوازی ارباب قدرت خود را نخست تحت نام خویش، همچون مبدایی مطلق، سال                      
اما ایدئولوژی انقالبی آزادی عام، که آخرین باقیمانده های سازمان اساطیری ارزش و هر نوع سنت جامعه را در هم                          .  کرد

آزادی تعمیم یافته ی    :  کوبیده بود، از همان هنگام دم خروس خواست و روی واقعی اش را از زیر قبای رومی اش نشان داد                      
آزادی کاال، آن گاه با این کشف که برای استقرار حاکمیت ناب خویش باید انفعالی را که ناگذیر از بنیاد متزلزل                                  .  تجارت

پس (.  کاپیتال)«شایسته ترین مکمل مذهبی خود را در مسیحیت با کیش انسان انتزاعی اش می یابد                      »ساخته بود احیا کند،       
پس از آن که تقویم بورژوازی      :  بورژوازی با این مذهب پیمان سازشی بست که در نحوه ی ارائه ی زمان نیز بیان می گردد                  

 .کنار نهاده شد، بار دیگر زمان بی برگشت اش در قالب عصر مسیحی همراه با ادامه ی توالی آن ریخته شد
145 

از آن رو که جهان سراسر زیر توسعه ی این             .  با توسعه ی کاپیتالیسم، زمان بی برگشت به طور جهانی یکدست شده است                 



2۶ 

 جامعه نمايش                                                                                                         گي دبور

اما این تاریخ که همه جا همزمان یک چیز است، هنوز جز               .  زمان گرد آمده، تاریخ جهان شمول به واقعیت مبدل شده است             
آن چه بر تمام این سیاره به هیئت حال و روز یکسان نمودار می شود، زمان تولید                                .  امتناع درون تاریخی تاریخ نیست       

زمان بی برگشت یکدست شده، زمان بازار جهانی، و در                  .  اقتصادی است که در قطعات انتزاعی برابر بریده شده است                 
 .نتیجه، زمان نمایش جهانی است

146 
هم از این رو، زمانی که به طور رسمی در تمام گستره ی . زمان بی برگشت تولید در وهله ی نخست میزان کاالهاست

جهان به عنوان زمان عام جامعه ابراز می شود، چون فقط بر منافع تخصصی تشکیل دهنده اش داللت دارد، فقط یک زمان 
  .خاص است
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 زمان نمایشی. شش

 
 .ما را هیچ مایملکی نیست جز زمان، که از نعمت اش همانان برخوردارند که هیچ سرایی ندارند

 (بالتازار گراسیان ) 
 

147 
انتزاع زمان بی برگشتی است که همه ی اجزای اش             .  کاال، انباشت بی کران از فواصل هم ارز است            –زمان تولید، زمان     

این زمان، در تمام واقعیت عملی خود، همان چیزی است           .  می یابد یگانه برابری کمی خود را از روی زمان سنج ثابت کنند              
زمان همه چیز است و انسان هیچ، یا          »کاالست که   –در این سلطه ی اجتماعی کار        .  که در خصلت مبادله شدنی خود هست       

میدان »این زمانی است بی ارزش شده، شکل کاماًل وارونه ی زمان به مثابه                      .  (فقر فرانسه )«حداکثر الشه ی زمان است       
 .«توسعه ی انسانی

148 
زمان عام ناتوسعه یافتگی انسانی به هیئت تکمیلی زمان قابل مصرف نیز وجود دارد که بر مبنای این تولید معین همچون                              

 .زمانی شبه چرخشی به سوی زندگی روزمره ی جامعه باز می گردد
149 

کاالی تولید است، و حامل خصائل اساسی آن، یعنی               –زمان شبه چرخشی در واقع فقط تغییر قیافه ی قابل مصرف زمان                  
اما به عنوان محصول فرعی زمان به کار رفته در ایجاد حفظ عقب ماندگی                 .  آحاد همگن قابل مبادله و حذف بعد کیفی است          

زندگی ملموس روزمره این زمان شبه چرخشی باید حامل شبه ارزش گذاری ها بوده و ظاهری از توالی لحضات فردی                                
 .کاذب داشته باشد

151 
زمان شبه چرخشی، زمان مصرف بقای اقتصادی مدرن است، بقای افزایش یافته ای که در آن زیسته ی روزانه همچنان                               
محروم از تصمیم و در انقیاد است، آن هم نه دیگر در انقیاد نظم طبیعی بلکه در انقیاد شبه طبیعت کار از بیگانه؛ و در نتیجه     

زمان شبه   .  این زمان طبیعتًا آن ریتم چرخش قدیمی ای را که تنظیم کننده ی بقای جوامع پیشاصنعتی بود باز می یابد                                       
روز و  :  چرخشی هم به اثرات طبیعی بازمانده از زمان چرخشی تکیه می کند و هم از آن ها ترکیبات جدید مشابه می سازد                         

 .شب، کار و استراحت هفتگی، بازگشت از ایام مرخصی
151 

زمانی که پایه اش در تولید کاالهاست، خود کاالیی             .  زمان شبه چرخشی زمانی است که بر اثر صنعت دگرگون شده است                
قابل مصرف است، که هر آن چه را که سابقًا، در فاز انحالل جامعه ی وحدت مند قدیم، به صورت زندگی خصوصی،                                    

کل زمان قابل مصرف جامعه ی مدرن نهایتًا          .  زندگی اقتصادی، زندگی سیاسی، از هم متمایز شده بود، یکجا گرد می آورد               
همچون ماده ی اولیه ی محصوالت جدید مختلف الشکلی که به صورت برنامه های زمانی اجتماعًا سازمان یافته بر جامعه                          

محصولی که به فالن شکل، که آن را در خور مصرف می سازد، موجود است، به نوبه ی                         ».  غالب اند، پرداخته می شود     
 (.کاپیتال)«خود می تواند در عین حال به ماده ی اولیه ی محصول دیگری نیز تبدیل شود

152 
می رود، و هر       «کاماًل مجهز »سرمایه داری متمرکز، در پیشرفته ترین شاخه ی خود، به سمت فروش بلوک های زمانی                     

. یک از این بلوک ها کاالی یکچپارچه ی واحدی را تشکیل می دهند که تعدادی کاالی مختلف را در خود ادغام کرده است                            
، برای محاسبه ی مسکن نمایشی،        «کلی»و تفریحات، فرمول پرداخت      «خدمات»چنین است که، در اقتصاد رو به گسترش          

محاورات »شبه گردش های دست جمعی در تعطیالت، آبونمان مصرف فرهنگی، حتی فروش معاشرت به صورت                                        
این نوع کاالی نمایشی، که مسلمًا نمی تواند جز به مقتضای                    .  پدیدار می گردد     «مالقات با شخصیت ها     »و    «شورانگیز

قحطی فزاینده ی واقعیات مربوطه اش اعتبار یابد، چون به طور قسطی قابل پرداخت است، مسلماًً در میان اجناس پیشتاز                             
 .فروشندگی مدرن هم قرار می گیرد

153 
زمان شبه چرخشی قابل مصرف، هم به مثابه زمان مصرف تصاویر، در معنای محدودش، و هم به مثابه تصویر مصرف                           

زمان مصرف تصاویر، این واسط همه ی کاالها، هم حوزه ای است که                      .  زمان، در تمام وسعت آن، زمان نمایشی است            
ابزارهای نمایش در آن کاماًل به کار گرفته می شود، و هم هدفی است که این ابزارها مجموعًا به مثابه جایگاه و چهره ی                                  

از   –می دانیم که وقت کشی، که جامعه ی مدرن دائمًا در پی آن است                         :  اصلی همه ی مصارف خاص عرضه می کنند            
ترجمان مسلم خود را برای مردم آمریکا در این امر می یابد که                  –سرعت حمل و نقل گرفته تا استفاده از سوپ های آماده               

از سوی دیگر، تصویر     .  فقط نظاره ی تلویزیون به طور متوسط روزانه بین سه تا شش ساعت آن ها را مشغول می کند                             
اجتماعی مصرف زمان منحصرًا زیر سلطه ی لحظه ی تفریحات و تعطیالت است، لحظه هایی که همچون هر کاالی                                     

این کاال در این جا تصریحًا همچون لحظه ی         .  نمایشی، با فاصله بازنمود شده و بنا به فرض مسلم مطلوب محسوب می شوند              
اما درست در همین لحظه های مختص زندگی         .  زندگی واقعی که بایستی منتظر بازگشت چرخشی آن بود، عرضه می گردد             
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آن چه  .  هم باز این نمایش است که، با رسیدن به درجه ای شدیدتر، خود را در معرض تماشا می گذارد و بازتولید می گردد                          
 .همچون زندگی واقعی بازنموده شده بود صرفًا همچون زندگی به طور واقعی تر نمایشی بروز می کند

154 
این دوران، که زمان خود را به مثابه زمانی اساسًا مبتنی بر بازگشت شتابان جشن های متعدد به خود نشان می دهد، دوران                           

آن چه، در زمان چرخشی، لحظه ی مشارکت کمونته در خرج تجملی زندگی بود، برای جامعه ی فاقد کمونته . بی جشن است
چون شبه جشن های عوامانه اش، همچون مضحکه هایی از دیالوگ و دهش، برانگیزنده ی خرج                  .  و بی تجمل ناممکن است    

در .  اقتصادی بیشترند، جز دلسردی ای که همواره با قول و قرار دلسردی بعدی جبران می شود چیزی به همراه نمی آورند                        
تبلیغ زمان جانشین واقعیت    .  نمایش، زمان بقای مدرن باید به همان شدت که ارزش کاربردش پایین آمده تفاخرش را باال برد                   

 .زمان شده است
155 

مصرف زمان چرخشی جوامع قدیم با کار واقعی این جوامع سازگاری داشت، حال آن که مصرف شبه چرخشی اقتصادی                           
و به طور واقعی زیسته      .  زمان چرخشی زمان توهم راکد بود      .  توسعه یافته با زمان بی برگشت انتزاعی تولیدش تضاد دارد            

 .می شد، در صورتی که زمان نمایشی، زمان واقعیت متغیر است و به طور موهوم زیسته می شود
156 

آن چه در فرایند تولید چیزها همیشه تازگی دارد در مصرف غایب است، مصرفی که همچنان بازگشت گسترش یافته ی                                 
 .از آن رو که کار مرده مدام بر کار زنده غالب است، در زمان نمایشی گذشته بر اکنون غلبه دارد. همان است

157 
از شبه حوادثی که در درام          .  حیات فردی، به مثابه سوی دیگر همان نقصان حیات تاریخی عام، هنوز فاقد تاریخ است                           

پردازی نمایشی در ازدحام اند، و با هر تکان دم و دستگاه نمایشی در تورم جایگزینی شتاب زدهی شان گم می شوند، کسانی                   
از طرف دیگر، آن چه واقعًا زیسته شده، با زمان بی برگشت رسمی جامعه بی                       .  مطلع می گردند که آن ها را نزیسته اند            

این زیسته ی فردی زندگی       .  رابطه، و با ریتم شبه چرخشی محصول فرعی قابل مصرف این زمان در تقابل مستقیم است                       
. روزمره ی جدا شده فاقد زبان و مفهوم مانده و به گذشته ی خود که در هیچ کجا به امانت ثبت نشده دسترسی انتقادی ندارد                            

این زیسته ی فردی ارتباط برقرار نمی سازد و فهمیده نشده و فراموش گشته مقهور یاد کاذب نمایشی چیزهای نایادماندنی                             
 .است
158 

نمایش، به مثابه سازمان اجتماعی کنونی فلج شدگی تاریخ و حافظه، و انصراف از تاریخی که بر پایه ی زمان تاریخی بنا                             
 .می گردد، آگاهی کاذب از زمان است

159 
کاال مصادره ی خشن زمان شان بوده         –زمان  «آزاد»شرط مقدم رساندن زحمت کشان به مقام تولید کننده و مصرف کننده ی

 .بازگشت نمایشی زمان فقط بر مبنای این نخستین سلب تصاحب تولید کننده ممکن گردید. است
161 

بخش بیولوژیکی غیر قابل عدولی که، چه در وابستگی به چرخش طبیعی خواب و بیداری و چه در بدیهی بودن زمان بی                              
برگشت فردی فرسایش زندگی، در کار باقی می ماند، از لحاظ تولید مدرن صرفًا فرعی و حاشیه ای است؛ و بدین عنوان به                        
این عوامل در اعالنیه های رسمی روند تولید و جوایز قابل مصرفی که ترجمه ی قابل دسترسی این پیروزی بی وقفه است،                         

آگاهی تماشاگرانه، که در مرکز قلب شده ی روند جهان اش راکد مانده، دیگر زندگی خود را همچون                             .  اعتنایی نمی شود   
آن که از خرج کردن زندگی اش صرف نظر کرده دیگر نباید به                  .  گذرگاهی به سوی تحقق یابی و مرگ خویش نمی نگرد            

تبلیغ بیمه های زندگی فقط این را القا می کند که مردن، بدون از پیش بیمه کردن تنظیم سیستم پس از                         .  مرگ خود اقرار کند   
شیوه ی آمریکایی مردن بر توانایی خود در حفظ             American way of deathاین ضایعه ی اقتصادی، جرم است؛ و تبلیغ           

در تمام جبهه ی بمباران های تبلیغاتی دیگر نیز پیر شدن               .  بیشترین مقدار ظواهر زندگی در این رویارویی تأکید می ورزد            
ترتیب داد، سرمایه داری که به هرحال چون حقیرانه به              «سرمایه داری جوانی   »باید برای هر کس یک     .  اصاًل ممنوع است  

این غیاب اجتماعی مرگ با غیاب اجتماعی . کار رفته نمی تواند مدعی احراز واقعیت مداوم و اندوختنی سرمایه ی مالی باشد
 .زندگی یکی است

161 
زمان، همان گونه که هگل نشان داده، از خود بیگانگی الزم است، محیطی است که سوژه با گم شدن در آن تحقق می یابد،                              

اما از خود بیگانگی غالبی که بر تولید کننده ی اکنون بیگانه               .  می شود تا به حقیقت خویش تبدیل شود         [  دیگری]تبدیل به غیر  
در این از خود بیگانگی مکانی، جامعه ای که سوژه و فعالیتی را که                 .  عارض می شود، درست در قطب مخالف قرار دارد          

از خود بیگانگی ای است که امکانات از خود     . از او می رباید از ریشه جدا می کند، او را نخست از زمان اش جدا می سازد
 .بیگانگی زنده در زمان را ممنوع و منجمد ساخته است

162 
در پس مدهای ظاهری ای که بر سطح ُمهمل زمان شبه چرخشی نظاره شد الغا و احیا می شوند، سبک سترگ دوران                                        

 .همواره در آن چه با ضرورت آشکار و نهان انقالب جهت می یابد نهفته است
163 
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آن چه  .  پایه ی طبیعی زمان، داده ی محسوس جاری بودن زمان، با موجودیت یافتن برای انسان انسانی و اجتماعی می شود                     
تاکنون زمان را به صورت زمان چرخشی و زمان جداگانه ی بی برگشت تولید اقتصادی انسانی و همچنین غیر انسانی کرده                 

پروژه ی انقالبی جامعه ی بی طبقه، زندگی تاریخی             .  است، وضع محدود پراتیک انسانی و مراحل متفاوت کار بوده است               
تعمیم یافته، پروژه ی زوال میزان اجتماعی زمان به سود الگوی بازیگوشانه شامل زمان بی برگشت افراد و گروه هاست،                           

این برنامه ی تحقق تام کمونیسم است که، در              .  حضوری همزمان دارند   [  فدره]الگویی که در آن زمان های مستقل مؤتلف           
 .را از میان بر می دارد «هر چیز موجود مستقل از افراد»حیطه ی زمان، 

164 
 .جهان دیگر صاحب رؤیایی از زمان شده که برای زیستن آن به طور واقعی باید صاحب آگاهی از آن شود
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 [عمران منطقه]آمایش سرزمین. هفت

 
و آن کس که سرور شهری مأنوس با راه و رسم آزاد زیستن می گردد، زنهار که اگر شهر را ویران نکند به دست شهر                                     
ویران گردد، زیرا نام آزادی و رسوم دیرینه اش همواره پناه یاغی گری های شهر بوده، همان چیزی که هرگز نه با گذشت                           

هر کار و تدبیری هم فراهم آید باز ساکنان شهر این نام و رسوم را فراموش                      .  زمان فراموش می شود نه با هیچ کار نیکی           
 ...نخواهند کرد، مگر آن که بیرون رانده و پراکنده شوند

 (شهریار) ماکیاول، 
 

165 
این یکپارچه سازی   .  تولید کاپیتالیستی فضا را، که دیگر به جوامع بیرونی محدود نمی شود، یکپارچه و یکدست ساخته است                   

انباشت کاالهای سری تولید شده برای فضای انتزاعی بازار،            .  در عین حال فرایندی گسترده و فشرده از مبتذل سازی است             
همان گونه که جبرًا همه ی موانع منطقه ای و قانونی و تمام محدودیت های صنفی قرون وسطایی ای را که حافظ کیفیت                                   

توپخانه ی سنگینی که همه      .  تولید پیشه ورانه بود در هم شکست، خودمختاری و کیفیت مکان ها را نیز الزامًا منحل ساخت                     
 .ی دیوار چین را برانداخت، همین توان همگون سازی بود

166 
از آن پس برای هر دم با خود یکسان تر شدن و نزدیک شدن به یکنواختی راکد است که فضای آزاد کاال مدام تغییر می کند                             

 .و بازسازی می شود
167 

 .این جامعه که فاصله ی جغرافیایی را از میان بر می دارد، فاصله را از درون به حیث جدایی نمایشی در میان می گیرد
168 

تردد انسانی به مثابه مصرف، توریسم، این محصول فرعی تردد کاالها، از بنیاد در تفریحی خالصه می شود که عبارت                               
راه اندازی اقتصادی آمد و شد به جاهای متفاوت فی نفسه                 .  است از رفتن و بازدید کردن از آن چه پیش افتاده شده است                    

همان مدرنیزه کردنی که زمان را از سفر ستانیده، واقعیت مکان فضا را هم از آن سلب کرده                         .  ضامن هم ارزی آن هاست     
 .است
169 

جامعه ای که تمام اطراف خود را شکل و قالب می دهد، برای عمل آوردن پایه ی عینی این مجموعه تکالیف تکنیک                                          
شهرسازی تصاحب محیط طبیعی و انسانی توسط               .  مخصوص اش را که همان منطقه ی اوست بر قرار ساخته است                         

کاپیتالیسم است، که با توسعه ای که منطقًا در سلطه گری مطلق می یابد، اکنون می تواند و می یابد تمامی فضا را همچون                               
 .دکور خویش باز آرایی کند

171 
با استفاده از     –ضرورت کاپیتالیستی ای را که به صورت یخ وارگی مرئی زندگی در شهر سازی برآورده شده، می توان                          

 .بیان کرد «فراشد مضطرب در توالی زمان»بر «همزیستی آسوده ی مکان»همچون سیطره ی مطلق –عبارات هگلی 
171 

اگرچه همه ی قوای تکنیکی اقتصاد کاپیتالیستی را باید همچون عواملی جدایی ساز دریافت، اما شهر سازی تجهیز پایگاه                              
 .عمومی این عوامل آمایش مناسب رشدشان، و اصاًل تکنیک جدایی است

172 
حفظ اتم وارگی زحمت     :  شهر سازی انجام دادن مدرن وظیفه بی وقفه ای است که قدرت طبقاتی را محفوظ نگاه می دارد                          

شهر سازی میدان مطلوب مبارزه ی دائمی شد        .  کشانی که شرایط شهری تولید آن ها را به طور خطرناکی مجتمع ساخته بود              
تالش همه ی قدرت های مستقر، بر مبنای تجارت انقالب               .  که باید علیه تمام جوانب این امکان آشنایی صورت می گرفت               

 Lewis]لوئیس مامفورد .  فرانسه، برای افزایش وسایل حفظ نظم در خیابان، سرانجام در حذف خیابان به اوج خود می رسد                   

Mumford  ]           با وسایل ارتباط توده ای در           »:  می نویسد     «جهانی زین پس یکطرفه      »در شهر در گذر تاریخ، با توصیف
اما روند عام ایجاد انزوا، که واقعیت شهر          .  «مسافت های زیاد، معلوم شد که جدا سازی مردم وسیله کنترل مؤثرتری است                

سازی است، در عین حال باید براساس ضرورت های قابل برنامه ریزی تولید و مصرف شامل نوعی ادغام مجدد کنترل                              
ادغام شوندگی در سیستم باید افرادی منزوی شده را به حیث افرادی با هم منزوی باز در خود                   .  شده ی زحمت کشان هم باشد     

، همگی   «مجتمع های بزرگ    »هم کارخانه ها و هم خانه های فرهنگی، هم دهکده های ویژه ی تعطیالت و هم                               :  بگیرد
مخصوصًا در راستای مقاصد آن شبه کلکتیویته ای سازمان یافته اند که فرد منزوی را نیز در سلول خانوادگی همراهی می                         

کاربرد تعمیم یافته ی گیرنده های پیام نمایشی سبب می شود که انزوای چنین فردی مملو از تصاویر غالب باشد،                                      :  کند
 .تصاویری که توان کامل شان را فقط از این نزوا کسب می کنند

173 
برای نخستین بار معماری جدید، امری که در هر یک از دوره های پیشین مختص ارضای طبقات مسلط بود، مستقیمًا برای                         
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فقر و فالکت ساختگی و گسترش غول آسای این تجربه ی جدید مسکن سازی مجموعًا از خصلت                    .  فقدان به وجود آمده است    
بدیهی است که تصمیم گیری       .  انبوه وار آن منشأ می گیرد که توأمان متأثر از مقصد و شرایط مدرن ساختمان سازی است                        

مقتدرانه، که از طریق آمایش سرزمین به طور انتزاعی آن را به سرزمین انتزاع تبدیل می کند، در مرکز این شرایط قرار                            
همین نوع معماری به مثابه زمینه ی مناسب برای کاشتن نوع جدیدی از هستی اجتماعی، با شروع صنعتی شدن                                   .  دارد

از حد گذشته بودن رشد قدرت مادی جامعه، و در             .  کشورهایی که از این لحاظ عقب مانده اند، در همه جا پدیدار می گردد                 
تأخیر بودن سلطه ی آگاهانه بر این قدرت، در شهر سازی نیز به همان وضوحی عیان است که در مسائل مربوط به                                           

 –که اکنون دیگر به امکان دست بردن در خصوصیات ارثی هم رسیده است             –تسلیحات دما هسته ای یا مرتبط به زاد و ولد 
 .برمالست

174 
توده های بی شکل     »برهه ی کنونی برهه ی ویرانگری محیط شهری است ترکش انفجار شهرها بر روی دهات پوشیده از                        

دیکتاتوری اتومبیل، این فرآورده ی       .  ، به طور بی واسطه تابع الزامات مصرف است             (لوئیس مامفورد )«تفاله های شهری   
پیشتاز و سرمشق نخستین فاز وفور کاالیی، با سلطه ی بزرگراه، که مراکز قدیمی را از جا کنده و پراکندگی همواره                                         

در عین حال، مقاطع باز سازمان دهی ناتمام شهری به طور گذرا بر                       .  شدیدتری می طلبد، بر زمینه ی جامعه حک شد              
یعنی سوپر مارکت های غول پیکری که بر زمین بایر بر سکوی یک پارکینگ بنا شده اند قطب                       «کارخانه های توزیع  »گرد

می بندند؛ و این معابد مصرف شتابان نیز خود در روند مرکز گریز در حال گریزند، روندی که آن ها را باز دورتر می                                   
اما سازمان دهی تکنیکی مصرف      .  راند زیرا به مرور با احیای جزئی مجتمع به مراکز ثانوی پر ازدحامی تبدیل می شوند                     

 .فقط سرلوحه ی آن انحالل عامی است که بدین سان شهر را به تحلیل بردن خود کشانده است
175 

روستا توسعه یافته، به مرحله ای از توفیق نائل شده که این دو وجه را                     –تاریخ اقتصادی، که سراسر بر محور تقابل شهر           
فلج شدگی کنونی توسعه ی تام تاریخی به سود پیگیری روند مستقل اقتصاد به تنهایی، مقطع از میان                    .  توأمان باطل می سازد   

فرسایش متقابل شهر و    .  رفتن شهر و روستا را نه به فراگذری از انشعاب شان بلکه به فروپاشی همزمان شان تبدیل می کند                     
روستا، این محصول نقصان روند تاریخی ای که واقعیت شهری موجود قاعدتًا می بایست از طریق آن مرتفع گردد، در                                  

 .ملغمه ی التقاتی عناصر از هم گسیخته ی آن ها که پیشرفته ترین مناطق صنعتی را فرا پوشانده پدیدار می شود
176 

مارکس یکی از     .  تاریخ جهان شمول در شهرها زاده شد و در برهه ی پیروزی قطعی شهر بر روستا به بلوغ رسید                                       
، شهری که هوای اش     «بورژوازی روستا را به انقیاد شهر در آورد       »بزرگترین شایستگی های بورژوازی را این می داند که     

اما اگر تاریخ شهر تاریخ آزادی بوده، تاریخ جباریت و دستگاه اداری دولتی هم بوده، دستگاهی که توأم با . رهایی بخش است
شهر میانجای  .  شهر تاکنون فقط میدان نبرد برای آزادی تاریخی بوده، و نه تصاحب آن                 .  روستا شهر را هم کنترل می کند        

بنابراین گرایش کنونی به انحالل و          .  تاریخ است، زیرا هم محل تمرکزیابی قدرت اجتماعی و هم آگاهی از گذشته است                         
استهالک شهر بیان دیگری است از تأخیر در ایجاد تبعیت اقتصاد از آگاهی تاریخی، تأخیر در ایجاد وحدت جامعه به گونه                           

 .ای که قوای برکنده از خودش را دوباره به دست آورد
177 
شهر سازی با ویران کردن شهرها به        (.  ایدئولوژی آلمانی )«روستا درست خالف این امر، انزوا و جدایی را نشان می دهد             »

باز سازی شبه روستایی می پردازد که در آن هم روابط طبیعی روستای قدیم و هم روابط اجتماعی مستقیم و مستقیمًا زیر                               
این شبه روستا یک جمعیت دهقانی جدید مصنوعی است که با شرایط               .  سوال قرار گرفته ی شهر تاریخی از بین رفته است           

پراکندگی در مکان و ذهنیت محدود که        :  کنونی باز آفریده شده      «سرزمین آمایش یافته ی   »مسکن سازی و کنترل نمایشی در      
همواره بازدارنده ی دهقانان در اقدام به عمل مستقل و اظهار وجود به مثابه نیروی خالق تاریخی بوده، اینک بار دیگر                                   

جهانی که خود سازنده ی آن اند کاماًل از دسترس شان خارج است، درست همان گونه  –خصلت ساز تولید کنندگان می گردد 
استبداد »اما وقتی این جمعیت دهقانی، که زمانی پایه استوار          .  که ریتم طبیعی کارها از اختیار جامعه ی برزگری خارج بود             

بود و درست همین پراکندگی اش تمرکز بوروکراتیک می طلبید، به مثابه محصول شرایط رشد بوروکراتیزاسیون                        «شرقی
نادانی جای اش را به      :  مدرن دولتی از نو پدیدار می گردد، قطعًا بی شعور و حالی اش تاریخًا ساخته و پرداخته شده است                         

جمعیت شبه دهقانی تکنولوژیکی، آشکارا گسست خود را از           «شهرهای جدید ».  نمایش سازمان یافته ی ندانم کاری داده است       
این جا هرگز چیزی رخ نخواهد       »:  زمان تاریخی زیر بنای خود در این زمینه حک می کنند، شعارشان می تواند چنین باشد                  

اگر قوای غیاب تاریخی به خلق منظر منحصر به خویش پرداخته، مسلمًا از آن روست               . «داد، و هرگز چیزی رخ نداده است
 .که هنوز تاریخی که در شهرها باید آزاد کرد آزاد نگشته است

178 
. تاریخی که این جهان غروبانه را تهدید می کند در عین حال نیرویی است که می تواند مکان را تابع زمان زیسته گرداند                                

انقالب پرولتری آن نقد جغرافیای انسانی ای است که از خالل اش باید افراد و کمونته ها به ساختن منظرگاه ها و حوادثی                                
خودمختاری محل را، بدون از نو باب        .  بپردازند که دیگر نه فقط با تملک کارشان بلکه با تملک تاریخ تامشان همخوان باشد                

کردن پایبندی انحصاری  به خاک، می توان در این فضای متحرک بازی، و گونه های آزادانه انتخاب شده ی قواعد بازی،                           
بازیافت و از این طریق واقعیت سفر و واقعیت زندگی را به مفهوم سفری که تمام معنای اش در خود آن است به آن ها                                        

 .بازگرداند
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179 
این ایده  .  بزرگ ترین ایده ی انقالبی درباره ی شهر سازی، ایده ای شهر سازانه، فن شناسانه، یا زیبایی شناسانه نیست                                 

عبارت است از تصمیم به باز سازی یکپارچه ی هر خطه مطابق با نیازهای قدرت شوراهای زحمت کشان، دیکتاتوری ضد                      
دولتی پرولتاریا، دیالوگ موجود واقعیت می یابد، اگر می خواهد باز شناخته شود و خود را در جهان خویش باز شناسد، نمی            

 .تواند تکلیفی کمتر از این برای خود تعیین کند
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 نفی و مصرف در فرهنگ. هشت

 
آیا ما، معاصران این آلمانی ها، عمرمان کفاف خواهد داد که یک انقالب سیاسی ببینیم؟ دوست من، شما آن چه دلخواهتان                              

بر من خرده نخواهید گرفت که وقتی راجع به آلمان براساس تاریخ کنونی اش داوری می کنم می بینم تمام                         ...  است فکرکنید 
روزنامه های باب میل تان را       .  تاریخ اش جعل شده و تمام حیات حکومتی فعلی اش وضع واقعی مردم را نمایندگی نمی کند                   

و به من حق       –بخوانید، متقاعد خواهید شد که آن ها از بزرگداشت آزادی و سعادت ملی ای که داریم دست بردار نیستند                             
 ...خواهید داد که بگویم سانسور مانع دست برداشتن کسی از این کار نیست

 ( 0113، مارس نامه به مارکس) روگه، 
 

181 
در جامعه ی تاریخی تقسیم شده به طبقات است، به                 [  آن چه زیسته شده     ]فرهنگ سپهر عام شناخت و بازنمودهای زندگی           

کنده شدن فرهنگ از     .  عبارت دیگر فرهنگ قدرت مجازی تعمیم دهی به مثابه تقسیم کار فکری و کار فکری تقسیم است                         
که قدرت وحدت دهی از زندگی انسان رخت برمی بندد و اضداد ارتباط و   »وحدت جامعه ی اساطیری مربوط به زمانی است

با دستیابی  (.  تفاوت سیستم های فیخته و شلینگ      )  «...هم کنشی زنده شان را از دست می دهند و خودمختاری کسب می کنند                
تاریخی که  .  به استقالل، فرهنگ روند امپریالیستی ثروت یابی ای را آغاز می کند که در عین حال افول استقالل اوست                               

خودمختاری نسبی فرهنگ و اوهام ایدئولوژیک درباره ی این فرهنگ را خلق می کند همچون تاریخ فرهنگ نیز بیان می                            
و تمام تاریخ فاتحانه ی فرهنگ را می توان همچون تاریخ بروز نابسندگی اش، و روندی به سوی خود حذف کنندگی                           .  شود

فرهنگ به مثابه سپهر جدا شده مجبور است خود را در              .  فرهنگ جای جست و جوی وحدت از بین رفته است            .  اش دانست 
 .این جست و جوی وحدت نفی کند

181 
نبرد سنت و نوآوری، که اصل توسعه ی درونی فرهنگ جوامع تاریخی است، فقط از گذر پیروزی دائم نوآوری می تواند                            

با این حال نوآوری در فرهنگ را تنها جنبش تاریخی تام و تمامی می تواند حمل کند که با کسب آگاهی از                                       .  دنبال شود 
 .تمامیت خویش به سوی فراگذاشتن از پیش فرض های خود و حذف هرگونه جدایی می رود

182 
جهش و بالندگی شناخت ها از جامعه، که شامل فهم تاریخ به مثابه دل فرهنگ است، از خود یک بار برای همیشه شناختی                              

در عین حال تکلیف اولیه ی یک نقد بی           «شرط اولیه ی هر نقد    »اما این .  کسب می کند که در قالب تخریب خدا بیان می شود       
در آن جایی که دیگر هیچ شیوه ی رفتاری نمی تواند دوام می آورد، هر نتیجه ی ناشی از فرهنگ فرهنگ را به                             .  انتهاست

همچون فلسفه از آن دم که به خودمختاری کامل رسید، هر رشته ی دیگری نیز با خودمختار                . سوی انحالل اش پیش می راند
نخست به حیث ادعای توضیح منسجم تمامیت جامعه، و سرانجام حتی به حیث کاربرد ابزاری                   :  شدن الزامًا از پا در می آید       

کمبود عقالنیت فرهنگ جدا شده عاملی است که به نابودی محکوم اش کرده، زیرا در     . جزئی قابل استفاده در حد و مرز خود
 .بطن آن پیروزی تعقل دیگری به صورت نیاز مبرم در آمده است

183 
فرهنگ از تاریخی که نوع زندگی جهان قدیم را منحل کرد نشأت گرفته، اما به حیث سپهر جدا شده هنوز فقط آن گونه هوش               

 .و ارتباط محسوسی است که در جامعه ی جزئًا تاریخی همچنان جزئی مانده اند فرهنگ عقل جهانی بس کم عقل است
184 

پروژه ی فرا گذشتن از آن در تاریخ تام و سازمان دهی محافظت               :  پایان تاریخ فرهنگ از دو جانب مخالف نمودار می شود           
از این دو حرکت یکی سرنوشت اش را به نقد اجتماعی و دیگری به دفاع                 .  از آن در نظاره گری نمایشی به حیث چیز مرده          

 .از قدرت طبقاتی پیوند زده است
185 

هریک از دو جانب پایان فرهنگ به گونه ای وحدت مند هم در همه ی جوانب شناخت ها موجود است و هم جوانب                                              
تقابل در مورد اول میان انباشت شناخت های پاره پاره           .  در آن چه هنر به عام ترین معنای اش بوده            –بازنمودهای محسوس   

و تئوری پراکسیس است، یعنی میان شناخت هایی که غیر قابل استفاده می شوند زیرا تصدیق شرایط موجود سرانجام باید                             
شناخت های خویش پشت پا زدند، و تئوری ای که به تنهایی حقیقت همه ی این شناخت ها را در اختیار دارد چرا که تنها                                   

تقابل در مورد دوم میان خود ویرانگری نقادانه ی زبان مشترک قدیم جامعه و بازسازی                     .  دارنده ی رمز کاربرد آن هاست       
 .مصنوعی اش در نمایش کاالیی، یعنی بازنمود موهوم نازیسته هاست

186 
جامعه با از دست دادن کمونته ی جامعه ی مبتنی بر اسطوره ناگزیر همه ی استنادهای اش را به زبان واقعًا مشترک، تا                                  

هنر، که  .  مقطعی که گسستن کمونته ی نافعال بتواند با پیوستن به کمونته ی تاریخی واقعی مرتفع گردد، از دست می دهد                             
زمانی زبان مشترک بی عملی اجتماعی بود، همین که به صورت هنر مستقل به معنای مدرن آن در می آید، یعنی از دل                                  
عالم دینی اولیه اش در آمده و تبدیل به تولید انفرادی آثار جداگانه می شود، همچون موردی خاص روندی می یابد که بر                                  
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 .ابراز استقالل اش آغاز انحالل اوست. تاریخ مجموعه ی فرهنگ جدا شده غالب است
187 

روند اضمحالل مدرن هر گونه هنر و نابودی صریح اش بیان ایجابی این امر است که زبان ارتباط مشترک از دست رفته                              
البته دیگر نه     –امری که این روند در وجه سلبی خود بیان می کند این است که می باید زبان مشترکی بازیافته شود                           .  است

نتیجه گیری یکجانبه ای که برای هنر جامعه ی تاریخی همواره خیلی دیر می رسیده، با دیگران از چیزی که بدون دیالوگ                           
بلکه در پراکسیسی که فعالیت مستقیم و زبان اش           :  واقعی زیسته شده بوده سخن می گفته، و این نقص زندگی را می پذیرفته                

هنری   –منظور این است که کمونته ی دیالوگ و بازی با زمان، که از طریق اثری شعری                     .  را درخود یکجا گرد می آورد      
 .بازنمود شده بودند، در واقعیت به تصاحب انسان در آیند

188 
آن گاه که هنر مستقل شده جهان خود را با الوان تابناک باز می نماید، برهه ای از زندگی پیر شده و با الوان تابناک نمی                                      

 .عظمت هنر تنها در افت زندگی پدیدار می شود. این برهه در خاطره فقط می تواند خاطر نشان گردد. تواند جوان شود
189 

باروک هنر جهانی است که      .  زمان تاریخی ای که هنر را تسخیر کرد نخست در همین سپهر هنر در قالب باروک بیان شد                       
در این هنگام آخرین نظم اسطوره ای کیهانی و حکومتی ای که قرون وسطا به رسمیت می                    :  مرکزش را از دست داده است      

هنر تغییر می یابد اصل گذارایی را که در جهان می            .  سقوط کرده است    –وحدت امت مسیحی و شبح امپراطوری         –شناخت  
. برگزیده است   «زندگی را در تقابل با ابدیت        »می گوید که این هنر      [  Eugenio d’Ors]اژنیودرس.  یابد در خود حمل کند      

تئاتر و جشن، جشن تئاترآسا، مقاطع چیره ی اثر آفرینی باروک اند که در آن هرگونه بیان خاص هنری معنای خود را فقط                            
با استنادش به کور جای ساخته شده می یابد، یعنی استناد به چیز ساخته شده ای که باید برای خود مرکز وحدت یافتگی باشد؛                  

اهمیت گاه مبالغه    .  و این مرکز گذرگاه است، گذرگاهی که همچون تعادلی ناامن در بی نظمی پویای کل نقش بسته است                              
آمیزی که مفهوم باروک در بحث زیباشناسی معاصر کسب کرده، ترجمان آگاهی یافتن از ناممکنی کالسیسیم هنری است                             
تالش هایی که در طی سه قرن به سود کالسیسیم یا نئوکالسیسم هنجاری انجام گرفته صرفًا ساخته های مختصر مصنوعی به  

از رومانتیسم  .  زبان بیرونی دولت بوده، به زبان سلطنت مطلقه یا بورژوازی انقالبی ای که به سبک رومی ملبس گشته است                   
تا کوبیسم، در نهایت آن چه سیر کلی باروک را دنبال کرده، هنر همواره انفرادی تر نفی بوده که دائمًا تا تکه تکه کردن و                                

امحای هنر تاریخی، هنری که با مراوده و ارتباط درونی نخبگان پیوند داشت که                   .  نفی مختوم سپهر هنری تجدید شده است        
هنوز توسط آخرین آریستوکراسی ها زیسته می شد، ترجمان این امر نیز هست که کاپیتالیسم واجد نخستین قدرت طبقاتی ای                       
است که خود را عاری از هرگونه خصیصه ی وجودی می داند؛ و ریشه داشتن قدرت اش در اداره ی صرف اقتصاد معادل                

مجموعه ی باروک، که خود برای آفرینش هنری وحدتی از دیرباز گمشده است، به                      .  تضییع هرگونه مهارت انسانی است      
شناخت و به رسمیت شناسی تاریخی تمام هنر گذشته، که          .  نحوی در مصرف کنونی تمامیت گذشته ی هنری بازیافته می شود   

گذشته نگرانه به صورت هنر جهانی در آمده، عواملی هستند که هنر گذشته را در نسبیت با بی نظمی فراگیری می سنجند که 
به نوبه ی خود تشکیل دهنده ی بنایی باروک در سطحی باالتر است، بنایی که می باید نوعی هنر باروک و تمام تجدید                                        

برای نخستین بار هنرهای همه ی اعصار و تمدن ها می توانند با هم شناخته و پذیرفته                     .  فوران های اش را در خود بیامیزد       
در همین  .  تاریخ هنر است    «تجدید کلکسیون خاطرات  »آن چه با ممکن شدن پایان جهان هنر را نیز رقم می زند، همین. شوند

عصر موزه ها و عدم امکان هر گونه ارتباط هنری است که همه ی مقاطع قدیم هنر می توانند به یکسان پذیرفته شوند چرا                             
 .که هیچ یک از آن ها از تضییع شرایط ارتبایط خاص خود در تضییع شرایط عام ارتباطی حاضر آسیبی نمی بیند

191 
هنر در دوران انحالل اش به مثابه حرکتی منفی، که فراگذشتن از هنر را در جامعه ای که در آن هنوز تاریخ زیسته نمی                                 

هر چه مطالبه اش سترگ تر باشد تحقق واقعی اش               .  شود دنبال می کند، هم هنر تغییر و هم بیان ناب تغییر ناممکن است                    
 .پیشگامی اش امحای اوست. این هنر جبرًا پیشگام است، و وجود ندارد. فراسو تر از خود اوست

191 
آن ها، البته فقط به طور نسبتًا آگاهانه، هم عصر           .  دادائیسم و سوررئالیسم دو جریانی هستند که پایان هنر مدرن را رقم زدند              

آخرین یورش جنبش پرولتری انقالبی اند؛ و شکست این جنبش، که آن ها را محبوس همان حوزه ی هنری ای ساخت که                                 
دادائیسم و سوررئالیسم توأمان به طور تاریخی در         .  خود بطالن اش را اعالم کرده بودند، دلیل بنیادی متوقف شدن آن هاست             

نابسندگی درونی نقد آن ها، نقدی که هر دو جریان به طور یکسویه بسط اش داده بودند، در همین تقابل، که            . پیوند و تقابل اند
قصد دادائیسم  .  در عین حال پیگیرانه و رادیکال ترین دستاورد هر یک از آن ها را نیز تشکیل می دهد، پدیدار می گردد                              

سپس موضع انتقادی ای که سیتواسیونیست ها        .  حذف هنر بدون تحقق آن، و قصد سوررئالیسم تحقق هنر بدون حذف آن بود                
 .فراهم ساختند نشان داد که حذف و تحقق هنر جنبه های الینفک یک چیزند و آن فرا گذشتن از هنر است

192 
مصرف نمایشی، که فرهنگ منجمد قدیم و از جمله تکرار غاصبانه ی مظاهر نفی کننده ی آن را حفظ می کند، در شاخه ی                           

تخریب مفرط  .  ابالغ امور ابالغ ناپذیر   :  فرهنگی اش آشکارا به همان چیزی تبدیل می شود که تلویحًا در تمامیت خود هست                 
زبان می تواند همچون ارزش رسمی مسلمی به طرزی بی مایه در این مصرف به رسمیت شناخته شود، بدین خاطر که                                  

. نشانه ای از مماشات با وضعیت غالب است، وضعیتی که هر نوع ابالغ و ارتباطی در آن شادمانه غالب اعالم شده است                              
حقیقت انتقادی این تخریب به حیث حیات واقعی شعر و هنر مدرن به طور واضح و مسلم پنهان است، زیرا نمایش، که                                      
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کارش فراموشانیدن تاریخ در فرهنگ است، در شبه تازگی وسایل مدرنیستی اش نیز همان استراتژی ای را به کار می بندد                         
چنین است که مکتب نئوادبی قادر می شود خود را نو جا بزند، مکتبی که به راحتی می پذیرد                                 .  که اس و اساس اوست       

از سوی دیگر، در کنار اعالم ساده ی زیبایی کافی انحالل                 .  نوشتار را برای خود نوشتار مورد امعان نظر قرار می دهد                
که بیش از هر گرایشی به پراتیک سرکوبگرانه ی سازمان دهی کلی                –ابالغ شدنی ها، مدرن ترین گرایش فرهنگ نمایشی          

، به ویژه در پژوهش های ادغامی خرده پاشیده           «کارهای مجموعه ای  »در پی آن است که از طریق           -جامعه پیوند خورده     
تکنیکی در شهر سازی، از مالط عناصر تجزیه شده ی محفل و محیط نئوادبی                         –های هنری یا ملغمه های زیبا شناسی             

این امر، در سطح شبه فرهنگ نمایشی، ترجمان همان پرژوه ی کلی کاپیتالیسم توسعه یافته                . پیچیده ای را ترکیب مجدد بخشد
در خود بگیرد، گرایشی که     «شخصیت به خوبی در گروه ادغام شده»است که می خواهد زحمت کش مثله شده را به صورت

همه جا طرح، طرح تجدید ساختار بدون       .  تشریح شده است  (  رایزمن، وایت، و دیگران   )توسط جامعه شناسان اخیر آمریکایی      
 .کمونته است

193 
، یکی از   (Clark kerr)کالرک کر .  فرهنگی که تمامًا به کاال مبدل شده باید به کاالی ُودت جامعه ی نمایشی نیز مبدل شود                    

پیشرفته ترین ایدئولوگ های این گرایش، محاسبه کرده که فرایند پیچیده ی تولید، توزیع و مصرف شناخت ها از هم اکنون                           
از تولید ملی در آمریکا را در خود گرفته است؛ همو پیش بینی می کند که نقش محرکه در توسعه اقتصادی را،     % 29ساالنه 

که در نیمه اول این قرن از آن اتومبیل و در نیمه دوم قرن پیشین از آن راه آهن بود، در نیمه ی دوم قرن حاضر می باید                                     
 .فرهنگ به عهده گیرد

194 
مجموعه ی شناخت هایی که به مثابه اندیشه ی نمایش در حال حاضر همچنان توسعه می یابد، باید جامعه ای فاقد توجیه را                            

این اندیشه یکسره مشروط و مقید به این امر است که به پایه ی                   .  توجیه کرده و به هیئت دانش عمومی آگاهی کاذب در آید              
 .مادی خود در نظام نمایشی نه می تواند و نه می خواهد بیندیشد

195 
اندیشه ی سازمان اجتماعی ظواهر را همان کم ارتباطی ای تیره می سازد که این اندیشه مدافع آن است و نمی داند که منشأ                            

متخصصان قدرت نمایش، این قدرت مطلقه در درون نظام زبانی بی پاسخ اش، بر اثر                     .  همه چیز جهان اش تعارض است       
تجربه شان از تحقیر و از توفیق تحقیر مطلقًا فاسد گشته اند؛ زیرا با شناخت از انسان قابل تحقیری که در واقع همان                                            

 .تماشگراست، تحقیرشان را تأیید شده می یایند
196 

به تدریج که کامل شدن نظام نمایشی خود مشکالت جدیدی ایجاد می کند، در اندیشه ی تخصصی شده ی این نظام نیز نوع                              
از یک سو جامعه شناسی مدرن که جدایی را به کمک فقط ابزارهای مفهومی و                      :  جدیدی از تقسیم وظایف به عمل می آید          

مادی جدایی مطالعه می کند به انتقاد نمایشی از نمایش می پردازد؛ از سوی دیگر در رشته های گوناگونی که ساختارگرایی                        
. در آن ها ریشه دوانده ستایش از نمایش در قالب اندیشه ی نااندیشه و فراموشی عنوان دار پراتیک تاریخی تشکیل می گردد                       
 .با این همه، نومیدی کاذب نقد غیر دیالکتیکی و خوش بینی کاذب تبلیغ ناب نظام به حیث اندیشه ی مطیع هر دو  یک چیزند

197 
جامعه شناسی ای که، نخست در آمریکا، شرایط هستی ناشی از توسعه کنونی را به بحث گذاشته، گرچه داده های تجربی                              
بسیاری به همراه آوردن اما به هیچ رو حقیقت موضوع خود را نمی شناسد، چرا که نقدی را که درون تافته ی این موضوع                           

به گونه ای که گرایش صادقانه ی رفورمیستی این جامعه شناسی تکیه گاهی جز اخالق، عقل سلیم    . است در خود آن نمی یابد
یک چنین شیوه انتقادی از آن جا که عوامل منفی ای را که در قلب جهان                  .  و فراخوان های یکسره عاری از سنجیدگی ندارد        

اش هست نمی شناسد، تنها اصرارش بر توصیف نوعی عامل منفی اضافی است که به نظرش همچون تکثیر انگلی نامعقول                       
این خیر خواهی به خشم آمده، که حتی به همین حیث نیز چیزی جز                .  رویه ی این جهان را به طرزی قابل تأسف آکنده است            

پیامدهای بیرونی نظام را نمی تواند نکوهش کند، با فراموش کردن خصلت اساسًا ستایش گرانه ی پیش فرض ها و روش                               
 .خویش، خود را نقاد می پندارد

198 
کسانی که پوچی یا مخاطرات ترغیب به اسراف در جامعه ی وفور اقتصادی را افشا می کنند نمی دانند اسراف در خدمت                              

آن ها به نام عقالنیت اقتصادی با حق ناشناسی پاسداران ارزنده ی نامعقولی را محکوم می کنند که بدون وجودشان                         .  چیست
، که در تصویر مصرف کاالیی نمایش آمریکایی         (Boorstin)مثاًل بورستین .  قدرت این عقالنیت اقتصادی فرو خواهد ریخت       

را   «کاالی شریف »را توصیف می کند، هیچ گاه به مفهوم نمایش نمی رسد، زیرا گمان می کند زندگی خصوصی یا مضمون                   
شرافت »او نمی فهمد که کاال خود خالق قوانینی است که کاربست           .  می تواند بیرون از این زیاده روی مصیبت بار قرار دهد           

 .شان می باید از طریق مصرف اجتماعی تصاویر هم واقعیت متمایز زندگی و هم فتح مجدد بعدی اش را عرضه کند «مندانه
199 

اما پایه   .  بورستین زیاده روی های جهانی را که با ما بیگانه شده زیاده روی هایی بیگانه با جهان ما توصیف می کند                                        
حیات اجتماعی، که وی تلویحًا بدان استناد می کند تا با مضامین قضاوت روان شناسانه و اخالقی سیطره ی                                  «عادی»ی

از .  بشمرد، هیچ واقعیتی ندارد، نه در کتاب او نه در دوران او               «ادعاهای عجیب و غریب ما    »سطحی تصاویر را محصول   
آن رو که حیات انسانی واقعی ای که بورستین می گوید برای وی در گذشته منجمله گذشته ی توکل دینی نهفته، او نمی تواند                          
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 .حقیقت این جامعه چیزی جز نفی این جامعه نیست. تمامی عمق جامعه ی تصویر را درک کند
211 

جامعه شناسی که گمان می کند می تواند عقالنیت صنعتی را با عملکردهای مجزا از مجموعه ی حیات اجتماعی سوا کند،                            
چنین است که بورستین علت         .  می تواند تا سوا کردن تکنیک های بازتولید و انتقال از کل روند صنعتی نیز پیش رود                                

پیامدهای ترسیم کرده اش را برخورد ناگوار و تقریبًا تصادفی میان دستگاه بیش از حد بزرگ تکنیک توزیع تصاویر و                                   
به این حساب نمایش معلول بیش از حد تماشاگر            .  عالقه ی بیش از اندازه ی انسان های روزگار ما به شبه هیجان می داند                   

از پیش ساخته شده، پدیده ای که او افشا و محکوم می                 «شبه حوادث »بورستین نمی فهمد که تکثیر     .  بودن انسان مدرن است   
کند، صرفًا از آن جا ناشی می شود که در واقعیت انبوه وار حیات اجتماعی کنونی انسان ها خودشان این حوادث را زندگی                            

علت حفظ وجود شبه تاریخ ساخته شده در تمام سطوح مصرف زندگی برای حفظ تعادل ناامن زمان منجمد آن                              .  نمی کنند 
 .است که خود تاریخ همچون شبحی بر فراز جامعه ی مدرن در گشت و گذار است

211 
اظهار ثبات قطعی دوره ی کوتاه انجماد زمان تاریخی در شکل ناآگاهانه و آگاهانه اعالم شده اش پایه ی انکار ناپذیر گرایش                        

دیدگاه اندیشه ی ضد تاریخی ساختارگرایی دیدگاه حضور جاودانه ی سیستمی                .  کنونی به سیستم سازی ساختارگرایانه است       
رؤیای دیکتاتوری ساختار از پیش موجود بر تمام پراکسیس                  .  است که هرگز خلق نشده و هرگز به آخر نخواهد رسید                     

، به خطا     (حتی تحلیل کارکرد سرمایه داری        )اجتماعی، از الگوهای ساختاری تدوین شده در زبان شناسی و قوم شناسی                      
استخراج شد؛ الگوهایی که تازه در آن اوضاع هم به غلط فهمیده شده بودند چرا که اندیشه ی دانشگاهی و زود قانع کادرهای               
متوسط، که اندیشه ای سراپا غرق ستایش شگفت زده از سیستم موجود است، هر واقعیتی را به طرزی بی مایه به وجود                                 

 .سیستم فرو می کاهد
212 

نیز همواره باید در نظر         «ساختارگرایانه»همان گونه که در هر علم اجتماعی تاریخی ای الزم است، برای درک مقوالت                     
درست همان طور که ارزش انسان را براساس برداشت او از خودش              .  داشت که مقوله ها بیانگر اشکال و شرایط هستی اند           

نمی سنجد، جامعه ای معین را نیز نمی توان با حقیقت مسلم انگاشتن زبانی که او در سخن گفتن با خودش به کار می برد                                   
این قبیل دوران های دگرگونی را نمی توان براساس آگاهی ای که دوران از آن ها                  ».  قرار داد   –و تحسین     –مورد ارزیابی   

ساختار فرزند قدرت      «...دارد ارزیابی کرد، کاماًل برعکس، باید به کمک تضادهای زندگی مادی آگاهی را توضیح داد                          
نمایشی به مثابه امر        «ارتباط»ساختارگرایی اندیشه ی تضمین شده توسط دولت است، که به شرایط موجود                   .  موجود است 

شیوه ی مطالعه اش، که مطالعه ی رمز فی نفسه ی پیام هاست، صرفًا محصول و به رسمیت شناسی                                .  مطلق می اندیشد   
به گونه ای که این ساختارگرایی نیست        .  جامعه ای است که ارتباط در آن به شکل سیلی از عالئم سلسله مراتبی وجود دارد                   

که در خدمت اثبات اعتبار فراتاریخی جامعه ی نمایش است؛ بلکه برعکس این جامعه ی نمایش به مثابه سیادت واقعیت انبوه                      
 .است که در خدمت اثبات رؤیای سرد ساختارگرایی است

213 
جامعه شناسی نیز بر سر         –بی تردید، مفهوم انتقادی نمایش می تواند در قالب یکی از فرمول های توخالی لفاظی سیاسی                         

زبان ها بیفتد تا همه چیز را به طور انتزاعی توضیح دهد و افشا کند، و به این ترتیب در خدمت دفاع از سیستم نمایشی قرار               
زیرا بدیهی است که هیچ ایده ای نمی تواند از نمایش موجود فراتر رود، و تنها می تواند از ایده های موجود درباره ی    . گیرد

برای ویران کردن جامعه ی نمایش به طور واقعی به انسان هایی نیاز هست که نیروی پراتیک را عملی                      .  نمایش فراتر رود  
تئوری انتقادی نمایش فقط در صورت یکی شدن با جریان پراتیک نفی در جامعه مصداق می یابد، و این نفی، یعنی از                        .  کنند

سرگیری مبارزه ی طبقاتی، با توسعه ی نقد نمایش، که تئوری شرایط واقعی آن شرایط عملی خفقان کنونی است، به خود                              
این تئوری انتظار معجزه از طبقه کارگر ندارد    . آگاه خواهد شد و متقابالًًراز این که چه می تواند باشد را برمال خواهد ساخت

حتی اگر به طور مصنوعی     . و فرمول بندی جدید و تحقق مطالبات پرولتری را همچون تالشی دور و دراز در نظر می گیرد
زیرا، بر پایه ی آن چه تعریف شد، بدون پراتیک                –متمایز گردد    [  عملی]از مبارزه ی پراتیک    [  نظری]مبارزه ی تئوریک   

باز آن چه حتمی است این است که جنبش پراتیکی              –دقیق اصاًل شکل گیری و ابالغ چنین تئوری ای قابل تصور هم نیست                 
 .که در مقیاس جامعه عمل می کند نیز باید به سهم خود از راه تاریک و دشوار تئوری انتقادی بگذرد

214 
ابالغ و ارتباط تئوری انتقادی باید به زبان خاص خودش انجام گیرد، که زبان تضاد است، زبانی که می یابد همان گونه که                            

زبانی است که   .  این زبان نقد تمامیت و نقد تاریخی است        .  در محتوای خود دیالکتیکی است در شکل خود نیز دیالکتیکی باشد           
 .بل واژگونی آن است، که نه نفی سبک بل سبک نفی است «درجه ی صفر نوشتار»نه 

215 
براساس قواعد زبان مسلط و برای ذوق و سلیقه ای که این قواعد پرورانده اند، گزارش تئوری دیالکتیکی اصاًل در سبک                              
خود عملی کریه است، زیرا در حین کاربرد مفاهیم موجود هوشیاری از سیالیت بازیافته شان، از تخریب الزم شان، را نیز                          

 .می گنجاند
216 

شیوه ارائه ی تئوری دیالکتیکی     .  این سبک که حاوی نقد خویش است باید مبین سلطه ی نقد حاضر بر تمامی گذشته اش باشد                  
حقیقت همچون فرآورده نیست که دیگر          ».  از طریق این سبک روح منفی ای را که در این تئوری هست نشان می دهد                           
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این آگاهی تئوریک از حرکت، که باید ردپای حرکت هم در آن حضور داشته                    (.  هگل)«ردپایی از ابزار در آن یافت نشود        
. باشد، در واژگونی روابط مستقر میان مفاهیم و در دخل و تصرف در همه ی دستاوردهای نقد گذشته نمودار می شود                                     

واژگونی عامل منفی آن قالبی است که انقالب های تاریخی در آن بیان می شود، بیانی که، مندرج در شکل اندیشه، سبک                                
مارکس جوان با توصیه ی جایگزینی نهاد با گزاره، به سیاق استفاده ی منظمی که                  .  هجونگارانه ی هگل محسوب شده است      

فوئرباخ از این سبک کرده بود، به پیگیرانه ترین کاربرد این سبک شورشی دست یافت، سبکی که از فلسفه ی فقر، فقر                                   
دخل و تصرف نتیجه گیری های انتقادی گذشته را که در قالب حقایق قابل احترام، منجمد، یعنی تبدیل به                     .  فلسفه در می آورد   

کی یرکه گارد پیش تر این شیوه را، با الحاق افشاگری خود از                .  اکاذیب، شده اند به عرصه ی بنیان براندازی باز می آورد            
اما تو همواره به رغم کش و قوس ها، همان گونه که مربا همیشه به گنجه ی خواربار باز                       »:  آن، عامدانه به کار گرفته بود      

خرده )  «می گردد، باألخره چند کلمه ای را که از آن تونیست و با زنده کردن خاطره آشفته می سازد، در آن می گنجانی                                 
آن چه تعیین کننده ی این نوع کاربرد دخل و تصرف است اجبار فاصله از چیزی است که در قالب حقیقت                       (.  ریزهای فلسفی 

تنها یک نکته ی دیگر بگویم      »:  و کی یرکه گارد در همان کتاب به این کاربرد چنین اعتراف می کند              :  رسمی جعل شده است   
من این موضوع را     .  در باب کنایه های متعدد تو جملگی دال بر این شکایت که من مطالبی عاریتی به گفته هایم می آمیزم                           

انکار نمی کنم و پنهان هم نمی کنم که ارادی بوده، و اگر دنباله ی جدیدی بر این دفتر بنویسم، قصد دارم به این قضیه نام                                   
 «.حقیقی اش را بدهم و به مسئله جامه ای تاریخی بپوشانم

217 
به .  پیشرفت الزامی اش می سازد     .  سرقت ادبی ضروری است   .  معنای کلمات در این امر سهیم است       .  ایده ها بهتر می شوند     

جمله مؤلف نزدیک و در آن دقیق می شود، از اصطالحات او استفاده می کند، ایده ی غلط را می زداید و به جای اش ایده                                
 .ی درست می نشاند

218 
دخل و تصرف قطب مخالف نقل وقول، قطب مخالف مرجعیت تئوریکی است که همواره  تحریف گشته تنها بدین سبب که                            

یعنی قطعه ای که از بافت متن خود، از روند خود، و سرانجام از دوران کلی مورد استناد خود و از                        :  تبدیل به نقل قول شده    
دخل و تصرف زبان سیال عنصر ضد         .  انتخاب مشخص دقیقًا معلوم یا مغلوطی که در بطن این استناد بوده کنده شده است                    

این زبان در ارتباطی پدیدار می شود که می داند که نمی تواند مدعی داشتن هیچ نوع ضخامت فی نفسه و                         .  ایدئولوژی است 
برعکس، آن  .  این زبان در رفیع ترین نقطه زبانی است که هیچ استناد کهن و مافوق نقدی نمی تواند تائید اش کند . قطعی باشد

چه می تواند تأیید کننده ی هسته ی کهن حقیقی باشد که این زبان باز می آورد، انسجام خاصی است که در خود و با امور                                  
 .دخل و تصرف مقصودش را بر هیچ چیزی بنا ننهاده که از حقیقت اش به مثابه نقد حاضر بیرون باشد. عملی دارد

219 
آن چه فرمول بندی تئوریک خود آشکارا دخل و تصرف شده نشان می دهد، با تکذیب هر نوع خودمختاری مدوام برای                                  
سپهر امر تئوریک بیان شده، و با این خشونت، دخالت دادن کنش در این سپهر، کنشی که مخل و زداینده ی هر نوع نظم                                   
موجوداست، یاد آور می شود که وجود امر تئوریک فی نفسه هیچ است، و صرفًا با کنش تاریخی و تصحیح تاریخی ای که                            

 .وفاداری حقیقی اوست خود را می شناسد
211 

بدین گونه  .  نفی واقعی فرهنگ تنها نفی ای است که معنای فرهنگ را حفظ می کند این نفی دیگر نمی تواند فرهنگی باشد                             
 .نفی واقعی فرهنگ چیزی است که، هر چند در مفهومی کاماًل متفاوت، به نحوی در تراز فرهنگ باقی می ماند

211 
 –چه شناخت و چه شعر آن            –هم در این مقام که بر تمام فرهنگ             :  در زبان تضاد، نقد فرهنگ حضوری یکپارچه دارد           

تنها این نقد تئوریک یکپارچه است که رو به             .  مسلط است، و هم در این مقام که دیگر از نقد تمامیت اجتماعی جدا نیست                      
 . سوی پراتیک یکپارچه اجتماعی دارد
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 ایدئولوژی مادیت یافته. نه

 
خود آگاهی آن گاه و از آن رو در خود و برای خود است که برای خود آگاهی دیگر در خود باشد؛ یعنی که خود آگاهی فقط                              

 .به حیث وجود باز شناخت شده وجود دارد
 (پدیدار شناسی روح ) هگل 

 

212 
امور ایدئولوژیک هرگز موجوداتی خیالی نبوده       .  ایدئولوژی پایه ی اندیشه ی جامعه ی طبقاتی در سیر ستیزمند تاریخ است                

بلکه آگاهی کژریخت کننده ی واقعی بوده اند؛ افزون بر این مادیت یابی ایدئولوژی ای که، در شکل نمایش، حاصل توفیق                             
عینی تولید اقتصادی خود مختار شده است، عماًل ایدئولوژی ای را به واقعیت اجتماعی در آمیخته که تمام واقعیت را از روی 

 .الگوی خود از نو برش می زند
213 

وقتی ایدئولوژی، که خواست انتزاعی کل عالم و توهم آن است، با انتزاع گری کلی عالم گیر و دیکتاتوری حقیقی توهم در                             
از این جهت،    .  جامعه ی مدرن مشروعیت می یابد، دیگر نه مبارزه ی خواست گرایانه ی عالم جز، بل پیروزی آن است                            

ایدئولوژی دیگر نه انتخاب تاریخی بلکه امر            :  ادعای ایدئولوژیکی درستی و دقت پوزیتویستی بی مایه ای کسب می کند                    
دیگر حتی آن بخش از کار به معنای اخص                  .  اسامی خاص ایدئولوژی ها در چنین اظهاری محو شده اند                   .  بدیهی است  

، که خود را فراسوی هر پدیده ی ایدئولوژیک          «سکوی شناخت شناسی  »ایدئولوژیک در خدمت نظام نیز جز به مثابه پذیرش         
به .  ایدئولوژی مادیت یافته همان گونه که فاقد برنامه ی تاریخی قابل بیان است، بی نام نیز هست. می داند، قابل تصور نیست

 .عبارت دیگر، تاریخ ایدئولوژی ها پایان گرفته است
214 

به معنای مانهایمی کلمه می کشاند، یعنی استبداد قطعه            «ایدئولوژی تام »ایدئولوژی، که تمام منطق درونی اش آن را به سوی          
ای که همچون شبه دانایی یک تمامیت منجمد و بینشی تمامیت گرا استیال می یابد، اکنون در نمایش راکد ناتاریخی تحقق یافته            

ایدئولوژی، این آخرین نابخردی سدکننده ی        .  و تحقق یابی اش در عین حال انحالل اش در مجموعه ی جامعه است                    .  است
 .دستیابی به حیات تاریخی، می یابد همراه با انحالل عملی این جامعه از میان برود

215 
: نمایش؛ ایدئولوژی تمام عیار است، زیرا ذات هر نوع نظام ایدئولوژیکی را در حد کمال نشان می دهد و نمودار می سازد                          

. است  «بیان جدایی و دوری انسان از انسان         »نمایش به طور مادی    .  یعنی فقیر شدن، اجیر شدن و نفی شدن زندگی واقعی              
قلمرویی جدید از موجوداتی بیگانه که         »ی که از پایه ی خود در این تولید متمرکز گشته، و با آن                     «توان فریبکاری جدید   »

باالترین مرحله ی این گسترش نیاز را علیه زندگی برگردانده            .  «همراه با توده ی اشیا رشد می کند         ...  انسان اجیرشان است  
دستنوشته های  )«پس نیاز به پول نیازی حقیقی، محصول اقتصاد سیاسی و تنها نیازی است که او تولید می کند                                ».  است

، به  [Iena]نمایش به تمام حیات اجتماعی آن اصلی را می گستراند که هگل، در رئال فیلوسوفی ئیه نا                    (.  فلسفی    –اقتصادی  
 .به آن می نگرد «زندگی چیز مرده ی در خود پویه»عنوان اصل پول، یعنی

216 
واقعیت یابی فلسفه در پراکسیسی که از تقابل ایدئالیسم و            )خالصه شده   تزهایی درباره ی فوئرباخ   بر خالف پروژه ای که در        

، نمایش توأمان خصائل ماتریالیسم و ایدئالیسم را درعرصه ی شبه کنکرت عالم خود حفظ و تحمیل می                    (ماتریالیسم می گذرد  
و سرانجام ماده را      –جنبه ی نظاره گرانه ی ماتریالیسم قدیم که جهان را نه همچون فعالیت بلکه چون بازنمود می نگرد  . کند

در نمایش، که در آن چیزهای کنکرت بر حیات اجتماعی چیره اند، تحقق می یابد، متقاباًل، فعالیت رؤیایی                  –ایدئالیزه می کند 
در نمایش متحقق     –که سرانجام ایدئالی انتزاعی را ماتریالیزه می کنند             –ایدئالیسم نیز به واسطت تکنیکی نشانه ها و عالئم            

 .می شود
217 

)Gabel)توازی اثبات شده میان ایدئولوژی و اسکیزوفرنی توسط گابل               ، می یابد در همین فرایند اقتصادی           (آگاهی کاذب ( 
طرد پراکسیس، و آگاهی کاذب ضد       :  جامعه همان چیزی شده که ایدئولوژی قباًل بود         .  مادیت یابی ایدئولوژی قرار داده شود      

این است آن چه در هر لحظه از زندگی روزمره ی اسیر نمایش تحمیل می شود؛ که باید آن را                               .  دیالکتیکی پیوسته به آن    
و جایگزینی این استعداد با امر اجتماعی هپروتی، یعنی آگاهی کاذب             «نقص استعداد آشنایی»همچون سازمان دهی منظمی از

در جامعه ای که در آن دیگر هیچ کس نمی تواند از جانب دیگران بازشناخته شود، هر                  .  ، دریافت «توهم آشنایی »از آشنایی،   
 .ایدئولوژی در خانه ی خویش است؛ جدایی جهان خود را ساخته است. فرد از باز شناختن واقعیت خویش در می ماند

218 
همراه با شکل حاد    )و زوال دیالکتیک صیرورت   (  همراه با شکل حاد آن، گسستگی      )زوال دیالکتیک تمامیت  »:  گابل می گوید  
آگاهی تماشاگرانه، زندانی عالمی بی فراز و         «.، در فهرست عالئم بالینی اسکیزوفرنی به نظر همبسته می آیند           (آن، کاتاتونی 

نشیب، محصور در صحنه ی نمایش پرده ای که زندگی اش به پشت آن تبعید شده، دیگر چیزی نمی شناسد جز مخاطبانی                               
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اش نمایش در   «نشان آئینه ».  خیالبافته که او را در رابطه ای یکسویه در جریان کاالی خود و سیاست کاالی خود می گذارند                   
 .این جا خروج کاذبی از یک اوتیسم تعمیم یافته روی صحنه آورده می شود. تمامی گستره ی آن است

219 
نمایش، که عبارت است از حذف حد و مرز من و جهان از طریق فرو کوفتن منی که در حصار حضور و غیاب جهان                                      
است، درعین حال عبارت است از حذف حد و مرز راستین و دروغین از طریق واپس راندن هر حقیقت زیسته ی شده ای به 

بنابراین کسی که منفعالنه بخت بیگانه ی روزمره اش            .  زیر حضور واقعی کذبی که با سازمان دهی ظواهر تأمین می شود               
را بر دوش می کشد، به سوی جنونی رانده می شود که با توسل به فنون جادویی واکنشی است موهوم به این بخت بازشناسی             

نیاز به تقلیدی که مصرف کننده احساس می         .  و مصرف کاالها هسته ی مرکزی این شبه پاسخ به یک ارتباط بی پاسخ است                 
براساس عباراتی که گابل در        .  کند همانا نیازی کودکانه است که در چارچوب خلع تصاحب بنیادی اش شرطی شده است                        

نیاز غیر عادی به بازنمود جبران زجر احساس در حاشیه ی هستی                  »سطح آسیب شناسانه ی کاماًل متفاوتی به کار برده،               
 .«بودن است

221 
اگر منطق آگاهی کاذب خود را به طور حقیقی نمی تواند بشناسد، پس جست و جوی حقیقت انتقادی درباره ی نمایش نیز باید                         

یعنی الزم است عماًل در میان دشمنان آشتی ناپذیر نمایش پیکار کند، و هر جا این ها غایب اند او نیز                            .  انتقادی حقیقی باشد  
اراده ی انتزاعی کارایی فوری، با در افکندن خود به سازش کاری های رفورمیسم یا عمل                             .  غایب بودن اش را بپذیرد       

در این  .  مشترک خرده پاشیده های شبه انقالبی، قوانین تفکر غالب، دیدگاه انحصارگرانه ی فعلیت را به رسمیت شناخته است           
برعکس، نقدی که فراتر از نمایش می رود        .  صورت، هذیان در همان موضعی باز سازی شده که مدعی جدال با هذیان است              

 .باید یارای انتظار را داشته باشد
221 

مأموریت »انجام دادن این  .  رها شدن از پایه های مادی حقیقت واژگونه این است آن چه بنیان خود رها سازی دوران ماست                      
، نه از عهده ی فرد منزوی گشته و نه خیل مردم اتم واره ی آلت دست شده، بلکه                                  «تاریخی برقراری حقیقت در جهان       

همچنان و همواره از عهده ی طبقه ای بر می آید که قادر است انحالل همه ی طبقات باشد از طریق برگرداندن همه ی                                      
قدرت به شکل خود بیگانه زدای دموکراسی واقعیت یافته، شورایی که در آن پراتیک کنترل کننده ی خویش و ناظر عمل                               

، تنها جایی که دیالوگ مسلح شده تا شرایط خویش          «با تاریخی جهان شمول پیوند خورده اند      »تنها جایی که افراد. خویش است
 .را پیروز گرداند


