نظريه ارزش مارکس و مسئله سوژه
رابرت آلبريتون
فروغ اسدپور
در اين مقاله من میخواھم اعالم کنم در زمان حاضر نظريهای شايستهتر و با قابليت بيشتری از نظريه
ارزش مارکس وجود ندارد که بتواند نظريه سوژه را تکامل بخشد .البته من برای يک لحظه ھم بر اين باور
نيستم که بتوان نوعی نظريه "کامل" در پيوند با سوژه از نظريه ارزش استخراج کرد .من اعتقاد دارم که
نظريه ارزش در مقايسه با نظريه روانکاوی يا گفتمان تحليلی میتواند سھمی ادا کند که بسيار ھيجان آور
است؛ سھمی که به طور نسبی ناديده گرفته شده است .در اين زمينه به حدی کار کم صورت گرفته که من
فقط قادر ام به طرح يک سری خطوط عمدهی معين در اينجا اکتفا کنم.
من سطوح مختلف تحليل را به مثابه ابزاری برای ميانجیگری بين سطوح بيشتر مجرد و ديالکتيکی و
سطوح بيشتر تاريخی و مشخص نظريهپردازی مطلب به کار میبرم .نظريه مربوط به سرمايهداری ناب در
واقع انکشاف روابط درونی ضروری بين اشکال اصلی اقتصادی اجتماعی نظير کاال ،پول ،بھا ،دستمزد،
سود ،اجاره و بھره است.
نظريه سطح ميانه يا نظريه دورهبندی سرمايهداری توضيح حاالت ويژه سرمايهداری است که ناشی از پيوند
اين اشکال با شرايط معين اقتصادی ،سياسی ،قانونی و ايدئولوژيک است.
و در نھايت تحليل تاريخی در توضيح زمينهھای تاريخی و دارای فعليت برای تغيير است .در اينجا تمرکز
من بر پیآمدھايی است که شکل ارزشی سرمايهداری برای صورتبندی سوژه در سطح سرمايهداری ناب،
در مرحله مصرفگرايی آن) ،با جنگ جھانی دوم( و در سطح سرمايهداری جھانی تحت ھژمونی آمريکا در
آغاز قرن بيست و يکم استواراست.
برای محدود کردن و تنظيم يک مطلب سنگين ،من با سه موضوع در ھر سطح تحليل برخورد میکنم .ابتدا
موضوع پيوند بين ارزش و ارزش مصرفی و بر بی تفاوتی ارزش نسبت به ارزش مصرفی ،در بستر يک
جامعه ناب سرمايهداری تاکيد میکنم.
دوم گرايش ارزش برای ھمگن و کاھش دادن مکان و تبعيت آن در برابر زمانی خطی دائمی و خم شده بر
اساس گسترشی نامحدود در سرعت توليد و مصرف است.
و سوم گرايشی وجود دارد برای ميان تھی کردن سوژهی اخالقی ،سياسی و عقالنی که میخواھد آنھا را
تابع شکل سوژه قانونی سازد.

سرمايهداری ناب
بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی
سرمايه در سادهترين شکل خود استفاده از پول برای دريافت پول بيشتر با ھدف به حداکثر رساندن سود
است .يک سرمايهدار بايستی آماده تغيير توليد از سمت يک کاالی کمتر سودده به سمت توليد يک کاالی
بيشتر سودرسان باشد .و اين به معنای نوعی بیتفاوتی جدی نسبت به ارزش مصرفی است .به ھمين شکل
نيز کااليی شدن تمام عيار و کامل نيروی کار در يک جامعه ناب سرمايهداری ،به معنای آن است که
سرمايهدار میتواند نيروی کار را ھر طور که میخواھد استخدام و اخراج کند صرفا با ھدف به حداکثر
رساندن سود و نتايج ناشی از آن ،که در واقع بی تفاوتی کاملی را نسبت به رنج ھای انسانی در بر دارد.

بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی ،در واقع بی تفاوتی نسبت به انسانھا و ارزشھای انسانی است .پس
سرمايهداران ،ھيچ دغدغهای در رابطه با شرايط کار کارگران يا زندگی آنھا نخواھند داشت اگر نيرويی از
بيرون بر آنھا فشار نياورد .اگر آنھا توسط قانون يا سازمانھای کارگری محدود نشوند ھميشه تالش
خواھند کرد تا کار بيشتری را با کمترين ھزينه از گرده کارگران بيرون کشند.
در واقع ،سرمايهداران در فعاليتی وارد میشوند که به آنھا سود بيشتری برساند ،مگر آنکه توسط نيروھای
بيرونی محدود شوند .بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی به معنای بی تفاوتی نسبت به صدمات احتمالی
ناشی از فرآيند توليد و فرآوردهھای کااليی برای انسانھا يا محيطزيست است .اگر سازماندھی فرآيند توليد
نياز داشته باشد که جيوه ،محيط زيست را خراب کند يا کارگران را در معرض مواد سمی قرار دھد ،در آن
صورت سرمايهداران از انجام آن ابائی ندارند ،در صورتی که قانون مانع آنھا نشود .سودآوری ،عرضه و
فروش مواد غذايی اعتيادآور به علت اشباع بودن آنھا از چربی و مواد قندی حتما از سوی سرمايهداران پی
گرفته میشود ،حتی با وجود آنکه اين مواد غذايی ناسالم و مردم را فربه سازند.

در ھم ريختن زمان به درون مکان و ھمگن کردن مکان
به علت پيوند نزديک بين زمان و سود و به علت اينکه سرمايه عميقا به سود کوتاه مدت میانديشد ،سرمايه
ناب ،ھمواره در صدد آن است که زمان توليد و فاصله بين توليد و مصرف را کاھش دھد .نتيجه اين حرکت
سرمايه ناب اين است که مکان زندگی مرتبا در يک جامعه ناب سرمايهداری افزايش خواھد يافت اگر بقيه
عوامل ثابت بمانند .در يک مدت طوالنی و بدون محدوديتھای بيرونی ،سرمايه مرتبا بر سرعت خود می-
افزايد و مکان زندگی گسترش میيابد تا جايی که زمان استراحت و بازتوليد نياز انسانھا و طبيعت به
سطحی غيرقابل جبران و مخرب فروکاسته شود.

سوژه قانونی
در يک جامعه ناب سرمايهداری ،از يک منظر دقيق ،تنھا سوژه قانونی سرمايه است که بايد به رسميت
شناخته شود .از اين ھم بيشتر ،بی تفاوتی سرمايه نسبت به ارزش مصرفی مستلزم اين است که سوژه
اخالقی ،سياسی و عقالنی نيز به رسميت شناخته نمیشود .در يک جامعه ناب سرمايهداری تنھا چيزی که
مورد نياز است عامالنی است که قادر اند بر کاالھای خود مالکيت داشته باشند ،خريد يا فروش کاالھا ،يا
وارد شدن در قراردادھايی که شامل مبادلهھای سوداگرانه و يا انتقال مالکيت میشود .سرمايه نياز دارد با
عامالنی"آزاد" قرارداد ببندند و کاال توليد کنند ،تا بتواند آنھا را مبادله کند ،کسانی که بتوانند ھم حقوق
مالکيت را تجسم بخشيده و ھم آنھا را تصديق کنند اين امر کنترل انحصاری بر مواد را ھم شامل میشود.
اين عامالن قانونی میتوانند حقوق مطلق بر چيزھا و بر مصرف پيکرھای انسانی داشته باشند که تنھا توسط
حقوق قرارداد و فسخ قرارداد محدود میشود .حقوقی که اين پيکرھای انسانی بايد دارا باشند تا بتوانند به
عنوان عامالن قانونی نيروی کار خود را برای استفاده سرمايه در قبال دريافت دستمزد بفروشند .يک طرف
)سرمايه( مالکيت و کنترل ابزار توليد را در دست دارد و طرف ديگر عامالن قانونی ھستند که "آزادانه" )تا
جايی که بتوان آنھا را به طور يکسويه عامالن قانونی صرف قلمداد کرد چنانچه سرمايه در يک جامعه
سرمايهداری ناب میکند( نيروی کار خود را میفروشند .از نقطه نظر سرمايهداری ناب ،تنھا نوع فاعليت که
بايد وجود داشته باشد ،فاعليت قانونی آزاد است و نيازی به وجود عامالن اخالقی ،سياسی ،عقالنی و به ويژه
عامالن طبقاتی نيست .اگر تصور کنيم که يک جامعه ناب سرمايهداری واقعا پای به عرصه حيات اجتماعی
بگذارد ،در آن صورت نتيجهای جز تھی شدگی روح و بيرونيت يافتگی افراطی شخص در جھان کااليی
نخواھد داشت .اشخاص تنھا پيکرھای ظاھری متفاوتی خواھند بود که دارای وسايل کااليی نيز ھستند که در
تملک آنھا است .آنھا از کاالھا ،صرفا به اين شکل متمايز اند که متحرک اند ،و قادر اند حقوق مالکيت
منحصر به فرد خود را در برابر يکديگر اعمال کنند ،و دارای کاالھای مخصوص و شيوهھای معين
مصرفی باشند .من میگويم "حقوق در برابر حقوق" چرا که يک جامعه ناب سرمايهداری اساسا يک جامعه
ذرهای و جدا از ھم و رقابتی است که فرد را در ميدان تعقيب سود يا دستمزد در برابر خود قرار میدھد .با

بيان دقيق میتوان گفت که عامالن قانونی فقط تا آنجا برای ما جالب اند که بتوانند مانند ابزاری برای بھبود
موفقيت اقتصادی خودمان استفاده شوند.
نظريهپردازان سرمايهداری معموال روی اين نکته انگشت میگذارند که برای اشخاص در جامعه سرمايهداری
بسيار سادهتر است که خود را آزاد فرض کنند تا آنکه به خواھند تحت استيالی منطق سرمايه آزادی را درک
کنند.
به لحاظ ايدئولوژيک سرمايهداری ھمواره آزادی فرد را در بوق و کرنا فرياد زده است و احتماال آنرا به
پيش برده است .در حالی که آن جبرباوری ،در يک جامعه ناب سرمايهداری به مغلوبه کردن ھمه کنشھای
فردی منجر میگردد ،اما تحت تاثير قوانين برتر حرکت سرمايه ناديده انگاشته میشود.
اگر بخواھيم مطلب را خالصه کنيم بايد بگوئيم که شکل اصلی سوژه در سرمايهداری ناب ،سوژه قانونی
است .سوژهھای قانونی در اين حالت با ديگر سوژهھا فقط به شکل ابزارگرايانه رابطه برقرار می کنند يا
صرفا ھمچون پيکرھايی که برای پيشرفت خود اھميت دارند .ھيچ پروسه ديگرشدگی وجود ندارد از آنجا به
بعد ديگران ھمواره ھمان ديگری باقی میمانند.
سوژهھای قانونی به مثابه ديگری وجود ندارند مگر به مثابه يک پيکر دارای اراده و خواست که میتوانند
برای پيشرفت سود خويش دستکاری و يا فريب داده شوند يا بتوانند ديگری را فريب دھند.
بيرونيت يافتگی شخص ،داللت بر آن دارد که ھمه اشخاص صرفا مجموعهای از پديدارھای خارجی ھستند.
اين جانھای "ميان تھی شده" در نظر افراد به لحاظ کيفيت و خاصيت بی معنا و بی تفاوت ھستند و به عکس
به مثابه کميت يا کميتھای احتمالی در رابطه با افراد قرار میگيرند.
بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی نه تنھا بر يک بی تفاوتی عام نسبت به ھمه ارزشھای انسانی به جز
دال بر فضا مند شدن زمان نيز ھست که در آن زمان تبديل به چيزی خطی متوالی
سود داللت میکند بلکه ِ
میشود که به سھم خود مکان را تابع زمان میکند .و از آنجا که زمان پول است ،الزامات انباشت نوعی
شتابندگی دائمی را در گسترش مکان زندگی میطلبد .نھايتا بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی در واقع نسبت
به انسانھا بی تفاوت است مگر در شکل سوژهھای قانونی برای به حداکثر رساندن سود يا درآمد.

مرحله مصرفگرايی
در مقايسه با سرمايهداری ناب و تصفيه شده از ھمه ناخالصیھا که در باال به آن پرداخته شد ،نظريه سطح
ميانی عبارتست از بررسی شيوهای که ارزش ،از ترتيب فرصتھا و محدوديتھای ارزش مصرفی بھترين
استفاده را به عمل میآورد که شکلدھنده نھادھای شاخص ھژمونيک در يک مرحله معين از رشد و تحول
سرمايهداری است.
پس اين نظريه بايد به يک سلسله وسيع از نھادھا بپردازد که ويژگی خاص آنھا لزوما اقتصادی نيست .نتيجه
يک شيوه انباشت به مثابه يک شيوه مسلط "ويژه" ،حالتی است که از ابعاد اقتصادی ،سياسی ،قانونی ،حقوقی
و ايدئولوژيک برخوردار است .اين گسترش بسيط اقتصادی سياسی در اينجا قابل طرح نيست چرا که تمرکز
اساسا روی سه عامل متغير اقتصادی در ھر مرحله از تحليل است.
من اين مرحله از رشد و تکامل سرمايهداری را "مرحله مصرفگرايی" مینامم و عصر طاليی آن را به
لحاظ مکانی در اياالت متحده آمريکا در فاصله سالھای  1957میدانم .من آن را "مصرفگرايی" می نامم
به علت نقش برجسته مصرف در نوع مسلط اقتصاد اين مرحله از رشد سرمايهداری.
با توجه به سه عامل متغير مورد نظر من از نقطه نظر مرحله مصرف گرايی ،در ابتدا استدالل میکنم که
توليد انبوه وسايل مصرفی ترتيب و کميت بی سابقهای از ارزشھای مصرفی را تابع حرکت ارزشی کرده

است و اين رشد بی سابقه مصرف حمايتھای نيرومند سياسی ،قانونی و ايدئولوژيک را برای پيشروی بی
اصطکاک انباشت سرمايه فراھم ساخته است .دوم اينکه برای حفظ نرخ سود و نرخ ھای باالی مصرف
سرمايه ھمهی کره زمين را در مینوردد تا مواد اوليه ارزانتر و بازارھايی برای فروش محصوالتاش پيدا
کند.
سرمايه به نوعی ھمواره اين کار را کرده است اما امروز فقط ابزار فنی و ترتيبات گسترش يابنده ارزشھای
مصرفی توليد شده را دارد که نتيجهاش جستجو و تالش بيشتر و عميقتر برای کنترل است .به بيان ديگر
درجه کااليی شدن به حدی رسيده است که حاال ھر گوشه و کنار زمين و ھمه حوزهھای زندگی انسانی در
جستجوی امکانات برای سودآوری ،زير و رو میشود .مکان به طور فزايندهای منقبض شده و توسط شکل
کااليی ھمگن میشود .يک بخش از اين انقباض و آب رفتن و جمع شدن ،ضرب آھنگ زندگی و مصرف
است ،که باز به واسطه وجود تکنولوژیھای جديد بيش از پيش ممکن گشته است .در نتيجه زمان به طور
فزايندهای کاھش میيابد و به سمت کميت صرف با آھنگ تندتر تبديل میشود .سوم آنکه سرمايه ترجيح می-
دھد که سوژهھای قانونی در ابتدا ھمچون مصرفکنندگانی نسبتا منفعل و فريفته باشند؛ تا جايی که بتوان اميال
و خواھشھا و تمايالت انسانی آنھا را به سمت جھان کاالھا ھدايت کرد .در آن صورت به نظر میرسد که
اين جھان قادر به فراھم آوردن لذات پايان ناپذير است و به ھمين شکل ظرفيتھای اخاللگرانه خواھشھا و
تمايالت انسانی میتوانند منحرف شده و به درون مصرفگرايی جذب شوند .ھر مرحله از سرمايهداری نياز
به تکيه بر ابزار قھر يا ابزار تکوين و شکلدھی سوژه دارد تا بتواند سوژهھای نسبتا سر به راه و مطيع خلق
کند .فرمانبر و رام گشتگی امروزه توسط معتاد کردن تودهھا به مصرف کاال ميسر گشته است )مصرف
گرايی به مثابه افيون جديد تودهھا جايگزين مذھب گشته است( ،کاالھايی که برخی از آنھا عمال اعتيادآور اند
نظير سيگار ،الکل و مواد مخدر .برخی از آنھا نيز به ما آموزش داده میشود که برای موقعيت ما يا به داليل
ديگری ضروری ھستند؛ و برخی از آنھا را ما مصرف میکنيم چون بديلھای مناسب به طور شايسته در
دسترس ما قرار ندارند )مثال ماشين شخصی در برابر وسايل نقليه ھمگانی( .البته ،اين فرمانبری و اطاعت
)که خواست سرمايه است( فقط به طور نسبی وجود دارد به ويژه با توجه به عالئم مقاومت احيا گشته در
برابر سرمايه جھانی.
به طور خالصه بايد گفت که در اين سطح از تجريد "بی تفاوتی به ارزش مصرفی" تبديل به شکل ويژه
کااليی شدگی انبوه گشته است .از سويی ،کااليی شدن امری فراگير شده است و از سوی ديگر بر سر آن
توافقاتی انجام شده و سازشھايی صورت گرفته است )اگر از نقطه نظر شکل کااليی ناب سرمايهداری
نگريسته شود( چرا که وجود آن به تعداد زياد و با اھميتی از پشتيبانیھای سياسی ،قانونی و ايدئولوژيک
وابسته است .دو نوع کاالی بسيار مھم اين مرحله اتومبيل و تلويزيون است .در نتيجه شکل معينی که بی
تفاوتی سرمايهدارانه نسبت به ارزش مصرفی در اين مرحله به خود می گيرد شايد بتوان گفت که به بھترين
شکل در تلويزيون و اتومبيل نمود يافته است .بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی که در اتومبيل نمود میيابد
مربوط به بی تفاوتی به زمين است در حالی که بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی که در تلويزيون نمود می-
يابد مربوط به روح و روان آدمی است" .در سقوط زمان به درون مکان و ھمگن کردن فضا" در اين سطح
موجب پديدار شدن "آپارتايد و بنيادگرايی جھانی" گرديد .و "سوژه قانونی" به طور ويژه تبديل به "سوژه
قانونی به مثابه جمعآوری کننده بازيچهھا" گرديده است.

اتومبيلھا و تلويزيونھا
قدرت طبقه کارگر در غرب و سوسياليسم به اصطالح شرق پس از جنگ جھانی دوم موجب تکوين جنگ
سرد شد ،و رشد و ستيزهجويی دولت رفاه را برانگيخت .در عين حال شماره و تعداد و انواع کاالھايی که
سرمايهداری به واسطه آنھا سعی داشت وفاداری طبقه کارگر را به دست آورد ،به شدت گسترش يافت که
مھمترين آنھا اتومبيل ،تلويزيون و مسکن برای خانواده ھستهای بود .اين پاداشی بود که از طريق اعطای آن
وفاداری سربازان از جنگ دوم جھانی برگشته را تامين و تداوم میبخشيد .اين امر با آموزش آنھا با خطر
کمونيسم و نيازی سيراب ناشدنی برای امنيت ،شرايطی را فراھم میکرد که نه تنھا مانع چرخش به چپ در
سياست آمريکا میشد بلکه ھمچنين تداوم فعاليت ساز و برگھای عظيم نظامی را ھم توجيه میکرد.

پس از جنگ جھانی دوم ،نابرابری جھانی که با رشد ناھمگون سرمايهداری پيوند داشت منجر به پيدايش يک
اليهبندی سه جھانی حول يک جنگ سرد مبتنی بر ابرقدرتھا بود .جنگ سرد نقش اساسی در ايجاد و عروج
ايدئولوژیھای ناسيوناليستی نيرومند داشت که در برابر يک خطر فزاينده انترناسيوناليسم بايد مقاومت نشان
میدادند .رسانهھای گروھی برای ايجاد وحشت و ترس ناامنی شديد در مردم استفاده میشدند و طالب يک
دولت قوی نظامی بودند تا قادر به مقابله يا به عقب راندن کمونيسم در ھمه جبھه باشد .ايدئولوژی ھيستريک
آنتیکمونيستی معموال باعث ايجاد ترس از چيزی میشد که به کلی متفاوت بود )ترس از ديگری( که انواع
راسيسم ،اتنوسنتريسم ،سکيسم و ديگریستيزی را در بر میگرفت .نياز به امنيت به تدريج به نياز اوليهای
تبديل شد که نه فقط وجود سيا و دخالتھای نظامی در گوشه و کنار جھان را توجيه میکرد بلکه ھمچنين
توجيهگر سياستھای داخلی نيز گرديد که چپ را مورد اتھام و بھتان قرار میداد .حسابگریھای کوتهبينانه
سرمايهداری برای تعقيب سود مالزم بود با گروهھای ارتجاعی مبتنی بر احساسات )"اکثريت اخالقگرا"( و
يک عطش سيریناپذير برای يافتن دشمنانی به قصد درھم شکستن آنھا .آمريکا به تدريج به ژاندارم جھانی
تبديل شد و با قدرتی که داشت قوانين بينالمللی را ناديده میگرفت.

آپارتايد و بنيادگرايی جھانی
سرمايهداری با خصلت جداکنندهی]مردم از ھم[ گاھی موجب پديد آمدن واکنشھايی در شکل گروه ھايی
مبتنی بر احساسات میشود که میتواند خانوادهھا ،مذھبھا ،مليتھا يا نژادھا دربرگيرد .اين گروهھای مرتجع
به عنوان نمونه "اکثريت اخالقگرا"ی آمريکايی میتوانند گاه به نفع سرمايهداری و در حمايت از آن بسيج
شوند اما امکان آن نيز ھست که بتوانند مورد افترا قرار گرفته و به شکل دشمنان خطرناک جلوه داده شوند )به
عنوان نمونه بنيادگرايان اسالمی( که باز کمکی است برای رشد کمابيش بی سرانجام ساز و برگ و تجھيزات
نظامی سرمايهداری.
در صحنه تاريخ ،سرمايه به لحاظ مکان بسيار کمتر از خود بی تفاوتی نشان میدھد در صورتی که اگر قادر
به تحقق کامل منطق کااليی اقتصادی میشد اين بی تفاوتی نيز بزرگتر میبود .شايد بی تفاوتی نسبت به مکان
و جای مشخص ،در انطباق با تعريف سرمايه از خود باشد ،اما به علت رشد ناھمگون تاريخی آن و رشد
دولت -ملتھا ،سرمايه مجبور بوده مکانی را در مقابل مکان ديگر قرار دھد که يا برای جنگ آماده شود يا
خود درگير جنگ شود .در حالی که سرمايه موجبات تحرک وسيع و فزاينده سرمايه در سطح جھانی را فراھم
کرده اما در ھمان حال موانعی برای تحرک جھانی کار برپا کرده است ،نتيجه پديد آمدن يک آپارتايد جھانی
است که ويژگی آن يا جنگ تقريبا دائمی است و يا آماده شدن برای جنگ است و گروهھای مرتجع که معموال
انگ "خير" يا "شر" به آنھا زده میشود.

 -3سوژهھای قانونی ماموران بازی
سوژه قانونی بيش از ھر زمان ديگری با وجود "حاکميت مصرفکننده" نيرومند میشود که در خدمت يک
نوع معين از دموکراسی است ،جايی که حاکميت اقتصادی مصرفکننده عبارتست از خرج کردن اسکناس-
ھای دالر برای کاالھايی که با ايشان مواجه میشوند و حاکميت سياسی آنھا عبارتست از انداختن ورقهھای
رای برای کانديداھايی که با ايشان رو به رو میشوند .ھدف سوژه اخالقی کسب سعادت و خوشنودی توسط
ارضای حداکثر خواستھا از راه مصرف عاقالنه درآمد است .به اين معنا سوژه اخالقی و سياسی گرايش
دارد در سوژه قانونی جذب شود .اين امر به معنای پديد آمدن خاليی در عرصهھای اخالقی و سياسی است
که در نتيجه فضا را برای پيدايش بنيادگرايیھای مبتنی بر احساسات مساعد میسازد.
سوژه مصرفکننده و سوژه قانونی يکديگر را به طور دو جانبه تقويت میکنند .از آنجا که سوژه قانونی
اساسا يک سوژه مالک است ،سوژه مصرفکننده شايد آشکارترين نموداری است که سوژه قانونی در آن
ظاھر میشود.

سرمايهداری غرب توانست کارگران و کارکنان را با کاالھا اشباع و جذب کند چرا که در سطح جھانی به
علت نابرابری فزاينده و بارآوری باال اين امر ممکن شده است .دستمزدھا و ھزينهھای نازل در جھان سوم و
بيگارخانه در جھان اول کاالھا را در دسترس مردم قرار میداد .مصرف ھمچنين ھرچه بيشتر توسط اعطای
قرضھا و وامھا توسعه میيافت و با استفاده از رژيم تبليغات و آگھیھا ھرچه بيشتر خواستھا و خواھش-
ھای انسانھا را به سمت مصرف به مثابه مسير سعادت و خوشبختی ھدايت میکرد .خريد در صدر فعاليت
لحظه "فراغت" در جھان اول قرار گرفت
اگر دقيق صحبت کنيم بايد گفت که ]سليقه[ مصرفکننده در بين مصرفکنندهھا و در يک نوع معين از
بستهبندی و تجھيزات کااليی شکل میگيرد .خويشتنھای کااليی شده با او پيوند برقرار کرده و بيرونيت می-
يابند .خواھشھا و تمايالت انسانی به واسطه کاالھا وارونه گشته و به صورت نياز ھايی برای درخواست و
طلب کاالھای معينی برای افراد کااليی شده در میآيند .جايگاه و موقعيت در چنين جھانی به اين شکل است
که شخص ارزشمند میگردد .در نتيجه نيازھا به خواھشھا بدل شده و مطالبات توسط رسانهھای گروھی به
سمت کاالھای معينی يا به سمت سبک کااليی شده زندگی ھدايت میشوند.
در واقع ،به اين شکل است که تا درجه معينی آگھیھای تبليغاتی خواھشھا را ھم خلق کرده و ھم آنھا را
ھدايت میکنند ،در جھانی که معنا و تصديق انسان از راه کاالھا انجام میشود .به اين شکل است که سوژه
مصرفی و سوژه قانونی به مثابه دو طرف دارای مالکيت ظاھر میشوند.

سرمايهداری امروزی :نزديک شدن به مرزھای غير قابل عبور خود
در سطح تحليل تاريخی ،من نظريه منطق درونی سرمايه و نظريه سطح ميانی مرحله مصرفگرائی
سرمايهداری را مورد استفاده قرار دادم تا تحليلام را از گرايشات جاری رشد و تحول سرمايهداری و
مقاومتھای موجود در برابر اين گرايشات شکل دھم .اگر اين سطح از تحليل کامال شکافته شود بايد بسيار
وسيعتر از نظريه سطح ميانی گردد .اما آنچه که من در اينجا معرفی میکنم حتی از آنچه که در مورد
نظريه دورهبندی انجام داده ام نيز ناقصتر است.
تحليل که من ارائه کردهام نشان میدھد که سرمايهداری شايد به مرزھای غيرقابل عبور خويش نزديک می-
شود ،گرچه پيش بينی آينده ھميشه خيالبافی است چرا که ھمواره اين امر وابسته به اين است که مردم چطور
برای يک تحول جدی سرمايهداری خود را انطباق و سازمان می دھند .وقتی می گويم که سرمايهداری به
مرزھای غيرقابل عبور خود رسيده ،منظور من جلب توجه به تناقضات ساختاری جدی است که به نظر نمی-
رسد در چارچوب سرمايهداری قابل حل باشد .يعنی تغييرات ساختاری با بقای سرمايهداری نمیتواند به طور
موفقيتآميز عملی شود.

انتقام ارزش مصرفی
در سطح زندگی تاريخی ،ارزش مصرفی ھمواره خود را بر بی تفاوتی سرمايه تحميل میکند.
اقتصاد جھانی به طور فزايندهای معتاد سطح باالی مصرف تودهای در کشورھای غنیتر است .بسياری از
متخصصان اقتصادی بر اين نکته تاکيد کردهاند و اظھار داشته اند که نرخ رشد باالی اقتصادی در دھه نود
شديدا وابسته به نرخ باالی ھزينهھای مصرف کنندگان آمريکائی بوده است و سالمت آينده اقتصاد جھانی نيز
وابسته به ھمين امر باقی میماند .در عين حال ،حداقل يک بخش جدی اين مصرف باالی آمريکايی بر
گسترش قرضھا ،کمکھای دولتی ،نرخ مصنوعی باالی سھام دالر مصنوعا باالی آمريکا و ھزينهھای
مصنوعا پايين که به علت تخليه مواد خام ارزان و حمايت نشده طبيعی و محصوالت توليد انسانی در سطح
جھانی بنا شده است.

مصنوعی و محدوديت بودن ھمه اينھا ،نشاندھنده آن است که رشد آمريکا در دھه نود به طور عمده يک
بھشت دروغين بوده است .گسترش بدھیھا و کمکھای دولتی )سوبسيدھا( به طور آشکاری محدود ھستند
در حالی که از سوی ديگر منابع جھان نيز به علت بی ثباتیھای سياسی و احتمال مقاومت سازمان يافته
محدود است .اقتصاد جھانی بر اثر ھدايت ذخيرهھای مالی گسترده جھان به سمت آمريکا منجر به رشد شديد
بازارھای مالی آمريکا شده ،در نھايت بی ثباتی به بار آورده است.
در نتيجه ھمان نيروھای اقتصادی که موجب ظھور و رشد بازارھای مالی آمريکا شده و دالر آمريکا را
قوی نگه داشتهاند در زمان ديگری میتوانند ھم بازارھای مالی و ھم ارزش پول رايج را به ھم بريزند.
ارزش به در سراسر جھان با گامھايی تخريبی و شتابناک خود نسبت به زندگی بی تفاوتیتر میشود.
نئوليبرالھا و کسانی که مراقب بودجه ھستند بايد تصميمات "خشن" بگيرند تا دخالتھا و نوآوری ھای
انسانی را سريعا قطع کنند که به سرمايه در دورهھای پيشرفت مصرفگرايی چھرهای دلسوزانهتر داده بود.
در نتيجه "حرفه ھمدردی" در ھمان زمانی کاھش میيابد که زخمیھا و صدمه ديدگان سرمايهداری نياز به
دلسوزی و مراقبت دارند.،

ماورا سرعت و فرسودگی
ھمانطور که بخش تبليغاتی تالش دارد تا مصرفکنندگان را دائما تحريک کند به ھمان شکل ھم دستگاه
نظامی صنعتی دائما تالش دارد تا حمايت مردم را بسيج کند و آنھا را با احساسات عميق و دائمی از بی
اطمينانی لبريز کند.
اين احساسات عدماطمينان سپس به خاطر حمايت از جنگ عليه دشمنان موھوم و پايان ناپذير بسيج می-
شوند ،اين جنگھا میتوانند کمابيش دائمی باشند و میتوانند ھمواره برای بسيج شھروندان عليه دشمنان
خيالی استفاده شوند يا برای انتخابات ،آنھا را به پای صندوق کشاند .از آنجا که سرمايه داری ناب نمیتواند
مستقيما جوامع مبتنی بر احساسات خويش را ايجاد کند اين بسيج آنھا به ويژه در رابطه با و عليه شاخهھای
مختلف "بنيادگرايی" از اھميت برخوردار میشود .اينھا تا حدی به مثابه واکنشھايی عليه سرمايهداری به
وجود میآيند اما در عين حال بايد توسط ھمان سرمايهداری که آنھا را می زايد کنترل شده و "تابع آن"
گردند.
ھمانطور که سرعت ،جھان را کوچک کرده و احتمال حرکت چابک و سريع در سطح مکان را برای آن
اقليت ممتاز و سرمايه گسترش میدھد ،مرزھای دولت -ملتھای غنیتر در مقابل ھجوم تاجران نفوذپذيری
کمتر نشان میدھد .در نتيجه جھان تبديل به يک سلسله مراتب گتوھا شده است که ثروتمندان در جوامع سيم
خاردارکشی شده "امن" و دولت -ملتھای سيم خاردار کشی شده زندگی میکنند ،سيم خاردارھايی عليه
نوعی نابرابری که واقعا به حد کريه و غيرقابل تحمل رسيده است.

فاعليت و مقاومت
اگر سرمايه اساسا نسبت به ارزش مصرفی بی تفاوت است ،که شامل انسانھا و طبيعت نيز میشود ،در
اين صورت نتيجه آن است که ھم ابعاد دلسوزانه و مراقبتی سرمايهداری نھايتا نبايستی ناشی از سرمايه باشد
بلکه نتيجهی فعاليت انسانھای اجتماعی است که در تقابل با گرايشات سرمايه از خود مقاومت نشان می-
دھند .در واقع سوژهھای اخالقی و سياسی بيش از سوژهھای قانونی قابليت دارند که از خود ھمچون عامل
واکنش نشان دھند .از اينجا اين ناشی میشود که برای ايجاد تغييرات بايستی چنين سوژهھايی در و عليه
خود سرمايهداری ،علیرغم بی تفاوتی آن به وجود آيند .به ھمين علت شکلبندیھای طبقاتی ھميشه چيزی
ناھمگون و نامتجانس و نازک و شکننده ھستند که با درجات مختلفی از ھمبستگی ،سازمانيابی و راديکال
بودن ھمراه است.

ساختن سوژهھای اخالقی و سياسی برای مقابله با ميان تھی شدن سوژهھای قانونی سرمايهداری ناب امر سادهای نيست.
در اين جا ،گرامشی در واقع در مسير درستی میانديشد که از يک فرھنگ سوسياليستی برای مقابله با سرشت و ذات و
خصلت ايزولهکننده و ياسآور فرھنگ سرمايهداری دفاع میکند .در شرايط فعلی جنبش ضد جھانی شدن و فوروم
اجتماعی جھانی شايد آغاز يک نيروی مقاومت جديد بدل بشود .اين جنبش ھمانطور که رشد میکند میتواند ابتدا
سرمايهداری را به چالش طلبد و سرانجام آنرا متحول کند.

