
 

 

  

 
 

 

 

 (۳ی طبقه و دولت )درباره

 ی تاریخ و ادبیاتبورژوا در میانه نگاهی به کتاب
  

 
 رنجبر یو هاد یخیعادل مشا

 

 

 

 تقدیم به

«برادرم!—همتای من—ی ریاکارتو خواننده»  

 

ی مهران ی ایتالیایی، فرانکو مورتّی )ترجمهی نویسنده، نوشتهتاریخ و ادبیاتی بورژوا در میانهکتاب 
و پنج فصل تشکیل شده است. نویسنده طی این « درآمد»(، از یک ۱۳۹۷مهاجر و محمد نبوی، نشر آگه، 

ی هر دوران پنج فصل تحوالت بورژوازی اروپایی را در پنج دوره و از خالل اثر یا آثار ادبی برجسته
چه در بخش نخست مقاله کند. کانون توجه این مقاله فصل آخر کتاب است. بنابراین، آنررسی میب

 «. داریایبسن و روح سرمایه»ای است برای رسیدن به فصل آخر: آید صرفا مقدمهمی
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اه تحوالت حیات بورژوازی غربی از دیدگ متفاوتهای بندیکتاب به تقسیم« درآمد»مورتّی در 
کا، بندیِ خودش برسد. از نظر یورگن کوکند تا در نهایت به دورهمختلف اشاره مینویسندگان 

 «ی بورژوازینگارِ زندهترین تاریخبزرگ»

ن فرمای شهرنشیپای خویشی خردهی هجدهم، بورژوازی مشتمل بود بر کسبهتا اواخر سده
عد ال بسصد  کان کوچک(،الداران، و مخانهوران، سوداگرانِ جزء، مهمانی اروپا )پیشهاولیه

حال و کارمندان میانه»بورژوازی شکل و شمایل جمعیتی کامال متفاوت پیدا کرد و شامل 
ی ی درآمیختهی نوزدهم چهرهشد. اما در این میان در سدهمی« پایینِ یقه سفید دولترده

 یت اینثقل کلدر اروپای غربی سر برآورد، که به مرکز « کردهدار و تحصیلبورژوازی زمین»
 ۱رد.کحاکم جدید بالقوه تثبیت  یطبقه تبدیل شد و خصوصیات این طبقه را در مقام طبقه

( عصر ۱ید: توان بیرون کشبندی دیگری را میکند، دورهچه نویسنده از قول سایمون ساشا نقل میاز آن
و عصر  ان عصر مدیچی( عصر طالیی بورژوازی می۲مدیچی )دوران تسلط خاندان مدیچی بر فلورانس(؛ 

«. وای متاخربورژ»ی حاکم و ظهور شدن بورژوازی به طبقه( دوران تبدیل۴( عصر ویکتوریا ۳ویکتوریا؛ 
ی بطهه رابخودش،  بندیِ پیشنهادیِها و قبل از تشریح دورهبندیمورتّی بعد از اشاره به این تقسیم

ه ورانی کدی آغازین حیات بورژوازی، یعنی در هاکند. در دورهاشاره می« ی متوسططبقه»بورژوازی و 
ای ت: طبقهعنوان خود بورژوازی اس« ی متوسططبقه»ی حاکم تبدیل نشده است، این طبقه هنوز به طبقه

که اما پس از این ۲جای داشت، چون نه دهقان یا سرف بود و نه از اشراف فئودال.« هاوسط»که در آن 
ی متوسط بقهتغییر کرد: ط« ی متوسططبقه»ی مسلط تبدیل شد معنا و کارکرد اصطالح بورژوازی به طبقه
ره آنجلیس اشاطور که ماسیمو دیی کارگر. اما همانای است میان بورژوازی و طبقهاز این پس طبقه

 ۳است. تهای سوبژکتیویی باشد، نام گونهکه وصف یک هستی اجتماعبیش از آن« ی متوسططبقه»کند، می
این افق  ۴کرد اهمیت یافت.که این اصطالح خلق می« افق نمادینی»به بعد  به تعبیر مورتّی، از این دوره

ای وهپوشاند و جلی کارگر را میی برناگذشتنی میان بورژوازی و طبقهی نجومی و ورطهنمادین، فاصله
 کند. ایجاد می« وحدت ملی»و موهوم از یکپارچگی اجتماعی 

که مانیفست کمونیسم چنان- کردی انگلستان را دو قطبی میچنان که رشد اقتصادی جامعههم
ی مالکان ]وسایل تولید[ و کارگران فاقد مالکیت کل جامعه باید به دو طبقه»گوید وضوح میبه

ای ی واسط تنها طبقهطبقهرسید که شد و به نظر مینیاز به وساطت حادتر می -«تقسیم شود
همدلی داشته باشد )باز هم به نقل از ]جیمز[ میل ]در « کارگران فقیر»تواند با باشد که می
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ی شان کند و نمونه«راهنمایی»([( و در عین حال، با اندرزهایش ۱۸۲۴) رساله در باب دولت
  5به دست دهد.« تحسین»خوبی برای تمجید و 

ای سوژه ی گفتاری بورژوایی است که موقعیتیفرآورده« ی متوسططبقه»فت، توان گدر مقام تلخیص می
ی کارگران سازد: کم نیستندها را از این طبقه جدا میکند و آنی کارگر اعطا میبه برخی از اعضای طبقه

ین ابروم د انند لرمدانند. اما بورژوازی از زبان کسانی می« ی متوسططبقه»که خود را نه کارگر، بلکه عضو 
ن صاحبا» و« الییهای پایینی و بای پیوند الیهنقطه»ای واقعی و واسط، واره را طبقهی گفتاریِ بتانگاره

 کند. معرفی می« واقعی سنجیدگی، عقالنیت، هوش و صداقت انگلیسی

رتّی: انکو موبه روایت فر« ی تاریخ و ادبیاتدر میانه»بندی حیات بورژوازی اکنون بپردازیم به دوره
نسون رابی، ، روایت خود را از طریق رمان دانیل دفو«کارگر-ارباب»نویسنده در فصل اول، با عنوان 

بر ویی میان دفو و وگگفت» ؛کند که هنوز به قدرت نرسیده است(، با بورژوایی شروع می۱۷۱۹)کروزو 
به « یجدّ»: اردنام د« ی جدّیسده»فصل دوم «. هاپیرامون مردی در یک جزیره جدا افتاده از باقی انسان

بودن و متضاد سطحی»، «شوخی و خنده»است، در تقابل با « جوییسرگرمی یا لذت»معنای متضاد 
غاز آی یان ورمیر ویژهبه« طالیی هلند نقاشان عصر»های این فصل با تحلیل برخی از نقاشی«. مغزیسبک

 رجاع بهبا ا ی بورژوازی قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم راشود، اما نویسنده حیات و سوبژکتیویتهمی
جای « میانه»ای که هنوز در کند: ژانری متناسب با روحیات طبقهفرم و سبک ادبی این دوران تحلیل می

دیت ناسب با جادبیاتی مت«: ی کمیکاعماق عوامانه»و « ی شور تراژیکهای اشرافاوج»دارد، ژانری میان 
 بورژوایی. اما

سرد،  درست است که ژانر جدی ممکن است مانند تراژدی نباشد، اما مشخصا به چیزی تیره،
که  «ل آساامر کارناوا»بازگشت و قطعی از ناگذشتنی، خاموش و سنگین اشاره دارد؛ گسستی بی

ن به رگر دارد. جدیت ویژگی بورژوازی است در مسیر خود برای بدل شدتعلق به طبقات کا
  6ی حاکم.طبقه

شود، مارکس و انگلس آغاز می مانیفست کمونیسمِ، که با نقل قولی طوالنی از «مه»فصل سوم، با عنوان 
قرار  حیات بورژوازی در عصر ویکتوریا، و موازی با آن، ادبیات بورژوایی در این عصر را مورد بررسی

ای کند، طبقهظهور می« ی رئالیست در تاریخ بشرنخستین طبقه»عنوان دهد. در این عصر بورژوازی بهمی
استثمار »بیند های پیشین )اشراف فئودال(، نیازی نمیی مازاد در دورهکنندهکه بر خالف طبقاتِ تصاحب
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اما با «. ز پندارهای نمادین پنهان کنددر پس انبوهی ا»طبقات فرودست را « سرراستِ  شرمانه وعریان، بی
های بعد به نقص تحلیل خود از گونه که مارکس در دههکند، همانگذار از این عصر، اوضاع تغییر می

ای مشغول توصیف حیات این طبقه در دوره مانیفستحیات بورژوازی پی برد و دریافت که در 
های بورژوای امروزی ل ناقص )که برخی چپشده بوده است، و برای فراتررفتن از این تحلیسپری

کنند(، داری و بورژوازی تالوت میای در ستایش سرمایههمچنان در هر فرصتی آن را همچون چکامه
های اصلی آن را یکی از مولفه« وارهبازنمایی بت»یا « وارگیبت»دستگاهی مفهومی خلق کرد که مفهوم 

ها و راه و ارزش»رسد که ز در پایان فصل سوم به این نتیجه میدهد. بر همین سیاق، مورتّی نیتشکیل می
  ۷«.استتار نمادین«: »ی استتار استرسم عصر ویکتوریا خود داستان دیرینه

 آمیزش غریب»شود: احکام دینی با ترفندهای پولی مطرح می« شدنِ قاطی»ی مایهدر فصل چهارم درون
 تالکاپیدر  کاال« یظرایف متافیزیکی و دقایق الهیات»ای یادآور همایدرون«. متافیزیک کهن و مناسبات مالی

شود. ی کلیدی فصل آخر تبدیل میای است که به نکتهدرآمد نکتهمایه، پیشمارکس. اما این درون
ی ایتالیایی، ی نویسنده، نوشتهدن جزالدو-ماسترونویسنده در دومین بخش فصل چهارم با تحلیل رمان 

ه هایی هست ککند. در رمان ورگا وضعیتاشاره می« تراز نوین»به ظهور یک بورژوای  جووانی وِرگا،
اش افعسو انسانی معقول که به منشود: از یکدو پاره می« اعتنا، آرامجدی، ساکت، بی»بورژوای 

یخته راش او را به هم تمایالت غیر عقالنی»حواس که اندیشد، و از سوی دیگر موجودی پریشانمی
ی حرکت است: مورتّی این دگردیسی بورژوا را نتیجه« های ملیگردیسید»عنوان فصل چهارم «. تاس

 یمهن»ان های نظام جهانی مدرن قرن نوزدهم، یعنی به کشورهایی که در آن دورسوی حاشیهسرمایه به
 دهد: داند. او بار دیگر به یورگن کوکا ارجاع میآمدند میشمار میبه« پیرامونی

ه بنعتی اند، روند توسعه از دوران پیشاصشدن را آغاز کردهر کشورهایی که دیرتر صنعتید»
 اس با، و صاحبان صنایع اولیه در این کشورها در قی«تری دارددوران صنعتی پیوستگی کم

  ۸مانند.می« های تراز نوینانسان»نخستین کشورهای صنعتی خیلی بیشتر به 

« نامعقول»ای ، نکته«ای غیر قابل فهمنکته»ماند که های تراز نوین میاین بورژوای جدید از آن رو به انسان
شدن کاال از ، و آکنده«آمیزش غریب متافیزیک کهن و مناسبات مالی»در کار او وجود دارد. ولی آیا این 

و « دگردیسی ملی»ای کند، صرفا گونهیگونه که مورتّی ادعا م، آن»ظرایف متافیزیکی و دقایق الهیاتی»
تواند با پیرامونی پایان قرن نوزدهم است؟ خواننده می-ی حرکت سرمایه به سمت کشورهای نیمهنتیجه



 

 

5 

ی مرکزی فصل آخر رجوع به کتاب پاسخ خاص خود را برای این پرسش بیابد. ولی به هر حال هسته
ی شدن بورژوا و هستهپردازد، همین دوپارهه ایبسن میداری از دیدگاسرمایه« روح»کتاب، که به تشریح 

مثابه نظامی که در آن امر عقالنی و غیر عقالنی، مالحظات داری بهداری است: سرمایهغیر عقالنی سرمایه
 اند.ناپذیر در هم تنیدهحسابگرانه و هذیان، به نحوی جدایی

*** 

شکنی و قانونی قانون»؛ فرق بین ۹«مندلتی قانونعدابی»و « عدالتی تحت پوشش قانونبی»تمایز میان 
شدن ندارد پنهان ای که نیازی بهعدالتیبی»، و «کاری و دروغگویی و الپوشانیدادن آن از طریق پنهانجلوه

ن در لیه آعو کامال در معرض دید عموم است چون هیچ دلیل قانونی علیه آن وجود ندارد و طرح ادعا 
دورزدن »و « شکنیقانون»واریاسیونی از تمایزی که میشل فوکو میان «: نیستای مسموع هیچ محکمه

بخشد: تمایز میان حیات و اما فرانکو مورتّی به این تمایز بُعدی تاریخی می ۱0کند.برقرار می« قانون
ت: شده اس آغاز های پایانی قرن نوزدهمی بورژوازی در دوران ویکتوریا و دورانی که از دههسوبژکتیویته

ب، حیات و . در فصل پایانیِ کتا۱۸۷۳-۱۸۹6ری در اروپا، رکود بزرگ دانخستین بحران عمومی سرمایه
 شود: دوازدههای ایبسن تحلیل مینامهی بورژوازیِ اروپایی در این دوران از خالل نمایشسوبژکتیویته

ی کند و سوبژکتیویتهنبال میسال همین رکود بزرگ را دبه( تقریبا سال۱۸۷۷-۱۸۹۹ی ایبسن )نمایشنامه
ل وز تبدیا امرتی طبقاتی بورژوازی طبقاتی بورژوازی را در این دوران، که به تعین نهایی سوبژکتیویته

 کاود. ، میشده است

ی بورژوایی را ، فصل به فصل، تحوالت سوبژکتیویتهتر اشاره شد، کتاب فرانکو مورتّیطور که پیشهمان
های ایبسن، ترسیم ، در نمایشنامه«بورژوای متاخر»در رمان معروف دانیل دفو، تا ، «بورژوای اولیه»از 
مثابه حرکتی از سطح به عمق نیز خواند: توان بهکند. اما این حرکتِ افقی در امتداد تاریخ تقویمی را میمی

ر کتاب، حرکت از آگاهی بورژوایی به ناخودآگاه طبقاتی بورژوازی. نام این ناخودآگاه در فصل آخ
بینی بزرگ ایبسن در مورد روشن»ی خاکستری را است. نویسنده کشف این منطقه« ی خاکستریمنطقه»

« صداقت»توان گفت در آگاهی بورژوایی امروز، ، و می«بورژوازی اولیه»داند.  برای می« زندگی بورژوایی
قت شرط موفقیت در بازاری برای اشرافیت فئودال داشت. صدا« افتخار»حکم همان چیزی را دارد که 
ای از سرشت اعتباری شود جلوهاست )شعاری که روی دالر می« اعتباری»است که نقدینگی رایجش پول 

ی التین کلمه  creditی انگلیسی ی کلمهاعتماد داریم. ریشه« خدا»داری است: ما به پول در بازار سرمایه
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 credo آورد فقط ی که به همراه می«اعتبار»ا این صداقت و ( ام۱۱ایمان/اعتماد دارم.»معنای است به
ی ی فرایندی ناخودآگاه است: پول اعتباری به خودی خود ارزشی ندارد، بلکه وعدهی آگاهانهجنبه

شود: به تعبیر مارکس در خلق می« جایی دیگر»ارزشی است که در آینده متحقق خواهد شد و در 
ی برابرها، بلکه شود نه در بازار و ضمن مبادلهل اعتباری متجلی میارزشی که در پو«. ی تولیدخانهنهان»

ی ما، در شود )هرچند در زمانهخلق می« دزدی»عدالتی و ای بیو ضمن گونه« ی تولیدخانهنهان»در 
« هایدزدی»ها و عدالتیی بیای در کار نیست و همهخانهنهانمتاخر، دیگر داریدوران سرمایه

ای قابل طرح و اثبات نیستند(. اما اند اما در هیچ محکمهداری در معرض دید عمومرمایهنمای سسرشت
( اثری های جامعهستونی کند، تقریبا در تمام آثار ایبسن )پس از نمایشنامهطور که مورتّی اشاره میهمان

خواهد بر آن تمرکز هیچ کارگری وجود ندارد، زیرا تضادی که ایبسن می»نیست. « تضاد کار و سرمایه»از 
تر از آن است که خود را درگیر اندیشتر و روشناما ایبسن تیزبین« کند درونی خود بورژوازی است.

قدر احمق نیست که اسیر تضاد موهوم میان کند؛ او آن« بورژوای صادق و بورژوای ریاکار»ی کاذب مسئله
«( داری بدسرمایه»و « داری خوبسرمایه»یان )موازی با تضاد موهوم م« بورژوای بد»و  « بورژوای خوب»

 شود. 

در  ناپذیر میان بورژوای صادق و بورژوای ریاکار نیست.ی ایبسن تضاد آشتینه، مسئله
ب ه اغلها، کسی متقلب بود، اما رقیب او صادق نبود، بلکی بسیاری از نمایشنامهزمینهپس

برخورد میان بورژوای  …کشدی خاکستری میچیزی که ایبسن را به منطقه …احمق بود
  ۱۲خوب و بورژوای بد نیست.

است اما پاسخ مورتّی « ابهام»ی ی خاکستری به یک معنا منطقهگذرد؟ منطقهی خاکستری چه میدر منطقه
وجدانی، ستکاری، بیدسیسه، د»گذرد؟ پاسخ: ی خاکستری چه میبه این پرسش ابهامی ندارد. در منطقه

، کارستن برنیک مدیر یک بنگاه کشتیرانی در یک های جامعهستونی در نمایشنامه«. پذیراخالق انعطاف
ی ورشکستگی و در مقابل طلبکارانش به کند، در آستانهبندر کوچک نروژی، وقتی مشکل مالی پیدا می

های او را دزدیده و مهاجرت کرده است، پول زند که برادرزنش، یوهان، که به آمریکااین شایعه دامن می
ی نامشروع، فداکارانه بار تر برای نجات برنیک از بدنامیِ یک رابطهگریخته است، برادرزنی که پیش

آبرویی او را بر دوش گرفته است. پانزده سال بعد وقتی طرح احداث خط آهنی در طول رسوایی و بی
گیرد: به این بهانه که خط آهن فان این طرح را به عهده میشود، برنیک رهبریِ مخالساحل مطرح می

گرا را به فساد خواهد کشید، اما موجب ارتباط با دنیای فاسد بیرون خواهد شد و شهر پاکیزه و اخالق
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دلیل واقعی این مخالفت آسیبی است که  این راه آهن ساحلی به منافع کشتیرانی بازرگانان بزرگ شهر 
شود، و برنیک که عدها وقتی طرح دومی برای کشیدن راه آهن از درون شهر مطرح میوارد خواهد کرد. ب

برداری ها و حقوق بهرههای گوناگون دور زدن قانون، زمینو از طریق راه« اشبا استفاده از نفوذ سیاسی»
 های جنگلی، معادن و منابع آبی واقع در مسیر این راه آهن را خریداری کرده است، ازاز چوب

برد و به پشتیبان پر و پا قرص این اش در فساد را از یاد میشدنرفتن سالمت اخالقی شهر و غرقدست
 هایی دیگر: و نمونه ۱۳شود.طرح تبدیل می

اش خانهکند یتیم[، کشیش مندرس خانم الوینگ را قانع میاشباح]یا  هاروحی[ در ]نمایشنامه
؛ از «داریمشما و من خیلی به مشیت الهی ایمان ن»د را بیمه نکند، تا افکار عمومی فکر نکن

اند، نگستراگیرد ]احتماال توسط خانه آتش میجا که مشیت الهی البته مشیت الهی است، یتیمآن
دن پا کرآید. چون در فکر برخانه سهیم بوده اما از آن خوشش نمینجاری که در ساختن یتیم

بیند. یمخانه را مزاحم طرح سودآور خود جود یتیمست و و«های ملوانخانه»نوشگاهی با نام 
ست وم نیشود هرچند در نمایشنامه دقیقا معلسوزی مطرح میولی اتهام کشیش نیز در این آتش

ی اید براهست که ورله ش« دامی»رود. چیز از بین میبرد.[ و همهاو چه سودی از این کار می
پهن کرده است )شاید هم  مرغابی وحشیی[ ی داستان ]نمایشنامهزمینهشریکش در پس

اش نس و شریکهست که سول استادکاری[ طور نباشد( و ماجرای مشکوکی در ]نمایشنامهاین
تش آشود، و خانه جا که دودکشی هست که باید تعمیر شود اما نمیدر آن دست دارند: آن

ی خاکستری منطقه …سوزی علت دیگری داشته استگوید آتشگیرد اما کارشناس بیمه میمی
راست و های نیممباالتی، حرفزنی، بیشکنی، تهمتحرفی، پیمانچیزی شبیه این است: کم

 ۱۴. …دروغنیم

در قلمرو زندگی و  .است آن در یجار ظاهربه اعتمادِ وداری و صداقت این روی دیگرِ بازار سرمایه
ر زدن قانون است. مورتّی برای ی خاکستری قلمرو دوی بورژوازی متاخر، منطقهسوبژکتیویته

؛ «دنیای مالی موازی»کند: ای امروزی در جهان بیرون ادبیات اشاره میساختن این نکته به نمونهروشن
برانگیز، اما آری، سوال»برانگیز شود؛ تواند سوالآسانی میاند و رفتار بهناخواه ناقصجایی که قوانین خواه

داشته « نسبت ریسک دارایی نامعقولی»ها اینکه بانک«. نه خیلی درستنه غیر قانونی، و در عین حال، 
ترین هم نیست. مثالی دیگر: شرکت انرون، یکی از بزرگ« درست»باشند غیر قانونی نیست، اما 

گذار و مدیر کنِت لی، بنیان  ورشکست شد؛ ۲00۱های انرژی جهان در زمان خود، در سال شرکت
اش را به قیمت گزافی فروخت، اما دولت از گی و با آگاهی از آن، سهامشرکت، قبل از اعالم ورشکست
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یک عمل واحد هم تحت »لحاظ کیفری محکومش نکرد و او فقط از لحاظ مدنی مسئول شناخته شد: 
چرا که در «. پذیردی خاکستری را میخود قانون وجود منطقه …گیردگیرد و هم نمیتعقیب قرار می

شوند تا ها وضع میی خاکستری به وجود آورده است: قانونقانون را خودِ منطقهجهان بورژوازی متاخر 
ها و اعمال قدرت طبقاتی در گریزیبندی طبقاتیِ قانوندور زده شوند، امری ضروری برای تقسیم

در داری متاخر جهانی آفریده است که عدالتی قانونی، جرائم غیرقابل پیگرد. سرمایهداری متاخر: بیسرمایه
شرط موفقیت و اند: پیشبه نحوی پارادوکسیکال در هم تنیده« قانونی بودن»و « بودنغیراخالقی»آن 

« حکمت عملی»کامیابی بورژوایی در جهان ما اِشراف عملی به این فرمول است؛ نخستین اصل 
متفاوت و متغیر  هایی است که با پیگیری آن انواع و اقسام مناسباتترین سرنخبورژوازی. این یکی از مهم

 توان شناسایی و تحلیل کرد. بورژوازی با دولت در کشورهای مختلف را می

 تعین« ندهزکار »کشانه با ای بهرهدر رابطه« ای که در قالب انسان مجسم شده استسرمایه»بورژوا در مقام 
گان اهب رایمو» تفاده ازی اجتماعی با مکیدن کار زنده و سوء اسکند. بورژوازی در مقام یک طبقهپیدا می
رای بکند. مورتّی دهد. این کاری است که بورژوازی میگیرد و به حیات خود ادامه میجان می« طبیعت

، «ی صنعتیتوسعه»کند، جمالت پر طمطراق کارستن برنیک را در مورد تلخیص کاری که  بورژوازی می
ه خاطر داریم ککند )بهگوید، نقل میمی آهن، سخنجا که از فوائد اجتماعی طرح دوم کشیدن راهآن

 خاص خودش را دارد )دلوز((: « هایگزاره»غیر گفتاری نیز  کردارهایی عرصه

های بزرگی تو ده! فقط فکر کن چه راهفکر کن این چه احساس رضایتی به کل جامعه می
ای ای با آبشارهرودخونههای پر و پیمون مواد معدنی! و کنه برای استخراج رگهجنگل باز می

 ۱5ی صنعتی تمومی نداره!های توسعهپشت سر هم! ظرفیت

اند، اما این بدان معنا نیست که خالی از عواطف و ی امور غیر گفتاری اساسا توصیفیهای عرصهگزاره
است، ساحت خلق « های ماشینی میلبندیسرهم»ی امور غیر گفتاری ساحت اند. درواقع، عرصههیجانات

های دهد که برنیک با این توصیفمورتّی توضیح می (.Affects« )هامایهحال»تر، واطف، یا به بیان دقیقع
اش را برانگیزد و عواطف ایشان را تحریک کند. اما ساحت کند تخیل شنوندگانعاطفی سعی می

و « ناهاتنگ»، ساحت حرکت و سیالن و شدن است و انواع و اقسام «های ماشینی میلبندیسرهم»
، ممکن است هر لحظه جهت تخیل و عواطف را تغییر دهد و به «های صوتی و نوری نابوضعیت»

ی هدایت کند. پس این جهان متزلزل باید به نحوی در عرصه« ناموجود»بینی و حتا مسیری غیر قابل پیش
از نو ساخته شود )شومپتر(، « ویرانگری خالق»داری متاخر، یعنی منطق مطابق منطق سرمایه« گفتار»
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ی بالنشو/فوکو(. این نقشی است که زنجیره« کنیمگوییم، همان چیزی نیست که میچه میآن)»
کنند کنند، بلکه آن را محو میدیگر جهان را تفسیر نمی …هااستعاره»های کنند: زنجیرهها ایفا می«استعاره»

سازی روبد. ویراننس استادکار  میبرای سول ای که راه راسان آتش شبانهسازندش، بهو سپس از نو می
مندرج در آگاهی کاذب، « فریبِ»اما این فریبندگی، نه  ۱6«.شودی خاکستری فریبنده میخالقانه: منطقه

اش در قالب ساختن میل از طریق منجمدساختنمربوط به میل است: منحرف« فریبایی»ای گونه بلکه
هم پیوستن نقاط ای که با بهنحنیها )ممتناظر با آن هایمایهها و حالارهیا انتگراسیونی از استع زنجیره

دیوار ها حول یک چهره، مایهیابیِ حالگیرد. گفتاری که با سازمانهای دیفرانسیل شکل میعطف یا نسبت
این نکته، دادن کند(. فرانکو مورتّی برای نشانی یک فانتزی تکوین پیدا میچالهدال، یا سیاهسفید یک 

هاست، در یکی از آخرین ای از استعارهی جان گابریل بورکمان را که زنجیرهجمالت شاعرانه
اش، زنی به نام اال رنتهایم، کند، کسی که در دوران جوانی عشقهای ایبسن با همین نام نقل مینمایشنانه

ی بانک رو ر بود کنترل سرمایهتونست و حاضاون می»را به مرد دیگری واگذار کرده، به این دلیل که 
؛ و بعدها به جرم اختالس در مقام ریاست بانک به پنج سال زندان محکوم شده است ۱۷«بسپره دست من

اش که کاری ندارد جز قدم زدن در اتاق« پیرمردی در هم شکسته و آبرو باخته است»و در اکنونِ نمایش 
شعر »: رویاهای او بیان ۱۸به کف خواهد آورد ای که دوباره به نحویو رویابافی در مورد سرمایه

های هایی از نشانهچیز به نشانه، زنجیرهی امور گفتاری همهاند. در عرصهو میل بورژوایی« داریسرمایه
ها و آبشارها بود؛ و دنیای بورکمان دنیای ها و معدندنیای برنیک دنیای جنگل»شود: غیر مادی، تبدیل می

  ۱۹خوانند.گوید که فلزات در اعماق معدن میاو از آوازی سخن می«. عشقها و ها و سایهروح

ثل ی من منشدنی! باد براپایان و تماماین قلمرو منه: ژرف و بی …بینیجا رو میهای اونکوه
ها نتونم این میلیوست. میهای به بند کشیده شدهیه. مثل سالمی از طرف روحنفس زندگی

کنم که با بازوهای پر پیچ و خم و های فلز را حس میرگه شده را حس کنم. مندفن
ده های زنها رو به شکل سایهشون به طرف من میان. من قبالْها اونشاخه و فراخوانندهشاخه

اش را م آزادت کنم. اما قدرتکردو من سعی می -خواستی آزاد بشی تو می …دیده بودم
 ب، توشاش را گشود( اما من تو سکوت های تو در عمق دریا غرق شدند. )دستاننداشتم. گنج

تون دارم، تون دارم. دوستهوش تو برهوت تاریکی، دوستت زمزمه کردم. وِلو و بیگوش
 ی پرنوِر جاللی هالههمه با - نیایب ایدنتونو کردین تا به ی سعیمندی که همههای ثروتآدم

  ۲0تون! دوستتون دارم، دوستتون دارم، دوستتون دارم.و جبروت
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سعید » گردانیچند سال پیش در سالن اصلی تاالر مولوی تهران با کار جان گابریل بورکمانی نمایشنامه
ه در ین نمایشنامروی صحنه رفت. بازیگر نقش گابریل بورکمان در همان روزهای اجرای ا« کریمی

طلب های جاهبورکمان مانند همه شخصیت»گونه توصیف کرده بود: ای شخصیت بورکمان را اینمصاحبه
ستای ا در رارکار  به دنبال خلق و استفاده از موقعیت است، اما برخالف بسیاری از کاراکترهای مشابه این

اشاره به  هدف از نقل این جمالت فقط« .دهدتر یعنی تغییر جهان و گسترش رفاه انجام میهدفی بزرگ
های ی استعارهدهد زنجیرهلوحی آقای بازیگر نیست. این جمله سمپتومی است که نشان میساده

در  ی غیرگفتاری واست. در عرصه بورژوازی تا چه حد تخیل ما را منجمد و میل ما را منحرف کرده
خیل ی میل و ت، اما در عرصه«ی ما کارگریمهمه»ه ها شاید این گزاره درست باشد ککنش و واکنش بدن

 «. ی ما کمابیش بورژواییمهمه»هنوز 

نگرد و ی بورژواها میای است که به چهرهتنها نویسنده»گوید ایبسن مورتّی در آغاز فصل آخر می
ی این پرسش او پاسخی را که از خالل آثار ایبسن برا« ۲۱؟دیادادهچه  جهان نیا به شماهاپرسد: آخر می
یف جان ا توصبتوان در تقابل نویس بزرگ را میکند. پاسخ نمایشنامهیابد در پایان این فصل مطرح میمی

های تمامی حامالن جوانه»و « گل سرسبد زندگی»مثابه مینارد کینزِ  اقتصاددان از بورژوازی به
  ۲۲خواند.« دستاوردهای بشری

های لهوسیپایان علیه بواای بیدرگیر در مبارزه»در جهان نیست،  که دیگر اثری از او« بورژوای اولیه» 
اقع ی امور وبرا« احترامی کمابیش متعهدانه»بود و « فورتونا ]تقدیر، سرنوشت[، آدمی منضبط و دقیق

م اع و اقسابا انو-ی حاکم  ها( قائل بود. اما پس از انقالب صنعتی و تبدیل شدن بورژوازی به طبقه)فکت
حلیلی تزند و نثر گر خالق کنار میگرا را ویرانبورژوای واقع» -های سلطه در سراسر جهانشیوه متفاوت

فالکت »را، « قحقای» بورژوایی تخیل منجمد و میل منحرفِ« کنند.هایی که جهان را دگرگون میرا استعاره
این » «:عی راممکن امر واقامر »دهد و الشعاع قرار میرا، تحت« و شرایط وقوع فالکت در سطح یک سیاره

کند: در روشن می« شعر امر ممکن»نویسنده منظور خود را از « داری است.شعر تکوین سرمایه
یی رآمدزاد»ی احتماالت ها و محاسبهگذاریبینی ریسک سرمایهی سرمایه پیشداری متاخر مسئلهسرمایه

ی احتماالت گذاری و محاسبهریسک سرمایهجاکه پای المللی است. آندر سطح بین« های داراییآینده
 ها در میان است:ی داراییدرآمدزایی آینده
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ر چیز هی قیمت نفت یا بینی صادقانهپیش …توانید در ظرف زمان آینده صادق باشیدشما نمی
آمیز سال آینده چگونه چیزی است؟ ]در چارچوب منطق هذیاندیگری مربوط به آن، در پنج

ن، یک ن انرومثال در داستا …توانید چنین کنیدسرمایه[ حتا اگر شما بخواهید صادق باشید نمی
 )گاهی، است: ثبت درآمدهای آینده« حسابداری ارزش منصفانه»برداری سوی کالهگام بزرگ به

 ۲۳های آینده( به عنوان درآمد موجود.سال

چیز داری همهدر سرمایه»گفته بود: « داری و میلدرباب سرمایه»گویی ها پیش ژیل دلوز در گفتسال
د ایفهمیم و توانیم آن را بداری. سازوکار بورس کامال معقول است، میعقالنی است، جز سرمایه یا سرمایه

آمیز نامال جنوآلود  است، کحال کامال هذیاندارها بلدند از آن استفاده کنند؛ ولی با اینبگیریم، سرمایه
اند، در بطن عقالنیت داری امر عقالنی و امر غیر عقالنی در هم تنیده؛ در نظام سرمایه۲۴ «است.

 ، دراتی تاریخ و ادبییانهبورژوا در می کتاب آمیز خانه دارد. نویسندهداری امری جنونسرمایه
داند، یعنی پرسش ی آن میی طرح کنندهرا تنها نویسنده وجوی پاسخِ پرسشی که ایبسنجست

این »رسد: سخ میهای او به این پا، سرانجام با بررسی برخی از نمایشنامه«بورژوازی چه به جهان آورد؟»
ای است که این همان نکته ۲5«.نی بر جامعه رارانی ناعقالرانی عقالنی و حکمآمیز بین حکمشکاف جنون

 کند. داری را از درک ماکس وبر متمایز میسرمایه« روح»توصیف و روایت ایبسن از 

از انجماد تخیل و انسداد میل بورژوایی « هیچ راهی به رهایی»اما آیا از دیدگاه ایبسن، در این قفس آهنین 
ایِ های نشانهدر رفتاری نهفته است که با زنجیره کم در نخستین گام،دست، پاسخوجود ندارد؟ 

ها و پشت سر گذاشتنِ کنیم: از هم گسیختن پیوندهای این زنجیرهی تخلیل بورژوایی میبرسازنده
قدرت. -های گفتار بورژوازی به سمت مناسبات تولیدها و حرکت از بتی آندهندههای تشکیلاستعاره

گذارد، ها را پشت سر میفهمد و آنها را می: سبکی که فریباییِ استعارهی ایبسنی آزادی استاین ایده»
که فریباییِ «( اقلیت»ی گفتار منزله؛ گفتاری کارگری )به۲6«کنداش میفهمد و ترکزنی که مردی  را می

ز در مرک« نیروی کار»جای به« ی انسانیسرمایه»ی ایِ بورژوایی )مثال استعارههای استعارهزنجیره
فهمد و را می( …ی گفتار نئولیبرال در آثار کسانی نظیر گری بکر و های برسازندهای از استعارهزنجیره

اش «ترک»فهمد و اش را می«ی متوسطی طبقهافسانه»گذارد؛ کارگری که بورژوازی و پشت سر می
است. در پایان نمایشنامه،  سکی عروخانهنورا در « ی آزادیِ ایبسنیایده»کند. بهترین تجسم ادبی این می

ی توروالد ش در خانه«وجود»رسد که یی که در آن قرار گرفته است به این شهود می«تنگنا»او به برکت 
گیری نسبتی دیفرانسیل میان است )شکل« عروسک»و « زن»شدن تفاوت نهایت کوچکهلمر حاصل بی
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تبدیل شده است. اما بر زبان « عروسک-زن»ک ها به یای از استعارهاو در زنجیره«(: عروسک»و « زن»
ها پشت سر ی این زنجیره گسسته و استعارههای برسازندهدهد که پیوندآوردن همین عبارت نشان می

تواند به مناسبات واقعی بیندیشد. این مرور شتابزده را با نقل جمالت اند و او از این پس میگذاشته شده
 بریم: به پایان می ی عروسکخانهرا در واپسین لحظات نو« ۲۷سازافشاگرانه و سرنوشت»

ی جور که تو خونهم. هموندهتو بو« زنِ-عروسک»ی ما فقط جای بازی بوده. من اینجا خونه
ن. من خوشم ی خودشون عروسکای من بودهنوبهها هم بهبودم. بچه« ش-بچه-عروسک»بابا 
ن اهاشواومد وقتی من بکه اونا خوششون می کردی، همونجوراومد وقتی تو با من بازی میمی

 ۲۸کردم. این بوده زن و شوهریِ ما توروالد!بازی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ۱5. ص. ۹۷۱۳ی مهران مهاجر و محمد نبوی، نشر آگه، ، ترجمهی تاریخ و ادبیاتبورژوا در میانه، مورتّی. فرانکو  ۱
 . ۲0. همان، ص.  ۲
 . در این مورد ر.ک.:  ۳

 ال. رادیک ی هیوا ناظری، سایت دموکراسی، ترجمه«ی متوسطتولید امور مشترک و انفجار طبقه»ماسیمو د آنجلیس، 
 . ۲۴، ص.  ی تاریخ و ادبیاتانهبورژوا در می.  ۴
 . ۲۳. همان، ص.  5
 . ۹۲. همان، ص.  6

و  خیتار یانهیبورژوا در مبه کتاب  ینگاه: (۳طبقه و دولت ) یدرباره» رنجبر، هادی. .مشایخی، عادل
 https://radicald.net/aixc  ، دریافت از:0۷/۷0/۱۴00   ،دموکراسی رادیکال، «اتیادب
 

https://radicald.net/aixc
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 . ۱۷0. همان، ص.  ۷
 . ۱۷۹. همان،  ۸
 . ۲0۹. همان، ص.  ۹

 . در این مورد ر.ک.:  ۱0
 ، سایت دموکراسی رادیکال. «ی بورژوازی و حکومت قانوندرباره»عادل مشایخی، 

ی شهال طهماسبی و احمد محمدی، نشر اختران، چاپ دوم، ، ترجمهجهانبرآمدن  پول، تاریخ مالی . نیل فرگوسن،  ۱۱
 . ۴۳-۴۷، صص. ۱۳۹6

 . ۲06، ص. ی تاریخ و ادبیاتبورژوا در میانه.  ۱۲
ی تاریخ و بورژوا در میانه. و ۱06، ص. ۱۳۸۸، انتشارات کتابسرای نیک، ایبسن و استریندبرگ. مصطفی اسالمیه،  ۱۳

 .۲0۱، ص. ادبیات
 .۲0۲،  ی تاریخ و ادبیاتا در میانهبورژو.  ۱۴
 . ۲۱۳، همان.  ۱5
 ۲۱۴، همان.  ۱6
 . ۲۸۷، ص. ایبسن واستریندبرگ.  ۱۷
 ۲۹5، ص. همان.  ۱۸
 . ۲۸۷، ص.  همان.  ۱۹
 . ۲۱۳، ص. ی تاریخ و ادبیاتبورژوا در میانه.  ۲0
 . ۲00، ص. همان.  ۲۱
نزاکت را دهد، و پرولتاریای بیوالی را به ماهی ترجیح میتوانم اعتقادی را بپذیرم که گلطور میچه ». جان مینارد کینز:  ۲۲

های الن جوانهیقین حامداند که با تمام خطاهایشان، ُگل سرسبد زندگی هستند و بهباالتر از بورژوازی و روشنفکرانی می
 «.اندتمامی دستاوردهای بشری بوده

 به نقل از: 
 ی رسول قنبری، سایت نقد اقتصاد سیاسی. ، ترجمه«مارکس و کینز در برلین»مایکل رابرتز، 

 . ۲۱6ص. ی تاریخ و ادبیات، بورژوا در میانه.  ۲۳
۲۴ . Gille Deleuze, L'île déserte, Minuit, 2002, pp. 365-6.  

 . ۲۱۷، همان.  ۲5
 . ۲۱۲، همان.  ۲6
 . ۱۲۹، ص. ایبسن و استریندبرگ.  ۲۷
 . ۲۱۱، ص.  ی تاریخ و ادبیاتبورژوا در میانه.  ۲۸


