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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  گاردين، نشريه حزب کمونيست استراليا: منبع

  يادداشت پورتال  وعثمان حيدری: فرستنده
  ٢٠١٩ مارچ ١۶

 تگرايان مارکسيسمود

 
ای بوده، و برخی ديگر  گرايان برجستهمودھا نيز  نيست، اما برخی مارکسيست» موضع«گرچه اين به خودی خود يک 

) به طور قابل استدالل (مود. تواند بسيار آشکارکننده باشد اما، يک رويکرد مارکسيستی می. پوش بوده اند  آشکارا ساده

آرايند،  خود را می»  خارجییاشيا» «پوشيدن«ات ديگر با برخی موجود.  آن استۀمنحصر به نوع بشر و يک مشخص

گير يا تکامل يک  در ھيچ مورد ھيچ انتقال اجتماعی چشم) ی که معلوم استئتا جا(اما . سازند تبليغ نموده يا پنھان می

  . مختص بشر است- پوشيدن و توليد آن-و لباس. عادت وجود ندارد

زنی کرده اند، اما گرچه   منظور اجتماعی آن گمانهۀشناسان دربار مردم. گردد ھای دور بازمی  بشر به گذشتهئیخودآرا

تواند از دورتر از محل تھيه شود، فقط در  ھا وابسته به چيزی ھستند که در محل قابل دسترس است يا می مواد و زينت

  .ات زينت بدن وجود داردئي زيستی يا عملی از جز چند مورد اندک سند روشن محيط

ترين بخش از تاريخ بشر نيز صدق   بيشۀً و اين محتمال دربارباشد» مود«رسد اين تنھا  گر سخن، به نظر میبه دي

  .کند می
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 يک نشانگر جايگاه اجتماعی، نقش جديدی ۀ به مثابمودداری و فئوداليسم،  با پيدايش جوامع طبقاتی، از جمله برده

  .گرفت

گاه، در  اين گه. کردند  با لباس خود را متمايز و مشخص می- دوزان  از روحانيون تا پينه-ھای گوناگون ھا و صنف حرفه

  .توانست يک شکل افراطی به خود بگيرد  می- نيابت سلطنت بريتانياۀ از رژيم قديم فرانسه تا دور- مانند دربارئیجاھا

در درون  اما. ، مبدل شد ، برای تأکيد بر تمايزات اجتماعی و حفظ آن»قوانين رفتار«لباس به يک عنصر اساسی 

چنين يک  و ھم) نيرو( يک دينام ۀد را به مثابومارکس م. گيرد ًد سرشت کال جديدی به خود میوداری، م سرمايه

  .ديد داری می محصول سرمايه

ی را بنياد نھاد که در آن بزرگساالن و ئ داشت؛ توليد نساجی نظام کارخانهپوشاک برای انقالب صنعتی محوريت 

 بردگان در آن سوی آتالنتيک توليد شده بود، پارچه توليد ۀای که به وسيل  ھولناک از پنبه ايطخردساالن در شر

  .کردند می

  . نيز محرک بازار برای توليد بودمودنه فقط نياز، بلکه 

داری   نمادی از سرمايهۀ را به مثابموددھد چگونه مارکس  رن، توضيح میدمگر مارکسيست فرھنگ  استر لزلی، تحليل

داری  در پيوند با آنارشی عمومی توليد سرمايه» مودِبلھوسی جنايتکارانه، پوچ  «ۀدربار» سرمايه«مارکس در . ديد می

  .نوشت

  . در جھت ابقای فروش و منفعت الزم دارد-  توليد، بلکه در خود توليداتۀر شيو نه فقط د-داری تازگی دايم را سرمايه

و سفارشات بزرگ » مود«وھوا،   عوامل بيرونی مانند آبۀتجاری و مبادالت، در نتيج» عادی«ھای  در کنار سيکل

 متناوب با گرسنگی »رنج غيرانسانی«ھای  ترين زمان ممکن عملی شوند، به کار موقت؛ دوره ناگھانی که بايد در کم

  .آھن و تلگراف تشديد شد  راهۀ وضعيتی که با توسع- دمانجا می

ھای  کند که مشتريان او ھر دو ھفته يکبار از گالسکو، منچستر و ادينبورگ به انبار  می مارکس از يک توليدکننده نقل

کاری که در گذشته انجام -ار کارخانهو به جای خريد از انب«کنند  کرد، سفر می  او تأمين میۀفروشی که کارخان هدمع

  ».ًدھند که الزم است فورا عملی شود  سفارشات کوچکی می-دادند می

  . سرمايه مالی قرار گرفته استۀکه روند توليد جھانی شده و تحت سلط  به استثنای اين-ر نکرده استييچيز زيادی تغ

 آشکار است، که در آنجا ٢٠١٣ در سال  ديشهدر بنگل» زارانا پال«روی آن در حوادثی مانند فروريختن کارخانه  زياده

، »مانگو«، »ُبن مارشه«، »بنتون« برای موددر شرايط ھولناک و دستمزدھای بخور و نمير، کارگران برای توليد اقالم 

  .ريختند عرق می» مارت وال«و » پريماک«، »ماتاالن«

  . عضو شدند کارگر دچار نقص٢۵٠٠ کارگر پوشاک کشته شده و ١١٣۴حدود 

تر از   درصد کارگران پوشاک اياالت متحده کم۴٣دھد،   تشکيل می را ديشه درصد کل صادرات بنگل٧٩پوشاک حدود 

  .ن غيرقانونی و ساعات طوالنی در صنعت نساجی بريتانيا متداول استئيکنند، و دستمزد پا حداقل دستمزد دريافت می

ھا  کش  آفت-راعی زئیيمياکدر کنيا، مواد .  زمين بسيار مخرب استۀکند، بلکه برای کر  نه فقط مردم را استثمار میمود

  .دھند  توليد پنبۀ خام را تشکيل میۀ درصد ھزين ٧٧ بيش از -ئیيمياکو کودھای 

کارانه و  از توليد گستردۀ اسراف]  يا دوخت سطح باالمود -عدالت[قيمت  کنند که اوت کوتور گران منتقدين اشاره می

شوند،  وشيده شده و سپس دور انداخته میت کوتاھی پدم، که برای موداقالم » ارزان«استثمارگرانه و مصرف 

  .ناپذير است ئیجدا
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ر و در ارتباط تنگاتنگ با آن، يک عملکرد تثماای برای منغعت و اس  وسيلهۀ، موازی با نقش اقتصادی آن به مثابمودو 

  .فرھنگی و ايدئولوژيک دارد

او که اغلب مجبور بود کت خود را گرو بگذارد، . مارکس برای آگاه بودن از تمايزات پوشاکی دليل خاصی داشت

مارکس را گرم ارزش مصرفی آن فقط اين نبود که . توانست بدون از گرو درآوردن آن وارد کتابخانه بريتانيا شود نمی

  .شد چنين دال بر احترامی بود که بدون آن از ورود به کتابخانه محروم می داشت؛ بلکه ھم نگه می

  .شدند، داد  میئیً کارگر، که فورا با لباس خود شناساۀھای طبق را به فقيرترين بخش» پرولتاريای مندرس«مارکس نام 

 خود را از کارگران يدی برجسته ۀھا با لباس خود فاصل آن. کنند ھا يا لباس خود را کثيف نمی دست» يقه سفيد«کارگران 

   .نمايند می

ياا اغلب، (عادت کراوات نزدن . شود کننده بر تمايزات طبقاتی اجتماع است و گاھی بالعکس می ن داللتچنا لباس ھم

ای در ميان  ، که چند دھه پيش غيرعادی بود، اکنون در ميان دانشگاھيان عادی است و به نحو فزاينده)بدون يقه بودن

) محافظان، خدمتکاران(ترين دستمزدھا  نئي پاۀکننداغلب، کارگران دريافت . شود  بخش مالی تحمل میئیيران اجرادم

  .ند اونيوفورم بر تن کنند اھستند که مجبور

  .ًريد و فروش سھام تقريبا از موازين ادب است که مردھا لباس غيررسمی بپوشندخدر تاالر 

اقمار خود را «: طور که جولی برچيل اعالم کرد ھمان. ھاست لباس نشانگر نفوذ و قدرت بين مؤسسات و در درون آن

  ».پوشند ھا ساده می آرايند، ابرقدرت می

عالوه . ينی که سود سرشاری دارندئ کفش، کيف، و لوازم تز-خود را دارد» مشتقات «مودھر .  فقط پوشاک نيستمود

  .ئیھا، البته، صنعت چندين ميليارد پوندی محصوالت موی سر و زيبا بر اين

داری  دھد چگونه سرمايه نشان می» مودداری  کتاب ضدسرمايه: زنی بخيه«م تانسی ھاوسکينس، در کتاب خود به نا

 امروز نه فقط در پوشاک، بلکه در انبوھی از ديگر اقالم -چنين کارگران و مواد خام خود را کنندگان و ھم مصرف

  ».دزن بخيه می» «بايد داشت« که ئیترين تلفن ھوشمند گرفته تا ديگر چيزھا غيرقابل تصور، از تازه

در شنژن (» کان فاکس« مانند ئیھا ھا در کارخانه آوری باال نابودی جاری زندگی  فنۀدر عرص» رانا پالزا«ھمتای 

ھای سمی در سر  و کودکانی است که در ميان کوھی از زباله) کند َچين، که محصوالت الکترونيک اپل را توليد می

  .لولند ديگر زنجير ارزش می

تالش سيستماتيک سرمايه برای ساختن افرادی « در - داری  سرمايه» ريزی شده سازی برنامه منسوخ« برای فلسفۀ مود

  .محوريت دارد» ً دايما ناراضی از ماکار، بدھکار، اسراف

َ ابراستثمار ھم کارگران و ھم ۀھای خود به وسيل برای پشت سر نھادن بحران) تاکنون(داری   سرمايهئیو اين برای توانا َ

پرستی و متقاعد ساختن ما به اين   کاال  برای از خودبيگانگی، ماديت وئی غاۀ وسيلمود. کنندگان محوريت دارد مصرف

  !» در حالی که نيستيم- متفاوت ھستيم«يا فکر کنيم -که نداريم  در حالی-»تعلق داريم«ه فکر کنيم است ک

 مود ۀ، خود به وسيلموددھد چگونه يک واکنش فمينيستی عليه  شرح می» آراسته در رؤياھا«اليزابت ويلسون، در 

که ماه پيش »  لندنمود ۀ ھفتۀجشنوار«ھا برای  برنامه.  کثافت تصاحب و سرمشق شده استۀشده و به وسيل» منحرف«

  . شيک پايان يافتۀھای برتر در نمايش آکسفام برای تبليغ فروشگاه خيري لمود ۀبرگزار شد با رژ

توانيد کسی باشيد  دھد شما با خريد در آکسفام می اين نشان می«:  خود اعالم کردۀًشخصی، ظاھرا ناآگاه از طنز تلخ گفت

  ».خواھيد باشيد که می
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 آن قرار دارد و ۀداری نيست، بلکه در ھست و نه تنھا انحراف از سرمايه»  يک نظام تام استمود«: گويد تر لزلی میاس

  .دھد به دست می» داری لنزی را برای کند و کاو سرمايه«

رابری ناب. کند، کامل است داری چگونه عمل می که سرمايه  يک تصوير از اينۀ، به مثابمود«: کند ھاوسکينس اعالم می

  »آيند ًو استثمار مستقيما از گذشته می

 ۀشدند، دختران جامع پوشيد که دوزندگان آن در نور شمع نابينا می  میئیھا طور که ملکه ويکتوريا لباس درست ھمان«

 پنس مزد  ٩٩ھای رومانی، کارگرانی که ھر ساعت  گاه  کارگران بيگارۀپوشند که به وسيل  را میئیھا امروز اکنون لباس

 مود صنعت ۀکه قلب تپند دھد استثمار چيز ديگری وانمود شود، در حالی  اجازه میمود. [...] شوند گيرند، دوخته می می

  ».خالقيت نيست، منفعت است

  ». از صد سال پيش برويد ھای مارکس و انگلس در بيش  نوشتهبرای درک اين الزم نيست دورتر از«

ھا و   انسانۀ را بخريم که الزم نداريم و به وسيلئیما را متقاعد سازد با پولی که نداريم چيزھا«کند   تالش میمودامروز، 

  ». تأثيری گذرا بگذاريمشناسيم ھا فکر نکنيم، تا بر کسانی که نمی دھيم در مورد آن  توليد شده که ترجيح میئیروندھا

  .، در لباس و خيلی چيزھای ديگر، ادامه خواھند يافت»ھامود«ًدر درون سوسياليسم احتماال 

يران سرمايه و دم ديگر در اختيار صاحبان و موداما » . باشيممودپيروان از خودگذشتۀ «برخی از ما ممکن است ھنوز 

  .تابع منفعت نخواھد بود

  

  در مورنينگ استار» خانه يادبود مارکسکتاب«برگرفته از 

html.marxist-2019/1860/16/guardian/au.org.cpa.www://http  

   

  ٢٠١٩ چ مار١٣

  تارنگاشت عدالت: برگردان از
  

  :يادداشت

اين بحث ھرچند ممکن است برای بسياری از خوانندگان جديد و حتا کافی جلوه نمايد، مگر در واقعيت امر اين طور 

ًعمدتا به طرز لباس پوشيدن و ، تمام فرآورده ھای مادیمود به مثابۀ حاکم بر  کليت آن از در، زيرا در اينجا نيست

  .کی ھم آرايش موی اشاره صورت گرفته استدنا

را داخل " مود"در تمام شؤون حيات مادی انسان،  نه تنھا اسارت آورشدوام دوران  یادر حالی که امروز سرمايه بر

 گرفته ، از موترازم داخل خانه و ساختمان ھای سربه فلک کشيده گرفته، تا موبل و اسباب و لوھانموده از ساختن شھر

 را از جيب افراد بيرون "سنت" و "پول"بليغ، نه تنھا آخرين داری از قدرت ترتا ساير مايحتاج مادی، با تکيه و بھره ب

 بلکه باز ھم با تکيه و بھره ؛نيز مبدل می سازدريق کارتھای اعتباری فرد مولد را به بردۀ سرمايه دار از طو می کشد

 بردن از قدرت تبليغات در تغيير کرکتر و شخصيت افراد نيز از طريق  نمايش افراد و شخصيت ھای دلخواه سرمايه

  .تالش می ورزد
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تواند يکی از بحث ھائی باشد که نياز به تحقيق و نقش مثبت و منفی آن در درازنای تاريخ می " مود"به نظر ما بحث 

تمام ابعاد زندگی مادی و حيات اجتماعی انسان را شامل می گردد، می بايد با " مود" که بيشتر داشته، از آن جائی

  . قرار گيرد بحثوسعت بيشتری مورد

 AA-AAادارۀ پورتال


