
-- Hekmat va Falsafeh ------  
Fall  2021, 67(16), 161- 181 
wph.atu.ac.ir  
DOI: 10.22054/wph.2022.49348.1805 

 

 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h
 

 
 

 
 

 
 

R
ec

ei
v
ed

: 
3

0
/0

1
/2

0
2
0

 
 

 A
cc

ep
te

d
: 

1
1

/0
6

/2
0
2
1

 
IS

S
N

: 
1

7
3

5
-3

2
3
8

 
 

eI
S

S
N

:2
4

7
6

-6
0

3
8

 
 

  

Aesthetic Nature of Mode of Production: On Marx and 

Ranciere 

Sareh Amiri  
Ph.D. Candidate of Art Research, University of Art, 

Tehran, Iran 
  

Amir Maziar  
Assistant Professor in Philosophy of Art, University 

of Art, Tehran, Iran 
  

  

Abstract 
In this paper, we aim to investigate the aesthetic dimensions of Marx’s theory 
through the lens of Ranciére’s conception of “the sensible”. To this aim, we 
begin with the generic idea of the production and the alienated senses in 
Marx’s early writings to see how his idea is linked with the idea of 
“distribution of the sensible”. Then, in the light of the idea of “re-distribution 
of the sensible”, try to explain the political and emancipatory potential of the 
body in Marx’s mature critique of political economy in Capital and the 
Grundrisse. The paper shows how reading Marx’s theory of the senses through 
Ranciére’s can help in unveiling the aesthetic nature of the “mode of 
production”, specifically, in understanding “the mode of production” as a 
relation between the economic forces and the senses which, in turn, can turn 
into other forces. In this paper, the word “aesthetic” is used in the specific 
sense of sensuous perception. 
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 انسنرر با مارکس خوانش: تولند شنوۀ استتنکی سرشت  

  رانیا ،تهران ،هنر دانشگاه هنر، پژوهش یدکتر یانشجود ساره امیری

  

 ، ایرانانتهر ،هنر دانشگاه هنر، فلسفه اریاستاد    امیر مازیار

 

 چکیده 
تحقیق پیش رو واکاوی ابعاد استتیکی اندیشۀ مارکس است در پرتو خوانش آن با رانسیر. خوانش استتیک 

و سسازد؛ حواسی که از یکمارکس با رانسیر ما را به نسبت دیالکتیکی حواس نزد مارکس رهنمون می
موجود.  تروی از وضعیبه کلیدی برای فراتوانند دستکاری و توزیع شوند و از سوی دیگر مبدل گردند می

ایم تا دوگانگی آن نامیم و در تالشمی« بخششده و در عین حال رهاییحواس بیگانه»بندی را این صورت
رح دهیم ش« بازتوزیع امر محسوس»و « توزیع امر محسوس»را در متن آثار مارکس به کمک مفاهیم رانسیریِ 

وان دید تاش بازتعریف کنیم. در این خوانش، میهای استتیکید را بر اساس سویهتا در انتها مفهوم شیوۀ تولی
صیت ای را یافت که شختوان مارکسروی فلسفۀ مارکس گشوده است و میکه تمامی قلمرو امر محسوس به

 علم ادراک»شناسد. استتیک در این تحقیق در معنای مشخص مستقل احساس و ادراک انسان را به رسمیت می
 .رودکار میبه« حسی

 .بیگانگی تولید، شیوۀ حسی، ادراک مارکس، استتیک،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
 ناپذیردسترس و کژتاب را 1کسمار فلسفی هایبینشها تا مدت سیاسی مارکسیسم ۀسلط

 او لسفیف هایاندیشه بازیابیشناسان برای تالش مارکس اخیر هایدهه درلیک  بود،ساخته 
 شده مارکساندیشۀ  ازای های تازهخوانش راهگشای آلمانی ایدئالیسم ۀگسترد وبچارچ در

 به تتیکاس موضوع کردنمحدود با است. استتیکمهم  فلسفی هایجنبه این ازیکی  .1است
 دقیق معنای به نظر اما ندارد، ما برای چندانی حرف مارکس که دید توانمی هنربه  و زیبا امر

 تفکر لک که کرد ادعا توانمی حتی که، طورینمایدمی را یبرعکس کامالً چیز استتیک
، آمیخته 5سرمایه و 8گروندریسه تا گرفته پاریس در اشجوانی هاینوشتهدست از ،مارکس

 استتیکی. -فلسفی مشخصِ هایاست با مایه
بندی اصلی آن در معنای حس است و در صورت Aisthetikosاستتیک از واژۀ یونانی 

 یا نظریۀ 2شود تحت عنوان علم ادراک حسیای از دانش تعریف میشاخه 1بومگارتن نزد
د اش بر ادراک حسی، علمی است واجسبب تکیهپذیری. نزد بومگارتن، استتیک بهحس

معیار  ندیباستقالل منطقی خود و متمایز از قلمروی تفکر مفهومی. زیبایی نیز در این صورت
شود که ادراک عنی ادراک حسی زمانی ادراک کامل دانسته میکمالِ ادراک حسی است، ی

 فیلسوفانی اندیشۀ در و نظری، تاریخ گذر یک امر زیبا باشد. پس از بومگارتن، استتیک در
 شیء و برابر در سوژه حال شرح گشت و بدل شد به دور حسانیت مادی از ،3کانت چون
 امر و عملی امر دوگانگیِ، این از پس، ، مارکس3او. به باور ایگلتون ذهن قوای آزاد بازی

ت قلمداد گشبازیک  حکم در را مارکس استتیک توانمی و برداشت میان از را استتیکی
 (.1813 ایگلتون، :ک. ن) 1اصلی آن معنای در استتیک به کرد

                                                            
1. Marx, K. 

2. See : Rackmore, Tom. (2002). Marx After Marxism: The Philosophy of Karl Marx. 

US: Wiley -Blackwell.  

3. Grundrisse 

4. Capital 

5. Baumgarten, A. 

6. Sense perception 

7. Kant, I. 

8. Eagleton, T. 

 و بومگارتن یکِاستت با استتیک او را در پیوند و خواندمی یکاستت بزرگ متفکر سه از یکی را مارکس ایگلتون، . 1

 (1813 ایگلتون،: ن. ک)دهدتوضیح می شیلر
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بر آن  ،سانان بخشیتحقق خود فرآیند از بخشی ۀمثاببه حواس کردنتاریخی با مارکس  
 وجودیم انسان ،او به زعم .کند بندیصورتانسان باز بدن و کنش مبنای بر را نجها شد تا
 کار در و حسانیهای فعالیت در شهایاش و قابلیتکه کیستی ورزدست و ورزکنش است

 نای مرکز و واقعیت با انسان عملی مناسبات صورتِ حواس، و یابدمی تحقق او واقعی
 رد و انسان کردارهای برسازندۀ سویک از راک حسینزد مارکس، اد .است بخشیتحقق
 تون،ایگل :ک. ن) شودمی تعریف علمی هرگونه مبنای و بشری آگاهی تاریخ کلِ نهایت
 خیتاری و اجتماعی هایداللت و گیردمی شکل تاریخ درون در خود (. و از سوی دیگر1813
 غازیآ و گشایدمی را حواس سرزمین سرتاسر مارکس که گفت توانمی منظر، این از دارد.

 خیتاری یابیسازمان از و جامعه درون پذیریحس سیاسی وجوه از گریپرسش بر شودمی
 . ادراک و احساس

دانست  1رانسیر« 1محسوس امر» آهنگ نظریۀپیش تواناین فهم مارکس از استتیک را می
 بیعی احساس و ادراکواسطه و ططور مستقیم در آنچه ظاهراً بیکه مطابقِ آن سیاست به

ن جامعه را کال ساختارهای فقط نه اقتصاد و کند. نزد رانسیر، سیاستشود، نقش ایفا میمی
 8دکند. چنانکه ریشود تعیین میشود و شنیده میآنچه را که دیده می تر از آن، همۀمهم که
 رویهای جدیدی را پیرامون ادراکات حسی پیش گوید، امر محسوس رانسیر پرسشمی

 یختار بازآزمودننیز  و معاصر مسائل آزمودن برایرا  ابزاری و گذاشت انتقادی مطالعات
 گشوده همچنان نظریات این از مارکسۀ نظری (.Read, 2015) داد دست به گذشته نظری
 اینندۀ ماهای مغفولسویه واکاوی بهتواند می رانسیر محسوس امرکه  رسدمی نظرهب و است
 نه هک یافت را ایجدی انتقادی امکان توانمیها آن در کههایی سویه .اندرس کمک نظریه

 را هانج کردناحساس وکردن ادراک هایفرم بلکه را کار و اقتصاد ساختاریهای فرم تنها
 وژهس اقتصادی چگونه ادراک ساختارهای اینکه از پرسش برای هاییامکان گیرد؛می نشانه

  دهند.می شکل حواس طریق از نآ سطح ترینابتدایی در را
اخیراً مطالعات مهمی پیرامون استتیک نزد مارکس و نیز نسبت میان مارکس و رانسیر 

مله ، به مدد آراء فیلسوفان دیگری من جمارکس استتیکانجام شده است. برای مثال، کتاب 
های شبحث گذاشته است و گشایهای مختلفی از استتیک را نزد مارکس به رانسیر، جنبه

                                                            
1. The Sensible 

2. Rancière, J. 

3. Read, J. 
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ای را در مطالعۀ اندیشۀ مارکس موجب شده است. به زعم نویسندگان این کتاب، نظری جدی
ریخ یابی کار و تاسازمان»و « یابی تاریخی حواسسازمان»شود حول استتیک مارکس را می

و رانسیر  1، بنیامین1ای است که بعدها با کسانی چون نیچهسامان داد که ایده« سوبژکتیویته
 (. Gandesha & Hartle, 2017: x-xlixشود )ته میپی گرف

کوشد تا به یاری آراء میاقتصاد سیاسی حواس ، در کتاب خود با عنوان 8آنیتا چاری
داری نئوایبرال کردن را در سرمایههای ادراکشیوه 1، رانسیر و آدورنو5مارکس، لوکاچ

یچ نسبت کند که هرا خلق می ایبندی کند و نشان دهد که چگونه نئولیبرالیسم سوژهصورت
ی اتواند احساس کنند. نیز در انتها به تحلیل آثار هنریمعنادارای را با جهان و دیگران نمی

واسطۀ مخاطب آشکار گمان او حضور اقتصاد را در ادراکاتِ از قرار بیپردازد که بهمی
 (.Chari, 2019کشند)اش میسازند و به چالشمی

 این به اشاره با، «فردسازیمن و ادراک ادراک: هاینسبت»به نام  ایمقاله در رید جیسون
های شیوه توضیح بهسراغ گرفت،  مارکسآراء  دررا  رانسیر محسوس امرتوان ردِ می کهنکته 

، «بازار ادراک»تحت عنوان  و پردازدمیدارانه توزیع امر محسوس در شیوۀ تولید سرمایه
 )2وندشحول کاال برساخته می مصرفی داریسرمایه درکه گذارد ادراکاتی را به بحث می

Read, 2020.)  
پرتو  دربر آن است که  ودارد  قرارکلی  مطالعاتی چارچوب اینون در حاضرۀ مقال

 مطالعۀاله مقاین  به فلسفۀ مارکس بازگردد. و سیاست استتیکدر حوزۀ  معاصر هاینظریه
توزیع امر » مفاهیم به میانجی که ، بلکه سعی داردرانسیر نیستآراء مارکس و  یِ آراءتطبیق

                                                            
1. Nietzsche, F. 

2. Benjamin, W. 

3. Chari, A. 

4. Lukács, G. 

5. Adonro, T. 

هنوز به  " ”Relations of Perception: Perception and Individuationمقالۀ پروفسور رید با عنوان .2

هایی چاپ نرسیده است و نسخۀ منتشر نشدۀ آن از طرف ایشان در اختیار نویسندگان قرار گرفته است. رید در کتاب

ر ای معاصتولید سوبژکتیویته: مارکس و فلسفۀ قاره(، 1118)سیاست سرمایه: مارکس و پیش تاریخ اکنونزیستمثل 
 ( نیز به مسأله ادراک نزد مارکس پرداخته است. 1112) سیاست فرافردیت( و 1111)
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-ای به آثار مارکس داشته باشدنگاه اجمالیِ دوباره «1بازتوزیع امر محسوس»و « 1محسوس
 ب سازند،جل اندیشۀ مارکس ماندۀۀ مغفولرا به جنب مانتوجه توانندنظر ما میمفاهیمی که به

را روشن  «8ولیدشیوۀ ت» مفهوم استتیکی هایویهتوانند سمی و نیز ،«دیالکتیک حواس»یعنی به 
ذاریم و گبه بحث می مارکس نزدمندی حواس را مسأله تاریخ ابتدا منظور، این برای .سازند

یع امر ، در آیینۀ مفاهیم توزسپسگوییم. می رانسیرنیز از نسبت آن با نظریۀ امر محسوس 
ا کنیم تآثار مارکس درنگ می های خاصی ازمحسوس و بازتوزیع امر محسوس، بر پاره

بار بر ا اینر تولیدۀ شیو مفهوم، درنهایترا نزد او توضیح دهیم. و  حواسی دیالکتیکنسبت 
 .کنیماش تعریف میاستتیکیهای اساس سویه

 یابی تاریخی حواس. سازمان6
 لهأمس، 5فوئرباخ اب مشخصاً، پیشینۀ فالسف با خودۀ فلسف میان تمایزگذاری برای جوان مارکس
 ۀ صرفِپذیرند و منفعلبدن را نه  هایارگان و حواس او کشد.می پیش را انسانی حواس
 وئرباخ،ف» نویسد:می فوئرباخ بهنقد خود  درکند و می فهم فعالای بلکه چونان سازواره جهان

انی پراتیک حس فعالیت همچونجهان محسوس را او نیز اما است،  تزاعیان ۀاندیش از ناراضی
به باور مارکس، فوئرباخ گامی به  (. Marx, 1992: 422« )تواند متصور بشودنمی سانان

اش، به سیاق ایدئالیسم، تأمل است و نظر. نقطۀ عزیمتپیش گذاشته است اما هنوز هم 
بودند و تأثرات  دهی شناختسازمان در 1فاهمه فعال نقش تبیین پی فیلسوفانی مثل کانت، در

پنداشتند برای آغاز فرآیند شناخت مفهومی )ن. ک: کانت، ای خامی میهحسی را تنها مایه
هان بار ج(. به باور مارکس، فوئرباخ تنها این رابطه را سر و ته کرده است و این38: 1821

قرار داده است. مارکس اما بنیان نظری خود را بر جهان محسوس  اشطبیعی را سرآغاز فلسفه
هد دش فعال هم سوژه )در مقام موجودی حسانی( و هم ابژه قرار میمنزلۀ یک فرآیند، با نقبه

تواند حواس انسان را از تابعیتِ اندیشۀ انتزاعی و نیز جهان و با انتخاب چنین نقطۀ عزیمتی می
 شکل هاش با تولید، کطبیعی برهاند. برای این منظور است که او حواس انسانی را در نسبت

 (.1813 ایگلتون،)ن. ک:  کندمی رحمط، استفرآیند  این اصلی

                                                            
1. Distribution of The Sensible 

2. Redistribution of The Sensible 

3. Mode of Production 

4. Feuerbach, k. 

5. Understanding 
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 است که شکل تولید به خود ایعملی رابطه جهاناولین رابطۀ انسان با  ،مارکس به زعم
فعالیت مستقیم وجود انسانی، نخستین کنش تاریخی و وجه ممیزۀ  مثابۀبه ،گیرد. تولیدمی

)ن. ک: مارکس،  1یبخشفردی دارد: عینیتمنحصربه قابلیت انسان از حیوان است، چراکه
، حاصل اعمال نیروی انسانی بر ابژه 1بخشی را مارکس، به تبع هگل(. عینیت181:1831-188

ذاشتن زدن و اثرگاز طریق مهر بخشی،داند و قائل است که ما در فرآیند عینیتدر تاریخ می
ل . هگمکنیهای خود را در تاریخ متحقق میها و قابلیتبر جهان بیرون از خودمان، قدرت

کند: نخست از لحاظ انسان، آگاهی خود را به دو شیوه کسب می»نویسد: باره میدر این
یروی شود، زیرا او برخوردار از این نتئوریک... دوم انسان به برکت فعالیت عملی بالفعل می

واسطه در دسترس اوست و در آنچه برای او بود خارجی دارد، غریزی است که در آنچه بی
ن کردن چیزها به ایمتجلی کند و ضمناً در آن خود را بازشناسد. انسان با دگرگونخود را 

های ها ویژگیزند و در آنشود. وی بر اشیاء خارجی مهر درون خود را میغایت نائل می
کند تا چون عاملی آزاد، بیگانگیِ یابد. آدمی این کار را بدان سبب میخویش را بازمی

ها تنها واقعیت خارجی خویش را بیابد )هگل، داید و در شکل آننشدنی چیزها را بزرام
1833 :138.) 

بخشی، انسان طبیعت را در یک تکامل تدریجی تاریخی به طبیعتی در فرآیند عینیت
فرآیندی » شود. این فرآیند،کند و در مقابل، خود نیز به انسانی طبیعی بدل میانسانی بدل می
افکنی نیروهای تجریدی های مادی و بازطرحیت انسان به ابژهجسمان 8افکندناست از طرح

نه تنها ابژه را برای سوژه »که  (Scarry, 1985: 295)« ابژه برای بازساختن جسم انسانی
بخشی، (. نزد هگل، این عینیتMarx, 1973: 92« )دهدسازد، بلکه سوژه را نیز شکل میمی

و اتحاد  ردگیریشه می خودانگیختگی خرد ایی ازکه تاریخ روح ابژکتیو است، در وهلۀ نه
قلمروهای  ۀشدن همتابع داند که از طریقِمی اتحادیرا هگل  سوژه و ابژه در این فرآیند

برای مارکس اما این اتحاد نه همانند کلیت . شودحاصل می هستی تحت مفهوم فراگیر روح
مانند جهان به دست سوژه و نه ه شدنو ساخته شدناتحادی است برمبنای شناخته ،پساکانتی

 5اندگارمشده، عملی و درونبلکه پیوندی است دنیوی ،کلیت هگلی اتحادی است ذیل روح

                                                            
1. Actualization 

2. Hegel, G. 

3. Projection 

4. Immanent 
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-see : Feenberg, 2014: 6-45 & Wood, 1993: 414در خود این فعالیت و فرآیند 

445 & Eagleton, 2012: 116-144)، فرآیند تولید مادی حاصل  وناتحادی که در
 . شودمی

ثقل  ۀطو نق است حواس انسانی صورت عملی این مناسبت انسان با طبیعت ،مارکس نزد
 ه اوبه گفت بلکه اشاندیشیدن با نه عینی جهان در انسان ، چراکه1شوددانسته میاین فرآیند 

سو هرکدام از یک .(133: 1831مارکس، )« رساندمی اثبات به را اش خودحواس تمامی با»
 این از کدام هر ویژه ۀای دارد و خصیصفرد و ویژهی شخصیت منحصربهاز حواس انسان

 زنده ستیه و یافتگیعینیت خاص ۀشیو نتیجه در و آن ذات خاص دقیقاً آدمی ذاتی نیروهای
نوعی  را ذیل کلیت موجودِ انسانحواس فردیت  ، اینی دیگرسوو از  1است آن بالفعل و

نی حسا شکلیاش در د را فقط از طریق بیانگریخو ،مارکس 8کند. موجود نوعیتصدیق می
 «های حسانی و واقعی خود متجلی سازداش را در ابژهتواند زندگیتنها می»سازد و می

(Marx, 1992: 390)یافتن نیروهای ذاتی شوند از تحققهایی میکه مصداق هایی،ابژه
 چونان را دیگرانسانی، خود را و های حابژه این واسطههایی که بهکلی و انسانطورهانسانیت ب

 که کندست که مارکس صراحتاً اعالم میاین رو . از5شناسندباز میموجوداتی اجتماعی 
 (.Marx, 1988: 109)«زنندبپردازی نظریهتوانند دست به تنهایی میبه حواس خود »

 رامونیبا پ یفعال نسبتدر  ، در اندیشۀ مارکس،حواس اوالً توان گفت کهدر نتیجه می
 ویسد:نگیرد. چنانکه او میشکل می فرآیندی تاریخی و ثانیاً تحقق آنها در قرار دارند خود

 حواس به عبارت دیگر، .(ibid: 112) «امروزند به تا جهان تاریخ اسرتسر کار آدمی حواس»
-می شوند، تغییریم ایجاد بشر یافتنِ ذاتتحقق فرآیند بلکه در ،نیستند شدهداده پیش از بشر

ا توان مارکس رمی ،های عینی. اینچنینهای تاریخی و نسبتاز داللت اندکنند و حامالنی
                                                            

 بیشتر بنگرید به: مطالعۀ . برای 1

Adams, William. (2006). “Liberating the Senses” in The Cambridge Companion to 

Marx. U.K: Cambridge University Press. 

. ترجمۀ مجید مددی. فلسفه هنرها از نگاه کارل مارکس(. 1813. برای مطالعۀ بیشتر بنگرید به: لیفشیتز، میخاییل. ) 1

 تهران: نشر بان.

3. Species being 

  مارکسیسم بنگرید به: و نسبت آن با هگل نزد بازشناسی مطالعۀ مفهوم . برای 5

Pippin, R. (2008). Hegel’s practical philosophy. Cambridge: Cambridge University 

press. 
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 ات حسیادراک حسی، به اینکهادراک  یابیِآغاز اندیشیدن به سازمان دانست:آغاز مهی 
ارکس م این ایدۀ .و توزیع شوند کاریدست تواندافتند و میگیرند، از شکل میشکل می

رانسیر  «امر محسوس» ۀتوان پیشگام نظریبندی تاریخی و سیاسی حواس را میمفصل ۀدربار
کلی، ورطبه .کندبرقرار می اک حسیرسیاست و اد ای را میاندانست که پیوند جداناشدنی

سیاست  و اندکردن تاریخیو حس کردنعناصر بنیادین تجربه ،همانند مارکس ،رانسیر نزد
. امر کندنقش ایفا می شودواسطه و طبیعی درک میاً بیدر آنچه ظاهر یطور مستقیمهب

 ون جامعهرا در آنچه است که زمانی و مکانی های پیشینیاز فرم ، نظامیکلیطورهب ،محسوس
 عبارت دیگر،به  .گذاردرؤیت است حد میغیرقابل  را درون آن و آنچه است قابل رؤیت

، نشک های پیکربندیوجود دارد و شیوهاست که پیشاپیش  ایحسانی امر محسوس بافته
 . (Ranciere, 2004: 13)کند تولید، ادراک و تفکر را تعیین می

و  تاس های بدیهی ادراک حسینظام واقعیت ،رانسیر ، نزدتوزیع امر محسوسوانگهی، 
ا توزیع امر محسوس بدارد. منطق  نشان این بدیهیات بازتوزیع امر محسوس از گسست در

تجربه  ایدبآن حواس آنچه را  ونکه در دهدفضایی شکل می یافته،از پیش تعیین مرزبندیِ
-چنین نظمی از امر محسوس را می» به گفته چاری، باید ادراک نکنند.نمیکنند و آنچه را 

ند پیو یمشخص هایها و وظیفهها به مکاننام ۀوسیل هایی دانست که بهتوان نظم بدن
دهی عبارت است از بازشکلبازتوزیع امر محسوس اما . (55Chari, 2019 :) «دانخورده

ه ساختن آنچهای جدید، دیدنیها و سوژهبه صحنه آوردن ابژه ،شدهدادهاز پیش  محسوساتِ
ا پیش از موجودات سخنگویی که ت گفتارِ ساختنیو شنیدن است هنادیدنی بودتا پیش از این 

 ،بازتوزیع امر محسوس بیان دیگر،به شدند.یمشنیده  یحیوان 1صداهایی چونان صرفاً آن
ی اهمرز میان نظمآن  ونکه در از تجربه است یخاص شکلو ویژه  محسوس بازسازی جهان

ا ب طی آن، که ؛ فرآیندی استیابدمی سامان یجدید نظمشود و پذیرفته نمی مستقر
 امر حسی گردد، برایپیچشی درون نظم پلیسی حادث می مرزهای ادراک درنوردیدنِ

 با از امر محسوس وجه این یابد.یم گسترشگری تجربه حدودو  شودباز می جایینامشهود 
 آن در هک ، وجهیگشایدمی جهان سوژه با درگیری از ی راکه بدیل داردکار سرو حسانیتی

 ابدی و طبیعی نه اما ممکن ۀتجرب یک ۀمنزلبه تنها شدهداده پیش از حواسِ وارهبت توزیع
  .نمایدمی رخ

                                                            
1. Noise 
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ت دیالکتیکی توانیم نسبمی ،بخوانیم رانسیراستتیک مارکس را اگر در پرتو این دو مفهوم 
ده شبیگانه شکلداری بهحواسی که در سرمایه—کنیمبندی نزد او بازصورت را حواس

 بازتوزیع امر محسوس از طریق ضد خود نیز هستند و نحال حامال عین اما در ،اندتوزیع شده
در آنچه از  .قرار دارند ی با جهانفعال نسبت در چراکه ،فائق آیند شانبر بیگانگی توانندمی

 دهیم.می این دوگانه را شرح آید،این پس می

 . استتیک بیگانگی: یک توزیع امر محسوس2
 شود.توزیع می 1شدهبیگانه شکلحواس انسان به  ،شرایط تاریخی بعضی ازبه باور مارکس در 

نند، یا کتجربه می واقعیت دادنِرا به شکل از دست خود تحقق درون آن که حواس شرایطی
در  (.112: 1831)مارکس،  «شوداز انسان ربوده می» واقعیت به بیان او شرایطی که در آن

-ا میهها و گوشچشم ،هااز بیگانگی دست ،های پاریسنوشتهدر دست ،مارکس توضیح،

، بخشیتحقق که در فرآیند خود حواس، داریدر جامعۀ سرمایهنویسد و بر آن است که 
عیت خام و در وض، شوندبیافته و انسانی پاالیش ،پیچیده غنی و گذشت، باید گونه کههمان

به  ند.دار ،را هاابژه از آن خودسازی را، و تنها سودای بلعیدن چیزها اندباقی مانده شانطبیعی
-مبتنی بر غصب نمیای رابطه ای االهیچ رابطه هاحواس و ابژه بین ،داریسرمایه در زعم او،

، افزاییشارزمتکی بر  دارد که منطقی دارانه،شیوۀ تولید سرمایه تواند وجود داشته باشد و
ه انسان کدرحالی است،توزیع کرده  ایجانبهتک شکلهای فراوان حسی انسان را به سویه

 . 1سازدبحقق م جانبهوسیع و همه هایدر راه که کامل و جامعش را باید ،ذات وسیع
قط ف ءکه اشیا است کرده سویهتکچنان ما را احمق و شرایط آن»نویسد : مارکس می

)همان:  «درآمده باشند مانمستقیماً به تصاحب که باشیم و یا شانزمانی از آن ماست که مالک
 شود که رابطهشدن حواس میوفاارتباط با ابژه فقط آنگاه منجر به شک نزد او، (.131

                                                            
این وضعیت  خصوص است. سوژه درکه مستلزم یک سوژگی بهدادنِ عینیتی تعریف کرد توان از دست. بیگانگی را می1

-اش را بر وضعیت از کف میهای خود دارد و توان اعمال ارادهای با شرایط، جهان و قابلیتنسبت منفعالنه

 (. Hartley, 2018: 138دهد)

های ی فردی، ارگانهاشود... در امتداد ارگانحواس دیگری حواس من می ]در جامعۀ انسانی[نویسد: مارکس می1 

ش بدل ایابند... ارتباط مستقیم با دیگری به ارگانی برای تجربۀ همگانی و مالکیت انسان بر زندگیاجتماعی رشد می

 Pikford, 2017: 36)نقل از شود )بهمی
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حواس  در آن رابطه که بگیردها شکل ( بین آن1علقه و زیباتوان گفت بی)می ایخودآیین
)این .سانکردن نیازهای فیزیکی انشوند و نه برای برطرفمرتبط میآن  به ابژه فقط برای خود

-ر جامعه پساسرمایهاست و د برای مارکس اعالی دستاوردهای انسان علقه حدِحسانیت بی

 ۀعلقداری اما تجلیل بی(. در سرمایه1پیدا کندزندگی بسط  هایبه تمامی عرصه بناست داری
است  دهشهایی ابزاری بدل های انسان به ارتباطچراکه تمام ارتباط ،زیبایی غیرممکن است

 ،انیبه بی ،و اندتهی شده از محتوا انشسبب ماندن در این شکل حیوانیحواس انسان به و
غذا که صرفِ ی انسان شکل نه برای انسان گرسنه» ، به تعبیر مارکس،چراکه اندگشتهانتزاعی 

 . (133)همان:  «منزله یک غذا وجود داردانتزاعی آن به شکل
:  1815 کند )مارکس،حسانی یاد می قسمی معلولیتِ مثابۀمارکس از تقسیم کار نیز به

اری از دهر نوع تولید سرمایه» نویسد:. او میگیردمیرا از او  انسان توان حسی ( که تمام511
 ،ستافزایی سرمایه ابلکه در همان حال فرآیند ارزش ،آن جهت که فقط فرآیند کار نیست

 ،آوردن کارگر شرایط کار را به خدمت خود درنمیآاین خصوصیت عمومی را دارد که در 
لیل اینکه دگیرد. وسیله کار بهبه خدمت می بلکه برعکس این شرایط کار است که کارگر را

 ،ان سرمایهعنوب کارگر،در جریان فرآیند کار در مقابل  است به دستگاهی خودکار بدل شده
ند. کگیرد که بر نیروی کار زنده مسلط است و آن را جذب میقرار می ،نوان کار مردهبع

یرویی ها به نشدن این توانمندیلکار از کار یدی و تبدی های ذهنی فرآیندِجدایی توانمندی
 . (583همان: شود )تکمیل می ،کندکه سرمایه بر کار اعمال می

 ای مبتنی بر شیوه تولیدجامعهکند که در با ارجاع به این فراز ادعا می 8ن روتلسآلفرد 
 ،ز یکدیگرا کار یدی و کار فکری بیشترِشدن هر چه سبب تقسیم کار و جدابه دارانه،سرمایه
ده شکار مرده، که همان کار گنجیده که در آن شده است ای بدلدوپاره به واقعیت واقعیت

، را حسانیت ،کردن باشد، که همان نیروی کارکار زنده یافتن بردر ابزار تولید باشد، با تفوق

                                                            
ذا مطابق با ل جانبه وکند، لیک انسان همه. فرق انسان و حیوان به باور مارکس این است که حیوان یکسویه تولید می1

 (.188: 1831)مارکس،  قوانین زیبایی

 :Talker, 1972 کند)شناختی توصیف میای زیباییداری مارکس را نظریه. رابرت تاکر کل نظریۀ پساسرمایه1

106-120). 

3. Sohn-Rethel, A. 
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 -Sohn)  انداخته است را از کار انسان و حواس آورده ذیل ذهن کل عرصۀ انضمامی را،

70-: 531978Rothel, )1 . 
 که مارکسرسد، آنجابندی مهمی میبه صورت سرمایه نخست توزیع حواس در فصل

اندرکار ساختن دست سرمایهدهد که چگونه گوید و توضیح میمی سخن 1از انتزاع واقعی
-بندی منطق سرمایه، توضیح می. او، در خالل صورتاست 8شدهوارههای خیالین و بتابژه

کاالها  کیفی شدن کاالها به ارزش، حسانیتِو تبدیل شدن کارفرآیند انتزاعیکه در  دهد
ه، به در سپهر مبادل کاالها، د ونشواند( خاموش میبا حواس انسانی ی)که در نسبت مستقیم

شدن محصوالت شوند. با تبدیلبدل می 5انیتحسهای فراسوی اتم و به حسانیتبی چیزهای
نامرئی  یدتول حاضر در فرآیند و بدن انسانیِ در آنهایافته تجسد یِکار انسان کار به ارزش،

 تای اسوارهبت ذات وبهقائمخودآیین،  سازد امرمیشود و آنچه خود را بر انسان پدیدار می
 خود روابطی است میان آیدبه ادراک می آنچهو  «هایی الهیاتیظرافت» همراه با

بر عصب  ءیری که یک شیتأث»: نویسدکه خود می(. چنان13-28: 1815کاالها)مارکس، 
بلکه همچون شکل عینی چیزی خارج  ،نه همچون تحریک عصب انسان ،گذاردبینایی می

گیری شکل در فرآیند دهد کهمارکس توضیح می (.111همان: )« شوداز چشم نمودار می
که از  رفته،گ کاال از یک مصنوع تکین یعنی ،بدن انسان که در تمامی فرآیند تولید سرمایه،

بر  زنی و استوار است شده برای بدن()لباس دوختهمصرفی محسوس ارزش  بر طرفیک
 ۀه در جامعیافتترین شکل استقاللتا انتزاعی کلی،طورکار انسان به یافتن مادیِعینیت
وی که سرمایه مستلزم نیر واقعیت و این شودمی حاضر است، غایب ،یعنی پول ،داریسرمایه

 . طی این فرآیند،(181Scarry, 1988 :-278) «1گرددمی پنهان است هاانسانکار جمعی 

                                                            
یافتن لطرانه، متناظر است با تسداباور سون رتل این شکل از تسلط کار مرده بر کار زنده در عرصه اقتصاد سرمایه. به  1

 نفسه کانت.داند با شیء فیهای ایدئالیستی. از برای مثال، او فرمول عام سرمایه را متناظر میفلسفه

2. Real abstraction 

3. Fetishistic 

4. Sensuous supra-sensuous 
کردن ن خطردهد بدوارد که به او اجازه میدار کسی است که با نظام تولید چنان نسبتی دسرمایه. به گفتۀ اسکاری،  1

ل اش، باید در کاش، و نیز جسم فرزندان و خانوادهو بعکس، کارگر کسی است که جسم بر سر بدن خویش زنده بماند.

 . (see: Scarry, 1988فرایند تولید حاضر باشد)
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-شکل می هاابژهخارج از  هاد، کاالنگیرشکل می یانسان کالبدهای های مادی خارج ازابژه

 1دهنجنبخود وسرمایه خارج از پول به چیزی وهمناک  سرانجام د، پول خارج از کاال ونگیر
و توان  است« آگاه» بلکه ،استبر کل فرآیند تولید و گردش مسلط  نه تنها د کهشومیبدل م

 خودآیین را مارکس ۀسرمای صۀعر(. 13-28: 1815)مارکس، دارد آفرینندگیخود
غلیظ و  مه ،جادویی هوایوحال و آن را (111-11خواند)همان: می« 1فانتاسماگوریا»

گیرند. ود میبه خ و شکلی ایدئالیستی خود ایستادهء بر سر که در آن اشیا کندتوصیف می
، در یک توهم و ایدئولوژی ذکرش مهم است که این عرصۀ پدیداری، برای مارکس، نه

  است.داری جامعۀ سرمایه درون زیستن عینی بلکه واقعیت معنای آگاهی کاذب،
 کار اجتماعاً ن زمانِیافتسبب برترینیز، به بر زمان ، حتیوارگیدر این سطح از بت وانگهی،

واه خخورد و زمان انتزاعیِ تمامیتتولید، نقاب کیفیت عینی اشیاء میبر زمانِ واقعی  5الزم
 :Marx, 1973 )«شودفضا به دست زمان زائل می»ایستد: ها میبر فراز اراده و خواست سوژه

73-449 &  see: Gandesha & Hartle,  2017: 49.) 1لتیگفته کودر توضیح، به ،
 2ن کار انضمامیشدداری وابسته است به یک پتانسیل سوبژکتیو انتزاعی که از مبدلسرمایه

سازی، کار حسانی افراد خاص، تابع شود. در این فرآیند انتزاعیساخته می 3به کار انتزاعی
اد بلکه منزلۀ افرفرد، نه بهبهشوند و افراد منفرد و منحصرامر کمی زمان کار اجتماعاً الزم می

نمای های خاصی که توان سرشتگیرند و از بدنشده قرار میذیل امر عام نیروی کار صرف
عبارت دیگر، همۀ کیفیات و همۀ افراد تکین انسانی در این فرآیند، شوند. بههاست جدا میآن

کاسه، عاری از تفاوت و به امری کمی تبدیل که نه انتزاعی واقعی و نه نظری است، یک
همه چیز  در آن زمان ای که کمیتِعرصه (. در چنینColletti, 1974: 45-100وند)شمی

                                                            
1. Self referential 

شدن وۀ پدیدارنح ای برای توضیحمارکس از آن بعنوان استعاره. فانتاسماگوریا چیزی است شبیه به فانوس خیال که 1

 گیرد. داری بهره میچیزها درون جامعه سرمایه

3. Spectacle 

4. Socially necessary labour time 

5. Colletti, L.. 

6. Concrete labour 

7. Abstract labour 
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 از فیلتر فرمولباید  ، که هر نسبتی و هر چیزی1است و انسان هیچ چیز نیست مگر الش زمان
کمی  هاینسبتوارد  انسان بگذرد، حواس 1پول بیشتر(-کاال-)پول M’-C-M ،عام سرمایه

 . نِ چیزهاستتریگردد: به پول که انتزاعیمعطوف می یک چیز نها بهشود و تمی شابا پیرامون
ر نه استثما اوالً سرمایه دارانه دراستثمار سرمایه»کند که کولتی در نهایت ادعا می

که در آن شکل  ای، شیوه(Ibid: 87) «8ای از تصرف سوبژکتیویته استبلکه شیوه ،اقتصادی
او  و ستانده است اش از اوآگاهانه در اعمال اراده را نسانشده کاال و سرمایه قابلیت امستقل

 ساخته است. بدل  5ای منقادرا به سوژه
 اشکال ۀدربار ای دانستفرانظریه سرمایهدر  را ایبندیچنین صورتتوان کلی، میبطور

 داری واقعیت خود را در فرم. در سرمایهداریسرمایه ۀو ادراک در جامع پیشینی تجربه
 ؛وارهای است از پدیدارهای بتتجربه انسان کند و تجربهنمایان می کاال و پول دیداریپ

سانیتی که ح حسانیت باشد و فراسویِ تواندحسانیت می فراسویِ حسانیتی که فقط با وساطت
توزیع  نوع یک فریبد. به این ترتیب است که مارکس ازمی ایعینی شکل به حواس انسان را

 یزهابدان شیوه چ که ایگوید، یعنی از شیوهاقتصادی سخن می روابطِ طامر محسوس توس
هان پن خود را داریدر سرمایه ای که بدان شیوه چیزهاشیوه شوند وداری دیده میسرمایه در
ها بندی تندر این صورت که رسدنظر میواره حواس و ادراکات. بهتوزیع بت سازند؛ ازمی

پس  ا بازر خود و حواس هاتوانند بدنها میدی تولید است که انسانبا برانداختن نظام اقتصا
 .گردندشان گیرند و دوباره مالکب

 
 

                                                            
از »ویسد: نمثابۀ حامالن زمان اضافی وجود دارند.او میها تنها بهدارانه انسان. به باور مارکس، تحت شیوۀ تولید سرمایه1

ردن انسان کترین وسیله جهت بنداینجاست آن ناسازنمای اقتصادی که قدرتمندترین وسیلۀ کاهش مدت کار به مطمئن

 (.511: 1815مارکس، «)شودبه زمان می

 خواند. بنگرید به:می جهاندر  بودن از ایشیوه را  ’M-C-Mفرمول  ،سرمایه فرانسوی و مفسر فیلسوف بیر، .1

Bihr, A. (2001). La reproduction du capital: Prolégomènes à une théorie générale du 

capitalism. Paris: Maquette couverture press. 
-ر سرمایهوبژکتیویته دهای سخواند برای توضیح فرموارگی کاالیی مارکس را تالشی میموشه پوستن نیز بت.  8

 (. Postone, 2003: 36داری)

4. Subject 
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 بخش: یک بازتوزیع امر محسوس. استتیک رهایی7
حسی  ادراک ،مارکس برای رسد کهنظر می به سرمایه فصول یازدهم تا سیزدهمِ با توجه به

به  را نفی کند و شتواند خودمی یخاص شرایطدر  ،ریداسرمایه جامعه انسان در شدۀهبیگان
از  در این فصول ، مارکسطور خالصهه. ببدل شود روی از وضعیت موجودکلیدی برای فرا

وژی را تکنول»او  گوید.دهی کار و تکنولوژی سخن میهای مختلف سرمایه با سازمانرابطه
دهی فرآیند کار و سازماناز سازمانشکلی  ۀمنزلهم در معنای خاصش و هم در معنای عام به

 در را آالت( و تفاوت ماشینHudson: 2020: 41-44)« گیردها در نظر میدهی بدن
اجتماعی و تربیت  هاینظم با دهد کهنحوی توضیح میبه داریمختلف سرمایه مراحل

 بر اندنیکه مبت را، هادهیهر یک از این سازمان نحوی کهمتناظرند، به های هنجارسوژه
-صورت کلی از انسانطورهبدن و ب از ،خصوصی از کارگرهوری، مستلزم نوع بافزایش بهره

 .کندبندی می
از  دهد،را توضیح می کار به سرمایه 1شدن صوریتابع ۀمرحل ، کهدر فصل یازدهماو 

سخن  داریش با نیروی پیشاسرمایهاداری و از تفاوتدر سرمایه یجدید نیرویوجود آمدن به
-خدامزمان استهم جمعی گروه بزرگی از کارگرانِ ۀکار روزان به گفتۀ او، حاصلِ گوید.می

 تک آن افراد یکی نیست شده به دست تکداری با ارزش خلقهای سرمایهشده در کارخانه
منفرد با توانمندی نیروی اجتماعی  شده از سوی کارگرانِمجموع کل نیروهای اعمال»و 

 «شمار( در یک عملیات یکپارچه واحد متفاوت استها )ی بیز همکاری دستبرآمده ا
اشتغال همزمان شمار زیادی از کارگران انقالبی برپا » او، (. به باور853: 1815)مارکس، 

. سازدمیکه با تغییرش، کیفیات را نیز دگرگون  است کمیتی ( و853همان: ) «کندمی
 ها و ابزارهای جدیدی استبر اینکه مستلزم ساختمان استخدام خیل عظیمی از افراد عالوه

 مکان دیگریاکنند، شوند و خصلت اجتماعی پیدا میطور اشتراکی تولید و استفاده میهکه ب
 توزیع امر محسوس. شدن حواس و بازبرای سیاسی در خود دارند: امکانی را نیز
ردن نیروی ب، نه تنها سبب باالکه همیاری نام دارد ،کار جمعی ۀاین شیو ،مارکس گفتۀ به

 که ذاتاً جمعی گرددمی نیروی مولد جدیدی شدنمتولد شود، بلکه باعثمولد فردی می
در خود  گویی مستلزم این بدن جمعی است و این بدن جمعی دارانهتولید سرمایه شیوۀاست. 
 مکانا و شودمی مولدبا نیروهای  یپارادوکسیکال حیات دچار که داردرا  یمازاد خلق امکان

                                                            
1. Formal subsumption 
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وجود  که از مجرای قسمی مشارکت به امکانی سازد،بدن را مهیا می آن فراروی از خود
عبیر ، به تشماری در کنار یکدیگر وهای بیمستلزم حضور دست ، کهد. این همیاریآیمی

 انشکارگرانی است که عالوه بر دو چشم در جلو، دو چشم دیگر نیز پشت سر» مارکس،
 ،که کارگرانآورد خودخواه(، وضعیتی را پیش میهای ها و چشمخالف گوش)بر«دارند

 را پیدا یابی بدنیهای یکدیگر و امکان تشکلامکان مالقات بدن ،مندبدن موجودات در مقام
روی شدن نوعی نیایجاد نوعی حس سرزندگی و ساخته»منجر به  شانجمعی تماس کنند ومی

 .(518 -831: همان) «شودسیاسی جدید می
 لبی ذاتاً سیاسی نیست، اسوژهکارگر  ،توان گفت که برای مارکسمی بنابراین،

انسان موجودی  . نزد او،سیاسی هستند سوژه ،با ادراکات حسانی جمعی ،کارگران جمعی
هستی اجتماعی کارگران و از این رو،  1نوعی، اجتماعی و به زبان ارسطویی درون پلیس است

خود  ونرا در از وضعیت موجود ران جمعی است که امکان فرارویجمعی و فقط کارگ
 بدن این دهند.اند که به ادراکات جمعی راه میکارگران چه حواس این پروراند،می

ند اکه آماده است هاییاندام بخشنوید ،برای مارکس ،کارگران جمعی 1ویژۀ و فردمنحصربه
-د و گوشبیننکه از منظر کلیت اجتماعی می تهایی اسچشم بخشنوید ،شدنبرای اجتماعی

ر با هنگامی که کارگ»نویسد: می چنانکه خود شنوند.هایی که از منظر کلیت اجتماعی می
را  اشهای نوعیرهاند و تواناییکند، خود را از قیود فردیت خویش میدیگران همیاری می

 (.811: )همان «بخشدتکامل می
سرمایه ، 8سازی واقعیتابع ، یعنیداریبعدی سرمایه مرحله در با اینحال، به گفتۀ مارکس،
-، مرحلهندکزند و امر محسوس را دوباره به نفع خود توزیع میبر این پتانسیل سیاسی لگام می

ای بیش از یک هستی که شودای از ماشین بدل میبه زائده در آن که کارگر جمعی ای
 ایرح این توزیع مجدد حواس، ماشین را پدیدهدر ش (. او818)همان: ندارد «چرخ دنده»

 خواند که حواسمی اشچشمیکند و بسان غول تکارگان توصیف می از مغز و مند ازبهره

                                                            
 ارسطو بنگرید به: و مارکس اندیشۀ نسبت مطالعۀ . برای 1

Meikle, Scott.(1999). History of philosophy: the metaphysics of substance in Marx 

in Cambridge Companion to Marx. Cambridge: Cambridge University press. 
واند تبفردی است که میکارکردهای جسم ذهن او( کاالی منحصرزعم مارکس، ارزش مصرفی کارگر )مجموعه. به 1

 خلقِ ارزش کند.

3. Real subsumption 
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ها و بر چشمو  «را تحلیل برده شانعصبی هاینظام»، است آدمیان را از کار انداخته
  .(Hudson, 2020: 55)نهاده است «کالهی جادویی»هاشان گوش
 اهمیت مانیفستمارکس  .اندیشدهمین چارچوب می ونمارکس جوان نیز درنگهی، وا

ها انقالب داند که اینیرگذاری عمیقی میدر تأثهای تولید بورژوایی را شیوه وقفۀانقالب بی
 ،ستثمارا ،قدرت وی، به زعم ،های بورژوازی. انقالباندگذاشتهابعاد سوبژکتیویته  ۀبر هم

 انسان در معرض دید یباز هایزخم چونان ها راو آن اندعریان ساخته سبعیت و فالکت را
یق که از طر داندداری را در آن میتناقض بنیادین سرمایه» مارکس از این منظر، .اندقرار داده

در  را یو تغییر دراماتیک عمیقاً دگرگون کرده با جهان را انسان رابطۀ ،زدودن این توهمات
. این ادراک جدید، (Gandesha & Hartle, 2017: 8) «ده استموجب ش ادراکات حسی

 بار برای اول ادراکی است که در آن انسان آید،های مقدس برمیشدن هالهاز دل زدوده که
با شرایط واقعی جهان  سازد تاقادر می را و آدمی یابدها را برابر میتمامی انسان در تاریخ

  .(113-111: 1831؛  برمن،  11 -1: 1818: مارکس و انگلس، شود) مواجه
و  انقالبی داریدر سرمایهرا های فراغت کارگران نیز زمان هانوشتهدست مارکسِ

 تنآبس و نفسههدفی فی کار واجدپس از  را یی کارگراناگردهم داند. اومی بخشرهایی
 کدیگری گران کمونیست باصنعت» نویسد:می کند وسیاسی توصیف می ادراکات نوعی و

آنچه جامعه. ه . نیاز بگیردشکل میبرایشان  ایتازه نیاز ،سبب این تعاملو به... کنندتعامل می
 رایب کشیدن، نوشیدن وها برای سیگارآن چون .شودغایت می مبدل به خود نمایدمی وسیله

ها وگو برای آنهاست. همراهی، تعامل و گفت، جامعه هدف آنآیندخوردن گرد غذا
 :Marx, 1988) «شودساطع می هاشانانسانی از بدن پیوند که است چنینو کند. کفایت می

53) . 
برای  انگفت که ادراکات حسی جمعی کارگر توان، میبه زبان رانسیری بنابراین،

، است بدن تحت انقیاد از کار افتاده دارد. با اینکهمارکس پتانسیل بازتوزیع امر محسوس را 
ریب امکانی برای تخ دارد؛امر انسانی جدید در خود نهان  تجربۀبرای  را ایقوهامکان بال لیک

 ۀآمدن بر بیگانگی. این بازتوزیع به وسیلموجود، گشایش وضع و فائق پیشادراک از
داری اینچنین همواره سرمایه پذیرفت.خود آن صورت خواهد  هایدرگیرترین دست

 حسی اتاز ادراک یمازادهای گذارند،های مل امکانکه حا آوردبه وجود می مازادهایی را
 ،گرفتن زندگی توسط خود آدمیاندستشدن، بهامکان سوژه دهند ازبه مارکس خبر می که



 0011پاییز  | 16شماره  | 01سال  |ه حکمت و فلسف | 061

 

-فرآیندی است از تشکیل داریسرمایه از این منظر، ایجاد انجمن آزاد تولیدکنندگان.و از 

 از توزیع و بازتوزیع امر محسوس.  است فرآیندی ها،آنزدن بر هایی و مهارچنین امکان شدن

 گیری: سرشت استتیکی شیوه تولید. نتیجه0
 خود را جایی فلسفۀیک دیالکتیسین،  ، در مقاممارکس که توان گفتبندی بحث میجمع در

 ،ریالیسمو از مات را سوژه بودنِفعال ،از ایدئالیسم. او میان ماتریالیسم و ایدئالیسم بنا کرد
گسست از هر  منظوربه( و 11-1: 1831)مارکس،وام گرفت به به طبیعت را  اشبودنمشروط

 ر عملیگری از امو پرسش را بر پراکسیس تاریخی اشبا تأسی از هگل، فلسفه ی آنها،دو
. در این انانسفاعلیت و منفعلیت  میان مارکس راه سومی گشود ترتیب،بدینبنیان نهاد. 

از  هک ای هستندند و واسطهدار ایگرایانهقش میانجینحواس انسانی  ،پراکسیس تاریخی
ر را متعین دیگکنند و یکدرون تاریخ مالقات می در سوژه با ابژه و انسان با طبیعت طریق آن

د نشوی مید و دیالکتیکنیابمی ایدوسویه خصلتخود نیز  ،اینچنین ،سازند. حواس انسانیمی
 ارکس بهم که توان گفتاست که می بندیرتاین صو . بر اساساز فعالیت و پذیرندگی

یخی آنچه یابی تارسازمان، به یابی تاریخی و سیاسی امر محسوس قائل استسازمان شکلی از
-خیتاری در نتیجۀ ،. مارکسآیدآنچه به احساس در میشود و شنیده می آنچه شود،دیده می

صادی تولید اقت ۀشیو ،او نزد د.کنفهمیدن امر محسوس، سوبژکتیویته را نیز تاریخی فهم می
 بازتولید مهمِارکان  خود از که شودمتناظر می خصوصی از تولید سوبژکتیویتههبا نوع ب

 تدر وضعی تابعیت صوری و کارگر در وضعیت )کارگر است داریدر سرمایه اجتماعی
 تابعیت واقعی(.
 در جامعه 1تولیدی یهانسبت و 1مولد نیروهای میان نسبت را تولید ۀشیو وانگهی، او

 و (اندهکرد تعریف روبنا را اجتماعی هاینسبت و زیربنا را مولد نیروهای) کندمی تعریف
 :Read, 2019) داندمی دو این میان تنشی دادنرخ حاصل را نیز تولید شیوه در بنیادین تغییر

ایت از این حک« استتیک بیگانگی»توان گفت که می اش آمد،نظربه آنچه شرح . (347-351
 کنندۀهای اجتماعی، توزیععالوه بر توزیع ثروت و نقش مولدنیروهای  دارد که نزد مارکس،

 نزد او، گذارد کهنیز بر این صحه می «بخشاستتیک رهایی»حواس و ادراکات نیز هستند و 
فقی و ا ایرابطه بلکهسویه عمودی و یک نسبتیهای تولیدی نه نیروهای مولد و نسبت
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و امر  دیلب ادراکات ،عینیهای دگرگونی بیان دیگر،. بهدارند دیگربا یک لکتیکیدیا
ادراکات و احساسات نیز این قابلیت را در  ،دهند و در مقابلرا شکل می ایتازه محسوس

 .دهند تغییر در جامعه عینی را خود دارند که مبدل به طرحی انقالبی گردند و اشکال
از روابط اقتصادی و نظم  است ایتنیدهدرهم کلیتِ مارکس تولیدِ ۀشیوبدین قرار، 

رفین آن بر ط اجزاءکه ارتباط بین  هامیان نسبت ی استنسبت اجتماعی؛های حواس و بدن
هم  نه بهاینکه چیزها چگو دگرگونیِ مگر نیز چیزی نیست اشدگرگونی و رابطه تقدم دارد

مارکس در  ۀاندیش تولید در ۀتولید و شیو» ،گویدگونه که ایگلتون می. همانشوندمیمرتبط 
 ,Eagleton)« رودکار میهب آن اش و نه در معنای محدود اقتصادیمعنای عام و گستره

 یامثابۀ مسألهبه تولید ۀشیو ایِمارکس ألۀمس به توانمی ی،. از این رو(128-160 :2012
 یک فرآیند ۀمنزلبهتوان به آن میجامعه و  یا اقتصاد برای یدیگر نام نه و اندیشید فلسفی

از دل  مدام که شمارتناقضات بی حاملفرآیندی  سخت،صلب و  ساختارینه  نگریست و
فرآیندی از توزیع و  ؛زندکند و مدام بر آن مازادها مهار میمازادهایی تولید می خود

 یا شود ومیکه توزیع  را، های مهمیکی از این نسبت بندی باال،بر اساس صورت بازتوزیع.
 وانش،خ بنا بر این .یافتقلمرو استتیک  شود درگردد، میمی ی تغییربه نیرومبدل خود 

-یم مارکس گشوده است و سفۀروی فلبه توان ادعا کرد که تمامی قلمرو امر محسوس می
ت را به رسمی انسانکه شخصیت مستقل احساس و ادراک  ای سخن گفتمارکس توان از
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