
  

 
 
 
 

 
 ی ارزش ی نظریهنکاتی درباره

 تبارشناسانه-ی ارزش مارکس از دیدگاه دیرینهنظریه: بخش دوم

  
 عادل مشایخی

 
-ی ارزش مارکس از دیدگاه دیرینهدادن این است که نظریههدف بخش دوم این مقاله نشان
خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا اینجا نیز آید. یعنی میتبارشناسانه به چه صورتی در می

شوند سخن گفت؛ به ی پدیداریِ متمایز که روی یکدیگر چفت و بست میتوان از دو عرصهمی
کند ای که تحلیل میی دانش و دو الیه یا دو چینهشناسانهتبار-گر، آیا با استفاده از نقد دیرینهبیان دی

ها را که نه ناشی از خود ی ارزش مارکس پیدا کرد و برخی گرهتری از نظریهتوان درک دقیقمی
ن اساس، ی ارزش مارکس، بلکه ناشی از سوء تعبیرهای این نظریه بوده است گشود؟ بر اینظریه

وجه قرار نیست چیزی به هیچی ارزش مارکس بهی نظریهتبارشناسانه-توان گفت تعبیر دیرینهمی
هایی هاست که چون زائدهاین نظریه بیفزاید یا آن را کامل کند؛ هدف فقط زدودنِ برخی کژفهمی

 اند. ی مارکس را نادیدنی کردههای انتقادیِ نظریهوپاگیر قابلیتدست

ی ارزش مارکس، یا به بیان دیگر، برای گام تبارشناسانه از نظریه-ی تعبیری دیرینهضهبرای عر
ی دانش ، از دو چینهی اقتصاد سیاسی، باید از دو الیهتبارشناسانه-برداشتن در جهت نقد دیرینه

-نه)اقتصاد سیاسی( آغاز کنیم. اما قبل از هرچیز باید به خاطر داشته باشیم که از دیدگاه دیری
نه صرفا امری در ذهن دانشمندان یا « دانش»ی یک رژیم منزلهتبارشناسانه، اقتصاد سیاسی به

معنای واره که از دو الیه یا چینه )بهپردازان، بلکه یک واقعیت است، واقعیتی بتنظریه
ورزی ی جسمانی یا غیر گفتاری که قلمرو تولید و میلشناختی( تشکیل شده است: یک الیهزمین

ی دیسکورسیو یا گفتاری که قلمرو کردارهایی از سنخی خاص، متفاوت با است و یک الیه
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ی اقتصاد سیاسی از تحلیل تبارشناسانه-کردارهای جسمانی، است. به تبعیت از مارکس، نقد دیرینه
 شود. قلمرو امور دیسکورسیو یا گفتاری آغاز می

ی ما. قلمرو ی گفتاریِ  اعالی زمانه؛ عرصهی دیسکورسیو یا گفتاری استای عرصهبازار گونه 
های نمادین؛ های نمادین است؛ کردارهای گفتاری و منزلتامور گفتاری قلمرو کردارها و منزلت

کنند اعطا می« چیزها»های نمادینی به مندشان منزلتنظامی از کردارهای گفتاری که در پیوند نظام
ی در گیومه قرار داد(. بازار  مانند هر دیسکورسی عرصه )بعدا خواهیم دید که چرا چیزها را باید

 است.  مندقاعدههای کنش

نمادین یا گفتاری همیشه  شناسانه کنشقبل از هر چیز باید به خاطر داشت که از دیدگاه دیرینه
تعین گفتاری اعطا کند،  « چیزی»مستلزم این نیست که کالمی به زبان آید؛ هر کنشی که به 

را منزلت نمادین ببخشد، یک کردار گفتاری است، حتا اگر اجرای آن مستلزم بر زبان « چیزی»یعنی
ای کند؛ یعنی عالوه بر تعین جسمانیرا دوبل می« چیز»آوردن هیچ کالمی نباشد. کردار نمادین 

ا هدانکند. حقوقدارد، تعینی نمادین، یعنی تعینی ناملموس و غیر جسمانی، به آن اعطا می« چیز»که 
« ایجاب»است: اما « قبول»و « ایجاب»گیریِ یک عقد، مستلزم گویند انعقاد یک قرارداد، شکلمی
مثال در عقد نکاح با ایجاب و قبولِ طرفین یا «. گفتاری»اند؛ کردارهای های نمادینکنش« قبول»و 

ه به این کند. عقدی کپیدا می« زن»و دیگری منزلت « شوهر»ها یکی از دو طرف منزلت وکیل آن
گیرد یک موجودیتِ نمادین است و عالوه بر این، با ترتیب، یعنی با ایجاب و قبول، شکل می

های نمادین حقوقی. کنند؛ منزلتهای نمادین جدیدی پیدا میایجاب و قبول، برخی امور منزلت
های منزلت های مختلفِ کردارهای گفتاری( براساستر، خانوادهکردارهای گفتاری )یا به بیان دقیق

ی «مال»شوند.  مثال منزلت نمادینِ حقوقیِ کنند از یکدیگر متمایز میاعطا می« چیزها»نمادینی که به 
، رد و بدل «بیع»ی که از طریق «مال»شود، با منزلت نمادین حقوقیِ رد و بدل می« هبه»که از طریق 

ی نمادینِ حقوقی و انعقاد یک هاشود، فرق دارد. حال نکته این است که برای اجرای این کنشمی
ای بر زبان آید؛ یعنی ممکن است ایجاب و قبول بدون بر زبان آوردن عقد الزم نیست ضرورتا جمله

تا قبول تحقق پیدا کند؛ ایجاب هم بر « قبلت  »کالمی اجرا شود. یعنی همیشه الزم نیست بگوییم 
ن این که کالمی بر زبان آوریم اجرا همین سیاق. در زندگی روزمره ایجاب و قبول را معموال بدو

دهیم تا او در پاسخ بگوید دار محله پیشنهاد خرید نمیمثال هر روز هنگام خرید به مغازهکنیم. می
کنیم و از این طریق هم بیشتر اوقات ایجاب و قبول را بدون بر زبان آوردن کالمی اجرا می«! قبلت »

کنند. هدف از اشاره به این های نمادین پیدا میمنزلت ها وها جایگاههای کالم و هم ابژهسوژه
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دادن این است که دیسکورس یا گفتار، قلمرو امور گفتاری یا دیسکورسیو و عناصر نکات فقط نشان
تری باید بفهمیم. از ها، یعنی کردارهای دیسکورسیو یا گفتاری، را به معنای گستردهی آنبرسازنده

ها یا به زبان آوردن کالم نیست. ی ذاتی کردارهای گفتاری ادای جملهفهشناسانه مؤلدیدگاه دیرینه
شود کرداری کردار گفتاری چه باعث میزند، آنچه سرشت گفتاری یک کردار را رقم میآن

اعطا کند، « چیزی»باشد همین اعطای منزلت نمادین است: هر کرداری که منزلتی نمادین به 
نکته را باید به خاطر داشت که هر کردار گفتاری به این معنا  کرداری گفتاری است. البته این

توان به این جا می. همینمندقاعده همواره بخشی از یک نظام است، بخشی از یک رژیم کردارهای
که کرداری گفتاری نکته نیز اشاره کرد که گاهی اوقات ممکن است کالمی به زبان آید بدون این

به « توصیف»شدنِ کالم منزلتی نمادین شکل بگیرد. که با بر زبان جاریانجام گیرد؛ یعنی بدون این
شود منزلتی نمادین چه توصیف میمعنای دقیق کلمه کرداری زبانی از این سنخ است؛ یعنی به آن

یه دست یافتن به این کارکرد توصیفیِ محض در رمان بود؛ کند. آرمان الن رب گریاعطا نمی
کند و از اعطای پذیر میهای میل را رؤیتهای جسمانی و جریاننفعالو ا زبانی که فقط فعل
نویس را پرهیزد. او کامو و سارترِ رمانبه چیزها می« انسانی، بیش از حد انسانی»معناهای نمادین یا 

 کرد.از همین دیدگاه سرزنش می

ه، کردارهای گفتاری  شناساندیرینه ی بعدی که باید به خاطر داشت این است که از دیدگاهنکته
« شدنسوژه)»ی بیان وجود ندارد شناسانه چیزی به نام سوژهقائم به سوژه نیستند. از دیدگاه دیرینه

آید. از طریق انجام یک کردار مندِ گفتاری به وجود میشرایط دیگری دارد(، سوژه با کردار قاعده
شوم، یعنی جایگاهی نمادین ل میی خاص تبدیگفتاری مطابق قواعد یک نظام گفتاری، به سوژه

ای نیست؛ بلکه مند قائم به هیچ سوژهی نظامی از کردارهای قاعدهمنزلهکنم. نظام گفتار بهپیدا می
ی بیان است. با استفاده از تعبیر دلوز و گواتری در یک نظم غیر شخصی و مستقل از هرگونه سوژه

پژوهشهای است. این نکته را با رجوع به « آرایش جمعی بیان»توان گفت: یک می هزار فالت
مند است و های قاعدهتوان درک کرد: هر بازیِ زبانی نظامی از کنشویتگنشتاین نیز می فلسفی

ای نیست؛ به تواند باشد؛ اعتبار قواعد یک بازی قائم به قصد هیچ سوژهقاعده امری شخصی نمی
  بیان. یک معنا اعتبار بازی قائم به جمع است. آرایش جمعیِ 

و سرانجام آخرین نکته: دیدیم که هر کردار گفتاری بخشی از یک نظام است چیزی به عنوان 
کردار گفتاریِ تک و منفرد وجود ندارد. از طرف دیگر، دیدیم که از طریق کردارهای گفتاری، 

ای هی این کردارها منزلتدهند دقیقا به واسطهکسانی که این کردارهای گفتاری را انجام می



 

4 

آورند. وجود میهای خود را بهکنند و به این معنا کردارهای گفتاری سوژهنمادین خاصی پیدا می
مند توان گفت هر کردار گفتاری بخشی از یک نظامِ کردارهای قاعدهبا توجه به این نکات می

از کردارهای  مند و متعلق به نظامیکه کرداری قاعدهاست که دقیقا به همین دلیل، یعنی به دلیل این
کند؛ و این منزلت نمادین، به تعبیری همدوش خودش است، به چیزها منزلت نمادین اعطا می

چه گفتار به آن ی گفتار نه آنتوان گفت ابژهآن است )به این معناست که می« ابژکتیوِ»ی بستههم
ر عقد نکاح به های حقوقی دیدیم که مثال دی آن است.(در مثالبستهدهد، بلکه همارجاع می

ی ایجاب و قبول، یعنی کردارهای گفتاریِ مقوّم این عقد، اگر این کردارها مطابق قواعد واسطه
کند؛ یا پیدا می« شوهر»و دیگری منزلت « زن»مربوطه به اجرا درآیند،  یکی از دو طرف منزلت 

« قرض»کند یا در پیدا می« موجر»و دیگری منزلت « مستاجر»مثال در عقد اجاره یک طرف منزلت 
های نمادین کند. این منزلتپیدا می« دائن»منزلت « مقابل»و طرف « مدیون»طرف منزلت یک
اند، «دِین»یا « قرض»، «نکاح»ی گفتاریِ های ابژکتیوِ کردارهای گفتاریِ متعلق به خانوادهبستههم

ارواحی که همیشه سرگردان شوند )مانند که با اجرای این کردارها احضار میارواحی می یعنی به
نیستند(. در حاشیه و به نحوی گذرا به این نکته نیز باید اشاره کرد که کردارهای گفتاری عالوه بر 

کنند، به فعل و انفعالِ اند( اعطا میهایی که با یکدیگر در فعل و انفعالها )بدنبدن به هایی کهمنزلت
ی مولفه و نیز  به منزله« مفهوم»به « ابژه»و « سوژه»وه بر بخشند. یعنی عالها نیز منزلتی نمادین میآن

بسته ی گفتار باید توجه کرد. و ناگفته پیدا است که این فضای هم«بستههم»عنصری از فضای 
کند، به هیچ ی جهانی که قائم به کردارهای گفتاری است و با این کردارها تعین پیدا میمنزلهبه

ها و فعل است که بدن« مجازی»گفتاری یا جسمانی نیست، بلکه جهانی وجه همان قلمرو امور غیر
 کند. ی غیرگفتاری را احاطه و دیگرگونه پدیدار میو انفعاالت عرصه

چه معنا بازار یک نظم گفتاری است. کردارهای توانیم ببینیم به ایم که میی رسیدهحال به مرحله
ها؛ از طریق این و سایر کردارهای مرتبط با آن« فروش»و « خرید»اند از گفتاریِ بازار عمدتاً عبارت

کند و پیدا می« فروشنده»و طرف مقابل منزلت « خریدار»کردارهای نمادین یک طرف منزلت 
های گفتاری، از سوی دیگر، از طریق این کنش«. مبادله»گذارد، منزلت چه میان دو طرف میآن

خواهیم دید که این نکته نیاز به تعدیل و تدقیق دارد( یعنی کنند )ها منزلت کاالیی پیدا می«چیز»
هاست؛ نسبتِ  داشتنِ چیزها مشروط به خریدار و فروشنده داشتنِ آن کنند. قیمتپیدا می« قیمت»

 ها و خریدارها؛ نسبت عرضه و تقاضا. فروشنده
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ی امور گفتاری ر عرصهتوانیم توضیح دهیم چرا چیزهایی را که دایم که میای رسیدهحال به نقطه
کنند، داخل گیومه قرار دادیم: به این دلیل ی کردارهای گفتاری منزلت نمادین پیدا میواسطهو به

اصطالح وحشی و فاقد هرگونه تعین نیستند. با توجه که این چیزها امور طبیعیِ محض، چیزهای به
ای تحلیل انتقادیِ دیسکورس، گذار گونهتوانیم بگوییم مارکس بنیانایم میجا گفتهچه تا اینبه آن
ی دیسکورس است. تفاوت این تحلیل انتقادی با تحلیل گفتمان به شناسانهگذار نقد دیرینهبنیان

بینیم، این است که پاندیسکورسیویست معنایی که نزد الکالئو و موف میمعنای متعارف، مثال به
تر کاهد. این نکته را البته پیشامور گفتاری، فرو نمیچیز را به امور دیسکورسیو، به نیست؛ یعنی همه

توانیم ایم و تلویحا در نکات پیشین مندرج بود. اکنون میهایی متفاوت صورتبندی کردهبه شیوه
ی گفتار با تحلیل گفتمان به معنای متعارف و رایج این است که شناسانهبگوییم تفاوت نقد دیرینه

آورد. کردارهای شمار نمیبه« امر نامتعین»بخشِ را تعین« فتارگ»شناسی دیسکورس یا دیرینه
که از طریق کردارهای گفتاری « چیزهایی»کنند. گفتاری به امور نامتعین منزلت نمادین اعطا نمی

هایی اولیه پیدا شان کرد، تعینطی فرایندهایی که باید تحلیل« ترپیش»کنند، منزلت نمادین پیدا می
، بلکه امور «نامتعین»اند. کردارهای گفتاری نه امور شده« پذیرتعین»این طریق  اند، و بهکرده

منزلت نمادین اعطا « چیزها»بخشند؛ این کردارها نه به چیزها، بلکه به را تعین می« پذیرتعین»
اند و به این طریق کنند؛ به چیزهایی که طی فرایندهای قابل تحلیل تعینی اولیه پیدا کردهمی

ها فرایندهایی هستند که در قلمرو امور غیر گفتاری، یعنی در قلمرو امور اند. اینشده« پذیرینتع»
کنند، جریان دارند؛ یعنی در قلمروهای های خاصی پیدا میها تعینجسمانی، در قلمرویی که بدن

 تولید. 

وهر ارزش است که جقلمرو تولید رسیم. در ی ارزش میاینجاست که به فرمول آشنای نظریه
ی گون. این اولین مرحلهکند: تجسمی شبحها تجسم پیدا میصورت کار اجتماعا الزم در کاالبه

هایی ها باید با تکنیکای فرایند نورمالیزاسیون یا بهنجارسازی است. در قلمرو تولید، بدنگونه
ی . از دیدگاه نظریههایی خاص پیداکنند تا بتوانند با هنجارهایی خاص تطابق پیدا کنندخاص تعین

ها باید طوری تربیت و بهنجار شوند که بتوانند است. بدن« زمان اجتماعا الزم»ارزش، هنجار اصلی 
که در بخش اول این مقاله یادآوری کردیم، مارکس در خود را با این هنجار سازگار کنند. چنان

ها در ها بدنکند که طی آنمیهای یازدهم تا سیزدهم سرمایه درواقع، فرایندهایی را تحلیل فصل
شوند. این فرایندها معطوف به ایجاد تبدیل می« کارگر جمعی»قلمرو تولید به عضو و اندامی از یک 

وری و کاهش زمان اجتماعا الزم برای توانایی کارکردن با شدت و مهارتی میانگین و افزایش بهره
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ها طوری  تربیت که در قلمروهای تولید بدن ی اصلی این استتولید کاالها هستند. در اینجا، نکته
ی ماشین ها به زائدهشوند که بتوانند با این هنجارها سازگار شوند: در اوج این بهنجارشدن، بدنمی

ی این فرایندها البته تولید کاالهاست: کاالهایی که مقادیری از زمان اجتماعا شوند. نتیجهتبدیل می
شود، در ی جهانی( تعیین میدر یک جامعه )و امروز: در جامعهوری الزم را، که با سطح بهره

شده، یعنی  بردارند. اما این فقط گام نخست فرایند نورمالیزاسیون است. هم نیروی کارِ نورمالیزه
نیروی کاری که در یک یا احتماال چند رشته تواناییِ کارکردن با مهارت و شدت میانگین  و 

ها و سایر نیروهای جتماعا الزم را از طریق جفت و جور شدن با ماشینسازگارکردنِ خود با زمان ا
ها منجمد اجتماعا الزم در آن شده دارد، و هم کاالهایی که زمانریزیهای مکانیِ برنامهکار در نظم

ی دریافت اند: آمادهشده پذیرتعیناند و اند؛ یعنی تعینی اولیه پیدا کردهشده است، واجد ارزش
 ی بازار. در عرصه« گفتاری»ای هتعین

توان مشاهده کرد: کاالها ها در بازار میهای جدید را در الزام تحقق این ارزشضرورت این تعین
های بهنجار شده با شدت و مهارت و در قلمروهای تولید مطابق با الگوهای متعارف توسط بدن

شان  به ر تا تعین بازاری پیدا نکنند ارزشپذیشوند. اما همین امور تعینوری میانگین تولید میبهره
کند. اگر ها را تعیین میپذیر است که سرنوشت آنآید. تعین بازاریِ این امورِ تعینحساب نمی

رسند. این امر شان به فروش میی این کاالها بیش از تقاضای بازار باشد، به قیمتی زیر ارزشعرضه
ز صادق است. ممکن است بدنی با از سر گذراندن انواع و ی کاال نیدر مورد نیروی کار به منزله

اقسام فرایندهای تربیتی و آموزشی توانایی کارکردن با مهارت و شدت میانگین پیدا کند، اما به 
های تر از هزینهپایین سبب پایین بودن سطح تقاضا  برای نیروی کار )یا عوامل دیگر( در بازار قیمتی

 ش پیدا کند. بازتولید

توان نشان داد چگونه ممکن است شناسانه میی دیرینهشیوهای بهاستفاده از این تحلیلِ دوالیه با
که ارزش داشته باشند. داشته باشند بدون این« قیمت»گوید، برخی چیزها طور که مارکس میهمان

ه ها نشدبه این ترتیب متوجه خواهیم شد چگونه ممکن است چیزهایی که کاری صرف تولید آن
شوند: چیزهایی مانند زمین یا سایر است، قیمت داشته باشند و مانند کاال در بازار خرید و فروش می

ی ارزش توان نظریهزند، یعنی وجدان، شرافت و ... . از سوی دیگر میهایی که مارکس میمثال
ها مانند ها و اتریشیی ارزش نئوکالسیکنئوکالسیک یا مکتب اتریش را نیز توضیح داد. نظریه

محدود « امور گفتاری»ی ی گفتار کسانی مانند الکالئو و موف تحلیل خود را به عرصهنظریه
کنند و عقیده دارند که ارزش صرفا در بازار و براساس عرضه و تقاضا یا فقط بر اساس تقاضا می
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کند(. ا بازی میر« دیگری»کند )میل همواره میلِ دیگری است. در اینجا بازار نقش آن تعین پیدا می
 گیرد. البته روشن است که این نظریه از کجا نشئت می

تبارشناسانه بازار نظمی سراسر خودجوش نیست. برای این که یک نظم -از دیدگاه دیرینه
مند، ممکن شود، شرایط زیادی دیسکورسیو، یک نظم گفتاری، نظمی متشکل از کردارهای قاعده

مند از این قاعده ای نظم گفتاری متشکل از کردارهای قاعدهی گونهمنزلهالزم است. بازار نیز به
گونه که گفتیم همان از این حیثای نیست و مستثنا نیست. درست است که بازار قائم به هیچ سوژه

آید. اما به معنای مطلقِ کلمه قائم به ذات نیست. مارکس نشان داده است قائم به ذات به شمار می
هایی که در واره است. بدنی بازنماییِ بتعرصه ریی گفتاقلمرو کردارها یهکه بازار به منزل

مثابه فروشندگان  شوند، در قلمرو بازار بهای که اشاره کردیم نورمالیزه میقلمروهای تولید به شیوه
کند امری طبیعی و فارغ از چه در بازار منزلت نمادین پیدا میشوند. آننیروی کار پدیدار می
پذیر شده است. بلکه در قلمروهای تولید تعینی اولیه پیدا کرده است و تعینهرگونه تعین نیست؛ 

ءوارگی و پدیدارشدنِ ی شیها عرصهی قلمروهای بهنجارسازیِ بدنمنزلهقلمروهای تولید نیز به
وارگی سروکار یابی و بتی شیئتتبارشناسانه با دو عرصه-اند. یعنی از دیدگاه دیرینهوارهبت

کند و همچنین های بهنجار تربیت مییابیِ جسمانی در قلمروهای تولید که بدنیتداریم: شیئ
کند. این های بهنجار شده اعطا مییابیِ گفتاری یا بازار که تعینی دیگر به این بدنی شیئتعرصه

اند و یکی روی دیگری که با یکدیگر تمایز و حتا تعارض دارند، در هم تنیدهدو عرصه ضمن این
اند و از سوی بست شده است. کاالها در بازار تعینی دوگانه دارند: از یکسو کار منجمدشده چفت و

 ای دو در یک؛ وحدتی پارادوکسیکال. دیگر قیمتی بازاری دارند. گونه

ای کند گونهواره تحقق پیدا میای بتچه در این دو الیه به شیوهو سرانجام، گام تبارشناسانه: آن
شود؛ ای که در آن کار تحمیل و ارزش اضافی استخراج میدرت است: رابطهق-ی تولیدرابطه
آمیزِ نیرو ی ستیزهشود؛ رابطهواره، نیروبودنِ نیروها انکار میآمیزِ تولید. در تحقق بتی ستیزهرابطه

یابی همین است. با اعمال قدرت در آید: منظور از شیئیتی اشیاء در میبا نیرو به صورت رابطه
ها در قلمرو تولید به صورت عضو و اندامی از یک کارگر جمعی تعین سرمایه، بدن-ی کاربطهرا

هایی که قادرند با مهارت و شدت میانگین های بهنجارشده در قالب بدنکنند و همین بدنپیدا می
ر، کار کنند، در قلمرو گفتاری، از طریق کردارهای گفتاریِ بازار، به صورت فروشندگان نیروی کا

شوند که برای پیگیریِ هایی برخوردار از حق مالکیت و حق مبادله بازنمایی میی سوژهمنزلهیعنی به
توانند آزادانه با دیگران )مالکان ابزار تولید( وارد مبادله شوند. از دیدگاه بازار نه منافع خود می
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یی آزاد و برابر با مالکان هاتحمیلی در کار است، نه استثماری: مالکان نیروی کار در مقام سوژه
اند در مقابل پول و به تر بدان محتاجچه را کمشوند و آنای میوسایل تولید وارد روابط مبادله

کنند تا با استفاده از پولی که به این قیمتی که تقاضا برای نیروی کار تعیین کرده است واگذار می
به دست آورند؛ نه نیرویی در کار است نه اعمال چه را بیشتر نیاز دارند زنند آنترتیب به جیب می

های بیجای و دخالت« کاریسیاسی»قدرتی و نه مقاومتی؛ قدرت و مقاومتی اگر هست به دلیل 
خواه و اقتصادندان است! بازار را اگر به حال خود های کارگریِ زیادهدولت یا نهادها و تشکل

ای کامال خودجوش و شیوهران و فروشندگان را بهای منصفانه روابط میان خریداشیوهبگذارند به
اش خودانگیخته و فارغ از هرگونه اجبار و تحمیل، نظم خواهد بخشید و هر کسی مطابق استحقاق

 واره معنایی جز این ندارد. نصیب خواهد برد و منتفع خواهد شد. بازنمایی بت

آمیز کار و ی ستیزهی رابطهوارهت( بpresentationخالصه کنیم: قلمرو تولید قلمروِ نمایشِ )
ی قدرت نسبت یا رابطهمکد؛ یک نیروای که در آن کار مرده کار زنده را میسرمایه است، رابطه

های هایش عمدتا تکنیکاش استخراج ارزش اضافی؛ و تکنیککه کارکردش تحمیل کار، هدف
های منفرد با استفاده ش اضافی، بدنای که در آن برای استخراج ارزانضباطی و امنیتی است؛ رابطه

شوند. همین به کار واداشته می« کارگر جمعی»های انضباطی و امنیتی در قالب یک از تکنیک
های انسانی یافته )ترکیبی از بدنواره و شیئتی قدرت است که در قلمرو تولید به نحوی بترابطه

ی انقیاد و استثمار میان کار و سرمایه ه، رابطهوارشود. در این نمایشِ بتپذیر میو مکانیکی( رؤیت
ی بدن انسانی و مکانیسمی پیچیده و در نهایت ی انسان و ماشینی مستقل از او، رابطهی رابطهمنزلهبه

شود )یعنی شیئیتِ پذیر میهایی که چیزی بیش از اپراتورهایش نیستند، رؤیتمستقل از بدن
ها در ای قلمرو امور گفتاری، همین بدنمثابه گونه. در بازار بهکند(غیرگفتاری یا جسمانی پیدا می

ی اشباحی که کردارهای بسته با کردارهای گفتاریِ بازار، در هالههای نمادینِ همقالب منزلت
(.  re-presentationشوند )کنند، بازنمایی میی نمادین احضارشان میگفتاریِ مقوّمِ مبادله

های تولید و قلمروِ گردش قلمرو نسبت-( نیروpresentationیشِ )قلمرو تولید قلمرو نما
 پذیر قلمرو تولید است. های رؤیت(  تعینpresentationبازنمایی )

شود و درواقع فرمول ها مربوط مینسبت-ترین سطح خود به میدان همین نیروقانون ارزش در بنیادی
ی آن با باالترین ضریب وارهقلمرو تحقق شیقدرت است که کارخانه -ی تولیدانتزاعیِ یک رابطه

یا « فیزیکی»معنایی معنایی حقوقی، بلکه بهنه به« قانون»ممکن است )ناگفته پیداست که در اینجا 
رود(. این بدان معناست کار می، به«میکروفیزیک قدرت»، «میکروفیزیکی»تر، به معنای بیان دقیقبه
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اش استخراج قدرت که کارکردش تحمیل کار و هدف-ی تولیدمثابه یک رابطهکه قانون ارزش به
های انضباطی و همچنین امنیتی است، در نهادهای مختلف شیئتِ غیر ارزش اضافی با تکنیک

های ی گفتاری، به تعینکند و با اجرای همین قانون در عرصه(  پیدا میpresentationگفتاری )
پذیرشده و به نمایش در آمده شود، یعنی امور رؤیتمی ای تعینِ گفتاری افزودهغیر گفتاری گونه

 (.re-presentationشوند )نمایی می-باز

قدرت در عین حال روابط لیبیدویی نیز هستند و هرگونه اعمال قدرت در عین حال -اما روابط تولید
قدرت فقط به سبب منافع عقالنی -ای تحقق میل نیز هست. این بدان معناست که روابط تولیدگونه

گونه بود صرفا با کنند، که اگر اینسازیِ ایدئولوژیک تداوم پیدا نمییا تحریف و گمراه
با شد در جهت تغییرشان گام برداشت. ها میسازیِ تحریفبه منافع یا روشن بخشی نسبتآگاهی

گذاریِ لیبیدویی ای سرمایهدر عین حال گونهی قانون ارزش در قلمروهای تولید، وارهتحقق بت
های جسمانیِ ها و نسبتیابد که تداوم ترکیبهای جسمانیِ این قلمروها نیز تحقق میروی ابژه

های جسمانیِ قلمروهای غیرگفتاری که در به تعین« دلبستگی»ای کند؛ گونهین میها را تضمآن
داری همین است؛ شود. راز ماندگاریِ سرمایهمی« انکار»قلمرو گفتار و از طریق کردارهای گفتاری 

 . است لیبیدویی کردنِ همین پیوندهایاش در تحلیل نهایی، مستلزم سستو دگرگونی
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