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 زاراتوتموریتزیو ال
 ها  نشانه ت جدیدحکومو  «یا تکثرگرایِی نشانه»

 تاریفلیکس گ   در بزرگداشت  
 

کاالها و  به چرخش   و صرفا  ای اقتصادی است  مقوله از تر گستردهبسیار سرمایه  ،فلیکس گتاری برای
بندی   ی سطوح  چینه ی سطوح  تولید و همه است که همه ای ای نشانه سرمایه مقوله .ربط نداردانباشت  ثروت 

« عملگر  معناشناختی» نوعی 07ی  دهه در مقررتعریفی  سرمایه بر حسب دهد. قدرت را تحت تاثیر قرار می
 است.

و « بازنمایی» تاکنند. اولی ثب دوگانه عمل می 1تاب  ی  سرمایه همواره در یک ث  ا ههای نشان مؤلفه
به هر دو  «من»و ، «فرد»، «سوژه»با هدف  تولید  شناسی  داللتی )زبان(  نشانه :است« تولید  معنا»یا  ،«داللت»

های آنالوگ یا  )مانند  پول، ماشین شناسی  غیرداللتی ت  ماشینی است که نشانهاد. دومی ثبده سامان می
کنند(  دیجیتال که تصاویر، صداها، یا اطالعات ، معادالت، توابع، نمودارهای علم، موسیقی و الخ را تولید می

د، اما ننمادین یا داللتی دار یک اثر  اضافی  که  ندازدابه جریان هایی را  تواند نشانه می» ود ده مان میسابه آن 
سازی  عناصر   قبض و فعال کهسوژه،  سرشت  ت  دوم نه ااین ثب«. نه نمادین است و نه داللتی انش کارکرد  بالفعل

ها یا  همچون مؤلفهها را  آنتا ( را هدف گرفته ات، ادراکاتفردی )عواطف، هیجانپیشاسوبژکتیو و پیشا
  .کار بیندازدای  سرمایه به   هایی در ماشین  نشانه دنده چرخ
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 شناسی  داللتی  اجتماعی و بیگانگی  سوبژکتیو  نشانه 1انقیاد  کارکردهای 

دهد.  می اختصاصآفریند و  ها و کارکردها را می ، از طریق  بازنمایی و داللت، نقشتیکاپیتالیسسیستم  
ت، و ، ملیشغلهویت، جنسیت، از راه  مقوالتی چون  ،و کند ما را از یک سوبژکتیویته برخوردار می این سیستم

که هم  شود ده میانای کش نشانه یکه هر کسی به دام طوری ،دهد حواله می 2یابی فردیتی  به فرایند  ویژه ،الخ
 های مستقر ها و نقش هویت اساس  بر« انقیاد  اجتماعی». عملیات  بازنمایانهداللتی است و هم 

شناسی   گانگی و دیگرگونگی  نشانه تبعیت از بس راهاز  ،(«گرا ی کاپیتالیستی  عقالنیت ژکتیویتهسوب»)
  ریشه دارد. اش و داللتی بازنمایانهدر زبان و کارکردهای  ،پیشاداللتی یا نمادین

دا، موسیقی،  مانندفیزیکی  و کالمیهر ابزار  شمایلی  بیان  پیشایا ) بدنشناسی  نمادین   نشانه رقص، ا 
گر  زبان  داللتنه به  (غیرهها و  ها، ریتم ها، حرکت ها، شدت ریزان سازی، فروپاشی  عصبی، اشک اختالل  تنانه
و نمای  الگوی  ارتباطی  پذیر را که سنخ ی آشکارا شناسایی یا شنونده گویندهیک ها  . آنآگاهی نه به وابسته است

و به  رود پیش میعواطف  با  شناسی . این نشانهجا نقشی اولیه ندارد اینگفتار شوند؛  زبانی باشد، شامل نمی
این د. نیاب میفرد تخصیص  یا یک، «خود»ی واحد، به یک ا سوژه دشواری به د کهر  ب   راه می مناسباتی

 شان و کارکردهای  اجتماعی ها ها، نقش مردم، هویت سوبژکتیو  و  3ساز فردیبه ورای  حدود   شناسی نشانه
از درون   نه «پیام. »دهد میشان  تقلیلها  و در نسبت با آن کند می محصورها را  ون این حدود آندرزبان : رود می

. به گذرد می ها، حرکت، ریتم و الخ از راه  بدن، اطوار، نویزها )سروصداها(، اداها، شدت که ،زنجیرهای زبانی
سوبژکتیوسازی ی حاالت   همه بنیاندر »را در پی دارد:  این عواقبشناسی  داللتی  ی گتاری، کاربرد  نشانه گفته
سوبژکتیوسازی  این  به

همیت چندانی داده نشده... و این تمایل ا، نویسنده([ ی )افزودهــ عاطفی یا، ] تأثرانگیز 4
 «مند از  آن احتراز شود. طور نظام در کار بوده که به

تخصیص  » سیاسی است زیرا یفرایندداللتی  شناسی   بیان بر نشانههای  زدن  این شیوهـ  از یک سو، تا   
 مستقل از تواند از اساس نمی  ، و از سوی دیگر، معنا یا بازنمایی«معنا همواره نوعی تخصیص  قدرت است

در  شناختی باید زبان شناختی و غیر های زبان قدرت  عمل  نشانهانگار  .باشدهای مسلط  ها و بازنمایی داللت
ی کارکردهای دیگر  زبان  همهخود  ی نوبه این منطق نیز به ،در نتیجه :تسلیم شودمنطق  بازنمایی و داللت برابر 

جوامع  کاپیتالیستی و انضباطی و منطق  سوسیالیسم و کمونیسم  هر دو کند. ها را خنثی و سرکوب می و نشانه
بدون  داللت و بدون   ی،دسترسی به امر واقع. ودش باید وساطت 5یامر واقعبا   رابطه :ادعایی مشترک دارند

                                                           
1. subjection 

2. individuation [ گذاری، دیگرگونگی، نابودی سوژه/اگو/من زدایی، تفاوت سازی، هویت متکی بر تکین ] 

3. individualizing [ سوژه/اگو/منوارگی، همگونگی، بازسازی  بخشی، گله سازی، هویت متکی بر فردی ] 

4. subjectivation 
5. the real 
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 )داللت( و« دنبخشی تحقق» مگر باممکن نیست  جنبش  کارگراندر سنت  سیاست . محال استبازنمایی، 
 شناسی و سیاست، حکومت   نشانهواقع، در «. حزب»ی کارگر توسط   مردم یا طبقه« /نمایندگی  بازنمایی»

 تنگاتنگی با هم دارند.بس ، پیوندهای ی سیاسی ها و حکومت  عرصه نشانه

 

   داللتی   غیر شناسی   ماشینی  نشانه 1کارکردهای اسارت  

، نزد فوکو «سازی فردی از راهحکومت »مفهوم  های گوناگون با  در حوزهمفهوم  انقیاد  اجتماعی نزد گتاری 
« اسارت  ماشینی»کارکردهای  با این حال، .مخوان استه ،کند میرا توصیف  انضباطی ی هامعج سرشت که
تاری دلوز و گ بنیادی   های کمکاز یکی  و ندارندمفاهیم  متناظری  نیای زب نظریهدر  چهی سیاسی  در نظریه چه

 .کنند در فهم جوامع معاصر را نمایندگی می

از مستقیما  کند که  داللتی عمل می شناسی  غیر نشانه یک اساسبر  سرمایه ای   نشانهت  ماشینی  تولید  اثب
داللت مولد  دیگر  ها . این نشانهشود میزان می (اش ف، امیال، هیجانات، و ادراکاتعواطاز بدن ) باها  نشانه راه

شناسی هیچ معنایی  اندازند. این نشانه راه میبه را  وضعیا ، گرایشیک کنش، واکنش، رفتار، ها  نیستند، آن
توانند  پول، تلویزیون، علم، دانش، موسیقی، و الخ مید. ساز می  فعال و اندازد ، اما چیزها را به راه میندارد

 به جریان افتندداللت یا بازنمایی  راهکه از  آن یبها  این ماشین :ه عمل کنندهای تولید  نشان ی ماشین منزله به
ی ترس، اضطراب یا  چرخه های نشانه ماشین. گذارند میبدن  و یه بر امر واقعیافتن وساطتو  مستقیم اثری
اند  جاری غرق آن« جوامع نظارتی»که  ییوهوا حال به این چرخه اکنون دارد :اندازند را نیز به راه می هراس

 اندازند. چنگ می اتعصبی، عواطف، و هیجان دستگاهبه  کهاهی، آگها نه به  ؛ این ماشینکند رخنه می
به معنای دقیق  کلمه از طریق  تولید  فعالیتی است که جای  تمرکز بر زبان،  شناسی  نمادین  بدن، به نشانه

 افتد. غیره، به جریان میها و  ها، ریتم ، حرکتها شدتها،  انسانی  تصاویر، صداها، واژهـ  ناو صنعتی، ماشینی، 

کارکرد   «ماشینی اسارت  » ،باشدشناسی  داللتی  نشانه کارکرد  « انقیاد  اجتماعی» یابیگانگی  سوبژکتیو اگر 
 ، و غیرهتاهیجان ،اتعواطف، ادراک که شود سبب میشناسی  غیرداللتی  نشانه .است داللتی شناسی  غیر نشانه

بتواند گونه  این )اسارت ماشینی(، تابه کار روند ماشین عمل کنند و  عناصری در یک یا سازنده عناصرهمچون 
توانیم  می مان همه کند. /مدولهو تنظیم هنگا/همزمان فردی و پیشاکالمی  سوبژکتیویته را هم پیشاعناصر  
ی تلویزیون  های ساده ، همچون بازپخشبه کار رویمی ا های نشانه ی/خروجی در ماشینعناصر  ورود همچون
شناسی   کنند. برخالف  نشانه یا عواطف را تسهیل یا مسدود می ات،ترنت که انتقال  اطالعات، ارتباطیا این

                                                           
1. enslavement 
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 یشخص  جهان باانقیاد ها را.  نه سوژه ،شناسد میبازها را  شناسی  غیرداللتی نه اشخاص یا نقش داللتی، نشانه
 حالی کهدر ، باالستبسیار شان  امکان دستکاری که ها آنسوبژکتیو، با  مولی و های بازنمایی با، دارد سروکار

«. شود اجتماعی متصل می شخصی و مادون لطف  اقتصاد  مولکولی  میل، به عناصر  مادون به ،اسارت  ماشینی»
که  ،های بازنمایی و داللت به سیستمتواند  میاست که  مستتر در این واقعیتمذکور شناسی  قدرت  نشانه

 .  ، رخنه کند«شوند و از همدیگر بیگانه میشناسند  همدیگر را بازمی یافته فردیتهای  سوژه»اش  وسیله به

عد  مولیاسارت ماشینی همان انقیاد  اجتما سپ سوبژکتیویته  ی یافته فردیت و عی نیست. اگر دومی به ب 
عد  مولکولی، پیشافردی،شو می متوسل را د، اولی ب  به د. در مورد  اولی، سیستم ساز می  اش را فعال ردیف و ت 
 ی هشناسی  پیشاداللتی و نمادین را بر زبان، بر زنجیر گانگی  نشانه بس :زاید میو گفتار را  آید در میسخن 
با  .ی زبان مایانهبه کارکردهای  بازن بخشیدن با اولویت هرچند، سازد می نمایه/شاخصو  زند تا می شناختی زبان

مستقیم به  اتصالبلکه با  ،یدآ نمیدر سخن به آورد:  وجود نمی ، سیستم گفتمان بهدوم در مورد این حال،
، و عاطفی، فردی ترامناسباتی اندازد، و  را به راه می چیزهاکند،  ، کار می«عصبی، مغز، حافظه و الخ دستگاه»

ی با هم کار ا ت  نشانها. این دو ثبسازد نیستند فعال می اسنادپذیر خودیک سوژه، فرد، یا  بهکه  را موقتی
عد   می  که این وسایل م دیداش تولید و کنترل کنند. خواهی مولکولیو  مولیکنند تا سوبژکتیویته را در هر دو ب 

تواند ما  ، تلویزیون میمثال. )برای به کار روند ماشینی و انقیاد اجتماعی اسارت هر دو توانند برای ی میا نشانه
ای  هرشتهایی که  یا نشانهها  پیامبرای انتقال  اطالعات،  تواند ، یا حتی میسازدب کاربر ت  در هیأ، را در مقام  سوژه

این امتیاز را ( استفاده کند!  های ساده  کننده عنوان  بازپخش از ما به اندازند را به راه می ها العمل ها و عکس ملاز ع
 در انقیاد  اثرات هر دو این مواردیم.همزمان  داریم که

ای  پدیده) آن ویی به آفرینشگری و قدرت  عملگ داللتی و آری نمادین یا پیشا شناسی   نشانهارزشگذاری  
 در واقع، .کردو از آن حمایت  شدهمراه  07و  07های  ها در دهه گویی  سیاسی به اقلیت با آری از زبان( مستقل

ها و  بیماران، سوژهبیان  زنان، کودکان، دیوانگان،  حاالت  ها و  : سوژهیندها اقلیت از آن  بیان  حاالت  ها و  این سوژه
هر »بیان   حاالت  شناسی و  له بر سر نشانهئو اجتماعی. در واقع، مس ،زبانی ،جنسی های حاالت  بیان  اقلیت

عنصر  مهمی در نقد   ای نشانه گرایی  تکثربیان  بدن سروکار داریم.  حاالت  شناسی و  است، زیرا ما با نشانه« کس
 جوامع  کاپیتالیستی است. در «یاکثریت»ی  گتاری بر سوبژکتیویته ز ودلو

را از « سیاست  داللت»آشکار  نحوی ی سیاسی  گتاری این است که چطور به در این شرایط، مساله
است وقتی  این رسالتی ناخوشایند ز دهیم.تمی سازد برمینیز را « گری آزمون»که سیاست  « سیاست  بیان»

فرایندهای  از آن سنخ اش، ی مارکسیستی کارگران، خصوصا  شاخه تاریخ جنبش سرتاسر که بینیم می
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از باید  یکه رابطه با امر واقعجا  )آنکه با سیاست  داللت و بازنمایی  جوامع  انضباطی بهره برده  سوبژکتیوسازی
 .استبوده کوک  هم یکسره آگاهی و بازنمایی وساطت شود( طریق

 

 غیرداللتیشناسی   نشانه

ماشینی برای تولید  تصاویر، صداها، کلمات،  وسایلشناسی  غیرداللتی )پول،  نشانه اهمیتباید بر 
اغلب  نظریات   .تاکید کردد کن ایفا میها، معادالت، فرمول  علمی، موسیقی و الخ( و نقشی که  نشانه
های جدید  حکومت   فرم محور اصلی که آنولو د ان نادیده گرفتهرا  شناسی این نشانه ی و سیاسیشناخت زبان

 ای تازهگفتمانی   غیراست که توزیع  گفتمانی و شناسی  همین سنخ نشانهبه خاطر  .دنساز کاپیتالیستی را برمی
  برقرار شده است.   

 ی کارکردش نحوهشناسی و  نهی تحلیلی در فهم  وجود  این نشا شناختی و فلسفه نظریات  زبان
زی از اساسا  انسانی است، چیامری  ها و کلمات ی نشانه د و چرخهگیرند که تولی ها فرض می مانند؛ آن درمی
که گیرند  را به کار می 1محور از بیانگری فهمی لوگوسدر حالی ها  آنها.  ی بین  انسانا ی نشانه«مبادله»جنس  
ش دگرـ  در های  و نشانهها  بیانگری ی ایندهفز نسبت   ماشینی )تلویزیون، سینما، رادیو، اینترنت و الخ( وسایل  

 که سرشت   درحالیمحور است،  و لوگوس گذاردههنوز قلمرو گریجا بیان اند. این هدادده و شکل کرتولید را 
 با و ارتباطات  راه  دور  شود. رسانه می توصیفمحور  ی ماشین قلمروزدوده بیانگری  جور  یککاپیتالیسم با 

( بیانهای  بندی پیکربندی  سرهم  شوند. سابق می« مکتوب  شفاهی و » ی رابطه جانشین   گری )فردی و جمعی 

ی  منزله را به دو اینکه  یا نظریاتی دهند همیت را به گفتار و زبان میترین ا نظریاتی که بیشرسد  می نظر به
 دست  جد  بهداللتی را  شناسی  غیر گیرند )آرنت، رانسیر، ویرنو( نشانه بیان  سیاسی در نظر می عملی  تنها فرم  

یا عمال  در  عمومی ی عرصهیک ی )ویرنو( در یاب ت، زیرا فرایند  سوبژکتیوسازی )رانسیر( یا فردیاند گرفته کم
 مقابلاجرای  یک هنرمند یا سخنران در ، با تقلید های سیاسی سوژه که جا ، آندهد می ویر اترییای ت صحنه

عد  ، مخاطب فهم   عنوان راهی برای بهی تیاتری  استعاره، به نظرم .شوند شان برساخته می ایانهمولی یا بازنم در ب 
 نوشت: جدید تکنولوژیهمین  در مورد )والتر بنیامین. زا باشد آسیب راستی بهی سیاسی  معاصر  عرصه

 («اند. شده /متروکوانهاده ها درست مثل  تیاترها پارلمان»

های  شناسی و ماشین شود زیرا نشانه شدیدا  کژدیسه می یابی فردیترو، فرایند  سوبژکتیوسازی یا  از همین
اش را از نو ترسیم و  بیان حاالت  فضای عمومی و  «سیاسی کالم  » بر مستقیم و ژرف تأثیرگذاری اغیرداللتی ب

                                                           
1. enunciation 
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 عنوان یونانی به اجرا درآمد و به یسپولدر  که طوری، کنند. قدرت عمل  زبان تمامی بازپیکربندی می به
 کالم  »دیگر برای توصیف   پس از هانا آرنت تلویحا  وجود دارد، اتی این نظری پنداشتی که هنوز در همه

ابد یسامان « طور تیاتری به»که  بیش از آن ی عمومی  معاصر تولید  کلمه در عرصه .بسنده نیست« سیاسی
 یارجاع هر ی جانبه رد همهتواند با  نمی یابی ت. فرایند  سوبژکتیوسازی یا فردییابد می سامان« طور صنعتی به»
ی نظریات   همه آمیز است که قدر کافی تناقض فروکاسته شود. به« انقیاد  اجتماعی»به  ،«اسارت ماشینی»به 

ما را در موقعیتی  دهند تیاتر ارجاع می و/یا پولیسغیرمستقیم به  یا که مستقیم رشناختی  معاص سیاسی و زبان
 نشانند. کاپیتالیستی میـ  پیشا

 

 سیالن( ی سیالن  هرجوره )هرآنچه منزله به ویدئو

ابزار   شود که بالفعل و انضمامی می در صورتی فقطی کاپیتالیستی از زبان  استفاده دلوز و گتاری از دید
، ظهور کنند می توصیفرا کاپیتالیسم سرشت  که هایی سیالن فراگیر  گشایی   با رمزمتناظرند  که ،تکنیکی  بیان

یابی چنین سیالنی در نظر گرفته شود. جریان الکتریکی،  بسا جریان الکتریکی به عنوان فعلیت چه .کنند
های تصاویر، صداها، و  النسی که مولد  کند  تولید میداللت را  بدون  های  نشانه جای نمادها یا معنا، نقطه به

تفاوت است. بیل وایوال،  به محصوالتش بیجریان الکتریکی از اساس  .توانند معنادار شوند اند و می کلمات
تصویر  »گذارد:  داللتی در اختیارمان میـ  ی عملکرد  این سیالن  غیر یک هنرمند ویدئو، توصیفی از نحوه

  های ویژه از فرکانسمتشکل ی از امواج  ایستای انرژی  الکتریکی است، سیستمی ارتعاشی ویدئویی الگوی
  «د.نی صوتی یافت شو بژهار داشت در هر اتوان انتظ میها که  آن مانند

و  ،تصاویر، صداها سویهای بدون  داللت( به  های امواج  الکتریکی )نشانه دامنهها و  از فرکانسچگونه 
جامعه  2«بندی قالب»با که  ،مفهوم  مدوالسیون به برای معنادادن .1مدوالسیون اب رویم؟ می معنادار کلمات  

 باید ،رفتی کنترلی به کار  توسط  دلوز برای توضیح  ابزار  قدرت در یک جامعه و انضباطی مغایرت دارد
همزمان بر  اثرگذاریت که موج  حامل )حامل  پیام( را ای اس تلویزیون وسیله .بیندازیمبه ماشین  ویدئو  نگاهی

دوله می دامنه و فرکانس را قبض  ی آن تصایر سازنده امواج   تصاویر، تصرف   و جای  قبض بهدوربین، کند.  اش م 
تولید و انتقال  یک تصویر  ،در واقع .کند مدوالسیون ترکیب و تجزیه می از طریق تصاویر را که امواجی، کند می

بار  بصریـ  و ـ  گرد»، با استفاده از تصویر  زیبای برگسون ،یامواج الکتریکی، اها،  ارتعاش ی مدوالسیون   نتیجه
« غ 

 است.
                                                           
1. Modulation [ تعدیل، و نوسان. ،زیر و بم کردن، و نیز؛ تلفیق، تنظیم ] 
2. moulding 
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 همچونامواج  الکتریکی که  قیاس   قابل داریم، سیالن   غیرفیگوراتیوو  انتزاعی خطی )یا موجی( ،در نتیجه
تولید  فیگورها،  از راه کهمدوالسیون )تلویزیون، رادیو، کامپیوتر(  ی وسیلهو د شو مرتعش می ی صوتیا بژها

دوالسیو می میزان قیاس قابلهای  تقیما  با جریانمس صداها، و ها هکلم ها،  مدوالسیون  حرکت ن یعنیشود. م 
 ودریافتش درکطور که  )جهانی پیش از تصویر آن پیشابشری های جهان   ها، و ریتم ها، ارتعاش ها، شدت سیالن
جهانی کنیم(.  ش میطور که بیان ش، جهانی پیش از گفتار آنا شنویم طور که می ، جهانی پیش از صدا آنکنیم می

به ورای توانایی ما برای  زیرا، «انسانی»غیر، پیش از تبلور ابژه و سوژه. جهانی «ی ناب تجربه»از جنس 
این  امازمان است ــ حرکت است،  یکسرهویدئو  رود. میها  ها، و ریتم ها، شدت دریافت  این حرکت و  درک

ند: ا در زمان تقسیماتی سرتاسر ها بندی به خطوط و چارچوب است. تقسیم« انسانی»غیرزمان، ، این ها حرکت
مرزگذاری را  یالکترونیک /سیالنیجریانیدرون  های فعالیت ی که دورهمند های زمان پنجره کردن   بازوبسته

ظاهری خاطر  ینداست، یک ارتعاش که تنها ب ندهز و ویدئویی یک میدان  انرژی دینامیکپس تصویر   کنند. می
رد  زمان فراتر می فواصلاین  برای شناساییکه از ظرفیت  ما  گیرد می شصلب به خود

)بیل « رود. بسیار خ 
 وایوال(

 ازکه  آورند فراهم میرا شرایطی  ها حرکتو ها،  ها، ریتم این شدت سازی   هدولبا م  داللتی  های غیر ماشین
آورند.  سربرمیاز دلش که کنش، ادراک، یا بیانگری  شرایطی، دیابن بروز مییا صدا  ،تصویر، کلمه درونش
 هم نمادین(، )هم زبانی درون  فرآیند  سوبژکتیوسازی حاضر عناصر   بر تمام ها آنشان است:  منبع  قدرتهمین 
. تقدم داردبر هرگونه داللت و بازنمایی  عمال  و واقعا  که  است «خأل»همین  شان گسستگاه اما ،گذارند اثر می

   کنند. می نفوذبیان، هم مولی هم مولکولی،  حاالت  ی  سترهگ سرتاسر  ها به  آن

 

 پول

در زیرا  توجه است برای ما جالبفیگور و تولید   فیگوراتیوی بین خط  انتزاعی  غیر رابطه بستردر این 
 در هیئت  پول یا همان ) گذاری ی سرمایه ی ویژه سرمایهکند.  همین شیوه عمل میبه دقیقا  نیز پول  کاپیتالیسم

انتزاعی و  یکسرسیالنی  ،تفاوت است سوژه بی یاجوهر، ماده،  هربه  سیالنی است که نسبت (سرمایه
ی دارم  بانکنظاهای پولی، این  نجریاتواند هر فیگوری )هر تولیدی( را تولید کند. در  غیرفیگوراتیو که می

دوله میفیغیر و انتزاعیسیالن   است که دوله بانکداری وسایل  کند.  گوراتیو را م  ی  سازی  فرکانس و دامنه با م 
بدل  نقد پولـ  سرمایه را به پولـ  خط  انتزاعی  پولنظام بانکی  ا دارد.توان  تولید  هر فیگور/تولید ر گذاری سرمایه

 .پرداخت ی وسیله سازد، به می
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وجه همان پولی نیست که در  هیچ به ها، های شرکت ترازنامه شده در ثبت ،ها در بانکدر گردش  پول
کنیم. این دو سنخ پول ــ پول  مبادله و پول   دریافت می سودهایا  هاعنوان  دستمزد هایمان داریم یا به جیب

تنها فقدان  قدرت است.  همان در واقع« قدرت  خرید»اعتباری ــ به دو رژیم  متفاوت  قدرت تعلق دارند. 
های  نبا جریامصرف را که  سیالن   به مفروضیک بدهکاری  صرفا  اند زیرا  قدرت که بی هایی پولی داریم نشانه

 شیادی» هامعادل این ماجرا تنها. کنند نمایندگی میرا  سرمایهـ  همان خط  انتزاعی  پول ، یامعین شده اعتباری
 است. «کیهانی

های اقتصادی  زنجیرهبه  ای تازهساخت تواند  میفیگوراتیو(  غیر و قابل، پول  اعتباری )خط  انتزاعیدر م
 گذاری سرمایه ی ی ویژه سرمایهبگذارد.  اثر ممکناتبر آفرینش   و ، تعیین کندفیگورها را جابجایی ، ببخشد

شناسد و نه  ها را بازمی ه سوژهن دانیم مینیافته بر امر واقعی بگذارد، چون  وساطتتواند اثری مستقیم و  می
 افتد. به جریان می از طریق  داللت و بازنماییحال  و درعینها را،  بژها

 

  1های ذهن تکنولوژی

شرط  های ماشینی بستگی دارد. سیستماز ی ا ی کنترلی به انبوهه یک سوبژکتیویته در جامعه بسترهای 
ها و  ترین ژست اجالبترین و ن بازنگری  بنیادی «ورود به ماشین  سوبژکتیویته»الزم برای توصیف  این 

 نیز . پیشترهااستان م های روزانه در زندگیکنیم(  یافته زندگی می )مایی که در غرب  توسعههای ما  فعالیت
 کردند. صحبت می« ورود به زندگی  دینی» ازمردم با الفاظی مشابه 

که  ای تکنولوژیک سازی  وسیله فعال راهاز است، البته کردن  المپ  اولین کارم روشن و شوم صبح بیدار می
و  تمحصوال ی مهبه ه نسبت این سیالنخوان است.  یسم همکاپیتال سیالنی خاص   فراگیر   رمزگشایی  با 

 وسایل  ی  همهرو  و از اینشود  تشکیل میهای بدون داللت  نشانه نقطه تفاوت است اما از بی ها یافتن فعلیت
 . اندازد راه می و گرداند باز می ،شان کنم  خواهم در طول روز فعال که می را دیگری تکنولوژیکی  

ام به 2 و زمانی  معمول  جهان  صوتی مکانیدهم. ابعاد   به رادیو گوش می خورم ام را می صبحانهوقتی دارم 
شوند.  اثر می شود خنثی و بی بنا می ها حرکتی که ادراک  صوتی بر آنـ  های حسی قالبآن آیند.  تعلیق درمی

قلمرو را از دست و شوند زیرا هرگونه اتصال با یک بدن، مکان، بستر،  گفتار و صوت قلمروزدایی می ،3صدا

                                                           
 انگلیسی.کنند ــ یادداشت مترجم  کنشی ارجاع دارد که ذهن را درگیر می های تعاملی و هم .  این عبارت به تکنولوژی1

2. sound 
3. voice 
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« های صوتی بین  شدت ت  اتصاال تنها که ،بیانگریساحت   ، حدود، و ساخت  راستا»پخش  رادیویی نه اند.  داده
 که، بژهیفیات  ملموس  مرتبط با یک ای ک منزله بهنه رادیو قطعات  صوت را » (.1د. )سرژ کاردینالده می ارائهرا 
ر ،حاالتای نامحدود از  ن مجموعهعنوا به از نیروهای کنشی و واکنشی  تاث 

به قول  . «کند تصرف می و قبض ،2
اثر ، ریتم و تمپو( که فاصله/وقفهبمی،  وـ ـ  ها، زیر )شدت صدا متشکل است از نیروهای اولیه»آرنهایم، 
شده در کاردینال(. اما  )نقل «هنر  رادیو همین است بنیان  تر است:  بیشاز معنای کلمات شان بر مردم  مستقیم
 . همین استحکومت در جوامع کنترلی نیز  بنیان  

. ارتباط/همرسانی اطالع دهمبه او ام را  ساعته تا تأخیر نیم گیرم با کسی تماس میاز خانه  خروجاز  قبل
ط از راه دور؟ ارتبا ی وسیلهکه همین االن به او زنگ زدم؟ در  شخصیی  افتد؟ در خانه؟ در خانه کجا اتفاق می

  بستر  این بیانگری چیست؟  

 الکتریکی و محاسباتی در ی یک وسیله جا که از آن، دارم پرداز پول برمی پولاز یک ماشین  در خیابان 
 ،کند از خود ساطع میهایی بدون  داللت  نشانه  نقطه صرفا  های مربوط به ارتباطات راه دور  خودکار  داده ردازش  پ
برآورده درخواستم را ، شان گذارم پس از این عملیات در جیبم میکه   ،های پولی نشانه پذیرساختن   دسترس با و

مگر قدرت  ندارند سیالن  قدرت  خریدند که در واقع هیچ قدرتی ی  نمایندهها  این نشانه که دانیم می. کند می
زای   شدن مبادله ماشین   شوند. عرضه می بهره ببرممترو که ناگزیرم از آن معبر  آزادانه در  که ها نشانه کاال سایر  در ا 
 مدامزیرا زا باشد،  داللتتواند  می اما معناست : هرچند این سیستم بییک سیستم  تنظیم و کنترل است 3بلیت

دوله میپیوسته را  کردناندازد و نیازم به کار ام می قدرت های بی مرا به یاد  توازن  نشانه  کند. م 

بودگی   انه با خاصی اخبار  روز صفحه ی مطالعه حین  . خرم می ای روزنامه رفتن به مترواز پیش 
 4بیایید از گابریل تارد زمینه. در این شوم ، رویارو میها و اطالعات ماشین  نشانهدیگر با  ،کاپیتالیستی  نوشتار

در قیاس با « گنگ»ی بیانگری   شیوه در انتهای قرن نوزدهم تاکید کرده بود که اینپیشاپیش  که مبیاورینقل 
شان را برای ایراد در یک قالب   های نطق ن  سیاسی  یونانناراسخن»چقدر متفاوت بود: یونانی  پولیس  مدل  

در پیشگاه   نطق، «نگاشتند میرفت،  ی صدای  انسان فراتر نمی زمانی  بسیار کوتاه، در فضایی که هرگز از دامنه

                                                           
1. Serge Cardinal [ کند. دانشگاه مونرئال تدریس می مطالعات فیلمو  تاریخ هنردر دپارتماِن  ] 
2. affection 

 شود. طور خودکار از دستگاه خارج می اش، بلیِت مورد نظر به ماشینی که با انداختِن پول در سوراخ.  3
4. Gabriel Tarde  

به این سو، کاِر تارد یک رنسانس را تجربه کرد، خصوصا  99ی  (. از دهه1994-1843شناِس اجتماعی اهل فرانسه ) شناس، و روان شناس، جرم جامعه]

مدرن از  ی پستی فرانسو عنوان پیشگاِم نظریه وی از نو منتشر شد، کارش به شناسی   مونادلوژی و جامعهی  وقتی تحت هدایت ژیل دلوز و اریک الّیه، رساله

شناس فرانسوی، از نقِد تارد بر دورکیم و  ی برونو التور، جامعه و استفادهتفاوت و تکرار نو کشف شد. تاثیر کار وی خصوصا در فهم دلوز از مقهوِم تکرار در 

 مردم بل ابژه ANTیا  شبکهـ  ی بازیگر بسط نظریه
ً
 [شود. دیده میگیرد(،  ها را نیز دربرمی ها و سازمان )که نه صرفا
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یک »در سخنران  ی نگاشته، «دور شده بودند اثر  محیطی  دیگر هرای از  برای لحظه»گروه  کوچکی از افراد که 
 «.چارچوب  ذهنی  مشابه

تر را  پراکنده چهتر اما هر مخاطبی بسیار گسترده روزنامه»متفاوت است.  سرتاسر  ی روزنامه وظیفهظاهرا  
ی انواع   در انقیاد  همه خوانند ها را می ت  این روزنامهه وقتی مقاالکی ساخته شده گیرد که از افراد هدف می

رـ  وـ  شنود دور و ی گفت شان، همهمهها ها یا در کافه توانند در گروه ها می مانند. آن سردرگمی باقی می شان را  ب 
. «کنند مقاومت و مخالفت می  ی روزنامه های نویسنده هایی را بشنوند که در مقابل ایده توانند ایده بشنوند. می

بینند، و  اش را نمی ای های چهره ها یا بیان ها، مثل  شنوندگان  رادیو، هرگز نویسنده یا ژست خوان روزنامه
تواند  میتنها با یک نطق شنوند. برخالف  سخنران که  اش را نمی برخالف  شنوندگان  رادیو، صدا یا آهنگ  لحن

زیرا یکسان نیاز است ای  برای رسیدن به نتیجه چندین مقالهبه  داشته باشد اذهان  مخاطبش اثری پردوام بر
 از شمار ی از نویسندگان  متفاوت ناشی این مقاله تنها یک پیوند در زنجیره»

 ای از مقاالت است که عموما 
 «دهند. روزنامه را تشکیل میشود که هیأت  سردبیری   می

های  دموکراسی بسیار طوالنی و پیچیده« وصدای سر بی جذاب و سخنرانی  »قالب  فرانسه، یک از زمان  ان
حفظ  آن است؛  سپسخاطب/خواننده و ما را هدایت کرده است. بزرگترین دشواری یک روزنامه ایجاد  یک م

 ساخت  های خوش کارگیری  استدالل های منسجم و به ای از ایده پیکرهاستفاده از  ابتوان  مخاطب  روزنامه را نمی

آن  در دسترس  ساخت(  های خوش های منسجم و هم استدالل ن )هم ایدهشا هر دوی آفرید و حفظ کرد ــ
شود که هر  شماری ساخته می های نامنسجم  بی ی روزنامه از سوژه سوژه. »برد می بهرهکه از بالغت  اند سخنران
های آتشین   جریان  یکی از نطق دراگر . تصور کنید شوند می رخداد  بزرگ روز یا روز  قبل تأمین باصبح 

 نزد  دموستن های پیام پیکعلیه  فیلیپ،  1دموستن
آوردند  آمدند و برایش مقادیری خبر  داغ می می رسان دائما 

  «شد. ساخته می این اطالعات ی همهو تفسیر   روایتحول   سراسروقت نطق  او  و آن

به ما  بینم. مردم فرانسه، اخبار را در تلویزیون مینفر دیگر از هشت میلیون  همراه   به ام، در بازگشت به خانه
ها، شورها، که همگی در  ، هیجانها عاطفهها،  ها و جان ای از بدن دهیم، شبکه ی عصبی  عظیم شکل می یک شبکه

ی که در معرض  دید  شعارها سازیم را میعصبی عظیم  دستگاهاند. ما یک  یک زمان با هم هماهنگ/همزمان شده
کی با کی دارد حرف و  زند می حرفتلویزیون  دستگاهاز  دارد کیرمزهای قدرت  مستقر است.  تکراری و اسم

                                                           
1 Demosthenes  

های حیاتش وقِف ایستادگی در برابِر هجوِم  پیش از میالد(. پربارترین سال 433-483سخنران، دانا به علم سیاست و بالغت، و دولتمرد یونان باستان )]

م خود کرد. بعد از مرگ فلیپ، دموستن کوشید آتنیان را به شهرهای یونانی را را مقدونیه و پادشاهش، فیلیپ دوم شد. اما در این راه ناکام ماند و فلیپ دولت

 آتنیان را علیه جان
ً
شین اسکندر شورش علیه مقدونیه بشوراند اما با واکنِش تند اسکندر سوم جانشیِن فلیپ مواجه شد. بعد از اسکندر، دموستن مجددا

   [دست به خودکشی زد. شوراند اما با سپاهی که برای سرکوب این شورش گسیل شده بود مواجه شد و
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؛ هیأت  سردبیری، مولد  بیانگری است« صنعتی  »بندی   ایستگاهی در یک سرهمگو تنها  ؟ سر  سخنزند می
)و نه ضرورتا  اند  بندی این سرهم ی دهسازننگارها، گزارشگران  آزاد، کارگران  قراردادی تنها اجزای  روزنامه

است، اما نه یک چندصدایی  « چندصدایی»یک  مجریی تولید(. صدای  ها در زنجیره لفهومهمترین م
و  ،های چاپی و الکترونیک دیگر رسانه، چیان ، تبلیغاتمستقرهای  صدای حکومت ایند. این صدا پژواک  خوش

 .رکتیشبازاریابی   های دپارتماندر  از نیاز به مغز تشان، با معافی«فرهنگی»ی  ، با آن پروژهاست عامل مدیران  

از  یک سریبندی، در تقاطع   در کانون  یک سرهم خود رادر هر خانه، ، هشت میلیون بینندهآن هر کدام از 
همراه  حوزهآمار  هر موضوع در چند  ی ها، ارائه ، سازماندهی  برنامهها توجه بسیج  ای ه روش یابد. ها می سیالن

بودگی   خاصبه  عناصر  جدیداین رسد  نظر می رادیو. اما به دادن به گوشی خواندن  روزنامه یا  تجربه با
یک  .1»: میان  ما ی تقاطع نقطه ام، یتلویزیون دستگاه پیش  روی  من،  رو از اینط باشند. بومر وسیلهتکنولوژیک  

رنور  صفحهانیمیشن   بابرانگیخته  ،شیفتگی  ادراکی
 ای از جنس   رابطه .2 ،مرز  هیپنوتیسم بر، ی نمایش پ 

جوشان  بر )آب  ـ  وـ  دور از رخدادهای جانبی با هشیاری شده ترکیب ای محتوای روایتی  برنامه با وتصرف قبض
ام از  حس گونه این... روزم  رویاهایساکن در ها،  ز فانتزیجهانی ا .3 ،تلفن...(صدای ی بچه،  ، گریهروی بخاری

 (کائوسموسیس)گتاری، « شود. می کشانده متفاوت جهات بههویت  شخصی 

دهم و به ابزار نوشتن و  یام جواب م هایی که در طول روز دریافت کرده به ایمیل از رفتن به سینما،پیش 
که توسط   «پاسخگوفعال و  ی فهم   قوه»)با استفاده از کالم  باختین( م که شو میوارد کامال  متفاوتی ارتباط 

  شوم. ی عمومی  دیگری وارد می تواند به کار گرفته شود. به عرصه حاال می تلویزیون خنثی شده بود

ی جهان را «روزمره»که دیگربار تعلیق   آخرین نمایش، آنجا ، بابتروم، درست سر وقت به سینما می
 دستگاهگذارد.  و زمان تاثیر می مکاندر  مختصات  معمولشبار، تعلیق بر ادراک و دستگاه   کنم. این میتجربه 
طور  ، بلکه بهوابسته نیستندها یا به مغزم  ها دیگر به ابژه تصاویر و حرکت چونام معیوب است  حرکتیـ  حسی

زمانی  ـ  مکانیهای  بلوکبه  موجب ورودم شوند. تدوین  سینمایی ماشینی تولید می ی وسیلهخودکار توسط  
 شناسی   علوم نشانه. در زند بر هم میها را  ها، تصاویر، و حرکت موقعیت میان گونه اتصاالت شود و این می دیگر
ای  به شیوهای خطی، یعنی  ه شیوهطور موازی وجود دارند و ب های بیان به داللتی یا نمادین، جوهرها و فرم پیشا
: خط صوتی، خط وجود دارند متفاوت  بیاندر یک فیلم، خطوط   شوند. بندی نمی هستند، مفصلدر زبان  که

ی بین  این خطوط   نحو یا کلیدی که انسجام را بر رابطه به موضوع» .تصویری، خط نور، خط رنگ، و غیره
 )گتاری(.« ربطی ندارد کند متفاوت تحمیل می
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شده در باال  رویاروی فرایندهای انقیاد و اسارت  ترسیم که باید قرار است آن پرسش سیاسی پس بدین
آزادی و فرایندهای سوبژکتیوسازی  فردی و جمعی را  های رینم و تمی: چگونه از این روابط  سلطه بگریزپرسید

 ؟برند بپرورانیم بهره میها  همین تکنولوژی ازکه 

 

نیل ترجمه به
ُ
 انگلیسی: ماری ا

 ترجمه به فارسی: پویا غالمی
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