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، نقد «کار یروین فروشودیخر»، 1جلد  ،هیسرما 6کارل مارکس در فصل 

شاهد آن که مارکس  جاستنیا 1.کندیارائه م یدارهیدر سرما یاز آزاد یاکنندهرهیخ

که  یایقرار دارند؛ آزاد یمبهم یدر معرض آزاد یدارهیکه کارگران تحت سرما است

کار خود را  یرویآزاد هستند که ن همکارگران  رایز کند،یدوگانه عمل م ییمعنابه

مارکس فصل را  2تحقق ارزش کار خود آزادند. یهمزمان از ابزارها همکنند و  ییکاال

 ندیارا با فر یکنپوست خشونتِدر آن که  بنددیم کنندهجیگ یتا حد یابا استعاره

 :کندیشدن کار مرتبط م ییکاال

 ها،دگاهیکاالها که د یمبادله ایگردش ساده  یحوزه نیا یوقت

 یرا برا یو کار مزد هیسرما یقضاوت جامعه یارهایو مع میمفاه

به نظر  م،یترک کن کندیفراهم م« تجارت آزاد یدار معمولطرف» 

 .دهدیما رخ م شینما گرانیباز یمایدر س یخاص رییتغرسد که می

ا ب دارهیسرما کیعنوان که قبالً صاحب پول بود، اکنون به یکس

 اشیعنوان کارگرِ او درپکار به یرویبلند در جلو؛ صاحب ن یهاگام

و قصد تجارت دارد؛  زندیبا نخوت پوزخند م یکی .روان است

که پوست خود را به بازار  ی، مانند کسمرددمحجوب و  یگرید

 3.کنند که از تنش جداآنجز  ندارد یگریآورده و اکنون انتظار د

از  یاعنوان استعارهکه مارکس به کندن پوست به ستین سرمایهبار در  نیاول نیا

 یو راه شودیدر متن تکرار م یکنو پوست ،یپوست، دباغ 4.کندیکار اشاره م یکاالساز

کند؛ از سوژه به کاال؛ از کاال به پول  فیاز گذار را توص یاتا لحظه شودیمارکس م یبرا

 محو قیکه فرد جز از طر یزیشدن به چ لیتبد ندیافر فیتوص یبرا یراه - رهیو غ

 .کندیرا فراهم م دیارزش جد کیمحو شدن امکان ساخت  نیا .نخواهد بودخود  یمایس

 نیوجود دارد: ال سرمایهباشد که در تمام صفحات  یاز طنز تلخ یانمونه نیا دیشا

استعاره  نیاستفاده از ا لیدلخود در مورد شکنجه، مارکس را به یدر مطالعه یاسکار

. ستیدار نخنده یزیچ کنیپوستکه  شودیم ادآوریو  دهدیم مورد بازخواست قرار

حال، فراتر از مشکل  نیبا ا 5.تدر نظر گرف «یشوخ» کیعنوان آن را به توانینم

 دنیفهم یبرا جانیدر ا یشتریمارکس، از نظر من موارد ب انیب یوهینادرست بودن ش
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 نیا رسدیموضوع است که به نظر م نیاز توجه من به ا یحداقل بخش وجود دارد.

 6.شودیم یناش یرانسانیغ یِوانیح یزندگ یسازییاز کاال یاز شکل خاص حاًیاستعاره صر

به  ناتوایپوست ح لیتبد یو فرآور یکنپوست ییِایو پو آالتنیچگونه است که ماش

و  ؟آید به کار یشدن کار انسان ییاز کاال یاعنوان استعارهمارکس به یبرا دیکاال با کی

در مورد  یزیمارکس چگونه چ د؟یگویچه م ندیافر نیدر ا واناتیامر در مورد ح نیا

 د؟یگویبه ما م وانیشدن حییکاال اهمیت

س و بر مارک ژهیرا با تمرکز و واناتیشدن ح ییاز کاال یفلسف یمقاله کاوش نیدر ا

 - یمقاله اخالق نیهدف ا .کنمیمبادله ارائه م ستمیس کیاِعمال ارزش در  ندیافر

 است زیآمخشونت یسلطه یهامن در مورد نظام یاست، که فراتر از کار قبل یاسیس

مقاله، من در جهت  نیدر ا 7.شودیمربوط م یرانسانیغ واناتیکه به ارتباط انسان با ح

 یهاموضوع است که چگونه چرخه نیکه هدفش فهم ا کنمیتر کار مگسترده یاپروژه

 ییزمان بر جداطور همو هم به کنندیخلق م ایعنوان اشرا به واناتیارزش هم ح

موضوع  نیا ینهیزمتوجه به  .دارند دیتأک یرانسانیو غ یانسان یزندگ انیم زیآمخشونت

 دیدر تول واناتیح گاهیو جا - واناتیبه ح« ارزش دادن» یدرک مشکل چگونگ یبرا

 اردیلیم 66از  شیامروزه ساالنه ب است. یمسلماً ضرور -معاصر  یجهان یدارهیسرما

 واناتیمصرف انسان از ح 8.شوندیانسان کشتار م یمصرف غذا یبرا یخشک وانیح

ار در سطح جهان کشت یماه شتریب ای ونیلیتر یکاست: ساالنه  یباورنکردن ییایدر

ده مستند ش واناتیح یمصرف سرانه شیافزا یِطیمحستیز یندهیفزا ریثأت 9.شوندیم

درصد از  18حدود  یوانیح یصنعت دیکه تول شودیزده م نیمثال، تخم یبرا است.

، پل کروتزن، در 2666در سال  16.دهدیم لیرا تشک یاگلخانه یگازها یانتشار جهان

تان از م دیانسان[، استدالل کرد که تول تی]عصر حاکم «نیآنتروپوس»مفهوم  فیتعر

 یبرخ ،یصنعت دیص قیاز طر یوحش یهایغذا و شکار ماه یاستفاده برامورد واناتِیح

 یجهان ستیزطیبر مح یانسان یهاتیجمع یسابقهیب ریتأث یکنندهنییتع یهااز نشانه

 یمسلماً به اندازه واناتیما از ح یاستفاده یاخالق یمدهاآیپحال،  نیبا ا 11.است

 وانات،یگسترش استفاده از ح تِیواقع آور است.دلهره یطیمحستیز یندهیفزا راتیتأث

و کشتار  مهار ،یصنعت دیبازتول یشده دیتشد شیپازشیاشکال ب ریزناپذیگر تیواقع

. تسیپنهان  ن یاند، امربوده یاخالق یموضوع نگران یصنعت یهایکه دامدار نیا است.
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مصرف  ای یجهان دیبر تول یاخالق ینگران نیا یماد ریتر فقدان تأثکنندهجیحال، گ نیبا ا

 یبرا یعنوان اصطالحرا به «یپرستگونه» نگریس تریپ 1975در سال  است. یجهان

ها نآ انیم زیتما یبرا یانهیزم چیکه در واقع ه یموجودات نیب یاخالق زیتما فیتوص

 نیکه ا رسدیحدود چهل سال بعد، به نظر م 12بحث قرار داد. وجود نداشت، مورد

ا رفتار ما ب یدر رابطه با نحوه یانسان یارزش یهاستمیآشکار در س یِتناقضِ منطق

 است. نداشته واناتیاز سلطه بر ح یناش یاقتصاد یارزش یهابر نظام یریتأث وانات،یح

و  دیتول ستمیس کی عیسر یگوشت، و توسعه یمصرف جهان یسرانه شیدر واقع، افزا

اد است که هرگونه تض تیواقع نیرشد، تنها گواه ا نیا لیتسه یشده برا یتجارت جهان

نسان ا یندهیفزا یگذار هیمقابله با سرما یالزم برا یرویما ن یارزش یهادر نظام یاخالق

 کایملیک لیهمان طور که سو دونالدسون و و غذا را ندارد. یبرا واناتیدر ارزش مصرف ح

 میه باشانتظار داشت میتوانیم ،ینیبشیپقابل یندهیآ یبرا»صراحتاً خاطرنشان کردند: 

 یارضا ی، محبوس، شکنجه، استثمار و براداده پرورش یشتریب واناتیکه هر ساله ح

 13«انسان کشته شوند. یهاخواسته

 ییدرک کاال یمارکس برا یمطالعه لیارزش، و پتانس یعلت توجه من به مسئله

 دنیو به چالش کش یبررس یرا برا یمتفاوت ینهیاست که زم نیا 14،واناتیشدن ح

 درک یبرا ییمارکس ابزارها .دهدیارائه م واناتیاز ح یانسان یاستفاده یاشکال فعل

و همان طور که در مورد آن بحث خواهم کرد،  دهدیما قرار م اریمفهوم ارزش در اخت

پول  کیعنوان و هم به یعنوان ارزش مصرفهم به توانندیم واناتیکه چگونه ح نیا

له مقا نیا انسان است. یبرتر یادعاها یربنایدر گردش وجود داشته باشند که ز رایج

آمدن  دیپد یمارکس از چگونگ فیو با توص پردازدیم واناتیشدن ح ییکاال یبه بررس

 توانایکه ارزش در ح دیخواهم رس جهینت نیبه ا .شودینظام مبادله آغاز م کیارزش در 

عنوان مصرف انسان و هم به یبرا ییعنوان کاالبه وانیح یارزش مصرف قیهم از طر

 ینقش« انسان» ارزش خودِ دیکه در بازتول شودیحاصل م (currency)پول رایج از  یشکل

 ندیارف نیرا شرح خواهم داد که در آن ا یروش ،یگاریریبا استناد به لوس ا .کندیم فایا

اقتصاد  کیاعمال شده در مورد زنان در  ن،یو نماد یبه اشکال ارزش، اعم از ماد هیشب

 دایاثر ژاک در« : استعاره در متن فلسفهدیسف یشناساسطوره»در ادامه،  مردساالر است.



 «ما حیوانات»ی کانال تلگرامی ، ترجمهوادیول دینش 4 

« محو» یکاالساز ندیادر فر واناتیکه در آن ح یاوهیبر درک ش ژهیرا با تمرکز و

ه ب وانیاز ح یزمان مادهم یشکلو به یاستعار یکنپوست کیخواهم خواند؛  شوند،یم

 نیو نماد یخشونت ماد ییهمگرا نجایبه نظر من، در ا ارزش. دیمنظور ساختن و تول

م در ه واناتی: حکندیم دیکاالها تول ریاز سا زیمتما یشکلرا به یکه ارزش میابییرا م

 یاعنوان گونهانسان به یگذارارزش یزیریپ یو هم برا شوندیم یمصرف اءیخود اش

 .کنندیم دایکاربرد پ گرانیباالتر از د

 

 پولسو  پطروس
 کیکه در آن  کندیم فیرا توص یندیادقت فرمارکس به ،هیسرمادر فصل اول 

 .شودیم لیبه کاال تبد نیو بنابرا کندیمبادله ارزش کسب م ستمیس کیدر  شیء

 نیب ارزهم از ارزشِ یشکل جادیکاال مستلزم ا یمبادله د،یگویهمان طور که مارکس م

 کیدر  یگریمتفاوت با آن د تاًیفیک زِیچ کیاست، که در آن  گرید زیو چ زیچ کی

 ا،نجیدر ا شود. جادیمتفاوت باشند تا ارزش ا دیبا زیدو چ نیا .شودیمعامله مبادله م

 یموجب آن براکه به میابییرا م ایپیچیده ندیافر کند،یهمان طور که مارکس اشاره م

بر  15:آن عمل کند ارزهمعنوان به دیبا یگرید ءیبه ارزش برسد، ش ءیش کی نکهیا

 رگید یبا کاالها ماًیاست که در آن مستق یکاال، شکل کی ارزهماساس، شکل  نیا

 :کندیخالصه م گونهنیمارکس ا نیبنابرا 16مبادله است.قابل

ط مرتب ارزهمعنوان با خودش به تواندیکاال نم کیکه  ییاز آنجا

خود  ارزش انیخود را به ب یکیزیشکل ف تواندینم نیباشد، و بنابرا

مرتبط شود، و  ارزهمعنوان به گرید یبا کاال دیکند، با لیتبد

را به شکل ارزش خود  گرید یکاال یکیزیشکل ف دیبا نیبنابرا

 17درآورد.

 نهیاز نظر زم زیمتما یزهایبر چ ارزیهم لیتحم ندیافر -اعمال ارزش  ندیافر

 یارزش جادیا است.« انتزاع» ندیافر کیکلمه  یواقع یمعنابه -ارزش  دیمنظور تولبه

ذاتاً  ندیافر نیا است. یمتک ینیگزیبه امر جا ستیشده ن یگذارارزش زِیچ یِکه ذات

مستقل  یهایژگیمستلزم پاک کردن و یگذارکه ارزش ییاست تا جا زیآمخشونت
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 ت.اس یگریبا د افتهیمیتعم یِتیهوو هم  یارزهم کی جادیمنظور ابه زیچ کیمفروضِ 

 یعیل طب، شکیارزش یبا استفاده از رابطه ن،یبنابرا :شودیم یگرید زیچ هیشب زیچ کی

 یالکا یکیزیف یپیکره گریبه عبارت د شود،یم لیتبد A یکاال یکاال به شکل ارزش

B یارزش کاال یبرا یانهیبه آ A 18.شودیم لیتبد 

از  شیدر واقع، ب باشد. یصرفاً در مورد کاربرد ارزش در اقتصاد پول دینبا ندیافر نیا

حصول ارزش  یچگونگ یرا آشکارکننده ندیافر نیوجود دارد که مارکس ا نشانه کی

 انویسپیک صراحت به به نجایمن در ا .دیدیم تریطور کلبه یدر روابط اجتماع

 کی یدارا رسدیکه به نظر م نویسیپا کنم،یاشاره م هیسرماتوجه در فصل اول جالب

 یو مبادله، و رابطه یانتزاع، ارزش، کاالساز نیب وندیاز پ یجهان کامل از درک انتقاد

 در ارزش است: یمراتبتمام اشکال سلسله دیبا تول ندیافر نیا یادیبن

 ییجااز آن مشابه کاال قرار دارد. یتیمعنا، انسان در وضع کیبه 

عنوان و نه به شودیوارد جهان م نهیداشتن آ اریکه او نه با در اخت

، «من، من هستم» دیکه بتواند بگو شتهیطرفدار ف لسوفیف کی

قط ف پطروس .شناسدیمبازو  ندیبیم یگرید ابتدا خود را در انسانِ

خود را  تصویر مشابه، که پولس ،یگریاش با مرد درابطه قیاز طر

انسان ارتباط برقرار  کیعنوان با خود به دهد،یم صیدر او تشخ

ود خ یکیزیاز سر تا پا، در شکل ف زین پولس، کار نیبا ا .کندیم

 لیتبد پطروس یگونه براانسان یشکل ظاهر، بهپولسعنوان به

 19.شودیم

دن را شییکاال ندیامارکس فر نجا،یدر ا توجه است.در چند سطح قابل سیپانو نیا

 که تحقق کندیمارکس گمان م .کندیمنتقل م« هاانسان نیب»روابط  یبه مسئله

 یگریبه خودِ د هیشب بازشناسیِ(، تحقق ارزش در خود، بر self-realisation) شتنیخو

خود را  تواندیم یتنها زمان پطروس است. یظاهر شدن در نقش خود متک یبرا

 یکی ینیگزیخشونت، جا نیا ارز شناخته شود.او همچون هم یبرا پولسشناسد که باز

را فراهم  زیدو نهاد متما نیب یارزکه هم یریپذجامعه قیارزش را از طر ،یگرید یجابه

 .سازدیممکن م کند،یم
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 یهاجنبه ،یبه روابط اجتماع سازیروند کاال یحال فراتر از انتقال ساده نیبا ا

 سپولاشاره به  .ماندیم یتوجه باقمن قابل یوجود دارد که برا سیپانو نیاز ا یگرید

 یهتوجقابل یتداع ند،یتا ارزش خود را بب دهدیاجازه م پطروسکه به  یانهیعنوان آبه

خود  انیم (schism) ییجدا یعنوان تجربهبه نه،یآ یژاک الکان از مرحله فیبا توص

 از خود دارد: یانهیآ ریو تصو

آن سوژه بلوغ قدرت خود را  یلهیوسبدن او که به کاملشکل 

هیئت ) عنوان گشتالتفقط به کند،یم ینیبشیپ یالیامر خ کیدر 

و  یرونیحالت ب کیدر  یعنی شود،یبه او داده م و ساختار کلی(

 شود،یاز آنچه ساخته م شیشکل ب نیکه در آن، مطمئناً، ا یظاهر

 یعنوان نمودبه وبه نظر ا ز،یاز هر چ شیسازنده است، اما در آن، ب

که آن را  یو در تقارن کندیکه آن را منجمد م رسدیاز قامتش م

که سوژه احساس  یادر تقابل با حرکات آشفته کند،یمعکوس م

 26.بخشدیآن به آن جان م قیاز طر کندیم

 یاتوسط سوژه تجربه یتیهوهم ریتصو« فرضِ» کند،یم دیهمان طور که الکان تأک

 از مراحل داللت یشود که بخش لیتبد یزیبه چ دیخود با رایدر حال گسست است، ز

در  رگید یهیال (.ستدیایدر مقام او م ایو  شودیم پولسبه   لیتبدپطروس ) ستین

ا ب پطروس -است « انسان»ارزش در  صیاز تشخ یتیاصطالحات آشکارا جنس نجا،یا

موجودات  ری، خود، شباهت و ارزش خود را نسبت به ساپولسارز بودن خود با درک هم

 میدر مواجهه با مر پطروس ایآ یدهارزش نیحدس زد که در ا توانیم .شناسدیبازم

 یکی ایآ ند،یرا بب یارزهم تواندیم پطروس ایآ ند؛یرا در خود بب یممکن است ارزش

با ارجاع به  ریهمان طور که در ز شود؟ ییکاال یدر مبادله یگرید نیگزیجا تواندیم

بط روا ند،یبیم پولسدر  پطروسکه  یارزهمدر بطن آن خواهم کرد،  حیتوض یگاریریا

که استفاده از نام پطروس، پولس،  میممکن است تصور کن .قرار داردمردمحور  یاجتماع

ارز ارزشِ هم نیآن است که ا ادآوری م،یو اکنون همان طور که آن را مطرح کردم، مر

پطروس خود را در  ایآ برقرار است. یحیمس - یهودی یِپردازالیخ یِدر قلمرو نژاد

با  ینیگزیجاارز و قابلخود را هم شناسد؟یمترجم[ بازم _روز در هندو  ی]خدا نشید

تعامالت  یارزبود، هم ریپذارزش امکان یِارزهم نیاگر ا یو حت ند؟یبیم نشید
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 یدر تمام عرصه یارزهم نیا ایآ ،یو فرهنگ ینژاد یمردانه در سراسر مرزها یاجتماع

 ایآ شناسد؟یبازم الیپطروس خود را در سوش ایآ برقرار است؟ یتیجنس یهاتفاوت

« گونهشکل ظاهر انسان»توجه عبارت قابل ت،یدر نها باشد؟ نهیآ کی تواندیم الیسوش

(als Erscheinungsform des Genus Mensch) نیب زیتما که شودیم ادآوری 

 و در پولس بازشناخته مدعیِ آنانسان که پطروس  یِنوع یِژگیو« شأن» وان،یانسان و ح

 .کندیم یگذارهیو پا نیتضم دیآیاقتصاد به وجود م نیرا که در ا یاست، ارزش

را  ریتصو نیا ،ییکاال یمبادله نیممکن است با در نظر گرفتن نقش پول در ا

 در صفحات هیعنوان سرماکه مارکس پول و گردش آن را به یدر حال .میکن تردهیچیپ

 است که شرح مفصل سهیگروندر او یقبل یدر نوشته دهد،یبحث قرار ممورد سرمایه

 یابر روابط مبادله یدارهیکه در آن پول در سرما یاز ظهور پول، و روش یتریو طوالن

 انیما م ییکاال یمن معتقدم که پول داستان مبادله .میابییم کند،یم دایسلطه پ

 یلهمباد یجانیمدر مدل مارکس، پول در نقش  رایز کند،یم دهیچیپولس و پطروس را پ

« تابباز»ارزش خود را  تواندیکاال م کیکه در آن  شودیم ریفراگ یبه راه لیکاالها تبد

اعمال  متیق ایارزش  دهد،یم حیتوض سهیگروندرهمان طور که مارکس در  کند.

 از ارزش یاآن به حوزه یمبادله یبالفاصله یکاال، کاال را خارج از نقطه کی یشده برا

با ارزش  یارتباط ضرور چیاست که ه یارزش انتزاع کی نیا .دهدیارجاع م یانتزاع

پول و گردش  یمبادله به حوزه رییامر حاصل تغ نیا 21کاال ندارد. یبالواسطه یمصرف

 ت،سیمرتبط ن گرید یاست که لزوماً به کاالها یاگونهکاالها به یآن و اعمال ارزش برا

با ارجاع به پول درک  توانیارزش پطروس و پولس را فقط م مگر تنها به خود پول.

 لیمنعکس شده از خود کاال تبد یابه جنبه ،یارزش انتزاع ،یارزش پول نیکرد، و ا

 تیفیک کیبلکه  ست،یبالفاصله ن یتیفیک گرید: »دیگویمارکس م نیبنابرا .شودیم

 22«.شده از آن استمنعکس

 یکاالها ریتصو قیارزش را از طر تواندیکه کاال م یروند شوم،یم ادآوری گریبار د

 یِمحوشدگ شده،ییکاال تِیدر موجود یمحوشدگ کیپول منعکس کند، به  ای یارابطه

دوباره  جانیدر ا دارد. یتا بازتابنده شود، بستگ دهدیکه به آن اجازه م یآن سطح

 است: نینماد یِکناز پوست یاتجربه یسازییکاال یکه تجربه میشویمتوجه م
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ر د گرید ییکاالصاحب صاحب کاال با  کیآنکه  یرو، برانیااز

یا ، الزم است که محصول دوم  ،روبرو شود صاحب پول کیشکل 

 لیطال باشد که پول از آن تشک یعنیذاتاً شکل پول داشته باشد، 

 داده و رییقبالً پوست خود را تغ دیمحصول او با نکهیا ای شود،یم

 23زدوده باشد.از خود را  دیمف ءیش کی یشکل اصل

موجب رخ دهد، که به یکناز پوست یندیافر دیکاال، با کی یساختن شکل پول یبرا

جزا م منبعِ کیعنوان خود به یبالواسطه یکلمه از ارزش مصرف یواقع یمعناآن کاال به

 .شودیمحروم م

 شتریالبته، ب عنوان کاال دارد.به واناتیح یبرا یخاص ریتأث زیآمروند خشونت نیا

با ارزش مصرف  یعنوان منبعبه یارزش جهان یهارهیدر زنج ییعنوان کاالهابه واناتیح

 توانایح یکه در سطح جهان ستیتعجب ن ینظر، جا نیاز ا غذا قرار دارند. یبرا یینها

حال،  نیبا ا 24.شوندیم دهید ییغذا تیامن یاستفاده برامورد ءیش کیعنوان اغلب به

 یعنوان کاالهادر گردش هستند، از جمله به زین یگرید لیدالبه ییغذا واناتِیح

 نینماد یندهیعنوان نماو همان طور که در ادامه خواهم گفت، به 25،سود یبرا یامبادله

 نیدرک ا یبرا قائل هستند. گرید واناتیخود نسبت به ح یها براکه انسان یارزش

 م،یکن یبررسرا « زنان در بازار»با عنوان  یگاریریا 1977 یمقاله میتوانیموضوع، م

نیدر ا مارکس است. یسرمایهاز جلد اول  1فصل  قیکه شامل خواندن دق یامقاله

 دیبا -زن  کیبدن  -بدن جاندار  کیکه چگونه  دهدیارائه م یحیتوض یگاریریا جا،

 یالهیوس عنوانکه به ییشدن به کاال لیکاال و هم تبد کیشدن به  لیتبد ندیاهم به فر

 نیمهم ا ینکته شود. دهیپول( کش یعنیانعکاس ارزش مبادله در گردش است ) یبرا

 یماد ءیش کیعنوان که هم به کندیم فیزن توص یرا برا یامقاله تجربه نیاست که ا

 اًیمقاله قو نینظر، ا نیو از ا شود؛یارائه م نینماد یارزش مبادله کیعنوان و هم به

 یانگمرد یبرا میمستق یبا ارزش مصرف ءیهم ش دیکه با کندیم فیرا توص یاتجربه

گردش کند تا ارزش خود  یمردانگ یبرا یالهیعنوان وسکه به یاهمزمان ابژه مبود، و ه

 یدگیتندرهم کی یگاریریمعنا، ا نیبه ا .دیمنعکس نما نیاقتصاد نماد کیرا در 

 کیوان عنسلطه به: زنان تحتکندیم فیرا توص یدو شکل مردساالر نیب ثرکنندهأمت

(، و یستم ماد کیاهداف لذت مردانه ) یبالواسطه برا یشدهینیع یِارزش مصرف
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رزش ا دیعنوان حفظ و بازتولبه نیارزش نماد کیاز  انتیص یبرا بر آنانمداوم  یفشار

 (.نیستم نماد کی) ی مردانه[فالوس ]آلت برافراشته یافتهیمیتعم

 .مرتبط است نجایشدت به بحث من در اکه به دهدیبه دست م یجینتا یگاریریا

است، و  یکاالساز یِرا که ذات یابه ارزش مبادله یدر ابتدا، او حرکت از ارزش مصرف

 تیدرست همچون کاالها، مطلوب»]...[  :کندیم فیبدن زنان توص یآن را برا اهمیت

 زیزن ن کیبدن  یهایژگیو نیبنابرا رد،یگیقرار م یاکارکرد مبادله ریتأثتحت یعیطب

ان مرد انیموضوع گردش در م کیآن به  لیتبد یهاسرکوب شده و تابع ضرورت دیبا

او  27«یعیطب» ای یذات از جمله ارزش مصرفِ -بدن زن  یمبادله، ارزش مصرف 26«شود.

 یدر راستا اً،یثان 28.دهدیم رییو مبادله تغ یاز کاالساز یبه نظام -خودش  یرا برا

عنوان زنان به یژهیاو به کارکرد و 29،«گرید یزن ینهیآ»در  نهیبه آ یگاریریتوجه ا

 ندارد که بتواند از آن یانهیکاال آ کیبه همان شکل که » :کندیدر مبادله اشاره م نهیآ

ز مرد و ا یریعنوان تصوبازتاب، به کیعنوان به زیانعکاس خود استفاده کند، زن ن یبرا

 انینظر، زنان م نی)از ا 36«خاص خود است. یهایژگیاما فاقد و کند،یمرد عمل م یبرا

 تیمنعکس و تثب گریکدیتا ارزش خود را نسبت به  رندیگیپطروس و پولس قرار م

خودِ  یشکنندگ لیدلخاص به یِسازییکاال نیکه ا دهدینشان م یگاریریثالثاً، ا کنند.(

آن به بهادار شدن از  ازی( و نفالوس یقدرت خودسرانه یبرا تی)فقدان قطع یمردانگ

 :شودیم یفور یگردش مداوم، امر قیطر

به  شیبوشان، کممقاومت رغمیهمچون کاالها، که عل]...[ 

همچون  شوند،یم لیتبد یارزش کار انسان یمخازن مستقل برا

ناخواسته  شیبوکم زیمرد، زنان ن یاز مرد و برا ییهانهیآ

 31.فالوسی: توهم شوندیخطر سلب قدرت مردانه م یدهندهنشان

 نیرسد ایبه نظر م دیمف نجایبحث قرار گرفت، آنچه در اهمان طور که در باال مورد

جه به را با تو یو کاالساز یانگارءیش نینماد یتجربه یدگیتندرهم یگاریریاست که ا

را در  یاسیس یتهیویسوبژکت کیامر  نیا 32.کندیم فیتوص یکاالساز نیا تیاهم

ا همزمان ر یو معرفت یکه خشونت ماد کندیم فیتوص یمردساالر یمبادله ستمیس

 33.گذاردیبه اجرا م
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 یندهایادر فر واناتیح ادیانق اهمیت فیتوص یبرا ندیافر نیممکن است هم ایآ

با ارزش مصرف خام )گوشت، چرم و  ییکاال نیب قاًیباشد، که دق دیانسان مف یدیتول

در گردش جهت انعکاس  یالهیعنوان وسبودن  که به یا( بودن و ارزش مبادلهرهیغ

ل کارو وانات،یحقوق ح یتئوردر  گرفتار شده است؟ کندیکاالها عمل م ریارزش در سا

 ،یانگارءیاز ش یاچرخه»برای ایجاد   یپرستو گونه یمردساالر یبه تالق آدامز یج

 وندیرا در فرهنگ ما به هم پ یو خشونت جنس یکه قصاب ،و مصرف ،یگچندپاره

 «بیمرجع غا»عنوان آنچه او به قیامر از طر نیآدامز، ا یبرا .کنداشاره می 34«دهدیم

سوژه و ابژه که در آن  نیب هایاز دگرگون یا: مجموعهافتدیاتفاق م کندیم فیتوص

ژه اب نیگزیباشد، جا یاخالق سیشناباز یستهیکه ممکن است شا یاصل تیموجود

 آدامز را فراهم کردیرو لیاز مارکس امکان تکم یگاریریمعنا، خوانش ا کیبه  35.شودیم

 یانگارءیرا نه صرفاً در مورد ش یدگرگون نیا تیاهم یگاریریکه ا ییتا جا کند،یم

 کیعنوان زنان به قیاز طر یخودِ مردانگ یابیارزش مصرف مردانه، بلکه ارزش یزنان برا

 ییعنوان کاالهارا هم به واناتیح میتوانیما م .کندیم فی)پول( توص «یبازتاب» یکاال

مصارف  ریو سا شیغذا، آزما یبرا یمصرف یهاعنوان ارزشمصرف انسان )به یبرا

داده و  تینیرا در خود ع یکه ارزش انسان پول رایجاز  یعنوان شکل( و هم بهیانسان

که در باال به آن اشاره کردم، به  هیسرما سیدر واقع، پانو .میدرک کن کند،یم تیتقو

با » :شودیدر خود مربوط م یارزش انسان دیصراحت به تولجالب است که به لیدل نیا

 یاهرشکل ظعنوان پولس، بهخود به یکیزیاز سر تا پا، در شکل ف زیکار، پولس ن نیا

 سازدیبا پولس، پطروس را قادر م ییارویرو .«شودیم لیپطروس تبد یگونه براانسان

 ییهایژگیدرک کند، بلکه و -پولس  -ارز موضوع خاص مبادله تا خود را نه صرفاً هم

دهد  میانسان، تعم یوجود نوع یکنندهنییعنوان تعبه ابد،ییرا که با پولس مشترک م

 genus)“فرد بهمنحصر شناختیزیستموجود  کیعنوان و ظهور انسان را به

Mensch)” تواندیکه م یپطروس با پولس، مرد یمواجهه نیبنابرا کند. لیتسه 

از  زیمتما یاعنوان گونهانسان را به یتجربه نکیارز او ظاهر شود، اهم کیعنوان به

مواجهه و  نیکه ا یدر حال .دهدیها نشان مگونه ریموجودات زنده و باالتر از سا ریسا

پطروس و پولس که  نیزدودن آن نقاط اختالف ب -بر خشونت است  یمتک یکاالساز
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 کیاما شباهت به پولس است که مولد  -شود  یارزممکن است مانع ما از انتساب هم

عنوان هب شاختیزیست یکه وابستگ یریپذاست، اجتماع بخشتیمصون یریپذاجتماع

 نیارجاع به خود ا قیاز طر« انسان»چرا  میممکن است بپرس کند.یم جادیگونه ا کی

چرا درک از خود بر  خود، ارزش خود را نشان دهد؟ یکه معنا کندیم دایرا پ ازیامت

 ییعنوان کاالهم به واناتیو چگونه ح 36است؟ یمتک شناختیزیست یبندطبقه نیا

عنوان پول، زمان بههمهم و  ابدییم تینیع یعنوان ارزش مصرفوجود دارند که به

 ست؟یارزش چ نیو ا ند؟یآیعنوان ارزش، به گردش در مبه

 

 مبادله قیکاال از طر (erosion)فرسایش 

به نظرم آشکار است که آنچه مارکس در درک  رایز پردازم،یم دایبه در نجایدر ا

خط  کی دایدر کار در دهد،یگردش ارائه م یهاستمیدر س میمفاه ریارزش و سا یمعنا

 نیا افتنی یبرا دایدر آثار در میتوانیوجود دارد که م ینقاط متعدد .ابدییمداوم م ریس

 1971در سال  دایدر یمقالهبر  نجایدر ا خواهمیحال، م نیبا ا 37.میپژواک جستجو کن

نوشته  نیا 38تمرکز کنم.« : استعاره در متن فلسفهدیسف یشناساسطوره»با عنوان 

انتزاع در  دنیاابژه و گردش آن، فر یکاالساز نیب دایکه در یشفاف وندیپ لیدلبه ژهیوبه

در  به گردش ستمیس نیکه استعاره در ا یو روش ،یزبان ستمیس کیمعنا در  دِیتول

 از بحث آناتول یرویبا پ دایدر توجه مرا به خود جلب کرده است. کند،یم جادیا دیآیم

کلمه،  ینیگزیجا قیکه زبان از طر رسدیم جهینت نیبه ا 39،کوریباغ اپ فرانس در

: کلمه در مقام ابژه به کار کندیجهان عمل م یماد یهادهیپد یاستعاره برا ایمفهوم 

ر و د شودیهر بار که استعاره به کار گرفته م کند. جادینظام زبان را ا کیتا  رودیم

 یلاص یارزهم ی. از نقطهشودیم« فرسوده»نسبت به آنچه که بود  شود،یمبادله وارد م

 برود. نیاز ب یاصل یکنندهداللت یعنیآن  یاصل یتا معنا ردیگیفاصله م

از متن آناتول فرانس بازگو  دایکه در یو همچون همان داستان ب،یترت نیبه ا

مبادله چنان فرسوده  قیاست که سطوح آن از طر یااستعاره مانند سکه کند،یم

  -و اقتدار مبادله  یاصل یداللت مبادله یهاشکل -« سرنقش ارزش و »که  شودیم

تعاره، استفاده از اس یاول است. فهیدو وظ ریفلسفه حداقل درگ دا،ینظر در از اند.تباه شده
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دوم،  مبادله است. قیاز طر یاصل یشدن در محو معنا کیانداختن آن و شر انیبه جر

ال دنبطور مکرر بهاست که به یفلسفه مدع ند،یافر نیکه در ا شودیمتذکر م دایدر

 که در طول زمان فرسوده شده است. ییدر پسِ استعاره است، معنا یپنهان یکشف معنا

 ،«قتیقح»، «بودن»مثال  یبرا - کنندیها را انتخاب ماستعاره نیترفرسوده لسوفانیو ف

 شیدر کار سا «ییجوصرفه»که هدف آن  یاقتصاد میتصم کیعنوان به -« خوب»

منشاء مفهوم،  یکشف دوباره یادعا رغمیعل م،ی)و ما ممکن است حدس بزن 46است.

مستهلک  رشتیکند که مفهوم را ب نیتضم تواندیفقط م لسوفیآن، ف یاصل یواقع یمعنا

 استعاره را دایمقاله، در انیدر پا ، و به فاصله گرفتن مفهوم از اصل آن ادامه دهد.(کند

 سمت بازگشتکه خود را به یااما استعاره داند،یمرتبط م« از دست دادن موقت معنا»با 

 اروچرخهمجدد  صیر و در افقِ تخصبَ شیاندازهابا چشم یخیتار: »دهدیبه معنا سوق م

 41«و مناسب. حقیقی یمعنا

از استعاره نزد ارسطو  دایمن جالب است، بحث در یبرا ژهیوبه نجایکه در ا یبخش

 توجه دایدر نجا،یدر ا .کندیم یرا بررس یورنسخو هم  شعرهم  دایکه در ییاست، جا

عاره است ندیاکه در پس درک ارسطو از فر کندیجلب م یخاص یبندطبقه نظامبه  ما را

که اساس  یدر حال 42پنهان است.« تعلق دارد یگرید زیکه به چ ینام»عنوان اطالق به

که ممکن است مشابهِ  یزیهر دو چ انیم یارزهم یرا برا یانهیممکن است زم اسیق

 یِظاهر (overdetermination) نیتعفرااست که  بیعج نجایباز کند، در ا میابیهم ب

ها هها و گونها، و گونهها و جنسگونه نیب افتهیساختار یسهیاستعاره و مقا انیرابطه م

 یانهستند و با نظم واژگ یحال منطق نیکه نزد ارسطو در ع ییهایبندطبقه - میابیرا ب

 یامر یزندگ یافتهیزمان در نظم ساختارجهان مطابقت دارند، اما هم یافتهیساختار

 نونارغ راستا، در نینباشد که ارسطو، در هم یتصادف دی)شا هستند. شناختیزیست

 یوانیهر ح»صرف است:  یموضوع منطق کی ییکه گو کندیم انیب نیچن )اُرگانون(

بر  یمبتن نجایزبان در ا ییبازگو (43«است. وانیح کی یبلکه هر انسان ست،یانسان ن

 کیاز اصل در  دیتکرار و تقل یاستعاره برا یسازنده ییشباهت مفروض است، بر توانا

 معنا. دیمنظور تولبه یدیروبرداشت تقل

 ییها توانافقط انسان ،ییارسطو ستمیکه بر اساس س کندیمشاهده م دایدر
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 هم نجا،یدر ا زبان هستند. یها دارااز نظر ارسطو فقط انسان رایدارند، ز یسازاستعاره

 یانسان یحال، تنها صداها نیصداها هستند. با ا انیقادر به ب واناتیانسان و هم ح

و انسان است: طبق نظر  واناتیح نیتفاوت ب نیا»ممکن است داللت داشته باشند: 

 تقادر اسرا منتشر کنند، اما فقط انسان  ریناپذبخش یصداها توانندیارسطو هر دو م

ارسطو،  یاست که برا نیآن ا لیدل دایاز نظر در 44«ک حرف بسازد.یشکل ها را بهآن

و  یسازبدل قیاز طر ییبازنما یبرا د،یتقل یبرا یفردمنحصربه تیقابل یها داراانسان

در  اتوانیها و حانسان نیرا که ارسطو ب یتفاوت دایدر ب،یترت نیبه ا هستند. دیتقل

 تیدر مورد ماه 45«یشناختتیغا»قضاوت  کیبر اساس  کند،یم میرابطه با زبان ترس

ر د (.واناتیدر مورد ارتباط ح یهرگونه مدرک قی)و نه از طر کندیم فیتوص« انسان»

 :دیگویم  دای. درخورندیبه هم گره م نجایدر ا دیتقل تیو ظرف تیواقع، عقالن

اساس  نیاست، و بر ا یزی، داللت بر چتعلق داردها نام بهآنچه 

نقطه  نیدر ا .شودیفرض م کسانیمستقل که با خودش  یزیچ

 یشناسینام، مانند مفهوم استعاره، با هست یهیاست که نظر

 نایمفروض م یِو جزم کیکالس گذشته از حدِ .شودیم بندیمفصل

عنوان تعقل و ادراک( و انسان به ی)قوه لوگوس بدون وانیح

zoon logon ekhon ناطق(، آنچه در  وانی)انسان همچون ح

از ارزش استعاره و  یخاص نظام کیتفکعدم شودیم انینما نجایا

 ،داللتگفتمان، صدا، نام،  یهااست که ارزش یکیزیمتاف یرهیزنج

و  دیتقل .داردمی نگه هم کنار در را[ …شباهت ] ،تقلیدگریمعنا، 

 یزیچ یعنیتشابه،  ای یهمانند یِنظرهرگز بدون ادراک  ییوانما

 46.ستیشرط استعاره است، ن شهیکه هم

انسان  ییبر توانا گرید واناتیبا ح« انسان» یشناختیتفاوت هست گر،یبه عبارت د

 دنید»منظور موجودات به نیب یهابردن تفاوت نیاستعاره، از ب «دیتول»در ساختن و 

است که ارسطو با  یتیظرف نیمعتقد است که ا دایدر واقع، در استوار است. «هدوگان

که  ندکیم فیتعر تیاز عقالن یعنوان شکلرا به عتیانسان با طب یاشاره به آن رابطه

 :ابدییاز جمله خودش، م ،یعیرا در جهان طب یهمانند یعنیدوگانه 
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انسان است. فقط انسان به  یژهی( وتقلیدگری) سیمسیم

 برد،یلذت م تقلیدگریصرفاً انسان از  .کندیم تقلیدگری یدرست

 دگریتقلیکند، صرفاً انسان با  تقلیدگریکه  آموزدیصرفاً انسان م

 عتیاز طب ییعنوان رونمابه قت،یقدرت حق .ردیگیم ادی

(physis) تقلیدگری یلهیبه وس (mimesis)،  ذاتاً متعلق به

 47است. یانسان کیزیانسان و ف یماد یهایژگیو

با  .تسیمرتبط ن «یواقع» یهمانند کیاست و به  «ینظر» تقلیدگری کی نیاما ا

از  وستهیبه هم پ یارشته قیاز طر تواندیاستعاره تنها م .افتدیانتزاع و ساختن اتفاق م

 ادیاست که در لیدل نیهستند، به هم یکه خود ساختگ د،یآ دیها پدکنندهداللت

عاره از است یاهینه صرفاً با استعاره، بلکه با نظر نجایکند که ما در ا دیتأک خواهدیم

 ایدوگانه )مضاعف(  کهنیا یاستعاره با استعاره همراه است؛ برا یهینظر .میسروکار دار

 ستمیس کی یعنی م؛یشو میکه همراه آن است سه یاهیدر نظر دیبا م،ینیرا بب یهمانند

 بازگشت یبرا .دهدیبروز م یخود اجازه یدرون یهایکه به خود و همانند یانسان یِزبان

که هم پطروس و  ینوع که آن وجودِ میبفهم میتوانیخودمان، م به پطروس و پولسِ

 تیظرف کینه صرفاً از  ،ییارسطو یوارهحداقل در طرح دهند،یهم پولس آن را نشان م

استفاده  یبرا یانسان زیظاهراً متما تیظرف کیشباهت، بلکه از  کی صیتشخ یساده برا

ونه، جنس گ - تیکل صِیو تخص عتیاز تکرار در طب ییزه کردن الگویتئور یاز منطق برا

که همزمان، در  یانسان تیظرف .شودیم یناش زیمتما یهاتیدر موجود - رهیو غ

که در آن ارزش مشترک  یاتکرار، تفاوت را در نقطه یو سپس مشاهده یپردازهینظر

 .کندیبار پاک مخشونت یشکلبه شود،یجستجو م

تا ارزش  کندینم وارهءیپولس را ش ماًیکه پطروس مستق میدانیم نیما همچن

 یتماعاج یرابطه نیوقوع ا یبرا یالهیدر نقش وس وانیبرعکس، ح کند. انیرا ب یانسان

 یانهیعنوان آانعکاس ارزش خود، به یبرا یعنوان راهرا به وانیپطروس ح .ردیگیقرار م

 معنا، خشونتِ نیبه ا که او با پولس دارد. یارزش مشترک سازد،یخود م تیانسان یبرا

ت همراه اس یوانینسبت به ح یبا خشونت ماد ،یارزهم یِپردازهیمرتبط با نظر نینماد

 ساخته شده است. کند،یکه ارزش را منعکس م یانهیقرار گرفتن در نقش آ یکه برا
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 که ارزش یعنوان ارزبه تیوانیاست که خودِ ح نیارزش ا نیا دیبازتول یو تنها راه برا

در گردش باشد؛ همان طور  وستهیپ کند،ی( را منعکس مرهیکرامت و غ ،ی)برتر یانسان

ر ب یدارهیسرما است. یسراب ارزش مال یربنایگردش مداوم پول ز ،یدارهیکه در سرما

ارزش  شیافزا یوعده ه،یگسترش سرما کند؛یاساس گسترش مستمر ارزش رشد م

همان طور که مارکس  ( وابسته است.هیدر گردش پول )سرما یتصاعد شیآن، به افزا

ساس نه بر ا یاقتصاد ستمیس کیعنوان به یدارهیدهد، سرما حیتا توض کندیتالش م

 ندهیدر آ هیاسرم دیتول دیکه نو یاهیسرما دیهستند، بلکه تول دیکه مف ییکاالها دیتول

 انجیدر ا دیتول ییِنها یِفیک یهاجنبه .کندیرشد م دهد،یدرخود م یعنوان هدفرا به

 یتفاوت کمّ نکهیندارد، مگر ا یپول با پول معن یمبادله» ت؛ی. فقط کمستیمهم ن

 یهااز راه یکی دیشا ن،یبنابرا 48«مبادله شود. یشتریشود، پول کمتر با مقدار ب جادیا

 قرن گذشته را به خود اختصاص یطور تصاعدکه به واناتیمرگ ح یِانفجار دیتول ریتعب

باشد  نیبزرگ همراه شده است، ا اسیپرورش و کشتار در مق 49،یداده و با مهار صنعت

)مثالً  یعنوان ارزش مصرفهم به واناتیآن ح یاست که ط یندیفرا یدهندهکه نشان

ر که د یاارزش مبادله کیعنوان ( و هم بههیمصرف انسان و تغذ یگوشت برا عنوانبه

 ،یانسان یبرتر - کندیرا منعکس م یکه ارزش انسان شودیم انیب پول رایج ینوع

 دیتول د،شویم دییبازتأ یوانیح یِکاربر ایکشتار  که با هر اقدامِ - ژهیو ازیامت ت،یثیح

است  یمناسبات اجتماع یِارزش یندهینما نجایشده در ا دیتول یهیسرما .شوندیم

 ارزش نیا (.یرانسانیغ واناتیانسان بر ح یسلطه یِادیبن یاجتماع یرابطه یعنی)

ر د یانسان است، حت یمتزلزل و بر اساس حفظ ارزش مطلق در برتر شهیهم «یپول»

معنا،  نیبه ا 56ندارد. یواقع یمبنا چیه نیکه ا دهدیکه شواهد نشان م یموارد

فتن گر دهیخطر ناد» یدهندهزنان نشان یرا که ارزش پول یگاریریا یگفته میتوانیم

ممکن است  وانات،یتوجه به حبا  .میکن یاست بازنگر «کیقدرت مردانه: سراب فال

هستند: سراب  یخطر سلب قدرت انسان یدهندهنشان واناتیکه ح میمشاهده کن

 وانات،یانسان بر ح تیحاکم 51،همان طور که قبالً بحث کردم و اقتدار انسان. تیحاکم

 یربنایز شود،یحفظ و سامان داده م یستمیس زِیآمخشونت ینهادها قیکه از طر

 یعنی -عنوان غذا به واناتیارزش صرفاً در مورد ح دیتول نیا است. یارزش یهانظام
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خشونت از  یمحتوا جادیا قیاز طر دیزمان بازتولبلکه هم ست،ین - کیاست متیق

 همراه است: یانسان تیحاکم یژهیخاص است که با حق و یاجتماع یو رابطه تیعقالن

 «از تو برتر هستم. بنابراین خورم؛یمن تو را م»

سطح سکه  .شودیم« فرسوده»که پول با مبادله  کندیم یادآوریبه ما  دایدر

سطح آن  یکه رو یاارزش داللت کرده شده یکه حت یطوربه شودیمحو م جیتدربه

 بررسیرا به  یادیز یفضا سهیگروندر مارکس در .شودیدرج شده است، فرسوده م

ب ناب بازتا یعنیپول،  یحیترج یکیزیعنوان شکل فبه «یفلزمواد »اصطالح ظهور به

 یکه حت یطوردر حال تکامل است، به یخیروند تار نیا .دهدیارزش، اختصاص م

خالص  که پول رایج ییشکل نها - پول رایج یمادریو اشکال غ نیکو تیامروز، با ظهور ب

در  دیوجود دارد که با یرمز و راز دائم کی -داد  شیآن را فرسا توانیاست و هرگز نم

اً حال، مطمئن نیبا ا شود. یشکل و ارزش آن واکاو نیپول و رابطه ب یستیرابطه با چ

 گرید یِرفلزیغ یاز کاالها یفیط در تجارتِ پول رایجتوجه است که خاستگاه  انیشا

 شودیم یواناتیشامل ح نیا اند.شده لیتبد پول رایجمنظور مبادله به نهفته است که به

 یجاعنوان پول عمل کنند، آنجا که بهرا داشتند که به نیا ییتوانا یخیکه از نظر تار

همان طور  52:شدندیبا ارزش، مبادله م یکاالها ریبه سا یابیدست یبرا یمصرف فور

در خدمت کارکرد پول  یهمگ« نمک، پوست، احشام و بردگان» دیگویکه مارکس م

 شوند؛یعنوان پول ظاهر مخود به یماد تیفیک لیدلحال، فلزات به نیا با 53بودند.

 با حداقلِ توانیها را مآن 54،ماند یکرد و از نظر مقدار برابر باق میها را تقسآن توانیم

بها ماندگار گران فلزاتِ»تر از همه، حمل کرد و مهم رهیرساندن به ذخ بیآس خطرِ

با فلزات  سهیکاالها در مقا ریسا «یریفسادپذ»به  نیا 55.«کنندینم رییهستند، تغ

عام،  یپول، کاال یاشکال فلز است که احتکارِ لیدل نیبه هم .شودیبها مربوط مگران

عنوان ثروت حفظ به شهیخود را هم» :شودیداده م حیترج گرید یبر احتکار کاالها

و نه حشرات آن را  زندیاست که نه زنگ م یگنج نیخاص. ا ی. با ماندگارکندیم

 56.«خورندیم

ه، مبادل ندیخلق پول، و خود فرا ندیکه فرا کندیم یادآوریمشاهدات مارکس به ما 

 نینماد یعنوان پول عمل کند، محوبه ییکاال کهنیا یبرا است. یو هم ماد نیهم نماد

 یخالص« بازتاب»آن فراتر از  یخاص آن از جمله ارزش مصرف یهایژگیو افتد؛یاتفاق م
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خالص تصور  از دوام و ارزشِ یآن روکش یو به جا شودیاز خود ارزش فراموش م

 که یباشد که اجازه دهد آن را از ارز ییهایژگیو شگرینما دیسطح پول نبا .شودیم

ا منعکس ر یبتواند کامالً ارزش برگشت دیپول با کند. زیباشد متما کسانیبا آن  دیبا

د وجود داشته باش دیآن با تیباشد؛ اهم رییتغارزش زودگذر و قابل نیاگر ا یکند، حت

 ستین نیآن ا تِیواقع» :ابدیوجود نداشته باشد تا امکان تبادل تحقق  یفیاما از نظر ک

 یندهنمای -است  اشندهینما ،دهدینشان ماست که آن را  نیاست، بلکه ا متیکه ق

 57.«کاالها یارزش مبادله یندهینما جه،یخود، و در نت یندهینما نیبنابرا مت،یق یماد

مان طور ه است. یخشونت ماد کی انگریبلکه ب ست،ین نیروند صرفاً نماد نیالبته ا

 ءیش کی)هم به  یسیدگرد نیمعتقد است که زنان ا یگاریریکه در باال بحث کردم، ا

بلکه همچون  نیزدودن نماد کیعنوان ( را نه صرفاً بهپول رایجمورداستفاده و هم به 

بالغ  یزیاو به همان چ یشدهیگذارشکل ارزش» :کنندیتحمل م یماد امدیپ کی

 یزیچ زین نجایدر ا 58«بدنش. یعنی کند؛یآن حک م یکه انسان در آن و رو شودیم

ارزش  کیوجود دارد تا صرفاً به  دیدر تول واناتیح یآشکار در مورد شکل دادن ماد

 دیشدن به گوشت با لیتبد یبرا ییمواد غذا دیدر تول واناتیح شود. لیمبادله تبد

ار محدود و مه یِزندگ کیدر  یوتکنولوژیب قیها از طرآن شوند. یماد رییدستخوش تغ

 ه بدنِک ابندییپرورش م دهیچیپ یهاکیسپس با دقت با تکن شوند،یشده متولد م

و مرگ نگه  یزندگ میان مرزِ یکه اغلب بر رو یدر حال سازد،یبازار م یها را براآن

امر  نیا برساند. اکثررا به حد هیسرما یو ارزش مصرف برا یتا سودآور شوندیداشته م

 ،یهمگن ،یکنواختی جادیا یاز بدن است؛ محو شدن برا یبه ساخت خاص یمتک

 دیمرغ با کیباشد،  یگریاز د ینماد دیبره با کیکه  یطوردر کاال، به یریپذینیبشیپ

 بادوام. یماد یِژگیو از نظر و ضیتعوکامالً قابل باًیتقر نیبنابرا -شود  نیگزیجا یگریبا د

و  شده یشده، ضدعفون یبندبسته ییبه محصوالت غذا واناتیاز ح زیآماغراق یِفرآور

 یزندگ لیساخت و تبد ندیاها، فرسوپرمارکت خچالی  یهافیموجود در رد کدستی

 یمرگ نقطه مبادله است.ظاهر همگن و قابلاست که به جانیب یکاال کیبه  زیمتما

اره اش دانیاسیساقتصاد چ،یویدوتک انیهمان طور که  است. ندیافر نیگذار در ا یماد

است؛  نیآفرارزش یالحظه یصنعت ییِمواد غذا دیدر تول واناتیکرده است، مرگ ح
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و  یعموم ییعنوان کاالرا به وانیهمگرا که ح یندهایااز فر یکه تعداد یالحظه

 :کندیآن کامل م یو در شکل ارزش سازدیم کنواختی

 یخاص شناختیزیست یهایژگیو یدارا دیمحصول )خوک( با

خوراک از نوع  کارآمدِ لیتبد تیباشد )از جمله نرخ رشد، قابل

خاص  یها، و بازدهماده یباال برا یانبوه، بارور دیبه تول یخاص

 یاگونهبه دیسپس خوک با؛ کنندگان(نظر مصرفمورد گوشتِ

ا به گوشت ر دیتول یآن برا شناختیزیست تیکه ظرف ابدیپرورش 

د کنترل شو تشیوانیاز ح یحال خطر ناش نیحداکثر برساند و در ع

 دیسپس خوک با خاص، فرار(؛ یرفتارها ،یماریاز ب یری)جلوگ

فروش استخراج قابل یکاالها یطور مؤثر براکشته شود و جسد او به

 59کنندگان فروخته شود.به مصرف دیخود با ینوبهشود، که به

 یالحظه شود،یم لیزنده به مرده تبد یاز موجود وانیلحظه است که ح نیدر ا

 .شودیبه گوشت م لیتبد وانیکه ح ییجا ابد؛ییدر بازار تحقق م وانیکه ارزش ح

مستلزم آن است که موضوع  یاهر مبادله کند،یهمان طور که مارکس خاطرنشان م

 گریحالت به حالت د کیاز  رییدستخوش تغ د،یتول ندیااز فر یعنوان بخشمبادله به

در مورد  به کاال، از ارزش مصرف به ارزش مبادله، از کاال به پول. عتیشود: از طب

از موجود زنده به گوشت  یدگرگون لیتبد ینقطه نیا یماد ی، جنبهییغذا واناتیح

زاع انت» نیب اسیبه ق سهیگروندر باشد که مارکس در نیا یایگو دیشا مرده است.

 و یزندگ یگردش پول و کاال است و روند چرخش یکه مشخصه «معنایخودسرانه و ب

 یمشابه چرخه یگردش پول و کاالها از نظر ماد وانات،یح یبرا 66.کندیمرگ اشاره م

 نیانسان تأم یبوده است تا هم ارزش مصرف کاال را برا شدهیتولد و تولد مجدد صنعت

ها را انسان یژهیحق و ز،یآمو اغراق ندهیفزا وقفه،یگردش ب کی قیکند و هم از طر

 تیقرار داده و تثب دیموردتأک واناتیبر ح یخشونت ماد نیا یبر ضرورت ادامه یمبن

 قیاز طر هیسرما دیتول یدارهیهدف سرما انتزاع صرف است. کیدر واقع  ییکند، گو

 تیمحاک ایآ پول و کاال، کاال و پول است. نیب ،یپدریو گذار، پ رییتغ سکرآورِشتاب 

رگ، و م یزندگ نیانتقال مداوم ب قیمرگ از طر یواه دیمستلزم تول واناتیانسان بر ح

 است؟ یمرگ و زندگ
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 کنیپوست
از  زیپولس ن کار نیحال، با ا نیبا ا» :گردمیمارکس برم سیپانو یانیپا یبه جمله

پطروس  یگونه براانسان یشکل ظاهرعنوان پولس، بهخود به یکیزیسر تا پا، در شکل ف

ن ب یسیانگل یاز نسخه کنمیذکر م نجایکه من در ا یاترجمه نیا .«شودیم لیتبد

را در  'mit Haut und Haaren'مارکس از عبارت  یفوکس آمده است و استفاده

 Damit gilt ihm aber auch der“), کندیترجمه م« از سر تا پا»با عبارت  یسیانگل

Paul mit Haut und Haaren, in seiner pauli- nischen Leiblichkeit, als 

.)61”Genus MenschErscheinungsform des   عبارت'mit Haut und Haare' یمعنابه 

به « mit Haut und Haare» یشناسشهیر .شودیترجمه م« با پوست و مو»

که پوست و مو را  - Strafen an Haut und Haar -آلمان باستان  یهامجازات

 یکندن مو از قربان ای دنیکه شامل بر ییها: مجازاتگرددیبازم دانستیهدف خود م

با »شخص خود را  مانند شالق زدن که هدفش پوست بود. ییهاو مجازات شد،یم

از  رایعبارت( ز نیا یامروز ری)حداقل در تفس کندیم  تیفعال کیوقف « پوست و مو

 یکه درک ماد کندیخاطرنشان م یگاریریا .ردیگیقلب تمام وجودش را فرا م میصم

 محو شدن مهم است: نیبودن ا

طور که منعکس کرد، آن گرید یکاال را در کاال کی توانینم

با کاالها سروکار  یوقت رایز .شودیانسان در همنوع خود منعکس م

 «خود»آنچه منعکس شده، همان شباهت  یعنی خود، نیع م،یدار

 در بر ندارد. یزیآن چ ی«پوست و مو»از خواص، صفات،  ست،ین

 یژگیو انیب یاست برا یاریتنها مع نجایشباهت در ا

 ،یانسان )اجتماع« کار»آن توسط  یکاال، دگرگون یشدهساخته

 62(.نینماد

 دهدیرا نشان م یماد یآن آستانه وانات،یعمل کندن پوست ح ،یدر کشتار صنعت

 اشگسیختههماز و بدنِ شودیبه گوشت م لیزنده بود، تبد یکه زمان یوانیکه ح

 ییکاال دنیافر تحقق باشد.در بازار آزاد قابل یاکه ارزش مبادله شودیم ییکاال یاگونهبه

 یزنده با بره یاست، مبادله بره یمبتن یلیتحم ارزش همسانِ کیبر  نجایشدن در ا
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 ندیافر نیا ارزش. دیتول یبرا یعنوان راهبه یگریبا د یکی یِاجبار یمرده، بر مبادله

است که ممکن است تفاوت  ییهایژگیمحو آن و ازمندیزمان نطور همبه یسازییکاال

در برابر  یوانیمقاومت ح یهازنده و مرده را نشان دهد، از جمله آن نشانه نیب یفیک

هستند که  یمحو ماد کیتابع  یکه همگ -لگد زدن بدن و تقال  - 63یکاالساز ندیافر

چه در  وان،یکندن پوست ح .شودیدنبال م ییکاال یادلهبه منظور حفظ ارزش مب

 رایارزش است، ز دیمهم در تول یجنبه کیو چه مرده،  64زنده است وانیکه ح یزمان

  .کندیبود را فراهم م زیآنچه قبالً متما یِسازامکان همگن

دقت به ،هیهر دوازده ثانخود  یشناختدر اثر قوم رات،یپاچ یموتیت

 و مرگ یزندگ نیب ییجدا یدرون کشتارگاه مدرن را که از نظر ماد یهایبندمیتقس

که در آن  دهدیم حیرا توض یروش راتیپاچ .سازدیمستند م کنند،یم جادیرا ا

هر  نیب یامرحلهچند ییِجدا کی یارائه یتنها برانه شود،یم میدقت تقسکشتارگاه به

همچون  نیزنده به گوشت مرده، بلکه همچن وانیح لیو تبد دنیدر در ریدرگ کارِ ندیافر

 و زیمراحل تم انیم ژهیوبه د،یتول ندیامراحل مختلف در فر دنیدر برابر د یحفاظ

 لیمرده به قطعات مختلف گوشت تبد واناتیکه در آن اجساد ح ییجا یعنیناپلشت 

حضور  .کشندیرا شوک داده و م واناتیکه در ابتدا ح فیداغ و کث یو فضاها شودیم

 یگاه: »شودیم لیمختلف ارزش تبد یدو حوزه نیا انیم یابه آستانه وانیپوست ح

حداقل  65«بدون پوست و  با پوست دارد. یهااشاره به حوزه پلشتو سمت  زیسمت تم

 بزرگ پوست را از کیدرولیه نیسه ماش)»گاو، کندن پوست  یمورد کشتار صنعت در

د موا یمنیتنها )از منظر ابالقوه پرتنش است، نه ندیافر کی( 66«کنندیگوشت جدا م

 نیا دیکه شا لیدل نیبه ا نیگوشت، بلکه همچن یآلودگ لیپتانس لی( به دلییغذا

 صیختشقابلریلحاظ غ نیکه زنده بود بد یوانیحاست که در آن  یالحظه نیتریشهود

 :شودیم

 ییمواد غذا یِمنیا زِیراز منظر برنامه وانیاگر وجود پوست ح

آن باشد، از منظر آنچه کارگران  یو پلشت یپاک یدهندهنشان

 .کندیو جسد او عمل م وانیح یبرا یاندهیعنوان نمابه نند،یبیم

 نیسمت ماشبه داربیش یگاو از راهرو کیحرکت  یتماشا

 جانیکامل به جسم ب وانیموجود از ح کی لیکن، شاهد تبدپوست
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فرد خود بهمنحصر یهایژگیاز گاوها و کیدر آن راهروها، هر  است.

 ،یپوست، سطح کنجکاو یقد، پهنا، الگو ت،یرا دارند: نژاد، جنس

به گاوها شوک  کهنیپس از ا ،یدارشناختیاز منظر پد شاخ، صدا.

 دنیاکه کل فر رسدیو در هوا معلق شدند، به نظر م ریزنجووارد، غل

شروع  یفرد برابهمنحصر یهاشناسه نیبردن ا نیمنظور از ببه

 67زنده به مواد خامِ همگن است. واناتیح لیتبد ندیافر

 یکه در تئور دهدیمتفاوت نشان م یایدو دن نیرا ب یپوست مرز نیبنابرا

و  یندگز نیب «معنایانتزاع خودسرانه و ب» ارتباط برقرار کنند: گریکدیبا  توانندینم

 کیه ب انیپایب زیحرکت از تما گر؛یمتفاوت به ارزش د تاًیفیک مرگ؛ انتقال از ارزشِ

  .یساختگ کنواختی یِهمگن

ت که اس یکاذب یاز کارشان مستلزم آزاد یگانگیب ،یدارهیکارگر تحت سرما یبرا

 -از کار خود  یگانگیب - کندیم یمحوشدگ ندیافر کی میدر آن کارگر خود را تسل

 راتشیدر تأث شهیهم« آزاد» اگر کارِ یاست، حت نیکه عمدتاً نماد یکنپوست ینوع

که کارگر تمام وجود  ییرا، جا یماد یگانگیب نیا یژگیو داشته باشد. یماد یجنبه

: ندکیم فیتوص یوانیمارکس اساساً ح کند،یم دی، صرف تول«با پوست و مو»خود را، 

 ن،یبنابرا 68.«شودیم یوانیاست ح یو آنچه انسان شودیم یاست انسان یوانیآنچه ح»

 یندیادر فر یگذارهیسرما یعنوان تقاضابه یکارگر انسان یشدن کار برا ییروند کاال

ه ک شودیم میتقس یاگونهکه خود فرد به نجاستیا .شودیکه از آن جداست، تجربه م

عنوان که به افتدیاتفاق م یواناتیح یاست که برا یزیبه آن چ هیشب نیطور نمادبه

وست : مانند آوردن پشوندیم گسیختهازهم صیتشخرقابلیغ یبه شکل دیاز تول یبخش

 خود به بازار.

 ییاهیآزاد متفاوت است. یرانسانیغ واناتیح یبرا یالبته از نظر ماد تیوضع نیا

 ییکاال یامرار معاش و آزاد لیاز وسا یآزاد -از آن برخوردارند  یکه کارگران انسان

 ها وجود ندارد.انسان یاستفادهمورد واناتِیح یوضوح در زندگبه -کار خود  کردنِ

در  .شودیم نیگزیآشکار جا پنهان شده است با اجبارِ یکه در پوشش آزاد یاجبار

وجود ندارد؛ درعوض استخراج  فردکردن کار  گانهیب یبرا یمحدود یآزاد چیه نجایا
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 مرده« کارگرِ» را در بدن خودِ هیاست که سرما  واناتیخالق ح« کار» یِاجبار مِیمستق

ده کار زن دنیآشام فقط با مکاست که همچون خون یاکار مرده هیسرما» :کندیم دیتول

 ن،یعالوه بر ا 69.«شودیم دهیمک یشتریکند، کار بعمر  شتریو هر چه ب کندیم یزندگ

نوان عکلمه به یواقع یمعنابه واناتیپوست ح متفاوت است. یکاالساز ندیافر تیماه

نوان عبه واناتیکه ح یمعنا، در حال نیبه ا شود؛یجدا م هیها به سرماآن ادیاز انق یبخش

 یدر حال .شوندیم یماد بیتخر کیزمان منقادِ در گردش هستند، هم نیارزش نماد

و زوال بدن خود را  ریتحق دیبا کیدر مفهوم کالس ایدرست است که پرولتار نیکه ا

زودرس و مرگ خودِ  یفرسودگ)»کار خود تحمل کند  شدنِ ییاز کاال یعنوان بخشبه

همان طور که مارکس آن را تصور  ایپرولتار یبدن ماد(، حداقل 76«کار یروین نیا

 یافراط یتالق یصادق است، نقطه واناتیمورد ح درکه  یبه همان شکل قاًیدق کرد،یم

 نینماد یانتزاع به همان اندازه که خشونتِ ییجا رد،یگیقرار نم دیو هدف تول لیوسا

 یکه هم ارزش مصرف ییکاال -کاال  کیشدن به  لیتبد یبرا 71هست. زین یبودن ماد

همگن  هیسرما جادیمنظور مبادله مانند پول در جهت اعنوان گوشت دارد و هم بهبه

 یهاجدا شده و بدن دیها، باآن یظاهر یهایژگیو وانات،یح یپوست و مو - شودیم

 کی ،شودمیساخته  گرید یبره هیبره شب کی شود. گسیختهازهمها قبل از مبادله آن

زش است که ار یساخت محصول ندیافر نیا انیپا .شودیبه گوشت خوک م لیخوک تبد

شدن است، ظاهراً  دهیخاموش شدن، هم کشته شدن و هم بلع ییبر توانا یآن متک

م ه دیاشاره دارد با واناتیکه به ح یکننظر، عمل پوست نیاز ا .یرد و اثر چیبدون ه

 یگریهستند و هر کدام بر د ازینمورد ندیاهر دو فر نجایباشد: در ا یو هم ماد یاستعار

 .گذاردیم ریتأث

همه خشونت  نیو ضرورت ا ،یرانسانیغ واناتیما با ح یمسئله، رابطه نیا ریدر ز

 یلالملنیب یهاصنعت و سازمان عنوان حامالن ارزش مطرح است.به واناتیح دیتول یبرا

عنوان غذا و سود ها بهآن یاز نظر ارزش مصرف یوانیح عیصنا تیاهم انیهمچنان به ب

 یاباال بر تیفیبا ک نیپروتئ رایز کنند،یم فایرا ا یها نقش مهمدام: »دهندیادامه م

 رسدیبه نظر م 72.«کنندیفراهم م دکنندگانیتول یکنندگان و درآمد منظم برامصرف

 یوانیمحصوالت ح دیفرض استوار است که تول نیبر ا واناتیدر مورد ح دگاهینوع د نیا

 یچالش اخالق چیکه ه یندیاست؛ فرا میخخوش یندیافر یمصرف یهادر شکل ارزش
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مقاله اشاره  نیا یدر واقع، همان طور که در ابتدا .کندینم جادیرا ا یمهم یاسیس -

بر  یدر جهان و گسترش مداوم تجارت مبتن واناتیح یمصرف سرانه شیکردم، افزا

خود در مورد  یارزش یهانظامکه ممکن است در  یکه هر تناقض دهدینشان م واناتیح

چگونه ما، در  هک شودیم یماد تیواقع نیا مغلوبِ م،یداشته باش واناتیاستفاده از ح

 یگذارو ساخت، به ارزش یفرآور زِیآمو خشونت میعظ ندیافر کی قیاز طر ت،یواقع

را در معرض آن  واناتیکه ما ح یکه خشونت ماد تیواقع نیا .میدهیادامه م واناتیح

 یارزش یهاوجود نظام یدهندهنشان ست،یروبرو ن یچالش چیظاهراً با ه م،یدهیقرار م

بدون  ندتوانیکه م کنندیم لیتبد ییبه کاالها یطور مادرا به واناتیاست که ح ریفراگ

 یبکه بازتا یعنوان ارزبه واناتیح یعنی ؛خشونت آشکار شود نقض شوند نیا نکهیا

 چیه باًیها تقرآن ینهیسطح آدر حالی که خودشان( است،  ی)برا یکامل از ارزش انسان

در معرض  واناتیقرار گرفتن مداوم ح .کندیها را برمال نمآن دیتول از خشونتِ یاثر

که مصرف  ییهاساختن جهان و بدن یما را برا یژهیخشونت، حق و انیپایب یرهیزنج

پرسش مطرح است که  نیدر واقع، ا .کندیبر اساس تصور خودمان برجسته م میکنیم

را از نظر  واناتیح توانیاز ساختِ ارزش، اساساً م یسکرآور طیشرا نیتحت چن ایآ

 ؟«دید» یشناختمعرفت

 

 منبع:

Dinesh Joseph Wadiwel (6102) “Like One Who is Bringing his Own 

Hide to Market”, Angelaki, 6016, 26-26, DOI: 

0170121/1121.66X.610270026.66 

سط ب تی، خشونت، و حاکمکنیپوست رامونیپ نیمن در مورد مضام یمقاالت قبلبه  ی حاضرنوشته1 

 .”Sovereign”; idem, “Thick Hides”; idem, “Whipping“به  دی. رجوع کندهدیم
 ییکاال یمبادله ایگردش  یحوزه» :کندیم فیتوص ریبا عبارات ز 6فصل  انیمارکس بازار آزاد را در پا 2

انسان  یحقوق فطر بهشتدارد، در واقع همان  انیآن جر یکار در محدوده یروین فروشودیکه خر

 دیرجوع کن نی(. همچنCapital 286) «حاکم استدر آن  و بنتام تیمالک ،یبرابر ،یآزادتنها  است.

 .Marx, Grundrisse 163-64به 
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3 Marx, Capital 082 

هوس )» 668؛ «(کند یکه پوستش را دباغ ستین دارهیسرما نیا)» 425. دینیمثالً همانجا را بب 4

؛ («اندازدیرا به خطر نم یزچی کارگر، خود پوست جز کار، توقف با[ …صنعت ] نیکه در ا دار،هیسرما

اول  یشد که دسته نیچن نیبنابرا)» 874(؛ «زدیر می را خود پوست[ …] یمیقد یهیسرما)» 786

 «(.فروش نداشتند جز پوست خود یبرا یزیدوم باالخره چ یثروت اندوختند، و دسته

5 Scarry 333 n. 88 

 ،یالخس قیاستفاده از شالق، چه از طر قیچه از طر - که کندن پوست از انسان زنده دیتوجه داشته باش 6

 حیکه توسط هرودوت تشر الدیاز مقبل 522دوم در سال  یهیمانند مجازات اعمال شده توسط کمبوج

خشونت بشر  یکه مشخصه ییهاها و اهانتشکنجه یطوالن خیمجازات معمول در تار کیعنوان شده، به

 شود. 312 هرودوتبوده است، عمل کرده است. رجوع به 
7 See Wadiwel, War Against Animals. 
8 UNFAO, FAOSTAT. 
9 Mood 71. See also Mood and Brooke 1. 
10 See Steinfeld xxi. 
11 See Crutzen 32. See also Crutzen and Stoermer. 
13 Singer 31 
12 Donaldson and Kymlicka 3 

 نیهستند، اگرچه ا ریوجود دارد که با مارکس درگ یوانیمطالعات ح یهااز پژوهش یگرید فیط 14

 بال،یعبارتند از بنتون؛ پرلو؛ نوسکه؛ هر هانی. استندین ریارزش درگ یصراحت با مسئلهبه کردهایرو

 کالرک. ک؛یکوالژ ن؛یشوک برت؛ینا ؛«واناتیح»
کت ارائه  کیکتان و  یپارچه نیب ارزهمارزش  یسازمفهوم یرا که مارکس برا یبحث نجایمن در ا 15

که مارکس خود  دی. توجه داشته باش147 هیبه مارکس، سرما دی. رجوع کنکنمیم انیمجدداً ب کند،یم

رفته وهشست ندایفر کیبه دور از  یاآن به ارزش مبادله لیو تبد یارزش مصرف ییکه شناسا دهدینشان م

 یشناس ییبایز واک،یبه اسپ دیرجوع کن نی. همچندیمراجعه کن 131 هیبه مارکس، سرما ژهیوبه -است 

193-96. 

13 Marx, Capital 141 
 148همانجا  17

 کیوان عنآن به یبرجسته تینیبه ما بفهماند که ع نکهیا یبرا » :دیگویمارکس م ل از آنهمانجا. قب 18

مانند کت  ییمایارزش س دیگویجسم متفاوت است، م کیعنوان سفت و آهاردار آن به تیارزش با ماه

 کی یمهی[، با  کت مانند دو نWertdingتا آنجا که کتان خود موضوعِ ارزش است ] نیدارد و بنابرا

 (144. )«هستند بیس
See also Hutnyk. 

 
18 Marx, Capital 144 n. 18 
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02 Lacan 13 
31 See Marx, Grundrisse 111–328 

خارج از خودش به  یزیطرف همچون چ کیکاال از  مت،یعنوان ق]...[ به :دیگویمارکس قبل از آن م 22

 یتیپول واقع رایز شود،یهمچون خودِ پول در نظر گرفته م آلدهیشکل ابه اًیو ثان شودیپول مربوط م

ان . )همشودیعنوان پول ارائه مکه در آن به یتیفیکاال است، ک یژگیو کی متیمتفاوت از آن دارد. ق

196) 

03 Marx, Capital 024 
24 UNFAO در  یحت: »کندیم انیصراحت بموضوع را به نیملل متحد( ا یرزوا)سازمان غذا و کش

 یخانوارها یهیتغذ تیدر بهبود وضع ینقش مهم تواندیم یوانیبا منشاء ح ییکم، مواد غذا ریمقاد

 ردهیدر کودکان و زنان باردار و ش ژهیبه و ها،یمغذو درشت هایمغذزیر یدرآمد با رفع کمبودهاکم

 (.World Live- stock 2611 16« )داشته باشد
. دینیاست. تورنتون را بب کایدالر آمر ونیلیتر 1.4دام  یجهان یهاستمیس ییکه ارزش دارابرآورد شده  25

از  یبرخ یخالصه یمالحظه یوجود داشته است. برا واناتیح یدر تجارت جهان یفراوان یرشد ساالنه

 .دیرجوع کن UNFAO, World Live- Stock 2613 31-39به  رات،ییتغ نیا

03 Irigaray, “Women” 181. See also Irigaray, “Commodities” 180 
 یکه مقدم بر روابط اجتماع یعنوان ارزش مصرفبه - یذات یکه مفهوم ارزش مصرف دیتوجه داشته باش 27

ر د» د،یگویم واکیمناقشه است. همان طور که اسپوشدت محل بحثبه -ارزش است  یکنندهنییتع

 .Spivak, Aesthetic 193-96به  دی. رجوع کن«شودیشکل ارزش، مصرف و مبادله دچار انتزاع م

  را ببینید.Rubin 177 در این مورد، 28
39 Irigaray, Speculum 208–10 
20 Irigaray, “Women” 187 
  همانجا 3188-187

 یعنی کند؛یآن حک م یاست که مرد در آن و رو یزیاو برابر همان چ یِارزش یگذارهیشکل سرما» 32

 (.187)همان « بدن او
 استفاده کندیم فیآن را توص واکیکه اسپ یبه روش «یخشونت معرفت»از اصطالح  نجایمن در ا 33

 ”?See Spivak, “Can. کنمیم
  آدامز 3447
  همان 3541-42

کر ذ انیحال، مطمئناً شا نی؛ با اندارمرا  یارزش نوع «سیاستیزیست» یجنبه امکان بسط نجایدر ا 33

ند مان یپژوهشگران ریاخ یهایو بازپرور ،سیاستزیستفوکو از  شلیم یهیاول یبنداست که فرمول

 واناتیح یسازییکاال یستیز استیکاوش در س یرا برا یمطالب مهم تو،یآگامبن و روبرتو اسپوز ویجورج

 .دهدیارائه م
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On biopolitics, see Foucault, Will; idem, Society; Agamben, Homo; 

idem, Open. Animal studies approaches to biopolitics include 

Wadiwel, “Cows”; Twine; Holloway and Morris; Wolfe; and Stanescu. 

 یریذپبر اجتماع یکه مبتن یاز تجسم دموکراس «یدوست استیس»در  دایعنوان مثال، نقد دربه 37

توجه قابل سیعنوان بسط پانوممکن است به -برادران  نیعنوان اتحاد ببه -برادرانه است  یتیجنستک

همان طور که ممکن است  .368-227 یدوست استیس دا،یبه در دیرجوع کن کند.مارکس عمل

 .Given دا،یبه در دیو سخاوت باشد. رجوع کن هیدر مورد مبادله و مازاد در رابطه با هد دایدر یبررس

 یقآن اخال لسوفیکه ف ییجا م،یابیب ییامدهایپ دایمتأخر در یهایممکن است در سخنران نیهمچن

(، پطروس و پولس باشد انیم رابطه تواندیمکه است ) یگریشباهت در د صیبر تشخ یرا که مبتن

 میبگو نهیحذف به قر یوهیاگر به ش» :دکشیبه چالش م

که  ی[،  آغاز اخالق و قانون است، و نه انسان. تا زمانméconnaissable]"صیتشخرقابلیغ"

 see)« است دگماتیکخواب  کیخواب  نیبازشناخت و دوست وجود دارد، اخالق خفته است. ا

Derrida, Beast I 012, [D066]). On commodity fetishism, see Derrida, 

Specters 021–11. دا،یبه در دیکاال، نگاه کن سمیشیدر مورد فت Specters 189-96. 

 «.ی سفیداستعاره»دریدا،  38

 آناتول فرانس 39
46 Derrida, “White” 211 

  همانجا 41276
  همانجا 42231
43 Aristotle 42 [05a] 

44 Derrida, “White” 033 

 همانجا 45
 237همانجا  46

 یعدب فیبا تعر تیقدرت و عقالن ییو همسو «یانسان کیزیف»از  دایجهات، مفهوم در یهمانجا. از برخ 47

-Derrida, Beast II 258-96 [D357به  دیدارد. رجوع کن یقو اریمقتدر ارتباط بس تیاو از حاکم

97]. 
 262 سهیمارکس، گروندر 48

 .دیمراجعه کن برتیو نا ندرزیبه و نهیزم نیدر ا 49
 یژگیعنوان وآخر خود به یهایدر سخنران دایاست که در« حماقت» یکنندهمنعکس نینظر، ا نیاز ا 56

 .Derrida, Beast Iبه  دی. نگاه کنکندیم یمستقل معرف یریگمیتصم
 وادیول، جنگ علیه حیوانات. 51
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 یثروت در برخ یبالقوه یرهیعنوان ذخبه توانندیهنوز م واناتیکه امروزه ح دیتوجه داشته باش 52

 کوچک، عمل کنند: اسیدر مق یدامدار یبرا ژهیواقتصادها، به

حائل  کی جادیا خانواده است. کی سکیر تیریمد یاز استراتژ یدام بخش

 است. ییثبات غذا نیاز تضم یها بخش مهمدر برابر شوک یو اجتماع یاقتصاد

در برابر  ژهیوبه آن به کینزد ایخط فقر  ریز یهاکامالً روشن است که خانواده

 نیاز درآمد و منابع خود را به تأم یادیبخش ز رایهستند، ز ریپذبیها آسشوک

 یمقابله با استرس اضاف یبرا یمک اریبس یهیو حاش دهندیغذا اختصاص م

ها آن ها کمک کنند.حائل نیا جادیبه ا توانندیهستند که م ییها دارادام دارند.

 صاحبان خود یدر حال گسترش را برا ییدارا گاهیو پا کنندیم مثلدیرشد و تول

مراجعه  UNFAO ،World Livestock 2611 23. )به ندینمایفراهم م

 (دیکن

خاطرنشان  ونیفرنس ی. همان طور که گر192به  دینگاه کن نی؛ همچن166 سهیمارکس، گروندر 53

. به شودیم یناش« احشام - cattle»از  «هیسرما - capital» یکلمه یشناختشهیاصل ر کند،یم

Francione 35 به بحث  نی. همچندیمراجعه کنCheryl I. Harris عنوان استفاده از برده به یدرباره

 .دیتوجه کن Harris 1726در  پول رایج

 :دیگوی. مارکس م174 سهیمارکس، گروندر 54

ها آن از یمساو ریکه مقاد یطورهستند، به کسانی تیفیبها از نظر کفلزات گران

 م نشود.فراه گرانیبر د یکینیا حیترج یبرا یانهیباشد که زم کسانیآنقدر  دیبا

. ستین طورنیغالت ا یمساو ریگاو و مقاد یمثال، در مورد تعداد مساو یبرا

 )همانجا(
 166همانجا،  55

درک ارزش  یرا دارد که برا تیمز نیا نیکه پول همچن کندی. مارکس در ادامه اشاره م231همانجا  56

دان انباشتن گوسفن است. رهیو غ ژهیو یبه انبارها ازیانباشت غالت ن یبرا ندارد: یبه مهارت خاص یازین

است.  رهیو غ تیمستلزم روابط سلطه و تبع نیزم ای. انباشتن بردگان شودیدست چوپان انجام نمجز به

 (.233) «کندیمعاف م هانیثروت مرا از تمام ا یعموم یندهنمای عنوانبه پول[ …]

 211-12همانجا،  57
عملکرد  هنکیبر ا یباتلر مبن تیجود شنهادیدر همان پوشش مبدل، پ میبتوان ه،یبه عنوان حاش دیشا 58

آورد است که در برابر بر یاثر» ،یتیجنس یارزش ستمیس کی یمحصوالت ماد ری( و سایپوشدرگ )مبدل

 See Butler, “Critically” 29. See also.میکن ریرا دوباره تفس «کندیو محاسبه مقاومت م

idem, Gender 186–87. 
59 Dutkiewicz 361–62 
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66 Marx, Grundrisse 262 

 :یکامل به زبان آلمان ادداشتی 61
In gewisser Art geht’s dem Menschen wie der Ware. Da er weder 

mit einem Spiegel auf die Welt kommt noch als Fichtescher 

Philosoph: Ich bin ich, bespiegelt sich der Mensch zuerst in 

einem andren Menschen. Erst durch die Beziehung auf den 

Menschen Paul als seines- gleichen bezieht sich der Mensch 

Peter auf sich selbst als Mensch. Damit gilt ihm aber auch der 

Paul mit Haut und Haaren, in seiner paulinischen Leiblichkeit, 

als Erschei- nungsform des Genus Mensch. (Marx, Das Kapital 

19 n. 18) 

 
62 Irigaray, “Women” 176–77 

33.  On resistance, see Hribal, “Animals; idem, Fear. See also Kowalczyk 
 Hawkesburyاز   یلمیف ا،یساوت ولز استرال ویدر ن Animal Liberation، 2612 هیدر فور 64

Valley Meat Processors  درWilberforce ظاهراً »که  یگوسفندان دادیمنتشر کرد، که نشان م

 شود. Cubbyو  Rosenbergرجوع به .« شوندیشده و پوست کنده م زانیبودند آو اریهنوز هوش

65 61 Pachirat 
 63همانجا،  66

 67همانجا،  67
 گوید:مارکس می 68

مگر  در  کندیآزاد  احساس نم زیچ چیخود را در ه گریانسان )کارگر( د

حداکثر در آراستن  ایمثل  دیتول دن،یخوردن، آشام-خود  یوانیح یردهاکارک

جز  یزیخود را چ گریخود د یانسان یو در کارکردها ره؛یخانه و لباس خود و غ

 (Estranged” 77“). کندیاحساس نم وانیح

 342مارکس، سرمایه  69
 376همانجا،  76

موجود و  یاقتصاد یهاتیدر مورد ارزش در زنان، موقع یگاریریدر واقع، و مطابق با مشاهدات ا 71

 دیاش یمال یدر بازارها یدیبازتول یهاتی( بدن زنان و ظرفیساز)تابع یرسم یساز یینوظهور در کاال

 Cooper andبه  دیمثال رجوع کن یبرا نادر باشد. یِدگیتندرهم نیا یِانسان یارزهااز معدود هم یکی

Waldby; Waldby and Cooper. بر  یکه مبتن یدیاشکال تول یاست که حت دیتأک انیشا

و  دیمصرف بدن، تول یندهاایبر بدن انسان است، که در آن فر قیعم یآمرانه یهاها و نظارتکنترل

ست، تا متفاوت ا واناتیح دی(، با تولیدار)مانند برده شوندیکنترل م یارحمانهیطرز ببه یهمگ دیبازتول

 خوردن است.قابل ییکاال دیتول ،ییغذا واناتیح دیاز تولکه هدف  یحد
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