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پایانی را در اقتصاد ایجاد کرده است. در این زمینه، یسم ستیز رقابتی بینولیبرال

 را اند. این ایدهکردهکید أتمثابه مقاومت بهفعالان بر ارزیابی مجدد تنبلی و انفعال 

های مختلف. این مقاله ، اما به شیوهاندکردهموریتزیو لاتزاراتو و جورجو آگامبن مطرح 

های غیرقابل تحقق در لی به عنوان رهایی از بالقوگیابتدا ارزیابی پیشین تنب

دهد. با این حال، ارزیابی تنبلی ]توسط[ لاتزاراتو به داری مالی را توضیح میسرمایه

یسم، نولیبرال( شباهت دارد زیرا با innovation) یِ نوآورینولیبرالهای نظریه

ه رود، بکنونی فراتر می های آن از وضع موجودپرسونای مفهومِی سوژه را که بالقوگی

کند، بالقوگی یک طور که لاتزاراتو اشاره میگذارد. بنابراین، هماناشتراک می

م، لاتزاراتو یسنولیبرالمنظور ضدیتِ کافی با بهداری نیست. آنتاگونیسمِ نامبهِم سرمایه

رعهده ا بای رداری را به پرسش بکشد. آگامبن چنین پروژهباید نقش بالقوگی در سرمایه

« بالقوگیِنا مثابهبهانفعال »ی کند که فلسفهگرفته است. بخش دوم مقاله استدلال می

 . چیره شودنمایش  یجامعهیسم و نولیبرال بر تواندآگامبن، می

 

گی نشینی و فرسودعقبخیزش اروپایی آینده نه خیزش انرژی، بلکه خیزش کندی، 
 خواهد بود.

 قیام: درباب شعر و مالیهبراردی،  "بیفو"فرانکو  -

 

، تحت فشار قرار فرماخویشبرای بسیاری، تحمل اقتصاد معاصر سخت شده است. 

انسانی خود را در یک محیط رقابتِی فزاینده مدیریت کند )فوکو،  یگیرد تا سرمایهمی

شاند )مالابو؛ ک، بسیاری را به فرسودگی میتعطیلیبی سیاست( و این اقتصادِتولد زیست

و پایان خواب(. رقابت خر أمتداری شعر و مالیه؛ کری، سرمایه یراردی، خیزش: دربارهب

بار )لیوِنز و کنیس، محدودیت های اقتصاد سبز( و پیامدهای محیط فاجعهرغم زیستبه

اجرا؛ استیگلر،  یشود )ارنبرگ، فرقهوقفه میروانی، منجر به رشد اقتصادی بی

بر ارزیابی مجددِ بطالت، واکنش نشان کید أتتِ معاصر با های مقاومریزی(. جنبشبرون

گروپ، مانیفست علیه کار؛ -دهند )استیلینوویچ، در ستایش تنبلی؛ کرایسسمی

 پساکارگرگرایانهمحبوبیتِ امتناع و خروج از کارِ  شوکائیتیس، آموزش کار نکردن(.

 داده شده است. )هارت و نگری، امپراتوری؛ تیلر، امتناع از کار( تا حدی توضیح
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من بر دو طرفدار امروزِی انفعال تمرکز دارد: موریتزیو لاتزاراتو و جورجو  یمقاله

ز همه اکنم، زیرا روایت وی آگامبن. ابتدا استدلال لاتزاراتو در مورد تنبلی را ترسیم می

همخوانی دارد « مارکسیسمِ ضد کار»امتناع از کار در  یخطابهتر است و با شهودی

یسمِ معاصر برخی از اشکال نولیبرال(. لاتزاراتو معتقد است که 2 .صر، امتناع از کار )تیل

گزیند. بازارهای مالی زندگی را به روش غیردموکراتیک به زیان دیگر ]اشکال[ برمی

نبلی ت«. اعتباری ندارد»ست و کدام زندگی ماندنی یگیرند که کدام شیوهتصمیم می

 های جدیدکند و در نتیجه امکان راهاین مکانیسم را مختل میعنوان امتناع از کار، به

ه شود کای می. لاتزاراتو سپس خواستار جامعهگشایدمیداری را زندگی خارج از سرمایه

 .، نه امور مالیگیری کندمحتوای زندگی تصمیم یدرباره انسان در آن

کنم تا اشکالات نمایش استفاده می یدوم، من از توصیف آگامبن در مورد جامعه

راحتی هببحث لاتزاراتو را نشان دهم. اولین مورد، ترویج تنبلی توسط لاتزاراتو است که 

 یترشود. این قرابت مشکل عمیقمثابه نوآوری ادغام میبهی از بالقوگی نولیبرالدر درک 

ی را کتیویته و بالقوگمعنای سوبژ رادیکالکند، این که لاتزاراتو به طور را منعکس می

( impotentialityی نابالقوگی )نظریه یکشد. این نقد منجر به توسعهبه پرسش نمی

شود. من عنوان شکلی از مقاومت انفعالی میبه( آگامبن inoperativity) عملیبیو 

یعنی تعلیق واقعیت با  -عنوان درجه اول نابالقوگی بهمقاومت آگامبن  یابتدا نظریه

دهم. با ی هیچ کاری نکردن را مورد بحث قرار می(ی فعالانهperformance)اجرا

نمایش جذب  یاین حال این نابالقوگی، درست مانند تنبلِی لاتزاراتو توسط جامعه

است. در نتیجه آگامبن ]این[ کاربست را با معرفی نابالقوگِی  تأثیرشود و بنابراین بیمی

 کند.یتکرار م عملبی برای ترسیم شکل زندگی« عیتتعلیقِ واق»درجه دوم یا تعلیقِ 

 

 یبالقوگ ییِرها مثابهبه یتنبل: لاتزاراتو

 ممکن کِ یردموکراتیغ استِیس همچون یمال سمِیبرالینول

 در مورد اشکند که در آثار اولیهای شروع میبالقوگی ی( از فلسفه2002لاتزاراتو )

نیتسی تشکیل شده است که مونادهای لایب. جهان از تکوین پیدا کردگابریل تارد 

موناد به خودی خود دارای یک » های ممکن هستند.هریک دارای ظرفیت اختراع جهان
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های آل، یک نیروی درونی است که منبع تغییرات خود، خلقِ حالتعنصر تکوینیِ ایده

فاصله نیتس (. با این حال، لاتزاراتو از لایب00« )های خاص خود استبودن و جهان

کند و نیتس، خدا در آغاز بهترین جهان ممکن را انتخاب میگیرد. برای لایبمی

کند. اما از نظر لاتزاراتو، قلمرو محکوم می نیستیها[ را به ها ]دیگر جهاندیگری

های ممکن با جهان واقعی همزیستی دارند. نه خدایی متعال، بلکه تعامِل جهان

گیرد که کدام جهان به واقعیت طور مداوم تصمیم میبهماندگار بین دو موناد درون

ماند. از این رو جهان نه یک هماهنگی از شود و کدام یک بالقوه باقی میتبدیل می

ی الهی، بلکه چندصداییِ چندین نیروی مستقل است که خود را با سایر شدهتعیینپیش

 کنند.نیروها هماهنگ می

(، هر سیستم اجتماعی فقط یک 11ها، صفحه ها و ماشینلاتزاراتو )نشانه یبه گفته

های دهد که برخی از شیوهای ساختار میماشین انتخاب است که واقعیت را به گونه

داری، رفتار سرمایه یکند. در جامعهشود و برخی دیگر را حذف میزندگی را شامل می

شود. برای یم بازداشتهیا  برانگیختهرمایه، بسته به ظرفیت آن برای انباشت بیشتر س

ی مالی ضروری است )لاتزاراتو، حکومت مدلِ سودآوری نولیبرالِ معاصر، هژمونی سرمایه

(. به جای استثمارِ نیروی کار از طریق سود که تولید کالاهای 212کردن با بدهی صفحه 

اد کند. پول ایج دلِیماً از تواند پول بیشتری را مستقطلبد، منابع مالی میمصرفی را می

یسمِ مالی به جای مطابقت با خط تولید مونتاژ، نولیبرالشود که باعث می این امر ظاهراً

ودن فرد ببهسازیِ تفاوت گشوده باشد، زیرا سود بیشتر به منحصر به سمت بهینه

-252سیاست، صفحات طور که فوکو )تولد زیستانسانی بستگی دارد. همان یسرمایه

های تفاوت سازی سیستمبهینه در افق این تجزیه و تحلیل، ما شاهد...»( نوشت، 60

 هایماند، که در آن افراد و عملهستیم که در آن زمینه برای فرآیندهای متغیر باز می

گذارد، ب تأثیراز آنکه بر بازیکنان  شوند، که در آن این بازی بیش]در[ اقلیت تحمل می

های این انحراف از هنجار مجاز است زیرا فرصت«. گذاردمی تأثیربر قوانین بازی 

 کند.گذاری جدیدی را فراهم میسرمایه

گیرد که در آن های ممکنی را به کار مییسم مالی در نتیجه سیاستنولیبرال

گیرد، تصمیم زنند. مالیه جای خدای لایب نیتس را میبازارهای مالی حرف آخر را می

کند )لاتزاراتو، ها را حذف مین بهترین است و سایر جهانگیرد که کدام جهامی
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های زندگی تبدیل (. این به استانداردِ ارزیابی شیوه25داری صفحه های سرمایهانقلاب

طرف نیست. لاتزاراتو )حکومت کردن با بدهی، شود. این عملیات از نظر سیاسی بیمی

میت مردمی مشروط است، زیرا حاک»نامد: ( حتی آن را غیردموکراتیک می100صفحه 

المللی است که هر بین[ بازار و بنگاهِ مالیِ حاکمیتِ یِأرتنها رأیی که اهمیت دارد، ]

 the سیاسی خود را از طریق بازار سهام و اختلاف قیمت) ی، ارادهطور همزمانبهروز و 

spreadاین[ ایده صورت شهودی دموکراسی را به عنوان هاگر ما ب«. دهد( نشان می[

 خاص هستند نیز باید در ایجاد آن مشارکت یتعریف کنیم که کسانی که تابع یک قاعده

گیری در مورد اقداماتِ ریاضتِ گاه قدرت بازارهای مالی برای تصمیمداشته باشند، آن

داری اقتصادی یا زنده ماندن تصمیمات سیاسی، غیردموکراتیک است. برخلاف سرمایه

ود شخود غیردموکراتیک بود، روابط مالیِ سلطه، غیرشخصی می صنعتی که در نوع

شناسایی افراد قابل راداری سنتی (. سرمایه21ها صفحه ها و ماشین)لاتزاراتو، نشانه

گو پاسخغیر گرانِ مالیِمعامله راداری مالی ، اما سرمایهکردندمیاداره 

(unaccountableو الگوریتم )یک  همچون. اگر سرمایه دکننیماداره  ایهای رایانه

 deus مالیهکند، در این صورت نیتسی عمل و بهترین جهان را انتخاب میخدای لایب

absconditus (است.پنهانی خدا ) 

تفاوت است، شده بیمعامله ایپایههای از آنجا که معاملات مالی نسبت به دارایی

(. 121 .ص ،حکومت کردن با بدهی شود )لاتزاراتو،زندگی جاری تهدید می یشیوه

یرد، گاصلی ارزیابی در نظر می معیارعنوان بهداری، سودآوری را ماشین انتخاب سرمایه

ارزش پولی مستقیم  کهولو آن باشدها ارزشمند که ممکن است برخی فعالیتدرحالی

بر  ادبیات، هنر و فلسفه یبه عنوان مثال، طرفداران علوم انسانی از مطالعه تولید نکند.

اما این ادعاها در ارزیابی مالی مطرح  کنند )ناسبام(،اساس ارزش ذاتی آن دفاع می

های مختلف از طریق معادل پولی دارد دارایی ینیستند. معاملات مالی نیاز به مقایسه

ازار آزاد ب بنابراین پذیر است.تقلیل زاعامل برونو سایر اشکال ارزش یا به پول یا به یک 

دهد. ترین نتیجه را از نظر دموکراتیک ]بودن[ ارائه نمیترین یا مطلوبلزوماً عادلانه

نی شده بیدر نقل قول فوکو پیش کهتفاوت پلورالیسم و ها از نولیبرال یبرخلاف وعده
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توان از آنها درآمدزایی کرد و پذیرد که میهایی را مییسم تنها تفاوتنولیبرالاست، 

 ها واهی است.سازی تفاوتبراین بهینهبنا
کند تا به طرز موجهی از بدهکاران عنوان ابزار اصلی برای طلبکاران عمل میبهبدهی 

زندگی معتبر و سازنده را مطالبه کنند )لاتزاراتو، ساخت انسان بدهکار  یخود شیوه

فرهنگی  یاصطلاح کلیدی در نظریه 50؛ تیم کریستینس، بدهی. در 22-01صفحات 

 یکند، بانک در ازای نرخ بهرهمعاصر( هنگامی که کسی درخواست وام مسکن می

کند. این بانک با کنترل رفتار مشتریان تر، شیوه زندگی خاصی را درخواست میپایین

سسات ؤمبه همین ترتیب،  رساند.خود، ریسک عدم بازپرداخت خود را به حداقل می

بدهکار اصلاحات ساختاری  کشورهایللی پول از المدهنده مانند صندوق بینوام

های جسمی و روحی خود کار کنند و از این افراد فراتر از ظرفیت در نتیجه،خواهد. می

 گناهاجرا(.  یرو یک منبع اضطراب، افسردگی و فرسودگی است )ارنبرگ، فرقه

ظاهراً اشتباه در انتخاب  .است شده جیبس یمدارحکومت نیا هیتوج یبرا یاتیاخلاق

زندگی  ینولیبرالزندگی، اشتباه بدهکار است نه در دستگاهِ انتخابی که اشکال  یشیوه

شکایات ]به این ترتیب[ به جای روابط قدرت، علیه خود معطوف »کند. را تجویز می

افراد از ناتوانی خود در کار . (181)لاتزاراتو، حکومت کردن با بدهی صفحه « شودمی

هایی کنند. فقط تفاوتها شده انتقاد میهایی که باعث رقابت آنرقابتی به جای سیاست

ی باید های غیرمالمالی تبدیل شوند مجاز هستند، بنابراین تفاوت رانتتوانند به که می

تنها دانش و اطلاعات بلکه نهای خط مونتاژِ نشانه»در جهت سازگاری، نظم گیرند. 

 «کندمراتب را نیز تولید میسلسلههای رفتاری و تسلیم شدن در برابر ها، کلیشهنگرش

 (.11صفحه  هاها و ماشین)نشانه

 

 منطق مالیهاز گسستن 

برای بسیج  بدیلیبه منظور ابداع  ،(5لاتزاراتو )مارسل دوشان و امتناع از کار، صفحه 

 یایده آورد.امتناع از کار روی می یکارگرگرایانهرژی، به تاکتیک ان ینولیبرالهمگانی 

کند، اما زندگی همواره خودبسنده می کشیبهرهاصلی این است که سرمایه از زندگی 

خواهد، توانایی دارند. ساخت ها میها بسیار بیشتر از آنچه سرمایه از آناست. بدن
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داری، های سرمایهگیرد )انقلابهای احتمالی از تعامل مونادها سرچشمه میجهان

کند خلاقیت (، که سرمایه به عنوانِ فقط یک نیروی خارجی سعی می5-02صفحات 

قوگی برای بال یمانع صرفاًآن مونادها را برای منفعت خود تصاحب کند. بنابراین سرمایه 

 است.

(، عمِل تنبلی زندگی 26لاتزاراتو )مارسل دوشان و امتناع از کار، صفحه  یبه گفته

های کند و درنتیجه بالقوگیی تولید جدا میدارانههای سرمایهرا از خواسته

از  "رتغنی"ای مقایسهعمل تنبل به طور غیرقابل»کند: اد میی قبلی را آزمسدودشده

توان آنها را به تولید هایی است که نمیدار است، زیرا دارای بالقوگیعمل سرمایه

شود که باید آن را بسازیم، اقتصادی تقلیل داد، اما این به شدنِ نامعینی گشوده می

اقیت در خل یرشناسی، تنبلی را با تجربهلاتزاراتو از منظر پدیدا«. اختراع و حفظ کنیم

های خود را ترین ایدهعنوان مثال، برخی از افراد درخشانبهداند. اوقات فراغت برابر می

دهند. هنگامی که ذهن بلکه شب، هنگام خوابیدن در رختخواب ارائه می ،نه هنگام کار

جهات  یکارکرد در همهشود، افکار بدون نگرانی از ای خاص رها میاز خدمت به وظیفه

ها آزاد است. این اوقات فراغت به ما زنند. تخیل برای گردش در میان ایدهپرسه می

کند، چه شده کار نمیتعیینی از پیشدهد که وقتی ذهن برای یک پروژهنشان می

نیست،  آوررو تنبلی صرفاً نفی وضعیت کنونی و یا کاری کسالتاینای دارد. ازتوانایی

ین روند. اکه از وضعیت واقعی امور فراتر می ی استهای ناهمگنمعرفی بالقوگی بلکه

خلاق و در عین حال تحقق  یپتانسیلتا  شودمنکر می ]امر[، ساختارهای هویت فعلی را

خطاب به قدرت، دیگر نه خروج برای یک ستیز دیالکتیکی « نه. »را آشکار سازدیافته ان

 (.12داری صفحه های سرمایه)انقلاب «بلکه گشایشی است برای یک شدن

، دوشان 1220ی تنبلی برای لاتزاراتو، مارسل دوشان است. در سال فیگور نمونه

های ( نقاشی را متوقف کرد و با تجلیلِ تنبلی و ایجاد هویت161)دوشانِ نشانه، صفحه 

یت او شخصعنوان مثال، بهمتعدد برای خود، زندگی خود را به یک اثر هنری تبدیل کرد. 

(. امتناع 51را ساخت و برخی از آثار خود را با آن نام امضا کرد ) ،یهودی یرُز سلوی، زن

های کار مولد، این فرصت را به او داد ی وی از تسلیم شدن در برابر خواستهسرسختانه

توضیح دهد.  شدآشکار نمیهایی از خود را که در غیر این صورت ها یا جنبهتا هویت
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سازی تبدیل شد: دوشان به جای این که به سوژه-رو هنر به ابزاری برای خودایناز

جامعه یا سرمایه اجازه دهد تصمیم بگیرد چگونه زندگی خود را شکل دهد، معیارهای 

ای هداری به نفع روشخود را برای ارزیابی زندگی توسعه داد. ماشین گزینشِ سرمایه

 جدید و ناهمگنِ گزینش مختل شد.

(های دوشان بخشی از این پروژه هستند. بر اساس ready-madesآماده)-حاضر

زدایی در هنر پس از نظری رابرتز )ناملموس بودن فرم: مهارت و مهارت-تفسیر کاری

زدایی در هنر ها دیالکتیک مهارت و مهارتآماده-(، حاضر28-81آماده، صفحات -حاضر

داری تمایل دارد که کنند. سرمایهمیداری را آشکار و درنتیجه تمام تولیدات سرمایه

ها را به حداقل برساند، کارگران را به لحاظ تکنولوژیک به نحوی که نیروی مقاومت آن

یاز ن تر ماهرداری به کارگران کمتولید سرمایه یزدایی کند. هنگامی که شیوهمهارت

-ارند. حاضرتری دزنی کمشان، قدرت چانهبه دلیل تغییرپذیری آنانکند، پیدا می

 رهاشدنکنند اما آن را به های دوشان این فرایند را برای هنرمند تکرار میآماده

طور که همه دهند. همان( انسان پیوند میtotipotentiality) «بالقوگی مطلق»

های توالتتوانند توانند کارهای استاندارد را در خط مونتاژ انجام دهند، همه میمی

-و آن را به عنوان یک هنرِ حاضر نندکخریداری ل دوشان را ی مارسحاضر و آماده

آماده نمایش دهند. در هنر سنتی، بالقوگی مطلق انسان در یک مهارت خاص که نیاز 

زداییِ دوشانی اقتدار هنرمندِ ماهر که مهارتبه آموزش دارد، تنظیم شده است درحالی

زداییِ ناشی از مهارت (. با این حال، برخلاف بیگانگی116کند )را تضعیف می

کردن و رهایی پتانسیل نیروی انسانی  دوشان با هدف دموکراتیزه یداری، پروژهسرمایه

انتخاب  دلخواهبه جا که مادهاز هنرهای ماهرانه و نظم هنری انجام شده است. از آن

های فنی یا فضیلت هنری نیست )مارسل دوشان و امتناع از شود، نیازی به مهارتمی

شود که در یک اثر هنری ای نمی(. محصول نهایی منجر به نبوغ خلاقانه21کار صفحه 

 یکاری دوشان را در انتخاب مادهشود، بلکه در عوض تنها کمبه نمایش گذاشته می

عنوان انفعالِ بهگذارد اما نه آماده تنبلی را به نمایش می-دهد. حاضرخود نشان می

تواند که بالقوگی انسان دیگر تابع نظم و انضباط فنی نباشد، می کاملاً منفی. هنگامی

 آزادانه اشکال جدیدی از زندگی را توسعه دهد.
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ای هنرمند نابغه یها با تقویت عنصر غیرشخصیِ تولید هنری، اسطورهآماده-حاضر

ر پا برد، زیشده، به شکلی در موضوع پی میتعیینا که به عنوان یک نفس از پیشر

کنند )رابرتز صفحه آثار هنری را نمایان می یگذارند. آنها کار غیر هنری پشت همهمی

دهد که چه کسی داند یا اهمیتی نمیکس نمیهای کلاسیک، هیچ(. در نقاشی121

های دوشان فوراً آشکار است که نیروی آماده-ی حاضررنگ و بوم را ساخته است، اما برا

غیر هنری در خلق اثر هنری نقش دارد. برخوردهای اجتماعیِ پیشاذهنی، آثار هنری 

کند. ( عمل میmedium) میانجی همچون کند و مارسل دوشان فقطتولید می

ی برای جایشود تا شده تهی میتعیینبنابراین هویت هنرمند از هرگونه ویژگی از پیش

 سفیدهای جدید ایجاد شود. مارسل دوشان زندگی خود را به یک بوم تولید هویت

ود های ختوانند داستانکند که بر روی آن نیروهای پیشاذهنی متعددی میمیتبدیل 

 را بنویسند.

(، این امر در نهایت به 22)مارسل دوشان و امتناع از کار صفحه  لاتزارتو یبه گفته

 یشود. آثار هنری دوشان تکرار یک تجربهمیمنجر ها ارزش یهمه تغییر ارزش

 مشابهی تنبلیِ یتوانند به حوزهسوبژکتیوِ منحصر به فرد است که از طریق آن، عموم می

(. هیچ ارزش از 21های خود دسترسی داشته باشند )برای توسعه سوبژکتیویته

انند مهارت هنری یا ارزش پولی ای برای قضاوت در مورد اثر هنری مشدهتعیینپیش

گذاری به شود مخاطبان استانداردهای خود برای ارزشوجود ندارد. این امر باعث می

دوشان عمداً یک ابژه را از حالت  آثار هنری و در نتیجه زندگی خود را توسعه دهند.

ابژه دهد تا امکانات جدید آن کند و آن را در موقعیت جدیدی قرار میمتداول خارج می

اندیشند در نظر بگیرد. بنابراین طرحِ تنبلی لاتزاراتو که در باب آن میرا و زندگی افرادی 

 «های غیردموکراتیکِ ممکنِسیاست»کند: یسم مالی را رفع مینولیبرالعدالتی دو بی

 آن و اتکا به بدهی و گناه.
یک سیاست غیردموکراتیکِ ممکن است،  نولیبرالداری اولاً اگر مشکل سرمایه

تنبلی دوشان یک شکل کافی از مقاومت است، که وضعیت کنونی امور را با 

سازی نشان دهد. سوژه-های جدیدی برای خودگسلد تا راهاستانداردهای ثابت خود می

تا استانداردهای خود را برای کنش ارزشمند در  داردوامیها مخاطبان را آماده-حاضر
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بخشد. سوژه نباید محصول بگیرند، بنابراین آنها را از منطق مالیه رهایی می نظر

های (ای برای مونادهایی است که شیوهmediumتصمیمات مالی باشد، بلکه میانجی)

ه کند که جهان بکنند. از این رو تنبلی این ایده را مختل میجدید زندگی را ایجاد می

ی در مورد بهترین جهان ممکن نیاز دارد. استاندارد گیری متعالی برای تصمیمیک نمونه

 .خود مردم تعیین شود دستبهها در یک موناد متمرکز نیست بلکه باید ارزیابی جهان
شود زیرا مردم را به استانداردهای دوم، بدهی باعث ایجاد احساس گناه می

رانجام د. زندگی سکنارزشِ اعتبارات تسلیم می یشده در زمینهتعیینغیرممکنِ از پیش

 ود.ششده تبدیل میتحمیل-خودبر به نبردی علیه استانداردهای اجراییِ غیرواقعیِ 

کند و بنابراین با تمام احساساتِ تنبلی این استانداردها را به خود زندگی منتقل می

 "اتاخلاقی"تر از همه علیه مبارزه علیه اقتصاد بدهی و مهم»کند. عدم کفایت مبارزه می

اه آن، که در نهایت یک اخلاقیات ترس است، همچنین مستلزم نوعی تغییر سوبژکتیوِ گن

(. تنبلی، با رد قدرت 162)ساخت انسان بدهکار صفحه « گناهی دومبی خاص است...

کند زیرا هیچ معیار گناهی را دوباره مطرح میعنوان خدای لایبنیتسی، بیبهمالی 

د. تنها هنجارهایی که چنین موجوداتی از آن تحمیلی خارجی علیه گناه وجود ندار

 کنند هنجارهای خود موجودات هستند.پیروی می
 

 ینابالقوگ یاجرا مثابهبه انفعال: آگامبن
خود در  یمقاله نوشتپی( در 28)مارسل دوشان و امتناع از کار صفحه  لاتزاراتو

گیرد. در این فاصله میآگامبن « ناکارایی»از مفهوم  صراحتبهمورد مارسل دوشان، 

 یکنم که لاتزاراتو در مورد این ناهمانندی حق دارد اما این نظریهبخش استدلال می

لاتزاراتو است. ابتدا برخی از مشکلات را در شرح لاتزاراتو  یناکارایی آگامبن برتر از نظریه

د، که گذارمی داری معاصر را به اشتباه به نمایشکه او سرمایهکنم: یعنی اینآشکار می

ای در مورد یِ نوآوری ادغام شود و نقد اساسینولیبرالهای دهد در جشنبه او اجازه می

وان عنبهنمایش را  یی آگامبن درمورد جامعهسازی ندارد. سپس نظریهبالقوگی و سوژه

کنم. دومین عنصر، ]یعنی[ نقد داری معاصر پیشنهاد میتری از سرمایهتوصیف مناسب

 مثابههبنابالقوگیِ آگامبن  یسازی، در عوض من را به نظریهلاتزاراتو بر بالقوگی و سوژه
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دهد. من بین نابالقوگیِ درجه یک و درجه دو تمایز قائل می شوم تا مقاومت سوق می

 شرایط امکان مقاومت را نشان دهم.

 

 شینما جامعه مثابهبه معاصر یدارهیسرما
ه در ک وضعیت استثنایی( بیشتر به دلیل نقد حاکمیت)هوموساکر،  جورجو آگامبن

 داری )توسکانو، مدیریت الهی:شود تا سرمایه، شناخته میپردازی کردهنظریه شآثار

اظهارات انتقادی در مورد پادشاهی و شکوهِ جورجو آگامبن؛ وایت، فاجعه و رستگاری 

ده از حیات شکند که ایجاد یک شکل اجتماعی(. آگامبن استدلال می121صفحه

(bios) ( همیشه مستلزم حذف کامل حیاتِ طبیعیzōè)  است. در ابتدا، قانون و

انسان به « bios»دو واقعیت کاملاً جدا از یکدیگر هستند، اما در داخل  (zōeحیات )

یعنی، برای دستیابی به حیات خوب در  -شود (، مقرر میergonیک کار یا وظیفه )

 یبالقوگی خاصی استفاده کرد. با این حال، حیات طبیعی بسترداخل آن اجتماع، باید از 

کند. حیات طبیعی در ضروری برای حیاتِ خوب در شهر است، اما در آن دخالت نمی

د وشآن شامل  است ی روابط قدرت است. این که چه کسی شایستهاول، ابژه یدرجه

ات تا حقوق موجود بستگی به اختیار حاکم دارد، که بر وضعیت استثنایی سلطه دارد

اش محروم کرده و به «بایوسی»های زنده را تعلیق کند، و در نتیجه آن را از ویژگی

 تقلیل دهد.« حیات برهنه»

 تأثیرشدت تحت بهشود، آگامبن داری معاصر میاما وقتی صحبت از سرمایه

ر ؛ ابوت، فیگو 58–120گی دوبور است )وایت، فاجعه و رستگاری « نمایشِ یجامعه»

نمایش(  ی)جامعه . دوبور1(2–120شناسی سیاسی این جهان: آگامبن و پرسشِ هستی

                                                      

( اشتراک وجهی را میان 8-221داری، بارکان )استفاده فراسوی ارزش: جورجو آگامبن و نقد سرمایه -1

ر دو زبانِ هانگارد. او بر این واقعیت تأکید می کند که ی نمایش مسلم میوضعیت استثنایی و جامعه

پیروی می  کاتر )امپراتوری آنتروپیک(مورد به وضعیت نابالقوگی تقلیل می یابند. در این ادعا من از دی

ی نمایش در فضاهای کنم که تفاوت وجود دارد، نخست به این دلیل که وضعیت استثنایی و جامعه

عنوان یک نمایش و یک جغرافیایی مختلف محدود شده اند. منطقی است که یک مرکز خرید را به

عنوان یک وضعیت استثنایی توصیف کنید، اما نه برعکس. ثانیاً، آگامبن غالباً از اردوگاه زندان را به
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 جا پیش رفته است که ارجاع به هر واقعیتیکند که فتیشیسم کالایی تا آناستدلال می

ها به دو بخش ارزشِ استفاده و معنا شده است. ابژهای، بیفراتر از تصاویرِ ارزش مبادله

د، که مورد دوم کیفیت ظاهری مستقلی از ابژه است، حتی اگر شونمبادله تقسیم می

د بدون شومحصولِ کار انسانی باشد. از این رو، این ابژه به یک تصویر از خود تبدیل می

(. به عنوان مثال 16هدف، ای به آفریننده یا ارزش استفاده )وسایل بیگونه اشارههیچ

دهد که برای کارگری که آنها را ارائه مییک مرکز خرید، کالاهای خیالینِ متعددی را 

(. 122رسد )وایت، فاجعه و رستگاری ( به نظر میexternal) کند، بیرونیمصرف می

ها برای مهم نیست که ابزارهای موجود در فروش مفید هستند یا خیر. جادوی آن

 یکند که همهنمایش تا حدی این حرکت را تشدید می یشان کافی است. جامعهفروش

 .)دوبور، جامعه نمایش بخش چهارم( شوندگری میروابط انسانی با تصاویر میانجی

ای وجود ندارد، فقط تصاویری دلربا از کالاها دیگر هیچ واقعیت مستقیم تجربه شده

 وجود دارد. 

 مثابهبهداند که جهان با کالاها معنا می بدان( این را 81ها شکنیآگامبن )حرمت

قدر داری اینمکتب سرمایههای سازوبرگسازوبرگاگر »شود: یوسایل ناب پر م

کنند، گذار هستند، به این دلیل نیست که آنها بر اساس رفتارهای اولیه عمل میتأثیر

کنند، یعنی بر اساس است که آنها بر اساس وسایل ناب عمل می از آن روستبلکه 

اند. در منتهی الیه خود، انتها جدا شدهای تا رفتارهایی که از خود و بنابراین از هر رابطه

پیکر برای به چنگ آوردن وسایل غول سازوبرگداری چیزی نیست جز یک سرمایه

در معنای دیگر به هدف خاصی اشاره ندارد. به عنوان « وسایل ناب»اصطلاح «. ناب

ند، کمثال، حرکات دست که با یک سخنرانی همراه است، اطلاعات خاصی را منتقل نمی

 ایوس،شود. اگر هر نوع بدهد، فقط ارتباط برقرار میبلکه فقط قابلیت انتقال را نشان می

کند، وسایل ناب این منطق را با ها و چیزها تعیین میخاصی را برای انسان یحرفه

                                                      

قوگیِ کند اما نه صریحاً علیه سرمایه. نابالعنوان شکلی از مقاومت در برابر حاکمیت استناد مینابالقوگی به

چیزی جز »تهی پنهان است. بنابراین این نمایش نه ی نمایش در پشت سخنان ارتباطات در جامعه

دهد. ( بلکه بیشتر توانایی برقراری ارتباط را نشان می221)بارکان، همان « ناتوانی در برقراری ارتباط

دهد. تنها یک نابالقوگیِ درجه اجرای سخنان تهی، ظرفیت آن را در معنای هر چیزی را داشتن نشان می

 ناتوانی در صحبت کردن، این تصویر صاف را مختل کند )به پایین مراجعه کنید(.تواند با افشای دوم می
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 کنند. یک ژستخاص، مختل نمی ینشان دادن چیزی جز پتانسیلِ داشتن یک حرفه

(gesture ،معنی خاصی ندارد )ای بدهد. با تعلیق هر کارکرد تواند هر معنیاما می

 کنند.خاص، وسایل ناب پتانسیل معانی متعدد را حفظ می

برد. کالاهایی که صرفاً تصاویری از چندین نمایش از وسایل ناب بهره می یجامعه

به جای  شوند.دهند جایگزینِ کالاهایی با عملکرد مستقیم میکارکرد بالقوه را نشان می

اختصاص کارکردهای خاص به کالاها، این نمایش است که آنها را در حالت بالقوه نگه 

شود که محصولات دیگر تصور نمی» 1.کنددارد و هر فعلیت خاصی را معلق میمی

ر دعنوان محصولات بههای تغییرناپذیر با ارزش مشخص هستند، بلکه دارای ویژگی

خدمات با ارزش  یاحتمالیِ بالقوه و قادر به ارائه، مستعد تمامِ تغییرات شرف تکامل

 «ندکتولید مادی عمدتاً به عنوان پشتیبانی از توزیع خدمات عمل می افزوده هستند.

های امروزی به جای این عنوان مثال، در رسانهبه(. 25)ماراتزی، نارساخوانی و اقتصاد 

د استفاده قرار گیرد، معنای که زبان برای اهداف خاصی مانند گردشِ پروپاگاندا مور

                                                      

( 10-152)صفحات « دژاوو و پایان تاریخ»( و 60-52)صفحات « گرامرِ انبوه خلق»پائولو ویرنو در  -1

 بلکند که سرمایه داری از قدهد. او استدلال میارائه می داری نمایشای مشابه در مورد سرمایهنظریه

همواره در قالِب نیروی کار، بالقوگی را کالایی کرده است. دومین ]نظریه[، ظرفیت بدنِی انسان برای 

ِت ظرفی»ای که هرگز حاضر نبوده، اما به هر اکنونی با ش است، محلی شده در گذشتهینتولید و آفر

این سلب مالکیت از نمایش فرم خاصی است که امروزه  یزند. جامعهخود دامن می« تحریک امر جدیدِ

تولید صنعت فرهنگ را بر اساس زبان و ارتباطات به کل  ییازد. این شیوهبالقوگیِ بدنی به آن دست می

کالای  عنواندهد. در نتیجه این، بالقوگیِ نامعین ویرتویی را برای تبیین ]آن[ بهاقتصاد گسترش می

به روی سطح »نمایش از این رو همچون  یداری سنتی، جامعهدهد. برخلاف سرمایهغالب ارائه می

(. )دژاوو و پایان تاریخ سازدترین پدیداری که برجسته شده، بالقوگی انسانی را می، همچون عینی«آمدن

د. مشابه داناما برعکسِ آگامبن، ویرنو نه نابالقوگی یا انفعال، بلکه کار زنده را شکل مناسب مقاومت می

رود و از این رو که بالقوگی انسان از مرزهای انباشت سرمایه فراتر می لاتزاراتو، او استدلال می کند

،  1221کامل زندگی را بشکند )ویرنو  یهای تحمیل شده بر بالقوگی برای توسعهتواند محدودیتمی

22.) 
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های معاصر آگامبن، رسانه یگفتهبه(. 88ها، شکنیدهند )حرمتخاصی را ارائه نمی

  1.کندکننده معنا را تعیین میای از سخنان تهی هستند که در آن مصرفمجموعه
ن ماشی یک نولیبرالداری توجه است. از نظر لاتزاراتو، سرمایهتضاد با لاتزاراتو قابل

انتفاع، ارزش اضافی را از رفتار واقعی استخراج انتخاب است که با حذف بالقوگِی بی

( 8-162ها صفحات ها و ماشین)نشانه کند. به همین دلیل است که از نظر لاتزاراتومی

دهند. اما ها را با کدهای از پیش موجود مطابقت میها ماشینی هستند که سوژهرسانه

ی بالقوگی را به یک منبع سودآور تبدیل که سرمایه امروز نمایه کندآگامبن ادعا می

د. لاتزاراتو جا باشیسم ممکن است بینولیبرالکرده است. بنابراین ترویج بالقوگی علیه 

های منعطف باید با آنها سازگار گیرد که سوژهبازارهای از پیش موجودی را فرض می

یابند. با این حال، ها مطابقت میو سوژهکند شوند. مالیه رفتار خوب را انتخاب می

یسم، )کاپیتالمپیتر وششومپیتر یویژه نظریهبه، فرماییکاری نولیبرالهای نظریه

کنند. آنها تصویری شدت از این نظرگاه عدول میبه(، 6-81سوسیالیسم و دموکراسی 

، مپیتروشترشومپی یآورند. به گفتهاز بالقوگیِ مشابه با تصویر لاتزاراتو را به حرکت درمی

عوامل اقتصادی نیستند که با شرایط بازار تطابق داشته و به دنبال بالاترین  فرمایانکار

های ریسکی در معاملاتِ گذاریسرمایه متحملاند سود ممکن باشند. در عوض آنها مایل

-10(ی امیدبخش باشند )برکلینگ، خودِ کارآفرین صفحاتِ ventures) پرمخاطره

، شومپیتر(. از نظر 55یسم: اقتدار، حاکمیت و منطق رقابت نولیبرالحدود  دیویس،؛ 1

سانی کنند، بلکه کآنهایی نیستند که با تقاضای بازار فروتنانه رفتار می فرمایانکار

دهند. در های خود تغییر میهستند که این تقاضا را با موفقیت مطابق خواسته

میم لایبنیتس را که تص انهژمونی خدای شومپیتر انفرمایکارشناسی لاتزاراتو، اصطلاح

ی شکنند. آنها انتخاب متفاوتمیزندگی منتفع است یا خیر، درهم یگیرد کدام شیوهمی

                                                      

کند، اما چنین کارکرد خاصی در کنم که کالا برای مصرف کنندگان معنای خاصی پیدا میانکار نمی -1

 فیدسشود. یک تلفن هوشمند به خودی خود یک بوم کالا از پیش تعیین می یحاضر در جهت ارتقاحال 

رای ها بآن را به یک تلفن خاص با کارکردهای خاص تبدیل می کند. تلفن ایکنندهاست، اما هر مصرف

ورد نظر های مکنندگان بتوانند بالقوگیکنند تا مصرفتحقق هرگونه کارکرد، نابالقوگی خود را اجرا می

 خود را انتخاب کنند.
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ر ی مقاوم برای فراتکنند. از این رو، بالقوگیِ سوژهداری تحمیل میرا به ماشین سرمایه

م، بلکه یسنولیبرالنقد لاتزاراتو بر فوری، نه تنها در  یرفتن از مرزهای انباشت سرمایه

 1.یسم نیز پرسونای مفهومی داردنولیبرالیِ خود شومپیترهای در گونه

یل، ی مطابقت دارد )ژشومپیترنیز با روایت  نولیبرالتحقیقات معاصر در گفتمان 

 فرمارکا یشتنخو؛ برکلینگ، نولیبرالهای زیرک: یک ضرورت جدید در حاکمیت بدن

وجود مپذیریِ منفعل در نسبت با بازارهای از پیشیسم نه انعطافنولیبرال(. 101-20

ار خودش را با باز فرماکاردهد. یک بلکه زیرکیِ فعال در تغییر این بازارها را ترویج می

. گذاردهایی را برای ایجاد بازارهای جدید به نمایش میدهد بلکه پتانسیلوفق نمی

نه ماشین انتخاب را به نفع خود تغییر دهند. بنابراین دانند چگوزیرک می فرمایانکار

عنوان بهه بلک نولیبرالثابت دستورات  یعنوان نتیجهبهتوصیف رفتار بازار انسانی نه 

هایی که فاقد هرگونه میل خاص و از این رو چند ظرفیتی هستند، نمایش بالقوگی

اند، اما دارای ندیده تر است. کارگران کارآفرین برای یک شغل خاص آموزشمناسب

                                                      

نولیبرالی و خلاقیت  فرماییتازگی بر قرابِت بین کار( به21-102، صفحاتِ مجمعهارت و نگری ) -1

برای پرورش اشکال جدید  فرماییکنند که بالقوگیِ کاراستدلال می اناند. آننیروی کار اذعان کرده

د اما نولیبرالیسم این بالقوگی را در فیگورِ قهرمان فردِی همکاری در ابتدا در میان انبوه خلق وجود دار

هارت و نگری، این ادغام همیشه متزلزل است  یکند. با این حال به گفتهداری بازیابی مینوآوریِ سرمایه

روند. متأسفانه هارت خصوصی فراتر می یهای انباشت سرمایهزیرا انبوه خلق در هر زمان از محدودیت

ورد نحوه و چگونگی این بهبودی در تاریکی به سر می برند، چرا که پیشاپیش مطمئن و نگری در م

انبوه خلق است و نه برعکس؛ یا اینکه چرا بدیهی  فرمایینولیبرالی مشتق از کار فرماییِهستیم که کار

عنوان به. دگیری را به کار گیرپسهای غیرقابلاست که انبوه خلق قادر خواهد بود میزان زیادی از بالقوگی

( به افزایش افسردگی، خودکشی و اضطراب 5-152مثال، فرانکو بیفو براردی )روح در کار، صفحات 

اره می پایاِن انبوه خلق اشبرای به پرسش کشیدنِ باوِر نگری مبنی بر خلاقیِت بی کارثباتبیکارگران 

هایی دارد. داری محدودیتلاقیت سرمایهبراردی، ظرفیت انبوه خلق برای فرار از بازیابیِ خ یکند. به گفته

ن . کارگراآینددرمیسرمایه  به شمولطور کامل ها، بالقوگِی نیروی کار بهاز این محدودیت گذرپس از 

 لقختوان چنان مجبور به خلاقیت دائمی در کارآفرینی در زندگی خود کرد که برای را می کارثباتبی

ی اساس مانند کارشدت خسته شوند. از این رو دعوت به خلاقیتِ بیداری بهچیزی جدید فراتر از سرمایه

کند، هنگامی که مردم نتوانند از مرزهای انباشت سرمایه فراتر روند، به نفع سرمایه کار که لاتزاراتو می

 می کند.
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« کاره شودفرد باید همه»های مختلف هستند. استفاده در محیطقابلهای مهارت

در  ینولیبرال(. حتی تنبلی بخشی از گفتمان 086اجرا  یدارانهسرمایه ی)میکالی، فرقه

ای در است. به عنوان مثال، نقل قول زیر برگرفته از مقاله فرماییکارمورد نوآوری 

ین ترمهم»تواند توسط لاتزاراتو نوشته شده باشد!: اکونومیست است، اما می یمجله

 های بزرگی از زمان مستمرویژه بخشبهمنبع افراد خلاق، زمان آنها است، 

(uninterrupted؛ و بزرگ)ا کنند بها کسانی هستند که تلاش میترین دشمنان آن

واقع، افراد خلاق ممکن است در زمانی  میل یا جلسات آن ]زمان[ را برهم زنند. درای

ر: در شومپیت)»باشند  هاتریندهند، پربازدهمدیرِ نابلد هیچ کاری انجام نمی که از نگاهِ 

نند همچون کند تا بتواایجاد می فرمایانکارتنبل بودن فرصتی را برای «(. ستایش تنبلی

کالا کنند، بهره جویند. در  توانندهایی که بعدها میها از بالقوگیانقلابی در نوآوری

 .های بدیع استیسم، تنبلی یک عمل پذیرفته شده برای گشودن فرصتنولیبرال

کند، یج مییسم بسنولیبراللاتزاراتو فرد تنبل را به عنوان یک پرسونای مفهومی علیه 

ی است. این ]امر[ تنبلی را به عنوان نولیبرالاما این فیگور ظاهراً خود بخشی از تخیل 

کند که ]تنبلی[ فضای اندازد. لاتزاراتو استدلال مییک دیدگاه انتقادی به خطر می

کند، اما این فضا قبلًا در چارچوب داری باز میخلاقیت را برای مقابله با سرمایه

کنند. مطرح می ، کاربردی شده است. هر دو، تنبلی را به عنوان رهاییِ بالقوگیفرماییکار

ها شرط نولیبرالبرای لاتزاراتو این یک بالقوگیِ غیر انتفاعی است در حالی که برای 

در  1.غیرانتفاعی برای سودهای آینده اًموقتهای بالقوگی ییعنی، توسعه -نوآوری است 

                                                      

ارسل رد مای در مودر مقالهاو لاتزاراتو از این قرابت بین ارتقای بالقوگی و نولیبرالیسم آگاه است.  -1

سازی بالقوگی و ادغام این خلاقیت با سرمایه، مرز ظریفی وجود سوژه-کند که بین خوددوشان، اشاره می

ای قطعی آماده را به یک کالای هنری با ارزش مبادله-دارد. امضا، ابزار ادغام بازار هنر است که یک حاضر

خط کار را به کالایی تبدیل می . دست(20-02کند )مارسل دوشان و امتناع از کار، صفحات تبدیل می

( 6-252داری )صفخات های سرمایهساده است. لاتزارتو در انقلاب توالتکند که ارزش آن بیشتر از یک 

ازی داری بود که نیتوضیحی درباره این مکانیسم ارائه می دهد. در ابتدا، خلاقیت یک فرایند فراسرمایه

ن حال، سرمایه سعی کرد این انرژی را از طریق پارادایمِ نوآوری به سرمایه برای کارکرد نداشت. با ای

داری با ایجاد خلاقیت بر مبنای رشد اقتصادی، ضمن حفظ ماهیت اسرارآمیز خلاقیت، جذب کند. سرمایه
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نهادیِ روش پیش عمیق نهفته است. یپسِ این تجلیلِ متقابل از بالقوگِی مفرط، مشکل

اتو برای مقاومت عمدتاً تصمیم در مورد ارزش زندگی را از بازارهای مالی به مردم لاتزار

بالقوگی، ]یعنی[ هدف این انتقال را به پرسش  یکند، اما او اساسًا مقولهمنتقل می

کند اما باور ندارد که ممکن است را دموکراتیک می« ممکن»های کشد. او سیاستنمی

 ین سیاست وجود داشته باشد.تری مشکلی در ادر سطح عمیق
 

 مقاومت مثابهبه یبالقوگ
بالقوگی  یارسطو، کتاب چهارم، رابطه« متافیزیک» یآگامبن از طریق مطالعه

ر هایی دکند )رجوع کنید به بِرتوزی، اندیشه)دینامیس( و عمل )انرژیا( را مطالعه می

دهم که نه: جورجو می؛ وایت، ترجیح  00-22باب بالقوگی؛ میلز، فلسفه آگامبن 

ها آگامبن، بارتلبی و بالقوگیِ قانون.(. برخلاف رواقیون، ارسطو استدلال کرد که بالقوگی

قط ها فمستقل از تحقق آنها وجود دارند. رواقیون در عوض استدلال کردند که بالقوگی

که ت در تحقق آنها وجود دارد. بنابراین ]در نظر رواقیون[ برای مثال، تنها زمانی که یک

 درستی اشارهبهتوان گفت که قابل اشتعال است. ارسطو چوب واقعاً در آتش است، می

دانیم آن چوب قابل کرد که این امر بسیار دور از عقل است با توجه به این که ما می

 اشتعال است حتی اگر در جلوگیری از آتش موفق شویم.
د. کنبه عنوان یک غیبت درک میبالقوگی نوعی از وجودِ خود را دارد، اما فقط آن را 

عنوان مثال، شخص به طور مستقیم بالقوگِی غذا خوردن را فقط در صورت عدم غذا به

کند تا آن کند. این امر آگامبن را وادار میخوردن )یعنی اعتصاب غذا( درک می

 یاش یعنی نابالقوگی )آدینامیا( بررسی کند. زمانی که فرد]بالقوگی[ را از طریق مخالف

 شود بدوندهد، یک بالقوگی تنها به این صورت ارائه مینابالقوگی خود را نشان می

که از فعلیت خود تهی شود. برای مثال، چیزی که اعتصاب غذا را از کسی که هنگام آن

طور فعال بالقوگِی غذا بهکند این است که اولی خورد، متمایز مینوشتن غذا نمی

کنندگان، خورد. اعتصابغذا نمی صرفاً الی که دومیدهد در حنخوردن را نشان می
                                                      

کند که قادر است آن نیاز دارد، اما تظاهر نمی« نوآوری»آن را در بافت خود قرار داده است. سرمایه به 

 از مشاغل عمومی تولید کند.را مستقل 
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یک  )کار انسان(، نابالقوگی آگامبن یکنند. به گفتهرا عملی می« عدم کنش»بالقوگیِ 

 «ها حیواناتی هستند که به نابالقوگیِ خود قادرندانسان» انسان است. خاصویژگی 

بشریت این است که  ییفهکند که وظ(. آگامبن استدلال می182ها )آگامبن، بالقوگی

قوگی فعلیت آگاه شود. این تنها از طریق نابال مثابهبهو نه « بالقوگی»مثابه بهاز بالقوگی 

آورد )واتکین، آگامبن و قابل تحقق است، که امکان تحقق بالقوگی را فراهم می

 اباعتصکند به این معنا که (. نابالقوگی، کنش و بالقوگی را معلق می122تفاوتی بی

  1.ندکنکنندگان با اقدامِ بالقوگیِ غذا نخوردن، بالقوگیِ غذا خوردن خود را حفظ میغذا 

دهد )کار در این زمینه است که آگامبن به تنبلی نزد لافرگ و مالویچ ارجاع می

( نابالقوگی برای performance) (. تنبلی، اجرای60؛ آتش و داستان 6انسان صفحه 

عنوان مثال هنگامی که بارتلبیِ هرمان ملویل در جواب دستورات بهکنشِ مولد است. 

عملیِ ساده تحرکی او بی، رخوت بی«دهم که نهترجیح می» گوید: رئیس خود می

نیست، بلکه آشکاریِ نابالقوگیِ کار است. بارتلبی به جای رویارویی مستقیم یا خروج از 

د کند که در آن نفی و تأییویی را باز میکرد، قلمرطور که لاتزاراتو تصور میقدرت همان

 اش است.معلق است. فرمولِ او نه ردِ صریح و نه تأییدِ روشنِ وضعیت

یعنی  -های مرده نامه یکند که بارتلبی در اداره( اشاره می262ها آگامبن )بالقوگی

ها هشود، کارمند بوده است. این نامهای تحویل نشده در آن ذخیره مینهادی که نامه

توانند وجود داشته باشند اما هرگز وجود ندارند کنند که میهایی را توصیف میواقعیت

ای از نگرش بارتلبی نسبت به جهان اند. این استعارهها به مقصد خود نرسیدهزیرا نامه

                                                      

سیاست های نژاد و جنسیت( از مثال اعتصاب -زیارِک )حیات برهنه در اعتصاب: نکاتی در مورد زیست -1

نابالقوگیِ آگامبن به دلیل نداشتن دیدگاه جنسیتی و نژادی استفاده می کند  یغذا برای انتقاد از نظریه

عنوان سلاح سیاسی مواجهه استفاده کرد، بهیاتِ برهنه توان از حمیو در عین حال این ]ایده[ را که 

ه ای از مردم کنپذیرفت. او درست می گوید که اکثر اعتصابات غذا در واقع به تحمیل شامل شدنِ طبقه

کند. اعتصاب غذا رویدادهای موقتی سریع میاند، کمک شدهکردند از جامعه طرد میقبلاً احساس 

ک راه عنوان یبهازشناسیِ اجتماعی است. با این حال، آگامبن نابالقوگی را لقوگی در مبادله برای باناب

ی نوع بشر است. این اعتصاب غذا است نامد، از آن رو که معرفِ مشخصهزندگی نه یک عمل موقت می

)تیم  «ی فرانتس کافکاهنرمند گرسنه»یابد، همچون میکه فراتر از بازشناسیِ اجتماعی ادامه 

 کریستینس(.
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توانست باشد چرا. ای ندارد اما آنطور که میطور که هست علاقهاست. او به دنیا آن

شمار پیامدهای احتمالی تاریخ است. امور تنها یک حالت محتمل از بیوضعیت واقعی 

واقعی  یاین نتایج بالقوه را معادل نتیجه یگیری، همهنابالقوگی بارتلبی در تصمیم

اییِ منظور رهبهکند. بنابراین مقاومتِ منفعِل بارتلبی نه یک گسست از واقعیت می

های داوم تفاوت بین وضعیت واقعی امور و جهاننیافته، بلکه تعلیق مهای تحققبالقوگی

 شان ایجاد نشده است.بالقوه است که بر اساس احتمال مشترک

ک دهد. اگر شکل مشتربسط می« ناکارا»آگامبن این حالت نابالقوگی را به زندگی 

ها و در نتیجه حذف ی تعیین وظایف به انسانبا فعالیت خود در زمینه (biosزندگی )

 خاصی ییعی تعریف شود، در این صورت نابالقوگی برای انجام وظیفهزندگی طب

همانطور که بارتلبی انجام داد، گامی در جهت رهایی است. این تعلیق کارکردهای از 

ست، مند اهای واقعی نیست بلکه نوعی فراموشی سعادتشده، نفی حرفهتعیینپیش

کند، ابتدا کارکرد جعبه در زی می(. وقتی کودکی با جعبه با082مانند بازی )میکالی، 

کند تا بعداً کارکردهای جدیدی ایجاد کند؛ در عوض، اشیا را انکار نمی سازیذخیره

ه بازی تبدیل بهای اسبابکند که جعبه ها اصلاً کارکرد دارند. جعبهکودک فراموش می

شوند که پس از نابودی کارکردِ قدیمی، کارکرد جدیدی را به خود بگیرند؛ اشیایی نمی

تحقق کارکردی مشخص هستند، که به لطف آن  ها برایآنها تحقق نابالقوگی ابژه

گاه موردی را به گذارند بدون اینکه هیچشمار کاربردهای احتمالی را به نمایش میبی

 طور کامل محقق کنند.
 

 یو نابالقوگ یزندگ-شکل

دهد ای را به کالاها اختصاص نمینمایش، سرمایه دیگر کارکرد ویژه یدر جامعه

صویری عنوان تبهکند و بالقوگی خود را اقعی آنها را تعلیق میبلکه درعوض کارکردهای و

 کهخاص از کالا است. درحالی یکننده مجاز به استفادهدهد که در آن مصرفنشان می

ی یک تلفن همراه قدیمی واضح است، تلفن هوشمند شدهتعیینکارکردهای از پیش

ه به توانند با توجکنندگان میاز کاربردهای بالقوه است که مصرف سفیرمدرن یک بوم 

کالاها را به وسایل ناب، همچون  یخود آن را تغییر دهند. سرمایه همه یسلیقه
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تواند ، نمیمثابه نابالقوگیبهکند. بنابراین شرحِ آگامبن از انفعال ها تبدیل میبازیاسباب

می مانند به همین دلیل است که مفاهی احتراز کند.« نمایش»بلافاصله از دام این 

که معمولاً با رستگاری همراه است، در « پذیریارتباط»یا « ناکارایی»، « وسایل ناب»

(. هر دو به بالقوگیِ مطلق 122داری نیز وجود دارد )ابوت توصیف آگامبن از سرمایه

طور که انفعالِ بارتلبی قضاوت او در مورد جهان را تعلیق وسایل ناب اشاره دارند. همان

ن کند که کالاها ممکای را معلق میشدهتعیینرمایه نیز کارکردهای از پیشکند، سمی

ها را[ داشته های چندبنیانی ]آناست به منظور نشان دادن خود به عنوان ظرفیت

 باشند.
( و بارتلبی منبع نابالقوگی است. در spectacle) تفاوت اصلی بین نمایش

کند. نمایش، این سرمایه است که به منظور حفظ بالقوگی، فعلیت را معلق می یجامعه

محتویات  یآورد اما از همهدر نتیجه، موجودِ ناکارا هنوز کارکردی )ارگون( را به جا می

گیرد، جایی که ی منع، هدف انقیاد سرمایه قرار میتهی است. این کارکرد تحت رابطه

دهد. جرا است اما دیگر هیچ فعالیت خاصی را فرمان نمیقانون انباشت هنوز در حال ا

ها کند، بشریت را نه تنبیگانگی مفرط را اجرا می ای ازنمایش نسخه یدر نتیجه جامعه

ر هیچ چیز ما را بیشت»کند: های آن جدا میهای مولد خود بلکه از نابالقوگیاز بالقوگی

ز آنچه با این حال، کسانی که ا کند.دتر نمیاز این بیگانگی از نابالقوگی، فقیرتر و ناآزا

 توانند انجامتوانند مقاومت کنند؛ آنها نمیاند، هنوز میتوانند انجام دهند جدا شدهمی

اند، اول از همه ظرفیت دهند. از سوی دیگر کسانی که از نابالقوگی خود جدا شده

ارائه ندادن هیچ کارکرد ظرفیت  (.25ها )آگامبن، برهنگی« دهندمقاومت را از دست می

ای که در آن سرچشمه دارد تبدیل شده خاصی، خود به کالایی قابل تفکیک از سوژه

شان به های فعلیها جهت تعلیق هویتاست. امروزه سرمایه با دستور دادن به انسان

شمار برای انباشت سرمایه، از های ممکن بیمنظور نشان دادن خود به عنوان هویت

است که  سفیدکند. همانطور که تلفن هوشمند یک بوم جدا میشان زندگی

ها کارکرد را تعیین کنند، کارگران معاصر نیز توانند با دانلود برنامهکنندگان میمصرف

ی ( هستند. اگر نابالقوگی مشخصهtabula rasaeبرای کارفرمایان خود لوح سفید )

را از  تبدیل نابالقوگی به کالا، افرادنمایش، با  یکننده نوع بشر است، پس جامعهتعیین

 کند.انسانیت خود جدا می
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ه گیرد کاز سویی دیگر، زندگی ناکارای بارتلبی از قلمرو ناهنجاری سرچشمه می

(. 252ها گونه کنترل عمدی قرار گیرد )آگامبن، بالقوگیتواند تحت انقیاِد هیچنمی

سرمایه  اش را برای انباشتابالقوگینمایش نابالقوگی او پاسخ به دستوراتی نیست که ن

توصیف  زندگی-کند. وقتی آگامبن )بالاترین فقر( ناکارایی را به عنوان شکلبسیج می

کند ای که به شکل آن بسیار نزدیک است، که ثابت میزندگی»آن را  کند، صراحتاًمی

است که  ایزندگی به معنای زندگی-شکل 1.کندتوصیف می« ناپذیر استاز آن جدایی

ی ، حتی اگر این قانون چیزآیددرنمیقانون انباشت سرمایه  به تصرفدر آن نابالقوگی 

 رسد.را تجویز نکند. نابالقوگیِ بارتلبی به هیچ هدفی نمی
نابالقوگیِ ناهنجار، تصور کنید فردی برای مدیرانِ مخاطب  یبرای مشاهده

فروشد. ها، یک محصول را میهای آنکند. او با جذب نیازها و خواستهسخنرانی می

تجاری های فرصت» ، «اندیشیدن خارج از چارچوب»کارگر از شعارهای تهی مانند 

د. مدیران معنا هستنکند زیرا بیاستفاده می« ارزیابی نظیر به نظیر»یا « ارتقای عملکرد

 عالی از یک یشنوند. این سخنرانی مثالخواهند بشنوند، میهر کدام هر آنچه را که می

( است تا آنجا که کلمات تهی، نابالقوگِی ارتباط را به کار spectacle) نمایش

                                                      

نمایش انتقاد می کند، این تمایز را نادیده  یوقتی جسیکا وایت از کاربردِ آگامبن از مفهوم جامعه -1

(، آگامبن نوعی شتابگرایی را به عنوان 128وایت )فاجعه و رستگاری، صفحه  یگیرد. به گفتهمی

زندگی  رستگاری پیشنهاد می کند که در آن مردم باید با نمایش به عنوان پیشگامِ « نیهیلیسم فعال»

فحات ،ص« فلسفه آگامبن»در بین محققان آگامبن رایج است )رجوع کنید به میلز  خوانشکنند. این 

زندگی( -برانگیز است. با توجه به اصرار آگامبن )بالاترین فقر: قوانین رهبانیت و شکل( اما سوال8-126

شدن الاییکید، بعید به نظر می رسد که او از عنوان پارادایمِ کاربردِ جدبهبر مخالفت فرانسیسی با مالکیت 

ه با ای است ککنم که نمایش مسئلهمیاستدلال  مقابل،غافل شده یا به هر نحوی با آن موافقت کند. در 

ناکارا بودنِ بایوس از خلالِ نابالقوگی حل نشده است، زیرا نمایش خود نابالقوگی را استثمار  یارائه

کند یا آن را تصویری از رستگاری آینده مینمایش را تبلیغ  یامبن جامعهرسد آگمیکند. به نظر می

کند. بایوس از خلال اجرای نابالقوگی تسلیمِ ناکارا شد، میداند زیرا او دوبار از یک استراتژی استفاده می

ی القوگاما بعدًا این اجرا توسط سرمایه جذب شد. با اجرای یک نابالقوگی درجه دوم برای ناکارایی ناب

شود که در آن زندگی و شکل آن از میعنوان شرایطی در نظر گرفته بهزندگی -داری، شکلسرمایه

 ناپذیرند )به پایین مراجعه کنید(.تفکیکیکدیگر 
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کند. یپذیری را منتقل نمبندند. بلندگو تصویری صیقلی است که چیزی جز ارتباطمی

ریزد. صدای او به دلیل سرماخوردگی زمخت است هایش به هم میاما ناگهان صحبت

گیرد، اما او فقط ماند. وحشت او را فرا میو باقی نمیسرعت هیچ صدایی در ابهو 

 کند.های نامفهومی تولید میزمزمه
د گفت ]این[ یعنی تولیدر واقع چیزی چنان تغییر نکرده است. قبلًا، او چیزی نمی

یرد. گسخن تهی؛ و اکنون این چیزی نگفتن، فرمِ در کل سخنرانی نکردن به خود می

دهد لیکن ماهیت تهی آن پذیریِ ناب را نشان میاولیه انتقالکه سخنانِ تهِی درحالی

ترین شکل قرار دارد ارتباطی را که در ناب ءکند، سکوتِ در پی آمده خلارا پنهان می

شود. گویای بین گوینده و مخاطب به طور کامل لغو نمی یکند. رابطهآشکار می

ها نکند توجه آوینده سعی میصبرانه منتظر شعار بعدی هستند و گمخاطبان هنوز بی

ون شود، بدرا حفظ کند. ارتباطات فقط شامل یک احساس مشترک است که برقرار می

توان که اطلاعات واقعی لزوماً منتقل شوند. صدای سقوط کرده، همانطور که میاین

زبان است. سخن تهی به طور خاص هیچ چیز را بیان « نابالقوگیِ»گفت، نابالقوگیِ 

کند. از طرف دیگر صدای خاموش را در زیر سیل کلمات پنهان می آن، اما کندنمی

را که باید انجام « اش ندهیدانجام»دهد که بخشی از بدن گوینده، فعالانه نشان می

 خورد.های تهی شکست میدهد؛ ]یعنی[ در طرح صحبتدهد، انجام نمی

ت سرمایه سرچشمه نابالقوگِی درجه یک )صحبت تهی( سرانجام از قانون انباش

گوید زیرا سودآور است. این وضعیت باعث ایجاد شکاف در گیرد. مدیر مزخرف میمی

اش جا که تصویر او به کالایی متعلق به زندگی جدا از زندگی برهنهشود تا آنسوژه می

کند، شود. نابالقوگی درجه دوم )سکوت( که نابالقوگیِ درجه اول را مختل میتبدیل می

توان با نمایش های بدن را نمییابد. برخی از قسمتد را در زندگی برهنه میمنشأ خو

تصویر صیقلی از نابالقوگی یکی کرد. به جای تصاحب کامل سرمایه، سوژه عنصر 

شکند. اگر این مثال را میداری را درهمسرمایهکند که بیگانگی ناهنجاری را حفظ می

های ترقاب« بازندگان»افسرده، فرسوده و توانیم بینیم که بیشتر پیش ببریم، می

نمودهای رستگاری هستند. زندگی آنها در مواجهه با استثمار ی در واقع پیشنولیبرال

 ریزد تا جایی که چیزی جز زندگی برهنه باقی نماند.هم میبهداری سرمایه
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 اتری بمثبت یتوانیم رابطهدهد که ما میزندگیِ آگامبن نشان می-شکل یایده

این قسمت ناهنجار یا غیرشخصیِ زندگی برقرار کنیم. به جای وحشت، شرم یا انزجار 

 باید یاد بگیریم که این قسمت از خود و دیگران را دوست داشته باشیم )زرتالودیس،

-126؛ وایت، فاجعه و رستگاری  1-286جورجو آگامبن: قدرت، قانون و کاربردهای نقد 

است که در آن انسان این عدم تعلق و تاریکی را عشق، شور و شوق واقعیت (. »50

 )آگامبن،« کندکند، آنها را تصاحب میکه از آنها محافظت میکند و درحالیتحمل می

بخش (. این تصور از عشق، مقاومت نابالقوگی محض را از شادی رهایی202ها بالقوگی

شود یست که تصور میواقعی از امور ن یکند. هدف مورد نظر این عشق وضعیتمتمایز می

یت ها در سطحی برابر با فعلبالقوگی یتحقق کامل یک بالقوگی است، بلکه حفظ همه

عنوان مثال فردی، کسی را نه فقط به خاطر این که معشوقِ کنونی ]او[ است به است.

ورزد تواند معشوق باشد، عشق میدوست دارد، بلکه همچنین به هرکسی که اکنون می

تواند باشد رجحان (. معشوق واقعی در مقایسه با هرکسی که می2صفحه 1222)آگامبن 

است  تفاوتمعشوق بی یندارد. عاشق به سادگی نسبت به خصوصیات واقعی یا بالقوه

(. 25تفاوتی صفحه زیرا معشوق همانطور که هست ارزش دارد )واتکین، آگامبن و بی

استانداردی تهی ندارد. ناهنجار معشوق نیازی به مطابقت با هیچ استانداردی، حتی 

 تواند به هیچ هدفی بکار رود.بودگیِ زندگیِ برهنه نمی

رد هایی که با هویت واقعی فزندگی، حیاتی است که در آن بالقوگی-در نتیجه شکل

وند. آنها شها حفظ میشوند بلکه در قالب نابالقوگیمطابقت ندارند، نادیده گرفته نمی

ذیرفته های نهفته پیریتی پنهان نیستند، اما به عنوان نابالقوگیمانند مثالِ گفتار مد

عنوان هبپذیِر یک نابالقوگی است. شوند. از این رو واقعیت، تعلیقِ همیشه برگشتمی

کند. این تعلیق بالقوگی برای مرد مثال، مرد بودن هویت فرد را برای همیشه ثابت نمی

کند، همچنین هیچ ای دیگر را حذف نمیهنبودن یا زن بودن است. یک هویت، هویت

توجهی در مورد مردانگی یا زنانگی وجود ندارد. یک فرد به طور همزمان چیز قابل

. ها آشکار استهاست؛ فقط در حال حاضر یکی بیشتر از دیگریاین هویت یهمه

 تواند در طیفی میان زن و مرد بسته به میزانبنابراین هرگونه وضعیت واقعی امور می

)نا(بالقوگِی هر یک از آنها وجود داشته باشد. درست همانطور که بارتلبی جهان را 
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« بالفعل»های احتمالی گشود که در آن تمایز بین جهان ای از جهانعنوان مجموعهبه

زندگی سبکی از زندگی است که تضاد -های ممکن متوقف شده بود، شکلو سایر جهان

 کند.اثر میرا بی بالفعلهای بالقوه و بین ویژگی
چنان »، آگامبن این نگرش را با فرمول پولسیِ «ماندزمانی که باقی می»در ]کتاب[ 

گویم، ای برادران، زمان تنگ و باری این را می»دهد: توضیح می (hōs mè«)که نه

ماند، آنان که زن دارند باید همچون کسانی که باقی می ]زمانی[تا ؛ فشرده شده است

گریند، آنان می [hōs mē] که گویی نهگریند چنانباشند که زن ندارند، آنان که می

یی که گوخرند چنانکنند، آنان که میکنند چنانکه گویی نه شادی میکه شادی می

ن راستی از آکه گویی نه بهنانکنند، چاند، و آنان که از این جهان استفاده مینه مالک

؛ به نقل از  02-22: 1)اول قرنتیان  محمدی()ترجمه از مجتبی گل «برندبهره می

ای است که در آن وضعیت واقعی زندگی-آل آگامبن شکل(. ایده20آگامبن، صفحه 

 ی دیگر اما تحقق نیافته بستگی ندارد. گریه نباید ناراحتی را به«بالقوه»امور به نفی 

تفاوتی بیان کند، بلکه باید فعالیتی باشد که در آن تمام ضرر خوشحالی، درد یا بی

، ی سوژه بستگی نداردمعانی مشخص معلق باشند. معنای فعالیت گریه کردن به اراده

 انجامد. این تنها راه اجرایبلکه به چیزی ناهنجار در سوژه بستگی دارد که به گریه می

 فراخوان»جار در زندگی، خارج از هرگونه کنترل آگاهانه است. عدالت برای بقایای ناهن

« الغای آن در ژست حفظ و سکنی در آن هاست...ی فراخوانمسیحایی، الغای همه

 (.2-20ماند )زمانی که باقی می

ی ( همچنین مارسل دوشان را به عنوان یک نمونه12ها شکنیآگامبن )حرمت

برد. از نظر لاتزاراتو، دوشان معانی از دگی بکار میزن-مثابه شکلبهناکارا ]اما[ نه 

های خود را شکند تا مخاطبان و خود را مجبور کند ارزشمی شده را درهمتعیینپیش

داری بسازند. این امر امکان پرورش مستقل از استانداردهای سودآوریِ ارزیابی سرمایه

ر داری فراتستورات بازار سرمایهای که از دمثابه نیروهای پیشافردیبهرا ها بالقوگی

-ی خودماندهآماده، باقی-کند که حاضردهد. آگامبن همچنین تأکید میروند میمی

سازی گذاری بر سوژهتأثیرسازی است که در آن نیروهای غیرشخصی مجاز به سوژه

 تهستند، اما او طرح گسستگیِ مقدمِ واقعیت و رهاسازی پسینِ بالقوگی را با تعلیق تفاو

رار است ها قآماده-ای که حاضرکند. سوبژکتیویتهبین واقعیت و بالقوگی جایگزین می
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های تولید کنند، انبوهی از کاراکترهای مختلف نیست، بلکه تعلیق هر یک از هویت

ها همزیستی دارند، به عنوان بالقوگیبهای را که اگوهای بالقوه یدوشان است تا همه

مارسل دوشان در کنار  بالفعل( هویت Rrose Sélavy) نمایش بگذارد. رز سِلوی

ای است که مجاز به ظاهر شدن است زیرا مردِ او نیست، بلکه بالقوگی بالفعلشخصیت 

مارسل دوشان برای پذیرش هرگونه هویتی به نابالقوه دست یافته است. رز سلوی یکی 

مارسل دوشان  یچهره توانست داشته باشد اما ندارد.هایی است که دوشان میاز هویت

ها را کند، بلکه فقط ظرفیت پذیرش شخصیتبا شخصیت خاصی ارتباط برقرار نمی

-26ها، (. از نظر آگامبن )برهنگی100-21هدف کند )آگامبن، وسایل بیآشکار می

)پرسونا( ناشی از نیاز  ( چیزی بیشتر از یک ماسکpersonhoodِ) (، شخصانیت52

ت دار اسهای نقابشخصیت یآگامبن خواستار تعلیق همه به شناخت اجتماعی نیست.

ی افراد به طور مستقل وجود داشته باشد. این بدان معنا نیست که تا هویت برهنه

های واقعی را از بین ببرد، بلکه او با رجحانِ هر شخصیت یآگامبن قصد دارد همه

دهد شان نشان میهای بالقوه مخالف است. وقتی مارسل دوشخصیت واقعی بر شخصیت

دهد که چگونه زندگی خود را تواند به همان اندازه رز سلوی باشد، نیز نشان میکه می

 گذراند که گویی مارسل دوشان نیست.می

 

 یریگجهینت
 گیریمههرقابتی شوند. این تا حدی  کارفرمایانکند که افراد یسم ایجاب مینولیبرال

دهد. لاتزاراتو و آگامبن برای معاصرِ افسردگی، فرسودگی و اضطراب را توضیح می

دهند. از نظر لاتزاراتو اشکال مقاومت در برابر این مخمصه، انفعال را پیشنهاد می

مالی شده است که به طور غیردموکراتیک به منابع « ممکن»های یسم، سیاستنولیبرال

 توانند به کار گرفته شوند وها میکه کدام بالقوگی دهد تصمیم بگیرندمالی اجازه می

 یهای جدید برای توسعهکدام ها باید حذف شوند. تنبلی این منطق را با ایجاد امکان

داریِ کار را متوقف های سرمایههای دیگر زندگی، هنگامی که افراد خواستهجنبه

 سازیسوژه-گویی برای خودزند. سرانجام، مارسل دوشان به عنوان المیکنند، برهممی
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داری، کند که در آن افراد به جای تکیه بر استانداردهای مالی سرمایهعمل می

 کنند.استانداردهای خود را برای یک زندگی ارزشمند تعیین می
نمایش خود  یتر است. جامعهداری در ظاهر، بدبینانهشرح آگامبن بر سرمایه

 ولیبرالندهد که چرا لاتزاراتو و مخالفان ین توضیح می)نا(بالقوگی را کالایی کرده است. ا

طور مشابه مشتاقِ بالقوگی هستند. هر دو مازاد بالقوگی را بر فراز تقاضای واقعی بهاو 

ند. ککه نیروی انتقادی ارزیابی لاتزاراتو از تنبلی را محدود می برند، چیزیبازار می

ی هیچ کند: یعنی نمایشِ فعالانهتفسیر می عنوان اجرای نابالقوگیبهآگامبن مقاومت را 

عنوان نمونه اصلی. او تفاوت بین وضعیت واقعی اما احتمالِی بهکاری نکردن؛ با بارتلبی 

نمایش از  یبا این حال جامعه کند.های تحقق نیافته آن را معلق میجهان و بالقوگی

. آگامبن شودای به میانجی تصاویر و سخنان تهی تولید برد تا جامعهاین تعلیق بهره می

ای درک کنیم که در آن دیگر زندگی-عنوان یک شکلبهسازد که انفعال را ما را قادر می

شود و ناهنجاریِ جهان در شرایط نابالقوگی برای سود و حیات برهنه همدست نمی

نمایش، با اجرای  یشود. همراهِ مقابله با جامعها دوست داشته میهاحتمالی آن

 شود.جدیدی از جهان و خود آشکار می ینابالقوگِی درجه دو، استفاده
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