
  

 
 
 
 

 
 داری، سوبژکتیویته، اسکیزوفرنیسرمایه

  
 عادل مشایخی

 

ی کارگر، بخش اعظم هایی محدود از طبقهجز بخشچرا بهتوضیح نویسنده: 
کنند که گویی اند، چنان رفتار میاعضای این طبقه با اینکه به منافع خود آگاه

شان مندرج نیست، طوری که انگار بر آگاه نیستند، یعنی این آگاهی در عمل
ی کارگر کنند، تا جایی که حتا تعلق خود به طبقهای دیگر عمل میحسب آگاهی

کنند؟ این مقاله معرفی می« ی متوسططبقه»کنند و خود را عضو را انکار می
از طریق وارد کردن  برای این پرسشکوششی است برای رسیدن به پاسخی 

ودآگاهی که الگوی کارکردش )ناخ« ناخودآگاه اسکیزوفرنیک»مفهوم 
یعنی تحلیل ی فکری فوکو، فرنی است نه نوروز( به محور سوم پروژهاسکیزو

وز و گواتری. باید بر این دل ادیپآنتی، با رجوعی به «های خودتکنولوژی»
ای که طرحی موجز و قطعا کید ورزید که تحلیل سوبژکتیویته به شیوهنکته تأ

ناقص از آن در این مقاله ترسیم خواهد شد، فقط یکی از محورهای نقد 
ن کل رویکرد انتقادی را به توای اقتصاد سیاسی است. یعنی نمیتبارشناسانه

دارانه با سرمایه قدرتِ-تحلیل سوبژکتیویته فروکاست و تحلیل مناسبات تولید
را نادیده گرفت. این مقاله را باید در  «قانون ارزش»  اتکا به صورتبندی مارکسیِ 

و در پیوند با مباحث آن « نظریه ارزش مارکس»ی مقاالت پیشین در مورد ادامه
 . مقاالت خواند
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سکسوالیته و »ای با عنوان های خود، از جمله در سخنرانیها و سخنرانیفوکو در شماری از نوشته
توان سه سنخ اصلی تکنیک را از هم های هابرماس میبا تکیه بر برخی از گزارهگوید ، می«1تنهایی

( ۲آورند؛ م میهایی که امکان تولید، دگرگونی و دستکاری چیزها را فراه( تکنیک۱متمایز کرد: 
هایی که امکان ( تکنیک۳ند؛ آورای را فراهم میهای نشانهامهایی که امکان کاربرد نظتکنیک

آورند. ها یا اهداف خاصی را به این رفتارها فراهم میتعیین رفتارهای افراد، تحمیل غایت
فوکو سنخ دیگری های قدرت. از دیدگاه های داللت یا ارتباط؛ تکنیکهای تولید؛ تکنیکتکنیک

هایی که به افراد خود: تکنیکهای تکنیک( ۴  توان به این فهرست افزود:ها را نیز میاز تکنیک
شماری از اعمال را روی بدن خود، نفس خود یا رفتارهای خود، انجام دهند و به دهند رخصت می

انداز ه از چشمچاطبیعی برسند. آنهای ماوراءیک کمال مفروض، به سعادت، خلوص یا قدرت
و « های قدرتتکنیک»هاست: ی دو سنخ از این تکنیکی سوبژکتیویته اهمیت دارد، رابطهمسئله

 «.های خودتکنیک»
دادن فرد یا جمعی از افراد به سوی رفتاری معین، ترغیب دیگران اِعمال قدرت عبارت است از سوق

های قدرت کردن رفتار دیگران. تکنیکهبه در پیش گرفتن این یا آن رفتار معین؛ هدایت یا ادار
ابزارها و  یا به تعبیری،  ،کردن یا وادارساختن دیگراندادن، ترغیبهای سوقابزارها یا تکنیک

خاطر داریم که روابط قدرت فقط مشتمل بر . البته بهاندی رفتار دیگرانهای هدایت یا ادارهتکنیک
استراتژیک، هدف استراتژیک و طریق نیل به هدف  های قدرت نیستند و در مقام روابطی«تکنیک»

ای گیرند و در عین حال اِعمال قدرت همیشه مالزم با گونه)کارکردهای قدرت( را  نیز در برمی
ها اِعمال قدرت، اما عالوه بر این 2شوند.منعکس می« های تمایزگذارینظام»عدم توازن است که در 

افرادی « خود»گاهی در این است که اِعمال قدرت تکیه کم تداوم روابط قدرت، مستلزمیا دست
نه یک جوهر )خواه مادی و « خود»جا که داشته باشد. از آن نیز شودها اِعمال میکه قدرت بر آن

است، فوکو این نکته را در قالب « رابطه»ای محسوس و خواه غیرمادی و نامحسوس(، بلکه گونه
کند. شرط تداوم هر صورتبندی می« ی خود با خودرابطه»های های قدرت بر شیوهاتکای تکنیک

ویژه گاهی در روابط خود با خود افراد )بهقدرت  این است که تکیه-نظامی از مناسبات تولید
های قدرت و ی اتصال تکنیکی تولیدکنندگان مستقیم( داشته باشد. فوکو نقطهاعضای طبقه

 نامد.می« حکومت»های خود را تکنیک
توان بر دیگران با دستیاری و عاملیت خودشان حکومت کرد؟ در ی حکومت: چگونه میهمسئل 

سو، خورند: مسئله از یکبا هم پیوند می« مقیدکردن خود»و « انقیاد»به این معنا، « حکومت»قالب 
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ای که افراد خودشان با احساس گونهسوق دادن افراد به رفتاری خاص است و از سوی دیگر، این
ت و فاعلیت خود را به این رفتار مقید کنند: فوکو این دو نکته را در عاملی
جا که زند. از آن( به هم پیوند میsubjection)معادل انگلیسی:    assujetissmentیواژه

 برای این کلمه هنوز معادل فارسی مناسبی در اختیار نداریم که هر دو معنا را در خود خالصه کند،

به معنای مورد « حکومت»کنیم. استفاده می« منقادسازی-سوژه»از معادل  لمهاین ک یترجمه برای
ی بورژوازی و ترین مسئلهداری، مهمی سرمایهاست. در جامعه« منقادسازی-سوژه»نظر فوکو 

ی کارگر را  به توان اعضای طبقهی کارگر است: چگونه میطبقه« منقادسازی-سوژه»اش دولت
اند سوق داد که او خود را با ی تولید و بازتولید ارزش اضافیالزمه سوی رفتارهایی خاص که

ی کارگر. بر طبقه« حکومت»ی ای عاملیت و فاعلیت به این رفتارها مقید سازد: مسئلهاحساس گونه
ی توان اعضای طبقههای قدرت )چگونه میی تکنیککه گفته شد، در قالب این مسئله، مسئلهچنان

های ی تکنیکای از زندگی سوق داد؟( و مسئلهارهایی خاص یا به طور کلی به شیوهکارگر را به رفت
ای که هدف استراتژیک ی کارگر در رفتار به شیوهتوان کاری کرد که طبقه)چگونه می« خود»

کند، در عین حال خود را فاعل و عامل تلقی سرمایه، یعنی تولید و تحقق ارزش اضافی، اقتضا می
کرد؟( به هم پیوند « پذیرحکومت»ی کارگر را توان اعضای طبقهبیان موجز، چگونه می کند؟ یا به

 خورند.می
ی کارگر را در توان اعضای طبقهاش: چگونه میی بورژوازی و نظام سیاسیترین مسئلهمهم

های آزاد «هسوژ»نحوی که در عین انقیاد خود را هم بهدر آورد، آن« انقیاد»دارانه به مناسبات سرمایه
اش ناگزیرند عالوه بر و مسئول قلمداد کنند؟ برای حل این دو مسئله است که بورژوازی و دولت

را نیز )از هر منبع ممکن، به « های خودتکنیک»هایی از ، سنخ«های قدرتتکنیک»انواع و اقسام 
 سر جامعه بکوشند. ها در سراو در گسترش آن بیابندیا مدرن، بومی یا غیر بومی( « سنتی»اصطالح 

ی ویژه طبقهطبقات فرودست )به« ی خود با خودِرابطه»هایی ه تکنیکداری چگونه و با چسرمایه
دادن به این پرسش کند؟ )بعد از پاسخمی« سوژه»ها را دهد و به این معنا، آنکارگر( را شکل می

ی دیگر اندیشید(. ایوا ایلوز در به معنای« سوژه»شدن به توان به سوبژکتیویته و تبدیلاست که می
های یکی از چهره 4التون میو: 3کندی جالبی نقل می، نمونههای سردصمیمیتکتاب خود، 

یابد که روابط کار شامل وری زمانی افزایش میبهره»که اعتقاد داشت « ی مدیریتنظریه»ی برجسته
ین کشف نائل شد که مشکالت تنه به ا، یک«مراقبت و توجه به احساسات کارگران نیز بشود

است. او در کتاب خود با عنوان « هابازتاب سرگذاشت خانوادگی آن»کارگران زن در محل کار 
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طی فرایند مصاحبه با یک کارگر »نویسد: (، می۱۹۴۹) ی صنعتیمسائل اجتماعی یک جامعه
مذکور و  ها این بود که میان سرپرستزن روشن شد که دلیل تنفر وی از یکی از سرپرست

این کارگر زن برای « 5اش که مورد تنفر وی بود، نوعی شباهت خیالی ایجاد کرده بود.ناپدری
ست این سناریوی خانوادگی را سوبژکتیو کند، یعنی ، کافی«دادن به کاردل»و « درمان شدن»

گی صورت اجرای این سناریوی خانوادی تحمیل کار را که در تنفرش آشکار شده بود، بهرابطه
ی ام بوده است؛ من مقتضیات آن رابطهی من و ناپدریکه اینطور! مشکل در رابطه»تجربه کند: 

دهم. سرپرست بیچاره! باید هر طور می “انتقال”خبرجا بیام با سرپرست از همهدردناک را به رابطه
های که در عین حال تکنیک« های خودتکنیک»به این ترتیب، انواع و اقسام « شده از دلش دربیاورم!

زنند که تنازعات خاستگاه ی خود با دیگری نیز هستند، این باور را دامن میالقای یک الگوی رابطه
ی ناشدههای شخصیتی و اختالالت حلچیده، مولفههیجانات پی»طبقاتی ندارند، بلکه ناشی از 

اند و فرد برای حل این منازعات باید از طریق اند که در خانواده شکل گرفته«شناختیروان
، البته همواره با نظارت یک راهنما و مشاور متخصص، سرشت این مشکالت را در «خودکاوی»

 اش کشف کند. سرگذشت خانوادگی
ساختن »ی فارسی: است )در ترجمه« 6داری عاطفیساخت سرمایه»ا ایلوز عنوان فرعی کتاب ایو

ترجمه شده است.  7داریاحساسات سرمایهو در زبان فرانسوی با عنوان  «(داری هیجانیسرمایه
ای ی میان ظهور گونه، به رابطه«یک سبک عاطفی جدید»نویسنده در بخشی از کتاب با عنوان 

نحوی )که به« اقتصاد خدماتی»سوی ی آمریکا بهدید و حرکت جامعهگفتار یا زبان روانشناسی ج
دادن به ی این گفتار جدید شکلکند.  وظیفهاشاره می«( ی پساصنعتی معرفی شدجامعه»واره بت

روانشناسان »مطابق مقتضیات الگوی انباشت جدید بود: « هاشخصیت افراد شاغل در کارخانه»
ها، سرکوب مبارزات کارگری، سازماندهی روابط مدیر و کارگر ای جز افزایش سطح سوددغدغه
ها در زبان آبکیِ عواطف کردن آنسازی تنازعات طبقاتی با منعکسآمیز، خنثیای مسالمتبه شیوه

هدف این روانشناسان القای الگوهایی از رفتار از طریق ابزارهای نوین « 8و شخصیت، نداشتند.
گرفت. را در برمی« ی وسیعی از ابزارها، کردارها و نهادهامجموعه»بود که « خود»تجزیه و تحلیل 

به « 9ارتباطی)»خود « ارتباطی»های در قالب واژگان این روانشناسی جدید، کارگران باید مهارت
خوبی « روابط عمومی»اند ( را تقویت کنند؛ یا به تعبیری آشناتر، همه موظف10معنای هابرماسی

ای کار بندند! الگوی انباشت جدید طالب و خالق شبکهرا به« قاحت بازاریابانهو»داشته باشند و اصول 
جدید « ارتباطی»این رفتار «. عاطفه در قلب این تعامالت قرار داشت»از ارتباطات متقابل بود و 
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برد، شان از بین میسازی زنان و مردان به کنترل عواطف منفیهای جنسیتی را با مجاببندیطبقه»
داشتنی جلوه دهند و با سایرین همدلی اند خودشان را در نظر همگان دوستو مردان موظفزنان 

مردانگی و  “سخت ”های ای و شغلی معموال مردان با ویژگیعنوان مثال: در روابط حرفهکنند. به
بایست همچون زنان قابلیت احساساتی بودن شوند. مردان میزنانه معرفی نمی “خویینرم”زنان با 

های مردان کردن ... و هنر همدلی و اقناع داشته باشند، در حالی که زنان باید از قابلیتو همدلی
 11«.های رقابت و امر و نهی کردن برخوردار باشندبرای اثبات خویشتن و مدیریت و همچنین مهارت

ی کارگردان تونسی، مانلی لبیدی ( ساخته۲۰۱۹« )12یک تخت روانکاوی در تونس»فیلم 
اش را در پاریس فرانسوی، که بعد از انقالب تونس زندگی-، روانکاوی تونسی«سلما»جرای )ما

در همین چارچوب  اش، دقیقارغم ظاهر انقالبی(، بهکند تا در تونس به روانکاوی بپردازدرها می
هایش گفته است شخصیت اصلی فیلم، زنی است که مطابق گنجد. کارگردان فیلم در مصاحبهمی

ست. اما فیلم ناخودآگاه در «کابوی تنها»کند و درواقع یک های رایج زنانگی عمل نمیکلیشه
بندی جنسیتی مطابق مقتضیات الگوی انباشت نئولیبرال حرکت بردن طبقهچارچوب همین از بین

در مثال داری موفق نیست )بندی در مسیری فراتر از سرمایهریختن این طبقههمکند و در القای بهمی
 (....شودمی« زن»های رایج مطابق کلیشه« سلما»های فیلم یکی از مراجعان انهمی
« کار عاطفی»نحوی یادآور مفهوم اشارات ایوا ایلوز به نقش عواطف در الگوی انباشت نئولیبرال به 

گنجد و اسیر در آثار هارت و نگری است، اما به دلیلی که خواهیم دید در این محدوده نمی
، با استناد انبوه خلقی نگری و هارت نیست. نویسندگان کتاب های پروژهو ضعف هامحدودیت

، معتقدند که باید از مارکس «13ی جدید نیاز داریمبرای واقعیت جدید به نظریه»به این اصل که 
داری قرن نوزدهم چنان تغییر کرده داری جدید نسبت به سرمایهعبور کنیم، چراکه واقعیت سرمایه

گونه توصیف ی مارکس برای درک آن کافی نیست. این تغییر را هارت و نگری اینظریهاست که ن
ا از دست داده است و به اش رهای پایانی قرن بیستم به این سو کار صنعتی هژمونیکنند: از دههمی

کنند: گونه تعریف میهژمونی پیدا کرده است. کار غیر مادی را این »کار غیر مادی»جای آن  
های عاطفی تولید از کار که محصوالت غیر مادی از قبیل دانش، خبر، ارتباط، و حتا واکنش شکلی

های به جنبه« شناختی»یا « کار فکری»، «خدمات»کند. از نظر نگری و هارت اصطالحاتی نظیر می
ی شناختکنند. کار غیرمادی خود بر دو نوع است: کار فکری یا زبانمختلف کار غیر مادی اشاره می

شناسی را در های بیان در زبان)که حل مسئله، کار با نمادها و کار تحلیلی و همچنین شکل
گیرد( و کار عاطفی )کاری که با عواطفی نظیر احساس راحتی، سرخوشی، ارضاشدن یا برمی



 

6 

برانگیختگی و تحریک سروکار دارد(. از دیدگاه هارت و نگری، گرایش کارفرماها به 
هایی ی نخستین صالحیتمنزلهپسند بهاصطالح جامعه، طرز برخورد و رفتار بهکردن نزاکتبرجسته

کم ویژه کار عاطفی، دستیافتن کار غیر مادی، بههای هژمونیشود، نشانهکه از کارکنان طلب می
گرفتن از ی اصلی ادعای هارت و نگری در ضرورت فاصلههسته 14در کشورهای پیشرفته است.

اعتبار خود را از « ی ارزش مارکسنظریه»داری با ورود به این فاز از سرمایه مارکس این است که
ی ارزش ریکاردو به نحوی همچنان معتبر است و در این فاز دهد. یعنی هرچند نظریهدست می

واحد زمانی »توان است، اما دیگر نمی« ی اصلی ارزشسرچشمه»داری، کار همچنان جدید سرمایه
اش با ارزش دقت وقتی به مفهوم مارکسیِ کار انتزاعی و رابطه»  تلقی کرد.« رزشمعیار ا»را « کار
ی میان بریم. مارکس رابطهکنیم، به تفاوت مهمی میان دوران مارکس و دوران خودمان پی میمی

زمان انتزاعی برابر است با  کند: فالن مقداراظر مطرح میهای متنکار و ارزش را بر حسب کمیت
دارانه است، ر ارزش. به بیان دیگر، بر اساس این قانون ارزش که معرف تولید سرمایهفالن مقدا

شود. مارکس در گام بعد این گیری و متجانس زمان کار بیان میارزش در واحدهای قابل اندازه
توان این دهد. اما امروز دیگر نمیهایش از روزِ کاری و ارزش اضافی پیوند میمفهوم را با تحلیل

نون را  به همان صورتی که در آثار اسمیت، ریکاردو و خود مارکس مطرح شده است، معتبر قا
اینکه بگوییم واحد زمانیِ کار  معیار ارزش است دیگر هیچ معنایی ندارد. البته در تولید  تلقی کرد.

ولی باید از —کندنمیاین امر هیچ تغییری —همچنان کار منبع اصلی ارزش استداری سرمایه
اگرچه هارت و نگری  15«سروکار داریمای جور زمانمندیچهخود بپرسیم با چه سنخی از کار و 

الزم را  داریِ امروز فقط زمان اجتماعاًی ارزش مارکس و انکار اعتبار آن در سرمایهدر نقد نظریه
است و نه « ر انتزاعیکا»برند، اما واقعیت این است که از نظر ایشان نه جوهر ارزش زیر سوال می

بر همین اساس است که استثمار را نه تصاحب ارزش اضافی «. الزم زمان اجتماعاً»مقدار آن 
، یعنی تصاحب خصوصی تمام یا «16خلع ید از امر اشتراکی»تولیدشده در زمان کار اضافی، بلکه 

چگونه تعریف « فیاضا»این  )که البته معلوم نیست 17کنندتلقی می« ارزش اضافی مشترک»بخشی از 
 شود(.براساس چه معیاری ترسیم می« اضافی»و « الزم»و مرز میان 

ها )کسانی چون پاولو ویرنو، های رویکرد هارت و نگری و همفکران آنها و ضعفمحدودیت 
های اتونومیست مانند هری کلیور، فرانکو براردی، مارچللو ورچلونه( را برخی از مارکسیست

ی اند. هدف از اشاره به پروژهها و مقاالت متعدد نشان دادهجلیس در کتابکافنتزیس و دی آن
دادن این نکته است که هرگونه بحث از عواطف و اشاره به جا فقط نشانهارت و نگری در این
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ما در اانگارانه، الزداری، برخالف برخی تصورات سرسری و سادهنقش و کارکردشان در سرمایه
دادن گنجد و حتا مستلزم همدلی با ایشان نیز نیست. هدف نشاننگری نمی چارچوب پروژه هارت و

انگارانه، هرگونه استفاده از مفاهیم کسانی این است که بر خالف برخی از تصورات سرسری و ساده
گنجاند، و اتفاقا برعکس، نحوی خودکار ما را ذیل رویکرد هارت و نگری نمیمانند فوکو و دلوز به

های رویکرد هارت و ها و ضعفتوان محدویتاز برخی مفاهیم این دو فیلسوف میبا استفاده 
سیاسی ایشان در درک و ترسیم -های نظرینگری را برمال کرد و از درافتادن به دام خطاها و لغزش

عنوان مثال، پای عواطف و احساسات نه در ی میدان نیروها در جهان کنونی پرهیز کرد. بهنقشه
ترین محور(، بلکه در قدرت )نخستین محور تحلیل و به یک معنا بنیادی-ات تولیدتحلیل مناسب

آید )محور دوم محور ی خود با خود یا سوبژکتیویته( به میان میسومین محور تحلیل )یعنی رابطه
است(. اشتباه هارت و نگری ناشی « قدرت-ی مناسبات تولیدوارهنمایش و بازنمایی بت»دانش یا 
قدرت را با محور سوبژکتیویته )که -گرفتن تمایز این محورهاست. وقتی محور دانش از نادیده

قدرت است اما متعلق به رژیمی متفاوت است( خلط -تاخوردن مناسبات تولیدی درونهرچند نتیجه
دهند با تغییرات محور نخست اشتباه کنیم ، تغییراتی را که در محور سوبژکتیویته روی میمی
رسیم که چنان تغییراتی در وجه تولید روی داده است که ی مخرب میه این نتیجهگیریم و بمی

سوی اش فاصله گرفت و بهدیگر قانون ارزش در آن صادق نیست و باید از مارکس و مفاهیم
کید کرد ا باید یکبار دیگر بر این نکته تأجبرداشتی )ناخودآگاهانه( ریکاردویی پس رفت. همین

شناسانه نیست؛ رویکرد هارت و نگری را از دیدگاه در این جا خطای معرفت« خطا»که منظور از 
کنیم، و گرنه فاصله گرفتن از مارکس ی کارگر نقد میاش برای مبارزات طبقهپیامدهای سیاسی

ی گرفتن در بهبود وضعیت طبقهفارغ از این پیامدها کوچکترین اهمیتی ندارد، و اگر این فاصله
داری کارکرد مثبتی ای فراتر از سرمایهسوی جامعهنبرد با بورژوازی و حرکت بهکارگر در میدان 

 ها نبود. کشیدن این حرفداشت، نیازی به پیش
توان ضمن استفاده از که خواهیم دید، برخی از مفاهیم دلوز، میبا استفاده از مفاهیم فوکو و، چنان

داری، نمای سرمایهقدرت سرشت-مناسبات تولید ابزار مارکسیِ نقد اقتصاد سیاسی در شناساییجعبه
بعد لیبیدوییِ اقتصاد سیاسی و نقش سوبژکتیویته در تداوم این مناسبات را نیز درک کرد و فهمید 

ی کاربرد کوشد با اشاعهچگونه بورژوازی )از طریق دولت و سایر نهادهای اجتماعی( می
توان از یکی از را تضمین کند. در این مسیر میبازتولید و تداوم این مناسبات « های خودتکنیک»

مایه را با واژگان فوکو های کتاب ایوا ایلوز نیز یاری گرفت )البته اگر این درونمایهدرون
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هایی خاص عواطف را در قالب«  های خودتکنیک»ی داری با اشاعهصورتبندی کنیم(: سرمایه
سازد، ف را از سرشت آشکارسازشان تهی میکه عواططریق ضمن ایندهد و از اینسازمان می

-شود افراد انقیادشان در مناسبات تولیددهد که باعث میی خود با خود را شکل میوجهی از رابطه
تجربه و در عین « دیگری-خود»ی واره و در قالب الگوهای خاصی از رابطهنحوی بتقدرت را به

 حال انکار کنند. 

 د؟ شوناخودآگاه چگونه ساخته می
« ساختاری»شوند کند که همواره در کسانی که حکومت میفوکو در جایی به این نکته اشاره می

« آلرژی به کلمات»کسانی که معموال فلسفه را با  18کند.می« پذیرحکومت»وجود دارد که آنان را 
رغ از این ی فوکو نتیجه بگیرند که فوکو ساختارگراست. اما فاگیرند باید از این جملهاشتباه می

چه فوکو با عنوان توان کرد. آنحماقت مضحک و البته پربسامد، باید دید با این جمله چه می
نیست که در پایان بخش پیش در « قالبی»آید؟ آیا همان کند به چه کار میاز آن یاد می« ساختار»

داری با سرمایه ای که به ایوا ایلوز نسبت دادیم ظاهر شد؟ آیا منظور فوکو این نیست کهگزاره
بخشد و این شوند عواطف را ساخت میدر کسانی که حکومت می«  های خودتکنیک»ی اشاعه

ها را نیست( آن« ساختار»معنای دقیق کلمه که خواهیم دید به)که البته چنان« ساختار»
سرپرست کند؟ بار دیگر مثال ایوا ایلوز را به خاطر آوریم: کارگر زنی که از می« پذیرحکومت»

کرد؛ اما این نفرت طی جلسات ی تحمیلی کار را آشکار میخود نفرت داشت؛ نفرتی که رابطه
ی روانی در یک سناریوی خانوادگی گنجانده شد و اثر آشکارسازش را از دست هدایت و مشاوره

 ای الگوی رابطه با دیگریی تحمیلی کار را در قالب گونهداد و در عین حال آن کارگر رابطه
بهتر  «ارتباطات»تجربه کرد و فهمید مقصر خودش است و موظف است این الگو را اصالح کند و 

دانیم فوکو مفهوم که میها و مدیران و کارفرماهایش برقرار کند. چنانتری با سرپرستو دوستانه
-دانست چون معتقد بود این مفهوم فقط در مسیر سوژهرا مفهوم مناسبی نمی« ناخودآگاه»

ولی خودت « تو اینی»توان چیزهایی را به سوژه نسبت داد و گفت رود: میکار میادسازی بهمنق
پذیرد و به انقیاد در خبر نداری، تو ناخودآگاه فالن یا بهمان میل را داری، و سوژه نیز در نهایت می

« ناخودآگاه» که فوکو در مورد مفهومآید. اما ماجرا به این سادگی نیست. شاید )صرفنظر از اینمی
چه نظری داشت( مفهوم دیگری از ناخودآگاه وجود داشته باشد )یا قابل ساختن یا بازآفرینی باشد( 

 کار آید. سان سالحی انتقادی به، بلکه بهگیردمیقرار نمنقادسازی -که نه تنها در خدمت سوژه
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 ی مناسبات قدرتدر سطرهای پیشین، از سرشت آشکارساز عواطف سخن گفتیم و از تجربه
ی بهتجر»ی واقعی. ولی آیا چیزی با عنوان واره و تجربهی بتهای متفاوت: تجربهشیوهبه

تواند می ای اجتماع نقیضین نیست؟ تجربه چگونهوجود دارد؟ آیا این ترکیب گونه« ناخودآگاه
استفاده کرد: آیا « ی حدیتجربه»ها شاید بتوان از مفهوم اشد؟ در پاسخ به این پرسشناخودآگاه ب

گفت، خن میساز آن « ی حدیتجربه»مانند بالنشو و دلوز در قالب تعابیری نظیر نیز چه فوکو آن
وت ی متعارف تفای حدی با تجربهی ناخودآگاه نیست؟ بدیهی است که تجربهای تجربهگونه

اسخ به این رد. این تفاوت را چگونه باید درک کرد؟ ریسمان راهنما برای رسیدن به پماهوی دا
 ها را شاید بتوان نزد سارتر یافت. پرسش

« قصدی»گوید که سخن می« آگاهی»ای از گونه هستی و نیستیو  تعالی اگوسارتر در دو کتاب 
ی از اصول پدیدارشناسی، )از( خود. بر اساس یک« غیر قصدی»یا « غیر وضعی»نیست: آگاهی 

این کاال خوشم « از»ترسم،  سوسک یا وزغ می« از»چیزی است. « از»آگاهی همواره آگاهی 
چیزی، در عین حال یک « از»این است که هر آگاهیِ قصدی  تعالی اگوآید. ادعای سارتر در می

ر پرانتز قرار گرفته که به این دلیل د« از»ی آگاهیِ غیر قصدی )از( خود است. در مورد اخیر، کلمه
توان نیست. برای درک سخن سارتر می« آگاهی از»این سنخ متفاوتِ آگاهی به معنای واقعیِ کلمه 

ای واژه« یافت حال»هایدگر.  هستی و زماندر « یافت حال»مفهوم  أ الهام او توجه کرد:به منش
برد. دلیل وانیم به کار میخمی« 1احساس»چه ی آناست که هایدگر برای توصیف پدیدارشناسانه

« روانی-درون»اصطالح ای بهرا زیسته« احساس»ی اخیر این است که ما پرهیز او از به کار بردنِ واژه
ی ما سرمشق امر به اصطالح نامد، عقل سلیم زمانهمی« حال»چه را هایدگر کنیم. درواقع، آنتلقی می

( اتفاقی affection« )حال»این برداشت،  آورد. بر اساسبه شمار می« درونی»یا « روانی»
« عواطف و احساسات»چه اما از دیدگاه هایدگر، آنافتد. روانشناختی است که درونِ من می

« یافت حال»دارند. عبارت « آشکارساز»نیستند، بلکه سرشتی « درونی»هایی کور و خوانیم تکانهمی
-وضعیتی-خود را در»ردنِ یک عاطفه درواقع، کبرای اشاره به این نکته به کار رفته است. احساس

کند. به این ترتیب، هایدگر روشن را در وضعیتی خاص آشکار می« خود»است. هر عاطفه « یافتن
ای ابژه« خود»نیست. « شناختی»ای ترین سطح، رابطهی خود با خود در بنیادینکه رابطهکند می

است « خود»ای متعال از که ابژه« اگو»این حیث، با آن آگاه باشم )و از « از»نیست که به نحو قصدی 
آگاهی نیست. با استفاده از -ترین سطح، خودی خود با خود، دست کم در بنیادیفرق دارد(. رابطه

                                                           
1 . sentiment 
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است: خود « خودیابی»ای ترین سطح گونهتوان گفت رابطه با خود در این بنیادیتعابیر هایدگر می
یابم، یا به تعبیری کنم، خودم را در وضعیتی میخودم فکر نمی را در وضعیتی یافتن. حتی وقتی به

شنوم که چند نفر کنم. وقتی بنابه تصادف از پشت دری میآشناتر، خود را در وضعیتی احساس می
شان آگاهم، خودم آن افراد و سخنان« از»کنند در این وضعیت ضمن اینکه در موردم بدگویی می

شوم، ترسم کنم. وقتی با حیوانی درنده مواجه میع شدن احساس میرا در وضعیت مورد خیانت واق
بار به نحوی حیوان درنده(، خود مرا نیز )البته این« از»کند )ترس ضمن اینکه تهدید را آشکار می

مورد تهدید واقع »کند: خود را در وضعیتِ آشکار می«( آگاهی از»دیگر، کامال متفاوت با حالت 
-وضعیتی-در-را-خود»ی خود با خود همین ترین سطح رابطهبنیادین کنم.احساس می« شدن

«. احساسی-خود»یا )با عرض معذرت( « یابی-خود»، بلکه «آگاهی-خود»است. نه « کردناحساس
خواهد اشاره گوید دقیقا به همین نکته میسارتر وقتی از آگاهی غیر وضعی یا غیر قصدی سخن می

یا « احساسی-خود»ابژه یا موضوع احساس نیست. به تعبیری  «خود»، «احساسی-خود»کند. در 
تجربه « شدت»وضعیت در قالب نوعی -در-خود کند و احساسِوضعیت را آشکار می «یابی-خود»

دری که تا دمی پیش حائل میان من و دیگران بود و مرا از سر و صدایشان در امان نگه شود: می
سوی در صدایی عجیب یا ود. چگونه؟ فرض کنیم آنشداشت، ناگهان به مدخلِ راز بدل میمی

چه بشنوم و از سر سوء ظن یا کنجکاوی گوشم را به در بچسبانم یا از سوراخ کلید آن« مشکوک»
ی سو، خودِ مرا به منزلهاز یک« یافت حال»ی منزلهگذرد دید بزنم. حسادت بهسوی در میرا آن

ز بازی حذف شده یا از چیزی محروم شده و باید انتقام گرفته شده، تحقیر شده، اخودی که نادیده
ی مانع و در عین حال ی این امکان، در یا سوراخ کلید را به منزلهکند، و در سایهبگیرد پدیدار می

 سازد. ای که باید شنید، آشکار میای که باید دید یا مکالمهی دسترسی به منظرهابزار و واسطه
یک  رسید: گذر از حالی به حالی دیگر؛« affect»رکی تقریبی از مفهوم جا شاید بتوان به دهمین

ای دگرگونی از حالی به حالی دیگر تجربه را در قالب گونه« حسادت»در این مثال، : «مایهحال»
مثابه کنیم. اما از سوی دیگر، در مقام دفاع از خود یا توجیه خود، این شدت را )حسادت بهمی

« گفتار اگو)»زنم جویی حرف میکنم و از صداقت و حقیقتود( انکار میششدتی که احساس می
 «(باوریدروغ»یا « خودفریبی»یا به تعبیر سارتر، 

دانم که دانم، اما نمیچه میآن»کند: گونه توصیف میژیژک جایی امر ناخودآگاه را این 
گونه صورتبندی کرد: امر را این توان این توصیفپردازی سارتر میبا استفاده از مفهوم 19«.دانممی

دانم اما به نحو می«( خودیابانه»)یعنی « غیر قصدی»چه به نحو ناخودآگاه عبارت است از آن
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ای که خواهیم دید، در اینجا پای گونهدانم )چنانرا به نحو غیر قصدی می دانم که آننمی« قصدی»
 بسته با آن است(. ی هموارهو باور بت« اگو»ی اصلی در میان است انکاری که هسته« انکار»

داری با عواطف داری و عواطف )کاری که سرمایهتوان سخن ایوا ایلوز را در باب سرمایهحال می
قدرت باید این -داری به مثابه یک نظام تولیدکند( در نور جدیدی مشاهده کرد: سرمایهمی

وضعیت -در-را-شکارسازشان )خودها را چنان سازمان دهد که نه تنها سرشت آ«خودیابی»
ها را در جهت بازتولید یافتن( مهارکند، بلکه آن-«ناتوان»استثمارشده و -را-یافتن؛ خود-پرولتری

ی که ما را «ناخودآگاه»ها روی سطح «خودیابی»دادنِ کار گیرد: سازمانقدرت به-مناسبات تولید
 ت بالفعل وادارد. قدر-به حرکت در امتداد بردارهای میدان مناسبات تولید

ی جا توقف کنیم هیچ درکی از ناخودآگاه نخواهیم داشت. برای گنجاندن این قطعهاما اگر همین
گیری ی شکلتر باید به نحوهتر و دقیقمفهومی )برگرفته از سارتر و هایدگر( در چارچوبی جامع

ی لیبیدویی( توجه کنیم. هاگذاریی تکوین اقتصاد لیبیدویی: سازوکار سرمایهناخودآگاه )نحوه
ی تکوین کید ورزید: پیش فرض این مسئله )یعنی مسئلهبل از هر چیز باید بر این نکته تأق

تر، یا وحشی بلکه امری، یا به بیان دقیق« طبیعی»ناخودآگاه( این است که ناخودآگاه نه مخزن غرائز 
گیرد. بنابراین مسئله فرایند تکوین تاریخی شکل می-سطحی مجازی است که به نحوی اجتماعی

ای که با کمک سارتر و ی اولیهقطعهی فعلی، یعنی با همان هناخودآگاه و منطق آن است. در مرحل
ی ناخودآگاه را دهندههایدگر فراهم آوردیم )البته با اندکی جرح و تعدیل(، ماده و مصالح تشکیل

ای که در پاراگراف قبل دوباره به آن اشاره در اختیار داریم. این نکته بیان دیگری است از مسئله
گیری ها در قالب سنتزهایی که به شکلمایهها یا حالتن عواطف، خودیابییافکردیم: سازمان

ی تکوین ناخودآگاه نزد گانهتوانیم با مرور سنتزهای سهشود. گام بعدی را میناخودآگاه منجر می
ها ای اشاره کرد: این ماجرا را با کنارگذاشتن نامی ماجرا باید به نکتهداریم. اما قبل از ادامهدلوز بر
بسا مانعی در برابر درک ها فقط برای رعایت امانت است و چهتوان روایت کرد. آوردن نامنیز می

گیریم، ای مفهومی را از فیلسوفی وام میاین ماجرای مفهومی ایجاد کند: چرا که وقتی عنصر یا قطعه
لسوف نیست: ی جوانب دستگاه مفهومی آن فیمعنای پذیرفتن همهاین کار ضرورتا و همیشه به

شود که ممکن است در قالب ماشین مفهومیِ مقصد کارکرد و معنای متفاوتی ای وام گرفته میقطعه
ها گیریپیدا کند که اصال بر مقتضیات و الزامات مفهومیِ دستگاه مبدا منطبق نباشد: بنیاد این وام

در بافت دستگاه مقصد درک  شده را بایدگرفتهی وامنیست. معنا و کاربرد قطعه« همه یا هیچ»اصل 
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« اصل با رونوشت برابر» ها اصلِگیریوام همین دستگاه ارزیابی کرد: بنیاد این 20و در سطح انسجامِ
 هم نیست. 

 ی ناخودآگاهگانهسنتزهای سه
در را با اشاراتی به رمان مارسل پروست، ادیپ آنتیدلوز و گواتری سومین بخش از فصل دوم 

کنند: در این رمان که از دیدگاه دلوز و گواتری، ، شروع میرفتهستوجوی زمان ازدجست
افتد؟ دلوز و گواتری ، چه اتفاقی می«داستانی واحد» های بیشمارِتشکیل شده از واریاسیون

های در هم و بر هم ، مجموعهنخستکنند: گونه توصیف میرا این« داستان واحد»های این دقیقه
تا یک مانند یک اتاق نشیمن، گروهی از دختران یا ح« موالر»های هبا مرزهای نامشخص؛ مجموع

ها در ها و اشخاص مندرج در این سلسلهیافتن سلسلهها و ترتیبگرفتن جهت، شکلسپسمنظره؛ 
چیز دوباره تیره و تار ، همهسرانجاملوای قانونِ فقدان، غیاب، عدم تقارن، حذف، دِین و گناه؛ و 

بار در قالب کثرتی محض و مولکولی، ساحتی که در آن گسلد، اما اینهم میچیز از شود، همهمی
شوند. دلوز و ها تعینی ایجابی دارند و با یکدیگر وارد پیوندهای تصادفی و موقتی میابژهپاره

های هایش، یکی از واریاسیونو واریاسیون« داستان واحد»ساختن منطق این گواتری برای روشن
طرف »ی راوی )مارسل( از آلبرتین در جلد چهارم، زنند: اولین بوسهمثال میشمار آن را بی

را در « دقیقه»تر خواهد کرد. پروست آن سه فرازهایی از خود رمان این نکات را روشن«. گرمانت
آلبرتین را اول »، آلبرتین در میان انبوهی از دختران در بلبک: نخستکند: چند جمله خالصه می

آوردم که در چشمم به همان گونه عاری ی دریا به خاطر میشده بر زمینهژ انگار نقاشیدر برابر پال
ای است که باید بازی دانی هنرپیشهی تئاتر که نمیاز وجودی واقعی بود که آن تصویرهای صحنه

 ، شخص آلبرتینبعد؛ و «آید یا فقط عکسی بازتابانیدهکند یا بدلی که در آن هنگام به جای او می
ی نور جدا شد، به سوی من سپس زن واقعی که از دسته»آید: که از میان این انبوه مبهم بیرون می

ای را ندارد که در رو، در جهان واقعی، آن آمادگی عاشقانهکه ببینم به هیچآمد، اما تنها برای آن
دنش ممکن اش، بوسیکردنآمد داشته باشد. فهمیدم که لمسانداز جادویی به نظر میآن چشم

توان با او گفت و شنید، و او برای من به همان اندازه زن است که انگورهای ساخته نیست و تنها می
که لبانم در آغاز، همچنان»: سرانجام؛ و «ترها، انگور بوداز یشم، زینت ناخوردنیِ میزهای قدیم

بود، چشمانم، با  شان گماشتهها را به بوسیدنرفت که نگاهم آنهایی پیش میسوی گونهبه
بینی دیده که گویی با ذرهچنانای برخورد، گردن، که از نزدیک آنهای تازهجابجایی، به گونه



 

13 

شد، با دان دان درشتش، ستبرایی داشت که از نزدیک ویژگی چهره را دگرگون کرد. ... در می
انگار که خواسته  -ماش پیمود نه یکی که ده آلبرتین دیدسوی گونهآن راه کوتاهی که لبانم به

هایی که از یک آدم در های رنگگون شدنباشم با افزایش شتاب تغییرات پرسپکتیو و گونه
ای ها را در چند ثانیه بگنجانم و به گونهی آنآید، همهمان میمان با او به چشمدیدارهای متفاوت

هایی را ی امکانکند و همهگون میای را به وجود آورم که فردیت یک آدم را گونهتجربی پدیده
ای که از غالفی، از یکدیگر بیرون بکشم، آن دختر انگار الههکه در او هست یک به یک، چنان

خواستم نزدیکش شوم آخرین سری که از او دیده بودم جای خود را به چند سر بود، که چون می
دیدم. عطر مالیمی از میکم تا زمانی که لمسش نکرده بودم، داد. آن سر را دستیکی دیگر می

که لب نیز آید، چنانچون بینی و چشمان آدمی به کار بوسه نمی -رسید. اما افسوسآن به من می
ام که دیگر فشرده شده بود، دیگر افسوس که ناگهان چشمانم دیگر ندید و بینی -برای آن نیست

های ام در حال بوسیدن گونهآور دانستم که سرانجهای نفرتد و من از این نشانهنیهیچ بویی نش
ی سوم چشم و لب و در این دقیقه 21«.ام را بچشمکه با این همه طعم رز آرزوییآنام، بیآلبرتین

اند و تبدیل شده« ابژهپاره»اند و به وارشان را از دست دادهبینی و ... آشکارا جایگاه و کارکرد اندام
طعم رز »اعتبارشدنِ سناریوی میلِ مبتنی بر فقدانِ ای بیاز سوی دیگر، راوی در این ساحت گونه

« درنوردیدن»چه پس از این ؛ اما آن«درنوردیدن فانتزی»ای از نسخه -کندرا تجربه می« آرزویی
هاست. به این ترتیب، پروست ما را ابژهپاره« معنایبی»کند، نه غیاب مطلق، بلکه تالطم تجربه می

 کند. گاه میوارد ساحت نخستین سنتز ناخودآ
ترین کاربردهایش تواند با تازهکه همانند بوسه می است گمان من فقط عکاسیبه»گوید: راوی می

رسد صد چیز دیگر را بیرون بکشد چه به نظر ما چیزی با ظاهری قطعی و همیشگی میاز درون آن
اما « 22اولی مشروع است.ی اند که به اندازهشان حاصل دیدگاهیاند، زیرا هرکدامکه همه باز همان

کنیم، که دانیم که سینما نیز چنین توانی دارد. فقط یک نمونه را نقل میکم بعد از دلوز میدست
هاست: ترین نمونهروست که یکی از معروف، بلکه از آناش نه به این دلیل که بهترین نمونهالبته نقل

شود آغاز می با چند تکه ابر پراکنده ن آبیدیوید لینچ. فیلم با نمایی از آسما« مخمل آبی»آغاز 
های رز و بینیم با گلای زیبا را میای دلنشین باغچهو با حرکت دوربین به پایین، همزمان با ترانه

ی هااللهشناس؛ شان مهربان و وظیفهنگذرد و آتشنشانی که از خیابانی آرام میسپس: ماشین آتش
های مرتبی که با راهنمایی ناظم مدرسه از ایمدرسه چه؛ بچهی دیگری از همان باغزرد در گوشه

ی نسبتا بزرگ و سپس مردی که در حیاط گذرند؛ نمایی از یک خانهعرض خیابان می
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ها و چمن هاست. این نماهای آغازین فیلم دادن گلدست مشغول آبشده، شیلنگ بهکاریچمن
پروستی فرض کرد. اما ترتیب و توالی نماها دقیقا « دداستان واح»ی توان معادل نخستین دقیقهرا می

شویم پدر که مرد شیلنگ به دست )که بعدا متوجه میمنطبق بر توالی پروستی نیست: بعد از این
های مارسل به سوی کند، دوربین با حرکتی قابل مقایسه با حرکت لبخانواده است( سکته می

ها شود و با عبور از چمندیک میاند نزین را پوشاندهیی که سطح زمهاهای آلبرتین، به چمنگونه
های در هم و های سیاه الی تودهرسد، جایی که سوسکشده میکاریی زیرین سطح چمنبه الیه

ی سوم ی نخست به دقیقهلولند. این جهشی از دقیقههای گیاهان در هم میبرهم خاک و ریشه
گذرد. با این ی دوم میچه در دقیقهاست، اما باقی فیلم واریاسیونی است از آن« داستان واحد»

 ی ناخودآگاه را با تفصیل بیشتری مرور کنیم. گانهتوانیم سنتزهای سهمقدمات می
 سنتز اول

شود. نامند مربوط میمی« گرهای میلماشین»چه دلوز و گواتری گیری آنسنتز اول به شکل
را از مالنی « ابژهپاره»هستند. دلوز و گواتری مفهوم « هاابژهپاره»گر حاصل پیوند های میلماشین

ابژه را باید در اند. پارهای دستکاری آن را به مفهومی جدید تبدیل کردهاند اما با گونهکالین گرفته
ها ... ها، بینی، لبها، موها، چشمها، دستابژه است؛ پستانتمام« مادر»فهمید: « تمام ابژه»تقابل با 

« ابژهتمام»مثابه به« مادر»اند؛ در این سطح هنوز خبری از ابژه)نه پستان مادر، نه دستان مادر،( پاره
های بدن به شمار آورد، البته به این شرط ها را همان اندامابژهتوان پارهنیست. در نخستین تقریب، می

مثابه یک ها را مستقل از بدن )بهبیرون بکشیم و آن« های بدناندام»ها را از ترکیب اضافیِ اندام که
ابژه تبدیل شوند؛ مثال یک توانند به پارهکل ارگانیک( در نظر بگیریم. به این ترتیب اشیاء هم می

نیست. نوزاد « افراد»ا ی« اشخاص»پستانک یا جغجغه یا ... هر چیز دیگری. در سنتز اول هیچ اثری از 
های ندارد. او اندام« من»عنوان طور که تصوری از امری بهشناسد، همانعنوان مادر نمیچیزی به

کند و هیچ تصوری از پاره تجربه میهایی تکهمثابه اندامهای مادر، بلکه بهعنوان انداممادر را نه به
 پیوندهایتر خواهد شد( فقط د اصالح و دقیقندارد. به تعبیری )که اندکی بع« دیگری-من»تمایز 

ها اجزای ابژهگرما و ... . پاره-الالیی، پوست-سینه، گوش-لب«: کندتجربه می»ها را اندام-پاره
کنند، یعنی هیچ شباهتی به قطعات هیچ کل از پیش موجودی نیستند و هیچ ترکیبی را اقتضا نمی

توانند باشند(. به بیان دیگر، های کثیری می، قطعات پازلیک پازل ندارند )یا به قول دلوز و گواتری
ندارند: « فرم»ویتگنشتاین، به معنای ویتگنشتاینی کلمه  تراکتاتوسدر « هاابژه»ها بر خالف ابژهپاره

ترکیبی از « وضعیت امور»هر « 23اش در وضعیتی از امور است.فرمِ یک ابژه امکانِ قرار گرفتن»
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های دیوار، نامه در پاکت. منظور ویتگنشتاین این است که هر ابژه قابلیت هاست: گربه رویابژه
دهد دیوار دیوار اجازه نمی« فرم»طور که تواند روی گربه باشد، همانترکیب معینی دارد. دیوار نمی
های دیگر برقرار کند، تواند با ابژههایی که یک ابژه میدیگر نسبتبه میخ کوبیده شود. به عبارت

در خود ابژه مندرج است و « امکان»مثابه تواند جزئی از آن باشد، بهدر نتیجه آن کلی که ابژه میو 
 به این معنا ندارند. « فرم»ها ابژهدهد. پارهابژه را تشکیل می« فرم»درواقع، 

های کنند. یکی از ریسمانرا دستکاری می «ابژهپاره»گفتیم که دلوز و گواتری مفهوم کالینیِ 
( اسپینوزا. جهان اسپینوزا جهانی متشکل avec« )با»راهنمای این دستکاری: خوانش مالنی کالین 

ی فرض مسائل فلسفهپذیرند. پیشگذارند و از هم اثر میاست که روی هم اثر می« پاره»نهایت از بی
. آفتاب سنگ های اثرگذاری و اثرپذیری از یکدیگردر نسبت« پاره»نهایت اسپینوزا همین است: بی

طور که این گیاه کند؛ همانشدن آفتاب را زندگی میکند: سنگ در قالب این گرمرا گرم می
های ره پارهها هر پاکند. در کنش و واکنش تصادفیِ پارهآفتاب را در قالب فتوسنتز زندگی می

ا هیچ چیز دیگری کند.  اسپینوزاند زندگی میکه در او موجب شده دیگر را در قالب عمل یا اعمالی
نمای هر نهایت پاره در فعل و انفعال با یکدیگر و دیگر هیچ. سرشتگیرد. بیفرض نمیرا پیش

هر «. های دیگراش در نسبت با پارهقدرت اثرپذیری و اثرگذاری»آن است، « کردنتوان عمل»پاره 
یا کاهش.  افزایش و کاهش یابد افزایش می 24اشکردنتوان عمل ای دیگر با پاره پاره در مواجهه

« حال»که دیدیم، دگرگونی چنان  مایهنامد. حالمایه( می)حال affectکردن را اسپینوزا توان عمل
(affection است، تحول از حالی به حال دیگر؛ و روشن است که )«را باید در نسبت با « حال
را « توان عمل کردن افزایش»، اخالقاسپینوزا در کتاب «. حالِ کار کردن ندارم»فهمید: « توان»
را نباید « اندوه»و « شادی»نامد. بدیهی است که می« اندوه»را « کردنتوان عمل کاهش»و « شادی»

گویند، اما مفهوم به معنای رایج و متعارف این روزها فهمید. این روزها همه از شادی سخن می
بردن ندارد. اسپینوزا این شادبودن و لذت داری بهنزد اسپینوزا ربطی به تکلیف سرمایه« شادی»

ت، معناهایی که در کاربردهای رایج و ا معناهای متفاوتی باردار کرده اسکلمات رایج را ب
 شوند. ایِ این روزها سقط میشده و کلیشهمالیدست

« میل»شود به درک ارجاع به اسپینوزا در اینجا چه ضرورتی دارد؟ ضرورت این ارجاع مربوط می
خواهد کردن است، توانی که میهمان توان عمل« میل»در این ترکیب، «. گرماشین میل»در مفهوم 

« توان»ی شود. در این سطح، رابطههای تصادفی برانگیخته میتحقق پیدا کند. این توان در مواجهه
خواه  کردن است )خواه تحقق پیدا کند ورا نباید فراموش کرد: توان همیشه توان عمل« عمل»و 
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در درک  ی سادهنحوی که خواهیم دید اصال غیر قابل تحقق باشد(. این نکتهتحقق پیدا نکند و  به
ماشین »های مفهومیِ یکی از مولفه« جریان». آیدنزد دلوز و گواتری به کار می« نجریا»مفهوم 

های دلوز و گر چیزی نیست جز جریان و قطع جریان! برخی از مثالمیلاست. هر ماشین« گرمیل
ها از جریان کنند: آنکردن این مفهوم، سردرگمی ایجاد میبه جای روشن ادیپآنتیگواتری در 

شود هنگامی که انگشت مکیده می« انگشت-لب»گویند. اما پیوند شیر، خون، ادرار و ... سخن می
ماشینی خبری از  سازد؛ اما در این پیوندگر مییک ماشین میل« پستان-لب»نیز درست مانند پیوند 

گر چیزی نیست جز جریان و قطع جریان( را میلجریان مادی نیست. پس این گزاره )هر ماشین
کردن، توان ی مو، در چشم توان عملی این چشم و این طرهچگونه باید درک کرد؟ طی مواجهه

است که از جریانی « دیدن»کوشد این توان را تحقق ببخشد: شود و چشم میدیدن، برانگیخته می
شود. در مقام ی مو قطع میشود/توسط این طرهختم می مو یشود و به این طرهاین چشم صادر می

است   (affective« )ایمایهحال»گر یک پیوند توان گفت هر ماشین میلبندی و تا اینجا میجمع
ی هر مواجههشود؛ گویی در برقرار می«( فعل»گر یک جریان )یک و متناظر با هر ماشین میل

ایجاد می شود که به « اختالف پتاسیل»ها )یعنی در هر نسبت اثرگذاری و اثرپذیری( یک ابژهپاره
 انجامد. می« شدت جریان»برقرارشدن یک 

کردنی همان توان عمل« رانه»برند: را نیز به کار می« رانه»، مفهوم ادیپآنتیدلوز و گواتری در 
برشمرده « رانه»هایی را که فروید برای شود. مولفهها برانگیخته میهابژی پارهاست که در مواجهه

توان بازسازی کرد. منبع رانه یک اندام است، مثال لب یا است، در این چارچوب اسپینوزایی نیز می
تر، که خواهیم دید و به بیان دقیق)یا چنان« تحریک»ای دیگر ابژهچشم، که در مواجهه با پاره

شود. کردن برانگیخته مییابد و به عملاش افزایش میکردنشود یعنی توان عملمی «(فراتحریک»
کند؛ گویی با رانه )که چیزی ( عمل میz« )زای شهوتمنطقه»شده به مثابه یک اندام )فرا(تحریک

ی رانه همان شود. ابژهکردنی که در آن برانگیخته شده( شارژ مینیست جز همان توان عمل
هدف رانه    (.oشود )وارد نسبت اثرگذاری و اثرپذیری می« اندام»ای است که با هابژپاره

کردنی است که ( هم چنان که دیدیم توان عملPاست )نه لذت و ارضا(. خود رانه )« کردنعمل»
با تکیه «.  راندمی»کردن سوی عملشده برانگیخته است و آن اندام را بهابژه در اندامِ تحریکپاره

یک  zPo. هر zPoبندی کرد: گونه صورتادیپیِ رانه را اینتوان فرمول آنتیاین نکات می بر
ی مو(، طره-دیدن-ی مو )چشمطره-سینه(، چشم-مکیدن-سینه )لب-گر است: لبماشین میل

 انگشت( ... . -مکیدن-انگشت )لب-لب
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این ساحت ساحتِ سنتز  گیرد، یعنینمی گر هیچ سنتزی شکلهای میلدر این ساحت بین ماشین
گر. بنابراین، در این ساحت نه از شخص خبری های میلگر است نه سنتز میان ماشینهای میلماشین

در آن نیست،  است، نه به این دلیل که اثری از تعین« آشوب» هست و نه از زمان. این ساحت ساحتِ
ای درکار نیست. «حافظه»گیرند اما هیچ ها یکی بعد از دیگری شکل میبلکه به این دلیل که تعین

های عطفی است: گویند سنتز اول ساحت ترکیببه همین دلیل است که دلوز و گواتری می
1o1P1z   2 وo2P2z  3وo3P3z   و . ... 

زندگی در این ساحت، « ناممکنِ»معنا ر و به یکناپذیدردناک و تحمل، «حدّی»برای درک سرشت 
توجه کنیم. شاید بتوان با یک مثال به درک این مفهوم نیز « کاهش توان»فهوم اسپینوزاییِ باید به م

نزدیک شد )هرچند این مثال صرفا نردبانی است که بعد از باالرفتن باید کنارش گذاشت(: چشمی 
کردن چشم را افزایش صویر است. تصویر توان عملرا در نظر بگیریم که غرق تماشای یک ت

کند و چشم دهد و کوشش چشم برای تحقق این توان مدام توان دیدن را در چشم تقویت میمی
کند؛ ولی ناگهان جسمی دیگر میان چشم و بیند و شور دیدن پیوسته افزایش پیدا میبهتر و بهتر می

یش در مدار دیدن جریان داشت حاال باید به رفع شود، توان عمل کردن که دمی پتصویر حائل می
کردن همین است. همین کوشش برای رفع مانع است مانع معطوف شود: منظور از کاهش توان عمل

شود: کاهش توان ناشی از اندوه نیست، بلکه نامد تجربه میمی« اندوه»چه اسپینوزا که در قالب آن
منحرف شدن جریان توان از مدار افزایش و  اندوه چیزی نیست جز همین کاهش توان: یعنی

یافتن و شدنِ توانِ برانگیخته است از تحققبازداشته« اندوه»اش در عملِ رفع مانع. متمرکزشدن
ها به دست گردمیم یزیدنبال چ کیتار یدر اتاقاش به رفع مانع. مثالی از دلوز: شدنمعطوف

ها متمرکز به عمل در دست یختگیبرانگ ای کیحد تحر نیشتریاند: بشده لیتبد یاصل یهااندام
 دنیمدام شور بساو هاشتبا سطوح کف دست و انگ اشینیماش وندیدر پ گمشده یهبژشده است. ا

با  ی. اما ناگهان کسگردندیم یشتریب تِیهر لحظه با دقت و حساس هاو دست دهدیم شیرا افزا
-هادست»ها متمرکز شده و در مدار افزایشیِ ما در دستتوانی که تما ...شودیموارد اتاق هیاهو 

« اندوه»که یکی از مشتقات « خشم»جریان داشت، حال باید به رفع مانع معطوف شود: « شیء گمشده
کند. البته بدیهی است که زنم تحقق پیدا میاست و در قالب فریادی که بر سر آن شخص بینوا می

کنند و به هیچ وجه برای توصیف و روشن ساختن را روشن می« کاهش توان»ها فقط معنای این مثال
ای حدی است، مناسب نیستند. ساحت نخست ی ساحت نخست که به معنای دقیق کلمه تجربهتجربه

جا خبری از هیچ سنخی از فاعلیت و سوبژکتیویته نیست های تصادفی است. در اینساحت مواجهه
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که خواهیم دید، چیزی نیستند جز نامد و چنانمی« های الروگونهسوژه»چه دلوز )جز آن
بادبان اسیر امواج هایی بیکردن(. زورقشده و عملهای ناتوانی از تحقق توان برانگیختهاحساس
ماند بدون هیچ نقشه یبرداشتن در میدان مین مهای تصادفی. زندگی در این ساحت به گاممواجهه

 درماندگی و استیصال است. انفعال محض که روی دیگرش و راهنمایی؛
ی برای اچه تا اینجا گفتیم صرفا مقدمهای که آنرسیم؛ نکتهترین نکته میبه این ترتیب، به اساسی

ی فیزیکی است که با یکدیگر در نهایت پارهبیان آن بوده است. جهان اسپینوزایی اقیانوسی از بی
گیری ها به شکلی این تحریک و پاسخهمه ها،ها و واکنشی این کنشاند. اما همهکنش و واکنش

واسطه گرم گیرد بیانجامد. سنگی که در معرض آفتاب قرار میگر یا رانه نمیهای میلماشین
کند. در گیاه، با تابش خورشید شدن زندگی میی گرمواسطهشود و آفتاب را در همین عملِ بیمی

کند. همین عمل فتوسنتز زندگی می ورشید را درشود و گیاه خمی فرایند فتوسنتز بالواسطه آغاز
کند: گیرد فرار میتهدید قرار می وقتی مورد گردد وشود پی غذا میقتی گرسنه میحیوان و

« رانه»کند. اینجا از ها را به هم وصل میها و پاسخکنش و واکنش تحریک« غریزی»الگوهای 
گیرد که در فرایند اسپینوزاییِ کنش و واکنش میخبری نیست. رانه یا پیوند ماشینی وقتی شکل 

دهان بازکند؛ وقتی توانی « ایورطه»رخ دهد؛ وقتی میان تحریک و پاسخ « ایوقفه»ها، ابژهمیان پاره
چه « وضعیت»ابژه در این یا آن اندام برانگیخته است نتواند عملی شود. در این که این یا آن پاره

شود، نشده )و غیر قابل تخلیه( تبدیل مینشده به یک انرژی تخلیهافتد؟ عمل انجاماتفاقی می
نیروگذاری »کند. به این ترتیب است که ای که مانند نیرویی بیگانه آن اندام را تسخیر میانرژی

کردن که تحقق ای توان عملگیرد: اندامی که از عمل ناتوان است و  با گونهشکل می« 25لیبیدویی
« زای شهوتمنطقه»شود، تبدیل به یک نشده، شارژ میای انرژیِ تخلیهگونهیابد، یعنی با نمی
ها(، بلکه در ها و واکنشی کنشای از زنجیرهمثابه حلقه)به« عمل»ابژه نه در قالب شود، و پارهمی

 بسته با این انرژی تخلیه نشده )و غیر قابلشود: به این طریق، همزیسته می« احساس»ای قالب گونه
ی شده یا نقطه(. اندامِ )فرا(تحریکzPoگیرد )ابژه شکل میی مجازی از پارهای نسخهتخلیه( گونه

گردد: یک ( میo)  ی مجازیابژه( دورِ پارهP)  نشدهبه نیروی همان انرژی تخلیه  (zزا )شهوت
نشده روی رژیِ تخلیهنیافته یا انبه معنای دقیق کلمه. از سوی دیگر، این توان تحقق« گرماشین میل»

گیرد. اینجا جا نشئت میاز همین« تجربه»دیگرِ ناتوانی از عمل کردن است. سرشت دردناک این 
پاسخ، یعنی تحریک در حد نیاز، با -اصطالح اقتصادیِ تحریکگرایانه یا بهبه جای تعادل فایده

ای دوپارگی و شقاق: نهمواجهیم؛ و با گو« فراتحریک»ای ای تحریک بیش از حد، با گونهگونه
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ای که بُرداری است به سوی سو، و انرژی غیرقابل تخلیهاز یک« طبیعی»میان نیاز و منفعت و جایگاه 
 «. طبیعی»قلمرو  «خارج»

آید )مرکز به وجود می« مرکز عدم تعین»ای با دهان باز کردنِ ورطه میان تحریک و پاسخ، گونه
ون گرفته است(. مالنی کالین بر این باور بود که نوزاد با عدم تعین: مفهومی که دلوز از برگس

ماندگاری )یعنی همان شود. اما از دیدگاه دلوز، روی سطح درونای اگوی ابتدایی متولد میگونه
اند( حق نداریم چنین نهایت پاره که با هم در کنش و واکنشهای اسپینوزاییِ مسئله: بیفرضپیش

ای اگوی ابتدایی که نوزاد ، نه گونه«خود»ی ی اولیهنابراین، هستهب .چیزی را پیشفرض بگیریم
دادن ی ناتوانی از پاسخاست که در نتیجه« مرکز عدم تعین»شود، بلکه همین مجهز به آن متولد می

 آید. وجود میها بهبه تحریک
ی کثیر قرار های فراتحریکمحض تولد در معرض حملهتوان گفت نوزاد بهبندی میدر مقام جمع

ی نشده و غیر قابل تخلیه های تخلیهسامان و مرکزش با انرژیهای پراکنده و  بیگیرد. و انداممی
زا است. فروید وقتی از ی شهوتاش یک منطقهشود. بدنی پاره پاره که هر پارهشارژ می

Polymorphous perversity  جهان  کند.گوید به همین نکته اشاره میدر نوزاد سخن می
« رویاهای معصومانه»ی انگیز و غیر قابل تحملی است و هیچ شباهتی به اسطورهنوزاد جهان هراس

بینی و غیر های غیر قابل پیشندارد: بدنی پاره پاره در اقیانوسی از فراتحریک« بهشت کودکی»و 
تابلوهای  قابل پیشگیری. برای پیدا کردن تصوری از این جهان از هم پاشیده و آشوبناک باید

اش ن پاره پارهبا بد ی چنین تابلویی، بلکهنه بیننده خاطر آورد: البته نوزادجکسون پوالک را به
 است.  بخشی از آن

هایی خاص ممکن ی این وضعیت خاص نوزدان یا بیماران اوتیست نیست. در وضعیت«تجربه» اما
ها را تجربه کنیم، ای این حالتنیز لحظه« بالغ»و « متعارف»اصطالح های بهانسان« ما»است 

به  ۲سینما نامد. در آغاز می« های صوتی و نوری نابوضعیت»ها را هایی که دلوز آنوضعیت
خوریم؛ درواقع، برمی« نئورئالیسم ایتالیایی»های متعلق به های متعددی از این وضعیت در فیلمنمونه

کند و های صوتی و نوری ناب تعریف میدلوز نئورئالیسم ایتالیایی را بر اساس همین وضعیت
« امر واقعی»ی حدیِ های این جریان را نه در بازنمایی واقعیت، بلکه در تجربهفیلم جدیدِ « رئالیسمِ»

مند و قابل درک از هم های قاعدهحرکتیِ کنش و واکنش-ی حسیجا که نقشهداند، آنمی
دهد است. دلوز توضیح می« پس از فاجعهجهان »گسلد. ساحت نخستین سنتز ناخودآگاه همین می

های متعلق به این جریان سینمایی شکنندگی و که دلیل حضور زنان و کودکان در مقام فیلم
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چراکه وقوع وضعیت صوتی و نوری ناب  26تر، حساسیت آنان است؛یا به بیان دقیق  پذیریآسیب
شود، ناتوانی می« ناتوانی»ی است که منجر به تجربه« پذیریانعطاف»و « حساسیت»ای مستلزم گونه

شود و غیر ای که تخلیه نمییابد، انرژیاز انجام واکنش مناسب و شارژ شدن با توانی که تحقق نمی
، «آلمان سال صفر»ز فاجعه در فیلم روسلینی، ی حدی این جهان پس اقابل تخلیه است. تجربه

اروپا »انجامد. در استرومبلی، زن طاقت ماندن در جزیره را ندارد. زن فیلم به مرگ پسرک فیلم می
توان های دیگری را نیز میکند. نمونه تواند مثل گذشته زندگیبعد از مرگ پسرش دیگر نمی« ۵۱

سنتز اول « واقعی»ها، ساحت ی این نمونهدر همه«. ریادف»آنتونیونی، یا « صحرای سرخ»نقل کرد: 
ی ابزارها، معنای هایدگری: واقعیت منسجم و ساختاریافتهبه «جهان»را ) « جهان»نظم و آرامش 

های مند با یکدیگر، به دنبال ایفای نقشمندی که در ارتباطی قاعدهها و کنشگران نقشدلمشغولی
هایی کند. اینجا یکی از آن بزنگاهمی« استیصال»های فیلم را دچار مزند و آدخود هستند( بر هم می

روزها، اسپینوزیسم ها با اسپینوزیسم مشنگ و سرخوش ایندلوز فرسنگ است که اسپینوزای
 کند. بورژوا، فاصله پیدا میهای خردهمدرن باب دندان چپپست

است. اسکیزویید: به این « پارانویید-داسکیزوئی»توان گفت سنتز اول سنتز بر اساس این نکات می
ای جز پیوندهای ماشینی نهایت فراتحریک است و دغدغهپاره پاره و در معرض بی دلیل که  بدنْ

انرژی)های( »و « نیازها و منافع و عالئق»ای شقاق در کار است، شقاق میان ندارد و گونه
های تخلیه نشده در دلیل که تکوین این انرژی ؛ و پارانویید: به این«شده و غیر قابل تخلیهبرانگیخته

عمل « خود»ی ی اولیهمثابه هستهای مرکز عدم تعین است که بهگیری گونهعین حال مالزم با شکل
تر در مورد سرشت دردناک و غیر قابل تحمل چه پیشکند؛ و از سوی دیگر، دقیقا به سبب آنمی

ی را در محاصره« خود»، در این ساحت، نوزاد تیمیا انرژی تخلیه نشده گف نیافتهتوان تحقق
 یابد. های تهدیدگر و آزارنده میابژهپاره

 سنتز دوم
ی آن است که آمیز و غیر قابل تحمل سنتز اول و سرشت پارانوییدِ دومین دقیقههمین ویژگی فاجعه

نکته توجه داشت.  سازد. قبل از واردشدن به جزئیات سنتز دوم باید به دوسنتز دوم را ضروری می
نیستند؛ « رشد»ای فرایند که سنتزهای ناخودآگاه سنتزهایی متوالی و مراحل گونهنخستین نکته این

کند، مگر شاید می« تجربه»توان کسی را در نظر گرفت که فقط سنتز اول را و از سوی دیگر، نمی
که اشاره شد. حتا در مبتالیان به  به معنایی است« استیصال»که اوج « کاتاتونی»نزد بیماران مبتال به 

اوتیسم نیز سنتز اول یگانه سنتز نیست. هیچ انسانی قادر به زندگی در میان سیالن آشوبناک 
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ها( خبری هست، نه ابژهگر نیست. در سنتز اول نه از اشخاص و اشیای متعین )تمامهای میلماشین
خبری  هم «زبان»حرکت کند. در این ساحت از ها ای که بتواند در میان امواج خروشان رانهاز سوژه

هایی هستند که روی ابژههای زبانی نه کنش زبانی به معنای دقیق کلمه بلکه پارهنیست: کنش
نحوی گذارند؛ بی هیچ حساب و کتاب و نظم و روالی، گاهی اوقات و بههای بدن اثر میاندام
ناپذیر تهدید بینینحوی پیشگاهی اوقات به بخشند وکنند و گرما میناپذیر نوازش میبینیپیش

گر است )اینجا از استعاره خبری نیست( و دهند، کالم گاه دستی نوازشکنند و شکنجه میمی
ناپذیری و استیصال که غیر قابل بینیدهد. عدم قطعیت و پیشگاهی خنجری بُرّان که تن را جر می
هیچ معنا انتهای حیات، بیسوی دیگر، اقیانوس بیکند، اما از تحمل است و زندگی را ناممکن می

 و نظم و ثباتی. 
ی جان جی ریتی، شرح حال کودکی اوتیست، ، نوشتهراهنمای کاربران عقلدر آغاز کتاب 

تماس با مادرش  هنگام یبود، اما از شش ماهگ یعیطب لیتمپ مانیزا »نقل شده است: « تمپل»نام به
. انداختیم چنگبه او  خود را از آغوش مادرش رها کند نکهیا یو برا کردیخود را جمع م

در خانه صورت  یاکالمهم یرا تحمل کند. وقت گرانیتماس پوست د توانستینم گریبعد، د یاندک
و  دیشد گیِتچنان آشف سببگذشت، یاز کنار خانه م یلیاتومب یازد  یزنگ م یتلفن گرفت،یم

را که دم دستش  یو هر کس کردیم یکه اوقات تلخ شدیمکودک نوپا  نیا یهادر گوش یآزار
سنتز اول. تمپل تماس  پارانوییدِ -ای است از زندگی در ساحت اسکیزوئیداین نمونه« زد.یبود م

نامیدیم.  اما ماجرا به « فراتحریک»چه ای از آنتواند تحمل کند: نمونهپوست دیگران را نمی
گر را به نحوی سازمان بدهد و های میلشود ماشینوفق میشود. تمپل سرانجام مجا ختم نمیهمین

مثل  یتکرار یهایو باز یبدن ناتیتمربا »خود را از شر انفعال محض و استیصال خالص کند. او 
های تصادفی و غیر قابل مهار کم در رگبار فراتحریکاش کمبا همکاری معلم سرخانه« رژهگروه 

 یپردازبا رویا»گیرد شود حرف بزند؛ یاد میتا موفق میکند و حمجالی برای تمرکز پیدا می
اعصاب  ستمیمل رنج سادور و برش که ع یهادور، از محرک اریبس ییهامکان ریتصاو یدرباره

در  شاعمه یِدامدار یپس از رفتن به مزرعهو سرانجام: « .بود فرار کند اشاز حد حساس شیب
. آوردیگاوها فشار م یبزرگ به پهلو یفلز یدو صفحه باکه  شودیم یبزرگ نیمتوجه ماش زونایآر
به او « مناسب»های بساوایی گیرد که بتواند تحریکشکل می ی«فشار نیماش» یدهیا بیترت نیبه ا

چون تحریک ناشی از تماس جسمی با افراد دیگر مانند طوفانی که او را در »بدهد، 
سرگذشت تمپل را با این جمالت به پایان ریتی نقل «. کرد، بسیار شدید بودخود غرق می
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های غیر معمول ای از تمرینکه بر رفتارش مدیریت کند از مجموعهمنظور اینتمپل به»رساند: می
 «کشی کند.ی مغزش را مجددا سیمدیدهبهره برد تا مدارهای آسیب

« مجازی»سطحی توان سنتزی توصیف کرد که طی آن سنتز دوم را با استفاده از این اشارات می
یابند و به این نحوی خاص سازمان میها بهگر یا رانههای میلاش ماشینگیرد که رویشکل می

کشی سیم« تجربیِ»ی بستهتوان همشوند. این سطح مجازی را میمی« ثبت»ترتیب در سطحی دیگر 
انند سارتر )به شرحی شمار آورد؛ البته به این شرط که ممدارهای مغز به تعبیر جان جی. ریتی، به

 قائل باشیم.« ی ناخودآگاهتجربه»ی منزلهکه دیدیم( به چیزی به
های گانه یا نسخهسنتزهای سه« نامشروع»و « کاربردهای مشروع»و دومین نکته: دلوز و گواتری بین 

شتر به کاربرد ی این مقاله بیشوند. ما به اقتضای مسئلهماندگار و متعال این سنتزها تمایز قائل میدرون
های ی ماشینی متعال این سنتزها، یعنی مواردی که سنتزها تحت سیطرهنامشروع یا نسخه

کند، اشاره از اهداف استراتژیک تولید اجتماعی تبعیت می «ورزانهمیل تولیدِ »اند و اجتماعی
اگذار کنیم و بحث در مورد کاربردهای مشروع را )جز اشاراتی موجز( به فرصتی دیگر ومی
 کنیم.می

گر های میلیابی ماشینی این سنتز چیست؟ سنتز دوم سازمانافتد؟ نتیجهدر سنتز دوم چه اتفاقی می
ی الگوهای ناخودآگاهِ رابطه با دیگری عمل منزلهها یا سناریوهایی است که بهدر قالب هذیان

که دیدیم کنند. چنانرفی میمع« ثبت»سنتز دوم را سنتز  ادیپآنتیکنند. دلوز و گواتری در می
در سنتز اول، ثباتی وجود ندارد و پیوندهای ماشینی پیوندهای موقتی هستند، اما در سنتز دوم با 

آید: سنتز دوم آغاز تکوین زمان وجود میای ثبات بهها روی یک سطح مجازی گونهماشین« ثبت»
اش، در سنتز سوم و به نحوی «بدیبازگشت ا»گیرد که ای ناب شکل میاست. در این سنتز گذشته

در سنتز دوم شکل « مندیافق زمان»سازد. به این معنا، ی متعارف زمان را میرو به پس، تجربه
ی متعال سنتز )نسخه« سنتز متعال»سنتز دوم یا « کاربرد نامشروع»چه دلوز و گواتری گیرد. در آنمی

به این معنا که مدام سناریوی مجازی یا به  است،« ی گذشتهاکنون تحت سیطره»نامند،  دوم( می
اش آید: بازگشت ابدیتر، واریاسیونی از سناریوی مجازی در طول زمان به اجرا در میبیان دقیق

که امر نویی به وجود آید. اما دهد بدون اینگذشته و آینده و اکنون را در طرحی خطی سازمان می
چرا که « ی اکنون استگذشته تحت سیطره»ع سنتز دوم، ماندگار یا در کاربرد مشرودر سنتز درون

یابد که رو به ماندگار و عاری از هرگونه تعالی تحقق میای درونشیوهدر این کاربرد، سنتز دوم به
 کند.ماندگارش مدام تغییر میی درونای گشوده قاعدههای جدید گشوده است و مانند سلسلهرانه
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ها روی سطحی مجازی و در قالب گر یا رانههای میلوم، ماشینسنتز د« نامشروع»در کاربرد 
قدرت در قالب -به این طریق، روابط تولیدیابند. سازمان می  (debt« )دِین»سناریوهای 

طور که در آغاز این . همانشوندروی سطح مجازیِ ناخودآگاه ثبت می« روابط دِین»
در « ساختار»ای گونه عبیر فوکو مستلزم عملکردِقدرت به ت-مقاله اشاره شد تداوم هر نظام تولید

توان توضیح داد که این کند؛ حال می پذیراست که ایشان را حکومت« دگانشونحکومت»
نیست( درواقع، سطحی مجازی است که « ساختار»معنای دقیق کلمه )که به« ساختار»طالح اصبه

ی دِین روی آن ای رابطهقالب گونه قدرت در-نمای یک نظام تولیدقدرت سرشت -ی تولیدرابطه
شود )البته باید به این نکته توجه داشت که سطح ناخودآگاه سطحی از پیش موجود نیست ثبت می

گر طی سنتز دوم های میلیابی ماشینآن ثبت شوند، بلکه با سامان« روی»گر های میلکه ماشین
ی الگویی از رابطه با منزلهبه دِینی رابطهیابد(. و این است که سطح مجازیِ ناخودآگاه قوام می

را از اضطراب سنتز « سوژه»بخشد، ای که آشوب را نظم میی نقشهمنزلهطور کلی، به و به« دیگری»
که خواهیم دید در هر سناریوی دِین برداشتی از آشوب سنتز اول کند. البته چناناول خالص می

سنتزهای بعدی خود را به سبب خالصی از آن )و البته  یافته دری تکوینگیرد که سوژهشکل می
 کند.همواره در تهدید بازگشت آن( خرسند احساس می

قدرت با وجهی از دِین و بنابراین، با سنخی از ناخودآگاه در تناظر است. دلوز و -هر نظام تولید 
ورد بحث قرار م« ماشین اجتماعی»قدرت را در قالب سه -سه نظام تولید ادیپآنتیگواتری در 

«( دولت)»مند ( ماشین دسپوتیک یا ماشین حاکمیت۲ای؛ ( ماشین بدوی یا ماشین قبیله۱دهند: می
داری. ( سرمایه۳های خاصی از آن هستند؛ که فئودالیسم و وجه تولید آسیایی و استبداد شرقی سنخ

گانه مواجهیم. دلوز و هایی متعال از سنتزهای سههای اجتماعی با نسخهدر هر یک از این ماشین
جا باید به معنای منطقی فهمید. را در این« انفصال»نامند. نیز می« سنتز انفصالی»گواتری سنتز دوم را 

)یا به اصطالح رایج در مدارهای منطقی، « شرطی منفصل»درواقع، دلوز و گواتری دارند به قضایای 
برد نامشروع سنتز دوم یا در شکل متعال این رکا در«. یا...یا...»کنند: اشاره می«( های فصلیترکیب»

آیند. این الرفع( در میالجمع و مانعه)مانعه« ی حقیقیمنفصله»های منفصل به صورت سنتز، شرطی
انتهایی بدان معناست که فرمول انتزاعیِ سناریوی دِین در هر ماشین اجتماعی )که در قالب شمار بی

ی ی شرطی منفصلهصورت یک قضیهآید( بهبه اجرا در می های انضمامی مختلفاز واریاسیون
سرگردانی در بیابان و  یاوفاداری به قبیله  یاای: حقیقی قابل تلخیص است. در ماشین قبیله
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 یاوفاداری به حاکم  یامند: بها؛ در ماشین حاکمیتخونقرارگرفتن در معرض قتل و غارت بی
فقر  یاتوقع راه و بیکار مثل یک کارگر سربه دادن بهتنیا : داریهرج و مرج... ؛ در ماشین سرمایه

خوابی و گورخوابی و ... . این سنتزهای انفصالی و بدبختی و سرگردانی و فالکت و گدایی و کارتن
ی دوم هر اند: گزینههای اجباریشده در ناخودآگاه درواقع، انتخابهای فصلی( ثبت)یا ترکیب

پارانویید سنتز اول است، ثبت -ی منفصل روایتی از اضطراب اسکیزوییدیک از این قضایای شرط
بدهی. در گریز از « مرگ»پذیری یا باید تن به ی اول را میآن اضطراب در دفتری دیگر: یا گزینه

دهیم. هر بار که در موقعیتی بحرانی قرار ی دوم را ترجیح میاست که همواره گزینه« مرگ»این 
را « ما»تر، واریاسیونی انضمامی از آن که ناخودآگاه یوی مجازی یا به بیان دقیقگیریم این سنارمی

شود و ما در گریز از اضطراب دردناک سنتز اول، با جان و دل تن به تشکیل داده است، فعال می
 دهیم. ی دوم میگزینه

ی اندر مترون دربارههای الکسشاید بتوان از یکی از مقاله« سناریوی دِین»ساختن مفهوم برای روشن
توان گفت مترون در این مقاله می«. اسپینوزا و قدرت»ای با عنوان اسپینوزا یاری گرفت، مقاله

در سنتز دوم و نقش آن در مناسبات « گذاری لیبیدوییسرمایه»ی شرح و تبیینی اسپینوزایی از زمینه
رزیم؟ چه وخودمان میل می شود که به اعمال قدرت برآورد: چه میقدرت فراهم می-تولید

انقیاد قدرتی که ما را به -کنند یا به عناصر نظام تولیدمی« حکومت»شود که به کسانی که بر ما می
شویم؟ اقتصاد لیبیدوییِ پذیر می؟ یا به تعبیر فوکو: چگونه حکومتبندیمدرآورده است، دل می

ها را نه به این پرسشاروانکاو هایدانیم دلوز و گواتری پاسخکه میپذیری. چنانحکومت
ی لیبیدویی اقتصاد سیاسی، مناسبات ها، روانکاوی برای کشف سویهپذیرند. از دیدگاه آننمی

کنند به تعبیری، کاهد. کاری که دلوز و گواتری میقدرت را به مناسبات خانوادگی فرومی-تولید
اند. قدرت-هایی از روابط تولیدسخهی حرکت روانکاوانه است: روابط خانوادگی درواقع، نوارونه

ی )دلوز در دهه ادیپآنتیکنند. از دیدگاه روابط تولید قدرت در خانواده نیز فعلیت پیدا می
گاه رها نکرده( است که او هیچ ادیپآنتیهای مایهگوید این یکی از درونمی ۱۹۸۰

هو مادر، بلکه ماهو پدر یا مادر بهما، پدر بههای لیبیدویی نه روی عناصر خانوادگیگذاریسرمایه
این بدان معنا نیست »  گیرد.صورت می« 27یک میدان اجتماعی تاریخی»واسطه روی بُردارهای بی

شان داریم اما مان را دوست نداریم. مسلم است که دوستها و پدرها و مادرهایکه ما مادربزرگ
، بلکه در «پدر»ماهو م را دوست دارم نه بهپدر« 28ی چه.منزلهپرسش این است که در چه قالبی و به
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ی خیّر، در مقام پناهگاهی در برابر فقر و آوارگی، در مقام بانک، در مقام مقام یک صاحب سرمایه
بان، در مقام رئیس، در مقام کارفرما، در مقام رئیس باند، در مقام فرمانده، مقام زندان عابربانک، در

. حال نکته این است که این قام ...؛ و مادرم را ... امنیتی، در مدر مقام بازجو، در مقام مأمور 
ای دارند. دلوز بُعد لیبدویی اقتصاد سیاسی را از ها چه منطق لیبیدوییداشتنها و دوستدلبستگی

اند در قدرت-های ناخودآگاه همان مناسبات تولیدکند: هذیانسیاسی آن جدا نمی-بُعد اقتصادی
ی مترون و با با استفاده از مقاله«(. رژیم»یل )نه تفاوت ماهوی، بلکه فقط تفاوت قالب سناریوهای م

توان این نکته را اندکی گوید، میچه در مورد مناسبات قدرت از دیدگاه اسپینوزا میالهام از آن
 اخالقی دوازدهم دفتر دوم ی یازدهم و قضیهی قضیهتر ساخت. مترون با استناد به تبصرهروشن

یابد و اش افزایش میکردنگیرد که توان عملگوید وقتی بدن ما در وضعیتی قرار میمی اسپینوزا
کوشیم این اثرهای جدید را تولید کنیم )یعنی ، می«(شادی)»شود به تولید اثرهای بیشتری توانا می

ا تصور چیزی آن توان برانگیخته را تحقق بخشیم( و در این وضعیت باقی بمانیم؛ اگر این شادی ب
کوشیم حضور آن چیز خارجی ، می«(عشق)»متداعی شود « در ما»ی علت شادی منزلهخارجی به

ای، ما خود به تعبیر نیچه ۲۹های خود را در اختیارش بگذاریم.را به هر قیمتی تضمین کنیم: تمام توان
ه سنتز دوم نیست؟ تمام کنیم. آیا این روایتی از گذار از سنتز اول باحساس می« چیز»را مدیون آن 

ای پارانویایی ها به شیوهگر که تهدیدآمیز شده بودند و از آنهای میلهای میل، تمام ماشینجریان
، و نه اگو، شکل گرفت( حاال حول یک چیز یا «خود»ی ی اولیهگریختم )و به این ترتیب، هسته

کنند. مسئله ع( سازمان پیدا میای اکسیوم )اصل موضوکه خواهیم دید، ذیل گونهچهره یا چنان
متداعی یا سنتز « شادی»چگونه با « تصور آن چیز خارجی»فقط این است که این وضعیت یا 

قدرت، یعنی در -است. در هر نظام تولید« های خودتکنیک»شود؟ پاسخ فوکویی به این پرسش می
ها شادی ،«خود»های از تکنیکاند، با استفاده قلمرو نهادهایی که فعلیت منطق استراتژیک آن نظام

ای سنتز آید در قالب گونهشمار میها بهکه علت این شادی« ایابژه»های سنتز نخست با و اندوه
رسد. یک ابژه که می« ثبت»ی حقیقی( یا همان سناریوی میل به ی شرطی منفصلهانفصالی )گزاره

گیرد. ها از او )یا آن( نشئت می«شادی»ی هاست، یک مرجع یا اصل که همهی شادیعلت همه
جا ناشی از کوتاهی خودمان در به های مای اندوههای خود را مدیون آنیم و همهی شادیهمه

 های ادای دِین ما به او )یا آن(اند. آوردن آیین یا آیین
له قبی« خیرات و برکاتْ»ی ها، همه«شادی»ی ی همهابژه-ای علتقدرتِ قبیله-در نظام تولید

ی اعضای قبیله بدهکار قبیله و موظف به اجرای آداب و رسوم )خدایان و قلمرو قبیله( است و همه
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دهد توضیح می هدیهی است. مارسل موس در رساله« هدیه»اند. اقتصاد سیاسی قبیله مبتنی بر قبیله
نظور از اقتصاد نیست )م« اقتصاد طبیعی»ای خبری از های قبیلهکه برخالف باورهای رایج، در نظام

ها طبیعی فعالیت اقتصادی برای رفع نیاز است(. اقتصاد سیاسی قبیله مبتنی بر دادوستد هدیه میان قبیله
گیرد که در ظاهر ای انجام میگرچه هدیه دادن و گرفتن به گونه»هاست: اما و طوایف و خانواده

نکردن اجباری است و مشارکت ایرسد، در اصل و به طور مؤکد وظیفهامری اختیاری به نظر می
های موس، در جوامع مطابق توصیف«.  30روددر آن اعالن جنگ شخصی یا عمومی به شمار می

مواجهیم که همزمان عقالنی و  ای دادن و گرفتن هدیه و نظامی از الزامات و تعهداتبدوی با گونه
این جوامع نیز « شرعیِ» یا« حقوقی»غیرعقالنی. نظام -ای نظام عقالنیعقالنی است؛ گونهغیر

شود به ی عقالنی این نظام اقتصادی مربوط میکارشناسان و متخصصان خاص خود را دارد. جنبه
معنای به« افراد»طور که از قول موس نقل کردیم، نه وظایف، تعهدات و حقوق طرفین )که همان

شود به نیروهایی ی، مربوط میی غیرعقالناند(. اما جنبهها، طوایف و قبایلامروزی، بلکه خانواده
هایی نظیر این که چرا باید ی پاسخ به پرسشاند، حوزهکه پشت این الزامات و تعهدات و وظایف

بدوی: « شرعیات»یا متخصص « حقوقدان»به تعهدات عمل کرد، چرا باید هدیه را جبران کرد. پاسخ 
ی هدیه یی هست که اگر گیرنده«هائو»ای نیروی اسرارآمیز یا گونهشده ی دریافتزیرا در هدیه

چه طی دادوستد آن را جبران نکند باعث بدبیاری و بدبختی و حتا مرگ او خواهد شد. در آن
کاال، دارایی، اموال منقول و غیر منقول، و چیزهای »شود )تائونگا: نه فقط اقتصادی ردوبدل می

کان، آداب، تشریفات، مناسک، به معنای امروزی، بلکه زنان، کود« اقتصادی»دارای ارزش 
ی ای هالهنهفته است، گونه« قدرت غیرمادی»ای ها( گونهها و ضیافتهای نظامی، رقصکمک

اسرارآمیز که اگر قواعد دادوستدِ تائونگا رعایت نشود موجب بدبختی و ویرانی و فالکت خواهد 
 آمیز چیست و از کجا نشئت گرفته است؟ ی اسراراین هاله 31شد.
ی ی همه«ابژه-علت»داده است، در جوامع بدوی گونه که مارکس در گروندریسه نشانانهم

« قلمرو»یا « زمین»اند که قبیله )دلوز و گواتری نشان داده« قلمرو»است؛ همان « زمین« »هاشادی»
 تبدیل« اراضی»به « زمین»لیبیدویی قبیله است نه دولت؛ در منطق دولت -عنصر اصلی اقتصاد سیاسی

خدایان »و « زمین»ای همه بدهکار شود و نه مقصد دِین بلکه مبدأ آن است(. در ناخودآگاه قبیلهمی
ی ای از جانب زمین است و دارندهگیرد هدیهای قرار میچه موضوع دادوستد قبیله؛ هرآن«اندزمین

ی اسرارآمیز رد. هالهاش بدهکار زمین است و باید آداب ادای دِین را به جا آو«دارایی»آن به نسبت 
ی منزلهها و کودکان و ... بههای اموال منقول و نامنقول، جریان زنگیرد: جریانجا نشئت میاز همین
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کند دِینی ای دریافت میشوند. کسی که هدیههای قبایل رمزگذاری میهدایای زمین و بدهی
هدیه را جبران نکند، در معرض خشم  کند و اگر این بدهی را نپردازد، یعنی اگر ایناضافی پیدا می

ای خدایان زمین نه خدایان حاکم بر زمین گیرد )البته در نظام قبیلهزمین و خدایان زمین قرار می
ای خبری از اند. در نظام قبیلهبلکه خدایان زاده شده از زمین و گماشتگان و ماموران زمین

 نیست(. « حاکمیت»
ی خیرات و برکات حاکم یا شاه است و ی همهابژه-دولتی، علتمند یا در ناخودآگاه حاکمیت

عامل حفظ نظم کیهانی و « شاه»ایِ ایرانشهری اند. در نظام اسطورههمگان مدیون حاکم یا شاه
ناشی « آبادانی و آسانی و دانایی و راستی و نیکی»آید. شمار میزنندگان این نظم بهمبارزه با برهم

« هرج و مرج»های را مدیون اویند. مسلم است که در دوره« ی و خوشیفراخ»از اوست و مردم 
رسند که شاهِ نشسته بر تخت شاه واقعی نیست و باید جای خود را به دیگری مردم به این نتیجه می

« ایرانشهری»مندِ سنتز دوم در ناخودآگاه ی حاکمیتبدهد: یعنی در شرایط بحرانی، شاکله
تعارضی با این شاکله ندارد و « بد»و « نیک»ی سیم پادشاهان به دو گونهماند و تقنخورده میدست

مند گرایش به در نظام حاکمیت 32ی کارکرد همین شاکله است.اتفاقا برعکس دقیقا نتیجه
ی زمین، بلکه حاکم کند. خدا خدای زمین است اما نه زادهخداپرستی غلبه می-یکتاپرستی بر چند

شود تبدیل می« اراضی شاهی»ای به معنای قلمرو قبیلهبه« زمین»مند اکمیتبر زمین، زیرا در نظام ح
خواهد ببخشد و در مقابل از هایی از اراضی خود را به هر که میپاره« لطف»تواند از سر و شاه می

چیز در قالب مایملک دریافت کند. به این ترتیب، همه« خراج»عنوان ایشان چیزها یا خدماتی را به
و دِین مالزم با آن راستاهای کثیر و « هدیه»شود. رمزگذاری می-موضوع لطف و خراج زبر شاه و

شود، ینی یگانه و عمودی تبدیل میگوید و به دِها، طوایف و قبایل را ترک میافقی میان خاندان
یون کند و مدمی دهد بلکه لطفو به کسی هدیه نمی اه. شاه مقصد هدیه استی رعایا به شدِین همه

ی درباره ۱۸۹۵ی گزارشی که در سال سازد. سر مورتیمور دوراند، دیپلمات بریتانیایی، در حاشیهمی
که در ماه مه گذشته تهران را قبل از این»نویسد: ایران نوشته است، در اشاره به ناصرالدین شاه می

آدم سرشناسی که  ترک کنم بارها او را در سفرهای دور و اطراف تهران همراهی کرده بودم. هر
ی استرلینگ لیره ۲۰۰تا  ۵۰داد که معموال بین می “پیشکش”گرفت باید ورد تفقد شاه قرار میم

گونه بود، انداخت، که اغلب اینشد. اگر اعلیحضرت برای شکار قوچ کوهی خوب تیر میمی
ای طال تقدیم های انباشته از سکهی ستایش کیسهکسانی که دور و بر او بودند باید به نشانه

گویند مدتی پیش که برای شکار رفته و گرفتار برف سختی شده بود، شبی در کردند. ... میمی
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رسید که در ی محقر، از صاحبخانه پای، سر کرد و صبح، هنگام ترک خانهای محقر، پای تپهخانه
ی امپریال روسی سکه ۶خواهد پرداخت. سرانجام صاحبخانه  ”پیشکشی“مقابل این افتخار چه 

 «33داد که شاه همراه خود برد. ”پیشکش“لیره(  ۵یبا معادل )تقر
ی ابژه-کند، علتشوندگان حک میدارانه در حکومتسرمایه« حکومت»در ناخودآگاهی که 

شوند، ص و فشرده میتلخی« خوشبختی»ی ها یا خیرات و برکاتی که در قالب انگاره«شادی»ی همه
« ارزش خود ارزش افزا»ی منزله، بلکه فرایند گردش سرمایه )سرمایه به«چهره»یا یک « چیز»نه یک 

M-C-M’ این خدای « افزاییِ-خودارزش»ایم، مدیون همه مدیون گردش سرمایه« ما»( است و
هدیه رمزگذاری  دادوستدِ چیز حول خطوط کثیر و افقیِ ی همهادر نظام قبیله«. جنبان-خود»

ی آن به خطوط راستای هدیه و استحاله مند با یگانه و عمودی شدنِشود؛ در نظام حاکمیتمی
شود. اما در  بعد می« زبررمزگذاری»ی حاکم چیز حول چهرههمه« خراج»و « لطف»عمودیِ 

د و هر کنداری گردش سرمایه مانند یک  اکسیوم )اصل موضوع( عمل میلیبیدوییِ نظام سرمایه
نمای سرشت قدرتِ-شود. نسبت تولیدچیزی بر اساس کارکردش در تداوم این گردش ارزیابی می

ها بدن داری نسبت تحمیل کار است، نسبتی که در آن با استفاده از انواع و اقسام تکنیکسرمایه
فته مثابه عضو و اندامی از یک کارگر جمعی، در جهت تولید ارزش اضافی به کار گرکارگر به

شود ی دِینی ثبت میشود. اما همین رابطه در رژیم ناخودآگاه و در بعد لیبیدویی در قالب رابطهمی
« دِین»کند. اما این بخش جلوه میکه در آن سرمایه نه کار مرده، بلکه گردشی خودبسنده و حیات

 کند. اعطا می «مدیون»ای ثبات و آرامش به دینی است که گونه
های تصادفی که در سنتز ها و معروض هجوم فراتحریکابژهو غرقه در اقیانوس پارهبدن پاره پاره 

ی کند خود را در محاصرهثبات و تعین پیدا می« مرکز عدم تعین»ای مثابه گونهاول فقط به
ای رویگردانی و گریز از گونه« خودیابی»ی این یابد. نتیجههای آزارنده و تهدیدگر میابژهپاره

کند. این هاست. همین اضطراب پارانویایی است که گذار به سنتز دوم را الزامی میابژهارهساحت پ
-که مناسبات تولید« وارگیاندام»های آزارنده و تهدیدگر در آن ابژههراس غیر قابل تحمل از پاره

 قصرنشیند. فرو می ،کنندالقا می ،قدرت، فعلیت یافته در نهادهای اجتماعی )خانواده، مدرسه ... (
ای از مثابه نمونهتز اول به سنتز دوم خواند، یا بهای از گذار از سنمثابه نمونهتوان بهکافکا را می

ی ها. در صحنهپایان میان این الیهوبرگشتی بیبندی سنتز اول و دوم روی یکدیگر و رفتالیه
، به توصیفی از «آقایان یمهمانخانه»فروشیِ آبجو نوشگاهمعروف همآغوشی کا. و فریدا زیر 

های کا. آن پیکرِ کوچک میانِ دست»خوریم: برمی سامانهای کثیر و بیی حدیِ رانهتجربه



 

29 

ز آن کوشید خود را انتیجه، میای که کا. مدام، ولی بیخودی، بیخودیبیسوخت، در عالمِ می
برد، چنان دور ب به سر میکه گویی در جهانی غریکند یا آنکرد راه گم می... احساس میبرهاند

که پیش از او پای کسی به آن نرسیده است، جهانی چنان غریب که در آن حتا هوا فاقد ترکیبات 
های عجیبِ هوای وطن است، جایی که در آن آدم از غربت باید دچار خفگی شود و در وسوسه

هایی از تجربهآیا در گریز « 34ای ندارد.آن جز پیش رفتن، جز گم شدن بیش از پیش چاره
، نیست که کا. در سراسر  رمان به هر دری «ناممکن»سان غیرقابل تحمل و به یک معنا، همینبه

ی بارناباس، زند که جایگاهی در قصر پیدا کند؟ استراتژی او در یافتن این جایگاه، مانند خانوادهمی
است تا مطمئن شود قصر او  «کالم»در به دنبال مالقات با خود است، او دربه«  گناه»وجوی جست
« پادرهوایی و نادرکجاییِ»شناسد تا بتواند با انجام مناسک ادای دِین از سرگردانی و کار میرا گناه

ناپذیر او برای ارتباط برقرارکردن با سنتز اول خالص شود. آیا تالش و تکاپوی خستگی
 ؟تجا آوردن آیین ادای دِین نیسهای از بمنصبان قصر شیوهصاحب

 سنتز سوم
وکتاب و حسابشمار آورد؛ سنتزی که طی آن سیر بیبه« مانیاک-دپرسیو»توان سنتز دوم را می

ی سنتز اول کنندههای تصادفی، غیرقابل تحمل و سردرگم«اندوه»ها و «شادی»بینی غیر قابل پیش
گیرد: از پذیری میبینیپیشای کند و جای عدم قطعیت را گونهناخودآگاه پیدا می« تبیین»ای گونه

های ناگهانی ها و کاهشآن افزایش« علت»ای ناخودآگاه( که گونه)هرچند به« دانممی»این پس 
برای ادای  هایی کهو مناسک و آیین« علت»ام به آن توانم به نحوی با تایید وابستگیچیست و می

ی خیرخواهی او و سزاوار شایسته آورم دلش را به دست آورم و خود راجا میدِین به آن به
ها نه ناشی از تصادفی کور و غیرقابل درک ماندن از خشمش نشان دهم. از این پس بدبختیمصون

در الهیاتِ  اشاره شدچنان که همین است. « گناه»: بلکه ناشی از کوتاهی در ادای دِین است
مثابه فرایند گردش؛ ارزش ه سرمایه )بهای گناه و کوتاهی در ادای دِین بناخودآگاه سرمایه نیز گونه

ی افزا( وجود دارد. از سوی دیگر، اگر  بتوانم با فرایند گردش همراه و به سرمایهخودارزش
انتهایم نخواهد بود، سیر و سلوکی یافته تبدیل شوم دیگر هیچ چیز جلودار حرکت بیتشخص

اش کند و  البته این توقف نیز معنایی تواند متوقفشیدایی که هیچ چیز جز خود حرکت سرمایه نمی
 جز نابودی نخواهد داشت.

ی خاکسارانه گیرد. چگونه؟ با انکار دلبستگیِشکل می« اگو»سنتز سوم سنتزی است که طی آن 
-ی مناسبات تولیدوارهگیری اگو در این سنتز نسبتی ناگسستنی با بازنمایی بتسنتز دوم! شکل
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های دار به طرفی مناسبات سرمایه و کار، کارگر و سرمایهارهوقدرت دارد. در بازنمایی بت
های ی نیروی کار. از طریق کنششوند: خریدار و فروشندهی حقوقی تبدیل میای رابطهگونه

افرادی آزاد  شوند،حقوقی بازنمایی می« اشخاصِ»مثابه کار به ی تحمیلیِرابطه طرفینِ ،کالمیِ بازار
ها هستند وارد مبادله شأن آنن منافع خود با دیگرانی که از نظر حقوقی هممیأو برابر که برای ت

تواند با خیال است که با رعایت قواعد بازی بازار می« شخص»همین « اگو»شوند. در دوران ما می
راحت و بدون هیچگونه نگرانی منافع خود را تعقیب کند و در این قلمرو جایگاهی داشته باشد. 

Homo economicus  ی دوران ماست. برای انکار بندگی خاکسارانه در «اگو»تصویر مقّوم
درگاه سرمایه چه تصویری بهتر از همین اومو اکونومیکوس خودمختار. اما نکته اینجاست که این 

ها و مجراهایی که در اختیار ی کانالتصویر که گفتار بازار به هزار طریق روزانه صدها بار از همه
کند دقیقا نقابی است برای اجرای نقشی که در سناریوی دِین برای ما در نظر گرفته دارد القایش می

های پرستشِ این خدای جا آوردن آیینشده است: بندگی خاکسارانه در خدمت گردش سرمایه؛ به
ی اجرای این ، و البته نتیجهادن به جهنم فقر و فالکت و بدبختیاکسیوماتیک برای پرهیز از درافت

داری: عمل قدرت سرمایه-حرکت در امتداد خطوط میدان تولیدچیزی نیست جز خودآگاه نقش نا
کند. در سناریوی های کارگر جمعی که ارزش اضافی تولید میعنوان یکی از عضوها یا اندامبه

افزایی سرمایه است. ی خودارزش، بلکه نتیجه«کارگر جمعی»ی کار دِین، ارزش اضافی نه نتیجه
وجود ندارد، چه رسد به اینکه « کارگر جمعی»این سناریو اصال چیزی به عنوان در چارچوب 

قدرت همین -ی مناسبات تولیدوارهر آید! اما در بازنمایی بتی ارزش اضافی هم به شماتولیدکننده
توان از برخی دلسوزان و مشاوران )در اینجا نمیشود هایش هم انکار میسناریوی دِین و واریاسیون

را مفاهیمی « بدن جمعی»یا « کارگر جمعی»ی کارگر یاد نکرد که مفاهیمی مانند مای طبقهنچپ
کنند آورند و حکیمانه به کارگران توصیه میمی شمارصرفا اسپینوزیستی و بیگانه با مارکس به

ها نسپارند و منافع خودشان را پی بگیرند! بورژوازی مدافعانی دلسوزتر و گوش به این حرف
طور که گفتیم مناسک تواند پیدا کند. همانشعور نمینماهای بیتر از این چپتر و احمقراهسربه

های انضمامی سناریوی دین اجرا انتهایی از واریاسیونادای دِین به سرمایه در قالب شمار بی
 !(ی کارگرهایی در دفاع از منافع طبقهنامهاز جمله در قالب نوشتن انشاها و توصیه -شودمی

کند و هم اجرای آن یافتن سناریوی دِین جلوگیری میمنزله سدی محافظ، هم از صراحتاگو به
یافتن سناریوی دِین به خودی خود ضامن درنوردیدن آن نیست: کند. ولی صراحترا تضمین می
مانیاک -معنای پسروی از وضعیت نوروتیک به سوی وضعیت دپرسیویافتن صرفا بهاین صراحت
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ی متوسط در دوران ما دیگر نه نوروز )هیستری یا نوروز که بیماری روانی شایع طبقها ایناست. آی
که در یافتن سناریوی میل نیست؟  چنانوسواس( بلکه اختالل دو قطبی است، تصدیقی بر صراحت

اش در ی کارگر است که دقیقا به سبب هستی اجتماعیپایان این مقاله خواهیم دید فقط طبقه
کند، بلکه به اقتضای تواند تجربه اعتباری گفتار اگو را میقرار دارد که نه تنها بی وضعیتی
شود، و به همین سناریوی دِین نیز می« درنوردیدن»اش )وضعیت پرولتری( وارد فرایند وضعیت

 تواند به چیزی بیش از خودش تبدیل شود و به چیزی فراتر از منافعای است که میدلیل، یگانه طبقه
تن گف« بهای»ر وضعیت پرولتری است که ی طبقاتی( بیندیشد . فقط دطبقاتی خودش )امحای جامعه

شود: وضعیت ی اقتصادی )اومو اکونومیکوس( روشن میحقیقت در مورد خود در مقام سوژه
سازد سناریوی دِین دروغی است که آشکار می« وضعیت صوتی و نوری ناب»ای پرولتری گونه
افزایی سرمایه شود خودارزشهای بحرانی، وقتی روشن میست. اما دقیقا در وضعیتمسخره بیش نی

و دین همگانی به آن هذیانی بورژوایی است، بورژوازی عالوه بر تکاپو برای یافتن الگوهای جدید 
 بیند. جدید می« های خودتکنیک»جوی ها و جستانباشت، خود را ناگزیر از تغییر تاکتیک

ای گذرا به این پرسش کنیم: شاید بد نباشد دستکم اشاره« های خودتکنیک»به این  پیش از رسیدن
؟ دلیل این ضدیت با گرایش ادیپی در روانکاوی چیست و این ضدیت چگونه «ادیپآنتی»چرا 

گوید فروید و نخستین روانکاوان سرشت مولد ناخودآگاه، یعنی ساحت شود؟ دلوز میعملی می
ای بدون غایت و چیز ممکن است، کشف کردند: پیوندهای رانهدر آن همه سنتزهای آزاد را که

ماندگار و سنتز اتصالی های جمعی درونترکیب های ماشینی در قالبمعنا، سنتز انفصالی ترکیب
ساختن زمینه برای حظ ها و فراهمکردن ترکیبمرکزهای موالر تهی که کارکردشان فقط هماهنگ

وضعیت آرمانیِ  ۱۸۴۴های ر است )به همان معنا که مارکس در دستنوشتههای کثیبردن  از شدت
لذتی که انسان »مثابه به« رنج»ای داری را براساس گونهنمای سرمایهسرشت« بیگانگیِ»خالصی از 

رود. ی اینها از دست میهمه« استقرار ادیپ حاکم»کند(. اما با توصیف می« برداز خودش می
بست منتهی ای بنبه گونههای کثیر(، جای پیوندهای چند ارزشی )...پازلهای آزاد بهتداعی

به یک «( گرهای داللتزنجیره)»معنا های بیهای متشکل از نشانهدر سنتز دوم زنجیره شوند،می
شود. ورزانه تابع مقتضیات بازنمایی میشوند. به این ترتیب، کل تولید میلدال حاکم آویزان می

کنند: در آغاز روانکاوان تری روانکاوی را با اقتصاد سیاسی کالسیک مقایسه میدلوز و گوا
در نخستین  ،طور که به تعبیر مارکستوانستند نسبت به سرشت تولیدگر میل ناآگاه باشند، هماننمی
توانستند سرشت مولد کار را انکار کنند. های بورژوا نمیداری اقتصاددانهای تکوین سرمایهسده
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وارگی، در نهایت سرمایه به عنوان مرجع مولد ارزش داری و تعمیق فرایند بتی سرمایهبا توسعهاما 
های گونه که مارکس در نخستین فصلافزا( به رسمیت شناخته شد. همان)ارزش خودارزش

پول با تغییر نقش یک کاالی مشخص و در پرانتز قرارگرفتن ارزش -داده است کاالنشان کاپیتال
چه خود از طریق مبادله ای وارونگی، آنشود و در گونهتبدیل می« هم ارز عام»ن، به یک مصرف آ

کند و در اوج این فرایند، پولی که از طریق کارکرد اعتباری ممکن شده است، شرط مبادله جلوه می
هترین به این معنا ب« پول»کند. آیا افزا جلوه میشود به صورت ارزش خودارزشبه سرمایه تبدیل می

شود نیست؟ از دیدگاه روانکاوی، تکوین نامیده می« دال بدون مدلول»چه در روانکاوی ی آننمونه
سرانجام و مدام در تعلیق( ی بیمیل با همین تغییر کارکرد یک دال شناور )در روابط داللت و مبادله

قدان است: با سر بر شود؛ دال بدون معلولی که دال فآغاز می« دال تهی»اش به یک و تبدیل شدن
گشاید و الگوهای به مثابه بنیاد میل دهان می« فقدان»آوردن این دال بدون مدلول است که 

شوند. این بدان ورزی در پاسخ به این مغاک )یعنی در تالش برای پر کردن فقدان( آفریده میمیل
کند. حرکت می ی فقدانی است که ایجادی میل درواقع،  دال و جلوهمعناست که آفریننده

ی ی فقدان نه آفرینندهادیپی تکرار حرکت مارکس در نقد اقتصاد سیاسی است. دال و جلوهآنتی
اند؛ روابط لیبیدویی چیزی جز همان روابط قدرت-تولید میل، بلکه محصوالت روابط لیبیدوییِ

یبیدویی تکوین های لگذاریقدرت است که سرمایه-قدرت نیستند. در میدان مناسبات تولید-تولید
قدرت مقومِ یک نظام اقتصاد سیاسی در رژیم لیبیدویی به صورت -کنند. اما روابط تولیدپیدا می

ی ی نظام اقتصاد سیاسی است، نتیجهآیند. فقدان نه بنیاد میل، بلکه آفریدهی دِین درمیرابطه
نقد بعد لیبیدوییِ اقتصاد  نظام اقتصاد سیاسی. بنابراین اولین گام در« تاخوردگیدرون»یا « پیچش»

 وارهبت ای دالْی گونهقدرتی است که فقدان را به مثابه جلوه-سیاسی ترسیم مناسبات تولید
کند و برای ارتباط برقرار ای محصور میی هستهکنند. روانکاوی اقتصاد لیبیدویی را در خانوادهمی

قدرت را به -بیند که مناسبات تولیدر میکردن میان اقتصاد لیبیدویی و اقتصاد سیاسی خود را ناگزی
)نه مرکب از « ساختار»مناسبات خانوادگی فروبکاهد و برای این کار مثلث ادیپی را در قالب یک 

ی سوژه -مغاک میل دیگری -دری فالیک کارکردهای پ»کودک، بلکه متشکل از -مادر-پدر
ای تبدیل کند. البته روشن است که رابطهبه امری انتزاعی و قابل اطالق به هر نوع ( «خط خورده

داری است که با کاربرد سنتزهای ناخودآگاه این ادیپی کردن میل کار روانکاوی نیست. سرمایه
-افزاییورزانه به تبعیت از مقتضیات ارزشای متعال )و به طور کلی با واداشتن تولید میلشیوهبه

ها در کند. روانکاوی )یا دستکم برخی از گرایشیتبعیت واقعی میل از سرمایه(، میل را ادیپی م
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دارانه، قدرت سرمایه-میل در مناسبات تولیدشدن ادیپی وجوی شرایطجای جستوی( بهروانکا
دهد. بر این اساس است که دلوز و گواتری روانکاوی میل ادیپی را الگوی جهانشمول میل جلوه می

 . دانندداری میرا یکی از کارگزاران سرمایه

 خرداری متأهای خود در سرمایهتکنیک

ی ناخودآگاه را از هم جدا گانهتر اشاره شد، گرچه در مقام تحلیل، سنتزهای سهطور که پیشهمان
-که دیدیم، اضطراب اسکیزوئیدکنند. چنانکنیم، اما این سنتزها در نسبت با یکدیگر کار میمی

کند و الزام سنتز نوروتیک ناشی از اضطراب وری میمانیاک را ضر-پارانوئید است که سنتز دپرسیو
داری ی خود با خود در سرمایههای رابطهمانیاک است. این نکته چه کمکی به درک شیوه-دپرسیو

 کند؟ خر میمتأ
مانیاک -شود که با چسبیدن به آن، سوژه از اضطراب دپرسیوساخته می« هویتی»در سنتز سوم 

را در مورد خودش بگوید. « حقیقت»گیری هویت، سوژه باید بتواند شود. اما برای شکلخالص می
است که متضمن « رژیم حقیقت»در سنتز سوم مستلزم رجوع به یک « هویت»گیری بنابراین، شکل
که فوکو نشان داده است، بازار خر چنانداری متأباشد. در سرمایه« انسانطبیعت »ی حقایقی درباره

کند و هم را ارائه می« احراز حقیقت»های ه است: مرجعی که هم شیوهتبدیل شد« حقیقت»به مرجع 
برخالف »مثابه موجودی که هایی برای تعریف طبیعت بشری. از یک طرف، انسان بهمولفه

شود و از سوی دیگر، کنش انحصارا کند تعریف میعمل می« حیوانات، آگاهانه، ارادی و هدفمند
شود که عبارت است از واگذارکردن تعریف می« مبادله»کند، یچه انسان را انسان مانسانی، آن

چه حاضرم برای دهد. آنچه بیشتر ترجیح میدست آوردن آندهد برای بهتر ترجیح میچه کمآن
ی انسان منزلهکردن بهآن چیز است.  بنابراین، برای عمل« قیمت»دست آوردن چیزی واگذار کنم به

دهم )یعنی چیزهایی را که ترجیح می« قیمت»رای مبادله باید قادر باشم باید وارد مبادله شوم و ب
ی عقالنی نیاز بیشتری به آنها دارم و برایم مفیدترند( بپردازم، و برای چیزهایی که بر اساس محاسبه

در بازار داشته باشم. درآمد چیست؟ « درآمد»دانم، باید چه برای خود مفیدتر میپرداخت قیمت آن
است. هر « سرمایه»ی، درآمد همواره عایدیِ دارمثابه جایگاه و مرجع حقیقت در نظام سرمایهبه

هایی که مالک وسایل تولید نیستند صاحب انسانی صاحب سرمایه است. چگونه؟ حتا انسان
چه بنابراین، از دیدگاه بازار، برخالف آن«. ی انسانیسرمایه»ای؟ جور سرمایهاند. چهسرمایه

اقتصادی است. « فعالیتی»طبقاتیِ تولید، بلکه « فرایند»کار نه بخشی از  کنند،ها ادعا میرکسیستما
« رژیم حقیقت»مثابه ی بازار بهاست که در عرصه« انسان اقتصادی»نام ها خطوط کلی هویتی بهاین
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قیقت حفظ و با اتکا به این رژیم ح« ی خود با خودرابطه»ترین مؤلفه در شکل گرفته است. مهم
های جسمی و فکری آید: افزایش تواناییشمار میبه« ی انسانیسرمایه»گسترش آن چیزی است که 

ای از ی خود با خود به صورت مجموعهدارند. به این ترتیب، رابطه« درآمد»که قابلیت ایجاد 
دارند. در  را «سانیی انسرمایه»گذاری برای انباشت ای سرمایهآید که حکم گونهدر می« هافعالیت»

« ی انسانیسرمایه»های انباشت درواقع، تکنیک« های خودتکنیک»بخش اعظم متأخر داری سرمایه
انسانی چیزی « یانباشت سرمایه»های معطوف به هستند. اما از دیدگاه تبارشناسانه، مجموعه فعالیت

ظاهر خودآیینِ اگوی های بهداری در لباس فعالیتنیستند جز اجرای سناریوی دِین خاص سرمایه
 . متأخرداری ی سرمایهبرساخته
های عمدتا در قالب تکنیک« ی انسانیسرمایه»اصطالح های انباشت این بههای اخیر تکنیکدر دهه

اند. ایوا ایلوز ارتباط میان خودیاری و و روانشناسی زرد تدوین شدهجدید « 35خودیاری»
گری در بستر فرهنگ آمریکایی زمانی درمانروان»دهد: ح میگونه توضیگری را ایندرمانروان

ترین روایات در خصوص شخصیت گشت که با روایت خودیاری متحد و تبدیل به یکی از عمده
گری برمال شوند معلوم خواهد شد که این روایت درمانهای روانکاسه شد. زمانی که مؤلفهیک

ترین عامل این پیوند درواقع، یکی از مهم« 36است.تر خودیاری تعبیر دیگری از روایت قدیمی
به عنوان شخصیتی منفرد قادرم و باید « من»خر است: أداری متهای اگوی سرمایهترین مولفهمهم

هیچ « اخالقی»زندگی خود را بهبود ببخشم و شخصیت خودم را شکوفا سازم؛ در این دستور 
ها و معیارهای ی مولفهشود. البته در قلهنمی« فرد» یای به شرایط اجتماعی و سیاسی برسازندهاشاره

هفت های معروف خودیاری، ، موفقیت و کامیابی در بازار قرار دارد. یکی از کتاب«شکوفایی»
« وکارکسب»ویژه در های افرادی که در زندگی و به«عادت» ، با برشمردنعادت مردمان موثر

ها بتواند این کند که با استفاده از آناننده معرفی میهایی را به خواند، تکنیکخود موفق بوده
 خود حک کند. « منش»وجود آورد و در ها را در خود بهعادت

چه عاملی »های خودیاری پرسشی است با این مضمون: های همیشگی کتابیکی از پرسش
کامیاب و خوشبخت، خواهید، یعنی مانند انسانی گونه که میگذارد انسان موفقی باشید و آننمی

کند خواننده و پاسخ همیشگی: شخص خودتان! پس از ترفندهایی که کمک می« زندگی کنید؟
شود که کاربردشان هایی برشمرده میآن را درونی سازد، تکنیک« بدیهی»این پرسش و پاسخ 

موانع درونی ی بسازد که فارغ از «خود»را از میان بردارد و « مانع»خواننده را کمک خواهد کرد این 
نقص و ضعف « مثبت»ی ضمنیِ این تصویر بتواند در راه موفقیت گام بردارد. روشن است که سویه
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آید. این باور که علت فقر کار میخود شخص است. اینجاست که سنتز دوم به« گناه»و کوتاهی و 
، لباس مبدلی است برای ام درواقعکار نبستهام این است که کامال قواعد رفتار عقالنی را بهو بدبختی

کشم چه میام و آنگونه که باید دِین خود را به سرمایه ادا نکردهاین احساس ناخودآگاه که آن
شان با  همین احساس دِین ها در انطباقتاوان این گناه نابخشودنی است. آیا راز محبوبیت این کتاب

خودیاری یا در جلسات درمان و  هایهای خودیاری که از طریق کتابناخودآگاه نیست؟ تکنیک
ها را برای کنند: این تکنیکرستگاری گرفتار می-پایان گناهی بیشوند مرا در چرخهمشاوره القا می

بندم اما کارکرد این رسیدن به حس استقالل و فاعلیت قهرمانانه و نیل به موفقیت به کار می
های ها را که تکنیکه این تکنیکاست؛ هر چ در عین حال، القای دِین و تقصیرها تکنیک

شوند بیشتر به کار می بندم بیشتر احساس ضعف خودمختارشدن و تقویت اراده و استقالل تلقی می
، یکی از مترجمان، عادل هنر شفاف اندیشیدنی کتاب کنم. در مقدمهو وابستگی و زبونی می

ی اصلی کتاب است مایهدرونرستگاری که -ی گناهچرخه پور، ناخودآگاه برای توجیهفردوسی
افتاد. آن تصور کنید در زمین هیچ خطایی اتفاق نمی»کند. در فوتبال استفاده می« خطا»ی از انگاره

شدند و ها و لبخندها محو میای به نام پنالتی، اخطار و اخراج هم معنا نداشت. اشکوقت واژه
شان بردن ریزی شده بودند که وظیفهنامههای برها شبیه رباتزیبایی فوتبال رنگ می باخت. آدم

بدون کوچکترین اشتباه بود. حاال تصور کنید که در این جهان پهناور که هزاران زمین فوتبال را 
شد هیچ انسانی دچار خطا و اشتباهی نشود؛ آیا جهان بهتری داشتیم؟ در خود جای داده، قرار می

ها با شد؟ انسانی روزگار محو میاز صحنه رسید؟ جرم و جنایتها به پایان میافروزیجنگ
بینی جهانی که هنوز ها و پیشکردند؟ پاسخ به این پرسشیکدیگر روابط بهتری برقرار می

بینی است، آن است که هرچه بیشتر چه قابل پیشایم، کار دشواری است؛ اما آناش نکردهتجربه
جا که خطاهای بشر در خواهیم داشت. از آنخطاهای خود را بشناسیم، رویکرد بهتری به زندگی 

« ها نیز امری ممکن است.کنند، امکان شناختن آناش از الگوهای مشابهی پیروی میطول حیات
مترجم محبوب ما در اینجا دارد در مورد خطا -انگار احتماال خواهد گفت سلبریتیی سادهخواننده

پایان و دور باطل گناه/رستگاری ی بیچرخهها چه ربطی به زند و این حرفدر فوتبال حرف می
هایی از این دست کافی انگاریدارد. شاید خواندن چند سطر از متن کتاب برای پیشگیری از ساده

ای که در آینده احساس کنی ارزشش را نداشته؟ به حال زمان صرف چیزی کردهآیا تا به»باشد: 
ای؟ سهام خود را خیلی زود یا خیلی دیر دهدانی برایت مضر است اصرار کرانجام کاری که می

ای؟ روی ی تأثیر عوامل بیرونی دانستهی کار خود و شکست را نتیجهای؟ موفقیت را نتیجهفروخته
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ی ی ما در تفکر روزمرهاند از خطاهایی که همههاییها نمونهای؟ اینیک اسب به اشتباه شرط بسته
توانیم از شان میی شناساییها و دانستن نحوهیستی آنشویم. اما با شناخت چخود دچارشان می

از صد  هنر شفاف اندیشیدنکتاب « تری بگیریم.های هوشمندانهها دوری کنیم و تصمیمآن
یک فصل مقدماتی و نود و نه فصل که هر یک یکی از خطاهای  فصل کوتاه تشکیل شده

«( عاطفی»جمله در خانواده و روابط های مختلف )از کار را در عرصهوگذاری و کسبسرمایه
آموزد. حاال شاید معنای آخرین ها را به خواننده میهای غلبه بر آنکند و تکنیکتشریح می

هرچه بیشتر خطاهای » تر شده باشد: مترجم محبوب نقل کردیم روشن-جمالتی که از قول سلبریتی
های آن عارفی را به خاطر اگر گفته« خود را بشناسیم، رویکرد بهتری به زندگی خواهیم داشت. 

گفت گناه چیز چندان بدی هم نیست چون ما را دچار عذاب آوریم که خطاب به مریدانش می
را با دور باطل گناه/رستگاری در  کند، شاید ارتباط این گزارهنزدیکتر می محبوبوجدان و به 

 تر درک کنیم.  خر راحتداری متأالهیات ناخودآگاه سرمایه
هایی است ها، مشتمل بر تکنیکخر، عالوه بر این تکنیکداری متأدر سرمایه« تکنولوژی خود»اما 

شود از دور باطل تولید قدرت بر ایشان وارد می-برای کسانی که تحت فشارهایی که در مناسبات
ند ای قرارگرفتن در وضعیت های صوتی و نوری ناباند و در آستانهآمدهگناه/رستگاری به تنگ

هایی  ای دیگری از زندگی جمعی؛ تکنیکمعرض خطرِ اندیشیدن به امکان شیوه نتیجه، در و در
ی منزلهتثبیت خود به»های توان تکنیکها را میی پارانویایی سنتز اول. این تکنیکمتکی بر سویه

های اصلی آن لفهای که مؤنامهها با تشویق فرد به ساختن روایتی زندگینامید.  این تکنیک« قربانی
کنند با اند، فرد را یاری میدادهست که متحمل شده و کسانی که او را رنجها و مصائبیرنج

ای از الن ی یک قربانی یکی شود. ایوا ایلوز برای اشاره به این پدیده جملهمنزلهتصویری از خود به
های در طول روز شبکهتقریبا محال است »کند: نقل می« پژوهشگر مسائل حقوقی»درشویتز، 

های ای از زنان که در حال ناله و زاری هستند و مردانی که شکستتلویزیون را عوض کنی و با دسته
و از قول رابرت « کنند، مواجه نشوی.زندگی خود را با ارجاع به برخی اشتباهات گذشته توجیه می

ی افراد رماست. شاید همهفرهنگ ما فرهنگی است ... که در آن دموکراسیِ درد حکمف»هیوز: 
به این ترتیب، یعنی از طریق « اند.ها رنجور و زجرکشیدهی آنثروتمند و مشهور نباشند، اما همه

ی سنتزهای دوم و سوم دارانههای سرمایهنسخه یکردن دوبارههای شخصی رنج، امکان فعالروایت
 مثابهتوان بهها را میآید: این روایتفراهم میشده است، ها فعالهایی که سنتز اول در آننزد سوژه

« برند»و درواقع، بازاریابی شخصی و تبدیل خود به « ی انسانیسرمایه»هایی برای افزایش تکنیک
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ط خود با رواب»گیری های اجتماعی در شکلترتیب به نقش اینترنت و شبکه توصیف کرد. به این
  رسیم.خر میداری متأدر سرمایه« خود

توان بدون اشاره به را نمیمتأخر داری های خود در سرمایهدرواقع، هیچ بحثی در مورد تکنیک
هایی است های اجتماعی یکی از عرصهی شبکههای اجتماعی به پایان برد. عرصهاینترنت و شبکه
 یهم پیوستهو کارکرد بهمتأخر داری ی سرمایههای سوبژکتیویتهتوان ویژگیکه در آن می

داری را به وضوح مشاهده کرد. ایوا ایلوز در آخرین فصل سنتزهای ناخودآگاه این فاز از سرمایه
پردازد، اما های اجتماعی میهای اینترنتی و شبکهیابی در سایتی دوستاش فقط به پدیدهکتاب

های بکههای عام و فراگیر فعالیت افراد در شهایش از این پدیده به برخی از ویژگیضمن تحلیل
دهد وجوی شریک زندگی را همانند بازار سروسامان میاینترنت جست»کند: اجتماعی نیز اشاره می

یابی، های دوستدهد: سایتسان فعالیتی اقتصادی رسمیت میبه یابی راتر، دوستیا به بیان دقیق
قانون عرضه و تقاضا کنند که در بازار آزادی که با بندی شده میشخصیت را تبدیل به کاالیی بسته

های ها مواجهات دوستانه را به ویترینتنظیم شده است، در رقابت با دیگران است. ... این سایت
های تر، قیمت[ ثابتی را به شرح حالکنند؛ این امر ارزش اقتصادی ]یا به بیان دقیقبازاری تبدیل می

شان ]یا درواقع، خصوص  ارزشدهد و باعث اضطراب افراد در می (مختصر )یعنی به اشخاص
شان در بازار تاب و خواهان بهبود موقعیتها را بیشود و  آنشان[ در چنین بازاری میقیمت

بدین ترتیب کل فرایند »ای بازاریابی شخصی است:یابی در اینترنت گونهدوست« 37کند.می
طور کلی یابی، بههای دوستایتاما فراتر از س« 38شود.یابی شبیه به بازاریابی از راه دور میدوست

اند: تمام «برند»های بازاریابی شخصی و تبدیل خود به های اجتماعی عرصهتوان گفت شبکهمی
های مختلف از هر صنفی توان مشاهده کرد. آدمها میرا در این شبکه« وقاحت بازاریابانه»های جلوه

شناسانه و با اقتدا ی اوقات با ژستی جامعهخود هستند )البته گاه« ی انسانیسرمایه»مشغول گسترش 
اراده به »گویند( و در لباس سخن می« ی نمادینسرمایه»و « ی فرهنگیسرمایه» به بوردیو، از

آورند و از این طریق در جهت تداوم و بازتولید جا میهای ادای دِین به سرمایه را به، آیین«بازاریابی
چه را دارند. و اگر در این میان احساس کنند کسی آنمی قدرت بالفعل گام بر-مناسبات تولید

بندند و در عین خاکساری اش میکند کمر به قتل نمادیننامند تهدید میخود می« ی نمادینسرمایه»
 پندارند. هایی خودآیین و مستقل میو خفت و وابستگی، خود را سوژه

 گیریبندی و نتیجهجمع
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جا بزند و پرولتربودن را « ی متوسططبقه»صرار دارد خود را عضو ی کارگر اچرا بخشی از طبقه
که از منافع خود آگاه است چنان عمل ی کارگر با اینداند؟ چرا بخشی از طبقهدونِ شأن خود می

بدون کاربرد « ی خود با خودرابطه»کند که گویی آگاه نیست؟ با توسل به مفهوم فوکوییِ می
توان داد؛ این نکته را به ای به این پرسش نمیکنندهجواب قانع« خودآگاهنا»و « میل»مفاهیمی نظیر 

های جالبی که در کتاب او هست توان مشاهده کرد: با وجود تحلیلوضوح در کتاب ایو ایلوز می
تر ها را رادیکالهای انتقادی آنتوان جنبهتری میهایی که در چارچوب مفهومی منسجم)تحلیل

از سطح مطالعات فرهنگی فراتر برد(، به سبب اصراری که به تبعیت از فوکو در ها را کرد و آن
تری را القا کنند منجر گیری مفاهیمی که رویکرد انتقادیطرد مفهوم ناخودآگاه دارد، به شکل

ی فوکو، به محور سوم پروژه« ناخودگاه»شود. کوشش این مقاله معطوف به واردکردن مفهوم نمی
ی ناخودآگاه در گانهبود، یا توسل به تعبیری از سنتزهای سه «های خودنولوژیتک»یعنی تحلیل 

 : شاندر کابرد متعال ادیپآنتی
 پارانوئید )آشوب محض و رویگردانی و گریز پارانویایی(-: سنتز اسکیزوییدسنتز اول
 مانیاک )تقویم سناریوی دِین و وابستگی(-: سنتز دپرسیوسنتز دوم
ورتیک )انکار دِین و وابستگی و تقویم اگو و توهم خودآیینی و استقالل و : سنتز نسنتز سوم

 سرخوشی از آزادی سوپرمارکتی(
ای ای اهمیت دارد این است که این سنتزها مراحل گونهچه بیش از هر نکتهدر مورد این سنتزها آن

توان این نکته آشنا میکنند. با تلخیص یک مثال فرایند رشد نیستند و در نسبت با یکدیگر کار می
گانه در فاشیسم آلمانی بین دو جنگ جهانی. اگر را با وضوح بیشتری نشان داد: سنتزهای سه

گانه در تناظر قرار دهیم، پیوند این های آشنای فاشیسم آلمانی را یکی یکی با سنتزهای سهمولفه
اخودآگاه و کارکردشان را در ی نگانهفاشیستی شاید نسبت سنتزهای سه« ایدئولوژی»ها در مولفه

تر کند. البته باید به خاطر داشت که در اینجا با کاربرد نامشروع یا متعال نسبت با یکدیگر روشن
 گانه سروکار داریم: سنتزهای سه
با اتکا به « نژاد پاک»به بهشت « میهن»و باور به امکان تبدیل « پیروزی اراده»: ایمان به سنتز سوم

 اراده
: دِین به خاک و خون و نژاد. ضرورت فداکردن خود برای ادای دینی که در ذاتش سنتز دوم

 ناپرداختنی است. 
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که مانع پیروزی اراده و تبدیل وطن به بهشت نژادِ پاک موجوداتی اهریمنی : باور به اینسنتز اول
 گذارند هدف اصیل فاشیستی تحقق پیدا کند. هستند که نمی

کته اشاره کرد که در کاربرد متعال سنتز اول )یا با استفاده از تعبیر دلوز و توان به این نجا میهمین
های پارانویایی حول یک تهدید واحد و متشخص سنتز اول( اضطراب« نامشروع»گواتری، کاربرد 

های بحرانی که فرایند کنند. در دوره)هرچند گاه کامال پنهان و غیر قابل شناسایی( سازمان پیدا می
اصطالح ی بههای مختلف طبقهالیه شود، متناسب با شدت بحرانْسرمایه دچار بحران میانباشت 

چشند: شوند و در تالش برای تحقق منافع خود طعم ناکامی را میپرولتریزه می« متوسط»
ها ها و پاسخای که میان تحریککنند، ورطههایی که چون گذشته تحقق پیدا نمی»خواست»

ای کند. گونهاند( دهان باز میهایی که مطابق الگوهای نهادی به هم متصل شدهها و پاسخ)تحریک
های تهدیدگر تبدیل ابژهپاشد و  به آشوبی از پارهوضعیت صوتی و نوری ناب. جهان از هم می

ی منزلههای پارانویایی که در جهان متعارف بههای چپ، این اضطرابشود. در غیاب تشکلمی
های جمعی سازمان یابند، حول یک شخصیت توانند در ماشینکنند و میمیخطوط گریز عمل 

شود )یهودیان، مهاجرها، ها تلقی میها و ناکامیی بدبختیبدخواه و تهدیدگر که عامل همه
 یابند. ها( سازمان میها، عربافغانی

، با بازخوانیِ انتقادی خوانش ژیژک 39و گواتریادیپِ دلوز آنتیکتاب خود، یان بوکنن در 
ی استیون اسپیلبرگ، که خودش حاصل بازخوانیِ انتقادی (، ساخته۱۹۷۵) هاآروارهاز فیلم 

سنتز اول را « کاربرد نامشروع»ای از کوشد نمونهخوانش فردریک جیمسون از این فیلم است، می
ناامیدکننده کامال کند، ریق با دلوز مینشان دهد. به دلیلی که خواهیم دید، کاری که او از این ط

ی امیتی با یکدیگر را تغییر ی موسوم به جزیرهحضور کوسه مناسبات تمام عناصر مجموعه»است: 
شود که ماجرا را های طبقاتی و بینانسلی میی تخاصمدهد. حضور کوسه باعث برمالشدن همهمی

ها در آن ی آنذیرفتن چیزی است که همهدهند، که نه نابودی کوسه بلکه پبه پایانش سوق می
روح ”،خواهد باشداند، اسمش هرچه میاند و در عین حال همگی به یک میزان فاقد آنشریک
ها بر حسب ی بحران، آدمهایی از این دست. در بحبوحهیا نام “احساس شهروندی”یا  “اجتماع

 کنند، امری که بنابریوند پیدا میدیگر پشان در جامعه، با یکشان، یا به بیان دیگر، جایگاهمنافع
تر خواهد شد کند. این نکته روشنمی “41خاص”و “40کلی”ا ها راصطالحات دلوز و گواتری، آن

را بدون کوسه در نظر آوریم. منهای کوسه،  هاآروارهاگر آزمایشی ژیژکی انجام دهیم و فیلم 
کنند کالج در ساحل پارتی برگزار می ”بهاریِتعطیالت “تنازع بینانسلی میان دانشجویانی که طی 
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های یلم همچنان یکی از آن آدمو ساکنان زاهدمأب اَمیتی همچنان ادامه خواهد داشت، پلیس ف
مدارها گردد، و سیاستای خواهد بود که به دنبال دلیلی برای ایمان به انسانیت میرسیدهآخر خطبه

، میل پراکنده و مولکولی )میل به پارتیهای این میل مدارهای فاسد. بدون کوسههم همان سیاست
و غیره(  همچنان کنار یکدیگر به فعالیت ادامه خواهند داد، و گرچه با هم  اخالقی به نزاکت

تغییر شان بیزایهماهنگی ندارند اما ضرورتا با یکدیگر در تنازع هم نخواهند بود و حالت درون
های دیگر و مطابق پویاییِ درونیِ خود عمل دون توجه زیاد به میلها بماند، و هر یک از آنباقی می

زا روابطی که تا اینجا درون -دهدخواهد کرد. ظهور کوسه به نحوی آشکار همه چیز را تغییر می
، یعنی ”خودخواهانه“های پراکنده یابند، و میلزا، یعنی کوسه، سوق مینیرویی برون بودند به قلمروِ

ی قبل از هر چیز جزیره -گر است و هم فالیککنند. کوسه هم اختهجلوه می ”اعیروح اجتم“فاقد 
های شناکردن، قایقرانی، کند: لذتاش محروم میگذاری لیبیدوییِ معمولامیتی را از نقاط سرمایه

ای دارها از سود اضافیکند،  که در  نتیجه، مانعی برای لذت سرمایهسواری و غیره را ممنوع میموج
دارهای بیچاره![ و تعارضی به وجود کند ]سرمایهکردند ایجاد میها استخراج میکه از این لذت

خواهد صلح و آرامش را حفظ کند، بر آورد که زندگی یکنواخت پلیس فیلم را که حاال میمی
به نظر های مستقلی ها در گذشته پارهها، در حالی که این لذتی اینتر از همهزند. اما مهمهم می

رسند. نظر می ی یک کل غایب بهرسیدند که جزء هیچ کلی نبودند، اکنون اجزای جداشدهمی
پذیرد. ... انداز است که فالیک است، زیرا دقیقا این کارکرد و توزیع میل را میپذیرش همین چشم

ی تروما واسطهشود و به]منحنی روایت فیلم[ از وضعیتِ آشکارا اسکیزوی میل مولکولی شروع می
این خوانش را از چندین « 42رسد.به ترک کامل میل و تسلیم حاکی از خستگی در برابر قانون می

کردن آن نه به این دلیل است که دلوز را توان مورد انتقاد قرار داد، اما ناامیدکننده تلقیجهت می
دلوز به چنین نتایجی تحریف کرده یا رونوشتی برابر اصل نیست. مسئله این است: اگر قرار است با 

توانیم با برسیم اصال چرا باید وقت خود را با خواندن آثار او تلف کنیم. آیا این است کاری که می
-کند؟! منظور از وضعیت اسکیزوییدچه خواندن دلوز ما را به آن توانا میدلوز بکنیم؟! این است آن

ی است که در زندگی روزمره تحت اهای کثیر و پراکندهپارانویید سنتز اول همین کثرت لذت
هایی از این دست آیا نباید اعتراف کنیم که حق دقیقا ؟! بر اساس خوانشبریمی سرمایه میهسیطر

کنند؟! آیا تخاصم طبقاتی معرفی می« داری متاخرایدئولوگ سرمایه»با کسانی است که دلوز را 
سرخوشانه غرق ی ما نین دالی همهد و در غیاب چزنفقط با سربرآوردن یک دال تهی بیرون می

ای است که های پراکندههای مولکولی همین لذتایم؟! آیا منطور دلوز از میلهای پراکندهلذت
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« لذت»کند؟ پس تکلیف تمایز قاطعی که دلوز میان بوکنن با ارجاع به فیلم اسپیلبرگ توصیف می
منهای »ت همین وضعی« وضعیت اسکیزو»شود؟! اگر منظور دلوز از قائل شده است چه می« میل»و 

به « وضعیت صوتی و نوری ناب»کند، چرا دلوز تعبیر وکنن توصیف میگونه که باست آن« کوسه
وکنن درخوانشی که از فیلم عرضه کرده ابل تحمل را به کار برده است؟! بی وضعیتی غیر قمنزله

غیاب « ظهور کوسه»اند با پراکنده هایهایی که غرق این لذتدهد چرا باید آدماست، توضیح نمی
کند، می« خستگی»ای مبهم به ها رو بگردانند. البته او اشارهی آن لذتکل را تجربه کنند و از همه

شدن میل را در این فیلم توضیح دهد. بوکنن تواند فرایند ادیپینمی« لذت»و « میل»اما به سبب خلط 
شکلی صریح وارد تحلیل به ی پارانویایی سنتز اول راقیقهتواند ددقیقا به سبب خلط میل و لذت نمی

ناپذیر در این سنتز است: ی امری تحملخود کند. چون رویگردانیِ پارانویایی در سنتز اول نتیجه
 ندارد.« لذت»همان توان تحقق نیافته، همان انرژی تخلیه نشده و غیرقابل تخلیه که هیچ ربطی به 

ای که بوکنن شدن میل است، اما نه به شیوهای از ادیپیا آن مواجهیم نمونهچه در فیلم اسپیلبرگ بآن
ی حدیِ منطقا دهد، دقیقا تجربهچه اهالیِ امیتی را به اتحاد علیه کوسه سوق میدهد. آنتوضیح می

ای که برخالف تصور بوکنن، ناشی از ستیز طبقاتی است: مقدم بر ظهور کوسه است، تجربه
هایی برای تامین منافع و تضمین جایگاه اجتماعی شوند، کوششه برآورده نمیهایی ک«خواست»

ها هستند که «احساس»کنند: این نشده، به رانه، استحاله پیدا میمانند و به انرژی تخلیهکه ناکام می
هایی کنند، نه ظهور کوسه. ظهور کوسه دقیقا تاثیری معکوس دارد: رانهتنازع طبقاتی را آشکار می

ماندگار تشکل پیدا کنند و دگرگونی واقعی را تحقق بخشند، به ترس توانند در سنتزی درونکه می
« سیاهچاله»که حول این « اتحادی»کنند، و در ی کوسه استحاله پیدا میاز فیگور تهدیدگر و آزارنده

ین است. در شدن میل همشود: منظور از ادیپیگیرد، تنازع طبقاتی به فراموشی سپرده میشکل می
اینجا باید بار دیگر پرانتزی باز کنیم و تاکید ورزیم که مسئله نه میزان کردن خوانش این فیلم با 

های سطحی و است و نه دفاع از دلوز در برابر اتهاماتی که مبتنی بر خوانش«( خود دلوز« )»اصل»
کنیم. یلسوف دیگری( میچه اهمیت دارد پیامدهای کاری است که با دلوز )یا هر فاند. آنمبتذل

به  مسئله فقط این است که چارچوب مفهومی دلوز )یا هر فیلسوف دیگری( ما رایک بار دیگر: 
کند نیز تفاوت چندانی با اش میوکنن با سنتز دوم  و کاربرد نامشروعسازد. کاری که بچه توانا می

 ر مجالی دیگر به آن پرداخت. ای است که باید دحاصل کارش روی سنتز اول ندارد. اما این نکته
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« ثبت»یافته در دفتری دیگر تر اشاره شد، در سنتز دوم همین ترس پارانویاییِ سازمانکه پیشچنان
ات را ی شرطی انفصالی )یا... یا...(: یا دِینشود: ذیل سناریوی دِین و در قالب طرف دوم قضیهمی
 کند.ات میو پارهکنی یا آن فیگور تهدیدگر تکه ادا می« میهن»به 

اند که به بر سه دسته« های خودتکنیک»توان گفت در این چارچوب و بر اساس این مقدمات می
 کنند: های متفاوت کاربرد پیدا میاقتضای وضعیت

 های القای سناریوی دِینتکنیک -

 واره. های انکار سناریوی آغازین و تکوین اگو با استفاده از عناصر بازنمایی بتتکنیک -

 های القای هذیان پارانویایی. تکنیک -

 
 

داری هریک از طبقات جایگاه خاصی در سناریوی دِین دارند. البته باید میان در جوامع سرمایه
ی منزلهداری لیبرال و همچنین نظام فاشیستی بهداری دولتی و  سرمایهی سرمایهمنزلهتوتالیتاریسم به

های آغازین ی حیات آن فرق گذاشت. در دورهداری و ادامهیهای از غلبه بر بحران سرماشیوه
-است: سوژه« مونومانیاک»تر یا به بیان دقیق« مانیاک»ایِ بورژوا موضع داری موضع سوژهسرمایه

، مانند دِینیداند و فارغ از هرگونه آیین منقادی که خود را مدیون دولت و هیچ مرجع دیگری نمی
داری متاخر، موضع بورژوا دیک، فقط در تعقیب سود است. اما در سرمایهناخدا اهب در رمان موبی

داند؛ از دیدگاه او، داری را تقدیر محتوم و گریزناپذیر تاریخ میموضع سادیستی است: او سرمایه
اش هیچ بدیلی بهتر از خودش ندارد. و خود او در مقام هایها و کاستیی نقصداری با همهسرمایه
سایر طبقات  اریخی است و در خوار و خفیف کردنیافته تجسم این تقدیر تشخصی تسرمایه

اینکه  ی متوسط )دستکم تاپیش ازآورد. اما موضع طبقهجامعه فانتزی خود ایشان را به اجرا در می
منقاد دچار به نوروز وسواس است: مصرف کردن و لذت بردن را -پرولتریزه شود( موضع سوژه

آورد و با اجباری زجر آور خود را برای لذت بردن آماده به اجرا در می هبیمذای مانند وظیفه
 کند. می

اش وضعیتی یگانه سبب هستی اجتماعیی کارگر بهتر اشاره شد، طبقهکه پیشاما در این میان، چنان
د را منافع خو« تواندنمی»ی بورژوایی ای است که در قالب جامعهو منحصر به فرد دارد: تنها طبقه

ی ئق خود و تثبیت جایگاهش در جامعهها و عال«خواست»پی بگیرد و در تالش برای تحقق 
های به رانه ،شوندهای نهادیِ جاافتاده منتهی نمیهایی که به پاسخماند. تحریکبورژوایی ناکام می
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ین، مسئله این برند. بنابراشوند: خطوط گریزی که نظم بورژوایی را زیر سوال میپرولتری تبدیل می
ی متوسط، ارجحیت دارد. نکته ی کارگر بر منافع سایر طبقات، مثال طبقهنیست که چرا منافع طبقه

نحوی ماتقدم ی کارگر بهداری و به اقتضای منطق سرمایه، طبقهی سرمایهاین است که در جامعه
بودن سبب ناممکنی کارگر به های طبقه«خواست»قادر به تعقیب منافع و عالئق خود نیست. 

های تخلیه های تحقق نیافته، انرژیشوند: توانداری، به رانه تبدیل میی سرمایهشان در جامعهتحقق
داری است. امری واقعی ی سرمایهجامعه« امر واقعی»ی کارگر تجسم قابل تخلیه. طبقهنشده و غیر

هر ترفندی )از رجوع به عناصر  زنند و بهی بورژوایی به هر دری میکه گفتارهای سیاسی جامعه
شوند گرایی( متوسل میگرایی و نسبیمدرنیسم و کثرتسنت گرفته تا دخیل بستن به ضریح پست

ی متعارف و معمولی چون سایر طبقات ی گفتار به طبقهیا در عرصه ؛تا سخنی از آن به میان نیاورند
و زاری اعالم کنند که مشکالت  اش بگویند و با گریهاش کنند و از مشکالت معیشتیتبدیل

ی کارگران خواب و خوراک را بر ایشان حرام کرده است. اما وضعیت صوتی و نوری نابِ طبقه
ی کارگر دقیقا به کند. طبقهمزه تبدیل میهایی لوس و بیکارگر این گفتارهای وقیحانه را به لطیفه

نیرویی قلمروزدوده و از  اش )وضعیت پرولتری(اش، به سبب وضعیتسبب هستی اجتماعی
داری است و  با هر ترفندی که در مهارش بکوشند باز پس از مدتی ی سرمایهجادررفته در جامعه

ی دهد طبقهداری تناقضی الینحل است و اجازه نمیآورد، چرا که تناقض بنیادین سرمایهسر برمی
سوی ی کارگر برداری بهقهداری هضم و حل شود. هستی اجتماعی طبی سرمایهکارگر در جامعه

ی داری پابرجاست چنین خواهد بود. به بیان دیگر، طبقهدارانه است و تا سرمایهای غیرسرمایهآینده
ی بالفعل داری است. اما تحقق این آیندهی سرمایهدر بطن اکنون جامعه« واقعی»ای کارگر آینده

ی تحقق این ندارد. الزمه« امکانیهم» داریاست، امکانی که با جهان سرمایه« امکان»فقط یک 
هایی است که در فرایند مبارزه علیه های پرولتری در  تشکلها و مسیرهای سنتز رانهامکان یافتن راه
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