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چکیده
هدف مقالهي حاضر تفصیل مفهومی از رانههاست که بتواند تکیهگاهی مناسب
براي هستیشناسی و خُردسیاستِ «خود» فراهم آورد .این مقاله عمدتاً از راه
درگیر شدن با کار نیچه و الکان و فوکو و خاصه دلوز پیش میرود و استدالل
میکند مفهوم رانهها را باید به چشم مفهومی نگریست که بناست شرحی از معناي
«خود» و جهانی که با آن مواجه میشود ارائه دهد ،نه شرحی از حقیقت «خود»
و جهان رودروي او .تز رانهها حوزهاي از تفاوت را آشکار میکند که
غیرشخصی و غیرسوبژکتیو است و به همین اعتبار آماج نقدهایی است که
میگویند چنین حوزهاي نه چیزي از سوژه باقی میگذارد نه فضایی براي امر
سیاسی .برخالف آن نقدها ،مقالهي حاضر میگوید این حوزه عرصهي
خُردسیاستی است که بر حوزهي سوبژکتیویتهي سیاسی اثر میگذارد و به این
ترتیب امکان دگرگونی سیاسی را تضمین میکند.

واژگان اصلی :دلوز ،نیچه ،الکان ،رانهها ،خردسیاست.

هدف مقالهي حاضر تفصیل مفهومی از رانههاست که بتواند تکیهگاهی مناسب براي هستیشناسی
و خُردسیاستِ «خود» فراهم آورد .این مقاله عمدتاً از راه درگیر شدن با کار نیچه و الکان و فوکو
و دلوز پیش میرود و استدالل میکند مفهوم رانهها را باید به چشم مفهومی نگریست که بناست

شرحی از معناي «خود» و جهانی که با آن مواجه میشود ارائه دهد ،نه شرحی از حقیقت «خود» و

جهان رودروي او .هستیشناسی برآمده از مفهوم رانهها راه را براي نظریهپردازي دربارهي حوزهي

تفاوتهاي غیرشخصی و غیرسوبژکتیو هموار میکند ،و گرچه سرشت این حوزه بارها آماج
نقدهایی بوده که میگویند چنین حوزهاي نه چیزي از سوژه باقی میگذارد نه فضایی براي امر
سیاسی ،معتقدم این حوزه به واقع عرصهي خُردسیاستی است که امکان دگرگونی سیاسی را تضمین
میکند ،چون بر صور مختلف سوبژکتیویتهي سیاسی که از دل آن سربرمیآورد و در دل آن منحل
میشود اثر میگذارد.
مفهوم رانهها در اصل برگرفته از واژهي آلمانی  Triebاست و [به زبان انگلیسی] در قالب
معادلهاي مختلفی مثل  driveو  instinctو  impulseترجمه شده است [در زبان فارسی نیز
معموالً برابر اولی سائق یا رانه برابر دومی غریزه و برابر سومی تکانه به کار میرود] .مفهوم رانهها
در کار نیچه و فروید ،در زمینههایی همپوشان ولی یقیناً نه یکسان ،به نحو مبسوط نظریهپردازي شده
و از جمله در نوشتههاي اخیرتر ژاک الکان و اسالوي ژیژک و ژیل دلوز بسط بیشتري یافته است.

این مفهوم در آثار معیار سنت تفکر سیاسی غرب نیز ظاهر میشود و نقشی مهم در مقدمهي فلسفهي

حق هگل دارد ،آنجا که هگل میگوید ارادهي طبیعی که مشتمل است بر کثرتی از تکانههاي

متعارض تنها به نحو ضمنی آزاد میماند تا آن که نظام وظایف اخالقی میانجی این تکانهها گردد
و آنها را چنان سازمان دهد که یک «طبیعت ثانوي» عقالنی بیافریند ،طبیعتی ثانوي که اراده را تا

سطح آزادي بالفعل و بینهایت برمیکشد .اما علیرغم آن که این مفهوم در برخی نظریههاي
معاصر حضور داشته ،شاید باز هم عجیب به نظر برسد مفهومی را احضار کنیم و محوریت ببخشیم
که نه فقط از دورهي اوج آن بیش از یک قرن گذشته بلکه امروز نیز اینجا و آنجا آن را مفهومی
آشکارا غیرعلمی میخوانند .از قرار معلوم هر گونه تالش جدي براي بهرهگرفتن از [مفهوم] رانهها
پیشاپیش بیاعتبار شده است ،هم بموجب این که فروید اذعان کرده رانهها «موجوداتی
اسطورهوارند که در عین ابهام باشکوهاند» و هم بموجب آن که در تفکر نیچه این مفهوم در انگارهي
ظاهراً موهوم خواست توان به اوج خود رسیده است .با این حال ،امیدوارم در قالب تزي
هستیشناختی ،یا شاید به بیان بهتر ،تزي ناظر به درک سیاست از منظر الزامات و امکانهاي بشري
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[ ،1]ontopoliticalتزي که میتواند در بحث گستردهتر نظریهي سیاسی سالهاي اخیر یعنی
«چرخش هستیشناختی» سهمی داشته باشد ،نشان دهم مفهوم رانهها و آن تصور از سوژه که در

این مفهوم مندرج است میتواند اهمیت سیاسی خُردسیاست و کردارهاي «خود» را که بالضروره

در حیات سیاسی مضمر است مصرح کند.

ویلیام کانِلی خُردسیاست دلوزي را این گونه توصیف میکند« :سیاسیشدن و جمعیشدن فرهنگی
فنون خود [که] تاکتیکها[یی مشخص] را بر الیههاي کثیر هستی در هم تنیده سوژهها (هستی
بیناسوبژکتیو) به کار میبندد» .کانِلی میگوید از این جهت ،اگرچه خُردسیاست و فنون خود
(مدنظر فوکو) اموري در هم تنیدهاند« ،با این حال رابطهاي سرراست با یکدیگر ندارند» چون
تکنیکهاي خود شخصی هستند نه جمعی و از این رو محتاج «سیاسیشدن و جمعیشدن فرهنگی».
من قویاً با چنین تفکیکی مخالفم ،چون فوکو پیوسته کردارهاي «خود» را امري جمعی میخواند نه
فردي و میگفت این قبیل کردارها باید متکی به قواعد ،معانی بازنمایانه و حقایقی باشند که در دل
روابط اجتماعی شکل گرفتهاند و در مناسبات خردقدرت و رژیمهاي قدرت/دانش ریشه دارند .به
عالوه ،چنان که خواهیم گفت ،فوکو نشان میدهد آنجا که این قواعد ،معانی و حقایق مسئلهساز
میشوند بالضروره به پاسخی جمعی و سیاسی نیاز است .از این قرار ،فنون «خود» همواره از پیش
سیاسی و خُردسیاسی هستند .با چنین موضعی ،مایلم چارچوب خُردسیاست را قدري متفاوت با
آنچه کانِلی در نظر دارد ترسیم کنم و بگویم این حوزه در واقع حوزهي شکلدهندهي مناسبات
قدرت و میل است که سازوکارها و پویاییهاي آن هم مقوم و هم مخرب مفاهیم و مقوالتی است
که بخش اعظم حیات ما را در سطح کالنسیاست تعریف میکنند ،مفاهیم و مقوالتی چون سوژه
و هویت و حقیقت و بازنمایی و مانند اینها ،و البته حوزهاي که در آن درست به همین دلیل
تحلیلهاي مبتنی بر هویت و حقیقت و بازنمایی و سوژه تحلیلهایی نامناسب و ناکارآمدند .بنابراین،
هدف این مقاله آن است که نشان دهد هستیشناسی قائل به رانهها میتواند حدود و ثغور این
حوزهي خُردسیاست را ترسیم کند و تصویري به دست دهد از «خود» آنگونه که نسبتی پیچیده و
غیرقطعی با مقوالت حقیقت و معنی بازنمایانه و سوژه داشته باشد ،البته بدون این که تعین آن یا
ارتباط قوامبخش میان فرد و جمع از دست برود .با حرکت در این مسیر ،همچنین امیدوارم نشان
دهم چگونه این هستیشناسی و آن خُردسیاستی که در این هستیشناسی مندرج است راهش را از
یک گروه نظریههاي سیاسی نزدیک خود جدا میکند ،منظورم گروهی از نظریههاست که با الهام
گرفتن از روانکاوي الکانی غالباً مفهوم رانهها را به عنوان مضمونی مهم طرح میکنند ولی
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خُردسیاستی که پیش مینهند اساساً خُردسیاست سوژهمحور است ،قائل به این که سوژه تنها صورت
متعینی است که «خود» میتواند هم در سطح خرد و هم در سطح کالنِ سیاست بپذیرد.
در برابر این اعالم صریح فروید که رانهها از جنس اسطوره هستند ،الکان متنی متقدمتر را برجسته
میکند که در آن فروید با تعبیر «قرارداد» به رانهها اشاره میکند .از این منظر ،رانهها در زمره
قراردادهایی هستند که معموالً در شرح رفتارهایی به کار میروند که نه با رجوع به شواهد
قابلمشاهده میتوان تبیینشان کرد و نه با توسل به اهداف یا عالیق آگاهانه یا ناآگاهانهاي که
احتماالً میتوان به سوژهاي تاملی نسبت داد ،رفتارهایی که حکایت از نیروهاي پنهانی و درونی
اجبار ( )compulsionدارد .شاید این تغییر مسیر موقتاً قدري اعتبار و حتی جلوهاي از علمیبودن
براي رانهها اعاده کند ،تا آنجا که بحث از رانهها در محدودههاي پژوهش تجربی توجیهی بیابد .اما
از آنجا که این حرکت چنین القاء میکند که [در تحلیلمان باید] به رانهها به عنوان علل پنهان
توسل جوییم -حرفی که البته به هیچ وجه تز الکان نیست و خود فروید هم الاقل در این باره
محتاطانه حرف میزند -به نظر میرسد این حرکت صرفاً مصداقی باشد از مغالطهي کوتوله
( )Homunculus Fallacyو سرشت مسئلهساز رانهها را هم توضیح نمیدهد .پس رانهها چه
جور شرحی میتوانند ارائه کنند؟ گرچه [با توسل به مفهوم رانهها] ممکن است به نظر برسد فقط
مسئله را دور زدهایم ،چون اسطورهاي دیگر آفریدهایم یا مجموعه مسائلی به کل تازه وارد کار
کردهایم ،معتقدم نباید گمان کرد مفهوم رانهها ،به عنوان مفهومی هستیشناختی ،تبیینی علی از
فاکتهاي ناظر به «خود» یا جهان او به دست میدهد ،بلکه باید این مفهوم را ابزاري بدانیم براي

شرح معناي ( )senseهم «خود» و هم رویدادهایی که «خود» در دل آنها تنیده است .این کار از

جنس نظرورزي فلسفی است نه نظرورزي علمی -البته اگر مجاز باشم براي اهداف مقالهي حاضر
علم را جستجویی براي به دست دادن مدلهاي علّی یا تبیینی در نظر بگیرم -آنهم مدلهایی

فرمولبنديشده راجع به مناسباتی که از قرار معلوم بدون آنکه قابل اثبات باشند میتوان از
پدیدههاي قابلمشاهده تمیزشان داد ،کاري که شاید بتواند در پروراندن مفاهیم پایهاي هر علمی
ناظر به آن پدیدهها یاري برساند ،ولی البته کاري که درست به همین دلیل خودش علمی نیست.
درواقع ،فروید مسئله را به همین شکل مطرح میکند.
این مفهوم از «معنا» که بهکارگیري آن را در این مقاله اساساً مدیون دلوز هستیم خودش محتاج
تفصیل است .امیدوارم مفهوم آن ضمن پیش رفتن بحث روشنتر شود ،ولی همین ابتدا میتوان

گفت :اوالً معنا مفهومی هستیشناختی است -چنان که دلوز میگوید فلسفه باید هستیشناسی معنا
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باشد -مفهومی که مشتمل است بر هم امور جسمانی (نظیر حس بویایی یا بساوایی) و هم امور ذهنی
(نظیر معناي کلمه یا مفهوم) و به همین اعتبار هم ناظر است به نظریهاي در خصوص حساسیت و
هم ناظر به نظریهاي در خصوص معنی ،ولو اینکه خود معنا نه سربهسر جسمی باشد نه سربهسر
مفهومی .فروید جایگاه رانه را درست به همین ترتیب مشخص میکند وقتی این تعریف را به دست
میدهد[ :رانه] «نماینده روانی یک منبع تحریک درونتنی و پیوسته جاري است  ...که در مرز میان
ساحت ذهن و ساحت جسم قرار دارد» .براي مثال ،رانههاي فرار از خطر لرزشها و تپشها و
احساس تهیشدن حفره شکمی را همراه میکنند با ترس و اضطراب ذهنی ضمن آن که البته به
اینها قابلتقلیل نیستند .ثانیاً sense ،به معناي جهت هم هست و این معنی در واژه فرانسوي sens
و واژه آلمانی  Sinnصراحت دارد ولی در زبان انگلیسی هم میتوان نظیرش را در عباراتی چون
 the sense of historyجست که میشود آن را به معنی جهت و راستاي حرکت تاریخ گرفت.
با این وصف[ ،میتوان گفت] تکانهي رانهها هم معنا را (اعم از حسی و تصوري) مقرر میکند و
هم جهت شدن و صیرورت ارگانیسم را .و آخر این که بیان معنا حتی وقتی ناظر به وضع امور یا
ابژههاي واقعی است از خود این مراجع متمایز و مستقل میماند .تصوراتی چون «ستاره صبحگاهی»
و «ستاره شامگاهی» یا «سقراط» و «خرمگس آتن» ممکن است راجع به ابژهاي واحد باشند ،ولی
معناهایی کامالً متفاوت برمیانگیزند؛ به همین ترتیب ،قضایاي متضادي نظیر «درخت سبز است» و
«درخت سبز نیست» ممکن است معناي واحدي را بیان کنند -به قول دلوز هر دو قضیه رویداد «سبز
شدن» را بیان میکنند و به همین اعتبار با مصدر «سبزیدن» پیوند دارند که معناي آن در هر دو
قضیهي موجبه و سالبه یکی است .بنابراین ،نسبت میان معنا و حقیقت یا صدق نسبتی ظریف است
و باز هم باید گفت باتبیین علی امور تفاوت بسیار دارد .معنا همیشه کثیر است و قائم به منظر ،و به
همین اعتبار موضوع هنر فلسفی تاویل است نه تحلیلی علمی .اگر رانهها میتوانند از برخی جهات
توضیح دهند چرا این چیزي هستیم که هستیم ،نه به مدد تعیین حقیقت و صدقی است که همه
امکانهاي دیگر را به صرف ناصادقبودن یا کاذببودن حذف میکند ،بل به مدد معنا بخشیدن به
وضعیت است ،حتی آنجا که صدق [و کذب] آن وضعیت هنوز در پردهي ابهام باشد.
در قاموس دلوزي ،رانهها پیشاشخصی و غیرشخصیاند و حوزهاي غیرسوبژکتیو میسازند .این
حوزه کانون نقدهاي بسیاري به فلسفهي دلوز است ،نقدهایی که میگویند فلسفهي دلوز جایی
براي سوژه و فضایی براي امر سیاسی باقی نمیگذارد .این قبیل نقدها بر پایه قرائتی اشتباه از مفاهیم
درونماندگاري و اشتراک معنوي وجود نزد دلوز از یک طرف قائلند که این میدان غیرشخصی و
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غیرسوبژکتیو «خود» را به کثرتی از نیروهاي کور سنجشناپذیر تقلیل میدهد که نمیگذارند
«خود» در قالب یک سوژه وحدت پیدا کند و از طرف دیگر قائلند به این که ماهیت همهشمول و
درونماندگار این میدان منکر گسستها ،شکافها یا نفیهایی است که فضایی براي سوژه و امکان
تغییر فراهم میآورد .به این ترتیب ،و علیرغم تائید صیرورت و شدن در تفکر دلوز ،از نظر این
منتقدان حاصل آن است که صیرورت و شدن تقلیل پیدا میکند به وانمودهاي از یک موجود
ایجابی و کامل و سوژه نیز به یک عروسک خیمهشببازي ،به یک آدمک بیجان .غالب مواقع
این دست تفسیرها از تفکر دلوز همراه میشود با نوعی هستیشناسی و سیاست سوژهي میل (به مثابه
فقدان) الکانی که سوژه را همان شکاف یا درز جهان درونماندگاري میداند که در غیر اینصورت
جهانی به کل فروبسته میماند ،شکافی که گشودگی این جهان و از این رو امکان تفاوت را تضمین
میکند .اما این بدیل و نکتههاي انحرافی که به پشتیبانی از آن طرح میشود نکته اصلی را از نظر

پنهان میدارند :این میدان پیشاشخصی یا غیرشخصی از اساس خُردسیاسی و بنابراین محمل
دگرگونی است ،ولی در ضمن جایی است که در آن نباید تغییر را بر حسب گسستها یا

شکافهاي امري درخودفروبسته تفسیر کرد و باالخره جایی که بر محور شکلگیري جایگاه سوژه
نمیگردد .همین دسته منتقدان اغلب اوقات چشم خود را بر عرصهي خُردسیاست میبندند ،به این
بهانه که اینجا حوزهي خودآفرینی صرفاً شخصی یا زیباشناختی است .اما ،چنان که خواهم گفت
این میدان مبداء درک و ایجاد دگرگونیهایی است که تائید کثرتگرایی را ممکن میکند و از
این حیث سرشت غیرسوبژکتیوش براي نحوهي اثر آن بر حوزهي سوبژکتیویتهي سیاسی
تعیینکننده است.

رانهها و اگو
معموالً موقع نوشتن ،مثالً موقع نوشتن همین مقاله ،ته خودکارم را میجوم .مطمئنم تنها آدمی نیستم
که این کار را میکنم .کارهایی از این قبیل خبر از نیروي رانههاي دهانی دارند که مدام ما را به
انجام کاري وا میدارند ،ضمن آن که بر رانههاي دیگر نیز فشار میآورند ،رانههایی که ما را وادار
میکنند وول بخوریم ،تمرکز کنیم ،پرسه بزنیم ،احساساتی شویم ،با کسی بخوابیم و مانند اینها.
من ته خودکارم را میجوم و اجباري که پشت این کار است نه ربطی به نیازهایی مثل گرسنگی یا
تشنگی دارد و نه ربطی به امیال من ،خواه میل به همین چیزي که میجوم خواه میل به ابژهي
گمشدهاي که آنچه میجوم در حکم جایگزین آن باشد .در واقع این رانه حتی وقتی هم دیگر
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جویدن خودکار لذتبخش نیست ،یعنی وقتی فکام خسته شده و درد میکند ،مرا بدان وامیدارد.
به این ترتیب ،عاملیت رانهها را نمیتوان به مدد میل تبیین کرد؛ برعکس باید گفت خود میل ،چنان
که الکان میگوید ،در دل رانه برانگیخته میشود .هر رانهاي میخواهد روي ابژهاي تخلیه و آزاد
شود ،ولو این که هر یک از رانهها با بیشمار رانهي دیگر که چه بسا تخلیهشدنشان با این یکی
جمع نشود درگیر رقابت باشد .نیروهاي رانهها همواره حاضر و بیشک نااخالقی است :به قول نیچه
«[رانه] فینفسه نه این سرشت اخالقی خاص را دارد و نه اصالً هیچ سرشت اخالقی دیگري ،حتی
احساس لذت یا الم مشخصی هم مالزم آن نیست :همه اینها بعداً بدان منضم میشوند ،به عنوان
طبیعت ثانوي آن ،وقتی آن رانه با رانههاي دیگر که پیشتر مهر خیر و شر خوردهاند رابطه پیدا کند».
به این ترتیب ،رانهها معنی خود را از درک اخالقی مسلط بر جامعهاي که در آن به بیان درمیآیند
میگیرند .براي مثال ،ممکن است جامعهاي رانههاي پرخاشگرانه را شریف بداند .اما این حرف
فقط بدان معناست که برخی رانههاي خاص در سطحی مشخص غلبه یافتهاند طوري که به دیگر
رانهها معنایی تحمیل میکنند ،همان سطحی که دلوز و گواتري سطح «موالر» یا سطح «ماشینهاي
اجتماعی» میخوانند و برآمده از سرمایهگذاريهاي مستقیم رانههاي «مولکولی» است که وقتی
مجموع در نظر گرفته شوند برخی خصایص پایدار از خود بروز میدهند .بنابراین نهایتاً معناي هر
رانه صرفاً بواسطهي نسبت آن با مجموعهي پیچیدهاي که همراه با سایر رانهها شکل میدهد معین
میشود.
اگر بتوانم علیرغم تکانههاي متنافر درونم این مطلب را بهپایان برسانم از آن روست که رانه یا
مجموعهاي از رانهها توانستهاند بر رانههاي دیگر غلبه کنند و مابقی وجودم را سر این کار نگه
دارند .منظور این نیست که رانههاي رقیب سرکوب و به نحوي از ساحت «خود» طرد شده یا مدفون
گشتهاند .گاهی نیروي اجبار رانهها به حاشیه رانده میشود تا تزاحم آنها به حداقل برسد .در
خصوص رانههاي دهانی من میشود گفت چیزي جستهام تا این رانهها خود را روي آن تخلیه کنند
(منظورم خودکار است ولی ممکن بود هر چیز دیگري هم باشد) آنهم بدون اینکه مانع تمرکز و
تایپ کردنم شود .در موارد دیگر شاید نیروي رانه با کاري که در دست داریم همراه شود ،مثال
رانههاي پرخاشگرانهي ورزشکارانی که نوع ورزششان رقابتی است (البته امیدوارم به نحوي
مهارشده) .در برخی موارد هم ،شاید از حسن تصادف حین کاري که انجام میدهیم رانههاي بالقوه
مزاحم خفته باشند .چنانکه پیشتر گفتیم معانی و رسوم اجتماعی نیز که خودشان محصول رانهها
هستند در این میان نقشی دارند .مثال وقتی به دوستم قول دادهام براي مجموعهاي که گردآوري
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میکند مطلبی ارائه کنم ،ممکن است نوعی احساس مسئولیت پشتوانهي نوشتنام شود یا احساس
مباهات به اینکه اصالً براي این کار از من دعوت کرده است .حتی ممکن است پاي میل به پیشرفت
شغلی در میان باشد یا فشاري آکادمیک که میگوید «بنویس یا بمیر» .اما این عوامل بزرگتر فقط
تا آنجا موثرند که رانههاي غالب در من بتوانند بدانها بپیوندند و به این ترتیب تناظر و پژواکی برقرار
کنند میان تکانههاي ناداللتگر بنیادي و نیروهاي اجتماعی جاافتاده که میتوانند به آن رانهها معنی
بازنمایانه ببخشند و جهت بدهند.
در چارچوب این شرح قطعاً نمیتوان گفت که قسمی اگو یا من یا سوژه بیرون از منطقه رانهها
ایستاده و مهار رانهها را به دست گرفته و آنها را در خدمت دارد .نسبت میان رانهها و اگو را میتوان

با رجوع به اثر متقدم سارتر یعنی تعالی اگو توضیح داد .به پیروي از این اصل پدیدارشناسی که

آگاهی همواره آگاهی از چیزي است ،سارتر میگوید اگو خارج از قلمرو قصدمندي آگاهی است
(خارج از قلمرو جهتداشتن یا معطوفبودن آگاهی به ابژههاي جهان) و خارج از قلمرو سنتزهاي
مقوم آگاهیهاي گذشته و حال که به تجربه وحدت میبخشند .به واقع ،اگرچه ممکن است
ضروري باشد که «من» با همه تصوراتمان همراهی کند ،این موضوع فقط جایگاه «من» را درمقام
ابژهاي مرتبه دوم تضمین میکند ،ابژهاي که به وقت تامل آگاهی بر فعالیت خود ظاهر میشود و
به این ترتیب خودش را میان دو خود منقسم میکند :خودي فاعلِ تامل و خودي موضوع تامل .از
این قرار ،براي مثال ،خودي که درگیر تامل بر نفس نیست ممکن است در عمل خواندن غرق شود،
آگاه از کتاب و عمل خواندن بی آن که هیچ «من»اي حاضر باشد؛ اما به محض آن که آگاهی
خود را منقسم میکند تا بر این فعالیت تامل کند خود را در مقامی میبیند که میگوید «دارم
[کتاب] میخوانم» .بدین ترتیب ،اگو ابژهاي متعال است ،ایستاده بیرون از آگاهی ،و فعالیت آن نیز
مانند اگوي کسی دیگر.
غرض آن نیست که اگو اهمیت ندارد ،منظور این است که نقش اگو بازنمایی و هماهنگی است نه
عاملیت و تصمیمگیري .این موضوع بخصوص در مورد کنشهاي هماهنگ روشن است [ ،سارتر
مینویسد]:
کنش هماهنگ پیش از هر چیز  ...امري متعال است .این نکته در مورد
کنشهایی چون «نواختن پیانو»« ،راندن اتومبیل» یا «نوشتن» بدیهی است زیرا
این کنشها در جهان چیزها به عهده «گرفته» میشوند .اما کنشهاي صرفاً
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روانی چون «شککردن»« ،استدالل کردن»« ،تامل کردن»« ،فرضیهپردازي» را
نیز باید اموري متعال به شمار آورد .در اینجا آنچه ما را به اشتباه میاندازد این
است که کنش صرفاً وحدت نوئماتیک جریانی از آگاهی نیست :گونهاي
واقعیتبخشی انضمامی نیز هست .اما نباید فراموش کرد که کنش براي
بهانجامرسیدن به زمان نیز احتیاج دارد .کنش مفصلبنديها و مراحلی دارد.
این مراحل [یا دقایق] در تناظرند با آگاهیهاي انضمامی فعال ،و تاملی که این
آگاهیها را هدف میگیرد کل کنش را در شهودي در مییابد که کنش را به
منزله واحدي متعال از همه آگاهیهاي فعال پدیدار میکند( .تعالی اگو،
ترجمه عادل مشایخی)
بسیاري فعالیتها بدون معیّت «من» به انجام نمیرسند ،نه از آن رو که این قبیل فعالیتها محتاج
یک عامل انتخاب هستند که بیرون از آگاهی ایستاده باشد و آگاهی را وحدت ببخشد ،بل از آن
رو که متضمن نوعی نسبت-با-خود هستند که به میانجی فرافکنی یک نقطهي ارجاع عمل میکند.
اگر از مقولهي هستیشناختی سوژه فاصله بگیریم و نظري بیندازیم به شخص انضمامی ،شخصی
که بواسطهي فعالیت خود بنا دارد ،بسته به این که از منظر کدام نظریه بنگریم ،یا سوژهبودن خود
را به بیان درآورد یا خود را در مقام سوژه برسازد ،میتوانیم نسبت میان این دو موضع را این گونه
بیان کنیم .براي مثال ،شخصی که ماهها یا سالها از عمر خود را صرف آموختن رقص میکند،
همچنان که حاالت مختلف بدن ،حرکات پا ،ضرباهنگ و تکنیکهاي مختلف رقص در جسم و
جان او مینشیند ،خودش نیز در طی این فرایند تغییر میپذیرد .بدون فرض یک «من» که در طی
این فرایند تداوم داشته باشد و با نظر به این که هیچ کس نه جسماً یکسان میماند (بدن آدم پیوسته
تغییر میکند) و نه روحاً (الیههاي بیشتري از تجربه گذشته در حافظه آدم انباشت میشود؛ رفتار
آدم در قبال آینده به طرق مختلف تغییر میکند؛ آدم با اشخاص مختلف روابطی متغیر دارد) آخر
کار نمیتوان گفت این آدم همان آدمی است که اول کار بود .با این همه ،از آنجا که نوعی نسبت
خود-با-خود جزء الینفک فعالیت یادگیري است ،فعالیتی متضمن اعمال تکراري و تامل بر این
اعمال ،آدمی که رقص یاد میگیرد باید این فرایند را در قالب «کاري که "من" دارم انجام میدهم»

درک کند ،حتی اگر این «من» هیچ کاري انجام ندهد چون در مقام عامل عمل نمیکند و به واقع
صرفاً در مقام یک تصویر یا فرافکنی تقرر دارد.
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نظر سارتر در این نکته آخر واضح است و با این که به واقعیتداشتن اگو اذعان دارد -سارتر اگو

را تردیدآمیز میخواند ولی ابژهاي فرضی نمیداند ،او مینویسد «نمیتوانم به خود بگویم" :شاید
اگویی داشته باشم" ،همانگونه که میتوانم به خود بگویم" :شاید از پییر نفرت داشته باشم"»-

صراحتاً با تعابیر ناظر به وانمایی ( )simulationبدان اشاره میکند .سارتر در خصوص فعالیت
اگو مینویسد «در اینجا صرفاً با یک نمود سروکار داریم» چون فقط آگاهی است که
خودانگیختگی حقیقی دارد [نه اگو]؛ و وقتی از کارکرد ذاتی اگو حرف میزند نقشی چون نقاب
بدان میدهد و میگوید «بنابراین همه چیز چنان است که گویی آگاهی اگو را به منزله بازنمودي
جعلی از خود برمیسازد» .نظیر همین فرمولبنديها را میتوان در کار نیچه و دلوز جست .نیچه
اگو و سوژه و «من» را «فقط داستانی خیالی» میداند ،قسمی «توهم ناشی از منظر» ،عاملی کمکی

دست اندرکار «هماهنگکردن "تاثرات" و آگاه شدن از آنها» ،چیزي «افزوده و ابداعشده و

فرافکنیشده در پس آنچه هست» .اگو و سوژه و «من» وقتی سر بر میآورد که توالیهاي منظم
فکر و عمل این باور خطا را بپروراند که ارادهاي یکپارچه بر آنها حاکم است ،ارادهاي که فکر را
علت عمل جلوه میدهد ،آنهم وقتی واقعیت ماجرا این است که فکر خود را با برخی رانهها همراستا
میکند و ابزاري میشود در دست برخی از این رانهها علیه رانههاي دیگر .به این اعتبار سوژه در
نظر نیچه تفسیري خطا از عمل است ،گو این که البته «ممکن است براي آدمی مهم و مفید باشد که
فعالیت خود را به خطا تفسیر کند» .دلوز و گواتري معتقدند که مجموعه مولکولی رانههاي
ناهمگونی که همراه همدیگر و علیه یکدیگر در کارند -همان که به آن میگویند «ماشینهاي
میلگر» -بر مبناي ارتباط عطفی میان رانهها عمل میکند ،ولی توضیح آن را باید (بر حسب معنا و
جهت کل ماشین) در کشمکش و انفصال آنها جست ،چندان که میتوان گفت این مجموعه در
هم تنیده فقط بموجب فروپاشی مدام «کار میکند» .دلوز و گواتري میگویند سوژه یا «من» از دل
این مجموعه پیچیده سر برمیآورد ،در مقام فرجام یا آشتی نزاع که کل سرهمبندي را به جهتی
معین میراند .به این ترتیب« ،من» به نوشتن این مقاله رانده شدهام ،مسئله انتخاب من نیست ،ولی
وقتی نوشتن آن به انجام رسید احتماالً خواهم گفت «من این کار را کردم» یا «کاري است که
خودم میخواستم».
بنابراین« ،من» نه عامل انتخاب در سطحی خودآگاه یا ناخودآگاه بلکه در حکم دراماتیزهشدن و
بالفعلشدن برهمکنش تکانههاي اشتدادي است .به بیان نیچه «من» بیانگر «الگویی از تسلط است

که بر یک وحدت داللت دارد ولی یک وحدت نیست» .این به معناي انکار سوبژکتیویته نیست ،یا
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انکار عملکردن ،احساسکردن و فکر کردن که یقیناً وجود دارند و سوبژکتیویته از طریق آنها
وارد جهان میشود .صرفاً به این معناست که خاستگاه این نشانهاي معیار سوژهي تاملی چنان
موجودي نیست و باید ریشهي این سوژه را در دل شرایطی پیشافردي یا غیرسوبژکتیو جست ،چندان
که خود سوژه نمودي است که حضوري فرعی دارد .در این چارچوب سوژه نیست که گشودگی
ساختار بستهي رانههاي غیرشخصی را تضمین میکند ،خود این ساختار است که گشوده است و
امکان سربرآوردن سوژه را ضمانت میکند .هر چه باشد ،چیزي رقصیدن یادگرفته ،حتی اگر آن
چیز نه یک «من» که بتوان آن را سوژه دانست ،بل برهمکنش پویا و کشمکشآلود مجموعهاي
پیچیده از رانههایی باشد که خود را به این سمت رانده و پسنگرانه معنایی خطا به خود نسبت
میدهد :عامل انتخاب.

رانهها و معنا
این شرح از رانهها که در باال بیان شد بازتاب تز کلیتري است درباره ماهیت نیرو که دلوز از نیچه
میگیرد .نیرو نیز قسمی قرارداد است که در شرح پدیدههاي قابلمشاهدهاي به کار میرود که به
استناد شواهد قابلمشاهده نمیتوان تبیینشان کرد و کارش نه ایفاي نقش علت بلکه شرح معناي
پدیدههاست .چنان که دلوز پیشتر در اثر دورانساز خود در باب نیچه میگوید« :معناي یک چیز
(پدیدهاي انسانی ،زیستشناختی یا حتی فیزیکی) را هرگز نخواهیم یافت اگر ندانیم چه نیرویی آن
را تصاحب میکند ،از آن بهره میگیرد ،آن را به تصرف در میآورد یا در آن به بیان در میآید»

(نیچه و فلسفه ،دلوز ترجمه عادل مشایخی) .مفاهیمِ چیز یا ابژه ،اعم از فیزیکی (اتم) یا روانی
(خود) ،نمیتوانند تبیینی از مناسبات ضروري خود با چیزهاي دیگر به دست دهند و فقط وقتی
انسجام خواهند یافت که مفهوم نیرو بر جاي آنها بنشیند .اما نیروي بیتوان ،نیرویی که موثر نیست
و نمیتواند بر نیروهاي دیگر اثر بگذارد ،اصالً نیرو نیست ،ذات نیرو را مثل ذات رانه باید در
مناسبات پویاي آن با نیروهاي دیگر جست .دلوز معتقد است این روابط پویا متضمن نیروهایی است
که بواسطه تفاوتهاي کمی ولی غیرعدديشان با یکدیگر شکل میگیرند ،تفاوتهایی کمی که
کیفیتهاي متمایز نیروهاي مرتبط با هم را تعیین میکند و کشمکش این نیروها نیز معناي ستیز
کلی آنها را رقم میزند .باز هم باید گفت که این معنا فرق دارد با فاکتها یا امور واقع وضعیت.
در توضیح این مطلب گفتنی زیاد است ولی شاید یک مثال روشنگر باشد ،مثالی از ستیزي متفاوت.
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سال  1۹۷۴تلویزیون انگلستان میزبان مایکل پارکینسون بود که با محمد علی کلی مصاحبه میکرد،
همان موقع که این بوکسور را بعد از شکستدادن جورج فورمن و پس گرفتن عنوانش «شخصیت

ورزشی سال» خواندند .علی میگفت شک دارد که شایسته این قدرشناسی باشد – و به نظر در این
خصوص صادق میآمد -چون تنها کاري که کرده بود این بود« :رفتم مردي رو زدم که هیچ

مهارتی ،هیچ کالسی نداره ...مردي که مثل زنها مبارزه میکنه ،وحشیه ،نه کالس داره نه علم،
زشته و من واقعاً سر در نمیآرم چرا فکر میکنن چون جرج فورمن رو زدم آدم بزرگیام».
پارکینسون گفت که جرج فورمن آنقدرها هم که علی میگوید بیارزش نیست چون قبالً جو
فریزر و کن نورتون را زده بود ،همان فریزر و نورتونی که قبالً علی را زده بودند ،و تازه فورمن
فقط آنها را نزده بود ،درب و داغانشان کرده بود .ولی علی جواب داد« :اصال و ابدا ،اون فقط یه
مشتی زد بهشون که نتونستن پاشن» و وقتی صداي خنده حضار فرونشست توضیح داد که «واسه
همینه مردم تو این مسائل اینقدر احمق و نادونان .سونی لیستون دو بار تو یه دور فلوید پترسون رو
ناکاوت کرد .بعدش من با فلوید پترسون دو بار مبارزه کردم و تو هیچ کدومشون ناکاوتاش

نکردم .ولی سونی لیستون رو ناکاوت کردم .این یعنی سبک» .و این نکتهاي است که هر طرفدار

بوکس یا ورزش خوب میداند :سبکهاي متبایناند که مبارزه را میسازد و این سبکها یعنی
کیفیتهایی که هر مبارز با خود به میدان رقابت میآورد.

فریزر همیشه هجومی و رو به جلو مبارزه میکند .انگار نمیداند چطور باید عقبنشینی کرد و واقعاً
هم مهارتهاي جسمی یا خُلق شخصیتی این کار را ندارد .علی میگوید:
فریزر مشت خورد  ...ولی اونقد حالیش نیست که بگه« :مشت خوردم ،بهتره
بکشم عقب» .عقب نمیکشه و ناکداون میشه .آنقدر شعور نداره که بگه:
«پاي میلیونها دالر وسطه ،پاي عنوانم ،یه کم سرم گیج میره» .تو این حالت
ناکداون شدن راحتتره ،چون یه بیست ثانیه وقت میخواد تا حال آدم جا
بیاد .مخش به اونجاها نمیکشه .بالفاصله بلند میشه و به جاي عقبکشیدن
صاف میره تو دل بعدي .ناکداون میشه .عقلش نمیرسه« :من آدم
خوششانسیام ،دوبار ناکداون شدم ،حاال یه شانس سومی هم دارم» .بلند
میشه و میره پی بعدي .هنوزم از گیجی درنیومده «پسر ،بار چهارمه که
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ناکداون شدم» .شش بار ناکداون شد و بار ششم هم پاشد صاف رفت تو دل
بعدي.
بله امر واقع این است که فورمن فریزر را زد ،اما به یک معنا فریزر خودش خودش را زد .یا به بیان
صحیحتر ،معناي مبارزه این ابهام را در خود حفظ میکند ،چون هر دو منظر حقیقت دارد .ولی
حتی اگر حقیقت جاي دیگري باشد ،حتی اگر فریزر برنده این مبارزه میشد ،مثالً کاري میکرد

اول به فورمن برسد و ناکاوتش کند -خالصه حتی اگر سبکاش کارگر میافتاد -باز هم معناي

مبارزه تغییري نمیکرد ،از آن جهت که معنا ناظر است به این که سبکهاي رقیب چگونه مبارزه
را شکل میدهند ،فارغ از این که چه کسی در عمل برنده میشود.
علی به زدن ضربههاي سنگین مشت شهره نبود و اگر هم میخواست نمیتوانست مثل فورمن یا
فریز مبارزه کند .ولی در ایام جوانیاش الاقل میتوانست دستهایش را آویزان کند و از حریف
بخواهد او اول مشت بزند و با این کار زدن حریف را براي خودش آسانتر میکرد چون تر و فرزتر
از آنها بود .نکته اینجاست که سبک علی -یعنی هم کاري که میتوانست بکند و هم کاري که
میتوانست از انجام آن بگریزد و هم آنچه بعدها در سیر حرفه خود میبایست تغییر دهد -در خال
شکل نگرفت ،این سبک حاصل مستقیم مناسبات کمّی او با حریفانش بود :قدرت ،طول دست،
قد ،چابکی و سرعت بیشتر یا کمتر .اینها نسبتهاي جسمی و کمّی است و دلوز به آنها میگوید
تفاوت در کمیت و این تفاوتهاي کمّی تمایزهاي کیفی به بار میآورد .ولی گرچه این تفاوتها
کمّی هستند معنایی ندارد که آنها را با یک مقیاس عددي ثابت بسنجیم .چه معنی دارد که بگوییم
سرعت علی دو برابر فورمن است یا قوت ضربههاي مشت فورمن دو برابر ضربههاي مشت علی
است؟ به همین ترتیب ،چه معنی دارد که بگوییم این دو مبارز به یک اندازه سریع یا قوي هستند؟
در بهترین حالت اینها میانگینهاي آماري است ،مستلزم به کارگرفتن معیارهاي بیرونی اندازهگیري
و منتزعکردن نیروها از زمینهي انضمامی که در آن به اجرا در میآیند .به واقع ،نکتهي جالب توجه
استراتژي « »Rope-a-dopeکه علی در مبارزهي مشهور «غرش در جنگل» در برابر فورمن به کار
بست از این قرار است :در حالی که فورمن بخش اعظم انرژي خود را براي زدن ضربههاي
سهمگینی هدر داد که به علی کمتر از آنچه به نظر میرسید آسیب رساند ،علی فورمن را که جلو
میآمد مرتب با مشتهاي مستقیم میزد و این کار ظرف فقط چند دور فورمن را از پا درآورد .به
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عبارت دیگر ،با نظر به استراتژيها و سبکهاي این دو باید گفت که در مبارزه علی بود که
مشتهاي سهمگینتري میزد .و باز هم باید گفت دلیلش این است که مبارزه را سبکها میسازند.
نیروها هم مثل بوکسورها تکینگی خاص خود را دارند ،اما این تکینگی به واسطه مناسبات
درونماندگار آنها با یکدیگر شکل میگیرد ،چون معنی و معناي خود را فقط در برخورد با یکدیگر
مییابند .این نکتهاي مهم است هم براي درک ثبات نسبی آرایشهایی که شکل میدهند و هم
براي درک نحوه تغییریافتن این آرایشها .به قول نیچه ،ثبات حاصل هیچ قانون جهانشمول حرکت
یا گرایش نیروها به تعادل نیست ،بلکه چون «یک نیروي معین نمیتواند چیزي باشد جز این نیروي
معین  ...فقط بر اساس میزان قوت خود میتواند به کمیتی از نیرویی که در برابر آن مقاومت میکند
واکنش نشان دهد» .در نتیجه «آرایش جدید نیروها بر اساس اندازه توان هر یک از نیروها حاصل
میشود» .با آن که ستیز نیروها خودش را شکل میدهد ،این کار باید مطابق با معنایی صورت بپذیرد
که ناشی از تقویم دو طرفه نیروهاست ،ناشی از این که چگونه این نیروها متقابالً به هم شکل
میدهند .اما از آنجا که معنا مستقل از امور واقع است ،این تعین نیروها هیچ ارزش پیشگویانه ندارد.
هیچکس نمیتواند با یقین مطلق بگوید علی بر فورمن پیروز میشود -و البته تقریباً هیچ کس هم

فکرش را نمیکرد .ولی وقتی این اتفاق افتاد ،نتیجه معنا داشت و معقول مینمود ،انگار به نحوي
دست سرنوشت در کار بود .چنان که دلوز میگوید سرنوشت -به عبارتی جنبه زمانی تعین که معنا
اعطایش میکند و ممکن است حتی در وضع امور کامالً متضاد یکسان باشد -با موجبیت و جبر
همخوانی ندارد ،بلکه بغایت با آزادي و اختیار همخوان است[ .و راست هم این که] در ستیز میان
نیروها آزادي و اختیار همیشه وجود دارد ،چون این ستیز متضمن مناسبات رانه ،مقاومت ،نابرابري،
واژگونی و استحاله است[ .این تعبیر از] سرنوشت نه تنها شدن را به وانمودهاي از بودن تقلیل

نمیدهد که تضمین میکند شدن-شرط ظهور سوبژکتیویته -همیشه فرایندي گشوده و بیانگر معنا
بماند.

رانهها و میل
حال میخواهم بروم سراغ شرح الکان از میل و نسبت آن با سوژه و رانهها .از نظر الکان میل وقتی
ظاهر میشود که فرد بواسطه این که جایگاه «من» را در گفتار تقبل میکند و از زبان بهره میگیرد
تا نیازهاي خود را به دیگران بیان کند به سوژه بدل میشود .این فرایند متضمن یک حذف و
جابجایی بنیادین است ،چرا که زبان سوژه را بر قلمرو دیگري مینشاند (هر چه باشد سوژه زبانی
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را که به کار میگیرد ابداع نمیکند) و به این ترتیب کاري میکند که سوژه ،هنگام بیان نیازهایش
از طریق دالهاي عام و کلی ،وجه خاص و جزئی نیازهاي خود را بزداید .بر این اساس «چون انسان
سخن میگوید نوعی انحراف نیازهاي انسان [در کار است] :تا آنجا که نیازهاي انسان به تبعیت از
طلب ( )demandدر میآیند ،به صورتی بیگانه به انسان بازمیگردند» .این وضع باز هم پیچیدهتر
میشود چون بیان [نیازها] فقط طلب ارضاي آن نیازها نیست بلکه طلب عشق و بازشناسی از جانب
دیگري بزرگ نیز هست ،چندان که «طلب در خود چیزي دارد غیر از ارضاهایی که طلب میکند».
با وجود این ،از دل این وضعیت وجوه خاص و جزئی حذفشدهي نیاز در قالب میلی افراطی

«وراي طلب» بازمیگردند چون هر پاسخی [به آن طلب] نابسنده است :حتی اگر سوژه به هر چه

نیاز دارد و طلب میکند برسد ،باز هم احساس فقدان دارد ،و این حس فقدان متضمن این معناست
که چیزي از او دریغ شده است .این چیز ،که الکان آن را ابژهي  aمیخواند ،باید بینام بماند،

چون اگر سوژه بتواند آن را به بیان درآورد ،تقلیل مییابد به نیاز یا طلب .در نتیجه ،نه فقط سوژه
در بند نقصان و فقدان میماند ،بلکه جایگاه شکلگیري آن به عنوان سوژهاي کامل یا پر نیز از میان

میرود .این موضوع که ابژهي  aاز سوژه دریغ شده متضمن این معناست که دیگري بدان میل
دارد و از آن بهره میبرد -در واقع دیگري بزرگی که نهی میکند .و بنابراین ،نحوهي ظهور
سوبژکتیویته از طریق پذیرفتن زبان همزمان متضمن انکار این سوژه است و تن دادن او به تبعیت از
قانون .به این ترتیب ،معناي سوژه در دل یک سلسله تکرار قوام مییابد که این منزلت دوگانهي
فاعل/تابع ( )subject/subjectedرا تقویت میکند ،از جمله تکرارهاي عشق که سوژه
بواسطهي آن به دنبال کسی است که بتواند او را کامل کند ،اما این دیگري همواره براي [نشستن

بر جاي] ابژهي  aگمشده ناکافی است ،و همچنین تکرارهاي «انکارِ خود» که طی آن سوژه به

امید تصدیق شدن خود را پاي دیگري بزرگ به خاک میاندازد ،به امید آن که ابژهي  aاین میل

دیگري بزرگ بشود.

منزلت این سوژهي الکانی که بر قلمرو دیگري بزرگ شکل گرفته با منزلت سوژهاي که قبالً
وصف کردم خوب همخوان است .به عبارت دیگر ،این سوژه که در تقاطعی ناخودآگاه شکل
میگیرد ،یعنی آنجا که «خود» و ساختارهاي اجتماعی به هم میرسند ،فقط نمودي از عاملیت دارد،
چون میلها و طلب و حتی نیازهاي به بیاندرآمدهي او واقعاً از آن او نیست .کافی است به غذایی
که براي صبحانه «انتخاب» میکنیم فکر کنیم .اگر چیزي را که فکر میکردیم میخواهیم انتخاب
کرده ایم ،این انتخاب وابسته بوده به فرهنگی که طیف غذاهاي مناسب را پیش رو ما گذاشته،
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بگذریم از صبحانههایی که وقتی بچه بودیم والدینمان براي ما آماده کردهاند یا هر تجربه خوب
یا بدي که در گذشته از غذاهاي مختلف داشتهایم .دست آخر نقش ما در عمل انتخاب به اندازه
ماشین اجتماعی که جزئی از آنیم نیست؛ عین همین حرف را میشود در مورد ابژههاي عمیقتر
میلمان و ابژهي ازدسترفتهاي که این ابژهها در حکم جایگزین آن هستند گفت .ولی آیا این
نکته[اي که] در خصوص میل و سوبژکتیویته [گفتیم] نسبت این دو را با عاملیت رانهها خوب تبیین
میکند ،خاصه از این نظر که اجبار رانهها براي تخلیه برانگیختهي هیچ میل یا فقدانی نیست بلکه
خودش محرک میل است؟ به نظر میرسد الکان از این مسئله طفره میرود .الکان ضمن اشاره به
این نکته که رانهها به صرف تخلیهشدن به ارضاء میرسند ولی سوژه نه ،میگوید که این مغایرت
«مقوله ناممکن» را وارد سازوکار اصل لذت میکند ،از آن جهت که علیالسویهبودن رانهها نسبت
به ابژههایی که بر آن مایهگذاري میکنند نشان میدهد که آن ابژه نه موضوع نیاز که ابژهي  aمیل

است .در نتیجه ،تغییرجهتهاي رانه وقتی از ابژهاي به ابژهاي دیگر روي میآورد ضرورتاً به همان

مسیري میرود که میل میرود وقتی راه خود را از میان ممنوعیتهاي حاصل نسبت سوژه با قانون
باز میکند .شاید اجبار رانه به تخلیه مستقل از میل باشد ،ولی به هر حال رانه را میل جهت میدهد
و بدینوسیله سوژه به سوي آنچه میل دارد رانده میشود.
با این همه واضح است این تناظر میان رانهها و میل تناظري ضروري نیست .به واقع ،الکان اذعان
دارد که فراز و فرود رانهها نسبت ذاتی با میل ندارد ،چرا که رانه خود را «به صورت سوژهاي بیسر
[ظاهر میکند] ،چون در رانه همه چیز بر حسب تنش مفصلبندي میشود و هیچ نسبتی با سوژه
ندارد به جز اجتماع توپولوژیک» .از این قرار ،میل چیزي نیست مگر پیکربندي حادث و
غیرضروري رانهها ،نوعی پیکربندي که ،در مورد میل الکانی ،باید گفت بواسطهي ساختار زبان و
به همین اعتبار ساختار جامعه شکل میگیرد ،ساختاري که موجب میشود سوژه ظهور کند و
جایگاهی در این قلمرو بپذیرد .نتیجه نوعی رابطهي یکطرفه است که بموجب آن این بیرونبودگی
رانهها از ساحت میل آنها را در کنه خود علیالسویه میکند نسبت به این که چگونه سازمان بیابند،
و در عین حال ،سوژهي ضروري براي آن ساختار اجتماعی از هم میپاشد اگر رانهها طوري آرایش
نیابند که نوعی حس فقدان یا نقصان را تداوم بخشند .این همان نکتهي مدنظر دلوز و گواتري است

وقتی میگویند «میل چیزهایی بسیار اندک "نیاز دارد"» و نیز این که حس فقدان محصولی
اجتماعی و محصول قدرت است« :آفریدن آگاهانه و عامدانهي فقدان در نتیجهي سازوکار اقتصاد
بازار هنر طبقه مسلط است .این کار متضمن سازماندادن آگاهانه و عامدانهي خواستها و نیازها
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در میان انبوه تولید است؛ فروبردن سرتاپاي میل در واهمه عظیم از برآورده نشدن نیازها» .با وجود
این ،خود الکان آشکارا ملتزم ماند به این صورت از سوژه و آن سازماندهی رانهها که این صورت
از سوژه ایجاب میکند ،هم به گواهی دیدگاه خودش درباره آثارش که میگفت بنیادي براي
سوژهي دکارتی فراهم میکند ،البته به نحوي متناقضنما که [نهایتاً] آن را بیبنیاد رها میکند ،و
هم به گواهی این که کانت را بر اسپینوزا ترجیح داده ،دقیقاً به این دلیل که کانت بنیان اخالق را
در قانونی اخالقیاتی میگذارد .سوژهي الکانی نه سوژهي آگاهی است که در یقین فعالیت فکري
خود بنیان دارد ،نه سوژهي استعالیی که به عنوان شرط امکان وحدت تجربه از پیش مفروض است،
نه حتی سوژهي دیالکتیکی که بواسطهي بازشناسی متقابل در بستر رابطه با دیگران تحقق مییابد.
سوژهي الکانی سوژهي ناخودآگاه است که به همتاي آگاه خود معنا و جهت میبخشد ،حتی وقتی
ادعاي او را مبنی بر این که موجودي است خودمرکز و اینهمانباخود و حقیقتجو و مولد
بازنماییها در هم میشکند .معالوصف ،این التزام [الکان] به صورتی بازبینیشده از سوژه نمیتواند
وجه حادث و غیرضروري کل این آرایش را از میان بردارد.

خردسیاست رانهها
خردسیاست دلوزي متکی است بر یک قمار و آنهم این که این ساختار سوژه اصالً ضروري نیست
و فرماسیونهاي دیگر رانهها و میل ممکن و چهبسا مطلوب است .این خردسیاست متضمن نوعی
درگیري استراتژیک و تجربی است هم با نیروهاي اجتماعی درونماندگاري که نمودي از سوژه به
وجود میآورند و هم با جنبشهاي درونماندگار «قلمروزدایی» که میتوانند چیزي نو پدید آورند.
از آنجا که معناي هر پیکربندي رانهها از نقاط کشمکش خاص خود پیروي میکند ،چندان که
سرهمبندي فقط بموجب فروپاشیدن «کار میکند» ،دلوز و گواتري میگویند که یک بُعد این
پیکربنديها معطوف است به قلمرو چینهبنديها -یعنی سازمانهاي سلسلهمراتبی که بر طبق اصول
هویت و بازنمایی عمل میکنند و مشتمل بر شکلهاي خاصی از داللت و سوژه/منقادشدن هستند
که مبناي صورت الکانی سوژه را فراهم میآورد -و بُعد دیگر آن معطوف است به «خطوط گریز»
متفارق و قلمروزدا که از چینهها میگریزد ،نه از راه ضدیت یا نفی که صرفاً با فرارفتن از آن
چینهها ،این قبیل خطوط گریز ماهیتی نا-نظاممند یا نا-ساختاري دارند نه ماهیتی ضدنظام یا
ضدساختار .این دوبعد [یعنی] چینهبندي و قلمروزدایی مانعهالجمع نیستند .در واقع خردسیاست
مورد نظر دلوز و گواتري فقط از طریق نوعی «مشروطسازي دوگانه» به معناي فوکویی میسر
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میشود ،میان امر چینهزدوده و امرچینهبنديشده ،خرد و کالن ،مولکولی و موالر .حوزهي
خردسیاست را میتوان حوزهاي دانست که در آن اخالق و سیاست از طریق کردارهاي شکلدادن
به خود با هم تالقی میکنند .رسالتی وجود دارد به نام رسالت خردسیاسی شکل دادن به خود در

مقام «حیوان سیاسی» -موجودي که ضمن احترام به تعریف ارسطو از انسان یعنی zōon

 politikonباید گفت نمیتواند در انزوا موجود باشد و در دل شبکههاي زبانی و اجتماعی شکل
میگیرد -رسالتی از جنس رسالتی که فوکو در نوشتههاي آخر خود در باب خودآفرینی اخالقی
بدان میپردازد .اما این رسالت قطعاً رسالت شکلدادن به خود در مقام سوژهاي سیاسی نیست،
درست همانگونه که براي فوکو کار خودآفرینی اخالقی ربطی ندارد به سوژهاي اخالقی شدن.
به واقع تبارشناسی اخالق نزد فوکو متضمن یک سوژه است .او میگوید پیشفرض هر قانون
اخالقی کردارهاي خود است از آن جهت که آن قانون مستلزم فرض سوژهاي است که بهواسطه
فرمانبرداري یا نافرمانی بدان مرتبط گردد (و بر این اساس سوژهاي اخالقی یا نااخالقی شود) و این
نیز به نوبه خود مستلزم فرض قسمی نسبت خود-با-خود است که «خود» به اتکاي آن خویشتن را
در مقام یک سوژه شکل دهد« ،من»اي که در جایگاه مسئولیت و پاسخگویی به آن قانون بنشیند.
بنابراین باید «شکلها و شیوههایی از نسبت با خود وجود داشته باشد که فرد به اتکاي آن خود را

در مقام سوژه برسازد و بازشناسد» .این شکلها و شیوهها پیوند دارند با بازيهاي حقیقت که ناظرند

به مادهي اخالقی ،2شیوههاي انقیاد ،3راههاي موجود کار اخالقی ۴و غایت یا هدف شکل دادن به

«خود» ،چندان که خودآفرینی همیشه با رژیمهاي قدرت/دانش نسبت دارد .با این حال ،چنان که
دلوز میگوید ،حفاري فوکو در این کردارها «بُعدي از سوبژکتیویته [را آشکار میکند] که از
قدرت و دانش مشتق میشود ولی بدانها وابسته نیست» (فوکو ،ترجمه نیکو سرخوش و افشین

جهاندیده) .این واقعیت که شکلدادن به خود تقدم دارد بر سوژهي اخالقیِ خوداندیش (self-

 )reflexiveنشان میدهد که [این فرایند] باید به مرتبهاي غیرسوبژکتیو تعلق داشته باشد ،اما کل
این عقب رفتن به حوزه اخالقی [پیشاسوبژکتیو] بیهوده است اگر تنها نتیجهي ممکن این کار در
شکلدادن به خود [تشکیل و تائید] همین سوژه باشد .در عین حال ،نحوهي حضور مقاومت در
مناسبات قدرت فوکویی اطمینان میدهد که هر قانون اخالقی نقاط اصطکاک و مسئلهسازي دارد
که آنجا حقایق و مقوالت اجتماعی موجود نابسندهاند .براي مثال یونانیان باستان با مسئله منزلت
اخالقاً مبهم پسران مواجه بودند ،چون بدیلهاي موجود را نمیشد خیلی راحت ذیل درست و غلط
یا خوب و بد گنجاند .در این قبیل نقاط مسئلهساز کردارهاي اخالقی ظریفتر میشوند و
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کردارهاي خود تجربیتر .فوکو نشان میدهد که یونانیان از مسئله پسران و قوانین ،هویتها و
کردارهایی که در اختیار داشتند استفاده کردند تا [هستی و حیات] خود را وراي آنچه بودند
گسترش دهند ،راههاي جدیدي براي نسبت برقرار کردن با خود و با دیگران ابداع کنند.
سوبژکتیویتهي آنها به این ترتیب رقم خورد :فراتر رفتن از این که سوژههایی اخالقی باشند که
بهواسطهي قانون تعریف میشوند .از این قرار ،پروژهي اخالقی یونانیان بدل شد به پروژهاي
خردسیاسی که دو سطح مولکولی و موالر رانهها و میل را به هم میآمیخت.
به همین ترتیب خردسیاست دلوز و گواتري از خودهاي میلگر از قبل چینهبنديشده ما شروع
میکند ،و نیز از قانون ،کردارها و حقیقتهاي که در اختیار ماست ،و سپس در صدد پیکربندي
دوبارهي ما و آنها برمیآید .آنها میگویند ماهیت تجربی و سیاسی این رسالت نمیگذارد قواعد
کار را پیشاپیش معلوم کنیم و چیزي بیش از این هشدار و اخطار کلی بگوییم که [مراقب باشید]
این کردارها ممکن است سر از «سیاهچالههاي سرطانی» و صور مختلف فاشیسم خرد و کالن
درآورد .با این همه ،اگر چه این تجربهها راه خود را پیدا میکنند ،متکی به انتخاب یک سوژه
نیستند ،چون کالً تکیه دارند بر ساختارهاي موجود رانهها و میل و کیفیتهایی که از نسبتهاي
کمّی درونماندگار آنها برمیخیزد .بنابراین ما بالضروره به فورماسیونهاي چینهبنديشدهي
پیرامونمان واکنش نشان میدهیم و امکانهاي چینهزدایی را به طرقی درخور کیستی و چیستی
خود میآزمائیم .بعضیها درست مثل جو فریزر که فقط میتوانست رو به جلو مبارزه کند [و راه
دیگري بلد نبود] ،نمیتوانند از چینهبنديهاي خود بگریزند ،گو این که «ماندن در وضعیت
چینهبندي بدترین چیزي نیست که ممکن است اتفاق بیفتد» .به هر رو ،دلوز و گواتري میگویند
آنچه در این پروژه خردسیاسی دست به «انتخاب» میزند سوژه نیست ،بدن بدون اندام است .بدن
بدون اندام محل تنشی است که در آن رانههاي مولکولی و فورماسیونهاي اجتماعی موالر با هم
تالقی میکنند ،محلی که ابعاد واگراي چینهبندي و قلمروزدایی را رودروي هم میگذارد و اوست
که «انتخاب میکند» به این معنا که تعیین میکند چه میتواند بدان منضم شود و چگونه ،و به این
ترتیب تعیین میکند که «خود» چه میتواند بکند یا بشود .این تعین ،باز هم باید گفت ،تعین معناست
نه حقیقت و به همین اعتبار مستقل میماند از صور تغییر یا ایستایی که تحقق میبخشیم ،ضمن آن
که ضامن گشودگی الزم براي تحقق چیزي نوست .به واقع ،بدن بدون اندام ،یک تفاوت است و
مشخصاً همان چیزي که دلوز بدان میگوید «تفاوت فینفسه» .همین تفاوت است که سبک را
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میسازد و سبک هم به نوبه خود مبارزه را میسازد و به این ترتیب معناي هر آنچه میشویم را
تعیین میکند.

نیچه مینویسد «یک آدم نیکساختهشده ،یک آدم "سعادتمند" ،میباید به غریزه کارهایی را بکند

و سراغ کارهاي دیگر نرود .او آن نظمی را که او بازنمود فیزیولوژیک آن است به روابط خود با
مردمان و چیزها سرایت میدهد»(غروب بتان ،ترجمه داریوش آشوري) .قمار خردسیاست این
است که تالش براي شکل دادن خود به طرق معین میتواند ضرورتهایی به دنبال آورد که ماهیتی

سیاسی دارد .اگر این صورتبنديها بتوانند حقیقتاً ریزومی شوند ،آنگاه موید صورتی از
کثرتگرایی خواهند بود که هم قسمی اخالق است که سیاست را خوراک میرساند و هم قسمی
استراتژي براي درگیري سیاسی .درست همانگونه که چیزي یاد میگیرد برقصد بدون آن که الزم
باشد در مقام سوژه دوامی داشته باشد تا این کار به انجام برسد ،بر همین سیاق چیزي میتواند به
یک حیوان سیاسی کثرتگرا هم بدل شود .نگریستن به امکانهاي شکلدادن خود از این طریق
ثمرهاي مهم از تفکر دلوز است ،ثمرهاي که این تفکر را سیاسی میکند ،حتی اگر این تفکر
پروژهاي سیاسی به معناي سنتی کلمه ارائه نکند.
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 1این مفهوم را ویلیام کانلی در کتاب( Ethos of Pluralization )1۹۹5در تقابل با درک سیاست بر اساس بنیادهاي هستی
شناختی صلب و فراتاریخی مطرح کرده است.
ethical substance
آن بخش از خود که بیشترین نسبت را با رفتار اخالقی دارد .مثال در یونان باستان مادهي اخالقی «افعال مرتبط با میل و لذت» بود ،در

2

مسیحیت «میل» و در دوران ما «احساسات».
mode of subjection

3

شیوهاي که قانون اخالقی توجیه می شود و افراد خود را براي پايبندي به قانون اخالقی متقاعد میکنند.
4

Practices of ethical work
راههایی که افراد یا گروه ها می توانند در پیش بگیرند تا به سوژهي اخالقی بدل شوند .مثال وفاداري به همسر یک قانون اخالقی است که
در دورههاي گوناگون وجود داشته اما در هر دورهاي پايبندي به این قانون از راههاي متفاوتی تحقق یافته است.راههاي کار روي مادهي
اخالقی.
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