
  

 

 

 

 

 

 یباورو جامعه یفردباور انیم
 نزد دلوز لیم استیردسخُ

 

جفری بلی نوشته  

رضا زارععلی یترجمه  

 

 

او را در ردیف  عموماًی دوم قرن بیستم است؛ فیلسوفان فرانسوی نیمه شک ژیل دلوز از تاثیرگذارترینبدون 

ی ی وی تاثیر چندانی بر نظریهرغم این اعتبار، فلسفهاند. ولی، بهمعاصرانی چون دریدا و فوکو قرار داده

هایی را اعظم کتاب سیاسی معاصر نگذاشته است. این موضوع از آن جهت جای تعجب دارد که دلوز بخش

سیاسی کرده است. شاید یکی از دالیل چنین غفلتی  که همراه با گواتری نوشته وقف پرداختن به مسائل

ی رود نظریهگیرد یا شاید این که گمان میاین بوده که دلوز اینجا و آنجا از اصطالحات مبهم بهره می

ی سیاسی فوکو ندارد، و به این ترتیب آثار فوکو ]در این زمینه[ تقدم سیاسی او چندان توفیری با نظریه
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توجهی به کند نظر به اهمیت و اعتباری که دلوز داشته بیهر چه باشد، آدم احساس میاش اند. دلیلیافته

 کنم قدمی در جهت بهبود این وضع بردارم.   سعی می ی سیاسی او بسیار گزاف بوده است. در این مقالهنظریه

به دست ی سیاسی دلوز سه هدف اصلی دارد: هدف اول این که تفسیری تالش من برای معرفی نظریه

ی سیاسی او ضرورت دارد. در آثار دلوز دهم از برخی مفاهیم اصلی دلوز، مفاهیمی که برای درک بهتر نظریه

ی حاضر چهار هایی که با گواتری نوشته، ولی کانون بحث مقالهمفاهیم بسیاری وجود دارد، خاصه در کتاب

آن که نقش این مفاهیم در آثار دلوز روشن  بندی و کارکرد. پس ازمفهوم است: درونماندگاری، کثرت، سرهم

های سیاسی دیگر مقایسه کنیم. دومین هدف من همین است، توانیم تفکر ]سیاسی[ او را با نظریهشد، می

خوانم محور رالز میی جامعهی فردمحور نوزیک و نظریهی سیاسی دلوز با آنچه نظریهمقایسه کردن نظریه

ی دلوز با آنها. بنا دارم با معرفی دستگاه مفهومی دلوز بستری فراهم ن نظریهو البته نشان دادن وجه تبای

های دو بدیل نوزیک و رالز، الاقل از منظر دلوز، کدام است. پس از این به سراغ کنم تا نشان دهم کاستی

ز ی سیاسی دلوروم، یعنی طرح این مسئله که معنی فعالیت سیاسی در نظریههدف سوم و آخر خود می

ها ها و مکانچیست. چنان که خواهیم دید، معنای فعالیت سیاسی در تفکر دلوز عبارت است از جستن زمان

 هایی برای انقالبی شدن.و زمینه

 

 بندی و کارکردچند مفهوم اصلی: درونماندگاری، کثرت، سرهم

ی دلوز های منتشرشدهاست. در سرتاسر نوشته« درونماندگاری»ترین مفهوم در کل آثار دلوز مفهوم مهم

گیرد و فیلسوفانی که بارها و بارها به آنها رجوع های قائل به تعالی قرار میدرونماندگاری مدام در برابر فلسفه

ک، بنا به درکی که دلوز از کار ایشان دارد، هر ی -اسکوتوس و اسپینوزا و نیچه و الیبنیتس و هیوم -کندمی

ی درونماندگاری یعنی ها کدامند و فلسفهاند. ولی این سهمی درونماندگاری ادا کردهسهمی مهم به فلسفه

اعم از اجتماعی و سیاسی  -های درونماندگاری یعنی تالش برای درک ظهور هویتچه؟ به بیان ساده، فلسفه
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بدون توسل به شرطی که متعال از مشروط باشد. مثالً در تبیینی  -مانند اینها شناختی وو فردی و هستی

کند شرط، یعنی صور یا مثل، متعال از مشروط ]= اعیان محسوس[ است. صورت یا که افالطون ارائه می

مثال عدالت حقیقتی است متعال و مفارق از تک تک نهادهای عدالت که ممکن است پدید آیند و به این 

ی درونماندگاری شرط را در مشروط حالّ و . بر خالف این موضع، فلسفه1یا مثال تقرب جویند صورت

دقیقاً از آن روست که  2خواندمی« شهریار فیلسوفان»داند. برای مثال، اگر دلوز اسپینوزا را درونماندگار می

)خدا( در درون مشروط  یا به عبارت دیگر شرط (Deus sive Natura)گوید خدا طبیعت است اسپینوزا می

]و متعال[ « صدوری»کردن این نکته، دلوز میان علت )طبیعت( حلول دارد و از آن جدا نیست. برای روشن

دهد ی آنچه میعلت صدوری بواسطه»گوید شود. دلوز می]یا درونماندگار[ تفاوت قائل می« حلولی»و علت 

حال آن که علت حلولی و درونماندگار علتی است « مانددهد میکند، ولی خودش ورای آنچه میتولید می

(. ویژگی emanate)از آن ]به بیرون[ صادر شود ( نه این که immanate) مانددرون علت میمعلول آن »که 

البته در مقام چیزی ]که[ در چیزی دیگر ]قرار  -مانداش در آن میمعرف علت حلولی این است که معلول

 .  3«ماندزی که[ همچنان در آن وجود دارد و در آن میدارد[، ولی ]به هر حال چی

مراتبی واقعیت است. یکی از پیامدهای این درک از درونماندگاری برابری هستی یا سرشت غیرسلسله

از منظر درونماندگاری تمایز ذات نه منافیِ برابری هستی که مستلزم »نظر دلوز در این خصوص واضح است: 

ماند، ]ولو[ در مقام چیزی ماند و هم معلول در آن میهم در خود در علت می آن است: یک هستی است که

ی افالطون که صورت یا مثال را شرطی . به عبارت دیگر، برخالف فلسفه4«]که[ در چیزی دیگر ]قرار دارد[

تواند )شرط متعال(، یعنی شرطی که الگوی برتر مشروط است و مشروط فقط میداند فراسوی مشروط می

تر بلکه ی تقلیدی فرومرتبهبدان تقرب جوید، شرط درونماندگار مشروط را درون خود دارد، آنهم نه به منزله

ی وجه و حالتی از وجود خود شرط. به عنوان مثال، مثالی که البته کمی جلوتر وقتی استلزامات به منزله

کند، از نظر دلوز ری پیدا میی سیاسی آشکار کردیم اهمیت بیشتی نظریهی دلوز را در عرصهفلسفه
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ای با نگری، ضمن بیان جزئیات حلولی و درونماندگار. دلوز در مصاحبه داری نظامی است قائم به علیتسرمایه

گوید دقیقاً به این اند میقرابت خود با مارکسیسم، در توضیح این که چرا او و گواتری مارکسیست مانده

داری به عنوان یک نظام درونماندگار که پیوسته حدهای ند[ از سرمایهکتحلیلی ]ارائه می»دلیل که مارکس 

شود، چون حد این نظام خود سرمایه تر با  آنها رودررو میراند و باز در مقیاس گستردهخود را عقب می

شود، هر داری ادغام می. هر وقت بازار جدیدی کشف یا ساخته شود، آن بازار در خود نظام سرمایه5«است

داری به چین، جایی که کار و محصول داری نظامی گسترده باشد )مثل گسترش سرمایههم که سرمایه چند

داری هستند، ولی البته درون خود نظام یافته معلول سرمایهشود(. این حدهای گسترشکار به کاال بدل می

داری به عنوان نظامی رمایهعالوه، سماند[. بهداری جای دارند، ]همچون[ معلولی ]که[ در علت ]میسرمایه

ی چیزها از آن جهت که ی آن همهدرونماندگار متضمن قسمی برابری بنیادی هستی است، چون در گستره

 توان آنها را در بازار آزاد خرید و فروخت. می -کاال هستند با هم برابرند

: اشتراک معنوی وجود ی درونماندگاری به دو مفهوم دیگر نیز گره خورده استتاکید دلوز بر فلسفه

معنایی ]وجود[ مفهومی است که دلوز از دونس معنایی هستی( و کثرت. اشتراک معنوی یا یک)یا یک

کند.  ]از این منظر،[ هستی گیرد و برای اشاره به برابری هستی از آن استفاده میاسکوتوس وام می

]به عبارت دیگر،[ شرط و مشروط بیانگر  -آیدمراتب ندارد و ]در همه چیز[ به یک معنا به بیان در میسلسله

حال آن که در موضع افالطون برخی موجودات )صور یا مثل( بیشتر از موجودات دیگر ]=اعیان  -یک وجودند

هستند و توان گفت که صور ابدی و الیتغیر به همان معنا محسوس[ مبین وجودند. طبق نظر افالطون، نمی

، و این درست همان است که اسکوتوس هستند و وجود دارندنی و متغیر که چیزهای دنیای فاوجود دارند

ی مفهوم اشتراک معنوی و به یک معنا بیانگر وجودند[. همبسته هستند)و دلوز( قائلند ]: چیزها به یک معنا 

ی او معنایی هستی مفهوم کثرت است. کثرت برای دلوز مفهومی ضروری است، چون فلسفهوجود یا یک

فقط وقتی » کند: قائل به درونماندگاری و مالزم آن برابری هستی است. او کثرت را این گونه تعریف می
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]خواندیم و « کثرت»ی اسمی ]یا موضوعی[ قائل شدیم ]و به عبارت دیگر، وقتی آن را[، برای امر کثیر نقش

نه کثیر[، آنگاه این مفهوم دیگر هیچ ربطی نخواهد داشت به واحد در قالب سوژه یا ابژه، واقعیت طبیعی یا 

ی کوچگرانه . به عبارت دیگر، در نظر دلوز کثرت همان چیزی است که او توزیع6«معنوی، تصویر و جهان

توان به واحدهایی معنایی هستی(، توزیعی که نمیخواند )=یکمراتبی میهستیِ از بنیاد غیرسلسله

 داد. دلوز و گواتری در این خصوص نظری سرراست دارند:    اشپذیر تقلیلهویت

 

[ نه به واحد قابل تقلیل است نه به کثیر. ریزوم واحد نیست که دو 7ریزوم ]یا کثرت

علیهذا. کثیری نیست که از واحد یا حتی مستقیماً سه و چهار و پنج و قس شود

. ریزوم نه متشکل از واحدها بلکه (n+1)مشتق شده یا واحدی بدان اضافه شده باشد 

های متحرک است. ریزوم نه آغاز دارد نه متشکل از بعدها، یا به بیان بهتر، جهت

 .  8کندشد میای دارد که از آنجا رانجام، همیشه میانه

 

ی کثرتی از واحدها  درک کنیم، در این صورت آن را به یک اگر کثرت را برحسب واحد یا به منزله

کند، چون در عمل می« علت صدوری»ایم، به موجودی که در مقام صورت ممتاز از هستی مربوط ساخته

نها تعالی دارد. آیند که از آاین وضع چیزهایی که باید هویت بپذیرند بموجب واحد یا کثیری به وجود می

ی کثیر و ندارد از اعمال دیندارانه گوید. او عالقهاین موضع را خیلی روشن می اوتوفرونی سقراط درمکالمه

ی اعمال دیندارانه را دیندارانه نمای دینداری که همهخواهد بداند آن ویژگی سرشتمتنوع چیزی بداند، می

شد، از منظر افالطون، یک واحد ممتاز وجود دارد که از کند چیست. تنوع ظاهر این اعمال هر چه بامی

ی سیاست: منظر قائم کند برتر است. مثالی دیگر بزنیم، باز هم از عرصهشان میمصادیق متنوعی که مشروط

های افراد ها و آزادیدهد که یا دولت را متکی بر حقها نشان میبه واحد یا کثیر خود را در آن دست نظریه

دهند )یعنی ]کل[ واحد(. )یعنی ]افراد[ در مقام واحدهای کثیر( یا اولویت را به رفاه کل جامعه میبینند می
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مانند که در هر صورت، از نظر دلوز، مشکل اینجاست که هر دوی این مواضع از تشخیص این نکته بازمی

شوند برساخته می که هستند ها و مانند اینها، اموریهای سیاسی، اعم از افراد و جوامع و طبقات و حقهویت

اند و بر اثر کثرتی از ( نه اموری مقدر بلکه اموری برساختهunitesهای سیاسی )گیرند. هویتو شکل می

، «مردم چیزی از پیش موجود نیست»گوید گیرند. دلوز میعوامل و شرایط حادث و غیرضرور شکل می

. به مدد همین مفهوم کثرت است که دلوز شرحی به 9«شودگیرد و ساخته میشکل می»چیزی است که 

  ها بدون آنکه به علتی متعال یا صدوری متوسل شود.  گیری هویتی شکلدهد از نحوهدست می

 -کننده داردرساند به مفهوم بعدی که در آثار دلوز اهمیتی تعییناین مضمون اخیر ما را می

شده(که از بندیشده )سرهماست، یعنی یک هویت ساختهپید بندی، چنان که از لفظبندی. سرهمسرهم

بندی معلولی است توان گفت سرهمکثرت جدانشدنی است. با تکیه بر مفاهیمی که تا کنون طرح کردیم می

درونماندگار از یک کثرت، کثرتی که در حکم علت درونماندگار آن است، و درست به همین اعتبار 

شود این نکته را با رجوع به تحلیل میل آنگونه که دلوز و گواتری ت. میبندی از کثرت جداشدنی نیسسرهم

کنند روشن کرد. برای مثال، ارائه می [هزارفالتو  ضدادیپ]یعنی  داری و شیزوفرنیسرمایهدر دو کتاب 

ز شود. به واقع این برداشت بصیرت بزرگ فروید بود، الاقل ااز همان ابتدا مولد معرفی میضدادیپ میل در 

از « من -بابا-مامان»نظر دلوز و گواتری، ولی نهایتاً نظر فروید بر آن شد که تولیدات میل در مثلث ادیپی 

میل. از نظر « شدنمثلثی»گویند چیزی که دلوز و گواتری به آن می -خوردشود و رقم میپیش تعیین می

 -هاشد، بل کثرتی است مولد هویتدلوز و گواتری میل چیزی نیست که هویت آن را از پیش تعیین کرده با

. میل 10«تقلیل نیستگویی که به هیچ نوع وحدتی قابلگر کثرت ناب است، یعنی، قسمی آریتولید میل»

متضمن تولید یک هویت است )یعنی به عنوان علت  همبندی است تا بدانجا که از نظر دلوز یک سرهم

خواند( که از حدود مقرر هر می« خطوط گریز»دلوز گر )آنچه میلمتضمن تولیدهای و همدرونماندگار( 

بندی خوانند. بنابراین هر سرهمگذرد. این حد را دلوز و گواتری شیزوفرنی میرود و در میبندی در میسرهم
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گرداند گوید قطب فاشیستی و پارانوئیک که هر تولیدی را برمییکی قطبی که دلوز بدان می -دو قطب دارد

گویند قطب کند و یکی هم قطب شیزوفرنیک )یا چنان که گاهی میچیز را تعیین می به هویتی که همه

تواند حدود درونماندگار الزم برای کارکرد مناسب را حفظ کند. گر که نمیسرطانی( تولیدمیل

گر همیشه یا با خطر درغلتیدن به فاشیسم مواجهند، به فضایی که در آن میل به سرکوب میلتولیدهای

توان این مطلب را با مثالی متفاوت شود، یا با خطر فروپاشیدن در آشوبی خودویرانگر. میایل میخود م

های مستعمل همسان ی تکرارکردن فرمولتوضیح داد: تولیدات هنری یا با این خطر مواجهند که به کلیشه

 ند چیزی بگویند.     زده شوند که اصالً نتواندرو پیکر و آشوبدر بغلتند یا با این خطر که چنان بی

آید و همینجاست که کار دلوز با کار فوکو اینجاست که پای مفهومی مرتبط یعنی کارکرد به میان می

ی کردارهای گفتاری های فوکو برای شرح رابطهبیند میان تالششود. بطور خاص، دلوز قرابتی میچفت می

ای مقید و پایدار بندی که هم متضمن جنبهرهمهای خودش برای شرح ]مفهومی از[ سو غیرگفتاری و تالش

ناپذیر )خطوط گریز(. از آنجا که دلوز ای نامقید و کوچگرانه و هویتپذیر است و هم  متضمن جنبهو هویت

یلمزلف مفهومی روشنگر برای  ایِ نشانهبیند معتقد است که مفهوم کارکرد تالش فوکو را در همین راستا می

ی میان بیان )یعنی امر دهد که تمایز و رابطهست. دلوز این فکر یلمزلف را بسط میی فوکو افهم پروژه

ما »ای: نشانهگوید کارکرد کند که او بدان میگفتاری( و محتوا )یعنی امر غیرگفتاری( را چیزی ممکن می

کارکرد موردنظر، یعنی ایم که هایی برای وجوه کارکردی مختلفی آوردهدر اینجا بیان و محتوا را به عنوان نام

. بیان تقریباً متناظر است با آنچه سوسور تحت عنوان دال بدان اشاره 11«دهندای، را شکل مینشانهکارکرد 

خواند. ولی یلمزلف راه خود را از این ادعای سوسور جدا کند و محتوا متناظر با آنچه سوسور مدلول میمی

زند و شکل شکل، مقدم بر زبانی که آن را قالب میریخت و بدونگوید محتوا یا معنایی بدونکند که میمی

گفتار و زبان « صدوری». به عبارت دیگر، سوسور قائل است به این که معنی علت 12دهد، وجود داردمی

های فکر تقدم ندارند. معنی همواره از پیش درون زبان تولید واقعی ماست، ولی از نظر یلمزلف افکار بر بیان
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نما هم گفتاری است و هم غیرگفتاری. به همچون معلول درونماندگار(، زبانی که به نحوی متناقضشود )می

کند، تقسیمی که بموجب کارکرد های کوچکتر تقسیم میهمین دلیل یلمزلف خود بیان و محتوا را به بخش

و  ماده-رت و محتواصو-شود به دو بخش محتواشود، به این ترتیب که محتوا تقسیم میای ممکن مینشانه

t ’I don»عبارت انگلیسی  ماده-. برای مثال، محتوا13ماده-صورت و بیان-شود به بیانبیان نیز تقسیم می

know »های دیگر هم بیان شود، مثالً به صورت تواند به زبانای است که میمعنی« jeg véd det ikke »

-به فارسی[. ولی این محتوا« دانمنمی»ن فرانسوی ]و در زبا« je ne sais pas»در زبان دانمارکی و به صورت 

شکل وجود ندارد. بنابراین، خود ریخت و بدونی نوعی معنی بدونصورت یا به منزله-مستقل از محتوا ماده

گوید ممکن صورتی که یلمزلف می -دهد که صورتی خاص دارد معین ارائه می ماده-زبان از پیش یک محتوا

های مختلف بسیار متفاوت باشد )مثالً تفاوت میان جمالت منفی در زبان انگلیسی و فرانسوی: است در زبان

know not do I  وpas sais ne Je.)   اندارد و هم صورت. برای مثال، بی مادهاز طرف دیگر بیان نیز هم-

کنند و های مختلف آن را ادا میخود همین واژه است آنگونه که مردم مختلف به زبان« برلین»ی واژه ماده

شود، های آوایی زبانی خاص ادا میها و عادتنیز همین واژه است وقتی که با خصیصه« برلین»صورت -بیان

 د. شوانگلیسی یا اسپانیایی بیان می یلهجهوقتی با  » برلین»مثالً 

بیند. به طور خاص، از نظر دلوز تمایز کردارهای دلوز نظیر همین جفت تمایزها را در کار فوکو می

شود. ای یلمزلف ممکن مینشانهگفتاری و کردارهای غیرگفتاری در کار فوکو به مدد کارکردی شبیه کارکرد 

جرم/بزهکار است و صورت آن آن از جمله م یمادهدر انضباط هست که  کردار گفتاریبرای مثال، قسمی 

های مقرر برای مجازات بزهکار. عین همین موضوع در مورد کردارهای غیرگفتاری نیز اهداف و مقاصد و رویه

دارند ساختمان ملوس زندان است که مجرمان و بزهکاران را در آن نگاه می یمادهصادق است: برای مثال 

 .     14 طرح سراسربین بنتام برای زندانی نگهداری این افراد، مثالًو صورت نیز نحوه
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کند از نظر دلوز کارکرد در مقام چیزی که تمایز و ارتباط کردارهای گفتاری و غیرگفتاری را ایجاد می

محوری و ساختارگرایی کند از تنگنای سوژهنقشی محوری در کار فوکو دارد، به خصوص وقتی فوکو تالش می

پذیر، به ای هویتفهمد یا بر حسب ابژهپذیر میای هویتبرحسب سوژه بگذرد، تنگنایی که کثرت را  یا

عبارت دیگر نه بر حسب کثرت بلکه در قالب واحد یا کثیر. به این ترتیب، نظام بیان و محتوا یا نظام 

شود های )یا اگر اصطالح یلمزلف را وام بگیریم میکردارهای گفتاری و غیرگفتاری را باید در حکم محصول

ی میان این دو نظام را ممکن تر دانست که رابطهت در حکم وجوه کارکردی مختلف( یک کارکرد بنیادیگف

محوری سوژه ]تقدم دارد[ فرض آن تقدم یک نظام بر دیگری باشد )مثالً در سوژهکند، بدون آن که پیشمی

گوید دهد که میبه دست می و در ساختارگرایی ابژه(. این قرائت جدیدی است که دلوز از آن ادعای یلمزلف

ای را با وجوه آن خلط کرد؛ به همین نشانهای هستند. نباید کارکرد نشانهبیان و محتوا وجوه مختلف کارکرد 

هایی ها یا چینهنباید با نظام -خواندکه اصطالح فوکوست برای آنچه دلوز کارکرد می -ترتیب، نمودار را نیز

نمودار همیشه خارج »گوید: کند خلط کرد. چنان که دلوز میکن میکه این کارکرد وجودشان را مم

پذیر گفتاری و غیرگفتاری است. بنابراین، اصطالح نمودار یا همیشه خارج از کردارهای هویت 15«هاستچینه

کند و نباید آن را کم اهمیت شمرد. به عالوه، دو اصطالح نمودار و ماشین در آثار فوکو نقشی مهم ایفا می

آنها  هزار فالتتزاعی نقشی به همین اندازه مهم در آثار اصلی دلوز و گواتری دارند. برای مثال، در ان

بنیادی  ی فوکو، وارد میدان بحث خود برای درک شرطرا، به شیوه« ماشین انتزاعی»شان یعنی اصطالح

 کنند: غیرگفتاری میهای گفتاری و ی میان نظامامکان رابطه

 

توانند این دو صورت ]یعنی بیان و محتوا[ مستلزم یکدیگرند و فقط به نحو نسبی می

بندی واحدند. بنابراین، در خود ی یک سرهماز یکدیگر منتزع شوند چون دو جنبه

تواند تبیینی تر از آن دو جنبه است و میرسیم که عمیقبندی به چیزی میسرهم

های های بیان یا رژیمم یکدیگرند، صورتفراهم کند برای هردو صورتی که مستلز
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های ها )نظامهای بدنهای محتوا یا رژیمای( و صورتهای نشانهها )نظامنشانه

 .16گوییم ماشین انتزاعیجسمانی(، این همان چیزی است که ما بدان می

 

ر هم بچینیم.  ی دلوز را کنابندی( فلسفی پیچیدههای مفهومی دستگاه )یا سرهمتوانیم قطعهحاال می

کند، آنهم به میل، به روایتی که گفتیم، یک کثرت است، بدین معنا که همچون علتی درونماندگار عمل می

کند. اش داد به وحدت واحد و کثیر، وحدتی که همه چیز را از پیش تعیین میتوان تقلیلنحوی که نمی

چیز را از پیش تعیین کند )=علیت صدوری( گر، از آنجا که همچون علیت واحد یا کثیری که همه تولیدمیل

ی دو جنبه. یک جنبه عناصری ابندی داربندی دوگانه است، یک سرهمکند، همیشه یک سرهمعمل نمی

گیری هویت را ناپذیر، یا به بیانی دیگر، یک جنبه که مجال شکلی دیگر عناصر هویتپذیر و جنبههویت

. 17کندگسلد و آنها را اوراق میها را از هم میی این هویتشیرازه ی دیگر که پیوستهآورد و جنبهفراهم می

سازد؛ می -اینشانهی دلوز و گواتری از کارکرد یا همان نسخه-بندی را ماشین انتزاعی و باید گفت سرهم

ای داشته باشد با عناصر سازد رابطهبندی را قادر میماشین انتزاعی همان کارکردی است که یک  سرهم

گسلد و آنها را پذیر را از هم میی این عناصر هویتپذیر و نیز با آن خطوط گریز کوچگرانه که شیرازهویته

 کند.    دگرگون می

 

 دلوز، نوزیک و رالز

ی توانیم برویم سراغ نظریهمان گفتم و حاال میبه نظرم آنقدر که باید در مورد مفاهیم الزم برای بحث

ی سیاسی نوزیک و رالز. ضمن این کار سروکلهی ی او با نظریهی نظریهص مقایسهسیاسی دلوز و به طور خا

(. البته این مفهوم صرفاً به بسط بیشتر درک segmentarityبندی )شود: قطعهمفهومی دیگر هم پیدا می

برند: کار میکند، خاصه وقتی به این نکته توجه کنیم که اولین بار کجا آن را به بندی کمک میدلوز از سرهم
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شناسان برای تبیین جوامع به اصطالح ابتدایی ساختند، جوامعی که هیچ دستگاه بندی را قوممفهوم قطعه»

دولتی متمرکز ثابت و هیچ سازوکار قدرت سراسری یا هیچ نهاد سیاسی اختصاصی نداشتند. در این جوامع، 

( از نوعی امکان تحرک scissionختن )( و گسیfusionهای اجتماعی مختلف بین دو قطب آمیختن )قطعه

شد رو شدند که نمیاجتماعی رو به« هایبندیسرهم»شناسان با . به عبارت دیگر، قوم18«برخوردار بودند

های از پیش معین دولت یا نهادهای سیاسی  گنجاند، و عالوه بر این، ها و هویتآنها را در قالب وحدت

ها آمیختن است )فاشیسم( و یکی هم گسیختن بندیی این سرهملقوههای با]دریافتند که[ یکی از امکان

ها نوعی فضای هستند )قطعه« سست»هایی بندی هویتها به واقع سرهمبندی)آشوب(. بنابراین، سرهم

گذارد در ای هستند که نمیپذیرند ولی در عین حال واجد عناصر کوچگرانهتحرک دارند( که تا حدی هویت

بندی اشاره ی صلب جایگیر شوند. دلوز و گواتری برای مثال آوردن از قطعهشدهپیش تعیینیک فضای از 

های کار و بازی، مردان و زنان، بزرگساالن و کودکان، خانواده کنند به این که چگونه زندگی ما در قالبمی

ن، چنان که دلوز و گواتری ها، نژادها و مانند اینها قطعه قطعه است. باوجود ایها، طبقهو دوستان و غریبه

های های موالر داریم و قطعهاز یک جنس نیستند، چون بنا به تعبیر آنها قطعه ها همهگویند این قطعهمی

بنیادی دانست، برعکس، ]مسئله این است که « یا این/یا آن»را نباید نوعی « موالر/مولکولی»مولکولی. تمایز 

تر و های دیگر سستها ممکن است نسبت به هویتن قطعهیا هما« سست»های برخی از این[ هویت

به عنوان « زن. »19توانند کامالً صلب شوند )موالر(و برخی هم در واقع می -]مولکولی[ -تغییرپذیرتر باشد

ژنتیکی های ها و رفتارها و انتظارها و زمینهی موالر باشد، اگر که روالبندی ممکن است یک قطعهیک سرهم

ای مولکولی باشد، اگر تواند قطعهمی« زن»باشند و در برابر تغییر مقاومت کنند. از طرف دیگر، ]او[ صلب 

ها و انتظارهای انتظار مایه بگیرد و تغییر بپذیرد. برخی نگرشهای مکرر و چه بسا خالفکه از دگرگونی

ر و مد و ذوق و بیان]های مثالً اطوا -به عنوان یک قطعه ممکن است تغییرپذیرتر باشند« زنان»مربوط به 

دانند. ممکن است زنان های موالر مجاز میتر از آن به کار بست که قطعهتوان آنها را منعطفو می -خاص[
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های شان قطعهبندی شوند، ولی ممکن است هر کدامهای موالر طبقهخواه در قطعهجنسو مردان هم

تر از این، مرد ق و میل به مردان و مانند اینها. اساسیمولکولی هم داشته باشند، نظیر بیان]های خاص[ و ذو

های زنانه که تغییرپذیرتر شود یا با قطعه ی موالر و صلب ممکن است زنانهبه طور کلی، به عنوان یک قطعه

ی اداری و مانند اینها(. هر جامعهیا کار بچه هایی شکل دهد )مثالً از نظر عاطفیبندیپذیرترند سرهمو انعطاف

هر سیاستی همزمان هم »گویند های موالر و مولکولی است، یا چنان که دلوز و گواتری میمتشکل از قطعه

توان تقلیل داد به این سیاست و خردسیاست را نمی. به عالوه، کالن20«سیاست است و هم خردسیاستکالن

ها باید این دو را کثرتی از واریاسیوناند، بلکه که بر مبنای هویت افراد یا جامعه )واحد یا کثیر( شکل گرفته

 گر. نظر دلوز و گواتری در این خصوص واضح است:های تولیدمیلبه عبارت دیگر، جریان -ها دانستو جریان

 

ی آخر، تفاوت اصالً میان امر اجتماعی و امر فردی )یا بینافردی( نیست، بلکه در وهله

یا جمعی، و قلمرو مولکولی باورها و ها، اعم از فردی میان قلمرو موالر بازنمایی

بازد و هایی است که در آنها تمایز میان امر اجتماعی و امر فردی به کل رنگ میمیل

های توان به افراد منتسب دانست نه با دالها را نه میشود، چون جریانمعنی میبی

 .  21جمعی زبررمزگذاری کرد

 

 ی این ادعاست که این نظر نتیجه

 

ای که بالضروره در سطوح های پیچیدهبندیتوان از سرهمیچگاه نمیمیل را ه

های خردی که پیشاپیش مولکولی تنیده است جدا کرد، یعنی از آن فرماسیون

ای و مانند اینها را شکل های نشانهها، انتظارها، نظامها، ادراک، نگرشبدن هایحالت

 .22تفاوت نبوده است دهد. میل هیچگاه نوعی انرژی غریزی عاری ازمی
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ناپذیرند همیشه هایی که از میل جداییها و هویتبندی است. به همین اعتبار، محصولمیل یک سرهم

ها تخطی های کوچگرانه و خطوط گریزی خواهند بود که از حدود قطعهبرانداز جریاندر معرض آثار بنیان

ن خالقیت میل است، امکانی که برای تغییر شوند. این هماها میبندیکنند و موجب دگرگونی سرهممی

بندی ها سیاسی باشند خواه هنری و خواه فلسفی یا هر سرهمبندیها دارد، خواه این سرهمبندیسرهم

های موالر و دیگری، ولی البته این خالقیت مستعد فاشیسم هم هست، به دلیلی ساده. از آنجا که قطعه

 گذارند که میلهای ما را در مهار خود دارند، همچنین نمید و میلکننهای ما را حفظ میصلب هویت میل

ای لقوهی ما تا حدی میل مولکولی بانظمی کشیده شود. در نتیجه، همهی فروپاشی در آشوب و بیبه ورطه

کند، سازوکارهای درختی که بدانها سازمان موالر عظیمی که از ما حفاظت میامنیت، »به فاشیسم داریم: 

هایی که ما را به ارتعاش در دهند، طنینشده به ما میهای تقابلی که منزلتی تعریفایم، ماشیندهچسبی

. از آن طرف نظام 23«ی اینها میل داریمما به همه -آورند، نظام زبررمزگذاری که بر ما سلطه داردمی

ک نظام خالقیت و علیت ی -شودی دلوز و گواتری به مارکسیسم نمایان میاینجا عالقه -دارانهسرمایه

کوشد حد نهایی خود را دفع کند و عقب بیندازد، حدی که همانا تبدیل درونماندگار است که همیشه می

خوانند، مهار را شیزوفرنی میحد بی این ضدادیپمهار همه چیز به کاالست. دلوز و گواتری در نامحدود و بی

داری، ]امکان[ و مورد، چه فاشیسم و چه سرمایهبندی است. در هردآشوبی که ]شرط[ امکان هر سرهم

خالقیت، خالقیتی که از این دو قطب دوری کند، در هم شکسته است. هدف خردسیاست دلوز احیای همین 

ی خالقیت است. ولی پیش از آنکه برویم سراغ پیشنهادهای دلوز در این خصوص، اجازه بدهید اول نظریه

 نوزیک و رالز مقایسه کنیم و وجه تباین آنها را نشان دهیم. ی سیاسی سیاسی دلوز را با نظریه

های فردی است. نوزیک محابا در دفاع از آزادیی بییک بیانیهآنارشی، دولت و یوتوپیا کتاب اثرگذار 

کارمان را از افراد در وضعی درست مثل وضع طبیعی الک آغاز »کند: سخن خود را خیلی واضح شروع می

بودند چشم ها که در غیر این صورت مهم میتوانیم بر بسیاری از تفاوتی که در اینجا میکنیم، به نحومی
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ی نوزیک دارد، این فرض که در وضع طبیعی افراد . فرض آغازین الک اهمیت خاصی برای نظریه24«بپوشیم

دی کامل دارند دانند، آزاها و شخص خود، همانطور که مناسب میدر کارها و نظم و ترتیب دادن به دارایی»

ها نه نیازمند اجازه گرفتن از و تنها قانونی که بر آنها حاکم است قانون طبیعت است. در این وضعیت، انسان

ی حمید . جان الک. ترجمهی حکومتای دربارهرساله)« ی شخصی دیگر هستندکسی و نه تابع اراده

گیرد تا اعمال دولت را که با توجیه رسیدن ی اصلی بهره می. نوزیک از این مقدمه25(73ی عضدانلو. صفحه

ه بازتوزیع ثروت را بر گیرد به نقد بکشد. برای مثال، دولت رفاه کبه یک خیر اجتماعی بزرگتر صورت می

نظم و ترتیب دادن به »کند نهایتاً آزادی افراد را در مبنای نافع بودن این کار برای کل جامعه توجیه می

چرا نباید گفت برای »پرسد کند. نوزیک مینقض می« دانندمانطور که مناسب میها و شخص خود، هدارایی

هایی متقبل شوند که به نفع اشخاص دیگر تمام دست یافتن به خیر کلی جامعه برخی اشخاص هزینه

چون[ چنان »]کند: خود را قاطعانه بیان می یدهد و عقیدهاین پرسش خود پاسخ می. او به 26«گردد؟

که داری خیری باشد و برای این خیر متحمل قربانی هم شود در کار نیست. فقط افراد  اجتماعی موجودیت

شان. استفاده از یکی از این افراد به نفع بقیه، یعنی از او استفاده کردن و به های فردیوجود دارند و زندگی

 .  27«بقیه نفع رساندن. همین و بس

فت دلوز حرفی در این ندارد که هیچ موجودیت اجتماعی توان گی سیاسی دلوز میاز منظر نظریه

چیزی گوید دلوز همچنین میهای افراد در کار نیست؛ ولی چنان که دیدیم ها و آزادیها و نفعمتعال از میل

های اجتماعی هر های فردی و هم موجودیتهم موجودیتد. نیز وجود نداری متعال چون فرد در مقام واحد

های مولکولی های قطعهبندیبندی هستند )سرهمستند، یا به بیان دیگر، هر دو سرهمدو اموری مخلوق ه

شوند؟ برای پاسخ به این بندی( میو موالر(. ولی ]مسئله این است که[ فرد و جامعه چگونه خلق )سرهم

جا از مان در خصوص درک دلوز از مفهوم کارکرد و در اینهای قبلیگیریپرسش باید برویم سراغ نتیجه

شود(. کارکرد خالق همان نقشی را ایفا اش روشن میکنیم )جلوتر دلیلاصطالح کارکرد خالق استفاده می
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کند که دلوز و گواتری برای ماشین انتزاعی قائلند، کارکرد خالق کارش این است که مجالی فراهم کند می

پذیر شوند و همچنین مجالی فراهم کند ها )مولکولی و موالر( هویتبندی قطعهها به عنوان سرهمتا کثرت

به عبارت دیگر، کارکرد خالق  -ها را دگرگون کنندها خود این قطعههای درونماندگار در این قطعهتا کثرت

امکان حفظ این های فردی و اجتماعی و همچنین شرط امتناع یا عدمیابی موجودیتشرط امکان هویت

شدن هر هویتی است. بد نیست این )ماشین انتزاعی( ضامن دیگری ها از جانب آنهاست. کارکرد خالقهویت

های معاصر در خصوص خالقیت، خاصه با دیدگاه در مورد کارکرد خالق را مقایسه کنیم با سایر نظریه

 های فردی[ میلتون فریدمن.های لیبرتارینی ]= قائل به اصالت آزادیاستدالل

چراست. وچونها واقعیتی بیخالقیت و نوآوری است از نظر خیلیاین ادعا که رقابت در بازار آزاد موجد 

گوید کند میاز اهمیت بازار آزاد بحث می داری و آزادیسرمایهوقتی میلتون فریدمن در کتابش با عنوان 

ی خودخواسته و ارادی مبتنی باشد. تنها در این صورت کننده در بازار این است که بر مبادلهی تعیینمسئله

نیز بدان « سوسیالیستی»خواه )یا دولتی که فریدمن با تعبیر توان از پدید آمدن دولتی تمامیتت که میاس

شود. در یک ها از پیش معین و/یا محدود میکند( ممانعت کرد، دولتی که در چارچوب آن مبادلهاشاره می

آن که خودش بخواهد و تا وقتی کننده مجبور نیست محصولی بخرد مگر اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، مصرف

کسان دیگری هم باشند که همان محصول مورد نظر او را بفروشند مجبور نیست آن محصول را از فروشندگان 

وکارها الف( کسب»)گوید اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد دو شرط ضروری دارد: خاصی بخرد. فریدمن می

ا افراد تشکیل دهند و )ب( افراد در انجام دادن یا ندادن خصوصی باشند، به نحوی که طرفین نهایی قرارداد ر

. در 28««ای کامالً ارادی و خودخواسته صورت بگیردهر گونه مبادله واقعاْ آزاد باشند، به نحوی که هر معامله

ی کاال باید با دیگر فروشندگان رقابت کند و بنا به این استدالل همین رقابت چنین بازار آزادی، هر فروشنده

 است که موجد خالقیت و نوآوری است. 
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اند و آنچه موجب خالقیت گرفتههایی از پیش شکلخالصه، فرض فریدمن این است که افراد موجودیت

های خودخواسته است. حال آن که های این افراد برای ورود به معاملهشود آزادیداری میو نوآوری سرمایه

گرفته نیستند؛ به عالوه، خود افراد و هایی از پیش شکلموجودیت ی مورد نظر دلوز این است که افرادنکته

جاده »ی آنچه گواتری های مولکولی آنها( به طرق مختلف بواسطهها و باورهای آنها )یعنی قطعهمیل

گذار برای تضمین . یک سرمایه29شوندگیرند و مستحکم میخواند شکل میداری میسرمایه« کنصاف

داری خودش بتواند بینی کند، ولی اگر نظام سرمایههای افراد را پیشها و انتخابد میلبازگشت سرمایه بای

ذیر تولید کند، آنگاه ریسک پبینیپیشها و باورهای ها و انتخابای همگون از میلدر درون افراد مجموعه

گرفته و  دارانه[ خوب شکلیابد. ]از این منظر[ فرد آرمانی که ]با معیارهای سرمایهداران کاهش میسرمایه

برد به گردد. این نکته ما را میبندی شده کسی است که همچنان برای ]خریدن[ همان ]=کاال[ بازمیسرهم

داری و دعوت آنها به القاء هنر در زندگی هرروزه. برای مثال کنه نقد زیباشناختی دلوز و گواتری از سرمایه

 گوید:می تفاوت و تکراردلوز در 

 

ی زیباشناختی دیگری وجود ندارد اال وارد کردن هنر به زندگی هر روزه. هیچ مسئله

شود و هر چه بیشتر تابع بازتولید تر میایتر و کلیشههر چه زندگی روزانه ما یکسان

آن تفاوت کوچکی هنر باید بیشتر به این توجه کند که گردد، های مصرفی میشتابان ابژه

سطوح دیگرِ تکرار جریان دارد بیرون بکشد و حتی کاری کند را که همزمان میان 

ی مصرف و سلسله یعنی سلسله عادتمند -انداز شوندکه این دو سرحد در هم طنین

 . 30تخریب و مرگ غریزی

 

داری برای خلق به این ترتیب تزریق هنر به زندگی هرروزه صورتی از شوریدن در برابر گرایش سرمایه

هایی داری ]وجود[ او را کامالً هموار کرده، فردی دارای میلسرمایهکن صافجادهکردن فردی است که 
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انداز شدن این دو طنین»پذیر. این تزریق هنر به زندگی هرروزه مستلزم بینیپیشهمگون ]با دیگران[ و 

پذیر یک جنبه امور هویت -بندی استی هر سرهماست. این دو سر حد همان دو جنبه« سرحد در یکدیگر

انجامد. ناپذیری که به تخریب و مرگ میبینیی دیگر آشوب و پیشذیری یا تکرار همان و جنبهپبینیپیش و

توانند در آورد که میکارکرد خالق، مانند وارد کردن هنر به زندگی، این دو جنبه را طوری کنار هم می

بندی استفاده و گواتری در اشاره به این سرهم د. نامی که گه گاه دلوزنشو طنینهمبندی درون یک سرهم

ی کارکرد( نوعی ثبات و ی کارکرد خالق )ماشین انتزاعی به منزلهبندی که بواسطهاین سرهم -کنندمی

 . 31است« chaosmos» -دهدهویت به آشوب می

اجتماعی کثرتی باشد که توان امر فردی را بر امر اجتماعی اولی ندانست، اگر مراد از امر بنابراین، می

و باورها  -نظیر طبقه، آگاهی، جنسیت، ملیت و مانند اینها -های موالر اعم از فردی یا جمعیدر آن بازنمایی

شوند. در عین حال، نباید به امر اجتماعی کنند و دگرگون میهای مولکولی جریان دارند، دگرگون میو میل

کند اولویت داد. اینجاست که تاثیر فوکو ا از پیش تعیین مینیز در مقام وحدت و هویتی که همه چیز ر

شود. تحلیل فوکو از نهادهای انضباطی متنوع نظیر زندان و سربازخانه و مدرسه و پزشکی و کامالً آشکار می

مانند اینها حکایت از بازشناسی عمیق آن عوامل اجتماعی و نهادی دارد که بعضی دعاوی معرفتی را ممکن 

ماتقدم »نمایاند و بعضی دیگر را منحرف. فوکو این ]عوامل[ را امور ها را بهنجار میا بعضی میلکند یمی

خواند و مرادش از این تعبیر آن است که دعاوی معرفتی افراد، اظهارها می 32«تاریخی ]یا امر پیشین تاریخی[

دهد رواج می شان اجازهضیهاشان مشروط است به شرایطی تاریخی که به بعها و قضاوتو باورها و میل

یابند و جریان پیدا کنند ولی به بعضی دیگر نه. آنچه مورد توجه فوکو است آن شرایط تاریخی است که 

شود برای مثال بدن انسان به عنوان بدنی رام درک شود و به همین دلیل به عنوان بدنی که موجب می

خواست بداند که چگونه از لی دیگر بزنیم، فوکو میی پزشک قرار گیرد. مثابیشتر در معرض نگاه فاعالنه

های بزرگ بدل شد به شرطی تاریخی که درک جمعیتی دیگر را خانهشدن جذاممیان رفتن جذام و خالی
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ی خود ظهور خواست بداند چگونه این حصر نیز به نوبه، و فوکو می«حصر»ممکن کرد، جمعیتی محتاج 

کرد مکن کرد، علمی که در برخی موارد مردم را از حصر جسمانی آزاد میپزشکی را به عنوان یک علم مروان

شناسند و توجه شان. این مطالعات را همه خوب میتا آنها را به حصری دیگر بکشاند: وضعیت پزشکی

اند، ولی برای اهداف حاضر ما و برای اهداف دلوز، آنچه در آثار فوکو اهمیت دارد بسیاری به خود جلب کرده

بندی گرفته نیستند، بلکه برمبنای سرهمشکلفرض بنیادی است که این عوامل اجتماعی اموری ازپیش این

ها که فوکو در بندیتر، این سرهمگیرند. به بیان دقیقعوامل تاریخاً حادث و غیرضرور شکل می

تند و دقیقاً همین خواند پذیرای دگرگونی ]و گشوده به خارج[ هسآنها را اپیستمه می شناسی دانشباستان

خارج و همین دیگربودگی درونماندگار در هر اپیستمه است که دلمشغولی آشکارتر فوکو در آثار متاخر او 

ی انگیزد. پس وقتی دلوز دربارهی دلوز به فوکو را برمیشود و البته قطعاً همان چیزی است که عالقهمی

 کند، هم از مفهوم کثرت بهرهغیرگفتاری بحث میها یا( کردارهای گفتاری و درک فوکو از )فرماسیون

پذیر های هویتفرض رژیمیعنی همان دیگربودگی یا خارجی که پیش -گیرد و هم از مفهوم بیرونگیمی

 است.  

 

های شوند، از آن روست که شکلپذیر وارد یک دوئل میپذیر و امرگزارهاگر امر رویت

رونگی، پراکندگی یا انتشار، از آنها دو نوع های بیی شکلهر یک از آنها به منزله

تواند به یگانگی ]یا وحدت[ سازد که هیچ یک از آن دو نمیگانگی ]یا کثرت[ میبس

ها در پذیریگانگی گفتمانی وجود دارند و رویتها فقط در یک بستقلیل یابد: گزاره

ی گشوده گانگی سومگانگی به روی بسگانگی ناگفتمانی. و این دو بسیک بس

گانگی انتشار است که دیگر به دو تقسیم گانگی مناسبات نیروها، بسشوند که بسمی

  یترجمه . ژیل دلوز.فوکوپذیر بر دو رهاست )شود و از هر شکل تقسیمنمی

 .33(126 یصفحه. جهاندیده افشین و نیکوسرخوش
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ت که دلوز چند صفحه همین کثرت سوم، یعنی کثرت خطوط گریز، کثرت بیرونگی و خالقیت اس

اند، اندیشیدن به خارجی رجوع های بیرونگیاگر دیدن و سخن گفتن شکل»داند: بعد آن را عین تفکر می

 .34«نشده استبندیدارد که شکلی ندارد. اندیشیدن رسیدن به امر چینه

 باب در اییهنظری اصلی جان رالز آنگونه که در کتاب بنابراین، هم دلوز و هم فوکو نسبت به برنامه

هد شد اگر بتوانم مقصود من برآورده خوا»گوید طرح شده موضعی انتقادی دارند، آنجاکه رالز می عدالت

ای که عجالتاً آن را به عنوان نظامی ای جامعه ارائه کنم، جامعهبرداشتی معقول از عدالت برای ساختار پایه

را « نظام بسته»رالز این تلقی از جامعه به عنوان  . اگر چه35«گیرمبسته و جدا از جوامع دیگر در نظر می

در پرتو آن »گوید اگر به این فرض پایبند باشیم سایر مسائل گیرد، میای موقتی ]در بحث خود[ میمرحله

شود ی هویتی بسته درک می، به این ترتیب دست آخر جامعه به منزله«شوندتر حل و فصل میخیلی راحت

کند. و همینجاست که نوزیک، از نظر ما، به درستی کمر به نقد رالز یش تعیین میکه ]همه چیز را[ از پ

بندد. به بیان خالصه، نقد نوزیک از این قرار است که رالز دعوت خود برای بازتوزیع ثروت به عنوان می

مجموع کند که همکاری جمعی منافعی دارد که از ]منافع[ پیشنهادی منصفانه را بر این ادعا استوار می

کنند بزرگتر است و ]به عبارت دیگر[ فراتر از آنهاست و از آنها تعالی دارد. افرادی که با یکدیگر همکاری می

گردند به این ادعای اصلی ی این مشکالت برمیای دارد، ولی نهایتاً همهنوزیک با این موضع مشکالت عدیده

 .   36راد وجود دارند و بساو که  چیزی چون موجودیت اجتماعی وجود ندارد، فقط اف

از نظر دلوز نیز هیچ موجودیت اجتماعی که همه چیز را از پیش تعیین کند، یعنی یک نظام از پیش 

ی بسته، وجود ندارد، ولی این بدان معنا نیست که دلوز با نوزیک همداستان است. به واقع، از یافتهشکل

توان گفت دلوز نیز دلمشغول های دلوزند. میولیهای رالز دقیقاً همان دلمشغبسیاری جهات دلمشغولی

ساختاری ]است که[ »و البته مراد رالز « ای جامعهساختار پایه»گوید همان چیزی است که رالز بدان می

آیند انتظارهای های مختلف به دنیا میهایی که در جایگاههای اجتماعی گوناگونی دارد و انسانجایگاه
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. 37«کندکه، تا حدی، نظام سیاسی و نیز شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها را تعیین میمختلفی از زندگی دارند 

ها توجه بندی قطعهاگر بخواهیم همین مطلب را با اصطالحات دلوز بیان کنیم باید بگوییم دلوز به سرهم

ها، باورها، میلهای مولکولی )های موالر )طبقه، جایگاه اقتصادی و مانند اینها( و هم قطعهدارد، هم قطعه

گیرند که از سایر ها و افراد طوری شکل میهایی که بموجب آنها برخی گروهبندیانتظارها و امیدها(، سرهم

های اجتماعی مولد بندیشوند. بنابراین، تا آنجا که سرهمهای مسلط قدرت بیرون گذاشته میهجایگا

توانند بکنند و افراد را در خصوص این که چه می مراتب قدرت مستقری است که امیدها و انتظارهایسلسله

های بندی سنتی صلب زنان به عنوان انسانمثل قطعه -کندتوانند بشوند از پیش تعیین میچه می

بله تا اینجا  -های کمتری داشته باشندتر از مردان که موجب شده زنان نسبت به مردان بلندپروازیفرومرتبه

های جاافتاده و مستقر و البته از میان بردن تاثیر آنها همداستان نقد این قبیل قدرت های رالز دردلوز با تالش

حلی هم آدم ی اصلی رالز است، این مقدمه که هر راه. ولی آنجا که دلوز با رالز توافق ندارد مقدمه38است

ظر دلوز، اگر کسی بپذیرد. از ن« نظام بسته»پیدا بکند باید هویت از پیش موجود جامعه را به عنوان یک 

طلب هم به دنبال تغییر است، طلب خواهد شد ]نه انقالبی[. قطعاً اصالحچنین فرضی را بپذیرد ناگزیر اصالح

ولی تغییری که هدفش از این قرار است: وحدت ]کاذب موجود[ را به وحدتی حقیقی و درست بدل کردن. 

های دیگر، مثالً در ولی برخی دیگر در عرصه ی سیاست به دنبال اصالح هستند،برخی مثل رالز در عرصه

ای( یا در اخالقیات )بازگشت به اخالقیات خانواده )بازگشت به وحدت حقیقی خانواده یعنی خانواده هسته

طلبان از بنیاد کاری محدود است، چون آنها وحدتی بسته گوید کار اصطالححقیقی( و مانند اینها. دلوز می

طلبان الح. اص39صرفاً به دنبال مستقر کردن ]صورت صحیح[ چنان وحدتی هستندگیرند و فرض میرا پیش

از این که هست.  غیرفکر کنند و حقیقتاً خالق باشند و کاری کنند نظام چیزی شود « خارج»توانند به نمی

 شدن.طلب شدن که دعوتی است به انقالبی ی سیاسی دلوز نه دعوتی به اصطالح]با این اوصاف،[ نظریه

 خواهیم بپردازیم به این دعوت.  حاال می
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 شدن دلوز و کنش سیاسی: انقالبی

شود که دلوز بارها از امر خواند نظرش به این نکته جلب میهای دلوز در باب سیاست را میهرکسی نوشته

گرایش که ها متمایز دانست. دلوز در بحث از این زند. ولی امر انقالبی را باید از انقالبانقالبی حرف می

توانست از روبسپیر برد، ولی میها جملگی سرنوشت بدی دارند )او از استالین و کرامول نام میگوید انقالبمی

کند که ولی بالفاصله اضافه می« ی بدی دارندها آیندهگویند انقالبمی»کند که ( اذعان می40هم یاد کند

شدن مردم. در این دو مورد ها در تاریخ و انقالبیقالبی انبه هیچ وجه نباید بین این دو خلط کرد، آینده»

شدن است، چون فقط در این صورت است که با مردمی واحد سروکار نداریم. تنها بخت انسان در انقالبی

. برای درک این نکته، اول باید ضروت 41«ناپذیر به پا خاستتوان از شرم رها شد و علیه ]وضعیت[ تحملمی

پذیر و های هویتبندیکرد برای ظهور سرهملوز را به یاد آوریم که مجالی فراهم میکارکرد خالق نزد د

شدن است. شدن متضمن خالقهاست. به این ترتیب، انقالبیبندیالبته آنچه ضامن دگرگونی این سرهم

های درست بدون احساس شرم، با هدف دگرگون کردن شدن یعنی حرکت بر خط گریز، طرح پرسشانقالبی

 بندی قدرت.  ظام یا سرهمن

یابد. چنان که پیشتر هم شدن اهمیت میشدن و انقالبیطلباینجاست که تمایز دلوز میان اصالح

کند وحدتی ناب و حقیقی است: یطلب به دنبال مستقر کردن چیزی است که گمان مگفتیم، اصالح

مثالً  -است که ]اکنون[ از دست رفته کار یا ارتجاعی خواهان بازگشت به وحدتی گذشتهطلب محافظهالحاص

طلب الحل راستین دینی و مانند اینها؛ اصای، به اخالقیات سنتی، به ایمان و عمی هستهبازگشت به خانواده

تر( از وضع حاضر امور. تر )یا منصفانهتر و نابای است حقیقیلیبرال یا چه بسا رادیکال خواهان تحقق آینده

توان استدالل کرد که مارکس گنجد. ولی مارکس و مارکسیسم چطور؟ میاخیر می یرالز در همین مقوله

طلبی رادیکال، از آن جهت که مارکس نیز طالب تحقق وضعیتی کمونیستی طلب بود، البته اصالحالحهم اص

این گذارد. در کند و پشت سر میوفصل میی حاضر را حلدارانهها و بیگانگی نظام سرمایهبود که تناقض



 

22 

طلبانه دانست نادانسته از دستورکاری اصالحشود گفت[ دلوز هم که خود را مارکسیست میصورت آیا ]می

چنان که دیدیم دلوز مدعی است «. نه»کند، نه انقالبی؟ به این پرسش باید قاطعانه پاسخ داد پیروی می

ک نظام درونماندگار است، نظامی ی یداری به منزلهاش به مارکسیسم تحلیل مارکس از سرمایهدلیل عالقه

شوند دفع کردن و دور تر، دلیل آن که این حدها تولید میکند. از این مهمکه حدهای خودش را تولید می

داری داری به ویران کردن نفس کارکرد خودش است. به بیان ساده، سرمایهراندن گرایش درونماندگار سرمایه

داری به ایجاد فضاهایی که در به عبارت دیگر، گرایش سرمایه -هامیلبا خلق کردن و ترویج مدام کثرتی از 

کنندگان دیگر کننده را هدف بگیرد و آنها را تشویق کند تا با خریدهاشان خود را از مصرفآن افراد مصرف

پذیری بینیهمیشه مشغول بازنگری در حد و مرزهای توانایی خود برای تولید مشتری پیش -متمایز کنند

پذیرد که میل به داری این مخاطره را میت که مدام برای خریدن بیشتر همان ]=کاال[ بازگردد. سرمایهاس

داری را از هم ی نظام درونماندگار سرمایهمهار رها کند، میلی انقالبی که شیرازهعنوان کثرت ناب را بی

توان آن را بهنجار کثرت ناب که نمی مهار، اینبه این میل بی ضدادیپکند. در گسلد و آن را دگرگون میمی

شود و به این ترتیب ]دلوز و گواتری[ با واژگانی که کرد و همگون ساخت، با تعبیر شیزوفرنی اشاره می

داری است: او شیزوفرن عامدانه در جستجوی خود حد سرمایه»گویند: پژواک تفکر انقالبی مارکس است می

ی ویرانگر ه محقق شده، محصول مازاد آن، پرولتاریای آن و فرشتهداری است کهمان تمایل درونی سرمایه

 .42«آن

، 1989داری نظامی است پرزور و امروزه بسیاری، بخصوص بدنبال از وقایع با وجود این، سرمایه

بود اگر که دانند که دیگر موضوعیت ندارد. دلوز با این نظر موافق میای انقالبی میمارکسیسم را فلسفه

سطح آگاهی طبقاتی و  یعنی در -های موالر بودبودن به معنای عمل کردن فقط در سطح بازنماییانقالبی

سیاست این بود که شکست بخورد، ای در سطح کالنایدئولوژی و دولت. تقدیر مارکسیسم در مقام پروژه

های مولکولی است.  شدن قطعهشدن اوالً متضمن انقالبیآنهم به این دلیل مشخص که از نظر دلوز انقالبی
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شوند( که به سرکوب خود میل بندی میگیرند )سرهمکند افراد طوری شکل میاز آنجا که دلوز استدالل می

روانه و های کجگذارد شدنخواهند، فاشیستی که نمیبه عبارت دیگر، فاشیست درون خود را می -ورزندمی

های مولکولی ی اول متضمن دگرگونی قطعهداری در وهلهدگرگونی سرمایه -خطوط گریز را در پیش بگیرند

 .   43شدن خودمان و بهنجارشدن خودماناز میل به همگوناست. باید دست برداریم 

ورزیم؟ از نظر دلوز پاسخ کوتاه شدن و بهنجارشدن خودمان میل میشود که به همگونولی چه می

ورزیم. به طور مشخص، کنند میل میمان میبه این پرسش آن است که ما به همان سازوکارهایی که کنترل

ترین حالت خود و در اوج شود و زمانی در خالقم زمانی کارمان عالی میکنیبه این دلیل که تصور می

عملکرد خود هستیم که با دیگران در رقابت باشیم؛ همین تصور است که بیش از هر تصور دیگری مانع 

آورد، نه اصالح داری فراهم میشدنی که مجالی برای دگرگونی نظام سرمایهگردد، انقالبیشدن ما میانقالبی

های تلویزیونی است. شدن محبوبیت مسابقهپاافتاده ولی کامال گویا از میل ما به کنترلن. یک مثال پیشآ

گیرند و دهندگان در برابر یکدیگر قرار میمسابقهمجرد  زنان، و پول یا عشق، بازماندههایی مثل در مسابقه

ی مالی مسابقه برسند یا در د تا به جایزهبینند که باید از آن عبور کننیکدیگر را همچون مانعی رقابتی می

کنند(. دلوز در مورد این به عشق برسند )که البته برخی هم پول را انتخاب می عشق یا پولی مورد مسابقه

های تلویزیونی چنین موفقیتی دارند از آن ترین مسابقهاگر ابلهانه»گوید: های تلویزیونی میقبیل مسابقه

 . 45«هستند 44«قلمروهای کارآفرینی» نگر وضعیتروست که خیلی خوب بیا

( چیزی است که به اعتقاد او جای جوامع انضباطی Enterprise)قلمروهای کارآفرینی منظور دلوز از 

ی کنترلی دیگر از طریق گوید جامعهی کنترلی. دلوز مییعنی جامعه -متکی به حصارکشی را گرفته است

. جوامع انضباطی بر 46«کندد کنترل پیوسته و ارتباط آنی عمل میکند[ بلکه به مدحصارکشی ]کار نمی»

هایی که الگویی ها و سربازخانهها و کارخانهکنند، مثل مدرسهها عمل میها و حصارکشیمبنای اصل قالب

های بندی محتاج تکنیککنند. این قالبخاص به کسانی که درون نظام محصورند تحمیل و قالب می
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ی کنترلی به طور خاص از طریق های مختلف نظارت. در مقابل، جامعهنهادهاست، از جمله روشانضباطی 

ها و گیرد تا هدفکند و از این اطالعات بهره میکردن مداوم اطالعات عمل می بررسی کردن و مقایسه

نی برای نظارت پیوسته ها و وسایل[ ارتباط آهای کارکنانش را تعیین کند و بعد هم از ]شیوهمقصدها و نشان

قلمروهای  »ای است که دلوز با تعبیر بر پیشرفت آنان در جهت نیل این اهداف استفاده کند. این همان عرصه

نما )یا به اصطالح های واقعیتهای تلویزیونی و نمایش. محبوبیت مسابقه47کندبدان اشاره می «کارآفرینی

اند و چه بسا به این باور سیاری به این رقابت میل پیدا کردهشوها( فقط حکایت از این دارد که بریالیتی

 اند که این انگیزه و رقابت عین واقعیت است و البته خود این واقعیت نیز خوب و مطلوب است.رسیده

کردن اند، به دنبال دفعولی از نظر دلوز جوامع کنترلی، با این ادعا که خودشان منبع حقیقی خالقیت

ها و باورها در سطح مولکولی دادن به میل تند. به عبارت دیگر، این جوامع از طریق شکلکارکرد خالق هس

گردند. حاال شدن میی خود مانع انقالبیها نیز به نوبهورها و باگیرند و این میلشدن را میجلوی انقالبی

امع کنترلی راه را برای شدن نزد دلوز را درک کنیم. جوشدن و خالقتوانیم دلیل عمیق پیوند انقالبیمی

رقیب دست  قلمروهای کارآفرینیگذارند، ولی خالقیتی بسیار محدود. در این جوامع، افراد و خالقیت باز می

وری و بنابراین سود خود را افزایش دهند و به افرادی که زنند تا کارآیی و بهرهبه خالقیت و نوآوری می

رسانند نیز بر اساس تحلیل اطالعات )نظام پرداخت دستمزد جام میبرند یا به انچنین فرایندهایی را پیش می

وری و سرعت نه فقط بدل کنند. به این ترتیب، کارآیی و بهرهمزد پرداخت می«( مبتنی بر شایستگی»

خواهیم و شود به چیزی که خودمان میشود به معیار ارزیابی ما و پرداخت دستمزد ما، بلکه بدل میمی

بعدی ما، آرزوی بعدی ما، هم مدام ارائه  رزیم. به عالوه، به مدد بازگشت مداوم اطالعات هدفوبدان میل می

ها برسیم. خالصه، توانیم به این هدفدیگر می« خالقیت»شود و اگر بخت یارمان باشد به لطف یک فوران می

گیرند تا به مردم اینها( بهره میها، تبلیغات و مانند جوامع کنترلی از ارتباطات مداوم و سریع )مموها، ایمیل

شود، شخصی، میدانی که از اساس رقابتی قلمداد میبگویند که در میدان همواره متغیر مناسبات بینا
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شان کجاست. اگر کسی در یک چنین میدان بیناشخصی مدام کار و به این طریق ابراز وجود نکند یا جایگاه

گویند که از رقابت عقب مانده است. به شود یا به او میگریزد و متغیری مجهول میاز چنگ نظارت می

گویند فرزندشان از دیگران عقب افتاده )حکمی که به مدد ارزیابی و نظارت های کالس اولی میوالدین بچه

های سایر بچه ی اطالعات به دست آمده از این کار با نتایج مشابه حاصل از ارزیابیمداوم آن بچه و مقایسه

دار نشود. نظیر این حکم شان خدشهنفسدر شده( و باید آن سال درسی را دوباره بگذراند تا عزتکالس صا

هایی شود این که به همان نظاممی های دیگر شاهد بود. نهایتاً نتیجهتوان بارها و بارها در بسیاری زمینهرا می

 ورزیم.که بر ما کنترل و نظارت دارند میل می

شدن  را بهتر درک کنیم. اولین و ی عملی انقالبیی دعاوی دلوز در مورد مسئلهتوانیم برخحاال می

گوید خالقیت، یا همان کارکرد خالق، در چارچوب محدود نظام درونماندگار ترین نکته این که دلوز میمهم

خواهد بگوید می ی نیچهدهد. دلوز به شیوهی کنترلی روی نمیی اخیر آن یعنی جامعهداری و جلوهسرمایه

دهد. بنابراین، دلوز در خصوص ارتباطات پیوسته و جریان اطالعات ی بازار روی میکه خالقیت خارج از عرصه

شاید گفتار و ارتباط تباه شده است. در گفتار و ارتباط ]منطق[ پول نفوذ »گوید که درون جوامع کنترلی می

برقرارکردن. شاید کردن همیشه فرق داشته با ارتباطقگرداندن از گفتار ضرورت دارد. خلکرده است ... روی

ای توان در مقاله. عین همین فکر را می48«ها و خالهای ارتباطی خلق کنیمبرای گریختن از کنترل باید  وقفه

 تر از او دید: متقدم

 

بنابراین دیگر مسئله این نیست که مجالی فراهم کنیم تا مردم خود را بیان کنند، 

ها های کوچک تنهایی و سکوت است تا شاید در این شکافهم کردن شکافمسئله فرا

باالخره حرفی برای گفتن پیدا کنند. کار نیروهای سرکوبگر این نیست که نگذارند 

مردم خود را بیان کنند، کارشان این است که وادارشان کنند خود را بیان کنند. چه 
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دن داشتن، چون این شرط سعادتی است حرفی برای گفتن نداشتن، حق حرف نز

 .  49ی است که شاید اندکی ارزش گفتن داشته باشدیابنادر یا کمشکل گرفتن چیز 

 

وقفه در ارتباط شدن، نیازی نیست پیوسته و بی برای القاء خالقیت به زندگی خویش، برای انقالبی

در آن وقفه بیندازیم تا بتوانیم  باشیم و خود را بیان کنیم. برای این کار باید از جریان ارتباطات بگسلیم و

پرسشی القاء کنیم که توان دگرگونی )یا توان انقالبی( داشته باشد. جین جیکوبز، مورخ مشهور اقتصاد، 

گوید شهری که از نظر اقتصادی موفق است به این دلیل استدالل مشابهی در خصوص خالقیت دارد. او می

گوید است، قضیه کامالً عکس این است، او خیلی روشن میبه موفقیت نرسیده که شهری کارآمد و مولد 

منظورم این نیست که شهرها به رغم ناکارآمدی از لحاظ اقتصادی ارزشمندند، منظورم این است که چون »

آورد که فرایند آزمون و خطا، دهد و دلیل می. او ادامه می50«ناکارآمد هستند به لحاظ اقتصادی ارزشمندند

و اصالً گاهی هم کامالً  -نفسه چندان مولد یا کارآمد نیستردن و آزمودن چیزها، گرچه فیک فرایند تجربه

تواند شهر را کند، همان خالقیتی که میدرست همان چیزی است که خالقیت را ممکن می -ناکارآمد است

د چیزی نیست ها به ثمر خواهد رسیوجوش دارد. این که کدام تجربهبدل کند به مکانی که اقتصادی پرجنب

گری از نظر جیکوبز به نابودی اقتصادی شهر ی تجربهکه از قبل معلوم باشد، ولی از میان بردن روحیه

ها و گری و جستن پرسشکند به تجربهانجامد. عین همین موضع را دلوز دارد. دلوز هم مدام دعوت میمی

پذیر نیست.  دلوز بینیقبل معلوم یا پیش هایی که در آنها پیامدهای چنین جستجویی به هیچ وجه ازمسئله

شرایط خلق ادبی که فقط به نحوی »در خصوص ادبیات نظری دارد که نقل آن در اینجا بسیار بجاست: 

. به عبارت دیگر، 51«است آید، بسیار شکنندهناپذیر، با گردش کند و استقبال تدریجی، پدید میبینیپیش

توان از تولید کارآمد و بهنگام خالقیت هدف ساخت و دیگران را بدان فراخواند. خالقیت همیشه سرزده نمی

رسد، با شرایطی کامالً شکننده، دقیقاً به این دلیل که این شرایط ناکارآمدند و در معرض و نابهنگام از راه می
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دارانه به درآمد سرمایهبارت دیگر، فشارهای ناشی از میل خیل عظیم فشارهای جامعه قرار دارند )به ع

 «(. خالق»ذیر حاصل از کار پبینیپیش

کند. از نظر دلوز به همین علت است که دلوز چپ و راست سیاسی را آنگونه که دیدیم تفکیک می

شود ب میچپ به دنبال دگرگونی نظام موجود است، به دنبال طرح پرسش و برانگیختن خالقیتی که موج

زند. دلوز ها سر باز مینظام دگرگون گردد و غیر از این شود که هست. ولی راست از طرح این قبیل پرسش

هایی را پیدا کار چپ چه بر مسند قدرت باشد چه نباشد این است که درست همان مسئله»گیرد نتیجه می

به هر بهایی »خواهد چیزی که راست می. به عالوه، 52«خواهد پنهان کندکند که راست به هر بهایی شده می

ها و باورهای مولکولی که نظام فعلی را پشتیبانی و تقویت پنهان کند سازوکارهای قدرت است، میل« شده

شوند ولی به هر حال دل و جرات دگرگون کردن آن را از میان کنند و اگر نگوییم مانع دگرگونی آن میمی

های ماست. شدن میلوان انقالبی برای دگرگونی نظام فعلی مستلزم انقالبیبرند. بنابراین، از نظر دلوز تمی

ی کنترل و ی فرایندهای پیوستهطلبد، به وقفه و تعلیق نیاز دارد، به ترک خودخواستهاین کار درنگ می

اند منظور ارتباط محتاج است، آنهم نه به منظور تجلیل از نوعی خلوت زیباشناختی که برخی مدعی شده

های هایی طرح کرد که محرک جنبشلوز بوده، بلکه به منظور ایجاد شرایطی که به اتکای آن بتوان پرسشد

بینی تواند پیشهایی از قبل معلوم نیست، درست همانگونه که آدم نمیی چنین جنبشانقالبی شود. نتیجه

لوز  قطعی است و آن هم این کند یا بداند که اثر هنری بزرگ بعدی چه خواهد بود، اما یک چیز از نظر د

کوشد ی فعلی همان حدی است که این نظام میدارانهفرض نظام اقتصادی و اجتماعی کنترل سرمایهکه پیش

فائق آمدن بر  امکانبه این حد است که  رسیدناز آن دوری کند )یعنی شیزوفرنی( و دقیقاً همین اکراه از 

ها و دهد، مجال وقفه و درنگی که طرح همان پرسشیآورد. این حد مجال تنهایی منظام فراهم می

کرد. دلوز واقعاً مارکسیست  داری را دگرگون خواهدکند که سرمایهها و خالقیتی را ممکن میگریتجربه

 بود.
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