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چکیده
اساس نظریه ی میل دلوز بر مفهوم ایجابیت و آفرریش اسراوار اسرتی ایر نظریره در ماابرل نظریرهی
روانکاوی فروید دربارهی میل است که در آن میلورزی مباشی بر یک فادان اولیه و ازلی ،یعشی تجربهی
اخاگی و از دست دادنِ مادر درنایجهی نا ممشوعکششدهی پدر ،استی دلروز برا کمکراری راراری ،برا
پایبشدی به درونمانایی اسپیشوزایی ،میکوششد تبییشی از میل به دسرت دکشرد کره در آن کریر نیرروی
بیرونی و ماافیزیکیای از نوع ادیپِ فروید مشجر به کلیتبخشی ساخاار میل و تکرراری شردن مدرادی
میلورزی نشودی بدی مشظرور آنهرا ررور بشدی ماشری ِ میرل را پری میکشرشدی وهرهِ آفریششرگر و
پیشامدمحور عملکرد ماشی میل دلوز در برابر قانونمشدی و اهبارِ بشیرادی برسرازندهی نظریرهی میرل
فروید قرار میریردی کمچشی درحالیکه سوژهی ارلی و بهشجار در نظریهی میرلِ فرویردی کیسراریک
است ،در رور بشدی ماشی میل ،فرض بر اسکیزوفرنی اسرتی بره زعرل دلروز مرکزیتیرافا ِ سروژهی
کیساریک در نظریهی میل فروید ،ناشی از تحمیل قانون یا کمان الگوی ادیپ استی حرا آنکره سروژه
موهودیت پیشی ندارد ،بلکه نایجه و باقیماندهی خود میرلورزی اسرتی برا ای حرا در مفدرلبشدی
نظریهی ماشی میل دلوز که اساس اً در برابر مفهوم قانونمشدی فرویدی میل (بر مبشرای عاردهی ادیرپ
شکل ررفاه است ،بازرشای ناخواساه به شکل دیگری از قرانون وهرود دارد کره در تبیری او از مفهروم
سوژه به عشوان یک مازاد مدرفنشدهی انرژی نهفاه اسرت و ایر واقعیرت حاررل نظریرهورزی او را برا
ادعای اولیهاش در تشاقض قرار میدکدی

واژههای کلیدی :ماشی میل ،درونمانایی ،ادیپ ،بدنِ بدون اندام ،اسکیزوفرنی ،پارانویا ،قانونی
1ی رایانامة نویسشدة مسئو :
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 .1مقدمه
نظریهی میل( desireژیل دلوز( ، 1925-1995( Gilles Deleuzeفیلسوف برهساهی
فرانسوی ،اساساً در برابر روانکاویِ زیگموند فروید و ژاک لکان( Jacques Lacanتعریف
میشودی در روانکاوی فروید و لکان ،میلورزیِ آدمی بر یک فادان آغازی مباشری اسرت،
که نایجهی اخاگی انسان در یک آغازراهِ اسطورهای و پیشاتاریخی استی ایر اخاگری را
قانونی تحمیل میکشد که نمایشدهی نمادی آن پدر است :کر انسانی زمانی ای فادان را
درک میکشد که در طی مراحل بلوغ خود به حکلِ قانون/پدر از آغوش وحد بخ مادر
هدا میشود (موللی 95-94 :1387 ،ی دلوز در پی یرک ررور بشدی بردیل ،میرل را برر
نوعی تولیدرری و افزونگیِ انرژی ،و نه بر فادان اساوار میسرازدی در ایر بردیل ،ادعرای
دلوز ای است که نا سرکوبگرانه و کلیتبخ قانون حذف میشودی او برای ایر کرار
میل را بهرور یک ماشی ِ خودافزا تعریرف میکشرد ،یعشری موهرودیای کره از طریر
اتدا کای خودش ،چیزکرای هدیرد تولیرد میکشرد (مِری 124 :2005 ،ی بشرابرای کرار
ماشی میل ،پُر کردن فادان فرویدی نیست ،بلکه تولید مسامر امرِ نو استی کیر فادانی
نیست که توسط یک قانونرپدر یا نیروی برتر و بیرون از خود ههان انسانی ،و برهموهب
یک حامیت ماافیزیکی بره انسران تحمیرل شرده باشردی برهعکس ،بردن اساسراً پرس از
میلورزیِ سوژه تولید میشودی تعریف نیچه از بدن چونان نایجهی کش مااابل نیروکرا
(نیچه 485 :1392 ،و محوریت درونمانایی در فلسرفهی اسرپیشوزا کره در آن طبیعرت،
علت حلولیِ کمهی احوا و حاال خوی است (کاپلساون 280 :1388 ،به دلروز ایر
امکان را میدکد که چارچوب مفهومیای برای تبیری میرل بره دسرت دکرد کره در آن
ماشی میل از طری میلورزی ،خودش را بدون نیاز به یک نیرو ،محرک یا علت بیرونی
تولید کشدی به ادعای دلوز ،در ای تبیری ناشری کره قرانون بره عشروان یرک برنهرادهی
ههانشمو در نظریهی فروید بازی میکشد طبعاً کشار رذاشاه میشود ،چون کیر قانونِ
ماتادّمی وهود ندارد که فادان ازلیِ بشیانرذارِ نظریهی میل ادیپی را ایجاد کرده باشدی
به عبارتی میتروان نظریرهی دلروز را قیرامی علیره قانون رپدر و کلیرتِ ادعرایی آن
دانست :ماشی میل خودمخاار است و خودش را بهشکلی درونهوش در مراتب مخالرف
میل بسط میدکد و در ای حرکت از کیر قانونِ کلریای تبعیرت نمیکشردی درنایجرهی
سوژهی میل دلوز نه کیساریکِ قانونمدار و قانونساخاهی فروید ،بلکه اسرکیزوفرن آزاد
و قانونسایز استی
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پرس محوری ماالهی حاضر ایر اسرت کره ترلش دلروز بررای رکانیردنِ میرل از
چشبرهی قانون از کجا بر میآید و آیا به نایجهی ادعایی خود دلوز میرسد؟ برای بررسی
ای مسئله نخست خط نظریای را که دلوز بررای تحار مفهروم خرود از سروژه دنبرا
میکشد بهاهما معرفی میشودی ادعای ایر ماالره آن اسرت کره بررخلف تلاری اغلرب
دلوزششاسان ،ای فیلسوف در نهایت در تدوی نظریهی ماشی میرل و تبیری چیسرای
سوژه نمیتواند از سلطهی قانون به طور کامل رکا شود ،بلکه برخلف ادعرای اولیرهی او،
نوعی قانون در قالب یک ماافیزیکِ شدن که هشبهی ههانشمو آن تا حدی به قروانی
حاکل در علوم تجربی شبیه است ،کمچشان برای تضمی سازوکار تولید یا به عبار بهار
رسارش سوژه در نظریهی او در کار استی ای الباه نافیِ ادعای درونمانایی فرایشد میرل
نیز کستی بدی مشظور در بخ دوم مااله به عشوان آغازراه ای هساار نظری بره تلاری
دلوز از بدن و تعریف مفهوم ماشی میل میپردازیلی در بخ کای سوم و چهارم خوان
دلوز از ناخودآراه (بدیل تلای فروید و نیز مراتب رونارون شرکلریری ماشری میرل را
معرفی میکشیل که مجموعاً نشان میدکشد چگونه دلروز از مفهروم درونمانرایی ماشری
میل به تولیدِ مفهومیِ یرک ناخودآرراه فرارغ از قرانون ،یرا بره عبرارتی یرک ناخودآرراه
ضدادیپی ،و الباه تبیی مفهوم سوژه میرسدی بخ پشجل نیز برهعشوان ادای سرهل ایر
مااله در بحث طرحشده ،به تبیی چرایی شکست او در طرح خود اخاداص داردی
 .2بدن ،قدرت ،ماشین میل و نهفتگی
چشانکه رفاه شد ،رویکرد دلوز به مفهوم میل در ضدیت با تعریرفِ فرویردی میرل قررار
داردی فروید فادان حارل از ازدست دادنِ مادر در کودکی را که به رور عادهای روانی
نزد کودک براقی میمانرد ،برا اسراعارهای از داسراان شرهریار ادیرپ ( Oedipusتبیری
میکشد و آن را نیز عادهی ادیپ مینامدی اساس میلورزیِ انسان پس از بلوغ بر تلش او
برای هبران ای اخاگی و بازیابی آنچه در رذشراهای فراموششرده از دسرت داده اسرت
اساوار است و درنایجه ساخااری سلبی داردی اما دلوز اررار دارد که خدلت اساسی میل
ایجابیت یا تولیدرری آن استی او برای تبیی وهه مولرد و ایجرابی میرل از نیچره یراری
میریردی در اندیشهی نیچه یک بدن نه محل رردکمایی نیروکا ،یا ظرفی بررای تاابرل و
کش و واکش آنها ،بلکه بهعکس نایجه و پیامرد واکرش ایر نیروکاسرتب بره عبرار
دیگر ،ای بدن نیست که از نیروکرا میزبرانی میکشردب برهعکس ،خرودِ بردن درنایجرهی
عملکرد نیروکا تولید میشودب در یک کلم ،بدن نسبت بره نیروکرا مار خر اسرتی نیچره
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اساس و بشیاد کر چیزی را در تشاسب میان نیروکا میداندی او در مجموعره یادداشرتکای
اراده قدر ( The Will to Powerبحث رساردهای دربارهی مفهوم نیررو میکشرد :نیررو
یک اراده" ،یک میلِ سیری ناپذیر به نمای قدر ب یا کمچون اساعما و اِعما قدر ،
کمچون کششی آفریششی ییی" (نیچه 485 :1392 ،استی بهسبب وهود کمی نیروکا که
ارادهای به سوی قدر آنها را در نسبت با کل قرار میدکد ،بدن تشرکیل میشرودب بردن
محدو کمرسی نیروکایی است که برطب آنچه نیچه «میل سریری ناپرذیر بره نمرای
قدر » میخواند ،با کل در تاابل قرار میریرندی دلوز برای تدوی نظریهی میل خرود بره
ای تلای نیاز دارد:
"بدن چیست؟ با رفا ِ ایشکه بدن میدانی از نیروکا یا مکانی مغذّی اسرت کره

کثرتی از نیروکا بر سرِ آن با یکدیگر مبرارزه میکششرد ،بردن را تعریرف نمریکشیلی زیررا
درواقع «مکان» ،میدان نیروکا یا میدان نبرد وهود نداردی کیر چیرز هرز کمیتکرایی از
نیرو «در تش » با یکدیگر وهود ندارد ییی کر دو نیرویی که نابرابر باششد ،به محضِ ایشکره
در نسبت با یکدیگر قرار ریرند ،یک بدن میسازند" (دلوز 84 :1390 ،ی
دلوز بر اساس کمی قرائتِ نیچهای از بدن ،به طرحِ مفهوم ماشری ِ میرل(desiring-
 machineمیپردازدی مفهومِ ماشی خودبهخود از نگرشِ دلروز بره پیونردکای تدرادفیِ
مؤلفهکای مفاکیل یا عشارر تجربه در رفحهی درونمانایی اسراشاا میشرودی نخسرای
چیزی که برای توریف مادود او از ماشی به ذکر خطرور میکشرد ،خرودِ ماشری در
معشای رشعایِ کلمره اسرت :مجموعرهای اتدراال کره برا کمردیگر کرار میکششرد و در
مجموعهی آنها با تغییر ،حذف یا اضافه شدن حای یک اتدرا  ،ماشریشی هدیرد پدیردار
میشودی با ای حا دلوز بهکمراه فلیکس راراری( ، Felix Guattariکمکرار و کمفکرر
خود ،مفهوم ماشری را بهشرکلی پیچیردهتر طررح میکششرد و بعرد آن را بره حوزهکرای
رونارون کسای ،و درواقع بره کرل کسرای تعمریل میدکشرد ،ترا آنجرا کره نهایاراً خرودِ
مجموعهی کسای نیز به یک ماشی تبدیل میشرود :کرر نروع پیونردی ،چره در ههران
طبیعت ،چه در حوزهکای زیستشرشاخای ،و چره در روابرط و امرور انسرانی و حاری در
پدیدهکای اهاماعی یک ماشی استی الزم به ت کید است کره ماشری ماشری نره یرک
اررانیسل است و نه یک سازوکار (مکانیسل ب اررانیسل "یک کلیت خرودتشظیمگر اسرتب

کررر بخ ر ِ آن بخ کررای دیگررر را پشررایبانی میکشررد و کلیررت کمرراکشگی میرران ای ر
بخ کاستی" (مِی 122 :2005 ،ی درواقع یک اررانیسرل بهشرر وهرود و حفر یرک
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تعاد اررانیک میان اهزای آن وهود داردی کوچکاری تغییری در ای ترکیب موهرودی
دیگر ایجاد میکشدی در نایجه باید اررانیسلکا را نه چونان کلیتکایی که نایجهی تعاد
اهزایشان ررفاً حف ِ ای کلیرت اسرت ،بلکره کمچرون ماشری کایی کره بره شریوهکای
رونارون و کاملً پیشامدرونه با محیط اطراف خود در پیوند کسراشد تدرور کشریل :یرک
ماشی که از طری کمی پیوندکای تدادفی است که آن ماشی کا تحا مییابشردی بره
عبار دیگر ماشی یک کلیت دادهشده یا یک کسای بساه نیست ،بلکه کمواره در حا
ماشی شدن استی بشابرای برای فهل ماشی باید آن را با مفهوم شردن ( becomingدر
ارتبا قرار داد:
"به یک دوچرخه فکر کشید که آشکارا غایت یرا نیاری نردارد و تشهرا کشگرامی عمرل

میکشد که به ماشی دیگری کمچون بردن انسران مادرل شرده باشرد و تولیرد ایر دو
ماشی تشها از طری اتدا میتواند به دست آیدی بدنِ انسان در اتدا با ماشی به یرک
دوچرخهسوار بد میشود و چرخ تبدیل به یرک وسریلهی حملونارل میرررددی الباره
میتوانیل تدور کشیل که اتدا کای مافاو ماشی کایی مافاو تولید مریکششردی چررخ
کشگامیکه در یک رالری رذاشاه شود یک شئ کشری میشودب بدنِ انسان کشگرامی کره
به یک قللموی نااشی مادل میشود «کشرمشد» میررددی تداویری که ما از ماشی کای
بساه داریل ،نظیر اررانیسل مساال بدنِ انسانی یا کارکرد خودسرامان و مرؤ ر مکانیسرل
ساعت ،ناایج و توکماتی ناشی از ماشی کساشدی کیر چشلاندازی از حیرا نیسرت کره
ماشیشی نباشدی تمامیِ حیا تشها کشگامی عمل میکشد و وهود دارد که بره ماشری کای
دیگر مادل شود" (کولبروک 96-95 :1387 ،ی
واضح است که نگرش ماشیشی مسالزم کشار نهادن دو چیز است :غایتررایی و قانونب
دوچرخه بر مبشای کیر غایتِ پیشیشی ساخاه نشده استی بررای آنکره دوچرخره فعلیرت
داشاه باشد باید در پیوند با ماشی کای دیگر ،مثلً بدنِ انسان باشدی در تماس میان ایر
دو ،آنها تازه ماشی میشوند ،یعشی تا پی از تمراس نره بردن و نره دوچرخره ماشری
نبودهاندی نکاهی مهل ایشکه با پیوند یک ماشی رمؤلفه با یک ماشی رمؤلفهی دیگرر (در
ای مثا پیوند دوچرخه و بدن انسان کر کدام یک ماشری ِ ویر ه میشروند و کرر نروع
تغییر اتدا یک ماشی هدید در کر کدام از آنها خل میکشدی آیرا ایر بره معشرای آن
است که انسان دارای قابلیتکای دوچرخهسواری و کشرمشردی اسرت؟ یعشری آیرا انسران
بهطور بالاوه ( potentiallyدوچرخهسوار ،کشرمشد ،آکشگر یا فیلسوف است؟ دلوز مخالف
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کرنوع اندیشهی معااد به بالاوری استی نه انسان و نه دیگر موهرودا زنرده پیشراپی
واهدِ قوهی آنچه کلایشک شکل بالفعل آن را دارند ،نیساشدی به عبار دیگر ارر شخدری
کلاکشون دوچرخهسوار اسرت ،بره ایر معشری نیسرت کره او در رذشراه برهطور برالاوه
دوچرخهسرروار برروده اسررت و اسرراعداد یررا قابلیررت دوچرخهسررواری داشرراه اسررتب
دوچرخهسررواری در او نهفارره ( virtualبرروده اسررتی برداشررت دلرروز از مفهرروم نهفاگرری
( virtualityاز ملزوما درکِ نظریهی میل اوست :تشها اتدا تدادفی بدن با دوچرخره
است که ماشی ِ دوچرخهسوار را در انسان پدید میآوردی به کریر وهره نمیتروان عشدرر
پیشامد یا تدادف را از تشکیل یک ماشی حذف کردب ماشی ِ انسان ردوچرخه نایجرهی
تحا یا فعلیتیابیِ قانونمشدِ یک برالاوری ماتاردم نیسرتی رابطرهی برالاوری و فعلیرت
مسالزم قانون است و چشی چیزی خرلف درونمانرایی اسرت :ررویی قرانونی بیرونری و
ماافیزیکی تبدیل قوه به فعل را تضمی کرده استی دلوز ای رابطهی قانونمشد بالاوری و
فعلیت را کشار میرذارد و های آن از نهفاگیِ ماشری دوچرخهسروار در انسران اسرافاده
میکشدی
به سببِ کمی تفاو  ،در رویکردِ ماشیشی به مفهوم میل ،یرک قاعردهی کلری بررای
شکلریریِ میل وهود نداردب به عبار دیگر از دید دلوز و رااری "برخلف فرویرد ،کریر

عشدرِ سازماندکی برای «ماشی کای میل» که حالتکای اتدا خاری را از بیررون یرا از
باال تحمیل کشد ،وهود ندارد" (مِی 126 :2005 ،ی در ایشجا با دومی مؤلفهای کره بررای
رسیدن به درک دلوز از ماشی میل باید کشار بگذاریل روبرو میشویل و آن کمان قرانون
استی ای عشدرِ سازماندهِ میل که از دیرد دلروز و راراری برهزور از سروی روانکراوی بره
ماشی تحمیل میشود ،تدویرِ اسطورهای ادیپ استب ادیپ ساخاارِ ههانشمو ِ میرل را
تعیی میکشدی دلوز و رااری که تسلط الگروی ادیرپ برر سراخاارِ پیونردکای انسرانی را
برنمیتابشد ،معاادند که "تفسیرِ ساخااری ،ادیپ را به یرکنوع نمراد کراتولیکی ههرانی
تبدیل میکشد که فراسوی کمهی وهوهِ تدویری است" (دلوز و رااری52 :1983 ،
از نظر دلوز و رااری ،الگوی ادیپ یک قانون مارافیزیکی (نمراد کراتولیکی برا نار ِ
سرکوب استی اما آیا وهود قانون در ذا فرایشد میل است (یعشی خرود میرل اسرت کره
قانونمشد است یا ایشکه ای سشت روانکراوی اسرت کره میخواکرد ایر قرانون را بره آن
تحمیل کشد؟ به زعل آنها میانِ الگوی میل ادیپی و «چیزکایی که ادیپ آنهرا را خرورد و
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سرکوب میکشد» باید تفاوتی وهود داشراه باشردی اررر الگروی عمرومی میرل کمرهها و
کمیشه یک شکل کلی میل را ایجاب میکشد ،کیر چیز خلقانهای در آن نخواکد بودی
 .3اسکیزوفرنی و ناخودآگاه
اکشون باید رویکردِ دلوز و رااری به اسکیزوفرنی( schizophreniaروش شودی بره طرور
عرفی ای پدیده نوعی بیماری روانی دانساه میشود که در آن مرکزیتِ ذکشی سروژه بره
کل میخورد و او دچار انواع توکما میررددی در روانکاوی فرویدی ،اسکیزوفرنی یکی از
مدادی پسیکوز ( psychose/psychosisیا روانپریشی یا ،آنچشانکه در بیان ماعرارف
رفاه میشود ،دیوانگی (هشون دانساه میشود که نایجرهی عردم خررو موفایرتآمیز
سوژه از مثلث ادیپ ،و درنایجه عردم عملکررد بهشجرار مؤلفرهی نمرادی پدر رقانون در
ساخاار روانی اوستی درواقع رویرداد نمرادی اخاگری ( castrationکره عامرل آن پردر
نمادی است ،در پسیکوتیککا و از همله در اسرکیزوفرنکا تشرکلِ واقعری نیافاره اسرت
(موللی 125-124 :1387 ،ی به زبان سادهتر ،شخصِ اسکیزوفرن پدررقانون را رر و بالابع
اطاعت و تبعیت قلبی از او را رر درونی نکرده استی کمی ناضِ ادیرپ و اخاگری (نمراد
بارزِ سرکوب از دید دلوز و تعلی عملکرد نام پدر در پدیدهی اسکیزوفرنی دلیلِ اولیرهی
خرروبی برررای اناخابشرردن برره عشرروان برردیل سرروژهی ادیپرری رررر آنچرره فرویررد نِرروروز
( névrose/neurosisیا روانن ندی مینامید رر از سوی دلوز استی نزد دلروز و راراری،
اسکیزوفرنی ررفاً یک برآمد بیماررون نیست ،بلکه کمچشی فرایشدی است که امرِ تولید
را پی میبرد" :ای نه فرایشدِ بیماری ،بلکه درمانِ آن است که دلیل ارلیِ پدیدارشدنِ
زامبیکای بیماررون و پارانویاککای ( paranoiacsکذیانرویی اسرت کره معمروالً بره

تدررور عامرره خطررور میکشرردی خررودِ بیمرراری اسررکیزوفرنی] ییی میتوانررد سرربب
تدویرپردازیکای عظیل شود و بیشک عامل پیدای برخی از بزرگتری آ ار کشری در
سراسر تاریخ بوده است ییی امرر اسرکیزوفرنیک (اسرکیزوفرنیایی در کرذیانیتری شرکل
خود ،بر ما سرشتِ راسای میل را بهعشوان یک فرایشرد تر لیفی (ترکیبری (synthetic
آشکار میکشدی پس فرایشد اسکیزوفرنیک الگوی دلوز و راراری بررای چگرونگی عملکررد
میل است" (بوکان  40 :2008 ،ی
بشابرای دلوز و رااری اسکیزوفرنی را ،نه یک بیماری ،که بهسان یرک فرایشرد ،نمرود
ترکیبی میل میدانشد ،نمودی که در آن به های عملکرد سرکوب ،عملیا مرداوم تولیرد
و خلقیت سرشتنمایی میشودی اروالً تمام نمونهکای پسیکوز (روانپریشی یرا هشرون ،
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چشانکه فروید و پیروان آن را نظریهپردازی کردند ،کرکدام به نوعی با تعلی یا نادانِ
عملکردِ پدر در امرِ اخاگی (تکمیل عادهی ادیرپ سرروکار دارنردب ایر در حایارت بره
معشای آن است که در روانپریشری و در اسرکیزوفرنی برهطور خراص ،چهررهی نمرادی ِ
سرکوب و رابطهی قانونِ اخاهرر ،پردر ،نار سررکوبگر خرود را از دسرت داده اسرت و
نمیتواند اخاگی را به فرزند تحمیرل کشردی اکشرون بایرد مشرخص باشرد کره چررا دلروز
اسررکیزوفرنی را برره عشرروان برردیلی مشاسررب برررای سرروژهی رسررمی روانکرراوری ،یعشرری
کیساریککا ،میدانشدب اسکیزوفرن ضد پدر ،یعشی ضد چهرهی قانون استب او از سلطهی
درونیشدهی نام پدر یا کمان قانون آزاد استی سشت روانکاوی بروز نشرانهکای هشرون از
همله کذیان و اوکام( hallucinationدر فرد اسکیزوفرن را نایجهی کمری نادران در
عملکردِ پدر میدانشد ،درنایجه درمان آن را مسالزم تعبیهی دوبرارهی چهررهی پردر یرا
کمان قوانی مسابدانهی اخلقی و کشجارکای اهاماعی در او میانگارند:
"در پسیکوز نام پدر طرد شده و بههای ای دا کیر چیز نیسرتییی سروژهی

پسیکوتیک ای دا را بهکلی دور انداخاه استی او نام پدر را اررلً براور نرداردی آنچره در
ای هایگاه بوده ،قابل اعابار نبوده است ییی مارافور اسراعاره] پردری شکسرت خرورده
است" (کدیور 143-142 :1381 ،ییی "در ایشجا بُعدِ واقع کمچون یک مادهی خام اولیه
تحت ت یرِ فعل و انفعاال بُعد سمبولیک قرار میریردی بُعدِ سمبولیک پرداخت میشرود
و در نهایت یک سمپاوم به وهود میآیدی برهعبار دیگرر ژوئیسرانس برهعشوان مرادهی
اولیه توسط سمبو پرداختشده و تغییر شرکل میدکرد ،از حرد و شرد ِ آن کاسراه
شده و توسط سوژه قابل کشار و یا حای قابل اسافاده میرردد" (کمانها 166 :ی
لکان برای برخورد درمانی با پدیردهی روانپریشری بره هرای تحلیرل یرا روانکراوی
ارطلحِ پرداخا ( treatmentرا بهکار میبرد ،زیرا از دید او تحلیل یا آنالیز قابل انجرام
بر روی پسیکوتیککا نیستب تحلیل فاط در مروردِ روانن نردکا (نوروتیککرا ررر یعشری
وسواسیکا و کیساریککا رر که در آنها پدر درونی شده است امکانپذیر استب سروژهای
که ای شر را برآورده نمیکشد ،تحلیلپذیر نیستب بلکه باید او را پرداخت کرد ،به ایر
معشی که یک دا ِ ارباب در او تعبیه نمود که باواند کارکردِ اساعاریِ پدر را بهطور کامرل
و بهدرسای انجام دکد .واضح است که ای اِعما ِ قدر از سوی روانکاو بره پسریکوتیک
بهشد مورد اعاراض دلوز و رااری استی آنها در ای مجادله بره دفراع از اسرکیزوفرن و
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ساای ِ مااومتِ او در برابرِ توطئهی پدرانهی اخاگی برمیخیزند :نزد آنهرا اسرکیزوفرنی
تجلیِ ایساادری در برابرِ سرکوب و حذف استی ای یعشی یک ناخودآراه بدیل:
"روانکاوی ماافیزیک خودش را داراست رر نامِ ایر ماافیزیرک ادیرپ اسرتی و
ایشکه یک انالبِ ای بار ماتریالیسای تشها میتواند از طری نادی بر ادیرپ پری بررود،
یعشی با محکوم کردنِ کاربرد نامشروع سشازکای ناخودآراه آنچشانکه در روانکاویِ ادیپی
یافت میشود ،تا از ای رکگذر یک ناخودآراهِ اساعلیی که توسط درونمانرایی معیرارش
تعریررف میشررود ،و شررگرد عملیرراتی مربررو برره آن کرره مررا آن را اسررکیزوآنالیز
( schizoanalysisمینامیل ،بازیابی شود" (دلوز و رااری 75 :1983 ،ی
دلوز و رااری ناخودآراه فرویدی را به سبب هایگاه تعالییافاهی الگوی ادیرپ مخرل
درونمانایی میبیششدب ادیپ با کلیتیابیِ خود و کمزمان با فرارَوی به ماام یک قرانون یرا
معیار بیرون از تجربهی انسانی تبدیل به ماافیزیکِ روانکراوی شرده اسرتی چرارهی کرار
بازررداندنِ معیار به درون تجربهی روانی و خل مفهوم هدیدی از ناخودآرراه اسرت کره
معیار و قاعدهی آن درون خودِ آن باشدی ایر موضرع برا در نظرر رررفا ِ تلاری دلروز از
تجربهرراییِ اساعلیی بیشار قابل درک استب تولید یک ناخودآراه که یک ماافیزیرک از
بیرون به آن شکل نمیدکدب الباه "دلوز و رااری درای باره با فروید مخالف نیساشد کره
ادیپیکررردن ( oedipalisationدر واقرعِ امررر شررکل مسررلطِ کشجاربخشرری برره میررل در

هامعهی مدرن استی آنچه آنهرا بردان اعارراض دارنرد شریوهای اسرت کره در آن ادیرپ
بهعشوان یک امر ماعالی و کلی یا ههانی معرفی میشود ییی آنها نخست باید یرک تبیری
بدیل دربارهی میل به دست دکشد ،تبییشی که نه فاط امکان تحمیل چارچوب ادیپی بره
میل را ،بلکه کمچشی روشکایی را که میرلِ بهدرسرای اندیشیدهشرده از طریر ِ آنهرا از
چارچوب ادیپی تجاوز میکشد ،توضیح دکد" (اَدکیشز 133 :2007 ،ی
 .4مراتب ترکیب میل
بر اساس آنچه رفاره شرد ،ماشری میرل بره عشروان ترکیرب تدرادفی و غیرقانونمشرد و
خودافزای اندامکا با یکدیگر ،از الگوی میل ماافیزیکی ادیپ تعدی میکشد و درونمانرایی
ادعایی دلوز و راراری را تضرمی میکشردی آنهرا مراتبری را بررای ماشری میرل در نظرر
میریرندی ماشیشیبودنِ ناخودآرراه بره معشری تولیردرر برودنِ ایر ماشری نیرز کسرت:
ناخودآراه به ای خاطر ماشیشی است که درحا تولید است ،تولید خودِ ناخودآرراهی ایر
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کمان توسعهی بدون سوژه و درونمانای تجربه از طریر برقرراریِ پیونردکای هدیرد برا
دیگر ماشی کاستب بحثِ ماشی میل و مراتب ترکیب (سشاز میل نیز با کمی هشبه از
مفهوم میل ،یعشی تولید و امکان اتدا ِ بدن در ارتبا استی ادامهی ای بحرث مسرالزم
طرح مفهوم بدنِ بدونِ اندام () Body without Organs (BwOاستی
 .1-4بدن بدون اندام

آنچه دلوز و رااری از ای مفهوم در ذک دارند پیچیده اما برای فهل بسیاری از مباحرث
نظریِ آنها ضروری استی چیرزی کره از معشرای مسراایل و تحرتاللفظی ایر اررطلح
برمیآید ،رحبت از یک بدن یا ماشی است که ماشرکل از انردامکای نیسرتب درواقرع
بدنِ بدونِ اندام معرف نوعی وضعیت ناتوانی یا عدم قابلیت در ادامرهی پیونردبرقرارکردنِ
یک بدن یا ماشی است و در برخوردِ نخست واهدِ باری مشفی از مشظررِ تولیردِ مروردنظرِ
دلوز و رااری استی به عبار دیگر بدن بدون اندام یک حدِ مادی برای یرک ماشری در
انجام کارِ ذاتیِ آن ،یعشی تولید و رسارش اتداال استب به زعل آنها "برای مااومرت در

برابر اندامرماشی کا ،بدنِ بدون اندام غشای مسطح ،لغزنده ،ما (کدر و ش و رقِ خود
را چونان یک مانع به نمای میررذاردی برهمشظور مااومرت علیره شرارکای پیوندیافاره،
اتدا یافاه و رسیخاه ،بدنِ بدون اندام ضدِ هریانی از یک شارهی بیشکل و تمایزنیافاره
راه میاندازد" (دلوز و رااری 9 :1983 ،ی توهه شود که با آنکه بردنِ بردون انردام دارای
هشبهای مشفی است ،اما اکمیای حیاتی برای امکانپذیریِ ماشی میل دارد :بردن بردون
انرردام بررا انحررل روابررط بالفعررل و موهررود اررانیسررل ،امکرران تحا پررذیری شررکلکا و
سازمانیابیکای دیگر برای کمی اندامکا را فراکل میکشدی پس بدنِ بدون اندام یک ضدِ
تولید ( anti-productionاست ،به ای معشی که هلوی تداوم تولید در یک ههت و یک
سازمان مشخص را میریرد ،یا به بیانی دیگر حردِ عبورناپرذیر یرک تولیرد مشرخص برر
اساس یک سازمانیابی مشخص اندامکاست" :ت یر ضدِ تولیرد برر ترکیبکرای پیونردی
( connective synthesesاندامکا یا ماشی کا] غیرهشسیکردنِ میل ( to desexualize

 desireاز طری خشثیسازی پیوندکای اندامرماشی  ،و بدی وسیله تولید سطحی اسرت
که به های تولید خود پیوندکا ،شبکهی روابرط میران پیونردکا را برت میکشرد :کمری
سطحِ بتکششده است که دلوز و رااری آن را بدنِ بدون اندام میخوانشد ییی اسرکیزوآنالیز
بدن را بهسانِ برکلچیش ِ (« assemblageاندامکا» در عرامتری معشرای واژه تورریف
میکشدییی درنایجه بدن پابهپای اندامریافاه شدنِ اندامکا ییی نیرو و موضرعی ( locusکرل
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برای اندامزدایی دارد رر یعشی کمان ضدِتولید یا بدنِ بدون اندام رر که میتواند از ایشکره
یک اندامریافاگی معی برای کمیشه پابرها بماند ،هلوریری کشد" (کلنرد-28 :1999 ،
 29ی به ای ترتیب بدن بردون انردام ،یرک نیررو یرا موضرع درون کرر بردنی اسرت کره
اندامریافاه استی کر ترکیبِ اندامکا کمزمران نیرروی انفدرا پیونرد انردامکا را در درون
خود داراستی
 .2-4ترکیبِ پیوندی و ترکیبِ انفصالیِ میل :ماشین پارانویاک

مثا دلوز و رااری برای توریف ماشی میل و بدن بدون اندام ،شیر مکیردن کرودک از
سیشهی مادر استب ماشی میل برای مکیدن شیر تشکیل میشودی برخلف تدور فرویرد،
از دید دلوز و رااری در امرِ میل ،کودک بهعشوان یک کل به مادر بهعشوان یک کلِ دیگرر
مادل نمیشود ،بلکه فاط بخشی از کودک به بخشی از مادر پیوند میخوردب به عبرار
دیگر ،در میلورزی ،آنچه کودک میطلبد نه یک اب هی مفاوده بلکه یرک ابر هی هزئری
( part -partial- objectاستی دلیل ای ت کید آن است که میل از دید ای دو فیلسوف
نه مباشی بر فادان (یا الاقل مباشی بر فادان بهطور اولی  ،بلکه یکسره ترکیبی و تولیدی
استی رابطهی میل و فادان نسبت به هشبهی تولیدیِ میل هایگاکی انوی دارد (ادکیشز،
 133 :2007ی کودک در اتدا بخشی یا اندامی از بدن خود (دکان بره بخشری از بردن
مادر (سیشه یک ماشی میل تشکیل میدکد" :آیا کر چیزی که کرودک برا آن تمراس
برقرار میکشد ،بهعشوان بازنمایشدهی ( representativeوالدیش است؟ ییی رریح بگوییل،

ای طور نیست که کرودک سریشهی مرادرش را برهعشوان چیرزی هردا از بردنِ او تجربره
میکشدی بلکه سیشه چونان بخشی از یک ماشی میل مادل به دکان خودش وهرود دارد
ییی یک ماشی میل و یک ابر هی هزئری کریر چیرزی را بازنمرایی نمیکششرد" (دلروز و
راررراری 47 :1983 ،ی آنهرررا بهشرررد مخرررالف فرضررریهی فرویررردی «بازنمررراییِ
( representationمادرِ مفاوده توسط اشیای محریط بررای کرودک» کسراشدی سریشهی
مادر فاط یک اب هی هزئی بدون کارکردِ بازنمرایی اسرت و رررفاً انردامی اسرت کره در
تماس با دکان کودک ،ماشی میل شیرنوشی را تولید میکشدی چیرزی کره اولویرت دارد
خودِ شیرنوشی و ماشی آن است و نه انسانکا یا سروژهکایی کره در میرلورزی شررکت
میکششدی در ادبیا دلوز سوژه بهعشوان فعا مایَشاء که مادّم بر میل حضور دارد ،تعریف
نمیشودی ماشی ِ خودفرمان شیرنوشی پیوندکای را خودش میزند:
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"تا آنجا که بدن بدون اندام حدی بر ترکیبکای پیوندیای است که برای کرر
بدنی امکانپذیرند ،بدن بدون اندام ای پیوندکا را از کل میرسلدی در مورد کرودکی کره
به سیشهی مادر آویخاه است ،نه تشها اتدالی ایجاد میشود که به هریان شیر از سیشه به
دکان امکان وقوع میدکد ،بلکه کمچشی ای هریان بهطور تشاوبی کشگرامی کره کرودک
مَکیدن را ماوقف میکشد و شیر همعشده در دکران] را فررو میبَررد ،قطرع میشرود ییی
الباه فروبردن ماشی دیگری است که بهنوبه خود باید باز درنایجهی حدود بدنِ کرودک
قطع شودی دلوز و رااری کمی چرخه تشاوبیِ برقراری و قطعِ اتدا کا را «ماشی میرل»
مینامشد" (ادکیشز 134-133 :2007 ،ی
اکمیت ای بدنِ بدون اندام در ای است که با رسست اتدرا (قطرعِ عمرل مکر
امکان تشکیل ماشی ِ میل بعدی ،یعشی ماشیشی که شیر را فرومیبرد (اتدرا دکران بره
حل و ییی را ایجاد میکشدی ای ماشی نیز با رسیدن به حد میل ،یعشی بدنِ بدون انردام
(فروبردنِ کلِ شیر همعشده در دکان مشفدرل میشرود و دوبراره ماشری میرل بعردی
(اتدا مکشده دکان به سیشه پدیدار میشودی دلروز در عملکرردِ ماشری میرل ،ایر دو
مرحلهی مامایزِ ترکیب میل ( synthesis of desireرا کره بره اتدرا (مکر شریر از
سیشه ،فروبردن شیر در کام و و انفدا (قطع مکیدن ،قطعِ فروبردن مربرو میشروند،
بهترتیب ترکیربِ پیونردی و ترکیرب انفدرالی ( connective synthesis – disjunctive
 synthesisمیل مینامدی بدیهی است که کر دو مرحله الزاماً پری میآیشردی کمچشری
دلوز و رااری رابطهی میان یک میل و حدِ آن در بدنِ بدون انردام را ماشری ِ پارانویراک
( paranoiac machineمینامشد (کمانجا 134 :ای ماشی مرتبهای از میل است کره
اساساً در پی قطع رابطه است ،اما بی آنکه کشوز ای قطع را تحا بخشیده باشدی درواقع
ماشی ِ پارانویاک مارادف با مرحلهی بیمیلی از پیوند ،اما نراتوانی از (یرا عردم شرجاعت
کافی برای رسستِ پیوندکای ماشی است" :پارانویراک فررد مبرال بره پارانویرا] کرلِ

سازوبرگِ عظیل ماشری کای میرل را چونران تهدیردی تجربره میکشرد و خواکران دفرع
آنهاست " (کلند 35 :1999 ،ی درواقع ماشی پارانویاک نه امکان ادامهی پیوند ماشی
را میدکد و نه اهازه میدکد که با فسخ پیوندکا حدِ بدنِ بدون اندام برای تحا پیوندکا
یا ماشی کای نو ایجاد شودی درست در ماابلِ ای پدیده ،خودِ نیروی هوشان اسکیزوفرن
یا آنچه دلوز و رااری بهطور مخفف اسکیزو (شیزو ( schizoمینامشد ،قرار داردب اسکیزو
کر دو نیروی هذب و دفع را تددی میکشد و آنها را برر روی حرد (بردن بردون انردام
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اعما میکشدی در موردِ اسکیزو" ،ترکیبکای پیوندی بههای آنکه دفع شروند یرا رررفاً
محدوال نهاییشان بت شوند ،دوباره به ایفای نا ررفاه میشوند و به عمرل کرردن
روی بدن بدون اندام رمارده میشوند کره ترکیبکرای انفدرالی آن انشعابا شران را ترا
بینهایت تکثیر میکششد" (کمانجا 36-35 :ی پس پارانویا نمود انجماد در واقعیت موهود
(بودن و اسکیزوفرنی نمود خلقیت و درررونی (شدن استی کرر ماشری میرل معری
نوعی از تثبیت کویت را پی میبرد که بدنِ بدون اندام با شکسا آن وضعیت را بررای
امکان ایجاد ماشی کای هدید فراکل میکشردی کشگرامی کره بردن بردون انردام اهرازهی
پیوندافزایی یک ماشی میل را نمیدکد ،ماشی پارانویاک تولید میشودی
 .3-4ماشین معجزهگر ،ماشینِ عَزَب :ترکیبِ عطفیِ میل و رسوبِ سوژه

بهرغل مااومت ماشی پارانویاک ،میل رفاهرفاه بدن بدون اندام را به تسرخیر و کراربریِ
خود درمیآورد و روی سطح آن مشاشر میشود و درنایجه بهشکلی هرادویی پیونردکای
هدیدی روی ای سطح ایجاد میکشدی دلوز و رااری ای رابطه نوپیونردی میران میرل و
برردنِ برردونِ انرردام را ماشرری ِ معجزهرررِ میررل (miraculating machine of desire
میخوانشد (ادکیشز 134 :2007 ،ی بشا به نظر آنها در ای مرحله" :بدنِ بدون اندام اکشون

به میلرتولید چشگ میزند ،آن را هذب میکشد و آن را به خرودش اخادراص میدکردی
اندامرماشی کا اکشون به بدن بدون اندام میچسبشد ییی یک ماشری ِ هاذبره اکشرون هرای
ماشی دافعه را میریرد ،یا میتواند بگیرد :یک ماشی معجزهرر که بر ماشی پارانویاک
پیشی میریرد" (دلوز و رااری 11 :1983 ،ی بشابرای پرس از ماشری پارانویرا ،ماشری ِ
معجزهرر سر میرسد که میل را روی سطحِ بدنِ بدون اندام فعا کشرد و امکران ترکیرب
پیوندی هدید را فراکل سازدی اما دلوز و رااری یک ترکیب یا سشازِ سوم کل بررای میرل
درنظر میریرند که درواقع مهلتری هشبهی ماشی میرل و آغرازررِ فهرل آنهرا از سروژه
اسرت و آن ترکیربِ عطفری میرل ( conjunctive synthesis of desireاسرتب در ایر
مرحله رابطهی میان میل و بدنِ بدون اندام بهرور ِ بازتابی ( reflexiveاستی میتروان
چشی پشداشت که ای ترکیب نایجهی کشمک میان دو ماشی ِ پارانویاک و معجزهررر
استی روی سطح بدنِ بدون اندام کشمک هدی میان دو ماشی  ،یا دو ترکیبِ پیونردی
و انفدالی هریان داردب سوژه محدو هانبیِ ای ترکیب است" :تولید میل خرود را روی

سطح بدن بدون اندام از طری تش میان پیوند و انفدرا  ،اندام ریافاه میکشردی انررژی
باقیمانده ( residual energyای که با ای تش خلر میشرود ،یرک ناطرهی آشرای

 /110دلوز :میل و بازگشت قانون در متافیزیکِ شدن

تولید میکشد که دلوز و رااری آن را سوژه مینامشدی پس سوژه یرک باقیمانردهی تولیرد
میل است و نه عامل آنی سوژه ناطهی پسنگرری ( point of retrospectionای اسرت
که از آن میتوان اعلم کرد «ای م کسال»ی دلوز و راراری ،کراملً مروازی برا وحرد ِ
اساعلییِ ادراک نزد کانت ،ترکیب عطفی میل را چونان «م احسراس مریکشل»ای براز
مییابشد که ملزم تمام ت را ماستی آنها ای رابطه میران میرل و حردِ آن را «ماشری ِ
عَزَب (بیهُفت ( » celibate machineمینامشدی ای ماشی عَزَب است ،زیررا محدرو
ماشی میل است ،یا آنچه تولید میکشد ،چیزی هرز مدررف نیسرت" (ادکیشرز:2007 ،
 134ی درواقع در نظر دلوز و رااری ،سوژه کررز مادم بر میل نیست ،اما خرود را ماردم
میانگاردی سوژه نایجهی تش میان دو ماشی پارانویاک و معجزهرر است کره بهررور
یک انرژی باقیمانده از ای تش رسوب میکشد

 .5دلوز و ناکامی در حل مسئلهی قانون :متافیزیکِ شدن
ای سوژه عزب (مجرد یا بیهفت نامیده میشود ،زیرا برخلف سروژهی فرویردی یرک
برونداد ادیپی نیست ،به ای معشا که از طری عش ورزی به دیگرری تولیرد نمیشرود و
الباه تولید کل نمیکشدی به زبان سادهتر ای سوژه ساخاار خانوادری نرداردی امرا نکارهی
مهل ای است که ای سوژه در حکرل یرک مرازاد انررژی از تاابرل و سرایز دو مرتبرهی
مافاو میل ،یعشی پارانویا و اسرکیزوفرنی براقی میمانردی در ایر تاابرل ،پارانویرا نمرودِ
واقعیت موهود یا کمان کسای (بودن است و اسکیزوفرنی تجلیِ تغییرر و ناپایرداری یرا
کمان شدن (ریرور ی معشای ای ادعای دلوز آن است که مادار اضافی انرژی میتوانرد
رر و درواقع باید رر در یک پیوند هدید مدرف شودی به عبار دیگرر ماشری پارانویراک
کررز نمیتواند تمام انرژیِ میلِ مرتبهی پیوندی (اتدالی را مدرف کشرد و یرک کلیرتِ
تمام و کما بسازد که کیر مازادی برای پیوند برقرار رردن با اندامی بیرونی (چیرزی در
ههان خار نداشاه باشدی در یک کلم شدن کمیشه بر بودن پیروز میشود ،کرقدر کرل
که بودن در برابر آن برای حف واقعیت موهود مااومرت کشردی کمیشره یرک افزونره برر
اررانیسلِ موهود به ها میماند که میکوشد تا با محیطِ بیررون اررانیسرل پیونرد بیابردی
دقیااً کمی مازاد است که شدنِ بیوقفهی مروردنظر دلروز را برهعشوان هریران نهفارهی
واقعیت نشان میدکد :شدن ،درررونه شدن یا چیزی دیگر شردن ،کمیشره وهرود دارد،
چون کر مرحلهی تعی یافاهی کسای درماام یک اررانیسل کمیشه مازادی برر خرودش
دارد که به دنبا پیوند با چیزکای دیگرر اسرتی پارانویراک کره بررای دفراع از کلیرت و
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تمامیتیافاگی اررانیسل میهشگد ،کررز به مهارِ ای افزونره موفر نمیشرودی درنایجره
بهرغل کمهی کشمک کا و پیروزیکرای ظراکری پارانویرا ،پیرروزی نهرایی و واقعری برا
اسکیزوفرنی استی ابزار پارانویا برای دفاع از واقعیت موهود کمران قرانون اسرت کره برر
کلیت مورد ادعا حاکل است :قانونی که مدعی حاکمیت ههانشمو بر یرک کرل اسرت،
درواقع سعی میکشد کمی مازادِ انرژی را اخاه کشد و مجموعه را در یرک الگروی واحرد
محبوس کشدی برخلف تدور فروید ،دلوز معااد است کره پیرروزی نهرایی نره برا قرانونِ
اخاهرر رر که کلیت و پارانویا را برقرار میدارد رر بلکه با کمی مرازاد انررژی اسرت کره
سرانجام بر اخاگی چیره میشود و قانون را لغو میکشد و درررون شدن را تحار سربب
میشودی توهه کشید که سوژه یک سوی ای هشگ نیست ،بلکه خرودش در نایجرهی آن
تولید میشودب انرژیِ مازاد دچار ای توکل میشود که از قبل بهعشوان فاعلِ تحرولی کره
درنایجه شکست ماشی پارانویاک و تجدید پیوندکای ماشری هدیرد حاررل میشرود،
وهود داشاه استب حا آنکه سوژه تشها پس از ای شکست ایجاد شرده اسرتی پرسر
ای است که چه چیزی تولید کمیشگی ای مازاد را تضمی میکشرد؟ بره عبرار دیگرر
دلوز که در آغاز سفرِ فلسفیِ سوژهسایزانهی خود سوب کایویاه را بره عشروان یرک هعرل
ماافیزیکی و ایدهآلیسای در فلسفهی غرب انگاشاه و یکی از اکداف ارلی حرکت خود را
حذف ای انگاره از فلسفه رر در تکمیل پروژهی امثا اسپیشوزا و نیچره ررر اعرلم کررده
بود ،با آنکه نهایااً ارالت سوژه را به پرسر میکشرد و آن را نره فاعرل بلکره محدرو
فرایشد واقعیت مییابد ،اما پرس دیگری را بیپاسخ میرذارد :چرا اررر نره خرودِ سروژه
الاقل توکل سوژه بودن ،ای چشی ههانشمو و کمیشگی است؟ بره بیران دیگرر شراید
دلوز تادمِ مشطای و زمانی سوژه را رد کرده باشد ،اما در نهایت امر ههانشمو برودن و
کلی بودن آن را ،ولو در حکل یک توکل ،رد نکرده استی آیا کشوز و بررخلف نیرت دلروز،
کشوز قانونی کست که توکل را ههانی میکشد؟
در حایات قانون ناپیدایی که ای ههانشمولی را حفر میکشرد ،کمران اسرت کره
پیروزیِ از پی مادّر شدهی اسکیزوفرنی بر پارانویا را تضمی میکشدی بررای درک ایر
مشکل نظریِ دلوز خوب است به ساخاار تولیدکششدهی مازاد انرژی توهه بیشاری کشیلی
مثالی که ادکیشز برای توضیح موضوع میآورد ،هوشیدن آب است :کشگامی کره مارداری
آب درون یک ظرف به حالت عادی قرار دارد ،ای آب مدرداق بردنِ بردون انردام اسرت
(کماری شد در آن است ی وقای به آن ررما داده میشود ،وضرعیت حرکرت و سرکون
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ذرا آن آغاز به تغییر میکشد و میرود تا به یک حد دیگر (یک بدنِ بدون اندام دیگرر ،
یعشی حالت بخار برسدب اما آب به طور خطی به ای وضعیت نزدیک نمیشود ،بلکه میان
ررمادکی به آب و مااومای که وضعیت قبل از ررمادکی در برابر ای تغییر میکشد ،چیز
هدیدی پدیدار میشودی وضعیای کره در آن رسران ررمرایی ( heat conductionبره
کمرفتِ ررمایی ( heat convectionتبدیل میشود ،یعشری برههای آنکره ررمرا از کرر
ذرهی آب به ذرهی کشاری مشاال شوند ،ذرا ررمتر بهخاطر کاک چگالی (هرم واحرد
حجل خودشان به سمت باال به حرکت درمیآیشرد و درنایجره ذرا ِ سرردتر بره پرایی ،
بهسوی کف ظرف که ررما از آنجا به ظرف مشاال میشود ،حرکت میکششردی در کمری
رذار از وضعیت رسان به کمرفت ،تاابل ماشی پارانویراک و ماشری معجزهررر دیرده
میشودی ماشی پارانویاک در برابر ترکیب پیوندی میل ،میخواکد تا وضعیت اولیهی آب
را حف کشدی اما با به حرکت در آمدن آب به علت کمرفت و کمزمان عمل نیرروی خشثرا
کششدهی رران در برابر آن رابطهی میان دو ماشی شکل مشخدی میریررد :ررمرا آب
را به باال رفا وا میدارد ،اما وقاری در براالی ظررف دوبراره کمری خشرکتر و درنایجره
سشگی تر میشود ،رران آن را بار دیگر به سمتِ کف ظررف مریآورد و آب قربلً قررار
ررفاه در پایی را که ررم و سبک شده است به باال میراند و ای چرخرهی کلری آب در
ظرف در حا ررمای ادامه مییابدی بدی ترتیب ررمای خطی بره رمرای چرخشری
تبدیل میشودی در حالت تعاد میان دو نیروی ررمایشی و ررانشی ،یعشری در شررایطی
که ررمای داده شده به ظرف ابت نگه داشاه شود ،یک وضعیت پایدار پدیردار میشرودب
اما چشانچه دما آرامآرام باالتر برود ،تعاد ررفاً به یک اخرال مشجرر نمیشرود ،بلکره
طب کشفیا هدیدتر ترمودیشامیرک ،چرخرهی کلری آب بره زیرچرخرهکای کوچرکتر
تجزیه میشودب به عبار دیگر ،چرخهی کلی و سراسری آب در ظرف ،های خرود را بره
تعداد زیادی پیچک ( vorticeکوچک میدکد که انررژی را بره شرکل هدیردی مشاارل
میکششدی پیدای ای پیچککا نایجهی یک مازاد یا باقیماندهی انرژی در کل سرامانهی
آب و ررمای استی ای انرژی که به علت افزای هدید دما (افرزای نیرروی حرارتری
نسبت به رران ایجاد شده است و درنایجه تعاد پیشی را بر کرل زده اسرت ،توسرط
پیچککا مدرف میشودی درواقع ای کمان ماشی عزب است که نایجرهی انررژی برهها
مانده یا رسروب کررده از بررکلکش ماشری کای دیگرر (پارانویراک و معجزهررر اسرت
(ادکیشز 135 :2007،ی
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میبیشیل که سوژه نایجهی بهکلخوردن وضعیت تعاد ِ حاررل از بررکلکش میران
ماشی کای پارانویاک و معجزهرر ،یا پیوند و انفدا  ،است که در ا ر یک افزونهی انررژی
غیرمشاظره پدیدار میشودی ای انرژی باید مدرف شود و درنایجه سروژه فارط در مارامِ
مدرف آن در قالب شکل هدید حرکتِ آب (پیچککای کوچکتر که هرایگزی هریران
سراسریِ آب ررم و سرد شدهاند معشا داردب سوژه تولیرد نمیکشرد ،امرا از موضرع مرازاد
انرژی خود را مولد و یک «م کسال» میانگاردی نکاهای که ادکیشز در دنبالهی کار دلوز
از آن غفلت میکشد ،قانونمشدی خود ای رویدادکاستی مثلً در کمری مثرا قانونکرای
ههانی و تخطیناپذیری چون رران (که اهرام را بهسوی پایی میکِشد  ،انبسا ناشی
از ررمادکی (که موهب کاک ِ چگالی میشود و ییی برقرار کساشدی مازاد انرژی مروردنظر
ب ردون عملکرررد بیشررائبهی ای ر قرروانی قابررل درک نیسررتی درحایاررت توف ر نهررایی
اسکیزوفرنی (تمایل به انفدا پیوندکای کهشره و ایجراد پیونردکای هدیرد برر پارانویرا
(اررار بر حف وضعیت موهودِ اررانیسل از سوی یک ماافیزیک نامشهود تضمی شرده
استی تبیی دلوزی میل بهعشوان یک ماشی خودرسار و پیوندافزا و درونمانا ،بررخلف
ادعای قانونسایزانهی اولیهی او ،کمچشان مشرو و مشو به وهود یک قانون بیاننشده
باقی میماندی ژاک رانسیِر ( ، Jacques Rancièreفیلسوف فرانسوی ،در نادی بر یکری
از نوشاهکای ادبی دلوز تا حدی بره ایر حایارت اشراره میکشرد ،الباره در محردودهی
ادبیا ی او در ناد خود برر خروان دلروز از یکری از داسراانکای کوتراه کرمران مِلویرل
( ، Herman Melvilleداسااننویس آمریکایی ،بهنام بارتلبی محرّر رر داساانِ محررّری
که به کر درخواست یا فرمای راحبکار خود فاط میروید «ترهیح میدکل که ای کار
را نکشل» رر یادآوری میکشد که پدرسایزی دلوز نهایااً شرکلی از پردر را فرامیخوانرد ترا
ههان اسکیزوفرنیک او را برقرار نگاه دارد:
"آن خدارپدر که نه دسای برای رشوده نامهکا دارد ،نره چشرمی بررای خواندنشران ،نره

دکانی برای حرف زد یک پدر بدون اندام] ییی پسرش بارتلبی ،قهرمان داسراان ملویرل]
را فرسااد تا فاط یک همله را بگویرد و «تجسرد» آن هملره باشرد ،بگویرد کره او ،پردر
«خوب» ،پدر اسکیزوفرن ،کیر چیز را ترهیح نمیدکد ،او اندامی ندارد تا ترهیح دکد ییی
مسئله نشاندن ای پدر روانپرس به های پدر قانون است ییی او بارتلبی ،پیامبرِ خردای
اسکیزوفرن] که «با چشمانی سرخ» از آن ههران برازمیرردد ییی بایرد از طریر آنارشری
عظیل کسای ،به مدد قانون بیابان ،در برابر قانون که پدران بایسرادب امرا عرلوه برر آن
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باید ای عدالت را به چیزی دیگر بد کشرد ،ایر آنارشری را بره اررل بشیرادی ههرانی
عادالنه بد کشد که نطفهی الگویی افلطونی در د دارد" رانسیر 139-138 :1389 ،ی
اشارهی رانسیر به هایگزیشی پدر که  ،قانون ،با پدر اسکیزوفرن بیانگر کمی بررآورد
ما از پیدای ماشی عذب است :یک خدای هدید که به های کسای یا بودن ر وضرعیت
هاری امور ررر «شردن» و دررررون شردن را تضرمی میکشرد ،پشرت و پشراه پیرروزی
کمیشگی اسکیزوفرنی بر پارانویا اسرت کره بهررور شرارش یرک مرازاد انررژی تجلری
مییابدی اساعانت مافکر دلوزی ،ادکیشز ،از مثا کای فیزیکی بیهوده نیستب اما او درنظرر
نمیریرد که تولید مازاد انرژی در مثا هوشیدن آب مشررو بره قروانی ههانشرمو
فیزیک استی به کمی دلیل است که رانسیر بشای خوان دلوز از داسراان برارتلبی را در
ادامهی عشایا به نیچه و زرتشت نیچه ،بر یک ماافیزیک هدید اساوار مییابد کره برار
دیگر داساان را واهد یک «قهرمان» یا چهرهی مرکزی میکشد (کمانجا 120 :ی رویا ای
ماافیزیکِ شدن در برابر ماافیزیکِ کلسیک بودن قوانی خاص خود را دارد که به کمان
میزان تضمی کششده و قطعیتبخ و کلیتساز کساشدی ماشی میل دلوز که بشا برود در
برابر الگوی عمومی ادیپ بدیلی رکاییبخ و فارغ از ههانشمولیت ارائه کشد ،خرود بره
وضوح واهد عشارری است که رسارش افای آن را به طور ههانی تضمی میکششدی
 .6نتیجه
دلوز ت کید دارد که الگوی ادیپیرفرویدیِ میل بهسبب تحمیل یک قرانون ههانشرمو ،
یعشی اخاگی ،به سوژه میلورزی را وادار به تبعیت از یک شکل مشخص میکشرد کره در
آن او به دنبا هبران یک فادان یا از دست دادری ازلی اسرتی درواقرع قرانون و فاردان
(سررلبیت دو هشبررهی یررک سرراخاارِ کلرری میررل کسرراشد کرره امکرران شررکلریری
رور بشدیکای دیگر میل را مسدود میکششدی او در طرح بدیل خود بررای میرل ،آنچره
ماشی میل خوانده میشود بر آن است تا وهود یک قانون اخاهرر ههانشرمو را کشرار
بگذارد و فرایشد میل را بر اساس پدیدارشدنِ تدادفی و پیشرامدرونهی روابرط انردامکای
مادل به یکدیگر تبیی کشد و به ای ترتیب کل بر ایجابیت و زایایی میل ت کیرد کشرد و
کل کرنوع قانون بیرونی را بهسود درونماندراری میل کشار بگذاردی امرا چشانکره دیردیل
ای ضدکلیتباوری ( anti-universalismدلوز اررچه پرتوکای تازه و برانگیزانشدهای برر
روانکاوی و پرس سوژهرمیل میاندازد ،اما نهایااً با هاودانگی بخشیدن به فرایشد شردن
و اولویتدکی به آن در کشمک میان بودن (کسای و شدن دوباره نوعی ماافیزیرک را
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برپا میدارد که در آن یک قانون نارفاه و فرموله نشده بهشرکلی مابعردالطبیعی پیرروزی
حامیِ شدن (اسکیزوفرنی بر بودن یا کمان واقعیت موهود (پارانویا را تضمی میکشردی
به سبب وهود کمی ماافیزیک است که طرح درونمانایی میل در نظریهی دلروز نهایاراً
به نایجه نمیرسد و او با احضار یک پدر رقانونِ ههانشرمو هدیرد ،پردرِ اسرکیزوفرن،
کمچشان یک نوع خاموش کلیت را به میل تحمیل میکشدی ای پدرِ هدید ،تفوق حامری
شدن بر بودن را در قالب یک مازاد انررژی کره تحرت کرر شررایطی از اررانیسرل بیررون
میزند ضمانت میکشد و به کمی دلیرل بررخلف ادعرای اولیرهی دلروز ،از شردن یرک
ماافیزیک تخطیناپذیر و تحت حاکمیت قوانیشی ازلی و بیرونی میسازدی
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