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 چکیده
ی نظریره در ماابرل نظریره ی میل دلوز بر مفهوم ایجابیت و آفرریش  اسراوار اسرتی ایر اساس نظریه

ی ورزی مباشی بر یک فادان اولیه و ازلی، یعشی تجربهی میل است که در آن میلروانکاوی فروید درباره

، استی دلروز برا کمکراری راراری، برا پدری کششدهی نا  ممشوعدرنایجهمادر اخاگی و از دست دادنِ 

کوششد تبییشی از میل به دسرت دکشرد کره در آن کریر نیرروی مانایی اسپیشوزایی، میپایبشدی به درون

بخشی ساخاار میل و تکرراری شردن مدرادی  فروید مشجر به کلیت ادیپِای از نوع بیرونی و ماافیزیکی

کشرشدی وهرهِ آفریششرگر و را پری  می  ِ میرلماشریبشدی ورزی نشودی بدی  مشظرور آنهرا ررور میل

ی میرل ی نظریرهپیشامدمحور عملکرد ماشی  میل دلوز در برابر قانونمشدی و اهبارِ بشیرادی  برسرازنده

 کیسراریکی میرلِ فرویردی ی ارلی و بهشجار در نظریهکه سوژهریردی کمچشی  درحالیفروید قرار می

ی یرافا ِ سروژهاسکیزوفرنی اسرتی بره زعرل دلروز مرکزیتبشدی ماشی  میل، فرض بر است، در رور 

یا کمان الگوی ادیپ استی حرا  آنکره سروژه  قانونی میل فروید، ناشی از تحمیل کیساریک در نظریه

بشدی حرا  در مفدرلورزی اسرتی برا ای ی خود میرلماندهموهودیت پیشی  ندارد، بلکه نایجه و باقی

ی ادیرپ  اً در برابر مفهوم قانونمشدی فرویدی میل )بر مبشرای عاردهی ماشی  میل دلوز که اساسنظریه

وهرود دارد کره در تبیری  او از مفهروم  قرانونشکل ررفاه است، بازرشای ناخواساه به شکل دیگری از 

ورزی او را برا انرژی نهفاه اسرت و ایر  واقعیرت حاررل نظریره ینشدهمدرف سوژه به عشوان یک مازاد

 دکدیتشاقض قرار می اش درادعای اولیه
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 . مقدمه1

ی  ، فیلسوف برهساهGilles Deleuze  (1925-1995)دلوزژیل   desire)ی میلنظریه

تعریف   Jacques Lacan)و ژاک لکان زیگموند فرویدروانکاویِ در برابر اساساً فرانسوی، 

اسرت،  مباشریورزیِ آدمی بر یک فادان آغازی  میلفروید و لکان،  روانکاویشودی در می

ایر  اخاگری را  ای و پیشاتاریخی استیک آغازراهِ اسطورهاخاگی انسان در ی یکه نایجه

انسانی زمانی ای  فادان را  کر است: پدری نمادی  آن کشد که نمایشدهتحمیل میقانونی 

بخ  مادر کشد که در طی مراحل بلوغ خود به حکلِ قانون/پدر از آغوش وحد درک می

بشدی بردیل، میرل را برر  ی دلوز در پی یرک ررور 95-94: 1387)موللی،  شودهدا می

سرازدی در ایر  بردیل، ادعرای نوعی تولیدرری و افزونگیِ انرژی، و نه بر فادان اساوار می

شودی او برای ایر  کرار حذف می قانونبخ  دلوز ای  است که نا  سرکوبگرانه و کلیت

کشرد، یعشری موهرودیای کره از طریر  رور  یک ماشی ِ خودافزا تعریرف میمیل را به

 ی بشرابرای  کرار 124: 2005، کشرد )مِریکای خودش، چیزکرای هدیرد تولیرد میاتدا 

ست، بلکه تولید مسامر امرِ نو استی کیر فادانی ماشی  میل، پُر کردن فادان فرویدی نی

موهب یا نیروی برتر و بیرون از خود ههان انسانی، و بره پدررقانوننیست که توسط یک 

عکس، بردن اساسراً پرس از یک حامیت ماافیزیکی بره انسران تحمیرل شرده باشردی بره

ش  مااابل نیروکرا ی کشودی تعریف نیچه از بدن چونان نایجهورزیِ سوژه تولید میمیل

ی اسرپیشوزا کره در آن طبیعرت، مانایی در فلسرفه  و محوریت درون485: 1392)نیچه، 

  به دلروز ایر  280: 1388ی احوا  و حاال  خوی  است )کاپلساون، علت حلولیِ کمه

ای برای تبیری  میرل بره دسرت دکرد کره در آن دکد که چارچوب مفهومیامکان را می

ورزی، خودش را بدون نیاز به یک نیرو، محرک یا علت بیرونی یلماشی  میل از طری  م

ی تولید کشدی به ادعای دلوز، در ای  تبیری  ناشری کره قرانون بره عشروان یرک برنهراده

شود، چون کیر قانونِ کشد طبعاً کشار رذاشاه میی فروید بازی میشمو  در نظریهههان

 ی میل ادیپی را ایجاد کرده باشدیارِ نظریهرذماتادّمی وهود ندارد که فادان ازلیِ بشیان

و کلیرتِ ادعرایی آن  پدررقانونی دلروز را قیرامی علیره تروان نظریرهبه عبارتی می 

هوش در مراتب مخالرف شکلی دروندانست: ماشی  میل خودمخاار است و خودش را به

ی نایجرهکشردی درای تبعیرت نمیدکد و در ای  حرکت از کیر قانونِ کلریمیل بسط می

ی فروید، بلکه اسرکیزوفرن آزاد ساخاهمدار و قانونی میل دلوز نه کیساریکِ قانونسوژه

 سایز استیو قانون
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ی حاضر ایر  اسرت کره ترلش دلروز بررای رکانیردنِ میرل از پرس  محوری مااله

 رسد؟ برای بررسیی ادعایی خود دلوز میآید و آیا به نایجهی قانون از کجا بر میچشبره

ای را که دلوز بررای تحار  مفهروم خرود از سروژه دنبرا  ای  مسئله نخست خط نظری

شودی ادعای ایر  ماالره آن اسرت کره بررخلف تلاری اغلرب اهما  معرفی میکشد بهمی

ی ماشی  میرل و تبیری  چیسرای دلوزششاسان، ای  فیلسوف در نهایت در تدوی  نظریه

ی او، کامل رکا شود، بلکه برخلف ادعرای اولیرهی قانون به طور تواند از سلطهسوژه نمی

شمو  آن تا حدی به قروانی  ی ههانکه هشبه شدن ماافیزیکِدر قالب یک  قانوننوعی 

حاکل در علوم تجربی شبیه است، کمچشان برای تضمی  سازوکار تولید یا به عبار  بهار 

مانایی فرایشد میرل ی او در کار استی ای  الباه نافیِ ادعای درونسوژه در نظریهرسارش 

مشظور در بخ  دوم مااله به عشوان آغازراه ای  هساار نظری بره تلاری نیز کستی بدی 

خوان  کای سوم و چهارم پردازیلی در بخ میدلوز از بدن و تعریف مفهوم ماشی  میل 

ریری ماشری  میرل را ای فروید  و نیز مراتب رونارون شرکلدلوز از ناخودآراه )بدیل تل

مانرایی ماشری  دکشد چگونه دلروز از مفهروم درونکشیل که مجموعاً نشان میمعرفی می

، یرا بره عبرارتی یرک ناخودآرراه قرانونناخودآرراه فرارغ از میل به تولیدِ مفهومیِ یرک 

عشوان ادای سرهل ایر  یز برهرسدی بخ  پشجل نمیسوژه ضدادیپی، و الباه تبیی  مفهوم 

 شده، به تبیی  چرایی شکست او در طرح خود اخاداص داردیمااله در بحث طرح
 

 ماشین میل و نهفتگی، قدرت ،. بدن2

به مفهوم میل در ضدیت با تعریرفِ فرویردی میرل قررار دلوز رویکرد  که رفاه شد،چشان

ی روانی اعاده را که به رور فادان حارل از ازدست دادنِ مادر در کودکی فروید  یددار

تبیری    Oedipus) ادیرپ شرهریارداسراان  ای ازبرا اسراعاره مانرد،نزد کودک براقی می

ورزیِ انسان پس از بلوغ بر تلش او نامدی اساس میلی ادیپ میکشد و آن را نیز عادهمی

شرده از دسرت داده اسرت ای فراموشبرای هبران ای  اخاگی و بازیابی آنچه در رذشراه

میل  لوز اررار دارد که خدلت اساسیی اما دو درنایجه ساخااری سلبی دارد ار استاساو

مولرد و ایجرابی میرل از نیچره یراری  او برای تبیی  وههایجابیت یا تولیدرری آن استی 

یی نیروکا، یا ظرفی بررای تاابرل و اکمنه محل رردبدن ی نیچه یک ریردی در اندیشهمی

ایر  نیروکاسرتب بره عبرار  واکرش   عکس نایجه و پیامردبهواکش  آنها، بلکه کش  و 

ی عکس، خرودِ بردن درنایجرهکشردب برهدیگر، ای  بدن نیست که از نیروکرا میزبرانی می

نیچره شودب در یک کلم، بدن نسبت بره نیروکرا مار خر اسرتی نیروکا تولید می عملکرد
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کای در مجموعره یادداشرت داندی اواساس و بشیاد کر چیزی را در تشاسب میان نیروکا می

کشرد: نیررو مفهوم نیررو میی ای دربارهبحث رسارده  The Will to Power)اراده قدر 

یک میلِ سیری ناپذیر به نمای  قدر ب یا کمچون اساعما  و اِعما  قدر ، "، ارادهیک 
بب وهود کمی  نیروکا که سبهاستی   485: 1392)نیچه،  "کمچون کششی آفریششی ییی

شرودب بردن دکد، بدن تشرکیل میقرار می کلبه سوی قدر  آنها را در نسبت با ای اراده

میل سریری ناپرذیر بره نمرای  »که برطب  آنچه نیچه است محدو  کمرسی نیروکایی 

ی میل خرود بره ریرندی دلوز برای تدوی  نظریهخواند، با کل در تاابل قرار میمی« قدر 

 ای  تلای نیاز دارد:

بدن میدانی از نیروکا یا مکانی مغذّی اسرت کره  ایشکهبدن چیست؟ با رفا ِ "
کشیلی زیررا کششرد، بردن را تعریرف نمریکثرتی از نیروکا بر سرِ آن با یکدیگر مبرارزه می

کرایی از ، میدان نیروکا یا میدان نبرد وهود نداردی کیر چیرز هرز کمیت«مکان»درواقع 
 ایشکرهکر دو نیرویی که نابرابر باششد، به محضِ  دارد یییبا یکدیگر وهود ن« در تش »و نیر

  ی84: 1390)دلوز،  "سازنددر نسبت با یکدیگر قرار ریرند، یک بدن می
-desiring)ماشری ِ میرلبه طرحِ مفهوم  ،بدنای از بر اساس کمی  قرائتِ نیچه دلوز

machine  خود از نگرشِ دلروز بره پیونردکای تدرادفیِ خودبه ماشی دی مفهومِ پردازمی

شرودی نخسرای  ی اسراشاا  میایمانی درونکای مفاکیل یا عشارر تجربه در رفحهمؤلفه

کشرد، خرودِ ماشری  در چیزی که برای توریف مادود او از ماشی  به ذکر  خطرور می

شرد و در کشای اتدراال  کره برا کمردیگر کرار میمعشای رشعایِ کلمره اسرت: مجموعره

شدن حای یک اتدرا ، ماشریشی هدیرد پدیردار  ی آنها با تغییر، حذف یا اضافهمجموعه

، کمکرار و کمفکرر   Felix Guattari)راراری کمراه فلیکسبهشودی با ای  حا  دلوز می

کرای آن را بره حوزه بعردکششرد و تر طررح میشرکلی پیچیردهمفهوم ماشری  را به خود،

دکشرد، ترا آنجرا کره نهایاراً خرودِ می رونارون کسای، و درواقع بره کرل کسرای تعمریل

شرود: کرر نروع پیونردی، چره در ههران ی کسای نیز به یک ماشی  تبدیل میمجموعه

شرشاخای، و چره در روابرط و امرور انسرانی و حاری در کای زیستطبیعت، چه در حوزه

ماشری  نره یرک  الزم به ت کید است کره ماشری استی ماشی  کای اهاماعی یک پدیده

خرودتشظیمگر اسرتب  یک کلیت" اررانیسلاست و نه یک سازوکار )مکانیسل ب  اررانیسل
کشررد و کلیررت کمرراکشگی میرران ایرر  کررای دیگررر را پشررایبانی میکررر بخرر ِ آن بخ 

یرک  شرر  وهرود و حفر اررانیسرل بهدرواقع یک  ی 122: 2005، )مِی "کاستیبخ 
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کوچکاری  تغییری در ای  ترکیب موهرودی رانیک میان اهزای آن وهود داردی تعاد  ار

ی تعاد  کایی که نایجهرا نه چونان کلیت کااررانیسل در نایجه بایدکشدی دیگر ایجاد می

کای کایی کره بره شریوهماشری  کمچروناهزایشان ررفاً حف ِ ای  کلیرت اسرت، بلکره 

کشریل: یرک  رونارون و کاملً پیشامدرونه با محیط اطراف خود در پیوند کسراشد تدرور

یابشردی بره کا تحا  میماشی  که از طری  کمی  پیوندکای تدادفی است که آن ماشی 

شده یا یک کسای بساه نیست، بلکه کمواره در حا  داده دیگر ماشی  یک کلیت عبار 

در   becoming) شردنبشابرای  برای فهل ماشی  باید آن را با مفهوم  استی شدنماشی 

 ارتبا  قرار داد:

دوچرخه فکر کشید که آشکارا غایت یرا نیاری نردارد و تشهرا کشگرامی عمرل به یک "
کشد که به ماشی  دیگری کمچون بردن انسران مادرل شرده باشرد و تولیرد ایر  دو می

تواند به دست آیدی بدنِ انسان در اتدا  با ماشی  به یرک ماشی  تشها از طری  اتدا  می
رررددی الباره ونارل میی حملسریلهشود و چرخ تبدیل به یرک وسوار بد  میدوچرخه

کششردی چررخ کایی مافاو  تولید مریکای مافاو  ماشی توانیل تدور کشیل که اتدا می
شودب بدنِ انسان کشگرامی کره که در یک رالری رذاشاه شود یک شئ کشری میکشگامی

کای شی ررددی تداویری که ما از مامی« کشرمشد»شود موی نااشی مادل میبه یک قلل
بساه داریل، نظیر اررانیسل مساال بدنِ انسانی یا کارکرد خودسرامان و مرؤ ر مکانیسرل 

اندازی از حیرا  نیسرت کره ساعت، ناایج و توکماتی ناشی از ماشی  کساشدی کیر چشل
کای کشد و وهود دارد که بره ماشری ماشیشی نباشدی تمامیِ حیا  تشها کشگامی عمل می

  ی96-95: 1387بروک، )کول "دیگر مادل شود
ب قانونو ررایی غایتدو چیز است:  مسالزم کشار نهادن ماشیشینگرش واضح است که 

دوچرخره فعلیرت  آنکرهدوچرخه بر مبشای کیر غایتِ پیشیشی ساخاه نشده استی بررای 

ایر  کای دیگر، مثلً بدنِ انسان باشدی در تماس میان داشاه باشد باید در پیوند با ماشی 

، یعشی تا پی  از تمراس نره بردن و نره دوچرخره ماشری  شوندمی ماشی  تازهها ، آندو

ی دیگرر )در مؤلفهرمؤلفه با یک ماشی ربا پیوند یک ماشی  ایشکهی مهل اندی نکاهنبوده

شروند و کرر نروع ای  مثا  پیوند دوچرخه و بدن انسان  کر کدام یک ماشری ِ ویر ه می

آیرا ایر  بره معشرای آن  یکشدتغییر اتدا  یک ماشی  هدید در کر کدام از آنها خل  می

آیرا انسران  یعشریشرمشردی اسرت؟ سواری و ککای دوچرخهکه انسان دارای قابلیت است

سوار، کشرمشد، آکشگر یا فیلسوف است؟ دلوز مخالف دوچرخه  potentially) طور بالاوهبه
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پیشراپی  بالاوری استی نه انسان و نه دیگر موهرودا  زنرده  معااد به یکرنوع اندیشه
دیگر ارر شخدری  عبار ، نیساشدی به آن را دارندبالفعل شکل ایشک کل ی آنچهواهدِ قوه

 برالاوهطور سوار اسرت، بره ایر  معشری نیسرت کره او در رذشراه برهاکشون دوچرخهکل

سررواری داشرراه اسررتب اسرراعداد یررا قابلیررت دوچرخهو  سرروار برروده اسررت دوچرخه

 برروده اسررتی برداشررت دلرروز از مفهرروم نهفاگرری  virtual) نهفاررهسررواری در او دوچرخه

(virtuality  بدن با دوچرخره  تدادفیاتدا   ی میل اوست: تشهااز ملزوما  درکِ نظریه

تروان عشدرر به کریر وهره نمیی آوردرا در انسان پدید می سوارماشی ِ دوچرخهاست که 

ی دوچرخه نایجرهررا از تشکیل یک ماشی  حذف کردب ماشی ِ انسانتدادف یا پیشامد 

ی برالاوری و فعلیرت یک برالاوری ماتاردم نیسرتی رابطره قانونمشدِیابیِ تحا  یا فعلیت

مانرایی اسرت: ررویی قرانونی بیرونری و است و چشی  چیزی خرلف درونقانون مسالزم 

ی قانونمشد بالاوری و ماافیزیکی تبدیل قوه به فعل را تضمی  کرده استی دلوز ای  رابطه

سروار در انسران اسرافاده خهماشری  دوچر نهفاگیِرذارد و های آن از فعلیت را کشار می

 کشدیمی

ی کلری بررای ، یرک قاعردهمیلدر رویکردِ ماشیشی به مفهوم به سببِ کمی  تفاو ، 

برخلف فرویرد، کریر "عبار  دیگر از دید دلوز و رااری  ریریِ میل وهود نداردب بهشکل
یرا از کای اتدا  خاری را از بیررون که حالت« کای میلماشی »عشدرِ سازماندکی برای 

ای کره بررای در ایشجا با دومی  مؤلفه  ی126: 2005)مِی،  "باال تحمیل کشد، وهود ندارد

 قرانونشویل و آن کمان رسیدن به درک دلوز از ماشی  میل باید کشار بگذاریل روبرو می

از سروی روانکراوی بره  زوردیرد دلروز و راراری برهای  عشدرِ سازماندهِ میل که از استی 

شمو ِ میرل را ای ادیپ استب ادیپ ساخاارِ ههانشود، تدویرِ اسطورهمیماشی  تحمیل 

دلوز و رااری که تسلط الگروی ادیرپ برر سراخاارِ پیونردکای انسرانی را  یکشدتعیی  می

نوع نمراد کراتولیکی ههرانی تفسیرِ ساخااری، ادیپ را به یرک"تابشد، معاادند که برنمی
  52: 1983)دلوز و رااری،  "تدویری استی وهوهِ کشد که فراسوی کمهتبدیل می

  برا نار ِ کراتولیکی نمراداز نظر دلوز و رااری، الگوی ادیپ یک قانون مارافیزیکی )

سرکوب استی اما آیا وهود قانون در ذا  فرایشد میل است )یعشی خرود میرل اسرت کره 

آن  خواکرد ایر  قرانون را برهقانونمشد است  یا ایشکه ای  سشت روانکراوی اسرت کره می

چیزکایی که ادیپ آنهرا را خرورد و »و  یمیانِ الگوی میل ادیپ آنهازعل  تحمیل کشد؟ به
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ها و باید تفاوتی وهود داشراه باشردی اررر الگروی عمرومی میرل کمره« کشدسرکوب می

 ای در آن نخواکد بودیکشد، کیر چیز خلقانهکمیشه یک شکل کلی میل را ایجاب می
 

 فرنی و ناخودآگاهاسکیزو. 3

بره طرور روش  شودی   schizophrenia)فرنیاسکیزوباید رویکردِ دلوز و رااری به  اکشون

شود که در آن مرکزیتِ ذکشی سروژه بره ای  پدیده نوعی بیماری روانی دانساه می یعرف

فرنی یکی از اسکیزوررددی در روانکاوی فرویدی، خورد و او دچار انواع توکما  میکل می

که در بیان ماعرارف چشانپریشی یا، آنیا روان  psychose/psychosis) مدادی  پسیکوز

آمیز ی عردم خررو  موفایرتشود که نایجرهشود، دیوانگی )هشون  دانساه میرفاه می

در  قانونرپدری نمرادی  سوژه از مثلث ادیپ، و درنایجه عردم عملکررد بهشجرار مؤلفره

 رپردکره عامرل آن   castration) اخاگریساخاار روانی اوستی درواقع رویرداد نمرادی  
کا تشرکلِ واقعری نیافاره اسرت فرناسرکیزوکا و از همله در نمادی  است، در پسیکوتیک

را رر و بالابع  قانونرفرن پدراسکیزوتر، شخصِ  ی به زبان ساده125-124: 1387)موللی، 

اطاعت و تبعیت قلبی از او را رر درونی نکرده استی کمی  ناضِ ادیرپ و اخاگری )نمراد 

ی فرنی دلیلِ اولیرهاسکیزوی پدر در پدیدهنام دلوز  و تعلی  عملکرد  بارزِ سرکوب از دید

 زی ادیپرری رررر آنچرره فرویررد نِرروروسرروژهشرردن برره عشرروان برردیل خرروبی برررای اناخاب

(névrose/neurosis  دلروز و راراری،  نزد نامید رر از سوی دلوز استین ندی مییا روان

ی است که امرِ تولید فرنی ررفاً یک برآمد بیماررون نیست، بلکه کمچشی  فرایشداسکیزو

ای  نه فرایشدِ بیماری، بلکه درمانِ آن است که دلیل ارلیِ پدیدارشدنِ " برد:را پی  می
رویی اسرت کره معمروالً بره کذیان  paranoiacs) کایکای بیماررون و پارانویاکزامبی

سرربب  دتوانررفرنی[ ییی میاسررکیزوکشرردی خررودِ بیمرراری  تدررور عامرره خطررور می
تری  آ ار کشری در شک عامل پیدای  برخی از بزرگشود و بیکای عظیل رپردازییتدو

تری  شرکل فرنیایی  در کرذیانیاسرکیزوفرنیک )اسرکیزوامرر  ییی سراسر تاریخ بوده است
  synthetic )  تر لیفی )ترکیبری عشوان یک فرایشرداسای  میل را بهخود، بر ما سرشتِ ر

 عملکررد ی چگرونگیفرنیک الگوی دلوز و راراری بررااسکیزوکشدی پس فرایشد آشکار می
  ی40: 2008، )بوکان  "میل است

 نمرودسان یرک فرایشرد، به که ،فرنی را، نه یک بیماریاسکیزوبشابرای  دلوز و رااری 
مرداوم تولیرد  عملیا سرکوب،  انشد، نمودی که در آن به های عملکرددمی میل ترکیبی

پریشی یرا هشرون ، کای پسیکوز )رواندی اروالً تمام نمونهشونمایی میو خلقیت سرشت
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پردازی کردند، کرکدام به نوعی با تعلی  یا نادانِ آن را نظریه و پیروان که فروید چشان

ی ادیرپ  سرروکار دارنردب ایر  در حایارت بره عملکردِ پدر در امرِ اخاگی )تکمیل عاده

ی نمرادی ِ هطور خراص، چهرررنی برهفاسرکیزوپریشری و در معشای آن است که در روان

خرود را از دسرت داده اسرت و سررکوبگر  ، نار پردر، رری قانونِ اخاهسرکوب و رابطه

اکشرون بایرد مشرخص باشرد کره چررا دلروز ی اند اخاگی را به فرزند تحمیرل کشردتونمی

ی رسررمی روانکرراوری، یعشرری اسررکیزوفرنی را برره عشرروان برردیلی مشاسررب برررای سرروژه

ی ی قانون استب او از سلطهدانشدب اسکیزوفرن ضد پدر، یعشی ضد چهرهمی کا،کیساریک

از کای هشرون سشت روانکاوی بروز نشرانهآزاد استی قانون ی نام پدر یا کمان شدهدرونی

ی کمری  نادران در فرن را نایجهاسکیزو در فرد  hallucination)همله کذیان و اوکام

ی پردر یرا ی چهررهی دوبرارهالزم تعبیهدانشد، درنایجه درمان آن را مسعملکردِ پدر می

 انگارند:ی اخلقی و کشجارکای اهاماعی در او میکمان قوانی  مسابدانه

ی سروژه یییهای ای  دا  کیر چیز نیسرتدر پسیکوز نام پدر طرد شده و به"
کلی دور انداخاه استی او نام پدر را اررلً براور نرداردی آنچره در پسیکوتیک ای  دا  را به

ای  هایگاه بوده، قابل اعابار نبوده است ییی مارافور    اسراعاره[ پردری شکسرت خرورده 
ی خام اولیه در ایشجا بُعدِ واقع کمچون یک ماده"  ییی 143-142: 1381)کدیور،  "است

شرود ریردی بُعدِ سمبولیک پرداخت مییرِ فعل و انفعاال  بُعد سمبولیک قرار میتحت ت  
ی عشوان مرادهسرانس برهعبار  دیگرر ژوئیآیدی برهو در نهایت یک سمپاوم به وهود می

دکرد، از حرد  و شرد ِ آن کاسراه شده و تغییر شرکل میاولیه توسط سمبو  پرداخت
  ی166ها: )کمان "ررددقابل اسافاده می یشده و توسط سوژه قابل کشار  و یا حا
  کراویپریشری بره هرای تحلیرل یرا روانی روانلکان برای برخورد درمانی با پدیرده

تحلیل یا آنالیز قابل انجرام  برد، زیرا از دید اوکار میرا به  treatment) پرداخا ارطلحِ 

کرا  ررر یعشری ن نردکا )نوروتیکنیستب تحلیل فاط در مروردِ روان کاپسیکوتیکبر روی 

ای پذیر استب سروژهکا رر که در آنها پدر درونی شده است امکانکا و کیساریکوسواسی

کرد، به ایر  پرداخت پذیر نیستب بلکه باید او را کشد، تحلیلکه ای  شر  را برآورده نمی

طور کامرل مود که باواند کارکردِ اساعاریِ پدر را بهمعشی که یک دا ِ ارباب در او تعبیه ن

 پسریکوتیکواضح است که ای  اِعما ِ قدر  از سوی روانکاو بره  .درسای انجام دکدو به

فرن و اسرکیزواعاراض دلوز و رااری استی آنها در ای  مجادله بره دفراع از  شد  موردبه
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فرنی اسرکیزوخیزند: نزد آنهرا ی برمیی اخاگی پدرانهساای ِ مااومتِ او در برابرِ توطئه
 :ای  یعشی یک ناخودآراه بدیل یتجلیِ ایساادری در برابرِ سرکوب و حذف است

روانکاوی ماافیزیک خودش را داراست رر نامِ ایر  ماافیزیرک ادیرپ اسرتی و "
تواند از طری  نادی بر ادیرپ پری  بررود، بار ماتریالیسای تشها مییک انالبِ ای  ایشکه

که در روانکاویِ ادیپی یعشی با محکوم کردنِ کاربرد نامشروع سشازکای ناخودآراه آنچشان
ی معیرارش ایمانرشود، تا از ای  رکگذر یک ناخودآراهِ اساعلیی که توسط درونیافت می

 آنالیزاسررکیزورد عملیرراتی مربررو  برره آن کرره مررا آن را شررود، و شررگتعریررف می

(schizoanalysis  ی 75: 1983)دلوز و رااری،  "نامیل، بازیابی شودمی 

مخرل ی الگوی ادیرپ یافاهدلوز و رااری ناخودآراه فرویدی را به سبب هایگاه تعالی

یرا  قرانونبه ماام یک  فرارَوییابیِ خود و کمزمان با شدب ادیپ با کلیتشیبمانایی میدرون

ی کرار شرده اسرتی چرارهتبدیل به ماافیزیکِ روانکراوی  ی انسانیاز تجربه بیرونمعیار 

ی روانی و خل  مفهوم هدیدی از ناخودآرراه اسرت کره بازررداندنِ معیار به درون تجربه

ع برا در نظرر رررفا ِ تلاری دلروز از ی آن درون خودِ آن باشدی ایر  موضرمعیار و قاعده

د یک ناخودآراه که یک ماافیزیرک از یی بیشار قابل درک استب تولیرراییِ اساعلتجربه

باره با فروید مخالف نیساشد کره دلوز و رااری درای "ب الباه دکدبه آن شکل نمی بیرون
در واقررعِ امررر شررکل مسررلطِ کشجاربخشرری برره میررل در   oedipalisation) کررردنادیپی
در آن ادیرپ  ای اسرت کرهی مدرن استی آنچه آنهرا بردان اعارراض دارنرد شریوههامعه

 شود ییی آنها نخست باید یرک تبیری الی و کلی یا ههانی معرفی میعشوان یک امر ماعبه
ی میل به دست دکشد، تبییشی که نه فاط امکان تحمیل چارچوب ادیپی بره بدیل درباره

شرده از طریر ِ آنهرا از درسرای اندیشیدهکایی را که میرلِ بهمیل را، بلکه کمچشی  روش
  ی133: 2007، )اَدکیشز "کشد، توضیح دکدپی تجاوز میچارچوب ادی

 

 میل مراتب ترکیب .4

بر اساس آنچه رفاره شرد، ماشری  میرل بره عشروان ترکیرب تدرادفی و غیرقانونمشرد و 

مانرایی کشد و درونکا با یکدیگر، از الگوی میل ماافیزیکی ادیپ تعدی میخودافزای اندام

میرل در نظرر  مراتبری را بررای ماشری  کشردی آنهرامیادعایی دلوز و راراری را تضرمی  

بره معشری تولیردرر برودنِ ایر  ماشری  نیرز کسرت:  بودنِ ناخودآرراهی ماشیشیریرندمی

تولید خودِ ناخودآرراهی ایر   ،است   خاطر ماشیشی است که درحا  تولیدناخودآراه به ای
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هدیرد برا  پیونردکای تجربه از طریر  برقرراریِ یمانای بدون سوژه و درونتوسعهکمان 

بحثِ ماشی  میل و مراتب ترکیب )سشاز  میل نیز با کمی  هشبه از ب ستکادیگر ماشی 

ی ای  بحرث مسرالزم ادامهمفهوم میل، یعشی تولید و امکان اتدا ِ بدن در ارتبا  استی 

 یاست  Body without Organs (BwO)) بدنِ بدونِ اندام مفهوم طرح

 

 . بدن بدون اندام1-4

مفهوم در ذک  دارند پیچیده اما برای فهل بسیاری از مباحرث آنچه دلوز و رااری از ای  

اللفظی ایر  اررطلح نظریِ آنها ضروری استی چیرزی کره از معشرای مسراایل و تحرت

نیسرتب درواقرع  ی کاآید، رحبت از یک بدن یا ماشی  است که ماشرکل از انردامبرمی

ی پیونردبرقرارکردنِ ادامره معرف نوعی وضعیت ناتوانی یا عدم قابلیت در بدنِ بدونِ اندام

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 

مرت در برای مااو"یعشی تولید و رسارش اتداال  استب به زعل آنها  انجام کارِ ذاتیِ آن،
کا، بدنِ بدون اندام غشای مسطح، لغزنده، ما  )کدر  و ش  و رقِ خود ماشی ربرابر اندام

مشظور مااومرت علیره شرارکای پیوندیافاره، ررذاردی برهرا چونان یک مانع به نمای  می
شکل و تمایزنیافاره ی بییافاه و رسیخاه، بدنِ بدون اندام ضدِ هریانی از یک شارهاتدا 
با آنکه بردنِ بردون انردام دارای توهه شود که ی  9: 1983)دلوز و رااری،  "اندازدراه می

بردن بردون  پذیریِ ماشی  میل دارد:رای امکاناکمیای حیاتی ب است، امای مشفی اهشبه

کا و شررکل پررذیریانرردام بررا انحررل  روابررط بالفعررل و موهررود اررانیسررل، امکرران تحا 

ضدِ دی پس بدنِ بدون اندام یک کشرا فراکل میکا کای دیگر برای کمی  اندامیابیسازمان
که هلوی تداوم تولید در یک ههت و یک  معشیاست، به ای    anti-production) تولید

ریرد، یا به بیانی دیگر حردِ عبورناپرذیر یرک تولیرد مشرخص برر سازمان مشخص را می

 کرای پیونردیت  یر ضدِ تولیرد برر ترکیب" کاست:یابی مشخص انداماساس یک سازمان
(connective syntheses  کردنِ میلکا[ غیرهشسیماشی یا  کا اندام (to desexualize 

desire  وسیله تولید سطحی اسرت ماشی ، و بدی رسازی پیوندکای انداماز طری  خشثی
کشرد: کمری  ی روابرط میران پیونردکا را  برت میپیوندکا، شبکه که به های تولید خود

آنالیز اسرکیزوخوانشد ییی کششده است که دلوز و رااری آن را بدنِ بدون اندام میسطحِ  بت
تری  معشرای واژه تورریف در عرام« کااندام»  assemblage) چیش ِسانِ برکلبدن را به

کرل   locus) نیرو و موضرعی ییی کااندام شدنِ یافاهرپای اندامپابه کشدییی درنایجه بدنمی
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ند از ایشکره توازدایی دارد رر یعشی کمان ضدِتولید یا بدنِ بدون اندام رر که میبرای اندام
-28: 1999، )کلنرد "ی معی  برای کمیشه پابرها بماند، هلوریری کشدیافاگریک اندام

بردنی اسرت کره  بردون انردام، یرک نیررو یرا موضرع درون کرر به ای  ترتیب بدن ی 29

 کا را در درونانفدرا  پیونرد انردامکا کمزمران نیرروی استی کر ترکیبِ اندام یافاهراندام

 یخود داراست
 

 ماشین پارانویاک :. ترکیبِ پیوندی و ترکیبِ انفصالیِ میل2-4

کرودک از  مکیردن، شیر ف ماشی  میل و بدن بدون اندامدلوز و رااری برای توری مثا 

شودی برخلف تدور فرویرد، شیر تشکیل می مکیدنی مادر استب ماشی  میل برای سیشه

یک کلِ دیگرر  عشوانبهعشوان یک کل به مادر میل، کودک بهامرِ از دید دلوز و رااری در 

خوردب به عبرار  شود، بلکه فاط بخشی از کودک به بخشی از مادر پیوند میمادل نمی

 ی هزئریبلکه یرک ابر ه ی مفاودهطلبد نه یک اب هودک میرزی، آنچه کودیگر، در میل

(part -partial- object   استی دلیل ای  ت کید آن است که میل از دید ای  دو فیلسوف

 ، بلکه یکسره ترکیبی و تولیدی طور اولیبهنه مباشی بر فادان )یا الاقل مباشی بر فادان 

)ادکیشز، ایگاکی  انوی دارد ی تولیدیِ میل هی میل و فادان نسبت به هشبهاستی رابطه

ی کودک در اتدا  بخشی یا اندامی از بدن خود )دکان  بره بخشری از بردن  133: 2007

آیا کر چیزی که کرودک برا آن تمراس " دکد:مادر )سیشه  یک ماشی  میل تشکیل می
رریح بگوییل، ؟ ییی والدیش  است  representative) یعشوان بازنمایشدهکشد، بهبرقرار می

عشوان چیرزی هردا از بردنِ او تجربره ی مرادرش را برهکرودک سریشهطور نیست که ای 
 کشدی بلکه سیشه چونان بخشی از یک ماشی  میل مادل به دکان خودش وهرود داردمی
)دلروز و  "کششردی هزئری کریر چیرزی را بازنمرایی نمیی یک ماشی  میل و یک ابر هیی

 زنمررراییِبا»ی فرویررردی شرررد  مخرررالف فرضررریهبه آنهرررا ی 47: 1983راررراری، 

(representation  ی کسراشدی سریشه« مادرِ مفاوده توسط اشیای محریط بررای کرودک

امی اسرت کره در ی هزئی بدون کارکردِ بازنمرایی اسرت و رررفاً انردمادر فاط یک اب ه

کشدی چیرزی کره اولویرت دارد را تولید می شیرنوشیمیل  تماس با دکان کودک، ماشی 

ورزی شررکت کایی کره در میرلکا یا سروژهخودِ شیرنوشی و ماشی  آن است و نه انسان

ر میل حضور دارد، تعریف عشوان فعا  مایَشاء که مادّم بر ادبیا  دلوز سوژه بهدکششدی می

 د:زنپیوندکای  را خودش میشیرنوشی خودفرمان ماشی ِ  شودینمی
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ای است که برای کرر کای پیوندیتا آنجا که بدن بدون اندام حدی بر ترکیب"
رسلدی در مورد کرودکی کره پذیرند، بدن بدون اندام ای  پیوندکا را از کل میبدنی امکان
شود که به هریان شیر از سیشه به ی مادر آویخاه است، نه تشها اتدالی ایجاد میبه سیشه

طور تشاوبی کشگرامی کره کرودک بلکه کمچشی  ای  هریان بهدکد، دکان امکان وقوع می
ییی  شرودبَررد، قطرع میشده در دکران[ را فررو میکشد و شیر  همعمَکیدن را ماوقف می

ی حدود بدنِ کرودک نوبه خود باید باز درنایجهالباه فروبردن ماشی  دیگری است که به
« ماشی  میرل»کا را و قطعِ اتدا  تشاوبیِ برقراری قطع شودی دلوز و رااری کمی  چرخه

 ی 134-133: 2007)ادکیشز،  "نامشدمی
اکمیت ای  بدنِ بدون اندام در ای  است که با رسست اتدرا  )قطرعِ عمرل مکر   

برد )اتدرا  دکران بره امکان تشکیل ماشی ِ میل بعدی، یعشی ماشیشی که شیر را فرومی

کشدی ای  ماشی  نیز با رسیدن به حد میل، یعشی بدنِ بدون انردام و ییی  را ایجاد می حل 

شرود و دوبراره ماشری  میرل بعردی شده در دکان  مشفدرل می)فروبردنِ کلِ شیر همع

دلروز در عملکرردِ ماشری  میرل، ایر  دو  شودی)اتدا  مکشده دکان به سیشه  پدیدار می

ا کره بره اتدرا  )مکر  شریر از ر  synthesis of desire) ی مامایزِ ترکیب میلمرحله

شروند، ، قطعِ فروبردن  مربرو  میمکیدنسیشه، فروبردن شیر در کام  و و انفدا  )قطع 

 connective synthesis – disjunctive) ترتیب ترکیربِ پیونردی و ترکیرب انفدرالیبه

synthesis  آیشردی کمچشری  نامدی بدیهی است که کر دو مرحله الزاماً پری  میمیل می

 دنِ بدون انردام را ماشری ِ پارانویراکی میان یک میل و حدِ آن در بدلوز و رااری رابطه

(paranoiac machine  ای از میل است کره هماشی  مرتبای    134)کمانجا: نامشد می

آنکه کشوز ای  قطع را تحا  بخشیده باشدی درواقع  قطع رابطه است، اما بی اساساً در پی

میلی از پیوند، اما نراتوانی از )یرا عردم شرجاعت ی بیماشی ِ پارانویاک مارادف با مرحله

پارانویراک  فررد مبرال بره پارانویرا[ کرلِ " ست:اافی برای  رسستِ پیوندکای ماشی  ک
کشرد و خواکران دفرع کای میرل را چونران تهدیردی تجربره میسازوبرگِ عظیل ماشری 

ی پیوند ماشی  درواقع ماشی  پارانویاک نه امکان ادامهی   35: 1999)کلند،  " آنهاست

برای تحا  پیوندکا  با فسخ پیوندکا حدِ بدنِ بدون اندام دکد کهدکد و نه اهازه میرا می

فرن اسکیزو نیروی هوشانکای نو ایجاد شودی درست در ماابلِ ای  پدیده، خودِ ماشی یا 

 اسکیزونامشد، قرار داردب می  schizo)اسکیزو )شیزو طور مخفف یا آنچه دلوز و رااری به

ا برر روی حرد )بردن بردون انردام  کشد و آنها رکر دو نیروی هذب و دفع را تددی  می
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های آنکه دفع شروند یرا رررفاً کای پیوندی بهترکیب"، اسکیزوکشدی در موردِ اعما  می
شوند و به عمرل کرردن شان  بت شوند، دوباره به ایفای نا  ررفاه میمحدوال  نهایی

را ترا شران کرای انفدرالی آن انشعابا شوند کره ترکیبروی بدن بدون اندام رمارده می
پس پارانویا نمود انجماد در واقعیت موهود   ی36-35)کمانجا:  "کششدنهایت تکثیر میبی

کرر ماشری  میرل معری  )بودن  و اسکیزوفرنی نمود خلقیت و درررونی )شدن  استی 

برد که بدنِ بدون اندام با شکسا  آن وضعیت را بررای نوعی از تثبیت کویت را پی  می

ی کشردی کشگرامی کره بردن بردون انردام اهرازهی هدید فراکل میکاامکان ایجاد ماشی 

 شودیدکد، ماشی  پارانویاک تولید مینمی پیوندافزایی یک ماشی  میل را
  

 گر، ماشینِ عَزَب: ترکیبِ عطفیِ میل و رسوبِ سوژه. ماشین معجزه3-4

رفاه بدن بدون اندام را به تسرخیر و کراربریِ میل رفاه رغل مااومت ماشی  پارانویاک،به

شکلی هرادویی پیونردکای شود و درنایجه بهآورد و روی سطح آن مشاشر میخود درمی

کشدی دلوز و رااری ای  رابطه نوپیونردی میران میرل و هدیدی روی ای  سطح ایجاد می

  miraculating machine of desire) ررررِ میررلبرردنِ برردونِ انرردام را ماشرری ِ معجزه

بدنِ بدون اندام اکشون " بشا به نظر آنها در ای  مرحله:  ی134: 2007کیشز، )ادخوانشد می
دکردی کشد و آن را به خرودش اخادراص میزند، آن را هذب میتولید چشگ میربه میل
یک ماشری ِ هاذبره اکشرون هرای  چسبشد یییبدن بدون اندام میکا اکشون به ماشی راندام

بر ماشی  پارانویاک رر که تواند بگیرد: یک ماشی  معجزهریرد، یا میماشی  دافعه را می
بشابرای  پرس از ماشری  پارانویرا، ماشری ِ ی  11: 1983)دلوز و رااری،  "ریردپیشی می

رسد که میل را روی سطحِ بدنِ بدون اندام فعا  کشرد و امکران ترکیرب میسر رر معجزه

پیوندی هدید را فراکل سازدی اما دلوز و رااری یک ترکیب یا سشازِ سوم کل بررای میرل 

سروژه و آغرازررِ فهرل آنهرا از ی ماشی  میرل تری  هشبهریرند که درواقع مهلدرنظر می
یر  اسرتب در ا  conjunctive synthesis of desire) اسرت و آن ترکیربِ عطفری میرل

تروان استی می  reflexive) رور ِ بازتابیی میان میل و بدنِ بدون اندام بهمرحله رابطه

ررر و معجزه کی کشمک  میان دو ماشی ِ پارانویاچشی  پشداشت که ای  ترکیب نایجه

استی روی سطح بدنِ بدون اندام کشمک  هدی میان دو ماشی ، یا دو ترکیبِ پیونردی 

ود را روی تولید میل خر" هانبیِ ای  ترکیب است: سوژه محدو  و انفدالی هریان داردب
کشردی انررژی می یافاهرمیان پیوند و انفدرا ، اندام از طری  تش  سطح بدن بدون اندام

ی آشرای شرود، یرک ناطرهای که با ای  تش  خلر  می  residual energy) ماندهباقی
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تولیرد  یهمانردنامشدی پس سوژه یرک باقیکشد که دلوز و رااری آن را سوژه میتولید می
ای اسرت   point of retrospection) نگرریی پسمیل است و نه عامل آنی سوژه ناطه

دلوز و راراری، کراملً مروازی برا وحرد ِ «ی ای  م  کسال»توان اعلم کرد که از آن می
ای براز «کشلم  احسراس مری»اساعلییِ ادراک نزد کانت، ترکیب عطفی میل را چونان 

ماشری ِ »بطه میران میرل و حردِ آن را یابشد که ملزم تمام ت  را  ماستی آنها ای  رامی
ب است، زیررا محدرو  زَنامشدی ای  ماشی  عَمی « celibate machine) هُفت عَزَب )بی

: 2007)ادکیشرز،  "کشد، چیزی هرز مدررف نیسرتماشی  میل است، یا آنچه تولید می
 ماردمبر میل نیست، اما خرود را  مادمکررز  سوژهدرواقع در نظر دلوز و رااری، ی  134

ررور  رر است کره بهی تش  میان دو ماشی  پارانویاک و معجزهانگاردی سوژه نایجهمی

 کشدمانده از ای  تش  رسوب میقییک انرژی با
 

 شدنی قانون: متافیزیکِ . دلوز و ناکامی در حل مسئله5

ی فرویردی یرک زیرا برخلف سروژه شود،نامیده میهفت  ای  سوژه عزب )مجرد یا بی

شرود و تولیرد نمیدیگرری ورزی به داد ادیپی نیست، به ای  معشا که از طری  عش برون

ی تر ای  سوژه ساخاار خانوادری نرداردی امرا نکارهکشدی به زبان سادهالباه تولید کل نمی

ی مرتبرهمهل ای  است که ای  سوژه در حکرل یرک مرازاد انررژی از تاابرل و سرایز دو 

در ایر  تاابرل، پارانویرا نمرودِ مانردی مافاو  میل، یعشی پارانویا و اسرکیزوفرنی براقی می

است و اسکیزوفرنی تجلیِ تغییرر و ناپایرداری یرا کسای )بودن  واقعیت موهود یا کمان 

توانرد معشای ای  ادعای دلوز آن است که مادار اضافی انرژی میی شدن )ریرور  کمان 

رر و درواقع باید رر در یک پیوند هدید مدرف شودی به عبار  دیگرر ماشری  پارانویراک 

ی پیوندی )اتدالی  را مدرف کشرد و یرک کلیرتِ تواند تمام انرژیِ میلِ مرتبهکررز نمی

برقرار رردن با اندامی بیرونی )چیرزی در  تمام و کما  بسازد که کیر مازادی برای پیوند

شود، کرقدر کرل در یک کلم شدن کمیشه بر بودن پیروز میههان خار   نداشاه باشدی 

برر  افزونرهکمیشره یرک در برابر آن برای حف  واقعیت موهود مااومرت کشردی بودن که 

پیونرد بیابردی کوشد تا با محیطِ بیررون اررانیسرل ماند که میاررانیسلِ موهود به ها می

ی عشوان هریران نهفارهی مروردنظر دلروز را برهوقفهبیشدنِ دقیااً کمی  مازاد است که 

، درررونه شدن یا چیزی دیگر شردن، کمیشره وهرود دارد، شدندکد: واقعیت نشان می

ی کسای درماام یک اررانیسل کمیشه مازادی برر خرودش یافاهی تعی چون کر مرحله

کره بررای دفراع از کلیرت و  پارانویراکوند با چیزکای دیگرر اسرتی دارد که به دنبا  پی
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شرودی درنایجره هشگد، کررز به مهارِ ای  افزونره موفر  نمییافاگی اررانیسل میتمامیت

کرای ظراکری پارانویرا، پیرروزی نهرایی و واقعری برا کا و پیروزیی کشمک رغل کمهبه

اسرت کره برر قرانون اقعیت موهود کمران ابزار پارانویا برای دفاع از واسکیزوفرنی استی 

شمو  بر یرک کرل اسرت، کلیت مورد ادعا حاکل است: قانونی که مدعی حاکمیت ههان

کشد کمی  مازادِ انرژی را اخاه کشد و مجموعه را در یرک الگروی واحرد درواقع سعی می

محبوس کشدی برخلف تدور فروید، دلوز معااد است کره پیرروزی نهرایی نره برا قرانونِ 

دارد رر بلکه با کمی  مرازاد انررژی اسرت کره رر رر که کلیت و پارانویا را برقرار میخاها

را تحار  سربب درررون شدن کشد و شود و قانون را لغو میسرانجام بر اخاگی چیره می

ی آن توهه کشید که سوژه یک سوی ای  هشگ نیست، بلکه خرودش در نایجرهشودی می

عشوان فاعلِ تحرولی کره به قبل ازشود که دچار ای  توکل مییِ مازاد ژشودب انرتولید می

شرود، درنایجه شکست ماشی  پارانویاک و تجدید پیوندکای ماشری  هدیرد حاررل می

که سوژه تشها پس از ای  شکست ایجاد شرده اسرتی پرسر  وهود داشاه استب حا  آن

ه عبرار  دیگرر کشرد؟ برای  است که چه چیزی تولید کمیشگی ای  مازاد را تضمی  می

ی خود سوب کایویاه را بره عشروان یرک هعرل سایزانهدلوز که در آغاز سفرِ فلسفیِ سوژه

ی غرب انگاشاه و یکی از اکداف ارلی حرکت خود را آلیسای در فلسفهماافیزیکی و ایده

ی امثا  اسپیشوزا و نیچره ررر اعرلم کررده حذف ای  انگاره از فلسفه رر در تکمیل پروژه

کشرد و آن را نره فاعرل بلکره محدرو  ا آنکه نهایااً ارالت سوژه را به پرسر  میبود، ب

رذارد: چرا اررر نره خرودِ سروژه پاسخ مییابد، اما پرس  دیگری را بیفرایشد واقعیت می

شمو  و کمیشگی است؟ بره بیران دیگرر شراید چشی  ههانسوژه بودن، ای توکل الاقل 

شمو  برودن و رد کرده باشد، اما در نهایت امر ههان دلوز تادمِ مشطای و زمانی سوژه را

بودن آن را، ولو در حکل یک توکل، رد نکرده استی آیا کشوز و بررخلف نیرت دلروز، کلی

 کشد؟کست که توکل را ههانی می قانونیکشوز 

کشرد، کمران اسرت کره شمولی را حفر  میدر حایات قانون ناپیدایی که ای  ههان

کشدی بررای درک ایر  ی اسکیزوفرنی بر پارانویا را تضمی  میر شدهپیروزیِ از پی  مادّ

 ی مازاد انرژی توهه بیشاری کشیلیمشکل نظریِ دلوز خوب است به ساخاار تولیدکششده

آورد، هوشیدن آب است: کشگامی کره مارداری مثالی که ادکیشز برای توضیح موضوع می

اسرت  آب مدرداق بردنِ بردون انردام، ای  آب درون یک ظرف به حالت عادی قرار دارد

شود، وضرعیت حرکرت و سرکون )کماری  شد  در آن است ی وقای به آن ررما داده می
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دیگر )یک بدنِ بدون اندام دیگرر ،  رود تا به یک حدد و میکشذرا  آن آغاز به تغییر می

ان شود، بلکه مینزدیک نمییعشی حالت بخار برسدب اما آب به طور خطی به ای  وضعیت 

کشد، چیز در برابر ای  تغییر می قبل از ررمادکی ررمادکی به آب و مااومای که وضعیت

بره   heat conduction) شودی وضعیای کره در آن رسران  ررمراییهدیدی پدیدار می

کره ررمرا از کرر های آن، یعشری برهشودتبدیل می  heat convection) کمرفتِ ررمایی

گالی )هرم واحرد خاطر کاک  چتر بهی کشاری مشاال شوند، ذرا  ررمی آب به ذرهذره

 ،آیشرد و درنایجره ذرا ِ سرردتر بره پرایی حجل  خودشان به سمت باال به حرکت درمی

در کمری   کششردیحرکت می ،شودسوی کف ظرف که ررما از آنجا به ظرف مشاال میبه

ررر دیرده رسان  به کمرفت، تاابل ماشی  پارانویراک و ماشری  معجزه رذار از وضعیت

ی آب تا وضعیت اولیه خواکدمییاک در برابر ترکیب پیوندی میل، شودی ماشی  پارانومی

خشثرا  دن آب به علت کمرفت و کمزمان عمل نیررویبا به حرکت در آم اما را حف  کشدی

ریررد: ررمرا آب ی میان دو ماشی  شکل مشخدی میی رران  در برابر آن رابطهکششده

تر و درنایجره ظررف دوبراره کمری خشرکدارد، اما وقاری در براالی را به باال رفا  وا می

قررار  قربلً آورد و آبرران  آن را بار دیگر به سمتِ کف ظررف مریشود، تر میسشگی 

ی کلری آب در راند و ای  چرخرهه باال میررفاه در پایی  را که ررم و سبک شده است ب

 چرخشری ترتیب ررمای  خطی بره رمرای بدی  یابدیدر حا  ررمای  ادامه می ظرف

شودی در حالت تعاد  میان دو نیروی ررمایشی و ررانشی، یعشری در شررایطی تبدیل می

شرودب که ررمای داده شده به ظرف  ابت نگه داشاه شود، یک وضعیت پایدار پدیردار می

شرود، بلکره   مشجرر نمیآرام باالتر برود، تعاد  ررفاً به یک اخرالچه دما آراماما چشان

تر کای کوچرکآب بره زیرچرخره ی کلریودیشامیرک، چرخرههدیدتر ترم طب  کشفیا 

ی کلی و سراسری آب در ظرف، های خرود را بره شودب به عبار  دیگر، چرخهتجزیه می

هدیردی مشاارل  دکد که انررژی را بره شرکلکوچک می  vortice) تعداد زیادی پیچک

ی امانهی انرژی در کل سرماندهی یک مازاد یا باقیکا نایجهکششدی پیدای  ای  پیچکمی

هدید دما )افرزای  نیرروی حرارتری  استی ای  انرژی که به علت افزای آب و ررمای  

نسبت به رران   ایجاد شده است و درنایجه تعاد  پیشی  را بر کرل زده اسرت، توسرط 

ها ی انررژی برهشودی درواقع ای  کمان ماشی  عزب است که نایجرهکا مدرف میپیچک

ررر  اسرت کای دیگرر )پارانویراک و معجزهکش  ماشری مانده یا رسروب کررده از بررکل

 ی 135 :2007دکیشز،)ا
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کش  میران بررکلحاررل از  خوردن وضعیت تعاد ِکلی بهبیشیل که سوژه نایجهمی

ی انررژی رر، یا پیوند و انفدا ، است که در ا ر یک افزونهکای پارانویاک و معجزهماشی 

ر مارامِ باید مدرف شود و درنایجه سروژه فارط د شودی ای  انرژیغیرمشاظره پدیدار می

تر که هرایگزی  هریران کای کوچکدر قالب شکل هدید حرکتِ آب )پیچکآن  مدرف

 مرازاد کشرد، امرا از موضرعمعشا داردب سوژه تولیرد نمی اند سراسریِ آب ررم و سرد شده

ی کار دلوز دنبالهای که ادکیشز در نکاهانگاردی می« م  کسال»انرژی خود را مولد و یک 

کرای کشد، قانونمشدی خود ای  رویدادکاستی مثلً در کمری  مثرا  قانوناز آن غفلت می

کِشد ، انبسا  ناشی سوی پایی  میناپذیری چون رران  )که اهرام را بهههانی و تخطی

شود  و ییی برقرار کساشدی مازاد انرژی مروردنظر از ررمادکی )که موهب کاک ِ چگالی می

ی ایرر  قرروانی  قابررل درک نیسررتی درحایاررت توفرر  نهررایی شررائبهدون عملکرررد بیبرر

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 

مانا، بررخلف خودرسار و پیوندافزا و درون عشوان یک ماشی استی تبیی  دلوزی میل به

نشده ی او، کمچشان مشرو  و مشو  به وهود یک قانون بیانی اولیهسایزانهادعای قانون

، فیلسوف فرانسوی، در نادی بر یکری   Jacques Rancière) ماندی ژاک رانسیِرباقی می

ی کشرد، الباره در محردودهکای ادبی دلوز تا حدی بره ایر  حایارت اشراره میاز نوشاه

 کای کوتراه کرمران مِلویرلادبیا ی او در ناد خود برر خروان  دلروز از یکری از داسراان

(Herman Melville  رر داساانِ محررّری  محرّر بارتلبینام نویس آمریکایی، به، داساان

دکل که ای  کار ترهیح می»روید که به کر درخواست یا فرمای  راحبکار خود فاط می

خوانرد ترا وز نهایااً شرکلی از پردر را فرامیکشد که پدرسایزی دلرر یادآوری می« را نکشل

 ههان اسکیزوفرنیک او را برقرار نگاه دارد:

کا دارد، نره چشرمی بررای خواندنشران، نره پدر که نه دسای برای رشوده نامهرآن خدا"
دکانی برای حرف زد  یک پدر بدون اندام[ ییی پسرش  بارتلبی، قهرمان داسراان ملویرل[ 

آن هملره باشرد، بگویرد کره او، پردر « تجسرد»همله را بگویرد و  را فرسااد تا فاط یک
دکد، او اندامی ندارد تا ترهیح دکد ییی ، پدر اسکیزوفرن، کیر چیز را ترهیح نمی«خوب»

پرس  به های پدر قانون است ییی او  بارتلبی، پیامبرِ خردای مسئله نشاندن ای  پدر روان
رردد ییی بایرد از طریر  آنارشری ان برازمیاز آن ههر« با چشمانی سرخ»اسکیزوفرن[ که 

عظیل کسای، به مدد قانون بیابان، در برابر قانون که  پدران بایسرادب امرا عرلوه برر آن 



 شدن یزیکِو بازگشت قانون در متاف یلدلوز: م /114

باید ای  عدالت را به چیزی دیگر بد  کشرد، ایر  آنارشری را بره اررل بشیرادی  ههرانی 
 ی 139-138: 1389 رانسیر، "ی الگویی افلطونی در د  داردعادالنه بد  کشد که نطفه

ی رانسیر به هایگزیشی پدر که ، قانون، با پدر اسکیزوفرن بیانگر کمی  بررآورد اشاره

ر وضرعیت  بودنما از پیدای  ماشی  عذب است: یک خدای هدید که به های کسای یا 

کشرد، پشرت و پشراه پیرروزی و دررررون شردن را تضرمی  می« شردن»هاری امور ررر 

ررور  شرارش یرک مرازاد انررژی تجلری ارانویا اسرت کره بهکمیشگی اسکیزوفرنی بر پ

کای فیزیکی بیهوده نیستب اما او درنظرر یابدی اساعانت مافکر دلوزی، ادکیشز، از مثا می

شرمو  ریرد که تولید مازاد انرژی در مثا  هوشیدن آب مشررو  بره قروانی  ههاننمی

وز از داسراان برارتلبی را در فیزیک استی به کمی  دلیل است که رانسیر بشای خوان  دل

یابد کره برار نیچه، بر یک ماافیزیک هدید اساوار میزرتشت ی عشایا  به نیچه و ادامه

 ی رویا ای  120کشد )کمانجا: ی مرکزی مییا چهره« قهرمان»دیگر داساان را واهد یک 

به کمان قوانی  خاص خود را دارد که  بودندر برابر ماافیزیکِ کلسیک شدن ماافیزیکِ 

ساز کساشدی ماشی  میل دلوز که بشا برود در بخ  و کلیتکششده و قطعیتمیزان تضمی 

شمولیت ارائه کشد، خرود بره بخ  و فارغ از ههانبرابر الگوی عمومی ادیپ بدیلی رکایی

 کششدیوضوح واهد عشارری است که رسارش افای آن را به طور ههانی تضمی  می
 

 . نتیجه6

شرمو ، سبب تحمیل یک قرانون ههانفرویدیِ میل بهردلوز ت کید دارد که الگوی ادیپی

کشرد کره در ورزی را وادار به تبعیت از یک شکل مشخص مییعشی اخاگی، به سوژه میل

آن او به دنبا  هبران یک فادان یا از دست دادری ازلی اسرتی درواقرع قرانون و فاردان 

ریری رِ کلرری میررل کسرراشد کرره امکرران شررکلی یررک سرراخاا)سررلبیت  دو هشبرره

کششدی او در طرح بدیل خود بررای میرل، آنچره کای دیگر میل را مسدود میبشدیرور 

شرمو  را کشرار رر ههاناخاه قانونشود بر آن است تا وهود یک خوانده میماشی  میل 

کای انردام ی روابرطبگذارد و فرایشد میل را بر اساس پدیدارشدنِ تدادفی و پیشرامدرونه

مادل به یکدیگر تبیی  کشد و به ای  ترتیب کل بر ایجابیت و زایایی میل ت کیرد کشرد و 

کره دیردیل ماندراری میل کشار بگذاردی امرا چشانسود درونکل کرنوع قانون بیرونی را به

ای برر دلوز اررچه پرتوکای تازه و برانگیزانشده  anti-universalism) باوریای  ضدکلیت

 شردناندازد، اما نهایااً با هاودانگی بخشیدن به فرایشد میل میرروانکاوی و پرس  سوژه

دوباره نوعی ماافیزیرک را  دکی به آن در کشمک  میان بودن )کسای  و شدنو اولویت
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شرکلی مابعردالطبیعی پیرروزی دارد که در آن یک قانون نارفاه و فرموله نشده بهبرپا می

 کشردیاقعیت موهود )پارانویا  را تضمی  می)اسکیزوفرنی  بر بودن یا کمان و شدنحامیِ 

ی دلروز نهایاراً مانایی میل در نظریهبه سبب وهود کمی  ماافیزیک است که طرح درون

شرمو  هدیرد، پردرِ اسرکیزوفرن، قانونِ ههانررسد و او با احضار یک پدربه نایجه نمی

تفوق حامری ید، ای  پدرِ هدکشدی کمچشان یک نوع خاموش کلیت را به میل تحمیل می

را در قالب یک مازاد انررژی کره تحرت کرر شررایطی از اررانیسرل بیررون  شدن بر بودن

یرک شردن ی دلروز، از کشد و به کمی  دلیرل بررخلف ادعرای اولیرهضمانت می زندمی

  سازدیناپذیر و تحت حاکمیت قوانیشی ازلی و بیرونی میماافیزیک تخطی
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