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ماالبو فیلسوفی الجزایري تبار است که هنوز از  اسطوره ي زمان گمشده سخن می گوید . او که رد تروماهاي 

تاریخ دردناك استعمار الجزایر بر جان و روحش حک شده است، با احساساتی ژرف از وطنش می گوید،  در 

بزرگ از دست داده اش تالش دارد که گورستان هاي گمشده عزیزان خود را می جوید و در نوستالژیاي مادر

یکبار دیگر انسان شکست خورده را از اسارت متافیزیک غرب درآورد. او تالش دارد با نقد تاریخ فلسفه و به 

  مدد دانشی نو، پایه هاي فلسفه ي تازه اي را بنیان نهد. 

  

بو رخدادي سرنوشت ساز است. دیدار با ژاك دریدا فیلسوف پساساختارگراي فرانسوي الجزایري تبار براي ماال

در حضور او  غیاب را در می یابد و لرزه بر اندامش می افتد. اندیشه ي دریدا بر فلسفه ي او تأثري شگرف می 

گذارد.ماالبو در خوانشش ازنیچه درمی یابدکه چگونه اتوبیوگرافی یک فیلسوف از خلق مفاهیمش  جداناشدنی 

وعه اي از تصادفات تجربی نمی باشد .اسپینوزا فیلسوف بزرگ دیگري است و بیوگرافی یک فیلسوف صرفأ مجم

است که ماالبو را شدیدأ تحت تأثیر فلسفه ي خود قرار می دهد. ماالبو از او باشکوه تمام یاد می کند و یک 

 اسپینوزیست می شود .  اسپینوزا  را پروتونورولوژیست می نامد و هستی شناسی اسپینوزا را یک هستی شناسی

تاثیر و تاثر تک آوایی با فاعلیت درون ماندگار می داند. او  اسپینوزا را نخستین فیلسوفی می داند که با نگاه 

ایجابی خود، احساسات و هیجانات را  به عنوان هستی فعال و واقعا موجود انسان در نظر گرفت چرا که اسپینوزا 

حساسات نیست و احساسات در واقع، احساسات بر این باور است که هیچ سوژه ي فردي خاصی مکان این ا

طبیعتند . ماالبو همچون نیچه که اسپینوزا را می ستود و او را یک پیشکسوت غریزي می دانست از یافتن و ادراك 

اندیشه ي او شادمان بود.  برگسون نیز اسپینوزا را می ستود تا آنجا که بر این باور بود که هر فیلسوفی دو فلسفه 

سفه ي خودش  و  فلسفه ي اسپینوزا .  همچون ماالبو، انیشتین  هم به فلسفه اسپینوزا عالقمند بود چرا دارد : فل

ذات هستی قدرت است ، قدرتی بر پایه "که اسپینوزا هم به قدرت درون ماندگار هستی باور داشت و می گفت 

بو از او نیز تأثیر فراوانی پذیرفته است، داماسیو  که ماال "ي تاثیر و تاثر حاالت هستی که همان احساسات هستند .

او را بنیانگذار دموکراسی غرب می داند و بر این باوراست که غرب  وامدار   "در جستجوي اسپینوزا"در کتاب 

میالدي مزار اسپینوزا را در شهرك راینبرگ ، نزدیک شهر الهه  یافت و  2000اوست . داماسیو در جوالي سال 

ژیل دلوز نیز اسپینوزا را فیلسوفی فوق العاده   "مراقب باش .  "تعجب او را بر انگیخت:سنگ نبشته ي مزارش 

بزرگ می دانست . ماالبو در حیطه ي دانش نوروبیولوژي و سلولهاي بنیادي تحت تاثیر آنتونیو داماسیو و لودو و 

نات و احساسات در بخشی سولمز و پنسکپ می باشد . مطالعات و تحقیقاتی که به دقت نشان می دهد که هیجا
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از سلف که پروتوسلف ( نفس آغازین ) نامیده می شود جایگاه و فونکسیون قدرتمندي دارند و استمرار و 

  پایداري هستی موجود را دوام و بقا می بخشند . اسپینوزا این تالش براي بقا را کوناتوس می نامد . 

. او با تسلط بر دانش زیست شناسی مغز و سلولهاي بنیادي کاترین ماالبو  ماالبو یک فیلسوف نا به هنگام است 

و با نگاه فلسفه ي قاره اي از  ایده ي نوروپالستیسیتی مفهومی هستی شناسیک آفرید و اونتونوروبیولوژي را بنیان 

و  نهاد . پالستیسیتی یا انعطاف پذیري مغزدر روح خود واژه ایست دکانستراکتیو که با هر گونه فرم مادي  سفت

  سخت و کلیشه اي تناقض دارد. 

پالستیک به لحاظ تبار شناسی واژه اي یونانی به معنی قالب ریزي کردن است.مصداق ماده ایست که از خودش  

شکل می گیرد و به خودش شکل می دهد و مقاومت می کند  . قدرت شکل گرفتن مانند گل رس و قدرت 

ستیک است . صحبت درباره ي انعطاف پذیري مغز همزمان شکل دادن مانند هنر هاي پالستیک یا جراحی پال

فکر کردن به مغزیست که قدرت شکل پذیري  و شکل دهندگی دارد . پالستیک ماده منفجره ایست که از 

نیتروگلیسیرین و نیترو سلولز ساخته شده و ماده انفجاري است . لذا پالستیسیتی انعطاف پذیریست بین دو انتها 

خریب آن شکل . این به آن معنی است که مغز پالستیسیتیک اساسا ارگانی متمرد و گریز پاست: : شکل پذیري و ت

سرپیچی از  فرم  هاي ثابت ابدي  و امتناع از تسلیم در برابر یک الگو . در طی زمان مغز را با استعاره هاي 

قتی باز پخش می کند که آیینه تکنولوژیک زمانه توصیف کرده اند به منزله دستگاهی که تحریکات را با همان د

  نور را .

ایده ي انعطاف پذیري مغز چنین برداشتی را فرو می ریزد. این ماشین یاد می گیرد که خود را متفاوت و باز 

  سازي کند . 

انتونوروبیولوژي در حقیقت هستی شناسی تفاوت است نه هستی شناسی تضاد دیالکتیکی . نوروپالستیسیتی 

ترجیح می دهد . کاترین ماالبو  هم بسان نیچه معتقد است انسان همانی می شود که هست :  رخداد را بر قانون

. دگرگونی هاي جسمانی و روانی فقط استمرار همیشگی هویت را "بین واپسین انسان و فراانسان پلی است  "

. آنها هرگز در هویت وقفه تقویت می کند، آن را تقلید یا تثبیت نمی نماید اما هرگز با آن مخالفتی هم نمی کند 

اي ایجاد نمی کنند .با این حال این تمایل تدریجی و مالیم بیولوژیک و اگزیستانسیل که فقط می تواند باعث 

دگرگونی سوژه به خودش شود ، قدرتهاي پالستیسیتی این هویت را رفع نمی کنند . قدرتهایی که در زیرین ترین 

نهان زیر پوست لطیف موجودي به مقصد مرگ سکنی می کزینند . به علت  پوسته ي ظاهرا آرام همچون دینامیتی

تروماهاي جدید و گاه اصال به هیچ دلیل مشخصی مسیر انشعاب می ابد و شخصی جدید، بی سابقه نسبت به 

شخص سابق به زندگی می اید و سرانجام همه فضا را پر می کند . شخصی غیر قابل تشخیص که اکنونش ناشی 

اش نیست و آینده اش به هیچی که می اید، یعنی به یک ابتکار مطلقا اگزیستانسیال پناه می دهد: فرمی  از گذشته
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زاییده حادثه ، زاییده شده با حادثه ، فقط یک نوع حادثه ، یک نژاد عجیب . هیوالیی که خیالش با هیچ نابه 

ه واسطه ي شکافی عمیق، باز شده در یک هنجاري ژنتیکی هم قابل تبیین نیست . موجود جدید براي دومین بار ب

بیوگرافی وارد جهان می شود . ماالبو  می گوید در نظم عادي اشیاء زندگی ها همچون رود جریان دارند که بدون 

هیچ علت مشخص، بدون هیچ سیر پنهانیکه بتواند طغیان یا سیل را تبیین کند، گاهی از بسترشان بیرون می جهند: 

ر عادي و فرمی جدید از حرکت هستی . این زندگی ها پالستیسیته انفجاري تلقی می شوند رخدادي ناآگاه و غی

. در علم ، پزشکی ، هنر و پداگوژي، داللت هاي ضمنی اصطالح پالستیسیته همیشه مثبت است . پالستیسیته به 

  موازنه بین شکل دهی و شکل پذیري اشاره دارد . 

آیا زمانی خواهد  "ولوژي ماالبو  گویی پاسخی است به پرسش نیچه : هستی شناسی ماتریالیستی اونتونوروبی

این هستی شناسی ماالبو  با نگاه داروینی آلتوسري با  "رسید که دیگر فلسفه ملزم به پوشیدن لباس مبدل نباشد ؟

  . ترمینولوژي هاي زیر بیشتر قابل درك است

در نظر دارد بدون هیچ گونه پیش اندر یا غایت انگاري.  پالستیسیتی مغز فرآیندهاي بیولوژیکی سابجکتیویتی را

اونتوبیولوژي ارگانیسم را در تن بیولوژیک ( مغز و بدن ) وتن نمادین ( ذهن ) تعریف می کند . یعنی دوتن در 

  یک تن . و زبان را واسط این دو تن می داند . 

بال می کند که در طی تحول و تکامل ماتریالیستی ایده فلسفی نوروپالستیسیتی مغز را به عنوان سیستمی بی مرکز دن

تاریخی اش از جبرگرایی به سمت آزادي حرکت کرده است. مغز با یک انتخاب طبیعی جبر ژنتیکی اش را پشت 

مدیریت هاي ژ نتیکی  دیگر سلطه ي مطلق ندارند . "سر گذاشته است . همانطور که تئوري داروین می گوید : 

  یعنی انتخاب طبیعی ."

اثر ماالبو که توسط  جناب دکتر کیمیایی  "با مغز هایمان چه باید بکنیم  "براي اطالعات بیشتر می توان به کتاب 

  ترجمه شده است مراجعه کرد .

ایده فلسفی اونتوبیولوژي ماالبو در مقام  فیلسوف قاره اي از یک هستی شناسی درون ماندگار ماتریالیستی صحبت 

 فلسفه ي متافیزیک غرب را در سر دارد . می کند و ادعاي پایان 

پالستیسیتی همچنین به معناي مقاومت در مقابل تغییر است .پالستیسیتی مازاد آینده برآینده است . در ایده 

پالستیسیتی تغییر و دگرگونی و دگردیسی تاریخی ماده مغز به عنوان نوعی فعلیت می تواند حرکت تحولی 

نیز فرادید داشته باشد . و این بدیل حرکت هستی شناسی مادي را،  به مسایل تکاملی نظامهاي اجتماعی را 

  سیاسی نیز تسري می دهد .  –اجتماعی 

برخالف نگاه فلسفه متافیزیک که فرم همیشه می تواتد تغییر یابد ولی از یک هستی پایدار جانبداري می کند 

آن می نگرد . به نظر می رسد، ماالبو  پس از نیچه  ،هستی شناسی نوروپالستیسیتی فرم را خارج از ذات و غایات
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یکی دیگر از فالسفه ایست  که این بار با نگاه اونتوبیولوژي تمامیت فلسفه ي غرب را  به چالش کشیده است و 

همچنین با این بدیل فلسفی نئولیبرالیزم را هم نقد کرده است . اونتونوروبیولوژي ماالبو ، مغز را از جایگاه 

  ن خارج نموده است . خدایگا

مغز پالستیک با سامانه هاي سیناپسی بیکرانش یک هستی منعطف متکثر وبس گانه اي را دنبال می کند  . ماالبو  

در ایده نوروپالستیسیتی از تمرد بیولوژیک و هستی فرّار و بیقراري صحبت می کند که در جاي جاي توپوگرافی 

  مغز پالستیک قابل مشاهده است . 

رگانی است که برخالف تصور مألوف فقط در زیر سلطه جبري ژنتیکی ازلی ابدي قرار ندارد . مغز ا

سر میل به فقدان  –تضاد دیالکتیکی  –هستی متعین  –ناهستی  اونتونوروبیولوژي ماالبو  با مفاهیمی همچون 

. وي معتقد است با آمیختن سازگاري ندارد . او ماتریالیزم تاریخی مارکس را می پسندد ولی نه بدون قید و شرط

  فلسفه مارکس و هایدگر می توان به اونتو نوروبیولوژي نزدیک شد . 

ایده فلسفی نوروپالستیسیتی اساسا از مفهوم  فلکسیبیلیتی به دور است . فلکسیبیلیتی خم شدگی و تسلیم بدون 

  م برگشت به فرم قبلی .مقاومت را افاده می کند اما پالستیسیتی یعنی مقاومت در برابر تغییر و عد

تکامل تاریخی ماتریالیستی مغز بر مبناي هیچ معناي از پیش تعیین شده اي نیست . فراسوي خیر و شر با انتخاب 

طبیعی انجام پذیرفته است .اونتونوروبیولوژي ماالبو   نگاهی هم به تفکر ماتریالیستی تاریخی آلتوسر دارد . آلتوسر 

کوب شده صحبت می کند که توسط مارکس بنیان گذاشته شده است .آلتوسر می گوید اساسا از یک ماتریالیزم سر

  مارکس با فلسفه ماتریالیستی خود ماتریالیزم را سرکوب کرده و به آن روح غایت انگارانه بخشیده است . 

ي انواع در ماالبو  معتقد است که انعطاف پذیري شکل دهنده از بنیانهاي اصلی تفکر داروین است . تغییر پذیر

  انتخاب طبیعی و همچنین بین همان نوع ، این تغییرپذیري ناآگاه و از هیچ است ، هیچ به مفهوم جهش .

نوع بدون تغییر پذیري وجود ندارد .تغییر پذیري از نقطه ي هیچ به معناي موتاسیون یعنی فرم وقتی قوام می 

بیعی مواجه می شود .انتخاب طبیعی احتمال وقوع گیرد و تغییر می پذیرد ودگردیسی می پذیرد ، با انتخاب ط

تغییرپذیري را به یک الزام تبدیل می کند.پالستیسیتی داروین هویت و تفاوت است اما به زعم ماالبو هویت سفت 

و سخت و منجمد نیست و از تغییر پذیري بدست آمده است . در طبیعت انتخاب آزد است: طبیعت طبیعت 

  آفرین .

ا به چالش می کشد و مدعی است که او رابطه پالستیسیتیک تن فیزیولوژیک وتن نمادین را فقط ماالبو  فوکو ر

در تن نمادین می بیند و گفتمان نقد قدرت بیرون ماندگاري را نهاد سازي می کند .در مفهوم پالستیسیتی تمام 

اوتند . هیچ دو مغزي شبیه هویت فرد درگیر است ، گذشته اش ، محیط بیولوژیکی اش و مواجهاتش . مغزها متف

یکدیگر نیستند . پالستیسیتی برخالف االستیسیتی (ارتجاعیت ) بسان آبشاري است که تغییرات سرتاسري آن راه 
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برگشت به هستی اولی را ندارد . ماالبو  همچنین از فرمی از حرکت هستی پرده برمی دارد که هستی در دگردیسی 

شود . ماالبو  عنوان می کند که مغز بعضا با درگیر شدن به بیماریهایی مثل  اش دچار دیستراکتیو پالستیسیتی می

آلزایمر و سایر آسیب هاي مغزي دچار رخدادي به نام پالستیسیتی مخرب می شود که یکی از فرم هاي  

ه قبلی پالستیسیتی است . بدل می شود به ارگانیزمی کامال متفاوت، سوژه اي کامال جدید که هیچ مشابهتی با سوژ

ندارد . ماالبو  با ایده ي فلسفی اونتوبیولوژي روزنه اي تازه در جهت هم نوایی فلسفه ونوروبیولوژي گشوده 

است .این ایده مطلقا در تالش زدودن پندارگرایی هاي ایده آلیستی و متافیزیکی است .او مغزها را متفاوت ، با 

همین جا ست که جان کالم نیچه مشخص می شود  که یک  توانایی هاي مختلف متکثر و متنوع می بیند . دقیقا

  "فالسفه آینده باید پزشک فیلسوف باشند . "و نیم قرن پیش گفت 

ماالبو  منتقد روانکاویست . او بر این باور است که روانکاوي ، تغییرات روان انسان را در رخدادها با پیش اندر 

به آسیب هاي روانی می افزاید. به  عقیده ي او باور به این عقده اودیپ توجیه می کند و همیشه یک بار جنسی 

موضوع که هر کودك تازه پا به سیاره گذاشته اي ضرورتا قربانی عقده اودیپ شود و سرنوشت او را میل به فقدان 

  ناشی از نهی شدگی عشق به مادر رغم زند، با پالستیسیتی سازگار نیست .

عمیق و رادیکال است که در متن کتاب به آن اشاره شده است .در مورد چالش ماالبو  با روانکاوي ، چالشی 

الکان هم هستی شناسی روانکاوي او؛ که معتقد است   اساسا  احساسات می فریبند و دال ها می الفند،  یکپارچگی 

  د . و پیوند دیالکتیکی  تن بیولوژیکی و تن نمادین را به هم می ریزد وسبب جدایی بین سوژه و تن می شو

  بزرگ وجود ندارد .  Bبا  brainمغزها تاریخ تجسد مادي خویشند . هیچ مغزي 

اونتونوروبیولوژي ماالبو  با تفکر ماتریالیستی آلتوسر و انتخاب طبیعی داروین با ترمینولوزي هاي زیر به خوبی 

  قابل درك است . حرکت هستی شناسی ماتریالیستی درون ماندگار ماده .
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1-Non – Transcendental  
2-Non – Teleological  
3-Non – Reasonable 
4-Non – Exteriority  
5-Non – Anteriority of meaning  
6-Non – Essentialist 
7-Non - Predetermination 
8-Self – Formation  
9-Self – Information  
10- Self – Metamorphosis  
11- Self –developmental 
12-Self – Crystalization 
13- Auto – Plasticity 
14- Trans – Substantiation 
 15-Trans - Formation 
16-Dynamic Object 
17-Natural -Selection 
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بنظر موضوع این کتاب، از نظر فلسفی، به چیزي به نام اقتدار توپوگرافی لوگوس برمی گردد. یعنی لوگوس با 

تعیین شأن اعم از نظري یا توپوسی حوزه ها، دیسیپلین ها و موضوعات و مسائل مختلف، درصدد تثبیت وضع 

می کند. اقتدار متافیزیکی لوگوس دلیل برتر خود است. توپوگرافی لوگوس، مسئله را براي پاتوس و اتوس بغرنج 

  پس زدن پاتوس است. 

به نظرمی آیدکه موضوع اصلی نباید نقد نوشتاري درباره ي مطلقیت توپوس موضوعات در مغز باشد بلکه ترجیحأ 

بایستی نقد اقتدار و مشروعیت داوري لوگوس باشد: یعنی نقد داوري لوگوس که با حذف پاتوس، توپوس را 

کند و با تعابیر داماسیویی به تعقلی منجر می شود که  به بی تفاوتی و نهایتأ بی احساسی دامن می  جایگزین می

  زند. 

، ویژگی "حذف"بنظر موضوع فرار از متافیزیک، نیازمند یک گسست از زبان است، زبانی که به قول دریدا، 

دال هاي دروغگو "طعی پنداریم، آنگاه ساختاري آن است. اگر حکم گادامري مبنی بر تحدید شناخت به زبان را ق

حکمی مقتضی خواهد بود. اما دستاوردهاي نوروبیولوژي حکایت از درهم تنیدگی هاي   "و احساسات فریبنده

احساسات و عقالنیت دارد. داماسیو صریحا تعقل بدون پشتوانه هاي احساسات و عواطف را به ویژه حتی در 

افظه ، توجه و غیره داراي نقص می داند. وي رابطه ي عقالنیت و احساسات کارکردهاي عالی شناختی مثل زبان، ح

  ذاتی می داند.-را هم چون اسپینوزا ، نوعی هم

احترام بنگریم. نظریه را به  SELFماالبو و داماسیو به ما اجازه می دهند یک بار دیگر انسان را به تمامیت و سلف 

دیگري می اندیشد. آثار نوروبیولوژیک و  "له یا علیه"دیگري نه  "با"بر بدن و  "نه"بدن  و  "با "جدید مغز 

انتونوروبیولوژیک نگاهی رادیکال دارند. آنان عواطف و احساسات را  به معناي پیرسی رادیکالیزه می کنند: 

ن رادیکالیزه کردن به معناي گسترش مرزهاي پیامد کنش می باشد. مارکس معتقد بود رادیکالیسم در هر امري رفت

به ریشه امور است، اما درباره ي انسان، ریشه همان انسان است. به این تعبیر باید گفت رادیکالیسم فرآیندهاي 

مغز چشم انتظار اتوبیوگرافی ذهن است.  زبان ظاهر -مغزي هماره به پالستیسیته منجر می شود. بیوگرافی بدن

صورت اتوبیوگرافی در هیپوتاالموس جایگیر شود  می شود، واژگان آفریده می شوند اما براي آنکه واژه اي به

زیر سنگینی احساسات قلب خم شده باشد. گویی واژگان آپریوري اند یعنی در  -به تعبیر بالزاك –باید پیشتر 

  ابتدا، بین واژه و احساس توپوگرافی اتفاق نیافتاده است: احساسات وجودي اند، واژگان وجودي اند. 

  است. "هنر پالستیک"یولوژي فراخوانی به نیوشیدن به نظر موضوع انتونوروب

  سعید پناهی                    
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  سپاسگزاري

  

نگارش این کتاب نتیجه ي همکاري افراد زیادي بوده است که با وقت، پول، و عالقه به آن کمک کرده اند. ما از 

یم که به این فصول منجر شده اند. به عالوه، ما این نویسندگان به خاطر تعهدات پژوهشگرانه اي تشکر می کن

 Bradley)و بردلی برایان  (Denise Ferreira da Silva)عالقه داریم که از کمک هاي دنیس فریرا دا سیلوا 

Brian)  تشکر کنیم که همراه بقیه ي نویسندگان در سمیناري شرکت کردند که این کتاب از آن بیرون آمد. هزینه

که در لندن برگزار شد، توسط بنیاد ملی علوم ایاالت متحده، با کمک هائی از دانشگاه کوئین مري ي این سمینار، 

بعهده گرفته شده است. ما از این مؤسسات به جهت دست و دلبازي  (Mãnoa)لندن، و دانشگاه هاوائی در مانوآ 

از  (Ken Wissoker)وگر و کن ویس (Courtney Berger)و اعتمادشان عمیقاً سپاسگزاریم. کورتنی برگر 

انتشارات دانشگاه دوك حق شناسی صمیمانه ي ما را براي حمایت، نصایح، و تشویقشان بدست آوردند. ما از 

خوانندگان گمنام نسخه ي خطی که راهنمائی هاي ذکاوتمندانه اي انجام دادند صمیمانه سپاسگزاریم. در آخر، ما 

وستی اي پابرجا با ایده ي ما در باره ي انتشار این کتاب برخورد کرد، از کترین ماالبو که با اشتیاقی اصیل و د

  تشکر می کنیم.
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  سپاسگزاري مترجم: 

  

من در این جا الزم می دانم که از سعید حجاریان به علت آشنا کردن من با کترین ماالبو و ترغیب هاي فراوان 

اري هاي بی دریغ محمد سعید پناهی همکار عزیز در ایشان در ترجمه ي کتب فلسفی تشکر فراوان کنم. از هم ی

  ویرایش متن فارسی و ترجمه سپاس فراوان دارم. از همه ي کسانی که در چاپ کتاب شرکت دارند نیز سپاسگزارم. 

  تقی کیمیائی اسدي                     
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  معرفی

  

  

  نمایش روباروئی ها

  

  هیلر –لدبرگ برنا بهندار و جاناتان گ

  

  

ي آن امکانات اي جدید و بی قراري با فرم به صحنه می آورد که در نتیجهتفکر فلسفی کترین ماالبو مواجهه

فلسفی براي تفکر در باره ي سیاست ها، قانون، و عدالت در زمان معاصر را دگرگون می سازد. در یک سري از 

شده اند، ماالبو پیشگام روش ممتازي در خوانش فلسفه ي سنتی کتاب ها، که اکثر آنها جدیداً به انگلیسی ترجمه 

قاره اي شده است، که ماتریالیسم جدیدي را آشکار می سازد که موجب بقاء و بازسازي مرتبط با هگل، هایدگر، 

، فوکو، و فروید می شود. ماالبو، با مروري در کارهاي اساسی (Deleuze) ، دولوژ(Irigaray)دریدا، ایریگاري 

کرده  ین متفکران عناصري در کارهایشان یافته و به معرض نمایش می گذارد که مفاهیم و منطق هائی را هضما

وسبب دگردیسی آنها شده است که در غیر این صورت اگر پویا نباشند، بنظر بی تأثیرمی مانند. فرمی بی قرار که 

خودش آن را بررسی می کند، همتاهاي  اف پذیريانعطاز انتقادات فلسفی چان بدر می برد، و او با مفهوم ابداعی 

اقتصادي مانند سرمایه داري نئولیبرالی، علم زیست شناسی اعصاب، تئوري  -ماتریالی در ساختارهاي اجتماعی 

و کار روانکاوي، تجربه و بیان سوبژکتیویتی و هویت، و تشکیالت سیاسی دارد. با جهت گیري ثابت قدمی برعلیه 

مور، در عوض، ماالبو از ما می خواهد که هر یک از آن ها را درگیر با نوعی فکر درون ماندگاري طبیعی کردن این ا

ببینیم که دگردیسی هاي بالقوه شان را بطور ماتریالی بنیاد می گذارند. ماالبو بحث می کند که امروزه از نظر هستی 
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 را ما محتمل هاي خوانش است، شده هنهاد وجودمان در دگرگونی –شناسی فرم فکر، انعطاف پذیر است؛ خود 

  . دهد می اجتماعی و سیاسی تغییر از اي تازه هاي دیدگاه قول ما به و گیرد، فرامی فلسفه از

ده ها سال بعد از تغییر جهت فلسفه ي قاره اي بدور از ساختارگرائی، علم و دانش ماالبو ما را ترغیب می کنند 

زآفرینی مفهوم فرم و آوردن آن در گرامر فلسفی و سیاسی بدست خواهیم تا چیزي را تصور کنیم که آن را با با

فرمی از قانون نوظهوري را پیدا کنیم که با  1آورد. آیا محتمل است که ما در این دگردیسی تازه ي ساختارگرائی،

تا این  عدالت بیشتر هم آهنگ باشد. آیا ممکن است که تغییر دائمی هویت اجتماعی و جنسیت (سکسوالیتی) که

حد سیاست معاصر را سرزنده کرده بتواند براي خط مشی سیاسی اساس اخالق (اتیکال) در اختیار بگذارد که 

فربه تر از زبانهاي سیاسی به رسمیت شناختن و مساواتی باشد که تا به حال ارائه شده اند؟ آیا تغییرات سریع 

باره ي سوژه هاي روانکاوي چیزي بیشتر از آن چه که  فرم، و برگشت تقریباً انفجاري فرم، می توانند به ما در

ساختار شهوانی رانش ها آشکار می کنند، بگویند؟ ماالبو استدالل می کند  و پافشاري (eros)غریزه ي حیات 

این مجموعه از مقاالت با پرسیدن این سؤاالت،  2 "فرم دگردیسی شونده بوده، اما مانع غیر منقول فکر است،"که 

  متفاوتی، توان بالقوه ي انفجاري این جبهه ي انعطاف پذیري را مورد بررسی قرار می دهند.  و به طرق

اگر این نکته، همان طور که مارکس یک بار به ما گوشزد کرده است، نه تنها براي تعبیر جهان، بلکه در نهایت 

ي را بفهمیم تا رویه هاي سیاسی را ما به چه راه هائی مفهوم اصلی ماالبو از انعطاف پذیر 3براي تغییر آن باشد،

تسهیل کنیم؟ در تهیه ي این کتاب، ما از نویسندگان درخواست کرده ایم که آزادانه اما منتقدانه پویائی هاي 

 کرده معرفی سیاسیش ي زمینه بعنوان ماالبو که کنند موشکافی را اي سیاسی –اقتصادي، روانکاوي، و اجتماعی 

مربوط به محدودیت ها و توان هاي بالقوه ي اقتصادهاي  که هستند سهیم عالئقی در نویسندگان این ي همه. است

نئولیبرال معاصر و شکل گیري مجدد قدرت حاکمیت اند که تکنیک هاي جمع آوري و سلب مالکیت هائی را به 

، اما نه براي خطر می اندازند که اتکاء بر انعطاف پذیري نیروي کار، بازبودن مرزهاي ملی براي جریان سرمایه

این نرمش پذیري  4کارگران، و دستگاه هاي قضائی اي دارند که حاکمیت قانون را با استثناء تفسیر می کنند.

نئولیبرالی با اشکالی از خشونت همراه می شود که روابط استعماري استیال را بازنویسی می کند. تفکر ماالبو در 

ب، در کوشش ما براي بهم زدن این ساختارها، چه راهنمائی هاي باره ي تغییر، دگردیسی، و انعطاف پذیري مخر

هوشمندانه اي ممکن است در اختیار بگذارد؟ آن طور که آلبرتو توسکانو در این کتاب می پرسد، ما چگونه می 

ه توانیم از کارهاي او استفاده ببریم تا بنیادهاي فلسفی سرمایه داري جهانی شده را تجدید نظر کنیم؟ آن طور ک

 علمی –فِرِد موتن می پرسد، در کاوش هاي ما در موضوع اصیل، و بنیادي اي که از طریق دانش هاي نژادي 

 هنجارهاي بنیاديانه از خالی کردن مقام حاکمیتش در سرسخت و مانده، پابرجا که موضوعی گرفته، شکل

(grundnorm) فلسفی در اختیار می گذارند؟ هستی شناسی یک شناخت غربی سرباز می زند، افکار او چه منابع
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آیا انعطاف پذیريِ وجود ابزاري در اختیار ما می گذارد تا شناخت ناشی از انسان محوري را ساختارشکنی کند، 

آن طور که رنیسا ماوانی سؤال می کند؟ آیا فرم هاي قانون و عدالت انعطاف پذیري اي را نشان می دهند تا وعده 

 حتی از قید و بند رها کننده ي جدیدي را پرورش دهند، آن طور که مایکل جی ي آداب سیاسی منطقی، احتماالً

اولیه اي را شکل می  شاپیرو دنبال می کند؟ چنین سؤاالتی در این مقاله ها و در همه ي کتاب بیان شده و عالئق

  دهند که در این فصل معرفی با دقت شرح داده شده اند: فرم، ماتریالیسم، و سوبژکتیویتی.

  

  فرم فراسوي متافیزیک: دگردیسی 

  

فرم مفهومی است که بین رشته هاي مختلف و در هر رشته اي تاریخ ناهمواري دارد. در سنت دیالکتیکی، فرم 

پرش یک جرقه بین دو قطب، در تماس "، (Frederic Jameson) جیمسان فردریک براي –یک انرژي است 

 قانون بین پیوند مختلف هاي زمان در که – 5"هراً بی ربط هستی قرار گرفتن دو واژه ي نامساوي، دو شیوه ي ظا

هاي دیگر، را روشن کرده  از بین وفاق 8هویت و استعمارگرائی، 7، روایت و بازنمائی تاریخ،6سیاسی اقتصاد و

تناقض ساختاري اي است که از نظر اخالقی (اتیکال) یا  است. در عین حال در این محاسبات فرم اغلب بازنمود

باید برتري یافته یا حذف شود. بعالوه، در تعداد زیادي از علوم انسانی، بخصوص در امریکاي شمالی، فرم در 

تنش الینحل با رشته هاي تاریخی، تجربی، و رفتاري اي شرح داده شده که روح عمل گرایانه ي آنها بدنبال 

اثر تفکر پساساختارگرائی  9لص است. برطرف کردن نگرانی قرن نوزدهم در مورد رخوت و تفکر متافیزیکی خا

را مخفی کرده، یا براي این که ارتباط آن را با تفکر  )Sausseurian(اغلب نوع سوسوري  10هم توجه به فرم

شاید فرم بیشتر از همه در مطالعات فرهنگی و نظریه  11دیالکتیکی کم اهمیت کند، آن را قلمروشکنی کرده است. 

 شکاف یا فاصله به آن رسمی وابستگی و شناسی زیبا براي کانتی –که بر عالقه پسا هاي سیاسی اي دوام آورده 

  12. دارند تأکید آن هنري یا سیاسی هاي اوبژه و سوژه بین

در عوض با تفکرشکاف سیناپسی نورولوژي علمی(و بطور ماتریالی با آن)، ماالبو در صدد است که   

حرکتی بی قرار تسخیر کند. او در درجه ي نخست، یک فیلسوف  فیلسوفانه فرم را به صورت همیشه از قبل در

تغییر است: یک متفکر مفهوم دگرگونی بصورتی که آلوده کننده ي منطق دیالکتیکی هگل، منطق مخرب هایدگر، 

و فلسفه ي ساختارشکنی دریدا است؛ توان بالقوه براي  دگرگونی اي که سرشت حیات و زیسته، و تحقق آن 

کسانی را شکل می دهد که از آسیب هاي عصب روانی  مخرب و نابود کننده ي تغییري که زندگی است؛ و نیروي

شناختی رنج می برند. ما از همه بیشتر به داستانهائی مراجعه کرده ایم تا توان بالقوه ي تغییر دگردیسی را آشکار 

ک حقه ي سینمائی. تصویر نمادین یک سروده شده، یا ی 13یا هگل یا کافکا )Ovid(کنیم: داستانی که توسط اوید 
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موجود افسانه اي با باال تنه ي انسان و پائین تنه ي اسب) یا  centaur: مترجم( سنتار یک –دورگه (هایبرید) 

 ویژگی تواند می که –موجود افسانه اي با باال تنه ي انسان و پائین تنه ي گاو)  minotaur مینوتار (مترجم:

رون ماندگاررا فاش کند نمی تواند به همان خوبی کار کند، که این تصور را پیش می آورد د تغییر بینائی و فضائی

که توان بالقوه ي انعطاف پذیري از محدوده هاي هنرهاي پالستیکی نام گزارنده فراتر می رود. همان طور که 

خاصی در دگردیسی  برخالف دو رگه اي، مطمئناً دوتائی"ذکر می کند:  (Caroline Bynum)کاروالین باینم 

وجود دارد؛ دگرگونی از یک موجود به موجود دیگري می رود، و وزن نسبی یا حضور دو نهاد متصور این است 

که ما کجاي داستان هستیم. در شروع و ختم، جائی که هیچ اثري از موجود دیگر نیست که فرآیند دگردیسی از 

ارد، دگردیسی فقط بینابین آنهاست. با این وجود دگردیسی آن و به آن در جریان است، هیچ دگردیسی اي وجود ند

ی، . . . مرگ هائی جایگزین تغییرات از دائمی سري یک –در باره ي فرآیند، جهش (موتاسیون)، و داستان است 

  14"کوچک.

سفی ماالبو با تسخیر یک نکته ي ظریف ورودي، یعنی فرآیند کنایه آمیزي از وزن دادن به آن چه که در آثار فل

می خواند، بدنبال آن است که این مرگ هاي کوچک را دوباره بصورت  "شگفت انگیز"بی وزن است و او آن را 

اما، درست  15فرم نشان دهد، و، لذا، آنها را براي فلسفه و سیاست در وراي ثبت زیباشناسی، قابل دسترسی کند. 

زنیشان اهمیت علم عصب شناختی پیدا می کنند وقتی که فرم شکاف سیناپسی از طریق توان هاي بالقوه ي بی و

(تخلیه ي الکتریکی بکند یا نه، مدارهاي تحت تأثیرش را ترتیبی تازه بدهد یا نه)، این شکاف توان هاي بالقوه ي 

آن طور که ماالبو در  16شگفت انگیز فلسفیش را هم بین زیست شناسی و تاریخ، جبر و اختیار اشکار می کند. 

شگفت انگیز . . . همزمان یک سبک قابل رؤیت  "می نویسد  The Heidegger Changeیدگر ها تغییرکتاب 

 انسان، به متعلق - شناسی هستی –و آشکار سازي، مشخص کننده ي . . . پدیدار شدن دگرگونی هاي هستی 

 که سازد می آشکار همزمان که حالی در کرده هویدا را هستی اصیل پذیري تحول که است – غیره و زبان، خدا،

   17"پذیري.تغییر مگر. . .  نیست چیزي احتماالً هستی

ما چگونه به ارزش این تغییر پذیري پی  18"در نظر گرفتن ذات شاهد بودن تغییر است،"اگر، به گفته ي ماالبو، 

دا می بریم؟،به روش هائی رسمی که مارکس نظیر آن را دگردیسی و شگفت انگیز می خواند، کاالها هم تغییرپی

حقایق علمی و به همین وضع تکنولوژي و هم چنین جنبه هاي زیادي از قانون،  19کرده و مبادله می شوند. 

دموکراسی، و هویت هم بطور مستمري خودشان را دگرگون می کنند. ما چگونه با اشتیاق آن چه را که رادیکال 

میت، و براي اعتبار هنجار قول جایگزینی و تازه است قبول کنیم، چیزي که براي سرمایه داري، براي قدرت حاک

می دهد، بخصوص جائی که سرمایه داري، قدرت حاکمه و فرمانروائی خودشان را دائماً تغییر شکل تازه اي می 

دهند؟ ما چه چیزي را می توانیم حفظ کنیم در حالی که تمامی آن چه که جامد است در هوا ذوب می شود؟ 
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هم وجود دارد و ما باید از نظر فلسفی بین این دو تمییز قائل  فرم ود دارد، ولیماالبو جواب می دهد که فرم وج

سرمایه "شویم. اولی که عناصر خودش را به سبکی بی نهایت نرمش پذیر، چکش خور، یا ارتجاعی مشابه با 

هنده ي این در حالی که دومی نشان د 20اصالح می کند، فقط متممی به متافیزیک اضافه می کند، "داري افراطی 

این دیگري همان انعطاف پذیري فرم است، ویژگی دگردیسی  21"فرم می تواند از خط و مرزها عبور کند"است که 

( در نوشته هاي او مکرراً بصورت موضوع سه گانه ي : شکل دادن، شکل گرفتن، و انفجار فرم آورده شده) است 

اگر "به آن تن داده و هم قادر است خودش را نابود کند.  که بطور همزمان هم در مقابل تغییر مقاومت کرده و هم

فرم نتواند از خط و مرزها عبور کند، پس دیگري اي براي متافیزیک وجود ندارد. در مفهومی اصالً دیگري اي 

وجود ندارد. من روي معنی کارم در باره ي موفقیت عبارت اول این شق شرط می بندم. به عبارتی دیگر، من به 

  22نه فرم دیگر بلکه به آن فرم، یعنی فرمی باور دارم که دیگر با مفهوم سنتیش مطابقت ندارد. آینده ي

جائی که فرم از این خط و مرز عبور می کند، خط و مرز تبدیل به فرم می شوند. براي ماالبو، این ماهیت سازي 

 است؛ تغییر ي نتیجه هم و شرط هم همزمان که آلی ایده غیر فرم – است ایده براي دگري یک دقیقاً"فرارونده، 

 که زندگی یک فرم دهند؛ می فرم خط به که است خالقی اذهان" محصول یک که چون است، فرم هم، هنوز

همان طور که جمالت او  23"جا تغییر اساسی پیدا کرده، وارونه شده، و از وسطش باز شده است. این از خارج

اره اي فضائی با شکلی پیچیده است، اما بازهم آشکار است که چنین پیشنهاد می کنند، عبور از خط و مرز استع

وبی بر موقتی بودن هاي خ همان به – معلول و علت بودن همزمان و ها، شدن وارونه یعنی –پیچیدگی هائی 

آینده جدید و سهم هایشان در فرم هاي جدید خود ادراکی نیز مربوط می شوند. در کتاب اولیه ي ماالبو به نام 

او زمان را طوري می خواند که هم آینده ي هگل و هم آینده اي براي هگل  The Future of Hegelهگل  ي

  وجود دارد، عصرِ انعطاف پذیري که در آن فرم هاي زمانی خودشان در حرکت در می آیند.

ت هاي موضوع بررسی ارتباطات بین گذشته، حال و مفهوم عادي آینده نیست که در بحث هاي زمان در روای

ارائه شده اند. بلکه، این متن ها خودشان طلب می  Philosophy of Natureفلسفه ي طبیعتمتفاوت کتاب 

زمان را انکار کنیم. امکانی که به یک اجبار زمانی، یعنی آینده، می  "دانسته شده ي –بخوبی "کنند که تعریف 

 "که هنوز خواهد آمد،"حظه از زمان فکر کرد، توان بطور متفاوتی، وراي مقام اولیه، و ساده اش یعنوان یک ل

بالفاصله روشن خواهد ساخت که براي هگل زمان را نمی توان به رابطه اي ترتیب داده شده بین لحظه ها کاهش 

، همان "زودگذري"اول از همه، این مازاد آینده بر آینده است؛ در حالی که  "انعطاف پذیري"داد. منظور ما از 

  24"ي فرضی تصور شده، به معنی مازاد زمان بر زمان است. طور که در فلسفه

همان طور که این نقل قول روشن می سازد، ماالبوسوژه ي هگلی را بصورت پیش بینانه قرائت کرده و لذا توسط 

برداشت هاي خاصی از زمان شکافته می شود: اول به عنوان یک مفهوم حکمت غائی است که داللت ضمنی بر 
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ماالبو در این گزارش رسمی فلسفی  25یگري به عنوان زمان مدرن بازنمود که به جلو حرکت نمی کند.الزام دارد، د

 "نشان می دهد که چگونه خود خوانش یک امر انعطافی است، یک نوسازي و دگرگونی مداوم متن هگلی. 

ایندي که آشکار خوانش هگل منجر به این می شود که شخص خودش را در عین حال در دو زمان پیدا کند: فر

می شود هم عطف به ماسبق است و هم مربوط به آینده است. در زمان حالی که در آن خواندن به انجام می رسد، 

خواننده به انتظاري مضاعف کشیده می شود: انتظار براي آن چه که خواهد آمد (طبق یک تفکر خطی و باز نمائی 

این  26بل رسیده است (به موجب حیله ي حکمت غائی). شده در حالی که پیش فرض می گیرد که نتیجه از ق

حس هاي مشخص زمان شکاف هائی مستقر می کنند که در آنها فرم هاي معاصر در باره ي تفکر و سوبژکتیویته 

جائی که . . . زمان ها مالقات کرده و تقاطع می کنند  - ]هگلی [به کوشش هاي خودشان ادامه می دهند. گفتمان 

 انفعال، نه و است اشتیاق نه فرضی پذیري تغییر که: کند وصف کند می سعی که است چیزي همان مرهون –

  27".است پذیري انعطاف بلکه

ماالبو با تفحص در این شکاف ها به ما اسلوبی براي خوانش هگلی ارائه می دهد که توان آن را براي دگرگونی 

آغاز می کند که بر تحرك پذیري مشابهی تأکید دارد.  نشان می دهد. او در کارهاي بعدیش خوانشی از هایدگر را

با تمرکز بر عناصر تفکر هایدگر که تا حال توجه زیادي به آنها نشده، بخصوص در مورد علم اخالق (اتیکس)، 

را در فلسفه ي او آشکار می سازد. به نظر  (Verwandelung)و دگردیسی  z(Wandelungو بی ثباتی هاي 

اي را آشکار می سازد که تخریب هایدگري معرفی می  "گسیختگی دگرگون کننده"است که ماالبو، این مثلثی 

  28"’دگرگونی خودش را آماده می کند ‘لحظه اي که فکر کردن از حاال به بعد با آن "کند، 

آن،  یک جهش، حتی بهتر از"ماالبو با توجه به زیاده روي هائی در مورد زمانیت و آینده نگري، طبق نظر دریدا،  

مفهوم از زمان، و دو  دویک ناهمگونی مطلقی بین دو مفهوم یا بین دو معنی از همان کلمه، بین دو مفهوم، و 

جهش هائی مشابهی که از پیچیدگی زمان مشتق شده اند در کار هاي ماالبو در  29"مفهوم از آینده، را نوشته است.

می شوند، جائی که او در باره ي سوکواري براي غیر  باره ي سوکواري و تاریخ از نظر فروید و نیچه هم ظاهر

در معنی پیچیده و غیر خطی نسل ها در زیست شناسی گیاه زعفران، و اشعار بازتابانه ي آپولینیر  30ممکن ؛ 

)Apolinaire( ،و علم انسان شناسی لوي اشتراوس)Levi Strauss(31 و در باره ي دستکاري هاي ژنتیک ،

حث می کند که باز فعال سازي وظائفی که زمانی از دست رفته اند زندگی را پیشرفت می سلولهاي بنیادي اي ب

زمان بندي نیز موضوع فصل سوم کتاب  32دهند و، با برگشت به گذشته، به بازیابی یک راه جدید اجازه می دهند.

ائی که می اوست، ج "From Overman to the Posthuman" "از فراانسان تا پساانسان"او تحت عنوان 

پرسد آیا محتمل است که انتقاممان را از زمان متوقف کنیم. در این جاهاي گوناگون، انعطاف پذیري بصورت یک 

  درون ماندگارحیات و درك آن آشکار می شود.  ویژگی
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ماالبو پیشنهاد می کند که زمانیت اخاللگر به فرم تصادف ظاهر می شود، ایده اي که هسته ي مرکزي براي 

ت او از انعطاف پذیري مخرب است. انعطاف پذیري مخرب ایده ي قابل هضم انعطاف پذیري ترمیمی یا برداش

دگرگونی ها و مشکالت، یا به زبان ساده به آشکارگی طبیعی شرائطی "مثبتی را را به چالش می کشد که به 

منطقی ارضا می شود، که  واکنش نشان می دهد، که بصورت نشانه ها و نهفتگی هاي پردازش دائمی، و تقریباً

. شخص به نوبه ي خودش، باالخره به آن چه که هست تبدیل می شود؛ شخص "باالخره به مرگ منجر می شود،

در عوض، انعطاف پذیري مخرب این زمان را از لنگرهاهش  23"فقط به کسی تبدیل می شود که خودش است.

به بیگانه اي از خویش تبدیل  "گهان شخص را جدا می کند؛ یک سکته ي مغزي یا آسیب هاي دیگر مغزي نا

بی تفاوتی به درد، بی احساسی، فراموشی، از دست دادن نقطه "رنجی ناشی از فقدان رنج کشیدن:  34"می کنند،

انعطاف پذیري مخرب، با بیرون کشیدن فرد از لحظات آشناي زندگی، شبیه به رانش مرگ  35"هاي مرجع نمادین.

ا بدون رستگاري، بدون غایت انگاري، بدون هر معنی اي غیر از غیریت آشکار می سازد. فروید، نیروي تغییر ر

دولوژهم، به موضوع تصادف پرداخته، اما او تصادف را بصورت یک جنبه از اتفاقات روزمره، در تضاد با  36"

ان شده از ذات ایده آلش ماالبو بر علیه خوانش دولوژ، که فرد تصادفی بصورت فرم عری 37اتفاق ایده آل می بیند. 

بهیود می یابد، غایتی براي امکانات دگردیسی حقیقی، فشار وارد می آورد. ماالبو پیشنهاد می کند که، بجاي 

محافظه کاري فلسفی فرم متافیزیکی، تصادف آین را آشکار می کند که مسئله فرم نیست؛ بلکه مسئله این است 

 که به فرم جدا از ذات فکر شده است.

کننده ي متافیزیک نمی خواهد قبول کند که در واقع، علیرغم ان چه که واضح و آشکار ادعا شده، متافیزیک نقد

دائماً تفکیک ذات از فرم، یا فرم از صوري (فرمال) را تحریک می کند، مثل این که شخص می تواند همیشه 

مثل یک لباس روي صندلی هستی خودش را از فرم خالص کند، مثل این که، در وقت غروب، می توان فرم را 

یا ذات آویزان کرد. در متافیزیک، فرم همیشه می تواند عوض شود، اما ذات هستی پابرجا می ماند. همین موضوع 

  38.کنیم تظاهر آن بدون ایفاي به که است معنی بی که فرم، خودِ مفهوم نه –است که قابل بحث است 

قانونی تصدیق کند  "تصادف چالش انگیز است: تا آن را به عنوان براي فلسفه، انعطاف پذیري مخربِ ناشی از 

که همزمان هم منطقی است و هم زیست شناسی، اما قانونی که به ما اجازه نمی دهد تا موارد آن را پیش بینی 

   39"کنیم.

ل در حرکتی بی پایان و خالقانه براي بازیابی راهی جدید، انعطاف پذیري در زیاده روي هاي استدال  

فلسفی شکوفا می شود، قول ضد زهر براي چیزي را می دهد که ماالبو بعنوان فهم در حال رشد ختم ایدئولوژي 

اشباع بودن و تهی بودن وصف  "زوج متناقض"و متافیزیک معاصر تشخیص می دهد. ماالبو این پایان را بصورت 

می کند که به سرعت در حال جهانی شدن  می کند. اشباع معانی اجتماعی، نظري، و تمثیلی آینده اي را تسخیر
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است، آینده اي که در آن هیچ اتفاقی نمی تواند حاشیه اي باشد، وضعی که منادي پایان فلسفه ي اندیشه اي و 

سایر تکالیف حیاتی است. چنین ساده کردن جهان که هگل براي اولین بار آن را شرح داد در مفهوم خالی بودن 

 دهد، می را گزاري بدعت قول نمائی تناقض بطور اما – "نمانده باقی انجام براي چیزي" که –آشکار می شود 

انعطاف پذیري چیزي است که  40"لی که فرم هائی از حیات وجود دارند که باید دوباره از نو ساخته شوند.قو "

رد. در چه جائی مشخصه ي امکان این قول است، و بعنوان پاسخی خالقانه که تجربه ي معاصر را به پایان می ب

روانشناسی ارگانیسم ها، در  و شناسی زیست ي حیطه حفظ درون در یعنی –انعطاف پذیري ظاهر می شود 

 تحت و –داخل سازمان هاي اجتماعی و سیاسی اي که زندگی معاصر را حفظ می کنند، و در داخل تفکر فلسفی 

 از ناشی که کنند می اشغال را ماالبو کارهاي اعظم بخش که هستند سؤاالتی خواند، را آن توان می شرائطی چه

دگرگونی سوبژکتیویتی خود او در مقابله هاي فلسفی و حرفه اي،  مورد در خودش ي نامه زندگی هاي پژوهش

   41و در کوشش هاي او براي درك خودش دارد. 

یست ها را القاء می عالوه بر برگشت به اسپینوزا، برگسون، و نیچه که اکثر کارهاي مربوط به نئوماتریال  

سهیم هستند، بویژه کارهاي ژیل دولوژ  1968اکثر فلسفه ي فرانسه ي بعد  کنند، واکنش ماالبو برعلیه پایانی که

اما در هر جائی که سیستم دیالکتیکی هگل و  42و صف دانش پژوهان کوچ کننده اي که او الهام بخششان بود. 

ور سنتی ایجاد کرده که اغلب بصورت کلی کننده و از نظر مفهومی برداشت هاي بی زمان و ایستاي فرمی که بط

ماالبو  43پر ثمر تصویر شده اند، عقیم می ماند، بر علیه آن یک ماتریالیسم پر جنب و جوش جهت داده شده است.

هگل را طوري خالقانه خوانش می کند که در معرض چنین آینده ي پر جنب و جوشی است. این امر براي 

اي دگرگون شونده ي سنت هاي فلسفی فرانسوي، هم چنین براي رمق تازه گرفتن بنیادي سوژه عواقبی خوانش ه

و حاال ماالبو  44داشته، بطور بی پایانی در تفکر پساساختارگرائی فرانسوي ساختار شکنی یا از آن اجتناب شده 

داند. چنین دیالکتیکی چه چیزي دعوت شده تا سوبژکتیویتی خودش را بصورت انعطاف پذیر و دگرگون شونده ب

  در داخل یک ماتریالیسم نو خواهد آورد؟ 

  

  ماتریالیسم هاي نو

کاوش بُعد ماتریالیستی کارهاي ماالبو براي فهم پروژه ي فلسفی او اساسی بوده و او را در محاوره با عالئق 

ضوعات سیاسی قرار می دهد. سیاسی معاصر در باره ي پیوستگی بین سرمایه داري، دموکراسی، و شکل دادن مو

ماتریالیسم ماالبو ناشی از کوشش براي تفکر مجدد در رابطه ي بین علوم اعصاب و ساختن مفاهیم فلسفی از 

ماالبو می پرسد که آیا تکیه ي لیبرالیسم نو بر انعطاف  با مغزهایمان چه باید بکنیم؟آگاهی و نفس دارد. در کتاب 

ز کلیدي ترین مفاهیم سازمان دهنده و پیش برنده هاي آن معنی متفاوتی با یک پذیري و پرورش آن بعنوان یکی ا
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انعطاف پذیري عصبی دارد که توجیهی زیست شناسانه براي الگوهاي معاصر احساس غریبه بودن (الینیاسیون) و 

  استثمار را در اختیار می گذارد. 

هنري برگسون که مغز مانند یک مرکز مبادله ماالبو از نظر تاریخی شیوع مفاهیم مغز (براي مثال ایده ي   

ي تلفنی کار می کند و مقایسه ي بعدي با کامپیوتر) را بازجوئی کرده و شرح می دهد که چگونه توضیحات علم 

اعصاب در باب انعطاف پذیري ذاتی مغز توان سرشتی هر شخصی را اشکار کرده تا بتواند خودش را باز سازي 

که چنین تغییر مسیري که ما در آن مغز را، و به نوبه ي خود، خودمان را می فهمیم، می کند. ماالبو بحث می کند 

تواند که بیگانگی در جریان از آگاهیمان را که ناشی از مدل دادن به مغزهایمان بصورت نهادهاي سفت و مکانیکی 

صبیمان طوري فهمیده می اي که کامالً با ژنتیک تعیین شده است را تغییر دهد، حتی در جائی که مدارهاي ع

شوند که بی مرکز بوده و منتشر هستند. ماالبو با ربط دادن اطالعات ما از مغزهایمان با آگاهی، چیزي را آشکار 

می سازد که در گرو قبول انعطاف پذیري عصبیمان است. اگر ما بفهمیم که مغزهایمان بطور سنتی چگونه زیر 

ت ساختاري که بیش از اندازه با ژنتیکمان تعیین شده و یا بصورت سؤال برده شده اند (بصورت نهادهاي سف

تسهیل کننده هاي مطیع روش تولید در سرمایه داري) و اگر در عوض مغزهایمان را بصورت پالستیکی (بصورت 

بفهمیم ممکن خواهد شد تا از طریق رابطه ي  45و در عین حال شکل دهنده )، ’شکل پذیر، ‘چیزي تعدیل پذیر، 

اوتی با نفس، رابطه مان را با تاریخ تغییر دهیم. کسی که به علم اعصاب آگاه است، و از توان هاي بالقوه ي متف

توانی تازه براي  و 46"شرائطی را براي دنیاي جدیدي از پریش ها، "انعطاف پذیري خودش آگاهی پیدا کرده، 

غز به این معنی است که آن را نه تنها خالق صحبت کردن در باره ي انعطاف پذیري م "طغیان را تولید می کند. 

و دریافت کننده ي فرم بلکه هم چنین یک عامل نافرمانی براي هر فرم شکل گرفته، و سرپیچی از تن دادن به 

    47"یک مدل، ببینیم.

مغزهایمان متمرد هستند؛ زیست شناسی می تواند حوزه ي نمادینی را بشکند که تفکر ما در آن غوطه   

براي ماالبو، اهمیت حیاتی این ماتریالیسم متمرد زیست شناسی، احتیاج براي فرار از تناوب هاي بی  ور است.

و ایو چیاپللو  (Luc Boltanski)پایان سرمایه داري در جذب منتقدان خودش در چیزي است که لوك بولتانسکی

(Eve Chiapello)  سی دوباره ي تولید ارزش آن خوانده اند که قادر به مهند "روح ي سرمایه داري"آن را

هضم شود، اگر  "سبز"است. اگر یک منتقد سرمایه داري مثالً طرفداري از محیط زیست می تواند در کاالهاي 

بعنوان شرط "مدارهاي جهانی شده ي تولید مستمراً روش هاي دیگر تولید را ببلعند، و اگر اکنون سرمایه داري 

واقعی  "خارج"پس دیگر  48"ش به خانه بدوشی، یا اقلیم زدائی باشد،امکانش، شامل ساختارشکنی حضور، گرای

و موضع متعالی اي وجود ندارد که از آن جا نقدي بر سرمایه داري برپا شود. ماالبو پیشنهاد می کند که، حتی 

  49سرمایه داري متعلق است. "غول حریص"مارکسیسم، بطور متناقضی به 
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نمادین ادامه دهیم، نقد سیاسی شانسی ندارد تا از جذب  امر ه تأئید الویتمن فکر می کنم که اگر ما امروزه ب

 شدن توسط سیستم سرمایه داري اجتناب کند. شباهت فکر و سرمایه دقیقاً در تولید ارزش مازاد جاي دارد. متمم

 "روح"نسکی. است. هر دو مازادها در احتمال فتیشیسم متحد می شوند. حقِ بولتا نمادین معادل تئوري سود امر

آن طوري که به صورت مازاد به آن فکر شده (مازادِ معنی دادن، فزونی ایدئولوژي) خط ربط را شکل می دهد، 

 و معنی –غیرقابل تمییزي بین سرمایه داري و نقد کردن چون که نشانه ي هم نام بودنشان است. ارزش مازاد 

 نمادین امر مفهوم این در. دهند می شکل را داري هسرمای ي روح که است چیزي همان دقیقاً – اقتصادي ارزش

   50.است سرمایه متحد بهترین

پایان امر نمادین مشکلی ایجاد می کند که انعطاف پذیري سعی در حل آن دارد. آیا فلسفه می تواند الویت نمادین 

الی هست که بتواند بطور را با برداشتی مانند انعطاف پذیري بشکند؟ آیا انعطاف پذیري به اندازه ي کافی ماتری

مؤثري برداشت فربهی از تاریخ را تسخیر کند؟ ماالبو پیشنهاد می کند که رشد آگاهی از انعطاف پذیري مغز هر 

تکثر فعل و انفعالی فکر کنیم که در آن شرکت کنندگان از طریق مطالبه "فردي ممکن است به ما اجازه دهد که به 

اثرات دگرگون کننده بر یکدیگر اعمال می کنند. ماالبو  51"، و آزادي . . .ي به رسمیت شناختن، عدم سلطه گري

با مرتبط کردن انعطاف پذیري با گسستن و شکل گیري دوباره ي نمادین، ایده ي امر عصبی را نقد می کند که 

میمه ي عاقل ذهن ض" "بر ارتباط بازتابی بین فرم هاي سرمایه داري نئولیبرال و انعطاف پذیري مغز اتکاء دارد

عصبی نیست. و مغز ایده آل طبیعی اقتصاد جهانی، سیاست، و سازمان بندي اجتماعی نیست؛ بلکه مکان یک 

   52"تنش ارگانیکی است که اساس تاریخ  ما و فعالیت هاي کلیدي ماست.

در پرتو تاریخ کثیف همگرائی زیست شناسی و اقتصاد، منجمله نژادپرستی و تبعیض جنسی علمی   

و جدیدتر از آن همگرائی انتخاب مصرف کننده و زیست  53اجتماعی -وینیسم اجتماعی و زیست شناسی دار

 فرهنگی –غیرطبیعی کردن ارتباط بین زیست شناسی و ویژگی هاي اجتماعی  54شناسی در رشته ي اقتصاد عصبی،

 از کشی بهره معاصر هاي رمف ساختار و توصیف براي که است گفتمانی در مهم دخالتی نئولیبرال داري سرمایه

قرار گرفته است. اما، در کشف دوباره ي راهی که ما مغز  استفاده مورد گرائی مصرف و کارفرماگرائی، کارگران،

را فهمیده و به آن فکر کنیم و، بر اساس آن، فهم توان هاي کلیدي ما و فهم تاریخ، سؤالی پیش می آید که آیا 

لکتیکی مفهومی از آگاهی اي را حفظ می کند که بنظر می رسد توسط دخالت هاي نبود درگیري با ماتریالیسم دیا

مهم مارکس در ایده آلیسم هگل دست نخورده باقی مانده است. هم سویی در روانکاوي هم وجود دارد. همان 

ون ، که از حیطه ي نمادین قان(Real)از حقیقت  (Lacan)طور که فردریک جیمسان بحث کرده، برداشت الکان 

تاریخی که ما را مستقیماً به مشکالتی می  "به زبان ساده خود تاریخ است،"فراتر رفته و از آن فرار می کند، 

  55کشاند که مارکس مطرح کرده است.
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را با استنادي از گفته ي معروف مارکس در کتاب هیجدهم ماه دوم  با مغزهایمان چه باید بکنیم؟ماالبو کتاب 

(مترجم: تاریخ کودتاي ناپلئون که او  ) Brumaire of Louis Bonaparteth 18The((برومر) لوئی بناپارت 

به عنوان اولین کنسول فرانسه قدرت را دست گرفت) شروع می کند. اما ماالبو کلمات مارکس را این گونه ارائه 

یکی از ترجمه هاي  65انسان ها تاریخ خودشان را می سازند، اما نمی دانند که آن را می سازند . . .  "می دهد

انسان ها تاریخ خودشان را می سازند، اما آن را آن طور که دلخواهشان است "شایع گفته ي مارکس می گوید، 

نمی سازند؛ آنها آن را تحت شرائطی نمی سازند که خودشان انتخاب کرده اند، بلکه تحت شرائطی که مستقیماً 

  57"قل شده است.مواجه می شوند، داده می شود، و از گذشته منت

فروکش کردن بین دانستن تاریخ و ساختن آن توجه را به تفاوتی بنیادي معطوف می کند که بین فهمیدن یک 

ماتریالیست تاریخیِ سوبژکتیویتی سیاسی و رابطه ي آن با تاریخ و ماتریالیسم ماالبو وجود دارد. همان طور که 

اهی از تاریخیت است، این کار را به این جهت انجام می دهد ماالبو ذکر می کند، در حالی که مارکس خواهان آگ

تا آشکار سازد که چگونه شرائط اقتصادي و سیاسی اي که در آنها انسان ها عمل، زندگی، کار، و شورش می 

کنند آنهائی هستند که ثروت و جوانه ي بالقوه انفجاري را محدود و ریشه کن می کنند که در بطن حرکات 

گرفته اند. انعطاف پذیري عصبی در چه راه هائی می تواند سنگینی طلسم نمادین گذشته را باطل  انقالبی قرار

راه و رسم تمامی نسل هاي مرده اي می خواند که مانند کابوسی بر مغز زنده ها "کند، چیزي که مارکس شاعرانه 

آید تا شرائط ماتریالی از خود عصبی چه چیزي الزم می امر  . براي یک منتقد ایدئولوژي58"سنگینی می کنند؟

بیگانگی را به حساب آورد که نه تنها موجب سردرگمی و کالبد شکنی آگاهی از توان بالقوه ي فرد بعنوان یک 

عامل سیاسی تغییر و دگرگونی شود، بلکه بر رابطه هاي واقعی، و ساختاري استثمار (از نیروي کار) و مالکیت 

  ند؟شکنی (از زمین و منابعش) تکیه ک

این موضوع سؤال دیگري را بر می انگیزد که در باب سوبژکتیویتی مفصل تر بررسی شده است. اما، بطور خالصه 

به راه هائی اشاره  59در این جا، نقش عادت و تکرار، و یادگیري و حافظه در شکل گیري مغزهاي فرد فرد انسانها

ي فرد عصبی را تحویل می دهند. روابط عدم مساوات دارند که طبقه ي اجتماعی، نژاد، جنس، و جنسیت بطور ماد

مدار عصبی اي بنیان دارد که هرگز ثابت  "چگونه یک توانائی بالقوه ي سیاسی را متأثر می کند که بر پایه ي 

به صورت "اما ترجیحاً از طریق و توسط سیناپس هائی شکل می گیرد که در نتیجه ي تاریخ هاي خاص  "نیست

  ؟ 60"تجربه تقویت و تضعیف می شود یکی از عملکردهاي

با برگشتی به هگل تمام می شود. با  با شروع از پژواك کمرنگی از مارکس، با مغزهایمان چه باید بکینیم؟کتاب  

تجسس در رابطه ي بین مغز و ذهن، انعطاف پذیري عصبی توان بالقوه اي دارد تا فرم هاي تازه اي از آگاهی را 

ساساً غیرقابل مدل گیري، یا ساختارشکنی شده ي آن ایجاد کند. انعطاف پذیري از طریق شناخت طبیعت ا
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روح "دیالکتیک هگلی دگرگونی هستی طبیعی ذهن را (در نحوه ي بیان ماالبو، مغز؛ و در نحوه ي بیان هگل 

ه باشد، اگر گذاري از طبیعت به فکر بتواند وجود داشت")، در هستی تاریخی و فرضی آن نشان می دهد. "طبیعی

نوعی است که بر آگاهی  و از این رو ماتریالیسم ماالبو 61"به این علت است که طبیعت فکر با خودش مغایر است.

تمرکز می کند، و چون که به مادیت مغز اشاره دارد، مادي است اما چون که با نقدهاي ماتریالیستی مارکس مقابله 

نظر من، یک ماتریالیسم مستدل، ادعا خواهد کرد که طبیعی مغایر ب "نمی کند بنظر می رسد ایده آلی باقی بماند. 

 شامل "تن – ذهن ي مسئله"با خودش است و این که فکر ثمر این مغایرت است. یک راه مرتبط براي تصور 

 می قرار هم تضاد در و پیوسته بهم را قصدمندي و بودن طبیعی همزمان که است دیالکتیکی تنشی آوردن بحساب

ک واقعیت پیچیده است. با بازاندیشی ی ي زنده مرکزي ي هسته در ساکنین صورت به آنها به وجهت و دهد،

   ”62باشد. )deux-entre( میان –دو فیلسوفانه، انعطاف پذیري می تواند نام این 

یک مسئله ي فلسفی مهمی بوده، و محرك کمک هاي چندي به این کتاب  "ماتریالیسم استداللی"امروزه ایده ي 

ده است. ماالبو اصرار دارد که ما باید علم اعصابی را نقد کنیم که با اقتصاد سیاسی همگرائی پیدا کرده، و ادعاي ش

محکمی ارائه می دهد که هستی شناسی علم اعصاب را باید توسط یک تعهد هستی شناسی اولیه تعدیل کرد. 

اي زیست ه مادیت امروزه که طور همان – وقتی که توان بالقوه ي انعطاف پذیري مغز هدف با ارزشی می شود

علم خودش هیچ زمینه ي بی طرفی ندارد که اثبات واقعیت کند. همان طور  -63شناسی زیادي با ارزش شده اند 

 گلووي که –اخیراً بحث کرده، پرسیدن سؤال سیاسی ماالبو  (Alexander Galloway)که الکسندر گلووي 

ر کردن به طور خالص و ساده اي مرتبط با روح فک که این تا بکنیم باید کار هچ ما" کند می مطرح طور این را آن

 کنیم تأئید را "ردیفی هم" ماتریالیسم شناسی هستی تعهدات ما که است این محتاج – 64ي سرمایه داري نشود؟

منطقی،  انتزاع،ضرورت در نه باشد، تاریخ و ماتریالی زندگی از ناشی باید چیزي هر" که دارد عقیده که

ناتوانیش در تشخیص این امر  ]رئالیسم [، یا ایده. . . . فقر واقعیِ (spirit)جهانشمولی، ذات، فرم خالص، روح 

مطلق امر  است که باالترین نظم انتزاع، یعنی خود تمامیت، در تاریخ ماتریالی نوع انسان یافت می شود. رسیدن به

ه با شرح آن را رد کرد، بلکه نشان داد که خود فکر ارتباطی همین دقیقاً تفکر به این ارتباط است، نه آن قدر ک

   65"گونه است، و لذا به ماتریال فکر کردن انتشار افکار خود در سرتاسر ذهن تاریخ است.

فصل هاي توسکانو و پوتاژ در این کتاب، ضمن این که اتکاء ماالبو بر فلسفه به عنوان کلید نمایش توان بالقوه 

م علم اعصابی جدید را نشانه گرفته اند، بعضی از این مالحظات را توسعه داده اند. ما فصل پوتاژ را ي ماتریالیس

در بخش بعدي و سهم توسکانو را در همین جا مورد بحث قرار می دهیم. توسکانو منطق هاي سرمایه، فرم هاي 

می دهند، وضع تحت تسلط سرمایه اجتماعی، و نیروهائی را تحقیق می کند که فلسفه را به خارج از خودش هل 

او دلیل می آورد که، ماالبو حق دارد، که ما را ترغیب کند تا  "که اشاره به جالي وطن فلسفه دارد."بودن را 
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دیالکتیک فرم هاي اجتماعی معاصر را تجدید نظر کنیم. اما اگر بخواهیم کنترلی را بفهمیم که مدل هاي نئولیبرال 

نعطاف پذیري عصبی اِعمال می کنند و بدین وسیله حد و حدودهائی را نقد کنیم که بطور بر توان هاي بالقوه ي ا

ما باید نقدي  66دلبخواهی توسط دانشمندان، فیلسوفان، روزنامه نگاران، و دیگران بر این گفتمان تحمیل شده اند،

کانو آن ماتریالیست پیر، یعنی را بسازیم که درون ماندگارو دیالکتیکی بوده ولی مرهون سرمایه نباشد. لذا توس

مارکس را وارد بازي ماتریالیسم نو ماالبو می کند. انتقاد مارکس این بود که ذات و تاریخ فلسفه نمی توانند بطور 

به هیچ وجه "رفته،  "عبارات"به مبارزه ي  "عبارات"معنی داري اوبژه ي خودشان باشند، این که فلسفه فقط با 

توسکانو می پرسد، آیا کوشش ماالبو براي بازیابی یک مفهوم  67"مبارزه نکرده است.با دنیاي موجود واقعی 

فلسفی دگرگون کننده قادر است کاري بیشتر از چرخاندن تعبیر یا مدل قیاسی بر علیه دنیاي موجود واقعی سرمایه 

  انجام دهد که هدف اوست؟

مبادله پذیري به عنوان یک اصل کاپیتالیستی و توسکانو اشاره می کند که کوشش هاي ماالبو براي مفصل بندي 

فلسفی غرب  (originary) "متافیزیکی که در قلب تحقیق او از هایدگر قرار گرفته، تکیه گاه مفهومی که اصالت

را بخطر می اندازد تا این که رابطه هاي واقعی مبادله ي اقتصادي را بخطر اندازد. براي توسکانو عنصري از این 

سرمایه داري آشکار می  "روح"سفی در تأکید ماالبو، بدنبال بولتانسکی و چیاپللو، بر تغییرات در مخاطره ي فل

جدیدي که انعطاف پذیري منادي آن  "طرح حرکت دهنده ي"شود، عالقه اي که به تأثیري شک دارد که یک 

تحلیل ماتریالیست  است ممکن است به تجزیه و تحلیل و ممارست بحرانی کشیده شود. دور شدن از تجزیه و

تاریخی و اتخاذ دیدگاهی از انعطاف پذیري عصبی این خطر را دارد که ثبات ایدئولوژیکی بیش از حدي در 

درون سرمایه داري واقعاً موجود و یک دیدگاه غیر دیالکتیکی را دید که بوسیله ي یک ذره بین قیاسی و نهایتاً 

أئیدش بر احتیاج به ادغام مارکسیسم فقط با ساختارشکنی فلسفی تحمیل شده است. جواب دفاعی ماالبو و ت

دریدا و تخریب هایدگري را می توان در مصاحبه اي خواند که در آخر این کتاب آمده است. شق دیگري که بر 

  ماتریالیسم به کجا می رود؟ آلتوسر / داروین یافت.  "اساس ماتریالیسم آلتوسر است را می توان در فصل دوم، 
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  ژکتیویتی، عدالت، و پایان حاکمیتسوب

  

اگر عصرسلطه ي دستور زبان با عصر انعطاف پذیري جایگزین شود، آن طور که ماالبو پیشنهاد می کند، سوژه ي 

سوژه در نظریه ي پساساختارگرائی،  امروزه در این واژه ي علم اعصاب چه مفهومی خواهد داشت؟ از مرکز زدائی

صیرورت سوژه و "بیان شده، نظر به این که  (Guattari)توسط دولوژ و گواتاري  که احتماالً محکم تر از همه

در همه جا و "، قیاسی با علم عصب شناسی دارد که ذهن "کوچگري آن توان بازسازي هستی خویش را دارد 

ده شده ي مغز جاي گرفته و این که مغزها فقط مملو از نورون هائی نیستند که بطور ژنتیکی سازمان دا"هیچ جا

اند بلکه، در نهایت، از طریق حرکت، عمل، و تصادف رشد کرده اند. مغز ها بیانگر تاریخ هاي تجسم یافته هستند، 

توان بالقوه براي  68و مشاهده ي خود در این تاریخ تجسم دو سویه ي آزادي و کنترولی است که مستقر می کند.

نی سوبژکتیویتی دگرگو یک که –بیگانگی خود از و ر،استثما سیاسی نقض نابرابري، از –گسستن هاي سیاسی 

ممکن است وضع کند سؤال ویژه تري را پیش می کشد، براي مثال سؤال در باره ي عدالتی که در هر بحث 

  دگردیسی سیاسی ادامه می یابد.

ید گرایش هاي جدید جنسیتی یکی از جنبه هاي این موضوع را اشکار می سازند. تکثیر هویت هاي جنسی جد

با مطالبات سیاسی تازه دست بدست هم ظهور کرده اند. بعضی از هویت هاي هم جنس گرائی  1970از سالهاي 

مردانه و زنانه بعنوان تنوع زیست شناسی بیان شده اند، افراد با درك ذات هاي واقعیشان و بر این زمینه ها 

از گوشه ها بحث شده که اعطاي به  درخواست حقوق و به رسمیت شناختن می کنند. با این وجود از بعضی

رسمیت شناختن حقوق هم جنس گرایان، مانند ازدواج آنها باهم، و هم چنین به رسمیت شناختن یک جاي 

یک هنجارگرائی هم جنسی  70یک محدود کننده ي دیگري است، 69مناسب تشکیالتی براي شهروندي جنسی،

)homonormativism(71 ز از قدرت استداللی و حقوقی حاکم بر بدن نیست. وقتی است که نهایتاً قادر به گری

که حذف یک هنجار، یعنی منحصراً ازدواج جنس هاي مخالف، به چیز دیگري تبدیل شود، چه اتفاقی به نام 

جایگزین هاي عجیب و غریب  72آزادي جنسی می افتد: پایداري جنسی که از طریق ازدواج نظم داده شده است؟ 

زیست شناسی  (essentialism)گردانده، که بر آزادي بر پایه ي ساختار شکنی ذات گراي  نظري از قانون روي

این ها نشان می دهند که جنسیت و جنس، به همان اندازه ي  73و هنجار بر بخش هائی از بدن فرض گرفته اند. 

و کنترول رفتار و بلکه یک هنجار ایدئولوژیکی اند که وظیفه شان تنظیم "خود سکس، داده ي طبیعی نیستند 

اصرار ماالبو بر مادي بودن سوبژکتیویتی در این جا سؤاالت زیادي در باره ي عدالت  74"رمزهاي هویتی هستند.

وجود نخواهند داشت تا به نام آنها فمینیست  "زنهائی"ایجاد می کند. اگر جوهر زیست شناسی اي وجود ندارد، 



تیحاکم انیعدالت، و پا ،یتیویسوبژکت  

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ٣٤         

 

ضد ذات گرائی هر ادعائی را "وجود نخواهد داشت، تا آزاد شود. ها براي عدالت تقال کنند و تفاوت جنسی هم 

با فرضیه نابود می کند تا حد و مرزهاي سنتی نظریه را جابجا کند، تا بصورت فضاي زنانگی وجود داشته باشد، 

   75"تا از کندوي زنبور عسل جدا شود، تا چیزي غیر از اطاقکی در شانه ي عسل باشد.

ه حصول مبارزه ي ارزشمند سیاسی مستلزم رد کردن فهم جاري ذات (جوهر) است، ماالبو بحث کرده است ک

که از یک طرف، داده اي طبیعی و لذا به راحتی به نظم در آمده است، و از طرف دیگر، صرفاً معلول هنجارهاي 

اد می کند که پایه موجود است. براي این که بتوان ذات را انعطاف پذیرانه فهمید، ماالبو مفهومی از ذات را پیشنه

  بر علم اعصاب دارد: هستی شناسی و زیست شناسی با این وجود بدون حضور.

را منزوي کنیم  "زنانه"رابطه ي فلسفه و علم را تجدید نظر کنیم، نه براي این که یک احتمالدر  امروزه ما باید

ون پذیري حضور و طبیعت،، که براي مثال، مکانیک مایعات باشد، بلکه، همیشه بر اساس یک پیش فرض دگرگ

. . . امروزه، مغز در حال تبدیل شدن به جایگاه احساسات،  محل سکس نقل مکان کرده است.نشان دهد که، 

 تناسلی دستگاه هم و روانی هم – ایش شناسی سبب و مرکزي نقش از را "جنسیت"اشتیاقات، و رانش ها شده، 

یت جنسی فقط با نورون ها هو که نیست معنا این به امر این. کند می جاي از کرده، اعطاء آن به فروید که ،–

ذات زیست "رشد پیدا کرده است، بلکه معنی فضاي بازي بین سکس و جنس (تشریحی)، بین به اصطالح 

هویت، عمیقاً عوض شده است. . . . ساختن هویت فرد فرآیندي است که  "ساختار دهی فرهنگیِ"و  "شناسی

سعه ي یک شکل گیري اصیل زیست شناسی باشد، یک دگرگون پذیري نخستین. اگر فقط می تواند رشد و تو

سکس انعطاف پذیر نبود، هیچ جنسیتی وجود نمی داشت. اگر در تعیین طبیعی و تشریحی سکس چیزي براي 

  76دگرگونی ارائه نمی شد، پس ساخت هویت ممکن نمی شد.

شده در دگردیسی و دگرگونی فرمی از مقاومت با توان  ماالبو پیشنهاد می کند که، این نوع ذات ساختارشکنی

  هاي بالقوه براي دگرگونی سیاسی را مستقر می کند.

انعطاف ماالبو رابطه ي بین سوبژکتیویتی و مقاومت را درحیطه هاي دیگر هم کاوش کرده است.او در کتاب 

خورد با فلسفه ي انعطاف پذیري، از راه بر (Plasticity at the Dusk of Writing)درشفق نویسندگی  پذیري

من فقط سعی دارم نشان دهم که چگونه یک "اتوبیوگرافی هوشمندانه خودش را مفهوم سازي کرده است. 

موجودي، در تغییرپذیري شکننده و متناهیش، می تواند مادي بودن هستی را تجربه کرده و معنی هستی شناسی 

معنی ناممکنی گریز از خویشتن خویش است. در چهارچوب همین آن را دگرگون کند. غیرممکنی اول از همه به 

نامحتملی است که من یک تغییر فلسفی از دیدگاهی را پیشنهاد می کنم که بر ختم بعنوان اوبژه ي اصلیش متمرکز 

 را –چه اتوبیوگرافی، چه روانکاوي، چه زیست شناسی  -نپذیرفتن فرار از خودِ ماالبو ماهیتی از نفس  77"است.

  . کرد فعال توان می را پذیري نرمش برابر در مادي مقاومت که جائی آورد می پیش به
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  زیباشناسی و سوژه ي ماتریالی

در این کتاب فصل مربوط با مایکل شاپیرو نشان می دهد که این ماتریالیسم ممکن است در سطح زیباشناسی نیز 

را که در یک جمله  Zone (2010)ناحیه تحت عنوان  (Nathias Ẻnrad)مهم باشد. شاپیرو رمان ماتیاس اِنرَد 

صفحه اي نوشته شده را با خواندن مفاهیم فلسفی و ادبی در مقابل دستور زبان سلیس ممتاز آن  500ي بیش از 

تجزیه و تحلیل می کند تا فرونشانی پرت و پالئی را آشکار سازد که از طریق آن سوبژکتیویتی شکل می گیرد. 

(مترجم: فیلسوف قرن بیستم روسی) که بر انعطاف پذیري روایت شناسانه  (Bakhtin)دبی باکتین در بین مفاهیم ا

مفاهیم بر اساس در فرم متغیر رمانی تأکید می کند که کوشش دارد دنیاي تغییر پذیر حیات را ترکیب کند، و

شناسی و یک شخصیت بارز فلسفی ماالبو امکانات چیزي واقع شده اند که شاپیرو آن را یک سوبژکتیویتی زیبا

مفهومی اي می خواند که قادر به خود مدل دادن و آزادسازي اشتیاقاتی است که نشان دهنده ي ارزیابی هاي تازه 

اي از جهان است. ترکیب ژانرها براي خوانش انعطافی شاپیرو اساسی است، تکنیکی که او آشکارا در آثار ماالبو 

   "بصیرت سیاسی از آمیزه ي اصطالحات مشتق می شود."ی کند که و باکتین مشاهده می کند. او بحث م

شاپیرو بر اهمیت آرشیو ها براي طرح سازي قصه ي رمان تأکید می کند، آرشیوها فرم خود رمان را هم   

، (dispositif)مدل می دهند: رمان خودش هم تبدیل به آرشیو می شود. با استفاده از مفهوم فوکو از به ابزار قدرت 

 "ملقمه ي ناهمگونی"از آن شکل گرفته باشد: یک  "ابزار قدرت عدالت "پیرو چیزي را آشکار ممکن است شا

از فرم هاي روایتی متفاوت، از مسافرت هاي نمادین و سرزمینی شخصیت اصلی داستان، از میلی که هم انعطاف 

از آنجائی که "یو انعطافی است پذیري فلسفی و هم ادبی را نقشه برداري کند. زمان بندي پیچیده ي یک آرش

جنبه هائی از گذشته هم آن را شکل می دهند، همان فرم نگهداري سوابق به نوبه ي خودش طریقی را که شکل 

خوانش شاپیرو آرشیو را بصورت یک پایه ي جدید ماتریالی در می آورد  "می دهد که گذشته فهمیده می شود.

ر اساس آن فهمیده می شود، نظر به این که تعداد و انواع صداهائی را که توان بالقوه ي انعطاف پذیري سیاسی ب

می خواند. در حینی که آرشیوها متنی و  "ناحیه ي عدالت"تغییر می دهد که در چیزي شامل شده که او آن را 

ایدئولوژیکی هستند، محل هاي خواندن نفس براي شخصیت هاي ادبی و خوانندگان هم بوده، هر دو بصورت 

هاي زیباشناسی آشکار شده اند. شاپیرو نشان می دهد که سوبژکتیویتی زیباشناسی را می توان بصورت  سوژه

ماتریالی فهمید، و نشان می دهد که این موضوع توان بالقوه ي انعطافی رادیکالی براي فرار از شکل گیري 

  ایدئولوژیک در مواجهاتش با آرشیو دارد. 

اد زیباشناسی انعطاف پذیري را با خوانشی فلسفی از کارهاي زلیخا فصل سیلوانا کاروتنوتو نیز ابع 

بوعبداهللا، هنرمند مغربی، کاوش کرده،، که خودش در کوششی هنرمندانه براي درك توان هاي بالقوه ي انقالب 
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ره ي بهار عربی با مفهوم انعطاف پذیري گالویز شده است. مطالعه ي نقاشی ها و نوشته هائی که بوعبداهللا در با

کارهایش ارائه داده کارتنوتو را سوق داده تا بپرسد که فلسفه ي ماالبو تا چه حدي ساختارشکنی دریدا را هضم 

و پایداري  (dissemination)کرده و آیا نقد دریدا از دیالکتیک هگلی، در مفاهیم خاص هگلی مانند پراکندگی 

(persistence) محرکی انعطاف پذیري باشد. با در معرض دید نوشتار ممکن است نشانه ي مقاومت به طرح

قرار دادن دوباره ي فلسفه به مرگ خودش، کاروتنوتو بحث می کند که، ماالبو انعطاف پذیري را منوط به فرمی 

 جابجا یعنی -– تعویق"از سوکواري می کند. اما، دریدا، عالقه ي کمتري به دگرگونی سیستم فلسفی دارد تا در 

 برده بدر جان هاي شبح و اصلی تصدیقات موارد تمامی است قادر که آن، -–تأخیر اندازياپیوستگی، ن شدگی،

اما در عقب کشیدنش  79 یابد کاهش است ممکن کاغذ که، کرده بحث دریدا ". ببرد دیگري جاي به را آنها ي

اساس اضطرابات  :"اسلوب هاي مصادره کردنش ناپدید نمی شوند"شبح وار باقی می ماند، و آشکار می سازد که 

ما در باره ي مخاطرات دزدي هویت در دنیاي دیجیتالی، و توجه به مهاجران مراکشی و سایرینی که اوراق 

شناسائی ندارند را شرح می دهد . کاروتنوتو بحث می کند که چنین بازمانده هائی نشان می دهند که کاغذ می 

نین به ویراژ رفتنی حول یک خوانش انعطافی فشار وارد هم چ "میل همیشگی به تخطی به آن را برانگیزد"تواند 

 است.  "آینده ي مقدم منابع گذشته ي خود کاغذ"آورد، در عوض تعبیر عطف به ماسبقی را بر می انگیزد که 

کاروتنوتو این زمان بندي دریدائی را در تجزیه و تحلیل خودش از هنر تجربی بوعبداهللا پیاده می کند،   

. نوشتن هرگز فرم را حذف نخواهد کرد"تعددي، بنظر می رسد که، با فرض ماالبو مقابله کند که که در راه هاي م

کاروتنوتو نشان می دهد که، هنر بوعبداهللا، در کوشش براي پیوند دوباره ي  79".ردپا هرگز به پیکر رخنه نمی کند

بلکه در ژرف اندیشی هاي فلسفی  تمثیلی، نه تنها در تابلوهاي تمام شده اش، بازنمود و غیرقابل تصورهاي

زیباشناسی اي که شکل می دهد، نوشتارهاي گوناگون و تصویر را در کنار هم قرار می دهد. بو عبداهللا با کند و 

کاو، بریدن، دورانداختن، سوهان کاري، دوختن، خرد کردن، بخیه زدن، و تکنیک هاي دیگر، با رخنه در سطح 

الش می کند تا خودش را در سمت دیگر هنرش ببیند. به قول کاروتنوتو، این پیکرهاي تندیسی و نقاشی شده، ت

ارائه می دهد. و با این کار، او انعطاف پذیرانه و ساختارزدایانه آماده ي تفاوتی  " ’شانس‘براي  ’شانس‘یک "امر 

  می ماند که آینده ي انقالبی می تواند به ارمغان آورد.
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  روانکاوي و ماتریالیسم

تحقیق ماالبو از  80به سوژه ي دخالت گر روانکاوي فکر کرد که در آن ما داستانهائی به خود می گوئیم،اگر 

روانکاوي با سؤالی در باره ي بسندگی آن براي فهم یک اساس ماتریالیستی سوبژکتیویتی شکل می گیرد که 

کتیویتی معاصر در عالقه به معالجه فراسوي مفاهیم زیباشناسی انعطاف پذیري و، در ادامه، کفایتش در نقد سوبژ

 توانش یعنی –ي درمانی شکل می گیرد. نظریه ي فروید در باره ي تخریب ناپذیري روان و میعانی بودن لیبیدو 

 –الکن دل کندن از و گذر به اوبژه هاي متفاوت طی زندگی  (cathexis) ها دلبستگی در خود دادن شکل براي

 روانی فرآیند. است پذیري انعطاف از جنبه دو ي مشخصه که است گرفتن فرم و دادن فرم براي تصوري بازنمود

 دست از ي اوبژه از کندن دل و فراموشی تعدیل در سعی که هم) بود یاد در آن تاریخی همتاي و( سوکواري

ي روانکاوي نقد ماالبو از الگو 81طرف دیگر، پاسداري از آن، همین کار را انجام می دهد. از و طرف، یک از رفته،

 مفهوم در – گرفته قرار لذت اصل فراسوي در که رانشی –فروید ناشی از ناتوانی فروید در ادغام رانش مرگ 

  . دارد جاي ي روانکاوانه پذیري انعطاف

طبق گفته ي ماالبو، کاستی فروید، ناشی از یک ناتوانی در مدل دادن به همزمانی مرگ و زندگی اي است   

 عشق یعنی – زندگی رانش که حالی در. کنیم زندگی آن در باید ما که است "مادیتی زمان"که مشخص کننده ي 

فرم ها را خلق می کند، رانش مرگ آنها را از هم می پاشد. در حالی که فروید بحث می کند که  – (eros) آن به

 ارتجاعی (االستیک) ارگانیسم مرگ خودش را شکل یا فرم می دهد، این امر انعطاف پذیري نیست بلکه منحصراً

نوسانی است بین نامحتملی حفظ یک فرم و پیوستگی سفت و سختی به یک فرم، فرمی که نهایتاً فقط با  –است 

رانش هاي زندگی شکل می گیرد. در تفکر ماالبو، وابستگی فروید به حالت ارتجاعی بطور ناکافی ماتریالیستی 

ارچوب زیباشناسی فرار کند. الگوهاي فروید براي رانش است، چون که نمی تواند از محدودیت هاي یک چه

مرگ چنین حضور زیباشناسی اي را حفظ می کنند، در حالی که انعطاف پذیري شکلی از مقاومت را درخواست 

  می کند.

اگر زیباشناسی یکی از ابعاد توان انعطاف پذیري براي فرم گرفتن و فرم دادن باشد، بنظر می رسد که   

بغرنج تري در گفتمان اشاره داشته  "پیچیدگی "مخرب به شاخص دیگري از تسکین، و یک  انعطاف پذیري

انعطاف پذیري مخرب بد مونتاژي مدارهاي عصبی براي آماده سازي دوباره مونتاژ کردن، بخشی از وظائف   باشد.

ا خراب کرده و نورولوژیکی است، اما تصادفات آسیب زا و بیماریهاي سنین کهنسالی هم که ظاهراً نفس ر

برخالف با شکاف هاي زیباشناسی که در آنها  83حاکمیت مغز را سرنگون می کنند، همین کار را انجام می دهند. 
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ممکن  "ظهور یا شکل گیري بیگانه اي را "نفس بطور سیناپسی خودش را شکل می دهد، انعطاف پذیري مخرب 

ذیري فرم بیگانگی است وقتی که هیچ امر تعالی پروازي می سازد جائی که دیگري مطلقاً وجود ندارد. انعطاف پ

دگردیسی  84"یا فراري باقی نمانده است. در این شرائط تنها کس دیگري که وجود دارد وجودي غیر از نفس است.

بخوبی و حقیقتاً ساختن یک "رادیکالی که از انعطاف پذیري مخرب ناشی می شود فرم واقعی هستی است؛ 

بنابر این، کارهاي اخیر ماالبو در  85"م بدیعی از زندگی، بدون هیچ اشتراکی با فرم ماقبل آن.شخص تازه است، فر

مورد انعطاف پذیري مخرب متصور این هستند که مدل هاي زیباشناسی شکاف بینابین شیوه هاي زمانی، سنت 

لوژیک و زور برسوژه هاي فلسفی، و رانش هاي روانکاوي زندگی و مرگ براي فرار از تغییر شکل هاي ایدئو

کافی نیستند، پایانی که انعطاف پذیري برعلیه آن اعمال فشار می کند. این امر براي توان هاي بالقوه ي روانکاوي 

نرمش پذیر بودن به معنی دریافت فرم یا نقش است، قادر بودن به تا شدن، و تا گرفتن خود، ولی "اهمیت دارد. 

بودن است، تا منفجر نشود. در واقع چیزي که نرمش پذیري فاقد آن است  توان تا دادن و تاکردن نیست. مطیع

شکل دادن، توان خالقیت، اختراع کردن یا حتی زدودن یک نقش، و نیروي سبک دادن است. نرمش  قدرت خلق

   86"پذیري انعطاف پذیري منهاي نبوغ آن است. 

 با - را نبوغش –گرگونی خودبخود فرم را بازخوانی ماالبو از روانکاوي این برداشت ماتریالیستی از د  

 فروید توسط زیباشناسیِ هاي واژه در مرگ رانش اگر. دهد می پیوند فروید مرگ رانش ي دوباره سازي مفهوم

دن مغزي بودنِ جنسیت توسط ماالبو، که در آن سوژه ي روانکاوي فروید بارور می شود کر جانشین شود، فهمیده

به وقوعِ یک اتفاق فاجعه باري اجازه می دهد "ن رادیکالی را بحساب آورد؛ این طرح ریزي شده تا دگري بود

یک  ماالبو بحث می کند که، این 87"که نقشی در مناقشه ي متأثر کننده اي ندارد که فرضاً قبل از آن می آید.

اي فروید واقعه تهاجم شاخ به شاخی با فروید نیست بلکه یک تفکر دوباره در باره ي واقعه ي روانی است. بر

ي روانی همیشه با عشق گره خورد است؛ رانش مرگ بی فرم می ماند و لذا از انعطاف پذیري تهی است، و به 

نوید  88بهترین وجهی، با سادومازوخیسم (آزارگرائی خود و دیگران)، فرم دیگري از عشق بازنمود می شود. 

وراي خواستن براي "اي اصل لذت، قرار دادن سوژه مغزي بودن، یعنی فکر کردن به سوژه از دیدگاه آسیب ور

خالء آسیبی فرد مبتال به ضایعه ي مغزي که هیچ ارجاعی به گذشته اش ندارد، از صدمات  89است.  "دانستن

ناشی از فجایع طبیعی، محرومیت حسی، یا شکنجه در سازمان هاي کیفري مدرن قابل تشخیص نیست. مجروحان 

ن رنجبران را می خواند، نشان دهنده ي عصر جدیدي از خشونت است که جانشین جدید، وضعی که ماالبو ای

  امکانات ترمیمی روانکاوي شده است. 

فصل کترین کالگ بر علیه بستن خیلی سریع پرونده ي فروید، و بدنبال آن، مادیت سوژه ي الکان و   

ید جلو رفت تا لذت در مردن را کامالً ژیژك بحث می کند. او شرح می دهد که، براي الکان، که از کم گوئی فرو
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) است،  jouissanceوراي اصل لذت، مرگ نیست بلکه لذت (  fold)( "تاخوردن"نظریه پردازي کند، این 

از دست رفتن نمادین را تهدید می کند، بطور بالقوه اي فاصله ي  Jouissanceمازاد اصل لذت فراتر از لذت. 

ا فرومی ریزد. در این دیگاه، اضطراب حاصل ترس کمتري براي از دست و نمادین کردن آن ر "واقعیت"بین 

در اضطراب مناقشه  "دادن یک اوبژه است تا وحشتِ شکست نظم نمادین کردنی که سوژه در آن شکل می گیرد. 

عدم پیوستگی بین واقعیت ارگانیسم و وحدت تصوري جسم در باره ي فکر آگاه یا ناآگاه نیست، بلکه موضوع 

کالگ بحث می کند که، در این طریق، سوژه ي الکانی تا حال از یک مرگ جان بدر برده، سوژه ي الکانی  ".است

 را، بدون یک بیراهه رفتن تفکري از طریق علم اعصاب، به اوبژه ي ماالبو تبدیل می کند. 

ما چه چیزي  کالگ می پرسد که، اگر ماالبو بر امکان مخرب بودن از دست دادن فردیت اصرار می ورزد،  

را از دست خواهیم داد اگر فقدانی را اغماض کنیم که تا حال در روانکاوي با آن مواجه شده ایم ؟ بنظر می رسد 

که جواب به این سؤال عمیق منوط به این است که چه معنی هستی شناسی را می توان از انواع از دست دادن 

اساسی براي سوبژکتیویتی امروزه اصرار دارد، و در این باره  هائی مشتق کرد که ماالبو بر آنها به عنوان سؤاالت

که، داستان روانکاوي به چه خوبی در خدمت نوید انعطاف پذیري ترمیمی خودش هست. ماالبو می نویسد، 

انعطاف پذیري مخرب کار خودش را با شروع از مصرف کامل احتماالت پیاده می کند، مدتهاي طوالنی بعد از "

رفته اند، وقتی که در بالغ کودکیش محو شده است،   (virtuallity)جنبه هاي واقعیتهاي ایده آلآن که همه ي 

وقتی که انسجام نابود شده است، روح ي خانوادگی زایل شده، دوستی از دست رفته، وقتی که پیوندها در سردي 

احتماالً شامل چیزي نیست مگر روزافزون زندگی بی ثمر از هم پاشیده شده اند. . . . تاریخچه ي موجود خودش 

یک سري از تصادفات که در هر دوره اي و بدون امید به بازگشت، بطور خطرناکی معنی ذات یا جوهر او را از 

ذات و جوهر تصادفی اي که از کودکی اندرونش عریان شده: چگونه ما به خوبی این  90"شکل در می آورند. 

  ر آن، بیان کنیم؟داستانهاي خودمان را، روانکاوانه یا غی

  

  قانون و حاکمیت فراسوي

  

آشکارا سیاسی اي در باره ي  در رشته ي فلسفه ثبت شده اند، عالئق در حالی که اکثر کارهاي ماالبو قدرتمندانه

به رسمیت شناختن، برابري جنسی، قدرت حاکمیت، و فرم هاي نئولیبرالی سرمایه داري در سراسر آثار او دیده 

وان یک فیلسوف دگرگونی کننده، ماالبو دائماً بر خالف پایان هستی شناسی، معرفت شناسی، و بعن 91می شوند. 

مادي اي فکر می کند که او در ساختارشکنی فکر هگل، هایدگر، دریدا، و فروید، و اخیراً، در کارهایش در باره 

او پژوهشگرانی سهیم هستند سیاسی  اکثر این عالئقدربا آنها برخورد می کند. (Agamben)ي فوکو و آگامبن 
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هستند. در این جا، ما این سؤال را پیش می کشیم که تفکر انعطاف  1که درگیر حیطه ي نظریه ي حقوق انتقادي

پذیري ممکن است چه منابع هوشمندانه و راه هاي گشایشی براي نظریه هاي معاصر قانون، عدالت، و سیاست 

  ارائه دهد.

   

 تا آمدند رب صدد در  مارکسیستی، ي نظریه از متأثر امریکائی، –ه ي حقوق انتقادي انگلیسی پژوهش گران اولی

 قانون که رقیط بررسی با. کنند افشاء و کرده شکنی طبیعت لیبرال اجتماعات در را سیاست و قانون بین ي رابطه

ا به نقشی رانتقادي توجه خود ار و مالکیت برپا می کند، پژوهش گران حقوق استثم با را داري سرمایه روابط

فوکو و  با توسعه ي توجه به کارهاي  معطوف کردند که قانون در حفظ سلطه ي سرمایه داري بازي می کند. 

یش بگیرد که دریدا، نظریه ي حقوق انتقادي مشغله اش را با نظریه ي مارکسیستی کنار گذاشت تا راهی را در پ

محدودیت  ن و متعدد قدرت (سیاسی، اقتصادي، و اجتماعی)، و هم چنیندر آن قانون از طریق فرم هاي گوناگو

لعات هاي پرثمر سیاسی شکل می گیرد. فهم قانون بصورت متنی در یک مفهوم ساختارشکنانه عالوه بر مطا

قوق شناسی حقوقی ادبیات، امور دیدنی، سفرنامه ها، و ژانرهاي دیگر، با خودش تجزیه و تحلیل غنی اي از ح

   وچکی را بهمراه آورد که در قانون تعبیه شده بودند.هاي ک

 ظهور بین دهنده شکل –نوآوري مهم اخیر دیگري در نظریه ي حقوق انتقادي ناشی از شناسائی رابطه ي باهم 

این زمینه ي تحقیق بر سیاست قانون در اجتماعات مهاجر نشینان استعماري  94.است استعمارگرائی و مدرن قانون

  معاصرشان، منجمله طبیعت قدرت حاکمه در زمینه هاي استعمار و امپریالیسم تمرکز کرده است. و تشکیالت 

ظهور کرد تا بُعد نژادي فرم هاي قانون را  1980در ایاالت متحده ي امریکا، نظریه ي انتقادي نژاد در دهه ي 

ي معرفی کند که منعکس کنندهکاوش کرده و تغییر جهتی پیشگامانه در فن آموزش حقوق و اسلوب هاي نوشتنی 

البته،   تاریخ ها و تجربیات به حاشیه رانده شده اي است که معموالً در حوزه ي صالحیت قانون نامرئی هستند . 

این مرور مختصر، بدون ذکري از نظریه ي حقوق فمینیستی و رشته ي نوظهور نظریه ي قانونی عجیب و غریبی 

را در خط مقدم طیف بسیار متنوع کارهائی قرار می دهد که از اصالح  ناکافی خواهد بود که جنس و جنسیت

                                                           

 یاز پژوهشگران دست چپ يتوسط شبکه ا یحقوق يها هیدر نظر یجنبش critical legal theory :مترجم  1

 یحقوق ي هیجنبش در نظر نیحرکت بعنوان اول نیمتحده شروع شده است. ا االتیدر ا 1970است که از سال 

 يو سلطه  یپنهان فعاز منا يانسانها عار تیاز شخص ینشیاست که متعهد به شکل دادن اجتماع بر اساس ب

در غرب  برالیل یموسسات حقوق ي شهیکنند که ر یبحث م ياست که پژوهشگران حقوق انتقاد یطبقات

 .همه است يبرا شتریحقوق ب يتر، و با تساو یانسان کیاجتماع دموکرات کیجنبش خلق  نیند. هدف اهست
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 (hetero-phallogocentrism) ساالري نرینه –قانون و تجزیه  تحلیل سیاست تا نقدهاي فلسفی ناهمجنس 

    بسط پیدا می کنند.

هدف سیاسی، امر علیرغم تفاوت هاي فاحش بین این زمینه هاي تحقیقی، مشغله ي ذهنی با عدالت ( به عنوان 

اخالقی (اتیکال)، عالقه ي زیباشناسی، مفهوم فلسفی، یا ترکیبی از این ها ) در حیطه ي نظریه ي حقوق انتقادي 

پابرجا می مانند. این توجه به عدالت در آرایش هاي متعددي ظاهر می شوند؛ یکی از تظاهرات آن بصورت در 

مالحظه  98چوب قانون می شود نمی تواند از آن فرار کند. نظر گرفتن آن چیزي است که وقتی شخص وارد چهار

اي است که زمینه هاي فلسفی، سیاسی، و قانونی را می پوشاند و به سؤال بنیادي اي ختم می شود که چه کسی 

  و چه چیزي بعنوان سوژه هاي قانونی قابل شناخت است. این همان مسئله ي به رسمیت شناختن است. 

 در را آن پرداخته، آن به کتاب این در خودشان فصل در هیلر –است که بهندار و گلدبرگ این یکی از عالئقی 

رو در روئی هاي استعماري در نظر می گیرند. جائی که قانون هم بعنوان عامل تمدن (بخصوص در اصالحات  پرتو

ویق می شوند تا جنسیت متمرد، و تدوین حق مالکیت فردي) و هم اسلوبی که از طریق آن مردمان بومی تش"

پذیرفته می شود)، مسئله ي شناخت چشمگیر  "مصالحه"براي آزادي سیاسی فشار آورند (بعضی اوقات بعنوان 

می شود. آیا فرم شناختنی که ناشی از فتح یک سرزمین و قدرت است می تواند در پرتو قدرت مداوم اشغالگران 

  عدالت بدست آورد؟

شناخت را صراحتاً بعنوان یک عالقه ي سیاسی تشخیص  هایمان چه باید بکنیم؟با مغزدر حالی که ماالبو در کتاب 

می دهد، تجدید نظرش در باره ي دیالکتیک هگلی انعطاف پذیري اي را آشکار می سازد که در ابعاد زمانی در 

ماالبو قانونی شناخت ارائه می دهد.  -فلسفه اش نهفته است و فضائی براي تجدید نظر به حد و حدود سیاسی 

انعطاف پذیري اي را در منطق دیالکتیکی هگل ي هگل: انعطاف پذیري، زمان بندي و دیالکتیک، در کتاب آینده 

ختم هستی شناسی نقض می کند. همان طور که قبالً اشاره  روشن می سازد که پذیرفتن تفکر هگل را بعنوان

مکانیکی به این فرمول بندي منطق دیالکتیکی و  رفت، ماالبو به ایده اي اعتراض می کند که یک اجتناب ناپذیري

به شناخت می رسد. بحث هاي ماالبو  طلوع سوژه اي وجود دارد، که در نقطه ي نهائی یک تقالي طوالنی براي

به عنوان یک ساختار انتظاري، و، در همین راستا، "که در تفکر هگلی وجود دارد به سوژه  "آینده"براي زمانِ 

عبارتی دیگر، در بعضی مفهومات سوژه ي هگلی با توانش به ندي کننده، تجدید نظر می کنند.  یک ساختار زمان ب

 زمان چنین که کنند می هیلرپیشنهاد –براي زمان بندي کردن خودش ساختار پیدا کرده است. بهندار و گلدبرگ 

ون که کشورهاي مستعمره ه اندازه ي کافی براي عدالت بومی انعطافی نباشد، مخصوصاً چب است ممکن اي بندي

نشین از این انشعاب زمانی بهره برداري کرده، مطالباتی را محدود می کنند که مردمان بومی می توانند قانوناً براي 

در نظر گرفتن هاي آینده در عالئق گذشته ي متصور شده طلب کنند. در حالی که چنین گذشته اي خالقانه در 
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اب و رسوم بومی معاصر ادغام شده اند، قانون به راه هاي زیادي، تقاضاهاي جنبه هاي بسیاري از هویت ها و آد

  سیاسی را بر غیرممکنی این هستی شناسی، مانع شده است. 

 Judith) شناخت هگلی را نیز در قطعه اي کاوش کرده که همراه جودیت باتلرو مادي  ماالبو جنبه هاي جسمانی

Butler) ر پدیدار شناسی : تن، شکل، انعطاف پذیري دبراي من جسم من باشتو "بدن من شو، یا ، تحت عنوان

 Sois mon corps or “You be My Body for Me: Body, Shape, and Plasticityهگل از روح ( 

100”s Phenomenology of Spirit.’in Hegel ( است. در این گفتگو باتلر و ماالبو جسمی را پیدا  نوشته

 ضروري امر خودش، از محروم. است شده وارد آگاهی –ی در بحث هگل در باره ي خود می کنند که بطور قاچاق

 ختم از که کسی شده، صادر سوژه توسط که دستوري هم و است خواهش هم "باش من جسم من براي" که اي

 هیلر –سر باز می زند. بهندر و گلدبرگ  هستیق حقیقت ساده ي طری از شناخت معرفتیِ - هستی بار خشونت

 ممکن کنند می مجسم را تن غربی فرضیات از متمایز هائی راه در که بومی هاي شناسی هستی که گیرند می نتیجه

  . باشند بالقوه پذیري انعطاف این گرفتن نظر در براي خوبی جاهاي است

زیست کارهاي جدید ماالبو این سؤاالت هستی شناسی عدالت را به نقد حاکمیت و ارتباطش با زندگی سیاسی و 

ماالبو  "آیا حاکمیت هرگز ساختارشکنی می شود؟،"شناسی اطالق می کند. در فصل اول این کتاب تحت عنوان، 

در حول  "اصرار فوکو را مورد تحقیق و تفحص قرار می دهد که ما باید فلسفه ي سیاسی اي را توسعه دهیم که 

ی کند که علیرغم دخالت هاي انتقادي فوکو، ماالبو با این اصرار شروع م "مسئله ي حاکمیت برپا نشده است.

  آگامبن، و دریدا، چنین چیزي هنوز اتفاق نیافتاده است. به عبارتی دیگر سر پادشاه باالخره باید قطع شود. 

 (dispositive)بازمانده ي ابزار قدرت همان یعنی –سیاسی  -ماالبو بحث می کند که برداشت فوکو از زیست 

بصورت نقد قدرت حاکمه عمل می کند به این صورت که هم همان ساختار  -کمه بعد از زدودن قدرت حا

زیست   قدرت حاکمه را به چالش می کشد و هم در پس پشت نقاب سنتی ایدئولوژي حاکمیت مخفی می شود.

، پنهان می شود. لذا "پیکر قدیمی قانون"در نهایت در پشت  "افتتاح سلطه ي هنجار، "، با (biopower) نیرو

تا "ماالبو این تکلیف را بعهده می گیرد تا این ابزار ساختارشکنی، یعنی زیست سیاسی، را ساختارشکنی کند، 

  "پرده از آن برداشته و در برابر تمایل ایدئولوژیک آن مقاومت کند.

بحث  زیست شناسی و نمادین در مقابله با منطق فداکاري کردن پیش می آید. ماالبو بین ارائه ي مجدد تفکیک

را در نظر بگیریم، چه عالقه ي فوکو براي ماتریال  (bare life)می کند که چه برداشت آگامبن از حیات عریان 

هاي زیست شناسی، مانند خون (مترجم: اصل و نسب)، که به ارزش هاي نمادین انتزاعی می شوند، یا محل دال 

 فداکاري طریق از ساختاري، نظر از که، ماند می باقی جسمی اشتراوس، –توخالی در انسان شناسی ساختاري لوي 

 به محتاج مصرانه کردن فداکاري ي انگیزه چنین که، کند می ادعا ماالبو. گیرد می قرار مرگ معرض در کردن
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شناسی، براي مقاومت سیاسی در برابر  زیست ي بدنه در منابع شناسائی جستجوي در او و است، کشیدن چالش

قرار گرفتن بر می آید. ماالبو مشاهده می کند که تعداد زیادي از تشکیالت قضائی و این منطق در معرض مرگ 

سیاسی، مانند ملت، بر این خویشاوندي بین نمادین و زیستی تکیه می کنند. براي مثال، سیاست هاي ملی گرائی 

 شناسی زیست تحادا نژادگرائی – قومی گفتمان یک که بگیرید نظر در را "خون (اصل و نسب) و متعلق بودن "

  .  کنند می ترکیب هم با ملت انتزاعی و متعالی مفهوم با را

مشغله تحریک آمیز ماالبو با فوکو، آگامبن، و دریدا راه هاي زیادي را براي تحقیق در باره ي فرم هاي قدرت 

سی در برابر قضائی، حاکمیت، و مقاومت سیاسی باز می کند. در نظریه پردازي او در مورد مقاومت زیست شنا

فرم هاي قدرت حاکمیت، یکی از سؤاالت در باره ي جایگاه قانون است. اگر موضوعات مورد نظر در این 

سیاسی حاکمیت عامه پسند و دموکراسی باشند، سؤالی پیش می آید که  -درگیري با نظریه ي فوکو از زیست 

نون و قضا چه شکلی خواهند گرفت. آیا این اگر جدائی بین نمادین و زیستی واقعاً ساختارشکنی شود، قدرت قا

  امر فضائی را براي نقدي درون ماندگاراز قانون و قدرت حقوقی حاکمیت باز می کند؟ 

با تعمق در این فضا، مفهوم انعطاف پذیري مخرب به ما یک برداشت عجیبی از قانون ارائه می دهد، برداشتی که 

 تخریب هویت، سبک در تفکر با. فرمانروائی – خود تا بود دخواه حاکم آن بر خودش جابجائی –بیشتر خود 

  :دارد تعلق تصادفات انواع به مناسبی طور به) مخرب پذیري انعطاف مفهوم در(

تخریب یک تصادف باقی می ماند در حالی که واقعاً، براي این که جناسی آورده شود که متصور این باشد که 

ت، تخریب را باید بعنوان یکی از صور محسوس تصادف در نظر تصادف یکی از ویژگی هاي صور محسوس اس

گرفت، بطوري که توان دگرگون کردن خود تحت تأثیر تحریب یک احتمال، و یک ساختار هستی گرایانه است. 

اما، این جایگاهِ ساختاريِ هویتِ تصادف باعث کاهش شانس وقوعش نمی شود، احتمال بوقوع پیوستنش را که 

ي موارد غیرقابل پیش بینی است، حذف نمی کند. به این علت است که شناخت هستی شناسی مطلقاً در همه 

تصادف تکلیف فیلسوفانه ي مشکلی است: باید بصورت یک قانون اذعان کرد که همزمان منطقی و زیست شناسی 

ست که با موارد خودش است، اما قانونی که به ما اجازه نمی دهد موارد آن را پیش بینی کنیم. در این جا قانونی ا

غافلگیر می شود. در اصل، تخریب به ضروریت خودش پاسخ نمی دهد، و وقتی که پیش می آید، احتمال خودش 

   "را تسکین نمی دهد. مطلقاً بگوئیم، تخریب نمی آید که گذر کند.

فکر در باره ي انعطاف پذیري مخرب وارد شده است فضائی براي ت "قانون"این امکان ناضرور ریشه اي که در 

ساختارهاي مفهومی باز می کند که واقعیت زیست شناسی وجود را از زیر حیطه ي نمادینی بیرون می کشد، که 

  با تفکرفرمانروائی مدیریت می شود. 
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جاج ماالبو را به چالش می کشد، که نمادین احت "انعطاف پذیري -خود"فصل الین پوتیج، تحت عنوان   

ي براي هاي فوکو حفظ شده، و داللت می کند که ممکن است حاکمیت باید راه دیگرو زیستی الزاماً در کار

فلسفی و علمی  ساختارشکنی پیدا کند. پوتیج بحث می کند که، ظهور فراژنتیک (اپی ژنتیک)، که اکثر بازتاب هاي

یج بر نظریه ي . پوتماالبو بر آنها تکیه دارند، یک فرآیند ارتباطی را نشان می دهد که خودش انعطاف پذیر است

ند که از مطالعات زیست شناسی تکیه می ک (Niklas Luhmann)نیکالس لومان  "سیستم هاي"آفرینی  -خود 

دِ زیست تا در باره ي احتمال یا احتیاج به دسترسی مستقیم به خو 104ارگانیسم و محیط جمع آوري شده اند

  شناسی شک ایجاد کند.

و زیست شناسانه به اپی ژنتیک فکر شود، سؤاالتی در باره ي طبیعت  poietic( 2(اگر با دید خالقانه   

نسبی محیط پیش می آیند. بعنوان یک فرآیند متابولیک، زمینه هاي آن هم شامل بافت سلولی می شود و هم 

و سیستم ارگانیسمی. همان طور که پوتیج نشان می دهد، این امر اشکار می سازد که، محیط ها و ارگانیسم الزم 

ملزوم هم بوده، و همزمان، عملکردي و متحرك هستند. اگر فیلسوفانه فهمیده شوند، آفرینش نشان می دهد که 

چیزي بعنوان محیط عینی (اوبژکتیو) براي سیستم هاي حیاتی یا اجتماعی وجود ندارد. لومان برهان می آورد که 

ه اش بطور رادیکالی وظیفه مند کردن تمامی این امر براي تمامی سیستم هاي ارتباطی حقیقت داشته، که نتیج

اوبژه هاست. همان طور که پوتیج نشان می دهد، این موضع رادیکال در مورد کارهاي فوکو در باره ي آفرینش 

  نیز صادق است. (ethopoiesis) "اخالق

یت وابزاري براي امتیاز دادن به دانشی است که موجب تق "تکنیک هاي نفس،"خلق اخالق، یکی از   

  شخصیت فرد از حالتی می شود که، با شکل گیري شخصیت او از افق، یا محیط جهان پیدا می شود. 

کارگی در آن شایستگی شخصیت یک فرد از تمایز بین نفس و سوژه حاصل می شود در حقیقت با یک فرآیند آش

اي رواقی خاطره نسخه ه در سوژه ترجمه می شود تکنیک هائی از قبیل مراقبه (مدیتیشن) و تکنیک هاي تقویت

(Stoic) ند. آفرینش اخالق بوده، و نوشتن باعث می شود که نفس این تکنیک ها را در تشکل خودش جذب ک

ل در است: نفس مشمو(poietic)نیست بلکه خالقانه  (ontic)پوتیج ادعا می کند که، نفس فوکوي، هستی اي 

  ساختن است . 

البو از فوکو در فصل اول، عالمت شناسی اخالق را به حساب می عاقبت امر ویرانگرایانه است. نقد ما  

آورد، اما او ادعا می کند که در محاسبات نهائی، فوکو به جدائی بین نمادین و جسم زیست شناسی متعهد می 

عالمت  -ماند، و همیشه قدرت را یک موضوع کمتر حیاتی تري از جسم می کند. با این وجود، از دیدگاه خود 

                                                           

 ندها،یفرآ ،یو محصول یشوند تا سطوح ادراک یعالئم استفاده م يمطالعه  یعنی ،یهستند که در نشانه شناخت یمترجم: اصطالحات  2

  .را شرح دهند نینماد يفرم ها يها لیو تحل هیو تجز
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می کند، نیروي زیست را ناپایدار  "احاطه"، دیدگاهی که نهایتاً زیست شناسی را (Luhmann)لومان شناسی 

اگر حیات، طبیعت، یا زیست شناسی دیگر هستومند یا حیطه هائی جهانی "عرضه می کند . پوتیج می نویسد که 

هستند که قرینه ي محیط است،  نبوده، بلکه ابعادي هستند که مفهوم و پیکربندیشان به شکل گیري نفسی وابسته

  "وجود ندارد. "خودِ حیات"پس چیزي بعنوان 

 جالب نتایج اما است، سیاسی –هدف بحث پوتیج برهان هاي ماالبو در باره ي حاکمیت و زیست   

ک ی از بعد که موضوع این بر عالوه داشته، ماالبو اتوبیوگرافی و انعکاسی – خود هايِ ممارست براي توجهی

طاف پذیري چه چیزي ظهورخواهد کرد. ماالبو برهان آورده است که انعطاف پذیري خودش انعطافی عصر انع

بوده، مستعد تخریب خودش است، یکی از عواقب توان هاي بالقوه ي ارتباطی خود ما و توجه ما به سایر راه 

  هاي سازمان دادن به محیط هایمان است. 

حشرات، جنگ، زندگی انعطاف "هستند را رنیسا ماوانی در  سؤالی که آیا این محیط ها همیشه انسانی  

ارائه داده است. ماوانی ادعا می کند که، کوشش ماالبو براي ساختارشکنی  ”Insects, War, Plastic life) "پذیر

جدائی بین زیست شناسی و تاریخ فرصتی است تا به جدائی انسان/غیرانسان فکر کنیم که بدون سؤال از بین 

 براي جالبی ي سوژه حشرات که، دهد می نشان ماوانی. است گذشته سیاسی –یادي از ناقدان زیست تعداد ز

 اجتماعی موجوداتی اي پیچیده بطور اغلب و شوند می دگردیسی دچار حشرات: دهند می شکل را پذیري انعطاف

نظر می گیرند، آنها را نظامی در  عملیات در شدن مشمول قابل را حشرات که این وجود با انسانها و هستند،

بعنوان قابل مصرف و کشتن مشخص می کنند. حشرات براي انسانهائی هم مورد استفاده ي استعاري دارند که 

خودشان را، مصرفی و دورانداختنی بخصوص در متن هاي استعماري در نظر می گیرند. ما ممکن است چه 

  سیاسی مرگ و زندگی پابرجا مانده اند؟ -زیستی چیزي از گسترش تفکیک انواعی بدست آوریم که در مفهومات

فصل ماوانی از ما می خواهد تا به ختم معاصر جهانی فکر کنیم که ماالبو آن را بعنوان شرط عصر انعطاف  

از طریق مدارها و جریان هاي نامتوازن قدرت تولید "پذیري، هم چنین به عنوان لحظه اي در نظر می گیرد که 

انعطاف پذیري توان بالقوه اي را پرورش می دهد تا امکان خودش را  ’تراق هستی شناسیِاح ‘لذا،  "می شود.

منفجر کرده، شکافهاي موجود ژئوپالیتیک را مستحکمترکرده در حالی که جدائی هاي تازه اي هم تولید می کند 

نین شکاف هاي در نهایت چ 105"که نهایتاً برنامه هاي رهائی سیاسی را محدود یا حتی حذفشان می کند.

ژئوپالیتیکی، استعماري بوده، و محیط هایشان بطور روزافزونی گسترده یافته و توسط عوامل غیر انسانی برپا می 

شوند. همان طور که ماوانی نشان می دهد، حشرات را می توان تعلیم داد تا مواد شیمیائی را بو کشیده، مواد 

نان را تحت نظر بگیرند. حشرات به مواد مصرفی اي تبدیل شده دشم "جنگ با تروریسم"منفجره را یافته، و در 

اند که در گفتمان ها و تکنولوژي هاي دیگر امنیت جهانی آمیخته شده اند. لذا، انعطاف پذیري اي که در همه ي 
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اشکال حیاتی وجود دارد عمیقاً ضد ومتناقض ظاهر شده است: هم آزاد کننده و هم سوژه سازي. ماوانی با 

فراسوي انسان ها، چنین انعطاف پذیري را بعنوان حیات  (vitalism)برداشت برگسن از حیات گرائی  گسترش

سیاسی تشخیص می دهد. در زمینه ي ژئوپالیتیک هاي معاصر، این امر دال بر این است که انعطاف پذیري ممکن 

د یوتوپیک که مدینه ي کلمه ي متضا dystopicاست سازنده ي دنیاهاي ناخوش آیند (مترجم: دیس توپیک 

همیشه از قبل در "فاضله ي موعود است به معنی اجتماع ناهنجار و ترسناك و ناخوش آیند است) هم بوده 

 "توزیعات ناهموار مرگ و زندگی قرار گرفته باشد.

فصل جاریوس گِرُو ترس هاي دیس توپیک علم اعصاب را آشکار می کند، و کارهاي ماالبو در باره ي  

پذیري عصبی را هم تاریخی کرده و هم بعضی از مخاطره هاي سیاسی انعطاف پذیري مخرب را نشان انعطاف 

ماالبو را مورد تحقیق قرار می دهد که  "ماجراجویانه ي"می دهد . گِرُو پیچش هاي مضاعف ماتریالیسم عصبیِ 

ند که ما بصورت مغزهایمان چالش هاي شناخت شناسی و فلسفی اي هستند که با این ادعاي ماالبو اقامه می شو

 و توسط مغزهایمان شکل می گیریم. گِرُو این امر را کاوش می کند که چگونه این تاشدگی هاي مضاعف فطري

) noumenaسؤاالت ناراحت کننده اي براي جدائی استقرار یافته ي فلسفی مغز بعنوان وجود مجرد (نومن 

می آورند . این برداشت که مغز تحت فرمان مطلق قواي ذهنی  بالمنازعی از توان انسان براي فکر کردن را پیش

، و سایر هومانیست ها را به چالش می (Arend)آرندي ها  -فرد انسانی عامل نیست سنت هاي کانتی، و نئو 

گِرُو با رها شدن از این هومانیست هاي از رمق  "متوسل شدن به مغز را بعنوان مرگ انسانیت می بینند. "کشد که 

اده و وابستگیشان به انسان (و انسانیت) که به هر حال هرگز وجود نداشته اند، کوشش می کند تا مفهوم ماالبو افت

 از انعطاف پذیري مخرب را به مرزهاي تازه اي بکشاند. 

گِرُو با قرار دادن کارهاي ماالبو در باره ي انعطاف پذیري عصبی در راستاي کارهاي سایبرنتیسیت ها   

(cyberneticist)  و سایر نویسندگان، این موضوع را کاوش می کند که چگونه انعطاف پذیري عصبی در مرکز

تجربیات علمی و ادبی درگیر با مغز و سیستم انسان قرارگرفته است. با برداشت شناختی از عالئق اواسط قرن 

جمعیت ها، گِرُو زمینه ي سیاسی بیستم در باره ي کنترول، امنیت، و توان فهمیدن و دگرگون کردن رفتارِ افراد و 

و عالئق یک نسلی از دانشمندان را درگیر می کند. او در نهایت بحث می کند که مفهوم ماالبو از انعطاف پذیري 

انعطاف پذیري سیاسی، و چیزي مقابله کنیم که ضایعات،  "وحشت هاي "مخرب ما را ترغیب می کند تا با 

ایمر، و درمان با شوك الکتریکی بازتاب بی تفاوتی زندگی به تغییرات تباهی، نسیان (دمانس)، بیماري آلزه

رادیکالی هستند که هیچ جاي پائی از آن چه قبل از آن وجود داشت، باقی نمی گذارند. او بحث می کند که 

 حاکمیت دارند، نه فرد انسانی. پس، هر کوششی براي فکر کردن به ارتباط زندگی با سیاست، "تباهی و فاجعه"
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کرده و  فراموشباید الزاماً اسلوبی از تغییر را اذعان کند که از دست دادن فرم و نکات نمادین مرجوعیت را 

  بنابراین کامالً بصورت یک نهاد غیر انسانی، اگر نه پسا انسانی بلکه فرمی از خود بیگانگی است. 

یگري پسا انسانی بوده، به در جستجوي د (Changing Difference)ماالبو در نوشته ي تغییر تفاوت   

، تفاوت هستی شناسی (Levinas)وراي هستی شناسی، حتی جائی نگاه می کند که مانند کارهاي دریدا و لویناس 

 "گوشت و پوست تفاوت "ماالبو بحث می کند که دیگري بودن محاسبه پذیر نیست، اما در  106متعدد شده اند. 

پوست بیش از ثبت هستی شناسی اي است که گرفتار حذف کردن برداشت گوشت و  107قابل مکان یابی است.

 هاي دستکاري: سیاسی –هاي اسطوره هاي اصل و اصیلی شده است؛ در خارج از دو حیطه ي زیست 

 حوزه دو این. افتد می نفس، و سلطه فوکالدي هاي تکنولوژي و ،)علمی و زبانی( عالئم و چیزها تکنولوژیکی

، بعنوان حیطه هائی معرفی می شوند که در زمینه ي مطالعات سیاهان مسئولیت را 12ن در فصل موت فِرِد توسط

قبول می کنند. موتن نقدي را ارائه می دهد که موربانه نقد ماالبو را لمس می کند،  "براي جعل یک فهم بینابینی"

ی بلکه فروریختنی در گرچه او به چیزي اشاره می کند که ماالبو حذف کرده است: یعنی به فضائی نه باز شدن

میان حوزه هائی که در غیر این صورت دو شاخه شده اند. موتن می نویسد که لبه مضاعف اساسنامه ي تکنیک 

نوعی توان بالقوه ي غیر اصیلی را به نمایش می گذارد که اغلب براي "هاي مراقبت از خود، و عالئق شخصی، 

 که جائی –می کند یا به حساب می آورد، در تنگنا قرار دارد اطاعت از آن چه تولید می کند، و آن چه بازنمود

 جدا قابل خودش چیزهاي دادن قرار مداقه مورد از که است شخصی خود دادن قرار مداقه مورد آوردن بحساب

 ".نیست شدن

فصل موتن کفایت سیاسی انعطاف پذیري اي را که در شکاف بین مغز و اجتماع بارور می شود، بدون   

اه هائی زیر سؤال می برد که در آنها ساختارشکنی یک مرکزیت اجرائی در مغز در موضع ممتاز ماده ي معرفی ر

آیا "عصبی بازسازي می شود. او سؤال می کند که، آیا تأکید بر مغز امر اجرائی را دوباره نویسی نمی کند؟ 

ت نیست؟ آیا مغز . . . همان سیاسی هنوز هم یک عملکرد قدرت حاکمی -ساختارشکنی از ساختارشکنی زیستی 

عالقه ي موتن نه تنها براي مدل هاي سیاسی حاکمیت که در  "جائی نیست که حاال حاکم در آن سکنی می کند؟

مدل طرز کار مغز متمرکز شده است، بلکه براي تبارشناسی علم اعصابی است که همیشه یک امتیاز خاص 

صور کرده است. هر اندازه هم که بحث موتن اهمیت احساس را عقالنیت را (براي سفید پوست، مرد، اروپائی) ت

براي تحقیق تقارن مغز و نفس سهیم می کند، ولی با آزادي اختراعی سوژه ي زیباشناسی پسا کانتی شاپیرو 

برخورد پیدا کرده به طوري که هدفش یک ارجاع زیست شناسی متناوب دیگري به انعطاف پذیري عصبی است. 

پوست ي که فراتر از مغز و نفس است باید تبدیل به محل هر تصور زیست شناسی مقاومت  براي او، گوشت و
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 طرح هائی آن براي که است سوبژکتیویتیی یک این. باشد آن نمادین ساختارهاي و سیاسی –در برابر زیستی 

  مغز را انکار می کنند.  نمادي امر تاریخی بطور که است شده ریزي

اهند آمد، صحبت ماالبو بین سه فصل نخستین توسط کترین ماالبو و مصاحبه در فصولی که بدنبال خو  

اي گنجانده شده اند که طی آن او دوباره با بعضی از مضامین درگیر شده و نقدهائی را در نظر می گیرد که توسط 

ت که در صدد نویسندگان فصول بینابینی ارائه شده اند. ماالبو در باره ي خوانش فیلسوفانه ي خودش نوشته اس

کودکی است که به متن می آید. . . . کودکی زمانی است که نه به متافیزیک تعلق دارد و نه به لغوشدنش "یافتن 

خواننده دعوت  108"هم قبل و هم بعد از تاریخ است، اسطوره اي، و فراتاریخی است. ’دگردیسی ‘و این که، مانند 

ي را دریافت کنند که نویسندگان منتشر شده در این جا به می شود تا همان روح ي خوانش انعطاف پذیري ا

  متون ماالبو اطالق کرده اند. 
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  معرفی فصول ماالبو

  

فصل اول تا سوم که توسط ماالبونوشته شده اند؛ در ابتدا بصورت سخنرانی ارائه شده بودند، و چندین دیدگاه در 

 "آیا حاکمیت هرگز ساختارشکنی خواهد شد؟،"دهند. در  رابطه ي انعطاف پذیري با سیاست و قانون را ارائه می

ماالبو می پرسد آیا نقد حاکمیت که توسط فوکو، آگامبن، و دریدا شروع شده ممکن است غافالنه حاکمیت را 

احیاء کرده باشد. بحث هاي ماالبو بر توان بالقوه ي نمادین زیست شناسی اي متمرکزند، که نظریه پردازي هاي 

 چه که، کند می سؤال ماالبو. است شده محول حاکمه قدرت براي سیاسی نقاب یک به اش اسیسی –زیستی 

 بعنوان بلکه حیاتی، توان هنجاري اساس براي کتمان یک بعنوان فقط نه را شناسی زیست ما اگر افتد می اتفاقی

قرار خواهیم گرفت تا  آیا ما باالخره در موقعیتی صورت، این در کنیم؟ خوانش خودش انعطافی نمادین سیستم

  نظریه هاي سیاسیمان را در وراي هر ردي از حاکمیت جهت بدهیم؟

از ما می خواهد تا  "ماتریالیسم به کجا می رود؟ آلتوسر/ داروین، "ماالبو در فصلش تحت عنوان،   

ی به فلسفه ماتریالیسم دیگري را در نظر بگیریم، ماتریالیسمی که مشروط یا اهللا بختکی بوده و نظري اجمال

آلتوسري و زیست شناسی داروین، بعنوان زمینه هائی براي سیاست هاي جدید می اندازد. بجاي نیروي محافظه 

زیستی، که دو بهره از زیست شناسی اي می برند که عملکرد انتخاب  -کار داروینیسم اجتماعی و جامعه شناسی 

به ما توصیه می کند که تا یک توازن جدید بین تغییر و  اجتماعی را بعنوان تکثیر نظم در نظر می گیرند، ماالبو

  انتخابی را قبول کنیم که خوانش انعطافی از این ماتریابیسم جدید ارائه می دهد. 

سؤاالت مهم چندي براي نظریه هاي قانونی و سیاسی  "از مباشر تا پساانسان: چند تا پایان؟، "، 3فصل   

ا از انسان تفاوت هاي خاص را رده بندي و محو کند، آیا ممکن است پیش می کشد. اگر برداشت جهانی خود م

مشغله هاي کلیدي ما با فقره ي انسان صرفاً مفهوم را در فرم اساسیش دوباره تولید کند؟ ماالبو می پرسد، آیا این 

وق زنان بسط پیدا کرده تا شامل حق و شده، مشاهده بشر حقوق قبیل از موضوعاتی در که –تکرار کلمه ي بشر 

 جوهر یا ذات است ممکن –و حقوق هم جنس گرایان، در بین آنهائی که در ابتدا از فقره حذف شده اند، شود 

 تکرار این از نمادهائی از بیشتر کمی عدالت از ما هاي ایده و قانون است ممکن است، چنین اگر و باشد؟ آن

ما چگونه خودمان را و برداشت هاي قانونی را  ظاف پذیري ترمیم است، حاالانع هاي وعده از یکی اگر باشد؟

  جهت تازه اي بدهیم تا مانع تکرار خشونت به نام بشریت شویم؟
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 یادداشت ها

  

منظور منشکلی از فلسفه است بعد  ’ساختار فلسفه ‘با ". ماالبو در باره ي این ساختارگرائی می نویسد، 1  

قطه ي شروع نیست بلکه حاصل است. ساختار نظم و سازمان از تخریب و بازسازي آن. به این معنی که ساختار ن

فلسفه است بعد از این که مفاهیم نظم و سازمان خودشان ساختارشکنی شده باشند. به عبارتی دیگر، ساختار 

. (Plasticity at the Dusk)51، "انعطاف پذیري در غروب"نوشته ي  "فلسفه متافیزیکی دگردیسی شده است.

  ) نیز مراجعه کنید.  (On Futurity در کتاب در باره ي آینده(Martinon)به مارتینون 

  2 .Plasticity at the Dusk ،49  

3. Marx, “Concerning Feuerbach, “ 423 (Thesis XI)   

 ,Weizman, Hollow Land; Sassen, De-facto Transnationalizing, Ong. به این ها نگاه کنید: 4

Neoliberalism as Exception.                         

5. Jameson, Marxism and Form, 4.   

6. Pashukanis, Law and Marxism; Ballus, Commodity Form,” 571.  

7. White, Content of the Form.   

8 .Fanon, Black Skin, White Masks; Wolfe, Settler Colonialism.  

9. White, “Revolt against Formalism,” 131-52; Purcell, Crisis of Democratic 

Theory.                                                      

10.Derrida, “Forms and Meaning,” 155-73   

11. Deleuze, Difference and Repetition.   

12   Kant, Critique of Judgement; Gasché, Idea of Form; Ranciér, Disagreement; 

Panagia, Political life of Sensation               

13. Malabou, Ontology of the Accident, 1   

14. Bynum, Metamorphosis and Identity, 30 به کتاب Ricouer, Time and Narrative  در

  مورد برهان هاي موافق در باره ي الزام روایت براي فهم زمان مراجعه کنید.

دگرگون پذیري بو این فرآیند اشکار شدن افراطی را براي روشن کردن چیزي قبول می کند که آن را . ماال15

.  Malabou, Heidegger Change, 269می خواند.  ontological tranformability هستی شناسی

زیباشناسی مشاهده کرده، زبانش به  Peter Skafishهمان طور که یکی از مترجمانش به نام پی تر اسکافیش 

یک اسلوب شاعرانه اي را استفاده می کند که براي تصویر روشن دگرگونی "می رسد اما داخل آن نمی شود. او 
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 xiv "کفایت می کند، اما به اندازه ي کافی جسورانه نیست تا تصویر را شبیه به یک محصول زبان نکند.

Malabou, Heidegger Change,.  

   . به فصل هشتم مراجعه کنید.16

 17 .11 Malabou, Heidegger Change,  

18 .16 Malabou, Heidegger Change,  

فرم کاال، چیزي نیست مگر رابطه ي اجتماعی قطعی بین خود انسانها که، براي آنها، در این جا فرم خارق ". 19

رد بحث قرار مارکس وقتی کاال را مو Marx, Capital, 165 "العاده ي رابطه ي بین چیزها را فرض می گیرند.

  می دهد کلمه ي دگردیسی را ازادانه استفاده می کند.

، و تکنولوژي مدرن . . . اجازه ]متافیزیک[به الغاء ". مرئی بودن دگرگونی هستی شناسی در این فرم از فرم 20

نمی دهد حلقه ي هم ارزشی کلی به سهولت بسته شود، جائی که همه چیزها ارزش مساوي دارند . . . و هر 

 ,Malabou 272 ,. اي ایدئولوژیکی پیشرفت و جهتی، ستدي، و داد اي، دستکاري هر –یزي محتمل است چ

Heidegger Change  
21 .193، Malabou, Heidegger Change  

22 .Malabou, Plasticity at the Dusk, 50  

23 .279 ،Malabou, Heidegger Change 

24 .Malabou, Future of Hegel, 6 

25 .192، 19 Malabou, Future of Hegel,  

26 .Malabou, Future of Hegel, 17  

27 .20 ،Malabou, Future of Hegel,  

28 .Malabou, Heidegger Change, 9  

29 .Derrida, “Preface,” xxxi 

اثر به این طریق جهان متحمل سوکواري آن چیزي است که هنوز نیامده است، بدترین ". ماالبو می نویسد که، 30

 و نیافتاده، اتفاق هنوز دقیقاً اتفاقی –یا آن چیزي که در اتفاقی واقعی به انجام نرسیده است. اما همان طور که بی 

 در محتمل، سوکواري. باشد داشته وجود آرمانی نظم در تواند نمی سوکواریش نیست، تاریخی تعریف به بنا

ل باشد که در یک تصور یا تصور خام جسمیت پیدا هوم مضاف الیهی مضاعف، تنها می تواند حفظ خودمحتممف

نمی کند. اگر به این گونه حفظ شود، محتمل براي همیشه محتمل باقی می ماند، و تا آن حدي که اتفاق نیافتاده 
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توسل به چیزي هم هست که می تواند بیاید، توسل به تمامی ایمان ها به آینده، به تمام اعتمادها به تبدیل دیگري 

  .Malabou, “History and the Process of Mourning,”20 ".از دنیا

31 .Malabou, “Following Generation,” 19-33 

این انعطاف پذیري دال بر احتمال برگشت به عقب است، حذف نشانه ي تفاوت، حذف ". ماالبو می نویسد، 32

م دارد. مسئله ي بازیابی اثر همان تخصصی شدن، حذفی که بطور متناقضی احتیاج به کشف دوباره ي راه را الز

 . Malabou, “Les Régénérés,” 537 "فرآیند پاك کردن اثر. 

33 .Malabou, Ontology of the Accident, 1  

34 .18 Malabou, Ontology of the Accident ,  

35 .18 ،Malabou, Ontology of the Accident  

36. 24 Malabou, Ontology of the Accident  
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 اما. واقعی لوترانیسم و آل ایده پروتستانیسم مثال، براي –دارند، یکی از آنها ایده آل، دیگري واقعی و ناکامل 

 زمانی –است که، طبیعتاً ایده آل است، با تحقق فضائی  بین دو گونه اتفاق نیست؛ بلکه، تمایز بین اتفاقی تمایز

خنثی سازي  ]کوششی براي [است . . .  (accident)و تصادف  (event)اتفاق  بین تمایز. موقعیت یک در آن

 ,Deleuze "تمامی ابهامات جزمی بین اتفاق و تصادف، و هم چنین هر ابهام تجربه گرا بین اتفاق و تصادف.

Logic of Sense, 53-54  

38 .17 ،Malabou, Ontology of the Accident  

39 .30 ،, Ontology of the AccidentMalabou  

  40 .192 ،Malabou, The Future of Hegel 

 41 .Malabou, Changing Difference; Malabou, Plasticity at the Dusk 

 42 .Coole and Frost, New Materialisms; Bennett, Vibrant Matter; Thacker 

After Life                                                                 

 Deleuze, Nietzsche and Philosophy; Deleuze, Difference and. به 43 

Repetition           :مراجعه کنید. به پاسخ دفاعی هم در این ها نگاه کنیدMalabou, Who’s Afraid? 

114-38; Malabou, “Eternal Return,” 21-29                              

 44 .Nancy, “Introduction,” 1-8 

  45 .Malabou, “What Should We Do?, 5  

 46 .54 Malabou, “What Should We Do? 
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  48 .Malabou, “Préface,” 23  

 49 .22 ،20 Malabou, “Préface,” 

  50 .27،26 Malabou, “Préface,”  

  51 .31 ،Malabou, “What Should We Do?  

  52 .81 Malabou, “What Should We Do?  

  53 .Gould, Mismeasure of Man  

 54 .Glimcher, Foundations :به این نقد نیز مراجعه کنید ،Fine, “Development as 

Zombiconomics, 885- 904; Fine and Milonakis, Economic Imperialism.       

توسط  Realبه هر حال، خیلی مشکل نیست که گفته شود که واقعیت "می نویسد،  (Jameson). جیمسان 55

الکان به چه معنی است. به سادگی خود تاریخ است: و اگر براي روانکاوي تاریخ مورد سؤال در این جا به روشنی 

، طنین کلمه متصور این است که مقابله اي بین این ماتریالیسم خاص و ماتریالیسم تاریخ سوژه کفایت می کند

  Jameson, “Imaginary and Symbolic,” 384 "تاریخی مارکس را دیگر نمی توان به عقب انداخت.

  :. مارکس ابتدائاً به زبان آلمانی نوشت که56

"Die Menschen machen ihre eigene Geschiche, aber sie machen sie nicht aus freign 
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 که ترجمه ي معمولیش به فرانسه می شود:

 “Les homes font leur proper histoire, mais ils ne la font pas arbitairement, dans 
leur propre histoire, mais dans des conditions directment données et héritées du 

passé.  

 که ارائه ي ماالبو به فرانسه این است:
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بکار برده است. زبان  "نساخت"به معنی  faire را بجاي "دانستن"به معنی،  savoirدر این جا ماالبو واژه ي 
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"Les homes font leur histoire, mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font” (Aron, 
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  Malabou, “What Should We Do ، ؟24. 59
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  "وقتی که منحصراً با عبارات این دنیا مبارزه می کنند، به هیچ عنوان با دنیاي واقعاً موجود مبارزه نمی کنند.که 

Marx and Engels, Karl Marx, Frederick Engels, 30                                          

 Papadopolous, “Imaginaryید: در باره ي جسمیت یافتن و انعطاف پذیري به این مراجع نگاه کن -68
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70 .Warner, Triuble with Normal. 

71 .Halberstam, “What’s That Smell,?” 313-33 

72 .Franke, “Domesticated Library,” 1399-426 

73 .Butler, Gender Trouble. 

74 .Malabou, Changing Difference, 1 

75 .104 Malabou, Changing Difference,  

76 .138 ،137 Malabou, Changing Difference,  
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Literature,” 17-28                                               

94 .Fitzpatrick’s Mythology of Modern Law   کتابی مهم بود، اگر مهمترین کتاب در زمینه ي نظریه
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Agenda.                                                      

98 .Butler, Undoing Gender.                                            

99 .Malabou, Future of Hegel, 130    



فصول ماالبو یمعرف  

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ٥٦         

 

100 .Butler and Malabou, Sois mon corps; Malabou and Butler, “You be My 

Body.”                                                         101 .Malabou  36و  1فصل هاي 

102 .Balibar and Wallerstein, Race, Nation, Class; Butler and Spivak, Who Sings the 

Nation-State                                              
                         

103 .Malabou, Ontology of the Accident, 18  

                                     

104 .Luhmann, Social Systems  

105 .Mawani  161، صفحه ي 8فصل 

106 .Malabou, Changing Difference, 36  

107 .Malabou, Changing Difference, 36  

108 .Malabou, Plasticity at the Dusk, 54  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



یانعطاف يهاتیماد  

         ٥٧  نشر آوای بوف                                                                                                           

 

   



1فصل   

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ٥٨         

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  1فصل 

  

  آیا قدرت هرگز ساختار شکنی خواهد شد؟

  

  کترین ماالبو

  

  

ابراز داشت که چیزي که الزم داریم . . .  ، میشل فوکو1977در سال  "حقیقت و قدرت، "در مصاحبه در باره ي 

و فلسفه اي سیاسی است که در حول مسئله ي حاکمیت استقرار نیافته باشد، بنابراین در حول مسائل قانونی 

   1"ممنوعیت هم نباشد. ما باید در نظریسیاسی که هنوز هم باید شکل بگیرد: سر شاه را ببریم:.

در نظریه ي سیاسی معاصر این پایداري مقام سلطنت را تأئید می کند؟ آیا مدت هاي طوالنی  چرا فوکو  

گفته ي فوکو، این  اي نیست که در غرب از سلطنت به دموکراسی یا حاکمیت مردمی گذر شده است؟ بر اساس

 توصیف که را سیاسی سازمان نوع هر –گذار ساختار دقیق حاکمیت را تغییر نداده است، ساختاري که همیشه 

 تنها قانون آن در و داشته واحد مرکز یک که قدرتی سیستم یک با که، یعنی – شود می متصل سلطنت به – کند

(اژدهاي نگهبان جهنم) هابس (  (Leviathan)لوایاتان به قمتعل مدل، این فوکو، ي گفته به. است مرجعیت بیان

Hobbes ما مدل لوایاتان را کنار بگذاریم، آن مدل مرد مصنوعی ")  است. بریدن سر شاه به این معنی است که

اي که با هم یک آدمک مکانیکی، یا یک انسان مصنوع بوده، اما انسان واحدي که حاوي تمامی افراد واقعی است، 
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ش از شهروندان ساخته شده است اما روحش قدرت است. ما باید قدرت را در خارج از مدل لوایاتان، که تن

   2"خارج از زمینه اي که توسط حاکمیت حقوقی و سازمان کشوري ترسیم شده، مورد مطالعه قرار دهیم.

ن مدل وابسته بر اساس گفته ي فوکو، دموکراسی هاي غربی به دلیل ساختار حقوقیشان، هنوز هم بر ای  

  هستند . بنابراین، آنها بطور مخفیانه اي توسط شمایلی از بازمانده ي حاکم؛ یعنی شاه، اشغال شده اند. 

بنابراین بنظر می رسد که هیچ نوع قدرتی نمی تواند مستقل از نقش قدرتوجود داشته باشد. هیچ قدرتی   

د که چرا دقیقاً باید مفهوم و نظریه ي قدرت نقد بدون قدرت. هیچ حاکمیتی بدون سلطانی. این امر شرح می ده

 The Beast and the Sovereign3ددمنش و حاکم شود یا، همان طور که دریدا در سمیناري تحت عنوان 

  اظهار می دارد، چرا باید ساختارشکنی شود.

، بعد از آیا چنین ساختارشکنی اي در راه است؟ آیا هیچ شانسی براي رسیدن به هدفش دارد؟ آیا ما  

 نه جا این در من جواب برید؟ خواهیم را شاه سر –بعد از آگامبن  کنم، می اضافه من و –فوکو، بعد از دریدا 

  .است

من چگونه چنین موضعی را توجیه می کنم؟ براي توسعه ي بحثم، من ابتدا به مفهوم بایوپالیتیک بر می   

به دو طریق مختلف پیرایش شد. طبق نظر فوکو، حاکمیت، گردم که توسط فوکو پرداخته، و توسط آگامبن و دریدا 

با طلوع تجدد، هم بصورت یک ساختار قدرت و هم یک سازمان سیاسی، از غرب ناپدید شده است. یک 

تشکیالت تازه، که هیچ ارتباطی با حاکمیت ندارد، جایگزین آن شده است. در شروع قرن هفدهم، مدل هِرَمی 

سیاسی وصف شده بود، واقعی به نظر می رسد: نقابی ایدئولوژیکی که یک نهان شدگی لوایاتان، که در فلسفه ي 

 قرن آخر تا زمان آن از که دارد می اظهار فوکو. را حاکمیت اعتباري بی دقیقاً، –یا بی اعتباري را می پوشاند

و با تصدیق پایدار  4هداشت تناقض حاکمیت هاي رابطه با مطلقاٌ که کند می طلوع قدرت از اي تازه نوع هیجدهم،

ایدئولوژیکی حاکمیت مستتر مانده است. چنین فرم تازه اي از قدرت با توزیع متناقض قدرت، وجود شبکه هاي 

متعدد، مناطق کنترول، برتري هنجار بر قانون، خودمهاري (انضباط)، و برتري تکنولوژي هاي شرطی کردن بر 

نظر داشت که، همراه تمامی اختراعات و اکتشافات  باید این حقیقت را در"سرکوب شکل گرفته است. 

تکنولوژیکی اساسی قرون هفدهم و هیجدهم، یک نوع تکنولوژي تازه ي اعمال قدرت هم ظاهر شده است که 

   5"احتماالً مهم تر از اصالحات مشروطه و فرم هاي تازه ي حکومتی است که در اواخر قرن هیجدهم بر پا شدند.

قدرت باید قادر باشد " "ینی به هیچ عنوان قابل کاهش به ساختار حاکمیت نیستجنین اعمال قدرت نو  

به تن هاي افراد، به اعمالشان، گرایش هایشان، و رفتارهاي روزانه ي آنها دسترسی داشته باشد. . . . بنابراین 

می آیند. مشکالت جمعیت شناسی، سالمت عمومی، بهداشت، شرائط مسکن، طول عمر و توان تولید مثل پیش 

و من باور دارم که اهمیت سیاسی مسئله ي جنس (سکس) ناشی از این حقیقت است که سکس در نقطه ي 
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تقاطع انضباط بدن و کنترول جمعیت شکل دهنده ي   "تقاطع انصباط تن و کنترول جمعیت قرار گرفته است.

  خواند. (bio-politics)  "پالیتیک -بایو"، 1974چیزي است که فوکو آن را، براي اولین بار در سال 

هزاران سال "، جلد اول، می نویسد که، History of Sexuality) ("تاریخ جنسیت"بعداً، او در کتاب   

است که انسان همان چیزي مانده است که براي ارسطو بود: یک حیوان زنده با توان افزوده اي براي هستی 

او، ادامه  7"بعنوان یک موجود زنده زیر سؤال می برد. سیاسی؛ انسان مدرن حیوانی است که سیاستش هستیش را

  داده و می نویسد، 

انسان غربی تدریجاً یاد گرفت که یک موجود زنده اي در دنیاي زنده اي بودن، جسمی داشتن، شرائط زیست، 

بهترین  احتماالت زندگی، سعادت فردي و جمعی، نیروهائی که بتوان تعدیلشان کرد، و فضائی که در آن بتوان به

وجهی توزیع شد، چه معنائی دارند. بدون شک، براي اولین بار در تاریخ، هستی زیست شناسی در هستی سیاسی 

منعکس شد؛ حقیقت زندگی کردن دیگر زیر الیه ي غیرقابل دسترسی اي نبود که فقط گاهگاهی، مابین پیشامد 

نش کنترول و حیطه ي مداخله ي قدرت عبور اتفاقی مرگ و تلفاتش ظهور می کرد؛ بخشی از آن به زمینه ي دا

  کرد. 

سیاسی نقشی دوگانه اي داراست. چون که یک قدرت سیاسی جدیدي را برپا می کند که از قدرت هاي  -زیست

سیاسی، بخودي خودش،  -زیست استیال بر جسم ها و کنترول جمعیت هاست،"کوچکی ساخته شده که مولد یک 

 همزمان، سیاسی، –کمیت است. ساختار حاکمیت را به چالش می کشد. زیست از قبل یک ابزار ساختارشکنی حا

 سنتی حاکمیت ایدئولوژیکی نقاب پشت در را خودش که پوشاند می حدي تا را خودش ساختازشکنی نیروي

 پشت در را هنجارسازي خودِ عملکرد کند، برپا را هنجار حکمفرمائی سیاسی – زیست ظهور اگر. کند می پنهان

بازده تاریخی یک تکنولوژي قدرت متمرکز بر حیات  هنجارساز اجتماع یک. کند می پنهان قانون قدیمی تصویر

در مقایسه با اجتماعات ماقبل قرن هفدهمی اي که از آنها اطالع داریم، ما وارد مرحله اي از سیر قهقرائی  "است. 

م که بعد از انقالب فرانسه در همه ي دنیا حقوقی شده ایم؛ ما نباید توسط تمامی قوانین اساسی اي گول بخوری

تنظیم شده اند، قوانینی که نوشته شده و بازبینی شده اند، یک فعالیت تام و تمام قانونگزاري الینقطع و پر سر و 

 تبدیل حیات "حق"  "صدا: این ها فرم هائی بودند که باعث شدند یک قدرت اساساً هنجار کننده مقبول بیافتد.

  ب می دهد. فری را زندگی سازي هتجار که شود می اي سیاسی – زیست نقاب به

 را سیاسی –پس، تکلیف فیلسوف شامل چه چیزي می شود؟ فیلسوف باید ساختارشکنی زیست   

 چنین. کند مقاومت آن ایدئولوژیکی تمایل مقابل در و کند برداري پرده آن از که، معنی این به کند، ساختارشکنی

خ، یعنی سوژه ي زنده و سوژه ي سیاسی، تاری و شناسی زیست که کنیم پیدا را اي نقطه ما که دارد الزم تکلیفی

  همدیگر را مالقات کرده یا لمس می کنند. 
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موضوعی که من در این جا پیش می کشم دقیقاً در همین نقطه ي مشترك ظاهر می شود. این موضوع   

 معاصر فیلسوفان. است سیاسی –ار نقد فلسفی زیست در باره ي گفتمان فلسفی است، دقیق تر گفته شود، ساخت

  چگونه ادغام زیست شناسی و تاریخ را مشخص می کنند؟ 

 زیست ظهور از سیاسی –همان طور که فوکو در بعضی از نوشته هاش تأکید می کند، ظهور زیست   

 بعنوان شناسی زیست که وقتی یعنی هفدهم قرن شروع در فقط. نیست جداشدن قابل علم یک بعنوان شناسی

 است بعد به این از. گردد می ممکن سیاسی –ریخ طبیعی می شود، زیست تا جایگزین و گیرد می شکل علم یک

  .شود می معرفی شناسی زیست با که طور آن سوژه شده، حیاتی ي سوژه به تبدیل سیاسی ي سوژه که

دا، گرچه بطرقی متفاوت، زیست مسئله از این قرار است: براي فوکو، همان طور براي آگامبن یا دری  

شناسی همیشه بطور نزدیکی با حاکمیت در تصویر سنتی آن پیوند داشته است. همیشه زیست شناسی بعنوان 

علمی در نظر گرفته می شده که از حد و حدود خودش تجاوز کرده تا حیات را مهار، رام، و ابزاري کند؛ یعنی، 

دقیقاً رابطه اساسیش را با هنجار مخفی کرده و به صورت آن چیزي  بعنوان نیروي هنجارسازي، اما نیروئی که

بنظر می آید که قانون نوشته شده در اندرون ارگانیسم است. عملکرد، برنامه، تکنولوژي، ارگانیسم: این ها بعضی 

یست از مثال هائی هستند که چگونه زیست شناسی مفهومانه و بطور عملی تصویر قانون و حاکمیت را در قلب ز

لوایاتان است.  -نیز هست، می نویسد. یک ارگانیسم همیشه به شکل یک میکرو  حیات قلب در که سیاسی، –

این امر توضیح می دهد که چرا متفکري مانند دولوژ می گوید که ما باید به بدن هایمان خارج از ارگانیسم فکر 

این امر این موضوع را   یت را بازي می کند. کنیم. دریدا در باره ي شاه می گوید، زیست شناسی بخشی از حاکم

هم شرح می دهد که چرا زیست شناسی همیشه براي فیلسوفان، بعنوان یک ابزار قدرت ظاهر می شود، هرگز نه 

  بعنوان زمینه اي رهائی بخش یا ابزار. 

  نمی تواند وجود داشته باشد.  زیست شناسی ايهیچ مقاومت  قدرت حیاتدر مقابل   

 این مثل. رفت فراتر  – حیات بیولوژیکی جبر –به این معنی است که باید از زیست شناسی  این گفته  

 ي باره در جا این در من که فیلسوفانی براي چون. دارد وجود حیات درون حیات از مفهومی دو همیشه که است

 حیات عینی و علمی تعریف از که دارد وجود زندگی از شناسی غیرزیست تعریف یک کنم، می صحبت آنها

کرده و از آن فراتر می رود. حیاتی نمادین برعکس حیاتی زیست شناسی. این حیات نمادین  تخطی شناسی زیست

  بصورت منبع، یا عاملیت بالقوه ي مقاومت ظاهر می شود.

مفهوم دو جانبه ي حیات به سهولت در گفتمان فوکو در باره ي تن، در تجزیه و تحلیل آگامبن از زندگی   

  ان، و در شرح و توصیف دریدا از مفهوم حیوان مشاهده می شود. عری
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تاریخ ‘لذا من یک  " "اظهار می دارد که History of Sexuality تاریخ جنسیتفوکو در کتاب   

را تصور نمی کنم که فقط جسم ها را از طریق امري بحساب می آورند که در آنها این بدن ها  ’سوبژکتیویتی ها

و سبکی را در نظر دارم که در آن بیشترین  ’تاریخ بدن ها ‘و ارزش داده شده اند؛ بلکه یک درك شده و معنی 

بیشترین "و  "بیشترین ماده"اگر زیست شناسی در آن چه که   ماده و بیشترین سرزندگی سرمایه گزاري شده اند.

سرزندگی کمتري وجود دارد. در بدن است سرمایه گزاري کند، به این معنی است که بُعدي با ماده و  "سرزندگی

  خارج از بدن نمادین چه می تواند باشد؟ گوشت و پوست ؟

حیات عریان دیگر محدود به یک مکان "می نویسد که:  Homo Sacerانسان مقدس  در کتابآگامبن   

این معنی   "خاص یا فقره ي معینی نیست. حاال در جسم زیست شناسی هر موجود زنده اي سکنا گزیده است.

می دهد که حیات عریان به زیست شناسی قابل تقلیل نیست. این بخش نمادین حیات است که در بدن زیست  را

  شناسی سکونت گزیده است. تنی در اندرون تنی.

حیوان را بصورت یک شعر معرفی می  The Beast and the Sovereignدریدا در ددمنش و حاکم   

بُعد شاعرانه ي حیوان همان چیزي است که براي همیشه از قدرت کند. شعر به یک ارگانیسم قابل کاهش نیست. 

زیست شناسی و ابزاري کردن حیات فرار می کند. این جوهر شاعرانه بخش مقدس حیات را شکل می دهد. 

حیات فقط اگر "قبالٌ اظهار داشته است که  Faith and Knowledge "ایمان و دانش"دریدا در کتاب قبلیش، 

 می فقط حیات کرامت" ".شناسی حیوان – زیست" و "طبیعی" از بیش "د ارزش مطلق دارد.بیش از حیات باش

 آشکار خودش از بیشتر چیزي و چیزي در" حیات ".دهد ادامه هستی به کنونی ي زنده موجود فراسوي در تواند

   14.است "

ماند. ساختارشکنی یا بنابراین در این روش ها، مرزي بین دو مفهوم از زندگی، بین دو حیات باقی می   

 کند، می حفظ را اي جدائی و توافق، عدم نمادین، و شناسی زیست بین قدیمی ي رابطه سیاسی –نقد زیست 

 جانشین تا شود می نقدي چنین یا و ساختارشکنی چنین مانع که است چیزي همان این. دارد وجود آنها بین که

چیست؟ من در این جا به کتاب  "رابطه ي قدیمی"ر من از با حیات شود. منظو متافیزیکی یا سنتی برخورد روش

دو جسم شاه: مطالعه اي در الهیات سیاسی قرون با عنوان  Ernst Kantorowiczمشهور ارنست کانترویچ 

 15استیناف می کنم. s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology’The Kimg وسطی

  ی و یک جسم غیرمادي.شاه دو جسم دارد: یک جسم طبیع

شاه براي خودش دو جسم دارد، یعنی، یک جسم  "اجازه دهید تعریف دو جسم را بازخوانی کنم:   

طبیعی، و یک جسم سیاسی. جسم طبیعیش یک جسم مُردنی است، مفعول تمامی فرتوتی هائی است که با طبیعت 

ه نمی تـوان آن را دید یا قبضه کرد، شامل اما جسم سیاسیش که جسمی است ک ]. . .  [یا تصادف پیش می آیند 
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اعلیحضرت  در کتاب زیبایش تحت عنوان Eric Santnerاریک سنتنر  16" ]. . .  [سیاست و حکومت است 

s Two ’The Royal Remains: The People 17باقی می ماند: دو جسم مردم و بازي هاي نهائی حاکمیت 

Bodies and the Endgames of Sovereignty دو جسم را جسم زیست شناسی و جسم نمادین می  این

خواند. لذا جالب توجه است که توجه شود که نقد یا ساختارشکنی حاکمیت بصورت همان نهادي ساختار سازي 

شده است که تمایل دارد نقد کرده یا ساختارشکنی کند. با تشخیص دو حیات و دو جسم، فیلسوفان معاصر نظریه 

  تأئید می کنند که، انشقاق بین نمادین و زیست شناسی است.  حاکمیتی را مجدداً

برخالف زیست شناسی (که بصورت متناهی و تخریب پذیر  "نمادین"البته براي فوکو، دریدا، و آگومبن   

فهمیده شده است)، به معنی جاودانی یا نامتناهی نیست. با این حال تفکیک باقی می ماند و بطور مؤثري، یک 

 چه هر نیست، کاهش قابل آن به که چیزي و طبیعی بین نمادین، و تجربی بین – است "اعلیحضرت ي بازمانده"

  .را گفتمانش جسم دو یعنی سازد، می آشکار را خودش حاکمیت فلسفه حاکمیت، نقد در. باشد آن تعریف که

این دو جسم قرار دهیم.  الزم شده است که این گفتمان ساختارشکنی را ساختارشکنی کنیم، پایانی بر انشقاق بین

اهمیت اساسی پیدا کرده که به نیروي سیاسی مقاومت که در مفهومات زیست شناسی اخیر حک شده، تأکید کنیم. 

وقت آن رسیده است که تأئید کنیم که زیست شناسی می تواند نقشی غیر از بازمانده ي ملوکانه بازي کند. وقت 

جدائی سفت و سختی برهانیم که همیشه بین زیست شناسی، لذا مادي،  آن رسیده است که فلسفه ي قاره اي را از

  و نمادین، یعنی، غیرمادي و متعالی خفظ کرده است.

را روشن ساخته اند: یعنی که، انعطاف پذیري ژنوم، سلول  انعطف پذیري تفاوتکشف هاي جدید زیست شناسی 

تیکی را به چالش کشیده و به ما اجازه می دهند یده ي جبر مطلق ژنا که عناصري تمامی –ها، و رشد مغزي را 

تا از یک طرف، به فراسوي تمایز کالسیک، بین جسم گوشت و پوست، ارگانیسم مادي، که به صورت ابهام 

انگیزي جبر مکانیکی را رغم زده، و از طرف دیگر، به یک بدن معنوي یا روح تناسخ یافته برویم. چیزي که تا 

 فنوتیپ و سلولی، تفکیک ژنتیکی، رمز کالً، –برگشت ویا غیرقابل تغییر بنظر می رسید  این اواخر بنظر غیرقابل

 اي قاره فیلسوفان. شوند می تعریف برگشت قابل و پذیر تغییر یعنی، پذیر، انعطاف بصورت حال زمان در –

چه معنی اي ممکن است  یم که تفاوت متغیرده تفصیل و شرح نظریرا باید ما حاال. اند کرده بیان را تفاوت مفهوم

 داشته باشد. قابلیت برگشت تفاوت، که با زیست شناسی اخیر روشن شده، دیدگاه تازه اي را در مورد ارتباط بین

نمادین و زیستی باز می کنند. اثر متقابل دیالکتیکی آنها در اندرون بدن حک شده است، نه بیرون آن، پدیده هاي 

د اما متعاقباً ساختار حاکمیت فطري در این گفتمان فلسفی را به چالش که ختمی بر منطق دو جسمی می گذار

می کشد. یکی از مهمترین مفهومات اخیر زیست شناسی، یعنی اپی ژنتیک، عامل ممتازي در این تغییر تام و تمام 

  جهت گیري است. 
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است (علوم سیاسی،  چیزي که من در این جا در باره ي فلسفه بسط می دهم براي هر گفتمان دیگري با ارزش

انسان شناسی، قانون، و غیره) هر جائی که در آن یک معنی ثابت و سفت و سخت از نمادین که ساختارشکنی 

لوایاتان را بی اساس می کند، هنوز هم غلبه دارد. نمادین هنوز هم تمامی گفتمان هاي علوم انسانی را استعمار 

ئید وجود یک ماورائی یا بیرونی از واقعیت هستیم تا به واقعیت کرده است. طوري که گویا ما هنوز هم محتاج تأ

معنی بدهیم، مثل این که از یک ساختار پیشینی، الزاماً غیرمادي، تقاضا شده است تا به مادیت مفهوم بدهد. مثل 

  این که ما محتاج دو جسمی هستیم تا شاه را بکشیم . . .

 "نمادگرائی"ت معاصر این واژه، آن طور که آن را می دانیم،، که با در این جا به چه معنی اي است؟ اهمی "نمادین"

(symbolism)  اشتراوس –تفاوت دارد، توسط لوي (Levi-Strauss) عمدتاً در معرفی کارهاي مارسل ماس ،

(Marcel Mauss)  ،شرح داده شده است. نمادین فضا گزاري ساختاري نهادهاي متفاوتی است که یک زبان

  یاسی، یا ارزش اخالقی یک اجتماع را معین می کند.یک اجتماع س

 شناور هاي دال را آن او که است چیزي وجود با ارتباط در اي گزاري فضا چنین اشتراوس، –طبق گفته ي لوي 

ود یک کمیت معین نشده ي بازنمود است، که بخودي خود فاقد معنی است، و لذا بازنم به" قادر که خواند، می

دالی است با مدلولی بشدت متغیر، غیرقابل مشخص کردن، یا وجود "یک  "معنی اي است. مستعد دریافت هر

باشد: این  "معنی چیزهاي مختلفی براي افراد مختلف"، به این گونه، ممکن است به "دال شناور"یک  "نداشته.

ي باشند که تعبیر دال ها براي چندین مدلول یا حتی هر مدلولی معنی می دهند؛ آنها ممکن است به هر معنی ا

این دال هاي شناور، که انطباق بین دال و مدلول را  "کننده هاي آنها می خواهند معنی بدهند. گفته می شود که 

  18هستند، یک ارزش نمادین. "ارزش صفر"حفظ می کنند، داراي 

ا می دهد. به این در این جا، همان طور که می بینیم، نماد به معنی این فضاي خالی است که به زبان تحرکش ر

نیروي ماوراء  mana(مترجم:  "مانا،" "ها،"علت است که زبان ما مملو از این کلمات کوچک مهمل، مانند 

نقل قول  (Lewis Carroll)الطبیعه در باور بومی هاي پالی نزیا) و تمامی آنهائی است که دلوز از لوئیس کرول 

این در این جا نمادین جعبه ها، مکان ها، یا فضاهائی را مشخص کرده، که می توانند عملکرد داشته باشند. بنابر

می کند، که ارزش صفر آنها تعیین کننده ي ترتیب هر گروهی از عناصر مهم است. چیزي که دریدا متمم می 

  خواند. یک فزونی.

 عفمضا ي وظیفه یک داراي شود، می تعریف خالی فضاي بصورت که نمادین، اشتراوس، –طبق گفته ي لوي 

 شده محافظت. شود می اهدا قربانی براي که چیزي هم و است مقدس هم "مانا" خالی، فضاي مثال، براي: است

 انسان مقدسمعروف آگامبن  کتاب عنوان امر، این. کردن قربانی قابل هم و مقدس هم ترین، مخاطره در و ترین

Homo Sacer  را شرح می دهد. مقدس“Sacer” که همزمان نه درون است و  مشخص کننده ي چیزي است
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است: چیزي که در هیچ جا نیست، نه در داخل  "حیات عریان"نه بیرون و هم درون است وهم بیرون. این مقام 

و نه در خارج جامعه. یعنی که، هم مقدس است و هم براي قتل عرضه شده است. همان طور که قبالً مشاهده 

حیات عریان در جسم زیست "مجدداً،  "ست شناسی نیست.حیات عریان هرگر مصادف با زندگی زی"کردیم، 

این فضائی که زندگی عریان را از جسم زیست شناسی جدا  "شناسی هر موجود زنده اي سکونت گزیده است.

  می کند تنها می تواند فضائی از نمادین باشد. 

یا محدود کرده، آن را با  براي فوکو، مکانیسم هاي قدرت تمایل دارند که خالی بودن نمادین را محو، کوچک،

قناعتی پر کرده، تحرکش را از کار انداخته و آن را به صورت جوهر یا یک نهاد بی تحرك دگرگون کنند. این 

همان حاکمیت است: نتیجه ي یک دگرگونی دال شناور یک تصویر سفت و سخت، تصویري از شاه یا قانون یا 

شناسی طوري فکر شده که چنین دگرگونی را ممکن می سازد. هر درون مایه ي مرکزي و مرکزي شده. به زیست 

براي فوکو  مفاهیم زیست شناسی براي سیاست بالفاصله ماکول و جذب شدنی هستند: لذا، براي مثال، خون و 

 شده مرکزي و مرکزي نهادهاي بنظر که اند گرفته شکل اي سیاسی –سکس، که بصورت ارزش هاي ارگانیک 

  . کنند می محو را ها جسم و قدرت توزیع که رسند می اي

زیست شناسی، بار دیگر، همدست حاکمیت است. هرگز در خدمت هدف نمادین نیست بلکه همیشه سعی در 

پنهان کردن آن دارد. البته، چنین الپوشانی فرونشانی نیست. خود سیاست، هم چنین حاکمیت، مثل هر واقعیت 

قاومت در برابر حاکمیت، منجر به معرفی مجدد افراط، نقاب برداري دیگري، ناشی از ساختار نمادین است. لذا، م

از آن و تبدیل آن به غیرقابل دستزسی توسط قدرت می شود. الزاما، چنین تمایلی داللت ضمنی بر یک تخطی بر 

  زیست شناسی دارد. جسم هاي مقاومت کننده، با ساختار لذائذشان (فوکو بر جمع اصرار دارد).

 How Do We“19Recongnize  "ما چگونه ساختارگرائی را تشخیص می دهیم؟"ب دولوژ، در کتا

Structuralism?” نشان می دهد که نمادین، که به عنوان یک فضاي خالی غیرمادي تعریف می شود، نقشی ،

یتی عمده در تفکر فوکو دارد. دولوژ نشان می دهد که دال خالی یا شناور براي فوکو برداشت سوژه، یا سوبژکتیو

است، که یک ماده یا جوهر نیست بلکه برعکس، بصورت یک خالء خالص، یک شکاف بنظر می رسد که محتواي 

گرفته و دگرگون  شکل چنین که جسمی و نفس. آورد می بدست تکوینی –خودش را از اشارات و حرکات خود 

، بر اهمیت جسم زیست شده اند نوع زیست شناسی نیستند. حتی اگر فوکو، بخصوص در آخرین سمینارهایش

آورده است،  (Cynicism)شناسی براي رشته ي فلسفه اصرار کند، همان طور که، براي مثال تحت عنوان بدبینی 

روشن است که در گام اول، تکوین و دگرگونی نفس در جسم نمادین عمل می کند. روشن است که ما دو جسم 

شه به نمادین وابسته است. همیشه از آن مشتق می شود. در یک جسم داریم. در تمامی موارد، زیست شناسی همی
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یک پدیده ي ثانوي. زندگی زیست شناسی مبهم، از قبل تعیین شده، برنامه ریزي شده توسط ژنتیک، و محروم 

  از هر معنی اي است. زیست شناسی وابسته به کنترول و حاکمیت باقی می ماند.

که این نقد حاکمیت دقیقاً همان طوري ساختار یافته که از آن انتقاد همان طور که در ابتدا گفتم، مسئله این است 

قرمز رنگ  Aحرف  scarlet letterمی کند. شکاف بین زیست شناسی و نماد انگ بدنام کننده اي (مترجم: 

  بزرگی بود که بر روي آستین زناکاران می نوشتند) است که توسط حاکمیت بر جسم فلسفه نقش بسته است. 

کنیم که این انگ را پاك کنیم، اگر بتوانیم تصدیق کنیم که انعطاف پذیري در زیست شناسی سکنی  اگر سعی

گزیده است، در اندرون زندگی ارگانیک یک متممی از بی جبري، یک خالء، یک نهاد شناور باز می شود، که 

وابسته نیست؛ بلکه برعکس، ممکن می سازد تا ادعا کنیم که حیات مادي در پویائیش بر ساختار نمادین متعالی 

  زندگی زیست شناسی خالق یا تولید کننده ي نمادین است. 

اپی ژنیتک هم مفهومی این چنینی از متمم زیست شناسی در اختیار ما می گذارد. من، قبل از این که در نتیجه 

  عنائی است.گیري در باره ي التزامات آن اصرار کنم، بطور خالصه شرح می دهم که اپی ژنتیک به چه م

توسط کنراد وَدینگتون   1942اصطالح اپی ژنتیک (اپی پیشوند یونانی به معنی فرا، یا باال است) در سال 

)Conrad Waddington( .این واژه مشخص کننده ي شاخه اي از زیست شناسی است که بیان  20ضرب شد

 فنوتایپ یعنی –به تکوین ساختار یک فرد  ژن ها، یعنی، فرآیندهاي مولکولی اي را مورد مطالعه قرار می دهد که

اجازه می دهد. بیان ژنتیکی در باره ي ترجمه یا رونویسی از دي  (DNA) ا ان دي توالی یا ژنوم از –) نما رخ(

است. گذار از ژنوم به فنوتایپ درگیر کننده ي مکانیسم هاي مولکولی  (RNA)ان ا به پروتئین از طریق آر ان ا 

تفکیک سلولی بوده، عملکردهاي ژن را گسترش داده، و به ارگانیسم شکل و ساختارش را می اي است که شامل 

دهد. این داللت بر این دارد که ژن هاي خاصی فعال شده و بعضی دیگر بازداري می شوند. این عملکردهاي 

ن ا را بدون عوض فعال شدن و بازداري شدن به عوامل اپی ژنتیک وابسته هستند، یعنی، عوامل تغییري که دي ا

کردن آن، ترجمه می کنند. به عبارتی دیگر، اپی ژنتیک تغییرات غیر ژنتیکی یا تعدیالت رامطالعه می کند. این 

  تغییرات در شکل دادن زیست شناسی هویت هاي فردي از اهمیت اساسی برخوردارند.

م محیطی. محیط، تجربه، و آموزش موضوع بسیار جالب توجه این است که چنین تغییراتی هم شیمیائی هستند و ه

و پرورش بنظر می رسند که عوامل اپی ژنتیکی اي باشند که نقش بسیار مهمی در این شکل دادن بازي می کنند. 

براي مثال، رشد مغز، تا حد زیادي به عوامل اپی ژنتیکی وابسته است. تشریح مغز توسط ژنتیک تعیین می شود. 

سیناپسی این طور نیستند. تکوین سیناپسی شانه از جبر ژنتیکی خالی می کند و اما احتماالت اتصاالت بی شمار 

مرهون تماس هائی است که ارگانیسم با محیطش برقرار می کند. طی تمامی عمر طوالنیش، رشد پیوند دهنده ي 
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خودمان مغز به تجربه و یادگیري وابسته است. این امر به این معنی است که ما تا حد زیادي مؤلف مغزهاي 

  21"مغز بیش از انعکاسی از ژن هاي ماست."هستیم. همان طور که زیست شناسان معاصر تأئید می کنند: 

انعطاف پذیري بطور ژنتیکی برنامه ریزي شده است تا بدون برنامه، نقشه، جبر، زمان بندي، طرح، یا از قبل 

میم، و مدل گیري مجدد ارتباطات و طراحی شده توسعه و عمل کند. انعطاف پذیري عصبی به شکل گیري، تر

  . دهد می اجازه زنده موجود دگرگونی –در نتیجه به مقدار خاصی از خود 

تفاوت بین ژنتیک و اپی ژنتیک را احتماالً می توان با تفاوت بین نوشتن و خواندن یک کتاب مقایسه کرد. به 

ذخیره شده ) در تمامی نسخه هاي توزیع  -محض این که یک کتاب نوشته شد، متن (ژن ها یا اطالعات دي ان ا 

شده به مخاطبان عالقمند همان خواهد بود. اما، ممکن است هر خواننده ي خاصی با ادامه ي گشودن هر فصلی 

از کتاب مورد نظر داستان را کمی متفاوت، و با هیجانات (احساسات) و فرافکنی هاي متغیري تعبیر کند. در 

نتیک به تعبیرات متفاوت یک قالب ثابت (کتاب یا رمزهاي ژنتیکی) اجازه داده و اسلوبی بسیار مشابه، اپی ژ

  22بستگی به شرائط متغیري که تحت آنها این قالب مورد تحقیق قرار می گیرد، باعث بازخوانی متفاوتی می شود.

 Eva)کا ایوا جابلون ،Evolution in Four Dimensions تحول در چهار بُعددر کتاب مهمشان با عنوان 

Hablonka)  و ماریان جی. لمب(Marion J. Lamb)  :به یک قطعه "تعریف بسیار مشابهی ارائه می دهند

 (score) موسیقی فکر کنید که با سیستمی از نوتها بازنمود می شود که بر روي کاغذ نوشته شده اند، یعنی اسکور

ارتباط بین اسکور و موسیقی قابل مقایسه با ]. .  .[. اسکور مکرراً از نسلی به نسل دیگر نسخه برداري می شود 

  23تمایز ژنوتایپ / فنوتایپ است. 

منسوخ شدن مفهوم برنامه در زیست شناسی، عالوه بر پارادایم هاي تازه ي فلسفی و نظري، شرائط تازه   

تیک و از طریق اي براي تحقیقات، و سرحدات منطق باز می کند. اگر طبیعت و فرهنگ بطور تنگاتنگی در اپی ژن

آن بهم پیوند خورده اند، به این معنی است که طبیعت و تاریخ در زیست شناسی همدیگر را مالقات کرده، و 

مقابله اي زیست شناسانه بین آنها وجود دارد. در این مفهوم، زیست شناسی دیگر یک زمینه ي جبري، بدون 

ي سیاسی نیست. برعکس، اپی ژنتیک یک برداشت خودمختاري نمادي، و یک ماده ي خام ساده براي استفاده 

زیست شناسی است که در مقابل کاهش سیاسی گونه ي زیست شناسی به یک ناقل خالص و ساده ي قدرت 

مقاومت می کند. چیزي که اپی ژنتیک آشکار می کند گیرافتادگی اصیل زیست شناسی و نمادین است که هرگز 

  محتاج تخطی از خود زیست شناسی نیست.

من در این جا هیچ قصدي ندارم که بُعد نمادین حیات را نفی کنم یا تأئید کنم که زندگی فقط یک مفهوم   

زیست شناسی دارد. بحث و جدل من این است که اگر ما اقرار کنیم که تاریخ و زیست شناسی در داخل خود 
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نقطه نظر ساختار فراگیري  حیات یک زوج دیالکتیکی می سازند، محتاج این نیستیم که زیست شناسی را از

   24کشف کنیم.  "ماده ي سرزنده"بررسی کنیم، بلکه برعکس، می توانیم معنی ساختاري تجربی را در تجربی، در 

اگر ما معنی نمادین را به صورت فضاي خالی یا تخلیه شده حفظ کنیم، این فضاي خالی در زمان حال   

افی (پالستیک) یا منطقه ي انعطاف پذیر می خوانم، چیزي که تبدیل به چیزي می شود که من آن را فضاي انعط

 زیست جبر همان چهارچوب –به بازي در داخل ساختار اجازه داده، سفتی و سختی چهارچوب را شل می کند 

 چهارچوب داخل در آزادي و جبر بین بازي به که شود می ظاهر چیزي صورت به نمادین جا این در. است شناسی

 – خود تمایل است، مادیت ذاتی دگرگونی به تمایل شناسی زیست نمادین بُعد این. دهد می زهاجا ساختار یا

ن حیات است که خود را دگرگون می کند بدون این که خودش را از خودش جدا ای. حیات ي کننده دگرگون

 سازمان – خود دگرگونی، –کند. من دوست دارم زندگی را به صورت دارنده ي الگوهاي خودش براي خود 

  . بفهمم راهنما – خود و دهندگی،

چیزي که من در این جا در باره ي حیات آورده ام را می توان به زمینه هاي دیگري که در آنها نمادین،   

بعنوان یک مازاد یا متمم، و اضافه اي بر واقعیت گسترش داد که بعنوان یک سالح سیاسی برداشت شده است. 

ساختارگرایان از نمادین در چهارچوب رابطه ي بین اجتماعات بدوي، بعنوان  همان طور که می دانیم، تعریف

ویژگی مشترك تمامی جوامع بشري شرح داده شده است. براي به چالش کشیدن الویت نمادین، که چنین تعریف 

ر شده، نه تنها دست زدن به به یک نکته ي خاص، براي مثال، فلسفه و زیست شناسی است، همان طور که من د

این جا انجام داده ام، بلکه پرداختن به موضوع مشروعیت سیاسی چنین اولویتی بطور کلی است. آیا ما باید هنوز 

هم شکافی بین ساختاري و مادي پیش فرض بگیریم تا ماده را معنی دار کنیم؟ آیا ما باید پا فراتر از تشکیالت 

یم؟ یا برعکس، نباید، چنین حرکاتی رابعنوان اِعمال تجربی واقعی بگذاریم تا نظریدر باره ي واقعی ارائه ده

  حاکمیتی در نظر بگیریم که، درست مانند شاهنشاهی، مازاد ها را در قلب معنی حک می کند؟

من شک دارم که فقره هاي زیاده روي، مازاد، و متمم هنوز هم براي بررسی هر نوع تشکیالتی صحیح   

به نوکرمابی دیالکتیک هگلی داشت.  "سهم لعنتی،"لفت با زیاده روي، عادت به مخا (Bataille)باشد. باتاایل 

براي هگل، همان طور که می دانیم، انرژي هرگز از خارج از سیستم وارد نمی شود بلکه از مضاعف شدن هاي 

مجدد منفی در داخل آن می آید. چه می شد اگر درست می گفت؟ چه می شود اگر انعطاف پذیري دیالکتیکیِ 

  ، بیش از بی تفاوتی نمادین، باکفایت ترین راه براي عینی کردن ساختارشکنی حاکمیت بود ؟تفاوت
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  ماتریالیسم به کجا می رود؟ آلتوسر / داروین

  

  کترین ماالبو

  

  

ماتریالیسم به کجا می رود؟ این عنوان پژواك عنوان دیگر، یعنی مارکسیسم به کجا می رود؟ است که مربوط به 

اشباح "در کالیفرنیا برگزار شد،جائی که دریدا یک نسخه ي لفظی از نوشته ي  1993در سال  کنفرانسی است که

شخص ممکن "را ارائه داد. دریدا در مورد این عنوان مبهم، پیشنهاد کرد که Specters of Marx( 1( "مارکس

   2"حال مرگ است؟ آیا مارکسیسم در ‘سؤال دیگري را بشنود:  "مارکسیسم به کجا می رود؟"است تحت سؤال 

ماتریالیسم در زمان حال به کجا می رود؟ آیا در حال حاضر  3همین ابهام در سراسر این فصل در کار خواهد بود.

ماتریالیسم در حال مرگ است؟ البته این دو سؤال به من اجازه می دهند تا مسئله ي فراخور مارکسیسم از نقطه 

خود ماتریالیسم را، بررسی کنم. از چنین روش عجیب بررسی  نظر آن چه که مارکسیسم سرکوب کرده، یعنی

مارکسیسم، که بر اساس آن، در تمامی کارهاي مارکس، ماتریالیسمی رسمی ماتریالیسم پنهان مانده ترین را 

جریان زیر زمینی "تحت عنوان  1982سرکوب می کند، توسط آلتوسر فقید در کتاب شگفت انگیزش در سال 

  دفاع شده است. 4"ه ماتریالیسم مواجه

وجود عرف یک ماتریالیسم تقریباً کامالً ناشناخته در تاریخ فلسفه، . . . "آلتوسر در این کتاب،          

را روشن می سازد. این ماتریالیسم، بصورت یک سبک تفکري کامالً  (encounter) "ماتریالیسم مواجهه 

ی است که بطور شایعی به مارکس، انگلس، و لنین نسبت داده متفاوت از انواع ماتریالیسم ثبت شده، منجمله آنهائ

، ماتریالیسم الزام و فرجام شناسی (rationalism)شده اند، که، مانند هر ماتریالیسمی در سنت خردگرائی 

است؛ یعنی می توان گفت، یک فرم دگرگون و تغییر قیافه داده شده از آرمان  = teleology)(حکمت غائی 

چنین ماتریالیسم سرکوب شده اي همان است که من قصد دارم در این جا بازجوئی  5"است. )smideali(گرائی 

همان طور که  6خطرناك، "کنم: ماتریالیسمی که الزام، نظم، علیّت، و معنی را تهدید می کند، یک ماتریالیسم 
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من  7"از هیچ شروع می شود.که "آلتوسر آن را معرفی کرده، یک ماتریالیسمی ( این ایده ي اصلی مقاله است ) 

  دائماً این امر را زیر سؤال می برم: شروع از هیچ چیز به چه معنائی است، و آیا چنین چیزي ممکن است؟

براي آزاد کردن ماتریالیسم مواجهه از این سرکوبی؛ اگر ممکن باشد، "من دوباره از آلتوسر نقل قول می کنم: 

یسم؛ و محقق کردن اثرات پنهان آن در هر جائی است که بی سر و صدا کشف التزامات آن براي فلسفه و ماتریال

   8".ام کرده تعیین خودم براي جا این در من که تکلیفی است چنین –مشغول کار هستند 

این تکلیف بطور روشن جوابی است به اولین سؤال: ماتریالیسم در کجا ؟ به کجا می رود؟ همان زمان، بالفاصله 

شود. آلتوسر می پرسد که، آیا این ماتریالیسم مواجهه هنوز هم ماتریالیسم است. آیا آشکار  سؤال دوم ظاهر می

سازي سرکوب شده همیشه پایان همان چیزي نیست که آشکار می شود؟ آیا ماتریالیسم در فرم محتملش، در 

 ن که می میرد؟هیچی اي که پیش فرض می گیرد به کجا می رود؟ آیا راه هاي تازه اي باز می کند، یا ای

بار دیگر، من قصد دارم که نشان دهم که این دو سؤال اهمیت خاص فلسفی و سیاسی داشته و اضطراري براي 

  زمانه ي ماست.

حاال، چرا داروین؟ فهرست مؤلفانی که آلتوسر بعنوان نمایندگان ماتریالیسم نو در نظر می گیرد شامل اپیکور، 

یچه، هایدگر، دریدا، دولوژ، و اختصاصاً یک مارکس و داروینی می شود. چرا ماکیاولی، اسپینوزا، هابس، روسو، ن

داروین؟ آیا یک انتخاب دلبخواهی است؟ به گونه اي همین طور است. باید چنین باشد. احتمال وقوع به تنهائی 

ین آلتوسر و می تواند بطور کافی به احتمال وقوع جواب بدهد. پس چرا داروین نه. البته که نیست. مواجهه ي ب

داروینی که من در این جا ریسک می کنم کمک می کند تا مسئله ي خاصی را پیدا کنیم که با برداشت خودِ 

مواجهه پیش می آید. هر دو در همان چشم انداز این نکته ي عجیب و غریب هستی شناسی عزیمت: هیچی، 

  . هستند شریک هم با را یالیسمماتر همان لذا –هیچ، همان نقد فرجام شناسی، همان مفهوم انتخاب 

  داروین؟ یک ماتریالیست؟ طبق گفته ي آلتوسر، بله، واقعاً. داروین یک ماتریالیست مواجهه است. 

اجازه بدهید قبل از این که نمایش را شروع کنم بعضی تعاریف را پیشنهاد کنم. بطور کلی ماتریالیسم اسمی براي 

است که خودش را طی تولید شرائط احتمال خودِ این تکوین فرم می  مقام غیرمتعالی فرم است. ماده آن چیزي

دهد. هر مورد متعالی الزاماً خودش را در رابطه با آن چه که آن را سازمان می دهد در وضعیتی خارجی پیدا می 

د: نبود کند. طبیعتاً شرح احتمال غیر از آن چیزي است که ممکن می سازد. ماتریالیسم مخالف این را تأئید می کن

 غیرمتعالی اصولی بطور ماده اطالعی – خود و گیري شکل –هر عامل خارجی در فرآیند شکل گیري. لذا خود 

  . هستند) جبري(

ماندگار دو احتمال وجود دارد. فرجام شناسی دیالکتیکی درون  لذا براي شرح و فهم سرچشمه ي این پویائی

 هاي فرم فکر، هاي فرم حیات؛ هاي فرم –شکل گیري فرم ها اولین و شناخته شده ترین این شرح و فهم است . 
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 و تعیین را ایجادگري – خود هر الزاماً که شود، می اداره فرجامی طرف به درونی کشش یک توسط –اجتماعی

قاً همان چیزي دقی کرده، پیدا تسلط طوالنیست مدت که ماتریالیسم، از شناسی فرجام بینش این. دهد می جهت

همه چیزها از پیش انجام شده اند؛ "سر در این جا رد می کند. چنین ماتریالیسمی فرض می کنداست که آلتو

در واقعیت به یک تحلیل متعالی  9"ساختار مقدم بر عناصرش بوده و آنها را تکثیر می کند تا ساختار را تکثیر کند.

  ت آرمان گرائی بدهد.(غیر جبري) منجر می شود، به این علت است که آلتوسر ممکن است به آن هوی

چنین  -برعکس، ماتریالیسم مواجهه اي، هیچ فرجامی، هیچ دلیلی، یا هیچ علتی را پیش فرض نمی گیرد 

. از این نقطه 10ماتریالیسمی برخالف هر ساختار متعالی (غیر جبري)، و هر ساختار از قبل تعیین شده اي است

اصرار  "تبلور"یا  "فرم گیري،"ه اند. آلتوسر دائماً بر این نظر اخیر، فرم ها مواجهه هائی هستند که شکل گرفت

در این جا، شکل گیري فرم را در  11 "تبلور عناصر با یکدیگر (در مفهومی که در آن یخ بلوري می شود.)"دارد. 

تا  "برقرار شود"و  "شکل گیرد". مواجهه باید "فرم می دهد"چیزي باید جستجو کرد که به معلوالت مواجهه  

  وام پیدا کرده و الزم شود. د

 به آلتوسر که است – هیچ از گیري فرم و تبلور یعنی –در حین شرح دادن همین نوع خاص انعطاف پذیري 

ما باید به الزام بعنوان  ]. . .  [ الزم، شرط یک بعنوان ناضرور امکان یک به تفکر بجاي". کند می مراجعه داروین

رور فکر کنیم. لذا می بینیم که، باقوام گیري عناصري که در مواجهه اي شدن مواجهه ي امکانات ناض -الزم 

ترکیب می شوند که استعداد ترسیم فالن و بهمان نقش را دارد: فالن و بهمان نوع، فرد، و جامعه که من در این 

ند، جدیداً از جا مورد بررسی قرار می دهم، نه تنها دنیاي حیات (زیست شناسان، که باید داروینشان را می شناخت

دقیقاً گذار مابین یک نوع،  12این امر مطلع شده اند)، بلکه جهان تاریخ، هم، لحظات پربرکتی بدست می آورند،.

یک فرد، و یک جامعه است که من در این جا مورد بررسی قرار می دهم. آیا این فرم ها معادلند؟ آیا ما می توانیم 

  را به سیاست و تاریخ منتقل کنیم؟ آن چه که در سطح طبیعت اتفاق می افتد 

اول من می پرسم که انتخاب اجتماعی تا چه حدي به انتخاب طبیعی طوري که داروین آن را شرح داده قابل 

قیاس است. بعد من تفاوت بین یک مواجهه طبیعی و مواجهه اجتماعی و سیاسی را بررسی می کنم. در این جا 

الء، هیچی، یا نقطه ي صفري وجود دارد که از آن یک فرم می تواند من سؤال می کنم که در کجاي اجتماع خ

ظاهر شود؟ در نتیجه، من کوشش خواهم کرد نقد جدید آلتوسر از سرمایه داري، اثرش بر عصر فلسفی ما، و 

  ظهور معاصر ماتریالیسم نو را جایابی کنم. 

  

این که تبلور فرم را در ماتریالیسم در یک لحظه قبل براي  "انعطاف پذیري"استفاده ي من از واژه ي   

روشن  The Origin of Species منشاء انواعمواجهه شرح دهم، کامالً تصمیم من نیست. خوانش دقیق کتاب 
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می سازد که انعطاف پذیري شکل دهنده ي یکی از مفاد اصلی تفکر داروین است. در واقع، انعطاف پذیري 

تکوین پیدا  "فرم"ولی قرار می دهد. طبق نظر داروین چگونه یک خودش را بطور مؤثري در مرکز نظریه ي تح

  می کند؟

 پیوند یک – کرده بندي مفصل کتابش شروع در داروین که صورتی به –مفهوم انعطاف پذیري شرح   

  بین همین افراد را، ممکن می سازد.  انتخاب طبیعی افراد در همان نوع وتغییر پذیري  بین بنیادي

ي. هیچ نوعی بدون آن وجود ندارد. براي ارجاع به واژه شناسی آلتوسر، تغییر پذیري اول تغییر پذیر  

اي است که از آن جا فرم ها می توانند ظاهر شوند. مهمترین ویژگی هر  "هیچی"یا  "نقطه ي خالی"یا  "خالء"

وژیک بالقوه اي که نوعی تغییر پذیري (موتاسیون پذیري) آن است؛ تعداد بسیار زیادي از دگرگونی هاي مورفول

در ساختار ارگانیسم مشهود هستند عملکرد استعدادش براي تغییر فرم دادن هستند. برخالف بدخوانی شایع 

از انعطاف پذیري  باالئی درجات فرزندي –داروین، هیچ نوعی هرگز سفت و سخت و ثابت نیست. رابطه ي والد 

بنظر می رسد که  "بعدي، این برداشت بدست می آید که انواع را آشکار می سازد. با در نظر گرفتن نسل هاي 

سیستم تولید مثل بطور "داروین در شروع فصل پنجم می نویسد که،  13"کل ارگانیسم انعطاف پذیر شده است.

شدیدي مستعد تغییرات در شرائط زندگی است؛ و من تغییرپذیري و انعطاف پذیري فرزندان را به سیستمی 

ر عملکردي در والدین مختل شده باشد. انعطاف پذیري که مشخصه ي تغییرپذیري است، نسبت می دهم که از نظ

 می را آنها ي جانداراجازه ساختار خود که کند می تعیین را ساختاري تغییرات از نهایتی بی –احتماالت شبه 

که یک مواجهه را نهایتی دقیقاً گشایش یا فقدان از قبل تعیین شده اي را شکل می دهد  بی – شبه چنین. دهد

  ممکن می سازد. 

می گیرد که تغییر پذیري با انتخاب طبیعی مواجه می شود. انتخاب طبیعی امکان ناضرور تغییر  "قوام"فرم وقتی 

دراقتصاد (مترجم: اداره ي دقیق منابع در دسترس) [من متقاعد شده ام که "پذیري را به یک الزام تبدیل می کند. 

   15عمل تجمعی انتخاب . . . بمراتب نیروي غالب است. ]يموتاسیون و تغییر پذیر

پس باید قبول کرد که انتخاب، تغییر پذیري را هدایت کرده و شکل گیري فرم را اداره می کند. انتخاب، قوام 

اي را ممکن می سازد، که از اضطرار طبیعی قابلیت زیستن، استحکام، و خودآوائی  جهت داده شدهگیري فرم 

 تکامل و تحول ي محرکه نیروي صورت این غیر در که –ت می کند. بنابراین شرط انعطاف پذیري افراد اطاع

 فرم انتخاب به دیگر، طرف از و، ساختارها سیالیت بصورت پذیري، انعطاف به طرف یک از – شود می خوانده

کل دهند. بنابراین ماتریالیسم ن، و با دوامی وابسته است که احتمال دارد میراث یا اصل و نسبی را شزیست قابل هاي

  مواجهه اي مربوط به یک فرآیند طبیعی است که انتخاب پابرجا و تبلور تغییر پذیري را ضمانت می کند. 
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رابطه ي بین تغییر پذیري و انتخاب سؤال فلسفی بنیادي اي را پیش می کشد که من در این جا مایلم از آلتوسر 

ین تغییر و انتخاب برنامه ریزي شده نیست. متناقضاً، انتخاب طبیعی در نوشته بپرسم. در طبیعت مطمئناً رابطه ي ب

هاي داروین بصورت مکانیسمی ظاهر می شود که از تمامی قصدهاي انتخابی محروم شده است. بهترین ها 

مناسب ترین ها هستند، اما در این جا مستعد بودن از کل قضاوت هاي ارزشی و یا تمامی فرجام شناسی ها 

  مستقل است.

انتخاب طبیعی فاقد فرجام گرائی، و بدون قصد است. تکرار می کنم، یک مواجهه است. از آن جائی که انتخاب 

یا معکوس  مخالف و کور، حرکت یک فراخوان تعریف، به بنا که اي واژه –طبیعی بیش از یک مکانیسم نیست 

 قبل از آمد، خواهد که تفاوتی از و ها، فرم از اي وعده هیچ نیست، بینی پیش قابل متناقضی بطور –آزادي است 

  .است نشده انتخاب

به هر حال، بازهم این مسئله اي اصلی است؛ بنظر می رسد که این شکل گیري طبیعی فرم ها نمی توانند بدون 

نیم، که را می دا "داروینیسم اجتماعی"پنهان کاري و بد بازنمائی، یک هویت اجتماعی داشته باشند. ما اشتباهات 

هر چیزي هست مگر یک فلسفه ي انعطافی تا درجه اي که تقالي قدرتمندان بر علیه ضعفا را به یک نظریه ي 

ساده کاهش می دهد. براي سالها، بخصوص در فرانسه، انتخاب طبیعی را بصورت یک فرآیند ساده يِ حذف 

می شکل هاي، آن قبول کرده ضعیف ترین ها و زندگی را بصورت یک تالش بی رحمی براي قدرت در تما

اِعمال شده، منشاء انواع بودند. ممکن هم هست که، علیرغم احتیاطات دقیقی که در باره ي این موضوع در کتاب 

اشتباه کرده باشیم، که انتخاب طبیعی را بعنوان یک پویائی  (Malthusianism)ما داروینیسم را با مالتوزیانیسم 

 16با نسبت تعداد افراد یک جمعیت و دسترسی آنها به منابع کنترول می شود.  کمیتی ساده اي فرض می گیرد که

  این تعبیر مطلقاً داروینی نیست، و، مجدداً تکرار می کنم که، یک بد فهمی است.

ممکن باشد، آیا به این علت نیست که بنظر می رسد که یک ماتریالیسم مواجهه  اما، اگر این چنین سوء تفاهمی

تماعی و سیاسی قابل دوام نیست، چون که فقط در سطح اتم ها یا فرم هائی از حیات کار می کند، اي از نظر اج

ولی نه در وقتی که به افراد یا اجتماعات می رسد؟ بنظر می رسد که در انتخاب اجتماعی بطور مشخصی عوامل 

 در آزمون، منطق در –چرا بنظر می رسد که  خودالویت و فرجام ناباوري انتخاب طبیعی فراموش شده است

 تکنیکی هاي توان یا ها، صالحیت استعدادي، عملکردهاي نظر از ها اي حرفه گزینش در کلی بطور یا ها، رقابت

ن شده از طرف دیگرف تعیی قبل از انتخابی قصد هر نبود و طرف یک از سیالیت که، یعنی انتخاب، – خاص

تماعی این ادراك را ایجاد می کند که یک فرآیند قابل انتظار یا انعطاف پذیري ندارد؟ چرا اکثر اوقات، انتخاب اج

مورد توافق، یک منطق ساده ي امري تولید مثل است، در حالی که انتخاب طبیعی بطور بی حسابی به احتماالت 

  اجازه می دهد؟
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شناسی (حکمت  آیا این طور نیست که ماتریالیسم مواجهه اي همیشه محکوم به سرکوب شدن با ماتریالیسم فرجام

  غائی)، تقدم معنی، پیش فرض گیري، و از قبل تعیین شدگی است؟

وضعیت انعطافی اي که داروین شرح می دهد خواستار شرح خاصی از هویت و تفاوت است. هویت، به این 

اسائی علت که افراد انتخاب شده قادر به تکثیر بوده و بنابراین می توانند خودشان را در ثبات گونه اي قابل شن

حک کنند. تفاوت، از این نظر که این هویت سفت و محکم نیست و دقیقاً از تغییر پذیري بدست آمده است. 

هویت خاص هویتی است که با تفکیک ساختارها و گونه ها تولید شده است. اما، در طبیعت، یک تعادل اتوماتیک 

که، در نظم اجتماعی، همیشه یک غلبه ي و کوري بین هویت و تفاوت وجود دارد، در حالی که بنظر می رسد 

هویت بر تفاوت وجود داشته و ظرافت طبیعی تعادل بهم خورده است. باز هم، بر اساس یک تناقض آشکار، در 

انتخاب طبیعی، ایده ي پسندیدن یا گزینش، کامالً غایب است. در طبیعت، انتخاب ناآگاه است. به محض این که 

یک انتخابی شود، که معیارهاي از قبل تعریف شده اي را پیش فرض می گیرد،  انتخابی تبدیل به قصدي براي

این بار مطمئناً برنامه ریزي شده است، به محض این که دیگر کیفیت طبیعی بودن یا خودبخودي اي در پیشرفت 

ر، یک وجود نداشته باشد، شرط انعطاف پذیري مورد تهدید قرار گرفته یا حتی وجود نخواهد داشت. بار دیگ

  ماتریالیسمی ماتریالیسم دیگري را سرکوب می کند.

در طبیعت، هرگز اصلح ترین آنی نیست که بطور تصادفی در محیط مناسبی براي بقائش قرار می گیرد. براي بیان 

با محیط  17 "تنظیم کردن پاسخ"موضوع به سادگی  )ois JacobҫFran(مجدد آن با اصطالح فرانسواس ژاکوب 

در "تطابق، یعنی سازش بین محیط و تغییر پذیري، می تواند غیرقابل پیش بینی باشد. هیچ بهتري اي است. البته 

شرح داده، اما  "بهبود"نیست. داروین مطمئناً انتخاب طبیعی را به صورت امري تکاملی یا بصورت یک  "خودش

بسیار ساکت می ماند؛ او خودش  "پیشرفت"بدون قصد باقی می مانند. داروین در مورد  "بهتر"این برداشت هاي 

قبول کند، واژه اي که ممکن است  (evolution) "تحولی"نمی خواست نظریه اش را بعنوان یک نظریه ي 

پیچیده تر شونده را ایجاد کند. بهبودي اي که  (Lamarc)تصور پیشرفت خطی قابل مقایسه با قانون المارکی 

نیست. فرم بقاء یافته ها، و دوامش طی زمان، به  (finalism)ائیداروین از آن سخن می گوید تابع یک غایت گر

طریق خاصی با ناپدید شدن نامساعد ها، و با برگشت فرم هاي جاندار حذف شده به وضع غیرآلی حجاري می 

لذا، بی  18"مرگ مجسمه ساز کوري براي فرم هاي جاندار است."، )Canguilhem(شوند. به قول کنگوایلهم 

  نفی اي، به وضعیت حس یا پروژه ي جاندار تبدیل می شود.جان، بطور م

پس آیا ما می توانیم در نظر بگیریم که داروینیسم خودش را در آستانه ي اجتماع، و فرهنگ متوقف کرده وکل 

سرنوشت هاي اجتماعی به آن خیانت می کنند، به این معنی که، دقیقاً، آن را تغییر می دهند؟ پس انتخاب چیزي 

  فرآیند تولید مثل مشابهین نخواهد بود. غیر از
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آیا، علیرغم همه ي چیزها، نمی توانیم انعطاف پذیري وضع اجتماعی را در نظر گرفته و غناي گوناگونی ها و 

انحرافات ساختارها را در قلب فرهنگ متصور شویم؟ آیا نمی توانیم به تعادل اجتماعی و سیاسی در رابطه ي بین 

  فکر کنیم؟ تغییرپذیري و انتخاب

و ما با آلتوسر در کجا هستیم؟ به گفته ي او، باید همان انعطاف پذیري شبیه به انعطاف پذیري زیست شناسی در 

نظم اجتماعی و سیاسی سلطه پیدا کند. این معنی عمیق ماتریالیسم نو اوست. اجازه دهید که به افراد و جوامع 

  برگردیم.

می رسد. این  "فرم گرفتن"ي ماکیاولی صحبت می کند به  (Prince) دهشاهزاآلتوسر وقتی که در باره ي کتاب 

به ایده اي می رسد که اگر مرد بی  ]. . .[جا نسخه ي سیاسی ماتریالیسم مواجهه در سطح فرد است: ماکیاولی 

   19"نامی ظاهر شود وحدت برقرار می شود. . . . لذا تاس روي تخته نرد، که خودش خالی است، پرتاب شده است.

بنابراین ما در این جا این خالء را داریم، این نبود معنی، فرجام، یا از قبل تعیین شدن را. از مواجهه بین خوش 

تی که شانس و امکانا بهترین انتخاب براي توانش یعنی، – شاهزاده فضیلت و – وقوع احتمال یعنی، –شانسی 

بدون این که قصدي براي آن باشد. مثل این که یک تعادل اقبال ارائه می دهد، در عین حال انتخابی انجام گرفته 

  وجود داشت.  فضیلتانعطافی طبیعی بین شیر و روباه، شانس و 

  

در نتیجه، شاهزاده، در اندرونش، با نسخه هائی از این مواجهه شانسی، یعنی روباه از یک طرف و شیر و انسان 

نیافتد، ولی ممکن هم هست که اتفاق بیافتد. باید به اندازه از طرف دیگر اداره می شود. مواجهه ممکن است اتفاق 

، تا این فرم بگیرد که، یعنی "کند پیدا قوام" – "کند پیدا قوام"ي کافی ادامه پیدا کند تا نقش شاهزاده بین مردم 

که، بطور سازمانی، او ترس از خودش را بصورت خوب؛ و، اگر ممکن است، به همان صورت که او در غایت 

  20ب است، اما به شرط مطلقی که او هرگز فراموش نکند که اگر احتیاج شد، چگونه شریر باشد.خو

اما چنین مرد بی نامی که قادر باشد از هیچ، از چنین جایگاه بی نامی، از چنین شکل گیري فرمی بدون فرجام 

  شناسی، شروع کند، چگونه می تواند در اجتماع وجود داشته باشد؟

به گروه ها و اجتماعات می  (Rousseau)طراري تر می شود که آلتوسر از طریق روسو مسئله وقتی اض  

رسد. موضوع خاص سیاسی اي که روسو پیش می کشد به قرار زیر است: از آن جا که انسان ها وقتی در وضعیت 

ه این حالت و مجبور به اجتماعی بودن شدند، آیا ممکن است ک 21"مجبور به مواجهه هائی شدند"طبیعی بودند 

تحمیلی و غیر مشروع اوضاع را یه حالت مشروعی دگرگون کنیم؟ یعنی که، آیا ممکن است که شرائطی براي 

یک امکان ناضرور و فرم غیر فرجام شناسی مواجهه را بازآفرینی ازکنیم در حالی که مواجهه قبالً اتفاق افتاده 

ین که یک فرم غیرمشروع (غالب) را اصالح کنیم، آن براي ا"باشد؟ آن را عطف بماسبق بطوري انعطافی کنیم؟ 
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در این دیدگاه  "است.  قرارداد اجتماعیطبق گفته ي آلتوسر، این سؤال اصلی  22را به فرمی مشروع تبدیل کنیم؟

از هر نظریه ي ممکن تاریخ، که به احتمال وقوع الزام بعنوان معلولی از الزام احتمال وقوع فکر می کند، زوج 

کننده ي مفهومی که به هر حال باید به حساب آورده شوند، بدون شک عمیقترین موضوع در باره ي ناراحت 

مجدداً، خالء کجاست، عرصه اي که از آن  23"روسو در این جا فاش و سپس دوباره سرپوش گذاشته شده است.

خالء سیاسی است که مواجهه  این در "ما بتوانیم چنین تغییر موضعی را به انجام برسانیم؟ آلتوسر می نویسد که 

  اما این خالء کجاست و چی می تواند باشد؟ 24"باید به انجام برسد.

  

بنظر نمی رسد که در اجتماعات ما هیچ خالئی وجود داشته باشد. اجازه دهید به فرآیند انتخاب اجتماعی نظري 

 چهارچوب در خاصی ستعدادهايا یا توانها گزینش و کردن بندي دسته صورت به مثال، براي که –بیاندازیم 

 ي کلمه بصورت بالفاصله که – است شده واقع قبول مورد استخدامی، هاي مصاحبه یا ها، رقابت امتحانات،

افی اي ظاهر می شود که بر اقتصاد (مترجم: اداره ي دقیق منابع در دسترس) انتخاب طبیعی و انعط حالت متضاد

  مفهوم غیر داللت گر آن ظاهر می شود. 

همیشه فهرست تکالیف، طرح کلی شغل ها، و تشریفات امتحانات مقدم بر مواجهه ي واقعی با تغییر   

پذیري و تنوع داوطلبان است، لذا مانع ظهور خودبخود تفاوتها می شوند. در واقع، چنین انتخابی نمی تواند در 

شود که از طریق آنها شخص  تولید تفاوتها شامل شود، بلکه، در عوض، فقط در تداوم معیارهائی شامل می

انتخابشان می کند. این بهترین ها نیستند که انتخاب می شوند یا حتی آنهائی که توان هاي شگفت انگیزي براي 

انطباق دارند، بلکه آنهائی هستند که بیش از همه مطیعند. سازش بر ارزش اولویت می گیرد. لذا انتخاب اجتماعی 

عینی، برگشت ثقیل جامعه شناسی را تضمین می کند، اما هرگز ظهور تکینگی  با تضمین تداوم و قابلیت تجدید

  ها از هیچی را تضمین نمی کند. 

 Critique of Hegel’s Philosophy)نقدي بر فلسفه ي (دست) راستی هگل  مارکس، بخصوص در کتاب

of Right)را محکوم کرد. مارکس با  ، اولین متفکري بود که ویژگی محافظه کاري انتحاب اجتماعی استعدادها

نشان می دهد که از آنها هیچ رقابت خاصی فراسوي از آن چه تدارك نظم  (functionaries) "کارگزاران"مثال 

) Elements of theعناصر فلسفه ي (دست) راستی هگل در کتاب  25مستقر است، انتظار نمی رود.

Philosophy of Right)  یش طبیعت فردیشان مقدر نشده اند که اداره ي خاصی افراد با پیدا"می نویسد که این

را در دست بگیرند، چون که هیچ پیوند طبیعی یا آنیین این دو وجود ندارد. اهمیت قابل مشاهده در حرفه شان 

اما، مارکس می گوید که، این توانائی ها، توانائی ها نیستند؛ براي  26"دانش و اثبات قابلیت و توانائیشان است.
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، هیچ مهارتی، بجز استعداد مطیع بودن، تکریم حکومت، و بنابراین اطاعت گرائی "تکنیکی"ر شدن هیچ کارگزا

   الزم نیست.

وارثان  ، بخصوص در کتاب معروفش(Pierre Bourdieu)نقد دیگر انتخاب اجتماعی را از کارهاي پیر بوردیو 

)Inheritors( 27 کلود پسرون  –انجام می دهیم که همراه با ژان)Claude Passeron –Jean (  1964در سال 

نوشته اند، و در باره ي هدف طبقاتی دانش آموزان است. هنجارهاي انتخابی، که همیشه از قبل تعریف شده اند، 

شکل دهنده ي برنامه اي واقعی بوده و بار دیگر، منطبق با ارزش هاي خالص و ساده ي اطاعت از طبقه ي غالبی 

را مستقر می کنند. ویژگی اصلی این مشروعیت یک مقام اجتماعی  "وعیت فرهنگیمشر"است که معیارهاي 

 "داشتن خاص امتیاز"خشکه مقدس بودن است. این وظیفه ي بازتولید اجتماعیِ بازتولید فرهنگی است، که بر 

  . بوده همواره که است انتخابی معیار ترین شده تعیین قبل از تعریف به بنا – است گرفته بنیاد

تخاب اجتماعی هدفش تکثیر نظم، برخورداري از امتیاز، و یا ایدئولوژي غالب است. براي مثال، هیچ کسی ان

مستعدي را انتخاب می کند فرد  هرگز فرد مستعدي براي عمل یا تقالي سیاسی را گزینش نمی کند، بلکه همیشه

این نوع طبقه بندي، و این ارجحیت دادن که به نظم احترام می گذارد. در بین ماها چه کسی هر گز با بی عدالتی 

شوکه شده است که فقط مطیع ترین افراد را نگه می دارد، ولی هرگز منحصر به فردها را حفظ نمی کند، که، در 

نهایت، این همه افراد متوسط الحال، بی کفایت، و تنگ نظر انتخاب می شوند؟ چه کسی هرگز این ادراك را 

در عمل، یک برنامه بوده، و هرگزوعده اي نبوده و دگرگونی هاي مورفولوژیک  نداشته که انتخاب اجتماعی،

  اجتماع، عمیقاً، عامالن محافظه کاري بوده اند؟

بنابراین، سؤالی که پیش می آید این است که آیا سرنوشت انتخاب اجتماعی یک مرگ و میر است، یا این که 

ع انعطاف پذیري طبیعی همراه شود. ما چگونه می توانیم انتخاب می تواند به طریقی در حیطه ي سیاسی با وض

در حیطه ي جامعه و فرهنگ از تعادل بین تنوع و انتخاب، آینده ي تفاوت، و وعده ي فرم هاي غیرمنتظرهمطمئن 

  شویم؟

  

آلتوسر در حقیقت، از این مشکالت، یعنی از عدم توافق بین مواجهه در نظم هستی شناسی و طبیعی در حیطه ي 

اسی کامالً آگاه است. باید فقط یک راه حل براي این وجود داشته باشد: اطالع از این امر که معیار قبل از خودِ سی

انتخاب وجود ندارد. چنین چیزي در اجتماع شرط بازیافت انعطاف پذیري است. کل مسئله همیشه در مورد این 

ه همیشه انتخاب در نظم کاري است که ارزش دانستن است که چگونه تفاوت را از قبل شناسائی نکنیم، چون ک

را تفویض کرده و لذا سلسله مراتب و هنجارها را خلق می کند. چگونه شخص باید به یکباره به ویژگی ارزیابی 

  و آزادي آن غیرقابل اجتناب است؟  کننده اي فکر کند که براي کل انتخاب اجتماعی و عدم تعین
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سؤال را ارائه داده نیچه است، به این علت است که آلتوسر  تنها فیلسوفی که بطور واضحی این    

بعد از بررسی ماکیاولی و روسو، به او ارجاع داده است. مطمئناً به او ارتباط نداشت تا انتخاب را محکوم کند، 

چون که غیرقابل اجتناب بوده، و یک بنیاد هستی شناسی دارد: صیرورت، خودش چیزي غیر از انتخاب نیست. 

حتی براي بهترین آنها چیزي باالتر از همه را انتخاب " :فراموش نکنید (Heraclitus) گفته را از هراکلیتوساین 

صیرورت آنقدر مملو  28"کن، شکوه نامیرا در بین میرایان، در حالی که اکثر آنها مثل حیوانات زیاده روي کرده اند.

یافتد. تکلیف فلسفه اساساً انتخابی است چون که از تفاوت است که فقط می تواند بر اسلوب گزینش اتفاق ب

تفاوتهائی را انتخاب می کند که با سیالن زندگی باز می شوند، آنها را دسته بندي کرده، و تعبیرشان می کند. نیچه 

(مترجم: اصطالحی رایج براي توجه به تصویر عیسی با تاج پر از تیغ  (Ecce Homo) در کتاب آنک اي انسان

 کسی را که خوب از آب در آمدهبنیاداً، چه چیزي است که به ما اجازه می دهد تا  ") می پرسد، بر سرش است

  "کسی که فرم گرفته است؟"که می توان آن را ترجمه کرد که  29تشخیص دهیم؟

که آلتوسر به آن هم  )Difference and Repetition(30تفاوت و تکرار دولوژ در کتاب     

که عمل می کند، معیارهاي خودش را تولید می کند. لذا، به  طوريی دهد که انتخاب ارجاع کرده است، نشان م

حساسیت خواهد داشت. تفاوت، با بازگشایشش انتخاب خواهد شد، ظهورش را ها  اعتبار و قابلیت دوامِ تفاوت

این رو، براي موروثی است. از  براي بازگشت نشان می دهد، مثل این است که گفته شود امکان بوجود آوردن یک

، زایشگر یک سنت تفسیري کهن الگوهاست، و یک کتاب مهم سلسله اي از "خوب"موسیقی یک  مثال،

خوانندگان را بوجود می آورد. لذا انتخاب باید بعد از ظهور یا جهش تفاوت در همان اسلوبی اتفاق بیافتد که 

  خوب و بد است.  تغییر پذیري قبل از انتخاب طبیعی می اید. انتخاب طبیعی فراسوي

آن خالء  31"مواجهه باید به انجام برسد"اي که در آن  "خالء سیاسی"آلتوسر کامالً می داند که     

ممکن است وجود نداشته باشد؛ اگر  32 "یک خالء فلسفی هم هست"سیاسی اي که، همان طور که او می گوید، 

دانیم، مواجهه هرگز اتفاق نمی افتد، و ما دوباره به ما بتوانیم از وجودش مطمئن باشیم، اگر ما از قبل بتوانیم ب

فرجام شناسی کشیده خواهیم شد. تعین چنین خالء هیچیتی، و این نقطه ي امکانی را که تمامی وعده هاي 

عدالت، مساوات، مشروعیت را می دهد، نمی توان پیش فرض گرفت و نمی توان آن را کورکورانه و بطور 

ان طور که در طیعت هم نمی شود این کار را انجام داد. باید ممکنش کرد. این تکلیف اتوماتیکی تنظیم کرد، هم

  فلسفی اي است که با پایان ماتریالیزم سرکوب شده ظاهر می شود.

مردي از هیچی است که از هیچی، از مکانی غیرقابل  "آلتوسر می گوید که، شاهزاده ي ماکیاولی     

این مکان غیرقابل واگذاري و فرم دادن به آن کاري است که ما باید انجام است. یافتن  33"واگذاري شروع کرده

است، اما من  (inassignable)ترجمه ي کلمه ي فرانسوي  (Unassignable)غیرقبال واگذاري "دهیم. 
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در مطمئن نیستم که این واژه در هر دو زبان یک معنی را بدهد. در زبان فرانسه به معنی نامعین و نامحدود است. 

به  unassignedزبان انگلیسی به معنی قادر نبودن به انکار و انتقال به یکی دیگر: یا مسلم بودن است. اما من 

معنی اختصاص داده نشده یا کنار گذاشته شده براي هدف خاصی را هم پیدا کرده ام. لذا معانی انگلیسی بسیار 

یسته باز می کند، چیزي که نمی توان آن را به کس جالب توجه تر هستند چون که فضائی را در داخل ایده ي شا

دیگري نسبت داد، این که بدون تخریب سوژه نمی توان آن را منکر شد، که به کسی تعلق ندارد و هیچ سرنوشتی 

ندارد. ما می توانیم این محل را محل غیر قابل واگذاري، به شایستگی گمنام بخوانیم. بدون کیفیت ها، بدون 

میراث، بدون رسم و رسوم. جامعه ي هیچی، جامعه ي دالور. آلتوسر باز هم می گوید، از آن جا، و امتیاز، بدون 

 توانند می - شونده احیاء و نشده، دیده بینی، پیش غیرقابل فرد، به منحصر –فقط ازآن جاست که فرم هاي جدید

  .شوند ظاهر

جازه دهید تغییراتی را بیان کنم که بپرسم، ا "مکان"قبل از این که من چند سؤال در باره ي این     

در خوانش آلتوسر از مارکس و متعاقباً در نقد او از سرمایه داري با این ماتریالیسم جدید ایجاد می شود. آلتوسر 

مجبور به این بود که در یک افق شکافته شده بین شانسی  "در پرتو این ماتریالیسم جدید می نویسد که، مارکس 

از این روست، تمامی انکاراتش، منع فعالیتهایش، و خیانتهاي فلسفیش.  34"وم انقالب فکر کند. بودنِ مواجهه و لز

 ‘مارکس، در نقل قول هاي بی شماري . . . شرح می دهد که روش تولید سرمایه داري از  "خیلی خالصه: 

ارش محروم شده است. ک –و پرولتاریائی برخاسته که از همه چیز بجز نیروي  ’صاحبان پول ‘بین  ’مواجهه ي

که به این معنی است که . . . دوام یافته، وبه  ’قوام یافته، ‘این طور پیش آمده است که این مواجهه اتفاق افتاده، و 

یک حقیقت انجام شده تبدیل شده، . . . روابط و قوانین پابرجائی را ایجاد کرده . . . : قوانین توسعه ي روش 

لذا در ابتدا، مارکس نظام نامه ي سرمایه داري را بعنوان یک مواجهه تجزیه و تحلیل  35تولید سرمایه داري . . . 

 انگلس و مارکس اما. است شده شروع بنیادیش، محرومیت یعنی –می کند که از خالء انعطافی، و هیچی پرولتاریا 

 متفاوتی عناصر گرفته، شکل هیچی از که فرمی عنوان به تولید روش دیدگاه به یعنی دیدگاه، این به که این بجاي

وفادار بمانند، فرآیند را معکوس کرده اند. آنها تدریجاً تأئید  شده، تبدیل الزام به تدریجاً و کرده آوري جمع را

از ازل تقدیرشان این بوده که با هم ترکیب شده، با یکدیگر "کردند که عناصر مختلفه ي شکل دهنده ي مواجهه 

آنها تجزیه و تحلیل ِ  36"دیگر را بعنوان اهداف، شرائط، و مکمل هایشان تولید کنند.هماهنگ شده، و متقابالً یک

  تکثیر پرولتاریا را بجاي تولید آن جانشین می کنند. 

است، یک یاوه گوئی بزرگی  "محصول صنایع بزرگ"وقتی که مارکس و انگلس می گویند که پرولتاریا   

قرار اقعیت به انجام رسیده ي تکثیر پرولتاریا در مقیاسی ممتد منطق ومرتکب می شوند، خودشان را در داخل 

 و فقیر هاي انسان ي توده این) تکثیر جاي به( ي کننده تولید که "مواجهه"می دهند، نه منطق فرجام شناسی 
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 در انگلس، و مارکس. است تولید روش ي دهنده شکل عناصر از یکی صورت به پرولتاریا، بعنوان شده، مصادره

شتی ثانوي تغییر موضع می بردا به شناسی، فرجام – تاریخی برداشت یک تولید، روش اول برداشت از فرآیند این

  37"و فلسفی است.(دهند، که ذات گرایانه

دن را لذا بار دیگر، وظیفه این است که موضع فلسفی سرکوب شده فقر، سلب مالکیت، محرومیت، و هیچی بو

فی هستند نه به رها کنیم. فقر، محرومیت، و استثمار نقطه هاي عزیمت تفکر فلسبعنوان منشاء هر فرآیند تکوینی 

ظریه، هر ناین دلیل که موضوعات یا عناوین را براي فیلسوفان شکل می دهند بلکه به این علت که ممارست و 

جنگل "د همان ستتند. آلتوسر می گویه دو توانشان، و قدرت پویندگیشان را مدیون فقدان منشا هستی تعین یافته

  38منشا. "بکر

با کمال تعجب داراي قدرت پیشگوئی است.  "جریان زیرزمینی ماتریالیسم تصادف"بدون شک     

در زمان حال کوشش براي پاك سازي یک نقطه ي تهی، هیچی، و محرومیت، در مرکز مهمترین روندهاي فلسفی 

) 3speculative اي مثال، اندیشه ي واقع گرائی اي است، که خودشان را بعنوان ماتریالیسم تعریف می کنند. بر

realism) در جستجویش براي یک سبک غیرتطبیق گرائی (noncorrelative)  تفکري، برداشتی از مطلق را

  تعلق نخواهد داشت، و نسبت به ما بی تفاوت خواهد ماند. "ما"شرح و تفصیل می دهد که به 

-------------   

ن ضطراري تریبازکردن مکانی غیرقابل واگذاري در دنیاي جهانشمول، دنیائی که هر مکانی در آن واگذار شده، ا

ر جبري) وظیفه اخالقی و سیاسی شده است. مسئله، موفقیت در شکل دادن به آن بعنوان ساختاري متعالی (غی

ال هر نیست. این همان چیزي است که من با خودم تقال می کنم، سعی دارم انعطاف پذیري خودم را از چنگ

  م.نمادي آزاد کرده و کوشش کنم که دائماً آن را از حاکمیت خودش تخلیه کن

غافل گیري،  ودن،بمنحصر به فرد  39 "زمینه هاي باز"همه ي این ها بشدت شکننده هستند؛ امواج دائماً، و مکرراً، 

انتظارشان را  انتخاب غیرقابل پیش بینی، شناخت استعدادها، توان خوش آمدگوئی به فرم هاي نو را بدون این که

هستی شناسی  کردن دائماً و مکرراً محرومیت منشائی ثروتداشت، می پوشانند. امواج مالکیت، واگذاري، تکثیر 

  را می پوشانند.

                                                           
روندي در فلسفه ي معاصر است که خودش را در اتکائش به رئالیسم متافیزیکی اي برخالف فلسفه ي  mspeculative realis*مترجم:  ٣

  خوانده می شود) تعریف می کند.  correlationismپساکانتی (که تطبیق گرائی 
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ماتریالیسم به کجا می رود؟ سؤالی که هرگز ابهامش را از دست نمی دهد. اما، همان طور که داروین می گوید، 

که کل  بنظر می رسد"وقتی که ذات تغییرپذیر انواع را در نظر می گیریم، گاهگاهی گمانی ایجاد می کند که 

  اجازه دهید براي آن روزها زندگی کنیم.  40"سازمان انعطاف پذیر شده است.
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  3فصل 

  

  غایت؟  از فرا انسان تا پسا انسان: چند 

  

  کترین ماالبو 

 

  

در نیویورك، ژاك دریدا سخنران اصلی در کنفرانسی بین المللی اي  1968چهل و پنج سال قبل، در اکتبر سال 

متن این سخنرانی در حاشیه  "بود. (Philosophy and Anthropology)فلسفه و مردم شناسی "تحت عنوان 

به چاپ رسید. دریدا در چهار  1"سرانجام هاي انسان"با عنوان  )Margins of Philosophy(لسفه هاي ف

صفحه ي اول معنی ژست سخنرانی کردن در یک کنفرانس بین المللی در باره ي بشر را شرح می دهد. او گفت 

ین تفاوتهاي هر یک از که، مسئله به امکانی براي یک سخنران مربوط می شود که در سخنرانیش یک فضائی را ب

هویت هاي ملی، قومی، فرهنگی، نظریه اي، و جنسیتی و کلیت بی واسطه ي فشرده در باره ي درونمایه ي 

در یک لحظه ي معین و در یک زمینه یاقتصادي و سیاسی معین، بعضی  "کنفرانس با.ید نماید. او می نویسد: 

ه یک مواجهه ي بین المللی را سازمان دهند، تا خودشان گروه هاي ملی قضاوت می کنند که ممکن و الزم است ک

(حداقل، مانند آن چه که توسط  را معرفی کنند، یا در این چنین مواجهه اي با هویت ملیشان نمایندگی شوند

سازمان دهنده هاي کنفرانس فرض گرفته می شود)، و در این مواجهه تفاوتهاي مناسب آنها تعیین شده، یا رابطه 

عطف به این که انساًن محکوم به درونی کردن، ادغام و نهایتا زدودن  2"تفاوت هاي مربوطه برقرار شوند. هائی بین

تفاوت هاست، محل پرسش نیست؟ چهل و پنج سال بعد، ما با همین مشکل روبرو هستیم. وقتی در باره ي انسان 

زبان آید، یا ما، باالخره آن را نفی خواهیم  صحبت می کنیم، آیا ما، آیا من، اجازه می دهم تنوع یا اقلیت خاصی به

  کرد؟

دریدا براي این که راه خودش را از طریق این سؤال پیدا کند، تصمیم گرفت تا از فرهنگ و هویت خودش بعنوان 

به این گونه گذاري کامالً طبیعی بین مقدمه و موضوع  "یک فیلسوف فرانسوي صحبت به میان آورده و بپرسد: 

نجام خواهد گرفت، آن طوري که بر من تحمیل شده، نه آن طور که من آن را انتخاب کرده باشم. این محاوره ا

چهل و پنج سال بعد، من عمالً همان سؤال را  تکرار  3فرانسه کجاست، آن طور که به بشریت مربوط می شود؟

 – باشد داشته وجود هم هنوز چیزي چنین که دارم شک من –می کنم. نه از نقطه نظر مطلق فلسفه ي فرانسوي 
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 گفتمانم کردن شمول جهان از تا دارم سعی دارم، که مقامی در. اي قاره ي فلسفه نظر نقطه از اوصاف، این با بلکه

  ویم که همه بتوانند آن را بشنوند. حکمی متناقض.بگ را چیزي باشم داشته امید وجود این با و کنم خودداري

تمان دریدا ارائه می دهم، به این علت است که، همان طور که قصد دارم اگر من گفتمانم را بصورت  تکرار گف

نشان دهم، مسئله ي بشریت مربوط به سرنوشت منحصر به فرد و خاص  تکرار است. مقصود این نیست که  

 تکرار صرفاً فلسفی است. البته اتفاقات بی شمار  تکرار هاي حیوانی نیز پیش می آیند؛ موارد زیادي هم  تکرار

هاي غیرزنده ها وجود دارند، مانند تکنولوژي، و تمامی انواع اتوماتیسم (خودکاري) که در واقع انسانی نیستند. 

لذا این طور نیست که انسان فی نفسه ویژگی  تکرار ي یا  تکرار شونده دارد. مقصود من این است که انسان 

  رابطه او را می سازد. رابطه ي خاصی با  تکرار می سازد و این که، در مقابل، این 

خودِ دریدا در نظر می گیرد که انسان چیزي است که دائماً خودش را  تکرار می کند؛ اما نه تنها این، بلکه چیزي 

خودش  تکرار می کند. انسان چیزي است که حتی وراي تمامی ساختارشکنی هاي وجود است که خودش را 

سپس، به  4ر می کند. من اول این نکته را بسط خواهم داد،وقتی که ذات و جوهرش منحل شد، خودش را  تکرا

موضوعات سیاسی برگشته، می پرسم که تکرار چیست و  تکرار انسان بعد از ساختارشکنی چیست. نیچه این دو 

  لحظه را بهم وصل می کند.

شید، آن طور که به بشریت مربوط می شود، فرانسه کجاست ؟ در زمانی که دریدا این سؤال را پیش ک  

بود که  (humanism)فلسفه ي فرانسه در حال حرکت وسیعی براي ساختارشکنی انسانگرائی اي (هیومنیسم) 

حتی اگر کسی نخواهد که فکر سارتر را تحت " 5از زمان هستی گرائی (اگزیستانسیالیسم) سارتر سلطه داشت. 

هستی و نیستی، طرح یک در کتاب  است خالصه کند، باید تصدیق کند که ’هستی گرائی انسان گرائی ‘شعار 

 Being, and Nothingness, The Sketch of a Theory of) نظریه ي هیجانات (احساسات)، غیره

Emotions, etc.) ، برداشت اصلی، موضوع آخرین تجزیه و تحلیل، و چشم انداز و سرچشمه ي غیرقابل

شد. همان طور که بخوبی می دانیم، این خوانده می  ’بشریت –واقعیت ‘کاهش آن چیزي است که آن موقع 

حقیقت این است که در دهه ي پنجاه،   6"هایدگري است. )Dasein(عبارت ترجمه ي وجود یا وجود جبري 

براي سارتر و دیگران  ’بشریت –واقعیت ‘برداشت "بود. حتی اگر  "واقعیت بشریت" Daseinترجمه ي معمولی 

غیر مسیحیت و غیرمتافیزیکی می بود، نشان می داد  7"، بر یک اساس تازه،پروژه اي با معنی انسان، انسانیت بشر

  که فیلسوفان هنوز هم به چیزي مانند وحدت مفهوم انسان، دقیقاً در جهانشمولی آن باور دارند . 

بطور متناقضی، این انسانگرائی سارتر عالوه بر هاسرل و هگل، بر باور فیلسوفانی مانند هایدگر بنا شده   

واقعیت "، کسانی که به روش خودشان عدم وجود چنین مفهوم وحدت انسانیت و در نتیجه عدم وجود است

را با استفاده از واژه ي  "انسان"به این گونه را، بیان کرده اند. هایدگر دقیقاً تصمیم گرفت تا واژه ي  "بشریت
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Dasein نده است. خنثی کند که داللت ضمنی بر عدم وجود هر کیفیت خاص یا مشخص کنDasein  ًمطمئنا

نیست. یک زن هم نیست. یک موجودي است، بدون در نظر گرفتن هر نشانه ي خاصی. در مورد  "مرد"یک 

، ]براي هاسرل [ ]. . .  [نقد انسان گرائی یکی از موضوعات اولیه ي فلسفه ي متعالی او بود "هاسرل، می دانیم که 

دائماً آگاهی  )Kojève(در مورد هگل، حتی اگر کوجِو  8"ت.می توان یک آگاهی بدون انسان را فرض گرف

را با آگاهی انسان یا ذهنیت او همانند بداند،  (Phenomenology of Spirit)پدیده شناسی روح موجود در 

پدیده شناسی روح اشاره نمی کند.  "آگاهی انسان"آشکار است که فلسفه ي دیالکتیکی هرگز به چیزي بعنوان 

(Phenomenology of Spirit) .هرگز یک انسان شناسی نیست  

لذا از طرف دیگر، قابل توجه است که به بینیم که براي مدتی طوالنی، همه ي این فیلسوفان اساسی براي اومانیسم 

اگزیسنانسیال فرانسه شکل دادند. همان طور که گفتم، در زمانی که دریدا کتابش را می نوشت، به هر حال 

سان گرائی شروع شده بود. در دهه ي هفتاد، زمینه ي ضد اومانیته ي اومانیسم معاصر فرانسه ساختارشکنی این ان

 (Hypolite)، و هایپوالیت (Ricoeur)، ریکور (Levinas)شروع به رشد کرده بود، و متفکرانی مانند لویناس 

نفوذ سارتر آزاد می ساخت.  خوانش تازه اي از هگل، هاسرل، یا هایدگر را در دست گرفته بودند، که آنها را از

دریدا در گشایش راهی که با این خوانش هاي تازه آغاز شده بود اولین انگیزه هاي ساختارشکنی را ترسیم کرد. 

ساختارشکنی اي که هنوز هم باید این خوانش هاي غیرانسان گرائی را از بازمانده هاي هنوز موجود انسانگرا ها 

ی از آغاز بصورت خوانش ثانوي غیرانسانگرائی این خوانش هاي غیرانسانگرائی برهاند. در این موقع ساختارشکن

  ظاهر شد. بصورت یک  تکرار منتقدانه. 

چنین  تکرار ي با این ایده شروع می شود که فائق آمدن یا تحول یا جایگزینی انسان هنوز شروع نشده   

آید و بر می گردد. دریدا در این وحله، با معنی  است. که انسان همیشه حتی در گفتمان غیر انسانگرا ها، باز می

هم به معنی غایب شدن  "فرجام"بازي می کند.  (The Ends of Man) "فرجام هاي انسان "دوگانه ي عنوان 

و هم اتمام است. طبق این معانی دوگانه، انسان، یا بشر، آن چیزي است که خودش را در غیاب به دست می 

 واسطه ي نابودیش  تکرار می کند. آورد. چیزي که خودش را ب

 در –این چه معنی اي دارد؟ دریدا در یک تجزیه و تحلیل جالب توجهی شرح می دهد که ناپدیدي یا فرجام

انسان چیزي نیست که از بیرون اتفاق می افتد، مثل یک تصادف یا یک حالت  -فهوم به سرانجام رسیدن م

ن برداشت انسان یا انسانیت حک شده است. این همان چیزي است سرگذشتی چیزها یا رخداد. به طریقی در درو

منظور  .که دریدا بعداً ماهیت آخرالزمانی انسان خواند: نابودیش حقیقتش است. سرانجام او غایت او است، فرجام 

 (logos)عقل کل  لوگوس یادریدا این است که به انسان، بعنوان یک موجود فرضاً عقالنی (منطقی) موهبت 

، باید خودش را بصورت غیرانسانی، یعنی الیتناهی، جاودانه، و بصورت موجودي به کمال برساند که قادر است
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. سرانجام  "این سرانجام انسان متناهی است "است، اگر نه بطور طبیعی، بلکه بطور معنوي به دانش مطلق برساند. 

بعد از این دریدا بر وحدت دو  9"گی بر نفس انسان پایان پذیر، اتحاد یتناهی و الیتناهی، یتناهی بصورت چیر

سرانجام انسان تأکید کرده، وحدت مرگ او و کمالش، وحدتی که در مفهوم یونانی فرجام، ماندگار است: فکر 

  سرانجام انسان همزمان با فکر حقیقت انسان است.

فکر "یدا می گوید (چنین وحدت متناقضانه اي در سرتاسر همه ي سنت متافیزیکی از قبل وجود دارد، در  

، اما در گفتمان 10) "سرانجام انسان، همیشه از قبل در متافیزیکت تفکر در باره ي حقیقت انسان تزریق شده بود

غیرمتافیزیکی هم وجود دارد، یعنی، در گفتمان هاي غیرمردم شناسی و غیر انسان گرائی هگل، هاسرل، و هایدگر.  

کنی انسان، فقط مفهوم آن را تا حدي بدست آورده یا کامل کردند که انسان تکرار می کنم، این افراد در ساختارش

  نمی تواند به آن وضعی بماند که هست. حدي است بین دو سرانجام و خود سرانجام.

من در این جا بازمانده هاي این مایه ي اصلی از انسانیت در فلسفه هاي سه گانه ي مذکور هگل، هاسر،   

جزیه و تحلیل نمی کنم. من فقط می خواهم از خطوط اصلی گسترش دریدا ذکري بکنم. و هایدگر را مشروحاً ت

به معنی واقعی کلمه انسانی نیست، واژه ي  پدیده شناسیاو در باره ي هگل می نویسد که حتی اگر آگاهی در 

 وحدت انسان، و خدا وحدت شناسی، مردم و مطلق دانش وحدت" کند می استفاده گاهگاهی هگل که ئی"ما"

بعد از این می فهمیم که چرا کوجِو می تواند تصور خدا را در دیالکتیک  11 ". است گرائی انسان و الهیاتی – هستی

بصورت آگاهی اي شرح دهد که آماده ي قربانی کردن حیوانیتش است تا به  پدیده شناسیهاي ارباب / برده در 

  برسد. به تنهائی،  "انسان"مقام واالي نمادیش، یعنی، هستی 

هنوز هم  ’انسانیت ‘ ]براي هاسلر [علیرغم نقد مردم شناسی  "همین مورد در هاسلر. دریدا می نویسد،   

عقالنیت مشخص شده است.  ]. . . [ بعنوان که –متعالی اي اعالن شده است  فرجامنام موجودي است که به آن 

ست که، در کالسیک ترین تعریفش، محل ا (animal rationale) حیوان (ناطق) عاقلیاین انسان به مثابه 

شکوفا شدن دلیل فرجام شناسی، یعنی، تاریخ را برمی گزیند. براي هاسلر مانند هگل، عقل غایت انگارانه است، 

 The Origin of منشاء هندسهبا نقل قول از کتاب هاسلر به نام  [و سرگذشتی نیست مگر عقالنیت. عقالنیت 

Geometry [ ،‘ بدون توجه به این که چقدر بدوي است . . . عقالنیت حیوانیعمل می کند، در هر انسانی ،‘ 

به محض این که ما وحدت انسان را نقد کرده یا آن را به چالش می کشیم، به محض این که آن را محتوا می  12"

ق مفهومش، بخشیم به سرانجام (ناپدیدي یا تخریب) می رسد، ما به مفهومی از انسان دست می یابیم که، مطاب

  دقیقاً گذاري به یک موجودي بیش از بیش انسانی است.

حتی در نوشته هاي هایدگر هم وجود دارند، کسی که بنظر می رسد  "سرانجام هاي انسان"معنی دوگانه   

عریضه اي در انسان گرائی که از افراطی ترین فیلسوفان غیرانسان گرا (غیرهیومنیست) باشد. هایدگر در کتاب 
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(Letter on Humanism) دقیقاً برداشت مربوط به انسان گرائی را نقد می کند، اما این کار را انجام می دهد ،

  13"تهدیدي براي ذات انسانیت است. "(هیومنیسم) انحرافی از ذات انسان است:  "انسان گرائی"تا نشان دهد که 

هیومنیسم) و برداشت سنتی از انسان در واقع بنابراین، دریدا می تواند بنویسد که نقد هایدگر از انسان گرائی (

نوعی ارزیابی مجدد یا ارزش دادن مجددي از . . . ذات انسان می شود، که در این جا باید قبل و وراي  "منجر به 

بار دیگر، بنظر می آید که هر نقدي از مفهوم انسان به جهت بررسی  14"تعین هاي متافیزیکیش اندیشیده شود. 

  انسانیت باشد. سرانجام سرانجام است. تعلیق یک تکمیل است. بهتري از جوهر

آیا این امر به این معنی است که تمامی گفتمان ها در باره ي انسان، چه متافیزیکی چه ساختارزدایانه،   

ع سیاسی یا قضائی، مردم شناسانه یا روانکاوانه، در همین ناممکنی سهیم خواهند بود: براي غلبه بر این اندیشه راج

بین خدا و حیوان توصیف  اي واسطه بعنوان ارسطو که قدیمی، تحدید این –به انسان بعنوان یک حرکت معین

  کرد؟ 

  

و امروزه در باره ي ما چی؟ آیا ما محکوم به تقلید کردن هستیم، تا این حلقه را بطور بی نهایتی  تکرار کنیم؟ 

گفت و "، که ما وارد عصر پساانسان می شویم، که ما وقتی ما ادعا می کنیم که حاال انسان در پشت سر ماست

را افتتاح می کنیم، یا این که نمی توانیم در جهان وطن گرائی بدنبال یک مفهوم جهانی از  "شنود بین انواع

انسانیت، باور کنیم، آیا ما چیزي غیر از کوشش براي شکل دادن دوباره، خالص کردن، و تفصیل دوباره اي از یک 

  ن هستیم؟ذات انسا

  اجازه دهید پیش از آن که من در طریق خودم در بمانم، یک بار دیگر مدعاي دریدا را تکرار کنم..   

اگر ما بخواهیم که ساختارشکنی حلقه ي سرانجام هاي انسان را بشکند، این  تکرار بی سرانجام دو   

  در واقع منجر به همان می شوند: سرانجام را، باید واژه ي وسطی بین دو استراتژي متضاد را پیدا کنیم که

    

. مبادرت به یک خروجی و ساختارشکنی کنیم بدون این که زمینه را تغییر دهیم، با  تکرار آن چه که 1  

  15در مفاهیم بنیادي و مشکل ساز اولیه، یعنی، به همان اندازه در زبان، تلویحی هستند. 

     

فقط ما می توانیم  تکرار کنیم و باید از خلق اسامی جدیدي براي  این است که اذعان کنیم کهاولین امکان بنابراین 

، پساانسان، یا هر چیز دیگري. ما فقط می توانیم انسان را در خودش بتراشیم، و Daseinانسان خودداري کنیم: 

کرد. اگر در این مجسمه سازي اتفاق تازه اي بیافتد، هرگز از دایره اي که از آن سرچشمه گرفته تخطی نخواهد 
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و روشن کردن، و حرکت به سمت یک فرصت، خطر غرق شدن در اوتیسم فروبسته  فرآیند دائمی صریح"این 

  16"دارد.

  

  :امکان دومی 

  

. تصمیم گیري براي تغییر زمینه، در روشی قاطع و منقطع، و با شدت خود را به بیرون پرتاب کردن، و با تأئیدي 2

  17بر یک شکاف و تفاوت مطلق است.

  

دومین امکان داللت ضمنی بر نام گزاري تازه، شرح و تفصیل دیدگاه هاي تازه ي نظریه اي، اختراع بعضی  این

ي غیر از انسان دارد که مطمئناً آئینه را می شکند. طبق نظر دریدا، این دومین امکان  "شنیده نشده"مفهومات 

که در اندرون کسی مسکن گزیده که اعالن ترك ساده لوحانه تر و مؤکد تر از همیشه "احتماالً در دامی می افتد 

. 18"آن را کرده، تمرین ساده ي زبان که بارها بی وقفه زمینه هاي تازه اي را در مطالب قدیمی تر بازگو می کند

بنابراین، مجدداً، چگونه ممکن است، تا راه گریزي بین این دو جنبه از  تکرار، اینهمانی و متفاوت، اینهمانی 

  تفاوت اینهمانی را پیدا کنیم؟ و ذات انسان، که در واقع در هر دو مورد یونیورسال است؟ متفاوت یا 

با کمال تعجب، دریدا جوابی براي این سؤاالت ارائه نمی دهد. او در صفحه ي آخر کتابش، فقط با دنباله   

ه خود نیچه در حلقه روي از مسیرهاي نیچه، راهی را براي خروج طرح می ریزد. البته ممکن است بنظر آید ک

اي که دائماً شرح می دهد، بدام افتاده باشد: بازگشتی  ابدي، در این جا عود ابدي انسان. وقتی که او در باره ي 

تفاوت بین انسان برتر و فراانسان صحبت می کند، بنظر می رسد که اسم جدیدي خلق می کند تا یک واقعیت 

تاورد ذات انسان را اعالن کند. با این وجود دریدا چیز دیگري در قدیمی را توصیف کند و، به این وسیله، دس

نیچه می بیند، چیزي متفاوت از  تکرار ات فیلسوفانه ي دیگر. هنگامی که انسان در راه فراانسان است، از آن جا 

 یا حرکتاست به فراانسان، انسان، همزمان، هرگز به خودش بر نمی گردد. در این سرانجام هیچ قیافه  "پلی"که 

، بدون این که به آن چه که در پشت سرش جاگذاشته، به "رهسپار می شود"بازتابانه اي وجود ندارد. انسان، 

این همان چیزي است که نیچه  19عقب برگردد. او کتابش را می سوزاند و جاي پاهایش را محو می کند. 

  می خواند .(aktive Vergessenheit) "فراموشی فعال"

را فراموش کند؟ فعاالنه خودش  (end)یا ممکن است که انسان فعاالنه یکی از سرانجام هایش بنابراین، آ 

 را فراموش کند؟
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 را "سرانجامی "کتاب دریدا در اینجا تمام می شود، و در این جا من وارد می شوم تا فروتنانه سعی کنم   

  . است من پیشروي ي لحظه دومین اینجا و – کنم پیشنهاد برایش

 این در. کنم دنبال را - تکرار  الزام ي باره در –اجازه دهید تا به نوبه ي خودم راه نیچه در مورد  تکرار  به من

  ي باره در انسان، و تکرار  ي باره در که داریم چیزي هم هنوز ما آیا شود؟ گفته باید که هست چیزي چه جا

 حاضر حال در ما که دهد می جهت را قضائی و سیاسی ي زمینه سؤال حدي چه تا ؟.بگوئیم انسان کردن تکرار

  می کشیم، ؟  پیش

 " - (Thus Spake Zarathustra) " زرتشت چنین آشکار گفت "اجازه دهید تا من به سه فصل از کتاب 

 "اشتیاق وافر"و  Tarantulas "رطیل ها"On the Vision and Riddle "در باره ي بصیرت و چیستان،

 The Great Longing– 20نیچهکتابش تحت عنوان  2هایدگر در جلد  توسط فصول این هاي خوانش هب و ،

  استیناف کنم. 

است. هایدگر  انتقامتکرار براي نیچه چه معنائی دارد؟ در ابتدا، و در درجه ي نخست  تکرار اسم دیگري براي  

، راندن، حرکت گله وار، دنبال : این لغات معنی هل دادن urgereانتقام، انتقام گرفتن، تالفی کردن، "می نویسد، 

است.  انتقاماگر چیزي به اسم ویژگی انسان وجود داشته باشد، براي نیچه، دقیقاً  21"کردن، و جفا کردن است. 

انسان تنها موجودي است که بعد از یک رنجش انتقام جوئی می کند. براي مثال، این امر نباید که با کیفرهاي الهی 

توانند انسان را به خاطر رفتارهایش مجازات کنند، ولی بطور شاید و بایدي بدنبال انتقام اشتباه شود. خدایان می 

جوئی بر نمی آیند. انتقام جوئی یک ویژگی انسانها، بحد افراطی ویژگی انسانی است. هیچ ارتباطی با تقال یا نزاع 

رهایشان بواسطه ي سرشت انتقام جوئی هم ندارد: حیوانات می توانند نزاع کنند، یکدیگر را بکشند، اما این رفتا

  نیست.

است. انسان موجودي است  "فراموش کردن فعال"انتقام به معنی ناتوانی در فراموش کردن است. دقیقاً برخالف 

که نمی تواند اهانت ها را فراموش کند، نمی تواند گذشته را پاك کند، و آن را دائماً  تکرار می کند، نشخوارش 

  وباره می جَوَد. ناتوانی براي خاتمه دادن گذشته دقیقاً غایت انسان است، ذات و جوهر اوست. می کند، آن را د

است. انسان تنها موجودي  خود زمانمی آید.  زمانچرا؟ این روحیه ي انتقام جوئی و  تکرار از کجا می آید؟ از 

ا در نظر داریم از آن انتقام است. در حقیقت تنها یک چیز است که م آسیب معنوياست که براي او زمان یک 

این، بله، "بگیریم: گذشت زمان. زمان نهایت آسیب است. نهایت رنجش. نیچه از زرتشت می خواهد که بگوید: 

   22وجدان معذب چشم به زمان و آن چه بود، خواهد داشت."است انتقامفقط تنها این، خود 

بطور  "گذشته". کالً انتقام از زمان است. در این جا، هایدگر شرح می دهد که انتقام فقط انتقام از گذشته نیست

 است. هایدگر می نویسد: (passing away) "درگذشتن"کلی به معنی 
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اننقام وجدان معذب است که چشم در زمان دارد، و این به معنی انتقام گرفتن از درگذشتن، از گذرا بودن است. 

مانعی است که  ]. . .  [ند گامی پیش به جلو بگذارد. زمان گذرا بودن آن در برابر چیزي است که خواست نتوا

خواست نمی تواند از آن طفره رود. با این گونه مشقت کشیدن در باره ي این درگذشتن ها، قصد بطور مزمنی 

بیمار (بد) می شود؛ رنجش (بدي)، سپس، آرزوي در گذشت خودش را می کند، و با این کار اراده می کند که 

اي دنیا ارزش در گذشتن دارند. وجدان معذب رو به زمانی است گه همه ي چیزهاي گذرا را همه ي چیزه

    23تخفیف می دهد.

  

  اجازه دهید آخرین قطعه از همین موضوع را نقل قول کنم. هایدگر می نویسد:

  

ب زرتشت کتا ]که بازگشت ابدي است . . . [ فکر می کند "مغاك ترین فکرش"زرتشت در محاوره با روحش، به 

 ‘ ’امروز، ‘اي روح من، به تو یاد دادم که بگوئی "را با این کلمات آغاز می کند:  "در باره ي اشتیاق وافر"بخشِ 

  24". ’پیش از اینً ‘و  ’روزي

  

این جمله ي کوتاه حاوي امري بنیادي است: که شایستگی انسان بخاطر زبان نیست، که شایستگی انسان بخاطر 

صحبت با روحش نیست؛ شاید خودِ زمان هم نباشد: مخلوطی از زبان، زمان، و روح در یک  داشتن روح یا توان

به گذشته ارجاع می کند: روح من، من به تو در  "من به تو یاد دادم"ساختار واحد است که همان  تکرار است. 

  این کار را خواهم کرد. آخرباره ي زمان یاد دادم، و من دوباره و دوباره تا 

اگر فقط کوشش کنیم که این سرانجام را از خودش ببُریم، اگر ما فقط کوشش کنیم که آثار انسان حاال   

را محو کنیم یک اسلوب هستی غیرانسانی بدست می آوریم که قطعاً از قبلی بریده شده است. بدون هیچ احساس 

  انتقام گرفتنی. 

روحیه ي انتقام گیري رها سازیم. همان طور این امر داللت بر این دارد که ما قادریم که خودمان را از   

تا این که بشریت از انتقام جوئی رهائی پیدا کند: که براي من پلی به اعلی ترین آرزوها و  "که نیچه می نویسد، 

  25"رنگین کمانی بعد از طوفان هائی رعد آساست.

  

ردي یا بنظر نمی آید (یعنی، مثل ، اما چنین سرانجامی دست آولذا واپسین انسان، واپسین انتقام خواهد بود

سرانجامی دیگر). برعکس، خودش را پاك خواهد کرد، به فراانسانی راه می دهد که، آن طور که هست، قهقهه 
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به بازگشتی هدایت شده که دیگر فرم متافیزیکی  تکرار انسان  "سر می دهد، همان گونه که دریدا می نویسد، 

   26"گرائی را نخواهد داشت.

  هرگز آزاد خواهیم شد، از آنتقام جوئی رها خواهیم شد؟ آیا ما

  حاال، چه پیوندي بین همه ي این پیش رفتن ها و سؤاالت سیاسی و قضائی هست؟

براي نیچه، پیوند واضح است. قانون اسم سیاسی براي روحیه ي انتقام جوئی است. قانون خودش را بعنوان رهائی 

فی می کند، اما در حقیقت دستاوردش، و سرانجام آن است. در یونان آغاز از این روحیه، بعنوان سرانجامش، معر

قوانین و نظام نامه هاي مکتوب بعنوان پیروزي عقالنیت (لوگوس)، یا، خرد بر انتقام و عدالت زیرزمینی ظاهر 

شد. قانون غرامت منطقی به مثابه متضاد با راه هاي خصوصی در حل منازعات است. حقیقت این است که 

خونخواهی در ایتالیا، و در کورسیکا، به صورت قانون اراذل و اوباش، در همه جا بعنوان چیزي در پس زمان ها، 

  و وحشی گرانه تلقی می شود. ما فکر می کنیم که، حداقل در غرب، قانون بر انتقام پیروز شده است.

کرار انتقام است، یک فرم زیرکانه تر و با این وجود نیچه شرح می دهد که مفهوم قانون و حقوق عدالت دقیقاً  ت

 Genealogy of) تبارشناسی اخالقیاتتهذیب شده تري از انتقام گیري است. این موضوع رساله ي دوم 

Morales)  تحت را جوئی انتقام"است. قانون چیست؟ نیچه می نویسد، قانون سازمانی است که سعی می کند 

ت در پایه و اساس منحصراً گسترش بیشتر احساس مورد جور و جفا ه عدالک این مثل – کند اقناع عدالت نام

   27”.است انفعالی احساسات تمامی کالً بلکه گیري انتقام تنها نه به توانبخشی و –قرار گرفتن است 

پس پیوند بین متافیزیک و قانون روشن است: پنهان شدن کین توزي ها پشت سر آرمان ها.پس تکرار و فراموش 

ر گفتمان ها و نظام نامه ها. به هر حال، هر چیزي که پنهان شده، مکرراً  تکرار می شود، شبح زمان نشدن پشت س

بارها و بارها بر می گردد. انسان هنوز هم آنجاست. مسئله ي انسان هنوز هم فراموش نکردن هاست. ما انسان ها 

  بدنبال انتقام گیري از انسان بودنمان هستیم. از بشریت بودنمان.

  ر دیگر، آیا ما هرگز قادریم تا از روحیه ي انتقام گیري و لذا از انسانیتمان رهائی پیدا کنیم؟با

آیا ما هرگز قادر خواهیم شد تا رابطه ي جدیدي با زمان اختراع کنیم؟ با قانون؟ با عدالت؟ آیا ما هرگز قادر 

  خواهیم شد تا دایره ي دو سرانجام را بشکنیم؟

   28"آزاد می کند. ’آري ‘اش رها کرده و آن را براي یک ’نه‘اري وجدان معذب را از هایدگر می نویسد، رستگ

  چرا مهم است که این آري را به زبان بیاوریم؟

اگر من در این جا مسئله ي  تکرار کردن را انتخاب می کنم، تنها به این علت نیست که انسان چیزي است که 

ت نیست چون که من دوست دارم که دریدا را بخاطر سخن زیبایش  خودش را  تکرار می کند، و تنها به این عل

تکرار و ستایش کنم . بلکه، به این علت است که  تکرار تبدیل به مفهومی کلیدي براي عمالً تمامی حیطه هاي 
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نظریه اي و نهادي شده است.  تکرار موضوع ما شده است.  تکرار تبدیل به ماده ي خام زندگی هاي ما شده 

  است.

  منظور من چیست؟

شده است : بازگرداندن بعنوان استرداد سرزمین هاي بومی ها در  بازگرداندهامروزه در قانون، سؤال اصلی کالٌ 

کانادا یا استرالیا، بازگرداندن بعنوان استرداد و به رسمیت شناختن در قانون پسااستعمار، بعنوان عفو در افریقاي 

  جنوي، و امثالهم. 

رسد که قضیه ي حافظه، اجدادیت، و شجره نامه حدّت منحصر به فردي گرفته باشد، مثل این امروزه بنظر می 

که آن چه که بر می گردد، آن چه که عودت می کند، چیزي که محتاج تعمیر است، و استرداد شونده، اضطراري 

و ترمیم، موضوعیت داده  ترین همه ي مسائل است. ما می دانیم که، دریدا در متن اخیري، به این ابرام براي عفو

  بودن حاد ي نشانه رسیدگی، و توبه، کردن، متهم –و این که تکثیرصحنه هاي پشیمانی و درخواست عفو، خود 

 یک بر دال دیگر، چیزهاي بین در عفو، درخواست و پشیمانی هاي صحنه این تکثیر شک بی ". است تکرار

است. بدون حد و حصر، چون که عمل حافظه، که موضوع یا، بایدي بدون حد و حصر به سمت گذشته  "الزام"

پس،   29"در دادگاه است باید فراتر از اختیار قانونی و دولت ملی باشد. ’حضور ‘پشیمانی، و  ‘ کردن، متهم –خود 

تکرار، به حدي موضوع مهم و اضطرار مبرمی شده است که باید از اختیارات قانونی و دولت ملی تخطی کند. . 

.  

دهید تا مثالی دیگري از این پدیده را در نظر بگیرم. همان طور که بعضی از شماها می دانید، من به زیست  اجازه

شناسی، مخصوصاً زیست شناسی مولکولی عالقمند هستم. من نشان خواهم داد که  تکرار نقش عمده اي در 

ک/ من فقط یک مثال خواهم تمامی سطوح زیست شناسی مولکولی معاصر دارد، بخصوص در ژنتیک و اپی ژنتی

، کشف شده اند، قابلیت این را 1990آورد: از سلول هاي بنیادي. این سلول ها، که تازگی ها، در اوائل دهه ي 

دارند تا خودشان را به هر سلول تخصصی دیگري دگرگون کنند. آنها قادرند خودشان را تفکیک کنند. عالوه بر 

 نوع دو پستانداران در. کنند تولید بیشتري بنیادي هاي سلول تا کنند ي ارتکر  –این، این سلول ها قادرند خود 

. شوند می یافت مختلفی هاي بافت در که بالغ، و جنینی بنیادي هاي سلول: دارند وجود بنیادي هاي سلول وسیع

ه این وند (بش تفکیک یافته تخصص هاي سلول ي همه به توانند می بنیادي هاي سلول رشد، حال در جنین در

 تعمیري سیستم بصورت بنیادي هاي سلول بالغ، هاي ارگانیسم در. گویند می اي قوه –ها سلول هاي فراوان 

 بازسازي طبیعی تبدیالت و تغییر ها سلول این. شوند می بالغ هاي بافت جایگزین که کنند، می کار بدن براي

  ده دارند. یز بعهن را گوارشی دستگاه و پوست، هاي بافت خون، مثل اعضاء،
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بر اساس امکان استفاده از این سلول ها براي جانشین کردن اعضاء  (regenerative medicine)طب بازسازي 

 المثنی امکان که این مثل: است شده جدیدي پارادایم جایگزینی –یا بافت هاي آسیب دیده کار می کند. خود 

(مترجم: مانند  (graft)عضو از شخص به خودش  پیوند مانند دیگر، هاي درمان جانشین خود، تکرار  و کردن

  شده است. (transplant)پوست ) یا از فرد دیگر 

، یعنی استفاده و تقلید از فرآیندهاي طبیعی در تکنولوژي، نیز (biomimicry)ما می توانیم به زیست تقلیدي 

 (James Benyus)بنی یوس فکر کنیم. مثل این که طبیعت خودش را از طریق تکنولوژي  تکرار می کند. جیمز

 Biomimicry: Innovation)زیست تقلیدي: ابداعاتی که از طبیعت الهام گرفته اند در کتابش با عنوان 

Inspired by Nature)  :مانند  –زیست تقلیدي علمی انقالبی است که بهترین ایده هاي طبیعت"می نویسد

را تجزیه و تحلیل می کند و آنها را براي  –غزي تار عنکبوت و علف چمن زار، صدف دریائی و سلول هاي م

 –حتی امروزه کامپیوترها سعی می کنند از عملکرده هاي مغز تقلید کنند  30"استفاده ي انسانها مناسب می سازد.

که از همه بیشتر قابل توجه است، بخصوص اگر در نظر بگیریم که مدتهاي مدیدي است که وضع برعکس بوده 

  کامپیوترها مقایسه می کردند.  و اغلب مغز را با

فقط مثال دیگري از این حقیقت است که ما فقط سؤال  تکرار را نمی پرسیم؛  تکرار به  "طبیعی"این  تکرار از 

  سؤال تبدیل شده، چیزي که از ما سؤال می کند. 

دوباره شکل  در نتیجه ي برداشت انعطاف پذیري، تنها چیزي که من سعی کردم شرح دهم، هر عمل شکل دادن،

  را نشان داد. بازگشت  تکرار دادن، تعمیر، دوباره مدل دادن، را باید در اینجا توسعه داد تا 

حاال می توانید حدس بزنید که مسئله چیست: آیا ما می توانیم با این اضطرار جدید  تکرار بدون انتقام جوئی 

  برعلیه آن تفاهم داشته باشیم؟

این که انتقام جوئی کنیم؟ بدون این که سعی کنیم زمان و گذرائی را به صلیب  آیا قادریم  تکرار کنیم بدون

  بکشیم، بدون این که سعی کنیم انواع جدیدي از بی رحمی را اختراع کنیم؟

  در شروع متزلزل این سؤال امکان تجسم غیرانسان، یا انسان غیرانسانگرا ظاهر می شود.

  

  

چه معنائی است؟ آیا من خصوصیات ویژه ي خودم را بعنوان یک سخنرانی در یک کنفرانس بین المللی به 

یا جامعیتِ تکرار تصفیه اي جعلی  ) فیلسوف فرانسوي پاك کرده ام تا به آن در یک جهانشمولی (یونیورسالیسم

  آشکار بود؟ -فرانسوي، خیلی هم فرانسوي –بدهم؟ یا برعکس خیلی 
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تقام جو، آیا من از آن چه که فکر می کردم به سارتر در جستجوي تعریفی از انسان بعنوان موجودي ان  

و سایر تراژدي هاي  Fliesنزدیک تر بودم؟ باالخره، سارتر نوشته هاي زیادي در باره ي انتقام دارد (به مگس ها 

او مراجعه کنید. آیا من در گفتن چیزي موفق شده ام؟ چیزي که بتواند مورد عالقه ي همه ي شما ها باشد؟ با 

  در این اطاق حاضر است؟  Daseinمه دازاین این ه

من به هر حال حضور نخواهم داشت، تا خاطره ي دریدا که انسان بزرگواري بود را جشن بگیرم. بله،   

من دوست دارم با این کلمات نتیجه گیري کنم: اگر ما بتوانیم روزي از روحیه ي انتقام جوئی رهائی پیدا کنیم، 

  دیل خواهیم شد.به انسان هاي بزرگواري تب
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  انعطاف پذیري، سرمایه داري، و دیالکتیک

  

  آلبرتو توسکانو

  

 
 
 

انعطاف پذیري چه چیزي به صحنه آورده  – (genitive)مضافُ الیه  حالت در –در تفکر در باره ي سرمایه داري

ذهنی که با مفهوم انعطاف پذیري سرزندگی پیدا کرده، چه منابعی براي تجسم تغییر  است؟ و تفکر در باره ي

تغییر در داخل و خارج سرمایه داري در اختیار گذاشته است؟ در یک وحله ي ذکاوتی و سیاسی هنگامی که 

مفهومات خطی توسعه مدتها بود که هر باور و هر تجلیل مشتاقانه اي را از دست داده بودند، صدا می دهد، ماالبو 

انگیزه ي مغتنم و الهام بخشی براي هر کسی  تحقیقی در روش هاي فلسفی و علمی تغییررا ادامه می دهد، که

است که مشتاق تجدید نظر در ویژگی دیالکتیکی فرم هاي اجتماعی معاصر است. ماالبو در کوشش براي اعطاي 

یک مفهوم اخالقی (اتیکال) و سیاسی از جهان به انعطاف پذیري، در گفتمانی مأنوس با علوم مغزي، طرح ریزي 

سازگاري، و قابلیت استخدام به چالش می کشد. استیالي معنوي  هاي نرمش،آمریت ت نئولیبرالی تغییر را تح

چنین مفهومات سرمایه داري از تغییر، آشکارا، یکی از منابع برون فلسفی براي حس اضطرار و مداخله اي است 

گلی را با قالب ریزي که مشخصه ي پروژه ي او است. عالوه بر این، ماالبو ما را ملزم کرده تا مجدداً دیالکتیک ه

 تناقضی در وجود این با. کنیم کشف انفجاري و مثلی، تولید دهی، – فرم و گیري –مجدد آن در واژه هاي فرم 

 هستی متفکر یک بعنوان نخست ي درجه در را او که هگل تفسیرات از اي گسترده و فکري غناي با اشکار

خاصی که اجتماع را  مفهوم در انحصاري بطور تقریباً بوماال دیالکتیکِ کاوش کند، می معرفی اجتماعی شناسی

 خواهم آن به دنباله در من که اي مسئله –بعنوان ساختار دهنده ي مفهومی در نظر نمی گیرد، فلسفی است 

 . پرداخت
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با این وجود دیالکتیک مدرن همنام با تفکري در باره ي و برخالف فرم هاي اجتماعی، و بورژوازي در احیائی از 

 –لیل خواهم آورد که این حیاتی ترین بُعد دیالکتیک در زمان حال است د من –انقالب فرانسه است. هم چنین 

 جیمسان فردریک که طور همان این، از گذشته گرچه( - داري سرمایه برخالف و ي باره در است تفکري یعنی

Frederic Jameson ض نما، فکري است که بصورت رویه پیشنهاد کرده، می توانیم بگوئیم که، این امر تناق

تعریف دیالکتیک فراوان است، و جاي تعجب  1فقط می تواند در طرف دیگر سرمایه داري وجود داشته باشد).

در این جا من برداشتی را  2نیست که این تعاریف متناقضانه بوده، و به دشواري قابل جمع و کلی کردن هستند. 

، مهاجرتي است تحت شرائط سرمایه داري، شرائطی که داللت ضمنی بر تجسس می کنم که دیالکتیک، فلسفه ا

در منزل نبودن فلسفه دارد. من سعی خواهم کرد تا بصورت  بدون هیچ قید و شرطیفی نفسه در منزلگاه نبودن، و 

تفکري انتزاعی، با خالصه کردن روشی که در آن فلسفه ممکن است بیرون از خودش، در کنار خودش، و در 

 یا تخریبی –تمایل خود  ماالبو که چه آن به برداشتی، در تا –ي خودش باشد، این مهاجرت را مشخص کنم ورا

فلسفه می خواند، بُعدي اجتماعی، سیاسی، و اقتصادي بدهد، اما بعالوه به ما اجازه دهد تا  3ساختارشکنی – خود

م. این امر مستلزم ارائه ي مفهومی است را تجسس کنی 4 "تبادل نظر با تخریب خودش توانی دیالکتیکی براي"

 Plasticityانعطاف پذیري در غروب نویسندگی که براساس آن من خودم را از کالم گوهرین ماالبو در کتاب 

at the dusk of Writing  دور کنم (در  "عصر جدید مطمئناً دیگر عصر دیالکتیک نیست"مبنی بر این که

دور کنم). در حقیقت، من می خواهم پیشنهاد  "عصر جدید" از همین ایده ي واقع، من دوست دارم خودم را دقیقاً

)، و Wandlung ، دگرگونی (Wandel ) تغییر (کنم که اگر ما به تحقیق چند ظرفیتی ماالبو از امر سه گانه ي 

در نظریه  "تغییرِ دیگر"، و مسئله ي (U, Ȕbergang)، گذار Werwandlung  ) ((W-W- Vدگردیسی ( 

انعطاف مارکس، و تغییر برخالف و وراي مبادله را اضافه کنیم، زوال غیر دیالکتیکی دیالکتیک که ماالبو در  ي

پیشنهاد کرده آسیب خواهد دید. یا، تا حدي که ماالبو تذکر می دهد که مسئله اش در باره ي دگرگونی  پذیري

در سرمایه داري و وراي آن یا وراي  "ونیدگرگ"من می خواهم در نقطه ي مقابل کار او فکر کنم که،  5است،

  شکل ارزش، بعنوان اصل یا قاعده ي کلی پیوند اجتماعی ما چه معنی اي دارد.  

در نوشته ي ماالبو در باره ي هگل، و در یک جعل رندانه، مسئله ي هستی شناسی اجتماعی ِ تغییر مطرح نشده، 

این مطلب آورده شده، کتابی که ( به  (Le change Heidegger)تغییر هایدگربلکه در کتاب جدیدتر او یعنی 

هدف نقل قول از یکی از معدود کتابها در راستاي کارهاي ماالبو، که، هایدگر را خارج از هایدگرگرائی از نو 

از کار هایدگر در باره ي خلق  "ناپرهیزکارانه"مطرح می کنند)  قدرت نادر ایجاد یک روشنگري خوار کننده يِ 

دارد، جائی که بدون شک، فردي به نام مارتین هایدگر عالقه نداشت خودش را به آنجا  (topos)نه اي مدی"یک 

 "فردِ مارتین هایدگر،"و اما به منظور اظهار نظرهاي ضمنی و سطحی، یکی از مدینه هاي بیگانه با  6. "هدایت کند
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ضع گیري ماهیت تکنولوژي یا بازگوئی مسئله ي هستی شناسی سرمایه داري است که به عنوان چیزي غیر از مو

متافیزیک تاریخی سوبژکتیویتی، فهمیده می شود. در باره ي همین سؤال کلیدي در تفکر دیالکتیکی است که 

آشکارا قرابتی بین هایدگر و مارکس وجود "اشاره کرده، و می نویسد: تغییر هایدگر ماالبو در نتیجه گیري کتاب 

ي احتمال انطباق تفکري بین هستی شناسی و اقتصاد در تعریف مبادله، بین مبادله دارد، که هیچ شکی در باره 

پذیري و موتاسیون پذیري، بین دگردیسی پذیري و ویژگی جابجا پذیري ارزش، و غیرممکنی تخطی از این 

خاستگاه  ، یعنی)anoriginary(اما اگر مبادله، به عنوان یک غیر خاستگاهی  7"انعطاف پذیري باقی نمی گذارد.

خلع ید کننده ي فلسفه، خود کفائی فلسفه، انسجام هستی شناسی، و حاکمیت فلسفی را مصادره کند، چه می 

شود؟ براي تعیین لُب کالم دیالکتیک در انتزاعی کردن هاي واقعی پول و مبادله، در منطق ظاهراً خودمختار رده 

انی انجام داده اند که جهت گیري نظریه پردازانه هاي سرمایه داري، همان طور که مارکس و تعدادي از مفسر

 به – ماهیت فلسفه فلسفی نیستدارند، باید احتمالی پیشنهاد شود که، تا حدي تقلید گفته ي هایدگري باشد که، 

 هستی یک که بیند می طوري را انتزاعات داري سرمایه فرد به منحصر شناسی هستی که جائی آن از دیگر، عبارت

است، مسائل فلسفه ویژگی مستقیم  ذهنی و فلسفیانتزاع  به تفاوت بی متعددي طرق به و از جخار اجتماعی

اجتماعی دارند. همان طور که من در ادامه مبحث در واژه هاي انتقادي ماالبو از ایدئولوژي عصبی نئولیبرالیسم 

موریت اخالقی (اتیکال) یا سیاسی اشاره خواهم کرد، این امر به این معنی هم هست که، فلسفه دیگر نمی تواند مأ

خودش را به عنوان آن چیزي ارائه دهد که یک سنتز مفهومی براي رشته ها یا کارهاي حرفه اي دیگر باشد. اگر، 

مدتها قبل اشاره کرده بودند، زندگی اجتماعی، گرچه به راه هائی وارونه  (Adorno)همان طور که امثال آدورنو 

 انعطاف قبیل از –امی جنبه ها مفهومی است، برداشتی که فلسفه می تواند مفاهمیمی و معماگونه، از قبل در تم

  .برد می سؤال زیر بدهیم، دوباره جهتی را ایمان حرفه کار تا دهد، ارائه را - پذیري

 )demonetarization( پول زدائیو ) dematerialization( مادي زدائیپایان دادن به "دعوت ماالبو به 

دعوت بموقعی است. اما من در این باره فکر می کنم که این دعوت به سادگی یک موتاسیون  8"عاصرفلسفه ي م

در گنجینه ي قیاس ها، تصورات، یا استعاره هاي فلسفی نیست، بلکه یک چالش واقعی براي خودکفائی نهایتاً 

مفهومی یا فرضی هستی  استریل سازي خود فلسفه بوده، و شامل تجسس راه هائی می شود که در آنها ویژگی

نیروهاي سرمایه داري بیرون از خودش فلسفی شده، وادارش می کند تا بر امري تعمق کند که چگونه با انتزاعات 

غیر ذهنی شکل گرفته است. براي بیان متناقضانه ي آن، فلسفه فقط تا آن جا می تواند مجدداً ماتریالیزه شود که 

واقعاً یک سرمایه داري را درك کند. از آن جائی که کاپیتالیسم  (spiritualized) "معنوي شده ي"ویژگی 

 همان –است، فلسفه یک جزء مهمی از هر تحلیل دگرگون شونده ي زندگی اجتماعی است  متافیزیک موجود

 اما است؛ داده انجام هگلی هاي رده منطق با داري سرمایه درونی پویائی کردن منطبق با بفراوانی مارکس که طور
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خ شونده اي روزافزون در تصورش بعنوان نوعی منبع ایدئولوژیک براي بینش جهانی اي منسو بعنوان هم لسفهف

  ارائه شد که می تواند به دیگر کارها و رشته ها پیشنهاد ارائه دهد.

دست  مجدداً با رجوع به هایدگر و نه به هگل است که ماالبو مسئله ي درگیري بین متافیزیک و کاپیتالیسم را در

 ’دیگر فکر ‘منطبق می شوند: لذا،  کاپیتالیسمو  متافیزیک"می گیرد. ماالبو می نویسد که، در فلسفه ي هایدگر، 

 Geltung( هم ارزي تعمیم یافته یا اعتبارهم منطبق می شوند. دو منطق در کار در تغییر غرب اول  ’انقالب‘و 

بر اساس خودرأئی تجارت از  توان می را اي هستی هر و است، مساوي چیزي هر با چیزي هر یعنی –) است 

 مصادره با ي مبادله آینده ي مبادله یعنی –است  (Gunst) نفعِ دوم و –حسابگري با هر چیز دیگري مبادله کرد 

به برگشت به اولین این منطق ها، یعنی در باره ي هم پیمانگی، بی تفاوتی، یا مبادله ي جهانی،  9".است کردن

ی از رابطه ي فلسفه با سرمایه داري اهمیت اساسی دارد (و، بحثی قویتر، براي هر توضیحی است براي هر فهم

که در زمان حاضر، هر فکر غیر فلسفی و شیوه انقالبی چه معنی اي دارد). اما تطبیق هویت متافیزیک و سرمایه 

دگر، مانند اکثر بازتاب هاي فلسفی داري یک انطباق قرینه نیست. در حقیقت، می توان نشان داد که در کارهاي های

در باره ي نظام سرمایه داري، دومی بعنوان اثر متافیزیکی خاصی معرفی می شود که هم بر آن پیشی دارد و هم 

زمینه ي آن است. به علت این که هستی بطور متافیزیکی به مثابه بی تفاوتی ِ مبادله پذیر، و بصورت نهایتاً اوبژه 

در اختیار خواست سوبژکتیو دلخواهانه شکل گرفته، که کاپیتالیسم ممکن می شود. در عوض اي انتزاعی است که 

 (Alfred Sohn – Rethel) رتل –دیدگاهی که من عالقه دارم، با الهام از بازتاب هاي پیشگامانه ي آلفرد سان 

بژکتیویتی مدرن در شیوه یعنی، در باره ي سرچشمه ي فکر فلسفی و سو -اتخاذ کنم  "انتزاع واقعی"در باره ي 

این است که این منطق خارج از ذهن تبادل کاالست که  -غیر ذهنی مبادله ي کاال و وساطت گري هاي فرم پول 

بوده، و این که، در نتیجه، براي این که آن را در واژه هائی تا حدي مبالغه آمیز، اما فکر  "تغییر غرب"زمینه ساز 

ماهیت کاپیتالیسم متافیزیکی نیست، ماهیت متافیزیک یم که در حالی که می کنم مربوطه قرار دهم، به گو

  سرمایه داري و متافیزیک قابل توجه است. "تطبیق". عواقب تفکر در باره کاپیتالیستی است

مرکزي در باره ي منحصر به فردي سرچشمه ي فلسفه ي  -اول از همه، برخالف همه ي پارسائی هاي اروپا 

حتاج یک نفی بلد مفرط کفرآمیز است: این ظهور محتمل الوقوع فرم هاي کامالً پیش پا افتاده یونانی، این امر م

ي انتزاعی کردن هاي اجتماعی مشخصه ي یونان باستان بوده که حول مبادله ي پول می چرخیدند که به نوع 

مدن. پول انتزاعی است که خاصی از انتزاعی کردن ها اجازه داده اند، نه هیچ ویژگی معنوي اسرارآمیزي از آن ت

ملموس و قابل رؤیت شده است، نمودار، معادل، و واسطه ي یک تبادل اساساً بی نظرانه، و رابطه اي بی چند و 

  چون است. انتزاع آرمانی (فلسفه) مشتقی است اما هم چنین به طریقی همان انتزاعی کردن واقعی مبادله است. 
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عمل  "، (Intellectual and Manual Labour) ار ذکاوتی و دستیک عنوان تحت بتل –بر اساس کتاب سان 

مبادله را باید بصورت یک حرکت انتزاعی از درون فضا و زمانِ (همگن، مستمر، و تهی) عناصر انتزاعی (از نظر 

مادي واقعی اما عاري از کیفیت هاي حسی) وصف کرد که بدین طریق متحمل هیچ تغییر ماتریالی نشده و به 

همین طرح  10".دهد نمی اجازه) بُعدي –یزي بجز تفکیک کمیتی (تفکیک شدن در انتزاع، کمیت بی هیچ چ

 که است حقیقتی و همگن زمانی –زیربنائی شرح دهنده ي داستان تخیلی پربار مکاشفه ي یگانه سازي فضائی 

ند غرقه در جدائی در زمان همان طور که هست 11 "مانند می حرکت بی چیزها ها، مغازه ویترین در و بازار در "

  و فضاي شیوه هاي مصرف و رفتارهاي مبادله. 

 رسمی هاي روش براي تاریخی اساس و "ماده"زمانی بین مصرف و مبادله است که یافتن یک  -این تمایز فضائی

 اریخیت ي سرچشمه مبادله  ِانتزاع" که کند می اشاره رتل – سان. سازد می ممکن را شیوه و تفکر تاریخی بی و

هم  "انتزاعیِ"ماهیت مبادله طوري است که فعالیت  12"نی تفکر بی زمانی، و بی تاریخی است.زما – فضائی و

ارزي و متناسب بودن محکم است، در حالی که ارزش مصرف تبدیل به یک نمودار کننده ي آرمانی شده و در 

اي باشد که واقعاً چیزها می  "امالً اجتماعیفرض ک"نتیجه به انتزاع تبدیل می شود. این جدائی باید مربوط به 

به دنیاي طبیعی فرافکنی می  "سپس"توانند فوراً منجمد و بی حرکت شوند، الزامی منطقی براي تبادل کاالها که 

انجام می گیرد. پول ضرب شده (سکه  چیز انتزاعیمبادله ي کاال بواسطه ي پول بعنوان یک  "ذهنی"شود. بازتاب 

بنابراین "شی است که قابل رؤیت و عالمت مشخصه ي یک شیوه ناآگاه اجتماعی شده است: شده) فرمی ارز

انتزاعی کردن نتیجه ي عمل انسان هاست، و نه نتیجه ي فکر آنها. در واقعیت، این امر پنهان از انسانها، در نقطه 

ط رفتارهاي مبادله اي ي کور آگاهی آنها انجام می گیرد، یعنی جائی که تفکر و کوشش هاي انسان ها توس

برخالف فرم هاي الزام آور و تعبیه شده ي اجتماعات ماقبل تاریخ، پول بعنوان یک رابطه  13"فراگرفته می شوند.

این پژواکی رسمی و منطقی از تعمقات مارکس در باره ي روشی  14است. "بطور رسمی نامحدود"ي اجتماعی، 

(تضاد) هر جامعه اي غیر از خودش وانمود می کند. این نه تنها است که طی آن پول خودش را بعنوان آنتی تز 

 رسماً نامحدود است بلکه متمایالً انحصاري است. 

، به روشی توجه می 1857(خالصه )، در تاریخ نوامبر  Grundrisse گروندریسهمارکس در دومین دفترچه ي 

می شود، چون که عنصر کلی بقاء براي همه،  کاالي حقیقیبطور مستقیم و همزمان تبدیل به "کند که طی آن پول 

و همزمان محصول اجتماعی همه است. اما همان طور که دیدیم، در پول، جامعه همزمان یک انتزاع محض، یک 

خارجی محض، چیز اتفاقی براي فرد، و همزمان صرفاً ابزاري براي رضایت او بعنوان یک فرد تجریدي (جدا 

ه ي کامالً متفاوتی با فرد، و از طرف او، پیش فرض می گرفتند. بنابراین رشد شده) است. جوامع باستانی رابط

(که ما می توانیم آن را  "محض"یا، آن طور که اشاره به انتزاع  15"پول . . . چنین جامعه اي را از هم می پاشید.
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ان یک منبع فرعی براي پول قرار دهیم) متصور می شود، جامعه ي ماقبل پول را به عنو واقعیدر مجاورت انتزاع 

  جامعه ي واقعی پول دوباره رمزگزاري می کند، که همراه با الزام جمع آوري، انبساط یافته یا منقبض می شود.

هم هست. مبادله ي پولی شده  (sensus commuins) حس مشتركاما پول فقط جامعه ي واقعی نیست، بلکه 

ی است، که فقط یک امر سنجش پذیري (و اتکاء دیالکتیکی ساختار دهنده ي یک زیباشناسی اجتماعی متعالی کل

بر منحصر به فردي یا ظاهر یکتائی آن) نیست، بلکه یک وقفه ي عملی زمان و تخلیه ي فضاست، که ابزارهاي 

معمولی روانشناسی یا، در واقع، خود ِ فلسفه، قدرت تجزیه و تحلیلش را ندارد. این انتزاعی پولی شده یک فعالیتی 

  که همزمان رابطه اي و غیرشخصی است تا این که اساساً در هر مفهومی ذهنی باشد. است 

 ي مشاهده قابل اجتماعی روابط انبوهی از رتل –موضوع مهمی که باید به دست آورد این است که استنتاج سان 

استنتاج او از اي متعالی و فرضاً تحریف کننده ي فلسفه حرکت نمی کند؛ ه وهم به ملموس ماتریالی و تجربی

برداشت مارکس از ارزش بعنوان فرم اجتماعی سرنخ می گیرد تا انتزاعات ایده آلی (آرمانی) را در انتزاع واقعی 

رشد پیدا می کند. همان  "ذهن اجتماعی شده انسان"پایه ریزي کند. لذا در این شرح می توان دید که فلسفه از 

 فلسفه کرده، اعالم بندیهایش فرمول ترین کننده تحریک و رینچرات و چون بی از یکی در رتل –طور که سان 

 پول دیگر واقع، در نبوده، پول بعنوان تشخیص قابل دیگر و غیرمادي مادیش، هاي دلبستگی بدون است پول"

  16 "است. ’ذکاوت مطلق‘ بلکه نیست

نت دو باره روي پاهایش کا"در قیاس با گفته ي معروف مارکس در باره ي هگل، هدف در این جا این است که 

، تا نشان داده شود که چگونه نیروهاي مصنوعی ِ سوژه ي متعالی در واقع نیروهاي اجتماعی "قرار داده شده،

 در که –اشاره می کند  Negative Dialecticsدیالکتیک هاي منفی هستند. یا همان طور که آدرنو در کتاب 

 در تماسشان اولین از خودش فکر ي توسعه مورد در رتل – سان ي نظریه ي مالحظه قابل تأثیر به حدي تا آن

است. زدودن اجتماع از  17"خودش از ناآگاه اجتماع" متعالی ي سوژه - کند می اذعان 1920 هاي سال اواخر

تفکر انتزاعی فلسفی محصول خود اجتماع است؛ انتزاعی کردنی است که اجتماع از خودش در کار ذکاوتی، و 

ادله بعنوان فرمی از میانجی گري انجام می دهد. سرمایه داري یک اجتماع انتزاعی است جائی که در اولویت مب

 ماتریال هم ها همین گرچه –همبستگی اجتماعی بطور اساسی با سنت، تقابل، و آداب و رسوم تولید نشده است 

 نظریه عمیق اصالت لذا. است دهش تولید مبادله تفاوتی بی در اما –سرمایه داري هستند  ي جامعه هاي فرم هم و

 خالص ي پدیده یک تاریخی ي سرچشمه شرح اولین" او که کرد جستجو حقیقت این در باید را مارکس اي

  را ارائه می دهد.  18"فرم

اگر بخواهیم به مسئله اي که ماالبو پیش کشیده، یعنی به مسئله ي ظاهراً تبدیل پذیري تنگاتنگ بین مبادله پذیري 

ا یک ساختار هستی شناسی) و مبادله و انباشتن سرمایه داري بپردازیم، بنظر من، این دیدگاه خیلی مهم فلسفی (ی
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می  Plasticity at the Dusk if Writingانعطاف پذیري در غروب نویسندگی خواهد بود. ماالبو در کتاب 

داشته باشد که چیزي در خارج، بیگانگی را می توان بدون کمک استعالئی یاد داد، اگر این حقیقت  "نویسد: 

 وجود - هستی پذیري موتاسیون یا مبادله قابلیت از خارج و) اقتصاد( ساختار از خارج یعنی –چیزي در ورا 

قابلیت تبدیل پذیري مطلق، منبع مهاجرت کننده  و دگردیسی هم وجود ندارد.  قابلیت مبادله ناپذیري پس ندارد،

 از راتل –اما اگر ما بخواهیم تعبیر سان  19".ه پذیري مطلق همان ساختار استپذیر بیگانگی، قاعده است. مبادل

 براي مارکسی روش توان در کاذبی بصورت را شناسی شناخت و فلسفه با مارکس ارتباط فردي به منحصر

 ساختار نای پس کنیم، قبول مبادله عملی فرم اجتماعی، –ر اقتصاد د انتزاع فلسفی و ذهنی هاي فرم منشاء برقراري

 استقراء را اقتصادي اقتصاد مثال، براي و، شناسی هستی اقتصاد که داد یاد کلی اقتصاد یک هاي واژه در نباید را

افیزیک مت و شناسی هستی هاي فرم که داد یاد اجتماعی سنتز از شده مستقر فرم یک صورت به بلکه کرد، خواهد

  را بیش از حد تعیین می کنند. 

 کاپیتالیستی اصل یک بعنوان پذیري مبادله بین پیوستگی به یعنی –ازتابهایش در باره ي هایدگر چالش ماالبو در ب

 این از بازگوئی در - اما. گفت آمد خوش باید را –شود فکر تغییر، از رادیکال تفکر ي حوزه در متافیزیکی و

 –قدر قدرتمندانه ساختارشکنی می کند طه ي انتزاعاتی که دقیقاً برداشت انتزاع واقعی را این حی بر فلسفه برتري

 درخواستی ي لفافه در ماالبو، فلسفی، هاي بازتاب تمامی از باالتر اي اوبژه عنوان به پذیري تبادل به پرداختن در و

مفهوم دربرگیرنده و طاقت فرسائی،  در فلسفه ي حرفه که کند می اصرار کرده، ریسک دیگر، تفکر یک براي

این امر بخصوص در وفاداریش به موضوع هایدگري اصالت مشهود است، که خودش به خودش را تغییر دهد. 

اقتصاد اصیلِ "هستی شناسی قابل تبدیل است. ماالبو در باره ي موتاسیون پذیري هستی شناسی اي می نویسد که 

از قیمت، قبل از یک مبادله اي را پیش فرض می گیرد که قبل از مبادله ي قبل از اقتصاد است. قبل از پول، قبل 

اما تفاوت بین یک تفکر کلی متافیزیکی ِ انتزاع و تفکر جبري، و  20"سکس. قبل از تجارت. قبل از خود تاریخ.

، این که اقتصاد، بخصوص اقتصاد اصیلی وجود نداردظهور تاریخی انتزاعی کردن هاي واقعی دقیقاً این است که 

 دیگر، عبارتی به یا. است اصالت ي باره در تفکر اتالف "آن از پنهان"در توانش براي شکل دادن تفکر فلسفی 

 فلسفی فلسفه ذات. است اجتماعی فرم یک یافتگی قوام – خود اثر منطقاً اما است ناضرور امکان یک منشاء اثر

اسی فلسفه، و توان بالقوه اش براي برطرف کردن بن بست سی هاي ظرفیت تا باشیم داشته نظر در ما اگر. نیست

اي فعلی تفکري و رفتاري را آزمایش کنیم، این امر را با معرفی کار فلسفی در باره ي خودش بعنوان پیش درآمد ه

رشته ها و شیوه هاي دیگر انجام نمی دهیم. در عوض ما احتیاج خواهیم داشت  برايبه ایجاد (یا اصالح) مفاهیم 

ودش (در تاریخ، در سیاست، در سرمایه داري . . که از لحظه ي مهاجرت فلسفی، از فهمی از فلسفه اضافه بر خ

از این که در ذهن باشند، در اجتماع هستند. اما، این برخالف  "قبل ".) ؛ و از تهمتی شروع کنیم که انتزاعی ها 
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 تقواهاي از را فلسفه تواند می که –اي است  بی معنیکامالً مفتضحی است، یک قبل مطلقاً  "قبل"هایدگر، یک 

 را زدائیش پول و زدائی مادي واقعاً و داده مهاجرت بودنش "غربی" یا یونانی ي سرچشمه ي باره رد ناسالمش

  . بخشد پایان

 پذیري مبادله که شویم می مواجه دیگرانی و راتل –چنین جالي وطنی، همان طور که با آن در نوشته هاي سان 

، مستقرکنند، در شیوه هاي اجتماعی (spirit)شناسی را، بجاي این که در هر حیطه ي مبهمی از روحیه  هستی

یونان قدیم قرار می دهند، موضوع پول رایج و سکه است. بسیار جالب توجه است که ماالبو در این باب، در 

 "چرا شاعران؟"در باره ي بازتاب هایدگر در مقاله ي   Le change Heideggerتغییر هایدگر پایان کتاب 

(Why Poets?) ک در باره ي ریل(Rilke)  و پول، توجه ما را جلب بعضی از عبارات منتخبه در نوشته هاي

هایدگر، یعنی به جاهائی معطوف می کند که افتضاح هستی شناسی پول سربرمی آورد. مواجهه ي شعر در یک 

ته زمان سوت و کور با فرم پول لفاف نوعی مرثیه را بخود می گیرد که چندان در باره ي اوبژه هاي از دست رف

نیست، بلکه براي چیزهاي از دست رفته، براي رابطه هاي اصیلی است که در مدارهاي تباه کننده پول رایج 

 Book of) "کتاب زیارت"کتاب ساعت ها از  متالشی نشده اند. هایدگر بیت هاي زیر را از کتابچه ي دوم

Pilgrimage) ،(Book of Hours) ریلک را نقل قول می کند:ي  سروده  

  

  طین دنیا پیرندسال

  و وراثی ندارند

  پسران در کودکی می میرند

  و دختران رنگ پریده شان

  تمامی تاج هاي نحیف را به قهر از دست داده اند.

  اراذل و اوباش آنها را به پول خُرد می کنند:

  سرور فرصت طلب جهان

  آنها را در آتش منبسط می کند: آنها را ماشین می کند

  خدمت ارده ي او باشند؛ که غر و لند کرده و در

  اما خوشحالی در بین آنها نیست.

  آنی که دلتنگ است. آرزو دارد

  سکه ها و چرخ هائی را رها کند

  که به او یاد می دهند حقیر زندگی کند.
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  و از کارخانه ها و از دخل ها

  به رگ هاي زمینی بر خواهد گشت:

  مدخل هاي کوهسارها

  21در برگشتش بدنبالش بسته می شوند.

  

محلی  - اراذل و اوباش آنها را به پول می خرند -گروه گرائی جامعه ي کارگران عادي که زمانی و انتزاعی شده 

روزانه ي خودش وسیله اي را پیدا  "خرد کردن"موجودي که در  -براي امکان رهائی نیست، به عنوان مثال، نوع 

همان طور که کنارهم قرار گیري بین سنگ معدن زیر  را به اهدافی بهتر تبدیل کند. سکه ها و چرخ هامی کند تا 

 نگاه جا این در شاعرانه نگاه شوند، می متصور اجتماعی – هستی و طبیعی –زمینی و سکه ي دنیائی، یا هستی 

امه هاي ریلک، که توسط هایدگر نقل قول شده اند، این برداشت ن از قطعه دو. است دلتنگی از ناشی پریشانی

یت می کنند که می گوید عبور کردن نیست بلکه به سادگی مقاومت در برابر یورش مبادله پذیري شاعرانه را تقو

عمومی است. اولی در واژه هاي سندیت اروپائی برعلیه نافرهیختگی مبتذل دنیاي جدید به زبان آورده شده 

ي توخالی بی تفاوت، حاال از امریکا، چیزها"(تذکري که در سخنرانی خود هایدگر پژواك پیدا کرده است): 

محل اسکان سرمایه داري تقلید کننده ي  22"راهشان را بطرف ما باز کرده اند.  زندگی تقلبیچیزهاي قالبی، 

هستی شناسی شی ء در همه جا حضور کاالئی است که، پویائی آن مربوط به بی تفاوتی حریصانه، و غیرقابل 

 پول، "معقول فوق – معقول"یت عجیب و غریب در ماهیت توقف است. دومین نقل قول، یعنی یافتن نوعی معنو

 هستی روزافزون کردن منتقل با خودشان، ي نوبه به چیزها، و کشد؛ می عقب خودش بدرون دنیا": است تر مبهم

ویت براي خودشان در آن جائی که حاال بر تر از واقعیت ملموسشان معن نوعی ایجاد و پول، نوسان درون به شان

 - ]منظور ریلک قرن چهاردهم بود [ن طریق رفتار می کنند. در عصري که من با آن سر و کار دارم است، به هما

  23"پول هنوز هم طال، هنوز فلز، یک چیز دوست داشتنی، سودمندترین، شفاف تر از همه چیزها بود.

ول، سنگ معدن و پول، با این وجود، شبیه به آن چه که ماالبو پیشنهاد کرده، ما در این تضاد بین شی ء و محص

بطوري که هم تمثیلی و هم نقطه ي مرجعی براي مواجهه ي هایدگر با سؤالی در مورد سرمایه داري باشد، با حد 

و حدودهاي مطلقی از برداشت او از تغییر و منابعی روبرو می شویم که ممکن است براي تفکر معاصر در سر 

داخل و خارج سرمایه داري است. چیزي که احتماالً در موضع پرورانده شوند، که قادر به تفکر به خودش از 

هایدگر بسیار جذاب است، اگر از برتري یک نظریه ي انتزاعی واقعی به آن نگاه شود، ویژگی دادن عجیب و 

به سرمایه داري است، که نه بواسطه ي فرم اجتماعی آن (و باالتر از همه بواسطه ي فرم متناقضانه  "تجربی"غریب 

 وقتی لذا. شود می فهمیده خاصی، اي پدیده محتویات از فلسفی استنتاج ي بواسطه بلکه) ارزش فرضی –د و خو
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بحث می کند، می توانیم به بینیم  24" زمین وي ر بر تکنولوژي عصر در انسان شدگی سوژه " ي باره در هایدگر

یعنی فرم  -ي اجتماعی و اقتصادي که او یک معلول را با علت خلط می کند. در غیاب شرحی در مورد فرم ها

 هاي واژه از شناسی هستی والیش نوعی ما به کند، حکمفرمائی سرمایه افزایش و توسعه بر که –هاي ارزش 

، 11نسان ها و شی ء در باره ي اشیاء است فسخ شده استا ي باره در انسان چه آن": است شده ارائه داري سرمایه

 خواست، به خواست صورت به که، بازاري یک بازارِ ارزش محاسبات در ن،کرد تولید مدعائی –در داخل خود 

 است هستی ماهیت در بازارهائی بلکه کرده پیدا بسط زمین ي کره سرتاسر در که است جهانی بازار یک تنها نه

ه شماره ي هستی ها را به شغل حساب کردن کشانده، که دقیقاً در جائی بشدت غلبه پیدا می کند ک همه بنابراین و

   25"ها مورد احتیاج نیستند.

 با فیلسوفان که وقتی یعنی –در واالیش و استعاره اي کردن سرمایه داري توسط هایدگر، افق مهاجرت فلسفه 

بطوري که صحبت  "در ذات هستی بازاریابی می کند " در حقیقت داري سرمایه که کنند می برخورد حقیقت این

توسط برخورد با فلسفه بعنوان ناظر کلیدي انسان  -ی شود، چه باید بکنند ؟ کردن از چنین ماهیتی بی حاصل م

شناسی سرمایه داري به طریقی فسخ می شود که سرچشمه ها و مکانیسم هاي انتزاعات واقعی سرمایه داري 

حت چشم پوشی می شوند. این امر به طریقی آشکار است که هایدگر، بجاي این که ویژگی جبري انتزاع مبادله ت

لذا، در اظهار نظر در باره  26برخورد می کند.  کلی سرمایه داري را اذعان کند، با مبادله بصورت نوعی مبادله ي

اراده مند همیشه چیزها و افراد را همان طور بحساب می آورد که اوبژه ها  –انسان خود  "ي ریلک، می نویسد: 

را حساب می کند. همه ي چیزها دائماً به ترتیب هاي  کاال (turns)را حساب می کند. آن چه که او گردش هاي 

تازه اي تغییر پیدا می کنند. . . . انسان، با به مخاطره افتادن در بی دفاعی در این راه، در وسیله ي تجارت و 

 مخاطره در اساساً او. کند می زندگی خودش ي اراده مخاطرات با مدعی –حرکت می کند. انسان خود  ’مبادله‘

 و دائمی صراف این بعنوان انسان،. کند می زندگی ها ارزش اعتبار و پول تناوبات داخل در خودش تماهی ي

است. او مرتباً وزن کرده و ارزیابی می کند با این وجود وزن چیزها را نمی داند. او هرگز هم  ’همان تاجر‘ دالل،

شتري دارد. . . . زندگی معمولی انسان نخواهد دانست که، در خودش، چه چیزي در واقع وزن داشته و اهمیت بی

   27".است مبادالت دفاع بی بازار در ادعائیش –امروزي روزمرگی خود 

اکنون، گرچه ماالبو بدرستی به تمایل هایدگر در پرداختن به امر الیتناهی بد ِ تبادل عینی بعنوان یک بی سندیتی 

واقعی جبران شود، وسوسه در کار هایدگر تا  "يچیزها"شک دارد، که می تواند با دوباره بدست آوردن افق 

استنباط  "یک ماهیتی شکل داده، آن را حجاري کرده، یا مانند کسی که پول را سکه می زند، سکه اش بزند،"

 دیالکتیکی چالش با مقابله در داري سرمایه "از قبل"ماالبو از هایدگر در باره ي مسئله دار بودن یک اقتصاد 

 یعنی – است آمیز سفسطه استنتاج یک اصیلی بُعد چنین که این مثال براي کند، می قصور عیواق کردن انتزاعی
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لی فلسفه، ک قوانین تا کاال ي مبادله ي شده تعیین انتزاع از یعنی – است طرفه یک کردن انتزاعی یک هگل، قول به

هستی، دائماً خودش را با خودش،  قانون اقتصاد هستی: هر چیزي، با شروع از خود"مانند این فرمول بندي است : 

قبل از این که به این مسئله ي هستی  28"بین حضور و حضور، ارزش و ترجیح، تملک و مصادره، مبادله می کند.

شناسی مبادله طوري که مربوط به تفاوت کلیدي بین انعطاف پذیري فلسفی و نرمش پذیري سرمایه داري، در 

  م، یک بیراهه ي شعري و پولی الزم می آید.دیالوگ ماالبو با علوم عصبی برگردی

  

  طال ؟ طالي زرد، درخشنده، گران بها؟

  نه، خدایان، من راهب عاطل نیستم . . .

  بدینسان مقداري از آن سیاه را سفید خواهد کرد، ناپاك را پاك

  غلط را درست، فرومایه را نجیب، پیر را جوان، جبون را شجاع.

  . . . چرا، این

  کاران تو را از اطراف تو دور خواهد کرد،کشیشان و خدمت

  بالش هاي انسانهاي شجاع را از زیر سرشان بیرون می کشد:

  این برده ي زرد

  ادیان را متحد و پراکنده می کند، لعنتی را ببخشا؛

  جذامی پیر را تزئین می کند، دزدان را مقام داده

  و به آنها عنوان، تعظیم و تکریم می دهد

  کرسی: این همان است همراه سناتورها بر

  که بیوه ي زینت شده را دوباره عروس می کند؛

  کسی که، جذام خانه و زخم هاي سرگشوده اش 

  تنفر را، بر این عطر ها و ادویه ها خواهد افکند

  تا روز آوریل دوباره. بیا، اي زمین لعنتی،

  تو فاحشه ي مشترك انسانها که اختالف می اندازي

  بین هیاهوي ملت ها. 

  

در زمینه ي  ،(Timon of Athens) تیمونِ آتنقصود از این مانولوگ، که مارکس از کتاب شکسپیر به نام م

او نقل قول  (Paris Manuscripts)1944بحثش در باره ي قدرت بت سازي پول در نسخه هاي خطی پاریس 
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گوناگون ترین و  شده است، برجسته کردن روشی است که طی آن بی تفاوتی کمّی پول می تواند عنان از

 –مهارناپذیرترین دگردیسی ها بر دارد، و هویت هاي پابرجا و مخالفت هاي توخالی را مورد تمسخر قرار دهد 

حمل و نقل  (Manifesto)مانیفست تخریبی اي که توسط بورژوازي دزد دریائی  –دقیقاً همان نیروي تولیدي 

اهی را تقلید می کنند که در آن دنیائی که با فرم پول می شود . بینش هذیانی شکسپیر و تفسیر مارکس نیز ر

ساختار پیدا کرده مصرانه سعی می کند تا آن را دفع کند، و در این راه آن را با تهدید فرم هائی از بیگانگی و 

) آن را خوار و ذلیل کند. مارکس در حالی که فاصله اش را از این "فاحشه ي مشترك"اختالط (برده ي زرد، 

ه ي زن هراسی فاحشگی به صورت از هم پاشیدگی نظم، حفظ نمی کند، در تأویلش از شکسپیر، به دو استعار

 فرومایگی، و قدرت یعنی –سویه نگري دورنی، یا نیرنگ ساالري، این هستی شناسی پولی شده ي اجتماعی 

  :کند می توجه - کننده یکسان وحدت و الیتناهی انتشار و جدائی، و مقاربت

تصالی است که مرا به زندگی انسانها پیوند می دهد، اجتماع را به من پیوند می زند، مرا با طبیعت متصل اگر پول ا

می کند، پس آیا پول پیوستگی همه ي پیوستگی ها نیست؟ آیا نمی تواند همه ي روابط را بهم زده و بهم بپیوندد؟ 

است که واقعاً عامل جدا کننده و پیوند دهنده  بنابراین، آیا هم چنین عامل جهانی جدائی ها هم نیست؟ این سکه

  .اجتماع شیمیائی نیروي –است 

  شکسپیر مخصوصاً به دو صفت پول تأکید می کند:

انسان ها و طبیعت در تضادهایشان، مات و مبهوت کننده و  صفات ي همه دگرگونی –الوهیت مشهود است  -1

  لحیم شده اند. تحریف کننده ي جهانی چیزها: ناممکن ها توسط آن بهم

  همان فاحشه ي مشترك انسان ها، خریدار مشترك مردم و ملت ها. -2

مات و مبهوت کننده و تحریف کننده ي تمامی انسان ها و کیفیت هاي طبیعی، برادر کننده ي همه ي   

 نوعی اهیتم ي کننده دور و کننده بیگانه کننده، جدا عنوان به ویژگیش در – پول الهی نیروي یعنی –ناممکن ها 

  29.هاست انسان نوع ي شده بیگانه توان پول.  است نهفته انسانها،

  

  

رابطه ي نزدیک انتقاد از سرمایه با سرمایه به فراوانی نوشته شده است. باالخره، چه اسمی براي کمونیسم برازنده 

رت تردید، توان بالقوه تر از برادري ناممکن هاست؟ احتماالً رابطه ي نزدیک را به بهترین وجهی می توان بصو

ي دو ظرفیتی اي در نظر گرفت که رابطه ي تفکر دیالکتیکی انتقادي را با اوبژه اش تعقیب می کند. عالوه بر این 

 از است ممکن ما که چه آن مانند –گوئی نشانه ي درون ماندگاریست: منتقد واقعی پول منتقدي بیرونی نیست 
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 سردرگمی این با که کند می دار ریشه امکاناتی در را خودش که است کسی بلکه – کنیم استنباط هایدگر  ِریلک

  . شوند می آغاز ها گزاري عالمت و ها، هویت سنتی، هاي بندي دسته جهانی

از این جنبه، مجادله ي ماالبو که یک تفکر انعطاف پذیري است باید با زبان و شیوه هاي بی تفاوت دگردیسی 

 هستی. اوست دیالکتیکی بینش بر گواهی برود، پیش آهسته –ه با شعار نرمش پذیري باالتر از هم -سرمایه داري 

که مجهز به دگرگونی  بگیرد جدي ساختاري بعنوان را داري سرمایه "بازتابی – خود" باید تغییر انتقادي شناسی

 که طور همان –یم و نوآوري است. در واقع، اگر ما در مقابل تمایل به فراخوانی مغایرت و استعال مقاومت کن

پس می توانیم در مفهوم خاصی به تغییر فقط از درون فرم هائی نگاه کنیم که  - 30کند می را کار این مکرراً ماالبو

در داخل سرمایه داري قوام می گیرند. در این رابطه، پیشنهاد ماالبو که ما آگاهی سیاسی از تصور جدید از مغز را 

ن را در اختیار می گذارد در حالی که با اشتغال عمیق آن با زبان جدید مدیریت اتخاذ کنیم که انعطاف پذیري آ

در قفاي تعدادي از مداخله هاي مارکسیستی  4 کار و تجمع سرمایه داري سرشاخ می شویم در راستاي الهام برشتی

 )Virno(یرنو تا نوشته هاي و 5 در باره ي امکانات یوتوپیائی وال مارت )Jameson(اخیر، از تفکر جیمسان 

در باره ي توان بالقوه ي رهائی بخشی در مرکز موضع گیري هاي سوبژکتیو بدبینی است: یک منتقد سرمایه داري 

  نباید خیال خودش را با چیزهاي خوب قدیمی آسایش بخشد بلکه باید بدهاي جدید را در دست بگیرد. 

  

سیاسی کردن انعطاف پذیري  با این وجود که من با این جهت گیري همدل باقی می مانم، اما فکر می کنم که

مغزي توسط ماالبو در پرتو تغییر جهت هاي سرمایه داري معاصر گروگان اتکاء او بر روایتی در باره ي تغییراتی 

تأکید نارواي زیادي بر نوآوري، و بخصوص بر مشخصه ي  "روحیه اش"در داخل سرمایه داري است که در 

 ا کردن تجزیه و تحلیلش بر اساس تجزیه و تحلیل پرنفوذ لوك بولتانسکیاین تغییرات دارد. ماالبو با بر پ "عصبی"

(Luc Boltanski)  و ایو چیاپللو(Eve Ciapello) –  بر پایه ي مجموعه ي معتنابهی از نوشته ها در باب

سرمایه داري "ي  "روحیه"در مورد تغییر جهت در ساختارهاي توجیه کننده و شیوه ها، یا  –مدیریت فرانسوي 

تعهد می کند که یک مداخله ي فلسفی در فهم ما از مغز دقیقاً آنقدر بار سیاسی دارد که سرمایه داري  "مدرن،

معاصر به خودش با قیاس با مغز فکر می کند. مطمئناً حقیقت دارد که بین برداشتهاي مغزي (یا گسترده تر، ذهنی) 

تبار شناسی پیچیده، وجود داشته و این که، در  و بینش هاي سازمان دهی اجتماعی رابطه ي طوالنی و از نظر

) در رشد علوم ذهنی، کامپیوتري، نظریه "علم کنترول"( (cybernetics) عصر بعد از جنگ، موضع سایبرنتیک

                                                           
  .یآلمان یستمیشاعر قرن ب Brecht برشت کیفردر نیوجیمترجم:  4
سوپرمارکت عظیم زنجیره اي معروف امریکا که با ارزان فروشی اجناس معموالً بنجول بخصوص اجناس  )Walmartمترجم: (  5

  محصول چین، باعث فروریزي فروشگاه هاي کوچک زیادي شده است.
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ي اجتماعی، و سیاست هاي اجتماعی زمینه را براي یک طنین بخصوص متراکمی بین ذهنی و سیاسی آماده کرده 

دن به این که چگونه از پیشرفت هاي زیست شناسی عصبی می توان در مشروعیت است. ماالبو با حساس بو

بخشیدن به فرم هاي دسیسه آمیز استثمار و طبیعی کردن کلی سرمایه داري کمک طلب کرد، درخواست انتقاد از 

ش نوعی از ایدئولوژي عصبی می کند که ما را بصورت افراد نرمش پذیري به تصویر می کشد که مغزهاي نرم

پذیرمان را در بازار نرمش پذیر کار به کار می گیریم. با این وجود این تأکید بر نقد ایدئولوژي با دو ادعاي هستی 

شناسی وسیعی بی ثبات می شود: اول این که یک بازتاب واقعی بین مغز و جهانی شدن سرمایه داري وجود دارد؛ 

ل مقاومت، و بر مبناي یک امر بیولوژیکی جهانی دوم این که مغز انعطاف پذیر را می توان بصورت یک مح

  دگرگون ساز مجدداً قالب ریزي کرد. 

براي این که انتقاد هم درون ماندگار باشد و هم دیالکتیکی، تا حدي، محتاج این است که، شخص از فرضی 

سی کالسیک، شروع کند که موضوع مورد نقد صرفاً کذب یا مخدوش شده نباشد. بر این اساس، نقد اقتصاد سیا

نیست بلکه پرس و جوئیست در محدودیت هاي تشکیل  (Ricardo)یا ریکاردو(Smith)رد کردن اسمیت 

یعنی اقتصاد سرمایه داري تازه  –دهنده، و نقاط کور، در سیستم هاي تفکري که به هر حال از نظر موضوعشان 

کاملی براي رده هاي خودشان نبوده و لذا حاوي کفایت قابل مالحظه اي هستند، اما قادر به محاسبه ي  -تأسیس 

با محاسبه اي رد می شوند که ظرفیت بیشتري داشته و از دیدگاه متفاوت مفرط تري شروع می کند (در مورد 

انتقاد از مارکس، از عاملیت پرولتاریا). با این وجود، البته مؤلفان و گفتمان هائی هستند (در واقع، اکثریت) که 

نسبت به  (Malthus)محض، براي مثال، مانند آن چه که مالتوس  پوزش طلبانیستند. با محتاج چنین نقدي ن

  مارکس بود، به درستی بیشتر با تکذیب، طعنه، و ناسزاگوئی برخورد می شود.

پس ما چگونه به سمت ایدئولوژي عصبی یا روحیه ي سرمایه داري موضع می گیریم؟ این همان چیزي است که 

 ?Que faire de notre cerveauبا مغزهایمان چه کار کنیم؟ چاپ جدید فرانسوي کتاب   ماالبو در مقدمه ي

  بیان می کند:

  

همیشه رابطه ي ساختاري بین سوژه ي زیست شناسی و سوژه ي سیاسی با عملکرد سرمایه داري در هر مرحله 

حاال انعطاف پذیري مغز بیان  از تاریخش تعیین می شود. می توان، به سادگی، در واژه هاي مارکسیستی گفت که

است که جایگزین سرمایه  (post-Fordism)فراساختاري یا ایدئولوزیکی سرمایه داري جهانی یا پسافوردي 

داري صنعتی می شود. تشکیالت شبکه، نبود سلسله مراتبی، کنترول مرکز زدائی شده، بی ثباتی احساسی 

 شناسی زیست توسط که است عصبی دستگاه ساختار نیعی ي نسخه جدید، مدیریت یعنی –(هیجانی)، تحرك 
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یعی شدن سرمایه داري در طب ارجح شکل بعنوان توان می را مغز پذیري انعطاف. است شده اشکار معاصر عصبی

  31نظر گرفت.

  

من، تا حدي شوخی مآبانه، می گویم که این گفته هم بشدت مارکسیستی است و هم به اندازه ي کافی مارکسیستی 

. بشدت مارکسیستی است ( در مفهوم ارتودوکسی مارکسیسم) چون که عملکرد سرمایه بطور ایدئولوژیکی نیست

تک صدائی نیست و سرمایه داري نه محتاج سازمانی از کارگران تشکیالتی است (براي مثال پسافوردي) نه محتاج 

زاثر بیشتري بر علوم ذهنی داشته تا واحد ایدئولوژیکی است. مسلماً، بازتاب بین سرمایه و مغ  6یک سوپرساختار

در یک مقاله ي انتقادي در باره ي تحقیقات دنیل دنت  (Bo Dahlbom)بر نظام سرمایه: همان طور که بو دالبام 

نشان داده است اسلوب هاي عملکردي مغز اغلب ناآگاهانه اسلوبهاي شایع سازمان دهی کار یا، بلکه، گفتمان 

ر را کپی می کنند (مغز ماشینی و کارخانه ي فوردي؛ مغز اتصال گرا و شبکه گسترده هاي مربوط به سازماندهی کا

گرچه، همان طور که بولتانسکی و چیاپللو شرح می دهند که شبکه، از هنگام ظهورش در سراسر  32ي تولید). 

بیرون از دنیاي علم  -علوم اجتماعی، زیست شناسی، و دیجیتالی، اثرات فراوان استداللی و ماتریالی داشته است، 

انعطاف "در باره ي اهمیت  -مورد پسند عامه، که اثرش بر تشکیالت سرمایه داري بشدت مورد دعوي است 

  .د، و سود، مدارك کمی در دست هستنبعنوان یک اصل تشکیالت دهنده براي کنترول کار، استثمار "پذیري مغز

ناسی شدالئلی که چرا ممکنست شرح ماالبو درزیبندگیش بین اساس سرمایه داري و سوپرساختار زیست   

سیستی نیست ندازه ي کافی مارکایدئولوژیکی بشدت مارکسیستی باشد همان دالئلی هم هستند که این شرح به ا /

به مغز  شبیهتماع (در مفهوم دنباله روي از بینش هاي دیالکتیکی متعلق به مارکس). این که امروزه فکر شود که اج

هم یا شبیه به است روشنگرانه تر از این نیست که فکر شود که اقتصاد شبیه به یک ارگانیسم بزرگی در قرن نوزد

 براي که وششیک و فرم، انفجار و دادن مدل به که توجهی علت به دقیقاً –بیستم بوده ماشین هیدرولیکی در قرن 

اوش کرده است جام شده، که ماالبو آن ها را آن چنان شکوهمندانه کان تخریبی انقطاع و پیوندي استمرار ترکیب

 و انتزاعی، دیالکتیک ي باره در مارکس تعمقات هدف. بود قیاسی تفکر دام نگران باید جا این در –

البه است که مبت (picture thinkin)"تفکر تصویري"، در بین چیزهاي دیگر، پایان دادن به (concrete)عینی

ضمون سازي متفکر اقتصادي و سیاسی شده است. از این نظر، من پیشنهاد می کنم که براي رعایت عدالت، ابعاد 

تفکر ما از  بازتابی بین هرت دار می شوند محتاج طرد انعطاف پذیري در علوم نورولوژیکی که فیلسوفانه صالحی

  اجتماع و تفکر ما از مغز و تأکید بر ناپیوستگی آنهاست. 

                                                           
  .اقتصاد برپا شده اند يربنایز ي هی) هستند که بر پااستیس ای(مانند قانون  یاجتماع يمارکس سازمان ها يدر فلسفه  :superstructure مترجم 6
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نظر شده ذکر می  از آنجا که ماالبو در مقدمه اش آلتوسر را بعنوان مرجع ممکنی براي ماتریالیسم تجدید  

غزي و اقتصاد سیاسی از عالقه ي آلتوسر براي کند، من فکر می کنم که درگیري ما با سطوح مشترك بین علوم م

 Jacques)نفع می برد. آلتوسر، در نقد همدالنه اي از ژاك موناد یا مرزگزاري  (demarcation)تثبیت حدود

Monod) فلسفه و فلسفه ي خودبخود دانشمندان ، که در کتاب(Philosophy and the Spontaneous 

Philosophy of the Scientists) آوري شده، با طرح ریزي خاصی، می کوشد تا در گفتمان زیست  جمع

نشاسی فرانسه اظهارنظر هاي علمی (یعنی کشف دي ان ا و انعکاسش در مفهومات تازه ي نظریه هاي زیست 

، فلسفه ي خودبخود دانشمندان (که ) emergence "نوظهوري"و 7teleonomy "غایت مندي"شناسی مانند 

ک شرح دقیق دیالکتیکی و ماتریالیستی از این موضوع ترکیب می شود که از یک طرف، در نوشته هاي موناد ی

چگونه سیستم هاي حیاتی می توانند وجود داشته باشند، اما مواد زنده نمی توانند وجود داشته باشند، و از طرف 

موناد)، بینش  "آرمان گرائی آتئیستی")، فلسفه ( noosphere "جهان سپهري"دیگر آرمانگرائی در باره ي 

جهانی (ایدئولوژي عملگرائی اي که مشتق از، اما گسسته از کارهاي علمی است) را از یکدیگر تمییز دهد. خطر 

اعتنا نکردن به این مرز بندي ها در این است که یک تداوم نامشروع بین نظریه ي علمی و یک ایدئولوژي عملی 

 داشته حیطه چهار این سرتاسر به مفهوم یک دسترسی رشگست بر تکیه که اي سیاسی استنتاج –کشیده شود 

این جا در واژه هاي استفاده هاي بعدي آن پیشگوئی می شود) به ایده ي ظهور  در(  آلتوسر که که چیزي باشد،

  33نسبت می دهد. 

  

-----------  

  

بین مغز و سرمایه را فرض می گیرد، تا برهانش  "بازتاب"ناسی و اجتماعی این وقتی که ماالبو حقیقت هستی ش

در باره ي معنی سیاسی انعطاف پذیري را تقویت کند، ریسک کرده، اعتماد زیاده از حدي به یکی از گفتمان هاي 

انفصال و  پوزش طلب سرمایه داري از بین تعدادد زیادي از آنها می کند. گفتمان هاي مدیریتی در باره ي

(بخصوص) حذف سلسله مراتبی در جالهاي کم عمق اصلی بر شیوه هاي استثمار کارگران هستند که به طرق 

خشن تر شده اند. ایده اي که دیگر نمی توان بر علیه یک صاحب کار یا یک  "فوردگرائی "زیادي از روزهاي 

 دگرگونی علیرغم –می پردازد، در حالی که به برداشت سرمایه داري افقی به صورت یک حقیقت  34پدر تالش کرد

                                                           
(مانند انتخاب  عتیطب نیساختارها و وظائف موجودات زنده است که توسط قوان يظاهر يو هدفمند يمقصود دار تیفیک teleonomy ای يمترجم: هدفمند *7

(ها)،  دگاریآفر يدر باره  يتفکر ریمفصًال در کتاب س یاتیح ستمیدر س يموضوع نوظهور نیو هم چن يهدفمند نیدن ابو ي) حاصل شده اند. ظاهریعیطب

  .من آورده شده است فیها تأل دهیو آفر نشیآفر
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 داري سرمایه در تغییرات –تارهاي مالکیت، و زنجیره هاي کاالئی ساخ لجستیکی، هاي سیستم در مهم بسیار هاي

 یا باشد، مغز از تازه فهم یک "ي دهنده نشان" یا تواند می که دارد، فرماندهی مرکززدائی با کمی ارتباط معاصر

 انتظامی، و نظامی سازوبرگ در عظیم رشد( است شده پراکنده بویژه قدرت که ببخشد عیتمشرو برداشتی به

  افزایش تمایل به انحصارطلبی، و باالرفتن نجومی نابرابري به سرعت به این برداشت مُهر پایان گذاشته اند).

تیویتی از اهمیت فوق با وجودي که توجه به رژیم هاي تاریخی و سیاسی متفاوت در باره ي نیروي کار و سوبژک

 الینقطع ي وسوسه علیرغم –و نبوده، "پسافوردي"العاده اي برخوردار است، حداعالي نرمش پذیري اختراع 

 جهت تغییر به اي دهنده ساختار بطور - کند نفوذ مدیریتی طلبان پوزش به تا داري سرمایه کردن طبیعی براي

 در که است داري سرمایه آغازین و بدیهی ضروري، امر یک این. است نخورده پیوند مغز از فهم در ما تفکري

تجمع سرمایه داري و در دگرگونی همه ي کارگران،  "بی حد و حصر بود ن ِ بد" در پول، پذیري دگردیسی توان

منعکس می  "بینوایان واقعی"انعکاس پیدا کرده است، همان طور که در نوشته ي گروندریسه ي مارك در مورد 

آیا، همان طور که ماالبود  35براي سیستم تولید و مبادله است. "بی اعتنائی"موضوع  "ارگانیکشان" شود که حضور

پیشنهاد می کند، این امر به این معنی است که، انعطاف پذیري نمی تواند محلی براي مقاومت باشد؟ الزاماً نه. 

ر مورد علوم اعصاب، من متقاعد نشده علیرغم عقب گرد خوش ایند ماالبو از غفلت دیرپاي فلسفه ي قاره اي د

محل حساس و کلیدي زیست شناسی زمان ماست، که تحوالت و انقالبات سیاسی و فرهنگی که از "ام که مغز 

و این  36"شروع شده و به قرن بیست و یکم کشیده شده اند، به گونه اي از درون آن عبور می کنند 1980سال 

پیدا کنیم عواقب سیاسی به بار خواهد آورد. من فکر می کنم که برداشت که اگر از انعطاف پذیري مغز آگاهی 

انعطاف پذیري به مثابه یک فرم گیري و فرم زدائی اي که بطور بی حد و حصري چکش خور، قابل برگشت، و 

 ، می تواند به ما کمک کند تا در مقابل بعضی تمایالت ِ فلسفه ي معاصري مقاومت کنیم کهنیستقابل بازسازي 

تجلیل نوآوري و تغییرش، آنها را در طنینی بی اطالعانه با هوي و هوس هاي نوآوري هاي سرمایه داري قرار می 

تازه اي که رقیب پوزش طلبان  "بینش جهانی"به عبارت دیگر، انعطاف پذیري بجاي این که منادي یک  37دهد.

بعنوان یکی از اجزاء مقاومت، در برابر دو  ،در حوزه ي فلسفه علمی نرمش پذیري سرمایه داري باشد، می تواند

روش تفکري بکار گرفته شود که مانع بازتاب هوشیارانه و دگرگون کننده در باره ي چالش هائی براي تفکري 

مخالف سرمایه داري هستند: اول، در مقابل تفکري از فانی بودن که با مفهومی از سوژه ثبات پیدا کرده که زیست 

مقابل  در دوم، کند؛ می پیدا یاري گرائی مسیح یا متعالی دینی –ض کرده و در فرم هاي شبه شناسی مغز را اغما

تفکر تبدیل شدن که این حقیقت را انکار می کند که فرم (چه عصبی، زیست شناسی، اقتصادي، یا سیاسی) توسط 

االبو با قرار دادن نرمش دگرگونی هاي غیرقابل برگشت متأثر شده و مفعول نیروهاي نامحدود دگردیسی نیست. م

یعنی تغییر پذیري، تبدیل شدن، و نام هاي دیگر براي تغییر نامطمئن و قابل  38پذیري جدا از انعطاف پذیري،
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برگشت، کمک قابل مالحظه اي به بازسازي یک تفکر دیالکتیکی می کند که قادر است، همزمان، نقد درون 

ده و یک چشم انداز آینده نگر در این مورد باشد که چه ایده هائی ماندگاري از انتزاعات واقعی سرمایه داري کر

از فرم می توانند در این تفکر به ما کمک کنند که یک تغییر ماهیتی به چه معنائی خواهد بود اگر که تغییري نباشد 

غزهایمان، که با سیستمی دیکته شده که در لحظه ي آخر به حضور ارگانیک ما چه در مورد تن هایمان باشد چه م

  بی تفاوت باشد. 
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17- Adorno, Negative Dialectics, 10.  
18- Sohn – Rethel, Intellectual and Manual Labor, 45 

19- Malabou, Plasticity at the Dusk, 47 در داخل پرانتزي، گرچه اختصار تذکرات ماالبو درگیري با .

آن را مشکل می سازد، تا حدي سردرگم کننده است که او در همین کتاب سؤال معبود سازي (فتیشیسم) را 

براي مارکس، ادعاي غیرقابل مبادله  "بعنوان یکی از نمایش هاي بیگانگی (وقوع در خارج) مبادله ارائه می دهد: 

قلب فتیشیسم قرار گرفته است. در صورت ظاهر، فتیش همیشه خارج از عملکرد مبادله، خارج از بازار، اي در 
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انجام می پذیرد. از آنجا به بعد، وقتی که مغایرت توسط مقاومتش رد برابر انعطاف پذیري معبودسازي شد، وقتی 

دیگر، برخالف فرم، دیگر ممکن نیست که مهمان نوازي به عنوان ضد انعطاف پذیري فکر می شود، یا به عبارت 

 ,Malabou, Plasticity at the Dusk( "که کالن شهر گرائی را از سرمایه داري افراطی بشدت متمایز کرد 

اي تشخیص داده  "وهم عینی"). فتیشیسم کاالئی با غیرقابل مبادله پذیري تشخیص داده نمی شود، بلکه با 77

وضع می کند که انسانها وسائل نقلیه ي محض مبادله  "تماعی بین چیزها رارابطه ي اج"می شود که مبادله یک 

پذیري کاالهائی هستند که تولید می کنند. بجاي این که مغایرتی با مبادله پذیري اقامه شود، فتیش هاي سرمایه 

ماعی) مستور داري، پول، و ارزش مغایرت تن هاي کارگري را (نه در مفهوم مادي بلکه در مفهوم عملکردي و اجت

 می کنند. 

20- Malabou, Le Change Heidegger, 361.  
21- Heidegger, “Why Poets?,” 219. 
22- Heidegger, “Why Poets?,” 218. 
23- Heidegger, “Why Poets?,” 218. 
24- Heidegger, “Why Poets?,” 219. 

 "اربابی"گر این بورژوازي نیست بلکه به اندازه ي کافی آشکار هست، بجز این که دی مانیفست. پژواك 25

عمیقاً خلسه هاي اشتیاق دینی، اشتیاق جوانمردي، نافرهیختگی احساس گرائی "غیرشخصی است که 

 ".است کرده غرق مرکزي –(سنتیمنتالیزم) را در آب یخ محاسبه گري هاي خود 

  26- Heidegger, “Why Poets?,”219  

ا روشی را در نظر بگیریم که در آن تمایز مارکس بین انتزاع و کلی (یعنی، در این دیدگاه مفثد خواهد بود ت -27

بین کار انتزاعی و کار بطور کلی) در اظهارنظرهایش در باره ي متد می تواند به بی اثر کردن تعیین نشده ها، 

  یش می برد.فرضیه هاي تاریخی اي بکار گرفته شود که چشم انداز یکنواخت تاریخ متافیزیک غرب هایدگر را پ

28- Heidegger, “Why Poets?,”236; Malabou, Le change Heidegger, 354.  
29- Marx, Early Writing, 377.  

فلسفه اي که خواهد آمد باید این فضاي فروریزي ساختارهاي "براي مثال به این ها مراجعه کنید؛ اعالم او که  -30

 .Malabou, Ontology of the Accident, 88    "مسیحائی را بررسی کند.

31- Malabou, Que faire 2éme edition, 11-12. 
32- Dalhum, “Mind is Artificial.” 

 تازه اتفاقی تازه، اي ایده –ظهور تکثیر می یابد: یک غیبی واقعی. هر وقت که چیز تازه اي اتفاق می افتد ". 33

ی آورد. بعنوان یک قانون کلی، می توان گفت که را به زبان م (emergence) ظهور جادوئی ي کلمه موناد –

وقتی مفهومی استفاده می شود تا به همه چزها فکر شود، در این خطر است که اصالً به چیزي فکرنشود. این 

محکوم کرده بود، که نظریه ي قطب هاي  (Schelling)همان شکستی است که یک بار هگل در مورد شلینگ 
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(poles)  پیاده کرده بود: فرمالیسم.خودش را در همه جا (Althusser Appendix” on Jacques 

Monod,” 152. 
34- Malabou, Que faire, 158. 

35- Marx, Grundrisse, 604. 
36. Malabou, Que faire,109 

شتاب "در باره ي این سؤال، به مقدمه ي این کتاب، بخصوص نقدش از تمایل فلسفه ي معاصر که او آن را  -37

 .Noys, Persistence of Negativeنام نهاده مراجعه کنید:  "گرائی

 .Malabou, Ontology of the Accident, 36. به نقد دولوژ در این کتاب مراجعه کنید: 38
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  انعطاف پذیري و ناآگاهی مغزي:

  

  زخم هائی تازه، خشونت هائی تازه، سیاست هائی تازه

  

  کترین کالگ

  

  

نتخبات اخیر ماتریالیسم نو یعنی: هستی شناسی، عاملیت، و سیاست، راهی را از درون چیزي نشانه می دهند که م

ویرایشگران آن را بعنوان ماتریالیسم بازسازي شده در علوم انسانی و اجتماعی معرفی می کنند. اذعان به این که 

 الهام طبیعی علوم هاي پیشرفت از همه –روید ف و نیچه، مارکس، –متفکران بزرگ ماتریالیستی قرن نوزدهم 

 گیج هاي پیشرفت اساس بر را داري سرمایه و عاملیت، ماده، هاي برداشت جدید ماتریالیسم این بودند، گرفته

 پیشنهاد ویرایشگران. کنند می بازنویسی نشاسی زیست و ژنتیک، پزشکی، فیزیک، در گذشته سال 50 ي کننده

لیل هاي درگیر اجتماعی و سیاسی با دنیائی مقابله می کنند که بطوري نازودنی با پیشرفت حت و تجزیه که کنند می

 هاي شکل هوا، و آب تغییرات –هاي تکنولوژي اي تغییر یافته اند که با همین تحقیقات پیش بینی می شدند 

ماده و حیات، و هم و این که فهم تازه از ترکیب  –و زیستی  (nano)نانو هاي تکنولوژي ترور، و جنگ جدید

چنین دنیاي عوض شده اي که ما در آن زندگی می کنیم، براي روش ماتریالیستی سیاست و اخالقیات (اتیکس) 

  1یک تعهد تجدید شده اي را پیش آورده اند.

را حرکت سه گانه ي فرم گرفتن، فرم دادن، و  آن او که –کارهاي اخیر کترین ماالبو در مورد انعطاف پذیري 

با تأکید بر گسترش معانی انعطاف پذیري،  2.است کوشش این براي مهمی کمک آشکارا –فرم می خواند  تخریب

منجمله مواد سنتتیک، منفجره و امثال این ها، ماالبو این واژه را از کتاب اولیه اش در باره ي هگل و آینده نگري 

ماالبو  3تازگی، علوم مغزي بکار می گیرد.  در جهت نظریه هاي فمینیستی بدن، سؤاالتی در باره ي احساس، و به
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 neuroplasticity)انعطاف پذیري مغزي (نوروپالستیسیتی در این آخرین کتابش اشاره می کند که چیزي که 

خوانده می شود، یعنی بینشی که مغزهایمان به راه هاي گوناگون قادر به شکل دادن به خودشان بوده و بشدت به 

می شوند حساسند، نقطه ي عزیمت بخوبی تثبیت شده اي در علوم اعصاب است. واژه ي  دنیائی که با آن مواجه

مختصه ي او بطور گسترده اي در علوم اعصاب مورد استفاده قرار می گیرد، و متصور روزنه اي است که بین 

ال در ح (psychoneurology)نورولوژي  -علوم طبیعی و فلسفه، مخصوصاً در رشته ي جدید روانشناسی 

تجسس است. با گشودن رابطه ي بین آن چه که ما بعنوان مادیت (مغز، راه هاي عصبی، و غیره) فکر می کنیم، 

(یعنی روان یا روح و امثال آن) از طرف دیگر، این رشته یک حیطه ي  (ideality)از یک طرف، و پنداروارگی 

مغزهایمان چه باید بکنیم؟ می آیند. ماالبو در این  تحقیقاتی تازه ي طبیعی براي ماالبوست که از کتاب او به نام با

با  4"چه باید کرد؟ آگاهی از مغز بطور ساده و نابی با روحیه ي سرمایه داري مترادف نشود؟"کتاب می پرسد، 

یادآوري نکته ي مارکس که اعضاء فیزیکی ما همیشه اعضاء اجتماعی هم هستند، ماالبو بحث فریبنده ي باشکوهی 

 اعضاء نیز –مانند چشم، و گوش مان، آن طور که مارکس وصفشان کرده  -می دهد که مغزهایمان را گسترش 

اگر حقیقت دارد  5. ماهستند کردن دگرگون و ما توسط شدن دگرگون براي توانی داراي و بوده تاریخ با اجتماعی

شکل گیري حواس پنج "این که  که هر گوشی باید توان شنیدن بعضی انواع موسیقی را بعنوان دلپذیر پیدا کند و

این امر در مورد تحقیقات در این حواس و برداشتمان  6"گانه نتیجه ي فعالیت تمامی تاریخ دنیا تا این لحظه است،

یا  "ما شیمی مغزهایمان هستیم،"از خود مغز هم صادق است. ما فکر می کنیم که مغزهایمان ما را می سازند (

) و فراموش می کنیم که ما هم می توانیم مغزهایمان را بسازیم. این امر "هایمانما چیزي نیستیم مگر سیناپس "

نه تنها در سطح ایجاد راه هاي عصبی حقیقت دارد (طریق اشکاري که ما مغزهایمان را می سازیم) بلکه در سطح 

د که نورون ها طبیعت تراتفکیکی سلول هاي مغزي نیز صادق است؛ انعطاف پذیري مغز اشاره به این حقیقت دار

باید بمیرند تا نفسی را خلق کنند و تجربیات باید فراموش شوند تا یک هویتی امکان شکل گیري پیدا کند. ماالبوبا 

 –ستیسیتی) اال( ارتجاع یعنی –متمایز کردن انعطاف پذیري از واژه اي که بفراوانی با سرمایه داري مرتبط شده 

 باید ما و کنیم، بازسازي کنیم می بازسازي را مغزهایمان که بطریقی را یادن نباید ما که کند می مبرمی درخواست

 می ترکیب توانی با طوري را خودشان پابرجاي کنترول که کنیم امتناع پذیري نرمش افراد" صورت به بودن از

   7"کنند. رده، و از ترس منفجر شدن دگرگون شده و داد و ستدک تعدیلی – خود ها هوس و هوي سیالن در تا کنند

به مسئله ي انعطاف پذیري  ( Les nouveaux blessés) زخم هاي تازهتحت عنوان  2007ماالبو در کتاب سال 

زخمی "او گروهی از مردمی را مشخص می کند که آنها را  8مغز در جهت فهم روانکاوي ِ آسیب می پردازد. 

ر نتیجه ي ضایعات مغزي (بیماري آلزهایمر) یا می خواند، کسانی که مغزهایشان بطور نازدودنی اي د "هاي تازه

ضربه هاي شدید آسیب دیده اند. از طریق روانکاوي این زخم ها را، نه می توان شرح داد و نه، آن طور که امروزه 
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روانکاوي خودش را قبول دارد، مبتالیان را کمک کرد. این امر به این دلیل است که تفسیر روانکاوي آسیب با 

 "رژیم جنسیتی"وکار دارد که در پیوستگی با حافظه و نوعی ساختار روانی است که ماالبو آن را پدیده اي سر

(regime of sexuality) می خواند که در آن هر آسیبی ویژگی فراخور آسیبیش را مدیون طنینی با آسیب قبلی

معرفی می تازه ها را بعنوان اي دارد که بار جنسی داشته است. اما آن چه مشخصه ي زخمهائی است که ماالبو آن

مؤثري براي تازه زخمی شده وجود ندارد؛ کسانی که اساساً طوري تغییر  پیشینه يکند، حقیقتی است که هیچ 

یا شکافته شده نیستند. بلکه،  "آسیب دیده"یافته اند که ماالبو آنها را توصیف می کند با تکرار یک زخم کهنه 

بدست می آورند، هر آسیب قبلی اي با صدمه ي تازه بطور مؤثري محو می  چون که آنها یک هویت اساساً تازه

. تازه زخمی ها، بخصوص، مثل این تازه زخمی ها دیگر همان کسانی نیستند که یک زمانی بودندشود؛ 

ضداجتماعی ها یا آنهائی که شدیداً اوتیستیکی هستند، توان خودشان را براي نگران شدن از دست داده و یک 

خاص هیجانی (احساسی)، یک بی تفاوتی عمیقی به جهان و کسانی نشان می دهند که در اطرافشان سردي 

هستند دیگر بطور معنی داري نمی توان آنها  "وراي عشق و نفرت"به دلیل این که این زخم خورده ها  9هستند.

رابطه هاي انتقالی می ، یا سوژه هائی در نظر داشت که از طریق (parle-êtres) "موجودات صحبت کنندهرا 

. در این مفهوم، این افراد نشان دهنده ي حد و حدود روانکاوي بعنوان یک تکنیک درمانی "کار کرد"توان با آنها 

  هستند. 

که زندگی مغز را از طریق هیجان به  "مغز هیجانی"ماالبو، هنوز هم احتماالً دلیل افراطی تري می آورد که کشف 

وید در باره ي لیبیدو بعنوان سرچشمه ي انرژي روانی را بی اساس می کند. او در نظم می کشد، فرض هاي فر

واقع می گوید نظر به این که روان نمی تواند خودش را درك کند، متفکرانی مانند آنتونیو داماسیو، مارك سولمز، 

با خودش و با زندگی فرمی مقدماتی از پیوند نفس "و دیگران نشان داده اند که احساسات یا هیجاناتی مخصوص 

 وجود آن از مستقیمی ادراك هیچ نیست؛ آگاه -خود هیجانی تأثیري –چنین خود  10"را خلق می کنند. "خودش

همین  به "مغزي، ناآگاه" که کند می بحث ماالبو ".است سوبژکتیوتی ناآگاه مغزي تأثیري – خود" معهذا،. ندارد

  11"تنها ناآگاه ماتریالی واقعی است."ی خورد، وضع که مستقیماً با فرآیندهاي مغزي پیوند م

بنابراین، چالشی که ماالبو براي روانکاوي پیش می کشد، چالشی رادیکال و عمیق است. و پلی که او بین زیست 

شناسی مغز و روانکاوي پیشنهاد می کند همتائی ندارد. او، با بحثی با شکوه و دقیق، متن روانکاوي را عمیقاً و با 

سال گذشته روانکاوي در کلینیک  100نظامبندي آن و هم چنین توجه به طرقی خوانش می کند که طی  توجه به

فروید و کلینیک هاي متعاقب آن به روشی ناهمگون آشکار شده است. عالقه ي او بخصوص به آسیب شناسی 

ط روان نژندهائی غلبه روانی (سایکوپاتالوژي) است چون که، همان طور که اشاره می کند، این رشته دیگر توس

پیدا نمی کند که کلینیک فروید قرن نوزدهم را در وین اشغال می کردند، بلکه با آنهائی سروکار دارد که مغزهایشان 
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رخداد بودگی جور در نمی آید که در زمانه ي فروید "از رخدادي آسیب دیده اند که دیگر به راحتی با نقشه ي 

در وراي تناقضات و مشاجره هائی در باره ي کارآئی یا علمی بودن "می گوید: مفهوم داشت. آن طوري که ماالبو 

روانکاوي که در زمان حال باعث نفاق در رشته ي آسیب شناسی روانی (سایکوپاتالوژي) شده، در عوض ما باید، 

ود که برخالف معطوف کنیم. چنین حرکتی منتج به این نمی ش تغییر در مفهوم اتفاق، زخم، و آسیبتوجهمان را به 

فروید طرف بگیریم. برعکس، من خوانشی از فروید را در دست می گیرم که به موشکافی برداشت رخداد روانی 

انبوه قابل مالحظه اي از سؤاالت وجود دارند که می توانند در مقابل کارهاي ماالبو قرار  12"بر خواهد گشت.

 به که کشم می پیش سؤاالتی عمداً من که این – کند می کاوش را عمیقی معدن مطمئناً او که چون –گیرند 

 اتفاق با را خودش چگونه) تروما( آسیب ي باره در فروید ي نظریه دقیقاً : باشند او خود مسائل ي دنباله سادگی

(event) شرح می دهد؟ آیا ممکن است نظریه اي از آسیب  "قضیه ي جسم"، با خاطره (و کالً زمان) و با

اژه هاي روان جنسی در نظر گرفت که هنوز هم بتواند شرحی براي از دست رفتن فردیت (تروما) را در و

(personhood) و احساسی باشد که ماالبو شرح می دهد؟ در حالی که ممکن است که با معرفی رژیمی از ،

میدن مغزي بودن به روانکاوي چیزي بدست آید، جانشین کردن طرح جنسیت (سکسوالیتی) با چیزي که براي فه

انواع فرآیندهائی مستعد باشد که به این تازه زخمی شده ها منجر می شود، من در شگفتم که چه چیز دیگري هم 

ممکن است از دست برود؟ براي رسیدن به این از دست دادن، من سؤال می کنم که چگونه برداشت فروید از 

رانش "با تفصیالت الکانی در باره ي بصورت اشتیاقی براي برگشت به حیات غیرارگانیک،  "غریزه ي مرگ"

با دقت شرح داده   plus-de-jouissanceهماهنگ می شود، که شدیداً در برداشتش از لذت مازاد، یا  "مرگ

) را می توان بصورت هم حدود و ثغور با برداشت فروید از رانش   jouissanceشده است ؟ اگر لذت مازاد (یا 

ار می ورزد)، چگونه ما رابطه اش را با فهم کلی تر آسیب و مخصوصاً با نظریه مرگ فهمید (آن طور که الکان اصر

ماده "اي از لیبیدو که، در ریشه، یک لیبیدو جنسی است، بفهمیم؟ با پیشنهاد یک نظریه ي سوبژکتیویتی که حاوي 

اتفاقات روانی تهدیدي  مغز و رابطه ي ریشه ایش با روان باشد، آیا رویکرد ماتریالیسمی جدید ماالبو در مورد "ي

براي تغییر یک نظریه ي زندگی روانی است که همیشه ماتریالیستی بوده است؟ بطور خالصه، آیا امکان دارد که 

ماالبو با رد روانکاوي مرتکب اشتباه قابل اجتناب در حذف چیزي اساسی براي خالصی از چیزي غیراساسی 

اي مقدماتی (یا، متناوباً، نقطه ي غیرقابل عبور) را مورد توجه بشود؟ در آن چه در ذیل خواهد آمد، من رابطه 

شرح می دهد، یعنی آنهائی که  "صامت"قرار می دهم که از یک طرف، بین آنهائی وجود دارد که ماالبو بعنوان 

گر، آسیب براي آنها، به دلیل وسعت آن، بی معنا است، کسانی که، واقعاً، خودشان را گم کرده اند، و از طرف دی

  با آنهائی که در برداشت الکان از سوژه بعنوان کسی که قبالً از مرگ خودش جان بدر برده است. 
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  زخم هاي تازه، خشونت هاي تازه

  

 "ماالبو کتاب اولش در باره ي هگل را با این گفته به پایان می رساند که زمان حاضري که ما در زیر سایه ي 

کنیم، در آن رخدادي نیست که جهانی نباشد (اشباع)، با این وجود ما با  زندگی می "اشباع شدگی و تهی بودگی

ماالبو اشاره می کند که این  13است (تهی بودن).  "براي انجام دادن باقی نمانده"حسی باقی می مانیم که چیزي 

ا براي تجربه پایان جهانی و بحران معنی آن، بقول معروف، روش هاي معاصر براي انتظار سوبژکتیو، یعنی راه م

منجر می شود، اما غیر از نامگزاري  "گشایشی تازه"ي آینده هستند. ماالبو ادامه داده و می گوید که این امر به 

آن بعنوان انعطاف پذیري، چیزي در این باره نمی گوید که این گشایش شامل چه چیزي می شود. اما، چیزي که 

دیدگاه این گشایش، باید به زندگی در واژه هاي یک اتوماتیسم در باره اش زیاد صحبت می کند این است که از 

   14".باشد " تخریبی – خود و زایشگري – خود"(خودکاري) چرخشی فکر کرد که ممکنست همزمان 

 مخصوصاً،. گردد می بر بودن تهی و اشباع به اتوماتیک، تخریبی –ماالبو در کتاب تازه اش، در زمینه ي همین خود 

 طرف، یک از محوناشدنی، بطور که کند می معرفی را ئی"ها زخمی تازه" یعنی گروه، یک او گفتم، که طور همان

 طرف از و اند، کرده پیدا تغییر جنسی تجاوز یا بار، خشونت حمالت سونامی، لرزه، زمین جنگ، آسیبهاي با

 15رکینسون خراب شده است. دیگر، آنهائی که فردیتشان با آسیب هاي مغزي، مانند بیماري هاي آلزهایمر یا پا

زخمهایشان محروم شده بطوري که دیگر نمی توانند در  فهمآنهائی که در این گروه قرار می گیرند دقیقاً از توان 

هیچ "نظر بگیرند که آنها یک موقعی چه کسی بوده اند. در واقع، ماالبو ادعا می کند که براي این مجروحان تازه، 

پس، اشباع جهان، شامل ناخوانائی خط بین تصادف مغزي، از یک طرف، و جنایت،  16"تعبیري از ان ممکن نیست.

جنگ، و فجایع طبیعی، از طرف دیگر است. و تهی بودنش شامل این حقیقت است که هیچ مفهومی براي جبران 

طریق نام می  آنهائی وجود ندارد که بشدت آسیب دیده اند، یا بطور وخیم و پابرجائی، با اتفاقاتی که ما از این

بریم، تغییر یافته اند. اشباع جهان و تهی بودن معنی آن طوري هستند که ماالبو می گوید که ما وارد عصر تازه اي 

زخمی "از خشونت شده ایم. در واقع، می گوید که فقدان مفهوم یا معنی عجیب و غریب در خشونت که منجر به 

، و فجایع ]بوده[منازعات اجتماعی بدون دیالکتیک "صر تازه، می گردد طوري است که در این ع "شده هاي تازه

از دیدگاه آنهائی که این چنین آسیب دیده اند، نمی توان هیچ  17"طبیعی هم به همان اندازه بی نام و نشان هستند.

ونت تمایزي بین مصیبت هاي اجتماعی و عصبی برقرار کرد. در این مفهوم، این عصر نه تنها عصر تازه اي از خش

  داد.   معنائیاست؛ بلکه به خشونت نمی توان هیچ 
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 که تخریب –توسل ماالبو به عصر جدید ِ خشونت و نوع تازه اي از زخم، همراه ایده ي ماشین خودکار خود 

فروید. و در واقع، در مناقشه ي ماالبو  "غریزه ي مرگ"مستقیم به  است ارجاعی کند، می عمل اي زندگی هر در

ع رانش مرگ بعنوان متصدي مرکزي در نظریه ي روانکاوي آسیب، همراه مختصات مفهومی، با فروید موض

تکراري، لیبیدو، و امثالهم، اساسی هستند. ماالبو ایراد خاصی بر ایده ي فروید می  (compulsion)اضطرار هاي 

لی هستند. از آن گیرد که همه ي آسیب ها ویژگی هاي آسیب زاي درخورشان را مدیون طنین با آسیب هاي قب

جا که، همانطور که ماالبو شرح می دهد، براي فروید، جنسیت (سکسوالیتی) طرحی است که تصمیم گیرنده ي 

کلّ معنی زخدادهاي روانی است، با این حساب، تمامی آسیب ها بطریقی به تجربه هاي دوران هاي اولیه یا 

رس از عقیم شدن (اخته شدن)، و امثال این ها برمی ، ت(oedipalility)گرایش اودیپوسی  شیرخوارگی مربوط به

را غیر  "پسائی"پاسخ دفاعی ماالبو این است که بعضی انواع تخریب هاي بی وقفه اي وجود دارند که  18گردند. 

ممکن می سازند که سرشت این نوع آسیب ها هستند چون که در واقع آنها همه ي پیشی هاي موجود به این 

براي آنهائی که در "بیان کرده  (Slavoj Žižek)می کنند. همان طور که اسالوج زیزك نوع آسیب را خراب 

کشورهاي از هم پاشیده شده با جنگ، مانند سودان و کونگو زندگی می کنند، آسیب وضع دائمی اوضاع، و روش 

آسیب قبلی تعقیب  زندگی است. کسانی که جائی براي پناه بردن ندارند و حتی نمی توانند ادعا کنند که با شبح

در باره ي واژه هاي رژیم روان ِ جنسی (سکسوال) آن چه که آسیب معنی آسیب زائی می دهد  19"می شوند.

نتیجه ي رابطه اش با روان نژندي (نوروزیس)، جنسیت هاي شیرخوارگی، و چیزي است که وراي اصل لذت 

عاتی روان جنسی مانع قدرتمندي در مقابل ، رژیم اطال"زخم هاي تازه"خوانده شده است. لذا، در شرح این 

روانکاوي می شود. این همان ادعائی است که در مرکز فصل حاضر است. ماالبو بر اساس تحقیقاتی که در علوم 

اعصاب انجام گرفته، پیشنهاد می کند که طرح جنسیتی فروید را با طرح مغزي بودن جانشین کنیم، طرحی که با 

را به نمایش می گذارد. این انعطاف  انعطاف پذیري مخرببلکه طرحی که یک رانش مرگ مشخص نمی شود 

پذیري مخرب همان به اصطالح توان مثبتی نیست که با انعطاف پذیري فرم گیري یا فرم دهی مربوط می شود 

بلکه توان تبدیل شدن به کسی است که کامالً غیر از آن کسی است که بوده، و امکان همیشه موجود تخریب 

ود ِ فرم سوبژکتیویتی. لذا، این منظري از دیدگاه تازه اي از اشباع و تهی بودن است؛ خودکاري ِ (اتوماتیسم) در خ

در هر موردي، همه "کار در هر زندگی اي یک خودکاري عصبی است، و این خودکاري بطریقی عمل می کند که 

مان طور که ماالبو آن را نام گزاري می کند، در حقیقت، ه 20"ي ما براي بروز زخم هاي تازه سیب پذیر هستیم.

این مستعد بودن، و این آسیب پذیري به محو تمایز بین فرم سیاسی با فرم هاي دیگر خشونت، از یک طرف، و 

است. ماالبو مخصوصاً، با هدف گرفتن  21"فرم تازه اي از زندگی"انعطاف پذیري مخرب مغز، از طرف دیگر، یک 

دي که با غریزه هاي زندگی و غریزه هاي تخریب اداره می شود، می پرسد که، بجاي یک نظریه ي لیبیدوي فروی
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ممکنست در خود مغز چیز مخرب جدي تري در کار باشد که روانکاوي از مقابله با آن امتناع کرده  "رانش مرگ"

تأثیر یک زخم، آیا ممکنست نوعی انعطاف پذیري وجود داشته باشد که، تحت "است. و این طور می گوید که: 

؟ آیا ممکن است در مغز نوعی انعطاف نوع خاصی از هستی را با متأثر کردن هویت از قبل موجود، خلق کند

اتصاالت نورونی را  که - مخرب و مثبت پذیري انعطاف از تاریکی همزاد –پذیري مخرب وجود داشته باشد 

   22"ق نابودي فرم فرم بگیرد؟قالب بندي کند؟ آیا ممکن است چنین انعطاف پذیري اي از طری

  

  انعطاف پذیري مخرب در مقابل رانش مرگ

  

؟ اول توجهش را به انعطاف پذیري با مغزهایمان چه باید بکنیمهمان طور که گفتم، ماالبو در کتابش تحت عنوان 

فکر در این گونه صحبت در باره ي انعطاف پذیري مغز منجر به ت"مغز معطوف می کند. در آنجا می گوید که، 

و فرم دهنده است. همان طور که  "فرم گیرنده،"باره ي مغز بصورت چیزي می شود که همزمان تعدیل پذیر، 

) مدل دادن به اتصاالت نورونی (انعطاف پذیري 1خواهیم دید، انعطاف پذیري مغز در سه سطح کار می کند: (

طاف پذیري تلفیق سیناپسی در تمام عمر)؛ ) تعدیل اتصاالت نورونی (انع2رشدي در جنین و دوران طفولیت)؛ (

  23") توان ترمیم (انعطاف پذیري بعد از ضایعه).3و (

 Les nouveaux blessés) زخم هاي تازهاین نوع سوم انعطاف پذیري که ماالبو در کتاب      

بین  مورد بحث قرار می دهد، بعنوان یک انعطاف پذیري اعاده کننده اي فهمیده نمی شود. در عوض، در (

مهمترین بینش هائی که او از مشغله اش با علوم اعصاب بدست آورده این است که آسیب مغزي که در نتیجه ي 

ضربات شدید یا ضایعات مغزي حاصل می شوند به این معنی است که فردي که در مغزش این تغییرات اتفاق 

این فرد یک هویت تازه اي پیدا می کند.  می افتند از کسی که او یک زمانی بوده قابل شناسائی نیست؛ در واقع،

تنها انعطاف پذیري بازسازي نیست بلکه فرمول "این طریق تغییر نوعی از انعطاف پذیري بعد از آسیب است که 

از دست دادنی که این نوع هستی  24"بندي غیابی یک هویت تازه است که فرض مقدم آن از دست دادن است. 

کامل نفسی است که قبالً وجود داشته است. لذا، ماالبو اخطار می دهد، که در این بازنمود می کند از دست دادن 

مورد انعطاف پذیري مشخص کننده ي توان نابودي فرمی است که دریافت می کند یا خلق می کند. قربانیان 

 هم - ها این امثال و شکنجه، تروریسم، جنسی، تجاوز مرتکبان و قربانیان –خشونت هاي جغرافیاي سیاسی 

همان کسی  آنها کنند؛ می پیدا تغییر افراطی بطوري همه بیند می آسیب اي ضایعه با مغزهایشان که کسانی چنین

  که قبل از این زخمی شدن ها بوده اند.  نیستند
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در این دیدگاه، هر چند هم که ما معنی جنسیت را بطور گسترده اي در نظر بگیریم انواع تغییرات تخریبی   

می بیند را نمی توان ناشی از آسیب بر علیه عملکردهاي جنسی موجود دانست.  "تازه زخمی ها"در که ماالبو 

پیچیدگی مفهوم ناآگاه مغزي در درون رابطه ي روان ِ مغزي با تخریب خودش "ماالبو این طور می گوید که، 

یت را بطور بنیادي این حقیقت که مغز مستعد ضایعات و/یا شوك هائی است که شخص 25".سکنی گزیده است

عوض می کنند به این معنی است که مطالعه ي آسیب شناسی روانی محتاج فهم کامالً تازه از چیزي است که 

   26"را شکل می دهد. "اصول آسیب شناسی تازه""و  "اتفاق روانی"یک 

مغزي "ه هاي فرمول بندي دوباره ي اصول هدایت کننده ي فلسفی و علمی که برخورد ما را با آسیب در واژ

فرویدي، واژه هاي چیزي را تغییر  "سکسوالیتی"اداره می کنند و انعطاف پذیري تخریبی مغز، در تضاد با  "بودن

می دهند که تصمیم گیرنده ي معنی یک اتفاق در زندگی روانی است. این امر به این معنی هم هست که واژه 

و  "مغزي"اگر اتفاقات روانی در واژه هاي  27"می دهند. را هم تغییر "مرز بین درون و بیرون روان"هاي معنی 

فهمیده شوند، و اگر ممکن شود که بتوان در باره ي آسیب هاي وارده به این زخمی  "مغزي بودن"یک سازمان 

هاي تازه در واژه هاي آن چه که در مغزشان اتفاق افتاده، صحبت شود، احتماالً ممکن خواهد شد هم طیف تازه 

مغزي (و رنج همراه آنها) را ملحق کرده، و هم، همزمان، رابطه ي بین روانکاوي، نورولوژي، و فلسفه  ي تغییرات

در این جا، در یک تحریف مبتکرانه، به همان طریقی شکل داده شده که  "مغزي بودن" 28را بازبینی کنیم. 

پس، مفهوم  29"مسیر زندگی روانی. تعیین"توسط فروید انجام گرفته است: یعنی در واژه هاي توان  "سکسوالیتی"

، به مثابه نوعی چتر عمل می کند که در زیر آن یک گفتمان تازه می تواند گفتمان هاي گوناگون "مغزي بودن"

  30در باره ي مغز، بخصوص وقتی که با انواع آسیب هاي مغزي سروکار داریم، را متحد کند. 

اس بنظر می آید، و این تشکیالت مغزي بر یک اقتصاد شهوانی از این نظر، مغز به عنوان محل ممتازي براي احس

ریاست می کنند. همان طور که ماالبو می گوید، براي اکثر زیست شناسان عصبی امروزي، زندگی مغزي و روانی 

اما بدون هیچ خطائی، مغزي بودن مکان  "موذیانه"از هم قابل غیرقایل تمییز هستند. همان طور که او می گوید، 

ماالبو می گوید که چنین جانشینی اي  31"والیتی در گفتمان روانکاوي و طرز کار آن را غصب کرده است. سکس

علت اصلی تضاد بین زیست شناسی اعصاب و روانکاوي است. پس، او براي برقراري مقابله ي معنی داري بین 

براي یک نوع خودتأثیري، و هم  زیست شناسی اعصاب و روانکاوي، پلی بین آنها می کشد، پلی که به توان مغز

نتایج بهم پیوسته ي فرویدگرائی و نورولوژي را "اجازه ي امکانی می دهد که  "کلینیکی که خواهد آمد"چنین 

  32"در هم ادغام می کند.

می  "ناآگاهی مغزي"واقعاً، برخالف نسخه ي روانکاوي ذهن ناآگاه، خودتأثیري مغزي، چیزي که ماالبو آن را 

استانی نیست که شخص به خودش در باره ي خودش می گوید. نمادي نیست، و نمادي شدنی هم خواند، د
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و خود  ’من‘صحبت به میان آورد. بین مغز  ’خودش’هیچ کس نمی تواند از مغز"نیست. آن طور که او می گوید، 

ین بخش وجود من است، من، نوعی دیوار غیرشفافی قرار دارد، یک بی آئینه اي، حتی با این وجود که محرمانه تر

اگر قبول بفرمائید، در مفهومی که بدون هیچ گونه  33"درك می کند. ’من‘که فکر می کند و در درون  ’منی‘

از خودش مطالبه می کند "نموداري کردن خودش به خودش، تغییرات خودش را تنظیم می کند، ماده ي مغز، 

   34"ی تواند احتمال آسیب به خودش را پیش بینی کند.به هیچ عنوان نم"مغز  "بدون این که خودش را ببیند.

علیرغم این حقیقت که علوم مغزي معاصر براي وجود این توان مغز متقاعد شده اند که مغز خودش را نظم می 

دهد بدون این که هیچ بخشی از این نظم دادن قابل دسترسی به آگاهی باشد، انعطاف پذیري مغزي که توسط 

لوم مغزي اذعان شده به سرعت از ابعاد تخریبی آن فاصله می گیرند. آن طور که ماالبو می دانشمندان معاصر ع

است . . . نورولوژي  مداخله ي منگوید، باید . . . تصدیق شود که شرح مفصل تصریحی این انعطاف پذیري منفی 

است. به محض این که به  است که وظیفه اش تعمیر دنیابیماري یک نوآوري جبران کننده همیشه تأکید دارد که 

نگاه  "سایه"اهمیت تخریبی انعطاف پذیري در  35"انعطاف پذیري منفی دست یازید ملتمس به دورشدنش شد .

هستیم، غیرقابل شناسائی به  "زخمی تازه اي"داشته شد. اگر همه ي ماها در هر لحظه اي مستعد تبدیل شدن به 

که نمی توانستیم آمدنش را پیش بینی کنیم، ما چگونه می توانیم به  خودمان و اطرافیانمان، قرباینان یک تصادفی

فرم جدید زندگی اي فکر کنیم که از تخریب ذهنیتی سر بر می آورد که انعطاف پذیري تخریبی است؟ برخالف 

راه و  دانشمندان علوم اعصابی که ماالبو به آنها تکیه دارد، مصمم شده تا به :انعطاف پذیري اي فکر کند که بدون

  36"چاره است.

  

  رخداد آسیب، و عصر ماده

  

انعطاف پذیري العالج چگونه با شرح روانکاوانه ي نفوذ روانی مقایسه می شود؟ در شرح فروید، اتفاقات "این 

روانی را می توان به مثابه برون زا (از بیرون، مانند آسیب شدید) یا درون زا (از درون) فهمید. اما آن چه که 

وانی را آسیب زا می کند کیفیت نا منتظره بودن آنهاست، نکته ي تکان دهنده این است که شخص براي اتفاقات ر

آن آمادگی ندارد، و در نتیجه اشخاصی که این آسیب ها را تجربه می کنند نمی توانند از آنها بهبودي حاصل کرده 

طور که ماالبو اشاره می کند، براي فروید، یا با آنها (مترجم: از نظر روانی با خودشان) یک پارچه شوند. همان 

 "آسیب آسیب گذشته اي را به فعالیت دوباره وامی دارد که از طریق چیزي معنی دار شده، که ماالبو آن را یک 

 خاصیت به بنا – زا درون چه زا برون چه –می خواند. مثل این که بگوئیم، همه ي اتفاقات روانی  "رژیم جنسیتی

 هاي همریشه و اودیپالیتی، و سوبژکتیویتی، به سوژه ورود ي نشانه که شدنی عقیم از ترس با ینطن براي توانشان
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نی ایجاد می روا شناسی آسیب نوعی زا آسیب اتفاقات و. شوند می "اتفاقی" کیفیت داراي که است آن روانکاوي

ی اي که مشخصه ي زندگی انسان کنند که، به علت ویژگی راه هائی که این اتفاقات می توانند با آسیب هاي قبل

هستند، طنین داشته باشند، فروید طی حرفه اش، درباره ي آنها هاج و واج مانده بود. در این مورد مشکل رابطه 

و ترس از آن (چیزي که فروید اضطراب روان نژندي می خواند) و رژیم جنسیتی  "عقیم کردن"ي بین واژه ي 

که بر حیطه ي روانکاوي حکمروائی می کند. این رژیم جنسیتی که تصمیم  (سکسوالیتی) است که ماالبو می گوید

گیرنده ي معنی اتفاق روانی مانند آسیب است، چه چیزي است؟ ماالبو با قبول این امر که این رژیم بمراتب بیش 

یمی از یک رده از ممارست هاست، اشاره می کند که در طرح فروید، سکسوالیتی یک واژه ایست که بر یک رژ

است. براي بازکردن این  "قانون"یک  37"یک فرم خاص علیت است"از معانی حکمروائی می کند. در مفهومی 

احساس روان نژندي می پردازم  خاصایده، من ابتدا به نوشته هاي فروید در باره ي اضطراب به عنوان یک نوع 

 چنین هم جسم، و تکرار، دادن، دست از حافظه، محل ي باره در روانکاوي منازعات شامل که احساسی نوع –

  . بپردازم آسیب ي باره در او کلی ي نظریه بحث به که این از قبل – شود روانی اتفاق معنی

بازداري ها، عالئم و فروید در مطالعه ي مشهورش در باره ي اضطراب تحت عنوان،       

اضطراب نوعی پیام است که  ، پیشنهاد کرده است که(Inhibitions, Symptoms and Anxiety)اضطراب 

از آنجا که اضطراب احساسی ناخوشآیند است، ما عالئم و بازدارنده هاي زیادي پیدا می  38با ترس تفاوت دارد.

کنیم، تا با آن مقابله کنیم. براي مثال، بازداري ها سعی می کنند تا مانع قرار گرفتن ما در موقعیت هائی شوند که 

الئم سعی می کنند تا جانشین اثرات اضطراب شوند، و قس علیهذا. اما، چیزي موجب اضطراب می شوند، و ع

از اضطراب ناشی از روان نژندي بود.  (Realangst)مورد عالقه ي فروید بود تفکیک ترس واقع بینانه  واقعاًکه 

مت ما را که سال خارجیفروید می گفت، ترس واقع بینانه ترسی در روبروئی با یک خطر واقعی است، موقعیتی 

یا درونی  درون زا "اتفاق"تهدید می کند. اضطراب روان نژندي، در عوض، یک واکنش آسیب شناسی به یک 

است. اما این خود موجود نیست که مورد تهدید واقع شده (مانند آن چه در موقع حمله ي یک حیوان وحشی 

ضمیر آگاه) یا ایگو مقر واقعی "گوید که پیش می آید) بلکه ضمیر آگاه) (ایگوي) اوست. در حقیقت، فروید می 

ضمیر آگاه)) از آن چه ایگو ("می گوید که  (The Ego and the Id)ایگو و اید و در کتاب  "اضطراب است،

آن ترس دارد . . . را نمی توان مشخص کرد؛ ما می دانیم که ترس از این است که پایمال یا نابود شود؛ اما نمی 

وحشتی که با احساس اضطراب مرتبط می شود هیچ اوبژه اي  39"و تحلیلی بچنگ آورد. تواند آن را بطور تجزیه

  ندارد چون که خطري که موجود به آن واکنش نشان می دهد به ایگو (ضمیر آگاه))ي او متوجه است.

ایگو (ضمیر آگاه)) وجود دارد که حالتاول، مهم بنظر می رسد که، چیزي در باره ي       

در کار است. و دوم این که، براي هدف من، این مهم هم هست  "انسانی"از اضطراب  "یعیطب"در تفکیک ترس 
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که توجه کنیم که وقتی بین اضطراب روان نژندي و ترس تمایز برقرار می کنیم، فروید اضطراب روان نژندي را 

توان گفت، که در زمان پیوند می دهد، در حالی که، با توجه به این که ترس داراي یک اوبژه است (می  آیندهبه 

حال)، اضطراب داراي هیچ اوبژه اي نبوده بلکه یک روش انتظار یا پیش بینی ناراحت کننده است، درست مثل 

این که تهدید در آینده پیش خواهد آمد. لذا با مسئله ي اضطراب یک ساختار مضاعف باز می شود. از یک طرف، 

تظار) را درگیر می کند ما یک ساختار زمانی داریم که زمان اضطراب از آنجا که اضطراب حافظه (هم تکرار و هم ان

 "هیچ چیز"را به طرز خاصی شکل می دهد. از طرف دیگر، از آنجا که اضطراب با نداشتن اوبژه و مرتبط بودن با 

ک از ترس تشخیص داده می شود، ما رابطه ي عجیب و غریبی با اوبژه مشاهده می کنیم. پس اضطراب نه تنها ی

 (Kierkegaard) یرکگارد کی از –ساختار زمانی است، بلکه یک رابطه با تهی بودن یا غیابی است که فیلسوفان 

به عنوان تهدید به عقیم شدن،  "هیچ چیز"مورد بحث قرار داده اند. فروید به این ارتباط با  –تا هایدگر تا سارتر 

رم که به دیدگاهی پایبند باشم که ترس از مرگ را باید در من . . . تمایل دا"ارجاع می کرد. فروید می گوید که 

قیاس ترس از عقیم شدن در نظر گرفت و این امر که وضعی که ایگو (ضمیر آگاه) ه آن واکنش نشان می دهد به 

ترك شده باشد،  –نیروهاي سرنوشت  –مثابه وضعی است که توسط سوپرایگوي (ابرضمیر) محافظ در برایر 

ضمیر آگاه)) را احاطه کرده است. هیچ محافظی در مقابل تمامی خطراتی وجود ندارد، که ایگو (بطوري که دیگر 

"40  

با محیط، به پردازش  "سازگاري"پس، اضطراب با مختص بودن براي انسان ها و برعکس ِ یک     

 انگیزه ریبی،تخ – خود افکار خواند؛ می "لذت اصل فراسوي "هاي تخریبی اي پیوند خورده که فروید آنها را 

  .هستند ایمنی و خطر به حیوانی – شبه ي ساده هاي واکنش وراي که تکرارهائی و ها،

وقتی که فروید شروع به مشاهده ي سربازانی کرد که از جنگ جهانی اول بر می گشتند دقیقاً همین سرشت هاي 

ایل شگفت انگیزي دارند که در مخرب بودنند که توجه او را جلب می کردند. فروید دریافت که این سربازان تم

از آن جا که او متعهد به  41رؤیاهاي خوابشان اتفاقات آسیب زائی را تکرار کنند که در جنگ گرفتار آنها بودند. 

بود، که رؤیاهاي خواب نوعی  (The Interpretation of Dreamsتعبیر رؤیاي خواب بینش مرکزي از 

رد که بفهمد که چرا این مردها در اواسط شب بیدار مانده، با رؤیاهاي برآورده شدن آرزوها هستند، او سعی می ک

آسیب زائی که هیچ آرزوئی را برآورده نمی کنند زجر کشیده و اصل لذت را زیر پا می گذارند. پاسخ او این 

کرد رؤیاها را به تکراري وصل کرد که در بازي هاي نوه ي پسریش با یک قرقره دیده می شدند. فروید مشاهده 

و آن را بر  ”Fort“که این کودك بعد از دیدن رفت و آمد مادرش، قرقره را به دور پرتاب می کرد، و می گفت 

. این کار، مانند رؤیاهاي روان نژندهاي جنگی، تکراري از یک اتفاق ناگوار را به  ”Da“می گرداند، و می گفت 

این تجربه ي ناراحت کننده با اصل لذت مطابقت  چگونه تکرار"اجرا در می آورد. فروید در جواب به این که 
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فکر می کرد که کودك قادر بود یک حس تسلط به از دست دادن یک اوبژه ي مطلوب را با به اجرا در  "می کند

بازي با تبدیل کودك به عامل از دست دادن بجاي  42آوردن مکرر آن در واژه هاي خود کودك بدست بیاورد.

  راي اوبژه عوض می کند.قربانی منفعل، وضع را ب

هستیم، مجبور هم  (erosلذا، فروید فرض می گیرد در حالی که هر کدام از ماها در صدد حفط تد اوم حیات 

کشانیده شویم از این محدوده (thanatos)هستیم که، در جستجوي غلبه به فراسوي اصل لذت، به سوي مرگ 

کاهشی از تنش یا  "تجربه ي ناگوار،"که با هر تکراري از  پافراتر نهیم. عالوه بر این فروید فرض هم می گرفت

تهییج همراه می شود. تنشی که در ابتدا بر موجود غلبه می کند به آهستگی از طریق تکرار تقلیل می یابد، که 

آزاري (مازوخیستی)  -خودش نوعی مرگ آهسته است. همان طور که تکرار رؤیاهاي آسیب زا و بازي هاي خود 

زندگی فقط از طریق راه هائی به آنجا می رسد که همیشه همان هستند، آنهائی که قبالً "ان می دهند، تسلطی نش

   43"پیموده شده اند.

  

  

  (plus – de- jouissance)رانش مرگ، لذت مازاد 

 

 بزرگترین که اختگی آن بخصوص، –نظریات فروید در باره ي رابطه ي بین درد و لذت، و ترس و اضطراب 

 براي دادن دست از کدام که آورد پیش راه این ي باره در مریدانش بین اي گسترده چالش – است ژهسو ترس

ست مناظره اي ا نظر مورد اضطراب در دادنی دست از کدامین که سؤالی دارد، پی در را اضطراب بیشترین سوژه

گرفته، تا جوان  (Melanie Klein)است که واژه هاي درگیري روانکاوي را طی قرن بیستم از مالنی کالین 

ساختار داده است. احتماالً مهمترین پیشرفتی که  (Ernest Jones) تا ارنست جونز، (Joan Riviere)ریویر 

بازگشت "روانکاوي در باره ي اضطراب و ارتباطش با عقیم شدن بدست آورده توسط ژاك الکان در کتاب بدنامش 

ضمیر آگاه)) واهیم دید، الکان بطور مشخصی بحث فروید از ایگو (انجام گرفته است. همان طور که خ "به فروید

زمان می دهد که نتیجه اش این است که خطري که اضطراب به آن واکنش نشان می  "امر خیالی"را با ارجاع به 

تکه تکه است نه یک تعارض درونی در تفکر ناآگاه) بلکه تهدیدي است از  "واقعی"دهد نه یک تهدید درونی 

. اگر اضطراب یک واکنش به تهدید است، چیزي که مورد تهدید است زندگی نیست بلکه از هم پاشیدگی شدن و

  ساخت ار امر خیالی ایگو (ضمیر آگاه))است، و این ایگو (ضمیر آگاه)) مرکز آگاهی نیست.

 شود تفسیر يچیز به ها واژه در نباید و نیست "آگاهی"خود فروید اصرار داشت که ایگو (ضمیر آگاه)) معادل 

(ضمیر آگاه)) مرز تخیلی بین برون و درون است؛  ایگو بلکه،. است خوانده "آگاهی – ادراك سیستم" قبالً او که
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ایگوي (ضمیر آگاه)ي) جسمی است؛ منحصراً یک نهاد سطحی نیست، بلکه "آن طور که فروید می گفت، همیشه 

، را می توان به این گونه روشن ساخت، از "ناضطراب عقیم شد"معنی  44"خودش پیش اندري یک سطح است.

 آن جا که طی بلوغ کودك، عضوي که فروید می گوید در نفی کودك از تفاوت جنسی ممتاز است یک عضو

، آن طور که الکان در بحثش از مرحله ي آئینه "عقیم شدن"نیست بلکه عضوي است تخیلی. پس، تهدید  واقعی

  است.  ی تخیلی بدنتهدید به یک پارچگاي شرح می دهد، 

رانش "لذا، در حالی که عده ي زیادي برداشت فروید از اختگی ترس از آن، و وراي اصل لذتی که همسو با 

یا تخریب است را بعنوان مهمل گوئی رد کرده اند، الکان آن را در جاهاي گوناگون گسترش داده است.  "مرگ

این اصل لذت وجود دارد که برخالف آن کار می کند  "ايور"الکان با الهام گیري از بینش فروید که چیزي در 

و هم چنین علت تکرار عجیب، و دردناکی که فروید در نوه اش، در روان نژندها، و در جنگ رفته ها، کشف 

کرده، از چیزي شروع می کند که فروید فقط فرض گرفته بود: ایده اي که مرگ خودش نوع نهائی لذت است. 

خواند که موجب می شود زندگی در راهش  "دانش اعقابی"لذت را با چیزي پیوند زد که  الکان این نوع نهائی

بطرف مرگ لنگان لنگان پیش رود. به عبارتی دیگر، اگر مرگ نوع نهائی لذت است، تکرارها و برگشت هائی که 

 45"ودش بمیرد.موجود آرزو دارد که فقط به نحوه ي خ"ما انجام می دهیم از این حقیقت دنبال می شوند که 

در حقیقت همان چیزهائی هستند که الکان آن را لذت  "دانش اعقابی"واقعاً، این تکرارها و بازگشت ها، این 

jouissance .46می خواند  

است، مخصوصاً آن طور که یا با  jouissanceهمان طور که زیزك اشاره می کند، آن چه که مقصود الکان از 

یقاً همان چیزي است که ماالبو وقتی که با دقت روانکاوي آسیب، درد، یا حتی درد یا با لذت فرق دارد، دق

چون که، همان طور که ماالبو می گوید، گرچه حقیقت  47ستمگري را خوانش می کند، به حساب نمی آورد. 

 "رات روانیقانون بنیادي ِ مقر"براي اصل لذت به عنوان  "فراسوئی "دارد که، فروید نهایتاً نتیجه گیري کرد که 

وجود ندارد، خوانش ماالبو از او، این تردید فروید در باره ي راه هائی که تکرارهاي تحربیات ناخوش آیند اشاره 

  48دارد را خیلی تحت اللفظی برداشت کرده است.  "مردن در راه مخصوص خودمان"به نوعی 

ذت روشن بود. آن طور که به اصل ل "فراسو"در شرح ماالبو، نظرفروید در باره ي احتمال یک     

آیا فراسوئی براي اصل لذت وجود دارد یا ندارد؟ فروید در جواب این سؤال، نهایتاً جواب منفی "او می گوید،، 

می دهد. در پایان، بنظر می رسد که، هیچ چیز، سلطه و صالحیت اصل لذت را بعنوان یک قانون بنیادي مقررات 

کرار آسیب و ناخوش آیند ها، هر اندازه هم که ممکن است رنج آور باشند، روانی بلرزه در نمی آورد. تجربه ي ت

به  49در واقع باعث به بند کشیدن انرژي اي می شوند که در غیر این صورت به سهولت روان را نابود می کنند.

 Jonathan) ، با ارجاع به جاناتان لیر(Adrian Johnston)عبارت دیگر، همان طور که ایدریان جانستون
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Lear)  ،چیزي که در پشت سر اصل لذت قرار گرفته اصل دیگري نیست، بلکه یک فقدان اصل است "می گوید

در حالی که اصل لذت در صدد است تا تجربیات غیرقابل  50". . . فقط اصل ناکارآمد لذت است و نه چیز دیگري.

ولی این تاکتیک کار نمی کند، و همه ي تحمل دردناك را مهار کرده و آنها را از طریق تکرار قابل تحمل کند، 

 داد قرار استفاده مورد را انگاري دوگانه –مشکل روانکاوي هم از همین جا شروع می شود . فروید سیستم رانش 

که از برخورد کیهانی کیهان شناسی باستانی بین نیروهاي مرگ و زندگی قرض گرفته بود، اما ماالبو می گوید که 

ک بازنمود براي رانش مرگ، جستجوي فراوانی کرد. او به سادیسم، رانش براي سلطه، فروید براي جستجوي ی

 زوج از همه"یا حتی خودآزار طلبی (مازوخیسم) نگاهی انداخت. اما همان طور که ماالبو می گوید، این نمایه ها 

از  51. شوند می مشتق لذت تمهیدات از کنم، می تکرار یعنی، - شده واژگون تنفر به که عشقی از عشق، – تنفر

این مهمتر، ماالبو ادعا می کند که این قصور در اقرار به وجود یک فراسوي اصل لذت حدي براي روانکاوي 

است که بین  "انعطاف پذیري مرگ"مسئله در کارهایش تفکر  "آسیب پذیرترین"با اقرار به این که،  52است.

قرار گرفته،  "مرگ ِ رانش"ولوژي معاصر در مورد یک فرضیه ي فرویدي رانش مرگ . . . و فرضیه هاي نور"

  53هستند. "نمایه هاي رانش مرگ"خود ِ  "زخمی هاي تازه"بحثش در این است که 

با این وجود، راهی وجود دارد تا ماهیت تردیدآمیز فرضیات فروید در باره ي رانش مرگ را     

را نشان دهد. بجاي  "نمایه هاي رانش مرگ"به ما  ، را شرح داده، و عالوه بر آن"مرگ ِ رانش"خوانش کرد که 

براي اصل لذت پیدا کرد، اگر به تمایزي نگاه کنیم که فروید  "فراسوئی"این که پرسیده شود که ایا فروید هرگز 

قائل می شد، ممکن خواهد شد تا متوجه شویم که شرح  (enjoyment)و خوشی   (pleasure) بین لذت

اصالً الزم ندارد که یک اتیولوژي جنسی با شرحی عصبی جانشین شود. در واقع،  "هزخمی هاي تاز"روانکاوي 

توسط ماالبو به مثابه فرم گیري نه براي رانش مرگ بلکه براي مرگ ِ رانش به شرح  "زخمی هاي تازه"توسل به 

 surplus) "د،لذت مازا"بسیار نزدیک است. در واقع، با برداشت الکانی از  "بین دو مرگ"الکان از زندگی 

jouissance)  ممکن می شود که روانکاوي و خوانشی از غرائز خربی را پیدا کنیم که اتفاقاتی را شرح می دهند

  که ماالبو می گوید فقط به عنوان امرعصبی می توانند شرح داده شوند.

  

  

  )، یا فراسوي اصل لذتjouissanceلذت (

  

به معنی  Genussاساساً ترجمه ي فرانسوي واژه ي آلمانی  " jouissance"در کارهاي ابتدائی الکان واژه ي  

لذت بود که فروید براي اشاره به کام بخشی شدید در سطح ایگو (ضمیر آگاه)) بکار می برد، که برخالف واژه 
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 54به معنی ارضاء است که فروید براي برطرف شدن احتیاجات یا فطرت ها ذخیره کرده بود. Befriedigungي 

در واژه هاي تمایز بین لذت و خوشی اي بکار برد که فروید  "jouissance "کان در کارهاي بعدیش، به اما ال

در سخنرانی هایش در باره ي سکسوالیتی (جنسیت) برقرار کرد. فروید اشاره کرد که تحریک جنسی بطور یک 

اشد. علت این است ب (enjoyable) خوش آیندنیست حتی اگر همیشه  (pleasurable)نواختی لذت بخش 

که تحریک جنسی ویژگی تنش ناخوش آیندي را هم دارد که شخص را وا دار می کند تا کاري کند که آن را آزاد 

   55"وضع روانیش را تغییر دهد."سازد، تا 

    

ویژگی تنش  تحریک جنسی به یک مسئله اي پیوند خورده که حل آن مشکل است چون که براي تصور فرآیند 

واهد بود. علیرغم همه ي تباینات عقاید در باره ي آن در روانشناسی، من باید مبرمانه بگویم که جنسی مهم خ

یک درك تنش باید همراه خودش ویژگی ناخوش آیندي را حمل کند. براي من قطعی است که چنین درکی 

می کند، که کامالً  همراه خودش انگیزه اي براي تغییر وضع روانی را حمل کرده، و بطور تحریک کننده اي عمل

برخالف طبیعت لذت دریافت شده است. اما اگر ما تنش تحریک جنسی را به ادراکات ناخوش آیند نسبت بدهیم 

با واقعیتی مواجه می شویم که این تنش بدون هیچ شکی بطور لذت بخشی دریافت می شود. تنشی که با تحریک 

در تغییرات آماده سازي اندام هاي تناسلی ادراك خاصی جنسی تولید می شود همه جا همراه با لذت است؛ حتی 

  از ارضاء وجود دارد. بین این تنش ناخوش آیند و این ادراك لذت چه ارتباطی وجود دارد؟

لذا، خوش آیندي جنسی هم شامل تنش ناخوش آیند و هم آزاد شدن لذت بخش تنش است. توضیح فروید براي 

نی در صدد حفظ یک حداقل تحریک الرم براي حفظ زندگی است. فروید لذت درگیر این بود که ارگانیسم انسا

تمایلی است که در خدمت وظیفه اي عمل می کند که شغلش آزاد کردن کامل ساز "می نویسد که، اصل لذت، 

و برگ ذهنی از تحریک، یا نگهداشتن مقدار تحریک در حدي ثابت، یا حفظ آن در پائین ترین سطح ممکن 

د پیشنهاد می کند که، لذت جنسی، از چیزي که تحریک می کند بر نمی خیزد بلکه از کاهش فروی 57 "است.

تحریک به آستانه ي حداقلی بر می خیزد. بنابراین، چیزي که در باره ي لذت جنسی براي فروید عجیب بود، این 

ست تنش را نیست که کاهش تنش لذت بخش است بلکه چیزي است که ما را مجبور می کند تا در گام نخ

لذت است (یا نوعی  فراسويافزایش و این کار را مکرراً انجام بدهیم تا فقط به نقطه ي شروع برگردیم. این لذتی 

  مازاد). 

ایده ي رفتن به  jouissanceجنبه ي کلیدي این فرمول بندي براي فهم مقصود الکان از     

رار تخطی کردن از تمایل به باقی ماندن در فراسوي اصل لذت است که با تحریک جنسی مثل زده می شود. تک

یک سطح ثابت تحریک این تصور را ایجاد می کند که لذتی هست که از اصل لذت فزون تر بوده و ما را مجبور 
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را تسخیر  فراسوي لذتواژه اي است که این عامل خوشی  "jouissance "می کند تا به سمت آن حرکت کنیم. 

می رسد که فروید این طور نتیجه گیري می کند که فراسوئی براي اصل لذت وجود می کند. لذا، حتی اکر بنظر 

ندارد، خوانش الکان نشان می دهد که فروید، حتی اگر این طور فکر نمی کرده، ولی نتیجه گیري کرده که یک 

که سوژه بعنوان نوعی لذت دردناك بیان کننده ي ارضاء متناقضانه اي است  jouissanceاست.  بوده فراسوئی

   58را به سوي عالمت می راند . 

به یک تجربه ي جسمانی اشاره می کند، اما همان طور که ارضاء شدن از عالمت  jouissanceواژه ي   

ممکن است متصور کند، این لذت دردناك یک تجربه اي است که فقط با زبان و از طریق زبان و دانش یا چیزي 

 اشاره می کند. از طرف دیگر، در واقع، زبان دقیقاً چیزي است که "دال"نوان تجربه می شود که الکان به آن به ع

بین کودك و والدینش را تولید می کند چون که با ظهور زبان، کودك براي همیشه از یک تصور کلی ا  انشقاق

 "سوژه"ن یکی بودن با آنها دور می شود. در این مفهوم، دال علت از دست دادن یکی بودن است؛ علت جدائی بی

ست. لذا دال علت بزرگ ا و تن او بعنوان یک ارگانیسم ناب، و هم چنین علت جدائی بین سوژه و دیگري

غیرممکنی رسیدن به یک تکینگی کامل سرخوشی است. در همین حال، دال (یا سخن گفتن معنی دار) تنها راه 

ست (به این دلیل غیرممکن که، در دسترس براي برگشت به حصول (غیرممکن) این تکینگی از دست رفته ا

 -لذت  فراسوي لذت–نه تنها بعنوان یک لذت مازاد  jouissanceنبوده). لذا، دال با هرگز چنین تکینگی اي 

چنین دو  plus-de-jouissanceهم مرتبط است. عبارت فرانسوي  دیگر لذتی نیست،ربط دارد بلکه با مفهوم 

رت انگلیسی نمی تواند این کار را انجام دهد. در اینجا مازاد، همان پهلوئی را طوري نشان می دهد که هیچ عبا

است که در مقابل مهار هومئوستاز، و در مقابل اصل  jouissanceبخشی از "طور که زیزك آن را بیان می کند 

  59"لذت مقاومت می کند.

وید، آن چه که فراسوي اصل این امر لحظه ي جدائی قاطع بین الکان و فروید را نشان می دهد. طبق گفته ي فر

اصل  "فراسوي"لذت است مرگ است. و به این علت است که، در شرح ماالبو، چرا براي فروید، آن چیزي که 

. به عبارت دیگر، خوانش مرگی است که قبل از زندگی می آیداست که  "زمان خاصی"لذت است به سادگی یک 

گی تکیه دارد حتی اگر در واژه هاي یک ماقبلی از زندگی بر فرض یک فراسوئی از زند "رانش مرگ،"فروید از 

خودش وصف  "اصل نیرواناي"اي اقامه می شود که ما آرزوي برگشت به آن را داریم. با نگاه صلبی فروید با 

فروید احتمال تفکر در باره ي آن چه که مایل بود فکر "می کند هیچ انعطاف پذیري اي نشان نمی دهد، و لذا، 

را از بین برده است. به عبارتی کمی متفاوت تر، اگر زمان مادیت  "مصادف بودن تکوین و تخریب فرم کند، یعنی

  60"خواهد بود. "پیش اندر زمان لذت"زمان بین زندگی و مرگ است، این زمان 
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مرگ و،  رانش لذت را نه با مرگ قبل از زندگی بلکه با یک "فراسوي"با این وجود، الکان این     

ي مربوط می کند، که به دال مقید است. امیدوارم که روشن شده باشد که در این  jouissanceبا مشخص تر، 

فروید  Genuss، که در ابتدا روشی براي شرحی از ارضائی تنش زا بود، قاطعانه از برداشت jouissanceجا، 

د که او (خیال بافانه) امکان فاصله گرفته، که به موجب آن سوژه چنان دسترسی کاملی به اوبژه هاي دلخواهش دار

بشدت  بیهوده تلف کردن برداشت به که فقدانی فقدان، از برداشتی صورت به –از دست دادنشان را لغو می کند 

  نزدیک تر است. 

به دال و تکرار چیزي است که الکان را به ارجاع به برداشت ترمودینامیک انتروپی، و وسواس  jouissanceوصل 

(compulsion) ار هدایت کرد. همان طور که فروید پیشنهاد کرده، تکرار معرف انتروپی است، یک از دست تکر

دادن انرژي در حرکت رانش به طرف ارضاء شدن. و هدف تکرار هم خود ِ خوش آیندي است و هم مسدود 

است، و ارضاء رانش است. هر تکراري کمتر از آن چیزي خواهد بود که در صدد تکرارش  آهسته کردنکردن یا 

فروید "با این از دست دادن، یک از دست دادن خوش ایندي هم همراه خواهد بود. همان طور که الکان می گوید، 

اما این از دست دادن  61"وجود دارد. jouissance از کاهشی تکرار در –بر این از دست دادن پافشاري می کرد 

است، مازادي بی فایده، در این جا خیلی شبیه  کردنبیهوده تلف ، یا چیز گم شده اي نیست. فقدانخوش آیندي 

  به چیزي که باید به دال کردن اضافه شود و روي آن به همین طریق حساب کرد. 

رابطه اي که الکان بین سوژه و از دست دادن شرح می دهد، که طی آن سوژه سوژه ي از دست دادن است، 

که ماالبو می گوید مشخص کننده  "ن فرض مقدم آن استتکوین هویت با از دست دادن بعنوا"شباهت زیادي با 

ي این زخمی هاي تازه است. یه عبارتی دیگر، وقتی که الکان اصرار دارد که اضطراب واکنشی به از دست دادن 

، منظورش "فقدان در ظهورش شکست می خورد"یک اوبژه نیست بلکه چیزي است که وقتی سربرمی آورد که 

دادن مادر یا اوبژه ي دیگر نیست که سرچشمه ي اضطراب روان نژندي است اضطراب  این است که این از دست

بلکه، الکان به ما فقدان یا از دست دادنی را معرفی می  62هم شاخص فقدانی نیست که باید به طریقی چاره شود.

 منجر که است چیزي -نمادین وامر "امرواقعی"بین فاصله غیاب –کند که حالت ظهور سوژه است. نبود فقدان 

 احساسی بلکه نیست اوبژه دادن دست از به واکنشی اضطراب الکان، براي. شود می نژندي روان اضطراب به

ر می شود که دگري خیلی نزدیک است و نظم نمادي کردن (جابجا کردن و جانشین کردن) ظاه وقتی که است

  در خطر ناپدید شدن هستند.

مسئله ي مجزا یا منحصراً یک شرح جزئیات موضعی از نظریه اش پس، براي الکان، مسئله ي اضطراب یک 

نیست، بلکه همان طور که نشان داده ام، منجر به انعکاسی در باره ي مقام ایگو، در فراسوي اصل لذت، و لذت 

عجیب دردناکی است که ما وقتی جستجو می کنیم که آهسته آهسته به سبک خودمان می میریم. براي الکان، 
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 "آگاهی – ادراك" سیستم به "بینانه واقع اضطراب" مورد مانند چه،( نیست "مانند – فکر"ک فرآیند اضطراب ی

ک تضاد ناآگاه، مانند مورد اضطراب روان نژندي، به آن متصل نباشد)؛ بلکه او ی شدن فعال مانند یا، باشد، متصل

ی توان آنها را با یکپارچگی خیالی بدن اضطراب را به مثابه لبریز شدن تهییجات داخلی در نظر می گیرد که نم

 jouissanceمحدود نگهداشت. اگر میل به بدن سرزندگی داده و امکانات آنرا ساختار بدهد، چنین لبریز شدن 

موضوع ناپیوستگی بین ي وظیفه ي کامالً متفاوتی دارد. تضاد در اضطراب یک موضوع آگاه یا ناآگاه نیست بلکه 

  است.  د امر خیالی بدنشواقعیت ارگانیسم و اتحا

و در این جا من خودم را در موافقت با زیزك می بینم، که بحث می کند که چیزي که ماالبو با ایده اش در مورد 

سابژکتیویتی بعد از آسیب به آن اشاره می کند، دقیقاً همان چیزي است که در خوانش الکانی، سوژه است. همان 

گونه اي، بازمانده ي مرگ خودش است، پوست ه اي است که بعد از  سوژه ي این"طور که زیزك می گوید، 

است، بازمانده ي  ’سوژه ي ثانوي‘محرومیت از ماهیتش باقی می ماند . . . براي الکان، سوژه به این گونه یک 

ه سوژ "سوژه ي از دست رفته،"بنابراین، در حالی که توصیف آمرانه ي ماالبو از  63"رسمی از دست رفتن ذاتش.

اي که به طریق آسیب یا صدمه ي مغزي، از ترور تا تجاوز جنسی تا ضایعه ي مغزي، خودش را گم کرده، یک 

سوژه ي رادیکال و تازه اي است، احتماالً موردي نیست که تمامی چهارچوب روانکاوي، رژیم جنسیتی که معنی 

  جانشین شود.یا مفهوم اتفاقات روانی را تعیین می کند، باید با یک سوژه ي عصبی 

فرم گیري مرگ در زندگی، و تولید نمایه هاي منفردي که فقط در درون انفصال "در واقع، ماالبو اصرار دارد که 

هستند را نمی توان در چهارچوب روانکاوي اي شرح داد طوري  "نمودار رانش مرگ"و  "از هستی وجود داشته

 64ده است که همیشه توسط الکان ارائه شده است. که خودش را در چهارچوبی بیان می کند که همان چیزي ش

یک انسان "وقتی که ادعا می کرد  "اسپینوزا درست می گفت"وقتی که ماالبو با آنتونیو داماسیو بحث می کند که 

نکته اي را به یاد می آورد که الکان به خوبی در سمینار اخالقیات  "می تواند بمیرد قبل از این که مرده باشد

مرده "نشان می دهد که بین مرده و زنده کسانی هستند که  (Antigone)ارائه داده است، که آنتیگان (اتیکس) 

وصف می کند.  65"بین دو مرگ"هستند نه مرده اند و نه زنده. این حیطه اي است که الکان به مثابه  "ي متحرك

زندگی اجتماعیش پا بیرون می می کند طریقی است که او با خونسردي از  "غیرطبیعی"چیزي که آنتیگان را 

فراسوي اصل "گذارد، به خارج از هر زندگی قانونی یا نمادي، و به طرف خود مرگ. در این راه، او به تمام معنی 

  عمل می کند.  "لذت

 

  

  نتیجه گیري
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به دالئل من این مقاله را با این ادعا آغاز کردم که کمک کترین ماالبو به مباحثه ي بین روانکاوي و علم اعصاب 

روان و  "مادیت"زیادي کمک قاطعانه اي است، ولی من به طریقی تمرکز خواهم کرد که سؤالی در باره ي 

در واژه  "تازه زحمی شده ها"احتمال تفکر در باره ي تخریب سابژکتیویتی (ذهنیت) اي پیش می کشد که او در 

که نشان داده باشم که، در حالی که مادیت روان هائی غیر از واژه هاي روانکاوي مشاهده می کند. من امیدوارم 

آسیب با اتیولوژي عصبی  "اتیولوژي جنسیت ِ"براي خوانندگان روانکاوي همیشه زیر سؤال بوده، جانشین کردن 

که نمی تواند  "بد"سؤال را به پایان نمی رساند. همان طور که ماالبو به خوبی مطلع است، براي جدا کردن فروید 

که قادرست به تخریب رانش فکر کند، حتی اگر نمی تواند نموداري  "خوب"ز فکر کند از فروید به مادیت مغ

 بازي نقش روانکاوي هاي شرح در همیشه که است "تن دو"براي آن پیدا کند، همان بازي کردن در مسئله ي 

 بود، تن اولین کشتن "فروید به برگشت" در الکان بزرگ دستاورد که اند کرده پیشنهاد مفسران بعضی. کنند می

البو این سؤال را ما اگر اما،. کند جانشین گرفته شکل – دال تنی از تصور با را آن تا ماتریالی، یا "طبیعی" تن

پرسیده است که آیا روانکاوي قادر است به تخریب فرم خود سابژکتیویتی فکر کند (و آن را مورد درخواست می 

داده باشم، یک رسم روانکاوي دیگري وجود دارد که روش هاي آن در مورد  یابد)، آن طور که من امیدوارم نشان

  مسئله ي تخریب سابژکتیویتی محتاج برگشت به علم اعصاب نیست.

 و ژئوپولیتیکی اتفاقات یا "تصادفات"در همان حال، توصیف ماالبو از خشونت هاي تازه که تمایز بین   

 هاي فرم باشید، مایل اگر یا – سابژکتیو انتظار معاصر هاي فرم از او توصیف و کنند می محو را شناسی زیست

آنها بنظر می رسد چیزي براي انجام دادن نمانده، کامالً  در که بودن تهی و اشباع هاي واژه در – اضطراب معاصر

چیزي  قانع کننده اند. واژه اي که من گفتم براي جدا کردن سنت روانکاوي اي قطعی است که بر اساس آن ماالبو

عمداً از برداشت مارکس از این  - plus- de- jouissance –را برداشت می کند که از آن اجتناب می کند 

 "به کار گمارده شده"موضوع حاصل شده است. منطقی که که بر اساس آن مازادي شبیه به این مصادره شده و 

ندي اي است که الکان پیشنهاد کرد دقیقاً همان منطق خوش آی –در خدمت معنی دادن و در خدمت منفعت  –

که مبتالبه سرمایه داري اي است که ما را به مثابه موجوداتی تولید می کند با مغزهائی ناتوان براي هر بودنی غیر 

  از ارتجاعی (االستیک) بودن.
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دفاع از تزي ادامه می دهم که امروزه تنها مسیر معتبر فلسفی در شرح  من به"آن طور که او (ماالبو) می گوید، 

جزئیات ماتریالیسم نوئی است که دقیقاً در نظر گرفتن کمترین جدائی، نه تنها بین مغز و فکر، بلکه بین مغز و 

، جدیدي استفلسفه ي روح ناآگاه را رد خواهد کرد. لذا چنان ماتریالیسمی است که، به عنوان زیربنا براي یک 

است که کامالً در  (axiological)که تعیین کننده ي تعریف من از مغزي بودن به عنوان اصل ارزش شناسی اي 

-Malabou, New Wounded, 211 "واژه هاي شکل گیري و شکل زدائی ارتباطات عصبی بیان می شود.

12; Malabou, Les nouweaux blessés , 342.  

 Malabou, Future of Hegel, You Be My Body, What Shouldجوع کنید: براي مثال، به این ها ر

We Do, Plasticity and the Dusk, Changing Difference.  
Malabou, What Should We Do, 12  

. حس ها و خوش آیندي هاي انسانهاي دیگر به تملک خود ِ من در آمده اند "همان طور که مارکس می گوید، 

براین، غیر از این عضوهاي مستقیم، عضوهاي اجتماعی به فرم اجتماع رشد می کنند؛ لذا، براي مثال، فعالیت بنا

در رابطه ي مستقیم با دیگران، و غیره به عضوي براي بیان زندگی خود من، و راهی براي تملک زندگی انسان 

انسان ارضاء  -از چشم ناپخته ي غیر تبدیل شده است. آشکار است که چشم انسان خودش را در راهی متفاوت 

 .Marx, “Manuscripts of 1844,”74 "می کند؛ گوش انسان متفاوت از گوش ناپخته، و غیره.

Marx, “Manuscripts of 1844,”75. 
Malabou, What Should We Do,78  

Malabou, New Wounded; Malabou, Les nouweaux blessés , ي  . در بعضی موارد من شماره

صفحه را براي هر دو نقل قول فرانسوي و انگلیسی در اختیار می گذارم، مخصوصاً جائی که بنظرم می رسد که 

 دگرگونی مختصري در معنی کردن از فرانسه به انگلیسی وجود دارد.

Malabou, New Wounded, 214/346  ." که قربانی آسیب در تملک دوباره ي نمادي اتفاق مخرب به

امالً ناتوان است؛ که دژخیم ها در کاري که انجام می دهند شریک جرم نیستند (به خونسردي قاتالن هر طریقی، ک

 "زنجیره اي می توان فکر کرد) و لذا مسئول نیستند.



5فصل   

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ١٣٨         

 

 Malabou, “Subjectivity,” ،هیچ کس نمی تواند مغز خودش را حس کند؛ و نه می  ". ماالبو می گوید

سخن گفتنش را بشنود، و نه سخن گفتن خودش را در درون آن بشنود . . .  تواند در باره ي آن صحبت کند،

درون نفس باطنی خودم مغز من هرگز ظاهر نمی شود. مغز خودش را در همان محل حضورش به خودش غایب 

 , Malabou, New Wounded, 42-43; Malabou, Les nouweaux blessés, 85 "می کند.

Les nouweaux blessés, 235 ر کتاب دŽižek, End of Time, 301 .به آن ارجاع شده است 

Malabou, New Wounded, 11-12  
Malabou, Future of Hegel, 192  
Malabou, Future of Hegel, 293  

Malabou, New Wounded, 10-11  :" ،رفتار سوژه اي که قربانی آسیبی است که با سوء رفتار، جنگ

سوء استفاده ي جنسی پیوند خورده شباهت چشمگیري با سوژه هائی دارد که حمالت تروریستی، اسارت، یا 

. خواند " سیاسی – اجتماعی آسیبهاي"مبتال به آسیب مغزي شده اند. ممکن است که بتوان این آسیب ها را 

. دان شده آنها موجب اي رابطه هاي خشونت که کرد بندي گروه را آسیبهائی تمامی باید کلی، ي واژه این تحت

یاسی را از هم جدا می سازد بطور روز س – اجتماعی هاي آسیب و عضوي هاي آسیب که مرزي امروزه، اما،

احتماالً مهم است که دقت کنیم که ماالبو پیشنهاد کرده است که عنوان انگلیسی براي  "افزونی پرخلل هستند. 

. به مصاحبه "زخمی هاي تازه"باشد تا  "زخم هاي تازه"یا  "آسیب هاي تازه"کار او ممکن است بهتر باشد که 

 مراجعه نمائید. ”Vanhanian, “Conversationي او در 

Malabou, New Wounded, 5  این در فرانسه کمی مؤکدتر است، جائی که ماالبو می گوید ."toute 

herméneutique en est impossible "  (همه ي تفسیرش غیرممکن است)؛Malabou, Les 

nouweaux blessés  

Malabou, New Wounded, 160 .تأکید در اصل 

بیمار نمی تواند تمامی چیزي را که در او سرکوب شده بخاطر بیاورد، و چیزي " "همان طور که فروید می گوید

را که نمی تواند بخاطر بیاورد ممکن است دقیقاً بخش اساسی آن باشد. . . . او مجبور شده است که مواد سرکوب 

ه خاطر کند، بجاي این که. . . آن را بعنوان چیزي متعلق به گذشته ب تکراره صورت تجربیات زمان حال شده را ب

. چنین بازسازي اي که با چنین دقت ناخواسته اي ظهور کرده، همیشه بعنوان سوژه اش، بخش هائی از بیاورد

 Freud, “Pleasure ".دارد اههمر را مشتقاتش و اودیپ، ي عقده از یعنی –زندگی جنسی دوران شیرخوارگی 

Priciple,” 8 
 Žižek, End Time, 293.  

 Malabou, New Wounded, 213/344.  
Malabou, New Wounded, 66  

Malabou, New Wounded, xv; Les nouweaux blessés15  



یانعطاف يهاتیماد  

         ١٣٩  نشر آوای بوف                                                                                                           

 

 Malabou, What Should We Do, 2008, 5.  
Malabou, New Wounded, 48/94  

Malabou, New Wounded, 63.  
Malabou, New Wounded, 63.  

 Malabou, “Psychic Event”, 2010.  

Malabou, New Wounded, 2/24  :" جنسیت (سکسوالیتی) بعنوان برداشتی ظاهر می شود که تعیین کننده

 ؛ تأکید در اصل."ي مفهوم اتفاق در زندگی روانی است

Malabou, New Wounded, 2  

Malabou, New Wounded  ،من به خودم اجازه می دهم که "ماالبو کتاب را با این گفته شروع می کند که

. امیدم این است که چنین الل بازي اي (بربریت) بعنوان  (cerebrality) مغزي بودن "یک واژه را اختراع کنم

 1؛ "نشانه ي یک مفهوم مقبول افتد

Malabou, “Psychic Event.”  
Malabou, New Wounded, 214 
Malabou, New Wounded, 140  

Malabou, New Wounded, 140-141.  
Malabou, New Wounded, 180.  
Malabou, New Wounded, 188.  

Malabou, New Wounded, 1.  
 Freud, “Inhibitions,” 77-175 

. Freud, “Inhibitions,” 57 
Freud, “Inhibitions,” 130 

Freud, “Pleasure Principle”  
Freud, “Pleasure Principle” 15-17  

 Lacan, Other Side, 18  
 Freud, Ego and the Id, 26. 

Freud, “Pleasure Priciple” 188  

 jouissanceاین گذرگاه . . . این دانش اعقابی . . . این گذرگاه به سمت مرگ چیزي نیست غیر از آن چه که 

 Lacan, Other Side, 18 "خوانده شده است.

Žižek, End Time ,304  
Malabou, New Wounded , 169 
Malabou, New Wounded,169  

 Johnston, “Weakness of Nature,” 160. 
Malabou, New Wounded, 191.  

189 Malabou, New Wounded, 
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 Malabou, New Wounded, 20, 214 تأکید از من است. 

یک ارضاء شدید ِ ایگو (ضمیر آگاه)) بود. این نوع  منظور داشت Genussآن چه که فروید با استفاده از واژه ي  

ي مطلوب بصورتی آن قدر کامل تجربه می کند  ارضاء وقتی اتفاق می افتد که سوژه رابطه ي آن را با یک اوبژه

که ایگو (ضمیر آگاه)) بطور اساسی ناپدید شده و با اوبژه یکی می شود. لذا، بر فقدان اوبژه ي سوژه آنقدر غلبه 

می شود که خود ایگو (ضمیر آگاه)) ناپدید می شود. الکان در سمینارهاي ابتدائیش با این تناقض از طریق تقسیم 

تخیلی، نمادي، و واقعی کار کرده، و پیشنهاد می کند که سوژه ممکن است فقط در سطوح تخیلی، و  سه گانه ي

نمادي به این نوع سرخوشی برسد. سوژه می تواند تمامی فقدان را فقط یا با بدشناختی (تخیلی) آن یا با سرکوب 

. یابد می ادامه واقعیت سطح در – است سابژکتیویتی خود ي دهنده شکل که –(نمادي) آن لغو کند، اما فقدان 

بخصوص آن طور که در سمینار هفدهم  "،”jouissance معنی در موضع تغییر دهم، می نشان من که طور همان

 jouissanceبیان شده، بر ماهیت طریقی لوال شده است که، در مفهومی، سوژه، خودش را از طریق تجربه ي 

 در وضع واقعی معنی می دهد. jouissanceتباه کرده، و مخصوصاً، آن چه که 

 Freud, Three Contributions.  
Freud, Three Contributions.  

 Freud, “Pleasure Principle,” 62.  
 Evans, Lacanian Psychoanalysis, 95.  

Žižek, End Time ,304  
 Malabou, “Plasticity and Elasticity,” 78. 

 Malabou, “Plasticity and Elasticity,” 78. Weber, Return to Freud, 159.  
Žižek, End Time ,304. 

Malabou, New Wounded, 199.   
 Lacan, Ethics of Psychoanalysis, 270-85. , 
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 6فصل 

  

  : انعطاف پذیري، انتشار، و (سراب) انقالب"عجبا"

  

  سیلوانا کاروتنوتا

  

  

که من مطمئن نیستم که بیش از . . این کلمات به یک زبان خاصی تعلق دارند، از این ها نمی دانم .  من بیش 

ها بتوانم آن را بفهمم . . . براي این که به کسی اجازه ي فهمیدن داده شود، در این زبان خاص، نافهمی خود این

ص، از بیش از من، یک بی ذکاوتی خاص افزاینده و سرسختی، دقیقاً در باره ي این سرسختی، از یک زبان خا

  یک زبان خاص، احتماالً، در تقاطع یونانی و دیگري ان، چه عجب . . 

  ژاك دریدا

 

  

خواهم کرد: تأکیدي  1"کنجکاوي"من در صفحات آینده در مورد ویژگی هاي مهمترین تفکر دوگانه ي معاصر 

هگل توسط  "تحقیر"ز بعد ا 2مقاومت ساختارشکنی به تفکر دیالکتیکی.در  بر بازگشتی به فلسفه ي هگلی و

، این فیلسوف فرانسوي کترین ماالبوست که این روزها ارزش مجدد سیستم (Judith Butler)جودیت باتلر 

) The Future of آینده ي هگلماالبو را در کتاب  "برگشت"من مبداء  3تفکرات هگلی را تفسیر می کند.

Hegel) ه بعداً با مقدمه اي توسط ژاك دریدا، تحت عنوان مطالعه کرده ام، که در اصل تز دکتراي او بوده، ک

  به چاپ رسیده است.  (A Time for Farewells) "زمانی براي بدرود ها"

ارتباط بین کترین ماالبو و ژاك دریدا با نظارت دریدا در تحقیقات ماالبو در این کار شروع شده است، ارتباطی 

دامه یافته، و به مقاله هاي گوناگونی برمی گردد که ماالبو ا ) (Counterpath مسیر مخالفکه بعداً در کتاب 

 4تمرکز کرده است.  "نوشتار"منتقدانه با ساختارشکنی مداخله می کند، بخصوص وقتی که بر پافشاري دریدا بر 

 و گرگ"ماالبو مدعی است که ساختارشکنی امروزه یک افول قطعی را تجربه می کند؛ نوشتن خودش را در 

 باید ما. نیست ما ي زمانه ي مشخصه دیگر ي گرافمه کند؛ می بندي نقش "مرگ" یا "روشن، و یکتار" "میش،

انعطاف یافته "یالکتیک در فرم د ي باره در – شایسته و واقعی ي "فلسفه" یک به ماالبو، ي گفته طبق – تفکر به
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هگل و کالً آینده. دریدا،  "ینده يآ "هگل و  "در"آینده ي فلسفه است، آینده  "انعطاف پذیري"آن برگردیم:  "ي

به نوبه ي خودش، صحنه ي فلسفه را کامالً با این آگاهی در باره ي الزام تفکر و ممارست در ساختارشکنی در 

وجود  "پساساختارشکنی"آینده اي که خواهد آمد، ترك کرده است. او در اواخر حرفه اش، مصرانه می پرسد، آیا 

محتاج بازیابی هستی شناسی خواهد بود؟ آیا الزم است که بر مرگ دیالکتیک آن طور  دارد؟ آیا گذار زمانه ي ما

که در تواریخ فرهنگ ها، سیاست، و مؤسسات ثبت شده و آن طور که توسط سیستم هگلی در تعهدش به دانش 

 فلسفی سؤال سیستم این ساختارشکنی،آیا آمدِ – خواهد –آیا در آینده ي  5مطلق جانبداري شده، پافشاري کنیم؟

 به کسی چه" یا "کند؟ می بازپرسی را کسی چه کسی چه" یعنی – کردن سؤال حق و – "چیست؟ آن" یعنی –

نی شود و، تا در این کار، نداي دیگري را که ساختارشک تا داشت نخواهد وجود - کند؟ می بازپرسی دلیلی چه

 رابطه قطع تعبیر و تصاحب، داشت، چشم کمیتحا حق هر با – بیاید که وقتی و اگر تا –خواهد آمد سر دهد، 

 فشار" و "جانشینی" کنترول در تاریخ نظم از و فلسفی تفکر) سیستمِ( گراي مطلق تظاهرات تمامی از و کرده

  ؟"شود آزاد آن "قانون

نوشته ي ارئه شده در این جا در چنین سرگشتگی هاي ساختارشکنی سهیم است. اگر حقیقت داشته باشد که 

 دنیاي یعنی –خصیصه اي است که زمانه ي ما بر آن غلبه کرده، با این وجود هنوز هم در یک سیستمی نوشتن 

مطرح است، که نوشته ها در آن ادامه داشته و و براي زمانهائی ادامه خواهد یافت  – graphosphere ها نوشته

سیش بر زمان حال و آینده را بنویسد. بازتاب فلسفی و سیا "بقاء"یا  "انتشار"که باید تعریف شوند، تا این که 

مفرط آن دو ویژگی اي هستند که من در نظر دارم با مداخله در این گفتمان  "انتشار ي"دیالکتیک و  "برگشت"

ظهر نویسی کنم. این ها بازنمود دو تفسیر از سابژکتیویتی، و دو برداشت از انرژي کلیدي اي هستند که آنها را 

در مقابل نظامبندي فلسفی را ارائه می دهند. این ها فرض هائی هستند که، در بازتابهاي  حمایت کرده، و دو موضع

و بطور متفاوتی، در  "work of negativeکار منفی یا سلبی "انجام شده توسط ماالبو، و توجه او در باره ي 

 Learning toزیست یادگیري این که سرانجام چگونه باید کارهاي دریدا، و تصدیق الیتناهی زندگی (کتاب

live Finally  ین دو فرضیه  6بود) را شامل می شوند.  2004) که آخرین مداخله ي او قبل از مرگش در سال

، از طرف دیگر است، "خندیدن"از یک طرف، و  "سوکواري انعطاف پذیري"که در باره ي  تأکیدي بدنبال دارند

متفاوتی شعله ور  7"دمسازي"که چگونه فرارسیدنش را با که از مرگ پرهیز نمی کند بلکه می داند  "خندیدنی"

کند. در یک مورد، در هسته ي محفل فلسفی، ترجمه ي دیالکتیک به انعطاف پذیري ظاهر می شود؛ در مورد 

مترجم: اصطالح مربوط  kenosis ( "تخلیه شدن"دیگر، انتشار دقیقاً به نقد دیالکتیک عالقه دارد. در یک مورد، 

یا تسلیم عیسی طی به صلیب کشیدنش است) سرنوشت هائی از انعطاف پذیري را فرض می گیرد،  به تهی شدن

  در مورد دیگر، تآکیدي بر نفش غیرقابل کنترول نقش هاي پس مانده ها وجود دارد.
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انعطاف پذیري به هگل و مقاومت  "برگشت": مقابله بین  "بقایا(پس مانده ها) هرگز بر شکل رسوخ نمی کنند"

از  "ابتکارش"اي قالب بندي شده اند. کترین ماالبو  "برنامه"و یک  "پروژه"تارشکنی در این جا در یک ساخ

 -دگر"انعطاف پذیري در هگل را با عبور دادن مفهوم آن بین فلسفه ي قاره اي و علوم غربی، و با تصمیمی براي 

 انعطاف -) 221( "گسترش" یک – نفع به او تفکرات انرژي "گسیل". برد می پیش فلسفه، سیستم خود "دیسی

 "دگردیسیِ " و) پالستیک( "شدن منفجر" "سازي، باز" فرم، "دادن و گرفتن " از آن ي شده مستقر معنی در پذیري

بنظر می رسد که مداخله هاي  8به انجام رسیده، و خودش را ابهام زدائی می کند.  شده، داده جهت سیستم، همان

 انعطاف سوکواري" آور، مرگ ي مقابله این در دهد؛ قرار "مرگش"گر در معرض کلیدي او فلسفه را بار دی

م سنت و ه است قادر که فرآیندي – دهد می ارائه فلسفه به تعریفی – خود متحرك و سیّال فرآیند یک "پذیري

 "بدونِ "ه (هم تغییر را جذب، تصاحب، ادغام، و در همان حال متحد کند. این فرآیندها داللت ضمنی بر عمل تخلی

 9کار فلسفی کنیم) "بدون تفاوت"و  "بدون هویت"یک واژه ي کلیدي براي ماالبوست، که اصرار دارد که ما باید 

مراسم شکرگزاري مسیحیان با خوردن نان و شراب به معناي نمادي جسم و  Eucharistو شکرگزاري (مترجم: 

ماالبو می خواهد بگوید که این امر  10شن می گیرند.خون عیسی) دارد که همراه هم بیانیه ي نهائی فلسفه را ج

 - ي بخشیده تحقق و کرده اعالم خواسته، یعنی –" "متواضع"داللت ضمنی بر آینده بینی خودبخود تفکري، و 

 شود می ظاهر ساختارشکنی ممارست مرکز در که چه آن دریدا براي اما،. دارد هگلی "ذیريپ انعطاف خوانش

 – انداختن تأخیر و پیوستگی، - نا کردن، جا به جا یعنی –"تعویق" بلکه نیست فلسفه سیستم "دیسی – دگر"

منتقل کند.  "دیگري جاي" به را آنها ي یافته بقاء شبح و حیاتی تصدیقات موارد تمامی تواند می که است آن

انده بدل به یک پیش بدون هیچ گونه نیت پیشین یا پسین الزام سیاسی ساختارشکنی میراثی که از دریدا باقی م

نویس می شود هنگامی که ایجاد می شود و ماندگاري نوشتار همراه با یک محور مقاومت تاریخ ماندگارش رقم 

  می خورد. . 

را که دریدا  (Paper or Me) "کاغذ یا من"مصاحبه ي  "انعطاف پذیرانه"با نگاه من در این جا سعی می کنم 

انجام داد با گره گشائی بعضی از هسته هاي مورد توجه آن  Les Cahiers de Mẻdiologieبا  1997در سال 

براي دریدا زمان همین حاالست و آینده را  11ناممکنی که با انعطاف پذیري ماالبو دارند،بخوانم.با امر  در ارتباط

 12می کند.را نفی  "رخدادش"یا  "ظهورش"نمی توان انتظار داشت چون که محاسبه وعده هایش را و، در نتیجه، 

در همان  "زلزله ي مهیب"، چیزي که ما شاهد هستیم یک سوژه –ماده فراسوي هر پیشرفت انعطافیِ  "اکنون،"

است که با خودِ نوشتن به انجام رسیده است. در پیامد تکنولوژي  (Subjectendness) "سابژکت شدن"سیستم 

 دریدا( احساسات یا اثرات بعضی برانگیختن به ،معاصرش "نشینی عقب" در نوشتن، "قانونِ نیروي"پیشرفته اش، 

 تلفیق -است سؤال همان "اي نمونه" جا دراین و – نمونه براي. دهد می ادامه) کند می صحبت "ها نشانه" از
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موجب تبعیض جهانی نسبت به کسانی می شود که از پارامترهاي شناسائی کردن  "اصل کاغذ" ي اقتدارگرایانه

امروزه این  "بی کاغذها."نیستند:  "کاغذ"هیچ مدرکی روي  "پایه ي"سانی که صاحب آن پیروي نمی کنند، ک

ي دستور کار سیاسی ظاهر شده (در این جا واژه استعاره اي نیست بلکه داللت ضمنی  "صحنه"جمع آواره در 

 خوش "واقعی" ، و الزاماً مدعی اشکال13)دارد ها گفتمان و الزامی هاي مقابله واقعی - تئاتري –بر صحنه ي 

 پایه بی براي برنامه یک" دیگر، عبارتی به – کلمات شایع بودن نشانگر و اشتراکی، تعهدات هاي فعالیت آیندي،

  .هستند - "ها

را درون فلسفه ها و ممارست هاي تفکر  "کنجکاویم": من "برنامه ي بی اساس ها،"/  "پروژه انعطاف پذیري"

در حال  "پالستیکی"هنر "اصري نتیجه گیري می کنم که به نحو احسن در انتقادي امروزي با ارجاع به کار مع

مجسمه هاي هنرمند فراملّی زلیخا بوعبدهللا. من بخودم اجازه می دهم تا در کار او کنجکاو شوم "انجام است: 

به انعطاف پذیري اي است، که  "بازگشت"چون که بنظر می رسد که محصول مختصر اما قدرتمندش نشانه ي 

 "پاشیدگی "یا  "دیسی -دگر"پافشاري بر بعضی فرضیات ساختارشکنی صحه گزاري شده است. فراسوي هر  با

شهوت "فرهنگی امر ؛ مخصوصاً توجه هنریش بر"عدول کند "از سیستم، زلیخا بو عبداهللا تصمیم گرفته است که 

eros " ،مرگ و / یا زندگی نقش نگرفته  متمرکز شده است. تجارب او با هیچ دیالکتیکی از نفی و / یا تصدیق

کامل دیگري توجیه شده است، که در جابجا شدن هاي جغرافیائی و هویتی تجربه شده  "تولد"اند ؛ بلکه بعنوان 

انعطاف پذیري و ساختار شکنی رنگ گرفته است. هنر زلیخا بو  "نرمِ "و با تخطی هاي کودکانه، بچه گانه، و 

از نوشته هاي کنایه دار، قادر می شود  "فورانی"می کند، وبا به عمل آوردن  "شیرین"عبداهللا پرده ي نمایش را 

تا به سطح فرم هایش رسوخ کند. این ارائه ي متناقض نماي فلسفه ي انعطاف پذیري است که نشانگر تولد 

 ممکن 8 چشم یک تالئلو شوند، می اعمال کارهایش زمینه بر که "هائی سوراخ" از: است "مجال و فرصت"

                                                           
  مترجم: از کارهاي زلیخا بو عبداهللا ٨
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 تمثال حقیقت، در. هستیم دیگر تاریخ یک جدید، ي زمانه یک رسیدن گر مشاهده ما که کند ایجاد را باوري تاس

که عنوان و محتواي یکی از  Mirage  9 میراژ مثال براي – کند می ایجاد "سراب" منحصراً شده عبور سطح

 "خدا مرده است،"این جا جمله ي هگلی کارهاي اخیر زلیخا بوعبداهللا از انقالب هاي در جریان اعراب است. در 

را بخاطر می  "مرگ دیگري"و مقاومت دریدا در مقابل خاکستر آنها  "نوشتن مرده است،"عقیده ي ماالبو که 

را زیر سؤال می برد؛ جواب  "مارکس مرده است"هنر زلیخا بو عبداهللا مرتب صحت  "مارکس مرده است."آورد: 

تاریخ واکنش نشان خواهد داد، بدون چشم داشتی یا  "آشفتگی"خواهد آمد به  او این است که فقط آینده اي که

حسابگري اي، زندگی را در رفتارهاي اشتراکی تأئید کرده و با آغوش باز منتظر قول هاي دیگري می ماند، 

  . ساختار شکنی. .  "برنامه ي "انعطاف پذیري یا  "پروژه "فراسوي هر  "به دست نیاوردنی"و  "نامعلوم"

-------------------------------------------------  

  

  

  انعطاف پذیري "برنامه ي":  "خدا مرده است"

بوده، آیا می  ثر یک تصاوف مرده است؟ اگر با تصادف. . . اگر خدا مرده است، آیا یک تصادف است؟ آیا او در ا

 پیش( حس این رد توانسته می یا خواسته می او آیا نه؟ یا –توانسته آن را ببیند، و ببیند که در حال آمدن است 

(آنچه) که  دیدن"ري اي را ببیند که با این اصطالح پذی انعطاف) بودن غیرمنتظره( دیگر حس این در یا) نگري

 رويِ آینده ي پیشِ "دیدن (آنچه) که می آید "عجین است؟ اگر این تصادف الزامی شود، گفته ي  " می آید

ن، بدرود نوعی از مشیت الهی یا نجات خواهد بود . . . : بس است غافلگیري انفجاري، بس است اجازه ي آمد

 نباید آیا – باشد هماند باقی آمدن ايبر هم هنوز شدن خدا خود و –آینده! براي این که آینده آینده اي داشته باشد 

ر قابل تصرفی تصادفی باشد؟ مطلقاً غیرقابل پیش بینی و هرگز غی مطلقاً باشد، افتاده اتفاق هرگز اگر مرگش،

همه، توسط خود  مجدد، براي همیشه غیرقابل الزامی کردن، حتی نه با عمل سوکواري بی پایان، حتی نه، باالتر از

ر دستانش دن این که هرگز آمدنش را دیده باشد، اجازه داده باشد که یک بمب الیتناهی خدا؟ خدائی که، بدو

 وهرجمنفجر شود، خدائی که با یک تصادف العالج مرده، مأیوس از هر رستگاري یا نجاتی، بدون این که 

اید چیزي بگر را استخراج کند، بدون هیچ عمل سوکواري اي و بدون هیچ امکان برگشت یا استردادي، ا استهالك

هد آمد، حتی به نام آینده وجود داشته باشد، آیا وضع آینده این خواهد بود ؟ بهترین وضع براي چیزي که خوا

  14خدائی دیگر، یک خداي مطلقاً دیگري؟

                                                           
 

  مترجم: تابلوي سه قطعه اي میراژ (در متن، شرح بیشتري داده خواهد شد).  ٩
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ظاهر می شود تا به: تجدید نظر، بازاندیشی، یا  "پروژه اي"کترین ماالبو در محیط فلسفی معاصر با   

تصمیمش خود نظاممند و دقیق،  "فوران"ز سیستم هگلی، تحقق بخشد. تأکید، نیرو، و ا "متفاوت"تفکري 

در فلسفه ي هگلی دفاع کرده، آنرا  "انعطاف پذیري"استراتژیک و شماتیک است: ماالبو از عنصر حاشیه ايِ 

 زمان در هگل از - به برگشت الزام –بعنوان عنصر جامعی از کل ترجمه می کند که، قادر است مفهوم متفاوتی 

 مجسمه ویژگی آن بعنوان هگل توسط پذیري انعطاف حقیقت در. دهد ارائه آینده در او سیستم پروژه براي و حال

کارکرد  با و داده، چهره خودش به انسان که شود می ظاهر وقتی "روح روي پیش" در که شد مرجع یونانی سازي

 تعیینی – خود و درکیش، خود از "درونش،" ريساختا شناسی آسیب از را او که شود می حمایت "عادت

 پویائی که الزمی نیروي شود، می دیالکتیک میعان به تبدیل "پذیري انعطاف" ماالبو، براي. سازد می آزاد تاریخیش

کند که خودش هست، در مقابله ي شکل دهنده اي با  می انفعال و فعل نفی با انسان، آن با که کند می برپا را اي

 که ساختاري کند، می منعکس انسان درکی – خود در را خودش که اي دیگري هست جهان در که يا "دیگري"

 بصورت – پذیري انعطاف و دیالکتیکی، بطور –را خودش چگونه که داند می و کرده "بینی پیش" را ناهمگونی

براي هگل، به جلو به سمت وضعیت جدیدي از وجود سوق دهد.  "فوران"خ، تاری پیشروي پیشرفت، نیروي

چنین دست یابی دیالکتیکی نشانه ي اکتساب نهائی تفکر است؛ براي ماالبو، به معنی آینده نگري انعطاف پذیري 

    15بعنوان آینده در / و آینده ي هگل و براي آینده بطور کلی است.

ی وجود در مرکز تفکر هگلی و بالعکس، در فلسفه ي ماالبو، عالقه ي خاص 16"نفی دیالکتیکی ماده." 

عالقه به بیرون آمدن از ارگانیک بودن حیاتی در  سوژه، – ماده به سوژه –ماده دارد: عالقه به گذار، یا تصعید 

در نوع  "نفی"حرکت پیشرونده اش به طرف تفکر فلسفی، عالقه به عبور از مدرنیته غایت گرائی، و تمرکز بر 

دهنده ي ناتوانی انسان در برافراشتن خودش بعنوان نمونه ي مقدمتاً، نفی، شکل  17انسان (و نباتات و حیوانات). 

درونی اي که می تواند به مرز بیماري زائی ابلهانه (تراکم ناتوانی  "از خود بیگانگی"انواع در می آید، به علت 

غیرقابل  "شکاف"هاي خود شخص) یا به مرز جنون، بیماري روانی یا حضور نامتجانسی برسد که بعنوان یک 

ن در سابژکتیویتی فرض شده است. در سرچشمه ي تاریخی این فرایند، یعنی برهه ي یونانی، عالج چنین درما

و تصاحب نفس خود فرد ارائه می شد که، استمرار و تغییر را اقتباس، تمرین، و ممارست  "عادت"بیگانگی اي، با 

ط نوع خودش می شد. انسان نفی، کرده، موجب توان سازگاري، توان بازسازي، و نادیده انگاري انسان توس

خودش درك می کند، و با میعانی کردن، انعطاف دادن، و بدست آوري  "درون"بیگانگی، و عدم تجانس را 

خصلتی براي شرائط تازه ي هستی، یاد می گیرد که چگونه خودش را در پیشرفت تاریخی، در غلبه یا رهائی 

 "تصاحب" و "آوري بدست"تی چشم براه دگري است، و با ساختار خودش در زمانیت، سکنی دهد. سابژکتیوی

(مترجم: به معنی در بر داشتن)  habereدرکلمه ي یونانی  (habit) "خصلت" شناسی ریشه معنی اگر – آن
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همان پروژه: چگونگی "آینده راهی می سازد:  بطرف و زمان، از "مازادي" در هنگام، از پیش را خودش –باشد 

  ). 130( "وان یک ساختار پیش بینی کننده، و در همین راستا، یک ساختار زمانمندمشخص کردن سوژه بعن

, در این جا توقیف نشده است. ماالبو پروژه اش را با این بینش جلو می برد که "منفی"اما، قدرت   

 خصلت انسان را به قتل می رساند . . . یک نیروي مرگ آور هم هست که، وقتی به هدفش رسید، باعث مرگ"

 "گام"). جهش انعطاف پذیرانه ي انسان به سمت عصري جدید، فرافکنی بعد از مرگ آن:  76( "انسان می شود

 "خدا مرده است"دوم و اساسی اي است که ما با آن از برهه ي یونانی به مدرنیته حرکت می کنیم. در این جا 

ي سابژکتیویتی است. خدا  "پروژه"نشان دهنده ي رسوائی عقالنیت در استقرار پیشرفت، تحول، و پیشرفت 

پیدا می کند، نفی او را  "تجسد"خودش را در تثلیث پدر، پسر و روح القدس تقسیم می کند؛ خدا در عیسی 

درونی می کند؛ سپس خودش را بر روي صلیب قربانی می کند، تا باالخره در روح القدس رستاخیز پیدا کند. این 

ا درد و رنج انسان را به خودش می قبوالند، خودش را در انسان منعطف مسیر الوهیت انعطاف پذیري است: خد

می کند: او از انسان فرم دریافت می کند، با دادن آن به عیسی، کسی که به نوبه ي خودش سرنوشت انسان را در 

 قرار می دهد. شیطانی که "در فاصله ي دوري"تجسد می دهد که فرض نفی، مرگ و فداکاري را  "بازنمودي"

مرگ فداکارانه ي خدا را تعیین می کند بدل به مایه ي اصلی رستاخیز او می شود. اگر خدا خودش را در عیسی 

بازنمود می کند، پس عیسی با تهی شدنش ایجاد می شود (خالی شدن از وجهه هاي الوهیت خدا، چپاول مطلق 

اخیز او را مقرر خواهد کرد) و، حتی با ویژگی هاي الوهیت، که انعطاف پذیرانه رست "بدون"او، پنداشت او از 

بعنوان جذب نهائی خدا توسط باورمندان (که خودشان به خدا  "عشاي ربانی،" "ادغام،"استراتژي بیشتري، در 

تبدیل می شوند) و توسط جمعی فرقه گرا، که می داند چگونه مرگ خدا را تصاحب کند و در این راه، خودش 

  فرافکنی کند.  را به سمت ظهور یک تاریخ جدید

رسیده است، گامی که در گذار، میعان، و تصاحب حد  "پیشروي روح"سوم در  "گام"حاال وقت براي   

و حدود و نفی خویشتن بدست می آورد. اگر تصادفی بودن در اولین لحظه ضروري شود و اگر در لحظه ي دوم 

براي تفکر باز می  سوژه –ماده انسان، ضروري بودن به تصادفی بودن تبدیل شود، حاال، در صحنه ي پیشرفت 

هویت،  "بدون"شود. با شکل دادن جانشینی قطعی گذشته وحال، خودکاري (اتوماتیسم) نظاممند، که می تواند 

تفاوت، و نامتناجسی کار کند، آینده ي صرف و نابش را اعالم می کند: تخیل متعالی، دانش مطلق، پایان تاریخ، 

یونانی و عصر مدرن، عصر جدیدي از انعطاف  شکل گرفتن به مثابه ترکیب عصر و آمدن عصري جدید را. با

پذیري را مستقر می کند. در فرم مطلقش، یعنی فرم سیستم، تکمیل خود تعیینی سوژه اکنون تبدیل به ایده ي 

اي  محتواي فرهنگی در "کنم می فکر من": شود می تفکرکردن - براي – تفکر از مطلق آزادي تفکري، –خود 

 – خود ادراکی، –استقرار می یابد که از تمامی وابستگی ها یا بیگانه شدن ها آزاد شده، و باالخره قادر به خود 
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ذیري به پ انعطاف پروژه آخري، گذار این در. شود می تنظیمی – خود و توزیعی، – خود علیتی، – خود تعیینی،

از تمامی استخراج هاي خشونت بار درونیش  "من"خودش (از روح) می رسد: رخداد جدائی  "محل آسایش"

تا خودش را در خودکاري (اتوماتیسم) تفکراتی قرار دهد. طرح هگلی در مکان ( و زمان) است؛ براي ماالبو، این 

پروژه ي خودش به نفع انعطاف پذیري اعمال وظیفه می کند: ایجاد شرائط استداللی  "سرفصل"طرح بعنوان 

لوع فیلسوفی که باالخره می تواند زبان ویژه ي خودش را شکل دهد، بیان رسمی براي ظهور دانش مطلق و ط

اي که با از فرم انداختن، منفجر کردن، شکل دوباره دادن، و دگردیسی  "انعطاف پذیري"روح، رشته ي خوانش 

  کردن تفکر فلسفی در راستاي ادامه ي مطلق و تغییر آن، فرم دهنده و فرم گیرنده است. 

تفکر هگل، از آینده ي هگل / و آینده در  ازماالبو انتزاعی یا استعاره اي نیست. نیروئی که او گفتمان   

سیستم هگلی، دقیقاً، بطور تاریخی،  "ساختار فراگیر"یا  "رئوس فکري"هگل، و کالً براي آینده فرض می گیرد؛ 

بعد از کتاب اینده ي هگل، ماالبو به  18.و انعطاف پذیر به پروژه ماالبو از نوشتارهاي انعطاف پذیري بر می گردند

شروع به انعکاس آن چیزي می کند که در فیلسوف  "آزمایشات"یا  "گام ها"صورت یک سري از نقل قول ها، 

منجر به یک پایانی،  -است)، که  "نامه ي به سرقت رفته"آلمانی کشف کرده (در حقیقت، چیزي که مانند یک 

 Le changeاین کتاب  19. اوست فلسفی تفصیل بناي زیر که –هائی می شود یک ترکیب بندي، یک بیانیه ي ن

Heidegger. Du fantastique en philosophie (2004)  افکار هایدگر در باره ي تخیل را در

 : :Plasticity at the Dusk of Writingانعطاف پذیري انعطاف پذیر می کند. در کتاب  "دگردیسی"

Dialectics, Destruction, Deconstruction (2010)  نویسه بعنوان پایان  "مرگ"یا  "پایان"ماالبو از

. ماالبو در "پیش بینی می کند"دفاع می کند که ظهور انعطاف پذیري را بعنوان آینده ي تفکر تاریخی  عصري

 "ديقابلیت بازنمو"بطرف علوم اعصاب،  ، در تحرك مبهمیQue faire de notre cerveau? (2004)کتاب 

 Lesسیناپس هاي مغزي را اتخاذ می کند تا آزادي انعطاف پذیر خود مغز را آینده نگري کند. در کتاب 

nouveaux blessés: De Freud à la neurologie, penser les traumatismes 

contemporains (2007)از ، تخلیه ي الهامی هگلی نمونه اش را در بیماران آلزهایمري، در تهی بودن کامل ،

به جهان،  "انسانی زیادي انسان "دست رفتن مطلق حافظه، ضربه هاي مغزي، پدیده هاي دردناك، و بی تفاوتی 

ماالبو  The Eternal Return and the Phantom of Difference” (2010)“پیدا می کند. در نوشته ي 

برعلیه هر اصل  در نیچه را، "شت ابديبازگ"مداخله ي ژیل دولوژ و ژاك دریدا در مورد  با خوانش انعطاف پذیر

در فرادید خود تفاوت  "بدون"هویت و  "بدون"تفاوتی بررسی کرده، آینده ي فلسفه را در یل وظیفه ي تفکر 

   قرار می دهد.



یانعطاف يهاتیماد  

         ١٤٩  نشر آوای بوف                                                                                                           

 

اما خوانش نیچه چه چیزي را بدست خواهد داد اگر از چرخه ي تفاوت نیچه اي به عنوان سرنخی   

ین سؤال من این نوشته را به پایان می رسانم، احتمالی از فهمی تازه از بازگشت هدایت گر امتناع شود.؟ با ا

 نگران ریخت اندازه همان به و تفاوت بجاي را ترکیب که گذارم، می باز را – هم زندگی از اي، گفته به –ابدي

ن به سادگی، و به را براي ظاهر فریبنده ي آن (شبح آن) جایگزین می کند. بنابراین م (clone)ي کلون  کننده

، بیان می کنم. و احتمال خوانش دکترین بازگشت ابدي را بعنوان یک تفکر کلون هستی شناسیشکل یک اعالن، 

چه می شود اگر، در پایان، همه چیزها باید دو چندان شوند، تمامی گره هاي هستی شناسی نسخه ي دوم شوند، 

چالش فلسفی زمانه  ان دورهم برگردند؟ چه می شود اگر، بهبدون این که متفاوت باشند اما بدون این که به هم

   20ي ما، که از قبل توسط نیچه متصور شده، دقیقاً بدون هویت و بدون تفاوت فکر شود؟ 

در باره ي  (Judith Butler) ، که دیالوگی با جودیت باتلرSois mon corps (2010)اما، در کتاب   

خره ماالبو به دفاع مطلق، ناب، و ساده ي سیستم فلسقی پرداخته، ادعاي هگلی است که باال "خدایگان و بردگی"

منفجر می  ’نفس‘انعطاف پذیري معنی قطعی خودش را کسب می کند. . . فرم "هگلی می کند:  "انفصال مطلق"

وي ارائه می دهد. چنین لغ ’رهائی ‘، و (Aufheben) ’لغو ‘این انفصال انفجاري را هگل به عنوان  . . .شود 

  21"دقیقاً یک فراعت نیست بلکه رهائی آزاد است.

  

  "پروژه بی بنیان ها":  "نوشتار مرده است"

  

  من کلماتی یادگرفته ام،

  که به من چیزها یاد داده اند. 

  به نوبه ي خودم من به آنها راه تازه ي براي عمل یاد می دهم

   (Antoin Artaud) آنتوان آرتاد        

 ماالبو ي پروژه برد؛ می "پیش" و "کشیده انتظار" را پذیري انعطاف تفکر – آن ینابینِب و درون در –طرح هگلی 

 که کند می دفاع جدیدي ي فلسفه یک از "کلی ریزي طرح" با محضش) اتوماتیسم( خودکاري ظهور در آن از

به آن فکر  بصورت دیگريجدیدي مطابقت دارد، که در حقیقت همان عصر است اما تجدید نظر شده، تا  عصر با

، سوژه –ماده  یعنی –) هگلی( سیستم اگر افتد می اتفاقی چه دقیقاً که کرد خواهد سؤال "کنجکاوي"شود. بازهم، 

نظم تاریخی اي که آن را تولید می کند، نفی اي که در آن سکنی گزیده، سوکواري انعطاف پذیري اي که آن را 

 گیرد قرار "مهیبی هاي لرزش" از سري یک معرض در –ند ادغام کرده، و رهائی اي که آن را حل و فصل می ک

 جا این در برگردد؟ خودش به یا کرده، جذب و مهار، را خودش هرگز نتواند پذیري انعطاف ساختار هیچ که
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یافت که ژاك دریدا به  ”Paper on Me"تحت عنوان  "احبه ايمص" در توان می را جواب یک "ي زمینه"

Les Cahiers de Mẻdiologie  در مجلدي داد که وقف قدرت کاغذ 1997در سال ،(pouvoirs du 

)papier  دریدا، با  22را در برابر انعطاف پذیري ارائه داد. "دیگري"شده بود، جائی که یک دیدگاه رادیکال

 یک تاریخِ از اي مرحله " بر بلکه زمان، بر زمان "مازاد" بر نه و سوژه "انتظار"قراردادن استداللش، نه بر 

 ي امروزه خاص شرائط بر معنا، تمام به کلیدي، توجه که جائی کند می تمرکز "انسانیت تاریخ بر و تکنولوژي

تسلیم یا سوژه اي  "، بودن –مادون حمایت،  "کاغذ،" معاصر هاي سرنوشت: است معطوف سوژه – ماده

  . (43-42) "شدنسابژکتیویتی بطور کلی

یک تاریخ نمادي از فرافکنی و تفسیر کردن " "کنولوژیکی یا ماتریالی،یک تاریخ ت"این هم تاریخی دارد:   

اما، این تاریخ، با  "ها، تاریخی که با اسرهم بندي کردن بدن انسان و فرآیند انسان شدن در هم تنیده شده است.

اط واقعی دائمی آن را حمایت می کند، نه تنها انحط "تصدیق"نفی، مرگ، یا غروب رنگ نگرفته است؛ انرژي یک 

لرزش "مقاوم آن را تصدیق می کند. امروزه، با قرار گرفتن در معرض یک سري از  مقاومتکاغذ بلکه  زوالیا 

 با بلکه ،"پذیر انعطاف"، کاغذ نمی میرد تا خودش را به چیز دیگري تبدیل کند، حتی در مغایرت"هاي زمینی

 "فقدانش" اعالن شاهد ما اگر – ماند می هزند "نشینی، عقب" یا "کاهش،" "خوردن، چروك" "شدن، کوچک"

کاغذ به تصرف ما در زمان حال و در طولی بی حسابی از زمان، از طریق  ي سوژه –ماده  هستیم "پایانش" یا

با بهره، سرمایه گزاري، و اقتصاد تا مدتهائی طوالنی که خواهد  "همه ي حس ها و همه ي تخیالت، ادامه داده،

فضائی و  - ’عملکرد ‘): کاغذ نه تنها حمایت کننده ي عالئم بلکه حامی یک 42( "دهد آمد به تجهیز ادامه می

، ’عملکرد ‘است؛ مشهود، ملموس، و غالباً پر سر و صدا؛ هم فعال و هم منفعل (پس چیزي غیر از یک  –زمانی 

 ي دهنده شکل کاغذ يماندگار عملکرد) 42) . . .(است استفاده قابل کاري آرشیو یا شدن تبدیل –به اثر هنري 

 کرده، کنترول را کاغذ پویائی تا دارند سعی هم هنوز که است دیالکتیکی هاي کوشش تمامی مفرط ساختارشکنی

هم در نظر دارند تا اقتصاد تاریخی حمایت از سطح کاغذ را تصاحب کنند.  هنوز که کنند تولید غالبی قواعد و

را براحتی می  "کاغذ خوب"ر معرض سلسله مراتب بی ثباتش (کاغذ، همیشه و در حال حاضر با قرار گرفتن د

توان به خواري کشاند؛ بکارت معصوم آن، همراه با ارزش مقدس، محفوظ، و تضمین شده ي آن، همیشه می 

تواند در شرف بی اعتباري باشد؛ ارزش یافتنش می تواند تنزل بها پیدا کند)، کاغذ چیزي است که اجازه می دهد 

ي ساختارشکنی دیالکتیک و سوکواري انعطاف پذیري ظاهر شود. در  "صحنه "ي انتشار یابنده در  که پس مانده

این صحنه کاغذ، در زیر سطحش، حجمی ذخیره دارد، یک سري تاخوردگی ها، ترسیم مبهم هزارتوي الیتناهی. 

ی کند: دست ها، چشم تجربه م (subjectile)ذخیره اش با کالبدي تهیه می شود که نقش آن را در زمینه اش 

ها، صدا، گوش ها، پس مانده هاي نقش بسته در عقب نشینی کاغذ. این ها همان هائی هستند که شکستن تمامی 
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نوشتاري (همزمانی، اجمالی، و هم آهنگی) و درهم ریزيِ ایده ي سطح مسطح، شفاف، و سنخ عادت هاي 

آن و  "تک خطی"ه ي ابزارهاي صفحه آرائی، ادامه ي منعکس کننده را با قصور در آن، اشغال آن، اختراع دوبار

آن به انجام می رسانند. بجاي خصلت، تصاحب، و تملک، این پس مانده هاي جسمانی کار  "تک موزونی"خط 

را در حمایت مأیوس کننده اي از کاغذ تأئید می  "سوراخ ها"و  "شکاف ها،" "گودي ها،"بازشدن  "گسستن،"

تکلیف مسئولیت اخالقی (اتیکال) این است که بر خوانش بی حساب، انتشار، اهمیت  کنند، که از طریق آن ها

(restance) آن اصرار داشته باشد: "نظم"، و عقب نشینی  

 فراتر بمراتب –بنابراین، نظم صفحه، حتی بصورت بقائی عریان، زندگی بعد از مرگ کاغذ را طوالنی خواهد کرد 

  . آن نشینی عقب یا ناپدیدي از

همیشه ترجیح می دهم که بگویم عقب نشینی آن چون که این واژه می تواند حد و حدود یک هژمونی  من

ساختاري یا حتی ساختارسازي مدل دادنی را نشان دهد بدون این که داللت ضمنی بر مرگ کاغذ داشته باشد، 

  )46آن باشد. ( کاهشبلکه فقط داللت بر 

دال بر یک کوري  - 23"ته بدون عمق بنائی، زیر هستی پایان، بی وائینج " مرگ، یا پایان بدون – کاغذ "کاهش"

مضاعف خاصی است: اگر کاغذ یک تحمیل باقی می ماند، به تحریک تمایل همیشگی به تخطی از آن ادامه می 

دهد؛ همزمان، تحول تکنولوژي یا کاهشی که کاغذ تجربه کرده است استراتژي خوانش انعطاف پذیري را آزاد 

ند، بلکه، در عوض، موجب یک تعبیر عطف به ماسبقی می شود، آینده ي پیش روي منابع گذشته ي خود نمی ک

از ویژگی هاي نوشتار کاغذي وجود  "بدونی"، خالی شدن یا (kenosis)کاغذ. در این مورد، هیچ تهی شدنی 

ر بیش از حدِ باقی مانده نخواهد داشت، بلکه بازجوئی اضافات، منقوش کردن هاي مفرط، زیاده نویسی، و تعبی

آن نقش  زیر ، و امیالی که در(cathexes)هاي کاغذ باقی می مانند؛ مفاهیم و تخیالت، فرافکنی ها، تمایالت 

بسته اند؛ بازداري ها، نشانه ها و اضطراب، ترك کردن و محبوس کردنی، که در سطح مادي آن رسوب کرده 

زجوئی بی حساب و بی حد و حصر الزاماً با یادآوري ساختارشکنی موضوع قابل توجه این است که این با 24اند.

اي مدیریت می شود که، هرگز هیچ رهائی اي، مخالفتی، یا گره گشائی اي از عصر پساتاریخی تولید نخواهد کرد 

  زمان حال می کند: "پس مانده هاي"بلکه اصرار بر 

یق ممنوعیت، تشکیالتی از صرف نظر کردن یا پس، عصر تاریخی دیگري: اما آیا یک عصر تاریخی همیشه تعل

نگهداري نیست؟ این عصر تاریخی تازه، این کاهش دیگر، از قبل، با یک جابجائی اصیل، از تنی در حال جابجائی 

.  دیگر ناآگاهی حتی بخوانند، دیگر تن یک سرعت به است ممکن بعضی که چیزي به –مطابقت خواهد داشت 

 "کاغذ" سیستم با که حالی در دزدکی، کردن انگیز شهوت این. ها دست و پاها، تان،انگش کردن انگیز شهوت. . 

اي از بعضی فرآیندهاي انسان  طوالنی زمان به ،)انسانیت تاریخ به نسبت اي ثانیه قرن، چندین فقط( خورده گره
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 بدون اي برنامه کند؟ می عوض این در را چیزي اینترنتی سکس یا دور راه –سازي هم تعلق دارد. آیا سکس 

  )54-55. (پایه بی ي برنامه. اي پایه هیچ

، نه تنها اشاره به آینده اي است که خواهد آمد؛ بلکه تکلیفی است که با وضع "برنامه ي بی پایه"براي دریدا، 

به مادیت آن، فیلسوف باردیگر  سوژه –ماده امور در زمان حال اضطراري می شود. با گذشتن پیشرفت استعاره اي 

تفاوت فلسفه اش را از طرح هگلی به روش بسیار مشخصی شکل می دهد. اگر در هگل، آن طور که ماالبو 

تا در فرارسی تفکرات استهالك شود، که نشانه ي ادغام، هضم، و تلفیق آن  "خدا مرده است"خوانش می کند، 

 مثابه به "تلفیق"بر  (Paper for Me) "کاغذ براي من"توسط جامعه ي فرقه گراي آن است، پس دریدا در 

 می نشینی عقب – پرجنجال سرعتی در –کاغذ اگر. کند می تمرکز ماده – کاغذ ي سوژه واقعی "قانون نیروي"

و افسانه اي و متحمل یک  "خیالی،"اپدید شدن نیستند؛ بالعکس، آنها ن حال در تصاحبش روشهاي پس کند،

، کلونی اشباح، "طرح هاي تلفیقی"دي می کند چون که آنها را به فرآیند انتزاعی می شوند که آنها را بیشتر عملکر

و مکمل هاي پروتز هاي ساختار دهنده تبدیل می کند. اگر یک زمانی کاغذ سابژکتیویتی را محفاظت می کرد، 

از تصاحب نفس، گواهی ساخت و ساز و  "محل استراحتی"بوسیله ي دستخط، امضاء، و مدرك هویت براي آن 

جایگزینیش با حمایت هاي الکترونیکی، کارت  ,تش در اختیار می گذاشت، پس کوچک شدن کاغذ، سازمان هوی

یک اقتدار مشروع کننده ي خاص کاغذ "ها، و رمزهاي عددي، یک سري اضطرابات برانگیختند که به علت آنها 

 "تفکرات"ز نظر ظهور ). این اقتدار بازنمود مسئولیت فیلسوفان ا57( "هنوز هم دست نخورده باقی مانده است

). این چیزي 61( "ذات سیاست و پیوندش با فرهنگ کاغذ است"نیست؛ ارائه دهنده ي حرکت اضطراري به 

 افراد" ي جامعه کند، می معطوف) ها مدرك بی( کاغذها –است که توجه عموم را، براي مثال، به مسئله ي بی 

 هویتی هاي کاغذ مهاجرتیشان یا تبعیدي دنیاهاي از کنند می کوشش که اي نشده مستند مهاجران یا "مأخذ بی

 یک اند شده ناروا تبعیض یک مفعول که مردمی مشخص خوبی به ي فقره" این حقیقت، در. آورند دست به

 "جدید، اقتصاد" یک "قانونی، الوقوع قریب عصر"را به فضاي عمومی اعالن می کنند: اضطرار یک  "اي برنامه"

 است، اي تازه "متداول" ي برنامه یک این واقع، در. را "تازه سیاست" یک و "تازه، المللی بین و ملی قانون" یک

، همزمان، انسانیت را در تمامیتش را و کاغذها – بی" شده، تبدیل آن قانون نیروي به که کاغذ، تلفیق که چون

فرآیندهائی از گذار تکنولوژي ": "که همه ي ما مردمی بی بیان هستیم"متأثر می کند،، آگاهی اي ایجاد می کند 

در کار هستند: ثبت عالمت هاي شناسائی و امضاء کامپیوتري شده اند. کامپیوتري شده اند، اما، همان طور که می 

گفتیم، از راه هنجارهاي به ارث رسیده ي کاغذ که به تعقیب رسانه هاي الکترونیکی ادامه می دهند. براي 

یوتري شده است (چیزي را در نظر بگیرید که در مراکز کنترول پاسپورت شهروندان و وضع شهروندیشان کامپ
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کاسی دیجیتالی و ع( شود کامپیوتري فردي هر ژنتیکی –جریان دارد)، اما می تواند کالً براي شناسائی فیزیکی 

  25).61( "نقش هاي ژنتیکی). در این مورد، همه ي ماها، در حال حاضر، انسانهاي بی کاغذ هستیم

  

 هنر "فوران":  "رکس مرده استما"

  

است، که  (Giuseppe Pennone)یکی از قابل توجه ترین مجسمه سازان درگیر گیسپ پننونه   

کارهایش اختصاص به فرم دادن پس مانده یا ردپا دارد، مثل این که پس مانده ها ماده ي خامی از پیشرفت اولترا 

یک پس مانده "متافیزیکی از فهمیدن مجسمه هستند:  -ولترا متافیزیکی مفهوم فرم بوده و لذا یک توسعه ي ا -

   "اي که با تصوري که در دست دارم فرم گرفته.

  کترین ماالبو --                  

----------------------- 

 
مترجم: یکی از کارهاي گیسپ پنونه، که از باقی مانده ي تنه ي یک درخت اثر هنري ساخته است. (اقتباس از 

 اینترنت)

 

                    

را می شناسید؟ به عبارتی، او آرشیو بعضی از  (Richard Long)آیا شما مجسمه هاي ریچارد النگ   

خط سیرهاي خاصی را، اغلب با سنگ ها یا حتی با گِل خشک شده اي پیاده می کند که دایره اي در یک منظره 
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 حال – در – اثر ي بقیه که چیزي –اي می کشد که مو به مو توسط حافظه ي هنرمند مجسمه سازي شده است 

  ازد.س می را اثر سفر دهد، می نمایش پیشرفت

 (High Sierra )پیاده روي ده روزه در کوه هاي بلند"ژاك دریدا، در اشاره به این کارهاي النگ  --  

  "دایره ي گِل سفید"و  "دایره ي صحراي گوبی،" "سنگهاي دایره ي آسیا،" "،1995کالیفرنیا 

 

--------------- 

 

  
مترجم: اثري هنري از النگ که با قطعات سنگ شکل داده شده است، آثار یاد شده را می توانید در اینترنت 

  مشاهده کنید..

  

 "سرفصل"دریدا  26و کاغذ در حال مردن است: چه چیزي در آینده جاي این ها را می گیرد؟ "خدا مرده است"

  ب دادن به پایان می رساند:مصاحبه اش را با بازپرسی و فرصتی براي جوا

نوشتن، ادبیات، حتی فلسفه . . . آیا بعد از کاغذ بقاء پیدا می کنند؟ آیا آنها در فراسوي دنیائی که با کاغذ غلبه 

پیدا کرده است، بقاء پیدا می کنند؟ از زمان کاغذ بقاء پیدا می کنند؟ این سؤاالت خستگی ناپذیر . . . به این وضع 

 در سادگی، به –مشکل می توان با آنها سر و کار داشت، بعنوان سؤاالت نظریه اي، در افق دانش باقی می مانند، 

  .افق یک

پی آمد آن چنین است که تصمیمات و اتفاقات آینده، از نوشتن هائی که آینده اي که نمی توان آن را   

  )64ز آن چه که به آنها خواهد کرد.(پیش بینی کرد، آن را می سازند، از آن چه که براي ادبیات و براي فلسفه، ا

رخدادها و " "تصمیمات،"خوانش (انعطاف پذیري؟) خودم را با بعضی از  "سرمطلب"اجازه دهید که من 

که از همه برتر به انعطاف پذیري معاصر تعلق دارند، به اتمام برسانم: مجسمه هائی که به کار هنري  "اعمالی"
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مندي که، در حرفه ي کوتاه مدت اما قدرتمندش، سعی کرده تا خوانش فلسفی زلیخا بوعبداهللا جان می دهند، هنر

انعطلف پذیري در  "سوژه ي"کاغذ در تحقیق  "سوژه شدن"انعطاف پذیري، و انتشارسیاسی  "سابژکتیویتی"

ت هنر، و توان بالقوه ي ارتباطاتی آن را وقتی که بر پرده ي نمایش او نقش می بندند، ترجمه کند. در موقعی

 دنیاي "قانون قدرت" که ندارد هم سعی و نیست هگلی سیستم "دیسی – دگر"هنریش، هدف زلیخا بو عبداهللا 

 مفهوم یک خلق یعنی، کنونی، فرهنگی سیستم خاص موضوع از خواهد می او کند؛ "ساختارشکنی" را نوشتار

کند. او در نظر دارد این  "گذر"، بخصوص براي زنان در دنیاي اسالم، (eros) زندگی و عشق از پذیر امعطاف

کند: گذر براي گذرکردن، من به  "انعطاف پذیر" "نرم"موضوع فرهنگی را با زیرپا گذاشتن بوسیله ي روشی 

روشی غیرتهاجمی یا قضاوتی چیزها را زیر پا می گذارم. من مطابق یک ریتم مثبت با گذار از یک عنصر به عنصر 

ي، از یک شکل به شکل دیگر یا از یک مفهوم به مفهوم دیگر به محدودیت بعدي، از یک ساختار به ساختار بعد

ها فشار می آورم. . . . علیرغم تناقض نمائی، هدف تخطی هاي من واقعاً پیوند دادن دوباره ي اتصاالت است. 

ها و پویائی تخطی کننده اي که منعکس کننده ي موتاسیون هاي زیست شناسی و تاریخی یا یک ارتباط بین باور

   27 "ارزش ها، سوژه ها، نمادها، کلیشه ها، ژانرها، و زن و مردي جهان است.

عنوان کتابی است که قدرت تجربه هاي زلیخا بوعبداهللا (Soft Transgression) "تخطی نرم"    

یک مداخله  همان چیزي هم هست که به هنرمند اجازه می دهد تا چشم انداز "تخطی نرم"می کند.  "خالصه "را 

را مشاهده کند: بنظر می رسد که کارهاي او با فرض  گري فلسفه ي انعطاف پذیري با توان قاطع ساختار شکنی

تا به زلیخا تعبیرات خودش را از باورهاي  "نویسه هرگز بر شکل (شمایل) نفوذ نمی کند،"ماالبو روبرو شود که 

هستی، زلیخا بو عبداهللا به  "بقاء"یا در روش  "نفی"فیلسوف بدهد. با امتناع از قرار دادن خودش در یا مرگ و 

که براي او بطور آواره گونه اي در روسیه  "فرم داده و فرم می گیرد"خودش "تولد"هنرش در مورد تولدي تازه، 

اتفاق افتاده است : من فکر می کنم: آیا او موقعیت زن بودنش در درد را به زبان فرانسوي فریاد می کشد؟ در 

یا ماما (قابله) به زبان روسی به او پند می دهد؟ من ناآگاهانه با غلیان فرهنگی اي نشاندار شدم که زبان عربی؟ آ

این تولد داستان  28"اطاق را مملو کرده بود . . . مطمئناً باید پرستارهاي اوکراینی، گرجستانی، لیتوانی بوده باشند.

را به هنرمند واگذار می کند . فرمی که با  "ازيخیال پرد"را به مادرش اختصاص می دهد در حالی که تکلیف 

از زمان  (l’écart)) شکاف( حد از بیش اختالف – است "انحراف"تخیل زلیخا بو عبداهللا گرفته می شود، 

 چیزي رسمی نوسنجی اش، تخیلی کار در. بازنمودي هاي محدودیت از –به زنان منسوب شده است  29شهرزاد

زش ها، نمادها، زن و مردي، و سکس ها را تحقق بخشیده ار باورها، مفاهیم، ختارها،سا عناصر، بین پیوند که است

   30". . . انعطاف پذیري فرم در فرآیند فرم گیري حمل شده است. "است:
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چگونه زلیخا بوعبداهللا می تواند چنین طرحی را مستقر کند؟ چه تاکتیکی اتخاذ می کند؟ بر     

، زلیخا بوعبداهللا در نظر دارد یک تولد کامالً متفاوت "تمایزش"بعد از تولد  اساس یک استراتژي انعطاف پذیري،

 "فورسپسی"تصوري ازتولد هنري، طبق متخصص زایمانی که با یک متمایز دیگري از هنر را تصور کند، یک 

(forceps)فراط، به انجام رسیده که، فراسوي همه ي دیلکتیک هاي مرگ و زندگی، طبیعت و فرهنگ، انتظار و ا

، به معنی موهبت یک hors senseبه معناي  forcennerتازه اي انجام خواهد داد ( "مفهوم"کار تازه اي و 

 "فوران"، در زندگی اش در افریقاي جنوبی، امریکا، فلسطین، و سوریه، 2002از سال  31است). "دیگر"حس 

مردانگی،  -ي هر موضوع ممکنی، زنانگی  خالقیتش در باره ي ارزیابی کردن / نکردن خودش در مقابل / بوسیله

و هر ژانري بوده است. پروژه او شامل نصب، حکایات به شکل ویدئوهاي کوتاه و عکس ها، صفحاتی از کاغذ 

نقاشی با جمالتی همراه شده است که با الك الکل نوشته شده اند)، جوهر و آکریلیک،  Chéri، 365(در اثر هنري 

، (Carre blanc sur fond noir, 2006) ی استر ژله اي شده، بلندگوها، تور چوب، پلکسی گلس شفاف، پول

عنوان داده، می  Moresque, Marranos (2006)حتی کوسکوس هاي تعدیل شده اي که هنرمند آنها را 

در نمایش هایش، نصب و راه اندازي ها، و قطعات منفرد، او از گل رس و صفحات طال  32شود.

)(Authoportrait ou la pucelle, 2008 ،؛ آهن الك الکل زده، چوب الك الکل زده، رزین، گرد و خاك

نور نئون ها، پولک دوزي ها،المپ ها، مجسمه هاي نیم تنه ي مانکن ها، نقاب، سینه بند، قالب دوزي هاي روي 

ده و کنار هم مخمل استفاده می کند. کارهایش در قاب هاي سه گانه (مترجم: نقاشی اي که در سه قاب کشیده ش

قرار می گیرند)، و شهر فرنگ (تصاویر متغیر) رونویسی می شوند؛ این کارها رنگ قرمز، تک رنگ آبی، و سفید 

سوژه ي " "طرح کلی"را انتخاب می کنند؛ و شامل شعر، موسیقی، و سینما می شوند. این مواد شکل دهنده ي 

موهبت  "فوران"می شوند جائی براي نقش گزاري  ، و زمینه ي هنري"سوژه شده"زلیخا بوعبداهللا و سطح  "

  نوشته هایش (ساخته شده، و عیناً، از حروف و کلمات)، که به نرمی مرزها را زیر پا می گذارند. 
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 مترجم: نمونه هائی از کارهاي زلیخا بوعبداهللا که در متن به آنها اشاره شده است. اقتباس از اینترنت.

ازنمود پیکري و بازنمود نابازنمودي سؤالی در مورد پبکربندي و ضد آن پیش ب براي باز وصل     

می آورد، حالت تصاویر، از قبیل تصویرات ویدئوگرافی، و اتصال سرشتی آنها با نور. عالوه بر این سؤالی در 

  33".انگیزد می بر سیاهی یعنی – نور مخالف نتیجه در و – تصویر مخالف"مورد 

 به فیلسوفانه مقاومت یا کلیشه – بازنمود" مثابه به را آن ماالبو که " پرده"( در اولین اکرانش    

زلیخا بوعبداهللا با ژست ها / و در ژست هاي نوشتاري اي به  "گذر" 34،)کند می وصف برعکس و اعصاب علم

ت که از زنی، که با نوري روشن شده اس 35انجام می رسد که در آستانه ي روشن و تاریکی مستقر شده است. 

تلویزیونی می آید که صورت مردي را نشان می دهد، پرده را از فراز تا فرود می پوشاند، دست زلیخا یک ماده 

ي انعطاف پذیر را مورد استفاده قرار می دهد. در حالی که نور تلویزیون تاریک تر می شود، نور به فیلمبرداري 

ده می شود از هستی ساقط می شود. سفید و سیاه، و اجازه اطفاء می دهد؛ وقتی که همه ي سطح صحنه پوشی

پر و خالی شده هستند: تصویر، براي این که خودش را آشکار سازد،  اکرانروشنائی و تاریکی، شکل دهنده ي 

محتاج نوري (نور آفتاب، برق، داخلی، خارجی)، غیرقابل منفکر کردن از آن است؛ زوج دیالکتیکی آن تاریکی 

ه ي غیاب تصویر در خالء است. تاریکی شکل دهنده ي زیرینی است که تصویر از آنجا است، که نشان دهند

. دارد هستی مجازي، بطور اگر حتی آمد، خواهد – که –متولد می شود. در غناي این سیاهی است که تصویري 

 دست با یتخط عمل که جائی است، تاریکی و نور اضداد بین پیوند "متحرك تصویر" عبداهللا، بو زلیخا براي

(مترجم: ماده ي  (Amadou)آمادو باستانی حرکات یادآور که کند می "نوازشی" که یابد می تحقق زنی هنرمند

اسفنجی آتش گیري که از نوعی قارچ تهیه می شود، و براي نرم کردن و مالش پوست مورد استفاده قرار می 

یفته گرش مشخصه ي رفتار آمادور (مترجم: اسم این ماده که زبان ش"سطح پرده:  "نرم کردن"گرفته) است، براي 
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دخترانه اي به معنی کسی که به او عشق اهدا شده ) است، عادت داشت که مالش و نوازش دهد. مالش دادن و 

نوازش دادن تا حد برافروختن با کمک ماده ي رنگ شده اي انجام می گیرد که با آسانیش براي آتش زدن شهرت 

: یعنی دلجوئی کردن، اهلی کردن، هموار ساختن، رام کردن دیگري، اغواکردن یا آمادو دارد. براي نرم کردن با

بردن از دشمن با نوازش کردن، اما عالوه براي این ها براي سوزاندن، آتش زدن، و به آتش کشیدن او . . . که 

 "نرم"پذیري و تخطی عملکرد انعطاف  36سوراخهائی از آتش در صفحه باقی می گذارند. این ها کار می کردند.

  خود زلیخا بو عبداهللا اعمال خالقانه شان را تولید می کنند.

 که کردنی عدول –، هنرمند عدول دیگري را به نمایش می گذارد Silence سکوتدر کار بعدیش،   

 با ارائه ي فرش جانماز (در واقع، فرش هاي فراوانی) با )eros( شهوت فرهنگی موضوع – 37" ي تکثیرکننده"

زنانه اي را نقش می بندند، انگل  "میزبانان"سوخته شده در آن که کفش هاي طالئی پاشنه بلند  "سوراخ هائی"

در خواب در دینی روابط جنسی برقرار  (succubous)یا مردان  (incubous) ها، و بختک هائی که با زنان 

میعانی، و انعطافی شده باشد، حاال محتاج می کنند که تمایالت زنان را دور می اندازد. اگر ماده ي سطح پرده 

  است: "گذشتن از آن"

: عنصر کند و کاو با رخنه کردن کار می کند . . . سطح را سوراخ کرده و تا طرف دیگر کند و کاو کردن  

. . . به این معنی است که: من می توانم مأنوس ترین حرکات  "من می توانم کند و کاو کنم" ---عبور می کند 

. . . من می توانم کند و کاو کنم تا پیدا کنم، تا حقیقت  معدنجام دهم، با تخطی از حد و حدودها . . . یک را ان

زیر بوم را کشف کنم، در پشت نقاب یا پرده را . . . سعی کنم یاد بگیرم، عالمت و نشانه هاي یک حقیقت را 

ر، با شروع از حقیقت خودشان، آماده سازي رمزگشائی کنم . . . وازدن یا در معرض گذاشتن سستی یک تن بیما

  شخص براي درمان به نفع آنها است. 

: . . . با چاقوي جراحی، قیچی، چاقو، نوك سوزن، یا پر: بریدن، بریدگی، کاهش، عقیم کردن. اما بریدن بریدن

ه کردن؛ دوباره سازي، تقویت با قطع کردن هر چیزي که مانع رشد می شود، هرس کردن، وجین کردن، کوتا

  طراوت بخشیدن . . . بطور خالصه، بطور فیزیکی یا نمادي نجات دادن . . . 

: . . . من می توانم سطح را بخراشم. . . من در خراشیدن با خطر زخمی کردن مواجه می شوم . . . اما خراشیدن

کنم تا دوباره بنویسم من با خراشیدن پاالیش می دهم، من دلجوئی می کنم، من آن چه را که نوشته شده محو می 

  . . . دست یابی به سطح دیگر به صورتی که پنهان شده، خفه شده، در رسوبات دفن شده است.

. . . بر اساس موربی دندان فلزي، دندان آسیاب بشکنم به درون پیکره  "من می توانم . . . سایش دهم،": سائیدن

صیقل زدن، ظریف کاري، تنظیم، مطلع کردن، زیبا کاري  بر علیه سنگ هاي آسیاب . . . اما تهاجم . . . سرنوشتش

 . . .  
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: من می توان . . . بدوزم . . . در پوست پیکره سوراخ بسازم، اما می توانم بدوزم، حتی بخیه بزنم و جاي دوختن

  زخم باقی بگذارم، تا زخمی را ببندم که در دوختن باز کرده ام . . .

خراب کنم، کار دوختن را معکوس انجام دهم، و در حال حاضر خود  "م،من می توانم . . . بشکاف": شکافتن

خود پیوند، مانند اتصال بین این دو عملکردها که دقیقاً شامل پردازش ویژه ي پیوند دادن و "معکوس بود. 

  گسستن، وظیفه ي این به هم بستن دو سو کور است، یک اتصال مضاعف. . . .

کوچکی بریدن، ریزریز یا قطعه قطعه کردن، چاك دادن، برش دادن، زخمی کردن، . . . به تکه هاي  تکه تکه کردن

قطع اندام با وسیله ي برنده. . . پارچه هاي تکه تکه شده نامگزار لباس کهنه نیز هست (منسوجات همیشه با کاغذ 

وار زخم بندي ساخته هم راستا هستند، بهترین پارادایم براي بوم) که از آن باریکه هائی گرفته می شود تا از ن

شود، کالً در جنگ. رفتار جنگی احتماالً بطور نابی تهاجمی است و بدون این کنایه ي مجازي به عمل پانسمان 

  زخم، از هر راه مقابل ترمیم کننده اي عاري است . . . 

ز ردپاها، اسکار ضربت باز نمی ماند . . . تن . . . پوشانده شده ا پوشاندن با جاي زخم ها. . . هرگز از بخیه زدن 

ها و زخم ها. اما پوشاندن با جاي زخم ها ممکن است در همان حال به معنی تکثیر تعظیم ها و زخم ها و 

اشارات به غرامت، بخیه ها، و پانسمان ها باشد، که به لحظه ي اسکار شدن تعلق دارد. جراحی هر دو را انجام 

   38می دهد، بدنبال هم یا همزمان.

  

کند و کاو کردن، بریدن، خراشیدن، سوهان "اف پذیري و / یا ساختارشکنی زلیخا بو عبداهللا سطح را با عمل انعط

؛ او در سوراخ خالی شده "سوراخ می کند"نسج فرش را  "زدن، بافتن، و شکافتن، تکه تکه کردن و بخیه زدن، 

نقش گرفته ي بازي، آرزو، و زنان است، نشان  jouissanceي سطح آن، ماده اي را نقش می زند که معبود

است،  "نرم"، به عنوان یک تخطی "خارج –داخل "مقاومت زنهاست. آیا این یک مورد از زمانی است که مفهوم 

سوراخ کننده ي زلیخا بو عبداهللا ممکن است به شخص اجازه دهد که سمت دیگر زمانه ي دیگري  "فوران"که 

ج به بیند، همان زمان در طرف دیگر، و از طرف مقابل دیواري تا خودش را در طرف دیگر آما" –را درك کند 

زمان،  "پیمایش"در واقع، در تصور کردن  39"که که من هم هستم. من از غشاء عبور می کنم، و از پوست خودم؟

آن در حال حاضر و  "فوران"هویت، و تن، چیزي که اهمیت دارد این است که مسافرت خالق، نیروي پرتاب و 

اما من عبور نمی کنم، یا در این کار، من ردپائی از یک پیمایش ": "ارائه می دهد "فرصت"براي  "رصتیف"همیشه 

نگه می دارم، حتی اگر ردپا به نوبه ي خودش سوژه شده یا وعده به هدفی داده باشد که به یاد می آورد، که در 

را به مثابه زندانی می فهمم که قانون را سفر کاري را می سازد. من توقیف  توقیفحقیقت می خواند. . . . این 
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می سازد، و به مثابه وقفه ي نیروي پرتاب، بی حرکت کردن قدرتمند آن که نیزه دار خواهد بود. هر دو زاینده ي 

  40"فرصت هستند.

 

 
 

 
 

 100X200. سرامیک زلیگ، 2011؟ آیا عزیز عشق تو فقط یک میراژ (سراب) است. زلیخا بوعبداهللا. 7,1شکل 

 و هنرمند. (Sabrina Amrani)سانتی متر. با امتنان از گالري سبرینا آمرانی 

زلیخا در آخرین کارش، تحت عنوان میراژ (مترجم: هم اشاره به سراب و هم جت هاي  فوران    

می شود، ساختاري که نشان دهنده ي دیدگاه هنري او در مورد اتفاقاتی است که در  "توقیف"میراژ فرانسه دارد) 

طی چند ماه، تاریخ سمتش را عوض کرده است. حاال " "عربی در حال اتفاقند "انقالب هاي"ال افریقا، و در شم

در جنوب، نوشته می شود، در آن طرف مدیترانه، جائی که بعد از انقالبات تونسی و مصري، جنگ داخلی در 

ده است. و در حالی که مراکش لیبی و شورش مردم سوریه، انقالب گسترش یابنده به بحرین و یمن کشیده ش

اصالحات سیاسی بی سابقه اي پیاده کرده، الجزائر پاي بند تقویت فرآیندهاي دموکراسی شده است. این همه چه 

 "انقالب،"ساختاريِ  "نامطمئنیِ"براي تجلیلِ  41گونه به پایان می رسند؟ هیچ کس با اطمینان نمی تواند بگوید. . . . 
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ماي میراژ از نیروي هوائی قذافی را تولید می کند که توسط نیروهاي شورشی سرنگون زلیخا تصویر یک هواپی

 نگاه کنید). 7,1شده است و نوك آن بطرف خاك لبنان نشانه می رود (به شکل 

  

  

  

آیا تصویر الهام بخش ادامه ي داستان است  "تصویر با سؤال زلیخا ین عبداهللا طنین افکن است:     

فرم ترکیب  میراژ 42"وعده ي زیرپا گذاشته شده، به وضع سراب (میراژ) باقی خواهد ماند؟ یا، مضطربانه مثل یک

بندي هندسی به خود می گیرد، که از مجموعه ي مصطلح خاصی الهام می گیرد: مانند مفهوماتی که زیربناي سنت 

فراتر می رود تا تعبیر درون تجربه ي بینائی اي نقش بسته که از تعمق  "دست نیافتنی"کاشی هاي عربی است، 

، با ترکیب دادن حرکات میراژرا به آینده ي تاریخ ارائه دهد. براي زلیخا، فرم هاي  "آینده اش"را برانگیزد، 

اشکالی هستند که با فقدان اطمینانی که مشخص کننده ي هر وحله "موزونی که چشم نمی تواند با دقت ببیند، 

آیا هنوز هم الزم است که (سراب) انقالب را در لبه ي  43"د . . .ي انقالبی است، جلب کننده ي مغز هستن

شود؟ در حقیقت، در حال  "فهمیده"سطح آن  "شکستگی گسترش یابنده ي"آن و/یا  "خوانش انعطاف پذیري"

او (زلیخا) را تولید کرده درخواست مسئولیت دیگري کند  "منتشر نشده ي"حاضر هنر خواهد توانست اتفاقات 

در همان وقفه یا اختالل نظم زمان، وعده ي آمدن  "حل و فصلشان"اطمینان داشتن در باره ي فرم هاي  که، بدون

 قبل از همیشه هنر کند، نقض دانش و تاریخ، سابژکتیویتی، از را خودش "انقالب"دیگري را می دهد. اگر 

 آیندي خوش – "مفرط وتیتفا" در و "هویت" بدون – کرده، ساختارشکنی و پذیر انعطاف را آن "بازنمود"

انتظارات منتشر نشده  "شد.  "کنجکاو"فقط می توان  "ناختهناش" از که جائی دهد، می ارائه آینده به را آن مطلق

  44"براي ما، در آنجا، تکرار می کنیم، آنجا، جائی که ما دیگر نمی دانیم چه چیزي انتظار ما را می کشد . . . 

  

  یادداشت ها

    

. این مقدمه، اولین بار وقتی منتشر شد که Time for the Farewells,” xl“ "براي بدرود ها زمانی"دریدا، 

به زبان ایتالیائی بصورت یک مجلد منفرد با  ”,Le temps des adieux“همین کتاب به زبان فرانسه ي دریدا 

وزف دي. کوهن ترجمه اي که توسط ج "،.چه عجب . . "به چاپ رسید. در  Il tempo degli addiiنام 

(Joseph D. Cohen)  براي عبارت“allez savoir”  پژواکی "(به معنی کی می داند ) دریدائی پیشنهاد شده ،

اختراع  "سررسیدن انعطاف پذیري "وجود دارد که ماالبو براي  "(به معنی آینده نگري ”voir venir“از عبارت 
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 Quelqu’un“ "کسی جلو می اید و می گوید"به عبارت دریدا  "چه عجب"کرده است. در خوانش من، 

s’avance et dit”  در نوشته ي [مربوط می شودMarx en jou  ) اثر دریدا، گیلومGuillaume و وینسنت (

 )Vincent  وینسانت یر پی –) که توسط ژان (Jeane - Pierre voncent)  کارل مارکسبه نمایشنامه ي ،

 faire) "چیزي اتفاق می افتد "سیاست و گفته ي او  "صحنه ي"در  ]اختصاص داده شده Théâtre inéditدر 

arriver quelque chose) (Marx, c’est quelqu’un,” 22)  به دیالکتیک تفکري مربوط می شود. در

 ,Malabou, Plasticity at the Dusk, cf. Martinon به این ها مراجعه کنید: "ترجمه"مورد مسئله ي 

On Futurity.   

واکنشی بسیار ظریف "ي دریدا ( "زمان براي بدرودها"ماالبو تذکر می دهد که ، Plasticity at the Duskدر 

 "بطور آشکاري مقاومت فیلسوفانه ي او را به انعطاف پذیري نمایش می دهد،") "و دست و دلبازانه به کتاب من

74. 

Butler, Psychic Life. 
Malabou and Derrida, La contre-alléé; Malabou, Counterpath 

 "شبح لبخند"در جائی مراجعه کنید که، در جواب به کتاب  ”Derrida , “Marx and Sonsبخصوص به 

دریدا کنجکاوي می کند که چرا، در عواقب بعدي  Specter’s Smile,”، Negri“نوشته ي نگري، 

به صحنه ي فلسفه ي  "اسیهستی شن"زد،  "پساساختارشکنی"ساختارشکنی، به چه چیزي می توان برچسب 

من موافقم، من با همه چیزها موافقم به استثناء "خواهد شد:  "برقراري نظم"آینده بر خواهد گشت، و موجب 

؛ چرا شما به این کلمه چسبیده اید؟ چرا می خواهید یک هستی شناسی تازه اي را  ’هستی شناسی‘یک کلمه، 

ی اي را دیدید که پارادایم هستی شناسی مارکسیستی را منسوخ جلو بکشید، بعد از این که بموقع خود دگردیس

کرده است؟ چرا می خواهید به هر قیمتی، با مخاطره ي برقرار کردن نظم براي همه چیزها، به نظمی بزرگ، اما 

 .257 "براي نظم دادن، دوباره هستی شناسی کنید؟،

Derrida, Learning to live Finally.  

Derrida, “Marx and Sons.” " ،اول از همه، من باور دارم که، و بارها مؤاکدانه گفته ام که، ساختارشکنی

که مستقیماً به مفهوم ناجی بدون ناجی گرائی منتهی می شود هر چیزي هست مگر یک حرکت منفی حسرت 

اندازه خوردن و مالیخولیائی . . . حقیقت این است که این امر مانع بازتاب من نشده است، درست به همان 

 ,Derrida. به  259-61 "مصرانه، در کار سوکواري . . . لذا بدون ترك خشنودي خاص تفکر مثبت،

“Restricted to General Economy,”  (شعر، خلسه ي) جرج باتیلی  "خنده"نیز مراجعه کنید که به

(George Bataille)  دانش مطلق"در برابر" (Absolute Knowledge) ده است . هگل ختصاص داده ش 
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مراجعه کنید. در  Malabou, Plasticité، به (pasticage) "عصر پالستیک"براي انعطاف پذیري به عنوان 

نوشته  Neuronal Ideologies”"سرمایه داري، کتاب  "نرمش پذیري"انعطاف پذیري از  "تفاوتِ"ارجاع به 

نوشته ي ژیژك، با این تصدیق خوانش  Parallax Viewاز کاترین ماالبو، همراه کتاب  (Proctor)ي پراکتر 

سرمایه داري معاصر را ممکن است بتوان بعنوان جامعه ي شبکه اي مشخص کرد که در آن قدرت "می کند که، 

در سرتاسر گره هاي بی شماري توزیع شده است، اما در مقابله با این مدل با مدافعه ي اتمی کردن، جدا کردن و 

قابل دوام سیاسی نیست فرآیند بهبودي نباید مستلزم معادل بودن با ادغام دوباره در  رهاندن مطمئناً یک استراتژي

وضع موجود زمان حال باشد، بلکه از طریق فرآیند جعل اتصاالت تازه، همان طوري که سیناپس ها قادرند انجام 

ا به چالش بکشند، و شبکه دهند، زبان تازه و سابژکتیویتی اي می توانند طلوع کنند که ساختارهاي غالب سیاسی ر

هاي اشتراکی متناوبی را خلق کنند تا این که افراد را در انزواي ناامیدکننده اي سرگردان کنند. . . گرچه اصرار او 

بر حالت انفجاري بالقوه ي انعطاف پذیري ممکن است آن را از نرمش پذیري متمایز کند، این نابودي فرم منجر 

 .10،9 "ی شود،به بیگانگی از خود عمیقی م

Cf. Malabou, “Eternal Return,” 29. 

نقشی اساسی در برقراري تفاوت بین انعطاف پذیري و ساختارشکنی دارد: ماالبو در  (relève)برداشت رهائی 

Plasticité  به ترجمه اي اشاره می کند که، دریدا براي واژه يAufhebung  (به معنی لغو)هگلی به واژه ي

شاهکاري در فرآیند دیالکتیکی، که هم به معنی سرکوب و هم محافظت " –پیشنهاد کرده است  relèveفرانسوي 

برداشت " ”Restricted to General Economy“)؛ اما طبق گفته ي دریدا، در نوشته ي 10( "است

Aufhebung  ا یک گفتمان با از نفس انداختنش است طوري که تمامی نفی بودن ر مشغول کردن. . . دال بر

براي خودش تصاحب کند، همان طور که در مخاطره ي یک سرمایه گزاري کار می کند، وقتی که مخارج مطلق 

 .257 "را مستهلک می کند،

Derida, “Paper on Me” ي نشریه به من ساختارشکنی، در "ممکن – غیر". براي کار darkmatter (8, 

اختصاص داده شده  ”Impossible Derrida: Works of Invention”"ارجاع می دهم که به  (2012

 "است.

 Time“ي آینده یک خصیصه ي سنجیده ي مباحثه ي بین ماالبو و دریداست. دریدا در  "محاسبه"یا  "تضمین"

for farewell”  از یک بدرود به بدرود دیگر می رود. همیشه "فکر می کند که، در تعبیر آینده در هگل، ماالبو

رود،، بیش از یک وداع وجود دارد؛ یکی آینده را نفی می کند، دیگري امید یا وعده می در بدرود، بیش از یک بد

دهد، اما هر چه که بیشتر تضمین شده یا معین می شود (به مثابه تهنیتی که در ذات رستگاري هست)، هر چه که 

 .xl "ل آینده،مث –وعده بیشتر به حساب کردن تبدیل شود، به این معنی است که بیشتر از دست می رود 
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هملت شکسپیر را تعبیر می کند: نمایشنامه اي در نمایشنامه (در واژه  ”Marx, c’est quelqu’un“دریدا در 

 می خودش) از خارج( "از بیرون"هاي دراماتیک و به عنوان بازي)، در تا خوردن بر خودش، صحنه ي تئاتر را 

 در کند، می پیدا همبستگی صحنه این با اي لجزیرها – فرانسوي فیلسوف ما؛ هاي زمان سیاست بطرف آورد،

 مسئولیت اخالقی برعلیه تمامی رفتارهاي تبعیضی دیگر. "ذات آن،"

Derrida, “Time for Farewell,” xlvii  

در  (Patricia Pisters)تأکید می کنند. پتریسیا پیسترز  "دیالکتیک"غالباً نقد کنندگان اخیر ماالبو بر مسئله ي 

، که قدردان کارهاي ماالبوست، ذکر می ”Plasticity and Neuo-Image“ "مغز – تصویر و پذیري انعطاف"

با در نظر گرفتن این خط سیر مفهوم انعطاف پذیري و التزامات آن براي مفهوم تفاوت، بنظر من می "کند که: 

د، در لحظه هاي دیگري در رسد که نتیجه اش باید این باشد که دیالکتیک هم در حال انفجار است. با این وجو

نوشته هاي ماالبو مقاومت شدیدي به دست برداشتن از دیالکتیک وجود دارد. به هر حال، می توان کنجکاو شد 

که اگر تفاوت به عنوان تفاوت داخلی، و درون ماندگار، و مانند انعطاف پذیري سمندر گونه است، هنوز هم یک 

خودش از بعضی  "فهمی"کسی که به نا  "کترین ماالبو،"در کتاب  (Galloway)تفاوت دیالکتیکی است. گلووي 

 او، هایدگرِ مثل که کنم می اعتراف من –از خوانش هاي انعطاف پذیري اعتراف می کند، کنجکاوانه می گوید 

 می پیشنهاد اي ایدئولوژي چه. . . است تعجب جاي) 10( "شناسم می من که نیست دولوژي همان ماالبو دولوژِ

ه باید به همه ي چیزها بی حرمتی کرد؟ بدون شک ک شوند، مخلوط باید و توانند می چیزها ي همه که کند

). گلووي در نهایت در می یابد که چیزي که بیش از همه با تغییر 11انعطاف پذیري، اما بیش از این نیست؟ (

 ).3( "مرتبط است چیزي است که تغییر پیدا نمی کند

Malabou, Future of Hegel, 55. 

 74-57 ,در کتاب ”The Proper of Man in Question“و  ”Habit and Organic life“بخصوص، 

Future of Hegel . دریدا در کتاب"”Time for Farewell  یک فکر عمیق یا مفهوم از "تذکر می دهد که

 .xvii "دهد،زندگی حیوانات به همه ي این کتاب سرزندگی می دهد. تقریباٌ به آن نیرویش را می 

 Malabou, Heidegger Change; Plasticity at the Dusk; Newمن عمدتاً به این ها ارجاع می دهم: 

Wounded, “Eternal Return,”; Butler and Malabou, Sois mon corps . 

 مراجعه نمائید. Ronell, Test Driveبه کتاب  "آزمایشات"براي تعبیر متفاوتی از 

Malabou, “Eternal Return,” 28. 

 Butler and Malabou, Sois mon corps , 53 زمانی "، تعبیر دریدا را مشاهده کنید، "بسته". دَوَرانی

زمان در بازنگري هگل توسط ماالبو. در  "متارکه ي"از سؤالی در باره ي  ”Time for Farewell“براي بدرود 

 If) "اگر که نه در روح : ماالبو و باتلر در باره ي هگلدر تن  "باره ي عالقه ي کلیدي و متفاوت دیگر، کتاب 
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body if not in spirit: Malabou and Butler on Hegel” با نفی بیکاري، تأکید دارد که بحث در باره ،

را به صحنه ي مناظره ي عمومی باز می گرداند؛ این  "مرگ، کار، و ترس"توسط ماالبو و باتلر عناصر  "تن"ي 

هم "می خواند،  "انسان شناسی پساهیومنیست،" (Negri)به چیزي مربوط است که نگري آن را  "،بازگرداندن"

تقریباً غیر  "سلطه و بردگی"چالش و هم حد و حدود پروژه آنهاست: در بعضی مفهومات تعبیر پساهیومنیست از 

در مرکز تفکر هگلی است  ممکن است چون که دقیقاً قرار دادن این بخش، همراه درام مرگ، کار، و آرزوي آن،

-http”//unemployednegativity.com/2011/01/in ”که شکل دهنده ي خوانش هیومنیستی است.

body-if-not-in-spirit-butlerand_6182.html. 

Derrida, “Paper on Me.”  محتواي از قبل برقرار شده ي آن، و  "مصاحبه،". به هدف مطالعه ي ژانر

 مراجعه کنید .  Derrida, Pointsمی آورد به  که به صحنه "گفتمانی"

 مراجعه کنید. ”Saghaki, “Derridaبه 

 – اند بسته نقش هگل ي صفحه در اي العاده فوق بطور و اصل در غیرممکنش "هاي بدل و رد"در آثار دریدا، 

ختارشکنی مراجعه کنید. براي گفتمانی که خود سا Derrida, Glas (1974) صداي ضربه ي ناقوس کتاب به

به صورتی اطالع می رساند که  "فعل و انفعال داخلی"دریدا به  "رد و بدل هاي"با علم معاصر برقرار می کند، 

 (quantum entanglement) "درگیري کوانتومی"در کتاب  (Karen Barad)توسط پزشک کرن باراد 

 شرح داده شده است . 

جالب توجه است که دقت کنیم که، در سالی که  "بی پایه، برنامه ي"از  "غیراستعاره اي"براي یک نتیجه ي 

در سالن آماندیر  ”Manquement du droit“ "نقض حقوق" مصاحبه گزارش شده، دریدا تحت عنوان

(Amandiers)  در ننتره(Nanterre)  بی کاغذ"ضمن گردهم آئی سخنرانی اي ارائه داد که در حمایت از" 

، و تهنیت براي "گردهم آئی"د. دریدا صحبتش را با تحسین و تکریم فرصت هاي پاریسی سازمان داده شده بو

ي آن می تواند تبدیل به  "صحنه"افتتاح سالن در پرداختن به حرفه ي سیاسی شروع کرده، بر این تأئید کرد که 

ال ها زندگی در ع مهمان نوازي ارائه داد؛ در این مورد، شعر، آوازها، و تجزیه و تحلیل کسانی که، با س"زیستگاه 

کسانی که  "مستند نشده ها،" "مخفی شده ها،"فرانسه، خودشان را در معرض قانون فرانسوي اخراج یافته اند. 

را به  بی کاغذها "تخلف از قانون"کاغذهائی هستند که گواه هویت آنهاست: دریدا می داند که  "کرامت"بدون 

ی که محتاج سرکوب آشکار، اي عدالتی بی نارواست، یضتبع یک این" –طریقی غیرقابل تحمل متأثر می کند 

. همزمان، این تخلف اعالم کننده ي چیز وحشتناکی براي همه است، 83 "اعتراض عمومی و نبردي جهانی است،

بازنمود  "نقض عدالت"مدرك تحصیلی. و غیره).  "بی" "خانمان "بی"کار،  "بی"دنیا ( "بی هاي"براي همه ي 

 ناامید کننده، افسرده انگیز، غم نیروي"جهانگیر که توسط یک  "تراژدي"جهانی است، یک  نشانه ي یک بیماري
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 کند مجازات را "میزبانی" حتی که گرفته تصمیم که ،)86( شده داده سازمان "پناهی، بی ي کننده القاء و کننده

 ي همه برعلیه باید ما فهوم،م این در دریدا، براي. "میزبائی جنایت"واقع در – گوید می آمد خوش را دیگري که

 ي باره در "خطرش"ر سطوح محلی و جهانی مبارزه کنیم، هر جائی که به انجام می رسد، چون که د آن اجراي

. این مبارزه باید همه ي عناصر، نمادي، مالی، قانونی، و منابع غیر بی کاغذ هاو  بی کاغذ ها – است همه آزادي

آن مقاومت کنند؛ همه ي جنبش  "شرارت"هاي نافرمانی مدنی باید در برابر حقوقی را بکار گیرد؛ همه ي فرصت 

کنند، تا بصورتی که بتواند فرصت عدالت را در آینده بازسازي کند:  "عوض"هاي مهم و سیاسی باید قانون را 

پاك کند،  یک قانون واقعی دیگر، هم ذکاوتمندانه و هم دست و دلبازانه، که عرق شرم و رسوائی قانون فعلی را"

نباشد. ما باالخره باید بطور دیگري فرضت  نقض عدالتیک سیاستی از بیگانه ها، یک حقوق بیگانه هائی که 

؛ ترجمه از من است. نشریه دست نویس مداخله 91 "زندگی کردن، صحبت کردن، و نفس کشیدن داشته باشیم،

-http://pharsic.blog.lemonde.fr/2010/11/09/derrida :1996ژانویه  21ي دریدا است. 

note-sur-manquements-du-droit-a-la-justice/.  . ایریگاري(Irigary)  طوري "در این جا

بعنوان  Forgetting of Air فراموشی هوارتبط شده در کتاب را که توسط دریدا به عدالت م "دیگر نفس کشیدن

به  Vahanian, “Coversation,” 3در فلسفه برداشت می کند. ار این نظر، ماالبو، در  "زنانگی"ظهور 

به یک  "زن"اشاره می کند، در حالی که تصدیق می کند که یک فیلسوف  "مادر فیلسوفش"ایریگاري به عنوان 

نمی توان گفت چیزي است، در غیر این صورت نمی  "تعلق دارد که  "مادیت مازاد"یا  "خارج شکل دهنده"

تواند بر هستی شناسی تخطی کند. پس غیر ممکن است تا آن چه را که ممکن است سابژکتیویتی فلسفی زنانه 

سؤال "مراجعه کنید. در واقع  Malabou, Changer de différenceاي باشد خلق یا تصور کرد. . . . به 

 خیلی پیچیده است، و از محدوده ي این فصل فراتر می رود. "زنانگی

با  "خدا مرده است"براي دریدا، جمله ي  Marx, c’est quelqu’un,” 24“ "مارکس، کسی است"در کتاب 

دست در دست هم می روند: وقتی می گوئید  "کار عزاداري سیاسی"و با الزام  "مارکس مرده است"جمله ي 

 ’خدا مرده‘پژواك فرمول  ’مارکس مرده‘، این فرمول آن قدر تکرار شده، چه می گوئید؟ . . . گفتن ’مردهمارکس ‘

 ’خدا مرده‘است، به این معنی که به بعد از هگل صحبت شود اما هم چنین به بعد از عیسی و لوتر، خود عیسی، 

نین شعاري . . . نشانه است، نشانه ي و دوام یافته، دوام خواهد داشت. لذا مارکس مرده، چنین جمله اي، چ

مشقت عزاداري در حال پیشرفت، با همه ي پدیده هاي مالیخولیائیش، از شیدائی (مانیاي) شعف انگیزش، از 

تکلم بطنی اش . . . بنظر من چیزي که امروزه نیاز داریم، انتقال با دگردیسی الزم است، با ترجمه ي الزم، تا 

. در 25 "را که معموالٌ در مورد افراد، خانواده ها است به سیاست منتقل کنیم، "اريکار عزاد"مفهوم روانکاوي 

راه دیگري "بازي شود، دریدا به  (Marx Otherwise)دیگريتئاتري که با آنها مارکس  "صحنه ي"واژه هاي 
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جهانی، دوباره ، به ساختن تئاتر متوسل می شود. ما باید در صحنه ي محیط اجرااز بازي کردن، به کارگرفتن 

 ؛ ترجمه و تأکید از من است.65 "بازي کنیم، دیگريمارکس را بازي کنیم، او را بخوبی بازي کنیم، به گونه ي 

Bouabdellah and Sans, Soft Transgression, 29.  

 مراجعه کنید. www.bankgalerie.com/content/pop/pagezpulikha.phpبه 

 Malabou, Plasticity at the Dusk, 28-44  تقاطع خارق العاده،"به هگل، هایدگر، و لویناس در باره ي" 

 اختصاص داده شده اند. "چشم بندي،"و  "آهنگ خیالی" "پدیداري،"

“Time for Farewells,”xiv Derrida, جالب توجه است که، در کتاب .Malabou and Derrida, La 

contre-alleé ،تفاوتی بین دریدا و ماالبود در باره ي تعبیر ، در ابتدا و انتهاي سیر مشترکشانécart   به معنی)

 (dérive)و تجربیاتش از سرگردانی  (Ulysses)اولیس  "مسافرت"شکاف) آشکار است. در بحث مربوط به 

از این رو، مسیر اولیس، از یک آوراگی ناشی شده است جدا  "(به مثابه عدول یا منتجی) ماالبو فکر می کند که 

بطرف یک نقطه ي تأسیسی. ناشی شدنی که به مثابه شاخص زادگاهی است که بر سرگردانی اي پیروز  از ولی

می شود که به همان اندازه، و به همان دقت، موجب گمگشتگی می شود، چون که خود مبنا از سرگردانی اي که 

ند بعضی از فجایع پیش بینی ممکن می سازد، مصون می ماند. وقتی آوارگی به مثابه ناشی شدن پیش می آید، مان

نشده، همیشه بصورت یک تصادفی پیش می آید که بر ذاتی فرو می آید، و بدون این که ضایعه ي ساختاري 

 "دریدا سرگردان نمی شود،"می کند که  "استنتاج". از این جا، فیلسوف 5"ایجاد کند، ترجیحاً آن را تأئید می کند،

) یا شکاف در ارتباط با  écart) خودش از ( "شاعرانه ي"ئه ي دیدگاه (. دریدا، به نوبه ي خودش، با ارا16

. ”And the Odyssey“ "و اودیسه"به متن کالسیک بر می گردد:  "رابطه ي پدر فرزندي شاعرانه"مسئله ي 

واقعاً در آنجاست، در یک بیراهه ي الیتناهی، در سرچشمه ي دیگري از جهان، یک راز ناگشودنی، و مرگ در 

) کسی که به ما از راه یک ’داخل‘(دقت کنید، نه با داخل، اما در  ’درون‘راه، غیرقابل تقلیل ترین دیگري در  سر

انحراف عرضی، عرضی شده فرمان می دهد: شعر دیگريِ مطلق. از آن جا که سؤالی از شعر است، یک شعر، شعر 

 .260"ز را قبل از من می دانند . . .،آن را قبل از من می دانند، آنها همه چی ]پسران او[آنها، آنها 

از هایدگر  ”Unsense the Subjectile“ "عاري از احساس کردن زمینه"دریدا در این مورد، در نوشته ي 

یا بدون  ohne(مترجم: شیدائی) به زبان قدیمی آلمانی علیا تعلق داشته و به معنی  Wahn"نقل قول می کند: 

حس دیگري هدیه داده شده . . . تا رهنمونی بگیرد. ریشه هاي هند و اروپائی است. به شخص نسیان گرفته . . . 

send و set ،70 "به معنی مسیر است 

(مترجم: مارانوها یهودیان  (Marrano)خودش از مارانو  "شکلِ –مفهوم "  (Aporias) تردیدهادریدا در کتاب 

اهر به مسیحی بودن می کردند) را این طور به زبان اسپانیائی قرون وسطائی بودند که با اجبار مسیحی شده یا تظ
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. . . مارانوهائی که ما هستیم، به هر حال مارانو، جه بخواهیم باشیم چه نباشیم، چه آن را بدانیم چه "می آورد: 

ندانیم، مارانوهائی که با داشتن تعداد بی شماري از سن ها، ساعت ها، و سال ها، از تاریخ هائی بی موقع، هر 

م کوچکتر یا بزرگتر از دیگري، هر کدام هنوز هم منتظر دیگري، ما ممکن است بی وقفه جوانتر و پیرتر باشیم، کدا

، و ”Goldschmit, “Cosmopolitique. به 81 "در حرف آخر، بطور بی نهایتی تمام شده،

www.jacquesderrida.com.ar/comentarios/marrane.htm .مراجعه کنید 

Bouabdellah and Sans, Soft Transgression, 29 مرا آزاد کن". زلیخا بین عبداهللا، جدیداً در اثر" 

”Set Me Free“  10  چیزي را نقش می بندد که ایزابل ون دن آیند)Isabelle van den Eynde(  آن را به

حروف درشت عربی که از ورقه هاي آلومینیوم بریده شده و یا از نئون ها چشمک زنی که  تعدادي از"صورت 

رشته هائی  –شرح می دهد. عناصر اشنا هستند  "بطور درهم برهمی بازیگوشانه و نشاط آور بر دیوار آویزان شده

ول و حرکت آنها یک منظره از نئون بهم پیچیده تا حروف رنگارنگی را شکل دهند. با این وجود قرار دادن غیرمعم

ي دلنشین قابل مالحظه، با عنوان وسوسه انگیز حُب (واژه ي عربی عشق) برپا می کند که به صورت جزء اساسی 

  گروهی جذاب عمل می کند

   

                                                           
١٠ ." . BOUABDELLAH-ZOULIKHA/75806900http://www.docstoc.com/docs/ 

 
  مترجم: اثر هنري مرا از زنجیرهایم رها کن. اقتباس از اینترنت
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Malabou, What Should We Do, 40 
مشاھده کنید: را   http://zoulikha.com 

Derrida, “Unsense the Subjectile,” 145. 

زلیخا بو عبداهللا از مارسل  Bouabdellah and Sans, Soft Transgression, 13در  ”,Silence d’or“در 

 است، موجود محصول بهترین سکوت"نقل قول می کند که شرح می دهد که (Marcel Duchamp)دوچمپ 

 "د.کن می پیدا رواج – یابد می انتشار که چون

Derrida, “Unsense the Subjectile,” 141-42. 
Derrida, “Unsense the Subjectile,” 147. 
Derrida, “Unsense the Subjectile,” 147. 

Islamic Arts Magazine online, “Mirage” by Zolikha Bouabdellah,”2011. انقالب". براي" 

انسان "، یافت جائی که، او شرح می دهد، hat Should We Do, 66در ماالبو، مرجع مستقیمی را می توان در 

و چیزي که "در زندگی خودش را می فهمد:  "قالبان"علمی، نبود  "انقالبات"به عنوان محصولی از  "عصبی،

ما از همه ي این گفتمان ها بدست می آوریم، از تمامی این توصیفات انسان عصبی، از تمامی این همه انقالبات 

دریدا، به نوبه خودش، در  "علمی، اگر نبود انقالب در زندگی خودمان نباشد، نبود انقالب در نفس هایمان است.

 "سیستم هاي قضائی"ماتریالی اي تمرکز می کند که توسط  "انقالب"بر  ”Deat Penalty“ "مجازات مرگ"

قیام "و  "مجازات مرگ،" "انسان عصبی،" نیز مراجعه کنید. ”Saghaki, “Deridaبین المللی الزم می شود (به 

 در اختیار بگذارند.  "هنر،"و  "سیاست،" "فلسفه،"دیگري از بیان انقالبی  "طرح کلی"ممکن است  "هاي عربی،

Islamic Arts Magazine online, “Mirage” by Zolikha Bouabdellah,”2011.  
Islamic Arts Magazine online, “Mirage” by Zolikha Bouabdellah,”2011 

Derrida, “Quelqu’un s’avance et dit,”  درDerrida, Guillaume, and Vincent, Marx en 

jeu, 65.  
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  حشرات، جنگ، زندگی پالستیکی

  

  رنیسا ماووانی

  

  

در مقاله ي کوتاهی که نزدیک به پایان کتاب پرخواننده و تحسین شده اش  (Ronald Barthes)رونالد بارتس  

آورده بر تولید انبوه و استفاده هاي روزمره از پالستیک در (Mythologies) تحت عنوان اسطوره شناسی ها

 نگرانی در اخیراً که –با قبول مخاطره آمیز بودن و کیفیت هاي نامقبول آن  1رن بازنگري کرده است. زندگی مد

زیست در جهان شمالی پژواك می  محیط/انسان سالمت بر مضرشان اثرات و ها پالستیک ي باره در معاصر هاي

 می او. کند می تفکیک طبیعت ظریف اصالت از را مصنوعی و سنتتیک، شده، مهندسی ي ماده این بارتز –کند 

 بین که آید، می حساب به مفتضحی ي ماده صورت به پالستیک عمده، دار نظم مواد مراتب سلسله در" نویسد،

لز قرار گرفته است؛ دربردارنده ي هیچ یک از محصوالت اصیل ف ي قاطعانه سختی و الستیک پذیري انبساط

بلکه پالستیک یک ماده ي شکل گرفته است: هر چه که  "ا.دنیاي فلزات نیست: اسفنج، رشته ها، و طناب ه

مرحله ي نهائیش باشد، پالستیک ظاهري کرکینه اي (فلوکوالنت) بخود می گیرد، گاهی کدر، خامه اي و دلمه 

بارتز، در این جا  2"اي است، چیزي است که براي بدست آوري همواري و صافی پیروز طبیعت ناتوان است.

پالستیک، علیرغم قالب گیریش، هرگز نمی تواند کیفیت هاي تجلیلی یا سطوح پویاي دنیاي  اشکارا می گوید که

طبیعی را کسب کند. با این وجود، او اخطار داده، که تحول پذیریش، توانش براي اخذ اشکل مختلف، این امکان 

 می تواني دنیا را  همه"آن شود.  جانشینرا بوجود می آورد که پالستیک باالخره از طبیعت توفق جسته و 

را، چون که به ما گفته شده که، آنها در صدد ساختن شریان آئورت پالستیکی  زندگیپالستیکی کرد، و حتی خود 

  بارتز با ناامیدي محسوسی پیش بینی می کند که، نیمه ي قرن بیستم به بعد، عصر پالستیک خواهد بود.  3"هستند.
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ماالبو با پژواك برتز، و  4در واژه هاي پالستیک توصیف کرده است.جدیدتر، کترین ماالبو نیز عصرحاضر را 

تصدیق آینده نگري او، در حالی که از دیدگاه هاي بدبینانه ي (دیس توپیک ) او انحرف پیدا می کند، توجه 

خودش را معطوف تکثر پالستیک ها، گردش هر روزه ي آنها، و مصرف روزافزونشان می کند :چوب پالستیکی، 

 5"الستیکی، رنگ پالستیکی، و مواد پالستیکی خطرناك با قوام بتونه که با دست می توان به آنها شکل داد.پول پ

 ماده یک بعنوان نه –اما، کامالً برخالف بارتز، ماالبو بر قالب گیري و دگردیسی پذیري پالستیک تأکید می کند 

 نیست اوبژه یا ماده یک پذیري انعطاف ماالبو، براي ".هستی خود از تازه روش یک" مثابه به بلکه – مصنوعی ي

است، طرحی که امکانی را براي مقاومت در تقاطع زمانی اي ایجاد می کند که بطور  "نو طرح یک" بلکه

در شرح او، پالستیک و انعطاف پذیري، پیام آور مرگ یا پایان  6روزافزونی با محصور شدن مشخص می شود.

 "زیست شناسی و تاریخ جاي گرفته، بین آزادي و جبر.  بینبارتز بود، بلکه  طبیعت نیست، آن طوري که براي

مخالف فرم، با  "ماالبو ادعا می کند،  "اهمیت اصلی خود انعطاف پذیري بنظر می رسد که انعطاف پذیري باشد،

یک بمب آن طور که با واژه ي مواد منفجره ي پالستیکی براي  -شرح تخریب و نابودي حتمی همه ي فرم ها 

. تحول پذیري آن، که براي بارتز نگران کننده بود، براي ماالبو چیزي است که انعطاف  7"پیشهاد شده است.

چون که آیا پالستیک برترین ماده با قابلیت جانشین کردن نیست؟ آیا نمی "پذیري را با امکان هم وزن می کند: 

ي از اصیل بودن را ساختارشکنی کند، آیا همیشه درگیر تواند جاي هر چیزي را بگیرد، آیا نمی تواند هر ایده ا

در  8فرآیند ناپدید کردن خودش نیست؟ آیا همیشه فراسوي فرم خودش نیست چون که می تواند تغییر کند؟

فرمول بندي ماالبو، براي این که توان انعطاف پذیري بطور دائمی محتوا را باز سازي کرده و فرم را پاره کند، 

شد که خودش را در بین افق هاي گسترش یابنده سرمایه داري جهانی با دگردیسی سیاسی تطابق چیزي باید با

 دهد، جائی که فرصت هاي مقاومت کردن اگر که غیر ممکن نباشند، بنظر می رسد که محدود شده باشند.

 زیست ئیجدا ساختارشکنی در او کوشش بخصوص و پذیري انعطاف از ماالبو "ي تازه طرح"در این فصل من 

 بازبینی را انسانی غیر -انسان تمایزات تا کنم می خوانش تري گسترده الزم امر یک بعنوان را تاریخ – شناسی

براي مثال، در  9ر نظریه ي انتقادي با سرسختی ادامه دارند. د هم هنوز اما اند، شده فصل و حل مکرراً که کنم

 گرفته الهام فوکو هاي سخنرانی و ها نوشته از که) سیاسی – زیست( پالیتیک –نوشتجات پرحجم در باره ي بایو 

ات حیوان بر را انسان که یابند می ادامه اي مرکزي انسان هاي فهم در داشتن ریشه در "حیات خود" هاي بحث اند،

و زندگی را بر مرگ ترجیح می دهند. علیرغم کوشش هاي علمی به هدف دستکاري و تبدیل شکل فرم هاي 

وجود روش هاي انتقادي در ارزیابی و تجزیه و تحلیل هاي چنین پیشرفت هائی، بحث هاي حیات حیاتی و با 

در حالی که  10".دارند ادامه "گونه – مثابه به – انسان" مرکزي انسان ي محاسبه بر پالیتیک –در مباحثه هاي بایو 

ی کرده، و بر تحول پذیري زیست ماالبو توجه اش را معطوف به سلول هاي بنیادي انسان و انعطاف پذیري عصب
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شناسی، تاریخ، و سیاست اصرار می ورزد، عالقه ي خود من بر انعطاف پذیري به عنوان نیروي زندگی و مرگ 

بخصوص، من انعطاف  11متمرکز است که از درون، بین، و سرتاسر شکاف هاي انسان و غیر انسان عبور می کند.

چیدگی هاي عمیق از فرم هاي حیاتی و فرم هائی از حیات تصور می کنم پذیري را به مثابه یک دسته از درهم پی

که در اهمیت روزافزون حشرات در سراسر جهان اشکار شده است. من با رویکرد به حشرات به مثابه زندگی 

پالستیکی، در نظر می گیرم که توان تحولی و باز سازي فرم هاي تازه چگونه در یک رژیم بایوپالیتیکال جهانی 

جذب و ادغام شده که از آینده ي مرگ و زندگی انسان و غیرانسان جدا شدنی نیست. در حالی که این درهم 

پیچیدگی ها از برتري انسان ها به عنوان یک هستی شناسی ممتاز فراتر رفته و برهم زننده ي آن هستند، انعطاف 

ازمان یافته، فرم هاي حیاتی و روش پذیري حشرات همیشه بطور نامتقارنی در سرتاسر سرزمین هاي جهانی س

هاي زندگی را در جهان شمالی پرورش داده، در حالی که رژیم هاي مرگ را در نواحی دیگر تولید می کند، که 

. . با خوانش انعطاف پذیري از طریق امور مورد نظر  12نه محدود به جهان جنوبی یا مهار شده توسط آن است.

ی حشرات، من توان بالقوه ي آن را بطور دو جنبه اي بین نظریات دیس توپیکی که بایوپالیتیکال و از طریق زندگ

بارتز ارائه داده و نسخه هاي رهائی بخش ماالبو قرار خواهم داد. با قرار دادنش در شرائط معاصر جنگ هاي 

طاف پذیري جهانی، من پیشنهاد می کنم که توان پالستیک براي فرم گرفتن، دگرگون شدن، و منفجر کردن انع

خودش، را نمی توان به صورت گشایشی قابل پیش بینی براي دگردیسی سیاسی تمجید کرد. جهان معاصر نه تنها 

یک لحظه ي پایانی است بلکه جهانی است که از طریق مدارهاي نابرابر و گردش هاي قدرت تولید شده است. 

اي دارد تا امکانات خودش را منفجر کرده، و، در انعطاف پذیري توان بالقوه  "اشتعال هستی شناسیِ"بنابراین، 

حالی که امکانات تازه اي تولید می کند که در نهایت مسیر راه سپاري براي سیاست هاي رهائی بخش را مهار 

  13کرده و حتی آنها را از میان بر می دارد، جدائی ژئوپولیتیکال موجود را پا برجاتر کند.

ن این بحث را در سه بخش پیش خواهم برد. با شروع از حشره شناسی، من در آن چه که بنبال خواهد آمد، م

انعطاف پذیري حشرات و توانشان براي تغییر، تحول، و انفجار فرم را در نظر خواهم گرفت. در نوشتجات فلسفی 

قادي و ادبی حشرات بطور برجسته اي مجسم شده اند. مهمتر از همه، نظریات ضداستعماري، پسااستعماري، و انت

ها و استعمار شده ها به صورت حشرات انسانیت نژادي توجه را معطوف روش هائی کرده اند که در آنها بومی

در بخش  14تاً مرگ را بدین وسیله توجیه می کنند.نهای و استعماري –زدائی شده، روش هاي خشونت هاي نژادي 

فرم هاي  (materiality) مادیتدوم، با مطلع شدن از و برپاکردن بحث هاي استعاره اي از حیوانیت، موضوع 

حشرات مورد نظر قرار گرفته و این سؤال را پیش می کشد که چگونه انعطاف پذیري حشرات توسط ارتش 

حشرات، هم بعنوان انواع  15ه است.هاي تحت نظر گیري و جنگی مهار و بسیج شدامریکا به عنوان تکنولوژي

 و ها تروریست کشتن براي که مصرفی قابل انواع یعنی –کاربردي و قابل کشتن و هم پیش نمونه هاي الگوئی 
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اعمال قدرت کلیدي در  ابزار یک به تبدیل – کنند می تهدید را غربی زندگی اسلوب شده فرض که آتی دشمنان

ط ایاالت متحده هدایت می شود. ادغام حشرات در تاکتیک هاي جنگی جنگ بر علیه تروري شده است که توس

نشانی از گسترش یک رژیم بایوپالیتیکال است که از انسان فراتر رفته، تعبیر زندگی انسان و مرگ حشره را 

برجسته نموده و در نتیجه طالب یک بازنگري در مورد خود زندگی شده است. در بخش نهائی، من بر خواهم 

توان بالقوه ي سیاسی اي را مورد نظر قرار دهم که ماالبو به انعطاف پذیري اطالق می کند. من، با  گشت تا

، پیشنهاد می کنم که امکانات سیاسی و اخالقی (اتیکال) (Henry Bergson)استنتاج از کارهاي هنري برگسان 

باید تفکیک گونه اي را منفجر کند  نهفته است، اشتعالی که "اشتعال هستی شناسی"انعطاف پذیري وافعاً هم در 

که بخصوص در مفهوم سازي هاي بایوپالیتیک مرگ و زندگی ادامه دارند. انعطاف پذیري، آن طور که من آن را 

برداشت می کنم، منحصراً، طوري که بارتز ادعا می کند، یک ماده ي سنتتیک نیست. آن طور هم که ماالبو می 

اریخ قرار نگرفته، نیست. من بحث خواهم کرد که، پالستیک و انعطاف پذیري، گوید که در بین زیست شناسی و ت

انگیزه هاي حیاتی اي هستند که زمینه هاي ناهموار مرگ و زندگی انسان و غیر انسان را سرزندگی داده، بهم 

  16هند. مربوط کرده و منفجرشان کرده، و در نتیجه توان بالقوه ي سیاسیش را با ابهام بیشتري ارائه می د

  

  

  حشرات انعطاف پذیر (پالستیکی)

  

برخالف سگ ها، گربه ها، و سایر  17معموالً حشرات بعنوان انواع همراه و همدم انسانها در نظر گرفته نمی شوند.

حیوانات خانگی شده و نشده، حشرات اندازه ي کوچکی داشته، بی اهمیت در نظر گرفته شده، در ضمن این که 

 تخت بدنمان، داخل در –انسانها سرباز می زنند. با این وجود حشرات همه جا هستند  از سرحدات بازشناخت

 که وقتی و. کنیم نمی توجه آنها به اغلب ما وجود این با. دارند اهمیت انسان بقاء براي آنها. غذایمان و خوابمان،

رسد که حشرات، در سطوح جسمانی، را نه بعنوان همراه بلکه بعنوان آفت می بینیم. بنظر می  آنها کنیم، می توجه

آگاهی، و احساس الفت کمی با زندگی انسان ها دارند. حتی حشرات اجتماعی شده، مانند زنبور عسل، ناآشنا 

حشره شناس اتریشی، بطور مشهوري مشاهده کرده،  (Karl von Frisch)هستند. همان طور که کارل فون فریش 

رنگها بوده، گیرنده هاي بویائی اي دارند که به آنها اجازه می دهد تا آنها ممکنست داراي زبان و توان تشخیص 

اما زنبور عسل و حشرات دیگر  18ذکاوتمندانه محل هاي تغذیه را پیدا کرده، و نوعی حافظه نیز نشان می دهند.

از طریق فرومون آنها با زبانهائی مراوده می کنند که انسانها قادر به فهمشان نیستند،  19نمی توانند صحبت کنند.

روش هائی که با آگاهی و  "رقص هاي لول خوردنی،"و حرکات عجیب و غریب، منجمله  (pheromone)ها
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حشرات فقط وقتی ملموس می شوند که بر زندگی انسانها خطور کرده یا آن  20فهم انسانها قابل شناخت نیستند.

م باشند، وقتی کارهائی می کنند که ما نمی خواهیم را مختل می کنند، وقتی که در جاهائی هستند که ما نمی خواهی

  انجام دهند. در این حال تبدیل به انواع مستحق کشتن می شوند.

حشرات برخالف سایر حیوانات، در همه ي غیرقابل درك بودنشان از قبضه ي کنترولی انسانها فراتر می روند. 

شدن مقاومت می کنند. اطاعت نمی کنند. حشرات  از کوشش هاي کنترول کننده سرباز می زنند. در مقابل خانگی

یک جذابیت وحشی اي به اجرا می گذارند که "آنها  "بطور مفرطی از هنجارهاي انسان مرکزي متفاوت هستند،"

ویژگی اي که اغلب به گربه ها، سگ ها، و  "انسانی متفاوت است -بشدت با جذابیت در آغوش کشیدنی شبه 

آشفته کننده و ناآشنا، خوار و ذلیل و چندش آور، ما نمی توانیم خودمان  21می شود. سایر حیوانات خانگی مربوط

هرچه بیشتر نگاه می کنیم، کمتر می دانیم. "می نویسد که،  (Hugh Raflle)را در حشرات به بینیم. هاف رفل 

چنین فقدان واکنشی  "ی دهند.آنها شباهتی به ما ندارند. آنها به رفتار عاشقانه یا ترحمی یا ندامتی واکنش نشان نم

از بی تفاوتی بدتر است. این یک فضاي عمیق مرده ي بدون معامله به مثل، به رسمیت شناختن، یا رستگاري "

تعداد بیش از حدي از آنها وجود دارد، بارور، و پربار. آنها دائماً در حال حرکت هستند. دور نمی شوند.  22"است.

و شبیه ما نیستند، می توان آنها را بدون عواقبی کشت. جاي تعجب نیست که،  از آن جا که حشرات غریبه بوده

در رفتارخشونت بار استعمار و پسااستعمار انبوهی رجعت می کند. نژاد  نژاديحشرات به عنوان یک استعاره ي 

، سوسک و سرافکنده اي که به حشرات دگردیسی پیدا کرده را می توان بدون هیچ کیفري کشت. بومی هاي حشره

  23، جهودهاي شپش.)Tutsi(هاي توتسی 

با دید معمولی، حشرات ممکن است عجیب و غریب بنظر آیند، فهم نشدنی، بی اهمیت، و حتی قابل کشتن، اما 

به نظر حشره شناسان آنها از نظر تنوع گونه اي، غنا، و تکثرشان بسیار قابل توجه هستند. در باروري، وحشی 

هاست که حشرات بطور آشکاري چنین انعطاف پذیري حیات را نشان می دهند. انواع بودن، و درك ناشدنی آن

حشرات مرتباً متحول شده، دگردیسی پیدا کرده و نوآوري می کنند. تحرك زندگیشان از الگوهاي مستقر یافته ي 

اي هستند طبق نظر حشره شناسان، حشرات موجودات چد سلولی  24قابل فهم و رژیم هاي نظمی فراتر می رود.

میلیون گونه هائی که تا به امروز شناخته شده اند،  1,4که در روي کره ي زمین موفقانه تنوع پیدا کرده اند؛ از 

در تعداد زیادي، یک ژنوم واحد توان قابل مالحظه اي براي تطبیق با  25حشرات شامل یک میلیون آنها می شود.

 26که به تغییرات در شرائط محیط زیستی پاسخگو است. یک طیف وسیعی از فنوتایپ هاي گوناگون را داشته

چنین انعطاف پذیري اي بخصوص در حشرات دگردیسی کننده که کامالً دگردیسی پیدا می کنند، مانند زنبورها، 

پروانه ها، و شپ پره ها آشکار بوده، این حشرات را قادر می سازد که تا موفقانه مورفولوژي (شکل ظاهري)، 

 اي حشره حیاتی –رفتار خودشان را تغییر دهند. این امر نتیجه اي مضاعف دارد: تولید فرم هاي  فیزیولوژي، و
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 به متخاصم شرائط در که حشرات، موجود هاي فرم ي سابقه بی سرسختی دیگر، طرف از و طرف یک از تازه

تعداد زیادي از انواع حیوانات . در حالی که تغییر آب و هواي جهانی اثرات ویرانگري بر دهد می بقاء ي اجازه آنها

داشته، براي حشرات فرصت هاي تازه اي ایجاد کرده تا تقسیم، تفکیک، و متحول شوند. نباید تصور کرد که 

حشرات را باید بعنوان انعطاف پذیر الیتناهی در نظر گرفت. براي حشره شناسان، انعطاف پذیري هم می تواند 

براي مثال، زنبورهاي عسل،  27د فرم هاي تازه اي از مرگ و زندگی است.تطابقی باشد و هم غیرتطابقی، که مول

با تغییرات بوم شناسی جهانی، منجمله انتشار بیماري ها، و استفاده از حشره کش ها در کشاورزي، دچار ویرانی 

وزافزون شده اند. از آن جا که یک سوم محصوالت جهان براي گرده پراکنی به زنبورها نیاز دارند، فروریزي ر

جوامع زنبورها و کاهش جمعیت زنبورهاي ناشی از آن التزامات مهمی براي حیات انسان و غیر انسان داشته، 

  28بطور قابل مالحظه اي تولید غذاي جهانی را در سال هاي آینده متأثر می کند.

: به عنوان سنتتیک همان طور که من گفته ام، پالستیک و انعطاف پذیري، معانی متعدد و حتی متضادي داراست

و مصنوعی، زیست شناسی و عصبی، سرکوب کننده و دگردیسی کننده. با در نظر گرفتن این برداشت هاي 

متفاوت، به چه راهی حشرات را می توان انعطاف پذیر در نظر گرفت؟ همه ي ارگانیسم ها، از ابتدائی ترین تا 

ن تغییر، دگرگونی، و انفجار در واکنش به تغییرات داخلی پیچیده ترین آنها، درجاتی از انعطاف پذیري، یعنی توا

و محرکات خارجی را نشان می دهند. در منش نمائی کردن هاي ماالبو، انعطاف پذیري توان فرم دادن و فرم 

است. ماالبو شرح می  "توان نابود کردن همان فرمی هم هست که گرفته یا داده "گرفتن در حالی است که داراي 

را بدست می  plastiquerو plastiquageکه از آن ما واژه هاي ماده " (plastique) الستیکپدهد که، 

آوریم، ماده ي منفجره اي است که از نیتروگلیسرین و نیتروسلولوز ساخته شده، و قادر است انفجارات خشونت 

بو را شکل می دهند، در واژه هاي انعطاف پذیري عصبی، که هسته ي اصلی توجیهات ماال 29"باري ایجاد کند.

تغییرات مداوم در انعطاف پذیري (که به معنی انعطاف پذیري خود "مغز سرزندگی خودش، و حیاتش را، از 

آن طور که ماالبو در کوشش هایش براي سیاسی کردن علم اعصاب توضیح  30 "تغییر هم هست) مشتق می کند.

ي انفجاري دارد. این امکان از یک آگاهی از مغز حاصل می می دهد، این مغز مرتباً تغییر یابنده یک توان بالقوه 

انعطاف  31که می تواند گشایشی براي دنیاي دیگري باشد. "برعلیه یک فرهنگ خاص مطیع بودن"شود، انفجاري 

پذیري در متن زندگی حشرات، مطمئناً توان دادن، گرفتن و نابودکردن فرم است که براي مثال در فرآیند دگردیسی 

است. اما، تغییراتی که با انعطاف پذیري متأثر می شوند را اغلب مشکل می توان مشخص یا مجزا کرد.  آشکار

گرچه تعداد زیادي از حشرات مغزهاي انعطاف پذیر دارند، اما انعطاف پذیري هاي دیگري هم نشان می دهند. 

)، انعطاف پذیري اي را نشان ، منجمله زنبورها و منجک (زنبورهاي غیر عسلی(Hymenoptera)هایمنوپتراها 

با در نظر گرفتن این طیف وسیع، معنی انعطاف پذیري حشراتی  32می دهند که رشدي، شکلی، و فنوتایپی است.



یانعطاف يهاتیماد  

         ١٧٧  نشر آوای بوف                                                                                                           

 

بلکه، انعطاف پذري را ممکن است  33خودش تغییر پیدا کرده و دیگر منحصر به مغز و رشد تنهاي آن نیست.

  نظر داشت که مرگ و زندگی حشرات را سرزندگی می دهد.  بطور دقیق تري به عنوان نیروي ذاتی اي در

انتقادي، منجمله هنري برگسان، انفجار فرم چیزي نیست که باید حکم داده شود،  (vitalist)براي حیات گرایان 

می خواند و چیزي که ما ممکن است  (vitality)مانند مورد آگاهی از مغز. بلکه، آن چه که برگسان سرزندگی 

زندگی مانند "ذیري واژه کنیم بطور بنیادي تري همان ذات خود زندگی است. برگسان می گوید که انعطاف پ

 34."جریانی است که از طریق واسطه گري یک ارگانیسم توسعه یافته از جرمی به جرمی دیگر عبور می کند

امري بیش از تحول  انفجار زندگی، فوران هاي خالقانه ي آن، و دگردیسی هاي بی وقفه اش، عالمت دهنده ي

پذیري زندگی است. این نشان دهنده ي تغییرات، اختراع، خلق، و ظهور بی وقفه حیات (و مرگ) است که در 

راهی آشکار می شوند که دنبال هم هستند اما فرجامی نداشته و لذا اشاره به نامطمئنی و غیرقابل پیش بینی بودن 

که زندگی در آن تعبیه شده و با شکل آن تطابق پیدا کند . . . هنوز این اوضاع قالبی نیستند "ذاتی زندگی دارد. 

هیچ فرمی وجود ندارد، و زندگی باید یک فرمی را براي خودش خلق کند، که مناسب با اوضاعی باشد که براي 

براي برگسان این انگیزه ي حیاتی براي زندگی است؛ جنبه ي انفجاري حرکت، نبود  35"آن ساخته شده است.

  36برنامه ي از قبل تعیین شده، و غیرقابل پیش بینی در آینده.یک 

برگسان با دور شدن از داروین و المارك، این سرزندگی حیات، و انعطاف پذیري آن را، بعنوان مدرك بیشتري 

معرفی می کند که حیات منحصراً با محیط زیستش تطابق پیدا نمی کند بلکه تغییر پیدا کرده و مشتاق حرکت به 

برگسان پیشنهاد می کند که، گرچه  37راسوي خودش بوده، و در این فرآیند فرم ها و انواع تازه اي خلق می کند.ف

ریق تولد و مرگ سلول ها ط از مثال، براي و، بوده پذیر انعطاف – گیاه حیوان، انسان، –همه ي فرم هاي حیاتی 

یا فلسفه را بخودشان معطوف نمی کنند. تغییر  دچار تغییرات دائمی می شوند، این تغییرات داخلی توجه علم

همه "بطور دائمی در حیات اتفاق می افتد، چه آن را ببینیم چه نبینیم. برگسان می نویسد که، اما ما با این مخالفیم؛ 

چرخه ي زندگی حشرات همان جائی  38"."شورش می کند"بر علیه این ایده ي تغییر مستمر،  "ي ذکاوت ما

ین تغییرات درونی و دائمی بطور مشهود و جسمانی آشکارند. انعطاف پذیري حشرات به آنها است که این چن

این توان را ارائه می دهد تا فنوتایپ و مورفولوژي خودشان را تغییر دهند، نه منحصراً به صورت تطابق بلکه در 

چار دگردیسی هاي قابل بدن هاي قارچی شکل زنبور عسل، د براي مثال، 39پاسخ به عوامل داخلی و خارجی.

مالحظه اي در حجم شده اند که ناشی از تغییرات محیط زیستی، تجربه، و سازمان تشکیالتی کندوهاي عسل آنها 

تا حدي تحقق آشکار انعطاف پذیري در حشرات همان چیزي است که به آنها صوري ابهام انگیز و  40هستند. 

شگفت زدگی که عالمت گزار سرحدات انسان در فلسفه و ادبیات  متقاعد کننده ارائه داده است، مایه هائی براي

   41غرب است.
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گرچه انعطاف پذیري در سراسر چرخه ي حیات حشرات گسترده می شود، اما بیش از همه در فرآیند دگردیسی 

 انواع بعضی در که است شده گرفته نظر در گذاري رشدي آداب لذا ربطی –مشهود است. دگردیسی بعنوان سن 

اتفاق می افتد. در این   (holmometabolous)هولمومتابولوس گروه به متعلق حشرات بخصوص یوانات،ح

جا، تخم به کرم (الرو)، شفیره، و باالخره حشره ي بالغ تبدیل می شود. طی این فرآیند، بطور همزمان فرم هم 

حله ي شفیره بازسازي کرده و ظهور کرده و هم از بین برداشته می شود. کرم (الرو) زنبور خودش را در مر

مدتهاست که قبول شده که دگردیسی یک فرآیند ژنتیکی است، غیرقابل  42شباهت ناچیزي با زنبور بالغ دارد.

اجتناب و لذا قابل پیش بینی. جدیداً، حشره شناسان بحث کرده اند که چنین تغییر فرمی عمیقاً تحت تأثیر شرائط 

ست. امروزه، در مورد زنبور عسل، باور بر این است که تفاوت هاي رفتاري و تغییرات خارجی و محیط زیستی ا

و تقسیمات کار تعیین شده ي اجتماعی تحت تأثیر محرکات محیط زیستی هستند. این که زنبور به کارگر تبدیل 

از نوزادان به شود یا ملکه، یعنی فنوتایپ تقسیم کار بین تولید مثلی و غیرتولید مثلی، و تغییر وظیفه از مواظبت 

غذایابی که در بین زنبورهاي بالغ اتفاق می افتد، امروزه به تأثیرات خارجی در سطح الروي نسبت داده می شوند. 

دگردیسی بعنوان یک تغییر کلیدي در فرم هاي حشره شناخته شده است. با این وجود براي حشره شناسان،  43

پذیري برقرار کنند. تفائت اصلی این است که انعطاف  مشکل است که تمایز روشنی بین دگردیسی و انعطاف

پذیري به حشرات توانی عطا می کند تا در مقابله با شرائط داخلی و خارجی خالقیت نشان دهند، کیفیت هائی 

  که ممکن است طی فرایند دگردیسی تشدید شوند اما به بعد از آن گسترش و ادامه می یابند.

 حشره شناسی ارجاع دهد، سؤال می کند که آیا تحول پذیري حیات، و ظهوربرگسان، بدون این که هرگز به 

مستمر آن، هم در حشرات و هم در انسان ها را می توان به آسانی بعنوان تغییرات قابل پیش بینی حیات از هم 

تغییرات در سیر که طی آنها فرد کامالً دگرگونی پیدا می کند کامالً با "مجزا کرد. او می گوید، که بلوغ و یائسگی 

در پیر شدن بدرستی اساسی است  "چیزي که براي برگسان  44"کرم (الرو) یا زندگی جنینی قابل مقایسه است.

او بحث می کند که، دگردیسی، بلوغ، و یائسگی  45"تغییر فرم نامحسوس، بی نهایت تدریجی شده، و مستمر است.

باشند، اما آنها فرجام شناسانه نیستند. آنها دنباله روي یک  ممکن است وابسته به سن و لذا فرآیندهائی دنبال هم

برنامه ي از قبل تعیین شده اي نیستند بلکه مطلقاً نقاط اوجی هستند، نشانی از تغییر دائمی و در حال اجرائی که 

را به در واقع از طریق میلیون ها فرد در مسیرهائی واگ"زندگی است. برگسان بحث می کند که، تحول و تکامل، 

انجام رسیده، که هر کدام در معبري ختم شده اند که از آن مسیرهاي تازه اي جدا می شوند، و به همین وضع 

عالمت گزاران رشد جسمی در لحظات خاصی رخ می دهند اما به آسانی طی مسیرهاي  46"بطور نامحدودي.

  آشناي رشد طرح بندي نشده اند.
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پذیري هر کدام اشاره به تغییرات در رشد عصبی، شکل شناسی براي حشره شناسان، دگردیسی و انعطاف 

(مورفولوژیکی) و فنوتایپی دارند. در حالی که این دو با هم تقاطع کرده و بهم ربط دارند، اما بصورت فرآیندهاي 

متمایزي باقی می مانند. دگردیسی در نقطه ي خاصی در چرخه ي حیات حشره رخ می دهد. برعکس، قبول شده 

نعطاف پذیري، در حال پیشرفت و دائمی بوده، به حشره اجازه می دهد که در نقطه هاي گوناگونی از که، ا

زندگیش به تغییرات محیط زیستی جواب داده و نوآوري هائی در اطرافش انجام دهد، که براي مثال، به فرار از 

ه ي بین انعطاف پذیري و دگردیسی ، ابراز می دارد که رابطآینده ي هگلشکارگران کمک کند. ماالبو، در کتاب 

 47"در این جا بصورت هم نام ظاهر شده اند تا به صورت فرآیندهاي مشخصی."هنوز هم کامالً پرورش داده نشده، 

ماالبو چنین بحث می کند که، دگردیسی می تواند در دنیائی بدون خارج، امکاناتی براي دگرگونی ایجاد کند. 

ختن راهی به بیرون در نبود راهی خروجی، از درون بن بست، همان فکر کردن براي فکر کردن در باره ي سا"

در باره ي یک اختاللی درون ماندگار، دگرگونی ناگهانی اي بدون هیچ تغییر زمینه اي، موتاسیونی که فرم جدیدي 

ت اسطوره اي یا لذا، براي ماالبو، دگردیسی یک حقیق 48"از هویت تولید کرده و باعث انفجار فرم قبلی می شود.

در دنیاهاي حشرات، این انعطاف پذیري است تا  49"است. "ذات هستی شناسی"ساختگی نیست بلکه یک 

دگردیسی که دال بر هستی شناسی حیات است، انعطاف پذیري اي که به یک مسیر ممکنی براي گریز تبدیل می 

اگونی فنوتایپی شده و احتمال اطفاء شود. در حالی که انعطاف پذیري حشرات موجب تسهیل جلوه ها در گون

براي بعضی از انواع را فراهم می کند، اثرات گوناگونی در بر دارد. دگرگونی براي بعضی از حشرات باعث طوالنی 

انواع انعطاف پذیر باعث "شدن عمرشان می شود، در حالی که در دیگران موجب مرگ شده است. هنوز هم در 

   50"شده که ساکنین موفقی باشند.

این دست یازي کوتاه به حشره شناسی و زندگی انعطاف پذیر حشرات چه چیز ممکنی را به بحث گسترده تر 

عطاف پذیري را باید هم ان مقدمتاً، دهد؟ می ارائه آن) سیاسی –انعطاف پذیري و امکانات اتیکوپالیتیکال (اخالقی 

هیل کننده ي خلق فرم هاي تازه اي از حیات به عنوان یک نیروي حیات و هم یک نیروي مرگ برداشت کرد، تس

و تخریب فرم هاي دیگر. ثانیاً، باید به خاطر داشت که گسستن درون ماندگاري که ماالبوبه عنوان دارنده ي توان 

و تغییر تمجید می کند درون پیکربندي هاي نابرابر جهانی شدن تعبیه  سیاسی، –بالقوه براي دگرگونی اجتماعی 

ن است. هر دو این نیروها در نگرانی روزافزون در باره ي حشرات آشکار هستند. جدیداً، شده و محصول آ

 51انعطاف پذیري حیات حشرات مورد عالقه ي دانشمندان، سازمان ملل، و پرسنل نظامی امریکا قرار گرفته است.

که نشان دهنده ي در مخاطره  تازگی، حشرات در منظومه هاي تغییر یابنده ي بایوپالیتیکال بسیج و پیاده شده اند،

بودن فرم هاي حیاتی انسانی و غیر انسانی است. براي مثال، نگرانی هاي روزافزون در باره ي تغییر آب و هواي 

جهانی و تروریسم محیط زیستی و بیولوژیکی و ارتباط بینابین آنها، انسانها را روزبروز بیشتر در مخاطره ي 
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دنیاي طبیعی، منجمله حشرات، براي آینده ي مرگ و زندگی انسانها اساسی در نیروهاي طبیعت قرار داده است. 

نظر گرفته می شوند. براساس گزارشات اخیر، حشرات در اقداماتی که هدفشان طوالنی کردن و حفظ حیات 

هاي انسانهاي دنیاي شمال است، نقش واالئی دارند. مقدمتاً، افزایش بی وقفه ي جمعیت باعث کم یابی پروتئین 

گوشت شده که نگرانی خاصی در غرب ایجاد کرده است. دانشمندان دلیل آورده اند که، حشرات در تبدیل علوفه 

در مقابله با کمبود منتظره ي غذا، بسیاري پیش بینی کرده  52و برگ ها به پروتئین خوراکی بسیار کارآئی دارند.

رآمد بوده و بخشی از رژیم غذائی در دنیاي غرب اند که حشرات عوامل کلیدي در تولید غذاهاي با منابع کا

برخالف تولید گوشت، که محتاج پایگاه محوطه اي بزرگی است، حشرات به همان اندازه منابع  53خواهند شد. 

پروتئین بوده و براحتی می توان آنها را در یک قطعه ي کوچک زمین پرورش داد. برخالف گاوها، حشرات همان 

  ي ایجاد نکرده و لذا براي محیط زیست دوستانه تر هستند. سطح گازهاي گلخانه ا

حشرات در بقاء حیات دنیاي غرب و انسان نقش هاي دیگري دارند. انعطاف پذیري حیات حشرات توجه ارتش 

امریکا را جلب کرده طوري که به زنبورها و حشرات دیگر بعنوان همدست در جنگ هاي معاصر و جنگ بر علیه 

شده  "همراه هاي جنگ"نشده اند، جدیداً  "انواع همراه"گفته شده است. حشرات که هنوز  تروریسم خوش آمد

اند. گرچه از دوران هاي باستانی حشرات در جنگ ها بسیج شده بودند، اما جدیداً، و در نتیجه ي انعطاف 

ده اند تا روش هاي پذیریشان، انواع گوناگونی از حشرات بعنوان عوامل بالقوه براي تحت نظر گرفتن انتخاب ش

در حالی که حس  54زندگی غربی را برعلیه تهدیدات قلمداد شده و نامطمئن تروریسم (اسالمی) محافظت کنند.

بویائی زنبور عسل طوري تربیت شده تا مواد شیمیائی خطرناك، منجمله آنهائی را که در مین هاي زمینی بکار 

شده اند که  "دورگه هاي حیوان/ماشین"بدیل به تجربیات برده شده اند، پیدا کند، حلزون ها و سوسک ها ت

هدفشان پرورش گیرنده هاي حسی طبیعی و انرژي هایشان در پیگرد تحت نظر گرفتن هاي کوچک است. بعالوه، 

 55فرم هاي حشره اي به عنوان نمونه هاي اولیه ي نظامی در پهبادها و نانوتکنولوژي ها بکار گرفته شده اند. 

چیزي که این توسعه هاي نظامی و تکنولوژیکی عالمت می دهند این است که انعطاف پذیري نه تنها همراه هم، 

توان فرم دادن و فرم گرفتن است بلکه انفجار و ناپدیدي آن نیز هست، نکته اي که در ارجاعاتش به نیتروگلیسرین 

گ به مثابه اشتعال و انفجار بطور انعطاف پذیري زنبور و حشره شناسی جن 56و نیتروسلولوز تأکید کرده است.

تنگاتنگی در هم تنیده شده و بطور آشکاري در واژه هاي بمب و بمباران متراکم شده اند. این ها از واژه ي یونانی 

bombos  ،مشتق شده اند که، در برگیرنده ي دو معنی است، هم دال بر زنبور و هم مأنوس شدنی با زمزمه

 و زنبورها صداهاي ي کننده منعکس شعري –که از نظر ریشه شناسی اسمی  وزوز کردن، و غرش کردن است،

چنین در هم تنیدگی هائی اشاره به ابهامات انعطاف پذیري، و توان آن براي تولید فرم ها و شرائط  57.هاست بمب

بخش و/یا دگرگون  تازه دارد، اما نه آنهائی که در راه هائی که پیش بینی شده یا انتظارشان می رود الزاماً رهائی
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کننده هستند. گرچه ممکن است که اثرات انعطاف پذیري را از پیش نتوان تعیین کرد، آن چه این تمهیدات اخیر 

ارتش امریکا برجسته می کنند ارتباطات بینابینی مهم بین مرگ و زندگی انسان و حشرات و احتیاج به تجدید نظر 

  به فرم ها و ماده ي آنها است.

  

  یک و شکل دادن دوباره ي خود حیاتبایوپالیت

  

کیفیت هاي انعطاف پذیري حشرات، تحول پذیري و قالب گیري آنها، به حشرات اجازه می دهند تا به راحتی 

آموزش گرفته و شرطی شوند. براي مثال، زنبورهاي عسل انعطاف پذیري قابل مالحظه اي در حافظه ي فضائی 

لوب هاي  58عات حیاتی مثل محل و موقعیت النه هاي تازه می شود.دارند، که باعث تسهیل انبار کردن اطال

شاخک هایشان با گیرنده هاي شیمیائی پوشانده شده، که تعدادشان سه برابر حشراتی مانند مگس ها و شب پره 

، و هاست، که آنها را قادر می سازد تا به راحتی بین گلها تمایز قائل شده، گرده هاي گل ها را مکان یابی کرده

درگیر ارتباطات اجتماعی شوند. بویائی کیفیت حسی اي است که به زنبورها اجازه می دهد تا حافظه شان را 

حفظ کنند. به علت انعطاف پذیریشان، منجمله بویائی تقویت شده و قالب پذیر، زنبورها را به راحتی می توان 

تطابق پذیري زنبور عسل ارج نهاده شده  59بوط کنند.یاد داد تا شروع نور، دود، یا جریان هوا را با پاداش بهم مر

و مورد استفاده قرار گرفته، طوري که آنها را بعنوان همراه هاي آینده و موعود زمان جنگ تحت کنترول در آورده 

  است. 

فعاالنه انعطاف پذیري  (DARPA)براي بیش از یک دهه، آژانس پروژه ي تحقیقات پیشرفته ي دفاعی   

ل را در پیشبرد تکنولوژي هاي نظامی در دست گرفته است. از طریق محل هاي تحقیقاتی خودش زنبورهاي عس

، این آزانس زنبورها را تربیت می کند (Los Alamos)در ایاالت متحده، از همه چشمگیر تر در لوس آالموس 

شدت حس هاي بویائی  بعلت 60تا مواد شیمیائی خطرناکی را که در مواد منفجره یافت می شوند، تشخیص دهند. 

و تعداد قابل مالحظه ي گیرنده هاي شیمیائی در لوب هاي شاخک هاي زنبورها، فرآیند تعلیمی سریع به انجام 

می رسد: با پاداش آب و قند، به زنبورها سریعاٌ و مؤثرانه یاد می دهند تا گرده ي گیاهان را فراموش کرده و در 

ابی کنند. با قرار دادن مواد منفجره نزدیک منابع غذائی، آژانس موفقانه عوض مواد شیمیائی را بو کرده و محل ی

زنبورها را در آزمایشگاه تعلیم می دهد. هدف این است که زنبورهاي عسل و حشرات دیگر را در خط اول جبهه 

یادي از مورد استفاده قرار داده، تا جانشین انواع همدمی مانند سگ ها شوند. براساس گزارش اخیري، تعداد ز

سگ هائی که در عراق و افغانستان بسیج شدند تا سربازان امریکائی را در یافتن مین هاي زمین و سایر مواد 

 Post Traumatic) زخمی روان یا انفجار موج اختالل به –مانند پرسنل انسانی نظامی  -منفجره یاري دهند 
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)Stres Disorde = PTSD .همان – ها سگ برخالف –مرموز بودنشان حشرات، به خاطر  61مبتال شده اند 

 . کنند نمی برانگیخته را حیات رفتن دست از ناشی اخالقی بحران

این عالقه ي روزافزون به زنبورها محدود به توان هاي فردي و جسمانیشان نیست. بلکه، زنبورهاي عسل   

لهام براي دانشمندان و پرسنل به عنوان یک جامعیت و به عنوان یک مجموعه در کندو سرچشمه ي تحقیقات و ا

نظامی هم بوده اند. معماري کندو و تشکیالت زنبورها بینشی باارزش در پیکربندي هاي بی ثبات سرمایه داري 

؟ مشاهده می کند که با مغزهایمان چه باید بکنیمجهانی و (ضد) تروریسمی ارائه می دهند. ماالبو، در کتاب 

از طریق یک سیستم مرکزي شده عمل نمی کند. در عوض، از طریق یک فرماندهی سلطان، مانند مغز، دیگر 

در برهه  62تیزهوشی تشکیالتی، و یک انعطاف پذیري اي کار می کند که از طریق تکثر و پراکندگی مراکز است. 

ي معاصر، افق سرمایه داري جهانی در حال گسترش دائمی است، حاشیه نشین ترین جمعیت ها را از جهان 

ماالبو مشاهدات خودش را اکثراً بر سرمایه داري محدود  63ه پیرامون هایش کشیده و ادغامشان می کند. جنوبی ب

می کند. با این وجود، این الگوي مرکززدائی شده فرماندهی هم در شرائط جاري جنگ اعمال می شود که در آن 

  نتشر هستند. مکان هاي قلمداد شده ي تهدید و خطر بنا به گفته ي بعضی، پراکنده و م

سپتامبر، حکومت امریکا تحت ریاست جرج دبلیو بوش ادعا کرد که  11مدت کوتاهی بعد از حمالت  

 شود، می برقرار مستقل کشورهاي بین که نیست جنگی –جنگ با تروریسم گونه ي جدیدي از جنگ خواهد بود 

 تغییرات، این بر بازتاب با. ردگذا می زیرپا را مرزها حدود و حد که است جدیدي دشمن و غرب بین بلکه

ویژگی  "فضاي جهانی" 11/9برهان آورده است که در عصر بعد از  (Zygmont Bauman) باومن زیگومانت

در این جا، تهدیدها و واکنش ها بطور روزافزونی پراکنده اند تا مرکزي  64"سرزمین سرحدي را بخودش گرفته.

تند، و خشونت مفرط در جنگ با دشمنی مشروعیت داده شده که شده، هم پیمانی ها دائماً در حال ریزش هس

باور می شود که هیچ مرز روشن یا قابل تشخیصی ندارد. حکومت ایاالت متحده دلیل می آورد که روزبروز 

مشکلتر می شود تا دشمن را مشخص کرد، خطر تروریسم را نامطمئن، غیرقابل پیش بینی، و خطرناك ارائه می 

نواحی دنیا را به طرق بی  "سرزمین سرحدي جهانی"رائط جنگ طی دهه ي گذشته فرق کرده، اما دهد. نه تنها ش

  65سابقه اي بهم متصل کرده است.

این شرائط تازه ي جنگ جهانی را که با سرمایه داري جهانی درهم تنیده شده، می توان از طریق تشکیالت   

عسل به صورت یک گونه حیوان اجتماعی و اشتراکی نمی  شبکه اي اجتماع زنبورها نقشه گزاري کرد. زنبورهاي

توانند بطور فردي و / یا دور از کندوهایشان بقاء پیدا کنند. آنها بهم وابستگی دارند. علیرغم ساختار ظاهراً سلسله 

مرکزیت است.  نبودسلسله مراتب و  فقدانمراتبی و وابسته به طبقاتی کندوي زنبور عسل ولی منعکس کننده ي 

هر کندوئی شامل یک ملکه، کارگران ماده، و زنبورهاي نر است. اما، ملکه را کارگرهایش انتخاب کرده و فقط  66
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به تولید مثل حاکمیت دارد، گذاشتن هزاران تخم تا آینده ي کندو را حفظ کند، اما کنترول مختصري بر عملکردها 

کی بودن و تقسیم کار براي بقائشان اساسی است. و تشکیالت آن دارد. زنبورها به یکدیگر متکی هستند. اشترا

این به این معنی نیست که نظم ژئوپالیتیکال جهانی نظمی بدون سلسله مراتبی است. همان طور که یک نظم آشکار 

نزاکت و حاکمیت بین کشورهاي ملی برقرار است، تازگی قلمداد شده ي این جنگ مستمر و شدت خشونتی که 

شرح داده شده است. ایاالت متحده و متحدانش ادعا دارند که آنها به شبکه  قدان مرکزیتفممکن ساخته از طریق 

 واکنش شان دهنده تشکیالت –هاي منتشر سلول هاي تروریستی، فقدان قابلیت دیده شدن آنها، و به ساختار خود 

 طنین عسل زنبور کندوي اي شبکه طرح با که هائیست استراتژي و ها تاکتیک خواستار تماماً که دهند، می نشان

احتماالً جاي تعجب نیست که انعطاف پذیري فردي و گروهی زنبورها،  67. است آن از پژواکی و بوده انداز

هنگامی که زنبورهاي عسل به عنوان عامل بالقوه ي این جنگ جدید بسیج شده و کیفیت هاي جسمی و اشتراکی 

ماي بدون سرنشین اسم انگلیسی زنبور نر هم هست که مسئول یا هواپی droneآنها از طریق پهباد ها (مترجم: 

بور زن تعلیم گرچه. است شده سازي –جمع آوري غذا و محافظت از کندوست) توسط ارتش امریکا تقلید و باز 

در حالی که  68هنوز در جنگ به واقعیت نپیوسته، ابزار جنگی پهباد در رژیم اوباما ارتشاح پیدا کرده است. 

، حشره شناسان، و پرسنل نظامی به تحقیقاتشان ادامه داده و مناسب بودن بسیج حشرات را در دنیاي دانشمندان

تهدیدات نامطمئن و غیرقابل پیش بینی مورد مطالعه قرار می دهند، انعطاف پذیري حشرات در تولید فرم هاي 

حالی که حشره تبدیل به ابزار  در 69تازه ي زیر نظر داشتن در پیگرد امنیت ملی و جهانی، محوري شده است. 

  اعمال قدرت در بایوپالیتیک معاصر شده، بایوپولیتیکال محتاج تجدید نظر در خود حیات شده است.

) توسط میشل فوکو، و اخیرتر  Sexuality History of از زمان چاپ جلد اول کتاب تاریخ جنسیت ( 

ش، فرمول بندي او از بایوپالیتیک یک محل مناطره از آن با دست نویسی هاي تازه ترجمه شده ي سخنرانی های

ي پرشوري را در نظریه ي انتقادي و فلسفه ي سیاسی برانگیخته است. در میان زیست شناسی کردن روزافزون 

سیاست و سیاسی کردن زیست شناسی که اکثراً به ابداعات تکنولوژي نسبت داده شده که به سرعت معنی زندگی 

افکار قطعه قطعه و ناتمام فوکو به عنوان دربردارنده ي بینش هاي مهم در پیکربندي هاي را عوض می کنند، به 

با بحث در این باره که  70در حال تغییر قدرت از قرن هیجدهم تا زمان معاصر، روح تازه اي بخشیده شده است. 

ژه هاي سیاسی، و به به هستی افراد بعنوان سو "ویژگی حیات گرائی"صعود قدرت زیستی در قرن هیجدهم یک 

جمعیت ها به عنوان مقرهاي مدیریت و مداخله عطا کرده، فوکو مشهورانه و منازعانه ادعا می کند که قدرت 

زیستی به مثابه یک ماهیت حکومتی ظهور کرده که حیات را از طریق پیکربندي کامالً متفاوت قدرتهاي پویا 

طلوع این روش تازه ي قدرت را به صورتی تعبیر کرده اند که افراد زیادي گفته ي فوکو، و  71تسخیر کرده است.

فوکو در اولین سخنرانی اش  72می گوید، که مرکزیت و اهمیت فرمان سلطان (حاکمیت) خدشه دار شده است.
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یک دسته از مکانیسم هائی تعریف می "، مشهورانه قدرت زیستی را به عنوان امنیت، قلمرو، جمعیتدر باره ي 

ریق آنها خصیصه هاي بنیادي زیست شناسی گونه ي انسان تبدیل به اوبژه ي استراتژي سیاسی، و کند که از ط

اجتماعات مدرن غربی "شده است. او ادعا می کند که، از قرن هیجدهم به بعد،  "یک استراتژي کلی قدرت

 73"حقیقت زیست شناسی بنیادي اي را برداشت کردند که انسان یکی از انواع است.

ان و مباحثه گرایان فوکو سؤاالت مهمی در مورد فرمول بندي قدرت زیستی و بایوپالیتیک پیش منتقد  

کشیده، و اقامه می کنند که تصورات او مبهم و منافی هم بوده و مرحله بندي و تمرکز ژئوپالیتیک او اروپامرکزي 

) Robertاند. براي رابرت اسپوزیتو  تعداي نیز فرمول بندي او از حیات را زیر سؤال برده 74و کوته نظرانه است.

Spozito)  هرگز به اندازه ي کافی "به این دلیل است که فوکو تا حدي در باره ي مسائل قدرت تمرکز کرده که

تجزیه و تحلیلی در "گرچه فوکو زندگی را  75را شرح نداده است.  "حیات"یا نماهاي کرانی "مفهوم سیاست 

توصیف کرده، اسپوزیتو اصرار دارد که در تجزیه و  "ادي، اجتماعی، و تولیديرگ و پی تاریخی، سازمانی، اقتص

بطور نارسائی مسئله اي محتاج راه حل باقی مانده  "از نظر نظام نامه ي هستی شناسی"تحلیل فوکو، زندگی 

بندي و  من اضافه می کنم که، طرح فوکو، به اندازه ي کافی به هستی شناسی حیات نمی پردازد. فرمول 76است.

سیاسی کردن حیات در نوشته ها و سخنرانی هاي فوکو بطور محدودي فرض منطقی شده اند و بر ادعاي انسان 

  زندگی انسان است و نه چیز بیشتري. "حیات"مرکزي اي تأسیس یافته که 

در در میان این نقدهاي مبرم از برداشت هاي فوکو از نیروي حیات و بایوپالیتیک، نگرانی روزافزونی   

تأویل، توسعه، و تصریح حد و حدود حیات در حال رشد است. جدیداً، حیات چه کسی و کدام حیات به اوبژه 

ي قدرت تبدیل شده است؟ در کدام راه هائی زندگی و مرگ بطور بی کم و کاستی به عنوان استراتژي سیاسی 

ستعماري و در دموکراسی هاي حکومت، سرمایه داري جهانی، و جنگ بوده /شده است؟ چگونه در کشورهاي ا

لیبرال اخیر، سرزندگی و سرمایه گزاري در بعضی فرم هاي حیات از راه مرگ ممکن می شود؟ به عبارتی دیگر، 

چگونه مرگ هاي نژادي، مستعمره اي، غیرطبیعی، بیمار شده، و خطرناك در مبارزات در باره ي زندگی (غربی) 

که براي حیات گرائی اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم اساسی  تعبیر مرگ و زندگی اي 77تصور شده اند؟

بود و به مفهومات حیات گرائی بایوپالیتیک خود فوکو سرزندگی می دهد اشاره به ابهامات در تفکر خودش و 

تعبیرات محدود نوشته ها و سخنرانی هاي او دارد. آن طور که بعضی ها طوري فوکو را خوانش می کنند که او 

ین می گوید، قدرت حاکمیت و مرگ هرگز با بایوپالیتیک و زندگی جانشین نشده اند. بلکه رژیم هاي چن

بایوپالیتیکی اغلب از طریق فرمان سلطان عمل کرده اند، بعضی از زندگی ها را شایسته ي سرمایه گزاري اقتصادي 

این مناظره ها به محدودیت هاي  78د. و علمی و دیگران را غیرانسانی، هدر رفته، و قابل مصرف ارائه داده ان

مفهوم سازي فوکو اشاره دارند در حالی که راه هاي جدیدي از گذر به فراسو و گسترش تحلیل هاي او باز می 
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کنند. علیرغم بینش ها و توسعه ها در این ادبیات، یک سرنخ مستمر باقی مانده است: زندگی به عنوان حیات 

  79. دهند می ادامه مقبولیتش به گونه – عنوان به –انسان و انسان 

از بایوپالیتیک بازبینی و گسترش داده شده تا به حیوانی  براي روشن بودن امر، فرمول بندي هاي فوکو   

با این وجود حتی  80پرداخته شود. )Giorgio Agamben(شدن حیات، بخصوص در کار جیورجیو آگامبن 

در بایوپالیتیک، که تا حدي در دنباله روي از آگامبن  (bios)یست وز (zoë)تمایزات و تفکیکات او بین حیوان 

 موجود – عنوان به – انسان"است، اخیراً تحت بررسی موشکافانه قرار گرفته، و بطور محکمی به گفته ي فوکو 

همان طور که بحث هاي من در مورد حشرات تا این جا اشاره دارند، تحت شرائط  81. اند خورده گره "زنده –

نگی معاصر، دیگر حیات را نمی توان از طریق یک تمرکز انسان مرکزي در تصور انسان برداشت کرد. در حالی ج

 شامل را زیستی محیط شرائط و ها میکروب منجمله انسان، - از بیش - حیاتی –که تاکتیک هاي جنگی فرم هاي 

 بعنوان غربی تفکر با که طور آن( انسان زندگی و مرگ ي آینده که است این کرده پیدا تغییر که چیزي شوند، می

یا جنگ جهانی، بطور روزافزونی با نیروي عاملیت حشرات در هم  جهانی غذاي متن در چه ،)شده معرفی نمونه

که چنین تقابلی را به  (bios)تنیده شده اند. چگونه ممکن است یک طرح مجدد بایوپالیتیک از طریق زیستی 

هستی شناسی بین انسان و غیر انسان را خدشه دار می کند، امکانات تحلیلی و  حساب می آورد و لذا تمایزات

سیاسی براي بازنگري حیات در جهان کنونی بگشاید؟ بعنوان نیروئی که دیگر به درون بدن انسان یا جمعیت 

ن و محدود نیست اما به عنوان انعطاف پذیري، یک فوران حیاتی و خالقانه اي است که از درون حیات انسا

   82غیرانسان عبور کرده و آنها را بهم متصل می کند.

کوشش هاي اخیر براي مفهوم سازيِ جنگ با تروریسم فرصت هاي سازنده اي در این مورد در اختیار   

 bios)با نوشتن در باره ي جنگ و آب و هوا، صراحتاً زیستِ ( (Brian Massumi)می گذارند. برایان مسومی 

شکل تهدید امروزي "حلیلی متقاعد کننده از طبیعت و جنگ زیر سؤال می برد. او می نویسد که بایوپالیتیک را با ت

 تقویت – خود تهدید سیستماتیکی بطور است، دهنده سازمان –بطور ناگهانی فوران می کند، بطور محلی خود 

. نیست هم تبعیض به قادر بلکه نیست تبعیضی" تنها نه که تهدیدي "است، وسیع مقیاسی در اغتشاش ي کننده

او بحث می کند که،  83"کلی می کند. زیست محیط از تشخیص غیرقابل را آن زمینه، پس در آن دائمی جنبش

در هم کوبید)  2005(مترجم: طوفان مهیبی که جنوب شرقی ایاالت متحده را در سال  (Katrina)طوفان کترینا 

نه ي فعالیت هاي جنگی امریکا در عراق منفجر می معادل هواشناسی بمب هاي پنهان شده اي بود که در صح

مسومی  84که هم جنگ و هم آب و هوا را به اندازه هم غیرقابل پیش بینی و غیرقابل تشخیص می کند. "شدند، 

ارائه می  (The Birth of Biopolitics)تولد بایوپالیتیک در این جا، با پیش کشیدن سؤالی که فوکو در کتاب 

سیاسی،  نظر از که است معنی این به قدرت تبدیلی – زیست محیط آیا"اقبه (مدیتیشن) می کند: دهد، شروع به مر
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با اذعان به این که مشاهدات فوکو مخصوص یک برهه ي تاریخی  85ما با سوژه هاي طبیعی سروکار داریم؟

کرده و گسترش خاصی بودند، هدف مسومی این است که چنین بینش ها و بازتاب ها را در متن حاضر توجیه 

در "همان جائی است که ما باید شروع کنیم،  "سؤال فوکو پایان می گیرد"دهد. او اصرار می ورزد که جائی که 

نظري اجمالی به فجرش انداخت، از آن تا حال  1979پرتو چگونگی ترکیب بندي مجدد قدرت، که او در سال 

می توان چنین پیکربندي تازه ي قدرت محیط زیست  مسومی می پرسد که، آیا هنوز 86"به سرانجام رسیده است.

را، که در آن جنگ و آب و هوا بطور تنگاتنگی بهم وابسته هستند، یک بیان بایوپالیتیک در نظر گرفت؟ با شروع 

محیط در بایوپالیتیک، مسومی دلیل می آورد که پیکربندي امروزه ي قدرت جهانی یک قدرت  (bios)از زیست 

. او بحث می کند که، چیزي که ما جدیداً شاهد آن هستیم قدرت محیط بایوپالیتیکی یک قدرتاست و نه  زیستی

یک نیروئی که از طریق آن هستی شروع می شود . . . نه "است، (ontopower)زیست به مثابه قدرت هستی 

ست که بعداً قوام یک نیروي مثبت. این نیرو بطور مثبتی بارور نوع خاصی از حیاتی ا"ولی  "نیروئی برضد حیات

براي مسومی، چیزي که این منظومه ي قدرت را خارج از بایوپالیتیک قرار می دهد قدرت محیط  87"می گیرد.

 می عمل قلمروئی –است، در فرمول بندي او، یک قدرت پیشگرانه اي است که نه بر یک قلمرو بلکه بر پیش 

   88.شود می کردن زندگی غیرقابل حیات آن در که کند

بطور کامل و واضحی بین قدرت محیط زیست  (Collège de France)کو، در سخنرانیش در کالج فرانسه فو

 Society) "باید از اجتماع دفاع کرد،"و بایوپالیتیک تمایز برقرار نمی کند. در واقع، در سخنرانیش تحت عنوان 

Must be Defended) آخرین قلمرو بایوپالیتیک، "که  بر سطح مشترك آنها تأکید می کند. فوکو شرح می دهد

کنترول بر روابط بین نژادي انسان، یا انسان ها عمل می کند چون که آنها یکی از گونه ها بوده و چون "از طریق 

براي فوکو، بایوپالیتیک  89"که موجوداتی زنده هستند، و محیط زیستشان، و دور و بري که در آن زندگی می کنند.

 "است، (hydrography)یط هاي زیست جغرافیائی، آب و هوائی، یا آب نگاري شامل اثرات مستقیم مح"

گرچه  90منجمله مرداب ها و اپیدمی هائی که موضوع مورد نظر حکومت ها و مداخله در قرن نوزدهم بودند.

ک فوکو به ارجحیت انسانها بعنوان موجودات زنده ادامه می دهد، اشاره ي کوتاه او به محیط زیست بعنوان ی

نیروي بایوپالیتیکال، ولو بطور لحظه اي، تعبیر و رابطه ي ممکن بینابینی حیات انسان و غیر انسان را برجسته می 

مسئله ي محیط زیست . . . توسط انبوه مردم ایجاد شده و بنابراین اثراتی بر توده ي مردم خواهد "کند. این که 

در بایوپالیتیک به عنوان یک سرزندگی اي است که  (bios)روزنه ي کوچکی براي تجدید نظر زیست  "داشت

می رود، یک مسئله ي محتاج راه حلی که مسومی پیش می کشد اما نهایتاً در  "گونه –به مثابه –انسان "فراتر از 

  کنار هم قرار دادن جنگ و آب و هوا آن را دنبال نمی کند.
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از یک طرف و از طرف دیگر، ادعایش که جهان تمایزي که مسومی بین بایوپالیتیک و محیط زیست رسم می کند 

در اجراي قدرت از طریق محیط زیست است را فقط وقتی می توان پیش برد  "شیفت بزرگی"معاصر شاهد یک 

که تواریخ دنباله دار خشونت هاي استعماري دستور داده شده توسط قدرت هاي اروپائی بطور موفقیت آمیزي 

ند. منتقدان مدتهاست که مشاهده کرده اند که موضوع استعمار بصورت چشم پوشی شده و مبهم و تاریک شو

نارسائی ملموس در مجموعه ي کارهاي فوکو باقی مانده، کمبودي که ما ممکن است به صورت تکراري در 

در مستعمرات، بایوپولیتیک و محیط زیست هرگز حیطه هاي کامالً جدائی  91تحلیل مسومی نیز برداشت کنیم. 

خشونت هاي استعماري نیروي خودش را از تعبیرات آنها دریافت کرده و کشش خودش را از طریق نبودند. 

تعبیر آن بدست می آورد. اهلی کردن طبیعت، شامل مرگ استعمارشده، که همیشه به دنیاي طبیعی رضایت داده 

اسباب و آالت  بود، محل هاي تالش در باره ي معانی و ارزش حیات انسان، غیرانسان، و خشونت هستند.

انسان ها، گیاهان  "گونه هاي متفاوت "استعمار، و انگیزه ي رده بندي کردن آن، هدفش طبقه بندي و دسته بندي 

و جانوران بود، در عین حالی که زندگی هائی را که باید زنده بمانند، و آنهائی را محتاج حفاظت هستند، از آنهائی 

مانند بعضی از هم عصرانش،  )Fanon(فنون 92نابودي می کردند. مشخص می کرد که باید بمیرند و تقاضاي

الجزائري ها، زنان محجبه، درختان "انسان و فرم هاي حیاتی غیرانسانی پرداخته است:  بخوبی به در هم تنیدگی

براي حضور انسانی فرانسوي . . . در واقع در  طبیعیخرما، و شتران منظره را شکل می دهند، پس زمینه اي 

عمره ها طبیعت متخاصم، خیره سر و بنیاداً شورشی، با درختچه ها، با مساجد، بومی ها، و تب بازنمود می مست

براي فنون، زندگی  93 "شود، و استعمار وقتی موفقیت آمیز است که همه ي این طبیعت چموش باالخره مهار شود.

لی از تبعیض مقید شده، محتاج اقدام پیش در مستعمره ها بطور ناگزیري با طبیعت خصومت آمیز، قدرتمند، و خا

متوجه زندگی اروپائی کرده  طبیعتدستانه و خشونت بار قدرت است تا تهدیدهائی را اهلی و حذف کند که 

  است. 

تبدیل شده  "نقطه ي متراکمی براي انتقال قدرت"به قول فوکو، تحت شرائط جنگی حاضر، دنیاي طبیعی به 

همان 94ش براي مرگ و زندگی انسان و غیرانسان به آشکار شدنش ادامه می دهد.است، زمینه اي که بر آن تال

انعطاف پذیري حشرات، آنها را همراهان جنگ ارائه داده، و شرائطی را ایجاد می  طور که من پیشنهاد کرده ام،

بطور کند که در آن جنگ، طبیعت، مرگ و زندگی از هم قابل جداشدن نیستند. طی دهه ي گذشته، مفسران 

روزمره اي مشاهده کرده اند که جنگ با تروریسم هم یک پاسخ به وهم محصول نزاع جدید و بی سابقه اي 

است، که محتاج خشونت پیش دستی کننده و تشدید شونده اي است که خلق و تحمیل رژیم هاي حقوقی را 

اخطار داده شده که، این دنیاي جدیدي  به ما 95بدون و یا با مختصري مراجعه به قوانین بین المللی توجیه می کند. 

است، جائی که زمینه هاي جنگ براحتی قابل فهم نیستند، جائی که ممکن است بطور روزافزونی تمییز بین دوست 
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دشمن متهم شده که در تمامی بافت هاي  96و دشمن را، اگر غیرممکن نشده باشد مشکل می توان ترسیم کرد. 

مات آشناي شمال/جنوب، شرق/غرب، و غریبه/خانگی را زیرپا گذاشته است. جمعیت جهانی پنهان شده، تقسی

ماشین آالت جنگ جهانی دیگر حیطه ي حکومتهاي ملی نیست بلکه شامل پیمانکاران، مزدوران، و سازمان هاي 

  ند.آماج ها، و تکنیسین هاي نظامی، و پهبادها، پیش دستی کننده ها هست "مظنونین" 97خارج قلمروئی می شوند.

آن طور که مسومی شرح می دهد، نیروي پیش دستی کننده، اتفاقات را قبل از وقوع آنها دفع می کند. این ها 

تاکتیک هائی هستند که موجب ممنوعیت یا بازدارندگی نمی شوند. آنها تن را آماج خود قرار نمی دهند بلکه بر 

من پیشنهاد می کنم که، این نیروي پیش  98د.محیط و تعدیل آن کار کرده، زمینه هاي عمل را ممکن می سازن

دستی کننده، عوامل غیرانسانی را بعنوان نیروهاي محیط زیستی ادغام کرده و از طریق آنها کار می کند. کوشش 

ارتش امریکا درتربیت زنبورهاي عسل را می توان توسعه و بسیج پیش دستی در نظر گرفت: زنبورها مواد شیمیائی 

مواد منفجره و مین هاي زمینی را قبل از انفجار کشف می کنند، مانع اغتشاش در مقیاس بزرگ را بو می کشند، 

شناخته شده اند برعلیه از دست دادن زندگی  "تروریست"قبل از وقوع شده، با کشتن تروریسم و کسانی که 

و برنامه هاي تاکتیکی  غربی محافظت می کنند. حشرات بعنوان فرم هاي مادي و نمونه هاي مقدماتی تکنولوژي ها

ارتش امریکا را مطلع کرده، بطور چشم گیري از طریق بسیج و استفاده ي گسترش یافته از پهبادها و تکنولوژي 

هاي الهام گرفته از حشرات میدان هاي جنگ را پیکربندي هاي تازه اي داده اند. از طریق بسیج پهباد، حاال می 

روریسم هستند، و از صدها و حتی هزاران مایل دورتر از میدان جنگ و به ت مشکوكتوان آنهائی را شناخت که 

 از طریق کنترول هاي کامپیوتري که از مناطق جنگی بسبیار دور هستند، آنها را هدف قرار داده، و در مصلحت

، و تکنولوژي هاي نظامی دیگر، منجمله )swarm(پهباد، حمالت همه جانبه  99ترور کرد.  پیشگیري

لوژي، بطور نزدیکی از فرم حشرات مدل گرفته، امکانات بیشتري براي ضربه هاي پیش دستی ککنده در نانوتکنو

نانوها، که همدستانه با حشرات اجتماعی (منجمله  2025اختیار گذاشته اند. ارتش امریکا تخمین می زند که تا سال 

واهند شد. با داشتن قابلیت تحرك زنبور عسل) کار خواهند کرد، بطور روزمره اي در عملیات جنگی بسیج خ

نامحدود و مهارنشدنی در پرواز کردن، خزیدن، میزان کردن موقعیت، و حرکت در فضاهائی که بطور پیشرونده 

اي محدود می شوند، این حشرات ماشینی بعنوان پیش نمونه هاي آینده تمجید شده اند، که هدفشان تغییر دادن 

   100تهدیدات و ایجاد اغتشاش در طرق زندگی غربی هستند. محیط زیست و در نهایت جلوگیري از

در عصر حاضر در جنگ با تروریسم، حشرات تبدیل به چیزي شده اند که فوکو آن را ابزار اعمال قدرت مصطلح 

مجموعه ي ناهمگنی شامل گفتمان ها، سازمان ها، فرم هاي معماري، "کرده، یک عامل غیرانسانی است که در 

ادغام شده، همگی مونتاژ شده اند تا به  "بیانات علمی، ]و[ن دهنده، قوانین، اقدامات مدیریتی، تصمیمات ساما

در زمینه ي ژئوپولیتیکال کنونی، بایوپالیتیکال بعنوان یک رژیم  101احتیاج مبرم به امنیت جهانی پرداخته شود.
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، که در نظریه ي (zoë/bios) یحیوان/ زیستجهانی از مرگ و زندگی باید فراسوي تمایزات فرد/جمعیت و 

انتقادي و فلسفه ي سیاسی پابرجا مانده اند، دوباره تعریف شود. وابستگی دو جانبه ي مرگ و زندگی انسان و 

حشرات مفهوم سازي اي از حیات به مثابه پالستیک و نیروي گردش کننده اي را درخواست می کنند که از 

براي نتیجه  102ه ي متقابل انسان / غیرانسان را برجسته می کند.رابط و رفته فراتر "گونه – عنوان به – انسان"

گیري، اجازه دهید این نکته را در مورد انعطاف پذیري بعنوان نیروي حیاتی شرح دهم که من آن را سر زندگی 

 سیاسی می خوانم.
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  سرزندگی سیاسی

  

د، ولی نمی توان آن را فقط به هنر و زیباشناسی انعطاف پذیري بخوبی می تواند زمینه ي هنر باش "سرزمین مادريِ"

براي ماالبو، وعده ي انعطاف پذیري را باید در توان بالقوه ي زیبا شناسی و سیاسی  103کاهش داده یا محدود کرد.

 "است که داراي توان انفجار و  "نیروي متابولیک"یافت. انعطاف پذیري، آن طور که او برداشت می کند، نوعی 

، و انعطاف پذیري ماست، که "موتاسیون پذیري موجودات"او اصرار دارد که، این  104"است. "نظم دگرگونی 

براي ماالبو انعطاف پذیري سلول هاي بنیادي یک  105"در غیاب هر گشایشی در جهان آینده اي را باز می کند."

است. او تأکید می کند که، چنین  106"انعطاف پذیري  ’گشایش‘احتماالً همین پارادایم معنی "مثال آشکار است، 

گشایشی توان مهار سرزندگی مغز بوده و لذا توان تغییر سرنوشت شخص است، توانی که ما داریم و در ما جاي 

چیزي که ما نداریم حیات است، مثل "گرفته است، اما هنوز آن را تشخیص نداده ایم. ماالبو بحث می کند که، 

انعطاف پذیري امکان آن را مهیا می  "ت آن چیزي است که ما می خواهیم،این که گفته شود: مقاومت. مقاوم

  107سازد.

انعطاف پذیري توان بالقوه ي منحصر به انسانها نیست. بلکه، توانش در تمامی موجودات زنده وجود دارد. ماالبو 

له در ابتدائی منجم "در بدوي ترین سیستم هاي عصبی در حال فعالیت است،"شرح می دهد که، خالقیت عصبی 

همان طور که من پیشنهاد کردم، حشرات وسعت و امکانات انعطاف پذیري را  108ترین سطوح حیات حیوانی.

نشان می دهند. توانشان براي برانگیختن دگرگونی در مقابله با تغییرات داخلی، محیط زیستی، و بوم شناسی در 

آشکار هستند. انعطاف پذیري حشرات گونه هاي مختلف  دگردیسی و دیگر تغییرات فنوتایپی و مورفولوژیکی آنها

دیگر را قادر کرده است تا با افتتاح مسیرهاي گریز و با تولید کیفیت هاي مقاومت در دنیائی که روزبروز خصمانه 

 تر می شود، بقاء پیدا کنند. بااین وجود در مورد حشرات، این دقیقاً انعطاف پذیري آنها، یعنی توانشان براي فرم

دادن، فرم گرفتن و نابود کردن فرم است که آنها را به راحتی قابل تصاحب، تعلیم پذیر، و تطابق پذیر در آورده 

که در جنگ جهانی با تروریسم آنها را به صورت همراهان جنگ در اورده است. اگر انعطاف پذیري، آن طور که 

یه شده و در سرمایه داري جهانی و جنگ ابدي من تا این جا گفته ام، در توزیع نامساوي قدرت تولید و تعب

پرورش یافته، توان بالقوه اش براي تغییر چیست؟ آیا می توان انعطاف پذیري را بعنوان یک فوران خالقانه اي 
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برداشت کرد که طبیعت را به آزادي دگرگون می کند؟ آیا توان بالقوه مفرطی که ماالبو به انعطاف پذیري به عنوان 

قابل نرمش پذیري و به مثابه امتناع از فرم گرفتن نسبت می دهد براي دگرگونی سیاسی کافی مقاومت در م

اگر انعطاف پذیري جریانی است که از درون تمامی فرم هاي زندگی عبور می کند، متصل کردن زنبورها،  109است؟

  گی؟بمب ها، حیات انسان، و مرگ حشرات نمی تواند هم مقري براي رهائی باشد و هم برد

شرح و بسط داده، ارائه دهنده  (Creative Evolution)حیات گرائی برگسان، که او در کتاب تحول خالقانه 

ي فرصت هاي تکوینی اي است که از طریق آنها چنین سؤاالتی را می توان مد نظر قرار داد. لذا، من مدعی می 

را می توان در واژه هاي انعطاف پذیري  شوم که، فرمول بندي برگسان از حیات بعنوان یک فوران خلق کننده

حیات، بعنوان یک نیروي سرزندگی دهنده، حامل کیفیت هاي انعطافی است، و به خودِ تغییر  110برداشت کرد.

 سیاسیِ  –واکنش نشان می دهد. در این جاست که برگسان اظهارات رسمی مفیدي در باره ي امکانات اخالقی 

می دهد. باطل کردن دوگانگی (دوئالیسم) معرفی شده توسط مدرنیته (علم  ارائه پذیري انعطاف) اتیکوپالیتیکال(

فلسفه، طبیعت / فرهنگ، و انسان / غیر انسان)، برگسان به تکوین بی وقفه و بی حد و حصر حیات بعنوان  /

عبور می کند.  نیروئی اشاره می کند که نه تنها در همه ي فرم هاي حیات وجود دارد بلکه از درون و سراسر آنها

 111"در طبقه بندي طبیعی موجودات متشکل ایده ي دگرگونی همیشه در جنین موجود است. "او ادعا می کند که، 

بین تولید کننده و تولید "چنین ارتباط در جریانی را  "در دیناي حیوانات و نباتات"او ادامه می دهد که، ما 

بر روي پارچه اي که نیاکان دست بدست می دهند، و  "د: می بینیم. آن طور که برگسان شرح می ده "شونده

چیزي که زاده هاي آنها در اشتراك دارند، هر کدام اثر قالب دوزي هاي اصیلشان را بجا می گذارند. درست، 

تفاوت هاي بین زاده ها و نیاها خفیف هستند، و ممکن است پرسیده شود که آیا همان ماده ي زنده آنقدر انعطاف 

رائه می دهد تا به نوبه ي خودش فرم هاي مختلفی مانند یک ماهی، یک خزنده، و یک پرنده، را بخود پذیري ا

  112"بگیرد.

در این زمینه است که برگسان صراحتاً انعطاف پذیري را به صورت نیروي حیاتی تشخیص می داده و   

ان، گیاه، و انسان گسترش می دهد. او می بین زندگی حیو اتحادبلکه به عنوان یک  استمرارآن را نه تنها به عنوان 

مرحله ي خاصی در رشدش جنین پرنده به سختی از جنین خزنده قابل تشخیص است، و این که هر "نویسد، تا 

فردي، کالً طی زندگی جنینی، یک سري دگرگونی هائی پیدا می کند که قابل مقایسه با آن دگرگونی هائیست که، 

در جلوي چشمان ما، باالترین "هر روزه و  "از آنها به گونه ي دیگري می گذرد. طبق نطریه ي تحولی، یک گونه

برگسان، چند صفحه بعد، به همین منوال در یک  113"فرم هاي حیات از یک فرم بسیار ابتدائی بیرون می جهد.

شدنی حیطه ي حیات عناصر به هیچ عنوان هستیِ واقعی و قابل جدا"پاورقی مختصري شرح می دهد که: در 

که در یک حالت بدوي حاوي ویژگی هاي اساسی اکثر "هیچ حیاتی وجود ندارد  او ادامه می دهد که، 114"ندارند.
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بنابراین، انعطاف پذیري، آن طور که برگسان در این جا طرح آن را نشان می دهد،  115"تظاهرات دیگر نباشد.

ندگی داده و در آنها نفوذ کرده، ابتدائی ترین را به نیروئی است که به فرم هاي حیاتی انسانی و غیر انسانی سرز

پیچیده ترین متصل می کند. انعطاف پذیري موجب بهم وصل کردن و اتحاد این فرم ها از حیات می شود، 

تمایزات و سلسله مراتبی آنها را حل و فصل کرده، و در عین حال نشان می دهد که تحول پیاپی است و هرگز 

شده نیست. در فرمول بندي برگسان، این توان خالقانه ي حیات، و این توان تحول در  خطی یا از قبل تعیین

راستاي خطوط انشعابی، همان چیزي است که فهم مکانیکی و فرجام شناسانه ي حیات را رد کرده و چیزي است 

  که امکاناتی را براي فوران هاي خالقانه و دگرگونی ها باز می کند. 

اده، و رابطه اي بودن درون ماندگار آن را در بحث معروفش از غریزه و ذکاوت برگسان چنین اتحاد م  

بسط داده است. مثل خود تحول، غریزه و ذکاوت را نمی توان به عنوان حاالت دنبال هم در نظر گرفت. آنها را 

حقیقت، این ها هم نمی توان بعنوان امتیاز دهنده ي برتري انسان (ذکاوت) بر حیوان (غریزه) برداشت کرد. در 

هیچ ذکاوتی نیست که در آن "را بعنوان متضاد، مکمل، و راه هاي وابسته بهمِ دانستن فرمول بندي می کند. 

مقداري ردپاي غریزه قابل کشف نباشد، مخصوصاً هیچ غریزه اي که با یک سجافی از ذکاوت محاط نشده 

و هیچ کدام را نمی توان بطور  "چیزها،"خالف هستند بر "تمایالت"براي برگسان، غریزه و ذکاوت  116"باشد.

  117سفت و سختی تعریف، سلسله مراتبی، یا کامالً از دیگري جدا کرد.

برگسان، با سرمشق گرفتن از خرمگس و زنبور بعنوان مثال هایش به مشکالتی در تمایز غریزه از ذکاوت   

اها یا شانه ي اسب تخم گذاري می کند، وقتی که خرمگس بر روي پ"و روش تفکر انسان و حشره می پردازد. 

طوري رفتار می کند که گویا می داند که الرو هایش (کرم) باید در معده ي اسب رشد کنند و این که اسب، وقتی 

خودش را می لیسد، الروها را به دستگاه گوارشش هدایت می کند. وقتی که یک زنبور فلج کننده قربانی خودش 

ی زند که مراکز عصبی قرار گرفته اند، تا بدون این که او را بکشد، بی حرکتش کند، مانند را دقیقاً در جائی نیش م

در این جا برگسن نتیجه می  118یک حشره شناس و جراح ماهري کار می کند که در وحدتی بهم تنیده شده اند. 

وان طرق متفاوت بررسی، فهم، گیرد که به غریزه و ذکاوت نباید یک نظم یا ارزش نسبت داد بلکه باید آنها را بعن

و رفتار در دنیا و بر دنیا در نظر گرفت. او شرح می دهد که، در حالی که غریزه یک دانش ماده است، دومی یک 

از یک طرف، کاملترین غریزه ي یک حشره، " 119دانش فرم است، و هیچکدام را نمی توان کامالً از هم جدا کرد.

براي مثال،  120"ست، حتی اگر در انتخاب محل، زمان، و مصالح ساختمانی باشند.با پرتو ضعیفی از ذکاوت همراه ا

در هواي باز النه می سازند، و ترتیبات تازه و واقعاً ذکاوتمندانه اي براي تطابق دادن خودشان به چنین "زنبورها 

غریزه در نظر گرفت، چون  لذا، هشیار می دهد که نباید ذکاوت را برتر از 120"شرائط تازه اي اختراع می کنند. 

به ماده ي خام شکل می  "نیروئی که  "ذکاوت حتی بیشتر محتاج غریزه بوده است تا غریزه محتاج ذکاوت."که، 
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 "دهد از قبل شامل درجه ي برتري از تشکیالت است، درجه اي که بجز بر بال غریزه، حیوان سر بر نمی آورد.

121   

 هاي انگیزه. است گرفته قرار بشر مرکزي –سوي زندگی انسان براي برگسان، حیات آشکارا در فرا  

 به تبدیل فرآیند یک در همیشه کند می نفوذ ها آن در و داده سرزندگی زنده موجودات تمامی به که اي خالقانه

 پذیري، انعطاف بنابراین،. است نشده درخواست انسانی عوامل با هرگز که است مسیرهائی ي کننده دنبال و

اشته، طی شده، و وصل کرده است و بنابراین، آن طور که ماالبو پیشنهاد می کند، محتاج یک آگاه د وجود همیشه

بلکه، انعطاف پذیري بعنوان نیروي خالقیت حیات براي سرزندگی حیات انسان و غیرانسان  122کردنی نیست.

شود. برگسان با فرمول بندي حیات  درون ماندگار بوده، تا حدي از طریق اتصاالت و ارتباطات دوجانبه ظاهر می

 (bios) حیاتِ به تا دهد می ارائه مفیدي امکانات جانبه، دو ي کننده نفوذ بصورت و انسان – از –بصورت بیش 

سرزندگی  را پذیري انعطاف مفهوم این من. کنیم نظر تجدید "گونه – مثابه به – انسان"بایوپالیتیک فراسوي 

انسانی هدف برگسان فرسایش جدائی هستی شناسی بین طبیعت  -تن حیات غیرسیاسی می خوانم. با جدي گرف

فرهنگ، و انسان / غیر انسان است، فرآیند رهائی بخشی که برگسان در تجزیه و تحلیل ذکاوت و غریزه شروع  /

 انسان به بودن منحصر بعنوان حیات هاي برداشت از که است سیاسی –می کند. این یک موضع گیري اخالقی 

سته، اما بعالوه شکل انسان دادن (انتروپومورفیزه کردن) به حیوانات و گیاهان را رد می کند، تا براي مثال ج دوري

 آسیب طرفه، دو تقابل که است سیاسی –این برداشتی از حیات و پروژه اي اخالقی  123به آنها حقوق ارائه دهد.

ط حشرات به مثابه ابزار اعمال قدرت آشکار توس که کند می برجسته را اي زنده موجودات وابستگی و پذیري،

می شود. در این راه، چنین مفهوم سازي هائی تأکید دارند که خود انعطاف پذیري هرگز فراسوي قدرت نیست، 

باز کند، انعطاف  "فرم دنیاي ممکن دیگري را"و همان طور که ماالبو پیشنهاد می کند، در حالی که ممکن است 

محصول ژئوپالیتیک غیرمتقارن می تواند تکوین دهنده ي سایر دنیاهاي دیس توپیکی هم باشد  پذیري بعنوان یک

   124که همیشه درون توزیع ناهموار مرگ و زندگی قرار گرفته اند.

برگسان بحث می کند که، مفهوم سازي حیات را هرگز نمی توان از نظریه هاي دانش جدا کرد. لذا، او   

 زندگی از اي نظریه یک". دهد می ارائه اي شناسانه معرفت –خودش یک نقد هستی اخطار می دهد که، حیات 

 در هستند، که طور همان فهمیدن، که کند قبول را مفاهیمی است مجبور نیست، همراه دانش از نقدي با که

، که بی او بحث می کند که، فرمول بندي حیات و دانش . . . مانند یک فرآیند چرخشی 125".گذارد می اختیارش

آینده هاي در هم تنیده شده ي تغییر آب و هوا، کمبود  126"وقفه یکدیگر را هُل می دهند، باید بهم متصل شوند.

غذا، و جنگ هاي هر روزه درخواست برداشت متفاوتی از حیات را دارند، برداشتی که فراسوي غرب و / به مثابه 
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بطور متقاعد کننده اي به درهم آمیختگی  Insectopediaدر کتاب  (Hugh Raffles)انسان می روند. هیو رفلز 

  هاي دوجانبه و روزافزون بین انسانها و حشرات اشاره می کند:

کابوس ارتش باعث شده است که همه ي تحقیقات در علم حشرات را سرمایه گزاري کند، کابوس وارسی مغزها 

اي جنگ هاي آینده، جنگ هاي حشرات بدون و تیغ زدن به چشم ها . . . این ها کابوس هائی هستند که رؤی

مخاطره انداختن مراکز فرماندهی، برپا کردن و پراکنده کردن، مستحکم کردن و حل کردن، مرکز زدا شده، شبکه 

 بدون هاي جنگ از مرکزي، –اي شده؛ را در خواب می بینند: از جنگ اینترنتی، از جنگ افزار شبکه ي ارتباط 

ا). . . . کابوس هائی از تروریست هائی نامرئی، و یورش آورانی بدون شماره، م طرف در نه حداقل( میر و مرگ

که به محل هاي محرمانه و لحظات بی محافظی یورش می برند. کابوس هاي عصر ما، کابوس هاي ظاهر شونده، 

رها حاال کجا هستند؟ از کندوئی از شرارت ها، نسلی از مردمان بد، یک سوپرارگانیسمی فراتر از افراد. . . . زنبو

در اجتماعاتشان فرو می ریزند، از درون پیچ و خم هاي پالستیکی شان سُر می خورند، مواد منفجره را بو می 

  127کشند . . . ما را محافظت می کنند. به ما کمک می کنند تا شبها بخوابیم.

زندگی کرده باشیم بلکه در تهدیدهاي این کابوس ها متعلق به گذشته ي مشوش کننده اي نیستند که قبالً در آن  

زمان حال و در آینده اي سکنی دارند، که خواهد آمد، حال و آینده اي که در آنها تفکیک هائی که مدتهاست 

زندگی را محدود کرده اند دیگر نمی توانند بعنوان حیطه ي اصلی انسان ادامه داشته یا تحمل شوند. رژیم هاي 

گونه اي که در آنها انسان ها و غیر انسان ها این گونه بسیج شده اند درخواست یک  بایوپولیتیکال جهانی و بین

 آن پذیري آسیب و طرفه، دو روابط پذیري، انعطاف طریق از انسان – از –تجدید نظر در حیات به عنوان بیش 

عصر انعطاف  یک هم واقعاً کنونی ي برهه اند، کرده بینی پیش ماالبو هم و بارتز هم که طوري همان. کنند می

 خالقانه، ي انگیزه یک و ماده، – از –پذیري است. نه بصورت تقلیدي، سنتتیک و مصنوعی، بلکه به عنوان فراتر 

 انسان( نژادي هاي مخالفت آن است ممکن که شوند می متصل بهم هائی راه در و کرده، چرخش کرده، نفوذ که

ق آنها مرگ و زندگی به فهمیده شدن و (بی) ارزش طری از که را) غرب/  شرق شمال،/  جنوب انسان، غیر /

  گزاري شدن ادامه می دهد، را بگسلد. 

  

  

  

  یادداشت ها
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که در کالج گودایناف  "مادیت هاي انعطاف پذیر"من می خواهم از شرکت کنندگان در دوره ي کارآموزي 

(Goodenough) من از برندا بهندر، جان گلدبرگ در لندن برگزار شد، تشکر کنم. بخصوص 2011که در نوامبر ،

 (Sherri Dilley)و شري دیلی  (Thomas Kemple) کمپل تاماس از من. گزارم سپاس ماالبو کترین و هیلر –

براي گفتگوهائی که مرا ترغیب کردند تا ایده هائی را پرورش دهم که در این جا ارائه شده و از بارنر هس 

(Barnor Hesse) و مینل مهتانی(Minelle Mahtani)  .براي اظهارنظرها و پیشنهاداتشان قدردانی می کنم

   renisa@mail.ubc.caلطفاً همه ي مراسالت را به این آدرس ارسال کنید:

  

Barthes, Mythologies.  
Barthes, Mythologies, 98. 

Barthes, Mythologies, 99. .اولین تأکید در اصل، و دومین تأکید از من است 

بو انعطاف پذیري را در یک سري از کتاب ها فرمول بندي کرده است. آنهائی که به انگلیسی ترجمه کترین ماال

  ;Future of Hegelو  What Should We do Plasticity at the Dusk ;شده اند عبارتند از

 Malabou, Plasticity at the Dusk, 67  

Malabou, Plasticity at the Dusk, 57 .تأکید در اصل 

Malabou, Plasticity at the Dusk 
Malabou, Plasticity at the Dusk, 74 

این تمایزات در مطالعات پساهیومنیست و حیوانات از همه شدیدتر از بین برداشته شده اند. کارهاي دانا هاراوي 

(Donna Haraway) :در هر دو نوشتجات اساسی هستند. به این نوشته رجوع کنیدHarraway, 

Simians,and When Species Meet . 

 Society Must be Defended”,247“ عنوان تحت فوکو ي نوشته از"گونه – مثابه به – انسان"جمله ي 

اتخاذ شده است. من در سرتاسر این فصل بحث می کنم که، تمرکز بایوپالیتیک معاصر انسان را بعنوان یک هستی 

 homoالً در باره ي حیوانی کردن زندگی انسان به عنوان شناسی ممتازي حفظ کرده است. گرچه آگامبن مفص

sacer  مترجم: فردي که در دوران باستانی روم تبعید شده و می توان او را کشت، ولی در مراسم دینی نمی)

توان او را قربانی کرد) را شرح و بسط می دهد، بحثهایش حیوانیت را استعاره اي تأکید می کند تا فرم هاي مادي. 

 حیات یا/  و ها تکنولوژي –مراجعه کنید. نوشتجات جدیدتر که زیست  Agamben, Homo Sacerبه 

 شده، دگرگون ها تکنولوژي – زیست با انسان چگونه که دارند اصرار امر این بر کنند می درگیر را حیوانات

ل حیوانات حکومت شده نها مثانسا بر چگونه یا/  و نفسه فی عاملی بعنوان غیرانسانی حیوانات بررسی برخالف

 ;Chen, Animaciesمراجعه کنید. به  Pandian, “Pastoral Power,” 85-117است. در مورد اخیر به 



9فصل   

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ١٩٦         

 

Shukin, Animal Capital  نیز مراجعه نمائید. براي کلکسیونی که شروع به گسترش بایوپالیتیک کرده تا

 ,Livingston and Puarه این کتاب مراجعه کنید:ارزیابی کلیدي رابطه هاي انسان و غیر انسان را شامل کند ب

“Interspecoies” . 

تعبیرات من از انعطاف پذیري در این جا از حشره شناسی اتخاذ شده و بعالوه اطالعاتی از کارهاي هنري برگسان، 

به که به حیات به مثابه یک فوران خالقانه نگاه می کند که براي حرکت به فراسوي خودش هدف گرفته است. 

Bergson, Creative Evolution  مراجعه کنید. من این دیدگاه را دربخش پایانی این فصل توسعه و شرح

 خواهم داد.

مهم است که به خاطر داشته باشیم که تقسیمات شمال / جنوب همیشه در واژه هاي نژادي شکل گرفته است. 

مراجعه  Silva, Global Idea of Race براي بحث جالب توجه در زمینه ي جهانی که با نژاد مشخص شده به

 شکل هم نژادي بطور گرچه – پاکستان فلسطین، عراق، افعانستان، –کنید. اهداف جنگ جهانی بر علیه تروریسم 

 . است برده سؤال زیر را جنوب/  شمال تقسیمات ولی گرفته،

تولد هم به مثابه شکوفه زدن و از بازتاب هاي ماالبو بر بحث هگل در باره ي  "انفجار هستی شناسی"اصطالح 

 مراجعه نمائید.  Malabou, Future of Hegel, 187هم انفجار اخذ شده است. به 

 Césaire, Discourse on Colonialism; Fanon, Wreteched ofبراي مثال به این مراجع نگاه کنید: 

the Earth; Mbembe, On the Postcolony .  

 Kosek, “Ecologies ofص از این نوشته ها اطالعات کسب کرده است: بحث من از حشرات و جنگ بخصو

Empire,” 650-78; Raffles, Insectopedia  . 

نپرداخته، من مفهوم  Creative Evolutionگرچه برگسان به انعطاف پذیري بیش از یک اشاره ي کوتاه در 

مهم این که، کارهاي او در توسعه ي  سازي او از سرزندگی را بعنوان انعطاف پذیري حیات خوانش می کنم.

 ي رابطه بر تأکید با را غیرانسان/  انسان دوگانگی برگسان. است مفید پذیري انعطاف انسانِ – از –دیدگاه بیش 

هم می شکافد. بحث هاي من در این جا بر گفته هاي  از حیوان و گیاه انسان، هاي فرم اتصالی و) بینابینی(

را گسترش می دهند، چون که من نه تنها به حیات انسان / غیرانسان بلکه به روابط  برگسان برپا شده و آنها

 بینابینی مرگ انسان / غیرانسان عالقه دارم. 

اقتباس شده است. هاراوي  Haraway, Companion Species Manifestoاز  "گونه هاي همدم"اصطالح 

رده، شرح می دهد که اولی را نمی توان به دومی تقلیل تمایز برقرار ک "حیوانات همدم"و  "گونه هاي همدم"بین 

در کارهاي خود او تمایل دارند تا شامل  "گونه هاي همدم"داد، گرچه اغلب این طور می شود. با این وجود 

، بابون ها شوند، برخالف (Ms. Cayenne Pepperسگ ها (بخصوص سگ خودش، دوشیزه کاي اَن پپر 

 ,Harawayدیگري که بنظر می رسد از فرم هاي حیات انسانی دور هستند. به  حشرات، ماهی ها، و گونه هاي
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“Encounters,” 97-114  مراجعه کنید. من در این جا پیشنهاد می کنم که، حشرات نه تنها نقطه ي مقابل

 "همدم حیوانات"انسانها هستند بلکه نقطه ي مقابل این حیوانات احساساتی نیز بوده و در نتیجه اغلب به عنوان 

 در نظر گرفته نمی شوند.  "گونه هاي همدم"یا 

 مراجعه نمائید. Raffle, Insectopedia, 171به 

 Mitchell, Rule of Expertsبراي تحزیه و تحلیل ذکاوتمندانه ي پشه هائی که نمی توانند صحبت کنند به 

 فصل اول مراجعه کنید. 

 مراجعه کنید. Wenner, “Sound Production,” 79-95براي رقص هاي لول خوردنی به 

Lorimer, “Nonhuman Charisma,” 920. 
Raffle, Insectopedia, 44 

 ,Césaire, Discourse on Colonialism; Fanonدر باره ي استعمارگرائی، حشرات، و نابودي، به 

Wreteched of the Earth; Mamdani, Victims: Mavhunga, “Vermin Begins,” 151-

یهودي "بخصوص  Mavhunga, “Vermin Begins,” 141-61کنید. در مورد یهودي شپشو به  مراجعه76

 نگاه کنید. "ها

نگاهی  Bergson, Creative Evolution, 128به  "است. "خود قابلیت تحرك"براي برگسان، حیات 

 بیاندازید. 

Moczek, “Phenotypical Plasticity,” 594. 
Moczek, “Phenotypical Plasticity,” 594. 
Nylin and Gotthard, “Olasticity,” 63-68. 

Kosek, “Ecologies of Empire,” 650. 
Malabou, Whar Should We Do, 5. 

Malabou, Whar Should We Do, 66. 
Malabou, Whar Should We Do, 66, 80. 

 مراجعه کنید. Groh and Meinertzhagen, “Brain Plasticity”, table 1به 

، انعطاف پذیري مغزهاي حشرات دیگر ”Brain Plasticity“ 80ق گفته ي گرو و ماینرزهیگن، صفحه ي طب

بطور منظمی در فقره بندي هاي حاضر قرار نمی گیرد بلکه با سایر فرم هاي انعطاف پذیري سطح مشترك پیدا 

 کرده و لذا مشکل می توان آن را تشخیص / منفک کرد.

Bergson, Creative Evolution, 27  .؛ تأکید در اصلی 

Bergson, Creative Evolution, 58 

گرچه برگسان کمتر از مرگ صحبت به میان می آورد، او از پیرشدن صحبت می کند، که آن را به عنوان غیرقابل 

 (Leibniz)اجتناب شرح می دهد. اما، غیرقابل اجتناب بودن و فرجام شناسی یکی نیستند. برگسان، در نقد الیبنیز 
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فرجام شناسی را بعنوان تحقق یک برنامه ي از قبل تعیین شده، رد می کند. مرگ ممکن است یک غیرقابل اجتنابی 

باشد، اما سیر حیات تا پایان یافتن به مرگ در راهی آشنا یا قابل پیش بینی، برنامه ریزي نشده است. براي برگسان، 

 ,Bergsonبینی و پیشروي را ناممکن می سازد. به  حیات مملو از تغییرات بی وقفه است که قابلیت پیش

Creative Evolution, 39 .مراجعه کنید 

Bergson, Creative Evolution, 128. 
Bergson, Creative Evolution, 29. 

 ,Bergson "ن است.جواب دادنیست، بلکه  تکرار کردنتطابق پیدا کردن "نقل قول معروف برگسان این است: 

Creative Evolution, 58.تأکید از اصل . 

Groh and Meinertzhagen, “Brain Plasticity,” 279 

به حشرات و فرم هاي حشره اي است. بحث  Creative Evolutionتعداد زیادي از اشارات برگسان در کتاب 

 .Kafka, Metamorphosis فرانس کافکا آمده است. "دگردیسی"معروف دیگر در باره ي حشرات در 

 بخصوص فصل سوم مراجعه کنید. Winston, Honey Beeبه 

Groh and Meinertzhagen, “Brain Plasticity,”  
Bergson, Creative Evolution, 18-19. 

Bergson, Creative Evolution, 19. 
Bergson, Creative Evolution, 53. 

Malabou, Future of Hegel, 24 
Malabou, Future of Hegel, 67 
Malabou, Future of Hegel, 68  

Moczek,“Phenotupical Plasticity.” 596  

مراجعه  ”White, “US Food Advisorسازمان ملل معرفی حشرات را در تغذیه ي جهانی تشویق می کند. به 

 کنید.

BBC Food Blog, “Why Not Eat Insects.” 
BBC News Europe, “Dutchman Urges World.” 

مراجعه کنید. براي یک قوم نگاري جالب  Lockwood, Six Legged Soldiersبه در بسیج حشرات در جنگ 

 مراجعه کنید.  ”Kosek, “Ecologies of Empireتوجه از بسیج زنبورهاي عسل توسط ارتش امریکا به 

Gorman, “Snails of War.”  
Malabou, What Should We Do, 5. 

ه کنید. الك وود این نکته را با در نظر گرفتن ریشه شناسی مراجع Lockwood, Six Legged Soldier, 24به 

 به آن اشاره رفته است.  Kosek, “Ecologies of Empire,” 654می سازد که در  ”bombard“لغات از 

Robinson and Dyer, “Plasticity of Spatial Memory,” 311-20 
Wenner and Johnson, “simple Conditioning,” 154-55. 
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Kosek, “Ecologies of Empire,” 655-57 

روزنامه ي نیویورك تایمز یک سري مقاله در باره ي شیوع اختالل تنشی بعد از آسیب (روان زخمی) در سگ 

 مراجعه کنید. ”.Dao,” More Military Dogsهائی منتشر کرد، که در عراق کار می کردند. به 

Malabou, What Should We Do, 33. 

بحث انتقادي و بسیار مفیدي در باره ي این امر ارائه می دهد که چگونه نیروي  (Pheng Cheah)فنگ چیه 

 .Cheah, “Biopower,” 179-212زیستی در تقسیمات بین المللی کار تولید شده و تغییر کرده است. 

Bauman, “Reconnaissance Wars, 81-90. 
Bauman, “Reconnaissance Wars, 81-90. 

Horn, Bees in America, 8 

 "بر جابجائی و نرمش در ساختارهاي فرماندهی استوار است."ماالبو بحث می کند که سرمایه داري معاصر 

شخص می تواند بحث مشابهی در باره ي تشکیالت و بسیج جنگی ارائه دهد، که بطور روزافزونی جابجا شده 

با تروریسم ممکن شده بعنوان نوع تازه اي از  و شبکه اي است، تغییر مکان هائی که با بحث ها در باره ي جنگ

جنگ که محتاج تکنیک ها و تکنولوژي هاي بدیعی است که از راه دور کار کرده و مرکز زدائی می کنند، منجمله 

. حاال براي منتقدان عادي شده است Malabou, What Should We Do, 33پهبادها و نانوتکنولوژي ها. 

تروریسم بعنوان یک جنگ تازه توصیف شده است. یکی از بحث هاي اولیه در این  که مشاهده کنند که جنگ با

  نوشته شده است.  3بخصوص فصل  ,Bauman, Society Under Siegeباره توسط 

WWW.cnn.com/2012/09/05opinion/bergen-obama-drone/index.html. 
 

-Lockwood, Sixو  ”,Kosek, “Ecologies of Empireدر باره ي تحقیق و آموزش زنبورها به اینها 

Legged Soldiers مراجعه کنید. 

 Robinow andدر مورد زیست شناسی کردن سیاست و سیاسی کردن زیست شناسی به این ها مراجعه کنید: 

Rose, “Biopower Today,” 195-217; Rose, Politics of Life Itself 

 Rose, “Politicsدر باره ي ویژگی حیات گرائی که فوکو به نیروي زیستی و بایوپالیتیک نسبت می دهد به 

of Life Itsel,”1 .رجوع کنید 

این ادعا بخصوص از طریق مستعمره هاي اروپائی، جائی که فرمان حاکمیت، خشونت و مرگ روزمره بودند و 

 Mbembe, “Necropolitics” 11-40نوز هم ادامه دارند، گرچه به طرق متفاوتی، مربوط است. ه

Focault, Security, Territory, Population, 1. 

 Stoler, Race and the Educationبراي مثال، به 

Esposito, Bios, 44.  
Esposito, Bios, 44 
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 ,Mbembe, “Necropolitics,” 11-40; Mawaniیک به براي درگیري هاي استعماري با فوکو و بایوپالیت

Colonial Proximities, esp. Introduction; Stoler, Race and the Education of Desire 

 نگاهی بیاندازید.

Mbembe, “Necropolitics,” 11-40  و هم چنینBraun, “Biopolitics, 6-28 

 هستند. Shukin, Animal Capitalو  Chen, Animaciesبار دریگر، استثنائات قابل مالحظه 

Agamben, Homo Sacer. 

توسط فوکو می اید. اسپوزیتو  ”Society Must be Defended“ 242از نوشته ي "گونه – مثابه به –انسان "

یکی از منتقدان شدید فوکوست، با این وجود او مسئله ي حیات را فراسوتر از انسان گسترش نمی دهد. به 

Sposito, Bios .نگاه کنید 

بدون این که بخصوص در باره ي بایوپالیتیک یا انعطاف پذیري بنویسد، چالش  After Lifeدر  (Thacker)تکر 

 مشابهی را با برهان آوري براي فلسفه اي از حیات از طریق غیرانسانی و بی انسانی پیش می برد.

Massumi, “National Enterprise Emergency,” 154. 
Massumi, “National Enterprise Emergency,” 154 

Focault, Birth of Biopolitics, 261. 
Massumi, “National Enterprise Emergency,” 155 

Massumi, “National Enterprise Emergency,” 168. 
Massumi, “National Enterprise Emergency,” 168. 

Focault, “Society Must be Defended,” 245. 
Focault, “Society Must be Defended,” 245. 

 است. Stoler, Race and the Education of Desireمعروفترین این منتقدان 

 مراجعه کنید.  Pratt, Imperial Eyesدر باره ي فقره بندي استعماري به 

Fanon, Wretched of the Earth, 250 .تأکید در اصل 

Focault, History of Sexuality, 103 

 نگاه کنید. Hussain, “Beyond Norm and Exception,” 734-53به 

Bauman, “Reconnaissance Wars.” 
Mnembe, “Necropolitics,” 32. 

Massumi, “National Enterprise Emergency,” 156. 
Shaw, Graham, and Akhter, “Unbearable Humanness,” 1-20. 

US Army, Eyes of the Army, 11. 
Focault, “Confession of the Flesh,” 194. 

به  "چالش هاي اصلی"بحث می کند که یکی از  ”Eugene Thacker)در مقاله ي جالبی، یوجین تاکر 

چگونگی اذعان به کیفیت هاي بنیاداً ناانسانی زندگی بصورت گردش، سیالن، و جریان است در "بایوپالیتیک 
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در این جا، تاکر بحث می کند که بایوپالیتیک  ".یت بر آن ارائه داده شودحالی که شرائطی براي حاکمیت و مدیر

است که  "نیروهاي حیاتی"به سادگی در باره ي حکومت بدنها به عنوان افراد و تجمعات نیست بلکه به عنوان 

جاست، هستند. پروژه ي تاکر مصادف با موارد مورد نظر من در این  "شاخص انسان ’پائین‘و  ’باال‘همزمان "

ارسطو دریافت می کند. برعکس،  (psyche) روانبجز این که او الهامات خودش از سرزندگی و حیات را از 

عالقه ي من به سرزندگی، همان طور که قبالً بیان کردم و در بخش بعدي بحث خواهم کرد، از فلسفه ي برگسان 

گرفتن زمان و بررسی خطی و پیاپی تحول مشتق می شود، که نقد پابرجائی از ارسطو براي قصورش در در نظر 

. تمامی نقل قول هاي فوق از صفحه  Thacker, “Shadows of Aerheology,” 134-52ارائه می دهد. به 

مراجعه  149مخصوصاً صفحه ي  Creative Evolutionهستند. براي نقد برگسان از ارسطو به کتاب  136ي 

 کنید. 

Malabou, Future of Hegel, 8. 
Malabou, Plasticity at the Dusk, 21. 

 Malabou, Plasticity at the Dusk, 78. 
 Malabou, What Should We Do, 17. 

Malabou, What Should We Do, 68.؛ تأکید در اصل 

Malabou, What Should We Do, 7-8 

اف پذیري را به مقاومت در برابر ماالبو انعطاف پذیري را بعنوان یک مقاومت و انفجار می بیند. در حالی که انعط

تخلیه هاي قدرتمند، و فوران هاي خالقانه اي وصف می کند که تدریجاً "نرمش شرح می دهد، آن را بعنوان 

 .Malabou, What Should We Do, 68, 74 "طبیعت را به آزادي دگرگون می کنند.

رات او در فرمول بندي خودش از انعطاف پذیري گرچه ماالبو فرمول بندي برگسان از مغز را نقد می کند، به تأثی

 ,Malabou, What Should We Do 72اذعان می کند.

Bergson, Creative Evolution, 23. 
Bergson, Creative Evolution, 23. 
Bergson, Creative Evolution, 24. 

Bergson, Creative Evolution, 29n. 
Bergson, Creative Evolution, 106. 
Bergson, Creative Evolution, 136. 
Bergson, Creative Evolution, 136. 
Bergson, Creative Evolution, 146. 
Bergson, Creative Evolution, 149. 
Bergson, Creative Evolution, 142. 
Bergson, Creative Evolution, 142. 

Malabou, What Should We Do, 78 
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 (Anthropomorphizing)الئل قانع کننده اي براي به شکل انسان در آوردنی د (Jane Bennett)جین بنت 

 .نگاه کنید Bennett, Vibrant Matterارائه می دهد که ارتباطی با حقوق ندارد. به 

Malabou, What Should We Do, 80 
Bergson, Creative Evolution,xiii 
Bergson, Creative Evolution,xiii  

Raffles, Insectopedia, 203-4  
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  10فصل 

  

  Philopoiesis( 11(محدوده هاي عدالت: یک درگیري آفرینش عشق و دوستی 

  مایکل جی . شاپیرو

   

  

  مقدمه: ابزار اجراي عدالت 

  

) Mathisارد ) نوشته ي ماتیس انZone( )0102( منطقهانگیزه ي آغازگر این مقاله نقل قولی طوالنی از رمان 

)nardẺ قهرمان رمان، فرنسیس سروین میرکویچ  1 .است)ćFrancis Servain Mirkovi(  کروواسی

 انگیزه و قومی، ي تصفیه ي نتیجه در که بوده کروواسی استقالل جنگ در مبارزه داوطلب که است فرانسوي –

در داستان  وران جوانی جذب کرده است. همان طور که عبارتینئونازي اي است که او در د ایدئولوژي از گرفته

ه ي پیروزي حقیقت این است که تعداد زیادي از نئونازي ها بودند، که مشتاق اسطور"موضوع را بیان می کند، 

رمان بصورت  2"بر صرب ها، اسطوره ي کشور مستقل واحد کروواسی که توسط چریک ها تطهیر شده است.

، که توسط صفحه ساختار پیدا کرده است (هیچ نقطه اي ندارد، فقط ویرگول ها) 517بها در یک جمله از بازتا

ر منطقه دمیرکویچ در مسافرتی با قطار از میالن به رُم نگارش می شود تا آرشیوي از جنایت هاي جنگی که 

م بخش تجزیه ی که الها(منطقه اي شامل کشورهاي حوزه ي مدیترانه) رخ داده را تحویل واتیکان دهد. عبارت هائ

 (Blaškić)و تحلیل من هستند حاوي یادآوري روزي اند که او فرمانده ي کروواسی قبلی خودش، بلسکیک 

  سکیج:بل" "سیرك چند زبائی از دیوان بین المللی الهه."را در محاکمه ي جنایات جنگی او می بیند، یک 

ستان ها شاهدان خبرنگاران تماشاچیان سربازان در جایگاه مخصوصش در الهه در میان وکال مترجمان داد  

) که نقشه ها را براي قاضی ها تجزیه و تحلیل می کردند بر UNPROFORنیروهاي محافظ صلح چند ملیتی (

احتمال منشاء احتمالی بمب ها براساس اندازه ي حفره که با مقدار بُرد تسلیحات براساس کالیبري اظهار نظر می 

                                                           
خته می شود. به معنی ساختن یا خلق کردن سا poiesisبه معنی عالقه یا عشق و فعل  philosمترجم: فیلوپویسیس از دو کلمه ي یونانی  ١١

 با هم این واژه هاي یونانی یک مفهوم تازه را شکل می دهند که فرآیند عشق به سازندگی، یعنی خالق عشق و عالقه و هم چنین عالقه یا عشق

  به خالقیت معنی می دهند. 
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تدالل هاي مخالف می شدند که همه ي آنها به سه زبان ترجمه و بطور خودکاري نوشته می کردند که منجر به اس

شدند . . . همه چیزها باید از اول شرح داده می شدند، تاریخدانان بر گذشته ي بوسنی، کروواسی، و صرب از 

نان در باره ي دوران عصر حجر نو گواهی می دادند که چگونه یوگوسالوي شکل گرفته است، بعد جغرافی دا

آمار نفوس، سرشماري ها، مساحی هاي زمین، دانشمندان سیاسی در باره ي نیروهاي سیاسی مجزائی اظهار نظر 

وجود داشتند. . . بلسکیک در محفظه ي خودش یک مرد تنها است و باید براي  1990می کردند که در سالهاي 

گو باشد که او را به تاریخ متصل می کند، او تنی تمامی جنایت ها بر اساس اصول مسئولیت جنائی فردي جواب

است در یک صندلی که هِدفونی بر گوش دارد، او بجاي تمامی کسانی که اسلحه بدست داشتند تحت محاکمه 

   3است. . . . 

در این عبارت جالب توجه، شخصیت اصلی رمانِ انارد، یعنی میرکویچ، یک ابزار اجراي عدالت را شرح می دهد، 

یک مجموعه ي کامالً  "ه یک ابزار اجرا، همان طور که میشل فوکو با ایده ي مشهوري آن را شرح داده، محلی ک

ناهمگنی است که از گفتمان ها، سازمان ها، فرم هاي معماري، تصمیمات آئین نامه اي، قوانین، تمهیدات اجرائی، 

ها به همان اندازه ي ناگفته ها . . . و عناصر  بیانات علمی، گزاره هاي فلسفی، اخالقی، و بشردوستانه . . . گفته

روشمندانه، در فراخوانی یک ابزار اجراي عدالت بجاي این که کوشش شود تا  4"دستگاه، تشکیل شده است.

عدالت به سادگی تعریف شود، این تجزیه و تحلیل پیوستگی تاریخی شیوه هاي پدیدار شونده است تا تمرکز بر 

ی که امر اخیر شیوه اي تجربه گرایانه است، که در آن مفاهیم به مقاوله نامه هاي سنجشی یک مفهوم انتزاعی (جائ

اي ترجمه می شوند تا شرح هاي علل عدالت / بی عدالتی برقرار وامتحان شوند). تجزیه و تحلیل عدالت به 

میسر می سازد که به عدالت، عنوان یک ابزار قدرت نقشه برداري انبوهی از دنیائی از نیروهاي پدیدار شونده اي را 

بصورت بخشی از گروه روش هاي اطالعاتی و رابطه هاي پیچیده ي درون سازمانی، ارجاع می شود. بطور 

آن طور که در تجدید خاطرات میرکویچ به زبان آورده می شوند، یک اتفاق تاریخی پیچیده  "عدالت،"خالصه، 

مفهوم، اتفاق را به "پیشنهاد کرده اند ( Félix Guattariاست، همان طور که ژیل دولوژ و فلیکس گواتاري 

 -بنیادي است که در آن به سمت یک دنیاي فضا تفسیري ِتجدید خاطرات میرکویچ یک رخداد  5،."زبان می آورد

 ادبی و فلسفی زمانی –زمانی تغییر یافته اشاره دارد. در تجزیه و تحلیلی که بدنبال خواهد آمد، من دو ژانر فضا 

 گیري بهره با. کنند می فراخوانی میرکویچ هاي آوردن بخاطر که کنم دنبال را هائی بینش تا کنم می ریزي طرح را

 انارد رمان از خوانشی طریق از که کنم می پیشنهاد را عدلت از اي بررسی من منطقه، یعنی انارد، ي استعاره از

  اهیم فلسفی قرار می دهد. اي ادبی نوشته را در معرض مفه استعاره که شود می پدیدار

    

  سیاسی شفاف سازي –یک عالقه 
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ي متناوبی را ارائه "ایدئولوژي از فضا"جغرافیاي ادبی رمان انارد با تأکید بر یک منطقه ي خشونت بار ویژه، یک 

 روایت هم و کشد می چالش به را اروپائی ملی دولتهاي مرکزي –این جغرافی هم نقشه ي کشور  6می دهد. 

 بجاي. کشد می چالش به را سیاسی و اقتصادي ادغام از مترقی داستان یک در را اروپائی هاي سیاست که یغالب

می بخشد، فضاي  مشروعیت و ساخته نمایان را گزاري سیاست مراکز که سنتی سیاسی جغرافیاي کشی نقشه

ی کرده و هم آنها را براي رمان بصورت یک نقشه ي ارزش شناسانه ارائه شده که هم فضاهاي خشونت را شناسائ

، الزم می آید تا با درگیر کردن منطقه رمان سیاسی –همیشه ترك می کند. با این وجود، براي درك قدرت اخالقی 

آن را عالقه سازي  (Cesare Casarino)آن در مفاهیم فلسفی، یعنی با مداخله اي که سزار کاسارینو 

(philopoiesis) عالقه سازي یک مداخله ي ناپیوسته "شود:  "مداخله"دبی آن ترجمه می کند، در محتواي ا

از طبقه بندي  "مداخله ي انکساري"برداشت کازارینو از  7"و انکساري بین فلسفه و ادبیات نامگزاري می شود.

هنر شکل دادن، اختراع، "مسند شده، که در آن فلسفه یک  (Guattari)ژانرهاي عملکردي دولوژ و گواتاري 

ادراکات و عواطف و تأثیر و  ]ات[حس ها . . . ترکیب ]ات[قطعه "بوده، و متون هنري  "فهوماتو ساختن م

نظریه ي "عالوه بر این، از راه فهمیدن دخالت فلسفی در متون هنري دولوژ الهام می گیرد:  8"هستند. "تأثرات 

نظریه ي فلسفی از اوبژه  فلسفی خود یک روش تمرینی است، درست به همان اندازه اي که اوبژه ي آن است.

ي خودش انتزاعی تر نیست. یک روش تمرینی با مفاهیم است، و باید در پرتو حرفه هاي دیگري که در آنها 

 آوري صحنه بر با روش – عنوان به –براي کاسارینو، در مجموع، عالقه سازي  9"دخالت می کند قضاوت شود.

  .یابد می شگستر ادبی متون و فلسفی مفاهیم بین مواجهه یک

استعاره ي فضائی حاکم بر رمان، یعنی منطقه، یک فرصت مناسبی بدست می دهد تا از راه آن فلسفه   

توسط ادبیات به زبان آورده شود، چون که هر دو منطقه دارند. در مورد فلسفه، وقتی ما تجزیه و تحلیل دولوژ و 

 شود؛ می آن فضائی ي استعاره به تبدیل منطقه یم،کن قبول سازي –گواتاري را از فلسفه بعنوان حرفه ي مفهوم 

در روش  که "کننده، هماهنگ تعاریف" از استفاده طریق از نه یعنی( آنها مرجع هاي واژه در نه مفهومات به آنها

هاي تجربه گراي تحلیلی مورد دارند) بلکه در واژه هاي منطقه اي بودن اتصاالتشان با مفاهیم دیگر برخورد می 

هر مفهومی با "نها تذکر می دهند که، مفاهیم، با مفاهیم دیگر سطح مشترك دارند، هم بطور زمانی (کنند. آ

هر "مفهومات دیگر رابطه اي ماسبقی دارد، نه تنها با تاریخ آن بلکه در آن چه که خواهد شد) و هم بطور فضائی (

د، زمینه چینی جغرافیائی آن، یعنی منطقه، در مورد رمان انار 10. . . داراي منطقه ي همسایگی است). ]مفهومی [

تصور فضائی اي است که شکل گیري پویاي هویت قهرمان رمان یا سوژه ي زیباشناسی آن، یعنی میرکویچ را 

تدوین می کند. اما این سوژه نمی تواند کامالً به عنوان یک سوژه ي سیاسی یا اخالقی ظاهر شود مگر این که به 



10فصل   

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ٢٠٦         

 

ري کشیده شود، یک رده از مفهومات فلسفی که مجاورتشان شکل دهنده ي یک منطقه مواجهه با منطقه ي دیگ

ي مفهومی است. تداخل بین ژانرها (یعنی، یک درگیري درون منطقه اي) یک بصیرت سیاسی از ابزار اجراي 

مفتوح می کند توان هاي بالقوه ي تازه اي را "عدالت را در اختیار می گذارد، نه تنها به این علت که این تداخل 

بلکه به این علت هم که خود مفاهیم فلسفی وضع موجود  11"که وضع موجود تاریخ فرم ها را مختل می کند،

  سیاستی را به چالش می کشند که از نظر مفهومی قبالً در آنها سرمایه گزاري شده است. 

  

  انعطاف پذیري ها: در خانه ي ماالبو و باختین 

  

 Mikhail)ساسی براي فیلسوف کترین ماالبو و نظریه پرداز ادبی ام . ام. بختین انعطاف پذیري یک مفهوم ا

Mikhalovich Bakhtin)  است. اما، گرچه ژانر اصلی ماالبو گفتمان فلسفی، و ژانر بختین گفتمان ادبی

ر متون بختین است، اما ژانر هیچ کدام خالص نیست. استعاره ها و مثل هاي ادبی در متون ماالبو فراوان بوده، و د

در شرح و بسطش در باره ي  (Casarino)استعاره ها و مثل هاي فلسفی فراوانند. همان طور که کاسارینو 

د کرده، بینش سیاسی از مخلوط کردن اصطالحات مشتق می شود. او پیشنها روش – عنوان به –عالقه سازي 

به  "ماهیت سیاسی وجود"در باره ي  (Melville)براي مثال، اشاره می کند که، هم مارکس و هم مل ویل 

همان طور  [ "دریافت کرد که الزم است که حرفه ي فلسفه را ترك کند"تعمق پرداختند چون که دقیقاً مارکس 

از حرفه ي ادبی دوري می جوید تا یک دنیاي تازه اي از نوشتن و "و مل ویل  ]که در مورد ماالبو صادق است

ید از این هم مهمتر این امر است که، هم ماالبو و هم بختین یک دیدگاه فلسفی شا 12"فکر کردن را تجربه کند.

مشترکی درمورد سوژه ي نوشتن دارند. ماالبو مفهوم انعطاف پذیري خودش را براي خودش بکار برده، و هنگامی 

رتره ي مفهومی پ"که تاریخ مفهومی متغیر خودش را طی نوشته هاي گوناگون در باره ي فیلسوفان بازگو می کند، 

ارائه می دهد. و بختین نویسنده را به مثابه یک سوژه ي سیّار در نظر  13 "نقاب قابل تغییر خودش را به مثابه یک 

 همیشه که هائی سوژه عنوان به و "نرسیده، کمال به"او با در نظر گرفتن خودشان به صورت  "مولفان"می گیرد؛ 

 ".باشند – باید – هنوز شناسی ارزش نظر از" گوید، می او که طور آن که، هستند کسانی هستند، شدن حال در

خصیت هاي ش "ي کرده زندگی هاي زندگی" برپائی چگونگی طریق از را خودش شناختی – خود وضعیت این

اصلی داستان هایشان، به صورت پویائی شناسی هاي تطابقی با یک دنیاي پیچیده ي در حال تغییر، به زبان می 

   14آورند.

از نظر فضائی، شرح ویژه ي ماالبو از انعطاف پذیري بصورت یک منطقه از مفهمومات است که در    

شکاف هاي اصطالحات فلسفی هگل، هایدگر، و دریدا: به ترتیب دیالکتیک، تخریب، و ساختارشکنی، قرار گرفته 
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برداشت شده و نهایتاً مقصودش  است. انعطاف پذیري براي ماالبو، که در ابتدا از استفاده ي هگل از مفهوم آن

که توسط آن نیرو و  "تصورِ فکر"مبتنی بر نوشتار دریداست (یعنی یک ابزار یا  "طرح حرکتی"جایگزین کردن 

 تخیالت" جهان دهندگی شکل و –بدست آورده می شوند) شامل عملِ خود  15"اطالعاتِ نوشتاري یک دوران

ماالبو سبکی  17"،نمادي بین مؤلفه هاي انعطاف پذیر ونگارشی فکرگسستگی "است. با تعهد بر یک  16"ایجادگري

از سابژکتیویتی را برپا می کند که تأکید بر تحول پذیري دارد تا تقلید یا بازنمود. براي مثال، در یک مورد کاربردي، 

ر از ساختن انعطاف پذیري، بدو"وقتی که گفتمان هاي فلسفی و علم اعصابی را بهم وصل می کند، می گوید که 

یک تصویر آئینه اي از جهان، فرم یک دنیاي ممکن دیگري است. بنابراین، تولید آگاهی از مغز محتاج این است 

لذا ماالبو الگوي انعطاف پذیري خودش از آگاهی  18"که ما از یک جهانی شدن متغیر زیست شناسی دفاع کنیم.

ه ما انعطاف پذیري مغز را تصدیق می کنیم چون که فکر فلسفی را با علم اعصاب بیان کرده، پیشنهاد می کند ک

  19"ذهن زائده ي خردمند اعصاب نیست."جزئی از طبیعت ارگانیک است: 

بختین، برخالف ماالبو، انعطاف پذیري را در ساختار روایت شناسانه ي ژانر قرار می دهد تا در پویائی   

ژانري است که همواره خودش را "چون که  "است رمان خود انعطاف پذیري"هاي ذهن. او بحث می کند که، 

در این مفهوم، بختین  20"جستجو و امتحان کرده و فرم هاي مستقر یافته ي خودش رامدلولبازبینی قرار می دهد.

 پذیري تحول به تعهدي و نگر، –با ماالبو روایتی از انعطاف پذیري را شریک است که به یک زمان بندي اینده 

 هاي واقعیات به ثابت هاي چهارچوب از بیشتر متغیر هاي فرم آنها در که دهد می رجحان هائی راه به و ها فرم

ند. بختین، با فراخوانی مفهوم منطقه متذکر می شود که رمان به عنوان شو می نزدیک حیات دنیاي ي یابنده تغییر

براي مقاصد  21"تار می دهد.خودش را در یک منطقه ي تماس مستقیم با واقعیت در حال توسعه ساخ"یک ژانر 

تحلیلی ِ من مهم این است که، در سرتاسر بحث هایش در مورد ژانرهاي رمانی تجزیه و تحلیل بختین از فضا و 

زمان بندي الگوهاي مناسبی براي راهی ارائه می دهند که حرکات قهرمان داستان / سوژه ي زیباشناسی انارد، 

تغییر هویت هایش) جنبه هائی از دنیاي معاصر او را آشکار می سازند.  یعنی میرکویچ (هم مسافرت کردنش و هم

بخوبی به کتاب  (bildungroman)بخصوص، تجزیه و تحلیل بختین از بعضی روایت هاي رمان تکوینی 

 The)رمان مسافرت  ]در [:  "رمان مسافرت"ي انارد اطالق می شود، بخصوص یک نوع آن، یعنی  منطقه

Travel Novel)  : ،قهرمان یک نقطه اي است که در فضا حرکت می کند. او هیچ ویژگی مشخصه اي ندارد

.  او گاهگاهی گریزهاي و تعقیب و سرگردانی –و خود او مرکز نیت هنري رمان نویس نیست. حرکتش در فضا 

 شهر، کشور،( دهد نمایش و داده پرورش را جهان اجتماعی ساکن و فضائی تنوع تا دهند می اجازه هنرمند به. . 

  22"). را هایشان زندگی خاص شرائط و گوناگون اجتماعی هاي گروه ملیت، فرهنگ،
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 (novel of emergence) "رمان پیدایش"بختین در پرداختش به نوعی دیگري از رمان، یعنی   

را منعکس  راهی را مجسم می کند که تحول پذیري قهرمان داستان انارد، یعنی میرکویچ، تغییرات تاریخی در جهان

 او همراه دنیا پیدا"می کند. در بعضی از نسخه هاي این نوع رمان، تغییرات شخصیتی تنها کانون نیستند. بلکه، 

و پیدایش تاریخی خود جهان را منعکس می کند. او دیگر درون یک عصر نیست، بلکه در مرز بین دو  می شود

و و از درون او به انجام می رسد. او مجبور می شود تا عصر است، در نقطه ي گذار از یکی به دیگري. گذار در ا

به انسان نوع تازه اي تبدیل شود که سابقه نداشته است. لذا، در این جا نیروي سازمان دهنده ي آینده، بطور 

   23".است تاریخی ي آینده بلکه نیست، آینده ي محرمانه ي نامه زندگی این البته، و –مفرطی قوي است 

ختین مفهوم خودش از کرونوتوپ (مترجم: با ترجمه ي تحت اللفظی زمان دوستی، چگونگی بازنمود در این جا، ب

ترتیب زمان و فضا در زبان و گفتمان است که توسط بختین تفصیل شده است) را در راهی بکار می گیرد که 

یائی شود که ترتیب ترتیب زمانی تغییر شخصیت قهرمان داستان او را جهت می دهد تا منعکس کننده ي یک دن

دوباره اي پیدا کرده است. به همین منوال، ماالبو در برداشتش از زمان بندي اي که به آینده جهت گیري کرده، بر 

راهی تمرکز می کند که آگاهی به سمت حالت آینده اش حرکت می کند: چون که در حرکت دگرگون کننده ي 

فرم دهنده و هم حل کننده ي فرم بوده و آن طوري که نشان  جهت داده شده ي دیالکتیکی اي درگیر است که هم

در آن چه که بدنبال خواهد آمد، من رویکرد ماالبو به  24"توان تفکیک خودش از خودش را داراست."می دهد 

متغیر مورد توجه قرار  "شخصیت مفهومی،"انعطاف پذیري را با درك فیلسوفانه ي میرکویچِ انارد به عنوان یک 

و من بررسی بختین از انعطاف پذیري را با تصور میرکویچ به عنوان  25یعنی یک پیکر در متن فلسفی.  می دهم،

در  26)"سوژه ي زیبا شناسی"(واژه ي بختین براي شخصیت اول داستانش؛ در واژه هاي من یک  "قهرمان"یک 

 در تغییراتی به که دهد می حیتارج دادن شکل –ژانر ادبی، یعنی رمان، رعایت می کنم که به فرآیندي از خود 

 و مفهومی پیکر یک هم را میرکویچ من لذا. دهد می نشان واکنش حیات دنیاي سیاسی – اجتماعی هاي آرایش

هم زیباشناسی در رمانی تصور می کنم که هم از نظر فلسفی عمیق بوده و هم از نظر شورانگیزي، چون که بنظر 

تفاوت بین شخصیت مفهومی و پیکر هاي زیباشناسی اول "اشد. جائی که می رسد که تقلیدي از ژانر نثر مسجع ب

را ایفا می کند: اولی نیروهاي مفهومات، و دومی  "نیرو"از همه در این شامل می شوند، نتبجتاً، میرکویچ دو 

الگوئی از سیاست هاي ادبیات ارائه  )éreJacques Ranci(ژاك رنسیه  27"نیروهاي احساسات و ادراکات. 

ادبیات با ارائه ي پیام ها یا "اده که هر دو پیامدها را بدست آورده و به خوبی به رمان انارد اطالق می شود: د

قالب بندي بازنمودها کار سیاسی نمی کند. بلکه این کار را با راه اندازي احساسات تند انجام می دهد، که به 

حسی مناسب آن است . . . این سیاست  ’ابزار‘ه و معنی فرم هاي تازه ي تعادل (یا بی تعادلی) بین یک مشغل
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پا گذاشته است که فرم هاي معینی از احساسات  زیر را مقرراتی که – نوشتن هنر این سیاست یعنی، –ادبیات است 

   28"و بیاناتی را می سازند که در خور شخصیت هاي قطعی یا موضوعات سوژه اي است.

  

  منطقه

  

  ژکتیویتی انعطاف پذیري را به چالش می کشد.بین فوران و انفجار فرم، ساب

  29کترین ماالبو ---              

  من در حال تغییر دادن زندگیم بدنم خاطراتم آینده ام گذشته ام هستم.  

  میرکویچِ ماتیاس انارد  ---              

مشتق  بیشتر پیچیدگی رمان انارد از یکی از جنبه هاي اصلی فرم آن، یعنی قالب بندیش به صورت یک حماسه

فصل تقسیم شده اند، و همان طور که انارد  24صفحه اش به  517هومر. مانند ایلیاد،  (Iliad) ایلیاد می شود:

گاهگاهی حماسه ي دیگر هومر، یعنی  30"من می خواهم یک حماسه ي معاصري بنویسم."تصدیق می کند، 

رمان و حماسه (که بختین بشدت آنها  نیز فراخوانی می شود. مخلوط کردن دو ژانر، یعنی (Odyssey) اودیسه

در صورتی که حماسه نه  "تنها ژانري می بیند که به رشدش ادامه می دهد، "را از هم تفیکیک کرده، و رمان را 

اثر منتقدانه ي کتاب  31)، "تنها مدتهاست که رشدش کامل شده، بلکه ژانري است که از قبل عتیقه شده است

رمان (دقیقاً در نقش آن ها بعنوان "که همان طور که بختین هم پیشنهاد می کند،  را تقویت می کند، چون منطقه

ژانر) ژانرهاي دیگر را تقلید کرده؛ قراردادي بودن فرم ها و زبان آنها را افشا کرده؛ و بعضی ژانرها را با فشار 

   32"ل بندي وبرجسته می کند.بیرون رانده و بقیه را در ساختار مخصوص خودش ادغام نموده، آنها را مجدداً فرمو

در بین اثرات کلیدي چهارچوب بندي حماسه اي رمان کنار هم قرار دادن سرنوشت هاي بعد از جنگی   

است که با فراخوانی اَدواري ماجراهاي قهرمانان هومر فراهم می شوند. اولیس به خانه برمی گردد تا زندگانی 

میرکویچ در حالی که به طرف آینده اي می رود که هیچ شباهتی  خانوادگیش را دوباره بدست آورد، در حالی که

فرم حماسه اي، وزنه  "اصالح"به سرچشمه هاي او ندارد، درگیر یک دگرگونی بنیادي است. نتیجتاً، رمان، در 

اي فلسفی به مسافرت نوع میرکویچی می دهد. براي مثال، در یک نقطه از رمان، یکی از سربازان همکار میکویچ، 

آنتونیو از جبهه ي شرقی " "نام آنتونیو، بصورت فردي توصیف می شود که از سرنوشت اولیس احتراز می کندب

برگشته در حومه ي شهر می دود تا از سرنوشت اولیس فرار کند، از زن دوزنده اش، سگ خوب شکارچیش که 

(برگشت به زندگی پیش پا  "زند بین پاهاي او را بو می کشد، او از آینده اي فرار می کند که آن را حدس می

با استنتاج و "ماالبو، بطریقی که خودش را درگیر سیر و سیاحت فلسفی می کند، یعنی  33افتاده ي خانوادگی ).
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ارزش پارادایمی "مسیر اولیس را هم فراخوانی می کند چون که با اهمیت ترابري شده است. با اشاره به  "رسیدن،

به طریقی، مسافران "ماالبو می نویسد که،  "اي مسافرت داده شده: مثل اودیسه،اي که در غرب به بعضی فرم ه

مسافرتی فلسفی یا نمادي، که براي او (و دریدا، وقتی ماالبو  34"غربی همیشه گام هاي اودیسه را دنبال می کنند.

   35)."شتق شدهسرگردانی م"است، نوعی راندگی نمادي (یک  "موضوع پدیده اي"او را همراهی می کند)، یک 

میرکویچِ انارد مفهوم سرگردانی را هم فرا می خواند، و مکان شناسی خشونت بار مسافرتش را با تراژدي   

 63 شهرهاي سرگردانتحت عنوان  )Stratis Tsirkas(سه بخشی (ترایلوژي) داستان اسراتیس سیرکاس 

(Drifting Cities) )1974 اسکندریه و قاهره، اورشلیم، –شهر ) مقایسه می کند، حماسه ي سرگردانی سه 

 طرح نو از خاورمیانه، یعنی ،"منطقه"ي ها و دشمنی ها را در همان وفادار دوم جهانی جنگ که هنگامی که –

 – فلسفی سیاحت و سیر در سابژکتیویتی اثر مشابه. شدند می کشیده مرج و هرج سمت به کردند، می ریزي

 می پذیر انعطاف اي سوژه او به شود می دگرگونی دچار قصداً او که وقتی میرکویچ سابژکیویتی ماالبو، سرزمینی

 بخش ي سرلوحه تکرار در). بدهد اي دوباره شکل جهان از را فهمیش –هد (وقتی که تالش می کند خود د

همراه دریدا  مانند ماالبو، که 37". . . . دهم می تغییر را ام گذشته ام آینده خاطراتم بدنم زندگیم دارم من" مربوطه،

فلسفی دست می زند، میرکویچ هم دو روش را با هم ترکیب می کند؛ او هم در  به یک مسافرت سرزمینی و

  مسافرتی سرزمینی است و هم مسافرتی نمادي.

 Yvan)بطور خالصه، میکویچ، یک کوواسی فرانسوي، بعد از این که تحت تأثیر ایوان دروي   

Deroy)یش قرار می گیرد، به جنبش استقالل طلبی کروواسی می پیوندد. متعاقباً، ، دوست نئونازي دوران کودک

او از حرفه ي جنگیش خارج شده و به مأمور مخفی فرانسه تبدیل می شود که منطقه ي فعالیتش اطراف مدیترانه 

 (Westerbork)بین بارسلونا و بیروت است. بعد از این که از دیدن عکس هاي اردوگاه جمعی وستربورك 

ساله بعهده می گیرد تا آرشیوي از قساوتهاي منطقه جمع آوري کند. در سرتاسر  5بوحشت می افتد، تکلیفی 

رمان، تمامی مسیر زمانی در حالی بصورت بخاطر آوردن بیان می شود که او با قطار از میالن به رُم رفته، آرشیو 

دف نهائیش این است که بعد از فروش آرشیو ش را در چمدانی حمل می کند که قصد دارد به واتیکان بفروشد. ه

، ناپدید شود که در نظر دارد بقیه ي عمرش را با او بسر ببرد. از آن جائی که (Sashka)با زنی به نام ساشکا 

او درگیر محو کردن نفس هاي گذشته، برپاکردن نفس هاي تازه، و ساختن فرم تازه اي است (در واقع مشغول 

است که در آن قرار گرفته و دنیائی که در آن بوده) او در سرتاسر مسافرت خودش را  تفکیک کردن مجدد مفهوم

فرنسیس سیروین "بصورت سوژه ي انعطاف پذیر اصیلی اشکار می کند. براي مثال در یک نقطه اي می گوید، 

ه آرشیوي مأمور اس اس آلمانی ک[ (Paul Ricken)میرکویچ به همان طریقی از هم پاشیده شده که پال ریکن 

از هم پاشده شده بود، احتمال دارد که من هم می  ]مخفیانه از عکس هاي قساوت بار جمع آوري کرده بود
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و در  38"خواستم که مسافرت را مستند کنم، بعد ناپدید شده و با شخصیت هاي ایوان دروي دوباره متولد شوم.

من فکر می کنم "داخل چمدانش حل شده: نقطه ي دیگري او خودش را این طور تصور می کند که در آرشیو 

که کم کم هویتم را در آن نام هاي کاذب جا گذاشته ام، من خودم را شقه کرده ام، کم کم فرنسیس سروین 

   39"میرکویچ به یک تکی منحل شده. . . .

نده اما، در حالی که یک رشته ي داستان بر دگرگونی هاي میرکویچ متمرکز شده، رشته ي دیگر بازگو کن 

ي تاریخ شقاوتها در منطقه و خیال پردازي هاي کشاندن مهاجمین به عدالت است که در دنیائی فرض گرفته می 

شود که در آن کسانی که قساوت ها را انجام داده اند بازیکنان فرعی بوده اند که خشونت هایشان را دیگران 

تند. یادآوري مشاهدات بختین در این باره که کمک و تشویق کرده اند، بخصوص آنها که درگیر تبادل کاالها هس

همراه دنیا ظاهر می شود . . . بازتاب ظهور تاریخی خود "چگونه قهرمان یا سوژه ي زیباشناسی رمان مسافرتی 

دنیاست. او دیگر درون یک عصر نیست، بلکه در مرز بین دو عصر، در نقطه ي گذار از یکی به دیگري است. 

هنگامی که میرکویچ بعضی از مسافران را در قطار مناظره می کند،  40"او بدست می آید،گذار بر او و از درون 

تاجران مصري، لبنانی، و سعودي وجود دارند که همه در بهترین "لحظه اي قابل تعریفی وجود دارد. در بین آنها 

از کلیشه هاي پرآب و مدارس آمادگی انگلیسی و امریکائی درس خوانده، بطور چشمگیري آراسته، بمراتب دور 

رنگ، و پر سر و صداي اهالی لوانت (مترجم: منطقه اي شامل جنوب ترکیه، اسرائیل، اردن، لبنان، فلسطین و 

سوریه است که در زمان حال، داعش ادعاي ایجاد خلیفه گري اسالمی در آن دارد) نه چاق هستند و نه ملبس به 

امنیت آینده ي سرمایه گزاریهایشان صحبت می کنند، آن طور که می لباس چادرنشینان، آنها به آرامی در باره ي 

گویند، گویا در باره ي معامالت با ما صحبت می کنند، در باره آن چه مربوط به ناحیه یا منطقه و دنیاي نفت 

  41"است صحبت می کنند . . . بعضی از آنها به کرووات هاي بوسنی اسلحه فروخته بودند، و بعضی به مسلمانان.

در این جا مشاهدات میرکویچ در باره ي خود او نیستند بلکه در باره ي نقشه ي خیالی ِ در حال تغییر   

منطقه اند. در حالی که افرادي از فرهنگ هاي ملی گوناگون به صورت تجاري چپاول گر در دنیائی گردهم جمع 

 در فرهنگی تفاوتهاي ي نقشه برد، می عنف ملی –می شوند که در آن سرمایه داري جهانی از دشمنی هاي قومی 

جسم هاي در حال جنگ نه در واژه هاي وفاداري هاي ملی و فرهنگی  با نتیجه، در. است شدن جانشین حال

بلکه به عنوان سرمایه ي انسانی، به صورت مشتري برخورد شده، و سرنوشت ها توسط شبکه اي از ابتکاراتی 

تجار  "نتیجه است تا یک قصد. همان طور که میرکویچ اضافه می کند،  تعیین می شوند که در آنها خشونت یک

ما در منطقه تهدید موجود در پشت سر دستی را ندیدند که دراز شده بود، بازي هاي مرگ آوري را که در سالهاي 

بطور مختصر و مفیدي به عواقب  )Achlle Mbembe(آشیل امبمبه  42"در پیش به اجرا در آمدند . . . 

انی در نواحی گوناگون انس ي سرمایه ادراکات به که پردازد می پولی هاي جریان ي پوست سیاه –سی سیا



10فصل   

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ٢١٢         

 

. . . جریان کنترول شده ي ریزش درونی و استوار کردن جریان پول در  "خشونت ساختار تازه اي می دهند

ي محصور را ممکن ساخته اطراف مناطقی که در آنها منابع خاصی استخراج می شوند تکوین اقتصادهاي قلمروها

و محاسبه ي قدیمی بین مردم و چیزها را جابجا کرده اند. تراکم فعالیت هاي مربوط به استخراج منابع باارزش 

در اطراف این محصوره ها به نوبه ي خودش، این محصوره ها را تبدیل به فضاهاي مناسبی براي جنگ و مرگ 

   43"کرده است.

تعلیم عدالتی رمان را بفهمیم؟ حداقل، عالوه بر ارتباطات خاصی که رمان پس ما چگونه می توانیم فن   

 موضوع و قساوتها ي باره در که موضوعی – خشونت و سرمایه هاي جریان بین مثال، براي –ارائه می دهد 

 دادن رارق کنارهم در با را خواننده که است، شده تنیده هم در آن بیانات فرم با بنیادي بطور کند می بیان عدالت

ه تقلید کننده ي مسافرت با قطار میرکویچ است، که در ک آورد می در بحرکتی تصورات و اطالعات سریع هاي

آن مسافر شاهد تغییرات سریع در منظره ها است. براي مثال، ما در قطار او، با پرش بدرون یک نقل قول، در 

تقاالت اجباري با قطار یهودي ها از منطقه به اردوگاه حالی به میرکویچ می پیوندیم که او اطالعاتی در باره ي ان

  را بیان می کند. 1944هاي کار اجباري و مرگ در سال 

  

در سازماندهی کاروانها، حمل و نقل پارتیزان ها و آخرین یهودي ها از  ]در ایتالیا [. . . دستگاه حکومت آلمانی 

و باالخره به بیرکنائو  (Bolzano)به بولزانو  بعد (Fossoli)یا میالن، به فوسولی  (Bologna)بالونا 

(Birkenau)  دچار زحمت شدند. . . . بیرکنائو، جائی که تمامی خطوط راه آهن بهم وصل می شوند، از

، و رُم، قبل از (Reggio)، منجمله میالن، رجیو (Marseille)تا مارسی  (Thessalonica)تسالونیکا 

ره دارد . . . یهودیان از پراگ، یهودیان یونان که حتی پول بلیطشان را به لهستان این که به دود بروند، قطار من پنج

پرداختند، به آنها بلیطی براي مردن فروختند، و رهبران جامعه با تلخی بر سر قیمت بلیط مسافرت با اولیاء آلمانی 

، (Hőss)هوس ، (Eichman)مذاکره می کردند، بدگمانی عجیب و غریب بوروکرات هاي نازي، آیخمن 

، مردانی آرام، مردان اهل خانواده ساکت که آسایش خاطرشان با دیوانگی جنگجویانه ي (Stangl)استنگل 

استنگل عاشق گلها،  (Franz)متفاوت بود، فرنز  (Heydrich)یا هایدریخ  (Himmler)مردانه ي هیملر 

   44"باغ هاي مرتب و حیوانات بود. . . . 

ي دیگري در رمان، بجاي این که منحصراً اطالعات ارائه شوند یا توضیحی داده شود، در این جا، مانند هر جا

 آرامی مردان" سرشتی بد به مورد این در –انارد استعاره هاي طعنه آمیز و عدم تجانس هاي چشم گیري می سازد 

 هاي مسافرت وتمتفا انواع بین نمادي تضادي در همه –دهند می را دیگران مرگ ترتیب که کند می اشاره "

قطار قرار گرفته اند (قطارهائی با پنجره هاي سیاه شده که قربانیان اردوگاه هاي کار اجباري را حمل  با مختلف
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می کنند و قطار میرکویچ که در حالی که او خوانندگان را از درون یک منطقه ي قساوت باري عبور می دهد، و 

اجازه ي مشاهده می دهند. از یک طرف، میرکویچ ِ انارد بطور  از جهتی مخالف، که با پنجره هائی باز به او

اندیشمندانه در باره ي عدالت، عاملیت، خاطره ي تاریخی، و تغییرات در اجراي عدالت فرض می گیرد، که در 

این مفهوم به مثابه شخصیتی تعقّلی عمل می کند. از طرف دیگر، مشاهداتش با ادراکات و احساسات بر ما تأثیر 

ارند، هنگامی هم که او به صورت سوژه ي زیباشناسی عمل می کند، ما را به طریقی به درون منطقه می کشد گذ

زبانی مناسب  (Sim O’Sullivan)که فضاي اروپائی مفهوم سیاسی را جدائی مجددي می دهد. سیم اُ سالیوان 

 ]که [سات ما، این کائنات نیروها را دنیاي احسا"براي چگونگی متأثر شدن ما ارائه می دهد. میرکویچ ِ انارد 

و سیر سرگیجه آورش در منطقه را، وقتی که او [دنیاي ماست، بدون عینک سابژکتیویته عادتی مشاهده می کند 

. . . تا این که این عینک ها  ]آماده می شود تا آرشیوي تاریخی از وحشت ها را براي کمک به ما تحویل دهد

  45"وان عینک نیستند بلکه دقیقاً وضعیت سابژکتیویته ما هستند.برداشته شوند، که به هیچ عن

سابژکتیویتی اي که اُ سالیوان به آن اشاره می کند سابژکتیویتی سیاسی سنتی ما، یعنی جذب شدن ما به  

دنیاي حاکمیت هاي جداشده از هم است که بر پایه ي آنها ما در نقشه ي جغرافیاي سیاسی معاصر قرار داده شده 

م. بنابراین عبارت انارد نقشه گزاري سابژکتیویتی شهروندي سنتی ما را بهم زده، ما را به حرکتی وا می دارد تا ای

بازتابی بر مسئولیت خودمان در مقابل فضا و تاریخ قربانی سازي داشته باشیم. تمرکز ما را از آرشیو تحکیم ملی 

به آرشیو قساوت ها و بی عدالتی  46یا اجتماع)ملت  ]یک [بایگانی و مرتب سازي محل حافظه ي جمعی "(

بعنوان جزء  "آرشیو "هائی سوق می دهد که شامل سابقه ي تاریخی خشونت در منطقه است. پس، در نهایت، 

 اساسی ابزار اجراي عدالت در می اید.

  

  آرشیو ها فراوانند

  

ن آنها آرشیو شقاوت هائی است که در ي انارد به طور مؤثري سه آرشیو وجود دارند. آشکارتری منطقهدر رمان  

چمدان میرکویچ جاي گرفته اند. در داستان مسافرت با قطار، انارد یک گزاره ي غیرمستقیمی در باره ي سیاست 

آرشیو ارائه می دهد. براي محافظت از این آرشیو ؛ میرکویچ چمدان را به میله اي در صندلیش دست بند زده 

ادهاي سهل و ساده اي که با مقصد قطار، ایستگاه ترمینال رُم، و مقصد چمدان، است. این حرکت، همراه با نم

یعنی واتیکان، در اختیار گذاشته می شوند، داللت ضمنی بر این دارند که هنگامی که آنها در آرشیو هاي متصدیان 

می شوند، چون که  سیاسی و دینی قرار گرفتند، مدارك مهر و موم، و قفل و بند شده و از دستکاري ها محافظت

اما، هم چنان که برپائی  47"را به اجرا می گذارند. "قانون آن چه که می توان گفت"این متصدیان (سرکالنترها) 
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نشان  48)"بطرف سرنوشتش بر می گردد "سوژه ي زیباشناسی انعطاف پذیر رمان، یعنی میرکویچ، (وقتی که او 

اریخی و وفاداري هائی که مسافرت او حاکی از آنهاست، می دهد و شهادتش بر شکنندگی تجدید خاطرات ت

آرشیو هرگز در نهایت کامالً امن نشده است. گرچه مؤسسات و بوروکراسی ها ممکن است سعی کنند تا کلمات 

و معانی را حفظ کنند (براي مثال، به آنها در مکان هاي معماري و تندیس ها در واتیکان جسمیت بدهند)، ولی 

ی در نهایت تعدیل و تعویض می شوند. علیرغم تمایل میرکویچ تا هم آرشیوي را که حمل می کند کلمات و معان

و هم نفس هائی را که جسمیت داده منقضی کند، این ها بخشی از آینده ي نامطمئن مستمراً تعدیل شونده ي او 

  باقی خواهند ماند.

کسانی که –ي آرشیوي ادبی هم هست جدا از آن چیزي که در چمدان مارکویچ وجود دارد، رمان حاو  

، (Joyce)، هومر، جویس (Butor)، بوتر (Apollinaire)الهام بخش فرم غیرعادي رمان هستند: آپولینیر 

 Joseph)؛ واکنش هاي افسانه اي قانون کلیسا به جنگ و قساوتها توسط جوزف کنرَد (Pynchon)و پینچان 

Conrad) ارنست همینگوي، عذرا پاوند ،(Ezra Pound) و کسان دیگري که در داستان سرائی در کنار ،

مرتکبان قساوت، براي فضا داشتن در می افتند؛ و شخصیت هاي دیگر ادبی، که اکثر آنها نویسندگانی هستند که 

ارتباطات خصوصی با منطقه داشته و شخصاً از خشونتی که در آنجا رخ داده، متأثر شده اند. اما، انارد به این 

ان بیشتر از اشاره اي محض می پردازد. او مسافرت را، براي بعضی از این ها، هم بطور واقعی و هم نویسندگ

 Sven)نمادي، دوباره رد یابی می کند. در این مفهوم، رمان او یادآور مسافرت سوون لیندکوویست 

Lindqvist) زف کنرد در کتاب به افریقاست، که طی آن نویسنده مسیري را دنبال می کند که الهام بخش جو

بود. لیندکوویست براي بیان داستان  (The Heart of Darkness) قلب تاریکیامپریالیستی  -تخیلی ضد 

را به مثابه یک سوژه ي  خودشریشه کن کردن اکثر جمعیت بومی افریقا توسط اروپائیان در قرن نوزدهم، 

کن کردن جمعیت ها بازدید به عمل می آورد تا زیباشناسی در می آورد. او در حین این که از مکان هاي ریشه 

 را اي آرشیوي مطالب که حالی عین در و باشد، داشته بازتابی ها افریقائی –بر خشونت مواجهه ي اروپائی ها 

 می اجرا به را مسافرتی داستان کردند، می توجیه را کشی آدم که کند تکرار را هائی منطق تا دهد می گسترش

که با اتوبوس در صحراي افریقا در حال  ]لیندکویست [داستان مردي "رت صو به تحقیقش ي هارائ با او. گذارد

 49"مسافرت است در حالی که همزمان با کامپیوتر در حال سفر در مسیر تاریخی مفهوم ریشه کن کردن است،

اي جغرافیاي سیاسی دیدگاهی از مواجهه ي خشونت بار اروپا با افریقا را عرضه می کند که عمدتاً در داستانه

قلب رسمی سرسري گرفته شده است. تحقیقات او در یک هتل کوچک بیابانی شن زده، با یک جمله از کتاب 

از نظر متنی، کنرد در مسافرتهایش  "همه ي جانوران را ریشه کن کنید."جوزف کنرد بحرکت در می آید:  تاریکی

مشهورش ارائه می دهد، با او همراه است. کنرد با میرکویچ طی ارجاعات فراوانی که لیندکوویست از داستان رمان 
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 کنرد، از  ِقلب تاریکیو  (Nostromo) نوسترومورمان  "اشتیاقش را براي خواندن"هم همراه است، کسی که 

تا "میان رمان هاي دیگر، بعنوان ابزاري بخاطر می آورد، که به قول او، براي محو کردن خودش بکار برده شوند 

. عالوه بر این، میرکویچ افسانه اي، در اشاره به این رمان هاي کنرد،، مثل مسافر اتیکال 50"ا فراموش کنمخودم ر

  (اخالقی) لیندکوویست، یک آرشیو ادبی از خشونت را گردآوري می کند.

به اجرا در می آید خود رمان است. مانند آرشیو لیندکوویست در باره  منطقهسومین آرشیوي که در کتاب   

ي سرکشی ریشه کن گرائی افریقا، که مرتکبین و الگوهاي تفکري منحرفی را نام می برد که خشونت هاي نسل 

کشی آنها را تشویق می کردند، رمان انارد هم زمینه یابی اي از قساوت هاي منطقه را ارائه می دهد، مرتکبین 

و فعاالنی اشاره می کند که سعی کردند یا اصلی را نام برده، و (هم چنین مانند لیندکوویست) به آن متفکران 

خشونت را تخفیف دهند یا آن را به اطالع عموم برسانند. در واقع هر دو کتاب عدالت ِ آرشیو تاریخ را مخاطب 

قرار می دهند. آنها ادراکات از تاریخ مناطقی را مجدداً معطوف می کنند که مقابله هاي خشونت بارشان را داستان 

(که یک مشغله ي  "تغییر رژیم". بجاي موارد پیش پا افتاده ي جغرافیاي سیاسی از قبیل سرائی می کنند

سیاستمداران و دانشمندان علوم سیاسی است)، آنها بر ارتکاب قساوت ها و کوشش هاي نسبتاً کم رنک آژانس 

در مورد این بُعد اخیر، انارد  هاي ملی یا بین المللی گوناگون تمرکز می کنند تا عدالت را براي قربانیان اجرا کنند.

چیزهاي بی اهمیتی را به بازي می گیرد که در محاکمه هاي جنایات جنگی ابراز می شوند و در باره ي برخوردهاي 

  زمان بندي اي فرض می گیرد که درگیر ابزارهاي اجراي عدالت معاصر هستند.

  

ن داده شده بود که در مسبوق به سوابق بودن و . . . در محاکمه ي بزرگ که توسط وکالي بین المللی اي سازما

حقوق شناسی وحشت و تنفر غوطه ور بودند، در نظر داشتند تا نظمی در قانون قتل برقرار کنند، با این اطالع که 

در چه موردي یک گلوله در سر یک حق قانونی است و در چه موردي این امر تشکیل دهنده ي یک نقض وخیم 

ست . . . رآي هایشان را با بیانات پُرگل التینی مملو کرده، بله، همه ي این افراد تا وقتی قانون و آداب جنگی ا

آقایان من  که انواع مختلف جنایات بر علیه بشریت را تشخیص دهند، فداکاري می کنند، تا قبل از این که بگویند

فین درخواست می کند تا جلسه ي محکمه از طر. . . فکر می کنم همه براي ناهار ختم جلسه را اعالم می کنیم

رسیدگی اي را که براي بعد از ظهر امروز برنامه ریزي شده است تا تاریخ دیگري به عقب بیاندازند، مثالً براي 

   51، زمان قانون شبیه زمان کلیساست، شما براي ابدیت کار می کنید. . . .دو ماه

  

  اجراي عدالت و متغیر یک ابزار متناوب

  کس) و سیاست آرشیو اخالقیات (اتی
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در بررسی اي در مورد رابطه ي بین آرشیو ها و عدالت از دیدگاه افریقاي  (Verne Harris)ورن هریس 

جنوبی، داستانی در مورد یک نسخه از ابزار اجراي عدالت نوشته که با آن چه که در باره ي مشاهدات میرکویچ 

ته شده که فرآیند عدالت را به طرف قضاوت می کشد تا در مورد محاکمه ي فرمانده ي قبلیش، بالسکیچ، نوش

یک دنیائی که تنها "بطرف یک فرآیند بی انتهاي بازتاب جمعی، متفاوت است. هریس می نویسد، او با تعهد به 

در این فضا "ابزار اجراي عدالت را هم قابل اعتراض، و هم سیاسی می بیند:  "افقش می تواند عدالت باشد،

را در  ’مدرك‘ اهمیت و معانی - دیگر داران نقش از گروهی و مدارك، سازندگان با همراه –یو نویسندگان آرش

یک فرایند بی انتها و قابل اعتراض شرح می دهند. پس مدرك، همیشه در فرآیند ساختن می ماند. و همه ي ما 

ه یا در انزواي جدائی که معانی و اهمیت هاي آن را می نویسیم، چه آن را در یک دورهم بودنی خوش رویان

 روابط با سازي –انجام دهیم، مدرك سازان هستیم . . . واقعیت تلخ این است که شکل (و شکل دادن) مدرك 

  52".شود می تعیین قدرت

هریس با در نظر گرفتن قابل اعتراض بودن آرشیو افریقاي جنوبی از خشونت هاي استعماري، و با این   

 "حافظه ي ملت"نده در اختیار باشد، پیشنهاد می کند که آرشیو هائی که حاوي تشخیص که گذشته باید براي آی

هستند را باید مثل یک پرونده در اختیار صدا هاي تازه، حرفه ي آرشیو گرایان تازه، و تکنولوژي هاي تازه ي 

به منوالی که به جلو  طی زمان این پرونده ها توسعه یافته یا تجدید نظر شوند. . . و"ثبت قرار گیرند، تا این که 

 "و به نسل هاي تازه ي تکنولوژي مهاجرت می کند، به طرق و متن هاي گوناگونی در دسترس قرار گیرند.

   53"از آینده باز می شود."آرشیو، اگر چنین ساختاري پیدا کند، همان طور که دریدا آن را خواهد داشت، 

رشیو هاي خشونت و قساوت (او آرشیو را انعطاف در بین پیامدهاي بررسی دگرگون کننده ي هریس از آ  

یک  "پذیر می بیند، چون شکل داده می شود و به نوبه ي خودش اثر شکل دهنده دارد) تشویق وجود دارد تا 

آرشیو قساوت ها اگر در یک اخالقیات زمان بندي شده در نظر گرفته  54"در نظر گرفته شود.  "اخالقیات زمان

به آن به  (Walter Benjamin)اشت تا چیزي را فرابخوانند که مفسران والتر بنجامین شوند، تمایل خواهند د

متصور شده، و درون  "بدهی و بازپرداخت"ارجاع می کنند، تاریخی که در واژه هاي  "تاریخ گناهکاري"عنوان 

خشایش معادلی جبران تحمل گناهکاري ِ غیرقابل اجتناب با طلب ب زمان ِ قانونی مفهوم می شود . . . که در آن"

اما، بنجامین، با واکنش بر علیه این الگو از تاریخ به مثابه  55"می شود که به همان اندازه غیرقابل اجتناب است.

تحمیل می  ". . . از آن چه را که اتفاق می افتد، ]داستانی  [ جهتی – تک"گناهکاري و طلب بخشایش، که یک 

پهلوي آن قرار می دهد، که در مقابل چنین تک جهتی زمان بندي شده را  "تاریخ الهی"کند، بطور مشهوري 

 "رفتار معنی دار اخالقی") و به "است ’یک زمان بندي کامالً نامناسبی ’"مقاومت می کند (که او عقیده دارد که 
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می  اجازه می دهد که به عنوان یک نقد تلویحی از تاریخ گناه موضع 56"زمان تاریخی اصیلی"در یک الگوي "

 57 "ساختار انعطاف پذیر فکر"چیزي را مشتق می کند که آن را  )Höldelin(گیرد. بنجامین از اشعار هولدرلین 

انعطاف پذیري زمانی بخوبی با دید  59"کامالً بدون جهت."یا زمان  58"انعطاف پذیري زمانی"می خواند، یک 

در  "یک توالی از اتفاقات مثل مهره هاي تسبیح"بنجامین از یک تاریخی تطابق دارد که بجاي این که به صورت 

  60"نظر گرفته شود، شروع تازه اي را ممکن می سازد.

تاریخ توسط بنجامین، که موجب رهائی تفکر اخالقی (اتیکال) از تاریخ تک  "زمان بندي انعطاف پذیر"الگوي 

س دارد، که در آن آرشیو در جهتی گناهکاري می شود، با الگوي دگرگونی هریس از عدالت آرشیوي اي تجان

 مشاغل ثبت، ي تازه هاي تکنولوژي در یعنی –یک ابزار اجراي عدالت پیچیده و جابجا شونده اي مونتاژ می شود 

 و سازي، مدرك فرایند گرفتن قرار ها رسانه معرض در از اي تازه هاي فرم و آرشیوي، روزافزون و گوناگون

اشاره می  62و همان طور که هریس (که توسط دریدا تقدیس شده) 61محتواي مناسب. ي باره در جدید رقابت

کند، ساختار زمانی خود آرشیو به همان اندازه انعطاف پذیر است، گرچه جنبه هائی از گذشته آن را شکل می 

   63دهند، همان فرم نگهداري مدرك به نوبه ي خودش راهی را شکل می دهد که گذشته فهمیده می شود.

بخوبی با الگوي هریس در باره ي بازبودن آرشیو هم خوانی دارد چون که یک تأثیر متقابل  منطقهاب نهایتاً، کت

براي ابزار اجراي عدالتی ارائه می دهد که بطور قضائی جهت داده شده است. گرچه مقصد میرکویچ ِ انارد ایستگاه 

یانی براي مونتاژ آرشیوش) تا آرشیوش است (بطور نمادي یک پایانی براي تکلیفش و لذا پا (Termini)پایانی 

را به یک مؤسسه، یعنی واتیکان، تحویل دهد، ولی او براي یک مذاکره ي اتیکال (اخالقی) بی پایان برسمیت 

شناخته نمی شود، اکثر متن رمان این تصور را ایجاد می کند که چیزي که شکل دهنده ي یک رمزگزاري بحق 

تراض است. گرچه فرم رمان خوانندگان را براي پایان گرفتن مسافرت میرکویچ قساوت ها در منطقه است، مورد اع

به عجله وامی دارد، عباراتی که بر کسانی انعکاس پیدا می کنند که گذشته شان آنها را واجد شرائط محاکمه براي 

 Paul)کن رخورد با پُل ریب مثال، براي –جنایات جنگی می کند، متصور الگوهاي آرشیوي متناوبی هستند 

Ricken) ،"و فرمانده ي زندان ارودگاه موتاوس  "استاد تاریخ هنر)(Mauthausen) که صدها عکس از ،

و همان طور که تعداد زیادي از عبارات در  64"خودش گرفته و . . . سقوط اخالقی خودش را مستند کرده بود.

 ,International Court of Justice)المللی رمان این تصور را ایجاد می کنند، چیزي که در دادگاه عدالت بین 

ICJ)  در الهه اتفاق افتاده به زحمت به پیچیدگی هاي نیروهائی پرداخته که شرائطی را براي امکان قساوت ها

مهیا کرده اند. همان طور که در بخش گذشته تر مشاهده شد، فرمانده ي قبلی میرکویچ، بلشگیچ (شخصیت واقعی 

در "روواسی که هشت سال به خاطر جنایات جنگی زندان رفت)، که در محاکمه در الهه، تاریخی، فرمانده ي ک
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که . . . طبق اصول مسئولیت جنائی فردي که او را به تاریخ پیوند  ]است [محفظه اش . . . دیده بود یک مرد تنها 

   65می زند، جوابی براي همه ي جنایات ما نداشت.

شته، نتیجه این است که یک مدل قضائی به بخش بسیار محدودي از در این جا مانند بخش هاي دیگر نو

موضوعات اتیکال (اخالقی) و سیاسی مسلط است، که حول و حوش قساوت هاي منطقه هستند. موجزانه، پاسخ 

قضائی باید به قضاوت ختم شود (براي مثال، قضاوتی که منجر به حکم زندان بلشکیچ شد). اما، رمان به یک 

دانه تر و خصلت هاي متفاوتی اشاره دارد، خصلتی که با رویکرد الهام گرفته از اسپینوزاي دولوژ از تحلیل منتق

همان طور که من در جاي دیگري نوشته ام  66"دستگاه قضاوت را سرنگون می کند."اخالقیاتی تجانس دارد، که 

(مورالیته) آن طور که بطور سنتی فهمیده اخالقیات "( در دنباله روي از کاربردي از اخالقیات یا اتیکس دولوژي)، 

شده اند در باره ي استنتاج امر ضروري از رموز ثابت اخالقی هستند، در حالی که امور الزامی اخالقی (اتیکال) 

دعوت هائی براي مذاکره در باب معنی و ارزش اند، یا با در نظر گرفتن شرائط تعهدات ارزش رقابتی و بی 

   67. "اي متناوبی در باره ي این که مورد چیستتناسب و / یا دیدگاه ه

براي به نمایش گذاشتن چنین دیدگاه هاي متناوبی تا بتوان عدالت غیرحقوقی آرشیو ها را ارائه داد، ما می توانیم 

دسترسی به آرشیو هاي ملی ایاالت متحده را به ابرازاتی تصور کنیم که، هم در شروع آنها، و هم دائماً، تفسیرات 

آرشیو ها). براي مثال اعالمیه ي استقالل را در  آرشیو هائی ازقادي در باره ي مدارك بنیانگزاري ارائه دهد (انت

نظر بگیرید، می توانیم تصور کنیم که آن را از یک مدرك مُهر و موم شده به یک متن تلمودي (فقه یهودي) تبدیل 

تاریخ محو شدنش است . . . محو "اي که تاریخش  کنیم، نمونه ي متنی که آماده ي تفسیر دائمی است، نوشته

شدن خاصی که الزاماً محو متن نیست . . .محو شدن از طریق اضافه کردن به انجام می رسد . . . متون اضافی . . 

براي این منظور،  68". یک محو شدن کنترول گفتمان وجود دارد، از خشونتی که توسط گفتمان مرتکب شده است.

ظر را پیشنهاد می کنم که می توانند به حواشی اعالمیه اضافه شوند تا منحصر بفردي استداللی آن من سه اظهار ن

است که نه تنها به  (David Walker)دیوید واکر  1829سال  "استیناف ِ . . ."را با اضافه کردن محو کنند. یکی 

 69نیز بیان می کند. "ایاالت متحدهشهروندان رنگین پوست "، بلکه صراحتاً به "شهروندان رنگین پوست جهان"

 بیانات. نیاورد بدست زیادي خوانندگان بود، داري برده الغاء طرفدار)  پوست سیاه( امریکائی –واکر، که افریقائی 

بین  ’اختالف ‘تون بچاپ رسید و طی توزیعش غالباً مصادره و سرکوب شد، به بوس در اي محرمانه بطور که واکر

و اصول جمهوریتی اشاره می کند که در  ’حقوق محروم نشدنی ‘تحده با نژاد افریقائی و وضع ساکنین ایاات م

 )Pequot(یکی دیگر تفسیرات فیلسوف سرخ پوست از قبیله ي پکوت  70"اعالمیه ي استقالل آورده شده اند.

 71"سر جنگل،پ"است، کسی که، در زندگینامه ي خودش، با عنوان  )William Apess(به نام ویلیام اِي پِس 

)Son of the Forest(  72"مدح شاه فیلیپس"و )Eulogy of King Phillips(  زبان بنیانگزاران سفید پوست
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صرار می ورزد تا این اصول مدارك ا ها امریکائی –(اغلب تاماس جفرسون) را برداشت کرده و به اروپائی 

اِي پِس. . .  "استراتژي بالغتی "مدح،"ر کتاب بکار گیرند. د "سرخ پوست ان"بینیانگذاري را بطور مساوي با 

مؤثرانه در صدد ناتوان کردن فرض آماده ي سفید پوست ان امریکائی در باره ي داستان یک پارچه و منحصر به 

   73"فرد شکوهمند امریکائی بر می آید.

ي اعالمیه ي استقالل  در باره (Kincaid)به هدف یک تفسیر نقادانه ي معاصرتر، می توانیم مشاهدات کین کید 

بود، جائی که فرار بومی ها بوسیله ي یک تجارت،  (Antigua)را اضافه کنیم. کین کید، یک مهاجر زن از انتیگوا 

یعنی، کشت و زرع نیشکر شکل گرفت، که کارگران اجباري و خود او را به امریکا وارد می کردند، او که خودش 

اولین بار به ایاالت متحده آمد، نقاشی صحنه ي امضا کردن اعالمیه  یک خدمتکار تضمین شده بود، وقتی براي

ي استقالل، یعنی پیشگامی دموکراتیک جفرسون و بقیه ي امضاء کنندگان را، بطوري متفاوت از آنهائی مشاهده 

کید، کرده که آن صحنه را بعنوان افتتاح تجربه ي دموکراتیک غیرقابل استیضاح امریکائی جشن می گرفتند. کین 

با نادیده گرفتن فصاحت و بالغت رفیع اعالمیه و در عوض با اعتنا کردن به چیزي که می دید، به زیرساخت 

دور هم جمع شده  "تاالر استقالل"هاي حرفه اي سهل و آسان تعمدي مردان سفید پوست ي توجه کرد که در 

این امضاء کنندگان را تهیه دیده بودند. توسط  "آزادي"بودند و به کسانی فکر کرد که وضع ممکنی براي تصویب 

امریکا با اعالمیه ي استقالل شروع می کند. . . . نقاشی اي در فیالدلفیا از مردانی وجود دارد "او می نویسد که: 

که آن را امضاء کرده اند. این مردان بنظر آرام می آیند، آنها ار فعالیت تفکري لذت می برند، از تجمل آن. آنها 

ند تا آن چیزي را که وجدانشان خوانده شده را امتحان کرده و بر اساس آن رفتار کنند . . . بعضی وقت دار

موهایشان را در مدي ژولیده نگهداشته اند (جفرسون، واشنگتون)، و دیگران موهایشان را بخوبی آرایش داده نگه 

آنهائی اشاره می کند که زحمت کشیده اند تا  بعد او به "داشته اند (فرانکلین)، لباس هایشان اتو کرده هستند . . .

این مردان را براي این موقعیت آماده کنند: افرادي که تختخوابهایشان را مرتب می کردند و لباس هایشان را به 

  74"خوبی اتو کرده و موهایشان را به زیبائی یا در یک حالت تعمداً آشفته آرایش می داده اند.

راستی در کنگره ي امریکا بخشی از مدرك بنیادین را در مورد دیگري محو  از قضا، جمهوري خواهان دست

قانون اساسی امریکا، آنها در  75"خشونت بنیان گذارنده ي"کردند. با تشخیص و تمایل براي پنهان نگهداشتن 

ن حرکت بندي (که اشاره به شمارش برده ها بود) را جا گذاشتند. ای 5/3 76حین قرائت متن در صحنه ي مجلس، 

یک حرکت انتقادي محوکردن با اضافه کردن نبود، بلکه فروکاستی بود تا جنبه ي تاریک بنیانگزاري امریکا را 

 امریکائی، –انکار کرده و، در واقع، آرشیو امریکائی را با نفی اتفاق خشونت آمیزي در تکوین سوژه ي افریقائی 

 بطور ها امریکائی – افریقائی آنها طی که شوند بازگو دديمتع هاي راه تا نیست جائی اینجا. کنند شکنی سیاست

 هاي گونه در و ها رساله در سازي – خود آرشیوي ي گرایانه چالش و استیالئی، ضد الگوهاي درگیر مژثري
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شده اند. اما یک کاري که من توجه را جلب آن می کنم که به عنوان ضد آرشیوي مهم  هنري ژانرهاي از وسیعی

 Duke) الینگتون دوك امریکائی –شده اي دوام آورده است: تاریخ تجربه ي موسیقی افریقائی  و کم شناخته

Ellington)  :سیاه، قهوه اي، و بژ: نوتی موازي با تاریخ سیاه امریکائی است(Black, Brown, and Beige: 

A Tone Parallel to the History of American Negro.  

 چه آن ي اعاده با تا کند می عملی را امریکائی –بژ حق افریقائی یاه، قهوه اي، و سکتاب الینگتون تحت عنوان 

خ امریکا تاری آرشیو در ناهنجار طریقی به دارند آن کردن محو در سعی امریکائی اروپائی تاریخی گزاران عالمت

از این اثر بخوبی آگاه بود.  شرکت کنند. این امر تجربه ي یک امریکائی دیگر را به آرشیو اضافه می کند. الینگتون

موسیقی سیاهان امریکاست . . . از زندگی کسانی که در این جا در این کشور هستند "همان طور که او می گوید، 

 –در قطعات موسیقی الینگتون، مانند بسیاري از بخش هاي دیگر دنیاي صوتی افریقائی  77"رشد کرده است. 

 تعلق میان در جدائی از هائی طرح است، امریکائی آرشیو در گسستگی شده هآورد زبان به که چیزي ها، امریکائی

در نتیجه، همان طور که الینگتون می  78. است کرده برپا را "خشونت حفظ" و "بنیانگزاري خشونت" که داشتن

 79"یر.ناهنجاري راه زندگی ما در آمریکاست. ما چیزي جداگانه هستیم، با این وجود بخشی جدائی ناپذ"گوید، 

نهایتاً، همان طور که قطعات مهم موسیقی الینگتون نشان می دهند، یک آرشیو مؤثرانه ي سیاسی شده و اخالقی 

عمل می کند، که، همان  "انعطاف پذیري زمان،"آرشیوي است که نمی توان آن را مهروموم کرد؛ این آرشیو در 

ه تفکر اخالقی را از گناه تاریخی رها ساخته و طور که من متذکر شدم، از الگوئی از تاریخ مشتق می شود ک

الگوي دگرگون شونده اي از عدالت آرشیو را ترغیب می کند. این الگوئی است که در آن آرشیو در یک ابزار 

اجراي پیچیده و جابجا شونده اي مونتاژ شده که براي اعتراضات به محتویات مربوطه اش آمادگی دارد. با برگشت 

از ماجراهاي آرشیوي میرکویچ مشتق می شوند، ما می توانیم تشخیص دهیم که آرشیو هاي  به بینش هائی که

ملی، بعنوان منطقه هاي نوشتاري سابژکتیویته ي شهروندان، بخش اساسی ابزار اجراي عدالت هستند. تا آن حد 

ذخیره کردن "می دهیم ( که ما مهر و موم هاي آرشیو هاي یک پارچگی ملی را بازکرده و به تغییر دادنشان ادامه

ما جایگزینی براي سابژکتیویتی سنتی   80)،"ملت یا گروهی از مردم ]یک [و نظم دادن به محل حافظه ي جمعی 

شهروندي ارائه داده، شرکت در یک نوشتار دگرگون کننده را اقتتاح می کنیم که دائماً منعکس کننده ي خشونت 

  قانونگزاري و حفظ قانون است. 

  

  

  ت هایادداش
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  قانون، حاکمیت، و برسمیت شناختن

  

  هیلر –برندا بهندر و جاناتان گلدبرگ 

  

  

  (Plasticity at the Dusk of Writing) انعطاف پذیري در غروب نویسندگیکترین ماالبو در کتاب 

  وم انعطاف پذیري بکار می گیرد.مفه از قیاسی بعنوان را بومی هاي نقاب اشتراوس –توصیفات کلود لوي 

 

 همان. هستند ها ماسک  ِهاي ماسک –این نقاب ها متکثر بوده و ترکیبی از صورتهاي متعددي اند، بهتر بگویم 

باز می شوند تا صورت دومی را  هم از پرده  دو مانند ناگهان آنها" دهد، می شرح اشتراوس – لوي که طور

. این مخلوقات  "پشت دومی سومی را، هرکدام مملو از رمزآلودگی و پرده نشینیآشکار کنند، و گاهی اوقات در 

مرکب به عنوان ماسک هاي دگرگون کننده شناخته شده اند. ماسک هاي دگرگون کننده هرگز چهره اي را که 

راي ماسک می زنند آشکار نمی کنند. آنها با صورت انسانها تناسب نداشته و هرگز با مدل وصلت نکرده، و ب

پنهان کردن آن هم طراحی نشده اند. آنها در واقع  بر ماسک هاي دیگر باز و بسته می شوند، بدون این که اثري 

بر دگردیسی کسی یا چیزي داشته باشند. اساساٌ وجودشان در لوالئی قرار گرفته که آنها را نصف می کند، بهمبن 

وند. . . . ماسک با نشان دادن روابط دگرگون کننده خوانده می ش "ماسک هاي لوالئی "دلیل است که گاهگاهی 

که هر صورتی را ساختار می دهند (باز و بسته شدن بر صورت هاي دیگر) بجاي این که یک صورت را تغییر 

قیافه دهد، ارتباط پنهانی بین یگانگی صوري و لوالئی، یعنی بین تکمیل بودن فرم و احتمال دررفتگی اش را 

.  پیوند رمزي و بدویت که دگرگونی و جانشینی، دگردیسی و جایگزینی، تفاوت و رابطه ي  آشکار می کند. . .

 با بسادگی و صرفاً و بوده، یکسان –عملی را بهم متصل می کند ناممکنی شکل یا فرمی را نشان می دهد تا خود 

  1. باشد منطبق خودش

  

سفی ماالبو جهت  داده، مواجهه ي بین سه این ماسک ها خواننده را به سمت جنبه هاي مربوط به جنبش فل

سیستم فکري، یعنی ساختارشکنی، تخریب، و دیالکتیک را به نمایش می گذارند. عالوه بر این، این ماسک ها 

پژواك بازیابی لوي اشتراوس از بدویت است، که وضع یونیورسال انسانی است که انگیزه ي اوائل ساختارگرائی 
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جائی که زیست شناسی   2و در بازگشتش به زیست شناسی از آن برداشت کرده است. بوده و چیزي است که ماالب

دگردیسی حفط کننده اي از امر بدویت را حین رشد ارگانیسم آشکار می سازد (براي مثال رأي مشهور هکل 

)Haeckel کامل  تکرار رئوس مطالب مربوط به تاریخ منشاء و ت ]یک[هستی شناسی ") را در نظر بگیرید که که

در انتخاب طبیعی منظور   12 و عالوه بر آن بحث هائی را  در باره ي نئوتنی 3است، )phylogeny(گونه ها 

دوران کودکی آمدنی اي را در نوشته، و وعده ي براي مرحله اي بدوي  ")، بنابراین فلسفه ي ماالبو هم 4دارید 

   5"در متن را آشکار می کند.

  

  

بطورهمزمان، هم یک وضعیت مستقري از امکان است و هم وضع جانشین سازي دائماً متالطم  "بدویت"وعده ي 

خوانده، .و بدوي  ماسکِ تحولی و در چیزي که لوي اشتراوس آن را ذهن وحشیآن. بدویت حفظ شده در هنرِ 

براي غلبه بر شرائط خودش در دسترس قرار گرفته تا از طریق مفاهیم علوم غربی و سیستم هائی مورد استفاده 

ین وجود این قرار گیرد که می توانند توانهاي بالقوه ي آن را در خلق یک نطریه ي جهانی دانش مهار کنند. با ا

نظام ذکاوتی از بدویت گرائی در راستاي ایدئولوژي امپریالیستی استعمارگرائی قرار دارد که محافظت مردم از 

وحشی گرائی هاي خودشان واز  تاریکی کودکی ابدي آنها را از طریق دین، علم و قانون توجیه می کرد. گرچه 

 موردي بی یک آن نهادهاي اما شد، می حمایت "توحش"از نظر تاریخی از استعمارگرائی بعنوان پیروزي بر 

 می که اي "وحشی" کردند، می حفظ  - شده زده ماسک آنها بر گرچه – نمادي تفاوت نقش در هم را دیگري

سرمایه گزاري فلسفی  6یته را تقویت کند.مدرن و "تمدن" نظامیِ و حقوقی فرهنگی، ذکاوتی، هاي پروژه توانست

، سؤاالت مهمی را در باره ي فعل و 7ن به آن (در راستاي فقر، سلب مالکیت و استثمار)در بدویت و رمق داد

که  8"تا حد زیادي مرزها را با گذشته اي استعماري محو کرده"انفعال با امپریالیسم موجودي پیش می کشد، که 

  9ماسکشان زده اند.  با صحبت کم در باره ي آنها، -ان شناسان ساختارگراي اولیه  انس و – اشتراوس –لوي 

 Savage) ذهن وحشی   اشتراوس –همان طور که منتقد ضداستعماري ادوارد سعید در بازنگري کتاب لوي 

Mind)  بنظر می رسد که یا محتاج رد کامل است، که احتماالً شامل ساختن یک سیستم "نوشته، ساختارگرائی او

تأویل کورکورانه. این نوع مسائل مشخصه ي بهترین تفکر کامالً تازه است که باید جانشین آن شود، یا نوعی 

                                                           
به دو معنی، یکی حفظ ویژگیهاي مراحل ابتدائی رشد در دوران بلوغ؛ و دیگري تولید فرزندان توسط ارگانیسمی که در   tenyneoمترجم:  ١٢

  فرم الروي یا جوانی است)
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روش دار است، گرچه همیشه ممکن است که با نادیده انگاشتن هیچ ارتباطی با سیستم نداشته باشد. چالش من 

  10"انگیز است. شگفت و اهمیت با خیلی آن براي اشتراوس –این است که لوي 

 و انگیز شگفت قدر آن اشتراوس –وافقت کرده، ساختارگرائی لوي واقعاً هم، همان طور که ماالبو بطور ضمنی م

 – لوي زودگذر هاي مواجهه اغلب که حالی در وجود، این با. انگاشت نادیده را آن توان نمی که هست مهم

تم هاي فلسفی اي اتخاذ شده که بحث می کنند که به سیس خدمت در جهان سرتاسر در بومی جوامع با اشتراوس

است، او نمی توانست شرحی  11ش هاي بدوي تفکر در واقع یک محصول آرزوي جهانی براي نظم اصطالح رو

 موضوعات همان یعنی –براي راه هائی بدهد که در آنها مقابله هاي استعماري، سرکوبی هاي سیاسی، و مقاومت 

 هرگز اشتراوس –لوي  ن ها، و فرم هاي هنري بومی ها را شکل داده اند. براي مثال،زبا اطالعات، – تاریخی

 بومی به نه که دهند، نشان را دانشی ثغور و حدود است ممکن تحولی هاي ماسک مانند هائی اوبژه که ننوشت

الً، همان طور که احتما دهند، می قرار تحقیق مورد را اهمیتشان که شوند می آشکار شناسانی انسان به نه و ها

براي در دست گرفتن شق دیگرِ  12ه علت  از جا در آمدن فرهنگی.بعضی از هنرمندان بومی آشکار کرده اند، ب

اشتراوس شود  -ساختن یک سیستم کامالً تازه ي دیگري . . . که جانشین سیستم متعلق به لوي "سعید در مورد 

محتاج ساختارشکنی پرزحمت فکر او است، که طبق آن همان فقره هاي تجزیه و تحلیلی که او مورد استفاده  "

داده و فرضیات او در باره ي جوامع بدوي توسط ابزار ذکاوتی اي در هم شکسته شوند که توسط فلسفه  قرار

  هاي بومی و فرم هاي تفکري شکل گرفته اند.

ما در این جا براي این ساختارشکنی سعی کاملی نخواهیم کرد، حداقل به این علت که ما از جایگاه بومی قاطعانه 

ی خواهیم از دیدگاه نقد استعمار به عناصر بازگشت ماالبو به ساختارگرائی بپردازیم. ما گفتن، نمی نویسیم. اما م

این کار را با بررسی وضع حقوقی و قانونی بومی ها بعنوان مسئله ي حل و فصل نشده ي ساختاري درون 

ه نشینی را باید استدالل کرده است که مستعمر (Patrick Wolfe)استعمارگرائی انجام خواهیم داد. پتریک ولف 

نه بصورت یک اتفاق تاریخی منحصر به فرد در نظر گرفت، بلکه بعنوان یک ساختار در جریانی دید که منطقش 

همان طور که ولف و دیگران دلیل  13نوعی جایگزینی افراد بومی در کوششی براي تصاحب سرزمینشان است. 

ی است، فرم هاي حذف قانونی، فرهنگی، و سیاسی در حالی که نسل کشی یک استراتژي جایگزین 14آورده اند،

  اغلب نقش مردم بومی را بصورت یک فرم دسیسه آمیزتر کنترول بر سرزمین، حفظ کرده وبه خدمت می گیرند.  

ما فکر می کنیم که، این نگاه دو سویه بین جایگزین کردن و بخدمت گرفتن بر شکاف میانا امر بدوي و مدرن 

شبیه به دال شناوري عمل می کند که به تشکیالت اقتصادي استعمار معنی می دهد. براي  نقش دارد. لذا، بدویت

ابداع کرده، این تصور را ایجاد می  (Jaconson)  جیکوبسان خوانش از را آن که شناور دال اشتراوس، –لوي 

یعنی  – manaتحت عنوان  (Polynesian)در واژه ي پولینیزي اي  "عجز همه ي تفکرات متناهی،"کند که، 
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یک نمادي در حالت ناب آن، لذا مستعد "خالصه می شود، که نمادي را با به مثابه  –قدرت ذکاوت رهبري 

و  -این نماد خالص زبان، روابط اجتماعی، و هنر  15  "بخدمت می گیرد. "دربرگیري هر گونه محتواي نمادین

الوه بر آن، این ساختارها را بسیج می کند. لوي براینت را سامان می بخشد، اما ع  -هم چنین روابط بینابینی آنها 

(Levi Bryant)  امکان یک نقطه ي خالی درون ساختار است، یک نقطه ي "نوشته است که دال شناور عالمت

کامالً بی تعیینی، فضائی را عالمت گزاري می کند جائی که هم اجتماع می تواند دگرگون شود و هم جائی که 

ماالبو در  16عنوان چیزي بیش از یک منفعل یا مفعول نیروهاي اجتماعی وجود داشته باشد.سوژه ممکن است ب

استدالل می کند که شکاف بین امرزیست شناسی  "آیا حاکمیت هرگز ساختارشکنی می شود"فصلی تحت عنوان 

نقطه  و نمادي همین خالء است، که هم به صورت بُعد مخفی گفتمان حاکمیت خدمت می کند و هم بصورت

ي شکاف و دگرگونی انعطاف پذیري آن. آیا تشکیالت حاکمیت در مستعمره نشینان را می توان با یک 

ساختارشکنی اي به چالش کشید که زیست شناسی را به مثابه یک نیروي انعطاف پذیر ذاتی، در خط اول روش 

هم به عنوان یک نکته ي نمادي  هم به عنوان بینش ساختارگرا و "بدویت"تفکري آن، قرار می دهد؟ اگر تفکر 

اي خدمت کند که استعمارگرائی ساختارهاي معنی نمادي و خشونت خودش را در حول آنها طرح ریزي می 

  کند، به انعطاف پذیري به چه طرقی آسیب پذیر است؟ 

که مستقر شده تا  ما این سؤال را با تمرکز بر فرم قانون استعماري دنبال می کنیم. ما جویا می شویم که آیا قانونی

 را متمدن و وحشی بین تقسیم وقتی یک که قانونی –سلب مالکیت فرهنگ و سرزمین بومی ها را پیش ببرد 

را به یک هویت مساوي  بومی افراد تا کند می وضع را فرهنگی چند اجتماعی روابط امروزه و کرد می حمایت

ما در   17حمله به کوشش هاي ضداستعماري باشد.  ممکن است قابل -در بین تعداد زیادي هویت ها تقلیل دهد 

این فصل، دو جنبه از فرم قانون را مورد بررسی قرار می دهیم تا انعطاف پذیري، و مقاومت قانون را در مقابلِ 

تالش هاي ضداستعاري و  تغییر شکل آن را در مقابل این تالش ها بررسی کنیم. اول، ما به تحلیلی از حد و 

ناختن بومی می پردازیم. برسمیت شناختن بومی ها پیامدهائی براي حد و حدود جامعه و براي حدود رسمیت ش

فرمی دارد که این جامعه می تواند خودش را بازنمود کرده و اغلب واکنشی به کوشش هاي حکومت در مصالحه 

تا چه حد به چالش براي خشونت هاي گذشته ي استعمار برعلیه بومی ها است. تجدید نظر در برسمیت شناختن 

مفهومی به زیربناهاي قانونی مستعمره نشینانی اجازه می دهد  که بر پایه ي سرکوبی و اصالح دیگرانِ بدوي بنا 

سیاسی استعماري برگشته، مخلوط علم و قانونی را بررسی می کنیم که  -شده اند؟ بعد از آن ما به بحث زیست 

دالل هایمان را با مثالهائی به نمایش می گذاریم که از کانادا و هاوائی، جوامع منطقه اي را اداره می کنند. ما است

  دو جامعه ي مستعمره نشین، برداشت شده اند. 
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  حقوق بومی ها و نارسائی هاي برسمیت شناسی

  

 در حالی که تالش ها براي تأمین مطالبات بومیان در زمینه هاي مستعمره نشینی (مانند کانادا، استرالیا، ایاالت

متحده ي آمریکا، آفریقاي جنوبی، و جاهاي فراوان دیگر) همیشه تعداد زیادي از استراتژي ها و تاکتیک هاي 

مقاومت را در هم آمیخته اند، این کوشش ها غالباً بطور استداللی اي به عنوان مبارزه براي برسمیت شناختن و 

حقوق شهروندي، خود مختاري، و طیف دیگري  مطالبه ي حقوق آنها ذکر شده اند. مطالبات سیاسی براي زمین،

از حقوق مدنی و سیاسی در اصطالح برسمیت شناختن به زبان آورده می شوند، چون که، همان طور که فَنُن 

)Fanon( ،فضاي استعمار فضائی است که از طریق و توسط بد برسمیت شناختن و   18به خوبی تشخیص داده

  گرفته است.  برسمیت نشناختن سوژه هاي بومی شکل

مهم است که از ابتدا محدودیت ها و هم چنین گریزناپذیري نظام برسمیت شناختن مشخص شوند.  در   

حالی که مقاومت در مقابل مستعمره نشینان شکل هاي زیادي بخود می گیرد، درون زمینه ي سیاسی حکومت 

دن بیشتر سیاست وچود دارد. محققان هاي لیبرال دموکراسی مستعمره نشین تمایل دراز مدتی براي قانونی کر

زیادي دام هاي سیاسی موجود در بکارگیري استراتژي هاي قانونی در مبارزه براي برابري و آزادي از تبعیض و 

در حالی که ممکن است بتوان این تمایل را به طیفی از مبارزات سیاسی  19سرکوبی را تجزیه و تحلیل کرده اند.

ناگون استیال و انقیاد نسبت داد، اجتماعات بومی براي حفظ سرزمین و منابعشان بعلت براي آزادي از فرم هاي گو

ناچاري به قانون پناه برده اند، اغلب چون که مقررات قانونی کشورهاي مستعمره نشین هستند که فرم هاي سلب 

ابزار مصالحه پیشنهاد مالکیت از بومی ها را پیش می برند و به این علت که احقاق حقوق چیزي است که بعنوان 

می شود. اما، از این بیشتر، نظام هاي برسمیت شناختن را به دو دلیل دیگر، مشکل می توان براحتی کنار گذاشت. 

اصرار داشته باشیم . . . به این شرط که درگیر دریافت  ]خودمان [می توانیم در وجود "اول، این ایده که ما فقط 

با دیگران در صحنه اي باشیم که مملو از هنجارهاي اجتماعی است، این ایده  20"یا ارائه ي برسمیت شناختن،

وقتی مقبول می افتد که در نظر داشته باشیم که معنی زندگی کردن بدون برسمیت شناختن انسانیت ما چه معنی 

د (همان طور که اي دارد، همان شرائطی که تعداد زیادي از افراد بومی در مراحل اولیه استعمار با آن روبرو بودن

ما بعداً در همین فصل کاوش خواهیم کرد). دوم نظام فلسفی برسمیت شناختن وسیله اي تفکري در باره ي اثرات 

راه هائی که طی آنها استعاره هاي زبانی با هنجارهاي اجتماعی، روابط  21زبان در تشکّل سوژه ارائه می دهد.

 که کنند می پیدا حیاتی اهیمت وقتی کنند برپا را تاسوژه ندا شده گذاشته هم روي کار و اقتصادي، –سیاسی 

 نشین مستعمره هاي زمینه در گرائی بدوي و بودن، بومی ي سکنه بومیت، شکیبائی زبان  مصرف موارد و اثرات

وضعیت بومی و شهروندي هم راستا بوده و تفاوت می کنند اغلب در مستعمره  که جائی. شوند گرفته نظر در ها
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ا عواقب اصولی دارند، بخصوص در جائی که هنجارهاي چند فرهنگی در رژیم هاي غیرتبعیضی نژادي نشین ه

  .کنند می خاموش را تعیینی –و قومی مطالبات تاریخی براي خود 

و  "مقید برسمیت شناختن"در حالی که برسمیت شناختن قول احترام و مصالحه را بسط می دهد، آیا ما   

آیا برسمیت  22آن هستیم، همان طوري که چندین منتقد آن را زیر سؤال برده اند؟  "گول زننده ي"خصوصیت 

شناختن قانونی به سوژه اجازه می دهد تا همان طوري باشد که امیال خود اوست، یا این که سوژه ي همانند 

قول چیزي خویش را بازسازي می کند که با هنجارهاي غالب فرهنگی مطابقت دارد؟ آیا احقاق حقوق بومی ها 

بیش از وعده هاي توخالی از یک عدالت آرمانی است که بطور تاریخی قدرت هاي استعماري را برپا نگهداشته 

  اند؟

وقتی که ما به قانون نگاه می کنیم، مشاهده می کنیم که دلیلی براي شک و تردید وجود دارد.  فرم   

ه رسمیت شناخته شده بصورت سابژکتیویته اي سابژکتیویته ي بومی ها که توسط مستعمره نشینان استعماري ب

اما فراتر از این، از نظر تاریخی،  23ویژگی داده شده که در گذشته اي آغازین و ماقبل مدرنیته گیر افتاده است. 

علیرغم اعتراضات مردم بومی منطقه به ساختارهاي موجود مالکیت و کنترول بر منابع، سوژه ي قانونی اي که از 

و مالکیت زمین هاي مردم بومی شکل گرفته دست نخورده باقی مانده است. همان طور که ما در طریق تصاحب 

این جا پیگیري خواهیم کرد، به رسمیت شناختن به انجام می رسد، و هم سوژه ي فراخور قانون یا، تا حدي 

که در خارج از  و هم سوژه ي قانونی مردم بومی سرزمین 24"سوژه ي فراخور (شده)"چکیده تر گفته شود، 

حیطه ي روابط حقوقی مدرن مطرود شده اند، کم و بیشی دست نخورده و مشخص می مانند. ما این شکاف 

پابرجا را به عنوان یکی از موارد اصلی شکست به رسمیت شناختن، و ناتوانی غیرقابل اجتناب، و ساختاري آن 

این را هم در نظر می گیریم که آیا ممکن است این  ما 25براي امکان استعمارزدائی مورد بررسی قرار می دهیم. 

شکاف تا حدي مکانی براي انعطاف پذیري بوده، و مستعد فرم هاي تازه اي از برسمیت شناختن، روابط حقوقی 

  و سیاست باشد.

، قانون اساسی جدیدِ ملی (مترجم: از انگلستان مستقل شده) و اصالح شده ي کانادا 1982در سال   

آمده، اضافه کرده است. براي اولین بار در تاریخ کانادا،  35تن و حفظ حقوق بومی ها را که در بند برسمیت شناخ

حقوق و معاهده هاي موجود بومی ها حمایت قانون اساسی را دریافت کرد. هر فرد یا جامعه ي بومی که بدنبال 

باشد، باید نشان دهد که  35بند به رسمیت شناختن حقوق زمین یا حق شکار، ماهی گیري، یا تجارت بر اساس 

درجه اي مستدل از پیوستگی با ممارست ها، رسم و رسوم،  ‘این ممارست ها، فعالیت ها، یا آداب و رسوم داراي 

با مستعمره نشینان غیربومی وجود داشته است. بررسی این امر آن طور که در   ’یا آدابی است که قبل از تماس
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) آورده شده، یک موردي است که مطالبه ي 2001یه وزارتخانه ي درآمد ملی (بر عل (Mitchell)شکایت میچل 

  :دارد خواندن ارزش و شده، شامل را کانادا –حقوق بومی ها براي وارد کردن کاال از مرز امریکا 

مردم بومی سرزمین باشد، در مفهومی که  "جزء بی کم و کاست فرهنگ مشخص"ممارست، آداب، و رسوم باید 

ویژگی معرفی "نتی آنها را برجسته یا ویژگی داده و در عمق هویت مردم قرار داشته باشد.  باید یک فرهنگ س

. . . این امر ممارست "بطور بنیادي تغییر می یابد"اجتماع مردم بومی باشد، بطوري که بدون آن فرهنگ  "کننده

هویت فرهنگی اجتماع بومی اتفاقی  ها، و آداب و رسومی را مستثنا می کند که فقط حاشیه اي بوده یا براي

هستند، و بر ممارست ها، آداب و رسومی تأکید می کند که براي زندگی، فرهنگ، و هویت اجتماع مردم بومی 

  26بومی مورد نظر حیاتی هستند.

سلب مالکیتی که دائماً از طریق نظریه ي قانونی حقوق مردم بومی تکرار می شود بر پایه ي تفاوت فرهنگی 

هویت بومی و هم در یک   (essentialist)ه یافته، امر کامالً ژرفی است که هم در برداشت ذات باورانه توسع

برداشت از فرهنگ عاري از ابعاد اقتصادي ریشه دارد. ما تجزیه و تحلیل نزدیک به نسخه ي اصلی یکی از موارد 

ي این نکته است را در این جا دنبال می  ، که یک مورد در بین تعداد زیادي از آنهاست، و نشان  دهنده35بند 

  کنیم.

 [دادگاه عالی کانادا رأي خودش را در دو مورد آر. بر علیه مارشال؛ و آر. بر علیه برنارد،  2005در سال   

2005[ 2 S. C. R. که همراه هم در دادگاه استماع شده بود، صادر کرد. هر دو این موارد جزء اعضاء قبیله ي ،

متهم  35در ساحل شرقی کانادا بودند. در مورد مارشال،  (Mi’kmac First Nation)مک ملت اولی میک 

پرونده در دادگاه بدوي تر محکوم شده بودند که بطور غیرقانونی درختان را براي الوار بریده بودند، در حالی که 

ن سلطنتی بریده شده بود. در در مورد دوم، برنارد تنها متهم محکوم به داشتن غیرقانونی الواري بود که از زمی

دادگاه هاي تجدید نظر، محکومیت ها لغو شدند. دادگاه عالی کانادا تجدید نظر درخواستی سلطنتی را تأئید و 

  محکومیت ها را اعاده کرد. 

عضو قبیله ي سرخ پوست میک مک محکوم به بریدن الوار از زمین  35در مورد آر. بر علیه مارشال،   

یالت نوا اسکوچیا بدون اجازه شدند. در مورد آر. بر علیه بارنارد، یک نفز از این قبیله به علت هاي سلطنتی در ا

داشتن غیرقانونی الوار صنوبرهائی محکوم شد، که از زمین هاي سلطنتی در نیوبرانزویک بریده شده بودند. موضوع 

د تا در زمین هاي سلطنتی بر اساس حق مطالبه ي  حقوق اهالی قبیله میک مک در نوااسکوچیا و نیوبرانزویک بو

تصویب نامه ي قانون اساسی   35معاهده شان، یا براساس شق دیگري، براساس استحقاق بومیشان متعاقب بند 

،  الوار محصول برداري کنند، که در نهایت دادگاه عالی کانادا هر دو مطالبه ي  آنها را رد 1982کانادا در سال 

  کرد.
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و  1760قبیله ي میک مک بر آن اتکاء داشت از معاهدات صلح و دوستی سال هاي حق معاهده اي که   

نتیجه گیري شده بود، معاهده اي که دربار انگلیس با میک مک ها بدنبال شکست مهاجران مستعمره نشین  1761

حصاري بین فرانسوي بدست انگلیسی ها منعقد شده بود. منظور از معاهده ها تضمین رابطه ي تجاري متقابالً ان

. قبیله (R. v. Marshall; R. v. Bernard, [2005] 2 S. C. R. para. 7میک مک ها و انگلیسی ها بود (

ي میک مک خارج از مقررات ایالتی، مطالبه ي  حق براي محصول برداري درختان را بر این پایه  انجام داد که 

ان استفاده می کردند تا محصوالتی بسازند که آنها را در زمانی که معاهده منعقد شده، آنها از چوب هاي زمینهایش

 ,R. v. Marshall; R. v. Bernardبا سایر کاالها، مانند قایق، پوتین برف و سورتمه با اروپائیان تجارت کنند 

R. para. 34) بر این اساس، آنها مطالبه اي براي حق محصول برداري از درختان از سرزمین اجدادیشان  .(

. اما، دادگاه دریافت که تجارت الوار فعالیتی نیست که بطور "معیشت متوسطی بدست آورند"یک کردند تا 

 .R. v. Marshall; R. v. Bernard, Rیافته باشد  "تحول"میک مک ها  "فعالیت هاي سنتی"از  "منطقی"

para. 16)ی شده، رد کرد.) و لذا مطالبه ي  آنها را بر این اساس که این رفتار با معاهده اي پشتیبان  

برقرار کرد. اکثریت اعضاء دادگاه دریافتند  "مدرن"و فعایت هاي  "سنتی"دادگاه تمایزي بین فعالیت هاي   

فعالیت هاي تجارتی اي باشد "که براي این که فعالیت ها توسط معاهده حمایت شود، این فعالیت ها باید یکی از 

فعالیت هاي "اما عالوه بر این می توانند  "دو طرف بوده باشد، که هنگامی که معاهدات منعقد می شدند، در فکر 

 (R. v. Marshall; R. v. Bernard, R. para. 16هستند  "مدرنی باشند که بتوان گفت که تحول منطقی آنها

فعالیت هاي سنتی بومی ها اجازه داده شود (باالخره، همان طور که دادگاه  "مدرن سازي") . اما، حتی اگر به 

فعالیت ")، دادگاه دریافت که "افراد مدرن ممارستهاي سنتی را به طرق مدرنی انجام می دهند"طر نشان ساخته، خا

 .R. v. Marshall; R. v"]مشابه ممارست ي سنتی [همان باشد  اساساً باید  ]به عنوان حق مطالبه شده [

Bernard, R. para. 25;)اي معاصري که حمایت می شوند از ) (تأکیدات داخل کروشه از ماست). فعالیت ه

می کردند،  "جمع آوري"در سبک زندگی بومیشان  1760هستند که میک مک ها در سال هاي  "انواع چیزهائی"

 ,Marshall2)نقل قول از  ,R. v. Marshall; R. v. Bernard, R. para. 24  (مانند میوه ها و توت ها

para. 19-20..  

جدهم محصول برداري از درختان موردي از تجارت کاال بین میک مک ها و از آنجا که تا اواخر قرن هی  

اروپائی ها نبود، دادگاه نتیجه گیري کرد که معاهده چنین فعالیتی را پشتیبانی نمی کند. تمایز مشخصی بین 

وجود  ]ها کانادائی –و متعاقباً، انگلیسی  [ "اروپائی هائی"ممارست هاي بومی ها که سنتی هستند و ممارستهاي 

ساخته شدند، در  "ماقبل مدرن"بصورت بدوي هاي  اساساًدارد،  که مدرن هستند. شکایت کنندگان  بومی  

مفهومی بدوي، و در حالی که حقوق آنها در نتیجه ي ابداعات تکنولوژي همتاهاي مدرنی پیدا می کنند، هسته ي 
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فرم زندگی "ائی شکل گرفته که متعلق به یک اصلی فعالیت هائی که حمایت می شوند تعریف شده و بصورت آنه

  است، که با تماس با اروپائی ها آلوده نشده باشد.   "سنتی ساکنین بومی 

در این روایت خطی تاریخِ ملت، ساکنین بومی طوري با ممارست هاي فرهنگیشان تعریف می شوند که   

حاکمیت استعماري، زیربناي قضائی مدرن  قبل از ادعاي حاکمیت استعماري وجود داشتند. بنظر دادگاه، ادعاي

دولت ملی را افتتاح کرده است. گرچه آنها ساکنین قبلی سرزمین بوده اند،اما  دادگاه هاي معاصر پیش فرض می 

گیرند که سوژه ي حقوق ساکنین بومی همیشه از قبل  در حد و حدود حاکمیت استعماري رده بندي شده اند. 

استعماري شکل دهنده ي نوعی از ماقبل تاریخی است که دادگاه ها می توانند از آن زمان قبل از ادعاي حاکمیت 

ماهیت فاقد دیدگاه تاریخی تفاوت فرهنگ مردم بومی را استنباط کنند. در حالی که برسمیت شناختن حقوق 

یت بومی ها پیام آور جنبشی بطرف عصر پسااستعمارگرائی و زمانی براي مصالحه است، غیاب فرضی حاکم

ساکنین بومی و مشروعیت فرضی حاکمیت استعماري یک تناقضی را ایجاد می کنند: کار برسمیت شناختن در 

این عصر قلمداد شده ي پسااستعماري سوژه اي از حقوق ساکنین بومی را تولید می کند که (در کیفیت، 

یان تاریخی، اقتصادي و مشخصات، و کارهایشان) در خور مرزهاي قضائی و سرزمینی، و امور ضروري در جر

  سیاسی این کشور مهاجر نشین استعماري است. 

در رابطه با ادعائی مبنی بر عنوان ساکن بومی بودن، الویت سلطنت این است که روابط مالکیت شخصی   

 –را بر پایه ي حاکمیت واحد و زیربنائی سلطنت حفظ کند، و لذا سایر راه هاي مالک بودن و استفاده از زمین 

 خارج  - گیرند می شکل زمین از استفاده غیرانحصاري یا چادرنشینی، نامنظم، ي استفاده از که هائی ذهنیت نییع

در موارد آر. بر علیه مارشال؛ و آر. بر علیه برنارد، افراد  مثال، براي. گیرند می قرار فهم قابلیت مرزهاي و حد از

بودن، مطالبه ي  حق محصول برداري از درختان از زمین  قبیله ي میک مک بر پایه ي شق دیگري از عنوان بومی

هاي سلطنتی را کردند. بهمین منوال مطالبه ي آنها بر این پایه نیز شکست خورد. اکثریت اعضاء دادگاه رأي دادند 

که میک مک ها داراي حق ساکنین بومی بودن در نواحی ادعائی را ندارند چون که مدارك ناکافی در دست هستند 

نشان دهند که میک مک ها، قبل از تماس با اروپائیان، نواحی درخت بریدن را بطور منظم یا به اندازه ي کافی که 

اشغال نمی کردند تا شکل دهنده ي مالکیت آنها باشد؛ بعالوه آنها تمایل یا توان طرد دیگران از سرزمین را نداشته 

خص قانون مدرن مالکیت اموال شخصی تعریف می شود اند. عنوان ساکنین بومی بودن براساس استانداردهاي مش

که توسط انگلیسی ها ابداع شده است. اگر از نظر زمان بندي صحبت کنیم، سوژه ي معاصر حقوق ساکنین بومی 

در حقیقت در زمانی گیر کرده است که به قبل از ساکن شدن اروپائیان می رسد، چون که هسته ي اصلی یا ماهیت 

   27ارتباط با لحظه اي تعریف می شود که حاکمیت استعماري ادعا شده است.حقوق بومی ها در 
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، هنگامی که تصدیق و حفظ حقوق ساکنین بومی حاضر و حقوق معاهده اي بر اساس بند 1982از سال   

ین در قانون اساسی کانادا مندرج شد، دادگاه عالی کانادا معیارهائی براي استقرار حقوق بومی ها و محتواهاي ا 35

که دادگاه معین کرده، برسمیت شناختن حقوق بومی ها بر  35حقوق را طراحی کرده است. براساس اهداف بند 

پایه ي اشغال قبلی سرزمین توسط افراد بومی باید با حاکمیت سلطنت (استعمار) مصالحه شود. این امر موجب 

ئی براي اثبات حقوق بومی ها و حق مالکیت تناقضات و انفصاالتی می شود که تا حال، طوري با استقرار معیارها

محدود می  "فعالیت ها، آداب و رسوم و ممارست هائی"زمین حل و فصل شده است که حق و حقوق آنها را به 

کنند، که براي معرفی ویژگی هاي فرهنگ جامعه  قبل از تماس با اروپائیان اساسی بوده اند. ماهیت برسمیت 

یا  (First Nation)نشینیِ کانادا کار کمی براي بازسازي خود مختاري اولین ملت شناختن در زمینه ي مستعمره 

  براي ادغام توافقات بومی ها در مورد زمین در تعریف محدوده هاي حقوق بومی ها انجام داده است. 

  

  عاملیت بالقوه انعطاف پذیري

  

کنین بومی، که بدون تاریخ استعمار و سا "بدویت"در این مثال هاي قوانین حقوقی کانادا، شکاف بین سوژه ي 

فراسوي آن تصور شده، با سوژه ي مستعره نشینان مدرن وسیع بوده و پابرجا بنظر می رسد. توان بالقوه براي به 

رسمیت شناختن متقابل و مصالحه چیست؟ دیالکتیک به رسمیت شناختن آن طور که براي اولین بار توسط هگل 

بیان شده به ابزاري تبدیل شده تا چگونگی  (The Phenomenology of Spirit) پدیده شناسی روحدر کتاب 

بوجود آمدن سوژه ها و دگرگون کردن خودشان از طریق یک فرآیند بازخواست دوجانبه اي فهمیده شود، که در 

 Judith)سیاسی، و قالب هاي روانکاوي قرار گرفته اند. جودیت باتلر  –هنجارهاي اجتماعی، روابط اقتصادي 

Butler)  ،پدیده مهم است که ببینیم که مبارزه براي به رسمیت شناختن آن طور که در کتاب "استدالل می کند که

به صحنه آورده شده ناکفایتی دو جزئی را به عنوان نظام مرجعیت براي فهم زندگی اجتماعی نشان می شناسی 

 (Sittlichkeit) یک سیستم آداب و رسوم یا اخالق  دهد. بعد از همه، آن چه که باالخره دنبال این صحنه می آید

است، و لذا شرح اجتماعی از هنجارهائی که با آنها برسمیت شناختن دوجانبه طوري حفظ می شود که یا باثبات 

چند صد سال بعد از  28 "تر از مرگ و زندگی است یا چیزي است که سیستم اسارت مفهوم آن را می رساند.

هنجارهاي اجتماعی براي برسمیت  ،29نشین ها و مردم بومی، علیرغم بعضی از ادعاها  مواجهه بین مستعمره

شناختن متقابل، در هیچ کجا دیده نمی شوند. با این وجود، آشتیاق براي قانون، حقوق قانونی، و وعده ي مصالحه 

  30و مساوات کاسته نشده است.  
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قل، پبیشا مدرن، بار دیگر در قلب قانون حقوق همان طور که قبالً پی گیري شد، نقش بدویت یا، حدا  

بومی ها ظاهر می شود. قانون در لفافه و استتاري از هنجارهاي اجتماعی و روابط اقتصادي قرار گرفت که به 

رسمیت شناختن را بطرق متعددي ساختار می دهند: یعنی قوانین حاکم بر مطالبات، قوانین سرکوب کننده (که در 

، روشی از انقیاد را از طریق صداي پلیس به اجرا می گذارد که با صدا زدن Althusserآلتوسر مثال رسوائی آور 

کسی در خیابان دستور ایست به او می دهد)، و درون متن استعماري، یک قانون انقیادي که بر پایه ي یک سیستم 

  نژادي سلب مالکیت بر پا شده است. 

 حدود و اجتماعی –س ترین تشخیص هاي روابط اقتصادي است که حسا (Fanon)در نوشته هاي فَنُن   

 و گرائی بدویت گفتمان یک از مملو که شوند، می یافت استعمار ي زمینه در نشناختن برسمیت روانی ثغور و

تی بر پایه ي زیست شناسی است. فَنُن، در برپائی علمی، اقتصادي، متافیزیکی، و تفکري در باره ي نژادپرس

دریافت که در  31"جوي که کوچکترین مجراي خروجی ارائه نمی دهد"شتن قاطعانه در باره ي با نو "سیاهان،"

زمینه ي استعمار امکان برسمیت شناختن وجود ندارد. براي فَنُن، برسمیت شناختن متقابل، محتاج فروریزي 

 که نیست اي مایملکی روابط انقالبی فروریزي از کمتر چیزي و است – متافیزیکی اقتصادي، روانی، –دنیاهائی

 شناختن برسمیت غیرممکنی ي باره در فَنُن انتقادهاي از بسیاري. باشد شده برپا نژادي مالکیت سلب اساس بر

ی مستعمره نشینان امروزي هستند. براي مثال، مفهومی از نژاد که در برداشت استعمارگرائ قانونی ابعاد به مربوط

در  32د الهام بخش منطق حاکم بر وضع سرخ پوست ان کانادا بود. بنا شده بو "کوانتوم خون"زیست شناسی 

روندي اي شه قوانین بخش الهام فلسطینی – اسرائیلی ي زمینه در نژادي –مثالی دیگر، ملی گرائی صراحتاً قومی 

 بر فلسطینیان تحمیل شد تا مانع الحاق خانواده هاي فلسطینی 1967و مجدداً در سال   1948است که در سال 

    33شود که در طرف دیگر مرزها زندگی می کردند.

فَنُن در عبارتی که مغزهاي بسیاري از مارکسیست هاي اندیشمند ضداستعماري مهاجر در نیویورك،   

بجوش می آورد، بیشتر به این علت که   1970و  1960آکسفورد، لندن، و مکان هاي مشابه را در سال هاي 

بود، لحظه اي را بازگو می کند که او طی آن  34"کالن شهر ها"ورود به  منعکس کننده ي تجارب خودشان در

مامان، سیاهه " "برگبار بسته شد "سیاه"توسط پسر بچه ي سفید پوست ي که از کنار او عبور می کرده به عنوان 

، اما خندیدن . . . من تصمیم گرفتم تا آنقدر بخندم که اشکم در آید "را ببین! من می ترسم! می ترسم! می ترسم!

غیر ممکن شد. دیگر نمی توانستم بخندم، چون که همیشه می دانستم که اسطوره هائی، داستانهائی، تاریخی، و 

یادگرفته بودم. در آن لحظه که از چند  (Jaspers)از همه باالتر تاریخ گرائی اي وجود دارد که من از جسپرز  

روریخت، جایش را طرح نژادي اپیدرم (مترجم: الیه ي نقطه مورد هجوم قرار گرفته بودم، طرح جسمانی ف

کودك، که اغلب با بدوي ها مرتبط می شود، نقطه ي کانونی براي تلقین اطالعات  36"خارجی پوست ) گرفت.
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در این جا، این مأمور پلیس آلتوسر نبود که درگیر یک رفتار   36نژادي بوده که اساس ملی گرائی استعماري است.

ده شده باشد بلکه کودك سفید پوست ي بود که به فَنُن گوشزد می کرد که ترس کودك یک بازخواست کنن

رستی زیست شناسانه مخلوط پ نژاد با را بدویت برداشت یک که بود اي سیاسی –توارثی از حدس و گمان زمانی 

  کرده بود. 

ر می کنند که فَنُن آن را به ایدئولوژي هاي نژادپرستانه که اثرات زیست شناسانه دارند، و در چیزي تظاه  

توجه  37عنوان اپیدرمی کردن یک حس حقارت و واکنش هاي بیوشیمیائی به نژادپرستی اروپائی توصیف می کند،

ما را جلب بدن کرده، و شامل کردن کودك توسط او متصور اهمیت زمان بندي کردن است. آیا ممکن است زمان 

یرممکنی پیدا کنند؟ در حالی که ماالبو در کتاب با مغزهایمان چه باید بندي وبدن بتوانند راهی براي خروج از غ

بکنیم؟، صراحتاً برسمیت شناختن را بعنوان یک مشغله ي سیاسی معرفی می کند، تجدید نظرش در باره ي 

در دیالکتیک هگلی که انعطاف پذیري نهفته در ابعاد زمانی فلسفه ي او را افشا می کند و تعمق او به محل بدن 

  دیالکتیک برسمیت شناختن هگل فضائی را براي بازنگري محدودیت هاي برسمیت شناختن ارائه می دهند.

انعطاف پذیري اي را در منطق  آینده ي هگل: انعطاف پذیري، زمان بندي، و دیالکتیک، ماالبو در کتاب  

یر گزار است را نقض می کند. دیالکتیکی هگل فاش می سازد که پذیرش تفکر هگل که بر پایان هستی شناسی تأث

همان طور که ما در مقدمه ي کتاب متذکر شدیم، ماالبو این کار را با اعتراض برایده اي انجام می دهد که یک 

ناگزیري مکانیکی به این فرمول بندي منطق دیالکتیکی و ظهور سوژه اي وجود دارد که به نقطه ي پایانی یک 

اي که در تفکر هگلی  "آینده"ی رسد. استدالل ماالبو براي یک زمان تالش طوالنی براي برسمیت شناختن م

بعنوان یک ساختار منتظره، و در همین راستا، یک ساختار زمان بندي شده تجدید نظر می "سوژه را "وجود دارد 

به عبارتی دیگر، در بعضی مفهومات، سوژه ي هگلی با توانش براي زمان بندي کردن خودش ساختار  38"کند.

یدا می کند. آیا این امر راهی براي این تصور ارائه می دهد که سوژه ها چگونه همزمان در زمان بندي هاي پ

متعددي وجود دارند؟ تصور ماالبو از زمان بندي ساختاري را در فکر هگل فاش می سازد که، در سطح مفهومی، 

، تاریخیته سوژه هاي محدود شده به یک روشی از فهم را میسر می کند که، اگر بطور روانی صحبت کنیم،  چگون

با فکر کردن، عمل کردن، و زندگی کردن طبق زمان بندي اي بقاء پیدا می کنند که از محدودیت هاي فرمان هاي 

  حاکمیت فراتر رفته، و احتماالً حتی با آنها مخالفت می کنند.

عالقه ي اساسی پژوهشگران مسئله ي زمان بندي، تا آن جا که مربوط به تاریخ گرائی است، مورد   

ضداستعماري و ناقدان پسااستعمارگرائی است. این که آیا وضع منحرف شده ي الهیاتی طبیعت است که الهام 

بخش حقوق الهی بومی ها است، همان انتساب شنیعانه ي هگلی افریقا به فضا و زمانی خارج از تاریخ، یا تاریخ 

سیسمی، که تاریخ دان (ان) را به چالش می کشد تا بومی هاي آسیائی، گرائی اروپامرکزي سنت هاي گوناگون مارک
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تسخیر کند، سؤالی است که در  39"زمان پوچ هم تباري"افریقائی، و سایر افراد غیراروپائی را در جاي دیگري از 

اختارشکنی مرکز نظریه پردازي در باره ي زمان بندي زیردستی، پسااستعماري، و ساکنین بومی قرار گرفته است. س

تفکر هگلی توسط ماالبو بیشتر یک ثبت فلسفی خالص تري است تا یک نظریه ي ادبی یا تاریخی که به طور 

  مشابهی این انحصارات را منفجر می کند.

توان وجود داشتن یک باره اي در دو زمان یک بُعد فضائی نیز در بر دارد، که ماالبو همراه جودیت باتلر   

براي من تن من باش: تن، شکل، و انعطاف  "و  Sois mon corps بدن من شوب هاي در باره ي آن در کتا

 You Be My Body for Me: Body, Shape, and Plasticity)پذیري در کتاب پدیده شناسی روح هگل 

)Phenomenology of Spirits ’in Hegel " 40  نوشته است. در این گفتگو، باتلر و ماالبو جسمی را کشف

 ارباب دیالکتیک در جسم شدن پدیدار. است شده آگاهی –ند که قاچاقی وارد برهان هگل در باره ي خود می کن

ور که برده خودش را در تهدید دائمی به خودمختاري ط همان. افتد می اتفاق بیگانگی ي لحظه بصورت بنده /

ا می پذیرد اما عالوه بر این خودش قبول دارد که سلب مالکیت اوبژه هاي کارش ارائه می دهد، نفس خودش ر

اشاره می کند، نفس از هستی  41"من تکرار شده ام،"قبول می کند که خودش نیست. باتلر به این امر به عنوان 

به شکل یک دیگري که هرگز کامالً آنجا   در هم و است حاضر – این جا – در که ي"من"خودش هم بصورت 

  از من مستقل نیست، و بالعکس. 

شکل محدود شده است، ولی خودش را تکرار شده می یابد، که در آن مرحله قابلیت جایگزین یک  "من"  

مقابله می کند. هر دو بنظر حقیقی می رسند، و بطور  "من"شدن با ویژگی اینبدن در این جا بعنوان مشخصه ي 

نیز مال من است. به  متناقضی همین طور است: اینبدن در این جا حیات مرا شکل می دهد، اما آنبدن در آن جا

این معنی که من همزمان همین جا هستم و همان جا، و آن مقدار اطمینانی که ممکن است من در باره ي حقیقت 

بدست بیاورم همان حقیقتی خواهد بود که این نوسان فضائی را به صورت پیش فرضش قبول می کند.  "من"این 

شوم، آن شکل دیگر من نیستم. اما معلوم شده است که شکل  قط به صورت این بدن در این جا فهمیده "من"اگر 

براي این که من فقط شکلش را از تفکیک از آن شکل دیگر می گیرد، لذا من به آن دیگري هم محدود شده ام. 

    42یک تن یک تن باشد، باید به تن دیگري متصل شده باشد.

ر راه هاي پیچیده ي مشابهی بهم متصل شده اند. در زمینه ي مستعمره نشینان،بدن هاي مهاجرین و بومی ها د

مهاجرینبدن هاي بومی ها و روش هاي زندگی آنها را مورد استفاده قرار داده اند که حاکمیت ملی را ترفیع داده 

)، مقررات محیط زیستی را به اجرا در آورده، تیم هاي ورزشی Boston Tea Party(مانند حزب چائی بوستون 

ده، و گردشگري را ترویج دهند. چه نژادپرستی روزمره اي باشد که خشونت ساختاري و گاهگاهی را نام گزاري کر

چه تعبیر استداللی سوژه ي بومی  43مرگ آوري از آن الهام می گیرند کهبدن هاي بومی را مفعول قرار می دهند
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 استواري بطور دارند، وجود یبوم –بدوي باشد، روابط قدرت موجود که در ماهیت روابط بینابینی مستعمره نشین 

 نیست الزم آمدند می پدید ماالبو و باتلر شناختن برسمیت دیالکتیک بازگوئی در که هائی بدن اما. مانند می باقی

رداشت هاي غالب بدن باشند. عده ي زیادي از افراد بومی فلسفه هائی از بدن برقرار می کنند که به ب به محدود

دود نیستند که برسمیت شناختن در بین فرم هاي زیادي از زندگی بدست آورده است. فرم انسانی و آن ارزشی مح

عالوه بر این، اغلب بدن بعنوان یک هستی جمعی فهمیده می شود که با فردیتی تباین دارد که در اکثر قانونیت و 

مت ضداستعماري همان طور که در ذیل شرح خواهیم داد، در بعضی مواقع مقاو 44فرهنگ غربی فرض شده است. 

در مقابل فرم قانونی استعمار که بر پایه ي هستی شناسی هاي بومی پایه گزاري شده در بهم زدن بعضی هنجارهاي 

مالکیت زمین موفق بوده است. ما استدالل خواهیم کرد که، از یک طرف، وابستگی بین فلسفه هاي بومی و مبارزه 

ري اي که توسط ماالبو بسط داده شده، وقتی تالش هاي بومی طلبی، و از طرف دیگر، مفهوم خاص انعطاف پذی

  ها براي بقاء روانی، ماتریالی، و اجتماعی در نظر گرفته شود نقاط جالب توجه مشترکی دارند. 

  

 سیاسی استعماري -زیست 

  

ست که سیاسی ا -زیست  ماالبو استدالل می کند که امروزه یکی از تکالیف فیلسوفان ساختارشکن ساختارشکنیِ

زیست شناسی و امر نمادین، یعنی محل اتصالی که حاکمیت مستمرانه خودش امر  تا کنون یک شکاف پا برجا بین

چنین تکلیفی محتاج این است که ما نقطه اي را پیدا "را حول آن سازمان داده نقاب زده است. ماالبو می نویسد، 

و سوژه ي سیاسی، یکدیگر را مالقات کرده و یا لمس کنیم که در آن زیست شناسی و تاریخ، یعنی سوژه ي زنده 

ما در این بخش سه جنبه ي تاریخی از تماس بین سوژه ي سیاسی و سوژه ي زیسته را در مستعمره   45"می کنند.

نشین ها دنبال می کنیم: مسئله ي انسانی کردن مردم بومی، شکل دادن هویت بومی بصورت یک نژاد، و مقررات 

ر بخش قبلی ما روشی را مورد بررسی قرار دادیم که در آن فرم برسمیت شناختن قانونی شکاف منابع طبیعی. د

بین سوژه ي زنده و سوژه ي سیاسی را شدیدتر می کند. ما در این جا، به قانون و محدودیت هاي خارج از 

استعماري و  که تواریخ – (Agamben)اي می پردازیم که آگامبن  "وضع استثنائی"صالحیت قانون، یعنی 

می خواند. ما استدالل   46 "دال شناور"بدرستی آن را  –سیاسی را نادیده گرفته  -سلطنتی زیست  –امپریال 

با همان روشی که  –خواهیم کرد که محدوده هاي قانونی که در مستعمره نشین ها با استثناء ساخته شده اند 

را میانجی گري می کنند، اما هرگز آن را حل و و مدرن  "بدویت"تنش بین  –برسمیت شناختن ساخته شده 

فصل نمی کنند. اثر متقابل استعماريِ پیچیده بین زیست شناسی و قانون که معرف شرائط زندگی براي افراد بومی 

است سؤاالت مهمی در باره ي فرم هاي نابرابر دسترسی زیست شناسی پیش می کشد که نتیجه گیري هاي این 
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استعمار می نمادي هنوز هم تمامی گفتمان هاي علوم انسانی را "ند.  طبق نظر ماالبو، اگر بخش را سازمان می ده

سیاسی را باید به عنوان مکان انعطاف پذیر یک نمادي تازه بپذیریم، چه نوع دسترسی  -و اگر زیست  47، کند

بومی به مفهوم سازي  معنی دار و قانونی به زیست شناسی در دسترس مردم بومی قرار دارد؟ و چه قیاس هاي

سیاسی استعماري را خنثی  -موضوع زیست نشاسی ممکن است فرمی از انعطاف پذیري ارائه دهد تا زیست 

  کند؟

یک مانع در برابر زیست شناسی این بوده که در زمینه ي استعماري بطور تاریخی مردم بومی با طبیعت   

وقتی "مشهوري این طور جمع بندي کرده است،  و مخالف فرهنگ تشخیص هویت داده شده اند. فَنُن بطور

و آشیل ام بمبه   48"استعمارگر از استعمار شده ها صحبت می کند از واژه هاي حیوان شناسی استفاده می کند،

کشیش  49"در چشم فاتحان، زندگی وحشی دقیقاً فرم دیگري از زندگی حیوانی است. "همین را منعکس کرده، 

وارد هاوائی شد از اولین مواجهه اش با بومیان اهل هاوائی شگفت زده  1832در سال  ویلیام پی. الکساندر که

سؤالی که  50"آیا این ها می توانند مرد ها  زن ها باشند؟ آیا این ها حیوانات مطلقی نیستند؟ "شده و می نویسد، 

سخه ي الکساندر براي انسانی نیروي کالمی آن در سرتاسر مواجهه هاي استعماري شرق آسیا و افریقا تکرار شد. ن

کردن بومیان هاوائی تجویز مداوم مسیحیت بود، اما از دین بعنوان تصحیح کننده ي قانون نیز استفاده شد. همان 

(مترجم: قدرت ذکاوت رهبري) ي مرتبط  manaشرح داده، الوهیت و  (sally Merry)51طور که سلی مري 

، در 1849رون اثر دستورات اخالقی مسیحیت نفوذ کرده و، در سال هاوائی، به آهستگی به د ali’iبا واژه ي 

مرجعیت قانون غربی جذب شد. قانون همراه خودش زنگاري از تمدن را هدیه آورد اما به قیمت سرکوب 

در انسان: رفتارهاي جنسی، لباس، و رقصیدن با تهدید زندانی کردن مقرراتی شدند به این امید که   "حیوانیت"

حاکمیت را حتی بر قاعدگی زنهاي با پوست قهوه اي رنگ اِعمال کند در حالی که مردانگی سفید "تواند قانوان ب

   52"پوست ان نشان برجسته ي اصلی فرمانروائی بنظر می آمد.

پروژه ي منسوخ کردن حیوانیت در هاوائی و جاهاي دیگر هرگز کامالً کامل نشد. سامرا اسمیر   

(Samera Esmeir) تام (مترجم: منظور جرومی بنتام  تأکید بنJeremy Bentham  است که عقیده داشت

هدف افراد و جامعه باید بزرگترین سعادت و خوشحالی بري اکثر افراد باشد) بر تسکین مشقت زندانی ها و 

قاء حیوانات کشاورزي را مورد بررسی قرار داد که به اداره ي استعماري انگلیس در مصر در اواخر قرن بیستم ال

که ادعائی بر  "انسانیت قانونی،"رفتار مقید با زندانیان و حیوانات بارکش مکان هائی بودند براي تولید  53شد. 

 -بر اساس قانونی داشت که می توانست استعمار شده ها را از شق هاي دیگر زیست  "متمدنانه"زندگی سیاسی 

مانند مصر استعمار شده، هاوائی هم  54می داد.سیاسی محافظت کند که در غیر این صورت مجوز مردنشان را 

ها را متمدن کرده و بازسازیشان کنند (زندانی  55"وحشی"مقرراتی براي زندانی کردن وسیع بومی ها وضع کرد تا 
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، ظلم به حیوانات را 1850کردن بیش از حد افراد بومی اي که تا امروز هم ادامه دارد)، و قانون، حتی در اوائل 

علیرغم این کوشش ها تا انسانیت استعماري  56کرد، محکومیتی که مجازات براي آن نسبتاً شایع بود. مجازات می

را از طریق انسان کردن هاوائی ها به اجرا در آورند، مرتبط کردن بومی ها با غیرانسان ها از همان زمان پابرجا 

در سال  (Lili’uokalani)یوکاالنی  ’لیمانده است. در زمانهاي تجدید حیات سیاسی بدنبال سرنگونی ملکه لی

، تصویر حیوانی براي فرونشاندن تهدید به حاکمیت استعماري مورد استفاده قرار می گرفت. براي مثال، در 1893

، که اکثراً از بومی هاي هاوائی تشکیل شده و براي (Home Rule party)، حزب حاکمیت میهنی 1901سال 

ایتاً در کوششان براي حذف مالیات بر سگ ها، که بعضی از اهالی هاوائی آنها را منافعشان مبارزه می کردند، نه

داد،  "قانون گزار سگ خانم"می خوردند، بشدت مورد انتقاد و عتاب قرار گرفتند. این فعالیت به اکثر آنها لقب 

  که یادآور خشونت بد پنهان شده ي بومی اي بود که درخور مقررات دموکراتیک نبود.

به اوج نمادیش رسید، سالی که هاوائی بدنبال یک  1959ط کردن هاوائی ها با حیوانات در سال مرتب  

رفراندوم براي ایالتی شدن در امریکا بود. چند ماه قبل از رفراندوم، در واکنش به حمله ي مرگ آور یک کوسه 

کوسه کشته  600تقریباً  57ادند.به یک موج سوار جوان قانونگزاران منطقه یک کشتار عظیم کوسه ها را سازمان د

شدند، و اجساد بعضی از آنها را در خیابان هاي هانولولو در نمایشی از قدرت حاکمیت رژه دادند. همان طور که 

 ایالتی براي سرزمین این که زمانی در درست اند، کرده بحث هیلر –و گلدبرگ  (Noenoe Silva)نوانو سیلوا 

ن ایالت را  براي دفاع اجتماعش از تهدیدات خارجی نشان توا حیوانات این هبرعلی خشونت بود نظر مورد شدن

قیاس نگرانی اساسی   58داد، تهدیدي که با مخلوقی نمادي می شد که پیوستگی غربی آن با وحشت قطع عضو

ي حاکمیت براي یک پارچگی جسمانی و ارضی بود. از آنجا که بعضی از بومی هاي هاوائی ارتباط تاریخی دیگر

با کوسه دارند، ارتباطی که این حیوانات به صورت اعضا و محافظان خانواده قبول شده بودند، کوسه کشی یک 

نماد سرکوب بومی ها هم بود، که شرکت نکردن آنها در رفراندوم به عنوان یک گروه مشخص رأي دهنده در 

  مورد ایالتی شدن پروتکل سازمان ملل را نقض می کرد. 

وسه ها بدنبال حمله به انسانها کشته نمی شوند بلکه در عوض در بعضی موارد به نام امروزه دیگر ک  

قبول آشکار طرز زندگی بومی ها براي مشروعیت بخشیدن  به هر حال 59ارزش هاي هاوائی محافظت شده هستند.

حال تغییري است به اداره ي علمی منابع طبیعیشان دو جانبه است. از یک طرف، حاکی بر پویائی هاي داخلی در 

که در نتیجه ي آنها ساکنین آسیائی و امریکائی ارزش هاي فرهنگی هاوائی را تصدیق و تلفیق کرده تا اجتماعی 

ایجاد کنند. از طرف دیگر، برسمیت شناختنی که بطور کلی هاوائی ها رابطه اي خاص با کوسه  "رنگین کمانی"

ین آرمان رومانتیک براي وضع مقررات ایالتی یک دگري ها و با سرزمین حفظ می کنند و به خدمت گرفتن ا

بودن بدویتی مخلوط نشدنی اي را تقویت می کند که سلب مالکیت سرزمین هاي بومی و منابع آنها را افزایش 
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می دهد. وضع بومی شناسی علمی به دانشمندان اختیار داده، نه به بومی ها، تا آسیب هاي جانبی اقتصاد استعماري 

و آنها را بازسازي کنند و علم را به عنوان حاکم بر قدرت حقوقی مستقر کنند. اختیار علم تا گونه هاي  را کاسته

شود بطور سطحی گوش دادنی به قدرت  "طبیعت"در معرض انقراض را معین کرده و مانع دخالت انسان در 

ی است. در بین منهیات دیگر، کاپو ، یا نهی (تابو)، قبل از اتخاذ قانون غربkapuپادشاه هاوائی براي برقراري 

محصول برداري از و حتی لمس بعضی جانوران را ممنوع کرده بود، دقیقاً به همان طریقی که در زمان حال الك 

پشت سبز دریائی توسط دانشمندان مدیریت می شود، که، شبیه به پادشاهان قدیمی، تنها کسانی هستند که اجازه 

با این وجود بجاي این که غنائم سرزمین و دریا طوري اداره شوند تا حیات حفظ ي استثنائی لمس کردن دارند. 

شود، امور علمی گزینه هاي معدودي در اختیار افراد بومی می گذارد تا رابطه ي خاصی با ارگانیسم هائی ادعا 

اریخ را با بوم شناسی کنند که روابط فرهنگی مهمی با آنها دارند. در حقیقت، دانشمندان غالباً راهی ندارند که ت

می سازند؛ براي مثال، خوك، که  "بیگانه"ادغام کنند. آنها تمایزات مفهومی معدودي براي گیاهان و حیوانات 

توسط دریانوردان پولی نزیائی بیش از هزار سال قبل به جزیره هاوائی آورده شده بود و هنوز هم فعاالنه براي 

   60ر می شود، حاال بصورت مخرب براي محیط محکوم شده است.قوت الیموت بعضی از اهالی هاوائی شکا

مطالبات تاریخی براي حفظ روش زندگی هم با مقررات نژادي ممنوع شده اند. فوکو استدالل کرده است   

بن مایه هاي "تکیه دارد تا  "تجزیه و تحلیل جنسیت"سیاسی بر جمعیت ها بیشتر بر  -که امروزه کنترول زیست 

مشاهده کرده، زمینه ي استعماري  )Ann Stoler(با این وجود همان طورکه ان استولر  61"حاکم . "خونی

غالباً بطور همزمانی توسط مدیران با همدستی قوم نگاران  ’مردم ‘و  ’جمعیت ‘مشخص بوده، و برداشت هاي 

)ethnographer(  .اقات بومی هنوز هم کوانتوم هاي خونی براي بعضی از استحق 62"دست سازي می شوند

 Kehaulani)هاي هاوائی براي سرزمین موطنیشان بحساب آورده می شوند. همان طور که کهوالنی کائونوئی 

)Kauanui ،میراث قانونی کوانتوم خونی ایده اي را تقویت می کند که افراد بومی همیشه یک نژاد  63شرح داده

اطمینان می بخشند. کوانتاهاي جزئی خون، که  در حال انقراض هستند. در حقیقت، این مقررات قانونی آن را

براي تنظیم موارد استحقاقی حکومت در هاوائی برقرار شده بودند، در ابتدا  بعنوان ابزاري سازمان داده شد که 

معدودي از آخرین اهالی بومی هاوائی را محافظت کنند، فقط بعدها، بدنبال ازدواج با دیگران، که خون بومی ها 

، چنین مقرراتی به همان روشی حقوق آنها را از بین برداشت که براي سرخ پوست ان امریکاي شمالی را رقیق کرد

و افراد اولین ملت بکار برده شد: یعنی تعداد معدودي را حمایت می کند در حالی که سلب مالکیت تعداد زیادي 

  را تضمین می نماید.

جلوگیري از بعضی کوشش ها براي تقویت  از نژاد هم به اسم کالن شهرگرائی چندفرهنگی، براي 

، دادگاه عالی امریکا، بر این اساس که  این امر یک تحمیل نژادي 2000حاکمیت بومی استفاده شده است. در سال 
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مخالف قانون اساسی در حق رأي دادن است، برعلیه اجازه ي رأي دائن منحصر به بومی ها براي اداره ي امور 

سال بعد، دادگاه،  9 64داره اي که بعضی از استحقاقات بومی ها را تحت نظر دارد. هاوائی حکم صادر کرد، ا

مقدمه ي تصویب نامه ي پوزش طلبی را رد کرد، که به دخالت ایاالت متحده در سرنگونی پادشاهی هاوائی اقرار 

اي هاوائی را به کرده بود، بدین وسیله بطور نمادي دریچه اي را محکم بست که از آن طریق می توان بومی ه

تعریف قانونی این امر که چه کسی بومی اهل  65صورت سیاسی برسمیت شناخت تا به عنوان یک گروه نژادي. 

هاوائی است شکاف دوجانبه بین بدویت و مدرن را که معرف فرم قانونی استعمار است، تشدید می کند. نیاز به 

در آنجا زندگی می  1778در سال  (Cook)رود کاپیتان کوك ردیابی اعقابی افراد به اهالی هاوائی که در زمان و

کردند، یعنی در زمانی قبل از ظهور قانون متمدن کننده ي غرب، بومی ها را بطور دو جانبه اي براي همیشه 

 مظنون و حاکم عرضه می کند.

ز نژادپرستی، سیاسی به ما پیشنهاد می کنند که مردم بومی تنها کسانی نیستند که ا -تئوري هاي زیست   

مدیریت علمی، یا پروژه هاي متمدن کننده ي این نوعی، آسیب می بینند. اما بعلت این که مهمترین دلیل وجود 

قدرت استعماري سلب مالکیت بومی ها از سرزمین (و از نظر تاریخی از فرهنگ، زبان، و آداب و رسوم خانوادگی) 

رعادي اي را برپا کرده که بر اساس آن مردم بومی به سیاسی استعماري رژیمی بدخیم غی -آنهاست، زیست 

آن طور که ماالبو اصرار می ورزد، اگر تجدید نظر نمادي در  66طبیعت نزدیک تر از فرهنگ قرار داده شده اند. 

زیست شناسی ارزشی داشته باشد، پس بیگانگی مفرط از ابزارهاي اجراي علم و قانونی که با حکومت استعماري 

شته است، نمادگرائی را هم الزامی و هم موجب دلواپسی می کند. موضوع این نیست که افراد بومی همکاري دا

الزاماً اعتبار دانش علمی را رد می کنند؛ بلکه این است که وقتی تاریخ طبیعی، زیست شناسی، تحقیقات ژنتیک، 

ب مالکیت می کنند، ممکن است و ممارست هاي مدیریت علمی افراد بومی را از سرزمین و آداب فرهنگیشان سل

که انعطاف پذیري و وعده ي آن از نوعی دیگري از فرم هاي قانونی و حاکمیت را باید در جاي دیگري جستجو 

  کرد.

یکی از منابع مهم براي این تفکر متناوب چیزي است که یک زمانی بعنوان متافیزیک بدوي و بی زمان تحقیر می 

اي که روابط بینابینی دگردیسانه ي انسان ها با حیوانات، گیاهان و تغییرات شد: یعنی هستی شناسی هاي بومی 

این برداشت هاي بومی از یک موضوع فعال ریشه هاي بسیار  67سطح زمین در اثر عوامل طبیعی را می ستودند.

ارند. در عمیق تري از برداشت هاي ماتریالیسم نو معاصر داشته، اما (گرچه اذعان نشده) شباهت هائی باهم د

 برابر در مقاومتی راه و بالقوه نقد یک ها، این غربی، سیاسی –رویکردهایشان به یک نمادي در حیطه ي زیست 

 تاریخ بین که کشاند می اي سیاسی فضاهاي به را ما پذیري انعطاف اگر. دهند می ارائه استعماري زیستی قدرت

مبارزاتی که از این هستی شناسی هاي  فرهنگی انیمع که رسد می بنظر پس اند، گرفته قرار شناسی زیست و
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 –بومی الهام می گیرند با یک انعطاف پذیري بصورت راه حل تازه اي مملو شده اند که توان بالقوه ي خود 

  .بگیرید نظر در را زیر درگیري. دارد تقویتی

آن، چندین گونه از گیاه تارو  ، فعاالن اهل هاوائی کشف کردند که دانشگاه هاوائی، سه سال قبل از2005در سال 

(مترجم: گیاه بی ساقه اي که ریشه اش خوراکی است) را با مهندسی ژنتیک انحصاري  (Taro, Kalo) کالویا 

کرده اند. دانشمندان دانشگاه ادعا می کردند که انگیزه ي آنها از بین بردن بیماریها در این محصول است، بیماري 

حدود باقی مانده را از بین ببرند، و آنها با کشاورزان هاوائی مشورت نکرده اند هائی که می توانستند محصول م

 68چون که براساس قرارداد متحد شدن آنها حق انحصاري گرفتن دورگه هاي مهندسی شده الزم بوده است.

، Hãloaنوان یک مخالفین استدالل کردند که، با استناد به فلسفه ي نظم کائناتی هاوائی ها که براساس آن کالو، بع

یکی از پیران دگردیسی پیدا کرده ي همشیر (برادر یا خواهر) انسان ها بوده است، لذا دستکاري و انحصاري این 

). مانا نیروي معنوي اي است manaمالکیت و فروش نیروي حیاتی ما یا ماناي ما ("گیاه مشابه اطفاء نسل است: 

 ‘بر می خیزد. بخشی از مانا همان چیزي است که غربی ها به آن  که از دانش ما و رابطه ي ظریف ما با طبیعت

در حالی که تنوع زیستی یک مفهوم کلیدي در توجیه مدیریت علمی منابع ایالت بوده  69"می گویند. ’تنوع زیستی

است، این ارجاع به تنوع زیستی بخصوص توجه منفی اي به آن چیزي کرد که مقصود تعهدات صنعت در حال 

براي بقاء هاوائی بود. در یک عمل بی سابقه، دانشگاه دست  (GM0)گانیسم هاي تعدیل شده ي ژنتیکی رشد ار

از حق انحصاري برداشت، و موافقت کرد تا آن را به نهاد هاوائی تحویل دهد. اما فعاالن، با اصرار بر این که آنها 

   نمی توانند مالک اجدادشان باشند، در عوض آنها را از بین بردند.

در جنجال کالو، ادعاي اجدادي، دستکاري هاي تکنیکی ژنها را به راه هاي زیادي به چالش کشاند. بطور لقب 

دادنی، این ادعا به ایده اي اعتراض کرد که یک فرد اهل هاوائی (براي مثال، کالو، بعنوان همشیر کهنسال) را می 

 بومی فرد یک به یا –ه اعطاي حقوق قانونی به این فرد توان بطور تکنیکی خلق کرد و، با قیاس با این امر، این ک

 مهندسی که آنجا از. باشد تأثیرگزار سیاسی ي مربوطه دگردیسی بر تواند می – حاکمیت شهري کالن طرح یک در

 جهت آینده مخاطرات کنترول و کاهش سمت به که هست هم داري سرمایه آمیز مخاطره ریسک یک زیستی

ش دارندگان حق انحصاري را تعهد کرده، مخالفت با دستکاري ژنتیکی کالو ارز که اتیمخاطر است، کرده گیري

خویشاوندي را در بدنه هاي زمان بندي متفاوتی هم تغییر جهت داد. یک بدنه را می توان از درون جسم خود 

سبز (مترجم:  ، یا جوانه ي(huli) هولیکالو مشاهده کرد. در هاوائی کشت و زرع کالو به کاشتن دو باره ي 

پیازچه)، بعد از برداشت محصول ذرت بستگی دارد. لذا، کالوي هاوائی بصورت یک کلون تولید مثل می شود، 

  درست همان موجودي که همزمان بعنوان اعقاب و مجدداً بعنوان نسلهاي متعاقب زندگی می کند. 
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کسان نیستند، و در این صورت بعضی جنبه ماالبو استدالل می کند که، حتی در فلسفه ي غرب، کلون ها المثناي ی

  هاي تفکر ژنومی را به چالش می کشند.

این حقیقت که ممکن است دختر دخترتان بشوید، تا همزمان پیرتر و جوان تر از خودتان باشید، تا به طریقی 

با همان  آن با ما هک نیست مفهومی در که کند می ایجاد را تفاوتی. . .  مؤثري بطور کنید، کلونی –خودتان را خود 

DNA  ما تفاوتی بین رمز و ا – افراد بین تفاوتی یک –خوب قدیمی و یا با رمزهاي این چنینی خوگرفته ایم

. . . . ممکن است دیگر از خودمان سؤال نکنیم که آیا کلون ها دوقلو هستند، بلکه سؤال کنیم که چگونه پیغام

وقلو بودن را بعنوان یک الگوئی از حقیقت در نظر بگیریم. از دیدگاه پدیده ي کلون کردن به ما اجازه می دهد تا د

پیوند زده شود [چنین بررسی هائی، انعطاف پذیري می تواند به فوران یک قابلیت برگشت بین قبلی و بعدي اي

  که فرم هاي تازه اي به عینیتِ از اتمی ساخته شده، و هسته اي ماقبلی بدهد.  ]

  

چرخه ي حیاتی گیاه دخالت می کند تا کلونی را تضمین کند که از یک مزرعه به مزرعه  کشت دوباره ي کالو در

ي دیگر هم حرکت می کند، مشابه اما متفاوت، که موجب خلق امکانات  معنائی از پیام هاي تازه اي می شود که 

  بر یک اصل و نسب باستانی بنیان دارند. 

ه ي تاریخ درمقررات در غیر این صورت، بدون تاریخ در باره یک امکان معنائی تازه از درون افکنی بالقو  

ي زمین و تنوع زیست شناسی آن ظاهر می شود. بحثی که علم بومی شناسی می تواند گونه هاي مخرب و اغلب 

را مشخص و کنترول کند قیاسی در ادعاي سیاسی اي دارد که تنوع گونه اي، هم یک مقررات مناسب  "بیگانه"

زشی بازتابی دارد، که توسط آن جامعه ي چند فرهنگی انسانی خودش را در طبیعت و مدیریت، است، و هم ار

منجمله محافظت پدرگونه براي آنهائی (گیاهان، جانوران، و انسانها) در نظر می گیرد، که بدوي بحساب آمده یا 

که بیگانه است از نقطه نظر  و با این وجود آن چیزي 71بخوبی شایسته ي بقاء در این کالن شهري مدرن نیستند.

فرد بومی ندرتاً فهمیده می شود. اهالی هاوائی داستان ها و سرودهاي مشخص کننده ي زیادي در باره ي سرچشمه 

ي گیاهان و حیواناتی دارند که طی مسکنی گزیدن و مسافرت هاي تجاري در اقیانوس پیمائی هاي آنها، آورده 

براي قوت الیموت آنها اساسی بوده و در کیهان شناسی هاي بومی جاهاي شده اند، و مثل خوك، اکثر این ها 

به عنوان خدائی درد  )a’Kamapua(آنها در ادبیاتشان به خداي خوك به نام کاماپوا  72مستقر خودشان را دارند. 

ب از سر ساز با توان استعاره اي براي شکل گیري هاي جسمی گوناگون حرمتی قائل می شوند، که براي اجتنا

دفاع از جایگاه خوك در بومی شناسی هاوائی پژواك چنین داستان هائی است، به  73مجازات مفید واقع می شود. 

نحوي که بطور دو جانبه، اگر نه بطور استعاره اي، با قانونی مرتبط است که با علم پشتیبانی شده، و خوك را جزء 

احتیاج به کنترول خوك ها زیربناي قانونی به اندازه  یکی از مخرب ترین حیوانات موذي رده بندي کرده است.
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الزمی به اهالی هاوائی ارائه می دهد تا به زمین هائی دسترسی پیدا کنند که در غیر این صورت امکانش را نداشتند، 

چه براي شکارچیانی که کارشان کنترول جمعیت خوکهاست، چه براي آنهائی که از گیاهان در خظر انقراض در 

هائی محافظت می کنند که  از نظر کشاورزي مهم بوده و توسط ارتش کنترول شده و معموالً بومی هاي زمین 

هاوائی ها به آنها دسترسی ندارند. این متمایل کردن فرم قانونیِ مالکیت به نفع بعضی ممارست هاي بومی ها 

  فضاهاي کوچکی را براي کارپردازي زمین برپا می سازند.

ي ما را به سمت امر ضروري فلسفی نمادي در درون زیست شناسی سوق می دهد، اگر انعطاف پذیر  

سیاسی حاکمیت را بهم بزند، پس احتماالً ما باید انعطاف پذیري را ظاهر شده  -امري که می تواند ماسک زیست 

وص در در مفهومات متناوبی از موضوع زندگی ببینیم، در جائی که نمادي مدتهاست ریشه دوانیده است، بخص

اجتماعات مستعمره اي که افراد بومی بصورت طبیعت خارج از محل خوار شده اند. تفکر از طریق این هستی 

 متعدد هاي بندي زمان تا شده بسیج که سازد می آشکار را تاریخی – بدویت مفهومات اکثر برخالف –شناسی 

ا قبول کند که احتماالت آنها به فرم هاي تازه اي انسانها و دیگران غیرانسانی اي ر بین ي پیچیده بینابینی روابط و

از بقاء اجازه می دهند. براي بعضی ها، روایت هاي چندین موجود در زمین استعاره هاي کلیدي براي مفهوم 

، که (Christine Black)سازي مجدد قوانینی دارند که به فرم حقوقی غربی تعهد کمتري دارند. کریستین بلک 

در محدوده ي استرالیا است، استدالل کرده است که شاه کلید زیربنائی  (Yugumbeh) یک  محقق یوگومبه

استعماري غرب مایملک و برسمیت شناختن نیست بلکه زمین است، که از طریق داستانهائی در دسترس قرار 

من به من مادر "گرفته است که در اطراف آن رشد کرده، و یک منبع مناسب بومی براي قانون را شکل می دهد. 

کنم. در این راه او به من قانون مملکت را یاد داد . . . بهترین ها در سنت قانونگزاري  ’توجه‘یاد داد تا به طبیعت 

 احساسبومی ها، با مخلوط شدنش با قانون و روایت سابژکتیویته اي را شکل می دهد که تضمین کننده ي برتري 

پیوسته اي که انسان ها را در محیط زندگیشان بعنوان الگو بکار است: احساسی دائمی براي شبکه ي روابط بهم 

، داستان قانون قادر است تا طی زمان به تغییر ]مواجهه  با این روایات  [می گیرد. . . . از طریق این گفتمان 

  پیداکردنش ادامه دهد. 

ی نمادي طبیعتی سرمایه قانونی که با زمین و ساکنین فراوان بهم پیوسته ي آن در محاوره است در ویژگ  

سیاسی مستعمره نشینان لم یزرع یا غیر قابل دسترسی شده است.  -گزاري می کند که بفراوانی توسط زیست 

شبیه به برگشت به زیست شناسی، این یک برداشت انعطاف پذیري از قانون است، برداشتی که چیزي را تقویت 

  مورد تهدید قرار گرفته است. و تعمیر می کند که بیش از همه با قدرت استعماري

  

  یادداشت ها
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Malabou, Plasticity at the Dusk, 2, 4; citing Lévi-Strauss, Way of the Mask.  

 ,Montage کنید، مراجعه منبع این به اشتراوس –در باره ي نقش جهانگرائی (یونیورسالیسم) در تفکر لوي 

Althusser, 4فکر فرهنگی فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم به این منبع . در باره ي نقش بدوي گرائی در ت

 .Sherman, French Primitivismمراجعه کنید، 

Heckel, Evolution of Man, 1.. هکل این است که ساختارهاي پیکرشناسی ابتدائی را می توان در ي  نکته

 بعضی از مراحل رشد جنین یافت.

Gould, Otogeny  .Neoteny  نوجوانی در بلوغ است، یکی از ابزارهاي رشد تحولی بقاء ویژگی هاي– 

 .تکاملی

54. Malabou, Plasticity at the Dusk, 
Byrd, Transit of Empire; Fitzpatrick, Modernism; Merry, Colonizing Hawaii. 

به این علت  فقر، سلب مالکیت، و استثمار نقاط عزیمت تفکر فلسفی هستند، نه"می نویسد که  2ماالبو در فصل 

که این ها شکل دهنده ي اوبژه ها یا عناوینی براي فلسفه خواهند بود، بلکه به این علت که عمل و نظریه هر دو 

 .57 "انرژي خودشان را مدیون نیروي پویائیشان به نبود منشائی موجود تعیین شده هستند

 3. ،Sherman, French Primitivism 

 جرج با اشتروس – لوي استدالل به. است اشتراوس –لوي  ,Anthropology”"27-124یکی از استثنائات  

 Dosse, History of که بر سر اصرار باالدیر بر ربط استعمار بود: George Baladier)  (باالدیر

Structuralism, 264ff. 
Said, “Totalitarianism of Mind,” 257.  

Levi- Strauss, Savage Mind, 10 

همکاري  (Lelooshka)که با هنرمند معروف بومی و سازنده ي ماسک للوشکا  (Chris Friday) کریس فرایدي

براي لحظه هائی فرّار، خوانندگان نظري اجمالی به حیات داخلی می اندازند، اما ماسک "داشته، می نویسد که، 

نتظار دیدنش می رود. به سرعت بسته شده، پوست ه ي خارجی را قابل مشاهده باقی می گذارد، فرمی که از ما ا

ما وقتی که نظري اجمالی به آن می اندازیم، خواهیم دانست که در پشت ماسک چیز بیشتري وجود دارد، اما 

مشکل، حتی غیرممکن است، تا حقیقتاً همه ي یک داستان دانسته شده یا آن را بصورت یک داستان ارائه 

 .Friday, Lelooshka, 19"داد.

Wolfe, Settler Colonialism. 
Wolfe,” Settler Colonialism”; Barker, Native Acts. 

Levi-Strauss, Marcel Mauss, 63-64 
Bryant, Democracy of Objects. 
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در باره ي چند فرهتگی،  (Homi Bhabha)جالب است، اگر توجه شود که در این متن استدالل هومی بهابها 

در باره ي نژاد، خودشان به دال شناور تبدیل شده اند. ما  (Stewart Hall)و هم چنین  استدالل استوارت هال 

 ,Bhabhaپیشنهاد می کنیم که هر دو کاندیداها مخمصه ي افراد بومی در مستعمره نشینان را نادیده می گیرند. 

“Culture in Between”; Race براي تحلیل این که آیا قانون را می توان مورد استفاده قرار داد تا شکاف . 

  ”Bhandar, “Strategies of Legal Rupture  به کرد ایجاد استعماري ي زمینه در سیاسی –هاي قانونی 

 مراجعه نمائید.

  .Fanon, Black Skin, 84. 

McCann, Rights at Work; Goldberg-Hiller, Limits to Union; Stychin, Law’s Desire. 
Butler, Undoing Gender, 31. 

ه ي (هگلی) از طریق زبان (که بر اساس هنجارهاي اجتماعی، اقتصاد سیاسی، و تاریخ بسط پیدا شکل گیري سوژ

کرده اند) موضوع اصلی و شایعی در کارهاي فنون و باتلر بوده و می توان آن را تا حدي بعنوان یک واکنش به 

، و (Kojève) کوجو ،(Hyppolite)و درگیري با توارث قبول شده ي فرانسوي هگل در کارهاي هیپوالیت 

مرکزیت زبان را در آن چه که سوژه ي هگل خواهد شد در  (Elena Loizidou)سارتر دانست. النا لوئیزیدو 

  Loizidou, Judith Butler, 69زمینه ي اخالقیات (اتیکس) باتلر مورد بحث قرار می دهد. 

Markell, Bound by Recognition; Povinelli, Cunning of Recognition; Barker, Native 
Acts; Klopotek, Recognition of Odysseys; Den Ouden and O’Brien, Recognition. 

Bhander, “Resisting the Reproduction”; Borrowa, “Frozen Rights.” 

 مراجعه نمائید.   ”Bhander, “Plasticity ، به"مایملک (شده)"براي تفصیل مفهوم  

Coulthard, “Subjects of Empire.” 
Mitchell v. Minister of National Revenue, 1 S.C.R (Canada) 911, para. 12 (2001)       

Delgamuukw v. British Columbia, ¶147. See also Borrows, Recovering Canada; 
Bhander, “Resisting the Reproduction.”      

Butler, Giving an Account, 29.  
Taylor, Multiculturalism. 

Merry, Colonizing Haewaii; Milner and Goldberg – Hiller, “Feeble Echoes”; 
Goldberg-Hiller, “Reconciliation.”      

Fanon, Black Skin, 11.  
Palmater, Beyond Blood.  

Masri, “Love Suspended,” 

بازگو  The Stewart Hall Projectقول را در فیلم همین نقل   (Stewart Hall)براي مثال استوارت هال 

بعنوان یک مهاجر جوان جامایکائی در آکسفورد بازتاب می  1960می کند، وقتی که به تجربیات خودش در سال 
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نیز مراجعه کنید . هنگامی که علیرغم این امر که او از طریق یک   Bannerji, Thinking Throughکند. به 

سی در بنگال غربی کامالً نسبت به حساسیت ها و تاریخ انگلیسی ها فرهنگ آموزي شده آموزش کالسیک انگلی

 از کلکته به لندن وارد شده بود،. 1960بود، احساس بیگانگی و غریبی را هنگامی تجربه کرد که در سال 

Fanon, Black Skin, 84 
Levander, Cradle of Liberty.   

12 Fanon, Black Skin,  

Malabou, The Future of Hegel, 130.    
Chakrabarty, Provincializing Europe, 12.    

Butler and Malabou, Sois mon corps; Malabou and Butler, “You Be My Body.”  

630 Malabou and Butler, “You Be My Body.”  

631 Malabou and Butler, “You Be My Body.”  

Rezack, “Making Canada White” 159; Razack, “Gendered Racial Violence,” 91  

 .Rifkin, “Indigenizing Agamben.”  

Malabou, ch. 1, 37.  

. Agamben, State of Exception, 37.   

 .Malabou, ch.1m 40.؛ تأکیدات اضافه شده اند  

Fanon, Wretched of the earth, 7.    

 .Mbembe, “Necropolitics,” 24  

 .Alexander, Mission Life in Hawai’I, 8.   

  .Merry, Colonizing Hawai’i  

52 ., 8  Merry, Colonizing Hawai’i  

53  .Esmeir, Juridical Huanity   

یک بررسی عمیق از حکومت انسان ها بر حیوانات براي "استدالل کرده است که  (A. Pandian). ا. پندین 54

یعنی که، براي فهم راه هاي فراوانی که در آن ها در عصر مدرن در  سیاسی حیاتی است: -انسان شناسی زیست 

 .Pandian, “pastoral Power,” 86"رفتار با انسانها مثل حیوانات بر آنها حکومت شده است.

است . راس استدالل کرده است که زندانی کردن  Luana Ross, Inventing the Savage. ارجاع به 55

-Keahiolaloین نقش دوگانه اي بازي می کند. براي بحث مشابهی در هاوائی، به سرخ پوست ان امریکائی چن

Karasuda, ‘Colonial Carceral and Prison Politics” .مراجعه نمائید 

  مراجعه نمائید.  Bird, Hawaiian Archipelago, 451. به بحث 56
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57  .Goldberg – Hiller and Silva, “Sharks and Pigs”  

58 .Lane and Chazan, “Symbols of Terror.’ 

اهمیت فرهنگی،  ". قانون پیشنهادي جدید براي ممنوعیت تورهاي داخل قفس کوسه تصدیق کرده که کوسه ها59

تاریخی، و معنوي براي تعداد زیادي از بومی هاي هاوائی، شاغلین بومی هاوائی، و کسانی دارند که فرهنگ 

ه بستن پارو مانندي را به هدف نیروي محرکه به کوسه ها منع کرده فرض قانونی ک "هاوائی را ارج می نهند.

  منطقی بر ادعائی همین نوعی گرفته است. 

 ”Helmreich, “How Scientist Think. براي مطالعه ي رده بندي علمی در رابطه با منافع بومی، به 60

  مراجعه کنید. 

61 .Foucault, History of Sexuality, 148  

62 .Stoler, Race and the Education of Desire, 39; Wolfe, Settler Colonialism  

63 .Kauanui, Hawaiian Blood; Barker, Native Acts.   

64 .Rice v. Cayertano, 528 U.S. 495 (2000)  

65 .Hawaii v. Office of Hawaiian Affairs, 129 S. Ct. 1436 (2009).   

  مراجعه کنید.  Descola, Beyond natureو استعماري این تمایز، به . در باره ي تاریخ غربی 66

67 .Moreton – Robinson, “I Still Call Australia Home,” esp. 32ff.;   

Bingall, “Potential Postcoloniality,” 267ff.; Goldberg- Hiller and Silva, “Sharks and 
Pigs”; Alewaert, Ariel’s Ecology. 

68 .Schlais, “patenting,” 581. 

69 .Ritte and Freese, “Haloa,”11. ; Goodyear-Kaopua, “Kuleana Lahui.”  

70 .Malabou, “Malabou, “Following Generation,” 32-33; Franklin, Dolly Mixtures, 

یاهی زمان است. معنی موجود گ"بطور تحریک آمیزي یپیشنهاد کرده که  (Michael Marder). مایکل ماردر 41

Marder, Planet-Thinking, 95 

بخصوص ". این گفته را از ادوراد اُ. ویلسون در باره ي انقراض دسته جمعی در نظر بگیرید، که علت آن شامل 71

، (bearded grass)در مجمع الجزائر هاوائی و جزائر دیگر، . . . ورود موش صحرائی، خوك، علف ریش دار

،  و ارگانیسم هاي غیربومی است که مانع تولید مثل و باعث ریشه کن شدن (lantana)شاه پسند درختچه اي 

. در باره ي سیاست تخصیص زیست شناسی، Wilson, Nature Revealed, 241 "گونه هاي بومی شده اند.

  ,Gould, “Evolutionary Perspective”; Subramanianبه 

“Aliens have Landed!”  .مراجعه کنید 
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 -Trigger, “Indigeneity”; Goldbergین امر در باره ي بعضی فرهنگ هاي بومی نیر حقیقت دارد. . ا72

Hiller and Silva, “Sharks and Pigs”  

73 .Charlot, Kamapua’a Literature; Kame’eleihiwa, He Mo’olelo.  

74 .Black, Land is the Source, 6, 11, 12.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  11فصل 

  

  چیز تاریکی از راه می رسد:

  وحشت انعطاف پذیري در عصر کنترول 

  جِیروي گُرُو

  

تنها قوانین ماده آنهائی هستند که اذهان ما باید جعل کنند، و تنها قوانین ذهن توسط ماده براي آن جعل شده 

  است.

  )1856(فوریه ي  ( (J. M. Maxwell)جی. ام. مکسول  __



11فصل   

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ٢٥٠         

 

  

هد: این عنوان کتاب اخیر، از طریق انعطاف پذیري عصبی، بیان کننده ي دقیق مغزي که خودش را تغییر می د

  هستم. "من"وضع فیلسوفان امروزي است. مغزي که خودش را تغییر می دهد. این دقیقاً همان چیزي است که 

  )2008کترین ماالبو ( __

  

از وقتی که تکه هاي مغز من  توي ذهن من است. نمی بینی؟ من احساس امنیت نمی کنم. این (Peter) پی تِر

دوباره کار گذاشته شدند، مرا به گذشته به همان انسانی تبدیل می کند که قبالً بودم. ذره به ذره، من دارم آن 

  انسانی را از دست می دهم که تو کمک کردي بشوم.

  (Fringe)حاشیه، شخصیت داستان (Walter Bishop) ”والتر بی شیپ“ __

  

، با همتاي خود از حاشیهبه نام  (J. J. Abrams)جی. جی. آبرامز انعطافی  –اهکار ژانر والتر بی شیپ، در ش

جهان موازي روبرو می شود. در این روایت پیچ و تاب خورده از تناقض نماي دوقلوها این سرعت نور نیست 

ز والترها گرفته که تفاوت بین والتر ها را مشخص می کند بلکه تصمیمی است که بطور متفاوتی توسط هر یک ا

شده است. والتر مربوط به عبارت فوق وقتی پی برد که نزدیک بود او با مسافرت بین ابعاد همه ي جهان را نابود 

کند، لحظه ي شوکه آوري را تجربه کرده بود. در این لحظه ي کوتاه شکسته نفسی، یادآور واکنش جی. رابرت 

 تصمیم می گیرد خودش را ابله جلوه دهد. اوپنهایمر به آزمایش انفجار بمب اتمی، والتر

والتر بهترین دوستش را ترغیب می کند تا در مغز او یک لوباتومی (مترجم: بریدن بخشی از مغز و یا  

قطع راه هاي ارتباطی در بافت سفید مغز) انتخابی انجام دهد با این امیدها که گستاخی هایش را مهار کرده و 

 Evil)کارهاي برجسته ي علمی را بطور مطمئنی محدود کند. والتر شیطانی توانش براي بدست آوري چنین 

Walter)  (والترنیت)(Walternate)  که از جهان موازي است از نظر ژنتیکی با او یکسان بوده، و تاریخچه ي

و زندگیش هم تقریباً در همه ي موارد شبیه اوست. اما، تفاوت اندکی باعث می شود که والترنیت خردمندي 

اعتماد به نفس او را بپذیرد. نتیجه ي این امر یک هوش سرشار بی همتا است اما هوشی که دیگر هیچ احترامی 

براي زندگی انسانها قائل نیست، چون که هر هزینه اي را می توان مستدل کرده، و تا به نتیجه ي نهائیش اندیشه 

ه ضداجتماعی، دیوانه، و تقریباً غیرقابل بازداري کرد. نتیجه ي این هوش سرشار از قید رها شده والتري است ک

  است.

والتر خوش مشرب و دمدمی مزاجی که لوباتومی شده، براي مقابله با تهدید اویل والتر باید آن بافت لوباتومی 

شده را دوباره در محل خودش قرار بدهد. انسان مهربان و دلسوزي که وابسته به این دنیا و ساکنینش رشد کرده 
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خود  انتخابخود او تا قطعه اي از مغزش بریده شود و  انتخابوحشت انعطاف پذیري شده است. علیرغم  دچار

او براي کاشتن دوباره ي قطعات لوباتومی شده، والتر نمی تواند بازگشتش به گستاخی ها و خراب کاري هایش 

به چیزي را متقبل شود که از آن تنفر  را کنترول کند. انسانی که آنقدر به دنیا اهمیت می داد تا خطر تبدیل شدن

داشت، به انسانی تبدیل می شود که دیگر اهمیتی به دنیا نمی دهد. یعنی در لحظه ي پیوند زدن، ارزش معیاري 

که دو والتر را از هم متمایزمی کند، از دست می رود. راه برگشتی نیست؛ انسانی که والتر  "اهمیت دادن به دنیا"

 دلواپس این باشد که او به چیزي تبدیل شده است. نمی تواندشد  به آن تبدیل خواهد

سؤالی واقعی  "با مغزهایمان جه باید بکنیم؟"این امر تناقض اخالقیات (مورالیتی) مدرن است. سؤال ماالبو که 

ما بر آن است، اما گزینه هاي مقابل ما در کنترول ما نیستند. این گزینه ها فرازها و نشیب هاهستند، و نشیبی که 

فرو می آئیم نقطه اي را محو می کند که از فراز آن خیز برداشته بودیم. این مسئله ي ناپدید شدن مقدار تغییر 

حدي براي انعطاف پذیري، نه به عنوان یک فرآیند، بلکه به عنوان یک سؤال فکر کردنی است. لذا بررسی در باره 

فکري است. وقتی که فرآیند انعطاف پذیري، چه به ي انعطاف پذیري خود شخص همیشه یک نوعی آزمایش 

آرامی و چه دراماتیک، عمالً به انجام می رسد، غالباً نامحسوس است. ما هم مثل والتر، لحظاتی ناگهانی متحول 

شدن داریم. به همین نحو، قربانیان سکته ي مغزي و آنهائی که از بیماري آلزهایمر رنج می برند وقتی که درك 

ه بنظر می رسد توانهائی را که یک زمان داشتند، از دست داده اند، دچار استیصال می شوند. بیماران می کنند ک

مبتال به اسکیزوفرنی لحظات شفافیت ذهنی ناشی از دارو و غیر داروئی دارند که در این لخظات دچار ترس از 

ر کرده اند دچار پشیمانی می برگشت به نظم مختل معرفتیشان می شوند و گاهی از کاري که در لحظات اخی

شوند. واضح است که موارد دراماتیک تر براي روشی مانند روانکاوي قابل دسترسی نیستند، همان طور که براي 

هر یک از درمانهاي فراوان شیمیائی و دخالت هاي مکانیکی نیستند. انعطاف پذیري یک مسئله ي بغرنج و پیچیده 

و  1و بالعکس. "نفس سیناپسی است"عصبی ماست. امر  هستی روزمره يي سببی طاقت فرسا و شرائط واقعی 

تعیینی، و  -علیرغم این مهلکه ي گردانندگان در زندگی عصبی زورانه ي ما، هنوز هم اکثر مردم به ایده ي خود

  ارباب حیطه ي خود بودن، متمسک می شوند.

هم مسئله اي فلسفی، ما را ترغیب می کند تا  ماالبو، در معرفی انعطاف پذیري، هم بعنوان یک حقیقت تجربی، و

به چیزي فکر کنیم که فکر می شد قابل فکر کردن نیست، و به چیزي که ماالبو خاطر نشان می کند، که نمی 

دانیم. سؤال معرفت شناسی در این باره وجود دارد که مغزهاي مجسم شده که ما آنها را دانشمندان علوم می 

یسم دیگر را مورد تحقیق قرار می دهند، که ما آنها را اوبژه هاي مورد مطالعه می خوانیم چگونه مغزهاي مج

خوانیم. سؤال چیزي شبیه به این است: ما چگونه می توانیم از وضع احتمالی دانش، بدون این که به نوعی تناقض 

الً، یک تصویر ام منطقی برسیم، دانش بسازیم ؟ دانش یک فکر فی نفسه، یا بطور محضی یک بازنمود است (مث
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آر آي) یا فی نفسه ایده ي یک فکر است (ایده ي تصویر این ام آر آي). تعداد زیادي از دانشمندان علوم اعصاب 

 William)که پیشگامان انعطاف پذیري عصبی هستند، و هم چنین نظریه پردازان سیاسی مانند ویلیام کانالی

Connolly)  و برایان مسومی(Brian Massumi)ه در علوم اعصاب زمینه هاي درگیري هاي سیاسی را می ، ک

بینند، موضع ماالبو را مورد حمایت قرار داده اند. عالوه بر این، واکنش شدید برعلیه چنین مواضعی به نام دفاع 

از مقام رفیع و منحصر به فرد انسانیت به حد صدائی گوش خراش رسیده است. براي جواب به این نگرانی ها 

 (neurophilosophy)ي تقدیر و سرنوشت انسان، من مقاومت ایمنوئل کانت در مقابل فلسفه ي عصبی در باره 

سال گذشته تغییر  220بحثی که طی  -را بعنوان مظهر موضع ارتجاعی انسان گرائی (اومانیست) برداشت می کنم 

ر آن سیاستِ عصبی  با این امید که زمینه ي فلسفی اي را برپا کنم که د –زیادي پیدا نکرده است 

(Neuropolitics)  معاصر گسترده و هویدا می شود، قبل از این که به شیوه هاي سیاستِ عصبی اي بپردازم که

  علیرغم توجه کمی که به اتفاق آراء فلسفی در باره ي امکان آن شده، به اجرا گذاشته شده اند. 

 Anthropology from a)ظر واقع بینانه انسان شناسی از یک نقطه نایمنوئل کانت در مقدمه ي کتاب 

Pragmatic Point of View) اعصاب جمجمه و رشته هاي عصبی سازنده ي مغز را . . . اتالف "، تحقیقات

است، با این  )noumenonاعالم می کند. براي کانت مغز به مثابه ذهن، هستی مجردي(نومنان  2"وقت محض

مغز به مثابه مغز، تا آن جا که با حواس بتواند درك شود، پدیده  مفهوم که نمی تواند با حواس درك شود، و

(phenomenon)  است، ولی در خودش قابل شناخت نیست. من در این نکته تقریباً موافقم. اما دلیلی وجود

ندارد که ماجراجوئی ماتریالیستی ماالبو در مورد مغز محتاج یک واقع گرائی ساده لوحانه باشد که در آن چیزها 

بدیهی بوده و فقط منتظر شرح علمی مکفی هستند. ماالبو یک بحثی براي شفافیت ماتریالی نمی کند. در عوض، 

چیزي که براي کانت ناراحت کننده و براي ماالبو محرك است اصرار بر این یاد دادن است که مغز به مثابه ماده 

  اي است که، فرم دهنده و فرم گیرنده است.

ین فرض گیري ها توسط کانت بمراتب فراتر از اثبات فلسفی چیز فی نفسه غیرقابل دسترسی عالوه بر این، رد چن

است، که براي تفکرش الزم می آید.  "انسانیت"می رود. براي کانت مسئله ي مغز تهدیدي براي تصویر واقعی 

ول نوعی تفاوت با کانت نمی تواند ماهیت طبیعی و فیزیکی انسان را انکار کند، اما چنین ماهیتی محتاج قب

می تواند با آنها انجام  3"هر کسی هر چه می خواهد"است که او در باره ي آنها می گوید  "حیوانات غیرعقالنی"

براي کانت تحول از  4دهد. کانت این تکلیف را از طریق یک شرح رشدگرائی از بلوغ انسانی به انجام می رساند.

است، که در شرح  "تفکرِ نفسِ خود"و  "ادراكِ نفسِ خود"اوت بین اوان کودکی و تبدیل به یک انسان آزاد تف

آشکار می  "من"رفتارهاي شخصی، با تغییر زبان تکلمی از بکارگیري ضمیر شخص ثالث به استفاده از ضمیر 

انسجام درونی فکر کردن بجاي درك کردن، زیربناي تنفر کانت از علوم مغزي است. طبق نظر کانت، مسائل  5شود.
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ي کار مغز باید کامالً تحت فرماروائی سوژه ي تفکري باشند، و گرنه انسان صرفاً یک حیوان است. بنابراین، ماد

اطالعات حسی مربوط به حس کردن هم باید مطلقاً جریانی منفعل باشند که تفکر صاحب اختیار آنها است. کانت 

 Apology) "وجیه رسمی براي توان حس کردنت"نتایج این نظریه ي شناختی را در بخشی آورده که به آن عنوان 

for Sensibility) :داده است  

است، سرسخت و به سختی قابل مستبد (اتوکرات)  توان حس کردن. . . گفتگو را تک قطبی می کند و مثل یک

دن شعور انسانی باشد. . . . کمال درونی انسان شامل دارا بو برايخدمتگذار مهار، در حالی که باید صرفاً یک 

قرار دهد. چون که این امر محتاج  انتخاب آزادش توان استفاده از همه ي قواي ذهنی است، تا آنها را سوژه ي

باید بدون توان حس کردنِ ضعیف کننده فرمانروائی کند (چون که فکر نمی کند، فی نفسه فهمیدن  این است که

نخواهد بود که بتواند براي استفاده ي شعور شبیه به یک غوغاگر است،)، زیرا بدون توان حس کردن هیچ چیزي 

   6قانونگزاري فرآیند شود.

لذا کانت مادي بودن آگاهی را انکار نمی کند، در حقیقت، او به آن اصرار می ورزد. اما، مغزِ ذهن باید الیه ي 

ی، اما نه با کنترول آگاهیِ کانت، با تردست -و  -فرعی اي تحت فرمان قواي ذهنی باقی بماند. مدل فرماندهی 

  استداللی صریح، مادیت این قواي ذهنی را از قلم می اندازد. 

در پرتو آن چه براي کانت به هدر رفت، اگر مغز اهمیت جدي براي مسئله ي فکر دارد مرا به این فکر   

مسئله ي معرفت شناسی سنتی کانتی نیست. من  "اتالف وقت محض"می اندازد که رد تحقیقات مغز به عنوان 

 انتخاب آزادر نظر دارم این عدم پذیرش را بعنوان واکنشی افراطی خوانش کنم که ناشی از ترسی است که مغز د

رفتار انسان ها را حل و فصل می کند. لذا قواي ذهنی نوعی تصنع هستند تا شکافی را پل بزنند که کانت ترجیح 

کند. چیزي که خودش را تغییر می دهد کانت را می دهد بین توان مغز براي فرم دادن و فرم گرفتن، به آن فکر ن

با وحشتی روبرو می کند که انسان حیوانی بین حیوانات است. ما ارگانیسمی با خلق و خوها، غریزه ها، تن ها، 

مغزها، اعصاب، ادراکات، احساسات، مواجهه ها، ضایعات، تومورها، سردردها، توهمات، انگل ها، ایده ها، رابطه 

عالقه ها، سستی ها، عینک ها، حافظه ها، و نگارش ها . . . هستیم. لذا بجاي یک سؤال معرفت  ها، پیوند ها،

شناسی ما یک سؤال هستی شناسی داریم: مغزي که خودش را عوض می کند. این دقیقاً همان چیزي است که 

رم دادن، یعنی کانتی است که، غوغاي فرم گرفتن و ف "رذالت"در این فضاي عجیب و غریب   7"هستم. "من"

می  "اتالف وقت محض"سؤال ماالبو صورت می گیرد. اما، مانند کانت، افراد زیادي چنین سؤاالتی را نه تنها 

  یابند بلکه آنها را تهدید به آن چیزي می دانند که انسان بودن است.

بعضی ، (Jürgen Hubermas)بدنبال کانت، بنیادگرایان جسمی (سوماتیک) مانند جورگن هابرماس   

(  گرایانِ انسان و توصیف، –خود  (intentionalist)، قصدگرایان (Arendtian) ها آرندتی –نئو 
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(humanist  با مارك هاي گوناگون، راه حل مغزي را به مثابه مرگ انسان می بینند. علم اعصاب براي این

والنی اقدامات نیروي کارشناسی متفکران منحصراً گفتمان بعدي عادي کردنی است تا روانکاوي را در یک مسیر ط

 8دنبال کند که از طریق هنجاري کردن آسیب شناسی و کنترول کردن، در صدد تحت انقیاد در آوردن مردم است.

عالوه بر این، و تا اندازه اي متناقضانه، این ها ترس دارند که ابزاري کردن مغز منجر به اوبژه اي کردن انسان 

تصوري که ناگهان  9ا از بین ببرد که حقوق انسانی بر پایه ي آنها استوار شده اند.شده، عزت و ارزش نهادي اي ر

ظاهر شده از یک دنیاي مکانیکی است که در آن آزادي از طریق دخالت هاي ژنتیکی، جراحی، آموزشی، یا داروئی 

موضع در این است  از میان برداشته می شود. همان طور که اسالوژ ژیژك بدرستی اشاره کرده، طنز حفظ هر دو

که شخص هم دیدگاه آرمانی خودمختاري ذهن، و هم این امر را تأئید می کند که ذهن، کرامت، یا هر چه دلتان 

می خواهد، در حالی که از هستی ماتریالی مستقل هستند، مستقیماً با تغییر و تعدیل آن تهدید می شوند. طبق گفته 

کرامت و آزادیمان را با پیشرفت ژنتیک زیستی از دست می دهیم موضوع چندان این نیست که ما  "ي ژیژك، 

این همام احساس وحشتی  10"بلکه ما پی خواهیم برد که ما از ابتداي امر هرگز چنین چیزهائی را نداشته ایم.

است که موضع مرتجع کانت و موضع سست شده ي سایر انسان گرایان را جان می دهد. کسانی که به قصدگرائی 

ی وابسته به ذهن چنگ انداخته اند احساس می کنند که انعطاف پذیري اطمینان بر ارزش هایشان را تکه یا هست

  تکه می جود.

میلی گرم سوماتریپتان  25در این لحظه، در حالی که من در باره ي مسئله ي انعطاف پذیري می نویسم،   

sumatriptan)ه دارو در تن من جریان پیدا کرده ) در جریان خون من در حال حل شدن است. همان طور ک

و باالخره وارد مغز من می شود، گیرنده هاي سروتونین را تحریک می کند. هدف دارو این است که سردرد 

میگرنی کوبنده ي مرا قطع کند. نظریه این است که حمالت میگرن ناشی از انبساط عروق خونی در مغز ایجاد 

ضات عروق می شود که از انبساط می کاهد به این امید که سردرد را می شوند. تحریک گیرنده ها موجب انقبا

تسکین دهد. اما، همین واکنش مکانیکی با اثر سروتونین من هم راستاست. این دارو بعنوان هم آورد ( آگونیست 

یدي ) سروتونین، پیام هاي درد را که میگرن ایجاد کرده، مسدود می کند. بعالوه، سروتونین یک ناقل عصبی کل

براي احساس خوب داشتن است. احساس خوب داشتن چیزي است که ما در انسان بعنوان حالت روانی 

رمزگزاري می کنیم، اما هم در انسان و هم در بی مهرگان ساده، سروتونین هم احتیاج و هم ارضاء در مورد غذا، 

  سکس، و چیزهاي اساسی دیگر را پبام آوري می کند. 

، و درد کمتري دارم. آیا تغییر خلق و خوي من ناشی از تغییر در شیمی درون مغز من حاال بهتر شده ام  

مرا تغییر داده یا این امر که  "خوب بودن"من است؟ آیا شیمی درون مغز من تغییر کرده چون که دارو احساس 

چرا این  دانمناشی از تسکین درد است؟ مطمئناً خلق و خویم بهتر شده، اما نمی  "بهتر احساس می کنم "من 
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کردم که قرصی را مصرف کنم، مشکل می توان گفت  "انتخاب"طور شده است. و از همه مهمتر در حالی که من 

کردم تا بهتر احساس کنم. اما، مرداب معرفت شناسی موجب سلب فتنه انگیزي هستی شناسی  "انتخاب"که من 

خلق و خوي کلی من، مأموران مخفی فکر  نمی شود. در عوض قرص، مغز من، نورون هاي من، سروتونین من،

  11هستند. هر کدام بیگانه اما همدم. 

باشد، انعطاف پذیري  12مصرف کردم بلکه دخالتی بختانه "من"وقتی که علت چنین تغییراتی قرصی نباشد که 

شکل  جهت تاریک تري از امري روزمره می گیرد. رابطه ي بین انعطاف پذیري و شانسی بودن براي ماالبو به

آسیب هاي تصادفی مغز، لوباتومی، بیماري آلزهایمر، تغییر ناگهانی هورمون ها یا سایر مواد شیمیائی تنظیم کننده 

را در چنگال قدرتمند نیروهائی گیر می اندازد که بشدت  "من"ي نورولوژیک در می آید. دنیاي بختانه ي مغز 

 "انعطاف پذیري مخرب"کلی تر با اخالقیات، آن چه ماالبو  خارج از کنترول ماها هستند. اما، برخالف مواجهه اي

می خواند ما را مجبور می کند تا با این واقعیت روبرو شویم که هویت ما، یعنی من، ضروري نیست. در واقع، 

تغییر پذیر بوده و می تواند  "ما"وحشت انعطاف پذیري این است که زندگی ما می تواند بدون ما ادامه یابد. 

پایان یافتن زندگی از دست برود. نه تنها اذهان ما خودمختار یا مستقل ازتن هاي ما نیستند، بلکه می توانند بدون 

دگردیسی اي پیدا کنند که هیچ اثري از آن کسی که زمانی بودیم به جاي نگذارند، یعنی باخبر بودن از آن چه که 

انعطاف پذیري است. برخالف نرمش (یا االستیسیته)، شده ایم را پاك کنند. براي ماالبو، این امر عنصر کلیدي 

انعطاف پذیري هیچ وعده ي برگشتی بهمراه ندارد. هر دوي این مفاهیم متصور نقطه ي محدودیتی هستند که در 

آن نقطه سیستم فرومی ریزد. اما، در هر کدام تغییر متفاوت است، چون که هر چیز االستیک برمی گردد یا می 

و  "من"غییر به فرم اولیه برگردد. انعطاف پذیري نامگزار دگردیسی اي غیرقابل بازخرید است. لذا تواند بعد از ت

اسرارآمیزي که براي آزادي اخالقی کانت و دیگران اساسی هستند، همیشه توان بالقوه  "قواي ذهنی"سرپرستش و 

ي کامالً متفاوت دوباره ظهور اي براي منفجر شدن و برگشت به رذالت حس کردن داشته تا صرفاً بصورت چیز

  پیدا کند. 

این همان وحشتی است که باعث بیخوابی شبانه ي جورگن هابرماس می شود. ما چه خواهیم کرد اگر کشف 

کنیم که آزادیمان مشروط است، که طبیعتمان دقیقاً می تواند تغییر پیدا کند؟ برنامه ي بقیه ي این نوشته این است 

ا از طریق هسته ي همین وحشت دنبال کند. اما، برخالف هابرماس و دیگران، من امید دارم که برانگیختن ماالبو ر

که این کار را بدون دلبستگی احساساتی به یک انسانیتی انجام دهم که هرگز وجود نداشته است. من می خواهم 

که مهارش در وحشی در نظر بگیرم که براي انعطاف پذیري و انعطاف پذیري مخرب چه اتفاقی می افتد وقتی 

گري هاي سیاست برداشته می شود. چنان که دانش ماهیت فرم گیر و فرم دهنده ي ما نه تنها شناخته، بلکه عملی 

شده است، کابوس انسانگراها ( اومانیست ها ) به واقعیت می پیوندد. گروه هائی از تن هاي انسان هاي بدون 
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، آنها را هدایت کرد. انعطاف پذیري (cybernetics)ان سایبرنتیک هویت ضروري را می توان تغییر داد یا، در زب

در مقیاس فردي و حکومتی، برخالف دریافتن قدرت، حتی فرم هاي مالیم قدرت انضباطی، بازنمود امکان تغییر 

بدون استیال؛ یعنی بدون مقاومت است. بجاي روابط قدرت، که در تصور فوکوئی سوژه ها را برپا می کنند، ما 

مکان طراحی و هدایت سوژه هائی را داریم که هیچ شاخصی از آن چه که قبالً بوده اند، ندارند، طوري که چیزي ا

 در –بتواند مقاومت کند. در عوض، انعطاف پذیري بازنمود امکان تغییري بدون برخورد و اختالف نظر است 

زها، نشانه شناسی ها، و تکنیک هائی را تن ها، مغ -م که شخص می تواند تغییر مغز و یا مجموعه ي مفهو این

 نمی باقی چیزي از اثري هیچ که –تصور کند (و تصور هم کرده است) که اغلب اجتماعی خوانده می شود 

جه نیست، همان گونه که ننی یک تولید براي مقاومت شکست امر این. خواند دیگري شق را آن بتوان که گذارند

به هر حال زندانی می مانند. در عوض، انعطاف پذیري سؤال مربوط به  در مورد زندانی هاي سرکشی است که

که آنها یک زمانی  "آن کسانی"تکنیک هائی را پیش می کشد که تن هائی را تولید می کنند که نمی دانند که 

  بودند در نظر داشتند مقاومت کنند یا حتی آن کسان زندانی هستند.

ژیل دولوژ را خاطر نشان می کند، که در آن  "جوامع کنترول شده ي " ادغام انعطاف پذیري در سیاست، هیوالي

انسانها بعنوان  –می شوند  dividuals( 14(نبدیل به دیویژوال ها  )individuals(افراد یا ایندیویژوال ها 

نترول در این زمینه، ک 15در می آیند. "تعدیل کننده"در یک اقتصاد نرمشی و دائماً  )counters(شمارشگرهائی 

انسانها را فقط بعنوان شمارشگر در نظر  "جامعه"کردن اغلب بطور قاعده مندي خوانش می شود، مثل این که 

، THX 1138در  (Robert Duvall)خودشان، مانند شخصیت رابرت دووالدر  "دیویژوال ها"می گیرد اما 

القوه ي انفجاري آن در محو پیش در حسرت آزادي و منحصر به فردي دارند. مقابله با انعطاف پذیري و توان ب

آمدها، یک دیویژوال متفاوتی، یک فرد واقعی را اقامه می کند. تن ها نه فقط از هویتشان بلکه براي داشتن یک 

هویت یا داشتن هویتی بی شباهت به هویت پیشین بر آن سلب اشتیاق شده اند. کنترول کردن بازنمود امکان 

  فشار یا برخورد و اصطکاك با دستور دادن است.  واقعی نظم دادن، بدون اِعمال

من بطور هنجاري با هابرماس و دیگران در این مورد اختالف نظر ندارم که این کاهش آزادي در یک مسئله ي 

مهندسی کردن، وحشت انگیز است. نکته ي اختالف نظر در این است که استدالل بر علیه وجود چنین امکانی 

کوشش براي پاسداري از انسانیت از طریق سپر بال کردن تفکر  16ین کابوس دارد.اثري بر احتمال وقوع ا

ماتریالیستی نقش بر آب کردن این کوشش است، زیرا که یر این امر اصرار می ورزد که آزادي و کرامت انسان 

مادي "توانند مستقل از مغز هستند، در عین حالی که امکانی را هم نکوهش می کند که آزادي و کرامت انسان می 

. این خط بحث کردن در خشن ترین فرمش، منجر به کوشش در درمان بیمار مبتال به آلزهایمر با نکوهش "شوند

کردن او در باره ي کرامت ذاتی و عقالنی بودن انسانها می شود. ضایعات هر بار برنده ي بحث هستند. لذا بجاي 
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ن بگیریم، الزم است که امکان کنترول کردن را به مثابه این که راه چاره را اخالقی کردن وحشت کنترول کرد

پیکربندي ماتریالی اي جدي بگیریم که با ماهیت غیر ضروري انسانها، یعنی انعطاف پذیریشان، ممکن شده است. 

عالوه بر این، من از خوانندگان می خواهم بحاي این که روي گردان شده یا به آغوش احساسات رقیق انسانگراها 

  کنند، وحشت انعطاف پذیري مخرب را تأئید کنند. فرار 

  

  رؤیاي کنترول، یا اولین عصر انعطاف پذیري عصبی

  

به سن بلوغ رسیدند از مغز، بخصوص آسیب شناسی آن الهام گرفتند.  1940نسل سایبرنتیک ها که در دهه ي 

 –دبک ها)، هرج و مرج، خود مقبول افتادن کنونی و عادي شده ي مفاهیمی از قبیل شبکه ها، بازخوردها (فی

 سازمان را جهانی هواي و آب سیستم تا گرفته اینترنت از چیزي، هر فهم و عملکرد که پیچیدگی، و تشکیالتی،

ین دوره ي پر زرق و برق ابداعات ذکاوتی بر می خیزند. تقریباً همه ي متفکران ذي نفوذ آن دوره، ا از دهند، می

از مغز بعنوان الهام و الگو براي هستی شناسی جدید طبیعت و علم  (Norbert Weiner) بجز نوربرت واي نر،

ممتازي بود. بعالوه گفتنی است که اسکیزوفرنی اولین موضوع تحقیقات  18مغز جعبه سیاه 17خودشان شروع کردند. 

ملکردي مغز انعطاف پذیري عصبی بود. چیستان ظاهراً بعید دکتر والتر بی شیپ، که چگونه هدفمندانه ساختار ع

را تغییر داد، چیزي که مصرانه دنبال شد، اولین عصر انعطاف پذیري عصبی بود. برخالف کانت، این متفکران به 

اوبژه ي ظاهراً غیرقابل رخنه ي مغز جذب شدند. اما برخالف دانشمندان علم اعصاب اولیه اي که با اعصاب 

را می سازند، و کانت مسخره شان می کرد، سایبرنتیک  جمجمه اي و رشته هاي اعصابی شروع کرده بودند که مغز

ها سعی کردند بجاي ساختار مغز، اعمال مغز را فهمیده و الگو قرار دهند. موفقیت هاي اولیه ي این الگوسازي 

بالفاصله منجر به کاربرد آنها شد. الگو برداري از مغزهاي بسیار ساده، و هومئوستاز در تنظیم ماشین آالت، ساختن 

نازل با درجه حرارت کنترول شده، تنظیم آتش باري سالح هاي نیروي دریائی مورد استفاده قرار گرفتند، و در م

تقریباً در تمامی موارد هدف طرح ریزي  19زمان حال در مغزهاي واقعی انسانها مورد استفاده قرار می گیرند.

تا با تنظیم اجزاء براي اهداف هدفمند گوناگون، مانع  تالش کنند"سیستم ها یا تغییر دادن آنها بود تا آنها بتوانند 

   20"تمایل طبیعت به برقراري بی نظمی شوند.

در اولین نسل سایبرنتیک ها تصور نوعی عملگرائی محرمانه اي بود که می توانست برعلیه تمایل در غیر   

مغز ماشینی بود که می توانست  کائنات اِعمال شود. لذا براي سایبرنتیک ها، (entropy)این صورت، انتروپیک 

اطالعات دریافت کرده، اطالعات ذخیره کرده، این اطالعات را انتزاعی کرده، اطالعات را مجدداً در هم آمیخته، 

و اطالعات تازه اي را که بطور متفاوتی ممکن است رفتار خوانده شوند، مخابره یا بازده کند، که همگی توسط 
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دبلیو.  1952د تا در تکمیل این تکالیف پایدار بمانند. اولین این کار ها، کتاب سال اصلی حیاتی فرماندهی می شون

بود، که هدف این تحقیقات را در (Design fir a Brain)طرح براي یک مغز تحت عنوان  (W. Ross)راس

 کتاب –ي کارهاي بعد 21"مغز چگونه رفتارهاي تطابقی را تولید می کند؟"اولین جمله این کتاب تسخیر کرد: 

کتاب پی یر  ،(The Living Brain) مغز زندهبا عنوان  1953در سال  (W. Grey Walter) والتر گري. دبلیو

، کتاب جان (La pensee artificielle) تفکر مصنوعیبا عنوان  1956در سال  (Pierre de Latil)دو لتیل 

 The Computer and) ر و مغزکامپیوتتحت عنوان  1958در سال  (John von Newmann)وان نیومن 

the Brain) استفورد بی یر  1966، کتاب سال(Stafford Beer)  تصمیم و کنترولبا عنوان (Decision 

and Control) مغز مؤسسه، و کتاب (Brain of the Firm)  و کتاب گرگوري بیت سان 1972در سال ،

(Gregory Bateson)  وم شناسی ذهنگام هائی بطرف ببا عنوان  1972در سال (Steps to an Ecology 

of Mind) –  همگی بر یک سؤال متمرکز شدند که: آن چیست که به یک مغز اجازه می دهد، حتی اگر مغز

انسان نباشد، تا علیرغم مکانیکی بودن در سطح هر عملکردي، خودش را به طرق پیچیده اي هدایت کرده و 

بتاً ساده است. مهم این که، هر کدام از این متفکران، مانند ماالبو، تطابق دهد؟ یعنی، شیمی اساسی یک نورون نس

  در هر بازگوئی این سؤال، از این فرض شروع کردند که روح یا ذهن مستقل از مغز جوابی ناکافی است.

مادي چرا به اصطالح، باید به شروع امر برگردیم؟ تا اندازه اي، به این علت که درفعل و انفعال بین دنیاي تجربی 

و سؤاالتی که با ماشین هاي گوناگون و حتی تجربیات مغزي برانگیخته می شوند، از نظر فلسفی، هر کدام از این 

 سایبرنتیک از توان می که علت این به هم اي اندازه تا و –کتاب ها در سطح باال و چالش انگیزي قرار دارند 

از  (Ashby) اشبی ي استفاده بعلت. آموخت زیادي يچیزها عصبی، پذیري انعطاف از تجربی ي استفاده بعنوان

تئوري هایش براي حمایت و انجام شوك درمانی، سایبرنتیک بویژه چالش بیشتري براي سؤال ماالبو است، نه 

  علیرغم آنها. 

در حالی که استفاده ي قابل بحث درمان با شوك الکتریکی توسط اشبی موضع اکثر این متفکران را در گفتمان ها 

شکست سایبرنتیک در تئوري، در عمل پیش نیامد. مطالعات محیط زیستی،  22سنت هاي فلسفی تضعیف کرد،  و

 complexity)ذکاوت مصنوعی، سیستم هاي زیست شناسی، آب و هواشناسی، روباتیک، نظریه ي پیچیدگی 

theory)شکارا مدیون سایبرنتیک ، هر چیز دیجیتال، انفورماتیک، موسیقی تکنو، و بازي هاي ویدئوئی، همگی آ

هستند. ما در عصر سایبرنتیک زندگی می کنیم حتی اگر از آن اطالع نداریم. و اگر یک زمینه ي پیوند دهنده در 

همه ي این رشته هاي تفکر سایبرنتیک وجود داشته باشد، همان انعطاف پذیري است، یعنی توان سیستم ها براي 

بند. فرم گرفتن و فرم دادن در حالی که دوام پیدا می کند، آن طور که حفظ یکپارچگی در حالی که تغییر می یا
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ماالبو آن را در نظر دارد، فلسفه ي آي نیست که خواهد آمد، بلکه فلسفه اي است در قلب انقالب تکنولوژیکی 

  قرن بیستم. 

نش هاي انعطاف پذیري، در پرتو این همگرائی، مفید خواهد بود که امید تقریباً بالفصل و پیشنهاد بکارگیري بی

با وام گرفتن آناکرونیسمی (مترجم:  23بخصوص انعطاف پذیري مغز در سیستم هاي انسانی را در نظر بگیریم. 

نابهنگامی، یا انتساب زمان به یک رویداد قبل از وقوع آن) از آینده ي دیجیتالی سایبرنتیک، اگر می توان مغز را 

حک هم کرد (مترجم: جک کردن به معنی بدون اجازه به اطالعات یک  الگو داد، ممکن است که بتوان آن را

سیستم دست یابی پیدا کردن است) . آیا سیستم هاي سیاسی و مغزهائی که شکل دهنده ي آنها هستند را می 

 سیاسی –توان هدایت یا کامالً بازسازي کرد، تا یک وظیفه مندي تازه را ایجاد کنند؟ در این بازگوئی، عصبی 

(neuropolitics)  .امیدي براي هومئوستازِ خود کفا، نظام مند، وپویا؛ یعنی، کنترول شده است  

را مورد  (neuropolitician)این فصل، که مستقیماً از دبلیو. راس اشبی الهام گرفته، دو سیاستمدار عصبی 

اعصاب حکومت: کتاب  ، مولف (Carl Deutsch)بررسی قرار می دهد. اولین آنها دانشمند سیاسی کارل داچ 

 The Nerves of Government: Models of Political) الگوهاي تبادل اطالعات و کنترول سیاسی

Communication and Control)  است؛ دومی بنیانگزار برنامه ي علوم اعصاب دانشگاه ییل(Yale)  خوزه

 Physical) متمدن –معه ي روان کنترول فیزیکی ذهن: به سوي یک جامولف کتاب (Jose Delgado)دلگادو 

Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society)  است. من در هر یک از برنامه هاي

 شده طراحی دنیاي یک وحشت و پذیري انعطاف براي اي گونه –سیاسی آنها یک توان بالقوه ي انقالبی معیار 

 امکانات ما اند، کرده پیاده را اعصاب علوم هاي بینش که لیهاو کوشش دو این در که است این امید. بینم می را

 . کنیم می مشاهده پذیري انعطاف مفهوم در را سیاسی

 خود براي سیاسی سیستم این ظرفیت"داچ کتابش را با سؤالی معطر شده از ماالبو و سایبرنتیک شروع می کند: 

داچ، از ابتداي کاوشش در مورد  24"ست؟چی خودش پیوستگی و هویت ي مالحظه قابل حفظ با دگرگونی –

نگران مسئله ي استمرار ماالبو، یعنی تعادل ظریف بین  "پیوند اساسی بین کنترول کردن و تبادل اطالعات،"

 دچار که کند می محو را نفسی دگرگونی –انعظاف پذیري و یک انعطاف پذیري مخربی است که در آن خود 

، در زمان انتشار 1963ئله براي داچ آخرالزمانی (روز مبادا) است. در سال اهمیت هاي مس 25. است شده دگرگونی

کتاب، سایه ي تیره ي بحران موشکی کوبا گسترده شده بود. داچ بعنوان یک نظریه پرداز پخته ي روابط بین 

ابت می المللی دنیا را بصورت یک سیستم بی نظم و آنارشی از حکومت هائی می دید که از نظر نظامی با هم رق

کنند. این رقابت تنگنائی را ایجاد کرده که در آن هر حکومتی بعلت خطر آنارشی مجبور شده توان دفاعی خودش 

را بهبود بخشد. طبق این نظر، غیرقابل تشخیص بودن توان نظامی دفاعی و تهاجمی، بطور فاجعه باري، هر 
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که دفاع نظامی خودش را تقویت می کند. حکومتی را دچار احساس تهدیدي بیشتر از حکومت دیگري می کند 

نتیجه اش مسابقه ي تسلیحاتی از مهار خارج شده است، تا آنجا که بحران و فقدان شفافیت آن منجر به جنگ 

می شود. نیتجتاً، براي داچ و کسان زیاد دیگري، سیستم بین المللی یک چرخه ي ستیزه هاست و جنگ ها نتیجه 

. عالوه بر این، از آن جا که هیچ ابداع نظامی هرگز واپس کشیده نشده، متعاقب ي ابهام در قصد و تهدید است

  26است. چه وقتنیست بلکه  اگراین دیدگاه از نظم بین المللی، جنگ جهانی اتمی سؤال 

کتاب اعصاب حکومت نشان می دهد که داچ سیستم بین المللی و تکرار تنگناي امنیتی آن را بعنوان یک مسئله 

اطالعات و کنترول کردن برداشت می کند. سیستم بین المللی یک مغز از رده خارج شده و مرده بود. ي تبادل 

اطالعات ناقص و ناتوانی از درس گیري از مشقات جنگ هاي قبلی (یعنی، اختالل حافظه) منجر به اضطرار 

د که بر چیزي غلبه کند که او تکرار می شود. بنابراین مگر این که یک سیستم بین المللی را بتوان طرح ریزي کر

الب خواهد غ قدر آن جنگ – یادگیري توان یعنی – خواند پذیري انعطاف نفع به "قدرت شناسی آسیب"آن را 

ماند تا هنگامی که حیات دیگر غلبه نداشته باشد. داچ استدالل می کند که، بدون ترکیب حافظه و انعطاف پذیري، 

لذا داچ با  27"، یعنی مرده اي متحرك می شود.)automaton(ماشینی  یک جامعه تبدیل به دستگاه خودکار"

ذهن " "شخصیت اشتراکی،"شروع از یک نظریه ي سایبرنتیک از ذهن، کوشش می کند تا نظریه هاي گوناگون 

 "عضویت دسته جمعی ذهن ها، "اجتماع یک  طبق نظر داچ 28را توسعه دهد. "یادگیري گروهی،"و  "گروهی،

دارد تا مقدار  29"مدل جریان اطالعات"یا  کنترولمختاري و خود هدایتی آنها مشروط به درجه ي است که خود

  30قدرتی که حکومت می تواند اِعمال کند.

عالوه بر این، داچ در یک فرم افراطی استثناء گرائی امریکائی، دموکراسی ایاالت متحده را با ذهنی کارآ و سیستم 

امل از یک سیستم بیماري زا معادل می کند؛ تفاوت کلیدي جریان اطالعات بود. شوروي را بعنوان نمونه اي ک

براي داچ، توان یک سیستم براي یادگیري و تطابق به سمت بقاء مؤثر روزافزون به جریان اطالعات وابستگی 

ت که ما دارند. در یک مثال عالی از فرضیه ي سرکوبی میشل فوکو، داچ اصرار می ورزد که در واقع حقیقت اس

   31را آزاد خواهد کرد.

متأسفانه براي داچ، او اعالن خطرها و الهام بهترین دوستش، نوربرت واینر، در مورد درستی اطالعات را نادیده 

اسم خوبی  - (The Human Use of Human Beings) انسان از انسان هاگرفت. واینر در کتاب استفاده ي 

استدالل می کند که ارزش اطالعات بشدت بستگی به حقیقی بودن  –براي این نوع سیاست هاي طراحی شده 

واینر، در موافقت با داچ استدالل می کند که سیستم سیاسی بیش از  32آن دارد، نه کمیّت آن، یا آزادي جریان آن.

اما، همه یک شبکه ي تبادل اطالعات، با سطوح متعدد بازخوردي است که ارزش را اشاعه داده و عادتی می کند. 

واینر در ایاالت متحده یک الگوي دموکراسی را نمی بیند بلکه درست برعکس. واینر انگیزه هاي روزافزونی براي 
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منافع ملی و شرکت ها در استفاده از الف زدن و خرابکاري در شبکه ي اطالعاتی را شرح می دهد، بطوري که 

و رقابتی ایدئولوژي بازار و ارتش ساالري آن چه که دریافت و منتشر می شود ارزش هاي شدیداً ابزاري 

طبق گفته ي واینر، اتاق پژواك (وضع اطاعت محض) ملی یک ذهن اشتراکی  33(میلیتاریسم) حکومتی است.

توافقی است، اما حاوي هیچ ارزش یا فرجام متعالی لیبرالی نیست. در عوض، طبیعت سایبرنتیک سیاست و 

  ت می کند که ما اکنون آنها را نئولیبرالیسم می خوانیم.کنترول کردن منطق هاي غالبی را تقوی

چیزي که براي داستان ما اهمیت دارد این است که داچ و واینر در باره ي با ثباتی کنترول کردن به مثابه یک 

 هر براي. هستند موافق هم با مغزها، از پیچیده سیستم یک ي کننده تقویت – خود و دهی سازمان –تمایل خود 

 دیدگاه و شفافیت به داچ تکلف بی و ساده ایمان که است این در تفاوت اما. دارد وجود پذیري عطافان دو

 واینر براي. کند می نابینا کننده تقویت –اي موجود امریکا او را به تأثیر این سیستم خود ه ارزش به او رومانتیک

 خیلی که شود غلبه چیزي آن بر تا ستا اي تازه هاي تکنیک و ها ارزش آوردن عمل به است الزم که چه آن

یا استثمار در نوشته هاي الکسندر  (Antonio Gramsci) گرمشی آنتونیو هاي نوشته در) هژمونی( استیال به شبیه

براي همه ي این متفکران،  34است.  )Eugene Thacker(و یوجین تَکر  )Alexander Galloway(گالووي 

کنند حتی اگر توزیع سیستم ظاهراً سلسله مراتبی نباشد. بطور کلی، بجاي  گرایشات درون سیستم سلطه پیدا می

سلسله مراتبی و جاي شناسی (توپولوژي)، چیزي که یک نظم را عالب می کند همان توان دو باره سازي افراد 

آگاهی  از نطر واینر ایدئولوژي 35در آن سیستم از طریق بازخوردهاي گوناگون اطالعاتی و انعطاف پذیري است.

کاذب نیست، نه به این علت که ایدئولوژي بازار و ارتش ساالري (میلیتاریسم) حکومت خوب یا طبیعی هستند، 

بلکه به این علت که آگاهی حقیقی وجود ندارد. بلکه، ایدئولوژي بازار و ارتش ساالري (میلیتاریسم) حکومت 

، دستور (Apple)فته ي واینر، مانند کامپیوتر اپل تبدیل به سیستم عملکردي بومی ایاالت متحده می شود. طبق گ

براي استفاده کنندگان فردي در یک سیستم ملی وجود ندارد. بنابراین آنهائی که  (command prompt)فرمان 

براي این که یک گروه "سیستم را حک کرده یا هدایت می کنند بازده آن را تعیین می کنند. طبق گفته ي واینر، 

ترول کردنشان را بر بقیه ي نژاد انسانی افزایش دهند . . . ممکن است کوشش کنند جمعیت آنها را از انسانها کن

نه با ابزارهاي فی نفسه ماشینی، بلکه از طریق تکنیک هاي سیاسی ظریف و بی تفاوت به امکانات انسانی کنترول 

   36"کنند طوري که در واقع آنها بطور مکانیکی حامله شده اند. 

 1966در سال  اعصاب حکومتن نیستم که داچ هرگز با واینر موافق شد. اما در دومین چاپ کتاب من مطمئ

اظهار تأسف شدیدي می کند که تکنیک هاي سایبرنتیک پا به پاي آرزوهاي او براي کاربرد عملی کنترول کردن 

توجیهی در سیستم آکادمی براي داچ یک تأخیر غیرقابل  37نخواهند رسید تا جانشین بیماري زائی قدرت شوند.
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و سیاسی وجود دارد، قصور در تحقق بخشیدن به عملگرائی یک تطابق که بر جریان آزاد اطالعات و یادگیري 

  پایه گزاري شده است.

جواب می دهد. دلگادو که از  کنترول فیزیکی ذهندقیقاً در جواب به تأخیر داچ است که خوزه دلگادو در کتاب 

هم الهام گرفته بود، مانیفستی ارائه می  (Design for a Brain)براي یک مغز طرح  کتاب اشبی تحت عنوان

دهد که تا حدي بر پایه ي تحقیقات کاربردي بر روي حیوانات و انسانها است که از جریان هاي الکتریکی استفاده 

جی. جی.  (fictional)اي می شود تا فعالیت هاي مغز را تغییر دهند. اگر بنظر می رسد که ما به دنیاي افسانه 

و عضو  MD/PhDبر می گردیم، مهم است که به خاطر داشته باشیم که دلگادو یک  (J. J. Abrams)آبرامز 

علمی دپارتمان فیزیولوژي داشنگاه ییل بود و بعداً مؤسس و سازمان دهنده ي دانشکده ي طب در دانشگاه 

  خودمختار (آزاد) مادرید در اسپانیا شد. 

 Harper’s World Perspective)جزء سري انتشارات دیدگاه هاي جهانی هارپر  رول فیزیکی ذهنکنتکتاب 

Series)  انسان در فرآیند گسترش یک آگاهی "به چاپ رسیده، که بیانیه ي اهدافیش دیدگاهی را بیان می کند که

نزوائی تعالی بخشد که امروزه به تازه است که . . . باالخره می تواند نژاد انسانی را به وراسوي ترس، جهل، و ا

) خودش را وقف این جوانه ي آگاهی، و World Perspectiveآن مبتال است. انتشارات دیدگاه هاي جهانی (

این مفهوم از انسانیت کرده است که در جهانی پا به عرصه گذاشته که از طریق یک دیدگاه تازه اي از واقعیت 

بو، با ارزش است که توجه کنیم که این سري کتاب ها وقف اتحاد دوباره ي ماال پیشگامیبا  38"فهمیده می شود.

جدائی "و علوم در دنبال گیري تفکر ماتریالیستی فلسفی است که می تواند بر  (humanities)علوم انسانی 

الزمانی دوران آخر"غلبه کرده، با این امید که از این  "کاذب انسان و طبیعت، زمان از فضا، و آزادي از امنیت

بعنوان گواه بیشتر براي این همگرائی عجیب و غریب، در این سري کتاب دلگادو  39"جان سالم بدر ببریم. "حاضر

 Erich)، متخصص روانکاوي اریک فروم (Paul Tillich)در کنار کتاب هاي متخصص الهیات به نام پال تیلیچ 

Fromm) فیزیکدان برنده ي جایزه ي نوبل ورنر هایزنبرگ ،(Werner Heisenberg) و نظریه پرداز ادبیات ،

متشر شده است. من همه ي این ها را بازگوئی می کنم تا این نکته  (George Lucas)مارکسیستی جرج لوکاس 

را بگویم که آن چه که بدنبال خواهد آمد امري حاشیه اي نیست یا بعنوان دیوانگی براحتی رد شده باشد. در 

یادي بعنوان یک خردمند اجتماعی و نابغه ي علمی در نظر می گیرند که مستقیماً به آینده عوض، دلگادو را افراد ز

  ي انسانیت کمک کرده است.

را با لحن آخرالزمانی و هماهنگ با اهداف رده ي کتابهاي منتشره  کنترول فیزیکیدلگادو بدون اتالف وقت، کتاب 

 Natural) "رنوشت طبیعی در مقابل کنترول کردن انسانس"شروع می کند. دلگادو در فصل افتتاحیه، با عنوان 

Fate versus Human Control)  استداللی را در باره ي دخالت آشکار انسان در تکامل متوقف شده ي بشر
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پیش می کشد تا گونه ي انسانی را از انقراض نسل خودش با جنگ اتمی و زیاده روي هاي صنعتی حفظ کند. 

تجلیات حیات وابسته به فعل و انفعال دائمی نیروهاي طبیعی است. کرم "ه می نویسد: دلگادو براي برپائی صحن

و نهنگ ها فعالیت هاي گوناگونی را نشان می دهند  (plankton)ها و فیل ها، پشه ها و عقاب ها، پلنکتون ها 

یدایش ذکاوت انسانها موجود . . . که از فهم انسانها خارج بوده، از رده هائی از قوانینی اطاعت می کنند که قبل پ

   40"بوده اند.

گرچه دلگادو براي رفتار پیچیده ي دنیاي طبیعی کرامتی قائل است، تا این جا ظهور انسان یک انقطاعی در تحول 

 Anthropoceneو تکامل است. دلگادو، در اتحاد با هم عصرانش که امید دارند که دوران زمین شناسی کنونی را 

آزاد سازي بوم "مند، استدالل می کند که انسان ها خودشان را از سایر موجودات زنده از طریق یا عصر انسان بنا

مقصود دلگادو از این امر این است که استفاده از  41”متمایز کرده اند.  )ecological liberation( "شناسی

د بلکه سیستمی را تغییر تکنیک ها، و محیط زیست دست سازي شده فقط شانس بقاء گونه اي را تغییر نمی ده

  می دهد که این گونه در آن بقا پیدا می کند. 

، بر ویژگی اپی ژنتیک انسانها (system biologists)دلگادو، مانند تعداد زیادي از زیست شناسان سیستمی

می کند توان یادگیري تکنیک هائی براي تعدیل محیط زیست  "آزاد"اصرار می ورزد. آن چه که انسان ها را 

است، چه ساختن سرپناه باشد چه ریشه کن کردن یک بیماري، و انتقال این اطالعات طی اعصار است. لذا 

 جانشین که دهد می شکل را – ژنتیکی اپی میراثی لذا –آرشیوي از دانش توزیع شده نوعی رمز ژنتیک برونی

دلگادو این است که، میراث اپی امر مهم براي  42.است درونی ژنتیک جبر هاي ویژگی ي دهنده تغییر یا شونده

می خواند. اما، این آزادي از انواع آزادي هاي سنتی  "آزادي انتخاب"ژنتیک چیزي را میسر می سازد که او آن را 

براي هدایت رشدش با یا  ’گونه‘لیبرالی نیست، آن چه که اهمیت دارد آزادي در سطح فردي نیست بلکه توان 

فعالیت هاي ما کمتر با تطابق با طبیعت "لگادو، این گونه استدالل می کند که، برخالف امکانات ژنتیکی است. د

یعنی، امکان  –تعیین می شوند تا با نبوغ و آینده نگري ذهن انسان، که جدیداً بُعد تازه اي به طیف گزینه هایش

  .43"افزوده است. –تحقیق زیرمایه هاي فیزیکی و شیمیائی خودش 

رغم این مسیر تازه یافت شده براي کنترول کردن، انسانیت بطور بی تناسبی بر توسعه و طبق گفته ي دلگادو، علی

طراحی تکنیکی تمرکز کرده تا دستکاري هائی در کیسه ي گوشت و پوست انسانها. نتیجه اش جمع آوري فوق 

ورها، پول رایج، بردگی تسلط یافته بوسیله ي اهرم ها، موت "العاده ي قدرت دگرگون کننده اي به هزینه ي یک 

براي دلگادو، مانند داچ، قدرت بیماري زاست و با اقتصاد رقابتی برد و باختی برابري تنظیم  44"و کامپیوترها است.

سرمایه گزاري کرده تا در بهتر کردن  "کشتارجمعی بیش از حد الزم اتمی"می شود که در تکنیک هاي مخرب 

رفتاري غلبه کند که "خواستار یک آگاهی تازه اي است که می تواند بر انسانها. لذا مسئولیت در برابر نوع انسان 
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هدف چنین آگاهی اي این خواهد بود که  45". . . از پاسخ هاي خودکار به آوران هاي حسی شکل گرفته است.

ادو، با اتوماتیسم (خودکاري) فرد فرد انسانها مقابله کرده و طرح هاي رفتاري را بطور بنیادي تغییر دهد. دلگ

برخالف داچ و واینر، فکر نمی کند این امر در سطح شفافیت و جریان اطالعات بدست آوردنی است یا این که 

گرچه همه ي این ها الزم خواهند بود. در عوض، ما  -ساختن ارزش هاي تازه براي این کار کافی خواهد بود 

بیشتري به هدف اصلی آن بکنیم، که نباید اهداف جهانی (یونیورسال) بشریت را بازبینی کرده و توجه "باید 

توسعه ي ماشین ها، بلکه رشد و توسعه ي خود انسان ها بوده و در نتیجه بعنوان یک گونه دخالت فیزیکی در 

لذا دلگادو با امید بر غلبه بر بحران قدرت و بن بست سیاست،  46را مد نظر قرار دهیم.  "مکانیسم هاي بین مغزي"

جبر ژنتیکی،  47انسان را به عنوان مرحله ي بعدي تحول و تکامل اپی ژنتیکی اعالم می دارد.کشف انعطاف پذیري 

یا آن طور که او آن را خوانش می کند، جبرعصبی و برپائی فرهنگی با یکدیگر در کشف و فهم علم اعصاب و 

نظر نوع و درجه با برداشت  آن چه که دلگادو به عنوان کنترول وصف می کند از 46ژنتیک همگرائی پیدا کرده اند. 

ماالبو از انعطاف پذیري متفاوت نیست. تفاوت در مرکز ثقل یا نقطه ي اتکاء فرم گیري و فرم دهی است. اما این 

تفاوت تفاوتی تجربی نیست. در عوض، شباهت عجیب و غریب موضوعی و استداللی بین این دو متفکر بد 

قابل  "توصیه ي شفافیت مطلق عصبی در امور ذهنی "راي ماالبو وانمودي یک تفاوت متافیزیکی شدیدي است. ب

یک ماتریالیسم منطقی می خواند . . . ثابت خواهد کرد که "در عوض، آن چیزي که او آن را   49"دفاع نیست.

مغز از  "شرط بندي سر این است که  51طبیعی با خودش تناقض داشته و این که فکر ثمر این تناقض است.

   51چون که شانسی بودن در واقعیت است. "نمی کند خودش اطاعت

براي دلگادو موضوع دقیقاً برخالف این است. ثبات گوهر مایه ي مغزِ انعطاف پذیر را می توان با تفکر و ارزش 

هماهنگ کرد. دلگادو، در بعضی مفاهیم، بازنمود شبح کانت است. طبیعت نوعی ماده ي مکانیکی است که باید 

در مورد دلگادو این قواي ذهنی را می توان مهندسی کرد. ولی، نهایتاً،  52رول قواي ذهنی در آورد.آن را تحت کنت

تفاوت در برداشت هاي انعطاف پذیري به مثابه فرآیند جزءي بوده و در واقع ممکن است روزي بطور تجربی آن 

کرد. این امر به کنار، مهم است را حل و فصل کرد، که در این صورت متافیزیک تصوري ماالبو را خنثی خواهد 

که ببینیم که انقالب عصبی دلگادو چه اندازه متفاوت تر از برداشت ماالبو پیش می رود دقیقاً بعلت نقطه ي 

  انشعابی بین تفکر هر یک آز انها در باره ي تعهد هرشان به طبیعت نظم دار برخالف طبیعت شانسی . 

ف پذیري عصبی آتیه هائی را می بیند. همان طور که ماالبو هم رأي شده، از مجدداً، دلگادو مانند ماالبو در انعطا

اما جواب دلگادو از تجرببات وسیع با الکترودهاي مغزي ناشی  "با مغزهایمان چه کنیم؟"ما سؤالی پرسیده شده 

زي دانش به اندازه می شود تا از یک معماي بی پایان فلسفی. دلگادو ادعا می کند که در باره ي راه ها و اعمال مغ

ي کافی توسعه یافته تا غریزه هاي تهاجمی راهدف قرار دهد، غریزه هائی که، او استدالل می کند، در قلب 
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که با یک فیلم ویدئوئی دراماتیک مشهور  (Cordoba)خشونت انسانها قرار گرفته اند. آزمایش گاو نر کوردوبا 

در این ازمایش،  53حیوانات مهره دار پیچیده را نشان می دهد.شد توان دلگادو براي تغییر خلق و خو و رفتار 

دلگادو مثل یک گاوباز با گاوي که شهرت نشان دادن خشم و تنفر به گاوبازان را داشت، وارد میدان می شود. 

دلگادو فقط مسلح به یک کنترول کننده راه دور بزرگ است. او در ویدئو شرح می دهد که در مغز گاو یک 

کار گذاشته است که درجه بندي شده تا واکنش تهاجمی گاو را تغییر دهد. گاوباز دیگري در میدان شنلش الکترود 

را استفاده می کند تا توجه گاو را بخودش جلب کند؛ گاو حمله می کند. وقتی که دلگادو الکترود را فعال می 

هاي شنل بی عالقه می شود. دلگادو بعد از کند، گاو از حمله کردن بازایستاده و بطور فزاینده اي به تکان دادن 

این به گاو نزدیک می شود، که در آن موقع، گاو بجاي این که حمله کند، عقب نشینی کرده و از ترس خمیده 

  می شود. 

دلگادو براساس این کار تجربی پیشنهاد می کند که به کمال مطلوب رساندن این الکترود بازنمود احتمال پایان 

اتمی و نجات انسان از سرنوشت جاریش است. دلگادو با آگاهی از کسان زیادي که متدهاي او را دادن به جنگ 

اعتراض آمیز می یابند، استدالل قدرتمندي براي ارجحیت آزادي نوعی انسان به ازادي فردي او ارائه می دهد. اما 

اشتراکی و فردي وجود دارند دلگادو عضو جامعه ي اشتراکی ها در مفهومی نیست که بحث کند که ارزش هاي 

اما مصلحت بزرگتر باید برتري پیدا کند. دلگادو بطور تحریک آمیزي استدالل دیگري ارائه می دهد، استداللی که 

بر پایه ي بی ثباتی و بی اصالتی هویت فردي است. دلگادو در بعضی مفاهیم، به ما یک مورد از انعطاف پذیري 

  مخرب ماالبو را ارائه می دهد.

دلگادو مانند همه ي دوستداران تکنولوژي، با این توجیه شروع می کند که تغییر دادن مغز انسان غیرقابل اجتناب 

شود. طبق گفته ي دلگادو، کنترول  54"پیشرفت علمی"است، چون که هیچ مقررات حکومتی نمی تواند مانع 

در یک جمله ي اندیشمندانه می گوید کردن فیزیکی ذهن، شبیه به یک چاقوست، نه خوب است نه بد. دلگادو 

منظورش از این گفته این است که اخالقیات  55"علم باید بی طرف بماند، اما دانشمندان باید طرف بگیرند."که 

در این قرار گرفته که ما پیشرفت تکنولوژي هاي غیرقابل اجتناب را چگونه مورد استفاده قرار دهیم. وقتی دلگادو 

ناب به بحث بر علیه پیش فرضی می پردازد مبنی بر این که وقتی اذهان تغییر پیدا می کنند از روال غیرقابل اجت

(  ساکن نهاد یک ذهن"چیزي از دست می رود، استداللش مجدداً شروع به همگرائی با استدالل ماالبو می کند: 

سی از ح ادراکات پویاي تتشکیال بلکه باشد، کفا – خود و داشته تعلق فرد به که نیست مادرزادي و ،)استاتیک

دنیاي بیرونی است، که از طریق ساختار داخلی و تشریحی و عملکردي مغز شکل تازه اي گرفته و با آن مطابقت 

دارد. شخصیت راه نامشهود و تغییر ناپذیر واکنش نشان دادن نیست بلکه یک فرآیند قابل تغییر و در تحول دائمی 

  56".است که با محیط کشتش متأثر می شود
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دلگادو از این موضوع، تعادلی بین موضع ساختارگرایان که به طرفداري از تولید سابژکتیویته ي فرهنگی و 

 منوال، همین به. کند می گیري نتیجه را شیمیائی –اجتماعی استدالل می کنند و تغییر هدفمند فرآیندهاي عصبی 

، همان طور که تبعیض بین فرهنگ است کم بسیار واقع در تفاوتی چنین داده، تذکر درستی به ماالبو که طور همان

بعالوه بر این، ماالبو می نویسد که  56است.   )circular(و طبیعت به همان اندازه دلبخواهانه است که چرخشی

تمامی هویت فرد در گیر است: یعنی گذشته اش، محیط اطرافش، مواجهه هایش، "در مفهوم انعطاف پذیري، 

براي تطابق، براي شامل کردن تعدیالت،  –یعنی هر مغزي  –یک کلمه، توانی که مغزهایمان فعالیت هایش؛ در 

   58"و دریافت شوك ها داشته، و بر اساس دقیقاً همین دریافت، از نو خلق کند.

و  (utilitarianism)مشابه با تفاوت حداقلی در بحث بین جرمی بنتام در باره ي شرح هنجاري سودمندگرائی 

ل فوکو از انضباط، دلگادو و ماالبو هم، دیدگاه مشترکی در باره ي غیاب احتراز ناپذیر یک مقوّم براي شرح میش

تکوین سوژه در درون یا برون، دارند. اما، برخالف ماالبو، دلگادو چگونگی مورد استفاده قرار دادن این بینش را 

  به تخیالت احاله نکرده است.

فیزیکی با نقش گسترده ي مورد قبول افتاده ي آموزش و پرورش قیاس تشبیهی دلگادو با مقایسه ي مداخله هاي 

خودش را به حیطه ي مقبول کنترول کردن لیبرالی می کشاند. دلگادو با توسل جامعی به عقل سلیم می نویسد که 

هدف فرهنگ و آموزش و پرورش شکل دادن طرح هاي واکنشی اي است که در ارگانیسم انسان غریزه اي "

در این جا دلگادو پیشنهادش را با هواداران  59"یستند؛ هدف آنها تحمیل محدودیت ها به آزادي و انتخاب است.ن

همتراز می کند. کانت، در  (John Dewey)آموزش و پرورش مترقی، از امانوئل کانت گرفته تا جان دوئی 

بحث می کند، (Education) آموزش و پرورشدر باره ي  "روشنگري چیست"گسترش سرمقاله ي مشهورش 

انسان فقط با آموزش و پرورش انسان می شود. او مطلقاً همان چیزي است که آموزش و پرورش از او می "

کانت مانند دلگادو استدالل می  60"سازد، چون که رمز بزرگ کمال ذات انسان درگیر آموزش و پرورش است.

ضباط را باید خیلی زود برقرار کرد؛ چون تا وقتی که ان"کند که آموزش و پرورش از این جهت الزم هستند که 

علیرغم تفاوت  61"انسان ِ انضباطی نشده مستعد این است که بدنبال هر هوسی بیافتد. ]. . . [این کار انجام نشده 

  ِ بطور قابل مالحظه اي بر تکنیِک که تفاوتی –هاي موجود بین آرمانگرائی متعالی کانت و ماتریالیسم خام دلگادو 

 گرفتن نظر در با تکنیک، مورد در ماالبو نسبی سکوت. است مشابه تقریباً پدرانه رشد داستان –دخالت اثر دارد 

  .کند می غیرعادي همراهی را او فرهنگ، و طبیعت بین دوگانگی ساختارشکنی

الکتریکی هرگز خودش را با این تعهد به پایان می رساند که تحریک  "مالحظات اخالقی"دلگادو بخش با عنوان 

عامل تازه "با نیروهاي دیگر است،  "تعادلی پویا"نمی تواند تمام و کمال باشد. در عوض، تحریک الکتریکی در 

دلگادو در آخرین صفحه ي کتاب کنترول فیزیکی بر ذهن،  62"اي در منظومه ي تعیین کننده هاي رفتاري.
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ان را تربیت کنید، و هیجانات خود را منطقی تر ذهنتان را شکل بدهید، قدرت تفکرت"درخواست می کند که 

 خودتان ذکاوت و باشید انسان –هدایت کنید؛ رفتارهایتان را از تحمیالت اعقابی خزندگان و میمون ها برهانید 

شخص می تواند در مانیفست دلگادو طنین هائی از کسانی مانند  64".بگیرید بکار ذهنتان به دادن جهت براي را

و پساانسان گراها را بشنود، که کوشش  (accelerationis)و سایر شتابگرایان  (Ray Kurzweil)رِي کورزویل 

ماالبو هم، گرچه فروتن تر و فراخ نظرتر است، از ما می خواهد  65می کنند تا کنترول مغزهایمان را بعهده بگیرند.

واقعیت و هم یک انگیزه فلسفی  بر سنجشگري هاي ایدئولوژیک غلبه کرده و انعطاف پذیري را هم بعنوان یک

تا وقتی که ما التزامات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، و فرهنگی دانش انعطاف "قبول کنیم؛ او اخطار می دهد، 

من حتی براي  66"پذیري مغز که امروزه در دسترس هستند، را نفهمیم، نخواهیم توانست با آن کاري انجام دهیم.

در نظر دارد آن چیزي را با مغزهاي ما انجام دهد که دلگادو فکر می کند. با این  لحظه اي فکر نمی کنم که ماالبو

وجود، آن چه که هم در درخواست هاي ماالبو براي جدي گرفتن مغز و هم در اصول زیربنائی تفکر داچ و 

و دیگر دلگادو آشکار است، این است که آینده ي انعطاف پذیري عصبی از نظر سیاسی مملو از نگرانی بوده 

افسانه ي علمی نیست. به عبارتی دیگر، چالش انعطاف پذیري عصبی براي فرمول بندي یک سیاست یا اخالقیات 

(اتیکس) الزم، اما ناکافی است. در عوض اهداف لیبرالی بلوغ انسان (کانت) و صلح جاویدان(باز هم کانت)، 

بی باشند، اشتیاقی را سرزنده می کند تا وقتی که مسلح به تکنیک هاي مربوط به دخالت انعطاف پذیري عص

  شانسی بودن را به نفع یک نظم طراحی شده کنار بزنیم. 
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  ماشین نرم: جهش کنترول 

  

 ماشین – کنید خرد را کننده کنترول هاي تندیس – ببُرید را موسقی هاي ردیف –سطرهاي حرف را ببُرید 

 طور همان! بکشید بکشید، بکشید، – بکشید را ها کشیش – بسوزانید را ها کتاب –کنید  خرد را کننده کنترول

 خودش که داده دستور ماشین اکنون کرده، کنترول را کارگران حسی اثرات و تفکر ادراك، رحمانه بی ماشین که

  . . . بکشید را ها کشیش و کنید اوراق را

  (William Burroughs)ویلیام بارو  __            

که الهام بخش ژیل دولوژ و  (The Limits of Control) "محدودیت کنترول،"مقاله ي ویلیام بارو با عنوان 

بارو در  67بعداً فوکو شد، در پاسخ مستقیم به پیشنهاد دلگادو براي کنترول کردن جهانی ذهن نوشته شده است.

نوشت،  روش بدبینانه ي (پارانوئید) مخصوص خودش که مناسب زمانه اي در امریکا بود که او در آن زمان می

از قبل در ایاالت متحده پیاده شده اند، بخصوص در ترور  "کنترول کردن ذهنی"فرض می گیرد که تکنیک هاي 

 "تلقین بعد از هیپنوز"در یک حالت  (Sirhan Sirhan)رابرت کندي. بارو فرض می گیرد که سیرهان سیرهان 

ي نیست که نهایتاً تهدید کننده باشد، این زبان براي بارو مغز، حداقل دخالت فیزیکی در داخل مغز، چیز 68بود. 

تلقین ها کلمات هستند. ترغیب ها کلمات هستند. فرمان ها کلمات هستند. "است که بومگاه کنترول کردن است: 

هیچ ماشین کنترول کردنی که تا حاال طراحی شده نتوانسته بدون کلمات عمل کند، و هر ماشین کنترول کردنی 

بر نیروي خارجی یا بر کنترول کردن فیزیکی ذهن کرده به سرعت با محدودیت هاي کنترول که تکیه ي کاملی 

مخالفت یا تن در دادن است . . . اگر من "طبق گفته ي بارو، کنترول کردن محتاج  69"کردن روبرو خواهد شد.

کمی بیش از یک دستگاه  به طریقی کنترول کردن کاملی برقرار کنم، با تعبیه ي الکترودها در مغز پس سوژه ي من

 ولی آن رااستفاده می کنید ضبط صورت، یک دوربین عکاسی، یا یک ربات است. شما دستگاه ضیط صوت را 

نمی کنید. براي بارو ممکن نیست تا کنترول کردنی بدون کنترول کننده، یا حداقل، خارجیتِ براي کنترول  کنترول

راه کننده بوده و تمایز کلیدي بین نیروي متضاد، یعنی نوعی از کردن متصور باشد. شکاف اوبژه/سوبژه ي او گم

  مایکروفیزیک جنبشی (کینتیک) مقاومت، و ویژگی بی اصطکاکی کنترول کردن را مبهم می کند.

در این بخش، من استدالل خواهم کرد که برداشت ماالبو از انعطاف پذیري عصبی افق کنترول کردن را به  

فروشانه ي بارو کشیده و عالوه بر این، انعطاف پذیري با معدوم کردن هر چیزي که  فراسوي انسانگرائی زهد
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خارج از مسند مادي آگاهی باشد، به فهم تحریک کننده تري از کنترول کردن در گفته هاي دولوژ و فوکو کمک 

 می کند. 

ه حد یک اصل حیاتی، نه در بارو بجاي در نظر گرفتن احتمال کنترول کردن کامل یا مخرب، با ارتقاء مقاومت ب

این مفهوم که زندگی خوب چیست بلکه بعنوان شرط حداقلی براي زندگی کردن، هم پیوندي احساساتی خودش 

وقتی که دیگر مخالفتی "گسترش می دهد:  -یک دیگري از کنترول کردن  -را به باقی مانده اي از طبیعت انسان 

بی معنی اي تبدیل می شود. این امر بشدت سؤال برانگیز است که وجود نداشته باشد، کنترول کردن به قضیه ي 

آیا یک ارگانیسم انسانی می تواند از یک کنترول کردن کامل جان بدر ببرد. هیچ چیزي در آن جا نخواهد بود. 

   " زندگی اراده است!"هیچ کسی در آنجا نخواهد بود. 

اسپینوزا است که بر  (conatus) تقالي بزرگبه ایده ي برداشت بارو از زندگی به مثابه مقاومت، بسیار نزدیک 

اساس آن یک شی ء با خط سیرش، شتابش، یا نیروئی توصیف می شود که در شی ء یتش، در شرائط خاص 

خودش، تاب می آورد. اما، هنگامی که کنترول کردن بجاي مخالفت، در لحن هدایت کردن یا هومئوستاز 

 دوام بی – گیرنده شکل ونه دهنده شکل یعنی –قی خواهد افتاد؟ اگر خارجیت سایبرنتیک فهمیده شود، چه اتفا

با چه چیزي در تضاد است؟ در عوض، ما مجبور می شویم تا احتمالی را در  تقالي بزرگ یا زندگی پس باشد،

از انعطاف  می تواند بدنبال کنترول کردن بیاید. من این را به عنوان یک بینش کلیدي تقالي بزرگنظر بگیریم که 

  پذیري مخرب می بینم.

نه "بنابراین بارو با دلگادو و در بعضی مفاهیم با ماالبو در تقابل است که، در فعل و انفعال مغز و شانسی بودن 

را مشاهده می کند. براي بارو، کنترول کردن محتاج کنترول کننده، زمان، و  71"دنیائی داخلی و نه دنیائی خارجی 

در دوام انسان گرائیِ بارو به نحوي باقی  72رول کردن را بر اوبژه ي کنترول شونده اِعمال کند. فاصله است تا کنت

مانده اي از انسان هست که از مغز و عملکردهاي دستور دهنده اش فراتر می رود. لذا براي بارو نوعی ایمنی از 

یت، و هم چنین تمایز بین فیزیکی و شکست در گستره ي گونه اي انسان وجود دارد. با پیروي از ماالبو، خارج

ذهنی، از برداشت انفجاري انعطاف پذیري یا نمایش تجربی آن جان بدر نمی برد. لذا براي تزریق انعطاف پذیري 

ما هنوز نمی دانیم که یک "ما را مجبور می کند تا خودداري اسپینوزاگرائی دولوژ از  "کنترول کردن"به واژه ي 

را در مفتاح وحشت بشنویم تا امید. ما باید تنی بدون هیچ محدودیت الزامی،  "نجام دهدتن چه کاري می تواند ا

و در نتیجه یک برداشتی از کنترول کردن را در نظر بگیریم بدون هیچ افقی از انسان گرائی. این فهم از کنترول 

فت می شد تا در ارتباط با کردن از دوران اولیه ي انعطاف پذیري اي برداشت شده که در بین سایبرنتیک ها یا

بارو. در بین متفکران و مخترعین سایبرنتیک گرا کنترول کردن معمارانه یا اثري پدید آمده است؛ یعنی، درون 

   73ماندگار به یک سیستم یا ماشین است تا تحمیل شده بر آن.
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رول کردن کامل نمی رساند. در اما، فشار به دولوژ، از طریق ماالبوي فراسوي بارو، الزاماً ما را به لزوم کنت  

عوض، این امر حضور یا غیاب کنترول کردن را، از انسان یا ذات انسان، و هم چنین درونی و برونی می کاهد. 

گالووي و تَکِر بطور مجاب کننده اي استدالل می کنند که معماري افقی، حتی درونزاي شبکه الزاماً دموکراتیک 

ساختارهاي سلسله مراتبی تر یا از بیرون تحمیل شده اي نیست، که غالباً توسط  تر یا کمتر کنترول کننده تر از

را جشن می گیرند. ممکن است من همین امر را  74کسانی پیش برده شده که فرض بر دموکراسی انقالب اینترنتی

کنترول شده  در باره ي آگاهی و مغز بگویم. در واقع، همین امر نشانه ي گذار از مؤسسات انضباطی به جوامع

است. شیفت از زور یا تهدید و اجبار به کنترول کردن: یعنی به استمرار مدرج و چند کاربردي ِ سامان دادن. در 

اجتماع کنترول شده، مداخالت در سطح جمعیت ها به انجام می رسند، چه انسان باشد چه نورون ها. چیزي که 

کنند می توانند ترتیبات و تکوین تن ها را تغییر دهند بدون این  گالووي و تَکِر به آن به عنوان آداب ها اشاره می

  که هیچ کس پشت فرمان باشد (در مفهوم انسان مرکزي واژه). طبق گفته ي گالووي یک آداب این است:

. . . یک رده از احکام که یک استاندارد تکنیکی را تعریف می کنند. اما از یک دیدگاه رسمی، آداب یک نوع اوبژه 

ت. یک نوع خاصی از اوبژه است. آداب یک زبان توصیفی یونیورسال براي اوبژه هاست. آداب زبانی است که اس

را هدایت کرده، روابط را رمزگزاري کرده، و فرم هاي حیاتی را  (netspace)جریان را نظم داده، فضاي شبکه 

ا ندارد، بلکه یک عامل ساختار دهنده است بهم متصل می کند. آداب اوبژه ها را تولید نکرده یا اثر سببی بر آنه

که در نتیجه ي یک رده از وضعیت هاي اوبژه ظاهر می شود . . . آداب همیشه یک فرآیند رده ي دومی است؛ 

که بر معماري معماري اوبژه ها حاکمیت دارد. آداب چگونگی وجود داشتن کنترول کردن است بعد از این که 

به یک دیاگرام رسمی بدست آورده باشد. آداب نزاکت براي عامالن خودمختار توزیع سلطه ي خودش را به مثا

  75است. فتوت اوبژه است. 

یا غیرانسانی (فاقد خوي انسانی و یا عاطفه)  (ahuman)مهم این است که آداب معاشرت یا نزاکتی بی انسانی 

(inhuman) ًبطور مکرري کاربردي شود. شرح  می تواند ظاهر شود، بدون این که در ابتدا طرح ریزي و بعدا

داروینی عصبی براي تعبیه ي فرهنگ در فیزیولوژي و ژنتیک پوچی جبر ژنتیکی را نشان داده و احتمالی از کنترول 

احتالف نظرهائی در باره ي به اصطالح غریزه  76کردن پدیدار شونده اي در مغز انعطاف پذیر را نشان می دهد. 

رمونی به نام اکسی توسین در مردها و زنها وجود دارد. دیدگاهی مکانیسمی که انسان هاي مادري به عنوان اثر هو

ها را به صورت رده هائی از حاالت مغزي شرح می دهد با کشف چنین هورمونی به وجد می آید. اما وجود 

ذشته ي اکسی توسین براي شرح هر چیزي ناکافی است، غیر از وجود یک فرآیند. براي این که فرآیندي در گ

دور انسان ها فعال شود، یک بومی شناسی اي از موجبات و مهارکننده ها افرادي را انتخاب کرده که پیوستگی 
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اجتماعی و گیرنده هائی بیشتري براي هورمون هائی داشته اند که یک حس پیوستگی، و هم چنین ساختارهاي 

  دهند. پیچیده تر مغزي براي هستی اجتماعی توسعه یافته را گسترش می 

 –با این وجود، ژنها قواعد نیستند. آنها اوبژه هاي بیانگر آغازینی هستند که توسط شبکه هاي مادي و فرهنگی 

 صدها شوند می متولد انسانها وقتی اعصاب، علوم دانشمندان نظر طبق. شوند می متأثر - شناسی بومی یعنی

د استفاده قرار می گیرند، یعنی با تجربیات به فعایت در اپس در مغزشان دارند، اما فقط آنهائی که مورسین میلیارد

می آیند، بقاء پیدا می کنند. نورون هائی که غیرفعاالنه خاموش می مانند در حدود سن هشت سالگی شروع به 

ناپدید شدن کرده وتعدادشان طی زندگی انسان کمتر و کمتر می شود. توالی سیناپسی اي که به اکسی توسین، به 

هورمون فرزند پروري، جواب می دهد، باید طی بلوغ انسان به موقع مورد استفاده قرار گیرد، و گرنه اصطالح 

  فرد در موقع الزم آماده براي هورمون نخواهد بود.

بدون ساختار سیناپسی پاسخ دهنده، شما می توانید یک فرد را با اکسی توسین پر کنید، ولی هیچ اثري نخواهد 

 موجب که باشد داشته وجود کردن مراقبت از فرهنگی –ناست که باید یک رابطه ي زیستی داشت. این به این مع

 بیشتري توسین اکسی هورمون تا کند بازخورد ژنی بیان به و کرده، فعال را سیناپسها شده، هورمون شدن آزاد

ي یا فرهنگی مراقبت ددي می کنند که می توان آنها را ویژگی رفتارمج هااي فرض ییش ها این ي همه که. بسازد

  خواند.

چیزي که پدید می آید عالقه ي شدید انسانها براي دوست داشتن نوزادان است. چیزي که این فرایند را جالب 

توجه می کند این است که یک تاریخ بومی شناسی این هورمون و مراقبت از فرزندان وجود دارد که قابل تقلیل 

پابرجائی را تولید کرده که مدتهاي مدیدي  "نزاکت"بلکه به هر حال یک به ژنتیک، فیزیولوژي، یا فرهنگ نیست 

) مشخصه ي رفتار انسان نماها بوده است. رابطه ي پیجیده اما به نظم  هوموساپینسپیش از انسان خردمند ( 

 ، فرهنگ، فشارهاي محیط زیست، و انعطاف پذیري(DNA) ا ان دي یعنی –کشیده شده ي بین تمامی این عوامل 

 الزم انفعالی و فعل ثبات داراي قانونی هیچ که حالی در است شده هماهنگ فتوتی یا نزاکت یک توسط –مغزي

خداي یاور مادران یونان باستان) و  Medea: مترجم( مدیا اندکی تعداد با را سالی میلیون یک تقریباً تولید براي

ه شدده و نه سخت افزاري شده است. کنترول می زئوس نبوده است. این یک آدابی است؛ که نه منحصراً یادگرفت

تواند پدید آید، به اصطالح، به سرعت مونتاژ شود، اما وقتی استقرار یافت، بهره کشی از آن براي مداخله وجود 

خواهد داشت. از این روست که توان هدایت تاکتیکی بومی شناسی هاي هورمونی، حتی تبدیل به سالح کردن 

رد اکسی توسین، ارتش امریکا این هورمون را حین آموزش و در شرائط جنگی بشدت آن وجود دارد. در مو

استرس زا مورد استفاده قرار داده است. مانند والد و نوزاد، سطوح مصنوعی اکسی توسین موجب تقویت همبستگی 

سین عشق بین سربازان می شود. اما، در فضاي جنگ همبستگی مصنوعی ایجاد شده یونیورسال نیست؛ اکسی تو



11فصل   

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ٢٧٢         

 

نیست. در عوض این پیوستگی هاي محکم شده توسط هورمون ها باعث تهییج خصومت فوق العاده نسبت به 

بیار معرکه ي خشم و خشونت  آتش توسین اکسی.کند می تهدید را گروهی –دشمنی می شود که نظم درون 

   77مفید نظامی در حالی است که یک زمانی موجب تشدید مراقبت ها می شد. 

 زده پیوند سیاسی –شده، خطر در این است که آداب، که زمانی بر دنیاي اجتماعی  تعدیلروبروئی با سرباز در 

ورد کنترول معتی به رؤیاي دلگادو در رج کند، پیدا استحاله اي رحمانه بی ساختارگرائی نوعی به بودند، شده

ندگار به سیستم ید آمدنی، و آن قدر درون ماکامل به مثابه نظمی مهندسی شده از قواي ذهنی. آداب ها آن قدر پد

 آن کساران یا اصطکاك با که قدرت از مایکروفیزیکی یعنی –هستند، که مقاومت، حتی در توصیفی ترین فرمش 

از می ماند. ماهیت متحرك از کاربرد ب -شده است که قدرت به او معطوف شده  مضاعف اي سوژه توسط قدرت

 طیف و ویا،پ تعادل از جزئی – شبکه معماري داخل در کننده کنترول آداب یعنی –و انعطاف پذیر سامان دهنده 

براي غقب  یکشش نیروي فاقد که است، مفیدي حتی یا و قبول قابل خطائی ي حاشیه با کردن کنترول میانگین یا

لذا مسئله تمامیت  87زدن است. مانند دعوا کردن زیر آب است بدون این که ماسه اي باشد تا بر روي آن بایستید. 

 کنترول کردن نیست بلکه تشکیالت خاص یک آداب کنترول کردن است. در این خوانش دولوژي، جامعه ي

ه سازي کنترول کننده، بجاي این که موجب خفقان (حاکمیت/قضائی) یا هدایت (خاص) افراد شود، موجب بهین

ه شبیه به وضع نبازداري یا آداب کنترول کننده،  تن ها می شود. سیستم کنترول کننده ماشین متفاوتی است با یک

   79سفت و سخت سیستم کنترول کننده ي بارو.

پیشرفته ترین وضع انعطاف پذیري مخرب ماالبو با این مفهوم از کنترول کردن همخوانی دارد. مهم این است که، 

از مفاهیمی از قبیل قدرت و  خوانش ماالبو از مغز یک دست یازي مفهومی به کنترول کردن می دهد که متمایز

کنترول کردنی است که برداشت مخالفت کننده ي بارو با کنترول کردن بر آن اتکاء دارد. لذا اگر ما به حرف 

دولوژ اعتماد کنیم که، این اجتماعات کنترول کننده نظمی متفاوت از جوامع انضباطی یا منطق هاي زندانی کننده 

سرزمین مجهول الهویه ي غیر انسانیش خدا حافظی کرده که در مجازیت مغز انسان  دارند، ما باید از بارو به علت

به انتظار نشدسته و آن را بیشتر به داخل حکومت، گونه ي انسانی، و کره ي زمین هل دهیم. دگردیسی مخرب، 

ان تأثیري یعنی یک انعطاف پذیري و نه نرمش پذیري، بطور روزافزونی نشانه گزار این عصر به نام عصر انس

)Anthropocene( 13  است. تمایز ماالبو بین نرمش پذیري (قابلیت ارتجاع) و انعطاف پذیري که دقیقاً این

است که دگردیسی یک آبشاري از تغییرات سرتاسري است که ما از آنها راه برگشتی نداریم. مهمتر این که، 

                                                           
*مترجم: آنتروپوسین نام پیشنهادي براي دوران یا احتماالً عصر زمین شناسی است که ممکن است بزودي وارد شاخص زمانی زمین شناسی  ١٣

ا تبدیل به قدرت زمین شناسی اي شده ایم که منظره و تحول کره ي شود. آنتروپوسین با اثر انسانها بر کره ي زمین تعریف می شود، جائی که م

  زمین را شکل می دهیم. 
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فی و عملی با قیاس ضد و نقیضی از یک انعطاف پذیري ممکن است در هر سطح دگرگونی و تکوین، بطور فلس

 –سوژه، حتی از یک گونه، با ما به مقابله برخیزد، سوژه اي که نخواهد توانست بطور قابل تشخیص یا خود 

جان بدر ببرد که از آن درخواست جواب شده است. انعطاف پذیري مخرب  اي فلسفی بحران از اي آگاهانه

    80حاکمیت سر به شورش برداشته و آن را به لرزه در می آورد. برعلیه رؤیاهاي هدایت و کنترول کردن

  

  نتیجه گیري: تأئید وحشت ماتریالیسم

  

اساساً افرادي  individualsاین حقیقت است، و ما باید آن را قبول کنیم و با آن تطابق پیدا کنیم . . . این فرد که 

  ارد. و مستقل بر اساس فرضیات کاذبی بنیاد گرفته است.خودکفا و مستقل هستند بنیادي ند

  کنترول فیزیکی ذهنخوزه دلگادو،  __

  

اگر این آرایشات آن طوري که پدید آمدند ناپدید شوند . . . بدون این که دانسته شود که یا فرمش چگونه خواهد 

ن محو خواهد شد، مانند نقشی که بود و یا چه وعده هائی می دهد . . . پس شخص می تواند شرط ببندد که انسا

  در ساحل دریا در ماسه کشیده شده است. 

  (The Order of Things)نظم چیزها  میشل فوکو، __

   

هر گونه اي می تواند اطفاء خودش را مشام بکشد کسانی که در آخر می مانند دوران خوشی با آن نخواهند 

ک داستانی براي کودکان موقع خواب می شود. یک اسطوره، داشت. در ده سال، شاید هم کمتر، نژاد انسان فقط ی

 نه چیز بیشتري.

در دهانه با عنوان  (John Carpenter) شخصیتی در داستان جان کارپنتر(John Trent)  "جان ترنت،" __

 (In the Mouth of Madness)ي جنون 

ز انعطاف پذیري بهره برداري می کنند تنش چیزي که باید در در مقابله ي بین ماالبو و آنهائی راه یابی شود که ا

 -سیاسی است. نئو ]به مثابه [و دیدگاهی از مغز  81"تصویر واقعی جهان ]به مثابه [انعطاف پذیري مغز "بین 

اسپینوزائی هاي خوش نیت نوع دلوژي در امکانات مغز یک امید و توان بالقوه ي تازگی را می بینند. در باره ي 

انیم بدون هیچ درنگی موافقت کنیم. اما، آن چه ماالبو به ما نشان می دهد این است که فروریزي امر اخیر ما می تو

طبیعت و فرهنگ یک شروع است، نه یک پایان کافی. براي تأکید بیشتر بر این نکته، من دارم سعی می کنم تا به 

 به را تازگی نتیجه در و تهگرف بکار موجود سیاسی نظم در را سیاسی –وحشت آن کسانی فکر کنم که عصبی 
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 دارد الزم چیزها شکنندگی. است ش وعید و وعده ي اندازه به که گیرند می نظر در تخریب به قادر اندازه همان

داچ و دلگادو، هر دو، مخصوصاً در جریان اصلی تفکر لیبرالی هستند و  83حتمال تخریب را جدي بگیریم.ا ما که

تیک هاي محتمل سیاستِ عصبی خارج از مسیر فرض کرد. باالخره، هر کدام از این لذا نباید آنها را در دنیاي تاک

ها بر دموکراسی رویه اي تمرکز می کنند که با مسئولیت پذیري و بهبود وضع توده هاي مردم از طریق انتشار 

  هنجارهاي تبادل اطالعات باز و نظم بر منازعات و خشونت بهبود یافته است. 

 (Fred Moten)ن در دلگادو و داچ یک پیروزي آسان بر چیزي را می بینم که فرد موتن مهمتر این که، م  

 government) مکتشفین (معدن جویان) حکومتآن را  (Stefano Harney)و استفانو هارنی 

)prospectors  .حاکمیتی که در جستجوي ابداعات است ممکن است در واقع پیشنهادات سیاستِ  84می خوانند

بسیار منطقی در یابد. مطمئناً ارتش امریکا در زمان حال موضوع مورد بحث دلگادو را، گرچه بطور  عصبی را

وارونه اي دنبال می کند. مغزها و بدن هاي سربازان براي کارآئی تغییر داده می شوند، منجمله دستکاري قدرت 

ن ها محدود نمی شود؛ اکسی توسین حافظه، احتیاج به خواب، افسردگی و احساس گناه (تقصیر) است، ولی به ای

براي خلق همبستگی قویتر بین سربازان و برپائی یک شخصیت خشن تر نسبت به مالکیت ارضی مورد استفاده 

انعطاف پذیري عصبی اي هستند، که  "ایدئولوژي"این مداخالت چیزهائی کامالً متفاوت از  85قرار گرفته است. 

 ند. ماالبو به آنها اعتراف کوتاهی می ک

تکنیک هاي کنترول کردن بر اساس انعطاف پذیري در سطح عصبی، حکومتی، و گونه اي گفتمان هائی   

 قرار استفاده مورد را کننده – درمان خود و دهنده، سازمان –نیستند که استعاره هاي شبکه ها، سیستم هاي خود 

 عالجلذا  86.گیرند می قرار استفاده مورد نظم یک مهندسی براي که بوده واقعی هائی شیوه ها تکنیک این. دهند

انعطاف پذیري عصبی با تضاد بین حرکات ماالبو به سمت یک مراقبت فوکوئی از نفس و یک گفتمان سرمایه 

داري شناختی درمانده نمی ماند. در عوض خطر در تالش رقابتی بین کوشش ها براي از نوسازي و بدیع سازي 

شیوه هاي کنترول کننده اي است که بطور روزافزونی وسعت جهانی بخود می نفس در روبروئی با پابرجا شدن 

مشاهده می شود، با به عقب روي تا شروع  (Edward Bernay)گیرد. آن طوري که در کارهاي ادوارد برنی

 تولید کردن موافقت یا "قرن بیستم، نزاع براي هدایت کشور و مغزها تازگی ندارد. منحصراً مورد این است که 

از صنعت کلبه سازي شرکت هاي تبلیغاتی ابتدائی تا طرح تمام عیار صنعتی شده به سرعت باال رفته  "رضایت 

  است . 

به این علت است که الزم می آید که انعطاف پذیري در زمینه ي کنترول کردن خوانش شود. در این جا کنترول 

نظم پدید آمده و بقاء یافته اي می دهیم که اغلب کردن هم نام قدرت و خفقان نیست؛ بلکه نامی است که ما به 

امکان انعطاف پذیري مخربی "نسبت به آنهائی که کنترول می کند بی تفاوت است. به این دلیل است که ماالبو بر 
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این حقیقت ندارد که ساختار  [.]تأکید دارد، که وعده، باور، و شکل گیري نمادي هر منبعی را در آینده رد می کند 

 87"قابل ساختارشکنی نیست. فلسفه ي آینده باید فضاي این فروریزي ساختارهاي مسیحائی را تجسس کند. وعده

فراسوي هر آن چه که خواهد آمد، ان چه که مقدم بر یک نظم آمده همیشه هم آشکار نیست؛ ممکن است چیزها 

رقابل توصیف نیست، اما غیرقابل را گم کرد. در این مفهوم، وحشت انعطاف پذیري و کنترول مقابله با امر غی

توصیفی آن چیزي است که یک زمانی بوده و هرگز دوباره نمی تواند باشد. شکنندگی چیزها واقعی است؛ آزادي 

   88را، به نحوي که در زمان حال رواجش می دهیم، می توان شکست.

 مانند توان می را فرم" که این مثل –براي بارو، محدودیت کنترول کردن بر جدائی فرم و انسانیت تکیه دارد 

الزمه ي عبور از بارو به سمت خط مقدم تفکر ماالبو و ودولوژ  89".کرد آویزان ذات یا هستی صندلی بر پوشاك

قبول، حتی تأئید ِ مجازي بودن کنترول است؛ (کنترول) آزادي اي که دیگر کاسته یا بر ان تخطی نشده یا حتی از 

چنین زائده ي بازمانده  90"دگردیسی نابودکننده."ه هرگز وجود نداشته، قربانی یک دست نرفته، بلکه آزادي اي ک

اي از آزادي، اگر بتواند دوام بیاورد، ممکن است گاه به گاهی به خارش بیافتد یا آگاهی نحیف شده اي را بجود، 

 دادن تغییر قدرت یک"اما به اصطالح با خاراندن باسن تسکین پیدا می کند. این همان چیزي است که ماالبو 

 که وقتی. کند می اضافه هم را "معنا بدون" و "شناسی فرجام بدون قدرت" او ولی خواند، می "رستگاري بدون

وارد مدار کنترول کردن می شود، چیزي که باید مورد نظر قرار گیرد   -وینی و تخریبی تک –پذیري انعطاف

یري است که نمی توان آن را بعنوان تغییري فهرست بندي احتمال یک تغییري است که نتیجه اش معنی از مغا

 کرد که توسط بدن یا حکومت تغییر داده شده است. 

این همان وحشت لوباتومی، انعطاف پذیري سیاسی، و فجایع سابژکتیو سکته هاي مغزي و بیماري آلزهایمر است؛ 

ست. وحشت همان تنی است که الزم ندارد فریادهاي سر در گم شدگان نیست بلکه نگاه خالی و دهان بازمانده ا

 91"فراموش کردن نقاط مرجع نمادي"بداند که باید فریاد بکشد. انعطاف پذیري کنترول و تصادف داراي توان 

هستند. آیا در مخمصه ي زمان حال، ما هنوز هم نمی توانیم جسمی را ببینیم که نمی تواند جلو خودش را براي 

یت داده ي غیرقابل مقاومت، محاسبات ساده ي فاقد تفکر؛ بدنهائی که لجن هاي خرید کردن بگیرد؛ جسم رضا

صورتی رنگ را مصرف می کنند یا از این هم بدتر سیاست هاي هضم شده و استرلیزه شده ي را می بلعند که 

د دارند. تقریباً بطور کاملی فاقد هر رابطه اي با سیاسی بودن است؟ برخالف بارو، چیزهاي بدتر از مردن وجو

کنترول ساخته شده ي بقاء یافته اي وجود دارد. آیا نمی توان چیزي را تصور کرد که یوجین تَکِر زندگی کفر 

بجاي کلید خاموش کننده ي بزرگ منشی تصور  "زنده اي که زندگی می کند اما نباید زندگی کند "آمیز خوانده، 

در  93"زندگی ضد خود زندگی مسلح شده است."تن، در این تصور از پایان بدون پایان گرف 92شده ي بارو؟

  جهانی بدون یک نفس اساسی، بدون یک روح، ما مانده ایم تا بر این نوع پایان تعمق کنیم.
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به این علت است که چرا انعطاف پذیري مخرب را بهتر می توان از طریق وحشت فهمید تا فاجعه (تراژدي). 

با شوك الکتریکی، دستکاري هاي مغز: همگی بی تفاوتی زندگی را به ضایعات، تباهی، نسیان (دمانس)، درمان 

فرم خاصی از زندگی نشان می دهند، نه بی تفاوتی به سوکواري و مالیخولیاي (افسردگی) از دست دادن فاجعه 

ست بار آن فرم را . تراژدي بیشتر در باره ي دلبستگی است تا از دست دادن. وحشت همان مواجه شدن با دنیائی ا

که اهمیت نمی دهد یا حتی نمی داند چه چیزي از دست رفته است. به گفته ي ماالبو تصادف یا شانسی بودن ما 

به تحولی فکر کنیم که هم فرم و هم هستی را درگیر می کند، فرم تازه اي که لفظاً یک فرم "را وادار می کند تا 

است، هم با شکنندگی و هم با دوام آوري مشخص این فرم از هستی، از آن جا که یک فرم  94"از هستی است.

می شود. چنین تفکري براي ما بنیان کمی بجاي می گذارد. این زندگی محض است، زندگی اي بدون کیفیت؛ 

این امر دلیلی بر این نیست که به توهم وجود یک روح یا اخالقی کردن  95چیزي که دولوژ زندگی می خواند.

شت ماده واقعی است و نمی توان آن را با منازعه ي مستمر بر علیه آن تسکین داد. قصدگراها ها پناه ببریم. وح

ما در دنیائی زندگی می کنیم که در آن تباهی و فاجعه حاکمیت دارند، نه سوژه ي انسانی. در دنیائی که معیار 

ولوژي اي براي متعالی براي نفسی وجود ندارد که بدون جایگزینی نفس خودش را از دست می دهد. هیچ ایدئ

حمله بردن وجود ندارد؛ موضوع صرفاً این است. این که بسیاري این مصیبت را غیرقابل قبول می یابند چیزي را 

  عوض نمی کند.

آیا ما می توانیم چنین موضع فاقد خوي انسانی را تأئید کنیم، یا این که همه ي این ها بی ثمر بوده و نیهیلیسمی 

حیاتی است. مقابله با بی عاطفگی دنیا دقیقاً چیزي را نشان می دهد که در شکنندگی  بدبینانه است؟ تأئید کردن

مورد نظر است. مغز، حکومت، آزادي، دنیا، و کره ي زمین همه شکننده، حتی انفجاري هستند تا این که الزم 

از محتوایاتش  باشند. از موضع غیرممکن انقراض یا فراموشی است که مشیت الهی به نفع آزادي شانسی بودن

از تباهی طنین انداز است. سیوران می  (E. M. Cioran)تخلیه شده است. در این جا شرح اي. ام . سیوران 

ما نمی توانیم با شرح دادن از هستی اجتناب کنیم. ما فقط می توانیم در تناوبات خوشحالی و وحشت "نویسد که، 

ي هایش هستند، زندگی را تحمل کنیم، دوستش داشته باشیم که بیانگر همان ریتم هستی، تپش هاي آن، و ناهنجا

در زمان حال، این تکلیف و ازادي فلسفه  96"یا از آن تنفر داشته باشیم، ستایشش کنیم یا از آن خوفناك باشیم. 

است. خشونت انعطاف پذیري مخرب محدودیت حقیقی کنترول کردن است. طبق نظر ماالبو، واقعیت همیشه 

 97"خمی حیاتی، و انحرافی تهدید کننده است . . . که غیرمنتظره، غیرقابل پیش بینی، و تاریک است.پیچ و "حاوي 

این همان درس انعطاف پذیري تکوینی و مخرب در هر مقیاسی است. چیزي که خودش را تغییر می دهد در 

  پرتگاه نیستی اقامت گزیده است. 

  



یانعطاف يهاتیماد  

         ٢٧٧  نشر آوای بوف                                                                                                           

 

  یادداشت ها

Malabo, What Should We Do, 58   
Kant, Anthropology.  

 Kant, Anthropology, 5. 

 دارد. ?What Ist Aufklärungدر این جا شرح بلوغ شباهت کمی با توصیف کانت از بلوغ در 

Kant, Anthropology, 15. 
Kant, Anthropology, 34-35. 
Malabou, Future of Hegel. 

Leys, “Turn to Affect,” 434-72. Rose and Abi-Rached, Neuro. 

مراجعه  ?Grove, “Must We Persistبراي بحث عمیقی از مقاومت هابرماس در باره ي سیاستِ عصبی به 

 کنید.

Ižek, “Philips Mental Jacket.”Ž 
Bogost, Alien Phenomenology, 48.  

 ارزش دارد که در نظر گرفته شود که مصرف قرص ناشی از میگرن به عنوان شانسی بود.

Habermas, Future of Human Nature, 25. 
Deleuze, “Postscript.” 
Deleuze, “Postscript.” 

رسیدن به نتیجه ي ورشکستگی نظریه هاي اخالقی (اتیکس) که به ما با باید ها حمله می کنند به مقدار زیادي 

همیشه  کمک شده است. برایانت Larval Subjectsتوسط محاوره هائی با لوي برایانت در بالگش با عنوان 

، ?Ethics and Politics: What Are You Askingالهام بخش دست و دلباز و عامل انتشار عقاید است. به 

 ,Larval Subjects, accessed November 6, 2013و 

http://larvalsubjects.wordpress.com/2012/05/29/ethics-and-politics-what - are-

you-asking/ .مراجعه نمائید 

Pickering, Cybernetic Brain,8. 

 Ashby, Introduction toبراي شرحی از اهمیت رویکرد به جعبه سیاه در تجربیات سایبرنتیک به 

Cybernetics, 86-88  مراجعه کنید. براي نقد بسیار تحریک آمیزي از تفکر جعبه سیاه بهGalloway, 

“Black Box” .مراجعه کنید 

لی نقش تکوینی سایبرنتیک در توسعه ي علم شناختی و علم اعصاب معاصر به براي تاریخ و تجزیه و تحلیل عا

Dupuy, Cognitive Science .رجوع کنید 

Wiener, Human Use, 27.  
Ashby, Design for a Brain, 1. 



11فصل   

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ٢٧٨         

 

از آن جا که روزبروز روشنتر شده است که متفکران و دانشمندان از استوارت کوفمن گرفته تا ژیل دولوژ از 

یبرنتیک الهام گرفته اند، موج تازه اي در عالقه به سایبرنتیک پیدا شده است. اهمیت سایبرنتیک براي تکمیل سا

 Clark and Hansen. Emergence andبیشتر ذکاوت مصنوعی نیز به این جذبه کمک کرده است. به 

Embodiment; Pickering, Cybernetic Brain .مراجعه کنید 

 ,Medinaنقش استفورد بی یر در انقالب تقریباً سایبرنتیک آلنده در شیلی به  براي مطالعه ي تاریخ

Cybernetic Revolutionaries  .مراجعه کنید 

Deutsch, Nerves of Government, xiii. 
Deutsch, Nerves of Government, viii. 
Deutsch, Nerves of Government, xiii. 

Deutsch, Nerves of Government, 129. 
Deutsch, Nerves of Government, 134. 
Deutsch, Nerves of Government, 137. 

. Deutsch, Nerves of Government, 129. 
Foucault, Power/Knowledge. 

Weiener, Human Use, 331.  
Weiener, Human Use, 161-62. 

Galloway and Thacker, Exploit 6-7. 

مهندس فرانسوي که الهام بخش ژیل دولوژ و فلیکس گواتاري  (Gilbert Simondon)گیلبرت سیموندون 

(Félix Guattari)  منطق هاي فردسازي"بود، به همین وضع این فرآیند را توصیف کرده، فرد را" (logics 

of individuation)  نامگزاري می کند. سیموندون سعی دارد تا فرم گیري چیزي شبیه به فردي را تسخیر کند

ز طریق فرآیند پیچیده ي هویت/تفاوت در نظم هاي سیستمیکی ساخته شده که در آن ها چنین اتفاقی به که ا

  .Simondon, Gilbert. La Individuaciónانجام می رسد. 

Wiener, Human Use, 181. 
Deutsch, Nerves of Government, ix-x 

Delgado, Physical Control, 281.  
Delgado, Physical Control, 287. 

Delgado, Physical Control, 3. 
Delgado, Physical Control, 4. 
Delgado, Physical Control, 6. 

Delgado, Physical Control, 7-8. 
Delgado, Physical Control, 8. 
Delgado, Physical Control, 9. 

Delgado, Physical Control, 11. 
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مکن است به اندازه ي آن چه که اصطالحاً امپریالیسم خوش خیم خوانده می دیدگاه دلگادو ترسناك است اما م 

شود، واز پروژه هاي استعماري بعنوان پیش شرط براي صلح جهانی دفاع می کند، دسیسه آمیزتر نباشد. اقالً، در 

ل گرائی لیبرال مورد دلگادو، جغرافیاهاي نژادي ِ برتري و پستی که تقبل کننده ي بسیاري از بینش هاي بین المل

 مراجعه کنید.  Harvey, Cosmopolitanismاست، کامالً در نوشته ها و استدالالت او غایب هستند. به 

 James)بعنوان هم سفردر امید براي کنترول کردن نوع انسانی، مهم است که به رابطه ي بین جیمز واتسون 

Watson)  و فرنسیس کریک(Francis Crick) کنید. وقتی که واتشون و کریک موضوع  با سایبرنتیک دقت

تحقیقاتشان براي کشف زبان توارث را اعالم کردند، گفتد که امید دارند که براي ژنتیک کاري را انجام دهند که 

نوربرت واینر براي سایبرنتیک انجام داده است: تا اطالعات یا رمزي را بفهمند که شکل دهنده ي زندگی است، 

لذا باعث تعجب نیست که جیمز  "نشان دهد. "سایبرنتیک را در سطح باکتري"ا، حضور یا به گفته ي خود آنه

خجالت زده کرد. جستجو براي رمز ژنتیکی  (eugenic)واتسون سالها بعد خودش را بعنوان مدافع اصالح نژادي 

، Conway and Siegelman, Dark Hero, 278توسط اشتیاق براي هدایت و اداره کردنش جان گرفت. به 

 مراجعه کنید. ”Milno, “Furyو 

Malabou, What Should We Do, 82. 
Malabou, What Should We Do, 82. 
Malabou, What Should We Do, 79. 

سیموندون بطور آموزنده اي، بر اساس ظرفیت یک اوبژه براي تطابق با یا نادیده انگاشتن محیط بین اوبژه هاي 

ل می شود. این امر کمک می کند تا بر فرضی غلبه شود که همه ي کاهش دادن ها مکانیکی و ماشینی، تمایز قائ

به فرآیندها، کاهش گرائی است. بلکه اوبژه هاي ماشینی علیرغم این که از اجزاء ساخته شده اند، داراي توانی 

  .Simondon, Du mode d’existenceبراي خالقیت و ویژگی هاي پدید شونده هستند. 

  مراجعه کنید.  WLQQ4www.youtube.com/watch?v=RLvlZlنمایش به  براي ویدئوي

Delgado, Physical Control, 214 تا این جا دلگادو مطمئناً درست می گوید. اصوالً تحقیقات بیشتر از .

ارتش امریکا پیشرو تحقیقات مغزي با کاربرد سطوح مشترك  این با منابع مالی ارتش پیش رفته است. بخصوص

که با تحقیقات کامل اخالق شناس طب به نام جاناتان  طور همان. است بوده رفتار – مغز تعدیالت و ماشین –مغز 

نشان داده شده، توده ي مردم یا دانشمندان غیر نظامی که تحقیقاتشان وابسته به  (Jonathan Moreno)مورنو 

 .Moreno, Mind Wars. اند کرده مغز –یه گزاري ارتش است، توجه کمی به پیوند ارتش سرما

Moreno, Mind Wars. 
Delgado, Physical Control, 215. 

Bennett and Connolly. “Contesting Nature/Culture.” 
Malabou, What Should We do, 7. 
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Delgado, Physical Control, 215. 
Kant, On Education, 4. 

Delgado, Physical Control, 215. 
Delgado, Physical Control, 235. 
Delgado, Physical Control, 233. 
Delgado, Physical Control, 244. 

Kurzweil, Singularity is Near. 
Malabou, What Should We do, 82. 

Burroughs, Limits of Control, 38. یک مسافرت طوالنی در  1975تان سال دلوژ و گواتاري در تابس

، آنها با Grateful Deadسرتاسر ایاالت متحده انجام دادند. طی این مسافرت، عالوه بر شرکت در کنسرت 

ویلیام بارو مالقات کردند. شرح این مالقات، و نوشته هاي بارو هم بطور کلی تري در نوشته ي مشترکشان 

 نگاه کنید. ”Demers, “American Excursionمنعکس شده است. به 

Demers, “American Excursion” 
Demers, “American Excursion” 

Burroughs, Limits of Control, 39. 
Malabou, Ontology of the Accident, 14. 

Burroughs, Limits of Control, 40. 
Connolly, Neuropolitics, 56-57. 

Galloway and Thacker, Exploit, 6. 
Galloway, Protocol, 74-75. 

  ) (Daniel Lord Smailشرح داروینیسم عصبی که بدنبال خواهد آمد از چالش تحریک آمیز دنیل لرد اسمیل 

در باره ي تحول فرهنگی برداشت شده  (Stephen Jay Gould)به نظریه ي نئوالمارکی استیفن جی گولد

دوگانگی دکارتی شود که اغلب وقتی پیش می  "شدن از درعقب وارد "است. کوشش اسمل این است که مانع 

آید که به فرهنگ به عنوان چیزي مخالف با ژنتیک بر این اساس برتري داده می شود که حل این تضاد منجر به 

  .Smail, Deep History, 112-15جبر ژنتیکی می شود. 

Wade, “Dark Side”, 2011. 
Kwinter, “Notes,” 100-101 

 Burroughs, Limits of Control, 38. 

اي می خواند که از سیستم هاي چند الیه اي و درج شده ي جهان عبور می کند.  "وحشی"کانالی این را عنصر 

این عنصر وحشی محدودیتی براي نظم یا آن چیزي است که نمی توان به آن نظم داد، امکانی را براي خالقیت و 

  .Connolly, Neuropolitics, 95تازگی به دست می دهد. 

Malabou, Ontology of the Accident, 39.  
Malabou, Ontology of the Accident, 52. 
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نشان می دهد که چگونه ما براي تفکر  Neuropoliticsشرح ویلیام کانالی از آسیب مغزي پدرش در کتاب 

رتباطات، که ما مسستأصالنه مرهون مغزهایمان هستیم. در هر لحظه اي، امکان وقوع فکر، خاطره، شناخت ها، و ا

آرزو داریم که ماده ي زندگی را تعالی بخشند، همگی می توانند در هم بریزند. مقابله ي واقعی با محدودیت هاي 

 عصبی عوض، در. سازد می انسان ي تازه گفتمان یک یا روند یک از بیش را سیاسی –زندگی ارگانیک، عصبی 

 ,Connolly ي مقدمه به: شویم روبرو آن با دیگر چیزهاي بین رد باید ما که است چیزي همان سیاسی –

Neuropolitics,  رجوع کنید. در مورد شکنندگی به عنوان یک مخمصه ي مدرن، به“First Interlude: 

Melancholia,”  در کتابConnolly, Fragility of Things  .مراجعه نمائید 

Moten and Harney, “Blackness and Governance,” 357. 
Moreno, Mind Wars. 

نظم ها در هر دو مفهوم کلمه منحرف می شوند: فرمان و تشکیالت زیربنائی اي که در آن نظم ها شکل می گیرند. 

علیرغم سختگیري وشرطی کردن هاي اردوي آموزشی و انضباط هاي جسمی سالها خدمت نظامی، و علیرغم 

ی براي کنترول کردن رفتاري پیچیده تر می شوند، هدایت سربازان تکنیک هاي مهاجم به مغزي که بطور روزافزون

و لگام گسیختگی کشتار گروهبان ارتش امریکا به نام رابرت بیلز  2004بین انهدام عمدي فلوجه در سال 

(Robert Bales)  در جنوب افغانستان در بهترین شرائط قابل پیش بینی نیستند. با در نظر گرفتن هر دو مورد

 goو بیتز، جاي تعجب نیست که چگونه تن هاي درگیر توسط داروهاي ضد خواب براي کشیک شبانه (فلوجه 

pills مترجم تحریک کننده هائی از قبیل مودافینیل ،modafinil ،اکسی توسین براي روحیه پروري ،(

(آژانس پروژه هاي  DARPAضدافسردگی ها براي مقابله با تنش جنگیدن، و امثال این ها تغییر پیدا کرده اند. 

تحقیقاتی پیشرفته ي دفاعی) شروع به تحقیق در مورد کاشتن مواد تنظیم کننده ي خلق و خو براي درمان سربازانی 

کاشت "میلیون دالري، امید دارد تا  12شده اند. برنامه با بودجه ي  (PTSD)کرده که مبتال به روان زخمی 

 20دست داشته باشد. اگر این آزانس به پیشرفت هایش ادامه دهد  تأئید شده اي را طی پنج سال در "سایبرنتیک

 میلیون دالر دیگر هم دریافت خواهد کرد:

http://www.defenseone.com/technology/2014/05/D1-Tucker-military-
building-brain-chips-treat-ptsd/85360/. 

Malabou, Ontology of the Accident, 17. 

براي تجسس در باره ي رابطه ي بین پرورش و هنرهاي نفس که براي آن چه که من از آزادي مقصودم هست 

 مراجعه کنید. Connolly, Neuropolitics 8-106 ,به

Malabou, Ontology of the Accident, 17. 
Malabou, Ontology of the Accident, 30. 
Malabou, Ontology of the Accident, 18. 

Thacker, In the Dust, 104.  
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Thacker, In the Dust, 104.  
Malabou, Ontology of the Accident, 17. 

Deleuze, Pure Immanence.  
Cioran, Short History, 47. 

Malabou, Ontology of the Accident, 7. 
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  ماشین تورینگ (تفکر تمام و کمال در باره ي گوشت و پوست انسان )

  

  فرد موتن

  

  

1  

 تکاملی –فیلسوف و زبان شناس، در بررسی اخیرش از کتاب روانشناس تحولی  (Jerry Fodor)جري فودور  

را هر کس (دیگري) ریاکار است: تحول و تکامل و ذهن تحت عنوان چ (Robert Kurzban) کورزبن رابرت

 Why Everybody (Else) Is a Hypocrite: Evolution and the Modularداراي ساختار مادوالر 

Mind  ادعاي کورزبن را به شدت به چالش می کشد، ادعائی مبنی بر این که مغزهاي ما، از آن جا که چیزي

نیستند که قادرند یک مجموعه هاي مجزا از هم عملکردهاي از پیش تعیین یا بیش از یک دسته از مکاشفه هائی 

محاسبه شده را به انجام برسانند، نه داللت بر و نه احتیاجی به قاعده/اصلی سازمان دهنده دارند که ما معموالً آن 

بیند که وجود نفس را نفس (خود) می خوانیم. طبق گفته ي فودور، کورزبن هیچ دلیلی براي علم روانشناسی می 

بسیار خوب، بطور مجمل این یکی از این گفته ها است: نفس "ها را تصدیق می کند. فودور اعالم می کند که، 

ها عاملین استنتاج و رفتار هستند؛ شما محتاج مدیران اجرائی هستید تا براي منطقی بودن استنتاجات خودتان 

قی بودن استنتاجات خودتان هستید تا شرح قانع کننده اي در شرح قانع کننده اي ارائه دهید؛ شما محتاج منط

مورد هماهنگی رفتارهایتان ارائه دهید؛ و شما محتاج هماهنگی رفتارهایتان هستید تا موفقیت هاي رفتارهایتان را 

س وقتی فودور بر لزوم مدیر اجرائی اصرار می ورزد، داللت ضمنی بر رابطه اي بین آگاهی از نف 1"شرح دهید. 

و حرمتگزاري به آن دارد، با این وجود که ادعاي میشل فوکو که مرقابت از نفس بر آگاهی از نفس ارجحیت 

فلسفی هنجاري اش، حداقل نزدیک به  دارد، معکوس این است. مدیر اجرائی فودور، در شدت مراقبت از نفس

، مدیر  (Seneca)نوشته ي سنکا  De Iraآن چیزي است که فوکو، در خوانشی کوتاه از کتاب 

(administrator)  می خواند. اما، براي فوکو، این نزدیکی حاوي فاصله اي پرنشدنی اي هم هست، چون

آگاهی از نفس راه را براي طرد نفس یا نفس زدائی اي هموار می سازد، که، در پایان، نمی تواند با مدیریت 
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تقاد فودور از کورزبن طرد نفس یا نفس زدائی را کنار سازگاري داشته باشد. اما از آن جا که بنظر می رسد که ان

شرح "می گذارد، براي در نظر گرفتن کلیت بازنمودهائی که زمانی پدیدار می گردند که نفس فودور، (که در صدد 

آماده می  "کامل خاصی از زندگی براي پیروزي"و نفس فوکوئی،( که  "بر می آید،) ]خودش [موفقیت اعمال 

شرط وجود چنین وانمود شدنی،  2مطرح شوند، بنظر می رسد چیزي کمتر از یک امر ضروري نباشد.کند،) با هم 

فرض احتمال پذیرش چنین موضعی نه تنها بیانگر این است که شخص چگونه بخودش نگاه کرده، واینکه شخص 

ابه یک پایان در گفتمان چگونه در پایان شرح قانع کننده اي از خودش ارائه می دهد، و این کار را می کند به مث

روشهائی که در باال اشاره رفت. در این اثناء، زودگذري رویکردها که ممکن است حتی به مثابه یک غیاب لحظه 

اي، عینی و قابل درك نباشد،غفلت از نفس که از در خود فرورفتگی مشتق می شود، در یک جرقه از فرسودگی 

د. جسمیت شعله وري هاي ما بطور تابناکی در مخفی سازیش می و رضایتِ مداوم بطور بی وقفه اي رد می شو

سوزد. لبه ي ناهموار (نو) پالستیکیش هنوز هم تا می خورد. من در نظر دارم که ثبت شاعرانه ي این سرآغاز بی 

  کران به جهان را مورد مطالعه قرار دهم. 

می دهند با استفاده از ابزارهاي شخصی یا با  تکنولوژي هاي نفس، که به افراد اجازه"فوکو، در طراحی کلیاتی از 

کمک دیگران تعدادي از عملکردها را در بدن ها و روح ها، افکار، کردار، و مسیر هستیشان به اجرا بگذارند، تا 

خودشان را طوري دگرگون کنند که حالت خاصی از خوشحالی، خلوص، عقالنیت، کمال یا جاودانگی بدست 

تکنولوژي هاي تولیدند، که به ما "ین این تکنولوژي ها و آنهائی فرض می گیرد که تفاوت آشکاري ب "آورند،

مقصود این است که در حالی که این تکنولوژي ها  "اجازه ي تولید، دگرگونی، یا دستکاري چیزها را می دهند.

ها عمل می اما برعکس زمینه ي وجه تمایز شدیدي بین چیزها و نفس  "به ندرت جدا از هم عمل می کنند،"

 که ها، نشانه و چیزها تکنولوژیکی دستکاري –کنند، که درون دو نیمکره ي متفاوت تکنولوژیها حرکت می کنند 

 فوکو که "نفس، و سلطه هاي تکنولوژي" و "گیرند می قرار استفاده مورد شناسی زبان و علم ي مطالعه در"

   3. کند می عالقمند خودش، حال مانز نگاري تاریخ ،"دانش تشکیالت تاریخ" تقریر به را خودش

 (Nahum Chandler)مطالعات سیاه پوست ان، که باید چیزي را در نظر بگیرند و می گیرند که نام چندلر

می خواند، در ساختار و از طریق امور الزامی اي  "مسئله ي سیاه پوست ان به مثابه مسئله اي براي فکر کردن"

ده اند تا تلفیق این نیمکره ها را بررسی کرده و مخصوصاً مسئول شکل دادن که فراسوي ساختار هستند، وادار ش

به عبارتی دیگر، از آنجا که  4به فهمی در باره ي رابطه ي بین (دستکاري) چیزها و (حرمت) نفس ها شوند.

است که  موضوع غیرقابل مدیریت بودن چیزها و نشانه ها در داخل و خارج ساختار مورد اشاره یا زیر زمینه اي

کننده ي نفس هائی معین و محصور شده اند که در اِعمال روش حاکمیت گیر افتاده  با کوشش هاي دستکاري

اند باید موضوع مطالعاتی ما باشد و هست، ما باید خودمان را با و به سوي مقاطع زمانی پیشرفت هاي غیر منتظره 
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سیاهان در افق یک اتفاق در جائی حرکت می  ي تکنولوژي و فروریزي هاي تکنولوژي وفق دهیم. مطالعه ي

کنند که بعضی ابزارها، از آنجا که دیگر یا نمی توانند حساب کنند یا حساب شوند، به سوي نامعلومی متمایل 

شده اند. آن مقطع زمان، و آن اتفاق، فقط داللت ضمنی بر و فرض بر و در نظر گیري جنبش ندارد؛ خودش فی 

م آمیختگی فانی از و بر علیه بیش از اجبار عاملیتی، بیش از اختیار عاملیتی، بصورت نوعی نفسه به مثابه نوعی به

مانند یک وزوز یا  –کلی آن   (refrain)حرکت می کند که، ترجیع بند یا برگردان  تجارتارکستر کُر، نوعی 

کاري که می خواهید این است که کار شما نیست، شما نمی توانید هر  –نجوا زیر خط خوش آهنگ خودنگرانی

انجام دهید. ممکن است چنین خروشی را به بهترین وجه در یورش فی البداهه ي مستمر آن بر ادراکی فهمید که 

  اجرائی، و اي نظم دهد.  –فرستاده شده تا آن را، به مثابه عملی ضد مدیریتی و پیش 

 اند، گذرانده حد از را مادولر ساختار گاهدید کورزبن، مانند تکاملی –فودور باور دارد که روانشناسان تحولی 

تق در باره ي ابزار ذهنی خاص و سرشتی اي مش (Chomsky)ي از ایده ي چامسکی حد تا که برداشتی یعنی

. بگیرد بعهده ار خاصی ي وظیفه تا یافته توسعه این براي ابزاري چنین تکاملی –شده، که می گوید از نظر تحولی 

ده ي غیرقابل نفوذ از ای که دارد باور اما دارد، تفکر این ي ارائه در را اصلی نقش فودور خود که امر این علیرغم

م هاي ذهنی شناخت سوء استفاده زیادي شده و از آن مشتقات بیش از حدي گرفته اند، وضعیتی که در آن مکانیس

ین جهت او کورزبن ه اند. و از اقبول شد 5 "کپسوله شده از باورها و از یکدیگر"نه تنها مجزا بلکه مستقل، یعنی 

ه شدنی، عدم را بشدت براي سعیش ا در نشان دادن این امر به چالش می کشد که بنا به گفته ي او، چنین کپسول

تناقض باور داشته وجود مدیر اجرائی را پیش بینی می کند. براي کورزبن این حقیقت که ما می توانیم به دو باور م

ئی از نرم افزار ه هابست مانند، –ل شرح است که مغز داراي حجره هاي متمایز، و مجزائی باشیم با این واقعیت قاب

ست که براي عملکردهاي جداگانه اي اختصاص داده شده اند. این ذهن یا نفس نیست که به موضوعات ا -

دهند. دیدگاه هاي  می متناقضی باور دارد؛ بلکه دقیقاً دو بسته بندي متفاوت درون مغز هستند که این کار را انجام

خودشان، با  يمتناقض با عملکردهاي متفاوت مطابقت دارند، و استفاده هاي متفاوتی که از مغز می شود، بنوبه 

 محموله هاي هاي متفاوتی از فرآیندهاي ذهنی مطابقت دارند. کورزبن این طور می گوید،

نرم افزار کامپیوتر که خیلی نرمش پذیر است از این رویکرد وظیفه اي شامل ایده اي است که به همان طریق که 

تشکیل شده، ذهن انسان هم داراي تعداد زیادي از  )subroutine( 14 تعداد بسیار زیادي از ساب روتین ها

  است که براي اهداف خاصی طرح ریزي شده اند.  -یعنی حجره ها –ساب روتین ها 

                                                           
  ها که طرح ریزي شده اند تا در یک برنامه وظیفه ي روزمره ي فراوانی را به انجام برسانند.*مترجم: یک سري از دستورالعمل  ١٤
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به روشی فکر کنیم که  "نفس"می کند تا در باره ي یک نتیجه ي مهم این موضوع این است که ما را مجبور 

را امري مسئله دار کرده، و  "نفس"خیلی از طرز فهمیدن معمولی مردم متفاوت است. بخصوص، خود برداشت 

  احتماالً تا حد زیادي کم فایده تر از آن چه می کند که شخص ممکن است فکر کند. 

نظریه "یعنی  -موضوع مورد نظر و نقد فودور از برداشت او مشتق شده که داروینیسم روانشناسانه ي کورزبن 

اشی از تطابق با مشکالتی اي که بعضی/اکثر/همه ي ویژگی هائی که فنوتایپ روانشناسی ما را شکل می دهند ن

 نفی تواند می – "هستند که توسط محیط هاي زندگی اي اقامه شده اند که ذهن در آنها تحول و تکامل یافته

را شرح دهد. فودور بحث می کند که  Q (7و  P) ولی نه جمع (رابطه ي P-notو   Pحضوري هم یا رابطه(

ر اجرائی می تواند وجود داشته باشد ولی نمی تواند شرح کورزبن می تواند شرح دهد که چگونه نفی بدون مدی

دهد که چگونه نفوذ پذیري دو جانبه (بیان دو جانبه، بی جانی کردن دو جانبه) بدون مدیر اجرائی می تواند وجود 

  داشته باشد. 

که ما می توانیم بدون کسی که مسئول یا متصدي باشد کار کنیم. چیزي  ]این است [تز کورزبن     

هم  P&Qباور دارید، به  Qباور دارید و به  Pید اطمینان دهد که، در موارد بسیار، بسیار زیادي، اگر شما به با

سنتی، این بخشی از وظیفه اي است که مدیران اجرائی  (intellectualism)باور دارید. در الگوهاي اندیشوري 

را در لیست باورهاي  Pتار یافته که وقتی اخس طوري است؛ ساز –بعهده دارند. مدیر اجرائی یک عضو استنتاج 

را به لیست باورهاي شما اضافه می کند. تقریباً، به  P&Qدرلیست باورهاي شما هست،  Qشما پیدا می کند، و 

برپائی حاالت نسبتاً پیچیده از حاالت نسبتاً ساده ي ذهنی اجازه می دهد؛ لذا (شاید) می تواند شرح دهد که 

وقی ممکن می شود که با یک کله ي محدود باورهاي نامحدود زیادي داشته باشد. در این چگونه براي یک مخل

جان قهوه "باشد؛ و تصادفی هم نیست که جمله ي  P&Qسازنده ي باور  P نوع دیدگاه، تصادفی نیست که باور

مدیر اجرائی  باشد. اگر شما یک "جان قهوه را صبح ها ترجیح می دهد"سازنده ي جمله ي  "را ترجیح می دهد

 همه که آنجا تا –داشته باشید، می توانید (شاید) از همه ي این ها سر در بیاورید. پس، و در غیر این صورت، 

 می پیشنهاد را فکر و زبان، منطق، ي کننده متحد رسیدگی احتمال اندیشوري. توانست نخواهید شما –دانند می

  8.کند

رزین، اما برخالف هسته ي آن چه که فودور بعنوان شکل دهنده ي چیزي که، از روش ویژه ي نقد فودور از کو

زمینه ي این نقد می فهمد، و از جنبه نظر کسی که به عملکردهاي خاصی عالقه دارد که در بدن و روح، بعالوه 

بر بدن و روح وارد آمده اند، موجب تعجب من شده، این است که آیا نفس را بهتر می توان بعنوان چیزي فهمید 

 (flashpoint) "نقطه ي اشتعال"یک  (David Kazanjian)که شبیه به آن چیزي است که دیوید کازانجیان 

می خواند که نشان دهنده ي طغیان اجتماع بر ضد مدیر اجرائی اي است که به فرم یک تک نوازي آشکار می 
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اعی نا تمام، ناساده، آشوبگر، یاغی، و شود که حاال می توان به آن به مثابه امر نمادینی  فکر کرد که از نظر اجتم

وظیفه ي مدیر اجرائی یک وظیفه ي انحصاري، و نظم دهنده است: مدیر اجرائی می گوید  9است؟ تازه –کهنه 

است. اما چیزي که در این جا مستثنی  Qخوانده می شود) و  not-P(در این جا  Pکه موضوع تفاوت بین نفی 

 پسند عوام ذهن زندگی و کارها در –مندي، پیچ خوردگی، و پراوهام است می شود یک کلیت (زوال)، توسعه 

(undercommon)  کسانی داده شده که محدود شده اند که بهP  ها وQ یعنی که، نه به نفی  –ها یشانP  و

 اهمیت بدهند. این که، چیزي که ناپیدا و گم است طیف وسیعی از رابطه هاي فوق العاده منطقی - Qنه به نفی 

است است که، ما نمی توانیم صرفاً، دلیلی برایشان بیاوریم؛ رابطه ها، منظور چیزهائی است که، نمی توان دلیلی 

برایشان آورد چون که آنها استنباط را قطع و تقویت می کنند؛ چیزهائی مانند هر آن چه که اتفاق می افتد وقتی 

است. (بطور کلی، کلیت کم و بیش  Q و Pبیش و کم از کم یا بیش و/یا  Qباور کرده و باور کنیم که  Pکه به 

دارد، امور مشخص شده در جمالت تازه اي که بعضی ها ممکن است آنها را اجزاء بی ارزشی ببینند که ما نمی 

توانیم شرحشان دهیم ولی ممکن است دیگران آنها را بطور آشکاري بعنوان نمونه هاي فوق العاده گرانبها ببینند. 

در همان حال،  10کلمه کار شگفت انگیزي کرده، با کم و بیش چاره اي موقتی می کنند.) 6,2ر کشته با اذهان کا

بی اعتقادي افراطی در نفوذ پذیري شناختی هم در آن چه که ما به آن اشاره می کنیم به هر دو با عناوین ذهن 

ی بر تنظیم دقیق و انحصاري فرایندهاي فردي و اذهان بین فردي، آن طور که فودور پیشنهاد می کند، داللت ضمن

ذهنی دارد، که به معنی، رابطه ي بین ذهن و جهان، و ذهن و چیزهاي موجود در جهان است. در حالی که 

روانشناسان داروینی ممکن است بتوانند شرح قانع کننده اي براي تناقض ارائه دهند، ولی نمی توانند شرحی قانع 

الق ارائه دهند که فودور در باره ي آن تحت عنوان استنتاج و رفتار و فوکو (مانند کننده براي بیان دو جانبه خ

) تحت عناوین تفکر و عمل صحبت کرده اند، اموري که گفته می شود چیزها قادر نیستند انجام Arnedtآرندت 

و عمل می  [می کنند طریقی که مردم واقعاً فکر "دهند اما همیشه در ارتباط با تاریخ اجتماعی اند، تا حدي که 

  .11"به اندازه ي کافی با مقوله هاي منطقی یونیورسال تجزیه و تحلیل نشده است. ]کنند

هم موجب  (constituency)براي مثال، در نظر بگیرید، که به قول فوکو، چگونه ظرفیت هاي سازه ها   

 بازنمائی و حاکمیت تحت موافقت هک قدرتی هم و است، تر بنیادي و "تر، ساده"باور، یا جمله اي می شود که 

 از نوعی یک یعنی –ها سازه  ِي جانبه دو تأثیر این. دهد می شکل را تر پیچیده ظاهر به اشتقاق یک طریق از

ولید می کند، آن چه بازنمود می کند یا (از آن) ت که چه آن ي ارائه به شده محدود اغلب که اصیلی غیر توان

جائی که این حساب پس دادن، موشکافی کردن از خود است که از موشکافی محاسبه اي ارائه می دهد، در 

 سازه. گرداند می بر فوکو نگرانی خود موضوع به نظر مورد موضوع از را ما –متعلقات فرد قابل تفکیک نیست 
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حفظ و محاسبه است، که در و بعنوان اعتبار در نوعی بري بودنی از تأثیر دو جانبه  15 شده گرفته عاریت به ي

می شود. سازه ي بنیادي، در بهم آوردي و مکملیت غیرقابل تقلیلش، به نوعی احتمال وقوع ثابتی واگذار می شود 

 16 که مدیر اجرائی خوانده می شود، که، وقتی از او انتظار می رود که محاسبه اي از چیزي بدهد که در تولیدیت

نفسی می دهد که به عنوان نوعی تأثیر متقابل جبر و به عنوان آن اساسی است در عوض گزارشی از خودش، از 

(بردگی) و آزادي قبول می شود و نه بعنوان اثري از نیروي تولیدي یک از بند رهیده، نوعی محاسبه که در آن 

  این نفس بعنوان مسبب آغازین بدفهمی می شود.

–فقودموقتی که نفس بعنوان مسبب آغازین قبول شود، رخنه پذیري دو جانبه هم منحرف می شود و هم   

 فتمانیگ در فرآیندها یا معرفتی "ي ساده" حاالت ي شده داده همیشه درونی تفاوت که شود می منحرف وقتی

ی شود که م مفقود وقتی بودند؛ شده نگهداشته فرد ذهن ي خاطره همان در که شود، فراموش اي پذیري رخنه از

شتق شدنش از م شود تا به برداشتی از مرخنه پذیري دو جانبه بین ذهن ها به برداشتی از اصالت ذهن فرد تسلی

  حوزه هاي اجتماعی. 

چیز دیگري وجود دارد که خیلی شبیه به، اما هم کمی بیشتر و هم بسیاري بیشتر از، آن چیزي است که   

شرح داده/تصور کرده است: یک توان حافظه اي نامحدود با مقدار نامحدودي  (Alan Turing)الن تورینگ  

رانه ایش به ما اجازه می دهد تا محدودیت هاي آن چه را که می توان یارانه اي کرد، رسم کنیم. زمان که نیروي یا

این چیز دیگر از لبه ي این محدوده بیرون می رود. مثل این است که ار لبه ي کشتی بیرون پرتاب شده باشد، 

ژه معموالً به چیزي همبسته شده کشتی مجوزدار دولتی یا نفسی که در آن محدوده سیر می کند. تعالی نفس یا سو

که ایستادن در لبه ي پرتگاهی است که به آن تعهد کرده و تعهد داده شده است. برتري براي کسی مربوط است 

یت او، قابلیت سقوط او، حرکاتش در و با صداي زیر ئکه در آن جا ایستاده فقط اگر در درون ماندگاري او، شی

  داده شود .  17 انوس اطلس و بصورت این پلدریائی، در پل زیر دریائی اقی

                                                           
ی برد. این سازه در مه عنوان اعتبار در نوعی از معافیت تاثیر و تاثر بسر ساختاري است که در و ب "عاریت گرفته شده"سازه به *مترجم:   ١٥

ود ساختار از رمکملیت ساده نشدنی خود بیش از نوعی احتمال ثابت است که مدیر اجرایی نامیده می شود واین زمانی است که انتظار می 

ل و انفعاالت به عنوان نوعی از فع selfشرحی که   itselfاز  چیزي که در و به عنوان مولد بودن ضروري است و به جاي اینکه شرحی دهد

 م اصیل فهمیده می شود.بردگی و آزادي و نه به عنوان اثر نیروي تولید کننده مهاجر غیر اصیل. شرحی که در آن نفس به اشتباه به عنوان مفهو

 
 تولید یا ابداع، براي مستقل توان یک آن از دهکنن مصرف که است مشمولی –شرح دهنده ي یک سیستم خود  generativityمترجم:  ١٦

 می تولید اولیه مسببان از بیشتري دخالت یا کمک بدون محصوال این که است این سیستم این ي مشخصه. کند می مشتق اي تازه محصول

  .شوند

مترجم: همان طور که نویسنده بعداً اشاره کرده، بنظر می رسد در این جا هم اشاره به برده هاي سیاه پوست ي دارد که در راه امریکا به  ١٧

  دریا انداخته شدند.
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به یک زیست شناسی نژادي با ظهور  وضعی را در نظر بگیرید که گذار از فلسفه یا یک تاریخ طبیعی  

شبه علم چیزي همراه و مطلب رسان آن شود که ما اکنون آن را علم مغز می شناسیم و این که انقالب کانتی در 

اخالقیات، زیباشناسی، و تئوري هاي سیاسی و تئوري هاي ذهنی بطور سرنوشت ساز و مرگ آوري ممزوج با و 

فلسفی نژادي اي شود که تفاوت را تسلیم قدرت حاکمیتی می کند که هم  توان داده شده توسط نوآوري مفهوم

تخلیص شده (در حصول یک هدف واحد مسببی آغازین، و یک انگیزه ي تک تولیدي) و هم متفرق شده (که 

در آن، هدف همان طور که هست، بعنوان موهبت ذهنی تکرار و تکثیر شده) است. این وضع را در حالی در نظر 

که بخاطر داشته باشد که انقالب در نظریه ها و تکنیک هاي محاسبه اي (بخصوص محاسبه ي احتمال بگیرید 

اثرات دوجانبه ي متفرق  [نفع و ضرر و تعیین موقعیت در دریانوردي که بشدت به گذار از تجارت گرائی به 

خارجیت هائی که  شدن قدرت حاکمیت و بهبود بخشیدن به انباشتگی شخصی و مفهوم سازي و حذف تنظیمی

 (Charles Babbage)کاپیتالیسم می خوانیم، کمک کرد) که در اواسط قرن نوزدهم با کارهاي چارلز ببیج  ]ما 

شروع به ظهور کرد و در اواسط قرن بیستم مستقیماً با کارهاي الن تورینگ، و نوربرت واینر، و دیگران شکل 

آغاز و بازگشت جنبش اجتماعی انقالبی آوارگان افریقائی و عملی و کارآئی بیشتري گرفت، تقریباً مصادف با 

روش هاي تازه ي درك و فهمی (و انتشار جهانی آنها) شد که چنین جنبشی بازتاب آن بود و به شکل گیري آن 

کمک کرد. آرزوي مطالعه ي شورش سیاه پوست ان که رد پایشان در و به مثابه پخش عنصر صوتی در ادبیات و 

مانده اکنون غیر قابل جدا کردن از بررسی تاریخ تأثیر دو جانبه ي محاسبه، جانشینی، و لغو برده موسیقی بجا 

داري است. این مصادف شدن خودش را در سخنان آتشین، مغشوش کننده، و خاموش شده در حاشیه ي هر 

 Philo of)کندریه چیزي اشکار می کند که قرار است تقدس را از کفرگوئی جدا کند. فوکو، از قول فیلوي اس

Alexandria) را بازگو می کند، که خودش را وقف خواندن، مراقبه ي التیام  "جامعه ي ریاضت کشی"، یک

، ضیافت) کرده agapeدهنده، دعا خوانی فردي و جمعی، و گردهم آئی براي میهمانی معنوي (عشق الهی = 

او سپس نشان  "دلواپسی نسبت به خود دارند. ریشه در"است. فوکو استدالل می کند که، چنین آداب مشترکی، 

دانشی در نهایت و کامالٌ به عنوان نمونه در تکنیک هاي  -مراقبتی به خود  -می دهد که چگونه حرکت از خود 

به زبان آوردنی معرفی می شود که در ابتدا در خدمت نفس زدائی زاهدانه بکار گرفته شده و بعداً، با پیشرفت 

یم روشی از تصوري از خویشتن که همراه کننده ي الزامی چیزي است که انجال علوم انسانی، تسل

می خواند. بیان 12 "شاخه شاخه و دموکراتیزه شدن حاکمیت"آن را  )Angela Mitropoulos(میتروپولوس

کمتر شایعتري که من در نظر دارم مورد مطالعه قرار دهم، سمپوزیومی که دلم می خواهد در آن شرکت کنم، 

انه گزار تخصیص دانش و مراقبت از نهاد، و در گوشت و پوست است، و نه در تن تقسیم شده ي نفس یا نش
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. پردازد می خواهی – خود  ِجانشینی –سلطان، در و بر خالف وحشت و محرومیتی که به حرفه ي طوالنی خود 

پوست سوخته با صداي  وقتی گفتار غرق شده به موسیقی آتشینی تبدیل می شود، با مومیائی شدن گوشت و

  خوشبوي خطبه اي لگام گسیخته، جایگزین دیگري اعالم می شود. 

  

2  

دسته  18 از طریق غوغاي کثرت مسببین آغازین، که با صدائی شبیه به افراط کاري ِ ریشه مانند (ریزوماتیک)

ج و مرج کودك بر نوازندگان چهارنفره در کار خودشان بگوش می رسد، یا شبیه به اثري که سر و صداي پر هر

سخن گفتن می گذارد، یا شبیه به گام تحولی پرارزش، و دوست داشتنی نهادي که تأثیر و تأثر هنر و ذکاوت را 

به عنوان نمونه معرفی می کند، سعادتش از زخمی بودنش جدائی ناپذیر است، هر دو تازه، بی جانگی مدفون 

نوشته ي ام. نوربه سی فیلیپ  19 افراطی فقر: کتاب زانگ!شده در سعادتی جاودانی، در طرز برخورد نظریه اي 

(M. NourbeSe Phillip’s Zong!)   و کًال تاریخ سیاهان که دریاست، آن طور که دِرِك والکات)Derek 

Walcott  بطور کاملی بیان نکرد)، مدارك نزول و مخالفت، تجارب عروج و موافقت، به مثابه ظهور پیش بینانه

برقراري یک وضعیت اضطراري تحت البحري در جریان که قدرت حاکمیت متفرق شده (مدیري بعد از واقعیت 

که جمالتش مهار شده تا خشونت هاي سعادت خرد شده، لذت شکسته شده را اداره کند)، که تجارت را شروع 

آن چیزي مشخص  کرده بود، بطور پی در پی اي مقرر کرد تا اعالن کند. چیزي که آنها از صدماتشان می دانند در

 است که آنها در دعاي خیرشان می دانند. 

سکوت و پرحرفی وجود دارد که کتاب بسیار روشنگرانه، جمع آوري شده و  یک تأثیر متقابل یاغیانه اي بین

، آن را (Specters of the Atlantic)، به نام اشباح آتالنتیک (Ian Baucom)آرشیو ویژه ي یان بوکام 

ه نفر (مستند سازي تعداد همیش 143یا  132بازپخش می کند. در این کتاب، بارِ خسته، و الهام بخش کشتی زانگ 

تغییر پیدا می کند مثل این که اصراري در عالمت گزاري به حساب نیامدنی وجود دارد) به دریا ریخته شدند که 

رد پاهایشان در محفظه ي زبان رسمی و مدارك نهادهاي حکومتی و مالی اي مدفونند که دستور ناپدید شدنشان 

                                                           
یک مفهوم فلسفی است که توسط ژیل دولوژ و فلیکس گواتاري در پروژه ي کاپیتالیسم و اسکیزوفرنی (سالهاي  Rhizomaticمترجم: * ١٨

که بر پایه ي ریشه هاي زیرزمینی (ریزوم) اي اتخاذ می خواند،  "تصور فکر ") بسط داده شده است. چیزي است که دولوژ آن را  1980-1972

 شده است، که تکثیر را درك می کنند. در نظر داریم که این کتاب را با کمک تعدادي از دوستان در آینده ي نزدیکی به فارسی ترجمه کنیم. 
  

نفر افریقائی  150انش دستور داد تا تعداد حدود ،صاحب کشتی اي به نام زانگ که حامل برده ها بود به کاپیت1781مترجم: در نوامبر سال  ١٩

 2008برده گرفته شده را با غرق کردنشان در دریا به قتل برسانند تا این که او بتواند حق بیمه ي آنها را دریافت کند. کتاب زانگ در سال 

  توسط ام. نوربه سی فیلیپ در این مورد منتشر شده است.
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 بین کردن، زندگی چنین هم و تفکر،. دندکر تصویب مجدداً  را فراظهورش و ظهورش که کسانی –را داده اند

 شنیده مورد یک سکوت چیزها، کردن ساکت تنها نه: دارد ادامه زبانها تمامی در اسناد، سایر در پرحرفی و سکوت

به تناوبات پائین سپرده شده، ازموج مخل و ذره ي برخورد کننده ي عالج  که شده خفه درخواست یک نشده،

می تواند مشاهده گر آن باشد؛ و نه تنها آن اثر دیگري که دائماً کاپیتالیسم نوپا و در ناپذیري جائی که هیچ کس ن

مشغول بودن "حال مرگ واستعمار تولید می کند، پرحرفی الینقطع حکومت، مقررات و چیزي که باکوم آن را 

تباهاً آنها را مثابه می خواند: اما هم چنین سکوت و پرحرفی آهنگ، که می دانیم که متفکرانی اش "فوق العاده

جائی که من تحت  "طیف،"سبکی غیرقابل تحمل تشخیص داده اند؛ اما هم چنین زندگی تلخ، و شیرین زبان در 

آغاز می کنم. او بین سکوت و پرحرفی حرکت می کند، جائی که مجموعه ي قطعاتی (دستگاهی)  20 حفاظت پسرم

ت در بازي کنار می گذارند در مقابله با ابتکار برخورد دائمی که بالغین معموالً براي مجبور کردن کودکان به شرک

و دنیل  (Al Green)اي که باید آماده ي آن باشی، از هم پاشیده می شوند، همان طوري که ال گیرین 

می گویند. غافلگیري زیرکانه ي الف ب پ ي بچگانه (با، دس، فی، ها . . . که با  (Daniel Goldman)گلدمن

  نواهاي قدیمی خوانده می شود) یا نام گزاري دیر شده ي یک دایناسور (پروتوسري آل باکس  ریتم و ملودي
21protocerealbox که استخوانهایش در روخوانی مخالف مقررات صبحانه کشف می شوند) را باید بشنوي ،

بینم! مدرسه رو تا باور کنی. اما آن تحمیالت (چند سالته؟ براي بابا نوئل حاضري؟ زورت زیاده؟ عضالتتو ب

دوست داري؟) تنها سناریوها نیستند، بدون همه ي آنها نمی توان به همین سادگی کار کرد. هر دوستت دارمی 

که باز می گردد گنجی است وقتی که هر هدیه ي بی شرحی با یک از دست دادن غیرقابل تصوري مناسبت دار 

ا می شود قبول کرد، اگر به علت آن چیزي نباشد که شده و وقتی که هدیه را اغلب مشکل می توان قبول کرد، ی

، وقتی به رابین بلیسر (Charles Bernstein)از قبل با اشعار به شما داده شده است، که چارلز برنشتاین 

(Robin Blaser)  می خواند. لورنزو هر روز وقتی  "گل هاي تفکر رابطه ي شرطی شده"فکر می کرد، آن را

 گر براي چیزي که هرگز نداشته ام سوکواري نکنم یک دسته گل تازه به من می دهد.که یاد می گیرم تا دی

--------------  

  

                                                           
  مترجم: بنظر می رسد که نویسنده اشاره به رفتار اوتیستیک پسرش لورنزو دارد.   ٢٠

 

ري آل) و باکس به معنی جعبه مترجم: ترکیب کودکانه اي از سه کلمه ي پروتو به معنی پیش، صبحانه ي شایع ساخته شده از غالت (س   ٢١

 (پیش جعبه ي سري آل).
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این است که کجا مدرسه  "اختالل طیف آتیسمی"یکی از مشکالت عمده ي مراقبت از کودك مبتال به   

برود. و اگر تو در مورد مدرسه آنقدر مشکل پسندي که به آن باور نداري حتی اگر به حدي به آن عالقه داري 

ا ترك کنی، اگر تو آنقدر متعهد به حراست از عجیب و زیبا هستی که عدم اعتمادت که هرگز نمی خواهی آن ر

به معمولی آنقدر دو چندان تا یک سطح شدیدي شده که می تواند واقعاً پا به پا باامیالت براي این که فرزندت 

لی بوده باشد زندگی خوبی داشته باشد، پیش برود، پس الزام کلی (مدرسه اي) دیگر، که ممکن است یک اصو

که تو همیشه سعی می کردي طبق آن زندگی کنی، حاال عینی و مطلق می شود. براي تو الزام آور خواهد بود تا 

به کالس اول برگردي، حداقل هر سه شنبه صبح، تا بازي کرده و کثیف شده و نقاشی کرده و حوضچه ي پرندگان 

من حرف زدن با کودکان دیگر را براي همدیگر در  درست کنی و در باره ي پرنسس ها صحبت کنی. لورنزو و

بیشه زار، جائی که آن همه گل می رویند، آسان می کنیم. سه شنبه بعد از ظهر من با کودکان بزرگتر به مدرسه 

می روم، که غالباً عالقه شان به آن گلها برخالف طینت آموزشی شان است، در جائی که به توجه منتقدانه و 

و پرحرفی در نوع کامالً متفاوتی از مصلحت آماده سازي اخم می شود. بعد از ظهر سعی می  خالقانه ي سکوت

بخوانیم! به این معنی که ما دور هم جمع می شویم تا تصمیم بگیریم چگونه دور هم جمع شویم تا  Zongکنیم 

 هیچ کنم نمی فکر من –تصمیم بگیریم چگونه این کتاب بخوانیم. در این جا یک اقدام اشتراکی پیاده می شود 

 غوطه کند، می نجوا شود، می پژمرده شده، پژمرده – فیلیپ یادبود گل سبد. بکند را کار این تنهائی به بتواند کس

شده، اثري است از طیفی از سرهم بندي ها که به عنوان زیبائی  تزئین شده، عوض فضایش شده، آواره شده، ور

زمینه ي شرطی شده که کمک دو جانبه اي را فرا می خواند که الزم  در معرض تماشا گذاشته شده، تشدید یک

  هم دارد.

شیرینی درست  (Julian)در وقت گردهم آئی پنج شنبه ها، لورنزواعالن کرد که وقتی که او براي جولیان   

کرده) می کند (که من نمی دانستم که او هرگز چنین کاري کرده، چون که من فکر می کنم او هرگز چنین کاري ن

او با آجرها، و چوب و برف این کار را می کند. او به سلطان نا اصیل کمدي تبدیل شده است. وقتی خندیدن 

(شهري در  (Bethany)همه تمام شد جوك گفتن هاي دیگر شروع شدند. آیا هرگز دیده اي که اهل شهر بتانی 

ه یک کریستوفري دیشتوفري اي را بخورد؟ ایاالت اکالهماي امریکا) بتانی دیگري را بخورد؟ هرگز دیده اي ک

گرد هم آئی به گروه هائی از قواره هاي مهیج، و دلپذیر تقسیم می شود که با شیر شکالت بیشتر بیرون رانده 

در کاروالیناي شمالی به رودخانه ي رودخانه ها تبدیل شد  (Orchard Hill)شدند. دبیرستان اورچارد هیل 

ژي، زور، انتزاع محلی). آن وقت براي من وقت آن شد که به مدرسه اي واقعی بروم (برنامه ي آموزشی سانتریفو

و براي آنها وقت آن که به سورتمه بازي بروند. من آرزو دارم کالسم در مدرسه اي سورئال باشد. این چیزي 

ه فیلیپ فاش است که من سعی در آن دارم. اما من خیلی سخنرانی می کنم، که با روح مقدسی رانده می شوند ک
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می کند. تنها راهی که من می توانم صدایم در نیاید این است که به شیکاگو بروم. اما من هنوز هم هفته ي پیش 

نرفته ام لذا شاگردان بیچاره ام باید مرا تحمل کند، با نشستن دور میز، در حالی که من خودم را بار دیگر تکرار 

ري باشند و به این امید که تفاوت اهمیت داشته باشد. سپس در نومیدي، می کنم، به امید این که حرفهایم طور دیگ

گفتم، که موضوع مهم در باره ي این کالس این است که من می خواهم در یک گروه باشم، ترجیحاً این گروه، 

بارت در یک ع )Baraka(22 با اشاره به سخنرانان، با گوش دادن به اولین اصالح آن /ها که باعث می شود باراکا 

، در استکهلم، با وینتون 60و آنها در دهه ي  Miles( 23 (بمب اتم و چاقوي ضامن دار را بکار گیرد، مایلز 

)Wynton(، 24  بجاي رِد)Red(، 25 بجاي فیلی جو  26 جیمی)Philly Joe(  27  یک تعمیق سرعت یافته ي .

"All Blues"  28 ده که ماشین هاي آینده همه چیز را منفجر خواهند کرد، وجود دارد که طی چند سال معدود آین

برگشتیم، نصب  )The Buzzard Song (29 "آهنگ بازارد"سریعتر و غیرمنصفانه تر خواهد شد. از آنجا ما به 

شیپورهاي مرتب شده میزان هاي موسیقی را در داخل اطاقی با  Gil Evans(  30(کردنی توسط جیل اوانس 

خوبه، او آنقدر آدم جالبیه که می تواند در هر "گفت،  )Abram(31 اي متحرك دنبال می کنند. آبرام دیواره

  "موقعیتی راهش رو پیدا کنه.

   

در یکدچیدمان طوالنی از حلقه هاي نامعلوم، شرائط و تأثیرات اجتماعی بی رحمانه و سربلندي وجود   

زي لذت ببري که تو راپایمال می کند؛ لذت بردن چی از تا –دارند. آنها آنقدر پیش می روند تا تو متوقف شوي 

ن و سهل تر بود. من سعی می کنم در باره ي حوزه از وحشت شکست و چیزي که آوردنش هم هیچ بود غیرممک

هاي مشتبه کردن + نواحی فاجعه + زمینه ي احساسی و جوّ و زیبائی وحشتناك آن ها صحبت کنم. این ها یکی 

                                                           
است که بعنوان جنگجوي غیر قابل پیش بینی در  Mortal Kombatمترجم: باراکا یک شخصیت ساختگی در بازي سریالی کامپیوتري  ٢٢

  مپراتور شائو خان است.خدمت ا

  . 60مترجم: مایلز دیویس، موسیقیدان جاز دهه ي  ٢٣

  ترومپت نواز، آهنگ ساز، استاد، و کارگردان هنري موسیقی جاز. Wynton Learson Marsalistمترجم: وینتون لیرسون مارسالیست  ٢٤

  

  گزاران جاز گوش کرده و آنها را مطالعه کرد.جائی است که در آن می توان به موسیقی بنیان Red Hot Archiveمترجم:  ٢٥

   مترجم: جیمز اسکار اسمیت موسیقیدان جاز معروف امریکائی.٢٦

  مترجم: جوزف رودالف جونز ملقب به فیلی جو، طبل نواز جاز از فیالدلفیا. ٢٧

  
  ان امریکاست. اصالح بلو را برای احساس غم نیز بکار می برند. مترجم: موسیقی جاز مایلز دیویس. بلو موسیقی معموالً غم انگیز جاز سیاه پوست ٢٨

  گوش کنید.  YouTubeمترجم: آهنگ معروفی که می توانید آن را در  ٢٩

  

  مترجم: موسیقیدان جاز کانادائی. ٣٠

   ر لندن مشغول بود.مترجم: آبرام ویبسون ترومپت نواز و خواننده و معلم موسیقی جاز امریکائی که بیشتر د ٣١
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هستند اما در واقع نزدیک به یکدیگر و بطوري ناپیوستنی از هم دورند، با بعضی داستانهاي درونی اي بهم متصلند 

ا فرار می کنیم، به طریقی که مردم از پارك خرد شده اي فرار می کنند وقتی که جزیره یک کشتی که ما از آنه

شکسته ي در حال غرقی باشد. پناهگاه فرو ریخته یک محفظه و یک آزمایشگاه زبان است. نیم مدرسه از نیم 

وانه می رسد. دژ استثنائی و دیگر که فرار می کند دور می افتند. کمک به فرم هلیکوپتر آتشبار مداوم مردي دی

مهاجم متحرك مستعمره نشینان. اهمال تهاجمی، و معلق آموزشیار. او می گوید که انواع دائمی حواس پرت 

شدنها با تشریک مساعی را غیر ممکن می سازد و داستان دیگر دوباره بخاك سپرده شده، بتون بجاي آب گرفته 

 ي فاجعه همان، –شده باید مختل شده باشد اما اختالل پیاپی است شده است. برنامه اي که بطور پیاپی مختل 

 گزارشات بصورت گاهی، از هر اش شاعرانه - اجتماعی و موزیکی، – اجتماعی بینی پیش که اي شده بزرگ

رکوبی، به آن نظري اجمالی می شود. کسی باید تصور کند که، و ما چگونه براي یک زندگی س از شده سرکوب

عفن زندگی می کنیم و می میریم. شمار کشته شدگان تجارت برده ها امروز شوك دیگري متحمل بویناك و مت

می شود و هنوز هم ما نمی توانیم کامالً درگیر شویم، همیشه کمی رد شده و به جاي دیگر محول شده، کمی 

حل کنیم، به این معنی که در باید ببینیم که آیا ما خواهیم راهی پیدا کنیم که این مسئله را  1:15تنها. در ساعت 

باره اش حرف بزنیم. وارد شدن به، یعنی بیان از طریق، وقاحت شعر، که مثل این است که در باره ي پسر کوچکی 

. مشکلی که ما چگونه این شعر 32فکر کنی که در یک صومعه ي مجلل، جدا شده، به طبقه ي باال برده شده است

شده است. اکنون، ما این شعر را چگونه بخوانیم؟ این، هم، چیزي است که را می توانیم بخوانیم اکنون مضاعف 

زانگ! در باره ي آن است، که ادعاي فاجعه کرده است. و بعالوه: ما چگونه می توانیم همه ي دنیا را براي چیزي 

  که از قبل در فاجعه نگهداشته شده بود به ویرانی بکشیم.

   

شعر ریتمی است که چیزي را می شکند تا بگوید که ریتم را شکسته، نصبی در زندگی بعد از مرگ جائی   

ماشینی که از که اطالعات شکل سکوت ها را بخودش می گیرد، صوتی که از سؤاالت ِ پیش آمده ساخته شده، 

چیزي ساخته شده که وقتی پیش آمد که ما محرمانه با هم در مالء عام بودیم. فاجعه را با فاجعه ي بزم بدمنظري 

 33 مشتبه می سازد، در یک وقاحت اعتراض؛ نادیده ها را نمی داند، شبیه به آن نمی داند، نمایش هاي جولیانی

فرمی از حیات را فرض می گیرد که غوطه وریش را بازنمود آن وراي معنی می روند، در رمزگزاري اجتماعی، 

اي وجود دارد که برخالف اصالح کند. اما بازنمود نمی کند. بیشتر و کمتر از بازنمودها. سوداي خام بخیه نزده می

رود تا جاي زخمی (اسکاري) بجا گذارد. چیز تازه اسکار است. مشکل است به چیزي نگاه کرد وقتی که نمی می

                                                           
  ح کشیشان کاتولیک در سوء استفاده ي جنسی از پسرانی است که در کلیسا بخدمت مشغول بودند.*مترجم: اشاره به افتضا ٣٢
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 ), Scenes ofدر صحنه هاي استیال )Saidiya Hartman (34 انی سرت را برگردانی. سعیدیه هارتمن تو

Subjection)  بدنه ي اجتماعی است که از طریق به رسمیت "عضویت دوباره ي "می گوید جبران خسارت ِ

که آیا جبران خسارت موهن . من نمی دانم "شناختن و بیان انهدام، اسارت و به بردگی کشیدن اتفاق می افتد . . .

است؛ فقط هم ریشه ایش را با حکومت می دانم. حیات اجتماعی شعر برخالف گرامري تقال می کند که در 

جستجوي سرپیچی از زوال و دلواپس دیگران بودن به نام معادل خویشتنداري است که، به هر حال، می دانی که 

ی موردي داشته باشی. بعضی افراد براي این ناممکنی کوشش نمی توانی داشته باشی چون که می دانی نمی توان

می کنند، بجاي این که به فرسودگی اي اقرار کنند که هستند و دارند، گویا این یا تنها دنیاست یا دنیاي واقعی 

است. جشن به رمز در آورده شده ي رمزگزاري در حال وقوع تحلیلی از دنیاي سورئالی در این دنیا است. در 

ي هویت فرهنگی نیست و در باره ي سرچشمه نیست؛ بلکه این نوآوري درهم گسیخته اي از یکی و گریز  باره

  داوطلبانه از دیگري است. 

   

س پکمونیسم چگونه بد خلق شدن تو با خوشی است. صبح بخیر گفتن فاجعه ي تازه ي بلوار ماست.   

ي. من در و حاال تو یک مأمور وصول هستی. تو یک وکیل الزم دارتو از چیزي دست برداشتی که هرگز نداشتی 

ا یک سردرگمی صبح به خیر می گویم. او می گوید، صبح بخیر، حالت چطوره؟ خوبه. تو چطوري؟ خوب. م

    13قبیحانه در باره ي خودمان احساس خوبی داریم.

     

ي ثابت قدم نمی تواند حساب چنین فرسایشی فاجعه، فقدان و غیاب محاسبه اي واقع گرایانه است. واقعیت گرا 

را بکند. کوششها براي چنین محاسبه اي در گستاخی هایشان بی پروا هستند مگر هر چیزي که این محاسبه در 

مقیاسی بی حساب باال و پائین می برد. تخصیص دادن ارزش خاص به غیرقابل محاسبه نوعی وحشت است. در 

قاً همان معرفی نمونه ي ارزش است. به حساب نیامدنی همان چیزي است که همان حال، به حساب نیامدنی دقی

 (Arendt)من فکر می کنم مقصودم از نوآوري است. شما می توانید در باره ي آن در رابطه با برداشت آرندت 

ري هارتمن فکر کنید، اما فقط با تعلیق حذفیات بی رحمانه ي آرندت. این رمزگزا (natality)از میزان زاد و ولد 

است. منطق غرامت عوامانه است. جداناشدنیش از بازنمود که به عنوان چیزي قبول شده، که فرض شده رخنه 

است. براي کلیت بخشیدن، تو گوئی هرگز نمی توان به این کلیت رسید، گویا  اي در آن است، تمامیتی ساختاري

همان مسبب آغازین است، گویا هرگز چیزي چنین تسکینی خشونت مطلقی نیست، گویاتسکین ساکن است، گویا

                                                           
  ح کشیشان کاتولیک در سوء استفاده ي جنسی از پسرانی است که در کلیسا بخدمت مشغول بودند.*مترجم: اشاره به افتضا ٣٤
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هرگز  (synecdoche)غیر از بیش و کمی از خودش بوده، گویا منطق ساده ي اشاره (ذکر جزء به مقصود کل) 

جائی که چیزهائی که در زمان حال گرد هم آمده  35 براي مجموعه ي متحرك کافی بوده (صورت فلکی بنجامین

ک ابزار اکتشافی براي وکال و منشی هاي منتقد ادبیشان است، که هیچ درك اند)، یک رفتار خشونت آمیز است. ی

 که کلیسا است. )Selassie( 37 مکمل است مانند سالسی )Jetzstein(36 زمانی ندارند. در همین حال، جتستاین 

   

گردانی تعهد به اصالح چگونگی روگردانی از بازنمود وحشت منطق بازنمودي را دو چندان می کند. رو  

اعماق باقی می  از زندگی مداوم بعد از مرگ مان فقط ندرتاً می تواند گرامري فرسوده را تکرار کند. حادثه، در

جلیشان، بیان کنیم. این ا ایستاده ایم، تا آنها، به صورت تماند. بازمانده هاي اتفاقات عمیق بوده و ما در مقابل آنه

روعش تمرد شخرده ریزه ها یک معما هستند، ماشینی تازه براي به حساب نیامدنی، که بَعدي است، که از مکان 

یچ اتفاقی کرده است. من این را تقریبا در یک رؤیا بخاطر آوردم، جائی که ما فقط مشغول صحبت بودیم، و ه

ی توانم جلوي اد، و سپس فراتر رفت، تا همین االن، که دست هاي تو، و نور در لبه ي نسیم. من اصالً نمنیافت

 کنیم حفظ ار هستیم چه آن تا –خودم را بگیرم که احساس کنم که این همان چیزي است که از ما انتظار می رود 

 شود می رظاه دادن دست از بصورت وقات،ا اکثر الجلش، ضرب که دهیم، انجام توانیم می توسعه با کاري چه و

  . شود یم ظاهر بیشتر اکثراً کنی تحملش اگربتوانی). شود می ظاهر العجل، ضرب یک بصورت اوقات، اکثر که(

یک دگرگونی دوجانبه اي وجود دارد که وقتی پیش می آید که شی ء  درگیر است، یک مکمل دوجانبه  

کند، یعنی که همیشه بصورت گذار از یا گذشته از یا در عقب ماهیت  که صحنه هاي فانتزي اصالح را مضرس می

آن یا پیام آن فاش می شود. اما چه می شود اگر پیام توسط تولید دائم رمز جانشین شود، که زندگی اجتماعی 

ماست و چیزي است که زندگی اجتماعی ما قصد حفاظتش را دارد؟ چه می شود اگر آن چه که ما در باره اش 

روال سکوت صحبت کردیم تحت روال فضا مورد بحث قرار گیرد؟ یا، در سند متفاوتی، هوا؟ یا آب؟ اگر  تحت

با چیزي دیگري در دنیا بودیم چه می شد؟ چه معنی اي دارد اگر در نظر بگیریم که رابطه ي بین خواننده، شعر، 

استدعا، یک هشدار به فرم دنیائی  و تاریخ فضائی است، رابطه اي خاص، عجز و البه ي آتالنتیک شمالی، یک

                                                           
ها صور فلکی بی انتها هستند،  ایده"ام تراژیک می نویسد مترجم: والتر بنجامین فیلسوف و نظریه پرداز انتقادي اوائل قرن بیستم . در کتاب در ٣٥

ده و همزمان و به موجب این که عناصر بصورت نقطه در این صور افالکی دیده می شوند، پدیده ها به قسمت هاي جزء تري تقسیم ش

  ."بازخرید شده اند

  مترجم: یکی از لوتران هاي اولیه. ٣٦

نن است که مسیحی اورتودوکس بود و لقب هایل سالسی امپراتور خودخوانده ي اتیوپی رادر روز تاجگزاري مترجم: احتماالً اشاره به تفار مکو ٣٧

به خودش داد.  این لقب به معنی قدرت تثلیث (سه گانگی همزمان پدر، پسر، و روح القدس عیسی ) است. پرچم اتیوپی هم شیري است که 

  عیسی است.یک صلیب به دست گرفته، که نماد مرگ و رستاخیز 
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 به کنیم، بیان نگري آینده مثابه به را آوردن زبان به زمان –که پذیراي مقاومت به محصور سازي است؟ اگر فضا 

مثابه فرافکنی بگوئیم، چی؟ یک انتقال دو جانبه اي وجود دارد که وقتی پیش می آید که شعر درگیر است، یک 

رابه پس می برد، این نزول اشاره کننده به سوي طبقه ي گالري یا آتش یا گل و گیاه  گمراهی دو طرفه اي که راه

 یا میهمانی، یا دسته گل.

مسبب اصیل دارد، و از طرف دیگر،  منطق ترمی و تاوان، از یک طرف، ریشه در برداشتهائی از تمامیت  

بطه با اعتبار و تصور فکر می کند اما من به این امر در را (Baucom)ریشه در هم ارزي انتزاع/کل دارد. بوکام 

شک دارم که این امر واقعاً جزء الیتجزائی از نوع عجیبی از تجربه گرائی نباشد. رابطه ي بین منطق غرامت پردازي  

و منطق بازنمودي مجدد چیست؟ و این رابطه چه ربطی با گفتن حقیقت، یا داستان، یا حقیقت کل، یا حقیقت 

هی براي برپا کردن کلیت دارد؟ قوس هنجاري ِ صیرورت (به یک سوژه، به یک شهروند) بخشی گوئی به عنوان را

از این منطق است. اگر سیاست رادیکالی در مورد نوآوري وجود داشت که شرط امکانش حافظه است، که ترجمه 

دن! هیچ رستاخیزي. نشده باقی مانده، که مقاومتش، به نوبه خود، باعث امکان نوآوري می شد، چی؟ احیاء نکر

تازه اش کن، آن طور که رسم بود بگویند، طوري که اشارت (اندکسیکال) یک اثر باشد، یک تکنیک، طوري که 

ثبت کردن بخشی از یک انگیزه ي تجربی باشد. آرشیو یک جمع آوري است. جمع آوري یک تصویري از فاجعه 

این باور داشته باشی. این یک شور و اشتیاق است. است. اما من فقط می خواهم تو لذت ببري و می خواهم به 

این چیز تازه اي است و مقدار زیادي از آنهم فقط مربوط به کوشش براي یافتن چگونگی بیان یک موضوع است. 

نه این که (یا نه فقط) یک خواندن را چگونه ارائه داد، یا حتی یک تعبیر را، بلکه کارآئی یک متن را، در مواجهه 

بل فهم بودنش، مثل این که شخص مجبور شده/حق ویژه اي به او داده شده که به دنیاي دیگري دست با غیرقا

یابی پیدا کند جائی که بازنمودي و غیرقابل بازنمو ربطی ندارند، طوري که واکنش به ترورها وفرصت هاي 

وا و اخالقاً مسئوالنه، وحشت تاریخی در باره ي محاسبه نبودند، به بازسازي مقید نبودند، حتی از طریقی بی پر

  هاي حدس زدن، جائی که مادیت هاي تازه ي خیال پردازي از قبل در طرف دیگر منطق هم ارزي قرار دارند.

تکه تکه شدن نیز در باره ي بیشتري است، آغازي از زندگی اجتماعی داخل ِ کار، شکاف دادنی از این   

با هر محو کردنی، با هر لغزیدن از نوتی به نوت   . منطق مکملدرونی توسط بیرونی اي که آن را تحقق می بخشد

دیگر، با هر نیروي گشتاور آوائی، هر پیچش پهبادي،هر گردش سیالب حفظ شده اي شروع می شود. من در نظر 

دارم به الزام چند صدائی بپردازم. من نمی خواهم هیچ چیزي را بازنمود کنم و نمی خواهم هیچ چیزي را اصالح 

م اما می خواهم بیشتر در این جا باشم، به روشی دیگر. من فکر می کنم، در پایان، زانگ! به این طریق کار می کن

کند اما اگر نمی کند من می خواهم به این طریق کار کند. من می خواهم این گونه بکارش بگیرم، در حافظه اي 

قوع بیشتر و کمتر از بازنمودي. زانگ! در باره رمزگزاري شده، بصورت تاریخ بدون اصالح، مثل اتفاق در حال و
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ي چیزي است که هنوز اتفاق نیافتاده. یک پل است، مثل این که بگوئیم شاهدي، به خلسه و کل قبل. درامر 

غیرقابل تقلیلی حرکت می کند، رابطه ي چند خطی بین مدرك و خیال، جائی که قوانین زمان و تاریخ، فیزیک و 

ر قلب ماهیت، دوباره سازي شده اند. کسانی که مجبور به سکوت شده اند به و با سخنرانی بیوشیمی، معلق شده د

داده شده اند، در رمز، که پیغامش، در نهایت، این است که سخن وجود دارد، که سخن وجود خواهد داشت، که 

) در بی مادیتی غیرقابل قاطعانه گفتن افراطی (اعالم کردن، غیب گفتن، پیش گفتار، به عنوان نمونه معرفی کردن

تقلیل آن ارائه داده می شود. هیچ شهروند تجارتی، هیچ سوژه ي متعالی، هیچ نفس عصبی نمونه اي به این اندازه 

اهمیت ندارد: سرپیچی از حکومت توسط آنهائی که براي زندگی اي مقدر شده اند تا پرتاب شوند، بیرون انداخته 

د، براي شوق و ذوقشان نادیده گرفته شده اند، که مجبورند یاد بگیرند دنبالشان شوند، از عرشه بیرون انداخته شون

باشند و از بیرون انداختنشان افتخار کنند، آن چه بر سرشان می آید، که دائماً با آنها مواجه می شوند، همیشه در 

غوطه ور شده، نوشته ي  جلویشان، بارها و بارها از مدتها از گذشته اي دور، به عنوان ثبت خارج، رمزگزاري

رنگ پریده اي که نمی تواند رنگ پریده شود، صداي کسانی را بهم می پیوندد که بصدا در آورده شده اند، در 

یک رفتار خشن مطلق آب، گوشت و پوست هائی که در این جا و در این وقت با ما صحبت می کنند، در 

  ضدتکنیکی، ضدپرورشی، تشدید ماکروفونیک به نامعلوم.

   

  

وقتی ما خود را در زانگ! غوطه ور می کنیم، خودمان را در تحلیل وحشتناك گوشت و پوست می   

 شده داده اختصاص هستیم، تورینگ ماشین ما آن، شدن انداخته –اندازیم، در زیبائی مربوط به متن آهنگ بیرون 

 همیشگی وضع در دیگر طرف در مانده باقی محاسبه، شکاف در معلق ها، نیامدنی حساب به ي باره در تفکر براي

موافقت ما با نبودن به صورت یک "آن را  (Édouard Gllisant)ارد گلیسانت  ادو که چیزي از مملو ارسال،

ه ي کوارتت، که از آن لغزش تند انگشتان بر روي می خواند، هنوز هم در حرکت، درجنون مشتاقان "موجود تنها

بیرون می آیند تا یک بار دیگر، ما را، به چند گانگی ما، معرفی کنند. که مرا  )Trane( 38 کلیدهاي پیانوي ترین

می اندازد، که به خاطر سرپیچی از مدیریت، مقاومتش در برابر حساب  (Myka)به یاد دختر کوچکی به نام میکا 

لش به گرفتار کردن خودش در وضعی که نمی توانست چکار کند، معروف شده بود. اوهمیشه مراقبانه، کردن، تمای

و مواظبانه، در مقابله با دیگران به خودش اهمیتی نمی داد، آنقدر مفرطانه شایع که مردم نگران مدیر اجرائی و 

ز وقتی که در جلوي یک درخت توخالی اداره کننده اش بودند، که بیش از حد به مسافرت می رفتند. میکا یک رو

                                                           
3 8  
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لورنزو، بیا  "ایستاده بود که سوراخش به اندازه اي بزرگ بود که می توانست داخل آن شود، به پسر من گفت: 

  "بریم، بیا پا به آینده بگذاریم.
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3  

  

می نویسد که فلسفه ي سیاسی هنوز هم با  "آیا حاکمیت هرگز ساختارزدائی می شود؟"کترین ماالبو در کتاب 

مسئله ي حاکمیت سازمان گرفته و در حول آن برپا شده است. اما چه می شود اگر نظریه ي سیاسی اوبژه ي 

اسی نظریه ي حاکمیت بوده و چیزي خودش را فهمیده و آن را بطور مناسبی بحساب آورد؟ اما اگرفلسفه ي سی

غیر از آن نباشد، چی؟ بنظر می رسد که عالقه ي ماالبو به سرنوشت حاکمیت ریشه در فهمش از ناکاملی چیزي 

آن می خواند، که در آن شهروند بصورت چیزي در حدود یک هم  "ساختارشکنی زیست سیاسی"دارد که او 

خالی که ماالبو در راستاي زندگی نمادي قرار می دهد). با اشاعه ي ارزي کلی ظاهر می شود (یک دال انتزاعی و 

قدرت حاکمیت، شهروند، که تسلیم پروتوکل هاي توزیع و تحویل محدود شده، و تأئید شده ي حکومتی، که در 

حق حیاتی (دوباره) شکل گرفته اند که با تنظیم حیات پدیدار می شود، محو بی اساسش را بعنوان فرم شاید و 

اید خودش می پندارد. ماالبو حرکت چنین ظاهر شدنی از تاریخ طبیعی به زیست شناسی را ردیابی کرده، ب

مطابقتش را با گذار از سوژه ي سیاسی به سوژه ي حیاتی مورد توجه قرار می دهد که ممکن است بتوان گفت 

ق طبیعی با غیاب هدفمندي که در توهم زدائی فهرست زیست شناسی شروع شده است، وقتی که مجموعه ي حقای

زیست اي همراه است که کانت باور دارد که مبتنی بر غیاب اصل فرجام شناسی است. کانت ادامه داده تا تقلیل 

 تنظیم را آن ثمربخشی تا –به واقعیت، ابزار، و درون ماندگاري  را با ابداع چنین اصولی قطع کند (bios) شناسی

 گفت بتوان است ممکن کند می مفهومی محصوالت چنین درگیر را خود او هک وقتی و - بگسلد را محدودیتش و

سی است، لذا چیزي را می سیا زیست ساختارشکنی ساختارشکنی شبیه که است شده چیزي درگیر قبل از او که

که معلوم شده زیست سیاسی قدغن  زیست و سیاست ي دوجانبه تأثیر نوعی –پذیرد که حاال تمایل ماالبو است 

ه و این که، به هر حال، منظور ازامر سیاسی این است که کم و بیشی از تنفر شدید ضداجتماعی مرگ آور کرد

احتراز شود. با در نظر گرفتن ابزارهاي خاصی که کانت ابداع و به نام این ساختارشکنی بسیج کرده پیش دستی 

به کانت  (Robert Bernasconi)او از ماالبو جالب توجه است. مفهوم فلسفی نژاد که رابرت برناسکونی 

 bios)( زیستمنتسب می کند حاوي و توجیه کننده ي نیروي تفکیکی، و تکوینی (زوالی)، محدودیت و باروري 

خواهد بود، که اکنون، در احیاء ابداعات کانت، از سیاه بودن جداناشدنی است، که در پرتو و پژواك بی جان 

دگی و مرگ داللت کننده فشرده شده است. وقتی که ما درخواست مبرم کردن بینابینشان در وظیفه ي مضاعف زن

ماالبو در مورد اپی ژنتیک و فنوتیپی را در نظر بگیریم، روند این نوآوري، که هنوز هم ما در آن عادت بد کرده و 

شش ساکن شده ایم، مکث خواهد کرد، حتی اگر تنها کاري که من می توانم اکنون انجام دهم ذکر سرسري کو
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اي است،  (genesis)در جریانی باشد تا فکر شود که رابطه از طریق ارجاع دو جنبه اي پدیده شناسی به تکوینی 

که بصورت نهاد، شی ء یت، و مادیت بوده و داده شده است. مخاطره در این است که در مقابله با تکوینی و 

اري کردن با نوعی از هول و هراس رانده شود که تخریبی، و در بازي نامنظم زندگی و مرگ، مقاومت در برابر ابز

مشغول توجیه آنها بوده و شاید بتوان  "انعطاف پذیري"ممکن است شبیه به چیزي باشد که ماالبو تحت عنوان 

به آن پشت پا زده و  "تخیل در آزادي بی بندوباري آن"گفت که با چیزي مطابقت دارد که کانت تحت عنوان 

د. سوژه ي متعالی، یعنی حاکم، که در و به صورت شهروند تازه اي، با حق حیات متفرق آرزوي مفرط آن را دار

شده، به نفع امنیتی ویژه، در و به صورت نوعی (استعداد ذهنی) فهمیدن بر می گردد، طوري که ممکن است در 

برداشتی که چیزي بر،  نهایت به ما اجازه دهد تا چیزي را تشخیص دهیم که من فکر می کنم به انشاي ماالبو مبنی

، جان تازه اي می دهد. ماالبو وجود ندارد (biopower)غیر از مقاومت زیست شناسی در مقابل نیروي زیستی 

چیزي غیر از ابزاري شدن دوجانبه و،  (bios)به ما اجازه داده و از ما درخواست می کند تا بپرسیم، اگر زیست 

یک  "جبر زیست شناسی"بدون هدف/ هدف ها باشد، چی؟ پس، حتی، مرهونیت در زمینه ي عظیم شیوه هاي 

اشتباه مفهومی است. در عوض، چیزي که ما می توانیم بطور دائمی و متناقضانه، در باره ي آن صحبت کنیم، الزام 

و عدم تعیینی است که زیست شناسی درون ساختار کلی تأثیر دو جانبه ي باروري و محدودیت انجام می دهد؛ 

ن را با تقویت مخرب از قبل داده ي زیست شناسی اي هماهنگ می کنیم، که در و بصورت ساختارشکنی ما خودما

آن، و سرزندگی و درخواستش توسط یک رانش حذف گرایانه بیان شده است؛ ما درگیر نوآوري نا محدود یک 

را با تغییرپذیري مادي  اصل شانسکی می شویم، بالبداهه سازي از طریق تضاد درون ماندگاري و تعالی، خودمان

که در این جا، براي، و بصورت بحساب نیامدنی،  Nبه فرشته ي خاك معرفی می کنیم، نَفَس ضد ضربه اي، از 

  .14می نشیند (راه می رود، می جهد) 

کار ماالبو بار دیگر به ما اجازه داده و از ما می خواهد تا رابطه ي بین حاکمیت و قانون را در نظر بگیریم.   

پیشنهاد  (Robert Cover)اگر ممکن باشد که قانون را از قدرت حاکمیت جدا کرد، آن طور که رابرت کاور 

ماالبو با   15می کند، پس ممکن است قانون را از حاکم جدا کرد، هر کدام به نفع دنیاهاي تازه ي وسوسه انگیزي.

نظر می گیرند که باید تحت مقرراتی در آن فیلسوفانی فرق دارد که زیست شناسی را یک حیطه ي ابزاري در 

اي مشخص شده، که هابس بطور  "وضع طبیعی"آید. آنها ترس دارند که بازي مرگ و زندگی، که به عنوان 

می کند که انسانها بدون نیروي مشترکی زندگی می کردند که همه ي  ]بشرگونه[زمانی "مشهوري آن را به مثابه 

آنها در وضعی هستند که جنگ خوانده می شود؛ و جنگی که مثل  ]زمانی که [آنها را هیبت زده نگه می دارد، 

 "منزوي، ناچیز، کریه، سبع، و کوچک"، زندگی را به صورت "این است که هر انسانی علیه انسان دیگري برخاسته

د تا محدود می کند. چیزي که به همان اندازه ي بیان یک احتیاج مفروض براي نیروي مشترکی اهمیت دار 16
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انسان را هیبت زده نگهدارد مانور بالغتی اي است که هرج و مرج زیست شناسی را به واژه شناسی آمارگرائی 

تسلیم می کند، نوعی سرنخ متعالی که به شخص اجازه می دهد تا در نظر بگیرد که طبیعت چیزي غیر از مقاومت 

ترکی که زیست را در هیبت نگه می دارد پرورش در برابر حاکمیتی نیست که به جریان می اندازد، چه نیروي مش

تنظیمی مناسب، و محصور کننده ي یک ارتش مهاجم باشد چه قانون اخالقی درونی. کانت تا آن جا به تاریخ 

طبیعی متشبث می شود سعی در ساختارشکنی ساختارشکنی زیست سیاسی دارد، تا آنجا که او به حاکمیت در 

 ساختارشکنی یک به ماند، می متعهد تمظیمی –شده ي شهروند جهانی آزاد و خود فرم متفرق شده، و دموکراتیک 

ره، سیاست را از زیست شناسی محافظت باالخ کند، می کار که حدي آن تا که ماند می پایبند اي سیاسی زیست

که غیر کرده، درگیر پیکربندي هاي دوباره ي پیاپی حاکمیت می شود. ایده ي یک تاریخ طبیعی (یا جهانی)، 

رسمی بودن نیرومند و مخرب زیست شناسی را سازمان می دهد، که بصورت داد و ستد دائمی فرض شده تا 

نبود فرم کلی، حاکم متفرق شده را گوشت و پوست داده و دوباره جمع آوري می کند. ماالبو این امر را به این 

لب توجه است که توجه کنیم که نقد یا بنابراین جا "وجه و به صورت یک فرمول بندي کلی اقامه می کند: 

ساختارشکنی حاکمیت بصورت همان نهادي ساختار یافته که سعی در نقدش یا ساختارشکنیش دارد. با متمایز 

کردن دو زندگی و دو تن، فیلسوفان معاصر نظریه ي حاکمیت، یعنی، شکاف بین امر نمادین و زیست شناسی را 

  17"تأئید مجدد می کنند.

 Eric)مادي چگونه تعریف می شود؟ ماالبو با روش فوکو و هم چنین روش اریک سنت نر زندگی ن  

Santner)  که ارنست کانترویچ(Ernest kantrowicz)  آن را به روز کرده، این مفهوم را می رساند که تمایز

پراکنده شده)  بین امرنمادین وامر زیست شناسی (که اول در دو تن سلطان فرض شده وبعد در همه ي شهروندان

چون که به آن ارزش تبادلی داده شده  [با تمایز بین تن و گوشت و پوست (کیفیت زدائی شده، بی ارزش شده، 

، فرضاً از سرزندگی افتاده) مطابقت دارد. او به تأکید آگامبن حصول پیدا می ]و به ارزش تبادلی کاهش داده شده

شده به گونه اي در هر تنی آمیخته شده، بصورت نوعی کند که حیات عریان گوشت و پوست کیفیت زدائی 

جوهر (ماهیت)، که در تن زیست نشاسی سکنی گزیده است. گوشت و پوست محض در داخل اقتصاد نمادي 

است، همان طور که در بیرون آن است. ماهیت الزاماً تحقیر شده، یعنی گوشت و پوست در داخل، در چنبره ي 

ه مرگ آوري زندگی کردن صِرف. گوشت و پوست جاداده نشده است، که داللت بدن است، بصورت تقلیل آن ب

بر نا ممکنی چیزي مثل تحلیل گوشت و پوست دارد که ممکن است به تمایز بین زیست شناسی و نمادي، با بی 

کت ارزش انگاشتن نهاد، بصورت به هم ریزي مستمر همان ایده ي ارزش (نمادي)، که از طریق تقلیل ماده به حر

در می آید، بین دو تن و دو روش زندگی رسوخ می کند. به این معنی که تقلیل به ماده (تن و نهاد) قابل جداشدن 

در باره ي تقلیل عنصر صدا به عنوان مانور بنیادي براي  (Saussure)از تقلیل ماده نیست. براي مثال، سوسور 
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ریدا و الکان این تقلیل را به روش هاي متقاوت تولید یک دانش جهانی از زبان صحبت به میان می آورد؛ د

خودشان حمایت می کنند؛ از طرف دیگر، گواتاري، اصرار دارد که این مادیت قابل تقلیل نیست، و ماالبو برداشت 

اخیر را پاالیش و گسترش داده، انتساب بی ارزشی به چیزي که ارزشش فقط در دلبخواهی تبادل یا دالی کردن 

می کشد. من در نظر دارم که انرژي مادي کردن مجدد برداشت ماالبو از انعطاف پذیري را به  است را به چالش

واقعیت یک تحلیل گوشت و پوست آواره، و غیرشهروندي اي متصل کنم که نه بر غیرارزشی گوشت و پوست 

 Tony)ی موریسون ، در کارهاي تون1987بلکه بر پر ارزش بودن آن مستند شده است. این تحلیل دو بار در سال 

Morrison)  و هورتنس اسپیلر(Hortense Spillers)  به ما داده شده است. آیا در کتاب موریسون تحت

آواره به آوارگان که فروریزي تمایز بین  Baby) (39Suggs ، موعظه ي بیبی ساگز)Beloved(محبوب  عنوان

را که هستند، نهادي که دوست داشته نشده و بی  چیزها و انسان ها را مجسم می کند، فرمان او به آنها تا نهادي

ارزش شده، یک سرمایه گزاري مجدد را دوست بدارند، یا آیا او ناممکنی کیفیت زدائی کردن نهادي را موعظه 

می کند، که داللت ضمنی بر چیزي شبیه به جانشینی رادیکال نیروي سرشتی و فرضی آن دارد؟ حاال ما بطور 

می پردازیم که  (transubstantiation) و قلب ماهیتی (resurrection)تاخیز مجمل به مسائل خاص رس

تحلیلش در تجربه ي خاصی از همگرائی روشن می شود، مثل این است که بگوئیم، در لبه، جائی که در تبادل 

ارزش داده می شود و در خارج از تبادل ارزش داده نمی شود. در عصرساختارشکنی زیست سیاسی حاکمیت، 

کرامت زندگی فقط "نین تجربه اي رادیکالی و جنسیتی شده است. احتماالً بازگوئی ماالبو از بینش دریدا که چ

از طریق تحلیل گوشت و پوست بی ارزشی داده شده  "می تواند فراسوي موجودات زنده ي کنونی بقاء پیدا کند

که ادوارد گلیسانت در پیدایشی  "شیرضایت کاملی به این که یک هستی منفردي نبا"در یک شکل فرسایشی در 

 ‘و  ’تن ‘در می یابد. این همان چیزي است که اسپیلرز در تمایزش بین  40 از نا/محتملی خشونت بار کوچ میانی

 ‘کاملتر شرح داده . . . بین وضعیت هاي سوژه ي به اسارت کشیده شده و آزاد شده. در این مفهوم، قبل از  ’نهاد

رد، آن درجه ي صفري از مفهوم سازي اجتماعی که از پنهان سازي در زیر بوته ي گفتمان، وجود دا ’نهاد ‘ ’جسم

به عنوان داستانی اولیه  ’نهاد ‘فرار نمی کند. . . . اگر ما به  (iconography)یا از بازتاب هاي پیکرنگاري ها 

راخ کشتی میخ کوبی شده، افتاده، فکر کنیم، پس مقصودمان پالسیده شده، مجزا شده، پاره پاره شده از هم، به سو

است. . . این صحنه ي تحقق یافته از گوشت و پوست محافظت نشده ي زنانه  ’فرار کرده‘یا از عرشه ي کشتی 

، یک عرف و یک نظریه، یک متنی براي زنده ها و براي ’از جنسیت انداخته شده ‘وشت و پوست زنانه ي گ از –

                                                           
  مترجم: معنی محرم اسرار، و سنگ صبور دارد. ٣٩

  مترجم: سفر دریائی کشتی هاي حامل بردگان از غرب افریقا به جزائر هند غربی. ٤٠
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زندگی عریان ماهیت   18یق هر دو میانجی گري متنوع آنها ارائه می دهد. مرده ها، و روشی براي خوانش از طر

(خوار شده) است، مقدس و قابل قربانی کردن. اما گوشت و پوست و زندگی عریان همانند هم نیستند. اگر، 

واند فضائی که زندگی عریان را از جسم زیست شناسی جدا می کند فقط بت"همان طور که ماالبو پیشنهاد می کند، 

پس نهاد، در محدودیت و باروریش، یعنی در مقابل تن، زیست شناسی است. زیست شناسی  "فضاي نمادي باشد،

ماهیت نمادي است (نیروي جنبشی آن، استقرار آن) همان طور که گوشت و پوست ماهیت تن است. در این جا، 

بلکه هردوست. از آن جائی که جانشینی  ماهیت، آن طور که ماالبو پیشنهاد می کند، نه درونی است و نه برونی

سرچشمه ي ساختار یافته و "است،  مابه التفاوتاست، مکانی ندارد. گوشت و پوست مادیت غیرقابل تقلیل 

این همان چیزي است که به مثابه و در فستیوال  19. "است ساده – نا کامل، –متمایز کننده ي تفاوت هاي نا 

  چیزهاي بیبی ساگز هست . 

احتماالً ماالبو، از قول لوي اشتراوس خواهد گفت که، نهاد، آن طوري که اسپیلرز آن را نظریه پردازي می کند،   

یک ارزش نمادي؛ یعنی همان موتور نمادي، همان نمونه یا معرفی  "ی صفر،ارزش"یک دال غوطه ور است، داراي 

ارزیابی است. و اسپیلرز موافقت می کند به اسثتناء این واقعیت که این امر شکل دهنده ي شدید ترین مخاطره ي 

رهر دو بنیادي براي سیستم ارزش ها، نمادي، و استداللی هم هست. پس، اگر قرار دادن سنتی گوشت و پوست د

 گرامر" را آن اسپیلرز که کند می مستقر را چیزي که شود جایگزین جانشینی -در –تن سلطان توسط نهادي 

اهد افتاد ؟ این راه دیگري براي تفکر در مورد اصرار ماالبو در باره ي انعطاف خو اتفاقی چه خواند، می "امریکائی

ر شکاف بین دو تن ها بگذارد، چاره مدتی درنگ کردن در / پذیري مغز است. اگر ماالبو در نظر دارد که پایانی ب

با گوشت و پوست صرفاً زیست شناسی است. او با ادامه ي تحلیلی که این امر ممکن می سازد، گویا چیزي از 

قبل در آن جا، در استمرار تفاوت از، بجاي ادغام مجددش در تن استداللی، در و به مثابه همان فرسودگی و 

ري و گوشت و پوست، وجود داشته است. در گوشت و پوست چیزي هست، در از هم پاشیدگیش فرسایش پذی

از تن و از هم پاشیدگی تن، شخصیتش، و مکانش. از مسلم بودن گوشت و پوست در جانشینی، خشونتی که به 

مکن است جایگاه نسبی اي اعمال می کند که معرّف خشونت جایگاهی است چیزي براي یاد دادن وجود دارد. م

حاکمیت بخوبی در شکاف بین دو تن قرار گرفته یا در آن بعنوان نمونه معرفی شود، اما این امر هنوز هم الزامی 

ایجاد می کند تا در نظر بگیریم که حاکمیت، که هرگز نمی توان آن را از تن (نمادي) جدا کرد، از گوشت و 

ها به نهاد، و به شی ء یت ِغیر شهروندي را توجیه پوست (زیست شناسی) قابل انفصال است، که بعضی عالقه 

می کند. گوشت و پوست تفاوت و فاصله ي بین دو تن سلطان را باطل و غیر ملفوظ می کند. ادغام و پراکندگی 

 پذیرش عدم از سیاست و شناسی زیست آمیختگی هم در مفهوم، این در. است سیاسی –این دو تن زیست 

 داده حیات حق تنظیمی اعطاي در که کند، می تظاهر صورت همین به و نبوده جداشدن قابل سیاسی - زیست
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 Gayatri Chakravorty) اسپیوك چاکراورتی گایاتري که طور همان که، است علت این به. است شده

Spivak)  پیشنهاد کرده، اولین حق باید حق روگردانی از، نه داشتن، حقوق باشد، حتی اگربصورت روگردانی از

بکار برده شود که از آن روگردانی شده بوده است، که در پایان ظهور غول آسائی که پیش می آید جائی  چیزي

  است که حق، قدرت، حیات، و مرگ تقارب پیدا می کنند.

فلسفه ي قاره اي "ماالبو خواستار چیزي شبیه به احیاء اعتبار زیست شناسی اي است که از طریق رهائی   

بدست می آید که همیشه بین زیست شناسی، لذا ماده، و نمادي، یعنی، غیرمادي یا از جدائی سفت و سختی 

. و از این نقطه نظر است که مغز بصورت گوشت و پوست اعطاء شده ي مجدد، 20"متعالی حفظ کرده است 

سیاسی  آشکار می شود. اما از این نظر، آیا ساختارشکنی ِ ساختارشکنی ِ زیست انعطاف پذیرنمادي، متعالی، و 

هنوز هم یک عملکرد حاکمیت نیست؟ آیا مغز، در طریقی که گوشت و پوست دقیقاً فرسوده می شود، جائی 

نیست که اکنون حاکمیت سکنی گزیده است؟ آیا مغز چیزي غیر از فرصت مناسبی براي انعطاف پذیر کردن 

نده اند؟ ممکن است مشکلی که حاکمیت خواهد بود، با تمامی سلسله مراتب مالزمی که دست نخورده باقی ما

ما با سر سلطان داریم، یعنی مقاومت خستگی ناپذیرش در مقابل همه ي تسلیحات ما که قادر به جداکردن سر از 

تنش هستند، این باشد که این سر مغزي دارد. شاید ممکن باشد که مغز متعالی را در مقابل درون ماندگاري 

 "ما"اما  21"ما مؤلف مغزهاي خودمان هستیم. "یم. ماالبو می گوید، جانشین شونده ي گوشت و پوست قرار ده

می توانیم در مقابل تمایلی به مجزا کردن مغزمان از بقیه ي گوشت و پوست  "ما"کی هستیم؟ چگونه 

مقاومت کنیم طوري که مؤلف بودن یک وظیفه ي مدیریتی یا اجرائی قدیمی را که  "مان"(فنوتیپی/ژنوتیپی) 

از نسخه ي جدیدي از حاکمیت نیست را، واقعیت بیشتري نبخشد؟ ما چگونه می توانیم مانع این چیزي غیر 

شویم که مادیت تشویق شده ي تن (مغز) گوشت و پوست را جا نگذارد؟ یا این که انعطاف پذیر کردن حاکمیت، 

را جا نگذارد که  که یک گماردن حاکمیت، یعنی پیکریندي دوباره یا افتتاح مکان حاکمیت هم هست، چیزي

 از اي تازه تحلیل به و اجتماعیت، از اي تازه نوع به تا دهد می اجازه ما به پوست و گوشت – در –جایگزینی 

  شن و سرور فکر کنیم ؟ج – در – یت ء شی

در اجراي  (score) نامه موسیقی تضاد ریختن بهم –موسیقی اي را در نظر بگیرید که بیبی ساگز بر می انگیزد 

تضاد خواندن و نوشتن؛ بهم خوردن وظیفه ي اجرائی آن را در نظر بگیرید. بغرنجی طبیعت و تاریخ در ابداع  آن،

فلسفی نژاد، در توسعه ي فلسفی تفاوت فنوتیپی اي را به خاطر بیاورید که در یک قرن بعد از کانت آنرا معرفی 

در آورده می شود. تاریخچه ي نژادپرستی و کرده، به سرعت از طریق یک گفتمان نژاد و جنسیت مغز به اجرا 

جنسیتی شده تأثیر دوجانبه ي فلسفی فنوتیپ و ژنوتیپ، طبیعت و فرهنگ (تاریخ)، یک وحشت آشنائی است. 

کافی نیست که گفته شود که ما می توانیم این امر را از یک گفتمان داده شده ي نژادي و جنسیتی جدا کنیم، 
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ي نژادي و جنسیتی از آن ظهور می کنند. من اسپیلرز و موریسون را اتخاذ سند حقیقت این است که گفتمان ها

 22"فکر بیرونی"می کنم چون که نظریه ي گوشت و پوست چیزي را حفظ می کند که فوکو یک زمانی آن را 

پیدا خواند. تنها واقعیت تاریخی مستثنا کردن هاي جبر زیست شناسی نیست که ما هنوز هم باید بر آنها توفق 

کنیم؛ بلکه این است که هیچ سازمانی نیست که من بتوانم تصور کنم که بخواهد جزء آن چیزي باشد که پذیراي 

نیروي خارجی پیش برنده، دگرگون کننده، و ضدحاکمیت نباشد. آیا کار حاکمیت دقیقاً در پروتوکل اساساً پیش 

 محافظتی – خود کار در سازمانی – خود و نیدگرگو –گیري کننده اي داده نشده است، جائی که اکنون خود 

نوعی دیوار اپی ژنتیک شود؟ اگر چنین است، چنین  به تبدیل مغز که ندارد وجود خطر این آیا است؟ شده بسیج

اي داده شده که می توان گفت خودمختاري و خود  (solipsism) گرائی من ي بالقوه توان در که –خطري 

تحلیل ماالبو به ما آشکار شده، ما را به نقطه اي می کشاند که قادر خواهیم بود که با  -تولیدي حمل می کنند 

تمایلی براي بی فرمی را بیان کنیم، به این معنی که چیزي را به اطالع می رساند، که فرم داده و فرم می گیرد. بی 

اده شود یا دیده خواهد فرمی هم چنین در هر تکوین اجتماعی گسستنی عوام پسند که از لبه خارج شود باید د

شد که بعنوان نمونه معرفی شده است. از لبه ي کشتی. از عرشه ي کشتی. بیرون انداخته شده. افتاده. فرار نکرده. 

ماشین تورینگ یک زنگ شیرجه رفتن است، ابزاري براي صداي توخالی اي که خواهد آمد، در انتهاي از پا 

ژه، کیفیت سرودي یکنواخت، نوعی کیفیت آواز خوانی آواز خوانی افتادگی، صعود، لهجه، یک شبه آهنگ ِ وی

آواز خوانی، چیزي شبیه به آواز خوانی آواز خوانی آواره، وسیله اي که حرکت مجبوریش در تفکر در باره ي 

نشده، در باره ي درونیت زدوده شده، به اجرا در آمده، بی فرمی اش،  –تملک  –نظم داده نشده، در باره ي خود 

  و نهادي است که در باره ي آن تمام و کمال فکر شده است. 
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Kaznjian, Colonizing Trick, 27  ،یند به طلق ترین مفهوم، این اصطالح به فرآدر م". کازانجیان می نویسد

متر به مثابه آتش کشیدن یک مایع، یا تبدیل یک مایع به شعله اشاره دارد. در این جا، من چنین فرآیندي را ک

به  ’ي اشتعال نقطه ‘برقراري هرج و مرج تعبیر می کنم تا یک دگرگونی مادي با اثراتی قدرتمند. در این مفهوم 

ی می گیرد، نه دارد که توسط آن چیزي یا کسی پدیدار شده یا ناگهان به فعالیت در آمده یا هستفرآیندي اشاره 

نفجار، روشی کازانجیان در مورد تلفیق فرم و قابلیت ا "از هیچی، بلکه دگرگون شده از یک فرم به فرم دیگر.

 بیشتر خواهم در باره ي او بعداًنظریه اي اتخاذ می کند که می توان گفت در موازات با کاترین ماالبوست، که 

 گفت. 

من در باره ي یک تعبیر خیلی خاصی فکر می کنم، که، فکر می کنم، فقط بصورت غیرقابل رخنه اي تغییر قیافه 

شیطان کفش هاي لیزي داده است. اولین تحریف/رخنه تا حدي از سرلوحه اي براي کتاب گیرینبرگ با عنوان 

پیدا می شود، یک خانم هیکل مندي از کانتی  :Greenberg, Devil Had Slippery Shoes, xv) دارد

. بده موردش در که چیزي اون جز". "خوبه  CDGM 41البته "گفت که   )Lauderdale Country(الدردیل 

 حکومت و. بندازن راه شلوغی تا آن می هم زیادي ي عده البته. کنند کمکمان تا جا این میان زیادي خوب آدماي

 هر که چون نیست، خوب خیلی اینم گاهی البته – شناخت رسمیت به ها پائین این در را ما باالخره هم فدرال

ندي که به ما می زنه، یک لگد هم به ما می زنه. خوب، اقالً ما رنگین پوست ان را مجبور کرده براي خودمان لبخ

راي بچه ها خوبه. ولی، وقتی که به مدرسه کاري انجام بدیم. بجز آنهائی که این کارو نمی کنند. ولی، یه چیزي، ب

ي واقعی می رن که مثل مدرسه ي ماها نیست، براشان سخته. خدا کمکمان می کنه، شکی نیست. فقط موضوع 

اینه که شیطان می پره وسط و کارائی می کنه که ما لوس نشیم. او واقعاً ما را به گمان می اندازه! همه چیزا رو 

بینی که کار خداست در نقاب سختی، یا کار شیطانه در نقاب یه آدم خوب. همه ي این باید خوب دقت کنی تا ب

 What) "ما چه می دانیم"دومی در نوشته ي چامسکی با عنوان  "چیزا واقعاً باعث مشغولی ذهن ما می شن.

We Know) ا که بطور گره گشائی می شود: یک بینش مهم از اولین انقالب شناختی این بود که ویژگی هاي دنی

غیر رسمی ذهنی خوانده می شوند ممکن است شامل توان هاي نامحدود یک عضو محدود باشند، به قول ویلهلم 

استفاده ي نامحدود از ابزارهاي محدود. در راستاي نسبتاً مشابهی،  (Wilhelm von Humbolt)فون هامبولت 

حدودي دارند، و گرچه فراسوي غریزه هاي هیوم تشخیص داده است که که قضاوتهاي اخالقی ما دامنه ي نام

اصلیمان هستند ولی باید بر اصولی کلی بنیان گزاري شوند که بخشی از طبیعت ما هستند. این مشاهده مسئله ي 

                                                           
4  است. این موضوع احتماالً در باره ي Child Development Group of Mississippiمترجم: مخفف  1

ا سیل شدیدي که ایالت لوئیزیانا را در نوردید و ب 2005اوت سال  29طوفان عظیمی به نام کترین بود که در 

 ایجاد کرد، آسیب زیادي به منطقه بخصوص به ساکنین سیاه پوست آن وارد آورد.
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را در حیطه ي دیگري قرار می دهد، جائی که ما ممکن است  )John Huarte de San Juan( 42 هوارته 

که جستجو براي امور عالمگیر شناختی و اخالقی را بهم وصل می کند. در  بخشی از سرنخ باریکی را پیدا کنیم

نیمه ي قرن بیستم ممکن شد تا با این مسائل در روش هائی اساسی تر از قبل برخورد شود. مهم است که تأکید 

شود که در این موقع، در نتیجه ي مطالعه ي عملکردهاي بازگشتی، و سیستم هاي تولیدي محدود با طیفی 

 بعضی تحقیق و مجدد بندي چارچوب به توانست می براحتی که فهمی –نامحدود فهم روشنی بدست آمده بود 

از مسائل سنتی، گرچه فقط تعدادي از آنها، که الزاماً مبهم بجا گذاشته شده بودند، براحتی تطبیق داده شود. 

 متفاوت از طیف بی کران ابزارهاي هامبولت به استفاده ي نامحدود از زبان اشاره کرده، که موضوعی کامالً

محدودي است که زبان را ویژگی می بخشند، جائی که یک رده محدود از عناصر صفی نامحدود از بیانات مجزا 

را بدست می دهد: از این نظر مجزا که جمالت شش کلمه اي و هفت کلمه اي وجود دارند، ولی نه جمله ي 

 "من فکر می کنم که"هیچ جمله ي طوالنی ترینی وجود ندارد ( عبارت  کلمه اي؛ بی نهایت از این جهت که 6,2

را به اول هر جمله اي اضافه کن). عامل مؤثر دیگر در بازسازي انقالب شناختی مربوط به تحقیقات رفتار شناسان 

(ethologist)  کار فرضیه ي طرز "بود که در آن زمان تازه شناخته می شدند، با موضوع مورد نظرشان براي

) و انسان از پیش Nicolaas Tinbergenسرشتی اي که در موجودات تحت انسانی (نیکوالس تینبرگن 

(human a priori) کنرد لورنز) (Konrad Lorenz  .وجود دارند، که باید تقریباً همان ویژگی را داشته باشد

مثال، قوه ي ذهنی زبان) و ماهیت  این چارچوب نیز را می توان به مطالعه اعضاء شناختی انسان وفق داد (براي

تعیین شده ي ژنتیکی آن، که تجربه را بنا کرده و راه کلی توسعه را هدایت می کنند، مثل بقیه ي جنبه هاي رشد 

   "ارگانیسم ها، منجمله سیستم هاي بینائی، گردش خون، و گوارشی، در بین بقیه ي آنها.

   

   

                                                           
4 مترجم: خوان هوارته پزشک و روانشناس اسپانیائی قرن شانزدهم. به هدف آشنائی با کارهایش به ویکی پدیا  2

 مراجعه نمائید.
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  13فصل 

  

    مصاجبه با کترین ماالبو

  

  1سؤال 

  

فیلسوفان امروزه چیست؟ شما، در فصل اول استدالل کردید که  نقش: هیلر –برنا بهندر و جاناتان گلدبرگ 

فیلسوفان در تالششان براي این که ویژگی ایدئولوژیکی زیست سیاسی را آشکار کرده و آن را در معرض دید 

اختارشکنی کنند.  در تعداد زیادي از نوشته هایتان، شما سهم عمده اي را قرار دهند، باید ساختارشکنی آن را س

آشکار شدن این تحریف ایدئولوژیکی بعنوان یک ایدئولوژي نئولیبرال سرمایه داري، نظم داده اید. بنظر می   در

ژیکی هستی گونه رسد که یکی از پیامدها این باشد که با نقد سرمایه داري و ستایش از بازسازي کردن تمرد بیولو

ها وظیفه ي فلسفه به پایان خواهد رسید. با این وجود، مارکس هم، که شما اغلب به او اشاره می کنید، رسوبات 

تاریخی نظام سرمایه داري را مورد بررسی قرار داده که گزینه هائی را محدود کرده که در اختیار کسانی قرار دارند 

مت کرده اند، و او بطور معروفی استدالل کرده  است که وظیفه ي فلسفه که در مقابل روابط سرمایه داري مقاو

به پایان رسیده است. چرا الزم آمده که فلسفه بعد از مارکس زنده نگهداشته شود؟ در چه راه هائی ما باید رابطه 

یخی اي بفهمیم ي فلسفی تمرد بیولوژیکی را ، که در آن ماتریالیسم خود شما سرمایه گزاري کرده ، با قیود تار

  که ایده هاي مارکس از ماتریالیسم را بخود مشغول داشته اند ؟ 

این تصور را ایجاد می کند که ممکن  (Alberto Toscano)در همین راستا، مقاله ي آلبرتو توسکانو    

 The  تغییر ِ هایدگر است ارائه ي سؤاالت متافیزیکی و سرمایه داري به هایدگر (آن طوري که شما در کتاب 

Heidegger Change)  انجام داده اید) موجب ضررهائی شود، اما در مورد هگل نشود (ما متوجه شده ایم که

هرگز اشاره اي به سرمایه داري نشده است.) آیا دلیل خاصی The Future of Hegel آینده ي هگل   در کتاب

روزگار مارکس به سمت اکثر عرضه هاي  وجود دارد که چرا امروزه یک نقد مارکسیستی از ماتریالیسم، که در

  فلسفی هگل هدایت می شد، نبایستی به فهم ما از انعطاف پذیري و ماتریالیسم زیست شناسی چیزي اضافه کند؟

  

کترین ماالبو: رابطه ي من با مارکس بی قید و شرط نیست. من فکر نمی کنم که سنجشگري مارکسیستی با نیروي 

 "با نیروي خودش،"براي فروپاشی ایدئولوژي سرمایه داري باشد. وقتی من می گویم  خودش، بتواند، ابزاري کافی

مقصودم این است که این منتقد نه از نظر فلسفی مستقل است و نه دیگر مستقل می ماند. این امر باید با نقد 
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د هستی شناسی و با ساختارشکنی ترکیب شود. متقابالً بای (ontology = Destruktion)هستی شناسی هایدگر 

  و ساختارشکنی را با مارکسیسم مواجهه داد.

توسعه دادم تأئید می کنند که ممکن نیست طوري رفتار کرد مثل  تغییر هایدگرتمامی خوانشی که من در کتاب 

 سرمایه تاریخ را آن مارکس که ندارد چیزي با ارتباطی هیچ – آن ساختارشکنی بعداً و –این که تخریب متافیزیک 

سجام غیرقابل انکاري بین تقلیل سنت متافیزیکی اي که توسط هایدگر ان. خواند می تاریخی ماتریالیسم یا ،داري

شروع شده و تقلیل سرمایه وجود دارد، که مارکس متقبل شده است. در هر دو مورد، مسئله به روز کردن بت 

ول) است. هستی آن گونه که همیشه و از سرمایه (پ (Being)مضاعفی، از هستی  (fetishization)واره سازي 

با هستی در تاریخ متافیزیک اشتباه گرفته شده، و پول که همیشه به عنوان منبع ارزش فکر می شده است. البته، 

مصادف بودنی بین سرمایه داري و هستی شناسی وجود دارد. مصادفی بین نقد سرمایه و تخریب هستی شناسی 

  سنتی.

به روشی که  (being)و وجود   (Being)ردم تا نشان دهم که رابطه ي بین هستی ، من سعی کتغییر هایدگر در

ارزش "هایدگر به آنها فکر می کند را باید بعنوان روابط مبادله خوانش کرد. در سنت متافیزیک، این تبادل بعنوان 

ی منطق است که بر همه ي اشکال تحت کنترول درآوردن هستی توسط وجود ، بر تمام (gelten) "براي

. اقتصاد چنین مبادله اي خیلی نزدیک به سرمایه داري است. اما، آن چه (ontic) جایگزینی وجودي غلبه می کند

می خواند، که بعد از متافیزیک می آید، نوع دیگري از مبادله است، که قابل تقلیل  "تفکر دیگر"که هایدگر آن را 

خوانده شده و بی  (favor= Gunst) "مساعدت"ه ي دیگر به اولی و در نتیجه به سرمایه داري نیست. مبادل

ربط با کمونیسم نیست. تحت قواعد این مبادله ي جدید، هستی و وجود به گردش در داخل یکدیگر ادامه می 

دهند اما بدون خشونت، بدون غلبه، بدون این که هیچ کدام از این دو غفلتی کنند، در طریقه ي یک بت واره 

ش آنها. لذا من خوانش ماتریالیستی از هایدگر را پیشنهاد می کنم، و براي این کار روش (فتیش)، بازي گرد

 transformation)، دگرگونی  (change = Wandel)مارکس را قرض گرفتم. خوانشی که بر مفهوم تغییر 

= Wandlung)   و دگردیسی(metamorphosis = Verwandelung) بر پا شده است. به من اجازه بدهید 

تا عبارتی از نتیجه گیري کتاب را نقل کنم که بطور بسیار روشنی احتیاج نه براي هستی شناسی بلکه براي تعبیر 

  هایدگر را بیان می کند: اقتصادي

 رخداد تصاحب کردنی  است که شایسته را به حال تعلیق در می آورد (Ereigmas)باید بخاطر آورد که، واقعه 

کر را مستعد به  انفصال از منطق تصاحبی اي می کند که به عنوان بندگی برداشت در حالی که در همان حرکت ف

شده است. اما چنین انفصال فکر را به این هدایت نمی کند تا از اقتصاد برتري یافته یا از دایره ي مبادله و 

داند چه وعده ي بی  جایگزینی خارج شود. اعالم تغییر ِ (مبادله) دیگر ربطی با فرارسیدن غیر اقتصادي خدا می
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وعده اي یا هدیه ي داده نشده اي، ندارد. واقعاً نزدیکی اي بین هایدگر و مارکس وجود دارد، و این نزدیکی 

بدون هیچ شکی در امکان مصادف بودن هستی شناسی و اقتصادي در تعریف  از مبادله، از مبادله و تحول پذیري، 

رزش، و غیرممکنی تخطی کردن از همه این انعطاف پذیري، قرار از ویژگی دگردیسی پذیري و جانشین پذیري ا

   1گرفته است. 

متضاد و برعکس با این ، من قبول می کنم که امروزه مجموعه ي نوشتجات مارکسیستی نمی توانند و نباید از 

رك نشده رصد شدن هاي ساختارشکنی فرار کنند. هایدگر آن چیزي را آشکار می کند که در ماتریالیسم مارکس د

باقی مانده، امري که خودش را، در تاریخ هستی،  بصورت هیچ دکترین دیگري ثبت نکرده و آن را بدون برداشتهاي 

تحلیلی مانند تولید، ساختار، دارائی و مالکیت، انسان، ارزش، و ماهیت بسیج می کند. برداشتهائی که، نقد نشده 

 اشباح مارکسکنند. دریدا، بدنبال هایدگر، بطور تابناکی، در کتاب  اند، تفکر را در غبار غلیظ آرمان گرائی خفه می

(Specters of Marx)  ،نشان می دهد که، مارکسیسم خودش را در یک افق مسیحانه اي (حتی اگر این امر

)  différence(  تفاوت و (difference)باشد) از تفاوت  "مسیحائی بدون مسیح گرائی"براي او، یک مشکل 

دهد. در مفهوم مطلق،  این افقی از تاریخ نیست. پس ما باید اغلب یکی از حساس ترین نکات مارکسیسم قرار می 

 بر دال که چیزي از او، اعالن او، ي وعده ارزش و ماهیت یعنی، دهیم، قرار سؤال مورد را - شکستش و –

هاي  نوشته در که، هست یدنشفرارس روش احتماالً کمونیسم؛ از بیشتر واقع، در. شود می کمونیسم فرارسیدن

  مارکس مسئله زا باقی مانده است.

بنابراین، در یک کلمه، هیچ ساختارشکنی اي بدون ماتریالیسم اما هیچ مارکسیسمی بدون ساختارشکنی.   

به عقیده ي انتقادي من، آنهائی که نقطه ي تقاطع بین مارکس و هایدگر یا بین مارکس و دریدا، یا بین مارکس، 

، و دریدا را نمی بینند، هنوز هم باور به این امر که فلسفه مانعی به همین نقد است را در تفکر سیاسی و هایدگر

دگماتیسم خودشان مغشوش کرده اند.  همان طور که خود شما می گوئید، درست است که، مارکس دیالکتیکی 

ند. اما او هرگز نگفت که نقد فلسفی را پرورش داده که همزمان فلسفه و ایدئولوژي را متحد و از هم جدا می ک

فلسفه را باید فسخ کرده یا از آن عبور کرد. من فکر می کنم که مجموعه ي نوشتجات مارکسیستی فقط می تواند 

  وقتی توان پیدا کرده و مؤثر واقع شوند که از تخریب هستی شناسی تصفیه شوند.

تریالیسم اصیل را در یکی از کتاب هاي آخرش ، آن طوري که او ما(Althusser)من فکر می کنم التوسر   

تعریف کرده، که ماتریالیسمی در تضاد با   (materialism of encounter) "ماتریالیسم مقابله"به عنوان 

، و ماتریالیسم غایت نگر است، با این امر موافقت می کند. او نوشته که، ماتریالیسم (rationalist)منطقیون 

روش تفکري کامالً متفاوت، با ماتریالیسم هاي گوناگون ثبت شده متفاوت است، منجمله  به عنوان یک"مواجهه، 

ماتریالیسمی که بطور گسترده اي به مارکس، انگلس و لنین منتسب می کنند، که، مانند هر ماتریالیسم دیگري در 
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شکل داده و مبدل شده اي  سنت استدالل گرائی، یک ماتریالیسمی از الزام و فرجام شناسی، یعنی، یک فرم تغییر

ماتریالیسم فرجام شناسانه متأسفانه ماتریالیسم شانسکی احتمال وقوعی را منکوب کرده،  2"از آرمان گرائی است.

پابرجا مانده است. به وضوح مارکس با این نوع  43 ماتریالیسمی بدون هدف که براي آن مدل باران اتمی اپیکور

نیم که او پایان نامه اش را  در باره ي اتمیسم کالسیک به پایان رسانده)، با ماتریالیسم غریبه نیست (فراموش نک

، پنهان کرد. لذا مهم است که  فرجام شناسیاین وجود او آن را با ماتریالیسم هاي دیگر : دیالکتیک تابع الزام 

آن چیزي صحبت کنیم که در ماتریالیسم مارکس را از ماتریالیسم مارکس آزاد کنیم! اجازه دهید آزادانه در باره ي 

است نه هدف، که  "انحراف"زیر چارچوب سیستم در حال به عمل آمدن است، این فکر که می گوید که این 

اصیل است! حتی هایدگر خودش را به این ماتریالیسم منکوب شده فراخوانده شده می بیند! آلتوسر می نویسد، 

یک شروع می  3"ع کنیم: مقایسه اي بین اپیکور و هایدگر.ما می توانیم با یک مقایسه ي شگفت انگیزي شرو"

تواند از خودش فرار کند، بطور محرمانه با شروع دیگري مضاعف شود، که هایدگر آن را یک خاستگاه می خواند. 

التوسر سپس اقرار می کند که بورژوازي ممکن است منشائی غیر از  آن چیزي  داشته باشد، که مارکس به آن 

بصورت یک طبقه ي اجتماعی متضادي با فساد طبفه ي فئودال "ه است! براي مارکس، بورژوازي تخصیص داد

در این جا ما مجدداً طرحی از تولید دیالکتیکی را در می یابیم، "آلتوسر ادامه می دهد که،  "تولید شده است.

کنیم، که بعلت الزام مفهومی،  مغایري مغایر خودش را تولید می کند. ما هم چنین تز دیالکتیکی نفی را پیدا می

طبیعتاً مغایري الزم می آید، تا جانشین مغایرش شده و به نوبه ي خودش غالب شود. اما اگر این آن طوري نبود 

که اتفاقات پیش آمدند، چی؟ اگر بورژوازي، بسیار بعید تر از محصول مغایري با طبقه ي فئودال بود، بلکه اوج 

   4"فرم آن، و به عبارتی، کمال فراز آن بود، چی؟آن، و قله ي آن، باالترین 

   

ارکس نتیجه می خوانم که براي بازجوئی در م 5روش فرارسیدنآشکار است که، این چیزي است که من   

فکر و هستی ت، فقط از نظر فلسفی در به عرصه گذاشتن مقابله اي بین انواع مختلف الزم است، که، در گام اول

  شناسی هاي همزمان ممکن می شود.

چیزي که براي من در ارجاع به آلتوسر اهمیت دارد محتواي تز او نیست، براي مثال این که، باالخره،   

چیزي که در این جا براي من اساسی  6"هیچ نظریه ي رضایت بخشی از بورژوازي در مارکس وجود ندارد."

. ببرد سؤال زیر را مارکس تا کرده ارجاع مارکسیستی –است این است که مشاهده شود که آلتوسر به پارادایم غیر 

 عبارت به. اسپینوزا و ماکیاولی با نوشته، همان در این، بر عالوه اما کند می روبرو هایدگر با را مارکس آلتوسر

مارکسیسم به صورت جمع در آورده شود. شخص می تواند انتخاب  که، است حیاتی واقع رد است، مهم دیگر،

                                                           
  مترجم: به باور اپیکور جهان در نتیجه ي بارش اتم ها از درون خالء ایجاد شده است. ٤٣
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کند تا در این اظهار نظر یک نسبی کردنی از اهمیت مارکسیسم را مشاهده کند. یا شخص می تواند در این جا 

سرنوشتهایمان را بازپخش برخالف آن را در نظر داشته باشد: ابزاري تا اتفاقات در حال وقوع را دوباره درگیر کند، 

  کند، و ویژگی غیرقابل فرار از آن را تأئید کند. واضح است که من به شق دوم صحه می گذارم. 

پرسیدید که، امروزه براي من، فلسفه براي چیست؟ براي ساختارشکنی همه ي شواهد بدیهی، از هر گونه اي. 

این کار، دو جنبش باید با هم کار کنند، یکی  ساختارشکنی مارکسیسم، ساختارشکنی خود ساختارشکنی. براي

  برخالف دیگري  و با  هم دیگر. 

  

  .2سؤال 

کار فلسفی اخیر شما انقالب علمی اي را تأکید می کند که فهم ما را از ساختار زیست شناسی  ه : -ب ب و ج گ

ژنتیک را ردیابی می کند، بعنوان رمز تولید مثل و صعود اپی  (DNA)احاطه کرده، و اهمیت عدم قبول دي ان ا 

زیست شناسی و نمادین را از طریق پردازش هاي متابولیک سلولی ِ تعبیر امر  الگوئی که شما دریافته اید که

اطالعات ژنتیکی در هم ادغام می کند. شما پیشنهاد کرده اید که این نمادگرائی اهمیت سیاسی آن است، برهانی 

ام داده اید. این امر داللت ضمنی بر این دارد که بعضی جنبه هاي الگو که در باره ي انعطاف پذیري عصبی انج

 (Marx Weber)سازي علمی ایدئولوژیکی هستند. آیا همه ي آنها هستند؟ ما به یاد می آوریم که مارکس وبر 

درخواست کند تا توفق پیدا کرده و "بطور مشهوري برهان آورد که سرنوشت و معنی کشف علمی این بوده که 

تا چه اندازه کشف و الگو سازي علمی باید تنومند شوند قبل از این که علم تفکر فلسفی را به  "منسوخ شود.

چالش بکشد؟ علم به چه روش هائی عالقه  مند و مجهز است تا به الگوهاي ایدئولوژیکی خودش بپردازد؟ اگر 

رممکن است چه چیزي به ما در باره ي دانشمندان روزي قدرت توضیحی اپی ژنتیک را تجدید نظر کنند، این ام

  انعطاف پذیري بگوید؟

ك م: این سؤال یک بار دیگر این فرصت را به من می دهد تااین دیدگاه ها را معکوس کرده و به الزامی در نقد 

مارکسیستی انهدام و شالوده شکنی متافیزیک  بر گردم.  از این نقطه نظر است که ما باید درگیر رابطه ي بین 

غیرممکن و بی معنی است که از این دیدگاه ها، صحبت شود.  کالًسفه و علم شویم. من متذکر می شوم که، فل

بعالوه، من معرفت شناس (اپیستمالوژیست) نیستم و لذا یک نظریه ي فراگیري از این رابطه ها ندارم. در نتیجه 

م توافق بین این مفهوم و مقوله هائی در من مثال هاي خاصی از تفکرم در باره ي حیات سیاسی و در باره ي عد

دست می گیرم که در بعضی از حیطه هاي  زیست شناسی معاصر مانند اپی ژنتیک، مورد استفاده قرار گرفته اند، 

  تا به ما اجازه دهند تا از طریق گفتمان فلسفی دخالت کنیم. 
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ظر ن تحت یعنی –نده می شود خوا (biopower) "قدرت حیات"این امر که مقاومتی به آن چه امروزه   

تارها سُر گیري اي که در خود ِ ساختارهاي حیاتی حکاکی شده اند نه در مفهومات فلسفی که در سطح این ساخ

یاسی سمی خورند بدون این که هرگز آن را بفهمند؛ و این که ممکن است مقاومتی زیست شناسانه به زیست 

ود، که ممکن است یک مورد پیچیده و متناقض در نظر گرفته ش  – (bio)وجود داشته باشد؛ و این که زیست 

ز طرف ادر تضاد با خودش و اشاره کننده به، از یک طرف، وسیله ي نقلیه ي ایدئولوژیک حاکمیت مدرن، و 

  ه نشده است.دیگر، آن چیزي باشد که ترمز آن را می کشد: این سیستم هرگز توسط فیلسوفان معاصر در نظر گرفت

ق زیست هم تشکیالت درونی ارگانیسم زنده و، هم از طری "ساختار ارگانیسم زنده"از طریق ما باید   

مه ي واحد، شناسیش، مقوله هائی را بفهمیم که آن را شرح می دهند تا بتوانیم آن را روشن سازیم. ما یک کل

شناسی،  و علم زیست را براي این دو بُعد غیرقابل جداکردن از هم ، یعنی حیات زیست شناسی "زیست شناسی"

طور بتخصیص می دهیم. تفکرات فلسفی معاصر در باره ي حیات، که زیست شناسی را دقیقاً شرح می دهند، 

می دهند. نسیستماتیکی مورد اول را تابع مورد دوم قرار می دهند و لذا به زیست شناسی هیچ خودمختاري اي 

لیل د زیست شناسی حکاکی شده، همان بازسازي تحبنابراین، تأئید وجود یک ضد حمله ي سیاسی که در خو

  فلسفی خواهد بود. 

فرآیند ادغام سیاسی کردن حیات و زیست شناسی کردن سیاست، که توسط فوکو شروع شده، بدون   

را  تنش به انجام می رسد زیرا زیست شناسی از حق جواب دادن محروم شده است و بنظر می رسد که قالب

در قرن  همه چیزها اتفاق می افتند گویا زیست شناسی خودش را از تولدش،.می کند رپ  (pouvoir)بدون فشار

(سیاسی)  هیجدهم، براي سرمایه گزاري سیاسیش آماده می کند، در حالی که بعضی از مقوله هایش را به قدرت

  شد.سیاسی به زیست سیاسی نمی تواند وجود داشته با زیستتفویض می کند. بنظر می رسد که مقاومت  

الیتیکس بطور آشکاري چنین تفکري چیزي را کنار می گذارد که در زیست شناسی، خودش را برعلیه تکنوبایوپ

یا اداره کردن  متمایل می کند. به هر چیزي که مربوط به ویژگی ها یا آموزش تن ها یا مربوط به کنترول رفتاري

ند. بُعدي که ت که در خود موجود زنده ثبت شده ابهداشت یا کنترول زاد و ولد باشد. مسئله مخزن امکاناتی اس

اکثراً توسط  امروزه اکتشافات انقالبی در زیست شناسی مولکولی و سلولی را آشکار می سازد. این یافته ها که

در  همان طور که فیلسوفان نادیده گرفته می شوند، احتمال زیادي دارد که دقیقاً مسئله ي سیاسی را تجدید کنند.

  پی ژنتیک آشکار است. فرآیند ا

من انکار نمی کنم که معنی مقوله هاي زیست شناسی بشدت مبهم و مظنون به ایدئولوژیک باقی مانده اند و نه 

انکار می کنم که زیست شناسی، به گونه اي اساسی، همدست قدرتمند زیست سیاسی است. ابزاري کردن 
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فهرست بلند  -44 ون کردن، کشاورزي تراریختیموجودات زنده یک حقیقت است: دستکاري هاي ژنتیکی، کل

 و "تحقیقات" مقصودم و –باالئی است. اما من می خواهم اطمینان دهم که، در خود تحقیقات زیست شناسی 

 دقیقی شرح – نیست تفکیک قابل آن از که دارد وجود اي نظریه و مفهومی بُعدي است، تجربی کارهاي چنین هم

جود دارد! لذا الزم است که از نظر فلسفی این رابطه ي و سیاسی زیست خود رابرب در مقاومت استراتژي یک از

دیالکتیکی بین زیست شناسی و خودش شرح دقیقی داده شود. شما صحیح می فرمائید که تأکید می کنید که 

دیگر امروزي، درگیر یک منطق پیشرفت و کشف دیوانه  "علوم تکنیکی یا تکنوساینس"زیست شناسی مانند 

اري شده و این که اپی ژنتیک، تا حدي، بصورت ابزار نظریه اي دوران کنونی، مطمئناً ارزش دارد. اما نمی توان و

انکار کرد که روش زندگی و تفکري ما با کشف اهمیت عوامل اپی ژنتیک در تکوین موجود زنده خودشان را 

)، کلون کردن هاي درمانی، درمان ژنی، regenerativeعمیقاً دگرگون شده یافته اند . طب ترمیمی (بازسازي 

بوم شناسی، پرورش مغزي . . . همه ي این سؤاالت، تدریجاً، برداشت هاي ما را از بدن هایمان، از جبر ژنتیکی، 

و از محیط  تغییر داده اند. لذا، مسابقه براي اکتشاف، تنها موتور علم نیست، این قلب سرمایه داري جهانی را 

  ی که علم یکی از مهمترین عوامل و ابزارهاي هنجاري است.شامل می شود، جائ

   

ن نیستند. به عبارت دیگر، البته که، حاکمیت و نیروي زیستی از  تولید ارزش هاي زیست شناسی قابل جدا شد

یستی به زولی من می خواهم اطمینان دهم که که دومی به آن قابل تقلیل نیست. معموالً، نقد فلسفی نیروي 

نمی دهد.  بر می گردد تا نشان دهد که در زیست نشاسی هیچ چیزي به مقاومتی در برابر حاکمیت اجازه تضادش

مادي و نچنین مقاومتی می تواند فقط می تواند ناشی از کشمکش بین چیزهائی باشد که من آن ها را زندگی 

ز زندگی با ا متفاوتیکه مفهوم  زندگی زیست نشاسی می خوانم. فیلسوفان اکثراً موافقت می کنند که الزم است

ت شناسی نمی زندگی زیست شناسی داشته باشیم تا بتوانیم در باره ي یک جنبه از موجود زنده فکر کنیم که زیس

شده از ممارست  تواند آن را تسخیر کند. این بُعد را معنی، هستی، تاریخ، و تمامی آن چیزهائی بخوانید که فرض

  اند. برخاسته "فرهنگی"هاي خالص 

 (animal) جاندار(فوکو)،   (body) تنمن در کتابی که در حال حاضر می نویسم سعی می کنم که نشان دهم که 

در نهایت زیست شناسی اي را که قرار است در وجودشان باشد، بیرون  (bare life) حیات عریان(دریدا)، و 

                                                           
تن ساز هویج به مخلوط کردن محتویات ژنتیکی دو موجود زنده که از یک گونه نیستند. مانند وارد کردن ژن کارو transgenic :مترجم ٤٤

بینائی در آنها می  باعث اختاللA ست و کمبود ویتامیندر اجتماعاتی که برنج غذاي اصلی آنها Aبرنج براي جلوگیري از کمبود ویتامین 

  . شود 
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 و شده زدائی ماده –ر، یا یک شکنندگی نمادي می اندازند، با این وجود هنوز هم بیاناتی از یک تن، یک جاندا

  .است نشده ساختارشکنی موردي هیچ در. مانند می باقی - شده آرمانی لذا و شده زدائی جسم

تک صدائی از این سه موضوع تفکري را پرورش دهم، که بطور آشکاري  "نقد"مقصود من این نیست که یک 

چیزي باشد که، براي مثال، در سنت فلسفه ي معنوي گرائی،  یا مفهومی از زندگی را ارائه دهد که غیر از آن 

پدیده شناسی، توسعه پیدا کرده است. موضوعات معاصر شکل گیري بدن، تفاوت بین سکس و جنسیت، زایشی 

و والدینی، و موضوعات اخالقی اي که با پیشرفت هاي تکنولوزي هاي زیستی پیش آمده اند، بازتاب ها بر تزلزل 

 و سیاسی زیست بر بازتابی ها این ي همه که است واضح –ی حیات، بر حیوانات، بر محیط زیست و شکنندگ

  .داشت خواهند کردن، قربانی براي حیات گرفتن قرار معرض در

زندگی در درون این بازتاب ها باقی می ماند،  "معنی"با این وجود،  همان طور که من تالش می کنم نشان دهم، 

ها کوپه کوپه شده است. دیواري که حیات را از خودش جدا می کند باقی می ماند: حیات  با تفاوت ها و مرز

زیست شناسی هنوز هم، به طریقی، همیشه مشتق شده است و یک بار دیگر تحت حیات نمادي افکنده شده 

ختارگرائی و است. بر چنین برشی غلبه پیدا نشده، و فیلسوفان امروزي، ارث بران تفکر انتقادي، از عصر پساسا

ساختارشکنی، بدون عالقه به تعاریف جدید موجود زنده، به بررسی یک جانبه ي زیست شناسی اي ادامه می 

  دهند که از اوائل قرن نوزدهم آشکار شده است. هنوز هم گفتمان بین زیست شناسی و فلسفه اتفاق نیافتاده است.

ن نمی سازند. در مناظره اي که با جوانب دوگانه ي باید توجه کرد که زیست شناسان دیگر چنین بحثی را ممک

یورش نیروي حیاتی و تکنوساینس، باز شده، با قرار دادن اکتشافات و پیشرفت هاي علوم حیاتی در روشی دقیق، 

هیچ کدام از آنها دیگر مناسب نمی بینند به فیلسوفان جواب بدهند. مثالً، مشکل بنظر می رسد که باور کنیم که 

مواجه نشده اند. با  زیست سیاسیسان فوکو دریدا و هایدگر را نمی شناسند، و یا هرگز با واژه ي زیست شنا

 حاکمیتی قدرت ایدئولوژیک –کمال تعجب، زیست شناسی سعی نکرده تا جایگاهش را بعنوان ابزار سیاسی 

) اتیکس( اخالق قطب دو به شده متصل دانشمندان. است شده ذخیره معاصر ي فلسفه توسط برایش که کند پایدار

(پاسخ (evolutionism)(بحث بی پایان در باره ي تکنولوژي هاي تولید مثل و جایگاه جنین) و تحول گرائی 

هاي گوناگون به چالش هاي ایدئولوژیکی داروینیسم)، در بازتاب بر این امر قصور کرده اند که اکنون علم 

نگران تعیین هویت بین جبر زیست شناسی و به هنجار کردن موجودات زنده  چگونه می تواند و باید خودش را 

سیاسی حیات کنند. سپر اخالقی اي که امروزه گفتمان زیست شناسی را احاطه کرده براي تعریف فضاي یک 

نافرمانی نظریه اي در باره ي اتهام همدستی بین علوم حیاتی، حاکمیت، سرمایه داري، و دستکاري تکنولوژیکی 

  ت. حیات کافی نیس
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گرفته شود، تا عبارتی  "اجازه"لذا الزم است تا پایه هاي یک محاوره اي ریخته شود، تا از زیست شناسی معاصر 

آن معین شود. اما مفهوم زیست  7"مفهومات فلسفی بنیادي"قرض گرفته شود تا  )Canguilhem(از کنگوایلهم 

ر باره ي برداشت در راهی است که در حال شناسی چیست؟ همان طور که کنگوایلهم بیشتر شرح داده، سؤال د

خواهد  "یک روش یونیورسال و الزام آوري در باره ي درك تجربه ي شخصی و هستی موجودات زنده"تبدیل به 

 8"روش یونیورسال و الزام آور درك تجربه ي شخصی و هستی موجودات زنده"شد که لذا خودش را به مثابه 

  شکل می دهد.

مصالحه با "   "کوشش در فلسفه ي زیست شناسی ِ"ي که هر فیلسوفی مواجه می شود که من آگاه از مخاطره ا

و در نتیجه جایگاه یک زیست شناسی   "زیست شناسانی کند که مورد استفاده قرار داده یا به آنها ارجاع می کند

ا آغاز از تجربه ي شخصی را بدست می آورد، سعی کرده ام این مقوله ها را بیرون بکشم، که، ب 9"خیال پردازانه"

  موجود زنده، تبدیل به روش هاي بنیادي تفکر شود، در حالی که خود فلسفه را دگرگون می کنم.

  

  3سوال 

  

شما بر اهمیت سابژکتیویتی براي برداشت انعطاف پذیري تأکید  آینده ي هگل کتاب وقت از:  ه –ب ب و ج گ 

کلیدي خوانش انعطاف پذیري خودتان کرده اید. در این کتاب کرده اید، سوژه ي درك کننده را یکی از عناصر 

برداشت خوانش انعطافی نقش تعیین کننده و قاطعی در هماهنگ کردن با سابژکتیویته ي "شما نوشته اید که، 

خواننده بازي می کند، خواننده تبدیل به مؤلف اظهار نظر می شود. خواننده هر چرا که می خواند دوباره نویسی 

د. با این وجود براي هیچ کس  مگر خواننده الزامی ندارد تا به نوبه ي خودش، حرکتی را ارائه دهد، که ، می کن

انعطاف پذیري در کتاب  "، لذا فروریزي خود فردیت شود.’من مطلع ‘متناقضانه کافی است، منجر به فروریزي 

 Changing) تفاوت متغیرکتاب در   و مجددا (Plasticity at the Dusk of Writing) در غروب نوشتن

Difference)  بنا به فهم ما از این امر که چگونه خواندن به برداشت انعطاف پذیري و حس خود شما از

سابژکتیویتی حیات می بخشد، شما اهمیت اتوبیوگرافی، مخصوصاً اتوبیوگرافی ذکاوتی را نشان داده اید. در کتاب 

ا بیشتر  اهمیت تجربه ي شخصی را مورد استفاده قرار داده اید، ، شم(New Wounded) زخمی شده هاي تازه

در آغاز کتاب اهمیت تالش مادر بزرگتان را با بیماري آلزهایمر به عنوان انگیزه ي پرورش مفهوم مغزیت 

(cerebrality)  ذکر کرده اید. بخش هاي زیادي در این مجموعه تجربیات خاص خشونت و نژاد را براي

هاي افراطی مورد توجه قرار داده اید، که انعطاف پذیري منادي آن است. نقش تجربه ي شخصی  ارزیابی سیاست

در فلسفه چیست؟ به چه طریقی تجربه ي شخصی می تواند محرك براي فهم انعطاف پذیري باشد؟ مخصوصاً، 
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ه وقتی که جوان در مورد شما آیا تجربه ي شخصی خانوادگی خودتان از زندگی در الجزیره و برگشت به فرانس

بودید کمک خاصی به کارهاي فلسفی بعدیتان کرده است؟ آیا این تجربه ي استعماري اثري تصریحی یا تلویحی 

  بر بینش هاي شما در مورد انعطاف پذیري داشته ااست؟

  

شته ك م: در بین قدرتهاي استعماري گذشته، فرانسه  یکی از آنهائی است که مدتهاي زیادي طول کشید تا بر گذ

اش بازتابی داشته باشد. مطالعات پسااستعماري فقط جدیداً موفقیتهائی بدست آورده اند، و فرانسوي ها اغلب 

، بزرگترین تاریخدان (Benjamin Stora)آسیب هاي استعماري را انکار می کنند. همان طور که بنجامین استورا 

  زنده ي جنگ الجزیره، می نویسد:

عماریش است. علیرغم راندن بشدت طوالنی مدت آن به حاشیه ي تاریخش، حاشیه فرانسه بیمار گذشته ي است

اي کردنش در کتب درسی دانشگاه ها و مدارس، این امر به سرعت به بحث عمومی برگشته است. مانند یک 

 2005اسرار خانوادگی که یک روز عصر، سر میز غذا،  بیرون ریخته می شود، مسئله ي استعمار با قانون فوریه ي 

استعمار فرانسه را به تصویب برساند. یک سال بعد پرزیدنت ژاك شیراك مجبور  "نقش مثبت"که سعی کرد تا 

شد عدول کرده و خودش را از اکثریت پارلمانی جدا کند. نتیجه بسیار آشکار کننده بود: فرانسه هنوز هم  وقتی 

  مصالحه نکرده استبه استعمارزدائی می آید با از دست دادن الجزیره ي فرانسه 

  

ما در فرانسه شاهد شروع بسیار مقدماتی یک تحقیق واقعی در باره ي این خاطره هستیم، که طبق گفته ي استورا، 

باقی مانده است. در حقیقت، اکثر تحقیقات پسااستعماري فرانسه دست نخورده و ترجمه نشده باقی  "در جنگ"

اي انگلیسی زبان ها ناشناخته مانده است). این برداشت به شخص مانده اند (من فکر می کنم که خود استورا بر

چیزي نوشته نشده است، که حقیقت نداشته باشد، ولی تمامیش مکتوم  (Fanon)دست می دهد که از زمان فنون 

مانده است. تعداد اندکی از مردم فرانسه می دانند که جنگ الجزیره چی بود، که عالوه بر این، یک جنگ داخلی 

). ما حتی  Messalie Hadjمسالی حاج  MNAو  FNLخود الجزیره اي ها هم بوده است (مناقشه ي بین  بین

می توانیم بگوئیم یک جنگ داخلی مضاعف، چون که مناقشه ي دوگانه با جنگی در داخل خود جوامع مضاعف 

  شد.

لکه جنگ هاي الجزیره به عبارتی دیگر، افراد کمی مطلعند که  یک جنگ منفرد الجزیره وجود ندارد ب  

اتخاذ شد). خاطرات،  1999اکتبر سال  18در فرانسه در  "جنگ الجزیره"وجود دارند (دقت کنید که اصطالح 

در مقدمه  (Pierre Nora)ارثیه ها. نه منفرد نه متحد. نه جبهه ي متحدي در سمت فرانسه. جدیداً پی یر نورد 

نامه اي را شامل کرده که ژاك دریدا، که در آن زمان یک ، Les franҫais d’Algérieي چاپ جدید کتابش 
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نامه اي قابل تحسین، که در آن دریدا به نرمی نورا  را بعلت  11دانشجو بود، به او در زمان چاپ کتاب نوشته بود. 

داشتن بینش بشدت یک پارچه اي از الجزیره ي فرانسه سرزنش می کند. در این جا نیز، تعداد آنها زیاد است! 

کار مشقت بار طوالنی، با بازکردن مراقبتانه ي گره ها، توسط دورا و تاریخدانان جوان دیگر شروع شده، ولی راه 

درازي در پیش است.  مشاجره هاي بی پایان مانع دسترسی به آرشیوها می شوند. ما با یک نقطه ي سیاه واقعی 

  در تاریخ کشور روبرو هستیم. یک سلب حق اقامه ي دعوي.

 برگشته نمیه به"است که قبل از جواب به سؤال شما این موضوع ذکر شود، تا فهمیده شود که هیچ   مهم  

 جهانی تنم در را خودش ي تاریخچه آسانی به تواند نمی – هستم من که است چیزي همان که – الجزیره از "اي

و تا کنون،  من کودکی دوران طی من، خانواده. کند می وظیفه انجام آن ي زمینه پس عنوان به که دهد قرار تري

انده اند. من از مبازنمود می کند، کامالً ساکت  "الجزیره ي فرانسه "در باره ي پیچیدگی خاطرات و منازعاتی که 

دا. طریق مادرم، در اسطوره ي بهشت گمشده، زندگی کرده ام. چیزي بشدت دردناك و هم چنین بشدت تک ص

  یشتري را پیدا کنم.مدتها خود من سعی نکردم تا چیز ب

لذا شما از این نکته می توانید تصور کنید که تا چه اندازه  من در مالقات با دریدا لرزه بر تن داشتم!   

دیگري متفاوت از چهره هاي آشنا  )noir-pied (45 سیاه –گوئی که کسی در درون من منتظر بود تا باالخره با پا 

از موضوعات آشنا نماید، چیزي که بعداً با مطالعه ي نوشته هاي ادوراد مالقات کند، مرا به بُعد کامالً متفاوتی 

  سعید، بخصوص تأئید شد. 

   

ان زندگینامه این مالقات سرنوشت ساز هم بود از آن جا که دریدا به من یاد داد که غیرممکن است که بتو  

وشته ي ن(بیوگرافی)، یا بلکه زندگینامه ي شخصی (اتوبیوگرافی) و تئوري را از هم جدا کرد. عبارتی از 

 Otobiographies: The Teaching of) "اتوبیوگرافی ها: تعلیمات نیچه و سیاست اسم خاص"

Nietzsche and the Politics of the Proper Names) دگینامه ي یک فیلسوف ما دیگر زن": می گوید

یستمی سرا به عنوان مجموعه ي تصادفات تجربی در نظر نمی گیریم که هم یک اسم و هم یک امضا را بیرون 

 نظر از که خواندنی نوع تنها –جا می گذارد که خودش را می توان به خوانش فلسفی درون ماندگاري ارائه داد 

نش ها هاي درون ماندگار سیستم هاي فلسفی (چه این خوانش خوا" نه. . . .  شود می منظور مشروع فلسفی

این مرز  پویائی خودشان خودي به هرگز تولیدي –ساختاري باشند یا نباشند) نه خوانش هاي خارجی، و تجربی 

بهه است که زیر سؤال نبرده اند. حاال دقیقاً همین ج را 12"سیستم و سوژه ي سیستم " "زندگی،"و  "کار"بین 

  قفه کنکاش می کرد.دریدا بی و

                                                           
  مترجم: منظور هر اروپائی است که از بعد از استقالل الجزیره به فرانسه برگشت. ٤٥
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نقش  "شخصی"براي برگشتن به سؤال شما، در واقع به این دلیل است که من فکر می کنم که، تجربیات   

  کلیدي در هر بعهده گیري فلسفی بازي می کند، حتی اگر این نقش را هرگز نتوان به آسانی تعریف کرد.

این که خیلی عجیب است که کشوري نداشته  من در باره ي تجربیات شخصیم از الجزیره چه می توانم بگویم،

باشی که در آن متولد شده اي، با ایده اي زندگی کنی که کشور محل تولدت در مفهومی توقیف شده بود. من 

نمی دانم که مادر بزرگ مادریم کجا دفن شده است. دیگر در آنجا چیزي نیست. مسخره است. کمی مثل این می 

به معنی یک غم بزرگی است، غمی بسیار بسیار بزرگ، چیزي که هرگز بهیود  ماند که شخص وجود ندارد. این

پیدا نمی کند، ایده ي انزوائی که مشکل قابل اندازه گیري است. اما به شما نیروي زیادي می دهد، مثل یک تمایل 

  ابدي براي خندیدن.

  4سؤال  

(دست اول) و مجسم   ات زندگی کردهاستدالل کرده که تجربی (Franz Fanon) فنون فرنز: ه –ب ب و ج گ 

وعده ي آن را داده   پدیده شناسیشده ي استعمارگرائی و نژاد مانع برهه اي جهانی کننده شده که هگل در کتاب 

است. فرد موتن، بر اساس این نقد، در یک بخش از کتاب حاضر، برداشتی از نهاد (گوشت و پوست) را مورد 

 لجام و نیامدنی، حساب به گري، یاغی ابعاد –اعتدالی هاي سیاه بودن اشاره کند استفاده قرار می دهد تا به بی 

 چالشی است، بها پر) پوست و گوشت( نهاد شما، خود کارهاي مانند که، کند می پیشنهاد و – را آن گسیختگی

فقط در  نهاآ ارزش که دهند می کسانی به ارزشی – بی" که) دیگران و آگامبن، فوکو،( حاکمیت نقدهاي به

با این وجود، موتن تذکر می دهد که، در کوشش هاي معاصر براي  "دلبخواهی مبادله یا دالی شدن است.

ساختارشکنی حاکمیت نظریه ي زیست سیاسی، نهادي رادیکال شده و جنسیتی شده باقی می ماند.  این امر 

رتري نژادپرستی سفید پوستان بخوبی در علم اعصاب آشکار است، که مدتهاي طوالنی است که با برداشت ب

ساختارشکنی ساختارشکنی زیست سیاسی هنوز هم یک عملکرد "بستوه آمده است.   لذا او  سؤال می کند که آیا 

. آیا مغز، به طریقی که نهاد (گوشت  پوست) دقیقاً از پاي در می آید، همان جائی نیست که ]است[حاکمیت 

از فرصتی براي انعطاف پذیر کردن حاکمیت خواهد بود، که تمامی حاکمیت سکنی گزیده است؟ ایا چیزي غیر 

سلسله مراتبی کردن مالزم آن دست نخورده گذاشته شده باشد؟ همان طور که موتن پیشنهاد کرده، اگر گفتمان 

هاي فلسفی بطور تاریخی گفتمان هاي نژادي و جنسیتی را بار آورده اند، شما چگونه به خودتان اطمینان می 

که وظیفه ي ساختارشکنی زیست سیاسی چنین تاریخنفرت انگیزي را با سیاست هاي خطرناکش تکرار  دهید

  نکند؟ 

  



13فصل   

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ٣٢٢         

 

ك م: من احترام زیادي براي کارهاي فرد موتن دارم.من با تحلیل هاي او در مورد مخاطره ي تولد دوباره ي 

ی که، در تن ها و نهادهاي (گوشت حاکمیت کامالً قانع شده ام. منجمله بر اساس ساختارشکنی خودش. حاکمیت

و پوست) سوژه هاي خودش، مرئوسی هاي تازه، و استعمارهاي تازه اي حکاکی کند که اثراتشان دائماً جابجا 

شده اما هرگز واقعاً سرکوب نشوند. در این مفهوم، من بشدت آگاه هستم که ساختارشکنی بسیار معتدل زیست 

اي مقابله با مخاطره ي برگشت حاکمیتی کافی نباشد که ممکن است با سیاسی اي که من در دست گرفته ام بر

مقوله هاي زیست شناسی معاصر متولد شوند، منجمله آنهائی که بنظر می رسند که حاکمیت را از رمز، از برنامه، 

ن در نظر و کالً از جبر تهدید می کنند. این هم حقیقت دارد که مغز، عضو ممتاز فرماندهی، را می توان حاکم بد

  . است کردن حکومت هنر لغوي ي ریشه نظر از سایبرنتیک که چون آن، سایبرنتیک –گرفت 

همان طور که من قبالً در کتاب با مغزهایمان چه کنیم؟ ذکر کرده ام، چطور نمی توان دید که، امروزه   

غییر پذیر، نرم، حتی انعطاف پذیري مغز به الگوي روح سرمایه داري جدید تبدیل شده است؟ ممکن است که ت

بی مرکز باشد، اما حکومت عصبی هنوز هم حکومت است! چگونه نمی توان دید که این انعطاف پذیري در 

تمامی سطوح نیروي تازه اي گرفته تا برچسب هاي تازه اي زده و مقوله هاي تازه اي طرح بریزد؟ مغزهاي جنون 

و مغزهاي مردان . . . امروزه بدون شک  زیست شناسی مغز آمیز (اسکیزوئی)، مغزهاي جنایتکار، مغزهاي زنان، 

  گفتمان تازه ي قدرت است.

من بر خالف این، اصالً هیچ  قدرتی ندارم. من فکر می کنم که ارائه ي یک تحلیلی از این حکومت تازه   

تناقض نما را  می تواند حداقل به ما اجازه دهد تا فرمی از آگاهی از این وضع را پیدا کنیم. من چنین آگاهی

می خوانم. من باور دارم که امروزه مهم است تا قدرت پیدا کنیم تا همه ي چیزهائی را استخراج  "آگاهی از مغز"

  کنیم که این فرمول بر آنها اشاره دارد.

   



یانعطاف يهاتیماد  
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