
  

 
 

 

 

 استیدلوز، مارکس و س
  

 
 توبرن کوالسین
 یلیعااسم دیسع ۀترجم

ض ست ترجمه نیمترجم: ا حیتو ست کتاب در د صل نخ س یمتن ف ستیدلوز، مارکس و  شته ا توبرن  کوالسین ینو
اب  یانداببشتتم «یتیاقل استتتیستت»نستت ت دزوب با ستتپت به  به کمه م  و   یبررستتضتتمن  اثر نیدر اتوبرن استتت  

و نه  «مرد »یقسم فیبر تعر یکالنِ م تپ یهااستینه به دا  س کوشدیکه م یاستیس  دهدیبه دست م یدزوب استیس
   تدیب انهیپساساختارگرا یو محل گراینس  یهااستیس یبه ورطه

 که کتابی باشد، مارکس عظمت اشکتاب آخرین عنوان بوده قرار که( 1995a: 51دلوز ) ژیل یگفتهاین 
 طرح برای مغتنمی مجال و دلوز آثار مجموعه به ورود برای مناسبی باب ماند، ناتمام او مرگ سبب به البته

 رشته به چگونه را مارکس عظمت پیچیدگی و تفاوت فیلسوفِ این بود بنا: آوردمی فراهم جالب پرسشی
 چه کار این از بود بنا و آورد پدید مارکس و خودش میان هایینسبت چه دلوز بود بنا 1درآورد؟ تحریر
 بر تاکید و پرسش این به توجه ضمن( 81 :1997) یزالی اریک گردد؟ پدیدار جدیدی نیروی خطوط
 که آنجا از و «گنجدمی "شیزوفرنی و داریسرمایه" عنوان ذیل...  دلوز یفلسفه کل» گویدمی آن اهمیت

 ادامه بود، 2داریسرمایه «واردیوانه» پیکربندیِ دلمشغول که است ایچهره ترینشاخص مارکس شکبی
 عنوان خواستمی که اثری برساند، پایان به را اثرش آخرین نتوانست دلوز که است تاسف جای»: دهدمی

 این گوید،می یزالی چنانکه زیرا نیست، تأسف صرفا   ماندمی آنچه اما« .بگذارد آن بر را مارکس عظمت
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 باشد ایزمینه تواندمی غیاب همین نفس. کند برقرار دلوز آثار با نو هایینسبت تواندمی ناموجود کتابِ
 :  دارد حضور دلوز آثار در که ای«iمجازی مارکس» با درگیری برای

 صفحات در دلوز که ریشبی مارکس این ،مجازی مارکس این که باشد مانتسلی یمایه شاید
 فضایی ،[پازل یک] 3خالی مربع مثل تواندمی کند،می اشاره او به تکرار و تفاوت آغازین

. برداریم مگا دلوز آثار[ قلمرو] در تازه توانی با[ آن مدد به] تا کند فراهم مانبرای[ متحرک]
(Alliez 1997: 81.) 

 A Thousand) اسکیزوفرنی و داریسرمایه گواتری، و دلوز دوجلدی اثر به سرسری نگاهی حتی

Oedipus-Plateaus, Anti4.نیست جدیدی چیز اصال  مارکس و دلوز شدنطنینهم که دهدمی (، نشان 
 دلوز تفکر در مارکس ( اهمیتDonzelot1977; Lyotard 1977) ادیپ ضد[ انتشار] زمان از قطعا 
 Deleuzeاند )بوده مارکسیست گواتری و او که گفته باریک از بیش هم دلوز خود و بوده توجه محل

1995a: 51) صورت مارکس با دلوز نسبت در چندانی جستجوی است هنوز که هم هنوز حال، این با 
 مارکسیسم از یک بار فقط است، دلوز «بسیار هایماتریالیسم» آن بحث که اخیری یمقاله مثال ،. است نگرفته

 تردیدبی» ریگوات و دلوز ادیپ ضد در «تولید» اصطالح گوید کهمی تحقیرآمیز لحنی با هم بعد و بردمی نام
 قهعال که گفت باید الوصف،مع(. Mullarkey 1997: 451) «است مارکسی ارتدکس تفکر یبازمانده... 
 ,Hardt 1995; Holland 1997 .)است بوده گسترش به رو اخیر هایسال در مارکس با دلوز نسبت به

1998, 1999; Massumi 1992; Surin1994, 1997)  

 چون ت،هس هم درست. است دلوز[ فکری] نظام در داریسرمایه پویایی تحلیل آثار دسته این توجه کانون
 -داریسرمایه اجتماعی ماشین توسط زندگی هایجریان مهندسی هایروش یعنی - سرمایه یمسئله دلوز

 :خواندمی مارکسیست را خود و داده قرار خویش فکری یپروژه مرکز در را

 دو هر[ حال هر به] ولی متفاوت، یشیوه دو به شاید ایم،مانده مارکسیست گواتری فلیکس و من
 و داریسرمایه تحلیل باید سیاسی یفلسفه هر اصلی کانون ما نظر به[. هستیم مارکسیست]

 از او تحلیل دارد بسیار جذابیت ما برای مارکس کار در آنچه. باشد آن تحول هایشیوه

                                                           
i  Virtual( در قاموس دلوز این اصطالح در برابر بالفعل :actualقرار دارد و مترجمان در زبان ف ) مجازی»ارسی آنرا به» ،
ند و هر یک، وجهی از ( هستreal)( اموری واقعی actual( و هم )virtualاند. نزد دلوز هم )برگردانده« بالقوه»و « نهفته»

نها سعی دارد آ های بالفعل نشده مارکس دارد که دلوز به کمکاشاره به توان« مجازی مارکس»سازند. ترکیب آن را می
 مارکس موجود را دگرگون کند.واقعیت ارتدکس 
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 باز و راندمی عقب را خود حدهای پیوسته که است ماندگاردرون نظامی عنوان به داریسرمایه
 5.است سرمایه خود نظام این حد چون شود،می رودررو آنها با ترگسترده مقیاس در

 

 اجتماعی هایفرماسیون برخالف داری،سرمایه اجتماعی ماشین که است معتقد مارکس از تاسی به دلوز
 مستلزم امر این و دارد تکیه -«برای تولید تولید»یعنی  – تولید مستمر فرایند بر بلکه هویت بر نه قبلی،

 آن بر کردن غلبه و جدید حدهای کردن مقرر فرایند در اجتماعی مناسبات مداوم تشدید و بازپیکربندی
 گواتری و دلوز ادعای. است -شدن از خاصی شکل یا -شدن و تفاوت با اولویت معنا، بدین. حدهاست

 از مارکس معروف توصیف این پژواک درواقع داریسرمایه بندهایسرهم در «گریز خط» اولویت بر مبنی
 دود است استوار و است سخت آنچه هر» آن در که است وضعیتی[ داریسرمایه] گویدمی که است سرمایه

 Marx) «شوندمی منسوخ بگیرند، قوام آنکه از پیش» مناسبات آن در که وضعیتی ،«رودمی هوا به و شودمی

and Engels 1973: 37یدرباره انتقادی آثار در که دارد وجود هم دیگری یجنبه مارکس کار در (. اما 
 دلوز مولد شدنطنینهم خواهیممی اگر. سیاست: است گرفته قرار توجه مورد کمتر مارکس با دلوز نسبت

 در فقط زیرا دهیم، قرار توجه مرکز در را سیاست یمسئله باید برسانیم، آن توان حداکثر به را مارکس و
 نظر سرمایه از او تحلیل به منظر این از که کنیم ادا مارکس تفکر مورد در را مطلب حق توانیممی صورتی

 .کنیم

 به آمده صحنه مرکز به داریسرمایه بر تاکید طریق از مارکسی هایدلنگرانی اگر که کندمی احساس آدم 
 یقلمروگریزانه هایسرمستی از پس گویی تو. اندداشته تناسب زمانه سیاسی بستبن با که بوده دلیل این
 و(  «روممی راه ابرها توی کردممی احساس اوقات گاهی» گفت( 213: 1998) گواتری که زمانی) 68 سال
 خواهان ما وتارتیره روزگار حاال گواتری، و دلوز آثار از زبانانگلیسی دنیای یاولیه استقبال از پس

 است دارانهسرمایه وریبهره با تفاوت و پیچیدگی فرایندهای یفزاینده همریختی شناختنرسمیتبه
) 1998Holland ( 6که کرد تصور نباید و نیست ناآشنا وضعیتی بستبن وضعیت گواتری و دلوز . برای 

 قسمی با باید حتما  شاهدیم، گراییچپ هایشکل بدترین در آنچه مثل آنها، ی«7سرمستانه» یپروژه
 آنچه که( 382 :1979) بکت حرف این دید، خواهیم چنانکه واقع، به. باشد همراه همیشگی بینیخوش
 بهتر -«داد خواهم ادامه دهم، ادامه توانمنمی» -است زندگی بودنناممکن نفس کندمی ضروری را زندگی
 گره غیرمجاز امیال با را دلوزی سیاست که پسندعامه تصویر آن تا نمایاندمی را دلوزی سیاست فحوای

 که در پذیرفتن اگر ایمنکرده ادا مارکس و دلوز شدنطنینهم توان مورد در را مطلب حق حال، این با. زندمی
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 از حکایت که تمرکز کنیم هاییجنبه آن بر منحصرا  دلوز مجازی مارکس جستجوی برای یزالی دعوت
 و بپراند دلوز سر از مستی تا بازگشته است مارکس گویی تو دارد؛ سیاسی هایامکان باب شدنبسته

 .   کند هشیارش

 در جستجو برای مارکس اهمیت که است ظاهری بستبن همین در درست بگویم خواهممی همه، این با
 دارد محوری اهمیت خود خودی به داریسرمایه تحلیل که دلیل این به نه. شودمی بیشتر دلوز سیاست

 که دلیل این به بل ،(است موقعبه و جابه امری مطمئنا  داریسرمایه پویایی به عالقه مجدد ظهور چون)
 دوزخی ماشین از راحت و ساده سیاسی فرار هرگونه بودنِممکننا بر که است متفکرانی سرآمد مارکس
 مناسبات در امکانی و توان چنین وجود بر که است متفکری حال عین در البته و کرده تاکید داریسرمایه
 است همان اخیر وضعیت این. است گذاشته انگشت داریسرمایه خاص و داریسرمایه درون یگرفتهشکل

 یمجموعه به آوردن رو معنای به مارکس کمونیسم کردن برجسته. خواندمی «کمونیسم» را آن مارکس که
 یعنی کمونیسم مارکس، نظر از(. سرمایه جای به اولیه، آثار به رجوع مثال) نیست مارکس متون از دیگری

 داریسرمایه طریق از و داریسرمایه در و کندمی تسخیر را داریسرمایه[ آن، شبح] که ماندگاریدرون توان
 سیاست ساختنمتحول و داریسرمایه تفسیرکردن برای است منظری کمونیسم قرار، این از. شودمی ظاهر

 یشیوه کلی هایجنبه برخی مارکس[ اینکه راست] 8.دارد حضور مارکس آثار سرتاسر در اعتبار همین به و
 کند،می غلبه هویتی قیدوبندهای بر که شدن برای محیطی -کندمی تصویر نیز را دارانهپساسرمایه زندگی
 گواتری، و دلوز قرائت به بنا و زند،می رقم جهان یا طبیعت با غیربتواره ایرابطه چیند،برمی را کار بساط
 منظر نباید کلی، بیان به حال، این با 9.رهاندمی شانمدارانسان جنسی تمایالت قید از را گرمیل هایماشین

 اینیچه اصطالحات از اگر و کرد قلمداد متفاوت «کمونیستی یجامعه» یک تفصیل و بسط را کمونیستی
 آن انداختن تعویق به و جاری زندگی یگرانهواکنش انکار[ کمونیسم] مطمئنا  که بگوییم باید بگیریم بهره

 اجتماعی ماشین هایمحدودیت و هاجریان با مداوم درگیری فرایند کمونیسم برعکس،. نیست زیبا فردای تا
 :است مشهود انگلس و مارکس مبهم تعریف در که همانطور است، آن بر غلبه هدف با داریسرمایه

 باید واقعیت که آلایده قسمی شود، برقرار باید که نیست وضعیت قسمی ما برای کمونیسم
 را چیزها کنونی وضعیت که دانیممی واقعی حرکتی را کمونیسم ما. گردد سازگار آن با[ درآینده]

 Marx. )دارد وجود حاضر حال در که است مقدماتی از ناشی حرکت این شرایط. کندمی ملغی

and Engels 1974: 56–7) 
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 سیاست معمای

 و دلوز شدنطنینهم به دارانهسرمایه مناسبات در ماندگاردرون سیاست یمسأله به نظر با در این بخش 
 قلمروهای و است مارکس کمونیسم با دلوزی درگیری نوعی معنا، یک به کار، این. پردازیممی مارکس
 درگیری دریابد تا کندمی بررسی را کار نقد و کنترل ارزش، یمسئله پرولتاریا، یمسئله نظیر مختلفی نظری
 سیاسی ینوآورانه و مفید هایتمثال خلق به تواندمی چگونه مارکسی هایدلمشغولی و مارکس با دلوز

 10.است دلوز سیاست اینجا در ما بحث اصلی کانون. بینجامد

 دارند اذعان خودشان گواتری و دلوز. است ایساده نسبتا  کار دلوز سیاست مقدماتی معرفی لحاظ، یک از
 دارد محوری چنان نقشی زندگی گیریشکل از آنها فهم در سیاست واقع، در. هستند «سیاسی» متفکرانی که
 مقوالت و مفاهیم یهمه مانند دلوز، ( سیاستATP: 203) «دارد تقدم هستی بر سیاست» نویسندمی که

 چارچوب این] برداشت با وی، اینیچه و اسپینوزایی ماتریالیسم با دارد تنگاتنگ ارتباطی گواتری، و او دیگر
 که هاییآرایش و نیروها از تنیدهدرهم و التغییردائم هیوالوش یمجموعه یک عنوان به جهان از[ مفهومی
 متناهی را جهان فقط نه ماتریالیسمی چنین. کنندمی نابود هم و نهندمی بنیان هم را بودن هایشیوه همواره

 هاابژه و هاسوژه این به بدهید اجازه نیست؛ قائل هاابژه و هاسوژه برای هم مشخصی مرز بلکه بیند،نمی
 تقدم و اولویت انکار معنای به بلکه چیزها، وجود تکذیب معنای به نه کار این البته 11.«چیزها» بگوییم
 و خاص هاینسبت دل در آنها هستی اما دارند، وجود چیزها. آنهاست شناختیمعرفت یا شناختیهستی
  12.گیردمی شکل نیروها متغیر و متنوع

 محصول همواره چیزها پس باشد، دوام بدون یا شکل بدون یماده یاولیه جریان خود کنه در جهان اگر
 نامندمی «آرایش» یا «بندیسرهم» گواتری و دلوز که است چیزی سوی به جریان این دادنجهت موقتی

)5–ATP: 503(.13 ایسلسله آن موجببه که فرایندی: خواندمی «تاویل» فرایند را دهیجهت این نیچه 
 نیروها این کنند،می تاکید نیز فوکو آثار چنانکه. کندمی بندیسرهم و قطعه قطعه را ماده نیروها از خاص
 واقعه، مابعد امری نه دیگر رویداد یک یا چیز یک تاویل. ندارند «مادی»/«سرشتایده» یدوگانه به اعتنایی

 :n.d.a)دلوز  قول به. است آن در ماندگاردرون متعددِ نیروهای از یکی یا آن بندیترکیب از بخشی بلکه

n.p.) «کردنتاویل بنابراین،. هستند تاویل پیشاپیش خودشان هاکنش و چیزها که است این نیچه یایده 
 انسجام اینرو از«. است "زندگی تغییردادن" چیزها، تغییردادن ترتیب، این به و هاتاویل کردنتاویل یعنی

 به چیزها. نیست تاویل یا دهیجهت متحدالمرکز دوایر از ایسلسله مرکز در آنها جایگاه از تابعی چیزها
 در دائما   تالقیِ نقطه در «چیز» تاویل، بر مقدم اولیه شکل هرگونه بدون. هستند این از ترثباتبی مراتب
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 بنابراین 14.نیست «شدهتمام» امری هرگز اعتبار این به و دارد قرار نیروها/هاتاویل از ایسلسله تغییرِ حال
 دل در باید که بخشدمی تجسم «توان» یا «بودنمجازی » قسمی صورت به خود درون را تفاوت «چیز»

  15.یابد فعلیت متفاوت هایپیکربندی و هاتاویل

 بنیان مقام در که است خالق ایماده واقعیتِ عینِ بلکه نیست، «واقعی» امر برابر در «مجازی بودن» اینجا در
 هانسبت ثابت تعینات با فقط «بودنمجازی » این) دارد وجود نوشونده هماره هایپیکربندی دل در واقعی امر

 امر" تعبیر دلوز یاندیشه در»: کندمی بیان خوب را مسئله( 110 :1996) (. نانسیATP: 99دارد( ) تقابل
 دیگری ینحوه ابژه. نداریم "ابژه" نام به چیزی او یاندیشه در – رودنمی کار به "ابژه" یک برای "واقعی

 بنابراین، 16.«تحقق منهای اثرگذاری نوعی است، آشوب "نفسهفی" واقعی امر است، واقعی امر تحقق از
 «داریم سروکار هاییتاویل با فقط و ندارد وجود iiفاکت نام به چیزی»[ نیچه قول به] که نیست این مسئله

 ما که است این مسئله (،Nietzsche1968: §481) اندبرآمده ما تاریخ در گرفتهشکل هایارزش از که
 باشد عبارت چیز همه اگر. ایمشده فراخوانده متفاوت و جدید «هایزندگی» یا هاتاویل یفعاالنه خلق به
 بر سیاست است، درونماندگار زندگی در سیاست آنگاه هستی، تولید یمنزله به آمیزمناقشه هایتاویل از

 فعاالنه بلکه آید،نمی صحنه به آنها میان هاینسبت و[ نسبت] طرفین استقرار از پس عمل»: تقدم دارد هستی
 آن به پیچیده توجه فرآیند هم سیاست، یا (. تاویلATP: 203, 208) «دارد مشارکت خطوط ترسیم در

 کارآمد بندیسرهم یک به را بندیسرهم یک که چیزی یعنی کند،می منسجم را چیز یک که است چیزی
 یا جدید هایزندگی جدید، معناهای به گوییآری قسمی است ممکن که آنجا تا هم و کند،می بدل

 دشوار و پیچیده درگیری نوعی بلکه نیست، تغییر خواست صرف محصول کاری چنین) جدید هایامکان
 (.است

 اصیل یا اولیه هویت یا صورت گونه هیچ «زندگی» گواتری، و دلوز یانگارانهی یگانهاندیشه در بنابراین،
 هنر از است عبارت سیاست آن در که است دگردیسی و پیکربندی دائمی فرایند نوعی بلکه ندارد،
 علیه «اقلیتی» یا« مولکولی» فرایندهای -گویدمی آری زندگی خلق و دگردیسی به که هنری بندی،ترکیب

 دوگانگی یک با اینجا در که داد خواهم نشان بعدا البته) «موالر» یا «اکثریتی» فرایندهای یا هویت و بندیخط
 مهم بسیار زندگی سطح سرتاسر به سیاست تعمیم این پیامدهای 17(.نداریم کار و سر اکثریتی/اقلیتی ساده
 هایسال در آنها از گیریبهره و گواتری و دلوز آثار از مثبت استقبال در اساسی نقشی حرکت این و است
 سیاستِ » قالب در شدهسیاسی زندگی این توضیح آن مکرر هایمضمون از یکی که حرکتی دارد، اخیر

                                                           
ii . fact 



 

7 

 تبیینی دادن دست به برای مشکالتی سیاست تعمیم این دیگر، سطحی در این، وجود با. است بوده «شدن
 زندگی کردن خلق فرایند در سیاست اگر چون. کندمی ایجاد آن دادن بسط واقع در و دلوز سیاست از

 خاص ویژگی پس که آیدمی پیش سوال این باشد، حاضر جا همه در سیاست که چندان باشد، ماندگاردرون
 ;17–16 :1998) است کرده مطرح صراحت به بدیو آلن را سوال این. باشد است ممکن چه سیاست

 مشخصا   یحوزه فاقد جا، همه به سیاست دادنتعمیم یبواسطه دلوز، نظام که کندمی استدالل بدیو(. 2001
 به و مجزا هم از را فلسفه و علم و هنر هایحوزه چیست؟ فلسفه در گواتری و دلوز. است تفکر سیاسی

 و کنند،نمی کاری چنین سیاست خصوص در اما کنند،می ویژه توجه حوزه هر در خالقیت خاص یشیوه
 فرایند یا ذات همان را آن دهند، اختصاص سیاست به جداگانه و مشخص ایحوزه که این جای به

 با درگیری سیاسی مشخصا  یحوزه یک نشان بدیو نظر از. دانندمی هاحوزه سایر در خلق ماندگاردرون
 هایپویایی با درگیری که داندمی بدیو صدالبته. باشد سرمایه[ با درگیری] مناسب باید سیاست است؛ سرمایه

 سیاست پای وقتی که کندمی استدالل او این، وجود با. است دلوز آثار اصلی ویژگی دارانهسرمایه مشخصا 
 از تهی سیاسی نسبتا  الگوی یک جانب به و نهدمی کنار را کردنخلق سیاست دلوز آید،می میان به سرمایه

 .کندمی نشینیعقب «نقد»

 به سیاست تعمیم احتمالی مشکالت به را ما توجه که دارد هم حق و گذاردمی مهمی نکته بر دست بدیو
 دلوز سیاست پیچیدگی و عمق مناسب سطح این در بدیو نقد این، وجود با. کند جلب زندگی قلمرو یهمه

[ موضوع که این] دارد، وجود زندگی سیاست ماهیت از غنی درکی هم دلوز از طرفی آثار در چون. نیست
 قابل از طرف دیگر، بحث هم و گرفته، قرار بررسی مورد خاص مسایل و هازمینه از وسیعی طیف در

 خلق میان تمایز رغم به واقع، در. دارانهسرمایه مشخصا  هایپیکربندی با سیاسی درگیری مورد در توجهی
 مناسب که ابداع سیاست قسمی بسط از است عبارت دقیقا  دلوز یپروژه که است این من استدالل نقد، و
 کندمی مجبور را دلوز که است آن به تعهد البته و پروژه دشواری همین واقع در و. باشد سرمایه[ با درگیری]

. داندمی دلوز یپروژه کمبود بدیو گفتیم که چیزی نکند، ترسیم تفکر برای سیاسی مشخص حوزه یک
 ییافتهتعمیم فرایند یک فقط نه و است بشری هایفعالیت از مشخص یحوزه یک نه دلوز نزد سیاست

 مارکس کمونیسم با چشمگیری شباهت که بینیممی بزرگتر ایپروژه تحقق برای آورالزام حکمی او نزد. ابداع
 پروژه این. خوانندمی «جدید زمین» داشتن پا بر را ( آنAOE: 382) گواتری و دلوز که ایپروژه دارد،
 به درست. است اجتماعی کلیت  با درگیری فرایند قسمی بلکه نیست، سیاسی راهکار یک به تقلیل قابل

 نه و اجتماعی انقالب متفکر یک را مارکس( Marx and Engels 1973: 12) انگلس که دالیلی همان
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 از اجتماعی امر جدایی که کندمی استدالل نیز( 26 :1999) نگری کند،می توصیف «سیاسی انقالب فقط»
 چپ فضای به کسانی که نیز دالیل همین به درست و است «غیرقابل تصور[ امری] مارکس در» سیاسی امر

 Bordiga n.d.; Dauvé. )کنندمی معرفی «سیاسی-ضد» را خود سیاست غالبا  دارند تعلق کمونیستی

and Martin1997به( 211 :1999) پیرسون آنسل چنانکه جدید، زمین یپروژه سیاست، این (. در 
 طرح بتوان که نیست اموری آن از سیاست این دیگر، عبارت به 18.است «معما» نوعی کند،می بیان درستی

 نیست؛ دسترس در و نکرده مقرر روایتی یا ساختار سیاستی چنین – داد دست به آن برای تعریفی و نقشه و
 آینده هایفروشی اغذیه برای بتوان که نیست دستورپختی سیاست قسم این( 99 :1976) مارکس تعبیر به

. برد پیش به و داد شکل جهان نیروهای با مبدعانه و مستمر درگیری طریق از باید را سیاستی چنین. نوشت
 و است، داریسرمایه یویژه مناسبات با درگیری و زندگی ابداع فرایند همزمان دلوز نزد سیاست بنابراین،

 .عملی کامال  البته گشوده، همواره و نامتعین ایپروژه معما، یک کردنحل یعنی سیاست فرایند، این در

 مفهوم در ویژه به -باشد سرمایه[ با درگیری] مناسب که زندگی سیاست قسمی بر – دووجهی تأکید این
 تأکید ابهام هرگونه بدون آنها که یابدمی صراحت زمانی و است مشهود گواتری و دلوز نزد «اقلیتی»امر
 یپرداخته و ساخته تمثال همان یعنی - است پرولتاریا ارزهم اقلیتی امر یعنی ممتازشان سیاسی مقوله کنندمی

 پرولتاریا در را خود جهانی آگاهی یا تمثال بودن، جزیی قدرت اقلیت، قدرت»: سرمایه بر غلبه برای مارکس
 مسائل با دلوز درگیری در اقلیتی امر و پرولتاریا اتصال همین ما بحث (. موضوعATP: 472) «یابدمی

 و شویم آشنا 19«اقلیتی سیاست» یعنی بحث این اصلی سیاسی تمثال با نیست بد پس. است مارکسیستی
 .دهیم نشان را مارکس کمونیسم با آن ارتباط

 اقلیتی سیاست

 نه اکثریتی و اقلیتی تعبیرهای. است اکثریتی یا موالر با تقابل در اقلیتی کردم اشاره باال در که همانطور
 اکثریتی فرایندهای اساسا ،. هستند زندگی با برخورد هایشیوه و فرایندها وصف بلکه موجودات، وصف
. کندمی عمل قضاوت مبنای و هنجار صورت به که هستند معیار یا ثابت امری از دفاع و گیریشکل بر مبتنی

 مناسباتی اکثریتی مناسبات. هستند محاسبهقابل و شدهتثبیت مناسبات اکثریتی مناسبات ترتیب، این به
 :دهندمی توضیح چنین را وضعیت گواتری و دلوز. هستند محورهویت

 مذکر اروپاییِ گرایِدگرجنس سفیدِ بزرگسالِ  فردِ همان معیار یا ثابت امر که کنیم فرض بیایید
 یمقوله از «مرد» که است واضح(. پوند یا جویس اولیس) گویدمی سخن معیار زبان به که است

 همجنسگرایان دهقانان، سیاهپوستان، زنان، کودکان، ها،پشه از مردها تعداد اگر حتی است، اکثریت
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 ثابت امر دل در بار یک شود،می ظاهر بار دو مرد که است دلیل همین به. باشد کمتر اینها مانند و
 (ATP: 105) .شودمی استخراج آن از ثابت امر که متغیری امر دل در دیگر بار و

 

 نه که جهت آن از است، محاسبهغیرقابل اقلیتی امر است، معیار یک با مرتبط و محاسبهقابل اکثریتی امر اگر
 کند،می کجروی اکثریتی معیار یا موضوع اصل هر از و است همبسته شدن و دگرگونی با بلکه هویت با

 شکل معنا، یک به(. ATP: 470)کندمی تغییر مجموعه ماهیت شدنی تقسیم یا پیوند هر با که جاییهمان
 مدارهویت و شدهبندیچینه موالرِ پیکربندی یک در را خود همواره فرد زیرا دارد، تقدم موالر محورهویت

 آن در که پیکربندی قسمی علیه - کندمی ظهور سیاست که است پیکربندی همین علیه درست و یابدمی
 انتزاعیِ  معیار که کرد تاکید باید. است شده تعیین انتزاعی معیار یک برحسب موجود هایهویت بین روابط
 و قضاوت کارکردش و دارد وجود زندگی سطح سراسر در موالر معیار. است انتزاعی امری موالر شکلِ
 انتزاعی سنخی - کندمی عمل «کسهیچ» مقام در ضرورتا  کار این در و است زندگی هایپیکربندی تعیین

 شکل به کامل طور به تواندنمی نفسهفی اما دهد، تطبیق الگو یک با را خودش داردوامی را جهان که
 از. آیدمی وجود به الگو از کجروی انضمامی لحظات در اقلیتی امر برعکس،. باشد داشته وجود انضمامی

 :است «کسهمه» اقلیتی امر شود،نمی محقق کامل طور به هیچگاه الگو که آنجا

 همواره نیست، کسی هرگز است، انتزاعی معیار مشمول تحلیلی نظر از که جهت آن از اکثریت،
 حدی به فرد توان است، کسهمه شدن[ فرایند] اقلیت که آن حال – اولیس - است «کسهیچ»

 (.ATP: 105کند )می کجروی الگو از که رسدمی

 فرایندی -[اکثریتی یا] موالر معیار علیه است زندگی از قلمروزدایی یا کجروی فرایند اقلیتی، امر بنابراین
 بهتر یا. است شکلبی هنوز حال این با و فعال اقلیتی امر معنا این به. خواندمی فرا را جهان مجازی وجه که

 که است همان امراقلیتی ویژگی. گریزدمی گرفتهشکل پیشاپیش امور از که آنجا تا است، فعال بگوییم است
 :ATP) «دارد وجود خود دگردیسی بموجب فقط»: گویندمی جنگی ماشین مفهوم درباره گواتری و دلوز

 هم از را بنیادین شکل سه گواتری و دلوز زندگی، با برخورد یشیوه در گرایش دو این به توجه (. با360
 به هااقلیتی و ها؛نظامخرده مقام در هااقلیت همگون؛ و ثابت نظام یک عنوان به هااکثریتی»: کنندمی متمایز
 گروه یک نباید را اقلیتی امر (. بنابراینATP: 105–6) «آفریده و آفریننده مجازی شدنِ قسمی یمثابه

 از و جست آنها هایتفاوت و هاجهش ها،دگرگونی در ها،گروه حرکت در را آن باید بلکه دانست، اقلیت
 است شدنی اقلیتی امر. ندارد خود آن از ایحوزه یا هویت انسجام، عضویت، قسم هیچ[ اقلیتی امر] رو این
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. نیست هم هویت از «بیرون» رو هیچ به اقلیتی امر اما(. ATP: 106) نیست کس هیچ «مالکیت» تحت که
 انگاریدوگانه که دارند اصرار گواتری و دلوز. است مضمر موالر یا اکثریتی پیکربندی یک در همیشه بلکه

 و شدهقلمروزدایی بیش و کم هایشکل پیوستار در تفاوت و هویت اند؛نیاورده وجود به جدیدی
 «شباهت» قسمی  بیشتر، نه و همین فقط اما رسند،می نظر به هویت شبیه موالر امور) اندتنیده شدهرمزگشایی

 (. شودمی ایجاد پاشیدن هم از حال در چیزی سطح در همیشه که ،[باصره خطای یا] «دیداری اثر» یا

 نیز سیاست انسانی یحوزه در هستند، زندگی پیکربندی مختلف هایگرایش وصف اقلیتی و اکثریتی اگر
. است مدرن دموکراسی آن کالسیک ینمونه. است هویت بر مبتنی اکثریتی سیاست. دارند را خود همتای

 مقام در یکدیگر با ارزهم هایهویت حقوقی تعریف اساس بر است حکومتی نظام یک دموکراسی
 بر اقلیتی سیاست گوید،می دلوز که چنان دیگر، سوی از. دهندمی تشکیل را «مردم» یتوده که شهروندانی

 و نمایندگی یعرصه نه سیاست. «ندارد وجود مردم» که( 216 :1989) شودمی آغاز شرط این بنیاد
 یعرصه بلکه ،(گرددنمی «حقیقت» و «عدالت» یمسأله حول اصل در که روست این از و) مردم بازنمایی
 هایسوبژکتیویته یعنی) مادی و ذهنی منابع آن با نباید را خالق بندیترکیب این هایشرط. آنهاست آفریدن

 با معموال  که( فرهنگی های سازواری و شده،شناختهرسمیتبه هایتاریخ قانون، به متکی و خودآیین
 سیاست در موجود خالقیت برعکس،. موالرند هایشکل هااین گرفت؛ یکی دانیممی مرتبط خودآفرینی

 نابسنده یا گرسرکوب امری همچون را منابع این یا هستند منابع این فاقد که کسانی برای است شرطی اقلیتی
 اقلیتی شدنِ قسمی درگیر انحاء از نحوی به هرکسی»: نویسدمی دلوز که حالی در بنابراین. کنندمی تجربه
 به دارند میل گواتری و ( او N: 173) ،«کشاندمی ناشناخته مسیرهای به را او بگیرد را آن پی اگر که است
 جزئی هایکجروی در دارند تمایل گویی باشند، هااقلیت «هاینظامخرده» درون اقلیتی فرایندهای دنبال
 : کنند ایجاد متفاوتی مناسبات موالر، انتزاعی معیار از خود

 هاییوضعیت کرد، شانتعریف عینی نحو به شودمی که هستند هاییوضعیت هااقلیت البته صد
 چشم به آنها در باید همچنین ولی دارند، را خود خاص قلمروهای که جنسیتی یا قومیتی زبانی،

 هایحرکت و هاقلمروزدایی برانگیختن در شانارزش که شدن هایجوانه چشم به نگریست، بذر
 (ATP: 106)است  اکثریت دل در مهارناپذیر

 هایبیان و هاحرکت برای را مجال سو هر از که کسانی خالقیت هاست،اقلیت خالقیت اقلیتی امر بنابراین،
 آن از» مشخص اجتماعی فضای یک گفت تواننمی متعارف معنای هیچ به که چندان بینند،می «تنگ» خود
 خودآیین، مشخص یحوزه یک بدون. نامیدشان «مردم» بتوان آنجا در که فضایی اند،کرده پا و دست «خود
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 و نوردنددرمی را هااقلیت که اجتماعی نیروهای انبوه جوالن برای شودمی بستری اقلیتی سیاست فضای
 سیاست که است پیچیده و تنگنا در هایوضعیت همین دل از. کندمی محصور هویت تنگنای در را حرکت
 گاهیتکیه یا کندمی هموار را هویت گیریشکل راه که فرایندی عنوان به نه دیگر البته – شودمی پدیدار
 فرایند ابداع، فرایند عنوان به بلکه ،«شدنآگاه» فرایند عنوان به حتی نه و آورد،می فراهم هویت برای

 ،اجتماع مختلف هایشکل آن در که فرایندی زندگی، پیچیدگی با شدن درگیر فرایند و گری،آزمون
 .اندشده ترکیب همدیگر با فرهنگی هایشکل و هادانش ،هاسبک اخالقی، هایمنش رفتاری، هایتکنیک

 توانمی و آید نظرمان به کمونیستی سیاست از دور بسیار سیاست از برداشتی چنین است ممکن اول نگاه در
 مطمئنا  . ندارد دلوزی سیاست به ارائه برای چندانی چیز کمونیستی جنبش کندمی گمان که کسی به داد حق

 شرایط، واجد ملی، کارگر» یعنی آن، موالر معیار و شوروی الگوی موالر جاذبه حول که ایکمونیستی جنبش
بر  فراگیر نحوی ( بهATP: 105 از نقل به ، بوتانگ-مولیر) گرفت شکل «سال پنج وسی باالی و مرد

 همان، موالر منظر دام به افتادن و است همان کمونیسم گذاشتن کنار اما. است زده مهار رادیکال سیاست
 عقل گیرد،می نادیده را هادگردیسی و هاابهام کند،می تعیین سادگی به را هاجایگاه که منظری همان یعنی
 و - مارکس کمونیسم. است تفاوت دشمن کمونیسم که «دانندمی همه» آن در و راندمی حکم آن بر سلیم

 شوروی دولت و لنینیستی حزب هایچارچوب به تواننمی را – کمونیستی جنبش اعظم بخش واقع، در
 در ماندگاردرون است جنبشی کمونیسم شد، اشاره بدان باال در که مارکس، بندیصورت به بنا. داد تقلیل

 یعنی – کمونیسم ی«سوژه». است شده پیکربندی داریسرمایه اجتماعیِ مناسبات در که چنان - زندگی کل
 در که است مناسبات این با درگیری یشیوه نوعی بلکه باشد، حضور خواستار که نیست هویتی - پرولتاریا

 جنبش (. بنابراینMarx 1975a: 256است ) درگیری این خالل از خویش الغای و خود بر غلبه پی
 و کند حفظ خودآیین سنت یک یا رسمی حزب یک طریق از را خود تداوم که نیست چیزی کمونیستی

 ایمجموعه درگیری، یشیوه یک بلکه. باشد آن مالک خاص تاریخی جریان یا گروه یک که نیست چیزی
 ،(295 :1997) بالنشو قول به که است سازمسئله موقعیت یک سیاسی، هایتکنیک و هامولفه از گشوده

 البته 20.کندمی عمل خاص سیاسی تجلی هر فراسوی و سرتاسر در درون، از مجازی موتوری یمنزله به
 این –«تند خشونت» و «تابیبی( »96 :1997) بالنشو قول به یا – شدت دادنتقلیل نباید را توصیف این

 سیاست نام عنوان به را آن کمونیست مانیفست در تا برانگیخت را مارکس که کرد تفسیر[ کمونیسم]: کلمه
 21.( 1973Engels, in Marx and Engels :12–13) بپذیرد خود
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 Deleuze)داند می «چپ» را خود او کند، توصیف 22کمونیستی را خود سیاست ندارد تمایل دلوز اگرچه

1997a: G comme Gauche; Stivale2000بخواهد دلوز که است آن از ترضعیف «چپ» (. عنوان 
 پیوند بورژوایی هایانقالب در راست/چپ دوقطبی با عنوان این چون) بزند گره آن با را خود سیاست

 از درکی داشتن یعنی بودن چپ او نظر از. کندمی توصیف رادیکال نحوی به را چپ معنای او اما ،(دارد
 هایشدن برحسب زندگی درک یعنی باالخره و جهانی، بندهایسرهم دل در کنش و تفکر از درکی ،«افق»

 ارتباطی: است مشهود جا همین در دیگر جای هر از بیش مارکس کمونیسم با دلوز شدنطنینهم. اقلیتی
 یغلبه بر تأکید و است «کسهمه» بر مشتمل که جهانی هایبندیسرهم ادراک این میان دارد وجود درونی
 کمونیسم هایطنین. شودمی قلمداد هااقلیت[ وجود] سطح واقع به که( آن شدن یا) کسهمه همین بر اقلیتی

 ژیگا سازیفیلم یشیوه تفسیر به او که گرددمی آشکار هنگامی ویژه به اقلیتی یغلبه از دلوز درک در
 شوروی انقالب اولیه هایسال در( است نوشته سینما درمورد دلوز که هاییکتاب ممتاز شخصیت) ورتوف

 حول دیالکتیک قسمی از آیزنشتاینی تصویر که حالی در کندمی استدالل( 40 :1992) دلوز. پردازدمی
 است مارکسی ارتدوکس دیالکتیک همان جهات بسیاری از که – بردمی بهره( طبیعت و انسان) بشر محور

 حرکتبی چشم آن دیگر - اندازچشم شاید، یا - چشم که آنجا کند،می تقریر را ماده دیالکتیک ورتوف -
 :«ماده درون چشمی» است، دوربین متحرکِ ماندگارِدرون چشم بل نیست، انسانی زیاده انسانی

 ناچیزی ارزش و اهمیت همگی ،انسان از چه و گرفتمی فیلم ساختمان و منظره ،ماشین از چه
 مادی نظام نوعی همچون کودک ترینناز یا روستایی زن ترینجذاب حتی هااین کدام هر. داشتند

 هاحرکت که بودند ییهامبدل و کاتالیزور حکم در آنها. شدندمی داده نمایش متقابل روابطی در
 به ماده شدندمی باعث نظمشان و جمعیت سرعت، تغییر با. کردندمی منتقل نو از و دریافت را

 نامتناسب ابعادشان با کامال که شدندمی موجب را تغییراتی و یابد تطور «محتمل» کمتر هایحالت
 (64 ،ص1394اسالمی، نشر مینوی خرد، چاپ دوم، مازیار ، ترجمه1 سینمابود. )ژیل دلوز، 

 جوهر دلوز نظر از ماده، در چشم ناانسانی ادراک و نامتناهی هایکنشبرهم مادیِ عالم بین ترکیب همین
 و مادی اجتماع یک اینهمانی» ترکیب این(. 82) است ورتوف نزد «واقعیت از کمونیستی رمزگشایی»

 مدعی شوروی نظام البته، که) سرمنزل به رسیده «انسان» یک نه -( 40) دهدمی نشان را «انسانی کمونیسم
 برآمده و ماده در دیالکتیک ورتوف، نظر از»: ماده هایکنشبرهم الیقِ انسانی -راه در انسانی بل ،(بود آن
 کمونیسم با را مادی اجتماع و آینده، انسانِفرا با را ناانسانی ادراک تواندمی که است چیزی تنها و است آن از

 .23(83) «دهد آشتی رسمی
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 چنان کمونیستی یپروژه اعتبار شوروی، دولت تصلب فرایند در «پدر بازگشت» از پس که رسدمی نظر به
 تفادهاس خود سیاست توصیف در کمونیسم نام از تواندنمی او ( که8b: 1997)رود می دست از دلوز نزد
 عنا،م یک به. بیندمی کمونیستی جنبش به وابسته همچنان را خود سیاست گواتری طرفی، از ولی 24.کند

 – دارد کمونیستی جنبش یدرباره گواتری-دلوز منظر با بیشتری قرابت کندمی حفظ او که دیدگاهی
 هاییبازقلمروسازی یواسطه به و) یافته تعین خود خاص تاریخ واسطه به که نیست چیزی او برای کمونیسم

 برای شتال و سرمایه از ریزوماتیک و ماندگاردرون است نقدی بلکه ،(رساند انجام به شوروی دولت که
 هرگز عامدرمعنای مارکسیسم من، برای» گویدمی که خود موضع این از پیروی به آن هم سرمایه، بر غلبه

 (.نویسنده از تاکید ؛ Guattari 1996a: 87) «است نداشته وجود

 پسامارکسیسم علیه

 هستند قائل تفاوت سیاست قسمی به که پساساختارگرایانه هایدغدغه و مارکسیسم میان مواجهه امکان
 نوگرامشیایی پسامارکسیسمِ یسایه زیر آمریکایی-انگلیسی فرهنگی مطالعات در کمدست که هاستمدت
 شده طرح( 1985) موف و الکالئو سوسیالیستیِ استراتژی و هژمونی در مشهورتر همه از که موضعی بوده،
 خصوص در ارتدوکس ظاهر به هایدغدغه از گذر «هژمونی» باب در نوگرامشیایی آثار یمشخصه. است
 عمل عاملیت، تفاوت، امکان مورد در پسامارکسیستی هایدغدغه به پرداختن و اقتصاد و سرمایه طبقه،

 سیاسی فضای «ارزیهم یزنجیره» در شدن گنجانده برای که است اجتماعی جدید هایجنبش و مردمی
 «خجالت بدون پسامارکسیسم» عنوانبه مشخص تعبیری با را حرکت این و - رقابتند در دمکراتیک سوسیال
 با نبود ارتباطبی تحول این تاریخی یپشتوانه (Laclau and Mouffe 1987) کنندمی معرفی

 جایگاه نوگرامشیایی تفکر آن در که سیاسی چارچوبی -(PCIایتالیا ) کمونیست حزب «iiiیوروکمونیسم»
 ویژه به) انگلیس هایچپ از بسیاری به یوروکمونیسم گوید،می( 1985) آبسه که همانطور. داشت را اصلی
 وجود رادیکال مردمی دموکراسی سوسیال یک ایجاد امکان داد نشان( امروز مارکسیسم بانفوذ ینشریه
 PCI باشد چه هر. کند غلبه کارگری جنبش هایمحدودیت و ارتدوکس مارکسیسم بر تواندمی که دارد

 جایگاهی دولت در سرعت به داشت که بود اروپا در کمونیست حزب بزرگترین (ایتالیا کمونیست حزب)
 .یافتمی

                                                           
iii 70شود و در دهه ونیسم اروپایی: رویکردی که با عناوینی چون کمونیسم دموکراتیک یا نئوکمونیسم نیز شناخته میکم 
 ت.در میان احزاب تجدیدنظرطلب کمونیستی اروپا به ویژه در ایتالیا، اسپانیا و فرانسه رواج داش 80و
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 از -دارد انتقادی درگیری از حکایت عبارت این در «پسا» پسوند آنکه رغمبه -نوگرامشیایی پسامارکسیسمِ
 نگرتولید سیاست از گذر معرف رویکرد این مطمئنا . بود مارکسی محوری مسائل از گریز جهات بسیاری

 متفاوت بسیار مارکس قبال در دلوز موضع اما. داشت نظر مدنی جامعه به که بود محوردموکراسی سیاست به
 شدن دور جای به کردم، اشاره آن به باال در که همانطور مارکس، با دلوز درگیری. است رویکردی چنین با
 «زیربنا» میان مارکسیستی مشهور تمایز با کاری هیچ دلوز. رودمی پیش آن خالل از کامال  تولید، یمسئله از
 تولیدی - کندمی دنبال زندگی تولید قلمرو در ورشدنغوطه حد سر تا را مارکس کار بلکه ندارد، «روبنا» و

 غیره و میل فرهنگ، اندیشه، اقتصاد، سیاست، بندهای و قید و هاجریان و فرایندها تمام اصلی سطح که
 -را دلوز کار( 1977) نزلودُ که رودمی پیش جا بدان تا حرکت این 1977Deleuze (.25 :105( است

. مارکس تشدید قسمی بلکه[ مارکس] پسا نوعی نه: خواندمی «حادمارکسیسم» نوعی -ادیپ ضد در حداقل
 مارکسیسم فعلی جریان با دارد هایینسبت مارکسیستی مسایل با دلوز درگیری که گفت باید این، وجود با

 PCI که است جریانی همان این واقع در. است( ایتالیا کمونیست حزب) PCI با متفاوت بسیار که ایتالیایی
 به 1970 دهه در و ivاُپریسمو نام با 1960 دهه در که جریان این. داشت مشارکت آن سرکوب در فعاالنه
 و طبقه و کار موضوع بر خواص یویژه بعضا  و ارتدوکس تمرکزی ظاهرا  شد،می شناخته vاُتونومیا عنوان

 که انتقادی موضع حیث از چه و حیث این از چه. بود مارکس بازتفسیر درگیر وقفهبی و داشت سرمایه
 حد تا جریان این که نباشد تعجب جای شاید دارد، نوگرامشیایی هایسیاست به نسبت اُپریسمو جریان
 مسائل شدنبرجسته با و کندمی تغییر زمانه حال، این با. ماند باقی فرهنگی مطالعات سنت از خارج زیادی
 به استوار چندان دیگر پسامارکسیستی موضع محور،دانش اقتصاد و کار تشدید شدن، کاالیی شدن، جهانی

 این مطمئنا . یابد رواج نو از تولید مارکسی یمسئله با درگیری که دارد وجود امکان این و رسدنمی نظر
 کتابی است، کرده جلب خود به( 2000) نگری و هارت امپراتوری کتاب که توجهی به دارد ربط موضوع

 روشن خیلی و است اُتونومیا و اُپریسمو اصلی پردازاننظریه از نگری، آنتونیو آن، نویسندگان از یکی که
 .   کندمی ترسیم را جریان این هایبصیرت از بسیاری

 که است نوگرامشیایی پسامارکسیسمِ علیه( سرمایه و کار یا) تولید سیاست حیات تجدید همین به اتکا با
 عین در و جامعه جوهر به تقریبا  کار که ایزمانه در. کنممی ترسیم را دلوز یمجاز مارکس موقعیت من

. است موقعیبه و جابه کامال  یدغدغه این نظرم به شده، بدل مسئلهبی غایتبه اجتماعی آرایش یک به حال

                                                           
iv : operaismo (workerism) 
v : autonomia (autonomy) 
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 منابع از یکی پسامارکسیسم، و ارتدوکس مارکسیسم مسیر از غیر مسیری ترسیم منظور به و زمینه، این در
 طور به دلوز مجازی مارکس. است اُتونومیا و اُپریسمو جریان مارکس و دلوز هایمتن از خارج من اصلی
 خوانش - موضع دو این میان موجود تنش دلیل به حدی تا و - اما نیست، همخوان جریان این با کامل

 هم و دلوز مارکس استلزامات و امکانات برخی کشف برای است فرصتی هم اُتونومیا، و اُپریسمو اقلیتی از
 اجتماعی سیاسی هایپیکربندی باب در بانفوذ حاضر درحال و مفید دیدگاهی با انتقادی درگیری قسمی
 است ممکن خطر این سو، یک از. دارد پی در خطراتی مجزا صورت به اُتونومیا با زدن کله و سر. معاصر

 تجلی به پرداختن در دیگر، سوی از و شود عیان متمایز «اتونومیستی مارکسیستی» ینحله یک ترسیم در
 لحاظ به و غیرمولد کامال  شکلی به آن هم –( 2000) نگری و هارت امپراتوری یعنی– آن فعلی رایج

 تایمز نیویورک چنانکه) نظریه عالم در «دیگر بزرگ ایده یک» قالب در یعنی انتزاعی، تاریخی و سیاسی
 26مولد درگیری قسمی نیت به – جریان این از خود اقلیتی قرائت با ما(. جویانهعیب لحنی با البته گوید،می
 چنین از کوشیممی کنیممی رجوع بدانها ماناستدالل اقتضای به که کمونیستی مطالب سایر از استفاده با و -

 .کنیم اجتناب خطرهایی
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 هایادداشت

 ادیبه صراحت از مارکس  زند،یحرف م «شدننیطنهم» یکنش فلسف تیکه درباره ماه یاز موارد یکیدلوز در  1
عمل کند  یقیبدل حق کیهمچون  دیبا ری( : شرح و تفس1994b: xxi) سدینویم یینسبتا  معما یانی. او با بکندیم

 یهگل ،یفلسف ریشرح و تفس یواسطهبه توانیمو تبدل را که در خور آن است اعمال کند. ) رییحد تغ نیشتریو ب
ادامه  لیتفص یمارسل دوشان[(. و با کم ی] لویسب یزایمتصور شد، درست مثل مونال شیریب یو مارکس شویر
 گریکدیدر  یو متن فعل یتکرار ناب متن قبل» یچون در پ« تکرار با حداکثر تفاوت همراه است نیترقیدق»: دهدیم

 (xxii«. )است
مجذوب  اریاست که مارکس بس نیمارکس چندان مورد بحث قرار نگرفته ا هیکه در مورد سرما یاز موضوعات یکی» 2

خوب  اریحال بس نیاست، اما در ع یوانگیدچار د ستمیس نیکه ا لیدل نیبه ا قا یبوده، دق یدارهیسرما یسازوکارها
 (.Deleuze, in Guattari1995a: 54) «کندیکار م

از  یکه در هر نظام همواره ته ییبه عنوان فضا ییو کارکرد آن در ساختارگرا «یمربع خال»بحث در خصوص  3
 (.1995a: 51به دلوز ) دیثابت است، مراجعه کن ییمعنا

 و هزار فالت حضور دارند. پیضد اد یجا یدر جا سمیکه مارکس و مارکس دیگوی( م :199551aخود دلوز ) 4
در هر سامان مشخص را  یبه تحقق ارزش اضاف ازیو ن یتصاعد دیبه تول شیگرا انینکته در مورد تنش م نیا 5

 -نرخ سود ینزول شی( در بحث از گرا1974a: esp 249–50مطرح کرده است، ) هیمارکس در جلد سوم سرما
در جلد اول کرد:  یرا بازخوان مارکسسه متن  دیبا»دارد:  کنندهنییتع یتی.( اهمn.d.b: n.pکه از نظر دلوز ) یمتن
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 سهی]نرخ سود[؛ و باالخره در کتاب گروندر ینزول شیدر جلد سوم فصل گرا ؛یارزش اضاف دیبحث تول هیسرما
 .«ونیفصل اتوماس

 کیبه  پی( در ضد ادییقلمروزدا ندیفرا ای) کیزوفرنیش استیاز س دهدیم صیرا تشخ ی( تحول1998هالند ) 6
کنترل  یژگیو» دیگویدلوز، آنجا که م یدر هزار فالت و آثار بعد دارانههیکنترل سرما یهایدگیچیاز پ ترقیدق لیتحل
 جادیا دیترد یانقالب مجازیِ  زیخط گر کیعنوان  به یزوفرنیش تی... در مورد قابل شرفتهیپ یدارهیدر سرما عیسر

جلد اول و دوم  “انید فاصل مدر ح”»سؤال که  نیاز پاسخ به ا یی هالند به عنوان بخش(. مقاله72) «کندیم
 ستین ی(. شک65هاست )در خود آن متن رییتغ نیا افتنی یدر پ« افتاده است؟ یچه اتفاق یزوفرنیو ش یدارهیسرما
 یندهایفرا یابیو در ارز دهدیمعاصر به دست م دارانههیکنترل سرما یهایدگیچیاز پ یتریغن لیفالت تحل زارکه ه

گرفتار  پیمطلق است که ضد اد ییدر خصوص قلمروزدا یاحکام کمتر یتر است )حاومحتاط کیزوفرنیش
همان اندازه که  و کنترل به هیهالند بر سرما دیتأک مییکه بگو ستیحال، به نظرم دور از انصاف ن نیآنهاست(. با ا

 هست. زیمعاصر ن یهاو ترس هایاست محصول نگران یبرآمده از کار دلوز و گواتر
 خیتار»در تقابل با  چهیو ن نوزایاسپ وم،یه وس،یدرباره تمرکز خود بر لوکرت )6b: 1995 (همانطور که دلوز 7

 «لسوفانیف نیدر کار ا یو پر و بال دادن به شاد ینقد امر منف»او جذاب بود  یآنچه برا سد،ینویمتعارف م« فلسفه
 .است

 سمیکه کل کار مارکس شرح کمون نیبر ا یمبن گایموضع، به استدالل آمادئو بورد نیا تیبر اهم دیدائو، با تأک 8
«. شده است انیاست که در مورد مارکس ب ینظر نیترقیبدون شک عم نیا» دیگویو م دهدیاست واکنش نشان م

(Dauvé and Martin 1997: 83) 
–54: 1974( انگلس ) :278b–19759( مارکس ) :1973488aاند: مارکس )آثار آمده نیدر ا بیترتنکات به نیا 9
 (.AOE: 294) گواتری و دلوز و( 5
و مضمون تفاوت و تنوع وجود  سبک ثیشان از حآثار مشترک زیو ن یآثار منفرد دلوز و گواتر نیب کهیدر حال 10

 یبرا زیم که اغلب نااثر واحد نظر داشته کیاز  یدارد، در کتاب حاضر به آثار منفرد و مشترک آنها به عنوان بخش
 یهازهانگی و مسائل( 3–192: 1998) یکتاب(. گواتر نی)مثل خود عنوان هم کنمیبه آن اشاره م« دلوز»با نام  یراحت

 دهدیمورد بحث قرار م نامدیم «یدلوز و گواتر»پروژه  گرید یحذف مکرر نام خود را از آنچه او در جا
(Guattari1980a: 234ول )پروژه بدل شده است. نیا یبرا یبه اسم مشترک قابل قبول« دلوز»که  دیگویم ی 

 نیآهن یروین تیکم کی انجام؛یو ب آغازیب ،یانرژ یوالیجهان: ه نیا»: کندیم انیب نیموضوع را چن نیا چهین 11
(. 1067§: 1969) «شودیبلکه فقط متحول م دهد،یکه خود را گسترش نم ییروینه کوچکتر، ن شودیکه نه بزرگتر م

در مورد  یاندازها وجود دارند، حتفقط چشم ووجود ندارند،  «زهاچی» که( 552§: 1968) چهیاستدالل ن نای
را ابداع  زهایچ تیسوژه بود که ما واقع یالگو یریگفقط پس از شکل»قابل اطالق است:  زین« واحدها» نیکوچکتر

در آن صورت باور  م،یبه سوژه اعتقاد نداشته باش گری. اگر ما دمیاز احساسات فرافکند یازهیو آنها را بر آم میکرد
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. شانمیخوانیم زیکه ما چ ییهادهیآن پد نیب یروابط علت و معلول ب،یترت نیو به هم رودیم نیاز ب زین زهایبه چ
 .«شودیم دیناپد زیها ناتم یایالبته دن

 زیو ن کنندیم ریاست که آن را تسخ ییروهاین یتوال ،یطور کل به ز،یچ کی خِیتار» سدینوی( م3: 1983دلوز ) 12
 «زیچ» کیبه نام  یزیعبارت همچنان چ نیبه هر حال در ا«. اندآن در مبارزه ریتسخ یکه برا ییروهاین یستیهمز

کالم در  کیدر »: سدینویکه م یوقت کندیم انیاز ماده را بهتر ب یاچهی( درک ن47: 1972فوکو ) دیوجود دارد. شا
 ییهامند ابژهقاعده یریگشکل میخواهی... م میکن «ییحضورزدا»صرف نظر و از آنها  «زهایچ»از  میخواهیواقع م

 یشناسنهیری)د. «میاز گفتمان کن شیپ ی«زهایچ»معماوار  نهیگنج نیگزیجا شوند،یرا که فقط در گفتمان نمودار م
 (74. ص دهیجهاند نیفشسرخوش و ا کویدانش. ترجمه ن

 انیم انیاست که در آن کثرت اتصال و جر یاز روابط همجوار یندیوصف فرا «یبندسرهم»اساسا ، اصطالح  13
واسطه  خود )به نیبر اساس عملکرد تک یبنداست که سرهم یاکه در نسبت با هم قرار دارند به گونه ییروهاین

 .شودیم فی( تعرییداو قلمروز یقلمروساز یباز( و جهش خود )حول انیمحتوا و ب یهاصورت
که بالفعل  ییرویو با ن ستیخنثا ن زیتصرفش کنند، معنا دارد. اما خود چ توانندیکه م ییروهایبه تعداد ن زیچ کی» 14

 (30چاپ ششم، ص ،یخیو فلسفه، ترجمه عادل مشا چهی)ن« دارد. شتریب ایکمتر  یآن را تصرف کرده است، قرابت
 مجازیمتنوع وجه  یهااز توان «یادهیگز»وجه بالفعل «. مجازی»و « بالفعل»دو جنبه دارد،  «زیچ»دلوز، هر  یبرا 15

 (Deleuze 1994bاست. )
امر  ییمعناکیدرباره  پیضداد»: کندیذکر م یدیعنوان مثال مف را به 68 یم یختیچندر تیماه نجایدلوز در ا 16

که از  یکشف بود. افراد نیخود ا 68 یم کنمی[ ناخودآگاه. و فکر منیی]در تب یینوزاگرایجور اسپ کیبود،  یواقع
 یاست که م یزیهمان چ قا  یدق نی. اما انندیبیم یلیتخ ای نینماد یزیاشتباه بود، آن را چ ندیگویم ایمتنفرند  68 یم

 .«کردیبود که رخنه م یناب تیواقع 68 ینبود، م 68
 یندیوجود ندارد اال فرا یاهیرکن اول چیه یدلوز و گواتر یانگارگانهیمهم است که در  ارینکته بس نیدرک ا 17

 ییهایحالتمند ای} یتینهایب یهابلکه حالت ست،یوحدت جوهر ن میکنیآنچه ما در مورد آن صحبت م»: ینامتناه
 (.ATP: 254) «گرندیکدیاز  یبخش یزندگ یگانهی{ است که بر سطح ینامتناه

بر . «داندیحل م است و خود را راه خیتار یحل معما[ راهسمیکمون»] سدینوی( م :1975348aخود مارکس ) 18
 کیبه  الواقعیکه ممکن است ف یدر حال -« حلراه»واضح است که  «یجنبش واقع»مارکس از  فیحسب تعر

 معماست. نیخود ا با یردرگی دل در ماندگاردرون –اشاره داشته باشد  یدارهیپساسرما یجامعه
است. آنها از  ینزد دلوز و گواتر «تیاقل اتیادب»و  «یتیاقل» ،«تیاقل» میبرگرفته از مفاه «تیاقل استیس»اصطالح  19

 «تیاقل استیس»( و خود K: 86, 7اند )استفاده کرده« کافکا استیس»و  «تیاقل اتیو ادب استیس»عبارات 
 که آنها به کار برده باشند. ستین یاصطالح
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: 1997) یبه معصوم دی( مراجعه کنیستی)و البته مارکس یاچهین سمینوع کمون نیاز ا یی مشابهمشاهده ارائه یبرا 20

 (.6: 2001) کانیو ا مصطفی و( 1–760
 یستیجنبش کمون کی قیکرد که از طر یتلق یاسیو عمل س هیمهم نظر یآن را انکار فضا دینبا نیهمچن 21

 شده است. جادیخودخوانده ا
 Deleuze) کندیخود اشاره م استیبه س «یانقالب»ی و پروژه «یمبارزه طبقات» ریبا تعاب یحال، دلوز گاه نیبا ا 22

1977: 100–1.) 
: سدینویم« بزرگ استیس»که در منطق معنا از  شودیم ترکیعبارات نزد نیپروژه خود با ا یبه ارائه یدلوز وقت 23
مانند طبل پوست  میتوانیم م،یبود که در سطح باش میآنگاه قادر خواه م،یخودمان را کنار بکش یاست کم یکاف»

 یکه نه کل ییهاینگیخدا. تک یانسان و نه برا یبرانه  یخال یآغاز شود. مربع“ بزرگ استیس” تا میخود را بکش
که نسبت  نورددیدرم ییدادهایها و روها، پژواکرا گردش هانیا ی. همهیو نه عموم ینه شخص ،یهستند و نه فرد

 دیتول یشتریو قدرت ب شتریب یو آزاد شتریب یخدا متصور بوده معنا ایرا داشته  شیایرو شهیبه آنچه انسان هم
 (3–72: 1990. )«کندیم

 ریتصو-ماده  ینیماش یبندبه عنوان سرهم نمایبا س «انیب یبندسرهم نیا یمسئله» سدینوی( م85: 1992دلوز ) 24
 «.خود را از دست داده است ی( معنایستیجامعه کمون یعنیپاسخ ورتوف ) رایاست، ز پاسخیهمچنان ب»

 یکربندیدر حکم سطح پ یامر اقتصاد نیاما ا دهد،یم «یامر اقتصاد»به  یخاص تی( اولو :1994186bدلوز ) 25
به طور »: کندیعمل م یانتزاع یهاانیو اتصال جر یکم یسازمانده قیاز طر شهیاست که هم هیدرون سرما یزندگ

 ای ن،یجامعه مع کیکه در  یمسائل تمام گر،دی عبارت به –است  یاجتماع کیالکتیهمان د یخالصه، امر اقتصاد
 وجود دارند، هر چند راه یاقتصاد یفقط مسائل اجتماع شود؛یساز آن جامعه مطرح مو مسئله یسنتز دانیدر م
 «.شوند انیحل ب راه یهادانیدرون م زیها نباشد و مسئله کیدئولوژیا ای یاسیس ،یها ممکن است حقوقحل

 دیپد یاسیو س یپژوهش دیاز مسائل جد یااست که مجموعه نیا یامپراتور یآثار احتمال نیتراز مهم یکی.  26
( 236: 2001) یکه هارت و نگر یزیهمان چ –گرفتیبا متن آنها را پ یانتقاد یریدرگ قیاز طر توانیآورد که م

 «.است ناست که طالب نقد شد یکتاب ما کتاب» ندیگویم یدر نظر دارند وقت


