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  دلوزژيل ـــ سردي و شقاوت  پيشگفتار |1

) و نيز از مازخ و مازخيسمـزاخراش، شليكتگرُل (منشيمازخ از ـي زندگي زاخراطالعات اصلي درباره
) اماعترافات زندگيمازخ، ـن زاخر، نام گرفت (واندا فونوس خزپوشهمسر اولش كه واندا، قهرمان زن 

نويسان بعدي سخت مورد قضاوت قرار نامهست اما از سوي زندگيبه ما رسيده است. كتاب واندا عالي
ها واندا ي آنشدند. به عقيدهاغلب صرفاً به رونويسي از آن راضي مي نويساني كهنامهزندگيگرفت، 

انگارند چون مازخ ها او را ساديست ميدهد. آنازحد معصومانه از خودش ارائه ميتصويري بيش
  مازخيست بود. اما شايد اين شكل از طرح مسئله درست نباشد. 

در لِمبرگ، گاليسيا متولد شد. او از تباري اسالو، اسپانيولي و بوهمي  1835مازخ در ـن زاخرلئوپولد ف
هاي مجاري بودند. پدرش رئيس پليس لمبرگ بود. صحنهـبود. نياكانش كارگذاران امپراتوري اتريشي

شورش و زندان كه مازخ در كودكي شاهدشان بود تأثير عميقي بر او گذاشت. تمام آثار او متأثر از 
هاي يهودي، هاي گاليسيايي، قصهست: قصههاي انقالبي در امپراتوريها و جنبشها، مليتي اقليتمسئله
ها ي دهقانهاي كشاورزي و نزاع دوجانبههاي پروسي... او اغلب تشكيالت كمونهاي مجاري، قصهقصه
اسالويسم گراييد. انكند. او به پداران محلي را توصيف ميزمينبر ضد عليه حكومت اتريشي و خصوصاً بر

ي كوچك روسيه گوته، همراه با پوشكين و لرمانتف مردان بزرگ او هستند. خود مازخ را تورگنيف
  خوانند.مي

كند. هاي تاريخي آغاز مياش را با نوشتن رمانشود و كار ادبياو ابتدا استاد تاريخ دانشگاه گراتس مي
حتي تا آمريكا هم  ،اشژانريهاي )، يكي از اولين رمان1870(زن مطلقه ي موفقيتش زودهنگام است: آوازه

هايش را منتشر كردند. ها و داستانهاي رمانلِوي و فالماريون ترجمهـرود. در فرانسه، نشرهاي هَشِت، كَلمَنمي
باور سرسخت و مؤلف رمان فولكلوري و تاريخي معرفي كند، يكي از مترجمانش توانست او را يك اخالق

كردن  هاي مازخ با لحاظشك فانتاسمي اروتيك كارش. بيترين اشاره به خصيصههم بدون كوچك آن
و تساهل » سانسور«تر را هم در نظر گرفت كه شرايط افتادند. و بايد اين دليل عامتر ميي اسالو مقبولروحيه

تر جزئيات اندامي و رواني راحتبا  ي ما بسيار فرق داشت؛ شرح مفصل سكسواليتهدر قرن نوزدهم با زمانه
 گراييگويد كه فولكور، تاريخ، سياست، عرفان و اروتيسم، مليمازخ به زباني سخن ميشدند. مي پذيرفته

دهند. هاي تازيانه شكل ميو انحراف در آن پيوند تنگاتنگي با هم دارند و به يك سحابي حول ضربه
برد. مازخ كار ميم او را براي اشاره به يك انحراف بهابينگ ناـمازخ آزرده شد وقتي ديد كرافت
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آميز به پاريس داشت، جايي كه از سوي سفري موفقيت 1886اي مشهور و مورد احترام بود؛ در نويسنده
 نشان افتخار دريافت كرد و مورد تجليل قرار گرفت.  روو دِ دو موندو  فيگارو

برد نقش خرس يا راهزن را بازي كند؛ شكار شود، ميي مشهوري دارد: او لذت مازخ ساليق عاشقانه
هاي حاد جسماني از جانب زن تنومند ها، تحقيرها و حتي آسيببه بند كشيده شود، در معرض تنبيه

آوري ها را جمعپوشيلها و مبددست قرار گيرد، لباس خدمتكاري به تن كند، فتيشبهخزپوش و تازيانه
ها را به فحشا امضا كند و در صورت لزوم آن» قرارداد«ها بدهد، با معشوقها آگهي كند؛ در روزنامه

 شد و ماجرايي ديگر با فَني فُن پيستور زن مطلقهبخش بكشاند. اولين ماجرا با آنا ُفن كوتوويتس الهام

مستعار  با نام هايي مبهمنگاري. سپس بانوي جواني به اسم اوروره رومِلين در نامهونوس خزپوشبخش الهام
زمان مطيع، متوقع و با مازخ ازدواج كرد. روملين همراه مازخ، و هم 1873واندا به او نزديك شد و در 

ريخت، هايي كه طرح ميبازيها يا نقشپوشيجو بود. مقدر بود مازخ مأيوس شود، انگار مبدلسبقت
اش وارد كند، شخصيتي كه ه خانهكوشيد شخص سومي را بانجاميدند: او همواره ميمي ناگزير به سوءفهم

شان اش با آنا فُن كوتوويتس يك كنت قالبي لهستاني وارد زندگينامد. اما قبالً طي رابطهمي» يوناني«او را 
خاطر دزدي تحت تعقيب و به بيماري خطرناكي دچار داروسازي معرفي كرد كه بهشد كه خود را كمك

رسد قهرمانش لودويگ نظر ميشود؛ ماجرايي كه بهراي عجيبي ميواندا درگير ماجـاست. او با اوروره
ها و ها، نقابجا باز هم دوگانگي شخصيتدوم باواريا باشد، داستاني كه بعدتر خواهيم خواند. اين

كند كه به سرخوردگي آور تبديل ميي شگفتارفتن يك طرف از طرف مقابل، اين نمايش را به بالهطفره
گذارد دهد و مي، كه واندا گزارشي عالي از آن ميفيگاروانجام هم ماجراي اَرمان، از شود. سرختم مي

به پاريس سفر كند، سفري كه  1886خواننده خودش آن را اصالح كند: همين داستان باعث شد مازخ در 
سونيا كرد.  ي فرزندانش ازدواجسرخانهمازخ با معلم 1887اما پايان پيوند او با واندا را هم رقم زد. در 

كند. مازخ، در ي جالبي از مازخ در دوران بازنشستگي ترسيم ميپرتره ،رماني از ميريام هري در برلين،
  درگذشت. 1895اند، در كه كارهايش مورد غفلت واقع شدهرنج اين

ي لقهديد. حها مياي از حلقهاند. او آثارش را يك حلقه، يا مجموعهحال، آثار او مهم و غريببا اين
كار دارد: عشق، دارايي، پول، دولت، جنگ و مرگ (تنها دو بخش با شش مضمون سرو ميراث قابيل،اول، 

هاي فولكلوري يا ملي ها وجود دارند). قصهاول به انجام رسيدند، اما چهار مضمون ديگر پيشاپيش در آن
هاي هاي مازخ به فرقهبهتريندهند. خصوصًا دو رمان تاريك از ميان ها شكل ميبه دومين سري حلقه
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. مادر خداو  هاصياد جانرسند: سابقه از اضطراب و تنش ميپردازند و به سطحي بيعرفاني در گاليسيا مي
هايي را بيان كند كه ها و رنجيعني چه؟ اين عبارت ابتدا قصد دارد ميراث جنايت» ميراث قابيل«عبارت 

، سردي جلگه، طبيعتتر: سردي ست از ژرفايي سرّيصرفاً سيماييمبتالست. اما اين شقاوت  بشريت به آن
ست ايتر استحالهگير بيشيابد. سردي اين مادر سختكه قابيل سرنوشتش را در آن مي مادرتصوير منجمد 

» ميراث«قابيل حاكي از آن است كه اين » نشان«شود. پس از شقاوتي كه انسان جديد از دلش زاده مي
انجامد، انساني مي انساناند كه به تصليب شود. قابيل و مسيح حامل نشاني يكسانگرفته ميكار چطور به

هدف، و بي هيچ كاروباري، كسي كه دارايي، بدون سرزمين پدري، بيبدون عشق جنسي، بدون «
 كار مازخ تمام نيروهاي رمانتيسيسم آلماني را» ي انسانيت است...ميرد و تشخص ايدهخودخواسته مي
و تعليق را مانند او به خدمت نگرفته  هاي فانتاسماي سرچشمهنظر ما هيچ نويسنده كند. بهيكجا جمع مي

  كند.و توأمان سرتاسر تاريخ بشريت را جنسي مي» زداييجنسي«اي بسيار خاص عشق را شيوهاست. او به

*** 

كار ارجاع به مازخيسم به انصافي دوچندان شده است. نه چون نامش برايسرنوشت مازخ دچار بي
شك پيش كه نامش كاربردي رايج يافت. بيرفت، بلكه برعكس، چون كارش ناديده گرفته شد درحالي

دهند. ولي اين مورد ي ساديسم بيابيم كه هيچ شناختي از كار ساد نشان نميهايي دربارهآيد كتابمي
نحو ي ساديسم بهشود و تأمل باليني دربارهتر شناخته ميازپيش نادر است؛ ساد دارد هر چه عميقبيش

آوري در مورد كار برد، و برعكس. اما ناداني حيرتي كار ساد بهره ميچشمگيري از تأمل ادبي درباره
وجود اين نبايد معتقد باشيم كه ساد ي مازخيسم. آيا با ها دربارهمازخ وجود دارد، حتي در بهترين كتاب

يان ساير موارد نيستند، بلكه هر دو چيزي اساسي براي آموختن به ما دارند، و مازخ صرفاً موردهايي م
ي مازخ اين است كه ي مازخيسم؟ دومين دليل سرنوشت نامنصفانهي ساديسم و ديگري دربارهيكي درباره

شود. آيا به همين دليل نيست كه كساني كه به ساد او از لحاظ باليني مكمل ساد در نظر گرفته مي
ها با هم اين نشانه ست جايشود كه كافيدرنگ فرض ميندند، رغبت خاصي به مازخ ندارند؟ بيعالقم

ها معكوس شوند تا بنابر وحدت عظيم اضداد، مازخ به ساد تبديل شود. مضمون وحدت عوض و رانه
تنها سادومازخيستي و مفهوم يك موجوديت سادومازخيستي گزند عظيمي به مازخ وارد كرده است. او نه

  برد.از قصوري نامنصفانه بلكه از مكمليتي ناعادالنه و از وحدت ديالكتيكي ناعادالنه با ساد رنج مي
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ها آن فهميم كه عالم او ربطي به عالم ساد ندارد. مهم نه فقط فنونمحض خواندن مازخ خوب ميبه
هاست كاوي مدتاض كرد كه روانشان است. نبايد اعترهاي كامالً متفاوتها و برنامهبلكه مسائل، دغدغه

هاي بين ساديسم و مازخيسم را نشان داده است. ما خودِ اين موجوديت كه امكان و واقعيت تبديل
كند: ها متمايز ميها را از سمپتومبريم. پزشكي سندرومشود را زير سؤال ميسادومازخيسم ناميده مي

اند كه به تبارهاي علّي ها نقاط برخورد يا تالقيسندروماند، اما ي يك بيماريهاي ويژهها نشانهسمپتوم
گردند. مطمئن نيستيم كه موجوديت سادومازخيستي خودش بسيار متفاوت و بسترهايي متغير برمي

يابند، شكسته شوند. اغلب اوقات گفته سندرومي نباشد كه بايد به دو تبار علّي كه به يكديگر تقليل نمي
ايم. الزم است دوباره شروع كنيم ر كردهت و مازخيست است، كه ما هم باوشده كه شخصي واحد ساديس

هاست، پس بايد از داوريو ساد و مازخ را بخوانيم. از آنجا كه قضاوت كلينيكي [يا باليني] مملو از پيش
اند. گرفته شان را از آنها نام، كه اين انحرافادبي اندازچشمجايي بيرون از كلينيك شروع كنيم، يعني از 

رود؛ شايد كار ميها بهعنوان برچسب اين انحرافاين دو نويسنده به تصادفي نيست كه در اينجا نام
متقابًال  هايي تازهبايست امر انتقادي (در معناي ادبي) و امر باليني (در معناي پزشكي) با ورود به نسبتمي

هاي باليني ساديسم و مازخيسم هنر است. ويژگي شناسي همواره كاروباراز يكديگر ياد بگيرند. سمپتوم
جاي ديالكتيكي كه عجوالنه اضداد را يكي ناپذيرند. و بههاي ادبي مختص ساد و مازخ جدايياز ارزش

گذار هاي حقيقتاً تفاوتكند، بايد به نوعي ارزيابي انتقادي و باليني متمايل شويم كه قادر است مكانيسممي
  هنري آشكار سازد.هاي را همچون اصالت
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 مازخـزاخر ـــ اي از كودكيي رمان و خاطرهتأمالتي درباره |2

بانو خانم باشد خواه دختر رعيت، خواه قاقم به تن كند يا پوستين، هميشه همان زن است: خواه شه
سرمتي كند، هم مخلوق من است و هم زن دست، كه با مردان چون بردگان رفتار ميبهخزپوش، تازيانه

  راستين.

كند كه اين زن سرمتي در تخيلم شكل گرفت. به باور من هر آفرينش هنري به همان شكلي رشد مي
اي كه از چنگ اغلب هنرمندان ديگر ما وجود دارد به تسخير سوژهي اول گرايش باطني مشتركي در همه

بيند كه اي برايش تدارك ميآيد و موجود زندهي خود نويسنده به ميان ميگريخته است؛ بعد تجربه
كند، افسونش كند، اغوايش ميالگويش از قبل در تخيلش وجود دارد. اين فيگور ذهنش را مشغول ميپيش
كند؛ بعد نويسنده اين او همخواني دارد و سرشت خاص او را منعكس مي كند، چون با گرايشات باطنيمي

خشد. سرانجام، در واقعيتي كه به اثر هنري تبديل شده، بدهد و به آن تن و جان ميفيگور را استحاله مي
گيرند. مسير معكوسي ت ميئي تصويرهاي بعدي از آن نشكه همهشود نويسنده با اين مسئله مواجه مي

  رود، مسيري هنري نيست.واره پس ميكه از مسئله به طرح

دادم؛ خواندن اين نوع د نشان ميدر خيال/داستان از خو» شقاوت«وقتي هنوز بچه بودم، تمايلي ذاتي به 
حال، يك جان دلرحم بودم كند. و با ايناندازد و احساسات شهواني توليد مياز قصه لرزه به اندامم مي

نشستم و بزرگم ميعمهي رسيد. در كنج انزواي تاريك خانهكه آزارش حتي به يك مگس هم نمي
هايي كه شهيدان متحمل شدند، مرا در هيجان ي شكنجهبلعيدم؛ خواندن دربارههاي قديسان را ميافسانه
  كرد.ور ميتاب غوطهوپرتب

زد ـــ بياييد اسمش هاي دور پدرم غنج ميآل داشتم. دلم براي يكي از فاميلاز همان ده سالگي زني ايده
  بندوبارترين زن اين سرزمين.  را بگذاريم كنتس زنوبيا ـــ  زيباترين و نيز بي

ام ـــ كه او عمههاي آمدم با بچهرود. بايد ميعدازظهر يكشنبه اتفاق افتاد؛ هرگز يادم نميدر يك ب
ـ بازي ميطور صدا ميرا اين كردم و با خدمتكار تنها مانده بوديم. ناگهان كنتس، مغرور و شكوهمند زديم ـ

كرد) هميشه مدهوشم ميدر شنل بزرگ و سياه سمورش وارد اتاق شد، به ما سالم كرد، مرا بوسيد (كه 
الزم نبود اين را دوبار از من بخواهد. » خواهم كمكم كني خزهايم را درآورم.بيا، لئوپولد، مي«و بعد گفت: 
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توانستم بلندشان كنم درآورد، و كمكش سختي ميخواب شدم، خزهاي سنگين را كه بهدنبالش وارد اتاق
پوشيد به تن كند. بعد زانو نجاب را كه در خانه ميي پوست سكردم كت سبز مخملي باشكوهي با حاشيه

هاي طالدوزش را بپوشانم. با لمس پاهاي كوچكش در دستانم خودم را از ياد بردم و زدم تا دمپايي
  ام اول با تعجب به من خيره شد، بعد زد زير خنده و لگد كوچكي نثارم كرد. عمهشان. شورمندانه بوسيدم

ام دانم كدام شيطان وسوسهكرديم؛ نميباشك بازي ميكرد، ما قايماضر ميوقتي داشت برايمان چاي ح
آويز ايستاده بودم، صداي زنگ كه يواشكي پشت يك رختام قايم شوم. درحاليعمهخواب كرد در اتاق

كه آنخواب شد و مرد جوان زيبايي به دنبالش. در را بست بيوارد اتاق عمهدر را شنيدم و دقايقي بعد 
  قفلش كند و معشوق جوانش را در آغوش گرفت.

كردند، اما قلبم شروع به تپيدن كرد، چون گفتند، و حتي نفهميدم داشتند چه كار مينفهميدم چه مي
آمدم. از فرط واهمه، چشمانم را كردند جاسوس به حساب ميكامالً از موقعيتم آگاه بودم: اگر پيدايم مي

مانده بود با عطسه حضورم را برمال كنم كه ناگهان در باز شد و هايم را گرفتم. كم بستم و گوش
ي همسرش سرخ بود و چشمانش از خشم ام با دو دوستش به داخل اتاق هجوم آوردند. چهرهعمهشوهر

دانست كداميك از دو عاشق را اول كتك شك نمياي مكث كرد چون بيزد. اما وقتي لحظهبرق مي
  دستي كرد.بزند، زنوبيا پيش

اش كرد. مرد اي بر زبان آورد بلند شد، سمت همسرش رفت و مشت محكمي نثار بينيكه كلمهآنبي
اي برداشت و در كه هنوز راضي نشده بود، تازيانه عمهاش راه افتاد. اما گيج خورد؛ خون از دهان و بيني

حد ازتوانستند فرار كنند بيشميكه هوا تكان داد، در را به شوهر و دوستان شوهرش نشان داد. آقايان از اين
آويز لعنتي افتاد زمين و تمام ها آخرين نبود. همين موقع رختخوشحال بودند و فاسق جوان هم بين آن

  »كردني به تو ياد بدهم...پس آنجا قايم شده بودي، ها؟ جاسوسي«خشم بانو زنوبيا ريخت سر من: 

باره مرا از موهايم گرفت و پرتم كرد اما او يك مذبوحانه كوشيدم حضورم در آنجا را توجيه كنم،
فشردم هايم را به هم ميزدن. دندانام گذاشت و بنا كرد محكم شالقم روي فرش؛ بعد زانويش را روي شانه

كه زير ضربات حاليحال بايد تصديق كنم درهايم را بگيرم. و با اينتوانستم جلوي اشكاما نمي
بار چنين لذتي بيش از يك عمهشك شوهربردم. بيپيچيدم، لذت شديدي ميم ميبه خود عمهي رحمانهبي

اي حقير؛ او بود عنوان بردهجو، كه بهعنوان انتقامرا برده بود، چون خيلي زود به اتاق برگشت، اما نه به
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زد. بعد ر ميكه زنوبيا با پايش او را كناحاليكار افتاد و طلب بخشش كرد، دركه به پاي زنوبياي خيانت
هايم را نگرفتم، در عوض با دقت تمام از پشت در گوش بار شرمسار نبودم و گوشدر را قفل كردند. اين

بازي چه از سر حسادت بچگانه ـــ و باز صداي شالقي را شنيدم كه همين چند دادم ـــ چه از روي لج
  پيش چشيده بودم. لحظه

شد؛ آن موقع نفهميدم چقدر اين زن در خزهاي شهوتناكش اين رويداد با آهني گداخته بر جانم حك 
خاطر اين موجود كه ظاهراً مقدر بود بهتوانست به همسرش خيانت و بعد با او بدرفتاري كند، اما به مي

ورزيدم و هم از او ي بشريت بگذارد، هم عشق مياش گستاخانه پا بر گردهنيرومندي و زيبايي اهريمني
  متنفر بودم. 

هاي عجيب ديگر، فيگورهاي ديگر، در قاقم شاهانه، در خز بورژوايي از پوست خرگوش صحنه بعدها
كه يك روز، اين سنخ خاص از زن در ذهنم اي بر من گذاشتند؛ تا ايني دهاتي، تأثيرات تازهيا در پشم بره

  به خود گرفت. شكل مشخصي  مأمور مخفيمتبلور شد، و براي اولين بار در قامت قهرمان زن در داستان 

شد، مجزا [بررسي] كردم. اول از قرابت  ونوس خزپوشبخش رمان را كه الهام خيلي بعدتر اين مسئله
ها كه عشق موقتًا مرموز ميان شقاوت و شهوت آگاه شدم، و سپس از خصومت و نفرت طبيعي بين جنس

كه متعاقباً با نيرويي بنيادي از نو ظاهر شود، و يكي از طرفين را به شود، فقط براي آنبر آن چيره مي
  د.پتك و طرف ديگر را به سندان تبديل كن

  
  

»هاتجربه«مازخ، زاخرـ  
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آميز، و سرشتي اي تحكمهايي باليده و عضالني، شخصيتي مغرور، ارادهقهرمانان زن مازخ عموماً هيكل
انگيز، انقالبيِ مجار ي تزاري هراسشرقي، ملكه زن درباريشان. دليرحم دارند، حتي در شفقت و سادهبي

زاده، همگي در اين بنيان بانو، دختر رعيت سرمتي، عارف سردمزاج، دختر جوان نجيبـيا لهستاني، نديمه
، هميشه همان زن نبانو باشد، خواه دختر رعيت، قاقم به تن كند يا پوستيخواه شه«اند. مشترك سهيم

كند، هم مخلوق من است، هم زن دست، كه با مردان چون بردگان رفتار ميبهتازيانهاست: خزپوش، 
آورند كه مازخ برخوردهاي بسيار اما زير اين ظاهر يكنواخت سه سنخ زن سر برمي 1».سرمتي راستين

  متفاوت با هر يك دارد.

قول نظمي. اين زن، بهي بيهي درباري يا آفروديت، زايندسنخ اول زن كافركيش است، زن يوناني، فاحشه
ست، به هر كسي كه خوشش بيايد كند. او شهوانيست، او در لحظه زندگي ميخودش، وقف عشق و زيبايي

سپارد. او به استقالل زن و گذرايي روابط عاشقانه باور دارد؛ او خواهان ورزد و خود را به او ميعشق مي
شود، همچون يروز مياما آفروديت يا اصل زنانه است كه پ برابري زن و مرد است: او هرمافروديت است.

دست او ست كه در آن سلطه بهاي انتقاديپوش. برابري نزد او صرفاً لحظهصفت و هراكلس مبدلاومفال زن
دواج، اخالق، كليسا او مدرن است، و از». افتدكه زن با مرد برابر شود، مرد به لرزه ميمحض اينبه«افتد: مي

در خزپوش  ونوسكند. اوست كه در ابتداي عنوان ابداعات مرد كه بايد نابود شوند، رد ميلت را بهو دو
او  سيرن،كند. در ي ايمان ميدرباره اوست كه اعترافي طوالني زن مطلقه شود. در ابتدايرويا ظاهر مي

دار ميل به تسلط را در زنان خانه اندازد،اي پدرساالر را برمياست كه خانواده» گرحكمران و عشوه«زنوبياي 
پوشي چيند، و همه را به مبدلكشد، موي پسران را در آئين عجيب تعميد ميانگيزد، پدر را به زير ميبرمي
  خواند. فرامي

در سرحد ديگر، سنخ سوم، زن ساديست است. او خوش دارد ديگران را بيازارد و شكنجه دهد. اما 
كم در نسبت با مردي كه اين كند، دستشود و عمل ميك مرد ترغيب ميتوجه است كه او توسط يجالب

اش، اش، عنصر آپولونياو شود. انگار زن يوناني بدوي مرد يوناني زن همواره در معرض آن است كه قرباني
آپولون زند كه او را يوناني، يا حتي اش را يافته باشد. مازخ اغلب از كسي حرف ميي ساديستيي مردانهرانه

                                                      
  ».اي از كودكيي رمان و خاطرهتأمالتي درباره«مازخ، ـزاخر رجوع كنيد به 1
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ي چشمه كند تا زن را به رفتار ساديستي تحريك كند. درعنوان طرف سوم مداخله ميخواند، كسي كه بهمي
انگيز، مردان جوان را شكنجه دستي با معشوقش، ايپولكار هراس، كنتس اليزابت ناداسْدي در همجواني

وند (زني پوالدين كه قرباني ميان شهاي نادري كه در كار مازخ ظاهر ميهم به كمك ماشين كند، آنمي
ها و از جان كارش را شروع كرد، صدها تيغ از شكم، از بازوان، از رانزيباي بي«گيرد، بازوانش جاي مي
كند. حتي ساديسمش را به اتفاق رئيس راهزنان اجرا مي كفتار پوستاآنا كالئر در »). پاهايش بيرون زد

از «شود كه هر دو ل تنبيه بوگوسالو سولتيك ساديست است، قانع ميمسئو كه ،هاصياد جاندراگوميرا در 
   شود.اند و با او متحد مي» يك نژاد

رسد كه ساديست پندارد و در انتها به اين باور ميابتدا خودش را زن يوناني مي ونوس خزپوشواندا در 
اي فاخر اعالم شود. او در خطابهاست. در واقع واندا در آغاز با زن درون رويا، زن هرمافروديت، يكي مي

بدون درد.  ــ لذت ام محقق كنم، شهوانيت متين يونانيان استكوشم در زندگيآلي كه ميايده«كند: مي
كنند باور ندارم. بله، به من نگاه كنيد، هاي روح موعظه ميها و شواليهمن به عشقي كه مسيحيت، مدرن

هر گونه تالش براي ايجاد دوام در عشق، در تغييرپذيرترين وجه » « من از يك مرتد بدترم، من كافرم...
توانيد ها، با شكست مواجه شده است. ميها و پيمانپذير انسان، از راه مناسك مقدس، عهدوجود تغيير

اما در انتهاي رمان او همچون زن ساديست رفتار » مان به تباهي افتاده؟انكار كنيد كه جهان مسيحي
داشتم از شرم و نوميدي «سپارد: هاي او ميكند، او تحت تأثير مرد يوناني، خود سورين را به تازيانهمي
ي آپولون و انگيز، تن سپرده به تازيانهبود كه در اين موقعيت رقت آورترين چيز اينمردم. و ننگمي

كردم. ولي آپولون با شالقش هر شعري را ي ونوس، لذتي خيالي و فراشهواني حس ميرحمانهي بيخنده
ساييدم، به هم مي كه عاجزانه از سر خشم دندانكه عاقبت، درحالياز يادم برد، ضربه از پس ضربه، تا اين

ي رو، رمان در ساديسم به نقطهاز اين» خودم و روياهاي شهوتناكم، و نيز به زن و عشق لعنت فرستادم. به
كه خود سورينْ حاليرود، درهاي جديد ميرحم به سوي شقاوترسد: واندا با يوناني بياوج خود مي

  شود. مي» پتك«ساديست يا به تعبير خودش 

زن آل مازخ نيستند. در ساديست مظهر ايده هرمافروديت و نه زن با وجود اين آشكار است كه نه زن
قول مازخ طلب نه خود قهرمان بلكه دوست قهرمان است، اين دو دوست بهزن كافركيش برابري ،مطلقه

كشاند، جا را به آشوب ميي درباري كه همها، زنوبياي مغرور، فاحشهسيرنهستند. در » دو منتها«همچون 
جوست اما از نوعي كامالً متفاوت. در قطب شود كه به همان اندازه سلطهغلوب ناتالي جوان ميسرانجام م
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سرشت  هاصياد جانسو، دراگوميرا در بخش نيست: از يكديگر، زن ساديست نيز به همان اندازه رضايت
دهد، ا از دست مياش رخورد، دليل وجوديساديستي ندارد؛ از سوي ديگر، او در اتحاد با سولتيك شكست مي

تر و وفادارتر به ي سنخي همخوانشود كه نمايندهدست آنيتاي جوان كشته ميگردد و بهسرانجام مغلوب مي
ي درباري آغاز چيز با مضمون فاحشهبينيم كه اگر همهخوبي ميبه ونوس خزپوشروياي مازخ است. در 

افتد، در عنصري ديگر. جرا بين اين دو منتها اتفاق مييابد، اما اصل ماشود و با مضمون ساديستي پايان ميمي
آل همچون كنند كه اين ايدهتر حدودي را بيان ميآل مازخيستي بلكه بيشدر واقع اين دو مضمون نه ايده

اند كه مازخيسم در گر منتهاييشود. اين مضامين بيانكند و معلق ميشان حركت ميي يك آونگ بيندامنه
عالوه، دهد. بهاش را در آن از دست ميه نيافتاده است، سرحدي كه مازخيسم دليل وجوديآن هنوز به را

اند، چراكه قهرمان اي از ترس، انزجار و جذبهگر آميزهگر بيانشكنجهاين حدود بيروني در نظر خود زن 
حظه اين خطر را كند را بپذيرد، و هر لزن هرگز مطمئن نيست بتواند نقشي كه مازخيست به او تلقين مي

گري دربارِي بدوي درافتد يا به سوي ساديسم نهايي رود. به همين كند كه دوباره به روسپياز پيش حس مي
ازحد ازحد ضعيف و بيشآل ژوليَن بيشكند كه براي تحقق ايدهنيز اعالم مي زن مطلقهمنوال، آنا در 

ـ دمدميدمدمي تواند تنها به اين خاطر كه ديگر نمي ونوس خزپوشر وار. و واندا دمزاجي روسپيمزاج است ـ
اين خود تو بودي كه احساساتم («شود پذيراي نقشي باشد كه سورين بر او تحميل كرده است، ساديست مي

  »). وارت فرونشاندي...و شور ديوانه را با دلبستگي رمانتيك

گيرد؟ مهم از آن نشأت ميپس بين اين دو سرحد، آن عنصر اساسي مازخيستي چيست كه هر چيز 
هايي كه مازخ براي ي درباري و زن ساديست، چيست؟ بايد تمام عالمتپس آن سنخ دوم زن، ميان فاحشه

ي پريان، با عنوان گذارد را گرد آوريم. او در يك قصهي خيالي و فانتاسمي ميطراحي اين پرتره
زني با ابهت، با حالتي عبوس، با صورتي «كند: طور توصيف مي، مادر خانواده را اينشناسي زشتيييزيبا

شبيه زني «: مارشاو ». داردهاي خردسالش را عزيز ميي بچهحال همهقاطع و نگاهي سرد، كه با اين
را » سانانرحم گربهپوست، يا تاتاري از بيابان مغول، كه توأمان قلب مهربان يك كبوتر و غرايز بيسرخ

اين دختر «ها را دارد: ي حيوانات است و آرزوي شركت در اجراي اعدامهكه عاشق شكنج لوالدارد. و 
غريب، برعكس، او معقول و آرام بود، و تمام شفقت ورغم ساليق بسيار خاصش، نه سبعي بود نه عجيببه

حال عبوس و نجيب و سرحال، و با اين مادر خداماردونا در ». و ظرافت يك طبع احساساتي را داشت
اش اش از خشم برافروخته بود، اما چشمان بزرگ آبيداشتنيي دوستچهره«است:  استاد شكنجهسرد، و 
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ست كه نجيبانه نامزد مردي محتضر پرستاري مغرور با قلبي يخي نيرا بارانوف». درخشيدنجيبانه مي
 طبيعتكند: راز طبيعت را بر ما عيان مي مهتابآخر، ميرد. دست شود و سرانجام خودش در برف ميمي
نفسه سرد، مادرانه و سرسخت است. چنين است تثليث روياي مازخيستي: سرد ــ مادرانه ــ سرسخت، في

ي درباري و يش، فاحشه»همتا«گر و ها براي تمايز بين زن شكنجهرحم. اين تعينيخي ــ احساساتي ــ بي
ها زدگيشان، اين سردي و يختگري فراشهواني جايگزين شهوانيست؛ اين احساساتيساديست كافي

  شود.شان مينظميشان، و اين نظم دقيق جايگزين بيجايگزين گرما و حرارت

د آن را شود كه سامتوسل مي ي مازخ، به نوعي سردي اساسيآل زنانهقهرمان ساديست، درست مثل ايده
بدانيم از نظرگاه اين شقاوت، آيا تفاوتي خواند. اما يكي از مسائل اصلي ما دقيقاً اين است كه مي» عاطفگيبي«

آل مازخيستي وجود ندارد، و اگر وجود دارد، آيا نوعي عاطفگي ساديستي و سردي ايدهمطلق بين بي
وجه يكي هيچكند. اين دو سردي بهانگارانه انتزاع سادومازخيستي را تغذيه نميازحد سادهسازي بيشهمسان

شود: هر گونه احساس، حتي و خصوصًا عليه احساس اعمال ميبرست اساساً سادي» عاطفگيبي«نيستند. سردي 
آورند كه مانع از تراكم بار ميپاشي خطرناك بهوشوند چون ريختاحساسات اعمال شرورانه تقبيح مي

سعي كن از هرآنچه دلواپست «شود. انرژي و رسوب آن در عنصر ناب شهوانيت غيرشخصي برهاني مي
شود چون ما را به گونه اشتياق، حتي و خصوصاً اشتياق به شرارت محكوم ميهر». ببري...كند لذت مي

هاي ساديست در ي سرشت نيك درون ماست. شخصيتكند و همچنان باقيماندهطبيعت ثانوي مقيد مي
شرارت و  دهند كه حتي در دلهايي را بروز مياند، تا آنجا كه طغيانهاي راستيناعتمادي ليبرتينمعرض بي

آل مازخيستي معناي كامالً سردي ايده». شوربختي آغازين بازگردانده شوند«خاطر شرارت قادرند به به
نقش برتر عنصر  گريبار احساساتيمتفاوتي دارد: نه ديگر نفي احساس بلكه انكار شهوانيت. انگار اين

كند. كار نواقص طبيعت ثانوي مي يزلهمنبهها پذيرد، و شهوانيت ما را زنداني خاصيتغيرشخصي را مي
سرديْ شهوانيت و زور سرماست. انگار  گري به ضرب يخآل مازخيستي تضمين چيرگي احساساتيايده

عنوان شود و ديگر بهدارد. شهوانيت انكار مينشاند و شهوانيت ساديستي را دور نگه ميكافركيشانه را فرومي
خبر دهد. » عاري از عشق جنسي«تواند از زايش انساني جديد رو، مازخ ميشهوانيت وجود ندارد؛ از همين

ي تراديسي (ديالكتيكي) است، نوعي نهفتگي الهي كه با ي انجماد، يك نقطهسردي مازخيستي يك نقطه
ماند كه مدفون گري فراشهواني باقي ميي عصر يخبندان تناظر دارد. زير سردي اما نوعي احساساتيفاجعه

عنوان اصل نظمي مولد، خود از خالل يخ بهينوبهگري بهير يخ و پوشيده ميان خز است؛ و اين احساساتيز
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گري و شقاوت. سردي روست تثليث سردي، احساساتيدرخشد. از همينهمچون خشم و شقاوتي ويژه، مي
عنوان راشهواني بهگري فهم محيط محافظ و هم واسطه، هم پيله و هم ميانش است: سردي از احساساتي

  آورد.به بيان درمي سرسختيو  خشمكند و آن را همچون نظم بيروني، همچون زندگي دروني حفاظت مي

شناس برجسته و حقوقدان هگلي را خوانده بود. آيا ي معاصرش، قوممازخ آثار باخوفن، نويسنده
نيست؟ باخوفن سه مرحله را  شونوس خزپوبخش روياي آغازين ي هگل الهامخواندن باخوفن به اندازه

ست كه در ي آفروديتيگري درباري يا مرحلهي فاحشهكند. اولي مرحله[در تكامل بشريت] مشخص مي
گيرد، جايي كه اما حاصلخيز، از روابط متعدد و متلون بين زنان و مردان شكل مي هايآشوب مرداب

كه خصوصاً روسپيان حاكم در دربار آسيا  است (اين مرحله» كسهيچ«اصل زنانه چيرگي دارد و پدر 
ي ديميتري ي دوم، دورهماند). دورهگري مقدس معابد باقي مياش هستند، در نهادهايي چون روسپينماينده

كند كه وسختي را برقرار ميساالرانه و زراعتي سفتكند و نظم زنظهور مي از ميان جوامع آمازوني
ي زن كند اما همچنان تحت سلطهپدر يا شوهر جايگاهي كسب مي شوند؛ها در آن خشك ميمرداب

هاي فاسد كند و مادرساالري در شكلاست. سرانجام، نظام پدرساالرانه يا آپولوني خود را تحميل مي
راحتي در اين سه توان بهي مازخ را ميسه سنخ زنانه 2رود.ديونيزوسي رو به انحطاط مي حتيآمازوني يا 
ي دوم در شكوه و هاي اول و سوم نزد مازخ همچون دو سرحدند كه مرحلهخيص داد، دورهمرحله تش

يابد، ساختاري نظري و چه الزم دارد را اينجا ميها در نوسان است. فانتاسم آنآن كمال متزلزلش بين
هنر بخشد. مازخ هنگام تعريف ايدئولوژيك كه شأن فهمي عام از طبيعت بشري و جهان را به آن مي

رفت؛ بايد از فانتاسم وسواسي آغاز كرد تا به مسئله » مسئله«به » وارهطرح«كند كه بايد از رمان تأكيد مي
  3شود.آن ساختار نظري كه مسئله در آن طرح مي يافت، به ءارتقا

ي گري درباري در دورهنظمي و شهوانيت روسپيآل مازخيستي، از بيآل يوناني به ايدهچگونه از ايده
ي عصر يخبندان، كه گذر كنيم؟ مسلماً از خالل فاجعه ساالرانهگري زناول، به نظمي تازه، به احساساتي

ست. خز در فانتاسم مازخيستي كاركرد سودمندش را گر سركوب شهوانيت و طلوع سرسختيتوأمان نشان
                                                      

2 Bachofen, Das Muterrechs (1861). 

  گرفته است:از باخوفن مازخ ست كه كتاب زير گواه الهامي
Pierre Gordon, Initiation sexuelle et l’volution religieuse (P.U.F, 1946). 

  ».اي از كودكيي رمان و خاطرهتأمالتي درباره«مازخ، ـزاخر رجوع كنيد به 3
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ونوس بايد خود را در »...«نشود تا از ترس سرماخوردتر از روي شرم پوشيده ميخز بيش«كند: حفظ مي
هاي زن قهرمان». هاي انتزاعي شمالي ما، در مسيحيت يخي ما، سرما نخوردخز بزرگي بپوشاند تا در اقليم

اند؛ و ي مازخكنند. بدن مرمرين، زن سنگي و ونوسِ يخي عبارات مورد عالقهدرپي عطسه ميمازخ پي
گذرانند. زن رويايي در ه با تنديسي سرد، زير نور ماه ميشان را داوطلبانهايش نوآموزي عاشقانهشخصيت

عنوان جهاني گمشده را به زبان اي نوستالژي رمانتيك جهان يوناني بهدر خطابه ونوس خزپوشآغاز 
ها، شما فرزندان تأمل ست براي شما مدرناما آن عشقي كه نهايت سرخوشي و متانت الهي«آورد: مي

(...) ميان  شويدخواهيد طبيعي باشيد زخمت ميكه ميمحض اينبهجعه است. نيست. اين براي شما يك فا
و آوار بماند، نبش  ما زير گدازهتان بمانيد؛ بگذاريد جهان كافركيش آلود شمال و عود مسيحيابرهاي مه

احتياج  ها و معابدمان. شما به خدايانها، گرمابهقبرمان نكنيد. پمپئي براي شما ساخته نشده، نه عمارت
ي عصر يخبندان كند: فاجعهي اساسي را بيان مياين خطابه نكته» ميريم!نداريد! ما در اقليم شما از سرما مي

جهان يوناني را فراگرفت و زن يوناني را محال ساخت. يك پسرفت مضاعف: مرد ديگر صرفاً طبيعتي 
شود و در برابر زمختي احساساتي مي يابد؛ زن در برابر تأمللطف تأمل منزلت ميزخمت دارد و فقط به

ي تأمل مرد شد، و شقاوت مجازات گري ابژهآيد: احساساتيچيز از سرما، از يخبندان ميسرسخت. همه
آل دارند و ايدهگري و شقاوت زنانه در اتحاد سردشان مرد را به تأمل وامياش. احساساتيزمختي

  سازند. مازخيستي را مي

زد ساد دو طبيعت وجود دارد اما دو طبيعت كامالً مجزا. خصوصيت طبيعت كه ننزد مازخ چنان
نظمي و شهوانيت ست: خشونت و نيرنگ، تنفر و تخريب، بيمزاجيزمخت اكنون هوسراني يا دمدمي

شود كه غيرشخصي و خودآگاه، احساساتي عظيمي آغاز مي طبيعتاين طبيعت،  جا در كارند. اما ورايهمه
كند. اما به طبيعت شرير اتهام وارد مي» ولگرد«يك  هاي گاليسياييقصهگفتار ست. در پيشو فراشهواني

مان متنفر نيست هنگام مرگ حتيدهد كه خصومتي با ما ندارد و از ما طبيعت در دفاع از خود پاسخ مي
... طبيعت خودِ استپ است. گيرد: سرد، مادرانه، سرسختگانه را رو به ما ميي سهبلكه هميشه اين چهره

آيند: يكسان ميفرينكو باالبان هايي كه در آغاز هاي مازخ از استپ بسيار زيبايند، خصوصاً آنتوصيف
مدفون  دهد كه استپ جهان يوناني شهوانيت راكردن طبيعت و استپ، دريا و مادر همواره اين حس را مي

اي كه ميل را استحاله زند، همچون نيروي سردكنندهكند و توأمان جهان مدرن ساديسم را پس ميمي
حال گمان آليسم استپ. با اينكند. چنين است مسيحاباوري و ايدهبخشد و شقاوت را دگرسان ميمي
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يا  ، كمتر از شقاوت هوستر از شقاوت بدوي يا ساديستي باشدآل مازخيستي كمكنيم كه شقاوت ايدهنمي
شود. اما راستي كه مازخيسم همواره خصلتي تئاتري دارد كه در ساديسم يافت نميشقاوت شرارت. به

تري عظمت كم اند، يا شقاوت پيراموني تئاتري اينجا بدين معنا نيست كه دردها دروغين يا سبكخصيصه
فرد تر با شكل منحصربهازخيسم و تئاترش بيشاند). مهاي راستينهاي مازخ روايت شكنجهدارد (قصه

  سازي. آلي خاص انجماد  و ايده، اين نقطهآلايدهشود: شقاوت امر گر تعريف ميشقاوت در زن شكنجه

ي درباري، مادر سه زن مازخ با سه تصوير بنيادي از مادر تناظر دارند: مادر بدوي، زهداني، فاحشه
اديپي، تصوير محبوب كه با پدر ساديست چه در مقام قرباني چه در مقام  ها ــ مادرها و مردابگنداب

پروراند و ها كه ميست، مادر استپي اين دو اما مادر دهانيشود ــ در ميانههمدست وارد رابطه مي
ست و هم ساكت، و حرف آخر تواند آخر از همه نيز بيايد، چون او هم دهانيميراند. اين مادر دوم ميمي
اي اين زن را با مضامين اسطوره سه صندوقچه مضمونروست كه فرويد در آخر، از اين زند. دستا مير

نخست] خود مادر، [سپس] محبوبي كه مرد بر اساس الگويي كه «[بيند: و فولكلوري متعددي همسو مي
آورد... تنها سومين زن كه دوباره مرد را به دست مي زمينـمادركند، و در نهايت از او دارد انتخابش مي

يگاه راستين او اما جا». ي ساكت مرگ، مرد را در آغوش خواهد گرفتههال هگان سرنوشت،از ميان ال
گيرد. از انداز ضرورتاً جاي او را ميناپذيرِ چشمبين اين دو مادر ديگر است، اگرچه نوعي وهم اجتناب

الً قابل استناد است: عنصر مختص مازخيسم مادر اين نظرگاه بر اين باوريم كه تز عمومي برگلر كام
تري دارد آل سردي، دلواپسي و مرگ، ميان مادر زهداني و مادر اديپي. اهميت بيشــ ايده 4ست،دهاني

آل مازخيستي را بازيابند پنهان پدر در ايده خواهند به هر قيمتي كه شده تصويرها ميكاوبدانيم چرا روان
  گر نقاب بردارند.پشت زن شكنجهو از حضور پدر پس 

    

                                                      
4 E. Bergler, The basic Neurosis (New York: Grune, 1949). 
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  مازخـفني فُن پيستور و لئوپولد فُن زاخر بانوقرارداد بين  | 4

ي خانم فن پيستور شود كه بردهخورد و متعهد ميمازخ، به شرافتش قسم ميـاخرزآقاي لئوپولد فن 
  ماه برآورده كند. هاي ايشان را به مدت ششي خواستهباشد، و همه
ي ننگ ايشان خود نبايد از آقاي مازخ چيزي طلب كند كه از هر لحاظ مايهينوبهپيستور بهخانم فن 
عالوه، خانم فن پيستور بايد شش ساعت در عنوان يك شهروند). بهعنوان يك انسان، چه بهاست (چه به

هاي  او ها و نوشتهه نامهوجه نبايد بهيچاش را بدهد، و بهي انجام كارهاي شخصيروز به ايشان اجازه
مازخ) ـاش (لئوپولد زاخرتواند بردهنگاه كند. در صورت بروز هرگونه تخطي يا قصور يا خيانت، بانو مي

كه فرمانبردار بايد با سرسپردگي كامل از فرمانفرمايش را هر طور كه مايل است تنبيه كند. خالصه اين
بر نيز هرگز فرمانفرما را چون موهبتي گرانبها بپذيرد؛ مانخواهي از طرف فرتمكين كند و هرگونه نيك

خود ينوبهداشتن ايشان. فني فن پيستور هم بهنه مدعي عشق فرمانفرما خواهد شد نه مدعي حق دوست
  كند.  رحمانه رفتار ميشود تا حد امكان خز بپوشد، خصوصاً وقتي بيمتعهد مي

ي اسارت اتفاق نيافتاده است ري رفتار كنند كه انگار اين دورهدر پايان اين شش ماه، طرفين بايد طو 
ي قبلي احيا ها بايد فراموش شوند و مناسبات عاشقانهي اتفاقاي به آن نكنند. همهي جديو هيچ اشاره

  گردند.
هاي بانوي هايي شوند كه بنا بر هوستوانند تابع وقفهاين شش ماه ضرورتاً پيوسته نيست: طرفين مي

  شوند.مانفرما آغاز و تمام ميفر
  كنند. وسيله امضاكنندگان اين قرارداد آن را تأييد ميبدين

  
  فني فن پيستور

  مازخـلئوپولد فن زاخر
 1869دسامبر  8اجراشده در 
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  دلوزژيل ـــ  سوپراگوي ساديستي و اگوي مازخيستي | 5

بگيريم (و از اين لحاظ، تفاوت عظيمي بين ي مازخيسم از ساديسم را در نظر كاوانهاگر پيدايش روان
ناپذير را به رسميت دو تفسير فرويد وجود ندارد: چون اولي پيشاپيش وجود يك بنيان مازخيستي تقليل

كند كه سرشت كامل مازخيسم تأكيد ميي اوليه را، ولي به همان اندازه شناسد، و دومي وجود مازخيسممي
فرد عاري نحوي منحصربهاديسم)، اين برداشت را داريم كه ساديست بهآيد مگر با وارونگي سدست نميبه

برد كه ساديسم را وارون كه مازخيست برعكس از سوپراگويي سهمگين رنج ميحالياز سوپراگو است، در
كنند بايد گاه مكمل تفاسيري كه نقاط بازگشتي غير از سوپراگو را براي مازخيسم تعيين ميساير  كند.مي

شمول وارونگي ساديسم و موجوديتي ي جهاناه تغيّري از آن انگاشته شوند، چون اين تفاسير فرضيهآن و گ
روي اگو  واروني/برگشتنـگريترين راه اين است: پرخاشكنند. پس سادهسادومازخيستي را حفظ مي

راگويي كه كنيم، سوپگري به سوپراگو به مازخيسم گذر ميتحت عامليت سوپراگو. با انتقال پرخاش
بخش برگشتن ساديسم روي اگو است. از منظر پيدايش، اساس استدالل براي تأييد وحدت ساديسم و الهام

  كند.ها را ناقص ترسيم مياست و سمپتوم» شكسته«جاست. اما اين طرح پيشاپيش مازخيسم همين

ناپذير و چه ستشكند. چه تسخر، چه طنز، چه طغيان شكاگوي مازخيستي فقط در ظاهر در هم مي
ست كه ايكند بسيار ضعيف است؟ ضعف اگو تلهاي پشت اگويي نهفته است كه ادعا ميپيروزي

آل عملكردي كه برايش تعيين شده ارتقاء دهد. اگر مازخيست ي ايدهگذارد تا زن را تا نقطهمازخيست مي
رسد نظر ميزن بهيستي بر زن شالقتر فاقد سوپراگو است تا اگو. در فرافكني مازخفاقد چيزي باشد، بيش

گيرد. شدن  و خدمت به اهداف اگوي پيروز فرمي بيروني به خود ميتر مسخرهسوپراگو تنها براي بيش
ي ساديست گفت: او سوپراگويي قدرتمند و سهمگين دارد و بس. توان دربارهتقريباً برعكسش را مي
كي شده است: او سوپراگوي خودش است و اگو را ست كه او با آن يقدر قويسوپراگوي ساديست آن
ست كند درونيت و مكمليت اگوييچه معموالً سوپراگو را اخالقي مييابد. آنفقط در جهان بيرون مي
ي مادرانه كه حافظ مكمليت كند، و به همان نحو مؤلفهاش را بر آن اعمال ميكه ساديست سختگيري

مادرانه بيرون شود، وقتي اگو را همراه با تصوير و افسارگسيخته مياگو و سوپراگو است. اما وقتي سوپراگ
ناميم. ساديست جز مادر شود كه ساديسم مياخالقي بنيادينش در همان چيزي نمايان ميگاه بيراند، آنمي

عاطفگي ساديستي : اهميت بنيادي بياو اگويي ندارد مگر در جهان بيرونو اگو قرباني ديگري ندارد. 
: هيواليي كه به سوپراگويي تقليل يافته كه ساديست هيچ اگويي جز اگوي قربانيانش ندارد جاست.همين
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كه توانش را به بيرون منحرف كند، در يك جهش محض اينكند و بهكمالش را اعمال ميورحمي تمامبي
نماي ظاهري ش ندارد متناقضكه ساديست اگويي غير از اگوي قربانيانيابد. ايناش را بازميتمامِ سكسواليته

آورد دهد. ليبرتين از چشيدن دردهايي كه بر ديگران وارد ميمازخيسمش را توضيح ميساديسم، يعني شبه
هماني با قربانيان بيروني همراه است. چنين كه معطوف به بيرون است، با اين برد. جنون تخريبلذت مي

اش را ضرورتاً به شدهي آن اگوي منحلست به واسطهاست آيروني ساديستي: عمليات مضاعفي كه سادي
جا نه هيچ وحدت كند. در اينعنوان تنها اگويش تجربه ميرو، بيرون را بهفكند و از اينابيرون فرامي

ايم كه مختص ساديسم با مازخيسم در كار است نه هيچ علت مشتركي، بلكه با فرايند اصيلي طرف واقعي
خيسم كامالً و منحصراً ساديستي كه تنها شباهتي ظاهري و زمخت با مازخيسم مازجور شبهاست؛ يك

  اش.  اگو با تمام پيامدهاي ساديستي ِدارد. آيروني در واقع عمل سوپراگويي بلعنده است ــ هنر طرد يا نفي

خيسم شود، كافي نيست اين شاكله را واژگون كنيم. قطعاً اگو در مازتا آنجاكه به مازخيسم مربوط مي
گر ظاهر شود. اما تواند در بيرون، در فيگور زن شكنجهخود فقط ميينوبهشود و سوپراگو بهپيروز مي

شود: سوپراگو كه اگو در عمل ساديستي نفي ميشود چنانسو، سوپراگو در مازخيسم نفي نميدقيقاً از يك
تر ر، هرچه اين قدرت را بيشكند. و از سوي ديگقدرت داوري و مجازات كردنش را در ظاهر حفظ مي

زن تجسد رسد، پوششي صرف بر صورت چيزهاي ديگر. زن شالقنظر ميتر بهكند، مضحكحفظ مي
گرانه: مثل وقتي كه پوست حيوان پاداش بعد از شكار را سوپراگوست اما تنها در موقعيتي تماماً سخره

». انكار«اي فعال بلكه بر اثر تحت تأثير نفيدهد. چون در واقع سوپراگو مرده است ــ هرچند نه نشان مي
ها، ي سوپراگو است كه آن را به هدف ضربهطور سطحي و از بيرون نمايندهرو بهزن از آنو زن شالق
مادر و اگو بر ضد شباهت پدر در كند. اين نكته همدستي تصوير عيار ضربات تبديل ميي تمامبه پذيرنده

ي تناسلي و سوپراگو در مقام عامل سركوب شباهت پدر توأمان سكسواليتهدهد. مازخيسم را توضيح مي
ست كه صرفًا متضاد آيروني نيست يجا طنزدر اين 5».راندبيرون مي«كند: يكي ديگري را را تعيين مي

داني، هر كاري كني، مي«رود. طنزْ پيروزي اگو بر سوپراگوست: بلكه با وسايل خاص خودش پيش مي
گيرد، زند طرف تو را ميعنوان كاريكاتور وجود داري، و وقتي زني كه كتكم مياي، تنها بهمرده پيشاپيش

اگو پيروز ». كنيكنم چون تو خودت را نفي ميخوري... من انكارت ميباز تويي كه در من كتك مي
ون دردها طوري تجربه گويد، چاش از دردها آري ميزايانهاش در درد، به تولد بكرشود، و به خودآئينيمي

                                                      
5 Klossowski, Un si funeste désir (N.R.F.), P. 127. & La révolution de l'dit de Nantes (Minuit), p. 15. 
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گذارند. بر خالف خواست فرويد باور نداريم كه طنز بيان شوند كه انگار بر سوپراگو تأثير ميمي
اي ثانوي براي اگو دارد: او از درستي دريافت كه طنز ضرورتاً بهرهسوپراگويي نيرومند است. فرويد به

 6گفت.نارسيسيسم با همدستي سوپراگو سخن ميناپذيري اگو و پيروزي طلبي، از آسيبخودسري و مبارزه
ست. بايد به دام طنز بيافتيم اگر بناست تصويري كه از سوپراگو به ما اما اين بهره نه ثانوي، كه اساسي

هاي سوپراگو به اللفظي در نظر بگيريم ــ تصويري براي خنديدن و انكاركردن. ممنوعيتدهد را تحتمي
كنيم. طنز عمل اگويي پيروز است، هنر شان لذت ممنوع را كسب ميشوند كه تحتشروطي تبديل مي

اش. همچنين نوعي كردن  [راه فرعي زدن] و انكار سوپراگو با تمام پيامدهاي مازخيستيمنحرف
مازخيسم در ساديسم. اين ساديسِم طور كه نوعي شبهساديسم در مازخيسم وجود دارد، درست همانشبه

برد، هيچ ربطي به ساديسم فرد ساديست خيستي كه به سوپراگو در اگو و خارج اگو حمله ميخصوصاً ماز
  ندارد.

ريب كه همواره از سرگرفته ي فرايند جزئي تخمنزلهرود: از امر منفي بهساديسم از امر منفي به نفي مي
دهد. ن مسير را توضيح ميم ايتمام عقل. وضعيت سوپراگو در ساديسوي تامشده به سوي نفي در مقام ايده

افكند، همواره هايش فراميراند و آن را در كيفيت قربانيمادامي كه سوپراگوي ساديستي اگو را بيرون مي
 آلايده«ود. مادامي كه سوپراگو شيابد كه بايد دوباره انجام و از سر گرفته خود را در برابر فرايند تخريبي مي

گاه فرايندهاي جزئي را محاسبه كند ــ همانندسازي با قربانيان ــ آنص مياي را تعيين و مشخي ويژه»اگو
ي سردي اي كه سازندهبرد، ايدهي نفي محض فراميايدهها را به سوي بخشد، و آنكند و تماميت ميمي

ت ست: حركزداييِ خصوصاً ساديستيي اوج جنسيي نقطهي سوپراگوست. همچنين سوپراگو نمايندهانديشه
كشد كه امر منفي تنها هايي بيرون ميبخشي، نوعي انرژي خنثي يا قابل جابجايي را از تركيبتماميت

تمام سر وتام سازيزدايي نوعي بازجنسيي اوج اين جنسيشود. اما در نقطهها وارد ميي جزء به آنمنزلهبه
رات مين دليل نيروي برهاني، گفتارها يا اظهاي ناب يا انرژي خنثي. به هسازي انديشهآورد، بازجنسيبرمي

شوند، بلكه اساس حركت آني را ضافه نميااند از بيرون به كار ساد ي اين انرژياي كه نمايندهنظرورزانه
كردن انديشه در قلب ساديسم وجود دارد، سازند كه كل ساديسم بر آن استوار است. تهور جنسيمي

  است.   ه سوپراگو وابستهبكردن از آن حيث كه هو و جنسيماكردن فرايند نظرورزي بهجنسي

                                                      
6 Jokes and their relation to the Unconscious, Complete Psychological Works, Vol. VIII. 
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كند عنوان فرايندي كه خود را از فشار سوپراگو آزاد ميرود: از انكار بهمازخيسم از انكار به تعليق مي
ست كه تملك و حقوق فالوس را به مادر آل. انكار فرايندي كيفيعنوان تجسد امر ايدهبه سوي تعليق به

ي اين فالوس مادرانه. واسطهآل باززايش بهي اگوست، ايدهي صالحيت تازهدهد. تعليق نمايندهانتقال ميدهاني 
آيد كه صالحيت تخيل در اگو را دارد و با نسبت كمّي انديشه در سوپراگو وجود ميدو نسبتي بهبين اين

عمل انديشه است. انكار سوپراگو  طوركه نفيالعمل تخيل است، همانبسيار متفاوت است. چون انكار عكس
، ناب، خودآئين و مستقل از سوپراگو را به مادر »آلاگوي ايده«كشد و قدرت زاييدن يك را به چالش مي

بلكه در اصل و اساسش چنين است. فرم عنوان مثال بهشود، نه سپارد. اگر انكار به اختگي مربوط ميمي
ست ها نيست: اصليي از انكار ميان ساير فرماــ فرم ويژه» س نيستنه، مادر فاقد فالو«انكار فتيشيستي ــ 

شوند. وانگهي انكار در كل فرمي از ي فيگورهاي ديگر، فسخ پدر و طرد سكسواليته از آن ناشي ميكه همه
تعليق آورد و در اين دهد كه امر واقعي را به تعليق درميهو را تشكيل ميماتخيل نيست: انكار بنيان تخيل به

ي ي كاركرد ويژهمنزلهآل بهاند و آن را به امر ايدهبخشد. انكار و تعليق از جوهر تخيلآل تجسد ميبه ايده
زدايي خصوصًا مازخيستي نيز هست. فالوس مادرانه عالوه انكار فرايند جنسيسازند. بهتخيل مربوط مي

آل آل، يعني ايدهاست كه خودش مولد ايده ثيآل انرژي خناندامي جنسي نيست بلكه برعكس، اندام ايده
است. همين شكاف و عمليات فراشهواني مولد » بشر جديد عاري از عشق جنسي«آل اگوي تولد دوباره يا ايده

آن قادرمان ساخته تا از عنصري غيرشخصي در مازخيسم حرف بزنيم، هرچند اين عنصر هميشه بر اگو تأثير 
سازي در اگوي نارسيستي روي زدايي مازخيستي همزمان بازجنسي ِي جنسيدرجه گذارد. اما در باالترينمي
ي ساديست در كند. سردي انديشهآل تأمل ميدهد كه از خالل مادر دهاني بر تصويرش در اگوي ايدهمي

 عنوانرا به» فانتزي«طور كه رايك اشاره كرده بايد گيرد. و همانمقابل تخيل منجمد مازخيست قرار مي
سازي در انديشه تجلي زدايي و بازجنسيخاستگاه مازخيسم به ميان آورد. در ساديسم فرايند مضاعف جنسي

يابد و خود كند. در مازخيسم فرايند مضاعف در تخيل تجلي مييابد و خود را در نيروي برهاني بيان ميمي
كه آل نسبت دارد، درحالياگوي ايدهـيستيكند (عنصر ديالكتيكي با اگوي نارسرا در نيروي ديالكتيكي بيان مي

  شود).كند، فراهم ميلطف تصوير مادر كه اين نسبت را مشروط مياي بهعنصر اسطوره

هايشان باشد كه مبناي توهم پيدايش وحدت ساديسم شايد اين تفسيري بد از اگو، از سوپراگو و نسبت
كند. ي بازگشت را بين ساديسم و مازخيسم بازي نميرو نقش نقطههيچسازد. سوپراگو بهو مازخيسم را مي

ساختار سوپراگو تمامًا به ساديسم تعلق دارد، و اگر مولد مازخيسمي مشخص باشد، مازخيسم مختص 
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شود. ساختار اگو تماماً به شكلي بسيار زمخت بر مازخيسم مازخيست منطبق ميساديست است كه تنها به
كه در اين ي گذار نيست (چنانوجه شيوههيچبه زدايي يا خود گسلشجنسي آخر.مازخيسم تعلق دارد، و الي

مازخيستي). زيرا ساديسم  اگويدر  سازيبازجنسيـسوپراگودر  زداييجنسيـشاكله پيشنهاد شده: ساديسمِ اگو
ند. غرابت هر كنسازي را دارند و ادغام ميزدايي و بازجنسيو مازخيسم، هر يك فرم خاص خود از جنسي

ي مرگ ديگر عنصري غريزه. دارد كه در هر مورد كامالً متفاوت استبستگي يك با درد به شرايطي صوري 
ترديد لفاف مشترك ساديسم ي مرگ بينيست كه وحدت و همرساني اين دو انحراف را تضمين كند. غريزه

نيست. و در واقع هرچند » شدهداده«ه و مازخيسم است اما لفافي بيروني و متعالي، حدي كه هرگز در تجرب
ي مازخيستي ي ساديستي در سوپراگو به انديشه و به شيوهنيست، ولي به شيوه» شدهداده«ي مرگ هرگز غريزه

توان ي مرگ تنها ميآيد. اين نكته با اين اظهار نظر فرويد متناظر است كه از غريزهدر اگو به تخيل درمي
ي مرگ از هم متفاوت اي سخن گفت. ساديسم و مازخيسم در نسبت با غريزهاسطوره ي نظرورزانه ياشيوهبه
اند و نه كاركردهايي قابل تبديل. ها ساختارهايي متفاوتكشند: آنشدن دست نميشوند و از اين متفاوتمي

ساختاري كه ساديسم و مازخيسم نه بر حسب اشتقاق تكويني [از يكديگر] بلكه بر مبناي شكاف كوتاه آن
كنند. دنيل الگاش اخيرًا بر امكان وجود چنين شكافي ميان اگو و سوپراگو تأكيد شان را آشكار ميماهيت

را از هم متمايز كرده و  آل اگوسوپراگوـايده و سيستم آلاگوي ايدهـاگوي نارسيستيكرده است: او سيستم 
افكند ــ آنجاكه مي سازيآلايدهاي بنا به ضرورت در مقابل هم نهاده است. اگو يا خود را در اقدام اسطوره

آل نارسيستيِ مطلقًا را در مقام ايده» آلاگوي ايده«تواند برد كه مياي بهره ميعنوان آينهاگو از تصوير مادر به
پدر  افكند و از تصويرميهمانندسازي ي يد كند ــ يا خود را در عمل نظرورزانهتوانا منعكس و حتي تول

آل اقتداري معين كند، همچون ايده»  اگو ِآلايده«كند كه قادر است يك براي توليد سوپراگويي استفاده مي
آل و اگوي ايده شك، اين دو قطب، اگو و سوپراگو،و بي 7كند.كه منشأيي بيروني را به نارسيسيسم وارد مي

كه توانند در كليتي ساختاري عمل كنند، جاييزدايي با هريك متناظر است، ميآل اگو، كه دو سنخ جنسيايده
هاي كاركردي را موجب ترين اختاللاند، بلكه همچنين جديهاي بسيار متفاوت وااليشبخش فرمتنها الهامنه
ي و ماليخوليا را سلطه آلاگوي ايدهي كاركردي را سلطه رو، الگاش مانيا يا شيداييشوند (از همينمي

زدايي در ست كه اين دو قطب جنسيتر هنوز آن امكانيكند). اما مهمآل اگو تفسير ميايدهـسوپراگو

                                                      
7 Daniel Lagache, “La psychanalyse et la structure de la personalite,” La Psychanalyse, 6. pp. 36-47. 
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سازي انحرافي عمل كنند كه كفايتي ها به نفع بازجنسيشده يا منفك از انحرافساختارهاي متفاوت
  بخشد.ميساختاري به هريك 

كسي ويران شد و پيامد اين تخريب دست چهكند كه سوپراگو چگونه و بهداستان مازخيسم روايت مي
اي كه عذاب كند كه سوپراگو در همان لحظهفهمد و گمان ميچه بود. گاه مخاطب اين داستان را بد مي

ش هست. پس مازخيست با ناپذيراجتناب» هايشكاف«شود. اين خطر در هر ماجرا و كشد پيروز ميمي
كند او جنگي را روايت مي». روزي روزگاري سه زن بودند...«گويد هايش ميها و فانتاسمتمام نيروي سمپتوم

انجامد. خود مازخيست با كنشي ويژه كه اين سه زن با هم به راه انداختند، كه به پيروزي مادر دهاني مي
ترين سان به عجيبكند. اما بدينن ماجراي بسيار كهن ميكه همان قرارداد مدرن است خودش را وارد اي

كند؛ اما همزمان تصوير اي كه ميراث اوست پشت ميرسد: چون او به شباهت پدر يا سكسواليتهنتيجه مي
كند و سوپراگو را كشد كه اين سكسواليته را تنظيم ميگري به چالش ميپدر را در مقام اقتدار سركوب

دهد. مادر دهاني سوپراگوي نهادي را در مقابل وصلت قراردادي اگو و مادر دهاني قرار مينهد. او بنيان مي
ي سرد درخواست مضاعفش را جلوي اگو كند و آينهبين مادر اول و عاشق همچون تصوير مرگ عمل مي

ر از آن سر اي كه اگو ديگرباتخيل شود، زايش بكرزايانه تواند تولدي دوبارهگيرد. اما مرگ تنها ميمي
آل در قدر آزاد از سوپراگو كه از سكسواليته. بازتاب اگو در مرگ مولد اگوي ايدهآورد، اگويي همانميبر

آل تعمق ي مرگ بر اگوي ايدهي مادرانهشرايط استقالل يا خودآئيني مازخيسم است. اگوي نارسيستي در آينه
اش كند، مسيح به كمك مريم باكره ادامهوا آغاز ميست كه قابيل به كمك حكند: اين همان داستانيمي
بين با بصيرت كند. چنين است مازخيست بصيرتدهد، و شبتاي زوي به كمك ميريام آن را احيا ميمي

برد: خودش را دوباره جنسي اما اگوي نارسيستي از اين شكافتگي لذت مي». خدا مرده است«شگرفش از 
ها و شديدترين دردها ترين مجازاتشود. به همين دليل تندزدايي ميآل جنسيهكند تا آنجاكه از اگوي ايدمي

آل دال ها در اگوي ايدهكنند. آن مرگ كسب مي ِدر اين بستر نقش اروتيك بسيار خاصي در نسبت با تصوير
رسيستي دال بر رهاند، و در اگوي ناعنوان شباهت پدر مياند كه اگو را از سوپراگو بهزداييبر فرايند جنسي

  كند. شان ميدهد كه سوپراگو منعاند كه دقيقاً لذاتي به اگو ميسازيبازجنسي

كند كه اگو چگونه در بستري كامًال خود روايت ميينوبهو ساديسم هم داستاني دارد. ساديسم نيز به
نقشي  گسيختهشود. چگونه سوپراگوي لجامخورد و طرد ميديگر و در كشمكشي ديگر كتك مي

نمايي پدر الهام گرفته است. چگونه مادر و اگو به قربانيان برگزيده گيرد كه از بزرگفرد ميمنحصربه
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كننده زدايي كه حاال سوپراگو بازنمودگر آن است، ديگر اخالقي يا اخالقيشوند. چگونه جنسيتبديل مي
رو  خارج، به قربانياني بيروني كند بلكه بهنيست، چون ديگر خود را بر ضد اگويي دروني اعمال نمي

اي هولناك، همچون ي مرگ همچون انديشهرا دارند. چگونه غريزه گرداند كه كيفيت اگوي طردشدهمي
ساديستي » متفكر«شود، در توليد مي» آل اگوايده«سازي در يابد. چگونه بازجنسيي عقل برهاني نمود ميايده

  ست. ست. به بياني دقيق، اين داستان كامالً متفاوتيند مازخيستيمبينشكه از هر لحاظ در تضاد با 

توان از خشونت و شقاوت در زندگي جنسي صحبت كرد، فقط سعي كرديم نشان دهيم كه هميشه مي
آميزند، هاي مختلف با سكسواليته ميشود نشان داد كه اين خشونت يا اين شقاوت به شيوههميشه مي
 شخصي واحدگويند كه راي گذر از يك تركيب به تركيب ديگر ابداع كرد. ميتوان ابزاري بهميشه مي
كردن] را تعيين برد؛ نقاط خيالي برگشتن و برگرداندن [واروندادن لذت ميبردن و هم از رنجهم از رنج

لطف روند. خالصه، بهكار ميشده بهي بسيار وسيعي كه بد تعريفكنند كه براي مجموعهمي
شود. ما قصد مي سادگي بديهي پنداشتهگرايي، وحدت سادومازخيستي بههاي مبتني بر تبديلداوريپيش

اند. گذاري نشدهتفاوتايم كه خوب از هم داشتيم نشان دهيم كه شايد به مفاهيم بسيار خامي راضي شده
نظرگاه  سو، از گيرند. از يككار ميبراي تضمين وحدت ساديسم و مازخيسم دو روال زير را به

هاي بسياري از يكي به ديگري اند تا انتقالهاشان بريدهشناختي، ساديسم و مازخيسم را از برخي مؤلفهعلت
اي ارائه شده عنوان نقطهي ساديسم، برعكس، بهعنوان جزء سازندهترتيب سوپراگو بهصورت گيرد (بدين

ي افتد كه جزء سازندهاق براي اگو ميشود، و همين اتفاست كه در آن ساديسم به مازخيسم تبديل مي
مبهم همسان و  هايهاي خام، معلولشناختي، سندروممازخيسم است). از سوي ديگر، از نظرگاه سمپتوم

» مازخيسم«روست انگارند (از اينعنوان گواهي بر موجوديتي سادومازخيستي ميهاي مبهم را بهانطباق
حال، كدام پزشك تب را سمپتوم دقيقي مازخيست). با اين مشخص فرد» ساديسم«مشخص فرد ساديست و 
كه آن را سندرومي نامعين در نظر بگيرد كه بيان بسيار عامي اين انگارد، به جاياز يك بيماري خاص مي

هاي ممكن است؟ سادومازخيسم از اين سنخ است: سادومازخيسم سندروم انحراف در كل است از بيماري
گذار شكسته شود. باور به وحدتي سادومازخيستي نه بر يك استدالل تفاوتكه بايد براي تشخيصي 

زده و تفاسير هاي شتابسازيست كه به همسانفرويدي متكي، كه بر سنتي پيشاكاوانهخصوصاً روان
ها شان راضي شده است كه آنكشيدنپرسشراستي عوض بهكاوي بهكند كه روانتكويني ناقصي اكتفا مي

  تر كند.اً متقاعدكنندهرا صرف
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ست. ناعادالنه است كه مازخ را نخوانيم وقتي ساد موضوع به همين خاطر خواندن مازخ ضروري
اند و در احياي كاوانه شدهبخش نقد ادبي و تفسير روانمطالعات چنان ژرفي قرار گرفته كه توأمان الهام

نه است كه مازخ را بخوانيم و در آن دنبال يك اند. ولي به همان اندازه ناعادالاين دو حوزه سهيم بوده
شود، مكمل صرف براي ساد بگرديم، دنبال گواه يا تأييدي كه بر طبق آن ساديسم به مازخيسم تبديل مي

اند، خود به ساديسم بيانجامد. در واقع نبوغ ساد و مازخ كامالً با هم متفاوتينوبهحتي اگر مازخيسم به
شان هيچ ربطي به هم ندارند. ساد خودش را در فرمي نويسيكنند، و فنون رمانميهايشان همرساني نجهان

زند؛ مازخ خود را در ها پيوند ميي برهانعاطفهكند كه وقاحت توصيفات را به سرسختي بيبيان مي
د اين شناختي درون سردي توليد كند. نبايكند تا تعليقي زيباكند كه انكارها را تكثير ميفرمي بيان مي

ي رمانتيسم آلماني، نه زمينهمواجهه را ضرورتاً به نفع مازخ دانست. مازخ در مقام جان اسالو و با پيش
گيرد. مازخ از لحاظ كار ميهاي فانتاسم در ادبيات را بهي توانديگر روياي رمانتيك، كه فانتاسم و همه

اي بزرگ است كه نيروي اسطوره را با ويسندهادبي استاد فانتاسم و تعليق است: او تنها با همين تكنيك ن
ها براي تعيين دو آن كه نامهايش را به نيروي برهاني. اينزند، همچون ساد كه توصيففولكلور پيوند مي

هاشان، كه بنا ها نه بر حسب علتانحراف بنيادي به خدمت گرفته شده، بايد به يادمان آورد كه بيماري
ست، بايد تابع شناسي كه بخش علمي يا تجربي پزشكيشوند. علتري ميگذاهاشان نامبر سمپتوم

شناسي باشد كه بخش ادبي و هنري آن است. تنها در اين شرايط است كه بايد از گسست وحدت سمپتوم
هاي بسيار متفاوت تحت نامي بدساخت شناختي يك اختالل، و برعكس، از گردآوري اختاللنشانه

  شود.طور دلبخواهي تعريف ميهايي نامشخص بهاي كه با علتمجموعه اجتناب كرد، آن هم در

شناختي. هر بار كه خود را در برابر هاي بدساخت است، هيواليي نشانهسادومازخيسم يكي از اين نام
ناپذير تجزيه هاي تقليلست كه به سمپتوميابيم، مسئله تنها بر سر سندرومياي ظاهراً مشترك مينشانه
) امر 2تخيلي مازخيسم؛ (ـي ديالكتيكيبرهاني ساديسم، قوهـاينهنظروراي ) قوه1د. خالصه كنيم: (شونمي

) تكرار كمّي در ساديسم، تعليق كيفي در 3منفي و نفي در ساديسم، انكار و امر تعليقي در مازخيسم؛ (
ز با ديگري تركيب ) مازخيسمي مختص ساديسم؛ ساديسمي مختص مازخيسم، كه يكي هرگ4مازخيسم؛ (

) تقابل نقش 6مادر و فسخ پدر در مازخيسم؛ (» انكار«نمايي پدر در ساديسم، ) نفي مادر و بزرگ5شود؛ (نمي
) 8شناسي ساديسم، زيباشناسي مازخيسم؛ () ضدزيبا7طور فانتاسم؛ (و معناي فتيش در هر دو مورد، و همين

سازي در ساديسم، اگو و ) سوپراگو و همانند9سم (در ساديسم، امر قراردادي در مازخي» نهادي«امر 
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رفته، هم) و سرانجام، روي11سازي؛ (زدايي و بازجنسي) دو فرم متضاد جنسي10سازي در مازخيسم؛ (آلايده
قدر حاكي از اين يازده قضيه بايد همان. مازخيستي سرديو  ساديستي عاطفگيبيتفاوت اساسي بين 

  هاي ساد و مازخ.هاي ادبي روالگر تفاوتمازخيسم باشند كه بيان و هاي بين ساديسمتفاوت
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  مازخـقرارداد بين واندا و زاخر | 6

  
  ي من،برده

  كنم:پذيرم و در كنارم تحمل ميام ميبردهعنوان بهتحت اين شرايط تو را 
  بايد هويتت را كامالً كنار بگذاري.

  ي من باشي.بايد كامالً تسليم اراده
دهد. اگر باري وچرا انجام ميچونهايم را بيي فرمانهستي كه همه يدستان من ابزار كور تو در

به  تو را كهو در تمام موارد تلويحاً از من اطاعت نكني، اين حق را دارم  هستي ي منفراموش كني برده
  كه جسارت گاليه داشته باشي. آنكنم، بي تنبيه و اصالح دلخواه خود

بخشي كه به تو ببخشم لطفي از جانب من خواهد بود كه تو بايد با قدرداني هر چيز خوشايند و لذت
 ونقص با تو رفتار كنم اما هيچ الزامي هم به اينعيبباشي. هميشه بايد بي تصديق كني و سپاسگزارآن را 

  كار نخواهم داشت.
  سايد.ام هستي كه پيشاني بر خاك ميردهتو نه بايد پسرم باشي، نه برادرم نه دوستم؛ تو صرفاً ب

تن و جانت هم بايد از آن من باشد، و حتي اگر اين باعث رنجش تو شود، تو بايد احساسات و عواطفت 
  را تسليم اقتدار من كني.

شكايت  دون، و حتي اگر تو را نقص عضو كنم، بايد بروا دارمها را بر تو ترين شقاوتمن مجازم عظيم
ور باشم و تو را در محروميت توانم در تجمل غوطهيد مثل برده برايم كار كني و گرچه ميتاب آوري. با

كند ببوسي. من حق دارم پايي را كه لگدمالت مياي، شكوهوابنهم و زير پا لگد كنم، اما تو بايد بدون هيچ 
فرار و اگر  كني، ترك من مرا اما تو اجازه نداري خالف خواستكنم،  اخراجتو را  به خواست خود

هايي كه بشود تخيل ترين شيوهكني كه قدرت و حق آن را دارم كه به هولناكوسيله تصديق مي، بدينكني
  ات كنم. كرد تا دم مرگ شكنجه

، زجر و اتناخوشيات، ات، شاديات، آيندهچيز تو ام، زندگيتو غير از من هيچ نداري؛ من همه
  ات.سرخوشي

، چه خوب چه بد، بايد انجام دهي و اگر از تو بخواهم دست به جنايت را خواهمهر آنچه از تو مي
  بزني، بايد جنايتكار شوي تا از خواست من اطاعت كرده باشي.
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  .من است لما ت در انجام كاراطوركه بدنت، ذهنت، و تواناييشرف تو از آن من است، همان
ازحد سنگين شد، ملزم خواهي بود برايت بيشنياوردني يافتي و زنجيرهايت ام را تابهر وقت سلطه

  خودت را بكشي، چون هرگز آزادت نخواهم كرد.
خواهند، و طوركه ايشان ميو باشم، دقيقاً همانژي خانم واندا فن دوناخورم بردهبه شرفم قسم مي«

  »كنم.كنند، خود را تسليم ميبدون مقاومت در برابر هر آنچه بر من تحميل مي
  

  مازخ ـزاخر لد، شواليهدكتر لئوپو
  

***  

  
  تر بنگريد به:شاند. براي مطالعه بيها پيش از اين منتشر شدهاين مجموعه متناشاره: 

  .1396، ترجمه پويا غالمي، تهران: نشر بان، : سردي و شقاوتمازخـي زاخرارائهژيل دلوز، 
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  نگارستانيرضا ـــ  شقاوتي شناختي در پرتو فلسفهگذار: نقد خرد هستيشقاوت تفاوت | 7

آميز و البته ، پيوندي دسيسهتفاوت و تكراري اصلي دكترايش، ژيل دلوز در فصل نخست از رساله
بار بودن و حتي كند. او با اين كار، به شقاوتبرقرار ميماهو به 9و تفاوت يا تعين 8غامض بين شقاوت
كوشد تا نشان دهد چگونه كند. اين مقاله مييا تفاوت حكم مي ماهوبهناپذير تعين هيوالوشي جبران

دادن تفاوت از وضعيت نجات«ي تفاوت در خود و نيز شقاوت در اعادهـيمنزلهبهـي تعينمعادله
كنيم كه اين معادله از يك سو ) استدالل مي1دارد.( 10اشتري از توابع كمكينقش مهم» اشماليخوليايي

بار يا شقاوت 11زاشناسي در آن ذاتاً مسئلهماهاي يك متافيزيك ظريف است كه هستيآشكارگر دورن
وبرگ عنوان يك نظام شقاوت پرشاخشناسي بهزاي هستياست، و از سوي ديگر، در رابطه با تعين مسئله

ي خود كند. دلوز با برقراري رابطه بين تفاوت و شقاوت رسالتي انتقادي را برافراهم مي 12فرصتي اتيكي
ي ي تفاوت بلكه همچنين در فلسفهافيزيك نه تنها در فلسفهي متكند مشتمل بر تجسس دوبارهيتعيين م

ي شقاوت شناسي به طور خاص از خالل فلسفهبندي متافيزيك به طور عام و هستيحال جمعشقاوت. بااين
ي شود. اولين رشتهسش تشكيل ميپر ابتدا به ساكن نيازمند يك سطح بينابيني تحليل است كه از سه رشته

سازد و اين تعين را به ماهو را ميچيز تعين بهكه چهپرسش شامل پژوهشي است جهت دريافتن اين
ي دوم نياز داريم بدانيم چنين شقاوتي توان يافت. در وهلهترين شكلش در كجا ميترين و موشكافانهبرهنه

طور خاص جاي دارد، چه تعريفي دارد.  شناسي بههستيكه در بطن ساختمان متافيزيك به طور عام و 
ليلي كه قادر است ي آزمون يا الگويي تحي پرسش شامل جستجويي است براي يك صفحهسومين رشته

تواند ضروريات متافيزيكي و گري كند، الگويي كه ميشناسي ميانجيافيزيك/هستيبين شقاوت و مت
كوشد امكان آزمودن ي شقاوت بازگيرد. اين مقاله ميمنزلهبه شناختي را از حيث تعينهاي هستينسبت
پرسش در نهايت  ي شقاوت را بررسي كند. با پيگيري اين سه رشتهشناسي در پرتو فلسفهي هستيدوباره

ي شقاوت است كه رسالتي مهم و حياتي دم فلسفهشناسي منادي سپيدهي هستيكنيم كه مسئلهاستدالل مي

                                                      
8 cruelty  

9 determination  ،تعين(in)determinable پذير،(نا)تعين (un)determined  ،(نا)معينdetermine  ،تعيين يا معين كردن
determinant كننده.امر تعيين  

10 auxiliary functions 

11 problematic 

1 2 ethical 
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ي شقاوت گيرد. به اين معنا رسالت فلسفهبر عهده مي 13ايبا اتصال آن فلسفه به اتيك گمانهرا در رابطه 
ي شناسي در سايهستيو تجهيز مجدد ه 14اين است كه بدل به پيشقراول روشنگري براي اتيك هستن

  شقاوتش شود.

  ي اول: عناصر شقاوتپرده

گرفتن از طرفه از جاذبه است؟ يا اوجسازد؟ آيا صرفاً گريزي يكماهو را ميچيز عمل تعين بهچه
آميز نسبت به آن؟ بنا به استدالل دلوز، عمل تعين كه خط حركتش جاذبه با قرارگرفتن در موضعي توطئه

ولي اين ايجاد كند. تفاوت كند تا ي آشوبناكش متمايز ميزمينهرا از پس Xخط تمايز يكجانبه است، 
ي ناپذير را با مالك قرار دادن دو حيطهي تعينزمينهناپذير چيست؟ دلوز اين پسي تعينزمينهپس

ي كه دومي عرصهآن تفاوتي مطلق است، حالبي 16كند. اولي خالء، يعني سياه و سفيد شناسايي مي15هيچي
ها بيش از منفرد، با يكديگر هسبتگي دارند؛ آناجزاء نامتصل و چيزهاي معين است كه تنها به طور منفي 

ناپذيرند؛ يكي انحالل درون سرشتنماي دو بردار انحالل درون امر تعين اما كمتر كثير هستند. اين دو عرصه
ي آن بايد لغو شوند؛ ديگري وسيلهتواند متعلق به آن باشد و تعلقات بهچيز نميعنوان آنچه هيچهيچي به

ي هاي سياه و سفيدِ هيچي يك منطقه[صورت] كثرت نامتصل. محل تالقي بين حيطه بردار انحالل به
تاريك است نه روشن، بلكه درونزاد خط  18[يا اشراق] دراماتيك است كه نه درونزاد 17سازينوراني

كه مولد  19ظلماتكند. اين ظهور از تاريكي ي ظلماني ظهور ميزمينهي تمايز است كه از پسيكجانبه
اي است كه روي هر دو حيطه افكنده شده تابع يا عملكرد تعين يا ايجاد تفاوت است. اين نوع ييروشنا

روشن يا تاريك روشنسايهاست، شكلي مشدد از نقاشي  20گراييسازي مختص سبك ظلمتخط نوراني
از  شود فيگورها طوري به نظر برسند كه انگارگردد كه باعث ميكه نوعي روشنايي در آن ايجاد مي

                                                      
1 3 speculative ethics 

بهره  »هستن«نيز متمايز است، از معادل  هستييا  Beingشود و از محدود نمي »هستنده«در سراسر اين مقاله به  being كاربرداز آنجا كه  14
  كه به لحاظ مفهومي پويايي بيشتري از بودن يا هستي دارد. م. ف. بريممي

15 nothingness  

16 void  
17 illumination 

18 inherent 

19 Tenebrum 

20 Tenebrism  
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ي سياه هيچي يا تهياي ظلماني با نور ) روشنايي برآمده از عرصه2كنند.(نزول مي 21گراي سيهزمينهپس
دهد كه دلوز اي را توضيح مينوردد، عملكرد تمايز يكجانبهزمينه] درميانداختن روي هر آنچه [اين پس

طور تعريف گي تمايز را اينانبهدهد. دلوز يكجماهو، يا همان شقاوت، نسبت ميبه تعين يا تفاوت به
  كند: مي

اصمي كه در آن امر در دو طرف اين نزاع با تخاصم گريزنده شقاوت يا حتي هيوالوشي وجود دارد، تخ
تواند خودش را از آن متمايز كند اما پيوسته به عقد چيزي گيرد كه نميمتمايز در مقابل چيزي قرار مي

ين وضعيتي است كه تعين در آن شكل تمايز يكجانبه را به همدهد. تفاوت آيد كه طالقش ميدرمي
  )3گيرد.(خود مي

توانيم به تعريف شقاوت بپردازيم، تعريفي كه سازد، ميماهو را ميچيز تعين بهدانيم چهاكنون كه مي
 روابط كه در آن يك سري» ي دقيقينقطه«گيرد، ماهو را با شقاوت معادل ميدلوز بر طبق آن تعين به

  شود. قرار ميهاي تودرتو بري شقاوتتلويحي و صريح بين امر معين و امر نامعين به صورت زنجيره

اش با امر ي دقيق كه امر معين در آن نسبت اساسي، آن نقطهماهوبهشقاوت هيچ نيست مگر تعين 
  )4گيرد.(خوراك ميروشن سايهوشكافانه كه از مكند، آن خط انتزاعي نامعين را حفظ مي

  ي آنتونن آرتو وضع كرده است:كند كه تعريف موجزش از شقاوت را بر اساس ايدهدلوز افشا مي

  )5ناپذير و مطلق است.([...] شقاوت دال بر موشكافي، قصد و تصميم سرسخت، تعين برگشت

  )6وسخت از ضرورت.(بعيت سفتتچيز شفاف است، نوعي كنترل و هر از شقاوت بيش 

ي شقاوت شامل منزلهدهد كه تعين بهي آرتو نشان ميي خالقهعريف دلوز و ايدهاي بين تمقايسه
هايي كه ها و دستورالعملها، تصميماي از ضروريات به صورت مقاصد، تبعيتگذاري است ميان مجموعه

شكافي اند، يعني به هر وسيله و قيمتي كه شده. اين موناپذير و مطلقتمامًا موشكافانه، آگاهانه، برگشت
كند شود تا آنجا كه زندگي خودش را از خالء متمايز مينزد آرتو اول و بيش از همه در زندگي متجلي مي

وسخت جويد. زندگي تعيني سفتمشاركت نمي گرايانهتفاوت در اين انفكاك حياتكه خالء بيدرحالي
ضرورت خالء باشد. به همين  است در متمايز شدن از خالء به هر بهاي ممكن، حتي اگر بهايش تبعيت از

                                                      
21 nigrescent  
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امان روي آنچه اساساً نسبت به آن بيروني است، بار است چراكه بيدليل، زندگي به معنايي مطلق شقاوت
  ورزد. كنش مي

رو با شقاوتي بنيادي تعريف چراكه به نظرم آفرينش و خود زندگي تنها با نوعي موشكافي، و از اين
  ) 7كند.(ايت احترازناپذيرشان هدايت ميغرا به سوي  شوند كه به هر قيمتي شده چيزهامي

شناختي همان شقاوت است ــ كنشي خود وجود ما براي آرتو شقاوت است چون هستن به بياني هستي
ي شقاوت هستيم كه معين در برابر خالء، پيكاري توأمان هيوالوش و ملعون. در اينجا شاهد نوعي فلسفه

شناسيْ شقاوت است و تنها از خالل تجهيز مجدد اين شقاوت يي هستيي ابتدادهد فرضيهپيشنهاد مي
به اين دليل شقاوت  22از هيچتوانيم با خودمان و جهان عادالنه رفتار كنيم. اگر ي خالقيت ميمنزلهبه

ز ناپذير متمايمحابا خود را از خالء تعينامان و بيي تعين بيواسطهبه چيزيكه است كه اشاره دارد به اين
يا  هستنچيزي ي شقاوت است. حال اگر شناختي يا علم هستن همان فلسفهي هستيگاه ايدهكند، آنمي

گيري گاه حاكي از شقاوتي بنيادي هم هست. از اينجا به يك نتيجهحاكي از تعيني بنيادي است، آن هستن
شناسي علم شقاوت است افكند: هستيشويم كه نوري دراماتيك روي اتيك هستن مياي هدايت ميريشه

ناپذير. اشارات ضمني اين تز است ــ تعيني هيوالوش در برابر امر تعين هستندقيقاً به اين خاطر كه علم 
كوشد و دهد، جايي كه هستن ضمن سازش با شقاوتش براي عدالت مياز ظهور روشنگري اتيكي خبر مي

سازي خودش از عدالت عنوان چيزي كه از بيگانهآن را همچون تمايزي يكجانبه از شقاوت به
شناسي همان كند. براي اثبات اين تز بايد توضيح دهيم كه چرا پرسش هستيميزند، متفاوت سربازمي

ي شناسي در مقام فلسفهي هستيتواند همچون امكان كشف دوبارهماهو است. اين ميپرسش شقاوت به
ي شقاوت را تحت لواي اي عدالت، اول بايد نوعي فلسفهشقاوت خالصه شود. براي بسط اتيك گمانه

بسط دهيم تا تعريفش از شقاوت، مسائل و شروطش را از بنياد اثبات كنيم. به همين دليل، به  شناسيهستي
پردازيم. اين متضمن جستجوي الگويي تحليلي ي شقاوت ميي فلسفهمنزلهشناسي بهبازسازي ابتدايي هستي

و پويايي  ي شقاوتمنزلهشناختي را از لحاظ تعين بهتواند ضروريات و روابط هستياست كه مي
ها توضيح دهد (سومين خط پرسش كه در ابتداي اين مقاله ها و تصميمها، تبعيتي دستورالعملموشكافانه
 مطرح شد).
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  ناپذيري بيانشناختي شكنجهي دوم: بازسازي هستيپرده

نيافته عنوان فيلسوف بزرگ شقاوت دسته كس به جايگاه ارسطو بهبسا در تمام تاريخ فلسفه هيچچه
ناپذير [يا اجتناب 23است. اين وجه تسميه مرهون رويكرد خاص ارسطو به تعين هستن همچون مقيدشدن

ي االجراي] شقاوت است. رويكرد ارسطو در اظهارنظر متقدمش آشكارا بيان شده است، دربارهالزم
ه اين اظهارنظر آورند. چاي كه دزدان دريايي اترويايي بر دشمنان تحت تسخيرشان وارد ميشكنجه

كننده بروبرگرد متني تعييناي افالطوني در زندگي فلسفي ارسطو باشد چه نباشد، بيمعطوف به مرحله
ها، اي از تعينارسطو را همچون مجموعه 24شناسي معقولهاي ابتدايي نظام هستياست چراكه بنيان

  گذارد:بار به نمايش ميهاي شقاوتها و دستورالعملتبعيت

 شويم كه روزگاري كساني كه به چنگ دزدان اترورياييقدر مجازات ميگويد كه ما همانميارسطو 
]، با corpora vivaهايشان، زندگان همراه با مردگان [افتاده بودند با شقاوت تمام كشته شدند؛ بدن

كه بر  ندگانيهايمان همچون زهايمان تنيده به بدندقت تمام به يكديگر بسته شده بودند: پس جان
  )8اند.(] نصب شدهnecrousمردگان [

اش نه به چنگ ها شكل اصيلي از شكنجه داشتند كه دهشتاند كه اتروريايينگاران گفتهتاريخ
ها نسبت آيد. ويرژيل اِعمال اين شكنجه را به مزنتيوس شاه، شاه اترورياييكلمات، بلكه تنها به تخيل درمي

) ژاك برونشويگ جزئيات اين 9را با اين شكنجه مجازات كرد.(دهد، كسي كه سربازان آينياس مي
ها دهشت را در ) اتروريايي10آورد.(خود مي» 25ارسطو و دزدان دريايي تيرِني«ي شكنجه را در مقاله

بستند ي اسيرشده را به اجساد گنديده ميها سربازان زندهشان اشاعه دادند، آنسراسر قلمروهاي همسايه
شد. فرد زنده، ضوي از فرد زنده به همتاي در حال گنديدن متعلق به جسد زنجير ميطوري كه هر ع

شد كه صورت به صورت، دهان به دهان، دست به دست و پا به پا، چنان دقيق به جسد گره زده مي
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25 tyrrhéniens بردند.اصطالحي است كه نويسندگان يونان باستان براي اشاره به افراد غيريوناني به كار مي  
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 ) آدم زنده معموال11ًكديگرند.(ي ياللفظي مقيد به يكديگر و آينهتوان گفت زنده و مرده به طور تحتمي
هاي ظريف گنديدگي از جانب و حركت كه با نشت بوي تعفن تجزيهشد تا اينبه مدتي طوالني تغذيه مي

ها وقتي زندگان كامالً از اجساد گنديدند و در نتيجه سياه شد. اترورياييهاي زنده نابود ميجسد به بافت
اللفظي رفتن تفاوتِ به طور تحتبينشدن عالمت ازها سياهكردند. براي اترورياييها را آزاد ميشدند، آن

يافت. چون اگر پايان هاي سطحي تجلي ميسطحي بين مردگان و فرضاً زندگان بود كه به صورت هويت
گاه شد، آنشان مقارن ميرفتن تفاوت يا هويت سطحيبينشدن پوست هر دو طرف و ازمجازات با سياه
شدن ميان هاي در حال سياهگراي نسبتد، همچون صعود سيهششان پيدا ميها بلكه درونتفاوت نه بين آن

گراي تفاوت كه موجب از بين رفتن تفاوت سطحي ي اتروريايي، صعود سيههايشان. در شكنجههويت
هاي ي سياه در نقاشيزمينهشده از پس، مردگان و زندگان)، با خط اشراق نمايانYو  Xشود (تفاوت بين مي

  . گرا تناظر داردظلمت

كه تر از آني اتروريايي كه كندتر از آن است كه با جزئيات گرافيكي نشان داده شود و مفصلشكنجه
[يا سرزندگي] مقبول  1آوردن متافيزيكي هستن با تمام حياتصحنهتنبيهي فيزيكي انگاشته شود، نوعي به

ي نخستين گرايي و نمونهلمتگراي ظي اتروريايي كه پيشگام سيهماهو بود. شكنجهو تعين يا تفاوتش به
متافيزيكي تئاتر شقاوت بود، منبعي مفهومي براي فيلسوفان شد، از ارسطو تا سيسرو، از يامبليخوس تا 

ي دزدان اتروريايي را با آگوستين و از آلسياتي تا بيكن. هم يامبليخوس هم آگوستين متن ارسطو درباره
هايشان حاكي از تأكيد بر تغيير جهتي مبتني حال، روايتينكنند. بااهاي جزئي از سيسرو نقل مياختالف

نسوج توسط جسم مرده دال بر حقيقت  5يا مردگي 4جان 3است. مقيدشدن 2شناسي الهياتيبر هستي
) است كه از پي گناهان بزرگ آمدند، 6تقاصزندگي انسان يا وضعيت بشر روي زمين همچون مجازات (
هاي هستندگان باالتر از انسان تقبل كردند، گناهاني كه قبل از وجود انسان و جرم پيشافردي كه گونه

عنوان الگويي بار بهي اتروريايي را براي اولين) با وجود اين ارسطو نه تنها شكنجه12انجام شدند.(
شناختي، اندركار آزمايش هستيها و ضروريات دستح مفصل نسبتبرد، بلكه با شرمتافيزيكي به كار مي
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ي واسطهشناسي معقول بهي هستيدهد. ايدهي اتروريايي توضيح ميبدن را هم با نظر به شكنجهـمركب جان
شود، ها تشكيل ميها و تبعيتها، قصدها، دستورالعملشود كه از تعينگذاري ميان ضرورياتي ارائه مي

ي مجازات يا شكنجه از است. در اين صورت ايده هايي كه هر كدام شديدتر از قبليي از شقاوتگراديان
ي آيد، و نه ايدهحلش ــ پديد مي، مسئله و راهآلايده، جان و بدن ــ امر نوسچنين گذاري بين 

شناختي سايه توبه كه با چارچوبي كه به شكلي نامربوط الهياتي است بر الگوي هستي 1يشدهيابيبرون
ي عنوان الگوي متافيزيكي شقاوت براي دواليهي اتروريايي را بهشكنجه اندازد. ارسطو در اين متنمي
شناسي از اش درباب هستيهاي رياضياتيكه تنها در ايدهكند، حال آنجان صرفاً دوباره كشف ميـبدن

  دارد. هاي مهيب چنين الگويي پرده برميپيامد

خورده به مردگان ي حيات با بدن بايد با مالك زندگانِ گرهمنزلهپيوندهاي جان بهبراي ارسطو 
اي نياز دارد ــ به يك بدن ــ تا روي بدن است؛ اما به وسيله 2دوباره كشف شود. جان كنش عقل

ي يا عقل است انجام دهد. وظيفه نوسكه همان آلي ايدههاي خاصش را در نسبت با جزء دروني يا فعاليت
است. بدن ابزاري است نوس اش با ) اشتدادي3(خرد ratioكردن عالم با عقل به پيروي از فلسفه هماهنگ

رو جان دو فعاليت دارد كه تواند معموريتش را در رابطه با عقل به انجام رساند. از اينكه جان با آن مي
سوي جان به ت متحدانه و درونشان استعدادهايشان است. ويژگي فعاليت اول ضرورت است؛ فعاليويژگي

سو يا ضروري آل) كه در حال مردن نيست. در نتيجه، فعاليت درونيا جزء دروني (ايده نوسپيروي از 
) است. فعاليت دوم جان فعاليت نوساش (جان در واقع همبستگي اشتدادي و بادوامش با جزء دروني

كند كه شود چون جان را وارد چيزي ميمشخص مي 4سويش است كه با امكان خاصشامتدادي يا برون
كه به سمت آنچه نسبت . فعاليت ممكن خاص جان درحالي5جسدبه آن تعلق ندارد ــ يعني بدن در مقام 

اش با عقل، به ماده ي اشتدادياش از رابطهشدهكند، بر طبق نسبت مشتقبه جان بيروني است حركت مي
كردن اش با بدن در مقام مرده ــ بهاي دنبالتنيدگيدرهمبخشد. فعاليت ممكن خاص جان ــ حيات مي

بودن هنگام كنش ورزيدن بر عالم به قصد نوس هاي ي بلندپروازياش با عقل است و بندهپيوند دروني

                                                      
1 extrapolated 

2 intellect 

3 reason  

4 contingency 

5 cadavera (Latin) 
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بر عالم با فعاليت ممكن خاص جان تناظر دارد و اگر فعاليت ممكن  نوسمعقول كردن آن. اگر كنش 
ي شقاوت است. اين ما را گاه كنش عقل اولين نمونهجان به بدن است، آنخاص جان حاكي از مقيدشدن 

دهيم كه شقاوت حال نشان مي) بااين13»(بار است.ورزد، شقاوتهرآنچه كنش مي«رساند: به رأي آرتو مي
 ــ صرفاً دري است به هزارتوي شقاوت 1شناسي معقولي حيات و هستيي كنش عقل ــ در پناه ايدهمنزلهبه

كس را ياراي شناسي به اين معنا هزارتوي شقاوت است كه هيچي هستيناپذير. تعين هستن يا ايدهپايان
  هاي آن نيست. وخمگريختن از پيچ

كه زندگان در آغوش برد ــ ايني مزنتيوس رنج ميدر واقع هر موجود زنده در ميان ما از شكنجه
كند، برد و امور را براي مدتي اداره ميتع ميحياتي تمشوند: و اگرچه خود ماهيت مردگان نابود مي

گيرد، آن هم بر طبق ماهيت جوهر و نه هرگز بر اما خيلي زود تأثير اجزاء همچنان دست باال را مي
  )14طبق ماهيت موجود زنده.(

ماهو را بر حسب پيوندهايي كه زندگان را به ي اتروريايي تعين هستن بهالگوي متافيزيكي شكنجه
دهد ــ هر دو در مقام امر نامعين و نيز [مقيد] به حياتي دروني در مقام كند توضيح ميمردگان زنجير مي

ر نسبت با حيات خودشان دامر معين. زندگان به هر دو قيد نياز دارند تا خودشان را در برابر مردگان و 
شود: تعين مثبت دو بردار تشكيل ميماهو نيز از دو قيد يا معين كنند. در الگوي ارسطويي، تعين هستن به

ه همين عنوان ضرورت حياتي در جان و تعين منفي جان در برابر بدن در مقام مرده. ببه نوسدر رابطه با 
اند كه هر كدام هستن را در رابطه با منوال، دو فعاليت جان مظهر بردارهاي امتدادي و اشتدادي تعين

 كند.تعيين ميرابر امر نامعين تعين) و در ب آلايدهضرورتي دروني (

  ناپذيرتز دو مرگ تعيني سوم: تعين هستن يا سنپرده

هاي امتدادي يا ممكن خاص جان شناسي معقول با نسبت فعاليتي هستيهستن در مقام هستن يا ايده
ت مردگي كنيم كه تعين هستن با نسبشود. اكنون استدالل مياش معين ميهاي اشتدادي يا ضروريبه فعاليت

ديرپا)، يا با نسبت امر  نوسعنوان ابزاري فاني) به ناميرايي حياتي (شدت به سوي (امتداد يافتن به بدن به
دهيم كه اين تعين با سنتزي ميان دو مردگي متناظر است، نامعين به امر نهايتاً معين تناظر ندارد. توضيح مي

تواند ماهو ميگيريم كه تعين هستن بهكه نتيجه مييناپذير انحالل و دو نظام شقاوت. درحالدو خط تعين
                                                      

1 intelligible 
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ي تفاوت دلوز بازگرديم. دلوز توانيم به فلسفهناپذير منسوب شود، ميي تعينبه نسبت متقابل بين دو حيطه
پذير تعين xدر رابطه با  dxكند كه استدالل مي» ها و سنتز تفاوتايده«، تفاوت و تكراردر فصل چهارم 
ي انحالل نسبت نشدهي متفاوتعنوان دو حيطهبه dyو  dxحال ، بااينyدر رابطه با  dyن نيست، همچني

گذار ي تفاوتشناختي يك عرصه) از قيد رها شدن خرد هستيdy/dx).(15پذير هستند (به يكديگر تعين
تدادي و هاي اشگذاريكند كه بر سنتز متقابل دو نظام شقاوت استوار است. سرمايهشقاوت توليد مي

شوند، شقاوتي كه محل فعاليتش هستن منعقد مي 1شناختي درون خرد شقاوت پستامتدادي خرد هستي
  است. 

ها را به لحاظ حسابي قبض آن، شقاوت متافيزيكي اتروريايي ارسطو براي جذب كامل غناي مفهومي
به  ،3نفي تعلقات و صفات يا تفريق، 2آفرزيسعنوان روالي به نام ي اتروريايي بهرو شكنجهكند. از اينمي

از اين روال استفاده كردند  4دانان آپوفاتيكها و الهياتشود. بعداً نوافالطونيلحاظ حسابي دوباره ابداع مي
ي منزلهاش به امر شرطي بهتفاوتيناپذيري يا بيرا از خالل وصف آلايدهرا تعيين كنند يا  ]احد[يا يك تا 

هاي جان در مقام زنده روالي حسابي است شامل دو بردار متناظر با فعاليت آفرزيس) 16تعلق تأييد كنند.(
رغم قطبيت جهتدارشان، اند؛ اما بهو بدن در مقام مرده. اين بردارها امتدادي و اشتدادي نوسدر نسبت با 

ي آن از يك هواسطبه لحاظ عملياتي متقابل هستند. بردار منفي بردار حذف است كه تعلقات يا صفات به
كند. شوند. از سوي ديگر، بردار مثبت بر امكان ابقاء و دوام در برابر تفريق تأكيد ميمقدار كسر مي

كننده جان شدن پستكنند. جفتبه ترتيب محذوف و باقيمانده را در تفريق ايجاد ميآفرزيس بردارهاي 
عنوان ابزار يا بدن ميرا) كه دستخوش است (بهگر نوعي همبستگي زمانمند با تعلق با بدن در مقام مرده بيان

تناظر دارد با همبستگي قابل ابقاء با جزء دروني  نوسشود. اما پيوند ديرپاي جان با حذف و تفريق مي
همچنان باقي آفرزيس ــ يا ضرورت) كه تحت هر شرايط تفريقي ــ بردار مثبت  آلايدهي منزله(به
ماهو را به لحاظ حسابي قبض بردارهاي امتدادي و اشتدادي تعين به رزيسآفماند. بنابراين بردارهاي مي
يا ضرورت دروني. دومي با آل ايدهكنند ــ تعين منفي در برابر امر نامعين و تعين مثبت در نسبت با مي

                                                      
1 baseفرومايه ، 

2 aphairesisدر يوناني به معني جدا كردن، حذف كردن ،  
3 subtraction  ،تفريق يا كسركردنsubtractive تفريقي يا كسركننده  
  يا سلبي پيروان الهيات منفي 4
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 يابد، اولي به طورحياتيِ جزء دروني در برابر نفي به تفاوت دست مي 1گويي به يك ضرورت يا دوامآري
گويي به ضرورت دروني يا تعين ي آريزند؛ اين تفريق بدن در مقام تعلق با پديدهمنفي بر امر منفي قيد مي

 اشتدادي همايند است.

اما تنها همچون آورد، گويي يا در كنار آن سربرميگويي است: يعني نفي به تأسي از آرينفي حاصل آري
گويي و تفاوت در كه آري» اراده«گويي به آن قدرت يا ــ آري ي يك عنصر تكويني عميقسايه
  )17آورد.(گويي را به وجود ميآري

ي هستن محل شقاوت پيشرونده است، بايد استدالل منزلهكه نشان دهيم هستن بهدر اين مرحله براي اين
هاي موجود وخمدن پيچست. با بازكرمحل مردگي ا نوسپذير جان با كنيم كه حتي همبستگي ديرپا و تعين

كنيم كه تعين اشتدادي هستن بر حسب عنوان الگويي متافيزيكي، استدالل ميي اتروريايي بهدر شكنجه
  ناپذير است. ي شقاوت خستگيشناختي سرچشمهضرورتي هستي

ند توااشتدادي) نمي 2آل (ابقاءبا يك جزء دروني ايده ، دوام در رابطهآفرزيسبر طبق منطق تفريقي 
آن چيزي است كه به روي  آلايدهحفظ شود مگر با استمرار تفريق امتدادي يا نفي تعلقات. منظورمان از 

كند (يعني هستن در ي تفريق مقابله ميكنندهو با قدرت مصادره» شده بسته«عمليات اشتدادي تعلق ذاتاً 
شود. به همين نفي تعلق آغاز مي شناختي با). تعين هستن بر حسب ضرورتي هستياحديا  نوس، هستنمقام 

است. به بيان ديگر،  جسدنيازمند قيدزدن بر بدن در مقام  نوسهاي هستن بر حسب منوال، تعين گونه
حال، اين نفي توأمان تعلقات (يا حذف) شود. بااينبر تعلق آغاز ميتفريقي شناختي با قيدزدن گفتار هستي

انقباض تواند روي دهد. ي انقباض باقيمانده ميواسطهقيمانده) تنها بهآل (يا باو همبستگي با جزء دروني ايده
ماهو؛ انقباض حاكي از اصل ابتدايي تفريق يا يا تعين هستن بهاي اشتدادي است براي ايجاد تفاوت واسطه

 ) به همين دليل، انقباض18شود.(شوند، باقيمانده كمتر مياست ــ هر چه تعلقات بيشتر حذف مي آفرزيس
گيرد]: كند [انتگرال ميماهو را يكپارچه ميي مورد نياز تعين اشتدادي هستن بهكنندهتمام امور تعيين

)؛ ابقاء همبستگي با جزئي آفرزيسشده در تفريق مكرر تعلق در زدودن تعلقات (حذف)؛ تكرار (گنجانده

                                                      
1 persistence 

2 conservation 



٣٨ 
 

رفتن يا كاهش ي به صورت آببخش. اين شدتآلايدهدروني (استمرار باقيمانده)؛ و تشديد همبستگي با 
  يابد. باقيمانده (كمتر باقي ماندن) تجلي مي

تواند زنجير شده است، نميجسد شده از جانب بدن در مقام جان كه به امكان خاص منفي تحميل
ي طبيعي و وسطايي فلسفه را از راهي غير از انقباض ادامه دهد. در منابع قرون نوساش با همبستگي

يابد. اين انقباض گاهي يك ، اين انقباض به صورت بدن در حال چروكيدن تجلي مي1گراييهمچنين باطن
و نمايان يابند تفرد ميها از آن اي كيهاني از موجوديتاي چروكيده كه سلسلهجسد است، درخت يا ميوه

ها براي ايدهعنوان علم تعيين ) اين انقباض در كيمياگري قرون وسطي و اوايل رونسانس به19شوند.(مي
ها) ضروري است، يعني تعيين جوهر آلهاي راستينش (ايدهاستخراج و آشكارسازي همبستگي جوهر با ايد

 2كاله مردهگرا مشهور به ها و ضروريات اشتدادي. در كيمياگري قرون وسطي، لجن سيهبر حسب ايده
 كاله مردهتوانند معين شوند. ي آن ميهاي حياتي جوهر به واسطهگر وضعيت انقباض است كه ايدهنشان

هاي حياتي است، بدني چروكيده (پسماندي) كه ي جوهر پس از معين و استخراج شدن ايدهباقيمانده
شدن كاهش و سياه صفات يا تعلقاتش را از دست داده است. بدون اين انقباض يا باقيمانده كه دستخوش

توانند تعيين هاي راستين جوهر نميتوانند زدوده شوند و ايدهي تعلقات نميمنزلهشديد شده است، صفات به
  يا تقطير شوند. 

اش در تواند بر تعين اشتدادي) و هستن مينوساش (تواند بر جزء درونياز خالل انقباض، جان مي
درپي در جاني متفكر هاي پيتاكبه تيك«. انقباض در اينجا شناختي تأمل كندنسبت با ضرورتي هستي

گشايي و هاي همبستگي تفريقي ميان لفافهاي تكرارشونده ارتعاشتاك) اين تيك20»(يابد.ارجاع مي
ي عنوان واسطهشناختي). انقباض بهجان است، نفي تعلق و حفظ جزء دروني (يا ضرورت هستي 3پيچيلفاف

زندگان  نوسمردگان و  نوموسخوردن به جلو و عقب ميان شناختي همانا لعن تابتياشتدادي تعين هس
هاي از تفاوت«كند كه در اينجا گذاري است است؛ انقباضْ شقاوت استخراج تفاوت از تكرار را تحميل مي

بت با )، از تعين امتدادي از خالل نفي تعلقات به تعين اشتدادي هستن در نس21»(بيروني به تفاوت تكين
                                                      

1 esoterism  

2 caput mortuum  ياnigredo ي باقيمانده پس از انجام عمليات يا واكنش شيميايي، و مظهر فساد و زوال است. بسياري از كيمياگران بر اين ماده
قدر شسته و پخته ] اين است كه تمام عناصر سازنده بايد آنphilosopher’s stoneباور بودند كه اولين گام براي رسيدن به سنگ جادو [

  ي پست يا ابتدايي يكدست سياهي به دست آيد. ماده شوند كه تا
3 development and envelopment 
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وار با كه همبستگي مردهي اتروريايي، درحالياش. در الگوي متافيزيكي شكنجهشناختيضرورت هستي
يابد، حيات مقبول درونزاد زندگان حاكي از بدن در مقام مرده به تعين از خالل نفي تعلقات ارجاع مي

رو حركت است. از اين آلدهايگويي به ضرورت دروني در مقام شناختي اشتدادي از خالل آريتعين هستي
ي الزم براي تأمل عنوان واسطهسو و حيات دروني مفروض امكان انقباض بهوار بين مردگي برونآونگ

  شود. شناختي را موجب ميبر ضرورت هستي

وتعديل اين جان، تنها وتعديل جان متفكر است ــ در واقع جرحانقباض نوعي تفاوت يا جرح
ترين تكرار رسد كه ماديميرد ــ به نظر مياً به آن تعلق دارد و پس از آن ميوتعديلي كه واقعجرح

  )22كند.(دهد كه تفاوت را از تكرار استخراج ميو درون جاني روي مي تنها به وسيله

  
ي ضرورت را به همراه منزلهاستدالل كرديم كه انقباضْ توأمان زدودن تعلقات و ابقاء جزئي دروني به

ي پيچد. اما نيرومحركهماهو را در لفاف ميبياني موجز، انقباض ملزومات تعين اشتدادي هستن به دارد. به
؟ به بيان ديگر، اگر كندمعين ميماهو را ي اشتدادي تعين هستن بهچيز واسطهاين انقباض چيست يا چه

چيز گاه چهماندن است، آنتر، حاكي از كمتر باقيماندن، يا دقيقحاكي از وضعيت باقي آفرزيسانقباض در 
تعلق ــ ها اين است كه فقط عدمكند؟ پاسخ ما به اين پرسشاين كمترشدن يا زدودن تعلقات را تضمين مي
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تواند زدودن تعلقات را به لحاظ امتدادي و ــ ميچيز به آن تعلق ندارد آنچه به هيچي تعلق ندارد و هيچ
تواند شناسي تنها ميي اشتدادي هستياشتدادي تضمين كند. ايده كمترشدن باقيمانده يا انقباض را به لحاظ

  ي خالء خودش را متمايز كند. منزلهتعلق بهاولويت عدم 1با عاد كردن

ي هيچي بايد تأييد و منزلهتعلق به، اولويت عدمآلايدهشدن به سوي براي زدودن تعلقات و منقبض
تفاوتي و بيرونيت مطلقش نسبت به تعلق بدل به ي بيواسطهتعلق بهي عدممنزلهدروني شود. خالء به

شود، زيرا تحقق اشتدادي اين تعين در بازداري اساسي از تعلق جاي دارد. ماهو ميضامني اولي براي تعين به
زند. با وجود اين، خالء ريب ميخالء و بيرونيتش نسبت به تعلق را تق آلْايدهبه اين معنا انقباض به سوي 

بيروني است. به بياني آل ايدهشناختي امر نها نسبت به تعلق بلكه همچنين نسبت به ضرورت هستينه ت
تعلق دمكه هستن را از ضرورتي دروني متمايز كند، بايد به قلمرو خالء در مقام عمتفاوت، تعين براي اين

شناختي تلفيق شود. چنانچه تعين اشتدادي هستي آلايدهتواند با اولويت دهد كه تحت هيچ شرايطي نمي
حل است. اما ي راهعنوان ضامن اوليه سازندهعنوان مسئله در نظر بگيريم، توسل به خالء بههستن را به

، آشتي كند. به همين شناختي درونزاد هستن استآل كه ضرورت هستيتواند با ايدهحل نميدقيقاً همين راه
شدن زا را دربردارد: تسليمسئلهع شقاوتي متجلي است، چرا كه تبعيت از ضرورتي محل در واقدليل، راه

  ود. شكه صراحتاً از آن متمايز ي خالء براي اينتلويحي به مداخله

شناختي كند، ي ضرورت هستيكوشد هستن را همبستهاستدالل كرديم كه تعين اشتدادي هستن كه مي
اش شكل شناختيرو همبستگي ظاهراً نهايي هستن با ضرورت هستيني خالء متكي است. از ايبه مداخله

ي اتروريايي، كند. به همين خاطر است كه در شكنجهباالتري از قيد را كه پيشاپيش وجود دارد تحميل مي
شود. مقيدشدن منفي تعلق در مقام مرده به تعين مثبت زنده گرايد، آزاد ميوقتي قرباني بدنش به سياهي مي

شود كه از درون ظاهر مي شوندهشود كه همچون خطي سياهانجامد، بلكه به مقيدشدن خالء منجر مينمي
شناختي نظامي كامالً مفصل از مقيدشدن از درون را به خدمت يابد. به اين معنا، خرد هستيتجلي مي

ء درون جان تداوم كردن خالشود، چون دائماً با درونيگيرد. شقاوت با وصلت جان با مرده تمام نميمي
را موجب شود. تعين  نوسيابد تا امكان مقاومت جان در برابر مرده و امكان دوامش در رابطه با مي

ي واحد شقاوت نيست چون چنين شقاوتي بيش از ماهو شقاوت است اما اين شقاوت يك حيطههستن به
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ي است، چون اين دو سرچشمهي تعين در برابر خالء همان شقاوت منزلهيك سرچشمه دارد. هستن به
تواند دوام و تمايلش كردن اين دو سرچشمه ميكند، و تنها با همبستهمجزاي شقاوت را به هم وصل مي

را. دو منبع شقاوت همچون دو بردار مردگي يا دو  از هيچرا حفظ كند ــ يعني تمايز يكجانبه يا تحققِ 
  ي مردگان است: ي مقيدكردن تحقيرآميز اما ضروري به حيطهوسيله

ي ي وصلت جان با بدن در مقام مرده يا امكان خاص خارج است. اين حيطهيكي حيطه -
تواند به آن تعلقات نامتصل يا كسرشده است كه هستن تنها به طور ممكن خاص يا منفي مي

ناپذير ي تعينشان نيست. اين حيطهپذيرند، اما هيچ تعيني ميانكه تعلقات تعينامتداد يابد. بااين
 ناميم.مي 2نشدهخيل متفاوتي وسيلههاي منفي يا انحالل بهي تعينواسطهي مرگ بهرا حيطه

شناختي هستن است. ي ديگر كه از اولي سردتر است، درونزاد ضرورت هستيحيطه -
اش با شدن جان به خالء است به منظور حفظ پيوند حياتيي شقاوت شامل مقيداين سرچشمه

شناختي هستن، اما از آنجا كه هيچي راي تعيين ضرورت هستي. اين توسل به خالء است بنوس
ي ي تعلق ــ اساساً سرچشمهمنزلهحل بهتواند به خالء تعلق داشته باشد، اين توسل ــ يعني راهنمي

مرگ از خالل زاي خالء است؛ رو دومين منبع شقاوت مقيدشدن مسئلهزا است. از اينامر مسئله
، بلكه خالء احدناپذير مطلق. نه خيل نه ي امر تعينوسيلها شدن بهزيا مسئله زاامر مسئله

 زايي است. تعلق ضامن اين مسئلهي عدممنزلهبه

ناپذير يا اين دو صورت شقاوت ــ ي نسبت بين اين دو مرگ تعينمنزلهماهو تنها بهتعين هستن به
پذير است. حيات جان در مقام زنده امكانتعلق ــ ي عدممنزلهشدن خالء بهتجهيز منفي تعلق و مقيد

تواند معين شود كه با دقت روي مرده نصب و محكم به خالء بسته شده باشد. در نتيجه، تنها وقتي مي
كند كه تا اينجا نتوانسته حل يا اي را ارائه مينسبت متقابل دو امر نامعين يا دو نظام شقاوت مسئله

ي شقاوت منزلهشناسي. تعين بهي اشتدادي هستي، ايدهمقام هستن دري هستن مطرح شود ــ يعني مسئله
كند و هم كنند، هم پيكار ميراني ميناپذير كه از درون و از بيرون حكمبر ضد سنتز دو مرگ تعين

اي آيد نه با حيطهپذير به وجود ميتابع آن است. تعين شقاوت است چون نه با سنتز امور تعين
پذير (ضرورت ايمن درون). در عوض، اي تعينز منفي امكان خاص) در برابر حيطهناپذير (تجهيتعين

ماهو ). تعين بهdy/dxناپذير است (ي تعينماهو حاصل تبعيت از سنتز متقابل دو حيطهتعين هستن به
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پرواست؛ تعين اصرار دارد يك زمينه كند تا خودش را از خالل سنتز متمايز كند، بيكه مدام تقال مي
زا با خالء حفظ كند. شدن با مردگان و صميميت مسئلهرا به هر قيمتي شده حتي از خالل جفت

سرسختي اين تعين شقاوت كمتري ندارد از پيامدهايش و بهاهايي كه بايد بپردازد. اگر تعين هستن 
مفصل شناسي علم گاه هستيشناسي است و اگر اين تعينْ شقاوت از تمام جهات است، آني هستيايده

  شقاوت است. 

ظام شقاوت، يا امكان نزا كردن همبستگي ميان دو ي مسئلهمنزلهي چهارم: تعين بهپرده
  سادومازخيسم غيرديالكتيكي

ـ بيي شقاوت دلوز بر هستيمنزلهي تفاوت بهتأثير فلسفه ـ سرشار از پيچيدگي اغراقشناسي ـ هاي ـ
ي گرايانهي ظاهراً حياتشناسي سنتي بلكه همچنين فلسفهيها نه تنها هستنتيجه است. اين پيچيدگيبي

ترين پيچيدگي ) شايد انتقادي23كند.(زا ميناپذير مسئلهخود دلوز را به يك اندازه و به شكلي اجتناب
است: هستن  3تعين دوروي شناسي ــ مسئلهي تفاوت و هم بر هستيهم بر فلسفه ــ به لطف كنش

ين در برابر خالء است اما اين تعين بنا به ضرورت نيازمند توسلي تلويحي به خالء ي هستنْ تعمنزلهبه
حل، تفاوت يا تعين زا كردن راهاست. خالء از خالل اين بازگشت تلويحي به خالء همچون مسئله

كننده و ي تعيين، هستن در مقام هستن هم سوژهتعين دوروي كند. بر طبق مسئلهماهو را تعيين ميبه
ي تفاوت با اتكا به خرد زا معين شده است. فلسفهشكلي مسئله ي خالء است كه بهم ابژهه

ماند، خاموش مي تعين دوروي هستن، در قبال مسئله 4آواييي تصديق تكواسطهشناختي بههستي
را به ي هستن كه ايدهجاي اينپيچد، بهي كلي هستن در لفاف ميچراكه عمدتاً مسئله را به نفع ايده

ي شقاوت، كند. فلسفهماهو را به طور تلويحي تضمين مينفع مسئله به چنگ آورد كه تعين هستن به
كند. اين زاي خودش تعويض ميشناختي را با نقش مسئلهي خرد هستيكنندهدر عوض، نقش تقويت

كند، و نه معين مي زايش به آنچه به آن تعلق نداردي مقيدبودن مسئلهواسطهزا هستن را بهنقش مسئله
شناختي دروني. به بياني متفاوت، مسئله از خالل همبستگي حياتي مفروضش با يك ضرورت هستي

به هر ي شقاوت حاكي از شقاوت است نه تعين، زيرا مسئله از اساس تبعيت از ضرورت براي فلسفه
ي شقاوت كند. فلسفهزا است، حتي اگر بها تلويحاً ضرورت مفروض را سست و آن را مسئله بهايي
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زند. تعين هستن بر حسب ضرورتي در برابر اولويت ضرورت گريز مي پذيرش بهادقيقاً به همين 
شود ي شقاوت است تا آنجا كه به قيمت بازگشتي به خالء تمام ميمنزلهشناختي همان مسئله بههستي

  شناختي بيروني است. كه نسبت به ضرورت هستي

شناسي را اثبات ي شقاوت تحت لواي مقيدبودنش به خالء هستيبراي فلسفهتعين دورو ي مسئله
كه به نفع جاي اينرو حاكي از اصل (شقاوت) است كه بايد مورد تأكيد قرار گيرد بهكند؛ از اينمي

تواند بر حسب خودش شناسي، هستن تنها ميشناختي پنهان و انكار شود. در هستيحفظ خرد هستي
كه در رود)، حال آنبه كار مي 5يك موجود به طور كليكه در مورد آوايي چنانمعين شود (تك

شود. هستن، قبل زا به طور تلويحي توسط خالء معين ميي شقاوت، هستن تحت عنوان مسئلهفلسفه
اش گفته دروني 6هاييا حالتمندي هاي تفردبخشبه معنايي مشابه از تمام تفاوت«كه بتواند از آن
ي ماهو به مداخلهحال تعين هستن به) بااين25) بايد به معناي خودش گفته يا معين شود.(24،(»شود

تواند به معناي خودش گفته يا معين شود. خود نميـدرـخالء اتكا دارد؛ كه بدان معناست كه هستن
شود معين ميعنوان چيزي تعلق خالء بهآوايي هستن تماماً توسط عدمي شقاوت، تكاگر بر طبق فلسفه

وجودش آوايي عدمآوايي هستن را تكگاه تككه توأمان بيرون هستن و درونماندگار آن است، آن
تواند به كه هستن نميهيچي نيست، چون اشاره دارد به اينـهستن 7آواوجود همكند. عدممعين مي

ي شقاوت پيشنهاد فهيك معناي واحد گفته شود، خواه به معناي هستن، خواه به معناي خالء. فلس
زاست، ناپذير مسئلهشود كه به طور برگشتآوايي هستن با مقيدبودني معين ميكند كه تكمي

آوا ناموجود است، و اين بيان ديگري رو به طور تكمقيدبودن به آنچه به آن تعلق ندارد، و از اين
آواست. ود و در واقع تكبه لطف خالء، موجزا به شكلي مسئلهاست از اين نكته كه هستن تنها 

شناختي نيست؛ گر هيچ تقسيم دروني در هستن يا كثرت معاني هستيوجود نشانآوايي عدمتك
زايي تعين آوايي هستن مطابقت دارد اما تنها تحت عنوان مسئلهوجود همچنان با تكآوايي عدمتك

ي تفاوت در فلسفه آوايي هستن است كهي تكي شقاوت صحنهماهو. خالصه، فلسفههستن به
  يابد. زا به خالء شمول ميي مقيدبودني مسئلهمنزلهبه
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ي آورد، صورتي صريح كه با شكنجهتعين از سنتزي تفريقي بين دو صورت از شقاوت سربرمي
اتروريايي بستن زندگان به مردگان تناظر دارد، و صورتي تلويحي كه به وصلت دوباره با خالء حكم 

سي نهايتاً ديفرانسيلي بين اين دو شكل از شقاوت است، هر يك با سازوكارهاي شناكند. هستيمي
ي ي تفاوت دلوز در پرتو نوعي فلسفههاي ظالمانه، قواعد و مسائل خودش. فلسفه، خالقيتشكنجه

هاي صوري شقاوت، يعني ساديسم و مازخيسم بياميزد. به تواند با جستجوي او براي نظامشقاوت مي
ي شقاوت را با رويكردي عنوان كاري فهميده شود كه مطالعهتواند بهنيز مي تفاوت و تكرار اين معنا،

بندي ) تا صورت1967(مازخيسم در » سردي و شقاوت«هاي صوري شقاوت در غيرديالكتيكي به نظام
عريفي گر گذاري است از ت) ادامه دهد. اين تغيير مسير انتقادي نشان1968(تفاوت و تكرار شقاوت در 

  تر. ايرو ريشهخاص از شقاوت به تعريفي كلي و از اين

شناسي دو نظام شقاوت را به صورت ساديسم و مازخيسم ي هستيماهو يا ايدهتعين هستن به
تزي نيست بلكه ريشه در مجموعه قواعد و مسائل دو آنتيآورد. تمايز ميان اينبه باور مي متافيزيكي 

، اين تمايز به طور »سردي و شقاوت«هر يك دارد. بر طبق تحليل دلوز در ناپذير يا انحصاري سنجش
) 26آيد.(هاي نهادي/تحميلي در ساديسم و قيود قراردادي در مازخيسم پديد ميخودي از نسبتبهخود

به سياقي مشابه، براي تعين هستن، ساديسم متافيزيكي با شقاوتي تناظر دارد كه حاصل دستورالعمل 
حل يا بين جان و بدن بايد تحت عنوان طوف به هستن است. ديالكتيك بين مسئله و راهمعآل ايده
گيرد. جان بايد ها ميان جان و بدن را فرض مياي نهادي از نسبتانجام شود كه شبكه نوسيا  آلايده

خالل  ي ساديسم ازرو حوزهبه بدن در مقام مرده امتداد يابد. از ايننوس به پيروي از دستورالعمل 
ساديسم مربوط » زبان برهاني«ي مشخصي از صراحت كه دلوز به شود كه با درجهتحميل بنا مي

حل در تعين هستن ) به بيان ديگر، ديالكتيك صريح بين مسئله و راه27شود.(داند، تعليم و اجرا ميمي
م متافيزيكي متناظر است. ي ساديسرو با حيطهرا در پي دارد و از اينآل ايدهماهو دستورالعمل موكد به

ها با عقل، شود مبني بر هماهنگ كردن هستندهعنوان مأموريت جان شناسايي ميدر اينجا مسئله به
ي آنچه نسبت به حياتش ممكن خاص منزلهحل از امتداد يافتن جان به بدنِ ابزاري بهكه راهحال آن

ي صريح استدالل ي رشتهواسطهكند و بهمي مسئله را مطرح آلايدهدر مقام نوس شود. است، ساخته مي
آورد. از حل را به وجود ميانجامد، راهمي جسدشناختي كه به مقيدشدن جان به بدن در مقام هستي

حل تحميل كرده است، به همبستگي بين مسئله و راهآل ايدهشناختي كه رو، وجه صريح خرد هستياين
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ـخشونت يمنزلهبهـي خردمعادله» سردي و شقاوت«خودش يك صورت از خشونت است. دلوز در 
شناختي ي صريح استدالل هستيكند، جايي كه بردار نفي با رشتههمان ميرا با خشونت ساديسم اين

 ساديسم يكنواختيِي و به شيوهمكرر ايد به صورت تفريق ) اين خشونتي است كه ب28همپوشاني دارد.(
به حساب آل ايدهتواند بتواند تعين اشتدادي خودش را به تعين امتدادي آنچه نميآل ايدهتكرار شود تا 

هاي بايد توأمان از ماده خالص شود و گونه آلايدهي منزلهبه نوسآيد، متصل كند. از آنجا كه 
ماهو مجبور ش هماهنگ كند، ديالكتيك بين جان و بدن يا تعين امتدادي هستن بهها را با خودهستنده

ي تعلق بايد به يك اندازه نفي و ابزاري شود تا منزلهبه پيروي از قوانين امر منفي است. يعني بدن به
تواند بر حسب هستن و فقط بردار امتدادي تعين را بسط دهد، يعني تعين هستن در برابر آنچه نمي

ي صريح تحميل كرده است با رشتهآل ايدههستن متمايز شود. بنابراين تعين منفي بدن در مقام تعلق كه 
ي سادي شقاوت است، كند تناظر دارد. اين حيطهروي ميشناختي كه اصالً در نفي زيادهاستدالل هستي

   شود.ي خرد ناب و موكد مطرح ميعنوان ايدهجايي كه پيرو دلوز، نفي كلي به

روند؛ اين عملكرد برهاني به منفيت ها به عملكرد واالتر برهان فراميدر كار ساد، عبارات امري و توصيف
  )29...](ي خرد ناب اتكا دارد [ايدهعنوان فرايندي كنشي، و به نفي كلي در مقام كلي به

ي را به بار ي خالء ضامن آن است، مازخيسم متافيزيكشناسي كه مداخلهي اشتدادي هستيايده
آورد. براي مازخيسم متافيزيكي، مقيدشدن خالء به نسبتي قراردادي با خالء اتكا دارد. خالء مي

شود كه در عوض، هستن تسليم اولويت خالء ميكند، حال آنزدودن تعلقات و انقباض را تضمين مي
عنوان صورت صريح يكي بهها تطبيق يابد. ساديسم متافيزاش بماند و با آنشناختيتا در ضوابط هستي

را به امكان خاص هستن ، آلايدهشده به حكم امر شقاوت متناظر با بستن زندگان به ديگريِ مرده
كارگيري نوعي همبستگي تفريقي با تعلق كند. بنابراين ساديسم متافيزيكي با بهابزاري تعلق زنجير مي

موجود زنده) نوس خود (يا ـدرـق هستن) را به تحقنوموس مردگيگيرد تا نفي تعلق (يا صورت مي
حال، مازخيسم متافيزيكي صورت تلويحي شقاوت است كه در تعين اشتدادي هستن تبديل كند. بااين

 تبعيتشناختي لنفسه، از درون به صورت ماهو گنجانده شده. هستن براي طرح ضرورت هستيبه
است؛ مازخيسم تعين دورو افيزيكيْ شقاوت زند. مازخيسم متقيدوشرط از خالء بر شقاوت قيد ميبي

ماهو آميزد. تعين هستن بهگشاي خالء ميي گرهمتافيزيكي نبرد بر عليه خالء را با تبعيت از مداخله
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آرايي ضرورت برد تا مكاني دروني براي صفبه طور اشتدادي از خرد مازخيستي بهره مي
  شناختي هستن پيدا كند. هستي

شده از جانب ماهو، بردار امتدادي تعين ــ كه مقيدشدن منفي تعلق تحميلبراي تعيين هستن به
است ــ بايد با بردار اشتدادي تعين همبسته شود، برداري كه مقيدشدن قراردادي به خالء را  آلايده

مي متافيزيكي كه دومي حاكي از مازخيسدر پي دارد. اولي با ساديسم متافيزيكي تناظر دارد، درحالي
زا تركيب ماهو ساديسم متافيزيكي را با مازخيسم متافيزيكي به طور مسئلهاست. به اين معنا، هستن به

زاي محض ) اما ماهيت مسئله30زاست،(كند. به پيروي از دلوز، سادومازخيسم لفظي اساساً مسئلهمي
شناختي در واقع ومازخيسم هستياش نيست. امكان ساداين لفظ يا نظام سنتزي شقاوت گواه ناممكني

ناپذير (مسئله) بر طبق آن با و بر طبق آنچه نسبت به زاي آن است كه امر سنجشفحواي سنتز مسئله
شناختي، ي خالء. در سطحي هستيشود، يعني با مداخلهاست، حل مي مسئله و شروطش بيرونيآل ايده

ماهو به شكلي ي يكديگرند. در واقع تعين بهتهزا همبسساديسم و مازخيسم متافيزيكي به شكلي مسئله
كند. با اين كار، ناپذير شقاوت متمايز ميزاي دو نظام تعينزا خودش را از خالل سنتز مسئلهمسئله

شود. در زا (شقاوت) را موجب مياي مسئلهعنوان حيطهماهو امكان سادومازخيسم بهتعين هستن به
تي ديالكتيكي ميان ساديسم و مازخيسم نيست. در سادومازخيسم گر وحدنتيجه، سادومازخيسم بيان

از  دو نه مكمل بلكه تفريقي است و بيشعنوان ميدان شقاوت بين ساديسم و مازخيسم، قيد بين اينبه
زا اش، نوعي همبستگي مسئلهكردن ايدهشناسي با مطرحگذار است. هستيكه ديالكتيكي باشد تفاوتآن

زا به نام سادومازخيسم كند و به اين وسيله موجوديتي مسئلهصوري شقاوت ايجاد ميرا بين اين نظام 
ناپذير شقاوت را كند. هستن در مقام هستنْ سادومازخيسم است چرا كه دو نظام سنجشرا تأسيس مي

  كند تا خودش را در نسبت با ضرورتي دروني و در برابر امر نامعين معين كند. با يكديگر همبسته مي

  ناپذيري شقاوت به تأسي از شقاوتي پاياني پنجم: ضرورت يك فلسفهپرده

شود، آنچه به سازي مياش پيادههاي اوليهشناختي به مولفهي هستياستدالل كرديم كه وقتي ايده
قرار دادن  ي شقاوت مفصل است. با وجود اين، با مالكشدهآيد نوعي نظام عميقًا تلفيقسطح مي

ي علم شقاوت در مقام تعين هستن، هرگز نبايد انتظار پايان از شقاوت داشت. منزلهبه شناسيهستي
كند، در آيد، يك شقاوت هميشه به شقاوت ديگري اتكا ميچون وقتي پاي شقاوت به ميان مي
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زور شكسته شود. اكنون مجال آن را داريم تا استدالل كنيم كه شقاوت تواند بهاي كه نميزنجيره
يابد شقاوت كه در شقاوت بنيان ميشناسي است ــ صرفاً به خاطر اينــ كه درونزاد هستي بنيادي

شناسي تحميل كرد. به توان به اين هستينيست، بلكه همچنين به اين دليل است كه هيچ غايتي را نمي
وأمان شود و تناپذير ميبيان ديگر، تعين هستن تا جايي شقاوت است كه تسليم سنتز دو مرگ تعين

كند بار مياوتحال آنچه اين تعين را تحت هر شرايطي شقدهد؛ باايندر برابرش مقاومت به خرج مي
بار ماهو را نهايتاً شقاوتتواند حل شود يا خاتمه يابد. بنابراين آنچه تعين هستن بهاين است كه نمي

د خاتمه يابد. همين شقاوت توانناپذيري منابعش، نميكند اين است كه شقاوت، عالوه بر اتماممي
تواند اتمام يا خاتمه يابد كند. شقاوتي كه ميمي ماهوبهناپذير تعين هستن را بدل به شقاوت پايان

شقاوتي راديكال نيست، چون در انقياد امر شرطي است. با توجه به شقاوتي كه امر شرطي بر آن 
ي امر ناپذيري شقاوت پژواك فلسفهانسيطره دارد، عدالت صرفاً تجديد محل شقاوت است. اين پاي

اي كه دلوز رد آن را در هايشان خاتمه يابند، فلسفهحلتوانند با راهزاست كه مسائل در آن نميمسئله
  كند:امانوئل كانت تعقيب مي

منظور او اين نيست ». حلي ندارندهيچ راه«دهد كه ي مسائلي ارجاع ميمنزلهبهها ايدهكانت حتي به 
اند، بلكه برعكس، منظورش اين است كه مسائل نشدنيرو حلو از اين ضرورتاً مسائل كاذب هايدهاكه 

اند كه ها شرطيروند، چراكه آناز بين نمي» شان«هاحلبا راه هاايدههستند و اين  هاايدهصادق همان 
  )31حلي بدون آن هرگز وجود نخواهد داشت.(هيچ راه

ناپذير است يا در برابر همبستگي با هر وضعيت شناسيْ پايانقاوت هستيكه نشان دهيم شبراي اين
ي كند، بايد ديگربار به شكنجهزايش مقاومت مينهايي يا شرط بيروني نسبت به ميدان تعين مسئله

شدن زنده عنوان الگويي متافيزيكي بازگرديم. بر طبق شقاوت متافيزيكي اتروريايي، جفتاتروريايي به
نه تنها حركت بردار منفي تفريق (يعني پيوند منفي با تعلق در مقام مرده)، بلكه همچنين بردار با مرده 

) جان در 32كند.(مثبتش را كه همان ابقاء جان پس از نزول به درون قلمرو مردگان است، بيان مي
ريق نه ضامن شود. به بيان ديگر، تفمقام زنده بدون چنين ابقائي آناً توسط مرده به مردگي دچار مي

گيرد. امكان باقيمانده فرض ميدوام باقيمانده است، نه امكان يك باقيمانده يا ابقائي آغازين را پيش
شده را بفرسايد و از اشاره دارد چون تفريق ممكن است مقدار داده آفرزيسدر  شرطصرفاً به يك 

تجهيز منفي تعلقات ــ فارغ از دوامش  اي برجا نگذارد. اگر باقيمانده در تفريق يارو هيچ باقيماندهاين
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شناسي به ي هستيماهو يا ايدهگاه چگونه است كه تعين هستن بهــ هيچ جز امكاني صرف نيست، آن
شود، جان گرفته ميآل ايدهشود؟ تنها وقتي امكان باقيمانده محابا بر چنين امكاني بنا ميشكلي بي

تواند به طور اشتدادي معين گردد. جان تنها در صورتي ميتواند به سوي عقل منقبض شود يا هستن مي
ي منزلهرا ابقاء كند كه خودش با پيوند منفي با بدن به نوساش با جزء دروني يا تواند همبستگيمي

تعلق تفريق نشود. به همين دليل، امكان يك باقيمانده يا امكان بقاي جان پس از افسارشدن به بدن در 
بودني موكد آلزاست چون اين امكان همچون ايدهزاست. مسئلهآل يا مسئلهرطي ايدهمقام مرده صرفاً ش

ريزي] شده است. به بيان ديگر، امكان شرط (باقيمانده) در برابر ناممكني شرط [يا پي 8سازيزمينه
ريزي موكد تعين شود. اين پيتعلق كه بايد تمام تعلقات را بزدايد) معين مي(يعني تجهيز تفريقي عدم

آل دوم يا ايده گيرد.آل دوم پيشي ميناميم؛ چون از ايدهآل پيشين ميزا را ايدههستن بر امكان مسئله
تواند بين اين دو ماندن يا دوام آنچه ابقاء شده است. تعين هستن تنها ميپسينْ تأكيد بر امكان باقي

تعلق يا خالء است و امكان آل پيشين امكان هستن از منظر عدمزا صورت گيرد. ايدهآل مسئلهايده
آل كند. به همين دليل، ايدهآل را وضع ميدهي امكاني موكد يا شرطي ايمنزلهيك باقيمانده در تفريق به
ريزد. مي زاست، چون هستن را بر امكان گريختن از قدرت منفي خالء پيپيشين يك زندگي مسئله
انجامد. به ياد داشته زا به مرگ ميي امر مسئلهواسطهزا (امكان باقيمانده) بهدر نتيجه، زندگي مسئله

زا حاكي از امكان انقباض يا دوام باقيمانده بر طبق ضرورتي دروني هباشيد كه مرگ از خالل امر مسئل
  شود. تعلق تضمين ميي خالء در مقام عدمزا كردن مداخلهاست اما اين امكان به لطف مسئله

زا ــ در بارترين زندگي است، چراكه مستقيماً ــ البته به شكلي مسئلهزا شقاوتزندگي مسئله
شناسي، شقاوت ي هستيكند. براي ايدهچيزي كه با هستن بيگانه است قد علم ميعنوان برابر خالء به

ي واسطهآل پسين يا مرگ بهشدن روي خالء) مستلزم شقاوت ايده سازيزمينهآل پيشين (يعني ايده
زا كه همراه با همبستگي هستن با ضرورتي ي امر مسئلهواسطهكه مرگ بهزاست، حال آنامر مسئله

گيرد. شقاوت مربوط به تعين هستن فرض ميزا را پيشوجود دارد، شقاوت زندگي مسئلهدروني 
حل تواند پايان يابد يا حل شود. راهزاست، نميي امر مسئلهماهو، كه از هر دو سو در قيد دو حيطهبه

زا امر مسئله كند وزا، شقاوت را مجدداً اجرا ميدر تالش براي پايان دادن به اين شقاوت يا امر مسئله
هاي تواند با شقاوت مواجه شود مگر از ميان ميداننمي نگارد، زيرا اين خط نهايي خاتمهرا بازمي

                                                      
8 grounding  
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ي منزلهزاي تعين بههاي مسئلهزا عبور كند. با وجود اين، استدالل كرديم كه ميداندرونزاد امر مسئله
ماهو تعلق ندارند. ها و شروط تعين بهآل[يا يكسان] نيستند و منحصراً به ايده 9شقاوت متحدالصورت

شوند. به معنايي كمتر تكنيكي، آوا از جانب خالء معين ميزا به شكلي همهاي امر مسئلهاين ميدان
اي را كه پيشاپيش توسط خالء به طور تلويحي معين يا متوقف شده خاتمه تواند مسئلهحل نميراه

زا از هر دو سو (به طور پيشين و پسين) شقاوت به لحاظ مسئله يمنزلهدهد. از آنجا كه تعين هستن به
ي آنچه حل در خالء عاد شود. براي اعادهتوانند حل شوند مگر راهمقيد به خالء است، مسائلش نمي

دانيم كه حال ميپيشاپيش به جهان زيرين نزول كرده، بايد به درون عالم اسفل شيرجه زد. بااين
حلي يش راههاآلايدهتعلق براي حل يك مسئله بر طبق شروط و ي عدمنزلهمعادكردن در خالء به

كردن مسائل حل با حلآورد. اين بيان ديگري است از اين سخن كه راهزا به وجود ميذاتاً مسئله
زا ي شقاوت، خودش بدل به تحميلي از جانب خالء، يعني امر مسئلهمنزلهمربوط به تعين هستن به

  شود.مي

گذارد، شناسي را به شكلي تلويحي به اشتراك ميي هستيايدهخالء مسائل و شروط مربوط به  اگر
ناپذيري شقاوت كردن اين شروط از بيرون ممكن نيست. پايانكن گيري يا ريشهگاه نتيجهآن

انعكاسي همبسته باشد. اين  10تواند با فراسطحيشناختي به اين معناست كه اين شقاوت نميهستي
 11اسطح براي تأمل بيروني بر شقاوت با ضوابطي غير از ضوابط خود شقاوت ضروري است. اخالقفر

هاي شقاوت همبسته كند تا هايي غير از ضوابط و تعيناصرار دارد كه شقاوت را با ضوابط و تعين
كننده برقرار كند كه براي مداخله غايت (عدالتي اخالقي) را به آن تحميل كند يا سطحي نظارت

يابد، ي آن دوام ميواسطهزا را كه شقاوت بهضروري است. اما اخالق با اين كار تنش همبستگي مسئله
يا  هاي نامتعينزمينهپسبا  ماهوتعين بهزاي كند. تنش درون همبستگي مسئلهمنفعالنه بازتوليد مي
دلوز ابتدا به ساكن يك  ي تفاوتتواند كامالً واگذار شود نه لغو گردد. فلسفهمنابع شقاوتش نه مي

ي شقاوت يك ميدان امر منزلهماهو بهكند تفاوت يا تعين بهاست تا آنجا كه اثبات مي 12اتيك كلي
دادن جاي خاتمهها (همبستگي با فراسو يا فراسطح) بهحلراه كند كه به خاطر آنزا ايجاد ميمسئله
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تواند مسئله اي نياز است كه ميكنندهل به استداللكنند. به همين دليبه مسئله، مجدداً آن را تجهيز مي
گذار كننده بايد تفاوتزا به فهم درآورد. اين استداللناپذير سنتزهاي مسئلهرا از خالل ميدان پايان

 يهايزا، بلكه همچون ميدانامر مسئله 13گرايتحدشد تا شقاوت را نه همچون ميدان وبا
پذير ناپذيرند اما در نسبت با يكديگر تعينخود تعينخوديبه چنگ آورد كه به 14ناپذيرسنجش

شناسي را همچون ميدان تواند هستياي است كه ميكنندهي شقاوت همين استداللهستند. فلسفه
تواند رو ميزاست و از اينشقاوت ببيند كه آبستن امر مسئله 15گرايتحدگذار يا غيروتفاوت
را از خالل سنتزهاي بين خردهاي ساديستي و مازخيستي يا بين هستن بيرون از خالء يا شناسي هستي

  هستن از خالل خالء قبض كند. 

  گيري به نام خالءبندي شقاوت، يك نتيجهي ششم: جمعپرده

ها از يك فرضيه (يعني تعين ي تفاوت است؛ اگرچه آنگراي فلسفهي شقاوت زيرسوي سيهفلسفه
شوند مغايرت اولي با نتايجي كه از دومي گرفته مي وتابگيرند، اما نتايج پرپيچت ميماهو) نشئبه

ي »زاي امر مسئلهمنزلههستن به«ي شقاوت را براي دارند. اين مقاله كوشيده است نقش قيدگشاي فلسفه
تعين  يي تفاوت مسئلهي شقاوت و نه فلسفهي تفاوت نشان دهد. استدالل كرديم كه فلسفهفلسفه
شود. اين تعين ماهو تلويحاً توسط خالء معين ميي هستن بهيكجانبه زكند: تمايرا برجسته مي دورو

كند، گسلد متمايز نمييمتلويحي تفاوت چنداني با اين ندارد كه بگوييم خالء خودش را از آنچه از آن 
كند. اي دوپهلو تجهيز ميان مسئلهعنوماهو خالء را بهكه اصل تعين بهبلكه در عوض اشاره دارد به اين

رايط شاست به خالء ذيل مسائل و تحت  بازگشتيخود ـدرـبه معنايي كمتر فني، هستن در مقام تفاوت
سازند. به همين و مسائل مربوطش را مي هاآلايدهشناسي و ي هستيجديد. اين مسائل و شرايط زمينه

آوا براي هستن شناختي تكبايد اولويت ضرورت هستي شناختيدليل رويكردي اتيكي به مسائل هستي
كه چنين امتيازي را به آن(دلوز) مواجه شود بي» زاي امر مسئلهمنزلههستي به«را كنار گذارد و با 

  حساب آورد. 

                                                      
1 3 unitary 
1 4 incommensurable 
15 non-unitary 
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ي تفاوت تا جايي شقاوت است كه به شكلي موشكافانه و براي فلسفه» ي تفاوتمنزلههستن به«
ي براي فلسفه» ي تفاوتمنزلههستن به«كه كند، حال آنناپذير در برابر امر نامعين قد علم ميبرگشت

ه حل كند. ه مداخلشقاوت  فقط قادر است جريان اشتدادي تعين را با توسل به خالء و واداشتنش ب
كند بلكه شقاوت را تأييد مي» ي تفاوتمنزلههستن به«ي شقاوت نه تنها شقاوت صريح بنابراين فلسفه

عنوان ضامني براي تعين خود ــ يعني ضرورت مقيدكردن خالء بهـدرـتلويحي موجود در بطن تفاوت
، مقيدبودن قراردادي (مازخيستي) شناختيي هستيرو در حيطهكند. از ايناشتدادي ــ را نيز تشديد مي

شناختي مقدم است. در نتيجه در عنوان اولويتي اساسي بر اولويت مفروض ضرورت هستيبه خالء به
ضرورت اش با هستني است كه همبستگي» ي تفاوتمنزلههستن به«ي شقاوت، پرتو فلسفه

هستن ء است. به همين دليل به شكلي آيرونيك، ن و بيرون خالواش پيچي به درشناختيهستي
ي ي تفاوت نيست، بلكه شاخص فلسفهي مستقيم فلسفهنتيجه گذار شقاوتي ميدان تفاوتمنزلهبه

قراردادي به خالء  وشقاوت است كه در آن شقاوت صريح تعين (تمايز يكجانبه) با مقيدبودن تلويحي 
اي عدالت را ايجاب نوعي اتيك گمانهگذار شقاوت ي ميدان تفاوتمنزلههستن بهكند. اين وصلت مي

شناختي سرخورده شده و خودش را بيرون از امر كند كه در مورد جايگاه متزلزل ضرورت هستيمي
  دهد. زا قرار نميمسئله

ي منزلها بهزي تفاوت دلوز اين است كه عدالت بايد درونيِ امر مسئلهي اتيكيِ مبنا در فلسفهفرضيه
اي راستين امر هاي گمانهرود تا فرصتي شقاوت يك قدم جلوتر ميحال فلسفهشقاوت باشد. بااين

آواي وجود همزا را به عدمبودن اساسي امر مسئلهي شقاوت درونيزا را از قيد برهاند؛ فلسفهمسئله
ي يك خط روشنگري است كه فلسفهزند. دومي ماهو) پيوند ميزايي درونزاد هستن بههستن (يا مسئله

مفروض در و براي  16شناختي يا نوئتيككشد و موجب واژگوني هر گونه اولويت هستيشقاوت مي
اي راستين آواست كه قدرت گمانهوجود همزايي و عدمي وصلت بين مسئلهواسطهشود. بههستن مي

مسئله بازگردد،  17تواند دوباره به علومي شقاوت، اتيك ميشود. به تأسي از فلسفهاتيك از قيد رها مي
شود. زا معين ميهاي مسئلهها يا شروطش بلكه با ظرفيتش در توليد ميدانحلجايي كه مسئله نه با راه

شناختي، زاي مسائل هستيي شقاوت اين بازگشت اتيكي به ماهيت مسئلهحال، براي فلسفهبااين

                                                      
16 noetic شود.، آنچه به انديشه يا مفهوم مربوط مينوس، صفت  
17 mathesis.از ريشه يوناني درس و يادگيري و ريشه التيني علم ، 
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گيرد. شناختي براي هستن را دربرميضرورتي هستيمقيدكردن خالء و رهاشدن از قيود اولويت 
هاي ساديستي (امري) و مازخيستي شناختي را بر حسب مقيدشدنهاي هستيي شقاوت تعينفلسفه

دهد. براي زا به خالء، توضيح ميهاي مسئله(قراردادي) به آنچه به هستن تعلق ندارد، يعني زنجيرشدن
مان ــ شناختي ــ خودمان و جهانهاي هستيمربوط به تعينكه اتيك عدالت با مسائل و شروط اين

ي هايي كه توسط خالء و واسطهزا گام بردارد، ميدانهاي مسئلهمواجه شود، بايد در اين ميدان
سازي هاي زمينهي شقاوت به اين معنا آغازگر فرصتيابند. فلسفهآوا تعين ميشناختي به طور همهستي

اش و شناختيريف جديدي از رهاشدن از قيد اولويت ضرورت هستياتيك است بر مبناي تع
  ها به آنچه نسبت به آن بيروني است ــ امر كلي. ي زنجيرشدنوسيلهتجهيزشدن به
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