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 بسیار انسانی   ی، پساانسان 

 شناسی فرایند نو بسوی یک هستی

 

 رزی برایدوتی 

 بابک سلیمی زاده ترجمه:

 

 

 ایلیاتی  های سوژه  و  همراه  هایگونه  ها،سایبورگ 

کنم، بخصوص در سنت ماتریالیسم تنانه  ای خوانش می ی قارهمن آثار دانا هاراوی را به عنوان فلسفه
می مطرح  را  بحث  این  کانگویلهم،  ژرژ  با  همراه  نظریه که،  هر  که  سوکند  شایسته ی  که  ی بژکتیویته 

سنتی از اندیشه را    یافته و ارگانیک سوژه را در نظر گیرد. هاراویعنوانش باشد، باید ساختار جسمیت
گذارد. از این  پذیری اخالقی و سیاسی هر دو تاکید میکند که بر اهمیت سوژه بر حسب حسابحفظ می

کند. ای از اندیشه و نیز در نقد اجتماعی علم مشارکت میی انتقادی به عنوان رشتهلحاظ، او در نظریه
اندیشه  به عنوان همراه سفر خویشمن همچنین  را  ایلیاتی چندگانه   ی هاراوی  ی در طی مسیرهای 
های او تالشی پیشگام را برای برقراری یک اتصال میان فرهنگ علوم  گیرم. متنتامل و کردار در نظر می

برمیزیست اجتماعی  و  انسانی  علوم  با  تکنولوژیکی معاصر و فرهنگ  پروژه پیچیده است  این  سازند. 
ی »امر انسانی« نه تنها ی پیشرفته، همین انگارهدرنیتهتوجه به این واقعیت که، در عصر تاریخی پسام
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ثبات هم بی بهشده در یک دنیای به طورجهانی متصل توسط روابط اجتماعی بطورتکنولوژیکی وساطت
آید را گشوده است. های متناقض از آنچه دقیقاً انسان به حساب میگشته است، بلکه نیز طرح بازتعریف

بی نه  به  هاراوی،  )شباهت  گتاری  و  طرزی 1972،1980دلوز  به  را  غیرانسانی  عوامل  همچنین   ،)
 .دهدفلسفی مورد مالحظه قرار می-ژئوپولتیکی و نیز اکو

کنم و بالفاصله آن گزاره بندی میگرایی اعلی« دسته انسان-در نتیجه من آثار هاراوی را به عنوان »پسا
مقوله این  درون  دوگانه  بعد  یک  به  اشاره  با  پیرا  میی  متعین  دربارهچیده  نخستین  پساکنم.  -ی 

مشخصه انسان که  است  فلسفی  پساگرایی  نسل  بیشتر  -ی  شکلی  دومی  است؛  ساختارگرا 
ی  یافته نیست. هاراوی دربارهشده از پساانتروپوسنتریسم است که به آن میزان گسترشگذارینشان

وضوح نشان  موجود در این شماره بهی  انسان« بسیار محتاط است، همانطور که مصاحبه-اصطالح »پسا
دهد، نظیر های تاریخی فرهنگ اروپایی میپذیری جنبهدهد. او در عوض ارجحیت را به حسابمی

گرایانه ها و اصول انسانی اروپا به ایدئالشدهاستعمار و فاشیسم، که در تناقض آشکار با باورهای تصریح 
 :کندگیزی این امتزاج عواطف را خالصه میبرانقرار دارد. دانا هاراوی به طور تحسین

های هژمونیک ماترک اروپایی و آمریکای  من که به عنوان یک داخلی و یک خارجی نسبت به قدرت و گفتمان
یاد میشمالی به  گرفتم،  و زنام شکل  یهودستیزی  که  اوایل دوران آورم  انقالب علمی  و  ستیزی در رنسانس 

اینکه   و  یافت،  اروپا شدت  عادت مدرن  طی  در  استعمار  و  روشنگری جهاننژادپرستی  مسافرتی  وطنی های 
بیلیون اینکه بدبختی  و  یافت  به نظر در اصل ریشه در آزادیتوسعه  داری فراملی و  های سرمایه ها مرد و زن 

یافته، و رهایی  های موقعیتهای مشروط، دانشتکنوساینس دارد. اما همچنین رویاها و دستاوردهای آزادی
می   از یاد  به  را  تاریخی سه رنج  میراث  این  از  که  ناپاک جدایی گانه آورم  علمی، ی  انقالب  فرزند  ناپذیرند. من 

 (1997:3) .مانمروشنگری، و تکنوساینس باقی می

نگرم، گرچه او به زبان علم و  ای فمینیستی میمن هاراوی را به عنوان پیگیر خط مادیت تنانه به شیوه
نوستالژیک و  -متافیزیکی. او متفکری کامال غیر-ی پساند به جای زبان فلسفه کتکنولوژی صحبت می

ی انفورماتیک و ارتباطات از راه دور است.  انسانی است: عالم مفهومی او جهان تکنولوژی پیشرفته-پسا
ای است که باشالر به آن تعلق  شناختیاز این لحاظ، او از نظر مفهومی بخشی از همان سنت معرفت 

گرایانه نیست. بعالوه، در های انسانعلمی لزوماً در تخاصم با رویکردها و ارزش   ratio که نزد او  دارد،
عقل  امری صرفاً  عنوان  به  علم  کردار  اندیشیدن  از  نمیاین خط  نگریسته  بلکه در عوض  گرایانه  شود، 

نظر می تعریفی گسترده  این اصطالح را در  از  ناخودآگاه، رویاهتر  بازی  تا  تولید گیرد،  ا، و خیال را در 
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های رام (، توجه ما را به برساختن و دستکاری بدن1975گفتمان علمی شامل کند. هاراوی، پیرو فوکو )
قابل  میو  جلب  ما  حاضر  حال  اجتماعی  نظام  در  میشناسایی  دعوت  ما  از  او  این  کند.  به  که  کند 

اند؛ یعنی چه نوعی از نظام شدنبرساخته  ها همین االن در حالای از بدنبیاندیشیم که چه انواع تازه
 .شدن استجنسیتی در همین پیشاروی ما در حال برساخته

پسا رویکرد  جسمانی -اما  ماتریالیسم  مردساالری  همچنین  فمینیستی  انتروپوسنتریستی 
که در بسیاری از فرضیات فوکو در ترتیب هاراوی، درحالیکشد. بدین پساساختارگرایان را به چالش می 

قدرت« سهیم است، همچنین بازتعریف او از قدرت را به  -مورد رژیم مدرن حقیقت به عنوان »زیست
شده کار  کند که قدرت معاصر دیگر با ناهمگنی هنجاریکشد. هاراوی این نکته را مطرح میپرسش می

کند. او می  های ارتباطات و بینااتصاالت چندگانه کارسازی، بازطراحی کند، بلکه در عوض با شبکهنمی
لحظهنتیجه می را در  قدرت  »یک شکل  فوکو  که  انفجارش مشخص میگیرد  گفتمان زیستی  - کند. 

تکنو به  را  خود  جای  می-قدرت  )هاراوی،  همهمه  پانوشت  1991:245دهد«  اینجا  4،  در  نکته  دو   .)
بت به آنچه  تری نسشایان ذکر است: نخست اینکه هاراوی انقالب علمی معاصر را در عبارات رادیکال

انجام می تحلیل میفوکو  برپایه دهد  را  آن  که  این خاطر  به  بیشتر  دربارهکند،  اول  دانش دست  ی  ی 
شناسی علم در اینجا بسیار  شناسی و جامعهدهد. کاراموزی هاراوی در زیستتکنولوژی امروز قرار می

بدن  انضباطدهی  از  فوکو  تحلیل  او،  رویکرد  با  مقایسه  در  است.  منقضیسودمند  پیشاپیش  شده  ها 
 .نفسه مردساالرانه استنماید، سوای آنکه البته فی می

کند، یعنی این  اش از فوکو بدان اشاره می( نیز در تحلیل1986کند که دلوز )ای را مطرح میهاراوی نکته
م. ایکنند که ما پیشاپیش از آن بودن دست کشیدهکه نمودارهای فوکویی قدرت آن چیزی را توصیف می

کنند و ازینرو از پرداختن به موقعیت اینجا و اکنون  نگاری، آنها به طور پسینی عمل می نظیر تمام نقشه 
برپایهمانند. درحالیبازمی فوکو  تحلیل  اوایل سده که  به  نظام ی دیدگاهی متعلق  به  نسبت  بیستم  ی 

-روزآمد در مورد نظام پسااش از وضعیت زنان را درون یک تحلیل  تولیدی استوار است، هاراوی تحلیل
می قرار  تولید  سرمایه صنعتی  پدرساالری  که  بحث  این  طرح  با  هاراوی  به  دارانهدهد.  سفید  ی 

)هاراوی،   است  یافته  تحول  سلطه«  می162:  1991»انفورماتیک  اظهار  توسط  (  زنان  که  کند 
اند. نظام  ذیر ناپدید گشته پی عوامل اجتماعی رویتاند و از عرصههای تازه کانیبالیزه شده تکنولوژی
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بر اساس فهمی مناسبت-پسا تازه  ابداع یک سیاست  اینکه سوژهصنعتی  از  ی معاصر چگونه عمل تر 
 .کندکند را به امری ضروری تبدیل می می

در حال  که  تازه  تکنولوژیکی  پیرامون جوامع  مباحثه  قلب  در  را  تقابلی  آگاهی  یک  هاراوی  سایبورگ 
تر  اند، به طرزی که موضوعات جنسیت و تفاوت جنسی را درون یک بحث گستردهگنج اند می گیریشکل 
ی بقا و عدالت اجتماعی برجسته نماید. ازینرو بیش از همیشه پرسش از روابط قدرت و پرسش  درباره

 .شوداز مقاومت اخالقی و سیاسی به عنوان امری مربوط در دوران انفورماتیک سلطه پدیدار می

شناسی  شود. بلکه بر نیاز به هستیگرایی را موجب نمیشالوده-گرایی فلسفی ضدنسانا-بنابراین پسا
کند. اندیشیدن یک فعالیت ایلیاتی است، که در گذارها میان مواضع بالقوه متناقض فرایند تاکید می

های شناختی ملتزم نیست، به خصوص در دوران اقتصاد جهانی و شبکه افتد. به لحاظ مکاناتفاق می
ی کجا. در فرایند یا گذار بودن سوژهنگاهی از هیچکند، همچون نقطهزمینه نمیدوربرد، اما این آن را بی

مندی ای خاص از تاریخدهد: پسامدرنیته به عنوان لحظهاندیشنده را بیرون از تاریخ یا زمان قرار نمی 
از ی باید گزارش داده شود. یک موضع عبارت  گرفته و  ی جایک حافظهما یک موضع عمده است که 

از حافظهیافته است: مجموعهجسمیت تمایل ای  علیه  مقاوم  اندیشمند  توسط  که  متقابل است  های 
میبازنمایی فعال  سوبژکتیویته  از  مسلط  فضایی  های  و  زمانی  محل  یک  از  عبارت  موضع  یک  شوند. 

گرایی است. سیاست ای از نسبیماتریالیستی از تولید مشترک سوژه، و بنابراین هر چیزی به جز نمونه 
ها بر شناسی فرایند استوار است تا ارجحیت نسبتی هستییافته، برپایه های موقعیتموضع، یا دانش

 .جوهرها را مطرح کند

نا/غیر/پسا امر  نفع  به  را  انسانی  امر  مرکزیت  هاراوی  دانا  تساوی-آثار  و  زیستانسانی  محور  -طلبی 
های غربی از ساینس-( در انتقادش از منطق استثماری تکنو1997راوی )ترتیب، هازند. بدین میبرهم 

از ویژگی بر شماری  به عنوان  کننده تاکید میهای تعییندرون،  از قدرت  گذارد. نخست عبارت است 
آلودگیبافته یا  بینااتصاالت  از  دینامیک  ناای  از  اصلی  عنوان  به  و  هیبرید،  رادیکال.  -های  خالصیت 

اس عبارت  تفکیک کالسیک طبیعت/فرهنگ: هیچدومی  دام  به  افتادن  از  اجتناب  از  نظم   telos ت  یا 
دهی گری تکنولوژیکی وجود ندارد. هاراوی برای بازساختاریطبیعی، به عنوان امری مجزا از میانجی

های معاصر، یک نظام خویشاوندی  ساینس-ی جمعی ما با همتافت طبیعت/فرهنگ نوین تکنورابطه
انسانی رادیکالیزه -ها«ی غیرمند انضمامی با »دیگری خواند، که با پیوندهای عاطفه فرامی   تجدیدشده را
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های فرهنگ، با روایت-ابژه، طبیعت-های سوژهکند که تفکیک( استدالل می1992شده است. هاراوی )
وسعت معنایی  او  آنها،  علیه  دارد.  پیوند  خانوادگی  و  ادیپی  اجتماع،پدرساالرانه،  از  ی برپایه   یافته 

(. بعالوه، او این امتیازات را  1997اندازد )هاراوی، پذیری و بازشناسی را به جریان میهمدلی، حساب
ها و زمین به عنوان یک ها، باکتریها، گیاهان، سلولانسانی، نظیر حیوان-های غیربه عوامل یا سوژه
 .دهدکل تعمیم می

  

 !شوید  متحد  کیهان/آشوب  ایلیاتی هایسوژه 

-ها میان محیط زیست انسانی و ناها و ناپیوستگیدادن تناقضجلوهاهمیتدلوز و هاراوی هر دو از کم
از رمانتیزهانسانی امتناع می کنند. این انفعاالت میان آنها امتناع میوکردن فعلکنند. آنها همچنین 

برانگیز است، به مسئله  ها بخصوص در فرهنگ معاصرها با حیوانستایش احساساتی از مجاورت انسان
اجتماعی دترمینیسم  اجتماعی  جو  که  میزان  احیاشوندهزیست-همان  حیوانات شناختی  فرهنگ  ی 

انتروپوسنتریسم است )دلوز و  -ی مفهومی رادیکالی از ضدشدن نسخه-خانگی. مفهوم دلوز از حیوان
  هیچ   همچنانکه  –جود ندارد  شدن و-ی دلوز از حیوانای در انگاره( هیچ بعد متافیزیکی 1980گتاری،  
  پیکربندی   یک  به  را  حیوانیت(  2002)  دریدا  در  مثال  برای  که،  پساساختارگرایانه  تفکر  از  تنگی  یحلقه 
  عنوان  شماره  این  در  مصاحبه  در  خودش  هاراوی  آنچه  برخالف.  کاهدفرومی  دیگربودگی  از   عمومی
شکنی  ی شالودهشده گریشناختی میانجیزبانطوربه  یبرنامه   میان  ایهمنوایی  چندان  من  کند،می

دهی  زمینه-یابم. همچنانکه چندان اشتراکی میان بازنمی  بخش هاراویهای قدرتدریدا و پیکربندی
بینم. ناپذیری نمی شناختی و تجلیل دریدا از تصمیمنشانه-نیرومند پراکسیس هاراوی در قرابت زیست

ای  یکرد کاربرد متافیزیکی از تصویرسازی حیوانی به شیوه( این رو2003همچنانکه در مورد آثار وولف )
- طلبی و پیوند اجتماعی تراکند، که بسیار کمتر متقاعدکننده است از تساویبازنمایانه را همیشگی می

)گونه بسیار عمیق1997ای هاراوی  پیوندی  گونه(. من  میان  را  فلسفهتر  و  او  ی صیرورت های همراه 
قلب سو در  که  میژهچندگانه  دارد  قرار  من  ایلیاتی  نه  ی  ازینرو  ماتریالیستی،  بطورهمزمان  که  یابم، 

لفظی است، یعنی با عزم ثابتی متافیزیکی نیست. هاراوی دو ویژگی کلیدی را با دلوز -محور، و نئومتن
سخت از نسبیت از  وی سفتای جدی از یک سو و یک نظریه شالوده-به اشتراک دارد. ماتریالیسم نئو

 .ی دیگرسو
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گونه یا  بدنسایبورگ،  یا  هیبرید،  یک  عنوان  به  همراه،  اتصال-ی  هستار  یک  است:  -ماشین،  ساز 
نسبت از  مقوله فیگوری  تمایزهای  عمداً  که  جهانی  ارتباطات  و  پذیرندگی  متقابل،  ای های 

ادیپی/غیر مردانه/زنانه؛  را محو می-)انسان/ماشین؛ طبیعت/فرهنگ؛  اادیپی(  به هاراوی  جازه  کند. 
گرایی در تالش برای بازنمایی ی نسبیبودن را بیاندیشد بدون افتادن در ورطهدهد که اختصاصی می

پذیرش یک روش  کننده برای این عملکرد عدمگرایانه. امر تعیینطبیعت-مناسب یک انسانیت عام پسا
های همراه یا گونههایی نظیر سایبورگ  شناختی است. در خوانش من، کارکرد پیکربندی رویکرد نشانه 

اندیشی در مورد وحدت -نه انتزاعی بلکه در عوض سیاسی است. اشاره بر این دارد که چطور باید به باز
تازه اشکال  به  ما  بیاندیشیم.  انسانی  نیازمندیم.  هستی  امروز  جهان  از  رمزگشایی  برای  سواد  از  ای 

اینکه آدپیکربندی  یا می نمیها همچنین مستلزم یک اخالق گفتمانی است:  به درستی بداند،  تواند 
حتی آغاز به فهمیدن کند، که با چه چیز قرابتی ندارد. هوش انتقادی، نزد هاراوی، شکلی از همفکری  

واکنشی توام -ای غیراست. آدمی هرگز نباید آنچه را نقد کند که با آن شراکتی ندارد. انتقاد باید با شیوه
 .لوگوسنتریک اجتناب کند-ی فالویپی نظریه باشد، یک ژست خالقانه، تا از طرح اد

ای از نیروها،  بندی ماندگار عبارت از سرهم ی ایلیاتی، یک بدن شدید به طور رادیکال دروندر اندیشه
سیالن شدت یا  میها،  تحکیم  زمان  در  و  شده  متبلور  فضا  در  که  است  اشتیاقات  و  درون ها  شوند، 

شود. این هستار شدید و ی« شناخته می وان یک خود »فردپیکربندی تکینی که به طور معمول به عن
ها و  گرایانه منطبق نیست، همچنانکه صرفاً آشکارسازی دادهدینامیک با برشماری قوانین درونی عقل 

بلکه در عوض بخش  نیست.  اندازه بندیاطالعات ژنتیکی هم  به  که  نیروها است  از  پایدار ای  کافی  ی 
 .مخرب، دگرگونی را تاب آورد و متحمل شود-با اینحال غیر های مداوم، واست که جریان

  

 ادیپ –ضد  

با  -یک حسانیت ضد  ادیپی عمیق در هاراوی، همچنانکه در دلوز، در کار است، اگرچه در مورد او، و 
می نزدیک  روانکاوی  علیه  مقاومتی  به  خودش،  روس،  تصدیق  و  )پنلی  هاراوی  1991شود  با  من   .)

انگاره که  دربرمی  ایموافقم  را  ناآگاه  ضمیر  از  روانکاوانه  تعاریف  محافظهکه  عمیقاً  ،  کارانهگیرد 
کنم نگار سخن بگویم، فکر می محور و هتروسکسیست است. اما سپس، اگر به عنوان یک نقشه خانواده
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هیچگاه  بنابراین  است،  آن  بر  مسلط  هنجارهای  و  ما  فرهنگ  مورد  در  مناسب  کامال  تامل  یک  این 
می روانکاوی   زندگی  فالوگوسنتریک  رژیم  یک  تحت  ما  که  بد  خبر  این  آوردن  برای  سرزنش را  کنیم 

کنم. بااینحال با روانکاوی مخالفت خواهم کرد وقتی که در مورد ضرورت تاریخی و تغییرناپذیری نمی
  ایخواهانهکاری سیاسی، سیاست تحولکند. من در تقابل با این محافظهرژیم فالوگوسنتریک بحث می

برمی نمونه را  بهترین  ایلیاتیگزینم که فمینیسم  و  به تئوریزهی آن است  کردن آن کمک گری فلسفی 
پروژه می بنابراین،  بیرونکند.  دنبال  به  هاراوی  فمینیستی  سایبورگ  روایتی  از  راندن  ادیپی  های 

هویت است.   شان بر برساختنترتیب کاستن از قدرتشان و بدینهای بطورفرهنگی هژمونیک جایگاه
ی اجتماعی تغییرپذیر فرهنگ معاصر و انگاره-گرفته درون شکم جانور تکنوهاراوی، بطورمحکم جای

می  آن،  هیبرید  پیکربندی یا  طرح  با  آریخواهد  فعل های  برای  نیروبخش  و  با وگویانه  تازه  انفعال 
 .ابله به مثل کندی عصر تاریخی ماست، مقها، که برسازندهیافتگان و ماشینها، جهشحیوان

خواهد یک گفتمان تازه را برای ضمیر ناآگاه  بخش آن است: او میی هاراوی در نیروی الهامقدرت پروژه
های متقابل برای  مندی ما را مورد تامل قرار دهد. پیکربندیبسازد، گفتمانی که بتواند شرایط تاریخ

غیر ناآگاه  حیوانادیپی-این  از  نوعی  ترسیم  -شده  را  ومیشدن  شیاد  کایوت،  سایبورگ،   کند: 
oncomouse   کنند. هاراوی درست نظیر دلوز بردباری  ساختارهای آلترناتیوی از دیگربودگی را تولید می

زبان پارادایم  برای  مفهوماندکی  آن  درون  ناآگاه  ضمیر  که  با  شناختی  دارد،  است  شده  پردازی 
ذاتیدوتایی معادلهای  قاش،  و  فقدان  با  میل  جایگزین ساختن  محرومیت.  وانین  و  تراکم  سازی، 

های  دهد و هویتها را ترجیح میی ایلیاتی من، در عوض چندگانگی شباهت به سوژههاراوی، نه بی
می چندگانه  را  عدمجابجاشده  عدم-کند.  سوبژکتیویته-خطیت،  و  غیرثبات،  در  وحدت -ی  مند 

بومی، سلباولویت با زن،  نزدیک  مجاورتی  و در  آزاردیده، محرومکیتمال اند،  »دیگری«  شده،  شده، 
گیرند.  کند قرار می پیشرفته که فرهنگ معاصر آنها را حمایت می-های پاکیزه و کارآمد تکنولوژیبدن

گونه که  ای برای هیبریدهای انسانشدن به عنوان پیکربندی-این با تالش دلوز برای بازاندیشی حیوان
 .ل مقایسه استشویم قابما داریم به آنها تبدیل می

می پیشنهاد  هاراوی  شیوه دانا  به  کنیم،  تاریخی  وضعیت  این  در  بازاندیشی  به  آغاز  که  ای دهد 
ایجابیپراگماتیک و  پیکربندیتر  به  نسبت  اختراع oncomouse تر  حیوان  نخستین  عنوان  در به  شده 

بدن به  -یک تکنو oncomouse .ژنتیک که به منظور پژوهش ابداع شده استجهان، یک ارگانیسم ترنس 
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ترتیب  زا میان البراتوارها و بازار ابداع شده بود، و بدینتمام معنای آن است: به منظور داد و ستد منفعت
به ادارات  کرسیثبتمیان  و  میرسانی  هاراوی  است.  مرور  و  عبور  در  پژوهشی  نوعی  های  خواهد 

د و نیرو بخشد. هاراوی با خواندن او به عنوان ژنتیک را برقرار کنخویشاوندی و پیوند با این حیوان ترنس 
خود  »هم   تاکید  میزانی  بر  همچنین  ،(79:  1997)  است«  من   خواهر  او  …  مونث  یا  مذکر  …نیای 
کند  مانند که خود را قربانی می-هم قربانی و هم بالگردان است، فیگوری مسیح oncomouse که  گذاردمی

و شود  پیدا  پستان  سرطان  برای  درمانی  یک بدین  تا  دهد.  نجات  را  زنان  از  بسیاری  زندگی  ترتیب 
می را  دیگر  پستانداران  که  کهپستاندار  آنجا  از  اصل  oncomouse رهاند.  میوخلوص  را  گسلد،  نسب 

فیگور شبح یک  هرگزهمچنین  است:  مینمرده -وار  آلوده  را  طبیعی  نظم  که  به ای  این  کند  به  سادگی 
های تراتولوژیستی است که رمزگان-و، به بیان من، یک سازوبرگ سایبرخاطر که ساخته شده و نه زاده. ا

 .کند: یک ابزار ایلیاتیثبات میترتیب سوژه را بیزند و بدینمیمسلط را برهم

ی هاراوی است، که  وجه نشانگر پروژه oncomouse معصومانه برای رویکرد به- ی مرکب یا غیراین شیوه
های مسلط، نظیر  ی اندیشیدن از میان مقولهی و نیز اخالقی است. دربارهای شناختی زاویهدربردارنده

زاده دربارهشده/انسانطبیعت/فرهنگ،  همچنین  اما  باصطالح  ساخته،  و  کاالیی  فتیشیسم  نقد  ی 
ی شرکتی و جهانی آن است. بخش اخالقی این پروژه مربوط به ابداع یک نظام  اقتصاد بازار در مرحله
های ای از اتصال اجتماعی با این دیگری است: یک پیوند اجتماعی تازه و اشکال تازهخویشاوندی تازه 

 توانند دوام یابند؟ تواند برقرار شود و چگونه میهایی میتکنولوژیک. چه نوع پیوستگی

ی های اولیه( یک خط مستقیم را میان پیکربندی 2003های همراه« )دانا هاراوی در اثر اخیرش »گونه 
گونه oncomouse و  سایبورگ و  سو،  یک  نظیر سگ از  همراه  میهای  ترسیم  سو  دیگر  از  آنها ها  کند. 

دهند. نزد هاراوی، این روابط در  سرحدات متغی ر روابط عاطفی و دینامیک خویشاوندی را نشان می
فرهنگ شده  -علمی که جایگزین نظم طبیعی سنتی با یک همتافت طبیعت- ی یک جهان تکنوزمینه
آورد. شناختی ازینرو یک بعد اخالقی تازه را به وجود میاند. یک پرسش معرفتازمند بازتعریف است نی

ای که تاریخاً در آن محصور بوده  حیوان باید بیرون از روایت ادیپی و کودکانه- ی انساندرنتیجه، رابطه
محصوالت    شباهت به دیگرفرهنگ ـ نه بی -است آورده شود. یک سگ به عنوان یک همتافت طبیعت

علم ـ یک دیگری بنیادین است، هرچند یک دیگری مهم. ما باید یک نظام خویشاوندی نمادین -تکنو
ی ادبی راجع به حیوانات به  ای مطابق باشد. این ارجاعی به رسالهرا ابداع کنیم که با چنین پیچیدگی
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ظیر حروف در یک الفبای  عنوان یک ژانر مسلط، با گرامر خاص خودش و ارجاعی استعاری به حیوانات ن
افتد، (. امری کمتر تصنعی و بیشتر مادی در دوران معاصر دارد اتفاق می 2002بدیل نیست )برایدوتی،  

 .های حیوانیت نداردشدن، که ربطی به استعاره-فرایندهای حیوان

نند که کافتد: هر دو تصدیق میتقارن میان هاراوی و دلوز اتفاق میدر این سطح است که نوعی عدم
حیوان درونقدرت  که  است  مبتنی  واقعیت  این  بر  لحاظ  ها  به  و  هستند  قلمروهایشان  ماندگار 

مقیدزیست بعدی محیطی  اما حرکت  بحث میاند،  به  یکدیگر  از  متفاوت  را  هاراوی  شان  دانا  گذارند. 
وندی تازه که  دارد با طرح یک نظام خویشاقدمی فراتر از پیکربندی ادیپی فرهنگ حیوانات آشنا برمی 

»گونه دربردارنده همی  دیگر  جوار  در  همراه«  در  های  سو،  دیگر  از  باشد.  خویشاوندان  و  تباران 
به شالودهایلیاتی این همجواری  از آن آمده است  های ماتریالیستی قلمروییگری فلسفی دلوز  که  ای 

ای و  گونه -بینااتصاالت ترا  انسانی، به میانجی یک-ی زندگی غیر، یا نیروی زایندهZoeت.  بازگشته اس
ی تواند به عنوان یک فلسفه ای از اتصاالت که به بهترین نحو میراند، و یا زنجیرهژنتیک حکم می ترنس 

الواقع این های چندگانه توصیف گردد. فییافته و تعلقهای جسمیتمند، سوژهوحدت-اکولوژیکی غیر
کند، که گاهی اوقات متون دلوز در مورد  ح می اش مطردرست است، همانطورکه هاراوی در مصاحبه

کننده. من در این مورد به طور گسترده ساز باشد، اگرنه مطلقاً مایوس تواند مسئلهشدن می-زن/حیوان 
باور پیدا کردم که این یک تراژدی نیست. دلوز براستی ضد در آثار خودم توضیح داده اینحال  با  - ام. 

ای وجود ندارد، موضوع حساس دریافت آثار خودش. هیچ دلوزیادیپی است، همچنین و بخصوص در  
کند؛ فقط کسانی ( به درستی مطرح می 1994همانطورکه کنستانتین بونداس )بونداس و اولکوسکی،  

اندیشه، پیکربندی  با    های شیوه  تا  –شوند  های فکری دلوز درگیر میمندیها و شدتوجود دارند که 
ی انتقادی ابداع مفاهیم تازه است، سپس پرسش این است گر هدف نظریه ا.  برسازند  را  اندیشیدن  بدیل

ایلیاتی آیا  الهام گری می که  بیان دیگر: برای ما بخش و قدرتتواند یک نیروی  به  یا خیر.  بخش باشد 
های شاد نافرمانی و خیانت های ایلیاتی، هیچ تبعیتی به صدای ارباب وجود ندارد، بلکه تنها عمل سوژه
اما مصمم وجود دارد. من بر این گمانم که این همچنین بهترین شیوه برای خوانش متون خود مالیم  

 .هاراوی است و اینکه تمام مقلدان، یا تکرارکنندگان، از همان آغاز محکوم به فنا هستند
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 هیوالها  ایجابیت

های دلوز خوانش  وم های هاراوی، وقتی که در کنار ریزهای همراه و سایر پیکربندی ها، گونهسایبورگ
نکته را پیش میمی این  برنامهشوند،  که  به ما  های مفهومینهند که ضروری است  که  ابداع شوند  ای 

ها«ی تاریخی آن در همان اجازه دهند که به وحدت و وابستگی متقابل امر انسانی، امر تنانه و »دیگری 
دیگری نقطه  این  که  بیاندیشیم  زمان  از  بازمیای  تها  شالودهگردند  جهانا  انسانهای  را بینی  گرایانه 
 .زنندبرهم 

ای و هیبرید، نظیر ساینس فیکشن، وحشت نیاز است به ژانرهای »مینور«، اگر نگوییم ژانرهای حاشیه
تصویرپردازی  تا  کنیم  چرخش  پانک  سایبر  و  فیکشن  و  ساینس  تغییرات  مناسب  فرهنگی  های 

اند اتفاق  انسانی ما دردسترس-روابطی که در حال حاضر پسا  هایی را بیابیم که دارند به شکلدگرگونی 
سطحمی فرهنگی  ژانرهای  دعویات  افتند.  از  آزاد  خوشبختانه  فیکشن،  ساینس  نظیر  پایین، 
  معاصر   فرهنگ   از  ترصادق  و  تردرست  تجسمی  ازینرو  و  اند  – شناختی  و  استتیکی  نوع  از  – نمایانه  بزرگ 
ر ژانرهایی که بیشتر به طور خودآگاهانه »بازنمایانه«اند. جستجو برای  سای  به  نسبت  آیند،درمی  کار  از

ای های هیبرید، هیوالیی، فرومایه و بیگانه به شیوه های اجتماعی و فرهنگی ایجابی از دیگری بازنمایی
تفاوت مصرف  و  برساختن  بارور که  زمین  به  را  فیکشن  ساینس  ژانر  کند،  واژگون  را  تحقیرآمیز  های 

رابطهایدئالی   در  کاوش  )برای  هاراوی  آنچه  با  ما  »وعده1992ی  عنوان  به  مهربانانه  هیوالها« (  های 
 .کندکند تبدیل می توصیف می

ای است که او در سطح مفهومی به  زداینده-ی هاراوی بیانگر نیروی مرکزسبک نوشتاری متمایز و ویژه 
کجا بخش هیچکند. این نیروی قدرتاندازد، و خوانندگان را وادار به تنظیم دوباره، یا نابودی، میکار می

حیوان به  هاراوی  رویکردهای  از  ماشینآشکارتر  »دیگری ها،  و  هیها  نیست. ها«ی  هیبرید  و  والیی 
ور در فرهنگ معاصر، از جمله ساینس فیکشن و سایبر پانک، مجذوب تفاوتی است  هاراوی عمیقاً غوطه
دیگری توسط  بازسازیکه  تغییریافته جسمیت میشده، جهشهای  یا  تکنویافته  او  -یابد.  هیوالهای 

یافته است. آنها که  های فعلیتهای ممکن و تفاوت یابیجسمیت-ی بازهای مسحورکنندهشامل وعده
تمدن و  ناهمگن،  امکاننیافتهچندگانه،  سمت  به  را  راه  نهفتهاند،  میهای  نشان  چندگانه  دهند. ی 
  تحقیرآمیز  تفاوت یمقوله از ترتیببدین  کالسیک  انسان«های  از »غیر  این –سایبورگ، هیوال، حیوان  
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شوند. دانش نزدیک هاراوی از تکنولوژی ابزاری است  می  داده  نشان  ترایجابی  نوری  در  و  یافتهرهایی
 .تراتولوژیست حقیقی است-کند؛ از این لحاظ، او یک سایبرکه این جهش کیفی را تسهیل می

پسا -حاد وضعیت  محو  -واقعیت  را  سیاسی  مقاومت  به  نیاز  یا  را  سیاست  سایبورگ  یا  ایلیاتی  انسانی 
کند که در جهت یک بازتعریف رادیکال از همیشه تبدیل می  تر ازکند: صرفاً این را به امری ضروری نمی

( خاطر 1999انسانی، همانطور که چال سندوال )-یابی پسا کنش سیاسی تالش کنیم. بعالوه، جسمیت
ی نقدی درج شده است. سایبراسپیس یک فضای به شدت مورد مناقشه  کند، درون رابطهنشان می

واقعیت موازات  به  که  اجتماعی است  واضحبه  های  دارد.  وجود  پیچیده  نمونهطورفزاینده  آوری ترین 
تکنولوژیقدرت این  بههای اجتماعی  از سیالن پول  عبارت  ادارهمیانجی مبادلهها  با  های سهام  شده 

های محض  رود، در سرتاسر جهان. سیالن دادهکند و به خواب نمیکامپیوتر است که همیشه کار می
( با هوشمندی تشخیص 1993ی مدرنیسم است، اما همانطور که بوکاتمن )ها روایت-گویای زوال کالن

گرایی و روایت مختص خودش است، که گویای زوال انسان-ی نوعی کالندهد، همچنین برسازنده می
 .انسانیت است-طلوع دوران پسا

نیروی کار ارزان  کند: عرق و خون  زند و آنها را مبادله میعالوه بر این، سرمایه به مایعات بدن چنگ می
میل مصرف قابل اما همچنین رطوبت  در سراسر جهان سوم؛  که  عرضه  اول همچنان  کنندگان جهان 

به یک خرفتی فوق را  از میان -کنند. حادشده کاالیی میاشباع-وجود خود  را  واقعیت روابط طبقاتی 
می نمی تشدید  را  آنها  صرفاً  کاالییبرد:  بر  پسامدرنیته  کانفوکند.  و  فرهنگشدن  همزمان  ها رمیسم 

 .کندهای ساختاری، را تشدید می که ناهمخوانی میان آنها، و نیز نابرابری استوار است، درحالی

سازی را به شکل  ی بصری است. عصر ما بصری یک وجه حائز اهمیت این موقعیت قدرت مطلق رسانه
شدن امر دیداری،  ایی در کاالیی ی نهی نه تنها مرحلهدهندهغایی کنترل تبدیل کرده است. این نشان

ای خاص به نظر فمینیستی دغدغهبلکه نیز پیروزی بینایی بر سایر حواس است. این همچنین از نقطه
به سایر حواس،  خواهد سلسله آید، چون می حساب می نسبت  را  بینایی  که  را  تنانه  ادراک  از  مراتبی 

های برقرار کند. اولویت بینایی توسط نظریه   دهد دوبارهبخصوص المسه و شنوایی، ارجحیت ممتاز می
ی اسکوپوفیلی، یعنی بخشی برای گفتن دربارهفمینیستی به چالش کشیده شده است، که امور الهام

نظری روانکاوانه، این شکل یک  محور نسبت به اندیشه، دانش و علم دارند. از نقطه-یک رویکرد بینایی
گیرد که درون بینایی کار گذاشته شده است. به عنوان مثال  نقد تعصب فالوگوسنتریکی را به خود می
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( در  1992دهد. فوکس کلر )های فراگیر امر نمادین مردانه پیوند می( آن را به قدرت1974ایریگاری )
می  طبیعت« خوانش  »رازهای  شناختی  نفوذ  به  نسبت  تجاوزگر  رانشی  را همچون  آن  که  عوض  کند، 

مستقیم  دربردارنده پیوندی  بیشتر ی  چارچوبی  در  است.  مردانگی  روانی  و  اجتماعی  برساخت  با 
)-اجتماعی هاراوی  می1991سیاسی،  حمله  اولویتی  به  لوگوسنتریکی (  تسلط  به  ما  فرهنگ  که  کند 

اش توسط ماهواره/چشم در آسمان ارائه شده است.  دهد، که بهترین نمونه نیافته میبینایی جسمیت
پذیر از عمل دیدن به عنوان شکلی از اتصال یافته و ازینرو حسابجسمیتاو در مقابل این یک بازتعریف  

 .کندکند، که او آن را برحسب »جداسازی شورمندانه« تعریف می ی بینایی را مطرح میبا ابژه 

شدن  -در نتیجه زمان یا فضای اندکی برای نوستالژی وجود دارد. خودهای ایلیاتی هیبرید دلوز: زن
های هاراوی،  یک: سایبورگ-ی زنان: زن ایریگاری به عنوان نهشدهینیستی فعالی بطور فمچندگانه 
بی  )نه  سیکسو  نو  مدوسای  به  منحرفان  1975شباهت  عنوان  به  کهنه  اجتماعی  تصور  در  اغلب   ،)

شود اگر آنچه در اینجا بر خطاست همین تصور  شوند. اما چه میهیوالیی، هیبرید و ترسناک ارائه می
ی ی سراسیمه گرایانه تواند تغییرات در این مقدار را بر انگاشت اخالقمی فقط  ه باشد کهاجتماعی بود

برای دیگران اشکالی از سوبژکتیویته بوده باشد  -نشدهریزی شود اگر این برنامه انحراف ثبت کند؟ چه می 
فرایند دگرگونی  اهمیت تلقی کرده و به پیش رفته است؟  ی منطق دوتایی و منفیت را بی که بسادگی سایه 
 .شناسی فرایند نیاز داریمهای مناسب آن به هستیی گزارش یابد و ما برای ارائهسوژه ادامه می

  

 نو  زهد

کند: هر دو یک سبک  ی ایلیاتی من ایفا میمندی نقشی عمده هم در آثار هاراوی و هم در سوژهعاطفه 
کنند و در عوض مطابق رای خودش اجتناب میکنند که از درگیری در نقد منفی بمفهومی تازه ابداع می

کنند. این تاکید در یک نوع شناختی ها عمل می بخش به متون، مولفان و ایده با روابطی ایجابی و قدرت 
آوردن  دهد: این قابلیت شفقت است، که قدرت فهم را با نیروی تاباز همدلی، یا نزدیکی شدید روی می
- کند. این یک قابلیت فوقنیت، سیاره و تمدن به طور کل ترکیب میدر همدردی با یک مردم، تمام انسا

ترا و  کلی-شخصی  هرگونه  از  باید  که  است،  یک  شخصی  در  عوض  در  و  شود  گردانده  دور  گرایی 
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پذیر بودن برای یک اجتماع، یک مردم و یک قلمرو  ماندگاری رادیکالِ حسی از تعلق به و حسابدرون
 .کار گذاشته شود

اخالقی   می خط  وجود  به  را  متمایز  نظری«  »سبک  یک  دلوز تراگذرندگی  سبک  نمونه،  برای  آورد. 
با اینحال همچنین بسیار خشک و سختگیرانه است. او بر جنبه های ایجابی یا شفیقانه، همدالنه، و 

ه  گذارد، به همان میزان ک ی آنها تاکید می گذارد، بر اثرات اندیشه ی کار یک فیلسوف تاکید می شادمانه
دهد. امری دقیق و سرد، ناسازگار و غیراحساساتی  انداز توضیح مییک نقاش در مورد کیفیت یک چشم 

الواقع سبکی غیرشخصی و زاهدانه است، به همان اندازه تیز که نگاه یک  در مورد آن وجود دارد. فی
فیلسوف است،    نگار، اما به همان اندازه گرفتار که نگاه یک عاشق. سبک یک پرسونای مفهومینقشه 

ی او: آنچه او مقدر است بدان تبدیل شود. همچون شکلی از مقاومت علیه فراگیربودن  بدن دگردیسنده 
کند. نهادهای اجتماعی تمایل به ساخت، دوکسا و نیز به عنوان یک استراتژی در زندگی نهادی عمل می 

کنندگان تحت انقیاد ادیپی را وادار  ت ای دارند که شرکهای منفیدادن به بازتولید اشتیاقالقاء و پاداش
می پارانویا  و  نارسیسیسم  دوتایی  منطق  تحت  کار  خودبه  از  گسستن  برای  قابلیت  این  -پیوند-کند. 

فعال-پارانوئید برای  مجموعهنارسیستی،  ایجابیسازی  اشتیاقای  از  عمل تر  یک  همزمان  طور  به  ها 
کند. سوژه خود را از عواطف واکنشی کسر  ضع میکشیدن )یک منها( و افزایش )یک بعالوه( را وپس
فراتر میمی از منفیت  به موجب آن  او  از مدار منفیت.  بیرون  با قدم گذاشتن  بدین کند  و  طریق  رود، 

گشاید. این کردار زاهدانه هم بصیرتی برای خود و هم سازد و میتر می گویانهفضایی برای نیروهای آری 
می ایجاد  روشنفکر  برای  وضع نقشی  )دوکسا(،  افکار  هدایت  از  عبارت  نه  دیگر  که  حقیقت  کند  کردن 
یا مدیریت پروتکل  انتشار مفاهیم و ایده )دوگما(  ابداع و  بلکه در عوض  های های زندگی روشنفکری، 

  عوض  در بلکه نیست، آنان، طرف از گفتن کردن دیگران، یا سخناش بر سر بازنمایی تازه است. مسئله
ایجابیت به کردار نهادی و آکادمیک است، تا آن را به ابزاری برای تولید امر نو تبدیل   از  مقداری  تزریق

 .کننده برای این پروژه استکند. پیوند میان عقل و تخیل، نظریه و اشتیاق، امری تعیین

قیاس با این زهد در انتخاب دانا هاراوی از پیکربندی »شاهد فروتن« برای توصیف فعالیت امری قابل 
)دیشه ان هاراوی  است.  کار  در  انتقادی  اولویت1997ی  دنبال  به  موقعیتدهی(  اشکال  به  و  اش  یافته 

گشوده و اندیشیدن -پذیری، گفتگوی پایانی فروتنی را به عنوان شکلی از حسابجزئی دانش، انگاره 
می پیشنهاد  قضاوت انتقادی  نه  و  شاهدبودن  هدفش  که  می دهد  تصریح  او  است.  کهکردن  یک    کند 
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یافته ی فمینیستی از فروتنی نه تنها نسبت به قدرت آلرژیک نیست، بلکه نیز یک تعریف گسترش انگاره
دهد. »رویکردی  از عینیت علمی را به عنوان یک دستاورد محلی، جزئی و با اینحال ارزشمند ارائه می

می  سعی  من  میکه  عنوان  او  کنم«،  کار  آن  با  است  کنم  متعهد  سختی  »به  آزمایش کند،  و به  کردن 
خاص، و کردن. درگیرشدن و فهم اینکه این همواره یک درگیری تفسیری، درگیرشده، ممکن تصدیق 
خود اشتباه طور  به  که  هاراوی  نیست.  قید  از  فارغ  گزارش  یک  هیچگاه  است.  »توسط  -پذیر  آگاهانه 
مادیتپروژه بازپیکربندی  است«)ی  شده  مصرف  پژوهشگر  1997:23یافته  موضع  اندیشمند  (،  و 

توجه، کند. »شاهد فروتن« نه جداشده است و نه بی انتقادی را بر حسب همدلی و نزدیکی بازاندیشی می 
های اجتماعی به سرعت کند کردار خویش را در افقعبورکننده است که سعی می-بلکه یک فیگور مرزی
شدن به خاطر سبعیت  بانیدهی کند. پذیرفتن حال حاضر تکنولوژیک بدون قردر حال تغییر باززمینه

مصرفی: آرزو -آن: اشتیاق برای دانش و ژرفا، در یک فرهنگ به سرعت در حال حرکت اینفوسرگرمی
ای هستند که های اخالقیهای گلوبال. اینها برخی از ارزشبرای عدالت اجتماعی در جهانی از نابرابری 

مورد سوژه مجسم شده در  هاراوی  نظرگاه  از  در  امتناع  به حساب  جایگاهاند.  هژمونیک، ضمن  های 
بازفرمولهای آشکار در دسترسی و وسایل، شیوهآوردن ناهمخوانی از  بندی دانش در یک جهان  ای 

 .اندهای کلیدیعلمی است. فروتنی و یک تخیل قوی فضیلت-تکنو

احترام معرفت که خواستار  کامل است،  و  زنده  دانا هاراوی  آثار  در  پیامبرانه  و سیاسی   شناختیوجه 
اندیشه  به  روحانی نسبت  یا  رویابینانه  سوخت  اندکی  بدون  خالقیت  که  آنجا  است،  انتقادی  ی 

 .سکوالر در بهترین نوع خود است-ی پساتصور است. این اندیشه غیرقابل

ی فعال از میل اند. آینده به عنوان یک ابژه های پیامبرانه، ایلیاتی یا رویابینانه اندیشمندان آینده ذهن
توانیم از آن نیرو و انگیزه برای فعال بودن در اینجا و اکنون یک حال که در  برد و ما میما را به پیش می 

ی پیشرفته معلق است استخراج کنیم. زمان حال همواره حال  مدرنیته-میان »نه دیگر« و »نه هنوز« پسا
پذیر  های دواما آرزو برای آینده آینده است: یک تفاوت مثیت را در جهان به وجود خواهد آورده بود. تنه

قابل می حال  یک  ممکن  تواند  »فردا«ی  یک  به  را  آن  اینکه  استقامت،  چمداشت  برسازد.  را  زیستن 
انرژی کنیم،  برمی تبدیل  به حال  آینده  از  را  دوام ها  که  است  اینگونه  های شدن پذیری شیوهگرداند. 

غیر الگوی  یک  در  را  انرژی-خالقانه  از  میسی-انتروپیک  وضع  میل،  انتقال  از  ازینرو  و  کند  الن، 
اندیشه 2006،  2002)برایدوتی،   از  انرژی  استخراج  ما  (.  امیال  که  معناست  بدین  آینده  پذیری 
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آورند. برای رسیدن به آنجا، موقعیت  پذیرند تا آنجا که شرایط امکان برای آینده را به وجود میدوام
ی عمده است. این نه یک جست بر حسب کنندهتسهیل  الیگی یک-ی ایلیاتی از سیالن و چندسوژه

با   مناظر  فرهنگ  در  تغییر  یک  ژرف،  سطحی  در  دگرگونی  یک  فعال،  جابجایی  یک  بلکه  ایمان، 
درعینجهش  است،  ژنتیکی  پروژه،  های  این  در  است.  شده  ثبت  نیز  اخالقی  سطح  در  که  حال 

 .آورندکه تاب میهای همراهی هستند های ایلیاتی گونهها و سوژهسایبورگ
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