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 یا حاضر آماده باشد، هرچند در موجودآنقدر نیست که پیشا . دارید) چندتایا (در هر صورت شما یکی 
توانید  بدون آن نمی. کنید ما یکی را اختیار میشت ورصدر هر . از پیش موجود استحاالتی بخصوص 

پیش از آنکه . ناپذیر است  اجتنابگریِ  یا آزمایشاجرایک . در همه حال در انتظار شماست. میل بورزید
عملی . اید آنهم کامل نشده است و تا وقتی که شما آنرا تقبّل نکرده.  شده استکامل، متقبّل شویدآن را 

تواند  می. ممکن است آن را سنبل کنید و خراب از کار در بیاوریدچون ینان نیست، آرام و توام با اطم
یک ادراک یا مفهوم . میلی مایل است در عین بی. د و شما را به سوی مرگ سوق دهدشوحشتناک با
. رسید شما هیچگاه به بدن بدون اندام نمی. ی تمرین هاست  است، مجموعهاجرا و تمریننیست، بلکه 

 یک حد بدن بدون اندام. اید به آن  در حالِ رسیدنشما برای همیشه. دست یابیدتوانید به آن  شما نمی
،  هستیدآنروی تر بر  پیش هم اکنون اپرسند، خب این بدن بدون اندام چیست؟ ـ اما شم می. است

و گردان  مثل بیابان: دوید گان می  مثل کورها راه می روید، یا مثل ماه زده،کنید وار حرکت می حشره
جایگاهمان را جنگیم تا  می. شویم مان را بیدار می بیداری. آرامیم ما بر این می. ها های جلگه ایلیاتی
کنیم و به ما نفود   آن ما نفوذ میبر. ای را تجربه کنیم افسانه و شکست های ناگفتههای   شادیبجوئیم،

پایان :  تشریح کرد  را اندامسر بر یگ جن1947 نوامبر 28آرتو در . ورزیم  ما عشق میآنبر . شود می
.ندحکم خداو
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ام کنی اگر بخواهی، پس هیچ چیـز بـه درد نخـورتر از               حبس و فروبسته  از آنجایی که تو می توانی       «
بیولوژیـک و سیاسـی     بـصورت   ، بلکه   رادیوفونیکنه تنها به صورت     : گری   آزمایش ]1[». اندام نیست 

آنها اجازه نخواهند داد تـا      . گری سیاست و آزمایش   سیو،تن و سو  . شود موجب سانسور و سرکوب می    
  . به راحتی دست به تجربه بزنیدشما 

خواهد آنها را    بدن بدون اندام در شرایطی ست که بدن از اندامها به تنگ آمده و می              : بدن بدون اندام  
را [ هیپو کوندریک  بدنِیک  . طویل و کشیده  جمعی   یک حرکت دسته  . دور بریزد یا از دست بدهد     

  دیگر چیزی رخ نمـی ، و حاالتر وارد شده است پیشاند، آسیب   اندامها منهدم شده] :در نظر بگیرید  
تمـام  . ل و روده نـدارد دی سینه یا معده یا   و اعصاب یا قفسهمغزگوید که دیگر  میX خانم «. دهد

مـات خـود    لن ک ایـ . زدوده  سـت از بـدنی سـازمان       آنچه برای او باقی مانده است پوست و اسـتخوانی         
 توسط نیروهای خارجی در معرض حمله        اندامها دائماً  : را در نظر بگیرید     پارانوئید بدنِ ]2[».اوست

 را  درازیاو مدت زمـان     «. (گیرند  قرار می  نیزهای خارجی مورد ترمیم       توسط انرژی  لیکن ،قرار دارند 
 بـا دنـده   .  بدون مثانه  من. پاره پوره  بدون دل و روده، تقریبا بدون ریه، با مریِ        . بدون معده به سر برد    

امـا معجـزات الهـی      . او گاهی خرخره اش را همراه با غـذا مـی بلعیـد، الـی آخـر                . ناهای درب و داغ   
مجاهدت درونی خود    :  شیزو بدنِ ]3[ )».کردند  را ترمیم می   شده بود همیشه آنچه خراب     )پرتوها(

ـ بـدنِ سـرانجام  و  . دهـد  جـام مـی   ان کاتـاتونی بهای  را بر علیه اندامها به طور فعال به          ، هد تخدیرش
به جای دهـان و مقعـد بـرای         . ای بی کفایت است    بدن انسان به طور مفتضحانه    «: شیزوی آزمایشی   

توانیم بینـی و      خروج از نظم، چرا سوراخی همه کاره حفر نکنیم که هم ببلعد و هم دفع کند؟ ما می                 
هواگیری در ریه تعبیه کنیم کـه بهتـر بـود از همـان     ، معده را پُر کنیم و سوراخ          دهان را درز بگیریم   

 درد فهمیده شده    رابطه با ای در    نابسنده این بدن به طور       :بدن مازوخیست   ]٤[».اولش آنجا باشد  
شـخصِ  . را در بـر دارد    بدن بدون انـدام     ی   مسئله در اساسِ خود   در حالی که بدن مازوخیست    . است

چشمها، مقعد، مجرای   . دهد عمل دوخت و دوز را انجام می      که برایش   ای را دارد     یا فاحشه سادیست  
خـاص  تـالش   ایـن بـدن     برای متوقف ساختن انـدامها      . شوند ها و بینی درز گرفته می      پیشاب، سینه 

خفه کند،   خود را سدومیزه می   . اند به پوست   پوست کندن، گویی اندامها متصل شده     .  را دارد  شخود
  . ز مهر و موم شده استکند، برای اینکه مطمئن شود همه چی می

، سُـست و درز گرفتـه       شـده   کاتاتونیـک  شده، های مکیده  ای از بدن   کننده چرا چنین نمایش افسرده   
ست؟ خب، چرا چنین      را عنوان کنیم، وقتی که بدن بدون اندام پر از سبکی، وجد و پایکوبی              ای شده

چه روی داده اسـت؟     .  بدنهای پُر  شده به جای   نمونه هایی؟ چرا باید از اینجا شروع کرد؟ بدنهای تهی         
 ؟ همچون قاعـده   ای آیا به قدر کافی محتاط بودی؟ نه دانایی، بلکه احتیاط و هوشیاری به خرج داده              

واقعـاً  . انـد  بسیاری در این نبرد شکـست خـورده       . تزریق هوشیاری : گری   ای همیشگی برای آزمایش   
ها، بلعیدن بـا دهـان، حـرف         س با ریه  فرسا و خطرناک است که از دیدن با چشمها، تنف          خیلی طاقت 

تـان راه    زدن با زبان، فکر کردن با مغز، داشتنِ مقعد و خرخره، کلّه و پا دست بکشید؟ چرا روی کلّه                  
تـان چـرا نبینیـد، بـا شـکمتان چـرا نفـس               هایتان آواز نخوانید، از پسِ پوست      نروید، چرا با سینوس   
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کم اشتهایی، بصیرتِ پوستی، یوگا، کریشنا، عـشق،    . اکن، سفرِ س  2، بدنِ پُر  1چیزِ ساده، وجود  : نکشید  
، ما باید در مقابـل بگـوییم        »ایست، خودت را دوباره دریاب    «گوید   آنجا که روانکاوی می   . آزمایشگری

هنوز بـه قـدر کـافی خودمـان را          . ایم ما هنوز بدن بدون انداممان را نیافته      . هنوز باید به پیش رفت    «
بـدن بـدون انـدامِ خـود را     . انشینِ یادآوری، آزمایشگری به جای تاویـل   فراموشی ج » .خلع نکرده ایم  

جـوانی و کهنـسالی،   . سـت  این مسئله ی مرگ و زندگی     . توان آن را ساخت    ببینید چگونه می  . بیابید
  . ست که همه چیز به پایان رسیده است اندوه و خوشی، آنجایی

ده الـی پـانزده دقیقـه، بـرای         . محکم و کشیده  توانی من را با طناب به میز ببندی؛          تو می ) 1بانو ،   «
بعـد دوخـتن را     ) 3.  کوتـاه  هـای  دستکم صد ضربه شالق با مکـث      ) 2. سازی ابزارها کافی است    آماده

پیچـی و مـانع      پوست را بـه دور کالهـک مـی        . گیری ، سوراخِ کالهک آلت را درز می      کنی شروع می 
دوزی و به نـوکِ      پستانها را می  . دوزی  می ها بیضه را به پوست ران    . شوی چکیدن آب از نوک آن می     

ی نـوار ارتجـاعی      تـوانی آنهـا را بوسـیله       مـی . کنی ای با چهار سوراخ وصل می      هر کدام از آنها دکمه    
 مـی ) 4شـوی    ی دوم مـی     هم اینک تو وارد مرحله     ـ. دار به هم متصل کنی     های سوراخ  حاوی دکمه 

؛ ایم به هم چسبیده است    هکه پا  خوابم درحالی  یتوانی من را روی میز برگردانی؛ من به روی شکم م          
 حاال سراسر بدنم به تنگـی بـسته مـی         . من را با دو دست و دو پایم به ستون بچسبانی          توانی   و یا می  

دوزی، از بـاال تـا       ام را بـه هـم مـی        دو کپل  ) 6. زنی، حداقل صد ضربه    ام را تازیانه می    کپل) 5. شود
اکنـون  . گیری دارش قلمبه است درز می     تاخورده که نوک منگوله   پایین شکافِ آن را محکم با طنابِ        

خـواهی   اگر می ) 8. هایم بزن  پنجاه ضربه شالق به کپل    ) 7. اگر روی میز باشم، من را به ستون ببند        
ام بچسبان تا جایی که خوب     شکنجه را تشدید کنی و خصم را به حد اعلی برسانی، پونزها را به کپل              

ام بزنـی و پونزهـای       توانی من را به صندلی ببندی، سی ضربه شالق بر کپل           سپس می ) 9. فرو بروند 
ی آنها را حرارت بدهی تا خوب        توانی قبل از این کار برخی یا همه        اگر بخواهی می  . ریزتر را فرو کنی   

دستانم بـه پـشت بـسته شـده، و          . من باید در این حالت محکم به صندلی چسبیده باشم         . داغ شوند 
البته از سوزاندن حرفـی بـه میـان نیـاوردم، چـون بـه زودی یـک                  .  جلو آمده باشد   ام ی سینه  قفسه

این فـانتزی   » .ها زمان زیادی را برای مداوای من صرف کردند         بیچاره. آزمایش پزشکی در پیش دارم    
 ضدّ روانپزشـکیِ برنامـه،      گریِمیان تاویل روانکاوانه از فانتزی و آزمایش      :  است 3این یک برنامه  . نیست
ی موتـوریِ آزمایـشگری تفـاوتی         فانتزی، یعنی تفسیری که خودش باید تاویل شـود، و برنامـه            میان

 ست که وقتی همه چیز را دور بریزید باقی مـی            بدن بدون اندام همان چیزی     ]5[.اساسی وجود دارد  
. ل به عنوان یـک کـ      5ها شدن  و سوژگانی  4ها ست، و داللت   آنچه باید دور بریزید صراحتاً فانتزی     . ماند

همه چیـز  . کند  معنی میها همه چیز را بر اساس فانتزی: دهد روانکاوی عکس این عمل را انجام می    
چـون  . کنـد  بطور آمرانه امر واقع را تخریـب مـی        . کند فانتزی را حفظ می   . گرداند را به فانتزی برمی   

  . کند بدن بدون اندام را تخریب می
                                                 

١ Entity 
٢ The full Body 

٣ program 
٤ - signifiance 
٥ - subjectification 
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 اما آنچه بر بدن بـدون انـدام روی مـی          .  می دهد  چیزی هم اکنون دارد روی    . چیزی روی خواهد داد   
و با این حـال هـر بـدن    . توانید خودتان را یک بدن بدون اندام بسازید   دقیقاً به همان شیوه نمی     دهد

ی مذکور دیـدیم چنـین    ای که در نامه  دو مرحله.های بدون اندام دیگری در بر دارد بدون اندام بدن 
 وقتی که در هر دو مورد یـک چیـز اتفـاق مـی    ،  اصلی داشته باشیمی اما چرا مشخصاً دو مرحله   .بودند
ـ دوختن و شالق زدن؟ یک مرحله مربوط به ساخت بدن بدون اندام است و دیگری مربوط بـه  افتد  

با اینکه در هر دو مرحله از یک روش استفاده شده           . آنچه بر آن دایر می شود یا از آن صادر می شود           
آنچـه مـسلم اسـت ایـن اسـت کـه            . ره تکرار شوند و دو بار صـورت گیرنـد         است، اما هر دو باید دوبا     

مازوخیست تحت چنین شرایطی خود را بدن بدون اندام ساخته است که بدن بدون اندام دیگر نمی                 
این اشـتباه اسـت کـه بگـوییم فـرد           . امواج درد . های درد  تواند به هیچ نحوی دایر شود مگر با شدت        

معلّق و غیرمستقیم در پـی      ای   مانقدر نادرست که بگوییم او به شیوه      مازوخیست در پی درد است، ه     
مازوخیست به دنبال نوعی بدن بدون اندام است که تنها درد می تواند پُرش کند،               . نیل به لذت است   

دردهـا  . تحت همین شرایط است که بدن بـدون انـدام سـاخت یافتـه اسـت               . و یا بر آن حرکت کند     
. دگیـر   و بار مـی    شود  در صحرا که آبستن می     اند های پادشاه مازوخیست  حالت. اند دسته. جمعیت اند 

در قبال هر نوعی از بدن . امواج یخچـال . شده و شدتهای سرما می افتد    همین اتفاق برای بدنِ تخدیر    
سـت؟ چگونـه سـاخت یافتـه اسـت؟ تحـت چـه روشـها و                  از چه نـوعی   ) 1: بدون اندام باید بپرسیم   

گذرد و   حالتهای آن چیست؟ چه چیز می     ) 2]  چه چیز می خواهد بگذرد     تعیین شود که  [ابزارهایی؟  
ینـی؟ خالصـه    ب هایی؟ چه چیز غیرمنتظره است و چه چیز قابـل پـیش            ا و شگفتی  ه با چه گوناگونی  

 ای میان نوع مفروض بدن بدون اندام و آنچـه بـر آن روی مـی              ی سنتزی و تحلیلیِ ویژه     اینکه رابطه 
خواهـد  ای معـیّن تولیـد       ی آن چیزی ضرورتاً به شیوه      که بوسیله  6شینیپییک سنتز   :دهد وجود دارد  

 آن، آنچه بر بدن بدون      ی و یک تحلیل نامحدود که بوسیله      )اما چه خواهد بود، مشخص نیست     ( شد
اندام تولید شده، پیشاپیش جزئی از تولیدِ آن بدن است؛ پیشاپیش در بدن محصور است ،پیـشاپیش                 

ایـن آزمایـشگریِ   ) ه قیمت بیکرانی  مـسیرها، تقـسیمات، و تولیـدات فرعـی     اما ب . (بسته به آن است   
ی مازوخیست و    نمونه: ظریفی خواهد بود تا زمانی که اثری از انحطاط حالتها یا لغزشها در آن نباشد              

ی مخدّر محل زیست این خطرات همیشه موجودند، خطراتی که بدن بدون اندامِ آنهـا                کننده مصرف
  . کند ر کند، خالی میرا به جای آنکه پ

. ، اما این یک درماندگیِ یکـسان اسـت، یـک خطـر اسـت              آئید شما در هر دو مورد ناموفق بیرون می       
 گذرد یا نمی    اینکه چه چیز از آن می      ی  ساخت بدن بدون اندام، و سپس در وهله        ی نخست در وهله  

کنید کـه جایگـاه،      فکر می اید،   کنید که از خود بدن بدون اندامی مناسب ساخته         شما فکر می  . گذرد
درسـت و صـحیح را   ) همیشه جمعیتی هست، حتی وقتی که تنهـا هـستید     (و جمعیتِ ِ  ) توان(قدرت

گـردد، و یـک چیـزی     گذرد، هیچ چیز نمـی  بینید که هیچ چیز نمی و  سپس می   . انتخاب کرده اید    
ی  نوشته» سرعت«در  : نی انسداد، ظهور هذیا    ی پارانوئید، نقطه   نقطه.  دارد امور را از حرکت بازمی    

                                                 
٦ - a priori 
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آیـا  . پذیر است  ی آسیب امکان   تشخیص این نقطه  .  خوریم ویلیام باروز به وضوح به این مسئله برمی       
عشق بوذزد و شریف باشد، به تبـاهی خـدمت کنـد هـر              «سدها باید فرو ریزند، یا در عوض فرد باید          

 در هـر مـورد مـا بایـد     سد کردن، سد شدن، آیا این همچنان یک شدت نیست؟     » .کجا که ظاهر شد   
کند و آنچـه   گذرند را تعیین کنیم، آنچه مسیر را هموار می         گذرند و آنهایی که نمی     چیزهایی که می  

 از یابـد   چیـزی جریـان مـی   Lewinهمچون مسیر گردش گوشت به قول لـوین    . کند آن را سد می   
 ]6[. انـد  تعیین شدهها  نندهها و عبورک میان کانالهایی که انشعابهایشان با درب هایی به همراه دربان        

امروزه بدن چیزی بیش از یک مجموعـه  .  هاFierabra ها و  Malabarدربازکن ها و راه بندها، 
جمعیـتِِ بـدن بـدون      : هر کدام بـا تشخـصی     . گیر، کاسه، یا مجراهای مرتبط نیست      دریچه، قفل، راه  

؟ چـه   گزینـد  ر آن سـکنی مـی     چه چیز د  .  که می بایست با یک شالق اداره شود          شهری اندام، کالن 
  کند؟ چیز از آن می گذرد؟ چه چیز نقش انسداد را بازی می

هاینـد کـه در آن        که اِشغال شده شکل یافته است، و تنهـا شـدت           ای بدن بدون اندام به همان شیوه     
با اینحال بدن بدون انـدام یـک صـحنه، یـک            . گردند گذرند و می   ها می  تنها شدت . اند سکنی گزیده 

ربطی به فانتزی ندارد، چیزی بـرای       .  برای آنچه می خواهد بگذرد نیست      گاه  حتی یک تکیه   مکان، یا 
کـه خـودش    محیطی  شود؛ آنها را در      ها می  بدن بدون اندام موجب عبور شدت     . تفسیر در آن نیست   

فـضا نیـست و در فـضایی هـم واقـع نـشده،              . شدید است و فاقد انبساط است تولید و توزیع می کن          
شـده   هـای تولیـد   شـدت ای کـه بـا    ـ درجـه کند    معیّن اشغال میای فضا را تا درجهست که  چیزی

، ماتریکسِ شـدّت اسـت،      ی شدید است   ، ماده نیافته است  نشده است، شکل   بندی چینه. مطابق است 
. هیچ شدت منفی یا متضادی در کار نیست       . ای در این صفر نیست     صفر؛ اما هیچ چیز منفی    = شدّت  

بـه همـین    . ای شدید در صفر آغاز می شـود        ی دامنه  تولید امر واقع به مثابه    . ژی ست ماده برابر با انر   
ی پیش از تعمیم     خاطر است که ما بدن بدون اندام را همچون تخم مرغی تلقی کردیم که در مرحله               

سـت کـه     همچون تخم مرغ شدیدی   .  قرار دارد  ها ها و پیش از آرایش چینه      ارگانیسم و سازمان اندام   
با گرایشات دینامیک که شامل تبدیل      . شود رها و بردارها، شیب ها و آستانه ها تعیین می         توسط محو 

هـای   فـرم خود مختـاری    : انرژی و حرکتهای جنبشی که شامل جابجایی گروهی و نقل مکان هستند           
 انـدام   ]7[.کننـد  ها در اینجا تنها همچون شدتی ناب ظاهر شـده و عمـل مـی                ، چرا که اندام    7جانبی

هیچ انـدامی   «. کند ؛ وقتی که شیب ها را دگرگون می       کند گذرد تغییر می   ای می   از آستانه  وقتی که 
. . . اندامهای جنسی در هر گوشه ای جوانـه مـی زننـد             . . .  عملکرد یا موقیعت ثابت نیست       لحاظ به

ا تغییر  شوند، تمام ارگانیسم در جریان انهدام تنظیمات، رنگ و ثبات ر           ها باز، تخلیه و بسته می      روده
   .تخم مرغِ تنتریک ]٨[».می دهد

  
ی بدن بـدون انـدام نیـست؟         اسپینوزا، بهترین کتاب درباره   » اخالق«ی این حرفها، آیا کتاب       با همه 
هـا، شـدت هـای صـفر بـه           و جوهر ها، قدرت   .  از بدن بدون اندام هستند     هایی  انواع یا جنس   8صفات

                                                 
٧ - accessory forms 
٨ - attributes 
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امـواج و ارتعاشـات، نقـل       : ه در حال گـذر اسـت       هر چیزی هستند ک    9حاالت.  تولید های مثابه شبکه 
ای  اند، از گونه   شده ای معین از جوهر تولید      و شیب ها، شدت هایی که تحت گونه        ها ، آستانه ها مکان

بدن مازوخیست به عنوان صفت و جنس جوهر، با تولیدات شدید           . معین از ماتریکس شروع می شود     
بدنِ تخدیر شده به عنـوان یـک        . شدن شکل می گیرد   ی صفرِ دوخته     ی درجه  و حاالت درد، بر پایه    

معتادهـا  . (گیـرد    صفر شکل مـی   = ی سرمای مطلق     های ویژه، بر پایه    صفت متفاوت، با تولید شدت    
 را بـاال مـی دهنـد و         شان ی کتِ سیاه    شکایت می کنند، یقه    نامند میسرما  همیشه از آن چیزی که      

 -خواهد گرم شود، او می خواهد خنـک  اد هیچگاه نمیاما یک معت  . را می پوشانند  شان   گردن پژمرده 
، کـه   خـارج نـه   . اش را  ی مـصرفی   اما او همانطور سرما را می خواهد که ماده        .  باشد سرد -خنک تر 
، که می تواند با ستون فقراتی همچـون جـک ِهیـدرولیکِ یـخ زده                داخلاش می کند، بلکه      ناخوش
. الی آخـر   ]9[.)رسد اش به صفر مطلق می ساز بدن و سوخت. . . ای از آن بنشیند و آرام گیرد  گوشه

این پرسش که آیا جوهری از تمام جوهرها، جوهری برای تمام صفات وجود دارد، تبـدیل مـی شـود                    
اگـر بـدن بـدون انـدام          بـدنهای بـدون انـدام وجـود دارد؟         ی آیـا تمـامیتی از همـه      : به این پرسش که     

 بدنهای بدون اندام چه باید گفت؟ این نـه مـسئله           ی پیشاپیش یک حد است، در مورد تمامیت همه       
ای اسـت کـه از هـر          چندگانگیِ همجوشـانه   ی  چندگانه، بلکه مسئله   ای نه مربوط به امر یگانه یا امر       

یک چندگانگی صوری از صفاتِ جوهری، کـه        . رود گونه تضاد میان امر یگانه و امر چندگانه فراتر می         
های شدید تحت     اینجا پیوستاری از تمام صفات و جنس       .زدسا جوهر را برمی  شناختیِ   وحدت هستی 

. یک جوهر واحد وجود دارد، و پیوستاری از شدتهای یک جنس معیّن تحـت نـوع یـا صـفتی واحـد                     
بـدن  . پیوستار متوالیِ بدن بدون اندام    . ها در جوهر   پیوستار تمامی جوهرها در شدت، و تمامی شدت       

کننــدگان مخــدّر، مازوخیــستها، افــراد  مــصرف. مانــدگار ، حــدّ درونمانــدگاری بــدون انــدام، درون
میـدانِ  بدن بدون انـدام  . اند القول شیزوفرنیک، عاشقان ـ تمامی بدنهای بدون اندام به اسپینوزا متّفق 

میلی که همچون فراینـد تولیـد       . ( مخصوص میل  ای 11سطح همنواختی .  میل است  10ماندگاریِ درون
چه فقدان که بخواهد آن را تهی کند، چـه لـذت کـه              . می شود بدون ارجاع به عاملی بیرونی تعریف       

  ١٢ .)بخواهد پُرش می کند
  

اش کنده   ماندگاری همیشه به میل خیانت شده است، همواره مورد لعن قرار گرفته و از میدانِ درون              
قـانون منفـی،    : کند   ی میل می   و نفرینهای سه گانه را حواله     . کشیشی در پسِ ماجراست   . شده است 

توانـد   چگونه مـی (میل فقدان است : گوید کشیش، رو به شمال، می  . ی بیرونی، و آرمانِ متعال     قاعده
                                                 

٩ - modes 
١٠ - field of immanence 
١١ - plane of consistency 

.  اسـت "حضور یا باقی ماندن در درون یـک چیـز  "در تعریفی کلی به معنای field of immanence " میدان درون ماندگاری"(  - ١٢
دلوز این اصطالح را به معنای حضور محض یا بی حد و حصر بکار می برد . د نیز ترجمه کر"بستر درون ماندگار"بدین ترتیب می توان آن را 

 تنها هنگامی که حضور به معنای حضور در چیزی بجز خودش نیست می توانیم از بستر حضور سخن ":  می نویسد "a life"و در مقاله ی 
  )مترجم / ".بگوییم
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او نخستین قربانی را انجام می دهـد کـه اختگـی نـام دارد و                ). ورزد نباشد؟  فاقد آنچه بدان میل می    
انون فقدان، فقدان، این است ق    «: زنند کشند و همگی زار می     تمام مردان و زنان پشت سر او صف می        

چـون آنهـا خودشـان      . زنـد  و سپس، رو به جنوب، کـشیش میـل را بـه لـذت پیونـد مـی                 » .همگانی
و لذت نه تنها بـرای      . میل با کسب لذت آرام خواهد شد      . کشیشانی لذت جو، و حتی میگسار هستند      

 ، بلکه همین فرایند کسبِ آن راهی ست بـرای مـدفون         کند لحظاتی میل آرام و خاموش را فراهم می       
کـشیش دومـین قربـانی را       : لذت همچون تخلیه کـردن      . کردن از آن   برای شانه خالی  . نِ میل ساخت

امـا  .  ناممکن استژوئیـسانس : سپس رو به شرق بانگ برمی آورد . انجام می دهد که استمنا نام دارد  
اش آرمـان    بـودن  به همـین خـاطر، در همـین نـاممکن         . ، در میل مقرر شده است     ناممکن ژوئیسانسِ

و کشیش سومین قربانی را انجام مـی دهـد،           ]١٠[". که نامش زندگی ست    13لذت ناقص ک  ی. هست
بلـه مـا    : فانتزی و هزار و یک شب، صد و بیست روز، در حالی که مردان مشرق مناجات مـی کننـد                     

کشیش بـه سـمت غـرب     . برای تو و نیز برای خودمان     . فانتزی تو خواهیم بود و آرمان و ناممکنی ات        
دانست که در غرب، یک سطح همنواختی خوابیده است، ولی فکر کرد که راه توسـط    نچرخید، او می  

ولـی ایـن   . نجـا کـسی سـاکن نیـست    آرود و  ستونهای هرکول مسدود شده است و به هیچ کجا نمی 
و همینطـور بـرای دیگـر       . غرب کوتاهترین مسیر شرق بود    . همان جایی بود که میل مخفی شده بود       

  . ها بود لمروزداییها و ق جهات، محل باز کشف
کـاوی   شک روان  بی. لذت، مرگ و واقعیت   : روانکاو فیگور امروزینِ کشیش است، با سه اصل خودش          

امـا  . این مدرنیسمِ آن بـود    .  که میل تابع تولید مثل یا حتی اندامهای تناسلی نیست          نشان داده است  
ل قـانون منفـی فقـدان،        بـر روی میـ     ای که بتواند    حفظ کرده است؛ حتی شیوه     اش را  اصول اساسی 

به تفسیر مازوخیسم توجـه     . ثبت کند پیدا کرد    و ی بیرونی لذت و آرمان متعال فانتزی را حک         قاعده
ی مرگ در میان نباشد، ادعا می کند که شخص مازوخیـست مثـل          ی مسخره  آنگاه که غریزه  : کنید  

ای  شـده  د و اهانت خیالی    در میانجی آن را به  تواند   هر کس دیگری در پی لذت است، منتها فقط می         
 بـردنِ  این تصور نادرست است؛ رنج .  که کارکرد آن آرام کردن و دفع اضطراب درونی ست          کندکسب  

شخص مازوخیست بهایی است که باید بپردازد، نه برای کسب لذت، بلکه برای لغو پیوند کاذب میان                 
 نهـا بـا یـک انحـراف بـه     لذت به هیچ وجه چیزی نیست که ت.  بیرونی ای میل و لذت همچون سنجه    

چیزی ست که باید تا حد ممکن به تاخیر بیافتد چرا کـه رونـد               ] بل لذت . [بدست بیاید میانجی رنج   
 مانـدگاریِ میـل     هـست کـه درون     14ای در واقع خوشی  . کند ی میل مثبت را دچار وقفه می       پیوسته

 ر فقدان و نـاممکن    خوشی ای که داللت ب    . است درست مثل اینکه میل از خودش و تفکرش پُر باشد          
کند و تا وقتی که آن چیزی ست که شدت هـای لـذت را توزیـع مـی کنـد و از اینکـه از                           نمیبودن  

کوتاه آنکـه   . اضطراب، شرم و گناه اشباع شوند جلوگیری می کند، بر حسب لذت سنجیده نمی شود              
 سـطح  ثمـر رسـیدن    برای ساخت بدن بدون انـدام و بـه  ای شخص مازوخیست درد را همچون شیوه     

                                                 
١٣ - manque-a-jouir 
١٤ - joy 
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راههای دیگری هـم هـست، راهکارهـایی بـه غیـر از مازوخیـسم و                .  میل به کار می بندد     همنواختیِ
  . کافی ست هر کس راهکار متناسب با خودش را بیابد. مسلماً بهتر از آن

  
شب که شد، درست بعـد       . . . برنامه«: مازوخیستی را در نظر بگیرید که اسیر روانکاوی نشده است           

حمام، چه برای شالق زدن با زنجیر چه با تسمه، افسارم را ببند و دستهایم را هر چـه                   از برگشتن از    
ها، و شستی هـا را بـه پوزبنـد           پوزبند را نیز به دهان ببند همراه با افسار و شستی          . محکمتر گره بزن  

و افسار را باید روزی دو ساعت به دست بگیـری           . آلتم باید در یک غالف فلزی قرار گیرد       . متصل کن 
حبس برای سه تا چهار روز، درحالی که دسـتها هنـوز بـسته اسـت و افـسار                   . حتی المقدور سر شب   

اش نزدیک نمی شـود، اگـر        ارباب بدون قیچی و استفاده از آن به اسب        . متناوباً شل و سفت می شود     
و اربـاب بـه آن چنـگ مـی          . گری از خود نشان دهد، افسار محکمتر می شود         حیوان بی تابی و یاغی    

کند؟ به نظر می رسد کـه او از    این مازوخیست چه می]11[.ندازد و به چهارپا درس خوبی می دهد       ا
یـا معـشوق هیچکـدام      مربی  -نه اسب و نه ارباب    همانطور که   . ، اما اینگونه نیست   اسب تقلید می کند   

ی شـدنی کـه بـرا     -حیوان: اینجا چیزی یکسر متفاوت روی می دهد      . تصاویری از مادر یا پدر نیستند     
 شخص مازوخیست آن را اینگونه ارائه مـی       .  این مسئله مربوط به نیروهاست     .ست مازوخیسم ضروری 

. تربیت ـ تخریب نیروهای غریزی به منظور جایگزین کردن نیروهای انتقال یافته ی  اصل موضوعه : دهد
آیـد   آنچه به سـر اسـب مـی       «. (در واقع نسبت به گردش و مبادله این به میزان کمتری مخرب است            

انـسانها بـر نیروهـای غریـزی اسـبها          : اسب ها تربیـت شـده انـد       ) ».ممکن است به سر من نیز بیاید      
کنند، نیروهای پیشین را تنظیم کرده آنها را گزینش می کننـد،             نیروهای انتقال یافته را تحمیل می     

اسـب  : کنـد    ها را وارونه می    مازوخیست نشانه . کنند  می شان بر آنها مسلط می شوند و فرارمزگذاری      
نیروی انتقال یافته اش را به او انتقال می دهد، و به تبع آن نیروهای غریزی شخص مازوخیـست رام             

نیروهای غریزی، نیروهایی که توسط آدمی بـه آن  (مربوط به اسب    : دو زنجیره وجود دارد     . می شوند 
 نیروهـای غریـزی   نیروهایی کـه از اسـب بـه او منتقـل شـده،     (و مربوط به انسان  ) منتقل شده است  

افزایشی در قـدرت یـا      : هر زنجیره به آن یکی بسط می یابد و مداری برای آن شکل می دهد              ). آدمی
مهتر، یا سوارکار، تبـدیل نیروهـا را تـضمین کـرده و              -، یا همان معشوق   »ارباب«. ها مداری از شدت  

 کـه میـدان درون     کـاملی را مـی سـازد         بنـدی  شخص مازوخیست سرهم  . کند ها را وارونه می    نشانه
او بدن بدون اندام یا سطح همنواختی را برمی سـازد           .  را همزمان ترسیم و پُر می کند       ماندگاریِ میل 

اینکه من بطور مکرر    : نتایجی که بدست آمده     «. که خودش، اسب و معشوق از آن استفاده می کنند         
 شخصیت  آمیختگید را به    ی تضادها جای خو    منتظر اعمال و فرمانها هستم، و اینکه رفته رفته همه         

، بدون حتی درک حضور آنهـا، مـن         هایت بدین ترتیب فقط با فکر کردن به چکمه       . من و تو داده اند    
، و اگـر    انگیـزد  ها نخواهد بود که مرا برمـی       دیگر این پاهای زن   بدین طریق،   . باید ترس را حس کنم    

 ، تـا از مـن دلجـویی کنـی         شایمرویت بگ  این تو را خوش می آید که به من دستور دهی آغوشم را به             
، تو نشانی از بدنت بر من حک کـرده          شان را به من بخشیدی     وقتی که آن کارها را کردی و احساس       

 پاهـا   ]12[».توانستم داشته باشم    دیگری نمی  ی ای که من هیچگاه آن را نداشته ام و به هیچ شیوه           
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ای بر بدن بدون     ا به مثابه مُهر و ناحیه     ی شدت ها ر    ها اکنون تنها ناحیه    اما چکمه . همچنان اندام اند  
  .اندام تعیین می کنند

 را بر اساس قـانون      15 این اشتباه خواهد بود که عشق باوقار       ای دیگر،   و در واقع به شیوه     نحو، همین به
چشم پوشی از لذت بیرونـی، از بـه تعویـق افتـادنِ آن، از سـیر                 . فقدان یا آرمان متعالی تفسیر کنیم     

 مقابل، بر وضعیتی قابل دستیابی گواهی می دهد که در آن میـل دیگـر فاقـد هـیچ                    قهقرایی آن، در  
ی 16 لـذت عاطفـه   .  خود را شکل می دهـد      ماندگاری چیز نیست بلکه خود را پُر کرده و میدان درون         

خـود  «شخص یا سوژه است؛ این برای اشخاص تنها راه است تا در روند میل که از آنها فراتر می رود           
اما سوال این است که آیا در ایـن         .  هستند 17ترینِ آنها، بازقلمرو یابی    لذتها، حتی ساختگی  . »را بیابند 

 یافتنِ کسی ضروری ست؟ عشق باوقار، عشق به کسی نیست، حتی عشقی الهـی و روحـانی                  ها لذت
مسئله مسئله ی ساخت بـدن بـدون انـدامی سـت کـه شـدتها از آن مـی              . نسبت به عالم هم نیست    

 میـانجی  ، بلکـه بـه  تر ی باالتری از کلیت یا گسترشی وسیع گران ـ نه به نام مرحله گذرند، خود و دی
 که دیگر نمی شود آنها را شخصی پنداشت، و شدتهایی که دیگر نمی تواننـد آنهـا را                   18هایی تکینگی

 درونیِ شخص نیست، اما از شخصیتی بیرونـی یـا شخـصیتی             ماندگاری میدان درون . بسیط پنداشت 
ی را نمی شناسد    »شخص« مطلق است که هیچ      خارجِبلکه همچون   . شود ز ناشی نمی  غیر از خود نی   

» خوشـی «. اند و در آن گداختـه شـده انـد          ماندگاری زیرا درون و بیرون به طور برابر بخشی از درون         
همه چیز مُجاز است، تا وقتی که برای میل     : » سنجش«عشق باوقار است ، تبادل قلب ها، امتحان یا          

. شد و یا برتر از سطح آن نباشد و یا برای اشـخاص حکـم امـری درونـی را نداشـته باشـد                       بیرونی نبا 
کوچکترین نوازشها می تواند به نیرومندی یک ارگـاسـم باشـد؛ نـسبت بـه میـل کـه پیگیـر اصـول                      

تمام آن  : همه چیز مجاز است     . انگیز خودش اصل، ارگاسم یک واقعیت ساده است، یک واقعیت رقت         
مانـدگاری باشـد، بـه جـای         درون. ین است که لذت خود به سیالنی از میل بدل شود          فرضیات برای ا  

و به سوی سه شبح، یعنـی فقـدان درونـی، آرمـان متعـالی و         کند   مقیاسی که میل را دچار وقفه می      
یـک  میـانجی     اگر لذت معیارِ میل نیـست، پـس بـه          ]13[. کند  رهسپارش می  بودگیِ ظاهری  بیرون

 ایجابیت آن اسـت؛ بـه بیـان دیگـر، بـه             میانجی  می شود، بلکه بر عکس به      فقدان نیست که ناممکن   
  .کند  در ضمنِ فرایند خویش ترسیم میای که میانجیِ سطح همنواختی

  
تـالیف   پـس از مـیالد         984-982یک گرداوری ژاپنی عالی از رساله های تائوئیست چینی در سـال             

 کنـیم،  ا میان انرژی زنان و مردان مشاهده می       ای از مدار شدتها ر     بندی در این گردآوری صورت   . شد
شود  کنند که توسط مردان ربوده می      را بازی می  ) یین(که در آن زنان نقش نیرویی فطری و غریزی          

 زاد بـه نیرویـی درون    ) یانـگ (ی مردان    منتقل می شود که نیروی انتقال یافته      ای به آنها     به شیوه یا  
 آن است کـه مـرد بـه    شدن شرط این گردش و چندگانه ]41[. ها افزایشی در قدرت: شود  بدل می

                                                 
١٥ - courtly love 
١٦ - affection 
١٧ - reterritorialization 
١٨ - singularity 
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این نه ربطی به تجربه کردنِ میل به مثابه فقـدانی درونـی دارد و نـه بـه تـاخیر                     . انزال نرسیده باشد  
انداختن لذت به منظور تولیدِ نوعی ارزش اضافی بیرونی ؛ بلکه مربوط است بـه سـاخت بـدن بـدون                     

 است که در آن میل فاقد هیچ چیـز نیـست و             ماندگاری از درون تائو میدانی   . اندامی شدید و پر قوت    
این درست است کـه تمـام       . ی بیرونی یا متعالی پیوندی داشته باشد       تواند با هیچ سنجه    از اینرو نمی  

 کنفوسـیوس ؛  )انـد  هـا راسـتین    انزال در وقتی کـه انـرژی      (تواند به پایانی زاینده انتقال یابد        مدار می 
، بنـدی میـل صـادق اسـت        اما این تنها در مورد یک وجـه از سـرهم          . می فهمد آن را اینگونه     گرایی

این در مورد وجه دیگر یعنـی       .  و ارگانیسم ها، دولت، و خانواده را صورت می دهد          ها وجهی که چینه  
آیـا تـائو    . کنـد صـادق نیـست       تائو که سطح همنواختیِ مناسب میل را ترسیم مـی          زداییِ وجه چینه 
. آیا عشق باوقار تائوئیست است؟ این سواالت تا حد زیـادی بـی معنـی سـت                 است؟   گونه مازوخیست

هـای   بنـدی  این می تواند در صـورت     .  باید برساخته شوند    سطح همنواختی  یاماندگاری   میدان درون 
) منحـرف، هنـری، علمـی، عرفـانی و سیاسـی          (های مختلفی    بندی مختلف اجتماعی در قالب سرهم    

بطوریکه تکـه بـه تکـه سـاخت یافتـه           . های بدون اندام روی دهد      بدن همراه با گونه های متفاوتی از     
مسئله این است که    . ناپذیر باشند  ها نسبت به یکدیگر فروکاست     ها، وضعیتها و تکنیک    باشد، و مکان  

 هیـوالیی دو رگـه در کـار         ناچـار  توانند با یکدیگر جفت شوند، و به چه قیمتی؟ به          ها می  آیا این تکه  
چنـدگانگیِ نـابِ   . منواختی می تواند تمامیتِ تمامی بـدنهای بـدون انـدام باشـد           سطح ه . خواهد بود 

ی دیگر آمریکایی، دیگری متعلق بـه قـرون     تکه ای از آن می تواند چینی باشد، تکه      .ماندگاری درون
ای قرار دارنـد     یافته ی اینها در حرکت قلمرو زداییِ تعمبیم       وسطی، دیگری جزئی منحرف، ولی همه     

اش موفـق بـه      کند، و هـر کـس بـسته بـه سـلیقه            شخص قسمتی را که بتواند، اختیار می      در آن هر    
بنـدی معـیّن      و طبق یک سیاست یا استراتژی از یک صورت         شود  می [Moi]جداسازیِ خود از من     

    .شود از خاستگاه خود کنده میای خاص  شود، و طیق رویه مجزا می
  

هـا و  صـفات جـوهریِ         ام، که هر کدام گونـه هـا، جـنس         بدنهای بدون اند  ) 1: (ما تمایز قائلیم میان   
که . برای مثال سردیِ بدن بدون اندامِ تخدیر شده، دردِ بدن بدون اندامِ مازوخیست            . متفاوتی هستند 

آنچـه  ) 2 ((remissio).را دارد . ی صفری به عنوان اصول تولیدیِ خودش دارد        اینها هر کدام درجه   
 هایی کـه تولیـد مـی       به بیان دیگر، حاالت، یا شدت     .  اتفاق می افتد   بر هر گونه از بدنهای بدون اندام      

تمـامی  بـدنهای بـدون انـدام،         ی   تمامیـتِ بـالقوه   ) 3 ((latitudo).گذرند ، و موجهایی که می    شوند
اینجا چند سـوال    ).  که گاهی اوقات بدن بدون اندام نامیده می شود         Omnitudo(سطح همنواختی   

تـوان    چگونه می توان خود را بـدن بـدون انـدام سـاخت، و چطـور مـی                  نه تنها اینکه  . در میان است  
که البته  (خواهد ماند   ها تهی باقی     شدتهای متناظری را تولید کرد که بدون آنها هر کدام از این بدن            

تـوان   توان به سطح همنواختی رسید؟ چگونـه مـی         ؛ بل اینکه چطور می    )این همان سوال اول نیست    
م بدنهای بدون اندام را به یکدیگر گره زد؟ اگر این کار شدنی باشد، تنها بـا                 دوخت، آرام گرفت، و تما    

های   شدتهای تولید شده بر هر بدن بدون اندام، و تشکیل پیوستاری از تمام پیوستگی              آمیختنِ درهم
ها برای سوار کردنِ هر بدن بدون اندام ضروری نیستند؟ آیـا             بندی آیا سرهم . شدید امکان پذیر است   
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سـاختن سـطح همنـواختی نیـازی ضـروری بـه یـک ماشـین انتزاعـی بـزرگ وجـود نـدارد؟                         برای  
Gregory Bateson  ی  ی شدت که به طریقی ساخت یافته اند کـه اجـازه   برای نواحی پیوسته

آنها همچنـین   .  استفاده می کند   19»فالت«از  اصطالح    قطع شدن توسط غایتی بیرونی را نمی دهند         
مثالهای او فرایندهای جنسی یا تهـاجمی فرهنـگ         .  بنا شوند  20 یک اوج  یسو اجازه نمی دهند که به    

 ساخته شـده    ها هر بدن بدون اندام از فالت     .  یک فالت جزئی از همنواختی است      ]15[. بالی هستند 
هـر بـدن    . بر سـطح همنـواختی    ها    در نسبت با دیگر فالت     ست هر بدن بدون اندام خود فالتی     . است

  .استبدون اندام جزئی از مسیر 
  

احیا شده هلیوگابـالِ  اسپینوزا است و اسپینوزا     هلیوگابالچراکه  . 22تاراهومارا و  21 هلیوگابالبازخوانیِ  
 و آزمایشگری فرمول یکسانی     هلیوگابال،اسپینوزا،   . است 23 آزمایشگری ست، پیوت   تاراهوماراو  . است
ی بس نیرومندتر کـه تنهـا       آنارشی و وحدت هر دو یکی هستند، نه وحدت امر یگانه، بل وحدت            : دارند

 قابلیتِ آمیزش به  . این کتابهای آرتو بیانگرِ چندگانگیِ آمیختگی هستند      . به امر چندگانه متصل است    
؛ اصـول   یابنـد  ای کـه خـدایان در آن راه نمـی          ماده.  صفرِ بی نهایت، همچون سطح همنواختی      مثابه

ها همچـون    های بودن و حالتمندی    ، جسم بسیط، و تولیدات ؛ شیوه      هارها، جوه  همچون نیروها، ذات  
کبـد  «(ها فراتر نروید،     و دست آخر اگر از اندام     .  و شمارگان  ها شدت های تولیدشده، ارتعاشات، نفس    

روده کـه کثافـت را از بـدن         . که موجب زردی پوست می شود، مغز که با سیفلیس شکنجه می شود            
باشید، و یا بـه قـشایی کـه سـیالن را            و اگر همچنان به ارگانیسم قفل شده        ) ]16[».بیرون می ریزد  

مسدود می کند و ما را به خود می بندد، به جهانمان بسته باشید، دستیابی به ایـن دنیـای آنارشـیِ                      
  .برجسته بسیار دشوار خواهد بود

اندام دشـمنِ آن    . ی مقابل اندام نیست     که بدن بدون اندام به هیچ وجه نقطه         دریافتیم قدم به ما قدم 
بدن بدون اندام نه در مقابل اندام بلکه در مقابل سازمان اندامها قـرار              . ، ارگانیسم است  دشمن. نیست

کند، امـا در   ای بر علیه اندامها را آغاز می درست است که آرتو مبارزه. گیرد که ارگانیسم نام دارد   می
بدن / ه اندام ندارد    نیازی ب / ماند    یکّه می / بدن بدن است    : عین حال آنچه او منظور دارد ارگانیسم است       

 بـدن بـدون انـدام در مقابـل     ]17[.ها دشمنان بـدن هـستند     ارگانیسم/ هرگز یک ارگانیسم نبوده است    
اش که بایـد ترکیـب و مـستقر شـوند،     »اندامهای راستین«اندامها نیست؛ برعکس، بدن بدون اندام و     

 نظام حکم خـدا، نظـام یـزدان   ، حکم خـدا . مخالف ارگانیسم هستند، مخالفِ سازمانِ ارگانیکِ اندامها   
سازمانِ انـدامها کـه ارگانیـسم نـام         . سازد  است که ارگانیسم را می     او، مشخصاً عملکردِ یک     شناختی

 اش مـی  پـاره پـاره  کنـد و     نمی تواند بدن بدون اندام را حمل کند، آن را تعقیب می             او دارد، چرا که  
 و ارگانیسم را به عنوان امر نخـستین برقـرار           تواند خودش را در مقام آغاز قرار دهد        کند، و ازینرو می   

                                                 
١٩ - plateau 
٢٠ - climax 
٢١ - Heliogabale 
٢٢ - Tarahumaras 
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 و قدرتـشان را  برنـد  این حکم خدا، این ارگانیسم چیزی است که پزشـکان از آن منفعـت مـی             . سازد
 ای بل چینه . ارگانیسم به هیچ وجه بدن نیست؛ بدن بدون اندام نیست         . کنند ی آن استوار می    برپایه

شدن، درزگیری آن به منظور اسـتخراج        ی انباشت، لخته   ه، پدید عبارتی یا به . ست بر بدن بدون اندام    
 گـر و سلـسله      سـلطه  های عملکردها، پیوندها، سازمان  ها،   کار مفید از بدن بدون اندام، تحمیل شکل       

مـا  . »من را ببند اگر خوش داری     «. ها بند و گازانبر هستند     چینه. های سازمان یافته   مراتبی، و تعالی  
هـا   کیست که من نیست، چراکه سوژه همانقـدر بـه چینـه           » ما« اما این    .شویم میبندی   مرتباً چینه 

بدن بدون اندام آن واقعیـتِ منجمـد   : اکنون پاسخ را در کف داریم. تعلق و بستگی دارد که ارگانیسم 
 ها کـه سـازنده      و عقب نشینی   ها ها، تاخوردگی  ها، لختگی  سازی ها، رسوب  نشینی است که در آن ته    
حکـم خـدا بـر بـدن بـدون انـدام       . ته داللتِ حامیِ سوژه ـ هستند رخ می دهنـد  ی ارگانیسم ـ و الب 

در . شود این بدن بدون اندام است که آن را متحمل می         . عمل می کند  شود و بر علیه آن       تحمیل می 
بـدن بـدون    . بدن بدون اندام است که اندامها وارد ارتباط با آرایشی می شوند که ارگانیسم نـام دارد                

آنهـا  ! آنها به نادرست من را تـا زده انـد  ! اند آنها من را به ارگانیسم تبدیل کرده   «: زند    می اندام فریاد 
 از آن یک ارگانیسم، یک      کَنَد و  اش برمی  ماندگاری حکم  خدا آن را از درون      » !بدن من را دزدیده اند    

دو قطـب   میـان   . شـود   مـی  بنـدی  این بدن بدون اندام است که چینـه       . سازد داللت، و یک سوژه می    
 که در آن عقب می نشیند و تـسلیم حکـم مـی شـود، و                 بندی یکی سطحی از چینه   . یابد نوسان می 

اگر بدن بدون انـدام یـک حـد         . شود دیگری سطح همنواختی که در آن بابِ آزمایشگری گشوده می         
است، اگر فرد همیشه در پی بدست آوردن آن است، به این خاطر است که در پس هر چینه، همواره                 

خیلی وقتها یک چینه، و نه فقط یک ارگانیـسم، الزم اسـت تـا حکـم خـدا                   . دیگری هست ای   ینهچ
پیکاری سخت و همیشگی میان سطح همنواختی، که بدن بدون اندام را آزاد مـی کنـد،                 . برقرار شود 

 کـه آن را مـسدود کـرده    بندی ، و سطوح چینهکند گذرد و آنها را خلع می  میها از میان تمام چینه   
  . ار به عقب نشینی می کندواد
  

ای بپردازیم که ما را به خود مـشغول کـرده انـد، بـه بیـان دیگـر،                    ی عمده  اجازه دهید به سه چینه    
سطح ارگانیـسم، دامِ    . شدن ارگانیسم، داللت، و سوژگانی   : کنند آنهایی که مستقیماً ما را محصور می      

زمان خواهید یافت، شما به یک ارگانیسم       شما سا .  و استیال  شدن  سوژگانی ی داللت و تفسیر، و نقطه    
شـما دال و    . بندی خواهید کرد، وگرنه تنها یـک فاسـد هـستید           تان را مفصل   بدل خواهید شد، بدن   

شـما  . ایـد  مدلول خواهید بود؛ تفسیرکننده و تفسیر شونده ـ در غیر این صورت تنهـا یـک منحـرف    
بـه یـک     کـه    24ی گفـتن   یک سـوژه  . شوید الصاق می ) واحد(ای خواهید بود که به جایگاه یک         سوژه
در . ؛ در غیر این صورت شما تنهـا یـک ولگـرد خواهیـد بـود               نشانده شده است   عقب 25ی گزاره  سوژه

را بـه عنـوان   )  بنـدی  تعداد مفـصل nیا  (زدایی مقابلِ چینه به مثابه یک کل، بدن بدون اندام مفصل     
نـه دال و نـه      (ی بر روی این سطح      ، آزمایشگری به مثابه عمل    کشد ویژگی سطح همنواختی پیش می    
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در حرکت بودن، حتی در یک مکان، از حرکت باز          ( در مقام یک جنبش      26گری و ایلیاتی !) تفسیرِ آن 
پوشـی از    ، و ایـن چـشم     بنـدی  ایـن مفـصل   ). شـدن  زدایـی  نایستادن، سفر بی حرکت، زدودنِ سوژه     

اش را مـشخص     انجـامِ هـر روزه    ی   توان سادگی آن را و انـدازه       چگونه می ارگانیسم به چه معناست؟     
 هـم   27کرد؟ چقدر احتیاط الزم است؟ باید هنرِ تجویز دارو را در نظر داشـت، چـرا کـه خطـرِ اُوردوز                    

شـما  . از یک سوهانِ ظریف استفاده کنیـد      . اینکار را با ضربات سنگین پتک انجام ندهید       . وجود دارد 
 ارگانیـسم   کردن و خلعِ   پیاده. ی مرگ ندارد   کنید که ارتباطی با رانه     یک خودویرانگریِ تازه ابداع می    

 کـه یـک   سـت  به این معنا نیست که خودتان را بکشید، بلکه به معنای گشودنِ بدن رو به اتـصاالتی               
هـا، مـسیرها و توزیـع        ها، سطوح و آستانه    پیوندی ، مدارها، هم  فرض دارند   کامل را پیش   بندی سرهم
در واقـع خلـعِ     . که توسط یک مسّاح سنجیده مـی شـوند        هایی    و قلمرو زدایی   ها ها، قلمرویابی  شدّت

داللـت بـه روح     . نیـست شـدن     دیگر یعنی داللـت و سـوژگانی       ی ارگانیسم دشوارتر از خلع دو چینه     
مـا  . توان از هیچ کدام خالصی یافـت       چسبیده است، همانطور که ارگانیسم به بدن؛ و به سادگی نمی          

 و به واقعیت    کشد  که گرد ما حفاظ می     شدن سوژگانی های توانیم خودمان را از محدودیت     چطور می 
کند رها سازیم؟ گسستنُ آگاهی از سوژه جهت تبدیل آن بـه یـک کـاوش،                 مان می  مسلط میخکوب 

مطمئننـاً گسـستن بـدن از       : گسستنِ ناخودآگاه از داللت و تفسیر جهت تبدیل آن به تولید واقعـی              
؛ اگـر   آید  ست که در هر سه مورد به کارمان می         هوشیاری هنری . ارگانیسم نیز همینقدر دشوار است    

رسد که فـرد خواهـان مـرگ اسـت، در گـریختن از داللـت و اسـتیال                    در خلعِ ارگانیسم لحظاتی می    
سنجد و اندازه    آرتو هر کلمه را می    . فرد خواهان دروغ، فریب، توهم و مرگ روانی می شود         ] سوژگی[

مـی دانـد   : مناسب و چه چیز برایش فاقد ارزش استداند که چه چیز برای او      می«آگاهی  : می گیرد 
تواند بدون خطر و با منفعت بپـذیرد، و کـدامیک بـرای تمـرینِ                که کدامین افکار و احساسات را می      

اش رفته است و تا کجـای آن         داند تا کجای بودن    ، خود می   و مهمتر از همه   . اش مضر هستند   آزادی
 و ناآمـاده  نیافتـه  فرو رفتن در امر نـاواقع، فریبنـده، سـاخت   هنوز نرفته یا حق آن را نداشته تا بدون          

 امکان دسترسـی بـه آن را   Ciguriکه آگاهی عادی به آن دسترسی ندارد اما    سطحی. . . پیش رود   
اما در وجود آدمی سطح دیگـری وجـود دارد، مـات و             . ، و همین راز شگرف شعر است      کند فراهم می 

افته است و آن چیـزی سـت کـه بنـا بـه شـرایطش همچـون                  بی شکل، جایی که آگاهی بدان راه نی       
گسترشی نامعلوم یا یک تهدید آگاهی را فراگرفته است و احساسات و ادراکات پرمخـاطره را نمایـان                  

مـن نیـز   . . . . ای هستند که بر آگاهی ناسالم اثـر مـی گذارنـد    شرمانه اینها آن خیاالت بی  . می سازد 
  ]18[».و به آنها باور داشته اماحساسات و ادراکات کاذب داشته ام 

 شما باید به حد کافی قسمتهایی از ارگانیسم را جهت اصالح حفظ کنید؛ همانطور که بایـد فـرآورده                  
را حفظ کنید، تا وقتی کـه شـرایط ایجـاب میکـرد، و امـور،                شدن   های کوچکی از داللت و سوژگانی     

 هـای  مـی بایـست بهـره   . خودشان بگردانیـد ها شما را واداشت، آنها را علیه نظامهای  افراد و موقعیت 
کوچکی از سوژگانیت را به مقدار الزم حفظ کنید تا شما را قادر به واکنش نسبت به واقعیت مـسلط                    
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  شتابزده شما هیچگاه به بدن بدون اندام و سطح همنواختی          زداییِ با چینه . ها  از چینه  28تقلید. نماید
در سـرآغاز بـا پـارادوکسِ آن بـدنهای تهـی شـده و               به همین دلیل است که ما       .  نخواهید رسید  اش

ای باشند   به جای آنکه در پی نقطه      آنها خود را از اندامهایشان تهی کردند       :کننده روبرو شدیم   افسرده
راههـای  . که در آن بتوانند صبورانه و قدم به قدم سازمانِ اندامها که ارگانیسم نام دارد را خلع کننـد                  

ممکـن اسـت شـخص در فـرآوریِ آن ناکـام            : ن بدون اندام وجود دارد    مختلفی برای سنبل کردن بد    
بماند، یا اینکه آن را کم و زیاد فرآوری کند، بدین ترتیب چیزی بر آن ساخته نشده است، شدت هـا                     

دلیلش این است که بدن بدون اندام همواره میان صفحاتی که           . اند  و یا مسدود شده    اند جاری نگشته 
اگـر آن را بـا کنـشی        . سازد در نوسان اسـت     ند و سطحی که آن را آزاد می        می کن  بندی آن را چینه  

 شوید، شما به جـای ترسـیم سـطح،          ها سخت آزاد کنید، اگر با بی احتیاطی موجب هدر رفتن چینه          
.  سیاه خواهید افتاد و یا به سمت فاجعه کشیده خواهید شـد            ی کشته خواهید شد، به قعر یک حفره      

یافته، مدلول، و مطیع بـاقی مانـدن ـ نـاگوارترین      ن ـ یا به عبارتی سازمان  باقی ماندشده بندی چینه
وار  ای دیوانه  ی فروپاشی   را به ورطه   ها اتفاقی که ممکن است بیافتد نیست؛ ناگوار آن است که چینه          

. طرز انجام آن چنین اسـت     . گرداند تر از هر زمانی به ما باز می        و کُشنده بکشانید، که آنها را سنگین      
ها  دهد را تجربه کرده، مناسبترین جایگاه      ود را بر یک چینه قرار دهید، فرصتهایی که به دست می           خ

های بالقوه ی قلمروزدایی را بیابید، خطوط ممکـنِ پـرواز را،             را بر روی آن را شناسایی کنید، جنبش       
هـا را   یوستار شدّتهای جاری را در گوشه و کنار ایجاد کرده، پ       پیوندی آنها را به تجربه بنشینید، هم     

 بـه . ی کـوچکی از زمـینِ تـازه تهیـه نماییـد            29نقشه/قطعه به قطعه آزمایش کنید و هر لحظه طرح        
شـود و   هاست که فرد موفق بـه آزادسـازی خطـوط پـرواز مـی           ای هوشمندانه با چینه    میانجی رابطه 

 بـدون انـدام مـی   های پیوسته برای بدن  منجر به عبور و گریز جریانهای درهم، و فراهم کردن شدت         
هـای داللتگـر و      ی کلـی در تـضاد بـا برنامـه         »30نمـودار «:  ، ادامـه دادن     آمیزی اتصال، درهم . گردد

 ]بنـدی اجتمـاعی   این صورت[ابتدا ببینید که    .  اجتماعی قرار داریم   بندیِ ما در یک صورت   . سوژگانی
 به سـمت    ها از چینه سپس  . بندی شده است   چطور برای ما و در ما، و در جایگاهی که هستیم چینه           

 را کـج    بنـدی  بتدریج راه سـرهم   . تری که در آن نگاه داشته شده ایم پایین بیائید          بندی عمیق  سرهم
تنها در اینجاست که بـدن بـدون انـدامْ          . کرده، موجب شویم به جانبی از سطح همنواختی گذر کند         

. هـا  ، و پیوستارِ شـدّت    ها نسیالپیوندیِ   ، هم ها اتصال میل : خود را آنگونه که هست آشکار می سازد       
آماده است که به وقتِ ضرورت با ماشـینهای جمعـی دیگـر     . اید شما ماشین کوچک خود را برساخته     

اینکه با پیـوت باشـد یـا چیزهـای          (دهد   کاستاندا فرایند طوالنی آزمایشگری را شرح می      . جفت شود 
ن سرخ پوست به او نیرو بخشید تـا         اجازه دهید به یاد آوریم که چگونه آ       ) : دیگر، فرق چندانی ندارد   

را پیـدا کنـد و بعـد بـه تـدریج      » هم پیمانـان «را بیابد، عملی که بسیار دشوار بود، سپس       » جایگاه«
قطعه خطوط آزمایشگری، حیوان شدن، مولکولی       به تفسیر را کنار بگذارد و جریان به جریان و قطعه         

، و یـک  سـطح ، لزوما یک جایگاهدام لزوماً یک تمام اینها برای بدن بدون ان. شدن و غیره را برسازد    
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 عناصر، چیزها، گیاهان، حیوانات، ابزارها، مـردم، قـدرت، و قطعـاتی از              بندی سرهم.( هستند جمعیت
 یا آنچه از من باقی می ماند بـر          31نیست، در عوض من   » من«تمام اینها؛ چرا که این بدنِ بدون اندامِ         
  .)نوردد ها را درمی آستانهآن است، تغییرناپذیر و متغیر در شکل، 

در حین خوانش کتاب کاستاندا، خواننده ممکن است به وجود دون ژوان هنـدی و خیلـی چیزهـای                   
 بـه  32در عوض بهتر است این کتابها را بیـشتر آثـاری تلفیقـی   . اما این اهمیتی ندارد. دیگر شک کند  

تجربـه اسـت تـا گـزارش        نـویسِ یـک      این کتاب بیشتر پیش   . شناختی حساب آوریم تا پژوهشی قوم    
. است» 34نجوال«و امر   » 33تونال«ی تمایز حیاتی امر      درباره» ی قدرت  افسانه«کتاب چهارم   . آشنایی

ارگانیسم است، و نیز تمام چیزهایی سـت        : گیرد تمام چیزهای ناهمخوان را دربرمی    نظر    به تونـال  امر
ی آن  نـال داللـت نیـز هـست؛ و همـه     ولی امـر تو   . که سازمان یافته اند یا در حال سازمان یافتن اند         

کند یا مدلول است، تمام آنچه مستعد تفسیر و تبیین است، و تمـام آنچـه    چیزی ست که داللت می   
 اسـت،   خودقابل یادآوری ست در قالب چیزی که چیز دیگر را به یاد می آورد؛ در نهایت، امر تونال                   

کوتاه آنکه ، امـر تونـال   . ختص آن استسوژه است، فردِ تاریخی، اجتماعی یا خصوصی و احساساتِ م  
سـازد کـه    احکـامی را مـی  « که خدا را و حکم خدا را شامل می شود تا جائی کـه  ست هر آن چیزی 

 بـا   ]19[».گفتن، او جهان را می سـازد       بنابراین از طریق سخن   . ی آنها درک میکند    جهان را بواسطه  
و به همان معنا همه چیز      . یز همه چیز است    ن امر نجوال چون  . اینحال امر تونال تنها یک جزیره است      

است، اما در شرایطی که بدن بدون اندام جایگزین ارگانیسم، و آزمایـشگری جـایگزین تفـسیر شـده                   
آنهـا،  هـای    سـیالنهای شـدّت، سـیالیت آنهـا، رشـته         . باشند و دیگر کاربردی برایشان قائـل نباشـند        

 مناسـب، ادراکـاتِ خُـرد،       بنـدیِ  ، مفـصلی  )بـاد (های تاثیراتِ آنهـا، پـیچش        پیوندی پیوستارها و هم  
، اینها جایگزینِ تـاریخ، امـر     ها شدن ، مولکول ها ها، حیوان شدن   شدن. شود چایگزینِ جهانِ سوژه می   

:  در واقع، امر تونال آنطور هم که به نظر مـی رسـد نـاهمخوان نیـست                 .شوند خصوصی و عمومی می   
، سـازمان ارگانیـسم، تفـسیرها و        شـود   را شـامل مـی      و آنچه با آنها در تناسب باشـد        ها تمامی چینه 

. کنـد   را خلـع مـی  ها چینهدر مقابل، امر نجوال    . شدن ، حرکتهای سوژگانی  پذیر تشریحات امر داللت  
دیگر . کند، این بدن بدون اندامی ست که برساخته شده است          دیگر این ارگانیسم نیست که عمل می      

 ای بـرای یـادآوری، و کلمـه    ی برای تفسیر، خاطرات کودکیهای اعمالی برای تشریح، خوابها و فانتزی 
و وقتـی   (هـا    ها و شدت   در عوض، رنگها و صداها هستند؛ شدن      . ای برای داللت کردن در کار نیست      

مادر « خواب است یا واقعیت؛ یا اینکه این         کنم سگ می شوید، نپرسید سگی که دارم آن را بازی می          
ای در کار نیست که حس کند، عمل کند         »خود«دیگر  ). اوتکلّی متف شماست یا چیزی به     » دوزخی

هـست کـه تـاثیرات و حرکـات تجربـی، و            » یک مـاتیِ تابـان، یـک مِـه زرد تاریـک           «یا به یاد آورد؛     
ی تخریـب ناگهـانی آن نیـست، بایـد در             مسئله مهم خلع امر تونـال بوسـیله        ]20[. سرعتهایی دارد 

برای بقا و دفع حمـالت امـر        . اش کنید  د، و پاک  اش کنی  اش دهید، کوچک   لحظات مشخصی، تقلیل  
                                                 

٣١ - moi 
٣٢ - syncretism 
٣٣ - the Tonal 
٣٤ The Nagual 
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بـدن بـدون    . کند  که جوانه زده است و امر تونال را تخریب می          نجوالی. نجوال، باید آن را حفظ کنید     
یـک  . کنـد   را خرد کرده، و به سرعت بسوی بـدنی از نیـستی حوالـه مـی                ها اندامی که تمامی چینه   

» .امر تونال بایـد بـه هـر قیمتـی حفـظ شـود             « : خودویرانگری  محض که تنها پیامدش مرگ است         
]21[   

ای   که چرا خطرات بسیاری در میان است و احتیاطهای ضروری          ایم ما هنوز به این سوال پاسخ نداده      
.  و بدن بدون اندام برقرار کنـیم       ها این کافی نیست که صرفاً تضادی انتزاعی میان چینه        . واجب است 

. شـده  زدایی   که در سطح همنواختیِ چینه     ها وجود داشته   ر چینه چرا که بدن بدون اندام همانطور د      
 یک بدن بدون انـدام  الواقع فی: ارگانیسم را یک چینه در نظر بگیرید   .  کامالً متفاوت  ای البته به شیوه  

اش می نامیم در تقابل است، اما همچنین یک بـدن   ها که ما ارگانیسم  وجود دارد که با سازمان اندام     
 اینکـه در هـر   :بافت سـرطانی . تعلق به ارگانیسم وجود دارد که به آن چینه وابسته است         بدون اندام م  

تواند سرطانی شود، آلوده شده، شـیوع یابـد و پیکربنـدی خـود را از                 لحظه و هر ثانیه یک سلول می      
بنـدیِ   قاعـده گردانـد یـا چینـه        دست بدهد و جا را تصرف کند؛ ارگانیسم موظف است که آن را بـه              

نه تنها برای بقای خودش، بل برای اینکه یک رهایی از ارگانیسم را ممکن سازد، ساخت                . کند دوباره
در اینجـا نیـز یـک       : ی داللت را در نظر بگیرید      چینه. بر سطح همنواختی  » دیگر«بدن بدون اندامی    

هـا   بافت سرطانی وجود دارد، در این لحظه از داللت، بدنِ رو به رشد مستبد، هر گونه گردش نـشانه                  
نیـز  » دیگـر «داللتگر بر بدن بـدون انـدامی    ی غیر  و ازین گذشته، از زایش نشانه . کند را مسدود می  
را در نظر بگیرید، که با ممانعت از هرگونـه          شدن    سوژگانی فرسای و یا بدن طاقت   . کند جلوگیری می 

 حتی اگـر صـورت    . کند نیافتنی می  ها، هرگونه آزادسازی را تقریباً دست      مانده میان سوژه   تمایزِ باقی 
  در ایـن صـورت      معین بندیِ  و یا یک ساز و برگ چینه        اجتماعی معینی را در نظر گیریم،      های بندی

توانـد   بندی را بخواهیم بررسی کنیم، باید بگوییم تمام آنها دارای بدن بدون اندامی هستند کـه مـی                 
ی میان   م قرار دهد، و وارد رابطه      را بفرساید، تکثیر کند، بپوشاند، و مورد تهاج        ی اجتماع  تمام عرصه 

، و حتـی بـدن بـدون    )تـورم (بدن بدون اندامِ پـول  . خشونت و رقابت، و نیز اتحاد و همبستگی گردد  
سـازی    حاصل آمیزش لختگـی و رسـوب       ها اگر چینه . اندامِ دولت، ارتش، کارخانه، شهر، حزب، و الخ       

 امکـانِ دور ریخـتنِ      هـا  ست کـه بـه آن      نیاز دارند رسوب سازی عظیمی       ها هستند، تمام آنچه چینه   
 ی مخصوص به خودش را در خـودش یـا در صـورت             را داده، تا غدّه   هایش   پیکربندی و مفصل بندی   

بـدنهای  . زاینـد  ها بدنهای بدون انـدام خودشـان را مـی          چینه.  یا ساز و برگی خاص ایجاد کند       بندی
ایـن  .  ترسناکِ سطحِ همنـواختی هـستند      خواه و فاشیست را، اینها کاریکاتورهای      بدون اندامِ تمامیت  

کافی نیست که تمایز قائل شویم میان بدنهای بدون اندام پُر ِ سطح همنواختی، و بدنهای بدون اندام                  
همچنین بدن بـدون انـدام      . زداییِ بسیار سخت   شده توسط چینه    تخریب های تهیِ باقیمانده بر چینه   

گفـت   آرتو می. بدن-ی سه مسئله . را شناسایی کنیم رو به تکثیر است ای که  سرطانیِ موجود در چینه   
 ما را احاطه مـی    » یک انبساط ناروشن و یا یک تهدید      «، سطحی دیگر هست که با       »سطح«بیرون از   

توانیم بدنی بدون اندام بـرای       چگونه می .  این یک مبارزه است و به قدر کفایت هم واضح نیست           .کند
اندامی سرطانی و فاشیست در درون ما شکل گیـرد، یـا            خودمان سر هم کنیم بدون آنکه بدن بدون         
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ی مختلف   توان این سه گونه    بدن بدون اندامِ تهیِ یک معتاد، پارانوئیاک، هیپوکوندریاک؟ چگونه می         
او : 35پایان حکم خدا  ی   ترکیب فوق العاده  . بدن را از هم تمیز داد؟ آرتو دائماً با این مسئله درگیر بود            

 "caca"، کـه بـه آن     ها کند، بدن جنگ و پول؛ او چینه       انیِ آمریکا آغاز می   با لعنت کردنِ بدن سرط    
 پیوتدهد، حتی اگر تنها       حقیقی را قرار می    سطحها   کند؛ او در مقابلِ چینه     گوید، را تقبیح می    می

. دقت نیز آگاه است    زدایی ناگهانی و بی    با اینحال او از خطرات چینه     .  تاراهومارا ی کوچک  باشد، چکّه 
آقـای عزیـز، در سـال       «. نامه به هیتلـر   .  با تمام این مسائل و جریانات ناشی از آن دائما گالویز بود            آرتو

 برلین، در یک بعد از ظهر که من با شما آشـنا شـدم، کمـی پـیش از آنکـه بـه                        آیدر در کافه    1932
 نقـشه تنهـا یـک   قدرت برسید، من انسدادهایی در یک مسیر را روی یک نقشه به شما نشان دادم که            

عملی از نیرو که در جهات مختلفـی کـه شـما بـه     . ، مسیرهای مسدودی بود علیه من  ی جغرافیا نبود  
! ام امـروز هیتلـر، مـن از آن انـسدادها کـه نـشانت دادم گذشـته                . من نشان دادید جای گرفته بودند     

ه این یـک    آقای عزیز، متوجه باشید ک    .  نامه برای شماست   ی ضمیمه. ها به گاز احتیاج دارند     پاریسی
ی جغرافـی نیـست،     آن نقشه که فقط یک نقشه      ]22[».دعوت است، مهمتر از همه یک هشدار است       

آنجایی که انسدادهای مـسیر، سـرحدات و گـاز را           . ی شدتِ بدن بدون اندام است      چیزی نظیر نقشه  
شـد،  حتی اگر آرتو در مورد خودش بـه موفقیـت نرسـیده با            . ها را  ها یا سیالن   موج. کنند تعیین می 

  . ی ما به نتیجه رسیده است  آن، چیزی برای همهمیانجی مسلّم است که به
شـما  . برخالف، کامالً معاصر است.  نیست36رونده مرغ واپس مرغ است، ولی تخم بدن بدون اندام تخم 

تخم مـرغْ   . کنید ، حمل می  تان تان، محیط اجتماعی همبسته    همیشه آن را همچون محیط اجتماعی     
همگرایـیِ  . شـدتِ صـفر همچـون اصـلِ تولیـد         . فضاست و نه امتـداد    .  محض است  اجتماعی از شدت  

شناسـی، تخـم مـرغِ بیولوژیـک و      شناسی و اسـطوره    بنیادینی میان علم و اسطوره وجود دارد، رویان       
ی این واقعیتِ شدید است، که این واقعیـت    دهنده تخم مرغ هموارد نشان   : تخم مرغ روانی یا کیهانی    

هـا، نقـل     ی شـیب   ست که چیزها و اندامها منحصراً بوسیله        نیست، بل جایی   37ارگذ شدید غیرتفاوت 
پـیش  «بدن بدون اندامْ    . تخم مرغ بدن بدون اندام است     . اند ، تمایز یافته  38ها و نواحی مجاورت    مکان

اگـر بـا دوران     . با آن همجوار است و دائماً در فراینـد برسـاختن خـویش اسـت              . ارگانیسم نیست » از
، بـل   رود خورده است، نه بدین معنی که فرد بالغ به کودک و کودک به مادر واپس مـی                کودکی گره   

 کـه قـسمتی از جفـت را بـا خـود همـراه دارد، از                39بدین معنی که کودک همچون دوقلـوی دُگـون        
گسـستِ همیـشگیِ او از      ای کـه     زدوده ی شـدید و چینـه      ، مـاده  گـسلد   می مادرصورتهای ارگانیکِ   
 بدن بدون اندام انسدادی در      .سازد آزمایشگریِ او را برمی   ی اکنونِ او،     و تجربه زند   گذشته را رقم می   

بلـوغ و   » پیش از «کودکِ  . ست ی کودکی  ی مقابلِ خاطره   دورن کودکی است، یک شدن است، نقطه      
هـا و     محضِ بلوغ، فرد بالغ و کودک، نقـشه ی تـراکم           گیِ هدور کودک  نیست، هم   » پیش از «یا مادرِ   

                                                 
٣٥ - To Be Done with the Judgment of God 
٣٦ regressive 
٣٧ - undifferentiated 
٣٨ - zones of proximity. 
٣٩ - Dogon  
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بـدن بـدون انـدام مشخـصاً ایـن          .  روی آن نقشه است    های یلیِ آنها، و انواع واریاسون    های تفض  شدت
. توانند باشند  در آن نیستند و نمی    ) بازنمایی ارگانیک (ی شدید است که نه والدین و نه کودک           نطفه

 کودک همچون هـم   : عاجز ماند    Weissmannست که فروید از فهمیدنش درباره ی         این آنچیزی 
 بـدن  یـک همـواره  . بنابراین بدن بدون اندام متعلق به من و شما نیست     . اش والدینایِ   ی نطفه  دوره
یـک انحطـاط اسـت، ولـی        ..  هـم نیـست    40فکنانـه  به همان اندازه که واپسگرانه نیست، بیرون      . است

اندامها خود را بر روی بدن بدون اندام توزیع می کننـد، آنهـم بـه                . انحطاطی همواره روزآمد و خالق    
شـوند؛ انـدامها دیگـر چیـزی بـیش از          مـی  41هـا موکـول     مستقل از شکل ارگانیسم؛ شـکل      یا شیوه

چـشم،  » یـک «معـده،   » یک«. ها نیستند  ها، سرحدات و شیب    شدتهایی که تولید می شوند، سیالن     
  نیـست، بلکـه بیـان      گـذار   یا غیرتفـاوت   نیافته تعیّن. ی نامعیّن فاقد چیزی نیست     ماده: دهان» یک«

مـسئله در اینجـا     . ی نامعیّن رسانای میل است     ماده.  ناب شدت، و تفاوت شدید است      ی تعیّنِ  کننده
. بدن بـدون انـدام دقیقـاً بـرعکس اسـت          .  و شکافته شده، و اندامهای بدون بدن نیست         بدن چندپاره 

  از یک وحدتِ از دست رفته، و نه بازگشت بـه امـر غیرتفـاوت               هایی اینجا نه اندامهایی به معنای تکه     
اینجـا توزیـع اصـول    . کدام از اینهـا در میـان نیـست    ، هیچپذیر ر نسبت با یک تمامیتِ تفاوت     د گذار

 ، داخـل یـک سـرهم       یـا چنـدگانگی    شان، در درون یک جمعیت     شدید اندامها، با مواد مثبت نامعین     
ی هـا  نطفـه . ، و مطابق با اتصاالت ماشینی که بـر بـدن بـدون انـدام سـوار هـستند وجـود دارد                     بندی

 از بـدن،    تـصویر ی بدن بدون اندام را بر حسب یک          شتباه روانکاوی در این است که پدیده      ا. لوگوس
 بیخـود شـده    خود در نتیجه تنها وجهِ از    . می فهمد ها   ها، و فانتزی   فکنی ، برون ها ی بازگشت  منزله به

جزئـی  آورد، و به سرعت تصویر خانواده، دوران کودکی و ابژه های             ی بدن بدون اندام را فراچنگ می      
فهمـد، نـه     ی تخم مرغ مـی     روانکاوی نه چیزی درباره   . کند ی سرتاسریِ شدّت می    را جایگزین نقشه  

  . ی محیط گیِ دائما خودسازنده دوره های نامعیّن و نه چیزی درباره ی هم ی ماده چیزی درباره
. کنـد  گری می  ورزد و با آن میل     بدن بدون اندام میل است؛ آن چیزی ست که شخص بدان میل می            

حتـی وقتـی کـه بـه     .  میل باشدماندگاریِ و نه تنها به این دلیل که سطح همنواختی یا میدان درون   
میل آن را تـا دور      .  سرطانی می افتد، هنوز میل است      ی ناگهانی، یا تکثیر چینه    زداییِ چینه ی ورطه

، میلِ پول، ارتش،    میل به نابودی خویشتن، یا میل به قدرت برای نابود کردن          : دستها امتداد می دهد   
 بدن بدون اندام    ی برساختنِ  هر گاه مسئله  . پلیس، و دولت، میلِ فاشیست، حتی فاشیسم میل است        

 ی ماده  ی ایدئولوژی که مسئله    این نه مسئله  . تحت این یا آن نسبت وجود دارد، میل هم وجود دارد          
به همین دلیل اسـت کـه       .  فیزیکی، زیست شناختی، روانی، یا کیهانی      ی  ماده ی  است، پدیده  ی ناب 
 با آن روبروست، دانستنِ ایـن اسـت کـه آیـا ابـزار انتخـاب را در                42ی که شیزوکاوی  ا ی مادی  مسئله

ایِ تهی، بدنهای    بدنهای شیشه : اختیار داریم و قادریم بدن بدون اندام را از همزادهایش متمایز کنیم           
 کاذب، که ایجـاد تمـایز در درون         های نه تقبیح میل  : آزمون میل . سرطانی، تمامیت خواه و فاشیست    
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 بـسیار سـخت اسـت، و آنچـه از           زداییِ ، یا متناسب با چینه    ای میل، میان آنچه از جنسِ تکثیر چینه      
از تمام آنچه فاشیـستی اسـت، حتـی در درون           پوشی   چشم ( ست جنسِ برساختنِ سطحِ همنواختی   

 همنواختی به واقع آن چیـزی نیـست         سطح.) وار  از امور مخرّب و دیوانه     شستن و نیز دست  . خودمان
. زنـد  چیزهایی هست که پـس مـی      . که توسط مجموع تمامی بدنهای بدون اندام برساخته شده باشد         

. افکنـد  کند، در مقام عملکردی از ماشین انتزاعی ای که آن را طرح مـی              بدن بدون اندام انتخاب می    
تواند بر سطح    ما باید آنچه را می    ) الخبدن مازوخیست، بدن تخدیر شده، و       (حتی در بدن بدون اندام      

توان سراغ   ی فاشیستی از مخدر را می      استفاده. تواند را از هم تشخیص دهیم      سوار شود، و آنچه نمی    
ی شدنی را سراغ گرفت که با سطح         یک استفاده توان   ی مخرّب از آن، اما آیا می       و یا استفاده  گرفت،  

ای از پارانویا می تواند تـا حـدّی شـدنی             آیا چنین استفاده   :همنواختی در انطباق باشد؟ حتی پارانویا     
ی تمامیتِ بدنهای بدون اندام، که همچون صفت حوهریِ یـک جـوهر تکـین                باشد؟ وقتی که مسئله   

خـواهیم   ، را مطرح کردیم، باید اینگونه فهمیده میشد که، به بیان دقیق، مـی             شود در نظر گرفته می   
ح عبارت از تمامیت بدنهای بدون اندامِ پُر اسـت کـه برگزیـده و               سط. آن را بر روی سطح سوار کنیم      

طبیعـت ِ ایـن     .) این تمامیتِ مثبت حاوی بدنهای سرطانی یا بدنهای تهـی نیـست           . (اند انتخاب شده 
تمامیت چیست؟ آیا صرفا منطقی است؟ یا اینکه باید بگوییم هر بدن بدون انـدام، بـر طبـق جـنس                     

های بدون اندام دیگر کـه مطـابق جـسن خودشـان              که با اثرات بدن    کند خودش، اثراتی را تولید می    
 ی مخدّر و یا فرد مازوخیست بدسـت مـی          اند؟ آیا آنچه مصرف کننده     همان یا قابل قیاس   اینهستند،  

 بدست آید؟ پس این هم شدنی ست که بـدون           سطح متفاوت در شرایط     ای آورند می تواند به شیوه    
های هِنری    همچون آزمایشگری  ور شویم  در آب پاک غوطه   . فاده کنیم استفاده از مخدّر، از مخدّر است     

تردیـد   میلر؟ و آیا مسئله بر سر مسیر جوهرهاست، پیوستار شدید تمامی بـدنهای بـدون انـدام؟ بـی            
هـا، و    گوییم این است که هویـتِ اثـرات، پیوسـتگی جـنس            تمام آنچه ما می   . همه چیز ممکن است   

 یـک ماشـین     ی تواند بر سطح همنواختی بدسـت آیـد تنهـا بوسـیله            تمامیت بدنهای بدون اندام می    
 کـه مـستعد جفـت شـدن بـا میـل        هایی بندی انتزاعی که مستعد پوشش و ابداع آن است، با سرهم 

، و اتـصاالت پیوسـته و ارتبـاط         کنند ها را به طور موثر هدایت می       هایی که میل   بندی هستند، سرهم 
 لحـاظ جـنس     در غیر اینصورت، بدنهای بدون اندامِ سـطح بـه          .کنند  خود را بیمه می    ی 43تراگذرنده

یابند؛ در حالی کـه       تقلیل می  ای برای مرزبندی   مانند و به وسیله    تفکیک شده و جدا از هم باقی می       
  . شده و سرطانی پیروز خواهند شد همزادهای تهی» سطح دیگر«در 
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