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دانـست کـه فرویـد نبـوغ          او مى  .گى از روى تخت روانکاوى بلند شد       با خست  *آذین  مردِ گرگ ان روز،   
 هـا   تـداعی ر کردن جاهاى خـالى بـا        پن، و    حقیقت و نادیده انگاشتن آ     از کنار تن   تند گذش  خاصی در 

یزى کـه   چداند، تنها     گرگها، و مقعدهاى این مساله نمى      ى یزى درباره چنست که فروید    دا  او مى  .دارد
توانـد کـافى     این نمـى  . این کافى نبود   .یستچم یک سگ     و دُ  فهمید این بود که یک سگ      فروید مى 

دانـست کـه ایـن     کنـد، امـا مـى      ه فروید او را خیلى زود درمان مى       دانست ک   مى آذین  مردِ گرگ  .باشد
، او فهمیـد کـه       نهایتاً .مه دارد لکلیر تا ابد ادا    نیست و رفتار او در کارهاى برونسویک، لکان،       مشکل او   



شتر ، نـامى بیـ    آذیـن   مـرد گـرگ    بـراى او قـرار دارد،        حقیقی و خاص  فروید در فرایند یافتن یک نام       
تخـاذ   نـوعى ا   چندگانگیِنى از یک     در درک آ   تکینیى   ترین درجه  این نام باال   ومناسب او تا خودش،     

 و غلط نویسى    خاص تغییر شکل خواهد داد     دانست که این نام تازه و حقیقتاً        او مى  .ها گرگ: کند    می
   . بازنویسی خواهد شد و خانوادگىدرىپون یک نام چ هموخواهد شد، 

ـ :  اوراقى کامال عملى     .اد تا اوراقى فوق العاده بنویسد     ادامه د کارش را   ،  به نوبه خودش  فروید،   ى  همقال
 .چرخـد   مـی سیکوز  پـ وروز و    تفاوت بین نِ   حول محور ، که   "اهگناخودآضمیر  "ى    او درباره  1915 لسا

ى  توانایی این را دارند که یک مقایـسه       گوید افراد هیستریک یا وسواسى کسانى هستند که          فروید مى 
ان یک زم  بى تردید، در     .انجام دهند غیره    شکاف و اختگى، و     یک ،نژوایک  جوراب و   یک  ى میان   کلّ

بـا   .ندیاب ن را از دست رفته مى     کنند و آ    را بصورت کلى دریافت مى     هژنها اب و به طور توامان است که آ      
 چنــدگانگیوســت را بــه عنــوان پشــود تــا  گــاه بــه یــک نوروتیــک تبــدیل نمــىچهیایــن اینحــال 

(multiplicity) ک ـ سوراخهاى سیاه بطـرزى اروتیـ      یاک  چک، شکافهاى کو  چها، نقطه هاى کو     روزنه
امـا    .دریافت کنـد  ک  ـها بطرزى اروتی    کوک چندگانگیون  چورد، یا جوراب را هم    نگ آ چفرابفهمد و   

او را  م کـه    ک انتظار داشته باشی   چ این حفره هاى کو    چندگانگیما باید از    "  :تواند سیکوتیک مى پفرد  
یسه و برابر دانـستن      مقا ]1[".زینى براى آلت زناله استفاده کند باز دارند         گ جای بعنواننها  آاز اینکه از    
د دیوانـه باشـید کـه تـراکم محـض           ن اشکالى ندارد، همیشه این اتفاق مى افتد، اما بایـ          ژجوراب با وا  

 این اکتشاف بالینى    .ویدگ یزى ست که فروید مى    چن  این آ :  مقایسه کنید    ها  نژ وا میدانها را با     کوک
     سیکوزپــ و (neurosis) زورو میــان نِــســبکاى از لحــاظ  تفــاوت کلــى: دهــد  مهمــى را نــشان مــى

(psychosis)  ممکـن   براى مثال، سالوادور دالى، در تـالش بـراى بازتولیـد هـذیانهایش،                .وجود دارد
شت سـر نگذاشـته     پـ ى اینها گفتمـان نوروتیـک را         او براى همه   . بر روى شاخ کرگدن راه برود        است
یـک رشـته از     بـا   ] بر اثر مریـضی   [پوست  ی    ها  و برآمدگی  ها  برابرسازی دانه مقایسه و    اما وقتى    .است

کنیم که جو عوض شده است و اکنون ما          کند، احساس مى   غاز مى دن را آ  گک کر چشاخهاى بسیار کو  
یـک  ایـن، در عـوض،      یا این هنوز مساله اى مربوط به مقایـسه اسـت؟            آ. ى هستیم گاه دیوان گیشپدر  

یـک،  ژدر سـطحى میکرولو   . شود  می یا به عبارتی  ،  دهد   را تغییر می    محض است که عناصر    چندگانگی
   .ک چهاى کو ها قضیب  و شاخ ."شوند مى"ک، شاخ چهاى کو مدگىبرآها و  دانه

هـاى   چنـدگانگی   ِگاه نـشده بـود، ایـن هنـر       ناخودآهنر   بزرگترین وجه متوجه    چتر به هی   یشپفروید  
 کـار   مـولی اندن اتحاد   ذیر بر روى بازگرد   پیش از اینکه او را دریابیم که بطورى خستگى نا         پمولکولى،  

ن، اختگـى   ژلـت رجولیـت، وا    در، آ پـ همچـون   ى  یشـنا آمى کند، و رجـوع مـى کنـد بـه موضـوعات              
(Castration)   با C   فـرد  نمو  تنهـا   ى   ف یک ریزوم، فروید همیشه به ریـشه       در شرف کش  (. . .  بزرگ

مقایـسه هـا و     گویـد کـه      مـى :  واقعا جالب است     1915ى   ى مقاله  ى تقلیل دهنده   رویه) .بازمى گردد 
  آنچه فـرد    ، درحالیکه تمام  یابند  مییزها انجام   چهاى   نوروتیک توسط بازنمایى  فرد    های  انطباق هویت 

ه چـ نآ" ) ."سـوراخ "ى   بـراى مثـال کلمـه     ( اسـت    کلمـات هـاى     رها کرده است بازنمایى    سیکوتیکپ
میـان   بقـت مطایزهاى تفکیک شده نیست، بـل       چ را تحمیل کرده است شباهت میان        سازی  جانشین

 بنـابراین وقتـى وحـدتى در درون    ).201ص  ("دننها به کار برده مى شـو   ى بیان آ   برا ست که   یکلمات



توان نوشت که نام هـا بـه کـاربرد            مى .وحدت و هویتى در کلمه وجود دارد      رد، دستکم   یز وجود ندا  چ
 یگـانگی  کننـد کـه     عمـل مـى    متعـارفی ون اسمهاى   چر، هم گماشته شده اند، به بیان دی     گشان   وسیع

یـزى بـیش از یـک حالـت     چتوانـد    نمـى  خـاص   نـامِ  .دنکن  تضمین می د را   نه ایجاد مى کن   تراکمى ک 
 در درون خـودش و مربـوط        شـده   از پیش اهلـی    چندگانگی باشد، که شامل     متعارفنهایت از اسم     بى

، در   ایـن .باشـد فرض شـده   (unique) انهگون امرى یچ که هماسته  ژن با یک هستى یا اب     ساختن آ 
واسـطه    ای که بی    چندگانگیبا  را   ت شدّ ون یک چ هم اصى نام خ   یزها هر دو، رابطه   چ کلمات و    جانب

اش را از دسـت     شـود و هویـت       یز متالشى مى  چ فروید، وقتى    نزد .اندازد   به خطر می   کند  دریافت می 
کلمـه   فروید روى    . بسازد تازهرداند یا یک هویت     گن هویت را باز    آنجاست تا آ   همچناندهد، کلمه    مى

مـا  با این کـار     یا  آ. سازدشود را برقرار     زها یافت نمى  یچکند که هویتى که دیگر در        طورى حساب مى  
عامـل  همـان   ،  اسـم داللـت     یعنـی  یک ماجراى متعاقـب،   های    نخستین جنبش دهیم بر    شهادت نمى 

بـا وحـدت    را  هـا    چنـدگانگی  مى کنـد و    گر  غیرداللت خاصگمراه مستبدى که خود را جایگزین نام        
  ؟ تعویض مى کندکه از دست رفته اش خوانده انده اى ژور ابمالل آ

سیکوتیک پـ باصطالح  یزود  پدر دومین ا   آذین  مرد گرگ  بطوریکه .ی چندانی نداریم    با گرگها فاصله  ما  
 کـشیک  اش وسـت بینـى  پهاى روى شـکاف ها و مسیر تغییر سـوراخها یـا    بر فراز دگرگونى مرتب  ش،  ا

را شـرح داد کـه      دانـسته اسـت، او رویـایى        ن را نوروتیک    ت، که فروید آ    نخس یزودپ در طول ا   .داد  می
ه کسى نسبت به این حقیقت نادان اسـت کـه   چ . داشته شش یا هفت گرگ بر روى درخت  ی    درباره
داند  اما فروید نمى  .  این را مى داند      ه اى چّ هر ب  . تنها فروید    کنند؟ ها بطور دسته اى مسافرت مى     گرگ

در ایـن   گـرگ  یا هفـت نج، شش، پتوانیم این حقیقت که  گونه مىچرسد ،  پ  مى بکاذ او با تردیدى     .
ى دیگرى   د، بنابراین روند تقلیل دهنده    ده وروز تشخیص مى   را نِ  رویا بوده اند را توضیح دهیم؟ او این       

یزها، بجـای اسـتنتاج کالمـی در سـطح بازنمـایی            چزاد در سطح بازنمایى      آ تداعی: را بکار مى بندد     
ـ            لهئکه مس تا وقتی  .کلمات ى از دسـت   هژى ما بازگرداندن وحدت و هویت شخص یـا بقـول معـروف اب

 عمـل   ایـن  .ى خواهند شد   ته شان چندگانگی در اینصورت گرگها از      .شود  رفته باشد، نتیجه همین می    
که تنها شش تا از آنها خـورده         ("بزغالهگرگ و هفت    "،  گیرد ى رویا با افسانه انجام مى     میزبا در هم آ   

یعنی بطـور تحـت اللفظـی       ی فروید هستیم؛     در اینجا شاهد خوش خیالی تقلیل دهنده      ما  ). ده اند ش
لقـا هـیچ   که مطها را بخود بگیرد  غالهکند تا شکل بز ای هستیم که گرگها را رها می     شاهد چندگانگی 

خـودِ  (هفتمین بزغاله   : شش گرگ   . هفت گرگ که تنها بچه بزغاله ها هستند       . دنربطی به ماجرا ندار   
 باشـد   اش را دیـده    ممکن است والـدین   : پنج گرگ   . در داخل ساعت قایم شده است     ) آذین  مرد گرگ 

ک پاهـای    وابسته است به باز شدن اروتیــ       Vکرده اند، و عدد رومی       که در ساعت پنج عشقبازی می     
 ی نخستین صـحنه : دو گرگ . ه باشندوالدین ممکن است سه بار عشقبازی کرد     : سه گرگ   . یک زن   

. اسـت دو سگ بوده    حتی شاید   ، یا   والدین   مربوط به  دیده باشد    ممکن است جفت شدنی که کودک     
او دُم اش را از : صفر گـرگ  . دانستیم  است، همانطور که از همان اول میگرگ همان پدر: یک گرگ  

د چه کسی را احمـق  فروی. دست داده است، او تنها یک اخته کننده نیست بلکه اخته شده نیز هست    
از دست فرویـد     شان را    دسته را نداشته اند که فرار کنند و         این شانس ها هیچگاه    گرگ! فرض کرده؟ 



از همان آغاز اینطور تصور شده است که حیوانات تنها به کار بازنمایی مقاربت جنـسی                : نجات دهند   
بـدیهی  . شـوند ی مقاربت جنسی میان والدین بازنمایی می   آیند، و یا بطور وارونه، بوسیله   والدین می 

 داند، صدای گرگ شدن    بیت گرگها و صدای خاموش آنها نمی      ست که فروید هیچ چیز درباره ی جذا       ا
(becoming-wolf) .   ،تـر اسـت      کودک رویا بین؛ این بسیار مطمئن      ،موشکافانهکشیک  کشیک گرگها

 یا والـدین را در   کودک است که سگها   و اینکه این واقعاً    کند  میکه بگوییم رویا یک واژگونی را تولید        
فروید تنها گرگ یا سگ ادیپی شده را می شناسـد، پـدر ـ گـرگ ِ     . حال عشقبازی مشاهده می کند

  .  روانکاو را را، سگِ در النه را، وق وقِشوندهاخته / اخته شده
 یـک گـرگ   دوسـت داری گـویم،   بـه او مـی  . دهـد  ی گرگها گوش می به یک برنامه درباره   دارد  فرانی  

گرگ باشی، تو همیشه هشت یا نه،        یکتوانی   ، چه احمقانه، تو نمی    دهد  پاسخ می ورانه  باشی؟ او مغر  
تـوانی   شش یا هفت گرگ باشی، بلکه می      برای خودت    نه اینکه در یک زمان    . هستیتا  شش یا هفت    

ی  در گـرگ شـدن، مـسئله      . یک گرگ در میان گرگهای دیگر باشی، همراه با پنج یا شش تای دیگر             
چگونه  : چندگانگی گرگ  یا   دسته است، و بخصوص موقعیت خود سوژه نسبت به          هتودمهم موقعیت   

 در پیوند است یا نیست، چقدر دورتر از آن مـی ایـستد، چگونـه بـه چنـدگانگی مـی                      دستهسوژه با   
یـک بیابـان    ": کنـد    ز تندی پاسخ اش رویایی را بازگو می       فرانی برای کاستن ا   . پیوندد یا نمی پیوندد   

 تـصوری پارانوئیـد از      ن بیابان هـستم، ایـ     دردهد که بگویم من      نیز هیچ معنایی نمی   در اینجا   . هست
بان است تنها به خاطر رنـگ سـرخ و          این یک بیا  . مسکونی نیست غیر تراژیک و    بیابانیبیابان است، و    

ای از زنبورهـا، سروصـدای       ن هـست، دسـته    جمعیتـی فـراوان در آ     . سایه اش  و آفتاب بی  اش،   آتشین
؛ امـا بـا آن       آن ی جمعیـت هـستم، در پیرامـون       مـن در لبـه    . ** Tuareg از   گروهـی تبال، یا   بازیکنان فو 

دانم که پیرامون تنها   می. پـا  یکیک دست یا  با   به آن وابسته ام،      ام  نقاط انتهایی همراهم، من با یکی از      
لـیکن  ، چراکه اگر خودم را به قلب ماجرا داخل کنم ممکن است بمیرمتوانم باشم،     ست که می   جایی

، خیلی دشوار    ن موقعیت ساده ای نیست    ای. افتد  اگر از جمعیت جدا شوم نیز درست همین اتفاق می         
ستند و حرکاتـشان   هـ پایـدار  همیشه در جنبـشی  موجودات چرا که این     است که در آن باقی بمانی،     

چرخنـد،  ها به سمت شمال می  آن. کند پیروی نمی ) ریتم(ست و از هیچ ضرباهنگی       غیرقابل پیشبینی 
ران هیچ فردی در این جمعیت در موقعیتی یکسان نسبت به دیگـ           . کنند و سریعاً به شرق گردش می     

طلبد،   در حد باال می    تنشیی اینها     همه  هستم؛ همیشگی در جنبشی    بنابراین من نیز  . ماند باقی نمی 
. سـت  رویای شیزوی خیلـی خـوبی        ".بخشد اما به من احساسی سخت توام با سرگیجه و خوشی می          

در لبـه بـودن،   : کامال بخشی از جمعیت بودن و در عین حال بیرون از آن بودن و از آن بیرون شدن             
  ]2[). "ام ام، من آن من این" گفت دیگر نخواهم(راه رفتن همچون ویرجینیا وولف 

گذرد، رگهای یک معتاد، ازدحـام،        تمام آنچه از روزنه های شیزو می       :ی جمعیت در ناخودآگاه      مسئله
 و جوشهای   ها  دانه سفیدی که از      پوستِ حکایتِاین  . فراوانی، جوشش، شدت ها، قبیله ها و طایفه ها        

روزنـه هـا پدیـدار مـی         که کج و کوله و کریـه از درون           ای  سوزد، و کله های سیاه کوتوله      چرکین می 
که مـی  ی جان رِی نیست  شوند ـ آیا این همان حکایت ساخته ت هر صبح تراشیده بایس میو شوند، 

 کنـد؟ و دربـاره ی        داخـل  (micromultiplicity)  چنـدگانگی  خردهی    وحشت را به پدیده    داند چطور 



رشـد  بچه هایی دارند در تمام روزنه هـایم         ":  چه؟ یک شیزو، دو شیزو، سه تا         "پوتی لی ات لی متوهّ"
نـی کـوچکی    آههای  نیست، در رگهایم است، میلهها  در روزنهدر مورد من، این قضیه " ـ  "کنند می

الکـل کـافور زده، در   خواهم آنها چیزی به من بدهنـد، جـز     نمی" ـ  "کنند دارند در رگهایم رشد می
از نقطه نگـاه ناخودآگـاه       فروید تالش کرد     ".کنند  می غیر اینصورت پستانها در تمام روزنه هایم رشد       

 یـک   دآگاه خـودش بنیـاداً    ی جمعیت نزدیک شود، ولی او به روشنی ندید، او ندید که ناخو             به پدیده 
.  یک فرد عوضی گرفت    با را   ها سنگین بود؛ او جمعیت   هم  بین بود و گوشش      او نزدیک . جمعیت است 

ی جمعیت را با صدای پـدر        آنها هلهله و همهمه   . رنددر عوض افراد شیزو چشمها و گوشهای تیزی دا        
یـک اسـتخوان یـا یـک        . تی استخوان و جمجمه داشـ      یکبار یونگ رویایی درباره   . گیرند عوضی نمی 

  است کـه رویـا داللـت بـر مـرگ           صرّاما فروید مُ  . ها چندگانه اند   استخوان. جمجمه هرگز تنها نیست   
دهد که چند جمجمه در کار بـود و نـه یکـی، لـیکن      یونگ متعجب شده و نشان می    ". کند  می کسی

  ]3[ ". . . فروید همچنان 
. ها، بچه ها، و میله هـا       پستان. های ریز  شکاف ها و کوک   ه های سیاه،    ای از روزنه ها، یا کلّ      چندگانگی

 . . . هـا و شـغال هـا       یک چندگانگی از گرگ   . Tuaregیک چندگانگی از زنبورها، بازیکنان فوتبال، یا        
ژه از آرایـش ناخوداگـاه رهنمـون         ما را بـه وضـعیتی ویـ        لیکن ،ی این چیزها تقلیل نایافتنی اند      همه
نخست، چیزی نقش بـدن     : لی که در این قضیه درگیرند را تعریف کنیم          دهید عوام باجازه  . سازند می
مـرد  در رویای . ر همان بیابان بوددر رویای مذکور این بدن پُ. کند ر ـ بدن بدون اندام ـ را بازی می  پُ

ـ     . ر همان درخت لخت است که گرگها بر روی آن نشسته اند           بدن پُ  آذین  گرگ ر بهمچنین این بـدن پُ
توانـد یـک    مـی . دو رواب همچون رویـه و سـطحی   شود، و جور شیده یا احاطه می  پوستی ست که پو   

هـر آینـه کـه کـسی        . تواند باشـد     می خانه یا بخشی از یک خانه باشد، هر تعداد از چیزها، هر چیزی            
سازد، بدنی تنها و در عین حال        اقعی، یک بدن بدون اندام را برمی      کند، یک عشقبازی و    عشقبازی می 

بدن بدون اندام یک بدن تهی نیست که از اندامها خالی شده باشد، بلکـه بـدنی                 . د دیگر  افرا همراه با 
) ی گرگهـا؟   گرگها، چشمهای گرگها، پوزه   ( آید   ست که بر روی آن هر چیزی که اندام به حساب می           

، بـه شـکل   (Brownian)***  ر حرکتـی براونـی  ی جمعیـت توزیـع شـده اسـت، د     مطابق با پدیـده 
اینکـه مخـالف     از   بنابراین بدن بدون اندام بـیش     . جمعیت است از  ر  بیابان پُ . کولیهای مول  چندگانگی

بدن . دهد  می ساختکه این سازمان یک ارگانیسم را        اندامها باشد مخالف سازمان اندامهاست تا جایی      
 رده نیست، بلکه برعکس، بدنی ست زنده و بس سرشار که ارگانیسم و سازمانِ             بدون اندام یک بدن مُ    

 پـر   بدن بـدون انـدامِ    . پوستمستعمرات  . کنند ها بر ساحل جست و خیز می       شپش. ا می ترکاند  رآن  
سل ندارد،  ی ناخودآگاه هیچ ربطی به تولید ن       مسئله. پُر شده است  ها    که توسط چندگانگی   بدنی است 

 جهـان گـستر   جمعیـتِ ک این امری ست مربوط به ی.  و جمعیت شدنشدن بل مربوط است به جمع  
دوسـت دارم   ". ر ِ زمین جمع شده است، نه یک تولیـد مثـل خـانوادگی ِ ارگانیـک                ی بدن پُ  که بر رو  

 مقبـول  امـروز، مـن فرزنـد        از. من از قبیله ام بازگشته ام     . . . و خاستگاهی نژادی بسازم    قبیله،مردم،  
ام از  هـر کـد   چراکـه    من هـستند،     مقبولی   و آنها هرکدام قبیله   .  کمتر پانزده قبیله ام، نه بیشتر و نه      

 مـی  کسانیی اینها،   بعد از همه   ".مده باشم ش از آن حالتی دوست دارم که در آنها به دنیا آ           آنها را بی  



، بـه ایـن عنـوان     افراد شیزوفرنیک هم یک مادر و یک پدر دارند، ندارند؟ ببخـشید، نـه         خب  گویند،  
هـا   نی پُـر کـه بـه چنـدگانگی        بـد . ده اند آنها تنها بیابانی دارند با قبایلی که در آن سکنی گزی          . ندارند

  . صل استمتّ
ـ یعنـی   .  هـا    آن عناصرها و    ماهیت این چندگانگی  . دهد این عامل دوم را به ما نشان می        از   .را زومری

ی خود بـا بقیـه را تغییـر          این است که هر عنصر پیوسته فاصله       رویای چندگانه ی   های عمده  شاخصه
 در پوسـت،    هـایی   ، عناصـر همچـون روزنـه      آذیـن   مـرد گـرگ   بینـی   روی  بر  . کند دهد و دیگر می    می

شـوند و   یرقصند و زیاد مـ  رهای کوچک در بافت شکافها، که می      شیاها، و     ی در روزنه  شکافهای کوچک 
به یکـدیگر   نیستند که ای گستردههای متغیّر کمیتهای  این فاصله. مشخص شده اند یابند،   کاهش می 

بـه  .  هـستند  "نسبت به هم بخـش ناپـذیر      "بارتی   بع ر، یا یر باشند؛ بلکه هرکدام بخش ناپذی     بخش پذ 
بـدون اینکـه    تواننـد    مـی ی بخـصوص بخـش پـذیر نیـستند، آنهـا ن            آنها تحت یک آستانه    بیان دیگر، 

اینجا آنها همچون صـدای ریـز     : ی زنبورها    دسته. افزایش یا کاهش یابند    نـد ن تغییر ک  تاًعناصرشان ماهی 
ی گـرگ بـا      خـانواده : یـا   . Tuaregی   شـوند، یـا دسـته      ر مـی  تبال با لباسهای راه راه ظاه     بازیکنان فو 

، که بر روی لبـه مـی   Mowgliتحت هدایت    ،   Deulhsی زنبورها متحد می شود بر علیه گروه          دسته
بله، کیپلینگ آوای گرگها و معنای لیبیدینال آن را فهمیـده بـود، خیلـی بهتـر از فرویـد؛ و در                     (دود  

 یو پروانه ها دنبال م    ] ی بی عسل  [ با داستانی در مورد زنبورها      داستان گرگ ها   آذین  مرد گرگ مورد  
یر معنای این فاصله های بخش ناپذ     ). رسیم می] های بی عسل  [شود، یعنی در واقع از گرگها به زنبور       

 و قسمت   دگرگونتوانند بدون اینکه عناصرشان ماهیتا تغییر کنند         یکه پیوسته تغییر می کنند و نم      
 اینگونـه از چنـدگانگی و روابـط میـان آنهـا نیـست؟               عناصرِ مفرطِی    مشخصهاین  آیا  شوند چیست؟   

ی سـرعتها و درجـات حـرارتِ دیگـر           بردارنـده یک سرعت یا یک درجه حرارت، کـه در          درست مثل   
موجـب  را  در ماهیـت    آنهـا تغییـری      هر کدام از     ودهد،   که بقیه را فرامی گیرد و پوشش می       نیست بل 

 متـشابه و یکـسان یـافتنی نیـست          محیطها در یک     این چندگانگی ) لمتریکا(صل موزون   ا. دنشو می
بلکه در جای دیگری مستقر است، در نیروهایی که در درون آنها در کارند، در پدیـده هـای فیزیکـی     

 بـه سـیالنهای     لزوماً درون برمی سازد، و      که آنها را از   دقیقا در لیبیدو،    و   ؛کنند  در آنها مسکن می   که  
 لیبیدینال را که در     "جریانهای"فروید خودش چندگانگی    . کند  می شان  غیّر تقسیم متمایزِ کیفی و مت   

کنـد کـه او    و ایـن او را آنقـدر شـگفت زده مـی    . دهـد  خیص مـی  تشدارند همزیستی  آذین  مرد گرگ 
و  [ در کار اسـت  (One) برای او، همیشه تقلیل به یکاما . گذارد به بحث میگاه را چندگانگی ناخودآ 

زیر مجموعه هایی از یک     همگی  سوراخهای کوچک،   و  شکافهای کوچک،    : ]گیرد  جه می اینچنین نتی 
وعه هـایی   ختگی نام دارد؛ گرگها به زیر مجم      که ا شوند   محسوب می شکاف بزرگ یا یک سوراخ اعلی       

کـه آنهـا او را در همـه جـا حاضـر             شوند که در همه جا حاضر است، یا این         یک پدر یکتا تبدیل می    از  
ی پـدرها و     همـه "ویـد، نهایتـا بایـد گفـت گرگهـا           گ ونسویک مـی  رنچنانکه روت مکس ب   آ( د  یابن می

ون من  ـخواهید بگوئید که ک    یعنی می "اندیشد که     می آذین  مرد گرگ ؛ اما   "های جهان هستند   پزشک
   )"یک گرگ نیست؟



گ یـک   گـر : ت فهمیده شـوند     ی اینها باید در شدّ     ، همه س این بود  کشد دقیقاً ع    آنچه باید انجام می   
شـود   یا از آن دور مـی     باید تا حدّی که به صفر نزدیک         به بیان دیگر، چندگانگی فوراً می     دسته است،   

 آذیـن   گـرگ صفر همان بـدن بـدون انـدامِ مـرد    .  استغیر قابل تجزیه  امریفهمیده شود، هر فاصله     
ای در    منفـی  ، بدین خاطر است که هیچ چیز      داند ی نفی نمی   اگر ضمیر ناخودآگاه چیزی درباره    . است

وجـه   دور از صفر در آن هـست، کـه بـه هـیچ            ه   یا ب  ناخوداگاه نیست، تنها حرکتی نامحدود به سمتِ      
چـرا کـه    " (گاه و نگهدارنده است      ایجابیتِ بدنِ پُر همچون یک تکیه     بیانگرِ فقدان نیست بلکه بیانگر      

دسـته  ،  مـی ریزنـد   یک شدت را طرح     گرگها  ). "یک جریان بر غیاب شدت داللت کند      الزم است که    
یک دندانپزشک به مـرد     .  را آذین  گرگهای شدّت بر روی بدن بدون اندامِ مرد          آستانه شدت را،    ای از 

اش به زودی تمام دنـدانهایش را از دسـت مـی             به خاطر خشونتِ گاز گرفتن    "که او    گفت   آذین  گگر
 پـوزه   ]4[. ه بـود   لثه اش نیز با جوشهای چرکین و سوراخهای کوچک آبلـه بـست             ضمن اینکه  ـ"دهد

دانه ای همچون نزدیـک شـدن بـه          مچون شدّتِ پائین، و لثه های چرک      ، دندان ه  باالهمچون شدّتِ   
ی معیّن، امـری بازنمایانـه یـا جـایگزین           ای در یک ناحیه    همچون درکِ آنیِ چندگانگی   گرگ،  . صفر  

ی   بقیـه  دارم گـرگ مـی شـوم، گرگـی میـان           کنم احساس می .  است احساس کردن نیست، بلکه یک    
کمکم کنیـد   : شنود   ر دلتنگی، تنها چیزی که فروید می      فریادی از س  . ی گرگها  ی دسته  گرگها، بر لبه  

ایـن مـسئله ای مربـوط بـه         ). یا برعکس، کمکم کنید تا در این شـدن ناکـام نمـانم            (که گرگ نشوم    
زنمـایی  سـت، و با   یـک گـرگ شـده ا      که  کند   به دنبال لحظه ای که شخص باور می       : بازنمایی نیست   

گرگ، و گرگها، شدت، سرعت، درجه حرارت، و فاصله هـای غیـر             .  نباشید شخص همچون یک گرگ   
چه کسی باور می کند     . (wolfing) دنرگییک حرکت دسته ای، یک گُ     .  متغیّر هستند  ی  هقابل تجزی 

این دو توسط دستگاهی ادیپی بـه       که ماشین مقعدی واجد هیچ رابطه ای با ماشینِ گرگی نیست، یا             
نیز بیـانگر   به این خاطر که در نهایت مقعد         انسانیِ پدر ؟     م توسط فیگور بسی   دیگر مربوط اند، آنه   یک

بـدون تغییـر در ماهیـت    اسـت کـه   فاصـله  یـک  نزدیک شدن به صـفرِ  جا  یک شدت است، و در این   
 آیـا کـودک، در  .  دسـته ای از گرگهـا  درسـت مثـل   از مغعـدها  میدانی. تجزیه شودعناصرش نمی تواند  

بـا پـوزه ات و بـا مقعـدت بـه            . می آید  چسبد؟ پوزه به مقعد فرود     یرامون، با مقعدش به گرگها نمی     پ
اشت کرد؛ پوزه   توان به این سادگی برد     ی گرگ نیست، نمی    پوزهیک  پوزه به هیچ وجه     . ها بپیوند گرگ

دهند که به چشم و گـرگ، مقعـد و گـرگ، تبـدیل گـشته اسـت،                   ای را شکل می    و گرگ چندگانگی  
   .   در میـان آسـتانه هـا       هـای دیگـر،    با چنـدگانگی  ، در سرعتهای دیگر،     ها  سایر فاصله چون عملکرد   هم

ایـن اسـت   :  انسان شدن، شدّتهای قلمروزدایی شـده  ناشدن، گرگ شدن،   گریز، قلمرو زدایی  خطوط  
یز امـا   ست که خطوط متمـا    اگرگ شدن یا به سوراخ بدل شدن قلمروزدایی شدنِ کسی           . چندگانگی

اختگـی،  .  گـرگ نیـست    تـر از یـک     یک سوراخ به هیچ وجـه منفـی       . کند هم پیچیده را دنبال می    در  
آگاه گفته شده کـه هـیچ فهمـی از            نا ست که توسط یک احمقِ     اینها حکایتی : سازی   فقدان، جانشین 

 از  هـایی   ذرّه هـر دو     گـرگ یـک سـوراخ اسـت، ایـن         . ه ندارد ها بعنوان ساختمان ناخودآگا    چندگانگی
 بعنـوان ، ای ذرّه  مسیر های، و تولیدات ذرّات،(particles) اتذرّهیچ چیز بجز و نه  اه هستند،   ناخوداگ

در حرکـت از    هـای شـدید و        ذرّهحتی این کافی نیست کـه بگـوئیم         . های مولکولی  عناصر چندگانگی 



. ذردگـ   اسـت کـه از آن مـی        ای  ذرّهی همـان      گذرند؛ یک سوراخ درست به انـدازه       ها می  میان سوراخ 
. تر از سرعت نـور در حرکتنـد        ذرّه ها سریع   نیستند بلکه    ذرّه ها ها غیابِ    گویند سوراخ  فیزیکدانان می 
  .ای در اینجا نیست های شتابان، هیچ اختگی واز، واژنمقعدهای در پر

  
ایـن نـام    . زنـد   لحظه ای بس مهم را رقم می       عنوان این   ابداعچراکه   . چندگانگی داستانبرگردیم به   

، برای رهـایی از دیالکتیـک       یگانه بوجود آمد  امر  چندگانه و   امر  ای رهایی از تضاد انتزاعیِ       بر بدرستی
محسوب کـردن   ها، برای کامیاب شدن در درک امر چندگانه در کیفیتی خالص، برای کنار گذاشتنِ               

یـا  تکه ای عددی از یک اتحاد یا تمامیتِ از دست رفته و یا عنصری ارگانیک از یک اتحاد            آن بعنوان   
بـدین  . ، و در عوض تفاوت گذاشتن میان گونه های مختلـف چنـدگانگی            بدست نیامده تمامیتِ هنوز   
دان و فیزیکـدان تمـایزی میـان چنـدگانگیِ محتـاط و چنـدگانگیِ                ای ریمنِ ریاضـی   ترتیب در کاره  

ها در   در نیروهایی که در آن     ی دوم چندگانگی منحصراً    گونه) متریکال(موزون  اصلِ  . (یابیم  میپیوسته  
 مقـدار های مربوط به     اسل تمایزی یافتیم میان چندگانگی    سپس در مینونگ و ر    ). کارند مستقر است  

های مربوط به فاصـله یـا مـسافت، کـه بـه امـر                ه وسیع و گسترده اند، و چندگانگی       ک پذیری  بخشو  
 یافتـه، و    توسـعه ی عـددی یـا      هـا  برگسون تمایزی هست میان چنـدگانگی     و در   . شدید نزدیک ترند  

شـویم میـان     کنیم وقتی که تمایز قائل می      ما تقریبا همین کار را می     . مستمرهای کیفی و     چندگانگی
ی هـا  هـا و چنـدگانگی   میان خـرده چنـدگانگی  . ی ریزوم وارها ی شاخه وار و چندگانگی ها چندگانگی

ذیر، تمامیـت   هایی که وسیع، بخش پذیر، و مولی هستند؛ کـه تکـسازپ            در یک سو، چندگانگی   . کالن
هـای لیبیـدینال،     و در سـوی دیگـر چنـدگانگی       . انـد   پذیر، و سازمان یافتنی اند؛ آگـاه و پـیش آگـاه           

ناخودآگاه، مولکولی، و شدید که تشکیل شده اند از اجزایی که بدون تغییر در ماهیتشان بخش پذیر                 
ه خود را   همیشه پیوست د و   نکن  دیگر تغییر نمی   ورود یک چندگانگیِ  نیستند، و فاصله هایی که بدون       

 از درون   کنند، همانطور که پس یا پیش از یـک آسـتانه           سازند و منحل می    در ضمنِ ارتباطاتشان می   
ن فاصـله هـا هـستند؛        هستند؛ و روابطـشا    ذرّه ها  نوع دوم    عناصر این چندگانگیِ  . گذرند    می یکدیگر

  .  در شدتونی هستند؛ و کمیّتهایشان شدتها هستند، تفاوتهاییجنبشهایشان برا
گاهی با هـم     از چندگانگی که      کانِتی میان دو گونه   الیاس  . ریزد  این تنها ساختمانی منطقی را پی می      

و ) "یجمعیتـ " (تـوده ای   هـای   چنـدگانگی : شود    آمیزند تمایز قائل می     متضادند اما گاهی در هم می     
، برد  تی بکار می  ه کانِ ، در معنایی ک   (mass) های یک توده    از جمله مشخصه   . دسته ای  های  چندگانگی

پذیر بودن مجموعـه همچـون یـک         اجتماعتمرکز،  ،  برابری اعضا   پذیری و    کمّیت زیاد، بخش  توان    می
و از  .  را نـام بـرد     ها ، و انتشار نشانه   یابییا قلمرو   گی    سازمان قلمرو واره  سلسله مراتب یک طرفه،     کل،  

فواصـل  ود و انـدک، پراکنـدگی،     تعـداد محـد   عبارت اسـت از      (pack)های یک دسته     جمله مشخصه 
هـا، نـاممکن بـودن        مانده ها یا تقـاطع      پسها همچون     نابرابری کیفی،   های  دگردیسیناپایدار و متغیّر،    

در مـسیرها، خطـوط     یـک تغییرپـذیریِ براونـی        یا سلـسله مراتبـی شـدن پایـدار،           یابی امیتیک تم 
هیچ نوع برابری و هـیچ گونـه ای         توده ها   بر خالف   تردید    بی ]5[ .ها  ذرّهو فرافکنی   شدن،    قلمروزدایی

یـا بانـد حرکـت بـه        رهبر یک دسـته     . دسته ها نیست، بلکه آنها از نوعی دیگرند       از سلسله مراتب در     



درحالیکه رهبر یک توده یـا گـروه بـر          و باید بر روی هر چیز شرط بندی کند،          کند،    حرکت بازی می  
توسـط یـک    دسته، حتی بر روی خاک خـودش،        . گذارد  کند و تاکید می     منافع گذشته حساب باز می    

و توسـط آن   ای از خـود آن اسـت،          شدن ساخت یافته اسـت کـه مولفـه         یی یا یک قلمروزدا   گریزخط  
آنهـا را قطعـه     کنند تا     درحالیکه توده ها تنها این خطوط را درست می        یابد،    ارزش مثبت و باالیی می    

  یـک نویـسد کـه در   تی میکانِ.  را عالوه کنندی منفی نها یک نشانهسازند، مسدود کنند، و به آ  قطعه  
؛ )هـا در هنگـام شـکار      برای مثـال، گـرگ    (یک از اعضا تنها هستند حتی در حضور دیگران           هردسته  

در جریـان  ". کنند هر کدام به فکر خودشان هـستند        در همان زمانی که در باند مشارکت می       ] یعنی[
ی دسـته خواهـد        خودش را هر چه بیشتر در لبه       اوها و هیاهوها،      در رقص تغییر صورت فلکی دسته،     

باز هم در یـک لبـه؛ در لبـه و        و  است در مرکز آن باشد، و سپس ناگهان در پس از آن،             ممکن  . یافت
زند، هـر کـسی یـک همـسایه در سـمت              رد آتش حلقه می   وقتی دسته بر گِ   . دوباره بازگشت به مرکز   

عریـان رو بـه سـوی بیابـان     اش  ؛ پـشت ولی نه کسی در پشت سرش اش خواهد داشت،      راست و چپ  
یـک  در پیرامون بودن، نگـه داشـتن بـا    یعنی شناسیم،  این را بعنوان وضعیت شیزو می      ما   ]6[".است

 یک  انطباق هویت ، با تمامی    ی توده ای    که مخالف است با وضعیت پارانوئید سوژه      . . . دست یا یک پا     
 محفوظ جاسازی شدن در تـوده، نزدیـک شـدن بـه             بطورفرد با گروه، گروه با رهبر، و رهبر با گروه؛           

نچنانکه برای مثال کونراد    آ(چرا تظاهر کنیم    . هیچگاه در لبه نبودن مگر در حین انجام وظیفه        مرکز،  
نـسبت بـه    تری است     جایگاه تکاملی ابتدایی  گر    نمایان آنها    همراهیی    باندها و گونه  که  ) کند  لورنز می 

جزء به جـزء مثالهـای      ها وجود دارد، بلکه       اینجا نه تنها باند انسان    ؟  زناشوییجوامع  جوامع گروهی یا    
که در آن بـه      "اجتماع پذیری "وت دارد با    تفا "زندگی جامعه رده باال   " : توان یافت   را می تری    خالص

 رده بـاال دارنـد      ی  تصویری رشک برانگیز و نادرست از فرد جامعـه        افراد اجتماعی    .تریم    دسته نزدیک 
هـای    هـا و طـرح      جاه طلبی ، روابط نیرو،    اند   آن نا آگاه   اع جامعه رده باال و سلسله مراتب      از اوض چراکه  

حتـی  . و همزمـان نیـستند  محـدوده   ده باال بـا روابـط اجتمـاع هرگـز هـم     روابط جامعه ر . بسیار ویژه 
هـا هـستند و از        چنـدگانگی  ی خـرده    ویـژه  ) از آنهـا دارد    بانـدی هر   ((mannerism) "ها  اطوارگرایی"
   .متمایزند وارها و عادات اجتماعیاط

هـای    هـا، ماشـین     ی چنـدگانگی    بهرحال مسئله بر سر برقراری یک تضاد دوآلیـستی میـان دو گونـه             
اگر اینطور باشد این هیچ ارجحیتی نسبت به دوآلیسم میان امر           های مولی نیست؛      مولکولی و ماشین  

  بنـدی  سـرهم ها وجـود دارد کـه یـک     نگیهایی از چندگا تنها چندگانگی. واحد و امر چندگانه ندارد

(assemblage)    دسته ها در توده    : ود  ش   بکار گرفته می   بندی سرهمو در همان    دهد،    واحد را شکل می
را نـشان   حالتی شـاخه ای     و ریزوم   درختان دارای خطوط ریزومی هستند،      . ها و توده ها در دسته ها      

؟ شوندپیکر تولید     سیکلوترون غول یک  یچ چیز جز    توانند توسط ه     دیوانه می  های  ذرّهچگونه  . دهد  می
 کجـا بجـز در    ی قلمروزدایی تعیین پذیر باشند؟        توانند خارج از چرخه     خطوط قلمروزدایی چگونه می   

شروع به  تواند    یک جویبار باریک از شدتی تازه می      تغییر فاحش در این فضاها،      در  و  ی عریض،   هافضا
؟ حیوان شدن، مولکـول شـدن،     انجام داد  را نباید ه کاری   چبرای تولید یک صدای تازه       کند؟   سیالن

 (hyperconcentration) سـازی   غلیظتمام اینها شامل یک انبساط مولی هستند، حاد       انسان شدن،     نا



عظـیم از  جدا کردن بنای یک ماشین بوروکراتیک پارانوئیـد  در کافکا،   . انسان، یا تدارک راه برای آنها     
مـرد  در مـورد  . غیـرممکن اسـت    یا سوسـک شـدن  وی سگ شدنهای کوچک شیز چیدمان ماشین

هـای    وسـواس دینـی  سازمان نظامی و گرگ شدنِ رویای او ازغیرممکن است جدا کردن  ،  آذین  گرگ
در اینجا دو چندگانگی یـا  . استسگ یک  یک مرد نظامی ؛نظامی یک گرگ استیک مرد   . فکری او 

 کلیـت را تولیـد و تخریـب          هست کـه    ماشینی یبند سرهم تنها و تنها یک   دو ماشین در کار نیست؛      
ی   روانکـاوی در مـورد همـه       ".عقـده "اند بـا     که مطابق ها      گزارهمجموعه ای از    کند، به بیان دیگر،       می

شنود و نـه   چون نه چیزی می،  که بگویداینها چه دارد که بگوید؟ ادیپ، هیچ چیزی بجز ادیپ ندارد    
هـای     کرده اسـت، تـوده هـا و دسـته هـا را، ماشـین               همه چیز را لوث   . دهد  به حرف کسی گوش می    

 در اپیــزود آذیــن  گــرگمــردبــه رویــای دوم . هــا را انــواع متنــوع چنــدگانگیمولکــولی و مــولی را، 
؛ ی خالی در سمت چپ       بسته، یک قفسه   ی در یک دیوار بهمراه  در خیابان،   :  بپردازیم   اش  پسیکوتیک

خواهـد   مـی رسد  اف کوچک از زخم که بنظر می      و یک زن گنده با یک شک      در مقابل قفسه یک بیمار      
حتـی برونـسویک    . ورنـد آ  بـه سـمت در یـورش مـی         اگرگهگرد دیوار را احاطه کند؛ در پشت دیوار،         

بیند که اینبار گرگها      یابد، اما می    میبازهرچند او خودش را در زن گنده        : تواند کار را خراب کند        نمی
.  را مصادره کـرده انـد      آذین  گرگسه را خالی و دارایی مرد        که قف  ای  ی انقالبی   تودهبلشویکها هستند،   

امـا  . ، به سوی ماشین اجتمـاعی در مقیاسـی بـزرگ پیـشروی کـرده انـد                گرگها، در وضعیتی نیمه پایدار    
ی اینهـا   همـه : تر گفته است  بجز آنچه فروید پیشی این نکات بگوید ـ   روانکاوی هیچ ندارد تا درباره

است، ولـی  رهبران حزب لیبرال در روسیه یکی از ) بابا(دانید، او  نجایی که می آتا (گردد  به بابا بازمی  
احـساس گنـاه بیمـار را       "نچه الزم است گفته شود این است که انقالب          این سخت مهم است؛ تمام آ     

هـیچ ربطـی بـه        لیبیـدو  هـای   نیروگـذاری ضدّ   و   ها  اندیشید که نیروگذاری    شما می  ."آرام کرده است  
  .ه های میل نداشته استو ذرّهای دسته ای، نشانه های جمعی،   ای، جنبشضات تودهتعرّ

و  نسبت دهـیم،  آگاه  نیمای را به امر  های توده  های مولی و ماشین     چندگانگیبنابراین کافی نیست که     
اینها  بندی هر دوی    سرهمچراکه  . نوعی دیگر از ماشین یا چندگانگی را به ناخودآگاه اختصاص دهیم          

وضـعیت دومـی را مـشخص       ای کـه در آن اولـی          طریقهدهد،    گاه را تشکیل می   قلیم ناخودآ که ا است  
لیبیـدو  : گردد    به آنها بازمی  رود یا     ، یا از آنها طفره می     کند  و دومی راه را برای اولی هموار می       کند    می

 یک  یک ماشین اجتماعی یاچراکه ـ  داردو همزمان هر چیزی را تحت نظر . گیرد همه چیز را فرامی
ه را یـ اش بـه تجز  نـه تنهـا گـرایش     سـت کـه       گـاه مولکـولی   دارای یـک ناخودآ   یافتـه     ی سـازمان    توده

کنـد؛    گذاری می   عالمتاش را نیز       عملکرد و سازمان واقعی     های رایج   مولفهکند بلکه     گذاری می   عالمت
شبیه نیست   ایِ خودش است که لزوماً      ای در یک توده دارای ناخودآگاه دسته         هر تحرّک فردی   چراکه

هـا   توده ، یک فرد یا یک تودهگاهِچراکه در ناخودآ؛  که فرد بدان متعلق است   ای   توده های آن   به دسته 
 کـسی چـه     داشـتنِ دوست  . ی دیگر یا یک فرد دیگر جریان خواهد داشت          هایی از یک دسته     و دسته 

ست، بیرون کشیدن از یک توده ا  ربودن آن فرد    بیرون کشیدن و    این همیشه به معنای     معنایی دارد؟   
حاال چه این بیرون کشیدن از خـانواده باشـد   . ـ که در آن شرکت دارداو از گروهی ـ هرقدر کوچک   

هـایی کـه او در خـودش کـار      چنـدگانگی ی خـودِ آن فـرد،    سپس یـافتن دسـته  چه از چیزی دیگر؛  



ـ      . توانند متعلق به ماهیتی یکسر متفاوت باشند        گذارد که می    می تزریـق  ه خـودم،    پیونـد دادن آنهـا ب
زدایـی    شخـصیت سـت از      هر عشق تمرینی  .  ها  های چندگانگی   آنها به درون خودم ، چندگانگی     کردن  

(depersonalization)    ی   اندامی که هنوز شکل نگرفته است، و در بـاالترین نقطـه   بر روی بدن بدون
 کوچـک خـود را دریافـت         یا نام  خانوادگیو نام   ،  نامیده شود تواند    ست که فرد می     زدایی   شخصیتاین  

کـه متعلـق بـه او        هـایی   دریافـت آنـیِ چنـدگانگی     شدیدترین تمیزیافتگی را بدست آورد در       و  کند،  
 که با صـدای     انپسراز  ای    دسته روی یک صورت،     ها  هدسته ای از لکّ   . هستند، یا او متعلق به آنهاست     

رگ در گلـوی کـسی،      یـک گلّـه گـ      از دختران در صدای کارلوس،       پیوستیگویند،    یک زن سخن می   
هـای   ما هر کدام در خودمـان بـدن  . چشمدر  یا  دهان،  در یک    از مقعدها در یک مقعد،       ای  چندگانگی

ی از دختران با شمار، سازمان، رمزگـان، و سلـسله           آلبرتین آهسته از گروه   . کنیم   می وربسیاری را مر  
دود نه تنها توسط یـک      ی مح   ؛ و این گروه یا توده     شود   بیرون کشیده می   مراتب مخصوص به خودش،   

 آنجا کـه او را  راوی داستان،های خودش را دارد که    بلکه آلبرتین چندگانگی  ناخودآگاه پوشانده شده،    
انتهـای  تـا اینکـه   کنـد ـ    هـایش کـشف مـی    اش و در دروغ آنها را بر روی بـدن  ،کند از گروه جدا می

  . گرداند شان او را به امر دیده ناشدنی بازمی عشق
هـای    هـا و گـروه      تـوده سـت کـه       مه اینکه نبایست اینطور پنداشته شـود کـه ایـن کـافی            مهمتر از ه  

شخص در خـود    هایی که     مجموعه متعلق است یا در آن شرکت دارد را از           ای که شخص بدان     خارجی
 ،نـسبی تمایزی که بایست برقرار شود نه میان خارج و داخل، کـه همـواره       . پوشانده است تمیز دهیم   

و در  زیـستی       که بـا هـم هـم       ست  های مختلف چندگانگی    گونهمیان  پذیرند، بلکه     شتدر تغییر، و برگ   
ها، موتورها، و ارکـانی کـه    دنده ها، چرخ ماشیندهند ـ   ، و مکانشان را تغییر میکنند یکدیگر نفوذ می

 هـستند   هـا   گـزاره دهند که مولّـد       شوند، و اقالمی را شکل می       ی معیّن بکار انداخته می      در یک لحظه  
 ماشـین اجتمـاعی     پـذیر اسـت از یـک      نـزد کافکـا، فلیـسه تفکیـک نا         ).یا هر چیز   ("دوستت دارم ":

هـای پـارلوگراف؛      ین از ماشـ   کنـد،   ای از یک بنگاه که آنها را تولید مـی            همچون نماینده  بخصوص و ،  
تجـارت و   شـیدای   تواند متعلق نباشد به آن سازمان در نظر کافکا، در نظـر مـردی کـه                   چگونه او می  

مـسیر او را بـه   دندانهای فلیسه، دندانهای بزرگ گوشـتخوار او،   ست؟ ولی در همان زمان،        روکراسیبو
. . . یک شـغال ـ شـدن    های مولکولیِ یک سگ ـ شدن،   کند، به چندگانگی خطوط دیگری روانه می

 که به   اند، و آنهایی    های اجتماعی مدرنی که به او متعلق        ی ماشین   فلیسه تفکیک ناپذیر است از نشانه     
و از شـدنِ عظـیم و       هـای مولکـولیِ کوچـک،         ها، ماشین   هو از ذرّ  ،  )ها   البته نه همان   (اند    کافکا متعلق 

  . دارد به سفر وامیدستگاه نوشتاری منحرفش از طریق نیز را ) فلیسه(و او کند  سفری که کافکا می
.  ـ تولیدگر وجود دارد ای ارهگزیِ  ماشینهای بندی ای وجود ندارد، بلکه تنها سرهم ی فردی هیچ گزاره

  . در شـخص   سـت   ناخودآگـاهی . ی اساساً امری لیبیدینال و ناخودآگاه است      بند  گوئیم که سرهم    ما می 
 : هـستند ) هـا  یـا چنـدگانگی  (هـای مختلفـی از عناصـر       دارای گونه ها    بندی  هم  خواهیم نوشت که سر   
بـا  هـای مولکـولی       نییافتـه؛ ماشـ     مانهای مولیِ ساز    ماشینهای مکانیکی، ماشین  انسانی، اجتماعی، و    

های ادیپـی وجـود دارنـد، آنهـم بـه       بله، مسلماً گزاره(دستگاههای ادیپی انسان ـ شدن؛   هایی از نا هذرّ
بعـدتر بـه ایـن مـسئله        مـا   . ها و عملکردهای گوناگون     ، با جنبه  ی ادیپ ضدّهای    و دستگاه ؛  )تعداد زیاد 



تـوان از     ینهای مجـزا سـخن گفـت، بلکـه تنهـا مـی            ز ماشـ  تـوان ا    دیگر حتی نمـی   . خواهیم پرداخت 
بندی ماشینی واحد را شکل       ی معیّن یک سرهم     در هر لحظه   گفت که    ای  های درهم تنیده    چندگانگی

ای از این گونـه قـرار گرفتـه ایـم، و          بندی  هر یک از ما در سرهم     . صورت لیبیدو را    فیگور بی دهند،    می
هـای ایـن      گـوئیم، در واقـع داریـم گـزاره          ان سـخن مـی     خودمـ  با نـام  که داریم   بریم    وقتی گمان می  

 وئیم کـه گـ   نـام خودمـان سـخن مـی    بـا یا بهتر است بگوئیم وقتـی  . کنیم بندی را بازتولید می     هم  سر
 . مجـانین  همچون سـخن  ، واقعاًهای نامانوسی هم باید باشند    و چه گزاره   .های آن را تولید کنیم      گزاره

یـک ماشـین    : آذین هم صحبت کنـیم        توانیم از مرد گرگ     صورت می از کافکا نام بردیم، اما به همان        
ایِ مقعـدی،    دستهیک ماشینِ؛ دهد وام با وسواس نسبت میکه فروید آن را به نِوروزِ تدینی ـ نظامی  

نـسبت  که فروید آن را به شخصیت هیستریک         مقعدی،   شدنِ] یا زنبور ، یا پروانه    [گرگ  یک ماشینِ   
، کنـد   ایـن جریـان معرفـی مـی    یموتور انحـصار ، که فروید آن را بعنوان ؛ یک دستگاه ادیپی  دهد  می

خواهر، زنای شیزو، زنا با  ادیپ ـ  ضدّ؛ و یک دستگاه ی که باید آن را در همه جا یافتحرکت موتور بی
تمـام آن   ؟ ـ گرایـی  ؛ و شـهوت مقعـدی، همـجــنس   "تـر  ی پست مردمانی در مرتبه"شقبازی با یا ع

. نگـرد   مـی لو مبـدّ ، (regression) سیر قهقرایی ادیپی، جانشین آنها همچون چیزهایی که فروید به
او اصال تصور این را هم ندارد کـه یـک           . فهمد  بیند و نه چیزی می      در حقیقت، فروید نه چیزی را می      

هـای    و تمـام عـشقبازی    انـدازد،     آالتی که بـه کـار مـی         لیبیدینال چیست، با تمام ماشین    بندی    سرهم
  . چندگانه اش

، را بـه  "هـا  ها و عـرب   شغال" کافکا،    برای مثال، داستان  . ادیپی وجود دارند  های    مسلماً در اینجا گزاره   
چیـزی را   توانید چنین خوانشی را بدست دهیـد،          همیشه می : از این راه خوانش کرد      توان    راحتی می 

هـا بـه     عـرب . نباشدتان    چیز حالی   دهد، حتی اگر هیچ     همیشه هم جواب می   بازید،    هم در این راه نمی    
 تمام و کمـالی از اختگـی        داستانِدو    ها به مادر؛ و میان این       شوند و شغال    روشنی به پدر ربط داده می     

هـا    شود که عـرب     ها هم می    اما خیلی وقت  . شوند   فرسوده بازنمایی می   های  برشوجود دارد که توسط     
 بـه دنبـال   و شـوند  ابان گـسترده مـی  در سرتاسر بی  که   باشند ای  یافته  ی عظیم، مسلّح، و سازمان      توده

دو، بـر     میـان ایـن    ؛)"هایی واقعی   اند، دیوانه   آنها دیوانه "(کنند     حرکت می   خطوط گریز یا قلمروزدایی   
 نیستند ای های عربی نها بزرگ نشهای برشو آیا آن . انسانِ شمال، انسان ـ شغال، قرار دارد ، روی لبه

 توده وبا جدا کردن آنها از شان  تسریع مسیر دیوانههم برای ، کنند  را راهنمایی میها ذرّهشغال ـ  که 
و برای پراکنـده کـردن آنهـا؟ شـتر            آنها به توده، برای شالق زدن و اهلی کردن آنها،           بازگرداندن هم

کـشتن حیوانـات بـه منظـور خـوردن، یـا            :  ادیپی   ضدّ یِا    الشه دستگاه. دستگاه غذایی ادیپی  : مرده  
بنـدی    فرمـول  هـا ایـن مـسئله را خیلـی خـوب           شـغال . کردن محیط از الشه   خوردن به منظور پاک     

. بیابـان ـ میـل   آزمـایش  .  اسـت  "نظافـت " نه مربوط به اختگی، که مربوط به این مسئله: کنند  می
لیبیدو سراسر بیابـان را      ؟چربد  یک بر دیگری می   کدام،  ای   دسته زداییِ قلمرووارگیِ توده ای یا      قلمرو

  . یابد تا آخر ادامه می بر آن نمایشن بدون اندامی که گیرد، بد در برمی
بنـدی    یـک سـرهم     محـصولی از    هـر گـزاره   . دگاه وجود نـدار     ، هیچ ای وجود ندارد    ی فردی   هیچ گزاره 

 نـه بـه معنـای       "عوامـل جمعـی   " ((enunciation)عوامل جمعیِ گفتن    ماشینی است، یا به عبارتی،      



 : ی یـک فـرد نیـست        مشخص کننـده   خاص   نام ).ها است   یمردم یا جوامع، بلکه به معنای چندگانگ      
کننـد، در     هایی که در او نفـوذ مـی         شود رو به چندگانگی     ست که فرد گشوده می      وقتیاتفاقاً برعکس،   

. وردآ  خاص حقیقی خود را بدسـت مـی        نام که او در آن      زدایی   شخصیتترین عملکرد     سختی    نتیجه
ی یک مـصدر محـض اسـت کـه بـدین               خاص سوژه  نام.  خاص دریافت آنیِ یک چندگانگی است      نام

وقتـی نـام   : گفـت    کوچک مینامی  آنچه پروست درباره. شود دریافت میدر یک میدان شدّت     طریق  
مـرد  . ردم تمام بـدن لخـت او را در دهـانم جـای داده ام              ک  احساس می م،  دآور  گیلبرت را بر زبان می    

، مـصدرها، و    هـا    صـیرورت  بـا ک خودمـانی     خاص به جا و مناسب، یک اسم کوچ        نامیک  آذین،    گرگ
ی چندگانگی چـه      روانکاوی درباره  .یابد  می پیوند    زدوده شخصیتشده و     یک فرد چندگانه  های    شدّت
 و  شدک  شیهه می شود که رو به آسمان         بیابانی که شتر به یک هزار شتر بدل می         ی  لحظهآن  داند؟    می

! اختگـی   . شـود   ر روی سطح زمـین پدیـدار مـی         سوراخ ب  نهزارا غروب که     آن لحظه . زند  پوزخند می 
این است خروش مترسک روانکاوی، کسی که هیچگاه چیزی بـیش از یـک سـوراخ ندیـده                  ! اختگی  
یـک فـرد اهلـی شـده در         یک پدر یا یک سگ در آنجایی که گرگهـا هـستند،             چیزی بیش از    است،  

 ایـن حیـث کـه منحـصراً     مـا روانکـاوی را تنهـا از   . های وحـشی وجـود دارنـد     آنجایی که چندگانگی  
یـک   معیّن قسمتی از     ای  اندازهها تا     چراکه این گزاره  . کنیم  های ادیپی را برگزیده است نقد نمی        گزاره
عمـل کننـد،     تاییـدی    هـای   تواننـد بـرای آن همچـون شـاخص          ، که می  بندی ماشینی هستند    هم  سر

 بـرای   (enunciation) نبخـاطر اسـتفاده از گفـت      مـا روانکـاوی را      . ی اشـتباهات    محاسبههمچون در   
کنند، و نهایتا بـه نـام         های فردی و شخصی را تولید می        گزارهکنیم که     ساختن عقاید مریضی نقد می    

آذیـن سـخن نخواهـد        مرد گـرگ  :  از همان ابتدا کار گذاشته شده بود          تله. گویند  خودشان سخن می  
امـا فرویـد   رگ زوزه بکـشد،     ک گـ  یـ تواند همچون     میی گرگها صحبت کند،       تواند درباره   او می . گفت

چراکه مـدتها   ." استاین بابا"گوید،   مینظر دارد و بدهکار نیست؛ او به سگش گوشش به این حرفها  
حـاال ایـن پـسیکوز      گیـرد کـه       نتیجه می ،  گسلد  می] از نام پدر  [؛ و وقتی که     نامیده است وروز  آن را نِ  
 نـشان افتخـار روانکـاوی را        ،نـی داشـته   به خاطر خدماتی که ارزا    ذین  آ  ترتیب مرد گرگ    و بدین  .است

بنـدی    هـم    کـه سـر    گفته باشد توانسته به نام خودش سخن        او تنها در حالتی می    . دریافت خواهد کرد  
امـا  . دی ظهور رسـیده باشـ       منصهبه    است کرده  مخصوص را تولید می   های    در او گزاره  ای که     ماشینی

شـود    سوژه مجبـور مـی    ی حساس      یک لحظه  در: آید    ای به حساب نمی     این در روانکاوی هیچ مسئله    
افراد سـاکت، مـانع سـخن       . گرددهای گفتن محروم      ها را فاش کند، و از تمام پایه         ترین گزاره   شخصی

: کنند که یک چیـز را نگفتـه انـد             زنند، ادعا می    و بخصوص، وقتی که حرف می     شوند،    گفتن آنها می  
!  هفـت گـرگ  !  شـش گـرگ  : شود  ن حفاظت میشاک آذین زوزه مرد گرگ . مشهور روانکاوانه خنثاییِ  

 تمـام   ،ها را از اینجـا ببریـد       غالهبزوقتی  . ؟ چه جالب  غالهگویی بز   تو می گوید، چگونه است؟      فروید می 
به همین دلیل اسـت     . . .  است،   شماپدر  ] گرگ[ یک گرگ است، بنابراین این       اید  باقی گذاشته آنچه  

آن با تمـام   آنجا خوابیده بر روی تخت رها شده بود،  او:کرد  آذین احساس خستگی می     که مرد گرگ  
بر روی بدن   های لیبیدینال     اش، و تمام آن ارزش      ها بر روی بینی     گرگها در گلویش، با تمام آن سوراخ      

آذیـن   و مـرد گـرگ  ها بدل خواهنـد شـد،    ها به بلشویک جنگ فرا خواهد رسید، گرگ   . بدون اندامش 



تمام آنچه به مـا گفتـه خواهـد    . هایی که برای گفتن داشت ن چیز با تمام آ   ماند خواهد    باقیخاموش  
و در  . "درسـتکار و محتـاط    ". شـد او دوباره با نزاکت، مبادی آداب و تسلیم شرایط          ت که   سشد این ا  

 ی درست   بصیرت جانورشناسانه  با اشاره به اینکه روانکاوی یک        گردد  بازمیاو    اما .یک کالم، شفا یافت   
و فهـم علـوم   تـر از عـشق طبیعـت     برای یک شخص جوان هیچ چیز بـا ارزش        :  کم دارد    و حسابی را  

  ]7[".نیست طبیعی، به ویژه جانورشناسی
  

  
  توضیحات مترجم 

  
،  ساله23  توسط زیگموند فروید بر روی یک بیمار روسی1914در سال ست که   نامی(Wolf-Man)آذین  مرد گرگ : *

ی گرگها که این بیمار در سن سه و  گردد درباره ن نام به رویای وحشتناکی برمیای.  نهاده شد فرزند یک مالک ثروتمند روس،
او دو سال اش تفسیر کرده بود که  آغوشیِ والدین ی آغازینِ هم نیم سالگی دیده بود و فروید آن را بعنوان بازنمایی نمادین صحنه

ورد و موجب رد نظریات به ارمغان آ فروید د نظریات دالیل بسیاری را در تائیآذین  مرد گرگموردِ. قبل شاهد آن بوده است
 از جنبش 1913 و 1911روانپزشک اتریشی آلفرد آدلر، و روانشناس سوئیسی کارل گوستاو یونگ شد که به ترتیب در سال 

 From the " ای تحت عنوان در مجموعهآذین را   مطالعات خود بر روی مرد گرگلفروید حاص. روانکاوی جدا شده بودند
History of an Infantile Neurosis "منتشر کرد .  

** : Tuareg  دهند ساکنان اصلی ساهارا در افریقای شمالی را تشکیل میای که  های ایلیاتی  ـ شبان.  
***: Brownian motion ای است   ذرّات معلّق در مایع یا گاز یا مدل ریاضی عبارت از جنبش تصادفی ـ حرکت براونی

  .شوند ای به کار برده می های تصادفی ح چنین جنبشبرای تشریکه 
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