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  پریشی، سیاستِ کافکا مکان
  بابک سلیمی زاده

  
همچنـین  . داشته باشـد نیـست    دربرای که متن کافکا ممکن است        های سیاسی  تاویل» سیاستِ کافکا «منظور از   
کافکـا چگونـه   پرسش ما ایـن اسـت کـه    . د سیاسی کافکا که در متن او متجلی شده باشد هم نیست        منظور تعهّ 

ی امـر    یعنی پیوند میان سیاست به مثابه نوع خاصی از کنش در حیطه           . کند جرا می اسیاست را به مثابه ادبیات      
در آثار افالطون نیز تطابق خاصی هست میان نگـاه بـه            . نوشتنعمل  مشترک و ادبیات به مثابه نوع خاصی از         

  )سخن خاموش(.سیاست به مثابه نوع خاصی از کنش در امر مشترک و نوشتار به مثابه نوع خاصی از سخن
ایـن  . سنجد ای را بنابر آن مقیاس حقیقی می ند که مرد سیاسی هر اندازه     ک  عنوان می  »مرد سیاسی «افالطون در   

شود در نوشتار وجود ندارد چراکه نوشتار مبتنی بر غیاب           مقیاس حقیقی که هرچیز در تطابق با آن سنجیده می         
ی حضور آن مقیاس حقیقـی       هو گفتگو بر پای   نویسنده است حال آنکه در گفتار گوینده و شنونده حضور دارند            

  :کند تخطئه می» فایدروس«در به همین دلیل است که افالطون نوشتار و ادبیات را . گیرد صورت می
  

تواند گفت، در برابر ما  نقاشی نقش آدمی را چنانکه گویی زنده است و سخن می. نوشتن معایب نقاشی را هم دارد«
نوشته نیز اگر نیک بنگـری همچنـان اسـت زیـرا در نظـر               . ماند آن کنیم خاموش می   ولی اگر سوالی از     . گذارد می

گوید سوالی کنیم، همان     ولی اگر درباره آنچه می    . فهمد گوید و چیزی می     می بریم که با ما سخن     نخستین، گمان می  
 هم به دست کـسانی      یابد و  جا راه می   ازین گذشته، سخن وقتی که نوشته شد به همه        . کند سخن پیشین را تکرار می    

افالطـون، دوره  (» . . .فهمند و با موضوعش سـر و کـاری ندارنـد     فهمند و هم کسانی که نمی      افتد که آن را می     می
  )1270آثار، جلد سوم، ص 

  
رسد و مقصد مشخصی دارد، حال آنکه نوشـتار          به جای خاصی می   ) مردِ سخنران  یا همان سیاست  (پیام گوینده   
ی  وانمـوده «ی    در تخطئـه   .ر نباشد آن را بخواننـد     ، حتی کسانی که مقدّ    »کسی برسد به دست هر    «ممکن است   

کند که در برابر هر پرسـشی   ای تصویر می   نقاشی شخص را همچون مجسمه    : نیز همین امر صادق است    » نقاشی
 گرایـی حـاکم نیـست؟      معنا آیا در جداکردن نظریه و عمل نیز نوعی افالطون           بدین .حرکت است  خاموش و بی  
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پردازد، و عمـل     را ندارد و صرفاً به تفسیر آن می       » تغییر جهان «که توانایی   ی نوشتاری خاموش     نظریه به مثابه  
 من به این فرضیات معتقـد       . و موجب تغییر جهان گردد     تواند حقیقت را جاری کند     ی کنشی زنده که می     به مثابه 
اجـرا   خاصـی از      واجد نوعِ  نوشتار؛   پیش بکشد  تواند سیاستی یکسر دیگر را     چراکه به نظرم نوشتار می    . نیستم
  این خـود بـه معنـای نـوعی مکـان          .سرایت کلمات به جایی که نباید حضور داشته باشند        :  سیاست است  کردنِ
حتی کـسانی کـه بنـابر        برسد،   »به دست هر کسی   «و  » به هر جایی راه یابد    «تواند   ست که نوشتار می    ا  پریشی

    .متن را بخوانند و به آن اندیشه کنند/نظریه/این نوشتارد که توزیع مکانیِ موجود مقدّر نباش
احی که مسّ، )قصر(سخن گفتن از سیاستِ کافکا، یعنی سخن گفتن از مسّاحی که به کار مسّاحی فراخوانده نشده            

  مـشابه زبـان    ی بـه زبـان     کـه  شناگرِ کافکا داند،   شناگری که شنا نمی   . زند قدم می »  دیگری زبانِ«های   در داالن 
و بطور کلـی ایـن       .کند نمید را درک    ینگو  می  آنها حتی یک کلمه از آن چیزی که       ولی   د صحبت می کن   دیگران

. نویسد که با آن بیگانـه اسـت        نوشتنِ کسی که به زبانی می     . ستهم ه » نوشتنِ کافکا «به معنای سخن گفتن از      
که از قـدرت قـصر و       . چون یوزف کا  هم. های نیروها و مناسبات قدرتِ آن زبان بیگانه است         کسی که با نسبت   

ی  شایـسته  سیاسـت  :سیاستِ کافکـا نیـست    و آیا این همان مانیفستِ خرده     . اطالع است  عمال آن بی  ی اِ  نحوه
  .  »سیاست بورزند«ر نشده که  ندارند و مقدّ»اِعمال قدرت«که هیچ صالحیتی برای ست  کسانی

  
ی سیاسـتِ    ی نوشـتار، کـه در حیطـه        یم که نه تنها در حیطه      روبروئ »مکان«در نظام افالطونی ما با تعریفی از        

ها بر سر کار  کارگران باید صبح. ر شده حضور یابدهر کس باید در مکانی که بر او مقدّ: کند جامعه نیز عمل می
آنها باید در طول هفته کار کنند و روزهای تعطیل جلوی تلویزیون حضور بـه هـم                 . باشند و شبها در تختخواب    

طبق این تعریف، کارگران باید بـه       . یابی هستند  ی خاصی از هویت    خانه شیوه -کارخانه و مکان  -مکان. رسانند
  بـدین ).!»دستهای پینـه بـسته  «یا )  شورویدئولوژیکهنر ای (»زور بازو«به زبان (گویند  زبان کارگران سخن ب   

کارگرانی : ست   زدایی  هویت پریشی و یک   پیش از هر چیز یک مکان     » انقالب کارگران « بتوان گفت    شایدمعنا  
کارگرانی که بیش از هر چیز بر علیـه   .سخن بگویند» زبان کارگران«باشند و به  » کارگر«خواهند   که دیگر نمی  

شـود کـه ممکـن       تخطئه می  اش  به دلیل همین پتانسیل انقالبی      نزد افالطون   هم نوشتار .اند هویتِ خود شوریده  
 »پـذیری  سـرایت «همـین   . برسـد » هر کسی « و به دست     سرایت کند  ر خویش  مکانی به جز مکان مقدّ     است به 

 حاویِ یک دال که بـه مـدلولی خـاص ارجـاع دهـد           نوشتارسیاستِ   . است مبنای تعریف ما از سیاستِ نوشتار     
  . ست که ممکن است هر مکانی را آلوده کند نیست، بل حاوی ویروسی
کـه ارتبـاط      مکـانی  یک توزیـعِ  . ها، و الخ   ها، اتاق  نراهروها، داال : ها   ای از مکان   قصر تشکیل شده از سلسه    

هـا   تمام این مکـان   . دهی بدون مرکزیت دهی نیست، فضایی متسلسل      مبتنی بر یک تمامیت   های آن با هم      مکان
، بلکـه نـوک      اما نه به مثابه رسیدن به یـک وحـدت متعـالی            .شوند ی باروی قصر منتهی می     به نوک برافراشته  

حرکت  .ر کارکرد خودش را داردصبندی ق ست در کنار دیگر قطعات که در مفصل        ای قطعهی قصر نیز     برافراشته
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چون خیابـان،  . پس به راه خود ادامه داد، ولی راه طوالنی بود«: شود بسوی قصر اینگونه توصیف می . یوزف کا 
عمد به سویی دیگـر      ولی بعد انگار به   . قصر منتهی نمیشد، فقط به آن نزدیک میشد        خیابان اصلی دهکده، به کوه    

پیوستگیِ اجزای مکـان نـه      » .تر هم نمیشد   پیچید، و اگر هم از قصر فاصله نمیگرفت، دستکم به آن نزدیک            می
 خـود   مکانی که  .هاست بندی از مکان    که عبارت از یک سرهم     یافته، ی یک مکان کلی و وحدت      دهنده تشکیل

هاسـت کـه     همـین چنـدگانگیِ مکـان     .  است دم اتصاالت و ع انحرافات،  ها،   راهه ها، بی  راه ی کوره  دربردارنده
دست داده  متافیزیکی از این رمان معموالً به- سیاسیشود بر خالف آنچه در تفسیرهای متافیزیکی و      موجب می 

 یک نظام سلـسله   که همچون    دهد، نه این   ها رخ می   مکان  در خرده  ، ما با توزیع قدرتی روبرو باشیم که       شود می
اینجاسـت کـه تحلیـل      .  باشـد  در پـی آن   . یـوزف کـا   الم روبرو باشیم که     ی کْ  با قدرت مطلقه  مراتبی، ما صرفاً    

در پی رسیدن   . اینکه کا : خورد که باید از آن اجتناب کرد       های سیاسی با نوعی روانکاوی پیوند می       متافیزیسین
های رمان در پی آن است      الم هم همان پدر است و آنچه کافکا در انت         یافتن به قدرت اوست و کْ      به کْالم یا دست   

 روانکاوانه را ناکـام مـی     /اما ناتمامی رمان کافکا این رویکرد تفسیری      . پدر است /به کْالم . رسیدن یا نرسیدن کا   
حکایت از شدنی دارد که ، بلکه  »رسیدن به پدر  «یا  » دادن به رمان   پایان« این ناتمامی نه یک ناکامی در        .گذارد

دهد، بدون اینکه فرمی نهایی را به زندگی و تجربه تحمیـل             یافتن قرار می   ادبیات را همواره در میان فرایند فرم      
  .  استپریشیِ محسوسات زدایی و مکان ادبیات همواره در حال هویت. کند

نسبی قـدرت   خودمختاری   ن روبروئیم ها و با قصر به مثابه یک ماشی        بندی مکان  سرهمبا  در نتیجه وقتی که ما      
ـ         منشی: ست ضرورینیز  کنند    را اداره می   قصرکارکنانی که    ـ    . اها، دهدار، پیکی که قرار است پیام ک الم را بـه کْ
کننـد و تمـام      به مکاتبـات ضـروری کْـالم در دهکـده رسـیدگی مـی             ]  منشی[جناب مُموس   «. برساند، و الخ  
ـ    ما جناب منشی، شما تعیین مـی      و ش » « .رسد ی اول به او می      وهله های اهالی از کْالم در     درخواست ه کنیـد ک

گری من به    وگرنه منشی ! . . . بله«مُموس گفت   » های من در اینجا مجاز است به گوش کْالم برسد یا نه؟            حرف
خانم مهماندار دیدید؟ چیزی که من نیاز دارم، اول راهـی بـه سـوی جنـاب                 «گفت  . کا» خورد؟ چه دردی می  

و حتـی  ) بارنابـاس (به کْـالم از طـرف پیـک      . از سوی دیگر، رسیدن یا نرسیدنِ پیام کا       » .ت و نه کْالم   س منشی
  . شرایط روحی، دماغی، عصبی، خانوادگی، و زیستیِ پیک استقدرت حافظه، صحت و ثقم این پیام در گرو 

کـشد کـه     ز سیاست را پیش مـی      تعریفی یکسر دیگر ا     نه تنها تعریفی نو از ادبیات، بل       سیاستِ متنِ کافکا   خرده
 ها و تنظیم فعالیت اح از آنجا که از توزیع مکانی قصر که موجب به حرکت در آمدن بدن               مسّ .باید بدان پرداخت  

معنا اگر قصر عبارت باشد از یک        بدین.  بیرون است، هیچ جایگاهی هم در قدرت قصر ندارد         شود های آنها می  
که فوکـو    آنچنان ( دادن جایی ثابت به آنها     یابیِ آنها، و   ، مکان ادیع افر هایی برای توز   توزیع مکانیِ خاص، روش   

، تـالش بـرای نـه       »پریـشی  مکـان « سیاستِ کافکا عبارت خواهد بود از یک         ،)دهد شرح می چنین توزیعی را    
زنیِ  ، این کار باپرسه   )یا به درون  (قصر، که برای یافتن راهی به بیرون        / یا یک معنا   کْالم /رسیدن به یک حقیقت   

  . شود  انجام می و مساحیِ زبان دیگریهای مختلف اح و حضور در مکانمسّ
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متن سیاسـی صـحبت از اقنـاع همگـان          : کند نامیم قلمروزدایی می   اش می  »متن سیاسی «سیاست متن از آنچه     

ایی نفس جـد  . دانند ا می ه سیاستِ خطیبانی که سیاست را محل نبرد منافع و اراده         . حول یک زبان مادری دارد    
ود که ش بر مبنای این پرسش انجام می) همچون بیانیه(برقرار کردن میان یک نوشتار ادبی و یک نوشتار سیاسی 

؛ حال نوشتار سیاسی قرار است همگـان را    کند  یا چه فرمی را بر تجربه تحمیل می        »گوید؟ چه می «این نوشتار   
انجام کاری یا اجماع بر سر مفهومی کند، همچون ای خاص اقناع کند و مردمان را ترغیب به  حول منافع و اراده

ود را  گوید، یا همچـون ژنرالـی کـه گروهـان خـ            کشیش یا معلمی که برای مردمان یا شاگردان خود سخن می          
دارد، بر   دهد، نفس این تلقی از نوشتار که در جهت رسیدن به اجماع یا اقناع مردمان گام برمی                 خطاب قرار می  

را » خـاموش «گیـرد و نوشـتار       ست که برای هر سخن مکان خاصی در نظر مـی           ونیی آن برداشت افالط    پایه
اعتنـا    نوشـتاری بـی    .ست هر کسی برسد   کند که ممکن است در هر مکانی حضور یابد یا به د            ازینرو تخطئه می  

ای اسـت و مکـان    ی سیاسی واجد چنین هوشیاری حال آنکه بیانیه. رسد نسبت به اینکه به دست چه کسی می    
ای چگونه قابل حل است؟ به نظرم توجه به این کـه ادبیـات               چنین دوگانگی .  را از پیش تعیین کرده است      خود

سیاست را نبایـد بـه   . هم هست» سیاست«کند، مستلزم بازنگریِ ما در تعریف خود         چگونه سیاست را اجرا می    
نویـسد    رانسیر در این مورد مـی      . و چیزهایی از این قبیل فروکاست      ،»ها نبرد منافع و اراده   «،  »فعالیت سیاسی «
 بل  .هایشان در یک مواجهه قرار گیرد نیست       که منافع و ارزش   ای میان مردمان ناطق      سیاسی مباحثه   اختالف«

، چـه چیـز بایـد بـه عنـوان           گوید  نمی گوید و چه کسی سخن     که چه کسی سخن می     بر سر این  ای است    ستیزه
 "نبرد طبقـاتی " و این در عین حال معنای     .ای بر سر عدالت    حثهمبا شنیده شود و چه چیز به عنوان         صدای درد 
 "منفعـت "هایی که منافع اقتصادی متضادی دارند، بـل سـتیز بـر سـر ایـن کـه               میان گروه   نه ستیزه : هم هست 
  )سیاست و استتیک: نظر تاملی بر اختالف(».چیست

ی زبـان را داشـته       بر سر همـین مـسئله     گوید که توانایی اقناع همگان و اجماع         متن سیاسی به زبانی سخن می     
بل . ای وجود ندارد گذارد که هیچ زبان کلی حال آنکه سیاستِ متن پیش از هر چیز بر این نکته صحه می. باشد

زبان بر گـرد یـک کلیـسا،        «. هایی مختص به یک جمع وجود دارد       های محلی، آواهای جمعی، و زبانی      گویش
ی  کافکا نمونه. ای درکار نیست که بدان ارجاع دهیم هیچ زبان مادری» .شود یک اسقف، یک سرمایه تثبیت می     

نـه صـرفاً    معنا که     بدین .کردن ویروس در و از طریق خود زبان است          کار کافکا پراکنده   .بارز همین مسئله است   
ر یـک  دلوز با اشاره به کافکا میگفت کـه د     .زند به تخریب زبان مادری، بل به ابداع زبان در دل زبان دست می            

ای وجود ندارد که در عین حال عمومی، سیاسـی،           ادبیات کوچک، یعنی یک ادبیات اقلیت، هیچ تاریخ شخصی        
است و قرار اسـت در و از طریـق زبـان چیـزی بـه نـام       » کرد و کار مردم«ادبیات به تمامی . و همگانی نباشد 

 یک دسته یا آوایی برای یک       ی برای انتوان زب  این که چطور می   . پذیر کند و نه افراد خاص را       را رویت » مردم«
اگـر سیاسـت عبـارت از     . ی سیاست نیز هست     سیاستِ متن نوعی قلمروزدایی از حوزه      ازینرو. جمع ابداع کرد  



 ٥

بخشد که گم     به مردمی زبان می    کافکای امر مشترک و همگانی است، سیاستِ         پذیر شدنِ مردم در عرصه     رویت
  .زند  می»پریشی مکان«زیع مکانیِ مسلط، دست به یک  با بر هم زدن تومتنسیاست . اند شده

 گفتگوی سالیق و عالیق مختلف بر سر یک موضوع است، و نه از نوع               از سوی دیگر، سیاستِ کافکا نه از نوع       
سـت کـه تحـت       بازنمایی نبرد ایدئولوژیک میان منافع اقتصادی یا سیاسی متضاد، سیاستِ او سیاستِ بـدنهایی             

هـایش بـه     سـنج  همچون مسّاحی که با نـشان     . پذیر سازد  کافکا باید این نیروها را رویت     . دنیروهایی قرار دارن  
. کنـد  مسّاحی که نموداری از نیروهـا تنظـیم مـی   . پردازد  میها ها و جایگاه   ی واحدهای چگالی مکان    محاسبه
ن کـه نـه در      شـد -ی سوسک  کننده ریخت شدن، نیروهای کج   نیروهای قانون، نیروهای حیوان   پذیرکردنِ   رویت

همچـون مـورد گرگـور     (شـوند   اِعمـال مـی  شـخص حال تکاپو و مبارزه، که در حالت خوابیده و درازکش بر     
 نیـست، هـیچ   »ازخودبیگانگی انـسان معاصـر  «ای بر چیزهایی از قبیل مسخ و    وجه اشاره  این به هیچ  . )سامسا

ترین حـاالت بـدن       بلکه این طبیعی   سازی بر بدن گرگور سامسا هموار نشده،       بیگانهی از خود   مشقت و شکنجه  
ریختی که توزیع    یک کج  . شده، سازمانی دوباره بافته است     ای که بر آن اِعمال     اوست که به موجب نیروی ساده     

زده و بـه آن     را بـرهم     اسـت  هویـت ی    کـه سـازنده    ، و توزیع مکانیِ آن    آن ی ارگانیسمِ   که سازنده  اندامیِ بدن 
. زدایـی  هویت/پریشی یابی، بل مبتنی بر مکان  هویت/یابی  نه مبتنی بر مکان     سیاستی .بخشد سازمانی دوباره می  

ست، بل سیاست را بـه        ازینرو سیاسی نیست که حامل محتوایی سیاسی       ذیریِ خود پ  با سرایت   ویروسی نوشتارِ
       ».کند اجرا می«پریشی  مثابه یک مکان
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