
  
  

  

  فرایند
  یل دلوز و فلیکس گتارىژ

  بابک سلیمی زاده: ترجمه 
  
 یش کشیدن تفاوت بنیادین   پ در این متن دلوز و گتارى با         . است  انتخاب شده  پضد ادی متن زیر از کتاب       :توضیح >

  که مساله اى مهم در بحث روانکاوى ست، به طرح مفهوم مشهور خود             (psychosis)سیکوز  پو   (neurosis) نوروز
شت سر گذاشـتن مرحلـه ى اولیـه ى سـرکوب            پبا  طبق مباحث روانکاوى، فرد نوروتیک        . مى رسند  "فرایند"یعنى  

 بـدین ترتیـب امیـال بـه ضـمیر      . نمادین وارد مى شود و به حیثمى رسدامیال به قبول محرومیت از ذکر و اختگى       
 ثارآ طبق این تفسیر،  (ند  ه ضمیر خوداگاه نفوذ کن    که ب این براى   هستندى روزنه اى    پو همواره در    شده  گاه رانده   ناخودا

 هنرى و ادبى همگى تجلى این امیال هستند که با قبول اختگى به ضمیر ناخوداگاه رانده شده بودند و حاال همراه بـا                      
سیکوز حیـث نمـادین     پـ  در   .سیکوز در همینجا اتفاق مى افتـد      پ تفاوت نوروز و      اما .) اثر هنرى خود را بروز مى دهند      

در را نمـى شناسـد و بـه اصـطالح      پ اسم داللت و نام       بر خالف فرد نوروتیک    سیکوتیکپراکه فرد   چخته نمى شود    سا
اه موکول نشده بلکه از     گ لذا امیال به ناخودا    . و از اینرو یکسره از قبول اختگى مبرا است          مى شود  "ناقض اسم داللت  "

 ثدر و اسم داللـت فاقـد حیـ        پکوتیک به دلیل نقض نام      سیپ فرد   .جلوه مى یابند   عالم خارج    درطریق هذیان و توهم     
زشـکى او را  پسیکوز فـردى سـت کـه در تـاریخ روان    پـ  بـدین ترتیـب   .در حیث خیالى به سر مى بـرد      نمادین است و    
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 .نیـست اهیت، گونه یا دسـته تفـاوتى         م از لحاظ  (psychosis)و پسیکوز    (neurosis) میان نوروز 
 حتى نـوروز بـرعکس      . که پسیکوز مى تواند    نگونهآشود،  نمى تواند به طور ادیپى تشریح       نقدر  آنوروز  

رابطـه ى میـان پـسیکوز و نـوروز مـى            پس چگونه ما بـه درک        . نوروز ادیپ را شرح مى دهد      ،  ستا
قف و قطع   رسیم؟ همه چیز به این بستگى دارد که خود پسیکوز را یک فرایند بنامیم، یا برعکس، تو                

 یک فرایند، تولیدى میل گر است ،        به مثابه  شیزوفرنى   .)چه نوع انقطاعى؟  اگر اینطور است،  و  (فرایند  
یتهاى حد تولید اجتماعى که توسـط وضـع       ون سر خر عمل مى کند، همچ    آکه در   ست  منتها تولیدى   

یـان تـاریخ     پا . است، بیمارى انسان مـدرن      خودمان  ِ  خود "مرض" این   .کاپیتالیسم تعریف شده است   
ن دو معناى فرایند به هم مى رسند، همچون حرکت تولید اجتمـاعى             آ در   .هیچ معناى دیگرى ندارد   

مى رود، و همچون حرکت تولید متافیزیکى که میل را همراه           یش  پکه تا کرانه هاى قلمروزدایى اش       
 نـشانه   . . . شـود   سـبز مـى    بیابان" .روى زمینى تازه بازتولید مى کند     ن را بر    آ حمل مى کند و      نآبا  



 بـدن  بیابانها نآورد، مى گذارد آاى رمززدایى شده را به همراه مى        انسان شیزو سیالنه   ."همینجاست
 همیـشگى   ىنجا که او ماشینهاى میل گرش را کار مـى گـذارد و ریزشـگاه              آ .بدون اندام را بپیمایند   

 کـه همـواره تولیـد       ىیدر لبه ى سرحد حرکت مى کند، شـیزو         او   .مى سازد نیروهاى کنش گر    براى  
   .کند، بطور مماس و همیشه دفع شدهمیل را در مرز و حاشیه ى تولید اجتماعى حفظ مى 

 مـردن  یـا     یـافتن  او بسوى چیزى به سادگى تولـد      : انسان شیزو مى داند که چگونه رها و ترک کند           
 او از   .ت بطور غریبى ایستا است، در جاسـ        ولى در همان زمان، سیاحت و سفرش       .عزیمت کرده است  

حتى وقتى در فضا جابجا مى شـود،        : گوید، او متعلق به جهانى دیگر نیست        جهانى دیگر سخن نمى     
 .ب شده و در اینجـا مـى مانـد         سفرش سفرى ست در شدت، بر گرد ماشین میل گر که در اینجا نص             

شـینى  ، و مااینجا زمینى ست تـازه،     ست که توسط جهان ما گسترده شده است،          بیابانىچراکه اینجا   
ى کند، سیاراتى براى خورشـیدى      ن طغیان م  آمى کند، بر گرد چیزى که شیزو در         هن هن   در اینجا   

نها رنجها، سـرگیجه هـا و   آ . هستندزرتشتیا هرگز وجود دارند؟ ـ همچون  آ  این مردمان میل ـ  .نو 
ى بایـست هـر     نهـا مـ   آ .خیاالت و ارواح خودشان را دارنـد      نها  آ .اریهاى باورنکردنى را مى شناسند    بیم

 بى تعهد، منزوى    ،زادآ انسانى خود را به عنوان انسانى         اما چنین  .و ژستى را دوباره سازى کنند     رفتار  
 نهایتا مى تواند چیزى را به نام خودش بگوید یا انجام دهـد، بـدون اینکـه                   تولید مى کند،   شادمانو  

 .غلبه مى کنـد  ع و رمزگان هاکه بر موانست   جریانى   . میل فاقد چیزى نیست    .بخواهداز کسى   اجازه  
ى از تـرس از دیـوانگى دسـت مـى            او به سادگ   . نمى کند   اى را تعریف   (ego)مننامى که دیگر هیچ     

 . سازد متاثرش نمى     هرگز  او خود را همچون بیمارى اى واال تجربه و زندگى مى کند که دیگر              .کشد
   روانپزشک چه ارزشى دارد؟ در اینجا

 و  . رسیده اند  نآغایت  نگ به درکى از مدلول فرایند و        س ال پرز، و س  پاسی در سراسر روانپزشکى، تنها   
 .زشکى ست رها شده انـد     پبدین ترتیب از خانوادگى گرایى که بستر و تابلوى معمول روانکاوى و روان            

ن سـالهایى   ینده به دوره ى روشـنگرى مـا همچـو         آاقى بماند، من فکر مى کنم انسان        اگر بشریت ب  "
ن آیم از نها به مسخره گى این وضعیت با چنان دقتى که مـا نتـوان        آ احتماال   .ریستسیاه بازخواهد نگ  

 مـى   "شـیزوفرنى "نچه مـا    آنها در خواهند یافت که      آ ما مى خندند،     نها به آ .بگریزیم پى خواهند برد   
ن ، حتى توسط مردمانى معمولى، نور از میان شـکافهاى اذهـان             آامیدیم یکى از اشکالى بود که در        ن

 باشـد، مـى توانـد    breakdown)( دیوانگى نیازى نیست که گسستن   . . .ى ما رخنه مى کند      بسته  
 بررسى مى کنـد  ـ فقدان یا تجربیات متعالى را   منکسى که . . .باشد (breakthrough) شکافتن 

 به طور قانونى یا مشروع به        ممکن است   سپس . یا اینکه نشود   شودباز طریقى دیگر گیج     ممکن است   
 اما دیوانه بودن لزوما به معناى بیمار بودن نیـست، خـصوصا اینکـه            .وان دیوانه نگریسته شود   او به عن  

نـى  غاز سالمت عقال  آنقطه ى   همان  از   . . .در فرهنگ ما دو مقوله با یکدیگر اشتباه گرفته مى شوند            
نهـا  آانگى   دیـو  . نیـست  "حقیقـى "عقل مـا سـالمت عقلـى         سالمت   .کاذب ما، همه چیز دو پهلوست     

نها آى تخریب و تباهى اى ست که ما بر           ما ساخته     هاى دیوانگى مریض  . نیست   "حقیقى"وانگى  دی
ا  ر "حقیقـى " اجازه ندهیم کسى فکر کند که دیـوانگى          .ده اند و نیز خودشان بر خودشان تحمیل کر      

 ن مواجه مى شویم یک تقلید     آ با   " ها مریض"دیوانگى اى که ما در       .یافته است یا حقیقتا عاقل است     



و نچـه شـفاى طبیعـى و بـدیهى          آک اسـتهزا، یـک کاریکـاتور مـضحک از           زمخت و مسخره است، ی    
 سـالمت عقـل حقیقـى در        .اند باشـد  یکپارچگى گسسته اى که سالمت عقالنى اش مى نامیم مى تو          

   .سیر انحالل من بهنجار قرار داردم
نگاه کردن به نقاشـى هـاى        با   .نجاست  آترنر  کارهاى   . Pythiaبازدبد از لندن مصادف شد با دیدن        

یعنـى  ن باقى مانـدن     آدیوار یعنى چه، و همچنان در پشت        او، مى توان فهمید که خط کشى کردن         
یا ما را به جایى دیگـر    آوردن، بدون حتى دانستن اینکه      آر  ها را گذر دادن و به جریان د        سیالن: ه  چ

 سـاخته و پرداختـه مـى        )ترم ( دوره  نقاشى در سه   .ه همانجا که بودیم برمى گردانند     مى برند یا که ب    
اگر در اینجا بنا بود یک روانپزشک سخن بگوید، تنها مى توانست درمـورد دو دوره ى نخـست                    .شود

 . کـه مـى شـود نـام بـرد هـستند            یىدو در حقیقت معقول تـرین دوره هـا        صحبت کند، هرچند این     
غـاز  آینجـا   همترنر از     . هستند  بهمن ها، و طوفان ها     ى پایان جهان،  فجایانخستین بوم ها متعلق به      

نهفتـه  نجا که هـذیان     آبازسازى هذیانى اند،    یک   نقاشى هاى دوره ى دوم تاحدى شبیه به          .مى کند 
نجایى که برابر است با تکنیک عالى اى که از پوسـن، لـورین، و یـا سـنت داتـچ بـه ارث                        آ، و یا    است

 .، بازسازى شده است د مدرن یافتهجهانى که بوسیله ى قدمت و کهنگى اى که کارکر        : رسیده است   
در سرى اى   اما چیزى یکسر متفاوت و غیر قابل قیاس در سطح نقاشى دوره ى سوم روى مى دهد،                  

 نمى توان گفت که او بکلى از زمانه ى خود پیش            . نمى دهد، بل پنهان نگه مى دارد         که ترنر نمایش  
 مـا مـى ایـد، و    ینده اى ابدى به سـوى آز  عمر و نامحدود وجود دارد، و ااست، در اینجا چیزى بدون   

بوسـیله ى یـک سـوراخ، یـک          درحالیکه بوم نقاشى به روى خود بازمى گردد،         .ن مى گریزد  آبسوى  
 کـه  متوجـه مـى شـویم   در اینجـا   .اد، و یک انفجـار شـکافته شـده اسـت         چاله، یک شعله، یک گردب    
قاشى حقیقتا متالشـى شـده و        بوم ن  .نها دگرگون شده است   آشین و معناى    موضوعات نقاشى هاى پی   

نچه باقى مانده اسـت پـس زمینـه    آتمام   . بدان رخنه کرده است شکافته است     بوسیله ى چیزى که   
 که پهنایش را بریده      چیزى توسطشدید، که در عمق قطع شده است        و  ،  اى ست از طال و مه، شدت      

افتن ـ و نه گسستن ـ رخ   ک مى شود، و اینجاست که شادغام همه چیز با هم ترکیب و .شیزو : است 
   .مى دهد 

 مـالکوم الورى، از  از توماس هـاردى، از دى ـ اچ ـ الورنـس تـا     : ادبیات خارجى انگلیسى ـ امریکایى  
چگونه دانند چگونه رها کنند،     که مى   نها مردانى هستند    آلن گینزبرگ و جک کراک،      آهنرى میلر تا    

نهـا  آ . بدن بدون اندام را بپیماینـد  بیابانو  ربیاورند،  سیالنها را به گردش د    با رمزگان ها درگیر شوند،      
 و البتـه در     .ت را کنار زده اند      بر یک حد چیره شده اند، دیوارى را فرو ریخته اند، و حصار کاپیتالیس             

بـست  بـن    .از تکمیل فرایند دست نکـشیده انـد       کامل کردن فرایند شکست خورده اند، و از کوتاهى          
مین مریکـا، بازگـشت بـه سـرز    آا ـ مامان وابسته به ادیپى شـدن،   باب .دنوروتیک دوباره بسته مى شو

 و بـدتر از همـه رکـود،         . سپس مخـدر، الکـل      قلمرویابى هاى نامتعارف،   ه و یا انحراف وابسته ب     .بومى
امـا   . دو قطب خود در نوسان نبوده است       یان همواره جز در   ذ ه .موشى، رویاى دیرینه ى فاشیست      خا

مـی کنـد؛ اسـپرم، رود،       ور مقاومت ناپذیری حرکـت      مثلث ها بط   تنگناها و    میانسیالن شیزوفرنیک   
 نمـى  شـدن  رمزگـذاری  ىکه اجـازه  را ب می کند، یا جریان کلمات  تناسلی را ملتهفاضالب، مخاط 



اسـم  لیه علم نحـو، تخریـب مـوزون    خشونتی ع : ، لیبیدویی که بسیار سیال، و بسیار لزج است          دهند
 و آمد   فتر که به    ند صدایى اى  چبرپا می شود،    که همچون یک سیالن     ى  ا ، بى معنایى  )دال(داللت  
تحلیـل آن از  مسئله ی ادبیات ناچیز مطـرح مـی شـود،    چقدر . رجعت مى کند در میان روابط    مکرر  
مـردم  .  آن توسط یک نظم اجتماعی     از پذیرفته شدن   آغاز می شود، و یا       وژی ای که در بر دارد     ایدئول

 همیشه برای بیدار کردن جوان خفته بکار می رود،           این که، نه کارها،    ده اند شبعنوان همکار پذیرفته    
 تـصور با توجه به ایدئولوژی، این مغـشوش تـرین          . نمى شود خرج کردن هیجاناتشان    مانع  و هیچگاه   

لحظـه ای  از و ، باز مـى دارد بستر تولید یک  میان ماشین ادبی و      هاست چراکه ما را از برقراری رابط      
در تـالش اسـت تـا نـشانه را در            کـه     را " مربوط به محتوا   مسئله ى " ی صادر شده      نشانه که در آن،  

در اکنون زمان زیادی گذشته از وقتی که انگلـس  .  حفظ کند شکاف مى دهد   اسم داللت درون نظم   
نمـی توانـد خـود را از دنبـال       زیرا   ، چگونه یک مولف می تواند بزرگ باشد       مورد بالزاک نشان داد که    

 کاتولیـک و اسـتبدادی      اسم داللـت  سیالنی که   . الن ها و به گردش در آوردن آنها باز دارد         کردن سی 
ایـن آن   . و این لزوما یک ماشین انقالبی را بر روی افق تغذیه می کنـد             . کارش را از هم جدا می کند      

لحظـه ای کـه   :  ، قوانین نحوی، یا خطاهای نحوی می نـامیم   سبک، و یا غیاب     سبکچیزی ست که    
دیگر با آنچه می گوید تعریف نمی شود، و نه حتی با آنچه آن را چیزی داللت گـر مـی سـازد،                       زبان  

یعنى بـا    :تعریف مى شود    بلکه با آنچه آن را به حرکت در می آورد، سیالن می دهد، و می گستراند                 
یک تولید و نـه یـک بیـان         . یک فرایند و نه یک هدف     : چراکه ادبیات همچون شیزوفرنی ست      . میل

  . حالت
 مصرفی مطابق با نظم     تقلیل ادبیات به یک ابژه ى     اینجا نیز، ادیپی شدن یکی از مهمترین عوامل          در

ده اش   مولف و خوانن   در اینجا مسئله ادیپی شدن شخص     .  است، که مستعد آزار هر کسی ست       مسلط
را اسـیر و    اثـر    ای ست که در آن شخص تالش می کند تـا خـود               شکل ادیپی له ی   نیست، بلکه مسا  

بنده سازد، که از آن این فعالیت کوچک بیانگر را بسازد کـه ایـدئولوژی را مطـابق بـا رمزگـان هـای        
دو کار هنر این انگاشته شده اسـت کـه خـود را در ایـن روش میـان           . مسلط در خود پنهان می دارد     

 یکـی واپـسرونده،    .نوروز و تعالی، میل و حقیقـت      ادیپ قرار دهد، مشکل و راه حل،        ] عقده ى [قطب  
توزیع می کنـد، و دیگـری       باز تعارضات حل ناشده ی کودکی را در هم می ریزد و             اثر هنرى آنجا که   

بـه  مربوط به آینده، که در آن طریقه ای پی ریخته می شود که به سـوی راه حـل تـازه ای مربـوط                         
توسـط یـک تبـدیل در خـودش         هنـرى   گفته می شود که کـار       . آینده ی انسان سوق داده می شود      

از این نظرگاه، دیگر نیازی نیست که بـرای کـار       .  برساخته شده است   "ابژه ی فرهنگی  "همچون یک   
 "انتقال"هنر روانکاوی را بکار ببریم، تا وقتی که کار خودش یک روانکاوی موفق را برمی سازد، یک                  

یک نـوروز جزئـی      : و مزور به صدا درمى اید     اخطار ریاکار   یام  پ. مثال زدنی   واال با معنویتهای جمعی     
و بویژه نه پسیکوز؛ ما میـان جنبـه ی خالقانـه ی نهـایی               . برای کار هنر خوب است، ولی نه پسیکوز       

.  اسـت، خـط مـرزی را مـشخص کـرده ایـم             بیگانـه و مخـرب    کـه    ،نوروتیک و جنبه ی پسیکوتیک    
چنانکه آواهای بزرگ، که مستعد اجرای یک شکاف در دستور زبان و نحو، و تبدیل تمـامی زبـان                   هم



میـز  آ لـو به یک میل بودند، از اعماق پسیکوز سخن نمی گفتند، و همچنانکه برای منافع ما معنای غ                
  .  را نشان نمی دادند رهایى ازانقالبیمعناى پسیکوتیک و 

چرا که این ادبیات شـکلی       علیه روانکاوی ادیپی در نظر آوریم،     این درست است که ادبیات مسلط را        
در واقع ادیپ   . امن نانوشته رتر از ف  حتی مهلک تر و مضر    از فرامن مناسب با آن را گسترش می دهد،          

جود خواهد داشت، یـک گوتـه   همیشه یک برتون علیه آرتو و. پیش از آنکه روانکاوانه باشد ادبی ست  
احتیـاط  :  مـا کـه      ه کردن ادبیات وگفتن این ب      هولدرین، بمنظور فرامنى    شیلر علیه  ، یک علیه لنتس 

وردر  !  نبایـد وجـود داشـته باشـد        "دم حضور ذهن  خطایی ناشی از ع   " هیچگونه   ،نه!  جلوتر نرو    ،کن
(Werther)   ما مختاریم کـه تـصور   .  آن است شکل کاالییشکل ادیپی ادبیات !  نه   بله، ولی لنتس

بطـور   نوروتیـک راکه فـرد    چادبیات مسلط،   روانکاوی هست در مقایسه با      ت کمتری در    ء نی کنیم سو 
مـی  در مقابـل     کـه    وانا، و غیر بازاری تولید مـی کنـد         مجرد، فاقد مسئولیت، ناخ    اثرىمحض و ساده    

اشتباه و  او دستکم یک    . ت برایش خرج شود نه تنها به منظور خواندن، بل برای ترجمه و تبدیل             سبای
. و ارزش و اعتبـارش را گـسترش نمیدهـد           ایجاد می کنـد    ، در حضور ذهن   ، خطایی خطای اقتصادی 

 هـر ادبیـاتی کـه        یعنی . خوک است  اله ى پتاتماما   نوشتن: عنوان می کند    آرتو این مسئله را بخوبی      
خود را همچون پایان قرار دهد و پایانی برای خودش قائل شود، به جای اینکـه فراینـدی باشـد کـه                      

. ، کم دوامی، زبان پریشی و بی سوادی را انتقال می دهـد            "را شخم می زند   گندم هستی و زبان آن      "
تنهـا آن چیـزی را مـی تـوان     . هر نویسنده ای یک حراج گر است . یا دستکم تعالی را از ما می گیرد       

ادبیات نامید که ماده ای منفجره در خودش کار می گذارد، اسکناسی جعلـی مـی سـازد، و موجـب                     
    .، می شود. ارزش بازار و شکل محتوایش، و همینطورانگرشانفجار فرامن و شکل بی

. آرتو متعلق به قلمرو ادبیات نیست، او بیرون از آن است چون او شیزوفرنیک اسـت                : کهاما پاسخ این  
او تا وقتی که بـه ادبیـات، و مهمتـرین بخـش آن یعنـی ادبیـات متنـی، تعلـق دارد                       : به زبان دیگر    

 بچگانـه و  ک را حفظ می کنند؛ آنها به مفهوم دستکم یک امر مشترهر دو دسته  . شیزوفرنیک نیست 
ارتجاعی مشترکی از شیزوفرنی، و مفهوم نوروتیک بازاری ای از ادبیات پایبندند؛ یک منتقـد زیـرک                 

 زبـان  اینکه بطور مطلق بگـوییم برای " بفهمیم اسم داللتنیازی نیست چیزی از مفهوم      : می نویسد   
:  تولید می کنـد      تحت انقیاد  و   در بند  بی اراده،    سخنىست؛ فرد پسیکوتیک    آرتو زبانی شیزوفرنیک ا   

یست این کهنگى و قدمت     چاما   ".از هر حیث با نوشتار متنی در تضاد است        است که    به همین خاطر  
ورد و بـه دو وجـه شـکل         آبیات را تحت سلطه ى اختگى در مى         متنی عظیم، این اسم داللت، که اد      

 بی  "سیکوتیک  پ سخنه کسى به این منتقد زیرک گفته است که          چ؟ و   ى اش تقدس مى بخشد    پادی
 این ضـدیت هـاى      و .استمساله تقریبا بر خالف این      خوشبختانه   است؟   "تحت انقیاد  و   در بند اراده،  

اه می سازد، صراحتا به     گشکی یک قتل  زپ برای روان  رتوآ .غایب اند  این موقعیت انه در   گبسیار بطور جدا  
رتو سرانجام ادبیات اسـت، صـراحتا       آ .زوفرنیک است و نه به این خاطر که نیست        این خاطر که او شی    

زمان زیادى گذشته است از وقتى       .ک است و نه به این خاطر که نیست        به این خاطر که او شیزوفرنی     
رفاى رنج و شکوه اش، این حق را داشت کـه           ژرتوى شیزو، از    آ: که او دیوار اسم داللت را فرو ریخت         

ونگـوگ،  (سیکوتیکى که در فرایند رمز زدایى سیالن میل می سازد متهم کند             پفرد  بخاطر  جامعه را   



از ادبیات مى سازد وقتى که ادبیات را در         ] جامعه[ه  چنآ، و نیز    )مردى که جامعه او را خودکشى کرد      
ى  یا بزدللویس کارول،(  به نام یک باز رمزگذارى نوروتیک و منحرف    سیکوز قرار مى دهد   پضدیت با   

  .) در جلب دختران خوشگل
رت مـى   نگ شکافته شدن این دیوار یا سرحد شیزوفرنیک مى نامد بـه نـدرت صـو               ه ال چنآبا اینحال   

د و وحشت زده عقب مى   نتا نزدیکى دیوار کشیده مى شو     مردم  اکثریت   . "مردم کامال عادى  ": گیرد  
تگى عالمت گذارى شـوند، و      داللت عقب نشینى کنند، توسط اخ     اسم   بهتر است به زیر قانون       .دنکش

نها حد را جابجا مى کنند، موجب مى شـوند کـه بـه درون تـشکیالت                 آبنابراین   . غرق شوند  پدر ادی 
 و بازتولید خانوادگى که بـه  اجتماع وارد شود، مابین تولید و بازتولید اجتماعى که منصوب مى کنند، 

نهـا حـد را بـه درون        آ .ا مـى کننـد    ن اجر آگذارى ها را در     نیرون عقب مى نشینند و کلیه ى        آسوى  
] عقـده ى [ تشریح مى شـود وارد مـى کننـد، مـابین دو قطـب          پ ادی ]عقده ى [بهمراه  حوزه اى که    

سین تکـان، و    پـ ون وا چ هم پ ادی . دو قطب بازنمى ایستند    مابین این ش و گسترش    چیپنها از   آ .پادی
همـراه شـدن    [د، بجاى   نه مى شو   به تخت روانکاو فروکاست    وقلمرو یابى نهایى،    : ون غار   چاختگى هم 

بـه کجایمـان مـى برنـد؟         . . .سیالنهاى رمز زدایى شده ى میل که فرار مى کنند، مى گریزند، و              ] با
 امـا   .ک شخـصى  چـ ، جابجایى در حد، بـراى سـاختن دنیـاى مـستعمراتى کو            نوروز نیز اینگونه است   

اده هـایى سـاختگى تـر،        خـانو  نامتعـارف و بیگانـه تـر،      دیگران بدنبال زمین هاى دست نخورده اند،        
 .و بنا مى کنند، در مناطق انحـراف       ن را در طول و درازاى دیوار طراحى         آنها  آمیزتر که   آجوامعى راز   

ستى پـ با ، بیمارشان کرده  پادی(utensility) وسیله محورى در حالى که رام و خاموش، آدیگران 
 .بـا خـشونتى شـدید     هگاه  د، گ نلند مى شو  ن ب آد و علیه    نرستى انحرافات، به دیوار مى رس     پو زیبایى   

نها به سمت بدن بدون اندام عقب مى نـشینند، بـاز هـم یـک     آس بى حرکت و ساکت مى شوند،     پس
موقـوف شـده اسـت،    تمامـا  تولید میل گـر  نجا که آگونه، بیابان  قلمرو یابى، اما اینبار قلمرویى تماما       

  .سیکوز پ: جایى که سخت و محکم شده است، توقفى ظاهرى
 بـزرگ   بـى آون اسبهاى   چافتاده اند، هم  ون سنگهاى سربى به داخل رود       چاین بدنهاى کاتاتونیک هم   

نها تمام نیروهایشان را براى سرکوب اولیه بکار بـسته          آ .ب برنخواهند گشت  آرکت که به سطح     بى ح 
رکوب لـیکن سـ    .د نوروتیک را مى سازد رهـا گردنـد        اند، تا از نظام سرکوب اجتماعى و روانى که افرا         

یعنـى در خـود مانـده تـرین         نها را دقیقا یکسان با شیزوى بیمارستانى        آروى مى دهد که     عیان ترى   
 را یـک کلمـه،    چـ  ."کم دارد " را   پیاد] عقده ى [ موجودیت بالینى اى که      .قرار مى دهد  ن  آنمونه ى   

که ایند تا جایی  ى امد فر  پ از حد فراتر مى رود، و        جاییکه، را اختصاص بدهیم به فرایند تا         شیزویعنى  
را یک کلمه را اختـصاص بـدهیم        چردد؟  گنجا محصور مى    آایان  پعلیه حد خرج مى شود و بطور بى         

؟ از نقطـه    بـى نهایـت   یدن دو   چیپ براى تمام تحوالت، در هم        و سستن ممکن، گبه شکافتن اتفاقى و     
در جهت برهان : د  با فرایند دارسیکوز ارتباط نزدیکترىپماجراى یشین،  پنظر واقعیت و سه ماجراى      

نـان  چبوسـیله ى   ـ که معموال سرکوب شـده اسـت ـ     "دیوانه"رز، وقتى که نشان مى دهد که پاسی
ایان خطـر بازگردانـدن     پنان وضعیتى را موجب مى شود، که بطور بى          چوضعیتى جوانه مى زند، و یا       

  .ورد آرابى و گسستگى را بوجود مى ن به خآ



بیمـارى    کـه   است که در حقیقت باید دیوانگى نامیده شـود،         "رایندف"یا این   آما دیگر نمى دانیم که      
ا درمـان  ن باشد، و یا بیمارى تنها دیوانگى ماست و فرایند تنهآاهرى و نقاب وشش ظ پتنها مى تواند    

ر قـد چهـر   :  اما در هر صورت، سرشت اصلى رابطه مستقیما در نسبت عکـس ظـاهر مـى شـود                    .ما  
ون ـ  چـ شیزو ـ هم "،  باشدبطور وحشیانه گسیختهو غاز کرده باشد، آ فرایند تولید جریان بیشترى را

 به همین خـاطر اسـت کـه، از سـویى دیگـر، از        .ورد  آه سربرمى   ژ بیشتر بعنوان محصولى وی    "موجود
سیکوز و نیـز  پـ  رابطه ى نـوروز،  .سیکوز ناتوان بودیم  پز و   وبرقرارى هرگونه ارتباط مستقیم میان نور     

نهـا  آایند، و به حالتى کـه هـر کـدام از            است به موقعیت هر کدام نسبت به فر       انحراف جنسى وابسته    
ایـدارى مـى    پکه هنوز   نحوه اى از توقف در فرایند را نشان مى دهند، یک تکه ى باقیمانده از زمین                 

 قلمرویـابى  ،پ قلمرویابى نوروتیـک ادیـ   .ایى شده ى میل محدود و قطع نشود       قلمروزدکند تا سیالن    
گاهى فرایند به دام یک تله مى افتد و در          : سیکوتیک بدن بدون اندام     پ، قلمرویابى   هاى منحرف هنر  

و خود تفسیر مـى کنـد،    ـ در ایانى ـ  پون چ، گاهى خود را هممحصور مى شود ]ىپادی[ درون مثلث
 همـه ى  .هیت را جایگزین تکامل اش مـى کنـد  گاهى در یک دور باطل ادامه مى یابد و یک خشم م     

شیزوفرنى به مثابه یک فراینـد تنهـا امـر          : ایه و اساس در خود دارند       پى را بعنوان یک     اینها شیزوفرن 
 شیزوفرنى در عین حال هم دیوار، هم شکافتن این دیوار، و هم شکست این               .عمومى و همگانى ست     

باید با ن بى فایده است، آت از دیوار، درحالیکه سخت کوفتن       ذشگونه مى توان    گچ ": شکافتن است   
 8نامـه ى  "ونـسان ونگـوگ ـ    ["نانکـه مـن مـى بیـنم    چنآن نفوذ کرد، آن نقب زد و به آوهان در یک س

 ماشـین هنـرى، ماشـین     یـا    ونچـ  .نیـست حث است صرفا هنر یا ادبیات       ه مورد ب  چنآ ]1888تامبر  پس
نهـا در   آاقى خواهند ماند که باعث مى شـود         تحلیلى، و ماشین انقالبى در روابطى بیرونى با یکدیگر ب         

رخ چـ  یا   تکه اى  صداگیر و خفه کننده ى نظام سرکوب اجتماعى و روانى عمل کنند،  و یا                 وبچراچ
جرقـه  ر مشترک را تغذیه مى کند، و        گماشین میل   د در سیالنى که یک      ن مى شو  یکدیگردنده اى از    

اسـم   شـیزو و نـه       آد براى انفجـارى تعمـیم یافتـه          شو رامى برافروخته مى  آه   موضعى بسیارى ب   هاى
  . تدالل
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