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    ي ابداعگرانهخطوط كوچ

  گرالد رونيگنويسنده: 

  گنجيايمان مترجم: 

  

ي اوليه و است كه در واقع جنگ نه ابژه ايگرانهماشين جنگي ابداع كوچ
اش است؛ يعني به ي فرعي و ثانوي، مكمل يا سنتزيمرجح بل تنها ابژه

يافته است كه فرم دولتي و فرم شهري مالزم آن را تخريب اي تعينگونه
  كند. (ژيل دلوز، فليكس گتاري. هزارفالت)

  

ي ماشين جنگي صرفاً جنگ نيست، بل دهند، ابژهدر هزارفالت مصرانه توضيح مي» گرياي درباب كوچرساله«دلوز و گتاري در طور كه همان
ي گرانههاي اين ماشين خطوط كوچاست. سالح» بندي فضاي همنواخت و حركت مردم در آن فضاي پرواز، تركيبگرانهترسيم خط آفرينش«

گر يا موسس]، ابداع نوعي پروازِ موسس نشيني از آپاراتوس دولتي با حركت برسازنده [تاسيسيب پرواز با ابداع، يا عقبپرواز و ابداع هستند. ترك
» گريختن، بله، اما حين گريختن به دنبالِ سالح گشتن!«قرار است: ي دلوز بدينبنديِ مورد عالقههمان كيفيت خاص ماشين جنگي و بنا به صورت

اش براي تغيير، و در آفرينش دنياهاي ديگر [به دست اين ماشين] حضور دارد. تنها ي ماشين جنگي در قدرت ابداع آن و ظرفيتهجويانبعد مبارزه
  تواند ماشين جنگي را به آپاراتوسي نظامي، يا به جنگ بدل سازد. تصاحب ماشين جنگي از سوي آپاراتوس دولتي است كه مي

خواهد كه مي» نقد خشونت«ي والتر بنيامين با نام ي تبارشناسي مقالهرا پيروي گفتارهايي درباره 1كاراوانتياترن تياترِ پابليكسمدتي پيش ماشي
جنگي خواندم. ارجاع به كاراوان هم در مقام ماشين تياتر و هم ماشين جنگي به  /عدم خشونت را به چالش بكشد، نوعي ماشيني خشونتدوگانه

گري و ماشين جنگي را ــ آن طور كه دلوز و گتاري هنگام توصيف فعاليت خردسياسي هنري و شدن كوچنطبقماين دليل صورت گرفت كه 
اين ادعا كه كاراوان روي نوعي خط پرواز و به شكلي تهاجمي همچون ماشين جنگي دست به بيان كرده باشم. كنند ــ مي اشاره انداكتيويستي ب
خواهد ي گفتار خشونت و ترور اشاره دارد، و ميگي به ورانخشونت به اين گروه است. برعكس، ماشين ح دادنزند، هرگز به معناي نسبتعمل مي

                                                            
1  PublixTheatreCarava دهدمعني ميكاروان تياتر مردمي يا كاروان تياتر عوام ، نام گروهي تياتري كه تحت اللفظي  



كند تا امر بگريزد. از سوي ديگر، آپاراتوس دولتي نيز تالش مي 2/نمايندگيي بازنماييتا از خشونت آپاراتوس دولتي و مرتبه
پيشتر  ).3كردن كاراوان به عنوانِ بلوك سياهبازنمايي/نمايندگي قرار دهد (براي مثال، با معرفي نمايندگي را به زور ذيل قدرتبازنمودناپذير/غيرقابل

در سالزبورگ و كمپ مرزي در لنداوا تا  (WEF)نوشتم كه از وين تا اجالس فروم اقتصاد جهاني  2001در تابستان  4مرز، نه!اين نكته را پس از تور 
  و دست آخر هم به بازداشت بيشتر فعاالن كاراوان به دست پليس ايتاليا منجر شد. در جنوا به طول انجاميد G8اجالس 

نشيني ماشين جنگي دادگاه ايالتي شهر المباخ در شمال اتريش، باز هم به نمايش كشاندن و عقب، در پيشگاه 2005چند سال بعد، در پاييز سال 
در كار نبود. فعاالن كاراوان به اتهام فريبكاري و اقدام  G8ها عليه المللي مرتبط با اعتراض[كاراوان] تكرار شد؛ هرچند اينبار خبري از هياهوهاي بين

سنجي) با ي زيستاي در المباخ (تياتر نامرئي چريكي با درونمايهنشده در مدرسهبدون مجوز قانوني و به دليل برگزاري آكسيوني ازپيش اعالم
ي دادگاه شهري ديگر هيچ ردي از به دادگاه كشانده شدند. در اين مضحكه 2003ق و نواحي در سال طي فستيوال مناط» هنر ناسازگاري«عنوان 
فروكاسته » متخصصِ هنر«باقي نمانده بود و مجبور بودم خيلي مودبانه و در عين اينكه به نقشِ » جستجو براي سالح حين فرار«ها يا ها و هجومحمله

اي هنري بود و اين فرمِ هنري سالهاست كه به رسميت شناخته شده و هنرمندان درگير هم ورد بحث تنها قضيهشده بودم، اعتراف كنم كه آكسيون م
طور كه جيني مولر، يكي از فعاالن كاراوان جايي با ارجاع به دستگيري همانقطعاً قصد وارد آوردن هيچ آسيبي به كودكان را در سر نداشته اند. 

گيري بر سر اين مساله كه خط پرواز [كاراوان] تروريستي است يا تصميم«ي مربوطه پس از جنوا نوشته بود، هااعضاي اين گروه و دادگاه
  »، به جايگاه موليِ دادگاه سپرده شده بود. 5تراگذرنده

شناسيم، مي هزارفالتسازد كه با آنچه از اي بين ماشين جنگي و آپاراتوس دولتي را آشكار ميمحكوميت كاراوان رابطهبنابراين دستگيري و 
كند، آن را به كنند كه چگونه آپاراتوس دولتي ماشين جنگي را غصب ميتوصيف مي» گريرساله درباب كوچ«متفاوت است. دلوز و گتاري در 

ه دست آپاراتوس دولتي است كه در تصاحب ماشين جنگي بسازد. ي آن بدل ميواسطهو جنگ را به هدف بيآورد، انقياد اهداف خويش در مي
در  1999ي بلوك سياه از ي پديدهچه بسا توسعهشوند و ماشين جنگي به آپاراتوس (شبه) نظامي. پرواز، گريز و ابداع در نهايت به جنگ بدل مي

در روند اين توسعه در اوايل » وك سياهبل«نخستين استفاده از لفظ كرد.  فسيردر روستاك را بتوان در مقام اين نوع فرآيند تصاحب ت 2007سياتل تا 
هاي اتونوميستي در آلمان آغاز شد. تصاويري كه طي اين فرآيند توليد شد تنها به شكلي كردن فعاليتسازي و جرم تلقيايو با رسانه 1980ي دهه

ديق شد اما ظرف ده سال اخير شدت بيشتري هاي مختلف چپ اتخاذ و تصثانوي ــ گاه با چاشني طنز و گاه با جديتي جانكاه ــ از سوي گروهك
هاي روبوكاپ در حال انجام بود كه ي بلوك پليسشد ــ در برابر و قرينهها دنبال ميــ كه ابتدا تنها از سوي رسانه يساختن بلوك يافت: طي اين دهه

تغييرشكل » جنگ«هاي ماشين جنگي جهانيِ بديل به بخش ها به واقعيت بپيوندد وبه شكلي روزافزون باعث شد تا تصوير توليدشده به دست رسانه
                                                            

2  Representation :هاي مذكور به هيچ وجه رساند. با اين حال، حيطهشناسي و سياست ميي زيباييرا به ترتيب در حيطهبازنمايي يا نمايندگي ي اين مفهوم معناي دوگانه
هاي هاي مربوط به بازنمايي در كنش هنري همواره به بحث بازنمايي در سياست و از آنجا به نقد دموكراسيخارجي و تماماً خودآيين نيستند و به همين دليل بحثنسبت به يكديگر 

  شود.مبتني بر نمايندگي مربوط مي
3 Black blocهاي مالكيت خصوصي و استفاده از سازي بديل است كه به كنش مستقيم، تخريب نشانهگرفته در مبارزات جهاني: بلوك سياه بخشي از نيروهاي آنارشيست شكل

- هاي اغراقهاي گروهي تصوير شده، به نظر صرفاً تصويرپردازيخشونت براي پاسخ به خشونت پليسي/دولتي و مقابله با آن معتقدند. با اين حال، بلوك سياه آن طور كه در رسانه

سازي، تا زمان جنوا كه هاي ضدجهانيهاي مربوط به جنبشرسد. بر اساس گزارشسازي بديل ميسازي از فعاالن ضدكاپيتاليسم و جهانييسم براي مجرمي ماشين بيان كاپيتالشده
هاي گروه بلوك سياه آسيب يا تدر آن كارلو گيوالني، اكتيويست آنارشيست گروه موسوم به بلوك سياه به دست پليس ضدشورش ايتاليا به قنل رسيد، هيچ فردي بابت فعالي

  فودها و نيز خودروها بود.ها و فستها و بانكهاي سوپرماركتها خوب يا بد همگي مربوط به شيشهجراحتي نديده و تخريب
4 No‐Border‐Tour 
5 transversal 



ساز و را در معناي ادغامِ اجباريِ ماشينِ جنگي به نظمِ دوگانه» جنگ«هاي جريان غالب) هاي دولتي (اينجا همان سياست و رسانهيابند. آپاراتوس
  شود. ايت به آپاراتوسي (شبه) نظامي، يعني آپاراتوسي دولتي بدل ميدر نه كنند و خود ماشين جنگي (يا اجزاء ماخيستيِ آن)شده توليد ميايشبكه

نهايت از امكانات مبارزه، يا اي از جنس تبادل دانست: انبوهي بيي بين ماشين تقابل مفهومي (ماشين جنگي) با آپاراتوس دولتي را بايد رابطهرابطه
بخشد. ها توسعه ميهاي متناظر هر يك از اين ماشبنازكدگذاري را با توجه به معلولهاي متعدد كدگذاري و بهاي دوطرفه كه اليهشمار انطباقبي

خواري را شوند. اما حتي آدمخواري خورده ميدو پليس در مقام فيگورهاي آپاراتوس دولتي در فرآيند آدم تمرُك،ي افراطي براي مثال، در نمونه
ي گريِ نجيبانهوحشيشده دانست. هاي درنهايت هضمخاصي از ماشين جنگي تمرُك با پليس يهم نبايد نفي مطلق فهميد، بل بايد آن را رابطه

، اصطالحي كه الياس كانتي به Hetmassاي انبوه يا جمعيتي برافروخته (اي از مردم مربوط نيست كه در مقام تودهترمك و رفقايش به دار و دسته
شكل ارتباط دارد كه غيرواقعي است و با اين حال به شكلي ناپذير و بيبندي سازشل به نوعي سرهمزند، ببرد) به آپاراتوس دولتي ضربه ميكار مي

بندي منتشرِ دزدهاي دوچرخه [در شباهت به سرهمبندي مزبور بيكند. با اين وجود، سرهمگيري ميهاي ديگران جهتبسيار جسماني به سوي بدن
هر دو همكارِ وي  پليسِ سوماي بسيار متفاوت درگير شده است. حتي ماشينِ ابديت آن پليسِ رمي به شيوه ي دسيكا] ندارد كه درفيلمِ دزد دوچرخه

- تري به كار با اين ماشين ميخورند و بدون هيچ درك عميقناپذير ماشين زيرزميني وول ميگيرد و اين دو در فضاي سنجشرا به تصاحب خود مي

شود، انگار به شكلي برابر در هر دو سوي مقاومت و قدرت حضور دارد و به جنگي كه دوباره اينجا معلوم مي وار ماشينپردازند. كيفيت آنارشي
تواند اي فاشيستي فراكدگذاري شود، اما در عين حال ميپردازد. چه بسا ماشين جنگي به شيوهپشتيباني هم از سرمايه و هم از گريز از سرمايه مي

شدن چنين تواند بر بالفعلهاي دولتي ميهاي جنگي و آپاراتوسي خاص ماشيني انقالبي توليد كند. تنها تحليل رابطهبخش و حتهايي رهاييسيالن
  وضعيت تصاحبِ ماشين جنگي به دست آپاراتوس دولتي گواهي دهد.هاي مبهم يا امكان

المباخ داستان ديگري دارد. اينجا مساله بر سر تصاحب، بردگي سياسي كاراوان تياتر عوام با آپاراتوس دولتي در جنوا و تصادمِ پراكسيسِ خرد
اي و ي بازنمايي رسانهيا رمزگذاري و فرارمزگذاري نيست، بل بر سر تالش براي امحاء است: ماشين جنگي به اجبارِ زور وارد شبكه  6ماشيني

ي توليد ميل، توليد ماندهاي باقي خواهد بود: تهماندهواهد بود، و هميشه تهشود. اما اين امحا احتماالً هرگز تام و تمام نخقضايي و در نتيجه امحاء مي
هاي خود را به فعاليت 2002كاروان تياتر عوام پس از تروماي جنوا و در تابستان هايي كه گشوده شده بودند. بخشي به امكانابداع، توليد فعليت

اي شان شامل اتوبوس انگليسي دودرهي آن زمانِ ماشين جنگيبسط و گسترش داد. نسخهالمللي در استراسبورگ خصوص در بستر كمپ مرزي بين
كرد. اتوبوس ماشيني تكنيكي بود: كامپوزيتي از مكانيك قديمي شد كه اجزاء مربوط به مهارت فني و تدابير هنري را يكجا جمع ميقديمي مي

همچنين مكاني انضمامي بود براي ماشين اجتماعي خردسياسي كاروان تياتر عوام. ي تكنولوژيك داخلش. اتوبوس اتوموبيل و تجهيزات پيشرفته
 8ي فرامليتي و در اعتراضات ضد جيضدنژادپرستانه مرز، نه!ي هاشان در محيط غصبي خودآيين، در شبكهدر ژوالي پس از تجربهماشين كاراوان 

هاي قرارگيري روي قسمت روباز جلويي اتوبوس و حول مكانتراسبورگ بود. شدن با ماشين اجتماعيِ كمپ مرزي در اسدر جنوا، مهياي جفت
گرفتند، اطالعات وارد به شهر مورد استقبال قرار ميي وسيع روبروي ايستگاه قطار)، افراد تازهخصوص ناحيهاتوبوس در شهر استراسبورگ (به

العاده و در شكم اتوبوس، تجهيزات ي فوقا اين حال، زير اين پوستههاي مختلفي در كار بود. بشد و مهمانيي كمپ مرزي پخش ميدرباره
  هاي عمومي) را ممكن ساخته بودند. اي چريكي (در تقابل با رسانهالكترونيكي بسيار پيشرفته پراكسيس ارتباطاتي و رسانه

                                                            
6 Machinic enslavement 



 (machina)ماشينا ف ماشين جنگي و تياتر كاراوان يافت. توان دو هزار سال قبل، ماديت ماشيني و تدبير، يعني دو جزء ماشين تياتر را در اسالمي
هاي محاصره از شارحان سياسيِ يونان كالسيك و ي انواع ماشيني شهرها. همههاي دوران باستان لفظي فني بود در ارتباط با محاصرهدر جنگ
قرار گرفته اند؛ به خصوص آن دسته كه براي غلبه بر ديوارهاي شهرها  machinaeهاي دوران باستان متاخر، ذيل ها گرفته تا مولفان جنگهلنيست

توان در انيوس را مي machinaهاي اوليه از كاربرد التين لفظ يكي از نمونهاند. رفتهگرفته باالي ديوارها به كار مييا پيروزي در نبردهاي صورت
)Ennius سازد: شين را آشكار ميپ، اوايل قرن دوم پس از ميالد) يافت و همان معنايmachina multa minax minitatur maxima 

muris ،هاي خاص بودند، زيرا براي مدت درازي هيچ كند. ديوارهاي شهر مركز توجه اين ماشينشدت ديوارها را تهديد ميماشيني عظيم كه به
ها يچيده ضروري بودند تا بتوان با امنيت هر چه بيشتري از خندقهاي مركب و پتوانست از اين ديوارها رد شود؛ به همين خاطر ماشينسالحي نمي

گذشت و به برج و باروهاي مسلح نزديك شد و در عين حال به تخريب يا فتح ديوارها دست يازيد؛ حتي اگر اين كار به قيمت برداشتن آجر به 
كنند، اي را كه به ديوارها نفوذ ميهاي تكنيكي انضمامير تنها ماشينآجر هر ديوار تمام شود. با اين حال، چنين مفهومي همچون در مورد ماشين تيات

ها و تدبيرهاي مربوط بين ديوارشكن مادي و نيرنگاينجا هم  Machina معنايِ گيرد.رسانند، در بر نميريزند يا به فتح آنها ياري ميآنها را فرومي
  نوسان است [براي مفهومِ دوم، نيرنگ اسبِ تروا مشهورترين مثال است].ها در ي ديوار و بازكردن خودبخوديِ دروازهبه محاصره

شود، گسست نبوده است ــ مولفي هنوز گمنام اي كه احتماالً آنقدرها هم كه فرض ميي سقوط امپراتوري روم ــ دورهاندكي پيش از آغاز دوره
De rebus bellicis (DRB) ها آن را به ها نامعلوم بود و روايتدر امور جنگي. تاريخ اين رساله تا مدتاي براي مشاور امپراتور را نوشت: رساله

دانند. در دادند، اما امروز اغلب تاريخ درست آن را جايي در قرن چهارم يا اوايل قرن پنجم مياي وسيع از قرن چهارم تا شانزدهم ربط ميگستره
») سازي ديوانههاي پروژهيادداشت» («Denckschrift eines verrückten Projektemachers«اواخر قرن نوزدهم كه هنوز اين رساله را 

 (Giardina)» يك ناشيِ پراستعداد«و مولف ناشناس آن را دست كم  (Mazzarino)» اثري جدي در مهندسي نظامي«اي آن را خواندند، عدهمي
عي از امپراتور وقت است كه به طور خاص اصالحاتي را در ارتش نوعي درخواست اصالحات اجتما» ي مسايل جنگدرباره«متنِ  خطاب كردند.

سازي در اين ي فساد، اسراف و ماليات اضافي (عناصر اقتصادي عقالنيتوان گفت اخالقياتي دربارههاي عمومي و حتي ميي گزارهزمينهعليه پس
هاي هاي ماموريت، معافيت: همچون كاهش كاركنان، كاهش دورهسياست نظامي دوران باستان متاخر دست باال را دارند؛ عناصري همچون گفتمان

هاي شده يا پرهيز از استخدام مامور و به كارگيري ماشينهاي جنگي به دست كاركنان تعديلسربازها، استفاده از ماشينمالي محدود براي كهنه
  .تري از اشغال)صرفههاي بهجنگي و عوض آنها استفاده از فرم

موارد هاي موجز است. از متن و هاي جنگي همراه با تصوير و شرحفصل) شامل راهنماي ابداع ماشين 21از  19-6هاي (فصل بخش اصلي متن
شود كه آيا ابداعات مزبور همگي ابداعات نو يا حتي ابداعاتي در دوران باستان متاخر به روشني معلوم نمي inventaو  inventioالفاظ ي استفاده

حدود دوازده ماشين »). هر چيز مفيدي را از هر جايي گرد هم آورده است«كند كه ستند يا خير (خود او در مقدمه خاطرنشان مياز سوي مولف ه
 دارند، اما 10توراكوماخوسيا  9كوردرپانوس، 8كليپئوسنتروس ،7تيخوديفروس هاي هولناكي همچونجنگي در اين رساله ارائه شده اند كه نام

                                                            
 Tichodifrus 7 : دار جنگي و قابل تحركي تيغيك ارابه  

8  Clipeocentrus :زدن به دشمنها و خارها براي ضربهيك سپر مدور عظيم با تيغ 

9  Currodrepanus: توانست بعد افتادن سوارهايش نيز خطرناك باشد.اش دو تيغ داشت و ميكه كناره ي جنگي همراه با دو سواري دو اسبهيك ارابه  
10  Thoracomachus :زره جنگي رزمجويان دوران باستان  



هاي دوران توان در نوشتههاي جنگي اسامي حيوانات بر آنها گذاشته شده است: نوعي جانورشناسي تمام و كمال را ميماشينهمچنين شبيه غالب 
  .دشمي» مرغ ماهيخوار«، و »نوك كالغ«، »هاپشتالكـقوچ«، »پشتالك«، »قوچ«ي جنگ ديد كه شامل حيواناتي همچون باستان درباره

كند: اول، نوع بسيار سريعي از كشتي ــ كه با استاندارهاي امروزي هم اتوپويايي به ي دو اختراع به خود مباهات ميارائهدر پيشگفتار، مولف بابت 
رانند و نيز پلي آورند، آن را به پيش ميهاي آبي را به حركت در ميروند و چرخهايي كه روي سكويي گرد يورتمه ميرسد ــ كه گاوميشنظر مي

اي مخصوص ابداع كرد كه اسب هنگام شكستن خط دفاع دشمن هاي بزرگ. او همچنين وسيلهو قابل حمل و نقل براي عبور از رودخانهاي، نو لوله
ماشين است كه بدون نياز به ـيك اسب currodrepanus clipeatusرود. يا تعقيب يك فراري بدون نياز به هيچ فرماني خود به خود پيش مي

» خودخودبه«آورد: اين ماشين خياليِ اسب جنگي كه تي اگر سوارش سرنگون شده باشد) بيشترين صدمه را به دشمن وارد ميكمك انسان (يعني ح
 verberibusآورد (بر خويش شالق فرود مي spontaneis ( .در قطعه متن كافكا، ارتباطاتي دارد با فرم معكوس سوار بدونِ اسب كافكا

در ابداع مولف كند. پرواز مي» بدون گردن و سر اسب«روي زمين كند و در نهايت ميز و سپس افسار را رها مي، سوار مه»شدنآرزوي سرخپوست«
- ـيتكنيكزند ــ فانتزي آپاراتوسِ جنگي شدن خود را شالق ميشدن، يا بدل شدن به ماشين حيوانماشين به جاي سرخپوستـناشناس متن ما، اسب

  حيواني. 

ي مثالً هواپيماهاي بدون سرنشين تا حد زيادي به واقعيت كه در روند توسعههاي امروزي و تكنولوژي جنگي الف خيالين سالحاين اسبا اين حال، 
و فرونتيوس، فرمانده ها را از ارتباط متقابلشان با ابداع در مقامِ تدبير و نيرنگ جدا كنيم. بدل شده اند، نبايد ما را به اين اشتباه بيندازد كه ماشين

هاي استراتژيك، برخالف مولف ناشناس بر امر هاي گوناگون طرحي فرمي نخست ميالدي و در اثر خويش دربارهسناتور رومي، در انتهاي سده
هاي جنگي پيشاپيش به سرحدات خود رسيده بود، در ي ماشيني فرونتيوس ابداعات در حوزهغيرمادي تمركز كرده بود. از آنجا كه به عقيده

تر يا ارتش را از قيمت را كوتاههاي گرانتوانست محاصرههايي رو آورد كه ميها و طرحخويش به حيلههاي استراتژيك طرحجلد از كتاب  سومين
ه بر ترين راه براي غلبصرفهدادن بهترغيب به خيانت (گويا رشوهنياز كند. او يازده طرح استراتژيك مختلف را فهرست كرد كه شامل اجراي آنها بي

-ها، و چيزهاي ديگر است. در هر حال، نوآورانهشدهكردن محاصرهكردن آب رودخانه، مرعوبشهرها بوده است)، تغيير جريان رودخانه، مسموم

- هاي تقليد را فهرست ميشوند. اينجا فرونتيوس در اصل استراتژيشدگان ميهاي استراتژيك آنهايي هستند كه شامل فريفتن محاصرهترين طرح

گمارد و گويند هانيبال شهرهاي بسياري را در ايتاليا بدين شيوه تصرف كرد كه مردان خويش را به آموختن و يادگيري عادات رومي ميكند: مي
كمك به  ها سربازاني را كه برايآركادياييفرستاد. پوش سپاه جلو ميها و زبان رومي به عنوان جاسوس يا پيشقراوالن مبدلآنها را مخفي پسِ لباس

ترتيب شهر را از پسِ اغتشاش و سردرگمي حاصل از اين كار هاي آنها را پوشيدند و بدينشدگان گسيل شده بودند شكست دادند، يونيفرممحاصره
هاي ست تا دروازهاشغال كردند. اريستيپوسِ اسپارتي لباس تاجران را بر تن سربازان خود كرد و اپامينونداس اهل تبس سربازانش را با لباس زنان آرا

  شهر را به روي ارتش خود بگشايد.

هاي استراتژيك فرونتيوس طور كه طرحشود درست همانهاي جنگي مولف ناشناس ما مازادي از ماديت دارند كه به امر غيرمادي منتج ميماشين
ترين يابد كه در عين حال رايجرجسته تبلور ميداشتن اجزاء مادي و غيرمادي ماشين جنگي در فرمي ببدون ماديت ناتمام است. تز همپوشاني

كند و آن را ي ماشين جنگي هم هست. مشهورترين مثال ماشيني كه سرنوشت جنگي را از خالل خدعه و تدبير معلوم ميي متعلق به حماسهاسطوره
هور در انئيد ويرژيل، جايي كه الئوكون، كشيش رساند، بار ديگر يك اسب است؛ اما اينبار اسبي چوبي. سه سطر پيش از آن بيت مشبه پايان مي

 quidquid idكند (كنند در حال ترك محاصره هستند ــ را بيان ميها ــ كه تظاهر ميي يونانيي هديههاي خويش دربارهتروايي، شك و شبهه



est, timeo Danaos et dona ferentes ( ويرژيل با لفظmachine كند: به اسب تروا اشاره ميaut haec in nostros fabricata 

est machina muros  (2,46) . اي است عليه ديوارهاي تروا. اين ادعا طيف معنايي متنوع ماشين دهد كه اين ماشين حقههشدار ميالئوكون
ناپذير كه اوديسه از طريق آن بر ديوارهاي شكست (2,46) (fatalis machina)ماشين مهلك هاي استراتژيك دهد: از طرحجنگي را نشان مي

كه حتي در اين مورد به كار فروريختن واقعي ديوارها هم  (2,151) (machine belli)ماشين جنگ كند تا ماشين جنگي انضماميِ شهر غلبه مي
نه  نمونه (machinator)پرداز و تدبيرگرِ خدعهشود. تصادفي نيست كه اوديسه، اين ها به شهر وارد ميمشغول نيست، بلكه به دست خود تروايي

 (polyméchanos) پردازخدعهبسبل همچنين با لقب  )polýmetis(دان نكتهبسو  (polýtropos)بسيارسفركننده تنها با القابي همچون 

است و هم به شكلي پرداز خدعهبس، به معناي واقعي كلمه هم اجتماعي اسب ترواـعنوان مبدع ماشين فني و اختراع روانياو به شده است.خطاب مي
  .11هاي بسياراللفظي اربابِ ماشينتحت

 Deمكانيك اوديسه به دشمنان امپراتوري روم هم به ارث رسيده است؛ همان دشمناني كه مولف ناشناس ما كتاب رسد پليبا اين حال، به نظر مي

rebus bellicis هاي ي رنگارنگ و متونع ماشينيابي به منافع تجاري، گسترهمولف ناشناس براي دستشان نوشت. انيكمكرا عليه آنها و پلي
جاحاضرِ هاي همهاي را عليه فانتزياندازه ناشناس ارائه داد. امپراتور نيازمند اين ابداعات بود تا تخيل تودهجنگي كارامد خود را به امپراتوري همان

زني امپراتوري روم كه چيزي بود بين پرسه» بربر«هاي در اواخر دوران باستان بسيج كند. سبك زندگي دشمن روم امپراتوريانحطاط و سقوط 
گرفت، آنقدر هاي پربرف تا صحراهاي خشك را در بر ميشان كه از كوهگرفتن در نواحي دوردست، و جغرافياي سرزمينگرانه و پناهكوچ

-از يك سو، اين انگارهها و بربرها وجود داشت: ي روميي عمومي دربارهدو انگارهاي جنگ با آنها الزم بود. گوناگون بود كه ابداعات متفاوتي بر

محور كه بين تمدن رومي و پيشرفت تكنيكي، يا بين فرهنگ رومي و تكنولوژي نظامي، همبستگي يا نسبتي مستقيم برقرار ي عمومي و فرهنگ
نگاري رومي، مثالً به دست سزار، تاكيتوس و كاري و سبعيت (كه در تاريخگري، خرابي همچون وحشينمايصفات سنخاست، و از سوي ديگر، 

يعني مادر تماميِ فضايل را  ingenii magnitudoشد. در تقابل با هر دو مورد، مولف ناشناس صفت شود) كه به بربرها منتسب ميآميان ديده مي
هاي جنگي) ابداً دور از دست بربرها نيست، زيرا اين صفت ي ماشينخصوص در زمينه(به، rerum inventioبودن، مبدعكند: به بربرها اطالق مي

  شود. به باور مولف ناشناس از سوي طبيعت تقويت مي

هوم ماشين كنند، نزديكي بيشتري با مفبربرهاي ناشناس كه هرگز به طور دقيق مشخص نشده اند و به همين خاطر هم تخيل را بيشتر تحريك مي
گرانه (ابداعِ) كوچ Inventioبودن آنها. گري و هم به خاطر تاكيد بسيار بر مبدعدارند: هم به خاطر ارتباط مبهم آنها با كوچهزارفالت جنگي در 

به شكلي پارادوكسيكال  گرها (و مشهور است كه مراد دلوز از اين لفظرود. وقتي كوچشود اما از آن فراتر ميهاي فني آغاز ميبا ابداعِ ماشين
دهند، نه تنها بودن را در مقام حالت خاصي از عمل و سوبژكتيوسازي توسعه ميخورند) مبدعمخصوصاً كساني بود كه از جايي كه هستند، تكان نمي

ي اشاره ندارد، بل فراي اينها به هاي ابداع. اينجا ابداع صرفاً به تمهيدات و داستانشوندميكنند بل ماشينِ جنگي هاي جنگي را ابداع ميماشين
بودن ماشين جنگي آنچه گفتنِ آپاراتوس دولتي، و مبدعگرانه، گريختن، تركهمراه و درون وجود كوچگردند. هاي نو باز ميتوانايي ابداع جهان

هاي متفاوت و واقعيت بدل كردن جهانگر و قدرت برسازنده، آفرينش و بههاي تاسيسشدن، فعاليتهاي جديدي از اجتماعييابد فرمتكامل مي

                                                            
11  Polyméchanos  تركيبي است ازpoly  (به معناي چندين، بسيار، ...) وméchanos طور كه شده از ماشين است). در عين حال، ماشين نيز همان(كه صفتي فاعلي ساخته

  ديديم، دو معناي مادي (ماشين مكانيكي) و غيرمادي (تدبير، خدعه، دسيسه) دارد. 



كند، آن هم در تقابل با ديدن امر ممكن در مقام جهانِ متفاوت را ايجاب ميبسياري  12شدنِ امر ممكن بهمتفاوت Inventioممكن ديگر است. 
هاي دولتي، در تقابل با ساختمانِ همانندسازِ جهانِ واحد آپاراتوس inventio، بنابراين. واحدجهان ممكن يك تصوير ازپيش متعينِ واقعيت در 

-شود، تكينگيهاي دولتي تقسيم ميكند. وقتي جهان ممكن واحد در منطق آپاراتوسهاي بسيار را توليد ميها و انشعابات به جهانشدنشاخهشاخه

  ند. كنهاي ممكن متفاوت توزيع ميهاي ابداع خودشان را در ميان جهان

هستند، بل  mechané/machineشدن] در مفهومِ شدن [يا تقسيمهاي جنگي نه تنها نيرومندترين خطوط متفاوتهاي تياتر و ماشينماشين
هاي مبدعانه، هاي معاصر خدعههاي انقالبي كوچك در پيوند با آنها مرتبطند. استراتژيهاي اجتماعي اخير و ماشينهمچنين به دو جزء اصلي جنبش

 پرداز و نيز فيگور قرون وسطايي دلقكخدعهي بسشان اوديسهــ كه خطوط تبارشناسانه آلودسخره تقليدهجو يا اعتشاش، عدم تقارت، و 
(jester) ،  سنت سياست ايتالياييautoriduzione 1970ي در دهه ي غذا)ي اجاره يا هزينهشده(كاهش خودسازماندهي ، هاي چريكو فعاليت

هاي ميانِ ابداع و تقليد، مالكيت (فكري)، امور مشترك و نيز اقتباس هايي در باب همپوشانيگيرد ــ به پرسشرا در بر مي 1990ي ارتباطات در دهه
- جويانه واقع ميمبارزه بودن، يا بازي و كنشبودن و غيرقانونيهاي كنش در اين حيطه عموماً بر مرز ميان قانونيفرم[يا تصاحب] دامن زده است. 

پيوندند و نه تنها هاي اجتماعي به واقعيت ميها و درون چهارچون جنبشها اغلب در حاشيهكنند. اين كنشعمد اين مرزها را مخدوش ميشوند و به
  دهند.ورد بررسي قرار ميكشند و مبه پرسش ميها را شان با ديگر حيطهشدنهاي متصلها و فرمي آنها هستند بلكه اين جنبشبرسازنده

هاي پرفورماتيو و كردن همراه با استراتژيِ تصاحبو به كنشدر بارسلونا و مادريد سربرآورد  2002از سال  (Yomango)يومانگو گروهي به نام 
هم مادي است و هم غيرمادي:  شود،و آنچه در اينجا سرقت مي» كنمدزدي مي«يعني » yo mango«اي زد. در اسپانياييِ محاورهاي دست ميرسانه

شوند. ها هم تصاحب ميبه طور خاص نشانهآيند، اما از سوي ديگر شكلي بازيگوشانه و البته بسيار انضمامي به تصاحب درمياز يك سو، كاالها به
مثال » مانگو«چندمليتي نساجي هاي اين گروه نهفته است: تصاحب نام و لوگوي شركت اسپانيايي به فعاليت Yomangoاي صوري در نام اشاره

هاي چندمليتي زنداني مخصوصاً دوست دارد تا محصوالتي را رها سازد كه به دست شركتي اين گروه. يومانگو خوبي است براي اشاره به برنامه
صور به دست مولفان كه به دست رايت محصور هستند ــ البته نه محي كپيهاي سختگيرانههايي را آزاد كند كه به خاطر سياستشده اند و نشانه

ها نه تنها كاالهاي خودف بلكه حتي برندشان را به عنوان سبك زندگي كنند. و از آنجا كه اين شركتهايي كه در سطحي جهاني فعاليت ميشركت
  ستايد.فروشند، يومانگو نيز سرقت را به عنوان نوعي سبك زندگي ميمي

ي يك سوپرماركت اجرا كرد. هفت زوج نه تنها رقصي را در ميانه 2002در دسامبر الگرد انقالب در آرژانتين اين ماشين تياتري به افتخار نخستين س
شان پنهان كردند و بعدتر آنها را در بازديدي جمعي از يك شدهآمادههاي ازپيشهاي شامپاين را در لباسماهرانه تانگو رقصيدند، بل همزمان بطري

هاي پرفورماتيو عالوه بر اين كنششود. شده بين افراد تشنه و گشنه توزيع ميها، كاالهاي تصاحبدر ديگر پرفورمنس بانك با لذت مصرف كردند.
كنند. سمينارهاي يومانگو (در فروم اجتماعي اروپا هايي هم هستند كه پراكسيس يومانگو را منتشر ميشان، ويدئوها و وركشاپسايت مفصلو وب
راهكارهاي مشخصي براي دور زدن تمهيدات ي نافرماني مدني هستند و هاي سبك زندگي درباره) وركشاپ2004آلمان در  يا حين تور 2002سال 

ها و كارهاي ويدئويي تنها جهت پروپاگاندا و كنند. با اين حال، پرفورمنسترين شكل ممكن مهيا ميبه ظريفامنيتي تكنولوژيك و ارتباطاتي 
كنند. ابداع جمعي عمل ميو اي از نوعي خردسياست نقد تجسديافته هاي بازيگوشانهي نيستند بل همچنين در مقام مثالهاي ضدكاپيتاليستآموزش
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سازيِ تصاحب است: واژگون از مصرف متفاوتيديگري بر مصرف كاپيتاليستي نيست، بل آزمودن فرم هدف آنها صرفاً نقد واضح و مبرهن 
  ها.ي كارهاي شناختي و توليد نشانهصي و نيز تصاحب دوبارهكاالهاي مشترك درون مالكيت خصو

 هايابرقهرماندر آلمان،  (Umsonst) رايگانهاي اي ايتاليا، كمپينهاي خردسياسي همجون فعاليت يومانگو، كارگران مراكز خريد زنجيرهفعاليت
(Superhelden) هاي روز يك مي اروپا پيماييهايي كه نقشي در انتشارِ راهي گروههامبورگ، همه(Euromayday) ها و جنبش قراردادي

در گلنياگلس  8هاي جيها در تظاهرات عليه اجالسيا ارتش دلقك 1990ي در دهه» ها را پس بگيريد!خيابان«هاي داشته اند، و نيز همچنين پارتي
با فعاليت پرفورماتيو در مقام ماشين تياتر پيوند داده اند. به تبعيت از پائولو  ها توانايي ابداع در مقام ماشين جنگي راي اين فعاليتدام: همهو هايلينگن
در عين حال، هاي تياتري توصيف كرد. را در مقام جنبشي پرفورماتيو و بخشي از تبارشناسي ماشين» جنبش جهاني«سياست توان كالنويرنو مي

كنند. به گفتن آپاراتوس دولتي را ابداع ميجنگي هستند، زيرا رويا و واقعيت تركماشين  2000و  1990هاي هاي اجتماعي دههبسياري از جنبش
كشند. بدين شيوه، آنها عليه شدن به آپاراتوس دولتي خود در معناي گتاريايي را به نقد ميبيان ديگر، آنها همچنين بستار، ساختاربخشي و بدل

-ي آپاراتوسعليه توسعهسازي نئوليبرال هستند، بل همچنين ي جهانيقدرتمند در منظومه گيرند كه هنوز بازيگرانيهايي انضمامي موضع ميدولت

هاي بازنمودگرانه، ها و با اين شدت خاص و نو است): عليه فرمكم در اين حد و اندازهخيزند (اتفاقي كه دستهاي دولتي درون خويش نيز برمي
و مراتبي، بندي سلسلهه اينجا ماشين تياتري و جنبش پرفورماتيو خوانده ايم)، عليه سرتاپاي چينهي مقابل آن چيزي است ككه نقطهعليه منطق صحنه (

  ها. و توده[پيشگامان] گاردها عليه سنت و ميراث آوان


