
  

 
 
 
 

 
 

 اندیشیدن با اسپینوزا و دلوز در اثنای فاجعه
  

 حامد موحدی
 

کتاب که در دست  نیاست. ا «نوزایجهان اسپ»کتاب  یمتن حاضر مقدمهدموکراسی رادیکال: 
  است. نوزایاسپ یدلوز درباره یگفتارهادرس یانتشار است، ترجمه

آدورنو هنوز گریبان ما را رها نکرده  یاین طعنه 1«.شعر سرودن پس از آشویتس بربریت است»
ی انشانهای هر واژه پس از آشویتس تمامی ابعاد زندگی ما یادآور بربریت است. هر شعری، 2است.

واند ادامه تمیهنوز ی زندگی اهندهدتکان یفاجعهکه پس از چنین از این واقعیت است تلویحی 
هنر  ودم از اندیشه همچنان وان تمعاصر میهای فاجعهآیا پس از آشویتس و همچنین داشته باشد. 

هنری و علوم  ای فلسفی،هتمامی سنت با وجودی افاجعهچنین  ظر آدورنو روی دادننبه زد؟
بشری نتوانست از رخ دادن آشویتس جلوگیری  یاندیشهفرهنگ و که  بودگر این روشنگری، نشان

آیا  ود این است کهشکند )و حتی در برخی موارد با آن همراه شد(. حال پرسشی که مطرح می
توان دست به دامان اندیشه و هنر شد؟ این پرسشی معاصر و کنونی است: در اثنای همچنان می

 ید؟ آفاجعه اندیشه به چه کار می
ا هو با این حکم، قصد نداشت اندیشه و هنر را ساکت کند؛ بلکه اتفاقاً بر آن بود که آنالبته آدورن

نازدودنی اندیشه و فرهنگ بشری  یاز دید وی، پس از این لکه به حرف بیاورد.بیش از پیش را 
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قول از آدورنو تنها به این منظور است که از بطن فاجعه دلوز و اسپینوزاست و آغاز کردن آن با این نقل یهکتابی دربار «جهان اسپینوزا»  
فاجعه یک کتاب فلسفی دیگر به چه کار  یبحبوحهو سیاست و این دغدغه که در شروع کنیم، از بحران اینجا و اکنون، از ارتباط اندیشه 

آدورنو ول قند، همین نقلااره کردهوءهای زندگی انسانی را شیعرصه یهمهصنعت فرهنگ منطق مبادله و ایی که ج. البته از آنیدآمی
   .  اپذیر کندنسهمگینی و موحش بودن فاجعه را تجربه ،است تا هولناکیدیگر ی اهم در حال بدل شدن به کلیشه
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در برابر این فاجعه مسئول و پاسخگوست. عقل باید خود را در محضر این دادگاه احساس کند و 
عقل در عصر روشنگری به جای اتوپیایی که  یور اسطورهطبه این پرسش پاسخ دهد که چهمدام 
 یرخ دادن دوبارهوان تور میطداده بود، تاریخ را به قعر بربریت هدایت کرد؛ و چهش را اوعده

بربریت را از ای هآشویتس نشان داد که فرهنگ و تمدن بشری هنوز نشانه .کردفاجعه را ناممکن 
ش را اان خود پاک نکرده است. پس از همین رو، اندیشه را باید مدام معاینه کرد، بیماریدام

فیلسوف همچون پزشک اندیشه. آدورنو در روند این  پرداخت؛مداوایش به تشخیص داد و 
واهی دارد. خیلی به تمامیتکه عقل همواره استعداد و تما را نقد کرد و نشان داد تشخیصْ عقل

ردازی اشتغال پخودکامگی است چرا که همواره به نامیدن، قضاوت کردن و مفهومعقل مستعد 
برای یرند. گرا نادیده میا هابژه یِونگناهممانی، تباین و هاین عدمِها مفهومدر این فرآیند، و  دارد

 جهی و همواره در حال تغییر است،وچند را که فرآیند یا دینامیسمی« جامعه»نمونه مفهومی چون 
با همواره  فرآیندِ اطالقِ مفاهیم، . به بیان دیگرنجاندگاهر منسجم و یکپارچه میظذیل مفهومی به

نسبت به را خشونت  انتزاع و تقلیلْ نحوی از یهاسطوخشونتی ناگزیر همراه است، فرآیندی که به
ناسانه آگاه نباشد شمعرفتمعضلِ بنیادینِ ای که از این اندیشه ،آدورنو ظرنحال، بهارد. دروا می ابژه

در واقع یکی از ابعاد  3قرار خواهد داشت. واه شدنختتمامیالجرم جزمی شده و در معرض 
ناسانه شاندیشیدن به امکانِ مقاومت در برابر این معضلِ معرفت دیالکتیک منفیوی در  یپروژه
. دلوز مان در امر جزئیهنعنصر نااینگ آوردن چش در بهانابسندگیدائمی عقل به  و اذعانِ بود، 

سنتی  یو البته در مسیری یکسره متفاوت با آدورنو، کوشید بر خالف فلسفه ایی مشابهههم با انگیزه
ناختی شاولویتِ هستی« تفاوت»به « مانیهاین»ای ج)و نه جزئی( و به« تکین»به امر « کلی»به جای امر 

 . دهد
که در سرِ  یاما هنوز پابرجاست: در قلب فاجعه جایگاه اندیشه کجاست؟ یا اصالً اندیشه پرسشاما 

اجتماعی همواره -دارد؟ ساختارهای سیاسی هددماست چه دخلی به فاجعه که در خیابان رخ می
مکن بودن تحقق آزادی و نام :تحقق برخی امور اساساً ناممکن است ند به ما بیاموزانند کهاکوشیده

. هذاعلیانقالب و قسیک  یهواسطشدن فقر، تغییری رادیکال به کن، ریشهشمولالت جهانعد
در جوامع ناممکن شان عملی ند که تحققاساختهنظری یی هالآاین ساختارها از این امور ایده

در این  .اندهعمل رواج داد ینظر و عرصه ی، شکافی عمیق را میان حوزهترتیببدینو  نمایدمی
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 هااندیشید، اما تالش برای تحقق آننظری و انتزاعی طور چارچوب، شاید بتوان به این مسائل به
 اهجای این امورِ ناممکن در سر انسانبه بیان دیگر، . سدربه نظر میحانه لوهو ساد حاصلتقالیی بی

از مارکس -معاصر یسفهفلی از ابخش عمدهدر واکنش به این واقعیت،  .و نه در خیابان تعریف شده
کردن شکاف مزبور و به خیابان تر مأموریتش را باریک -گرفته تا مکتب فرانکفورت، فوکو و دلوز

برداشت دیگری  البته ناگفته پیداست که این مأموریت مستلزم .کشاندن مفاهیم تعریف کرده است
 .مفهوم و واقعیت است یاز رابطه

مفهوم بازنمودی از واقعیت . اندواقعیت قعیت نیستند، بلکه مقومِدر نگاه دلوز، مفاهیم بازتابِ وا
ند، کن. در این چارچوب، وقتی مفاهیم تغییر میدورزمینیست، بلکه در تقویم واقعیت مشارکت 

واقعیت نیستند، بلکه  یمفاهیم آینه شود.ود دگرگون میشمی جهان هم از آن حیث که پدیدار
فعالیتِ آفرینشِ  نوانعفلسفه که نزد دلوز به، تیبتربدین کنند.اری کآن را دست قادرند

، با دخالت در وردخر واقع با آفرینش واقعیت گره مید دشومفاهیم تعریف می
در نگاه وی، فلسفه که کارش آفرینش مفاهیم است، به آفرینش واقعیت  4.واقعیت

فلسفه در ضمن واکنشی  این بازتعریف آن. و بازنمایی زد و نه بازتابوراشتغال می
است به تز یازدهم مارکس. با چنین تعریفی از فلسفهْ اندیشیدن در برابر فعالیت تغییر 

تغییر  د.شوای این تغییر میهبدل به یکی از دقیقهیرد، بلکه خود گجهان قرار نمی
در چنین  قادر به مشارکت اندتواقعی در گرو به هم ریختن واقعیت است و مفاهیم که مقوم واقعی

در واقع اگر با ژستی کانتی بپذیریم که مفاهیم کارکردی استعالیی دارند و مقوم د. انیتغییر
البته همین  5.شودان انتظار داشت که تغییر این مفاهیم منجر به تغییر واقعیت توطبیعتاً مید، انتواقعی

ظر کانت لیست نبهکه  یرد، چراگوز به چه نحوی از کانت فاصله میدهد که دلنشان می گزاره
)و  که نزد دلوزدر حالیغییر است. تابل، ثابت و غیرقی سنتزهاشیوه یهمنزلبه مفاهیم محض فاهمه،

 ی کلیدینقش اجتماعیای هیریگد که در شکلاناستعالیی اموری تاریخیمفاهیم  همچنین فوکو(
استعالیی  یسوژهای یک هکنش در ضمن، مفاهیم استعالیی در چارچوب فکری دلوز نند.کایفا می
، بلکه به میدانی استعالیی تعلق دارند که خود مقوم سوژه و ابژه است. مختصات این میدان نیستند

توان نظری و  ،ردگیرا در سنت متافیزیک غربی می« خدا»و « جهان»، «سوژه»استعالیی که جای 
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-سوژه واقعیت و تقویمِ  اریِکامکانِ دست؛ در واقع، ندکفکری دلوز را آشکار می یانتقادی پروژه
  ان درک کرد. توجهانی دیگر را تنها در پرتو این میدان استعالیی می

شناختِ  که در واقع شامل نقد او به امکانِ نقد عقل محضکانت در بخش دیالکتیک استعالیی از 
 هایایدهرا مفاهیم یا پیشینیِ متافیزیک است، سه عنصر اساسی متافیزیک، یعنی سوژه، جهان و خدا 

کانونی  یانقطه، در کارکرد مثبت خود، همچون محض ای عقلهواند. این ایدهخیعقل محض م
، دلوز تفاوت و تکراراما در  ند.کنرا تضمین می شایندممنظاباالترین  شناخت را متمرکز کرده و

تمامی را که قرار بود متضمن وحدت « سوژه»او مفهوم ند. کاین افق استعالیی کانتی را زیر و رو می
ی که از ابتدا با شکافی ا«من» ؛ندکیجایگزین م «6وردهخمن ترک»باشد با « من»ای هدگرگونی

-یک آشوبهد، دمی« 7کائوسموس»جایش را به « جهان»کانتی  یایدهود. شبنیادین تعریف می
انگی گبس»جایش را به یک « خدا» یهایت، ایدهو در ن راست.ای واگهسلسهتصدیق که  ،کیهان

جهان  و سوژه خدا، مانیهاین با نه دلوز فلسفی یهپروژ ،رتیبتبدین 9.هددمی «8مجازی پیشافردی
سوژه و جهان است، آغاز ا که شرط تقویم ها و تکینگیهبا یک میدان استعالیی از تفاوت بلکه
که فعلیتِ یکپارچگی و ای استعالیی کانت هایده. میدان استعالیی بر خالف ودشمی

وقتی پای دلوز در میان  در واقع، .استانگی گشکاف، آشوب و بس یهند عرصایگافتهیوحدت
مول شاستعالییِ جهان یسوژهجای  11ابییو فردیت 10سوژه شدن و تاریخیِ متنوعای هاست شیوه

جایگزین  12شدن گوناگون ابژهای هنحوه. از سوی دیگر، یردگ مورد نظر کانت را میو غیرتاریخیِ 
ای ه. حال در این تصویر از میدان استعالیی که مشتمل بر تکینگیشودمی کانت ور کلیِطابژه به

 یهثابمبه ایی دیگرهجهان-به تقویم سوژهوان تمیتجربه فراتاریخی  شروطِاست و نه ردی فاپیش
 ظهور امر نو.  در واقعیت و امکان مفهوم یمداخلهبه  ؛اندیشید تجربه از دیگری ساحت

است، « کلی»سنتی که در صدد به چنگ آوردن امر  یر که بیان شد، دلوز بر خالف فلسفهوطهمان
این مفهوم را در فیلسوفانی چون اسپینوزا  ید. او سابقههدمیناختی شاولویت هستی« تکین»به امر 

و  ندکمتفاوتی در تاریخ فلسفه ترسیم می یروایت دلوز، اسپینوزا منظرهبه یرد. گپی می یتزنو الیب
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9 Smith, Daniel. 2012. “Pre- and post-Kantianism.” In Essays on Deleuze. Edinburgh: Edinburgh 
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جهان اسپینوزا جهانی است که در آن خبری  ند.زای تکین حرف میهاز تعینای کلی های ذاتجبه
وان از ذات تنیست. در واقع، می )مثالً حیوان ناطق( امر کلییک  یهثابمبه« ذات انسان»از مفهوم 

ای کلی هاز دید اسپینوزا، ذاتور کلی. ط، اما نه از ذات انسان بهحرف زدا آن انسان این انسان ی
و  ن سخن گفتتواای تکین میهذاتتنها از  بنابراین،ایی آشفته هستند. همانند ذات انسان ایده

در تاریخ فلسفه ذات به  (پنجمگفتار )درسود. شدگرگون مینیز رتیب معنای سنتی ذات تبدین
افالطون برای پاسخ به پرسش ند که هست. کچه چیزی را آنی میچیستی چیزها اشاره دارد، آن

 از دید افالطون،ود. شیا ایده متوسل می eidosچیزها به  به یونانی( tiبه التین یا  quidچیستیِ )
ارسطو  نزد که، در حالیندک( چیزها را تعیین میousia, essentiaاین ایده است که ذات )

ای مفهوم ذات در افالطون و هغم تفاوتربه ورد.خ( گره میsubstantiaتعریف ذات با جوهر )
کلیت، ثبات و قوام ذات است که در افراد تکین تحلیل ه در هر دو مشترک است چآن ارسطو

ا هآن« توان»چیزها را در او ذات ند. کاما اسپینوزا این تصویر از ذات را دگرگون میود. رنمی
؛ ندزان را رقم میشذات یا چیستی «وانندتمی»ه چیزها چاز دید اسپینوزا آن ند.کخالصه می

بلکه  که متضمن کلیت و قوام است، در نتیجه ماهیت چیزها را نه با ذات .ی که تکین استاچیستی
 حال پرسش این است کهد همراه است. توضیح داد، توانی که همواره با تکینگی افرا باید« توان»با 

سیاسی این -چه تبعاتی دارد؟ پیامدهای اخالقیای کلی هتعریف چیزها بر اساس توان به جای ذات
 چیست؟ جدید  مفهومی ینظرهم

)یعنی جهانی وند شتعریف می ای کلیهاست که اعضایش با ذاتجهانی  ما یوقتی ساحت تجربه
 ؛ آن غایت چیزی نیست جزیردگجمعی شکل می-فردی« غایت»پیشااسپینوزایی(، الجرم یک 

ذات انسان از آن حیث که ذات است، لزوماً تحقق یافته نیست و لذا همواره  ا.هتحقق این ذات
است؛ جهانی که ما را به مالقات دوباره  13مستلزم غایتِ تحقق یافتن است. این همان جهان اخالقیات

افته و بالقوه است که باید توسط اخالقیات نیه این ذات امری تحققچرا ک ،ندکان دعوت میمبا ذات
اما  د.کنان هدایت میمایهوی تحقق ذاتسبه را ما که طریقی یهنزلمفعلیت یابد؛ اخالقیات به

ظاهراً ود که شنوان مرجعی تعریف میعاسپینوزا منتقد اخالقیات است چون در این اثنا، حکیم به
مناسب  یهند جامعکبه ذات تعیین می شامعرفتی هاسطواوست که بهچیست. این ذات اند دمی

 ی کلی برساخته شده، ما را به پذیرشِ هاپس جهانی که از ذاتبرای تحقق ذات کدام است. 
این مرجع برتر به ذا. هلیع: کلیسا، شهریار، حکیم و قسندکیک مرجع برتر هدایت می صالحیتِ
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که  انسانیا وجود دارد. بنابراین، هی دانش ذاتاگونه» ،ویدگدلوز می .ها مسلح استمعرفتِ ذات
صالحیت آن را دارد که به ما بگوید در زندگی چه سلوکی داشته  در عین حال ناسدشا را میهذات

  (سومگفتار )درس «باشیم.
 یو عرصه اهتوانا و هجهان نسبت ، بلکهاخالقیات نیست یعرصها و هاما جهان اسپینوزا جهان ذات

طبعاً وند، شتعریف نمی انشچیزها بر اساس ذات کلی یجهان چنینا که در جاز آنست. ا 14اخالق
نیز منتفی متناظر با آن  اخالقیاتیِ سازوکاریرد و گشکل نمیذات  تحققِغایتی هم تحت عنوان 

 اخالقرتیب تبدیناوت کند. ضس صالحیت ندارد به جای من قکدر این جهان هیچود. شمی
ان صالحیت چیزی تحت عنو» که در آن ستگاه قضاوت دانستدواثری ضد دم وانتاسپینوزا را می

ی شکل اهیچ جامعهمن دارای صالحیت نیست. بنابراین،  به جایس کحکیم وجود ندارد؛ هیچ
به ما که  حکیمی یاسطهوبه نه و دارند شرکت آن در که کسانی توافق یهاسطویرد مگر بهگنمی

با اصل  توافقباری، بدیهی است که جایگزینی اصل  تحققِ ذات چیست. یبگوید بهترین شیوه
 (سومگفتار )درس« صالحیت اهمیت بنیادینی در کل سیاست دارد.

ا بر اساس و انسان ر ی برای قضاوت داردااخالقیات نظام قضاوت است. مرجع برتر همواره ذائقه
ز توان اخالق همواره اکه در حالی. واندتمیه چنه بر اساس آنند و کتعریف می هستچه آن
هست،  یه چیزچاز آناخالق نه . ..ا تواناستهایی که چیزی به آنها و انفعالهاز فعالیت» وید،گمی

ی اذات کلی اگروید. و گ، میواند انجام دهدتچه میواند تاب بیاورد و از آنتچه میبلکه از آن
همین  گفتار پنجم()درس« .به این خاطر است که در سطح توان همه چیز تکین است در کار نیست،

 یرصهدر ع هر چند ندانیم. اهچیزی در مورد توان بدنشود که ما از پیش تکینگی موجب می
به ما  موردن اخالق در ای ،از چیزها چیستندای که مجموعه ویدگبه ما میپیشاپیش ذات  اخالقیات
نوزا ادعا . به همین خاطر است که اسپیریزدگچرا که تکینگی از چنین دانشی میوید، گهیچ نمی

ی اهتوان واندتنمیا هچون دانشی از جنس دانش ذات. هستند انند به چه توانادا نمیهبدن ندکمی
 رسدپمیاو همواره  د که چه باید کنیم،ویگاه به ما نمیگهیچ»، اسپینوزا رتیبتبدین تکین را بشناسد.

به هیچ وجه،  اب توان است؛ی در بااخالق مسئلهکه ما به چه تواناییم و چه چیزی در توان ماست. 
 (اولگفتار )درس« .نیست وظیفه یهی دربارامسئله

ای هما یک موجود نیستیم، بلکه شیوهوان ادعا کرد که تبا توجه به این چرخش در تعریف ذات می
وید و گوجود داشتن سخن می وجهی از یهنزلمبه ناتواناسپینوزا گاهی از برده یا یم. اوجود داشتن

                                                           
14 ethics 
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از دید اسپینوزا ناتوانان وان ردیابی کرد. تمینیچه  وی و ایی اساسی را میانهاست که شباهتجاین
چه جالب توجه است این است که اسپینوزا در کنار . آند و بردگی وجهی از زندگی استانبرده
، ندکنیچه هم این مثلث غریب را تکرار میهد. دا را قرار میهو کشیش خودکامگان ،انانناتو

خودکامه، کشیش و برده. اما چه چیزی میان یک خودکامه که در رأس قدرت است، یک کشیش 
ها را کنار که قدرتی معنوی دارد و یک برده که هیچ قدرتی ندارد مشترک است؟ چه چیزی آن

 ند:کدهد؟ دلوز چنین روایت میرار مییکدیگر ق
 

 اینانارد بگوید: دمیهمان چیزی است که اسپینوزا را وا این امر مشترک
ده زبه نحوی نیاز دارند زندگی را غم اهآن یههم دلیلش این است کهد. انانناتوان

نیاز  هاوید. آنگمی شبیه به این چیزهایی هم نیچه. است عجیبی یهکنند. اید
ا هآن قدرتانی غم نیازمندند، چون رها به حکمآن...کنند کماح راغم  دارند

ترسیم  خودکامهی بسیار غریب از اپرترهود. اسپینوزا شفقط روی غم بنا می
که بیش از همه به اندوه است کسی خودکامه هد که دو توضیح می ندکمی

جمعی است.  ی اندوهاواره گونهمه ارعابنیازمند است، چون بنیان  رعایایش
 اهبه این احتیاج دارد که انسان اطر دالیلی کامالً متفاوتخکشیش هم احتماالً به

رم گچندان دل او هم یخندهحتی باشند.  اکنخودشان اندوه نسبت به شرایط
وانند تهم می و مشاورانش هاسوگلیواند بخندد، تهم می خودکامهکننده نیست. 

ی فقط ابه این خاطر که هدف چنین خندهاست... بدی یهبخندند. اما این خند
اسپینوزا، کشیش ضرورتاً به کنشی که از ندامت  در نگاه ...غم یهغم است و اشاع

ندامت؛ این یک فرهنگ اندوه  به میان آوردننشئت گرفته باشد نیازمند است. 
الوه عش به ترویج غم نیاز دارد. بهابرای حفظ قدرت سیاسی خودکامه..است.

 ایهکشیش و کاتولیک ایهکشیش یهودی، ایهروحانی یهاسپینوزا که تجرب
گفتار )درس به ترویج غم نیاز دارد. هموید که کشیش گمی دارد، را پروتستان

  (سوم

 
این غمگین کردن زندگی ند. کنیچه هم با عباراتی مشابه وجدان معذب را با فرهنگ غم تعریف می

ند که زندگی را نباید قضاوت کنید. زندگی زنیچه فریاد میاست، قضاوت کردن زندگی. 
وان تبا تزریق غم به زندگی می فقطموضوعی برای قضاوت نیست؛ زندگی قابل قضاوت نیست. و 
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 یهخند ؛ندندخعی میرز شنیطکرد. خودکامه و کشیش به به موضوعی برای قضاوترا تبدیل آن 
 رد.  گیانسان را به سخره می که راباست هجو و رقتی اش و کنایهها نیآن

وریم که خبرمیی ااینجا به مسئله ا به این کشیشان و خودکامگان چیست؟هاما حال واکنش انسان
: چرا در فلسفه سیاسی اسپینوزا مسئلهرین تنندهکمشوشرین و تغریب ،است پرسشی معاصرهمچنان 

نگند؟ جخود مینان که گویی برای رهایی چ، آننندکبرای به بند کشیدن خود پیکار می اهانسان
دلوز و ی موجب شگفتی اسپینوزاست. اگویی از بردگی خود خشنودند. چنین پدیدهحوی که نبه

استثمار، ا به هیعنی میل تودهمیز آتناقض یاین پدیده یمطالعه اودیپآنتیگواتاری نیز در 
در ویلهلم رایش این پرسش توسط دی نببه صورت یرند وگرا پی می سرکوب و بردگی

ی اگیز است این نیست که چرا عدهانه حیرتچآن» نند: کاشاره می جمعی فاشیسمناسی شروان
ن است ایبلکه  نند،زمی دست به اعتصابی دیگر هر از چند گاهی اکه عدهنند یا اینکدزدی می

همیشه ند ااستثمار شدهکسانی که  یهچرا همگرسنگان نیست و  یکه چرا دزدی عمل متداول همه
استثمار مردم همچنان تحقیر و بردگی ا هچرا پس از قرن رند.بر نمیسور مداوم در اعتصاب بهطبه

د، نه فقط برای دیگران، بلکه انتحقیر و بردگی واقعاً خواهانِا ها که آنجتا آن نند،کرا تحمل می
این مسئله را نیز روشن خواهد کرد که چرا  اندیشیدن به این پرسش همزمان 15«برای خود؟

 به اندوه مردم احتیاج دارند. انی رخودکامگان و کشیشان برای حکم
نند کپیکار نمیا برای آزادی خود هانساناین است که  مزبور یهای اندیشیدن به مسئلهیکی از راه

ی انفعال انیست جز گونهغم چیزی ند و احاکم کرده غم رافرهنگ کشیشان و خودکامگان  زیرا
(passion) و باید در  نزد اسپینوزا، غم تعریف دقیقی داردا همراه است. هکه با کاهش توان بدن

ناختی شغم حالی روان درک شود. «ی اشتدادی از توانادرجه» یهابمثپرتو برداشتش از فرد به
ا هعمل کردن همواره با اقبال توده کاهشِ توانِود و شا تعریف میهبا کاهشِ توانِ بدننیست، بلکه 

( است که در آن توانِ عمل کردن کاهش affectio, affectionغم حالی ) .بندگی همراه استبه 
بر همین اساس است که ند. کیافته است؛ حالی که همواره بندگیِ خودخواسته را همراهی می

میز آای حزنهصاحبان قدرت به انفعال نند.کبنا می اهبر غمِ تودهان را شخودکامه و کشیش قدرت
ا رژیم هرژیم آن تا از این طریق توان عمل کردن را عقیم کنند. نداا محتاجهو اندوهناک سوژه

توبه »از سنخ  غمرژیمی از وانند حکومت کنند مگر با بنیاد نهادن تنمی هاآنکاهش توان است. 

                                                           
15 Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. 1983. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophernia, University 

of Minnesota Press: Minneapolis. p. 38  
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این فرهنگِ اندوه است و اسپینوزا آن را  (هفتمگفتار )درس«. از دشمن متنفر باش»، از سنخ «کن
چه »در مواجهه با این بیماری به جای پرسش هد. دیتشخیص ماجتماعی بیماری نوعی  یهثابمبه

همواره ذات و غایتی را « چه باید کرد؟»پرسش  «.وان کرد؟تیچه م» پرسید باید« باید کرد؟
اما . است آگاه برتر از آن مرجعیرد، ذات و غایتی که از پیش موجود است و گیض میفرپیش

نیم و در این تصویر جدید همه چیز کمیتوان را جایگزین ذات  «وان کرد؟تچه می» رسیمپوقتی می
هیچ بدنی  ملت( به چه تواناست.-بدنیک  یااند که یک بدن )دهیچ کس از پیش نمیتکین است. 

ایی که در آن هتجربه ؛ویدگای حدی میهدلوز از تجربه .ا تاب خواهد آورداند که چه ردنمی
ند که دانمی کهحدی شکنجه( در حالی ید )مانند تجربهوشپرتاب میتوان خود  یهبه آستانبدنی 

را تاب خواهد آورد. البته این ندانستن ناشی از فقدان معرفت و شناخت نیست، ربه جتا کجا آن ت
در نتیجه ورد و خکه توان بدن رقم می استهخاطر است که فقط در گذارِ بین حالبلکه به این 

هد. ددر این چارچوب، غایت جای خود را به گشودگی می. پی بردوان به آن تفقط در این گذار می
 . ابندیگذار تقویم می حینایی که در هامکانروی  گشودگی به

ی است اندیشید؟ مفهوم مورد نیاز برای چنین اندیشهاهامکانگذاری که مقوم توان به ور میطاما چه
وایت دلوز، ربه .(affectus, affect) ایهممفهوم حال :را اسپینوزا در اختیارمان گذاشته است

رگونی پیوسته است، دگرگونی یک دگایه مست. حالاهمیان حال و صیرورت ایه گذارمحال
وان به انتقال میان تمی ایهممل کردن. در قالب مفهوم حالیا توان عنیروی وجود داشتن  یپیوسته

 ملودیکِ  ایه خطِمبا واژگان دلوز حال 16.اندیشیدانتقالی زیسته  یا محض گذاری یهثابما بههحال
که همواره با افزایش و کاهش توان همراه است. پس برای  هددرا شکل می یادگرگونیِ پیوسته

  17کلیدی باشد.مفهومی باید ایه محالابند، یدر بطن گذار تقویم میایی که هاندیشیدنی کردنِ امکان
در را واهد دو لحظه در زمان خو از ما می ندزمثالی می دلوزایه ممعنای حالر کردن تبرای روشن
دلوز ادامه . باشند دو وضعیت یا حال در زمان یهوانند نمایندتمی در واقع که؛ دو لحظه نظر بگیریم

                                                           

16
غم، -هد داد: شادیخواایه مقوم آن است، دو قطب قرار ماسپینوزا روی این خِط ملودیکِ دگرگونِی پیوسته که حال»وید: گدلوز می  

اشد، غم، و هر انفعالی که ای بنیادین خواهند بود. ]طبق این تعریف[ هر انفعالی که مشتمل بر کاهش توان عمل کردن بهکه برای او انفعال
 (اولگفتار درس)« مشتمل بر افزایش توان عمل کردن باشد، شادی خواهد بود.

17
او رزد. وتاکید می «حال» ند و بر تمایزش باکرا برجسته می« ایهمحال»اسپینوزا، دلوز مفهوم به همین خاطر است که در خوانش خود از   

گاشتن انهاطر نادیدخا بهفسران اسپینوزمترجمان و ماز ذارد و گبه بحث میایه و حال را مفصیل تمایز مفهومی حالتفتارها بهگدر این درس
 ند.کمی مهم انتقاداین تمایز 
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اپذیر میان وضعیت نهر قدر این دو لحظه را به هم نزدیک کنیم همواره گذاری تقلیلهد که دمی
گذار از وضعیت پیشین به وضعیت کنونی سرشت » :پیشین و وضعیت کنونی در میان خواهد بود

گذار خصوصیات خود را دارد و دقیقاً به همین متفاوتی دارد با وضعیت پیشین و وضعیت کنونی. 
« زیسته. انتقالوانیم. دیرند گذار زیسته است، خمی 18که اسپینوزا و ما آن را دیرند سبب است

دو به هم نزدیک کنید. واهید خیهر قدر که م یدوانتدو وضعیت یا حال را می (هفتم گفتار)درس
 .هذاعلیقسثانیه، یک هزارم ثانیه و یک  یا با ،کنیدبا یک دقیقه فاصله تصور  یدوانتمیحال را 
در این الهام برگسونی ر کنید. تا را فشردههو حالری در زمان بزنید تای بیشهانید برشوتمرتباً می

صرفاً  دوریآبه چنگ میپس از هر برش ه چاما آن ببرید،هایت پیش نا را تا بیهبرشوانید تمی
ا تنها مکان )با واژگان هحاصل برشند خواهند بود. ممکانایی هوضعیت-حالا یا همکاننقاط، 

ا از سنخ هاین وضعیتایه. مخواهد بود و نه زمان و حال حال )با واژگان اسپینوزا( یابرگسون( 
ناگزیر چیزی  نانچهم کنید، فشردها را هاین برشهم  هر قدر» پس ند.مایی مکانهحال ،ندامکان

از یک برش به برشی دیگر است،  ریزد گذارگان میتاز چنگچه . آنخواهد گریختان تاز چنگ
در ند است که ماین گذار دیرندی زمان (هفتمگفتار )درس« قدر هم که کوچک باشد.چهر 

لیک ما همواره تمایل داریم که این دیرند و گذار را بدل به ود. رمبدأ و مقصد تحلیل نمی وضعیت
پس این تصادفی نیست . دهیم تقلیلایه را به حال میک وضعیت کنیم. در واقع تمایل داریم حال

 واژهیک  باا را هایه و حال را نادیده گرفته و آنمکه برخی از شارحان اسپینوزا تمایز مفهومی حال
 ند کردن دیرندِ ماین تمایل در واقع بیان دیگری است از گرایش ما برای مکان ند.اکردهترجمه 

زیسته از  گذارِ یهثابمهب ،ایهمحالاخت. تیعنی همان برداشت از زمان که برگسون به آن می-زمان
ه میان دو وضعیت چآنفروکاستنی نیست.  یوضعیت هیچبه خود  ،یک وضعیت به وضعیتی دیگر

وضعیت پیشین گذار نه در  دیرندِ یهایه به مثابمحالند است. می پیوستگی زماناگونه هددروی می
و از چنگ ما  است ههمواره در میانپس ا. جاست و نه آنجاست و نه در وضعیت کنونی؛ نه این

 ریزد. گمی
جا دیدیم ؟ تا ایناست اندیشیدهکه مقوم امکانوان به گذاری تور میطپرسش ما این بود که چه

گذار دیرند ود. را تحلیل نمیهو در آن ا داردها و حالهکه گذار سرشتی اساساً متفاوت با وضعیت
بیان  ماجرا نیست. این گذار  یاما این همهند. زند شدن سرباز میمندی است که از مکانمزمان

                                                           
18 durée, duration 
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نسبت دیفرانسیل، یا  20ونده.وشی محها، نسبتی میان تفاوت19نسبت دیفرانسیل دیگری هم دارد:
dx/dy،  بیانِ نسبتی است که طرفینش، یعنیdx  وdyاما با این 22و نه قابل تعین 21دان، نه متعین ،

خود تعین دارد. نسبت دیفرانسیل نسبتی است که با وجود محو شدن طرفینش حال مستقل از طرفین 
گذار است،  رگو به همین سبب نسبتی محض است. این نسبت، در واقع، بیان اندمهمچنان برقرار می
حساب دیفرانسیل این امکان را  ند.کمیدر هر نقطه منحنی  که کاری، بیان 23بیان خمش منحنی

ی اترکیب پیوسته یهنزلمبلکه به( x, yی از نقاط )انوان سلسلهعنه بهیک منحنی را  تاند کفراهم می
حائز اهمیت  ینکته 24.ند دریابیمامنحنی تغییر یهو نحو ر خمشگدیفرانسیل که بیانای هاز نسبت

. هددرخ میاست که در هر نقطه از منحنی  اتفاقینند کا آشکار میهاین نسبته چاین است که آن
ی اها یا وضعیتهحال متناظر بامنحنی روی  نقاطوان گفت که تمی حال با توجه به این مباحث

 . واندتمیدر هر نقطه ه منحنی چ، یعنی آنو نسبت دیفرانسیل متناظر با گذار زیسته ندندممکان
نسبت  وایه، گذار، دیرند متوان، حال :وندشاین مفاهیم در هم تنیده می ی، همهرتیبتبدین

ست نه تنها در از آن حیث که یک نسبت دیفرانسیل اکه گذار  ادعا کنیم یموانتحال میدیفرانسیل. 
خمش منحنی  ینسبت دیفرانسیل رفتار و نحوه است.هآن مود بلکه مقورنقاط منحنی تحلیل نمی

مِ پس گذارْ مقوهند شد. ایی است که رسم خواهرتیب مقوم نقطهتند و بدینکرا تعیین می
وان تت که مینسبت دیفرانسیلْ مقومِ طرفینِ خود است. بر این اساس اس ور کهط، هماناستهامکان

 ابند. یگذار تقویم میایی اندیشید که در بزنگاه هبه گشودگی امکان
نسبتِ  است؛ رویدادی گشوده به امر نو. وقتی با گذاری روبروییم که رویدادبزنگاهِ گذار همان 

رویداد -آن را گذار وضع موجود متفاوت است یهافتیای فعلیتهدیفرانسیلِ مندرج در آن با نسبت
ذیر پنیبیپیش ویسد که رویداد همواره از قوانینِنمی رخ نداد ۶۸می  یدلوز در مقالهوانیم. خمی
نویی از امر ممکن  یعرصهوضعیتی ناپایدار که  اف است،رویداد همین شک» . در نگاه اوریزدگمی

وضعیت یک انیم که رویداد خود دمیبا توجه به مباحث طرح شده البته اکنون  25«شاید.گرا می
و سرشتی یکسره  ودردر هیچ وضعیتی تحلیل نمیه دیدیم گذار کدر واقع، چنان .نیستدیگر 

                                                           
19 differential relation 
20 vanishing differences 
21 determined 
22 determinable 

23
 .هددیا انحنای منحنی را در هر نقطه نشان می شخم یهانسیل همان مشتق تابع است که نحونسبت دیفر  

24 Lærke, Mogens. 2015. “Five Figures of Folding: Deleuze on Leibniz's Monadological 
Metaphysics. In British Journal for the History of Philosophy 23: 1192-1213, p. 1203 
25 Deleuze, Gilles. 2006. “May ’68 Did Not Take Place.” In Two Regimes of Madness. Semiotext.  

p.233 
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ه این چاست و چنان متفاوت با آن دارد. گذار از آن حیث که نسبتی دیفرانسیل است مقوم وضعیت
ای تاریخی هنسبت تحقق خواهد یافت. هر گاه در انقالب-نسبت تغییر کند، امر نو در طرفین گذار

جریان  برقرار بوده در دولت-ملت و بدن-دیفرانسیلی که پیش از انقالب میان بدنای هنسبت
ت، هر چند با دیروز شده اس ارِوفردای انقالب تبدیل به تکرارِ دایرهند، احفظ شدهنیز انقالب 

پیشین در کار باشند، فردای انقالب تکرار ای ه. وقتی پس از انقالب همان نسبتایی جدیدهنقاب
همان دیروز خواهد بود، فقط تحت نام و نقابی دیگر؛ و حاصل چیزی نخواهد بود جز ناامیدی و 

 یایهرویدادِ انقالب بیان نسبت-رگذا هچنسبت به انقالب بماهو انقالب. اما چنانا هبدبینی توده
و به امر نو رخصت ظهور خواهد  ای دیگری را تحقق خواهد بخشیدهمتفاوت باشد، بدن رهسیک
 داد. 

ی که قرن هفدهم را ابدبینی ؛ویدگبدبینی به انقالب میگفتارها از به همین سبب دلوز در این درس
 :ددرنوردیده بو

 
از انقالبی است که به محض روی دادن،  یباً نابتقر یهانقالب کرامول یک نمون

. کل قرن هفدهم مملو است از تأمالتی در این باب که چگونه به آن خیانت شد
قالبیون همواره به این . انجلوگیری کردوان از خیانت به یک انقالب تمی

برای  نمونهآخرین ود. شخیانت میا هانقالبهمیشه به ند که چرا ااندیشیده
ی بود که العادهاخارق معاصران اسپینوزا، انقالب کرامول بود که در واقع خائن

انقالب یک  ..در شرایطی کهاه انداخته بود خیانت کرد.رقالبی که خود بهبه ان
ن سرنوشت سد که مورد خیانت قرار گرفترمی نظرمورد خیانت قرار گرفته و به

استالین  مثلامول در آن زمان ؟ کرزندگی کردوان تمحتومش بوده، چگونه می
، نه به این فتگی نمیس از انقالب سخنکهیچ]در آن زمان[ در روزگار ما بود. 

 ؛در کار بود کامالً متفاوتیدلیل  ،چیزی معادل انقالب در سر نداشتندکه خاطر 
  (پنجمگفتار )درس .گره خورده بود کرامولبا نام انقالب  یکلمهبه این خاطر که 

 
نسبت دیفرانسیل ثابتی است که یک تعین ردد، گبازمی ی تاریخیاهه در این انقالبچآن

پس  است. همانار و؛ تعینی که تنها بازگشت دایرهندکسیاسی را با نقابی دیگر ظاهر می-اجتماعی
دارند، انتقادی کارکردی دیفرانسیل گذار و نسبت  مفاهیمکه  دیدوان تبا توجه به این مباحث می
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را ممکن  قدرت مولکولی مناسباتای اجتماعی بر اساس هیریگشکل یه تحلیل  تبارشناسانهچرا ک
رویداد -که در گذار است یای دیگرهکه  ظهور امر نو در گرو نسبت هنددو نشان می 26نندکمی

 مندرج است. 
واره توپولوژیِ شهر هم خیابان درتجربه شد. « خیابان»رویداد در -، این گذار68در می 

ی اشهر شبکه .به جایگاهی دیگر محلی است برای گذر؛ محل گذار از یک جایگاه
؛ ندکانقیاد را ترسیم می-جغرافیای بدنی که اا، شبکههجایگاه-بدناست از 

ا هی بدنا، دانشگاه، دادگاه که هر یک به شیوهارخانهکایی چون زندان، هجایگاه
ر دمجرم، کارگر، دانشجو و متهم. ما مدام : امدنا را میهو آن کرده رام و متعینرا 

گاهی ه عبور از جایچاما در این جغرافیا آنویم. شپرتاب می انقیادای هاین جایگاه
خیابان امکان این جابجایی و گذار ند خیابان است. کبه جایگاه دیگر را ممکن می

ی تحلیل دیرندی ناب نیست که در هیچ وضعیت اما این گذار، در حالت عادی،. است
ی د، یعنی به خیابانابیخود به وضعیتی دیگر تقلیل میست نظم موجود دنرود. بلکه به

 ناآشنایود تا فضای شخیابان خود به یک وضعیت بدل میود. شکاسته می ندممکان
 ربه شود.تج ی انقیاداهقرار نیست حرکت در میان جایگاهجا این ا برمال نشود.همیان جایگاه

ند مخیابانِ مکانا. هجایگاه میانِ مندِعیت ترفندی است برای غیب کردنِ گذارِ زمانوض-این مکان
، ندکیپرتاب مانقیاد -سوژهی هاو ما را به جایگاه کردهی است که گذار را نیست زابشعبده
الرض از یک ا، منهای پیوستگی حرکت؛ هزاران طیایی از یک انقیاد به انقیادی دیگرهجهش

رام و منجمد  اشد، آن راگذارِ زیسته ب فعلیتِ که انقیادی دیگر. خیابان به جای این-به بدن انقیاد-بدن
ناممکن برای  این جایگاه تضمینی استجایگاه شهروند. به ند: کوضعیتی دیگر سنجاق می و به کرده
سی کتا  است دیرند انجمادِ مند مکانخیابانِ .اهمیان جایگاهحرکت  حرکت، یهتجرب کردن

که  انقیاد هایجایگاهمیان  و مغاکِ  ورطهسرپوشی است بر خیابان  .تجربه نکند را گذار یمایهحال
، ودرنمی بر فضای امکانی که نه تنها در هیچ وضعیتی تحلیلسرپوشی است . اندبندگی هاینحوه
است و عین جایگاهی نیست و لذا نامت-؛ فضای امکانی که از آنِ هیچ بدنستهامقوم وضعیت بلکه

 .تاریک یخیابان آسفالتی است بر این ورطه. تاریک

                                                           

26
ز این پروژه ااو در بخشی آغاز کرده است. « تبارشناسی دولت مدرن در ایران»ی است که عادل مشایخی تحت عنوان ااین پروژه  

 ای دیفرانسیل یا مناسبات قدرتهنسبت ؛ندکدر ایران باستان، در سلطنت سنی و سلطنت شیعی شناسایی می را های دیفرانسیل قدرتنسبت
 د. انسلطان تعین بخشیده-سلطان و فقیه-باستان، خلیفه به پادشاهِدر طول تاریخ صوصی که خبه
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؛ نندکو خیابانِ دیگری را تجربه مییند آمیبه خیابان از انقیاد و بندگی  عاصی هایبدناما گاهی 
 هایکه در وضعیت مند، خیابانی زمانمایهخیابان همچون حالگذار،  دیرندِ  یمثابهخیابان به

خالصه در وضعیت شهروند ها در این خیابان، بدن. ودرو مقصد تحلیل نمی ءمبدا مندِمکان
گذار  یتجربه. زندآسفالت را کنار میکه  ایتجربه ،گذرانندشوند و گذار زیسته را از سر مینمی

حرکت -، نامعین و گنگنشدهتعریف هاییدر منطقه-استانقیاد  هایحرکت میان مکان یتجربه
 فعلیت فرانسیل متقاوتیوقتی این گذار با نسبت دی. سیاسی به تعینی دیگر-اجتماعیاز یک تعین 

 ایِ هنسبت .کننددولتی دیگر بروز می-بدنملت و -بدن گیریلشکبرای  دیگر هایی، امکانیابدمی
 هااما این امکان .دارند انتقادی-جدیدند و از این حیث کارکردی استعالیی هاییبدن جدید مقومِ

به چه  داندنمیهیچ بدنی از پیش -را هدف بگیرند هاآن هادنغایتی از پیش موجود نیستند که ب
. یابنددیفرانسیلِ نیرو را در لفاف خود دارد تقویم می هایبلکه در اثنای گذار که نسبت-تواناست

، بلکه شرط و فرآیند ظهور خود دیگر ایمعین به نقطه ایگذار نه حرکت از نقطه
 ، ساختارشودگذار می رویداد است که خیابان بیانِ زمانِ  در بطن. هاستنقطه

مجال  و ناآشنا سابقهبی هاییامکانو  دهدمستبد شهر نظم موجودش را از دست می
  .یابندظهور می

به  هاچون سر انسان جایی، مفاهیم را از کندیفرینش مفاهیم در واقعیت مداخله مکه با آ ایفلسفه
 هاناممکن وقتی دایره .کندو شرطِ امکانِ ناممکن را اندیشیدنی می کشاندمیزمانی چون خیابان 

 . را طلب کرد بود و ناممکن بینواقع توانمی تنها، شودمی ترگستردهمدام 
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