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 ستایخودنگارهجلد عکس *
اش به اسپینوزا که طراحی

داده شده. با وجود  نسبت
ها، و تردیدها، مناقشه

تاریخی و  اجراهایم
ای در مورد نامهزندگی

زندگی پرآشوب اسپینوزا، 
گوید نگری در دلوز می

ای فراوانش راجع هنوشته
توضیحات به اسپینوزا با 

ای نشان داده که کنندهقانع
طراحی واقعا کار خود 
اسپینوزاست. اسپینوزا در 

 خودش را این طراحی
صورت یک ماهیگیر فقیر به

کند که ایتالیایی ترسیم می
بعدها از بانیان اصلی 

در  هاماهیگیرجنبش 
ای از ایتالیاست. شیهحا

بعدها  آدم جنگیاین  فیگور
در نقاشی و عکاسی به 

لئونی سرباز ناپهای ژست
 .کندهم سرایت می

 

 

 مسِت اسپینوزا: دلوز درباب بیانانساِن سر
 رابرت پِیرسی

 

رابرت  نتینوکامتفکر  یدلوز است نوشتهنزد شناسی رو که در پی ترسیم شمایی کلی از هستیمتن پیش: اشاره
ادامر انتی و گترتیب فیلسوفان نوکی پیرسی بهتخصص و عالقه ی دانشگاه نتردام است. البتهلسفهاستاد ف پیرسی

طور ضمنی در خود به شناسی او راهر اثری از دلوز هستیاهمیت دارد: اول،  منظر است اما این متن از دو
شناسی مذکور در آن آثاری از دلوز نهفته است که هنوز به فارسی تدوین هستی همهبا این اما داده جای

م ی خام و مبهگونهفیلسوفی همچون دلوز از این واژهی مثبت این متن نجات . دومین نکتهاندبرگردانده نشده
. این نندهکای برای مصرفی برای متفکر و بستهاها، ورطهی مربوط به بازار کتابلوگوی ،مدرن استپست

لی گانی کی واژهامر نه فقط در ایران که در جهان انگلیسی زبان نیز یک بحران است. شناختی تحت سیطره
. اما باید توجه داشت دلوزی که این مقاله از آن یاد است ی مثبت و منفی گره خوردههاکه همواره به ارزش

ها در یک صفحه در ساختن مفاهیم و چیدن آنست، دلوزی که نبوغی کند دلوز پیش از آشنایی با گتاریمی
 ایندر  ای بود که. این نکتهشوند سان ماشین به کارگیری آن مفاهیم دیدهگتاری بیشتر باید بهـدارد، اما دلوز

اش در خواندن مطلب رضا موسوی به خاطر صبر و حوصلهشود. در نهایت باید از علینمیبدان ای مقاله اشاره
او بود که این ترجمه حاصل شد. هرچند های کارآمدش تشکر کنم. با کمک پیشنهادهایو همچنین برای 
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دلوز  سو. از یک است هم آشکار و هم مشکوک ییدلوز بسی مرهون اسپینوزاست ادعای اینکه اندیشه
 سوی دیگراست. از  1«ی فیلسوفانشاهزاده»ش اسپینوزا برایو  ست«اسپینوزایی» گوید کهتمام می یسادگبه

 ،اشته باشدد های پیشافردی بتواند چیزی مشترک با اسپینوزامتفکر تفاوت و تکینگی سخت بتوان تصور کرد که
وسوسه  بساچهبنا به یک شرح،  .کلمهگرا به معنای دقیق نامتناهی و وحدت متفکر یک جوهر مطلقا   با یعنی

 تفاوتمثل  ،کنداز خودش صحبت میها در آنهایی که تقسیم کنیم: کتاب دستههای دلوز را به دو شویم کتاب
 .اسپینوزا در فلسفه: بیانگراییمثل  ،سروکار دارندها که با تاریخ فلسفه و آن ،منطق معناو  تکرار و

دور از آنکه  به یارتواند اشتباه از آب درآید. خوانش دلوز از اسپینوزا، بستقسیم می این نوعشدن به اما قائل
خواهم اینجا استدالل کنم واقع مرکزیت دارد. در واقع میداشته باشد به اشای با اندیشهبخواهد نسبتی حاشیه

 . قصد دارم نشانشودقت فهم دتواند بهنمی در فلسفه بیانگراییی شناسی تفاوت دلوز، بیرون از زمینههستی که
، و بیانگرایانه شناسیهستییک بندی ست برای مفصلطور گسترده تالشیبه منطق معنا و تکرار و تفاوتدهم 

ی ادامه، عاقبا  متخوانده شوند. اسپینوزا  بردر اثرش در مورد بیان دلوز  هایگفتهتنها باید در پرتوی  این دو کتاب
 دهدان میو نش ،کندترسیم می را شناسی دلوزهستی طرح کلیاست. بخش اول  به سه بخش تقسیم شده مقاله

گانه را . بخش دوم طرح این سهکنداستناد می 4بالفعل امر و 3مجازیامر ، 2هستی بینگانه تمایزی سه او به که
ن ایبخشی ضروری از  گانهسه که این او ادعایبه  کند ومی ردیابیدر پیوند با خوانش دلوز از اسپینوزا 

ی داد که چگونه دلوز این طرح اسپینوزای . و در بخش سوم شرح خواهمپردازدمیبیانگرایانه است  یشناسهستی
 و تکرار و تفاوت هر دو کتاب کنم نشان دهم کهکند. در این راه سعی میرا در اثرش هم حفظ و هم تعدیل می

 به 5آواییهمبه بیان دیگر، تشخیص ــ  بچرخدحاالت  بر گرد کهواداشتن جوهر » ت بهستالشی منطق معنا
  6.«تکرار صورت

 

 شناسهستی دلوز  / 1
ار در سطوح متعددی ک توأمانکه متون دلوز  شده ــبدل  هم کلیشهیک در واقع به و ــ  شوداغلب گفته می

همگرا و »که  هاییسری ،کنندچندگانه خلق می ی«هاسری»ها آن نداس،اکنستانتین ب درخورد. به بیان نکنمی
جور یکمتون دلوز  پس 7.«کنندمیرا تشدید  دیگرشوند و هماگرا میو» کهزمان هم ،«شوندمی ممکنهم

                                                            

1 Gilles Deleuze, Expressionism in Philosophy: Spinoza, trans. Martin Joughin (New York: Zone Books, 1992), p.11. 

[EP] 

2 Being 

3 the virtual [ نهفتهامر  ] 

4 the actual 

5 univocity [ ییمعنامشترک معنوی، هم، ییآواتک ] 

6 Gilles Deleuze, Difference and Repetition, trans. Paul Patton (London: Athlon, 1994), p.304. [DR] 

7 Constantin Boundas,”Deleuze: Serialization and Subject-Formation”, Gilles Deleuze and the Theater of Philosophy, 

ed.Constantin Boundas and Dorothea Olkowski (New York: Routledge, 1994), p.101. 
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 سیاسی عملفلسفه با  نسبتهایی معین بر و نظرگاه ،سوبژکتیویتهدر باب  ایو نظریهل، عمیقا اصی معناشناسی
 منظور از ، وقتیستشناسیشده که متون دلوز شامل یک هستینتصدیق  چندان . معموال  شودرا شامل می

تفاوت ست. شناختیمملو از دعاوی هستی اوهای اما نوشته هست. آنچه برست شرحی ششناسی کمابیهستی
کند. به ( توصیف میDR,xix)«تفاوت ختیشنای هستیفلسفه» بندیی مفصلهمنزلرسالتش را به و تکرار

 آثار 1.شودمیشناسی ادغام فلسفی عاقبت با هستیاصیل وجوی هر پرس اصرار دارد که منطق معنا سانهمین
یابی و که در آن تفاوت متافیزیکیبا یعنی  ــ رودشناسی تفاوت پیش میهستی با یک 0691اواخر  دلوز در

 شوند.می آنچه هست دیده بنیادیی خصایِص هنزلمیابی بهتعین

از چیزی چون  او ختیشنادعاوی هستی 2.ستاستعالییی دلوز نوعی فلسفه یشناسهستی حال،درعین
هستی امر  کهبل ،نه امر محسوس»اش آورد از این حیث که دعاویسربرمی تحلیل استعالیی

 ــ« گراییتجربه». هستند (DR,56)«گرایی استعالییتجربه» هاند. آنکنرا وصف می (DR,266)«محسوس
 3.(DR,144)«دشواستعالیی درک  تیتواند از نظرگاه حساستنها می»که  ستشان چیزیموضوع اصلی چون

 کنند.جهانی را توصیف می وجودداشتن چنینشروط  بلکه ،نه خود جهان مادی ــ چون« استعالیی»و 
به »ست که «استعالیی غیرشخصی و پیشافردی 4یک ساحتخشیدن به بتعین» یشناسی دلوز در پهستی

 سازد.تجربی را ممکن می ساحتبلکه آن (، LS,102)« نداردشباهت  شتجربی متناظر ساحت

استعالیی  ساحت» یفقط درباره دلوز 5ست.یشناسی دلوز مرکزهستی در ساحتی انگارهپس 
حال،  کند.را از هم متمایز می ساحتسه  اششناختیهای هستیگوید، بلکه در نوشتهسخن نمی «پیشافردی

ه س او معادل است با این گفته که سادگیبهکند را از هم متمایز می شناختیهستی ساحتدلوز سه  این گفته که
 یک مورد ارجاعش بهکه بگوییم دعاوی  دهدهم میرا این معنا عالوه به. شناختی متفاوت داردیادعای هست

ی ماد ساحت راجع بهدعاوی  ،مثال ــ برایدیگر  ساحتیبه  مورد ارجاعبا دعاوی  دارندمتفاوتی  شأن ساحت
 یهاجهان بهتوان گفت این دو مجموعه دعاوی . اما نمیانداساسا با دعاوی راجع به ساحت استعالیی متفاوت

از این جهان ی بالفعل دیگری وجود دارد که حیطه عالوه بر جهان تجربی توان گفتنمی. ربط دارند یمتفاوت
اع متفاوت انو دقیقا یعنیدلوز  برخورد مانند هاساحت بین تمیزگذاری است. منبعث شدهآن یا از  یابدتعالی می

ایدگر ه اصراراسی شنیک مثال آشنا از تمایز صوری در هستی .ندمتمایزاز حیث صوری  شناختیدعوی هستی
                                                            

1 Gilles Deleuze, The Logic of Sense, trans. Mark Lester and Charles Stivale,ed. Constantin Boundas (New York: 

Columbia University Press, 1990), p.179. [LS] 

 متفاوت ر.ک. . برای یک نظرگاه2

Nick Land,”Making it with Death: Remarks on Thanatos and Desiring-Production”, The journal of the British Society 

for Phenomenology 24/1(Jan.1993) p.66-67. 

 . تاکید از من )پیرسی(. 3

4 field [میدان] 

 نکته ر.ک.های اخیر این . برای اطالع از جزئیات و بحث5

Deleuze’s “L’immanence: une vie…” in Philosophy 47 (sept.1995), p.3-7. 
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ماجرا پس تا آنجا که فرق دارد.  1هاموجودیتپرسش درباب  طور بنیادی بابه «هستیپرسش از »اینکه  است بر
 ــ مثالی دیگر متفاوتی تعلق دارند. شناختیهستی هایساحتبه  هم 2هستندگانو  هستی، از این قرار باشد

اسکوتوس بعضی از  به باور دانز اسکوتوس است. 3مجازیی وجوه  نظریه ــ کرد واردکارش  بهکه دلوز همان
 ازیک اما با هیچ آن موجودیت تعلق دارندبه  راستیبهها ست. آنمجازیمادی  یک موجودیتهای ویژگی

 ،یکپارچه است تهای مجازی. هر موجودیست از ویژگیمثالی «وحدت» نیستند. متناظر اشیخصایص ماد
یم احساس کنطور همانرا  ابژهتوانیم وحدت شود. اما نمیحمل می ابژهدرستی بر هر وحدت بهدر نتیجه شاید و 

ها . آنشوندیا منفک  سواتوانند در جهان مادی ، اما نمیاندواقع ویژگیبه مجازیهای ش را. ویژگیرنگ مثال  که 
 یکسانی متعلق شناختیهستی به ساحتهای مادی ویژگی در مقامها آن وقتیاند اما بالفعل نیستند. تا واقعی
توصیف  برایست متفاوتی راهواقع به مجازیامر  ازگفتن برای جهانی فرامادی نیز معتبر نیستند. سخن نباشند

که را  شناختیادعای هستیانواع  تاست راهی هاساحتی دلوز درباره سخن، ترتیب همین جهان. به یک
کنند. های متفاوتی را توصیف میها جهانآنبگوید بدون اینکه  نگه دارد از هم مجزا نحوی صوری متمایزندبه

 ؟چیستند که او در ذهن داردها ساحت ایناما 

دو  :شودمطرح میگانه سه ِشماییبا  در اینجا شناسی. هستیکنداستناد می ساحتسه  به تفاوت و تکرار
حتی در  طور ضمنی به ِشماکند این استدالل می گیرد. دلوزجای میشان که بین ی«تتفاو»، و «تکرار»نوع 
 «تفاوت بدون مفهوم»همچون  تکرارطور طبیعی به به ما وجود دارد. «تکرار» معنایرین تالش برای شرح تساده
ظاهر  «شویمرویارو میبا دقیقا  مفهومی یکسان  هماناینعناصر با  وقتی»ی آنچه هنزلمکنیم، یعنی بهمی فکر
تا  فرض بگیریمچیز را پیشتکراری ممکن است؟ چه  چنینهای آب. اما چگونه نظیر تفاوت قطرهشود، می

ان( تنها هم مادی )تکرارِ  و تکرار برهنه» پاسخ مورد ادعای دلوز این است کهدهد؟  رویتفاوت غیرمفهومی 
درونش پنهان شده سازد ا میهم آن تکرار و هم خودش ر کهشود که تکراری دیگر می ظاهرمعنا بدین
 تاگشایی و عیانهمچون حرکتی ناب » تکرار است، تکراری که «مخفیی سوژه»(. این DR,21)«باشد

 ،«مادی و برهنه» تکراردلوز اصرار دارد که نباید با باز  ،باشد «بسیار عمیق»این تکرار  هر قدر هم که. «شودمی
ر وقتی با عناص سخن بگوییمتکرار  از ایممحق» نویسد:. او میخلط شود ،گذردبا آنچه در جهان تجربی می

و  ،های تکرارشدهباید بین این عناصر مجزا، ابژه هرچند. شویمهمان با دقیقا  مفهومی یکسان رویارو میاین
. تکرار قائل شویمکند تمایز تکرار می هاتکرار که خودش را از خالل آن واقعیی سوژه یا همان مخفیای سوژه

 (DR,23)«.فهمیده شود 4ضمیریباید در امر 

 یبه تکرار راجع هایهزارگمتفاوت از  ساحتیبه  است جهان تجربی متعلق راجع به هایزارهگسان بدین
                                                            

1 entities 

2 beings 

3 .virtual descriptions به وجوه مجازی برگرداندم ،چون این اصطالح ارجاع دارد به مفهوم .modus  در کار اسکوتوس که ذاتی هر

هایی هستند مربوط به وجود. طرق بسیار یا ها قابلیتهاست. آنmodusماهیتی هستند؛ به بیان دیگر، وجود دارای این وجوه یا 

 . ــ م.484، محمد ایلخانی، ص ی قرون وسطی و رنسانسبه تاریخ فلسفه. ر.ک. manner of beingهای وجودیافتن، یا شیوه

4 pronominal 
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 ختیشناهستی یاین دو وجود دارد. سومین نوع دعو «ینب»سومی  ساحتعالوه، . بهجهان همیندر قلب  ژرف
( DR,287)«است بخشو تمامیتتام درجات تکراری که  یاسطوح  بین» تواند درباب چیزی ساخته شود کهمی

 ییبا ساختارها چون، نامیدمجازی  ساحتآنرا  توانمیتفاوت است. همچنین  ساحت. این همان داردقرار 
 (DR,267)«تجسد» هاابژهو در جهان اند شده (DR,287)«نتیجه»سروکار دارد که از تکراری درونی  آلدهای

ها و ها، رخدادها ، شدتایدهدهد: گوناگونی نشان می الفاظآل را با دلوز این ساختارهای ایده .اندکردهپیدا 
تراک بین ی اشنقطهاز بحث دورمان کند. خیلی  تواندمی ی ارتباط بین این الفاظشرح صرف نحوهها. تکینگی

همان این رونیبی عناصر ی: بین تکرار سطحاست« تکراربین دو »زدن بین دو تکرار است. تفاوت پل این الفاظ
 (.DR,287«)متغیرای همیشهگذشته یهای درونتمامیت ژرفو تکرار  کند،شان میمنقبضکه  فوریو 

صحبت  ساختارهای مجازی ساحتیابیم. دلوز دوباره از می مشابه راالعاده فوق ِشمایی منطق معنادر 
 نوع خاص از، روی یک تفاوت و تکراربرخالف ، منطق معناجهان تجربی. اما  «پِس »تفاوت  ساحت ،کندمی

 یعنی رخدادها. ــ دشومی متمرکز مجازیساختار 

کیفیات و  نه ها. آناند«غیرجسمانی»های یتسخن بگوییم موجوداما اگر درست ها نیستند، بدن رخدادها
ها ها وجود دارند بلکه آنتوانیم بگوییم که آننمی» .اندمنطقی یابلکه صفات دیالکتیکی فیزیکی، های ویژگی

 ناموجود نیست که با آنچه یک چیز یا یک موجودیِت دارند حداقل هستی را  همین) و ماندگارند مانندبرجا می
 (LS,4-5) «متناسب است(.

های یابیتواقعی» و نباید با (LS,53)ندا«آلماهیتا  ایده» چراکه تعلق دارند، مجازیامر  ساحترخدادها به 
رخدادها از اساس با  های راجع بهگزاره. (LS,149خلط شوند)« امور وضع جاریدر شان مکانیـزمانی
 بلکه «دهدمی آنچه رخ»نه رخدادها  .(LS,4)دندار فرق «فیزیکیهای کیفیات و ویژگی» راجع به هایگزاره

 2رخداداز آنچه را   1رخدادهاکه  مواظب است، دلوز  حالدرعین. اما (LS,149)هستند «دهدمی درون آنچه رخ»
ها . آن«گیرندمیهم ارتباط  با رخداددر یک و فقط یک »( e کوچکحرف  با) . رخدادهاتمیز دهد خواندمی

در آن تمام رخدادها با هم ...»که  خواندمی« متناقض یوهله»که دلوز هستند، چیزی رخداد ی«هاپارهتکه»
بنا  دهد ــقرار میرا برابر  هستیو  رخداددلوز  که رسد. به نظر می(LS,56« )شوندمیو توزیع  گیرندمیارتباط 

برای تمام  رخدادیگانه » :دهدمی رخ رخداد. هستنداش واسطهبه هاتیموجودکه  تسیزچی رخداد بر ادعای او
 شدنهاخششاخهو  کندنافاما طنین ،مانندباقی می منفصل که در آن صوریرخدادها، واپسین صورت برای تمام 

ست گوییکه باالترین آری سنتز انفصالی ازمثبت ی استفادهبا  هستی آواییهمند. شوشان را سبب میانفصال
. (LS,179-180«)هاو زمان هاصورتبرای تمام  هستیست، یا... یک . این خود بازگشت ابدیآمیزدمیدر

فاوت ت آلهای ایدهیا وضعیت، رخدادها ؛رخداد یم:اطرف ختیشناهستی هایساحتی گانهبا تقسیم سه بازپس 
                                                            

1 events 

2 Event 
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 این (LS,149«)کانیمـزمانی یابیواقعیت»که  ،مادی هایابژهو جهان  ؛«گیرندمی ارتباط با هم» رخدادکه در 
ییراتی تغاست که باید با اندک تفاوت و تکرار مدنظر در ِشمایقدری شبیه به  ِشماآل است. این رخدادهای ایده

 «بد»با تکرار  یماد جهان متناظر است؛« مخفی»یا « خوب»با تکرار  رخداد با آن یکی باشد. شناسیلفظدر 
از دو  ساحتهر . متناظر است ن این دو تکرارمستقر بی تفاوتیبا رخدادها  ساحتو  ؛تناظر دارد همانیا تکراِر 
راجع  هایاز گزارهمتفاوتی  ختیشناهستی شأنها یکی از آن های راجع بهگزارهاست. پس متمایز دیگر  ساحت

 دارد. به یکی دیگر

ت. بگذارید سا بالفعل بنا شده امرو ، مجازی امر، هستیگانه میان تمایزی سهبر دلوز  یشناسهستی بنابراین
. دعاوی درباب خوب مترادف است تکراریا  رخدادبا  هستیکدام درنگ کنم. در ابتدا،  کمی بیشتر روی هر

خلط  ،ها(ایده)همچون  مجازیمادی( چه  هایابژه) چه بالفعلها، موجودیتنباید با دعاوی در باب  هستی
ن وچهمرا چیزی  هستیفهمد.او می ضمیریامر  حالترا در  هستیاشاره کردم، دلوز  باالترطور که . همانشوند

 2بیندمی 1یابیتتفاو فعالیتتر، او آنرا همچون به بیان دقیق .بیندمییا نیرو  حرکت مانندچیزی یا عاملی بیانگر، 
ی واسطهبه هستیشکند. ممکن است به میرا درهم شدهتثبیت هایهویتر که گثباتو بی مرکززدانیرویی  ــ

، ستاافروز لحاظ شده سان نیرویی آتشبه هستیشود. در هر دو مورد،  نگاههراکلیتوس  یازل آتشتشابه با 
دلوز ه از آنجا ک ،نماای متناقضبه شیوه .[کندتفاوت ایجاد می]سازد تفاوت میکند و نیرویی که متفاوت می

یابی از خالل تفاوت هاتیموجودی . همهبیندآوا می، آنرا همفهمدیاب میتفاوت یک عاملسان را به هستی
(. تمام DR,56)«فروبلعیده در تفاوتهویت »داشتن یک  یعنیاصال  یک موجودیت بودن  ؛شوندظاهر می

هم  به ازبواسطه بیکند تفاوت آنچه را متمایز می» طریق،گذارند. بدینمی «اشتراک»تفاوت را به  هاتیموجود
 .(DR,170)«کندبندی میرساند و مفصلمی

ور در ام اوضاع جاریبر یا  امر بالفعلمعنا نیست که تنها بر بدین «هست»آوا هم هستی   این گفته کهاما 
 ، هرچندهستندمجازی نیز نز اسکوتوس، ساختارهای اهمچون د ،دلوزبه باور . حمل استقابل مکان و زمان

« هستیـورا» به صورتباید  هستی، دلوزبنا بر استدالل . هستندبالفعل  هایتیموجودطریقی که  به هماننه 
از (. LS,180)«و امر ناممکن ،امر واقعی، امر ممکن برای مشترک هستیحداقل »صورت فهم شود، یعنی به

 برای 3.«باشندفعل لباآنکه اند بیواقعی»ها ایدههمچون  مجازیساختارهای  کهاصرار مشهور او  جاستهمین
 دیده هاتیموجود 4بنیادسان نباید به هستیتری دارد. نسبت به محمول اخیر امتداد وسیع اولیهدلوز، محمول 

و  گرثباتبی چیزی فهم شده کهسان به هستی از آنجا که. «بنیاد»لفظ کم نه در هر معنای معمول شود، دست
                                                            

1 differentiation [ شدنمتفاوت ] 

 نیستم. differenciationو  differentiation. در حال حاضر قائل به تمایزی میان 2

3 Gilles Deleuzze and Felix Guattari, What is Philosophy?, trans. Graham Burcell and Hugh Tomlinson (London: 

Verso, 1994), p.156. [WP] 

4 ground [زمینه] 
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تکراری »همچون  به آن توانــ پس می «کندایجاد می»تفاوت  آنچهسان به ،اینکه خالصهست ــ مرکززدا
 هاتیکه موجود ی«نیادب» خواهد بگوید که تنهامی نماای متناقضبه شیوهدلوز . ( اندیشیدDR,200)«بنیادزدا

همانا  هستند اشواسطهبه هاتیموجودبنیاد مشترک است. آنچه تمام  هرگونه نبودِ اشتراک دارند همان  در
 ست.یابیتفاوت فعالیت

 تمربوط اسگذار های تفاوتوضعیتساختارها یا  هب ساحتاین دیگربار  ست.مجازیدوم دلوز امر  ساحت
 ساحت. اندمرتبط با جهان تجربی که همانتکراِر و  هستیبا  که مخفیتکرار  بین ،ددارندو تکرار قرار  «بین» که

 شتجربی متناظر ساحت هب»ست که «استعالیی ساحت»یک  . اینمتمایز شودها تفاوت باید از هر دو آن
با  های مرتبطتیموجودتمام (. LS,102)«شودخلط نمی نشدهمتفاوتبا ژرفایی شباهت ندارد و درهرصورت 

ها، ها، شدتایده :((WP,156)«آنکه انتزاعی باشنداند بیآلایده»اند )اگرچه آلساختارهای ایده مجازیامر 
دی اتوانند در فعلیت ماسکوتوس، نمی دانز مجازیهای همچون ویژگی، این ساختارهاو رخدادها.  ،هاتکینگی

وز، یک گرفتن مثالی از دلکنند. با وامبالفعل آشکار می در مورد امررا حقیقتی ه چباشند، اگر سوا شدهمنفک یا 
صحیح از روند چیزی در جهان  یتوصیف یارائهدهد رخ می دارد جنگیست و گفتن اینکه چیزی واقعی جنگ

 چون»ست مجازی جنگشدنی امور نیست. منفک و مکانیـزمانی  اوضاع جنگیک ، همزمانبالفعل است. 
یابی تفعلی ی ازح متفاوتهر طرف درگیر شاید آنرا در سط و نیز چون، است فعلیت یافتههای متعدد شیوه بهآنا  
بت در نسو  آیدبه پرواز درمی میدان یا ساحتش بر فرازجنگ  تر از همه چونمهم... اما بفهمدش متغیر اکنوِن  در

دل و ، بزدر نسبت با فاتح و مغلوب احساسبیخنثی و  ــ ستی اخنث شمندهای زمانیابیبا تمام فعلیت
 (LS,100)«شجاع.

ست اما . واقعی1باشد یک چیزآنکه ( بیLS,157ست)«چیزی» مجازییک رخداد همچون هر ساختار 
 بالفعلبه همان شکلی  دقیقا   مجازیممکن نیست، ولو اینکه ساختارهای  چیزینیست. پس  2پذیرموضع

ه چراک یابی ندارد،نیازی به واقعیتبرخالف امر ممکن،  مجازی،امر یابند. واقعیت می هاامکانکه  شوندمی
 یعنی فهمبا امر ممکن  مجازیتلفیق امر  ،الوهع( بهDR,211)«ی خودش واقعیتی کامل را داراست.واسطهبه»

ر دیگ. افزوده به آنگیرد ی به خود میتصویری که وجود امر واقعی، وخالیخشک تصویر درمقام مجازیامر 
 کند و تفاوتمتفاوت می نچهی آهمنزلرا به هستیاگر همچون دلوز نظرگاهی نیست  چنینهیچ مجالی برای 

 ببینیم. سازدمی

هم در  تفاوت و تکرارهم در دلوز . ی مترادف استبا جهان مادکه  ،دلوز امر بالفعل است ساحتواپسین 
 ر عملدیا  طور بالفعلبهاما ند ادرونماندگار آن گرچهبیند که سان تجلی اصولی میجهان مادی را به منطق معنا

 لفافی» امدرمقست. بنابراین دلوز از امر بالفعل مجازییابی ساختارهای فعلیت جزئی از آن نیستند. جهان مادی
 ایعنی ب ــ (DR,289)«جان گرفته است دیگر یتکرار اب»که  گویدمیسخن  «جداشدنی ایهپوستخارجی یا 

                                                            

1 “Something” without being a thing 

2 localizable [ جایابیشدنی، قابلمحلی ] 
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صدالبته این  خواند.می مجازیساختارهای  مکانیـیابی زمانیاو همچنین امر بالفعل را واقعیت .رخداد
تفاوت منفعل و بی یهایاین دو واسط معنا نیست که جهان تجربی تنها در زمان و مکان وجود دارد توگوییبدین

تقویم  یابیاز خالل فعالیت تفاوت یطریقزمان و مکان بهکه بگوید دلوز برآن است  عکس،. بربوده باشند
سخن  «دهدنما رخ مییک زمان و مکان سرشت تولید وجود که در»او از  ،سانبدین .اندیافته

 (.DR,211گوید)می

را  آوردکار درمیاز که دلوز  ایسانهشناهستی دعاوی انواع متفاوتهم  تا بهتری هستیم موضعدر  حاال
روشن  ی دلوز مباحثی راگانهسه ِشمایکه  حالهماندراما ها را از هم جدا میکند ببینیم. آنآنچه هم و  بفهمیم

ناد است ساحتسه  به چرا دلوزواضح نیست  در بدایت امر برای نمونه .کندمبهم مید، دیگر مباحث را سازمی
اغلب  دلوز. گذاردمبهم میرا  هامیان ساحتی رابطه ینحوه او ،عالوهنه؟ به ساحت. چرا دو یا چهار کندمی

کند که تکرار درونی ادعا می تفاوت و تکراربرای مثال در  .پیوندی عّلی با هم دارندها که آن دهدپیشنهاد می
 نتیجهن صرفا از آ آنچه یک تفاوتی مادی و افقی )نهکه تکرار برهطوری شود، سان علت در نظرگرفتهباید به»

های ی رواقی معلولبه انگاره منطق معناحال بااین (.DR,289)«ستشود( تنها معلول این تکرار درونیمی
 موادی با ،دهدرا به هم پیوند می ساحتاین سه  که یعلّ ی زنجیرههر  پیشنهاد دهد کهکند تا سطحی استناد می

در  ،لوزدبنا بر استدالل  افتد.به حرکت میمسیری متضاد  در است، رخدادطریقی علت هر دو امر نهفته و که به
 هستیـورا( »گیرددر نظر می از این نوع واژگونیی خودش را و او اندیشهگرایی )افالطون واژگونیهر 

مر یا ا محورایدهامر و بر سطح چیزها:  ،فایدهحاصل، بیامری بی» گردد همچونبه چیزی بدل می «احساسبی
کدام دقیقا  گوید؟ جا چه می(. دلوز تا بدینLS,7)«باشدل" معلو"از یک  غیرتواند چیزی نمی غیرجسمانی دیگر

افی ضروری بیان انحر بر؟ اکنون از خالل شرح اسپینوزا شودبرقرار می ختیشناهستی ساحتمیان این سه  نسبت
پرتو  و امر بالفعل ،تهف، امر نههستیارتباط  ینحوهبر  کار. این تا به این پرسش پاسخ دهم گیرماز بحث می

 خواهد افکند.

 

 بیانگرازای اسپینو/ 2
سراسر ممکن است. اش غیرش درونماندگاری در اندیشهبدون درک نق 1های اسپینوزا از بیانهم دیدگاهف

است. به دو معن ادعا . اینگرفت نظر درشناسی درونماندگاری ناب توان همچون هستیمیرا ی اسپینوزا فلسفه
و  کیی 2و هرچه هست تا آنجا که هست بنیادی «ست»یکی هستیبیند. می آواهمرا  هستیاول، اسپینوزا 

این به معنای خدایی ــ ست ه هاطریقی در آنهستند بهاش واسطهبه هاتیموجود مشترک دارد. دوم، آنچه تمام
کنند یبنیادی را آشکار م هاتی. موجودباشند نشات گرفتهاز آن که نیست خالق و متعالی یا واحدی نوافالطونی 

                                                            

1 expression 

2 .ground های زمین و بن نیز مناسب است مخصوصا با در نظرگرفتن خوانش دلوز از اسپینوزا به بنیاد )یا زمینه( ترجمه شده است. معادل

 آید. ــ م.ی بدن بدون اندام از دل آن بیرون میست که بعدها ایدهایین زمین  همان صفحه. اضدادیپدر کتاب 
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جودداشتن و اصال  یک موجودیت بودن یعنیبرای اسپینوزا ــ  . این بنیاد جوهر استاندیکی با آنیک معنا  که به
تواند چیز بیرون از جوهر نه میجوهر بودن. هیچآن ذات از  وجه یک یعنی، جوهر یگانه «از خالل»یا  «در»

 ش است.گوناگون مظاهردرونماندگاِر  یگانه هستِی  آن است. «درون»چیز همهتواند درک شود. باشد و نه می

بنیادی یگانه و  وجوهموجودات  تمام که مدعی شودکند اما چیست آنچه اسپینوزا را مستحقق می
اند توفهم شود. جوهر می تواند به دو راه متفاوتدرونماندگارند؟ اساسا، اصرار او این است که جوهر یگانه می

. دبه فهم آی ش استیا آنچه در فعلیتوجودش  نظرگاه. یا از شود دیده است شذاتش یا آنچه در خود گاهنظراز 
ها . آنها دو چیز متفاوت نیستنداما واقعا مجزا نیستند. آنهستند  مجزاذات و وجود اگرچه از حیث صوری 

برای حد بی مطلقا   تر قدرتطور صریحست، و بهوهر قدرت مطلقا  نامتناهیذات ج 1اند.یکی پویای نحوبه
ثال گیرد. برای مرا برابر می قدرتذات و  اخالق چندین وهله از ها. اسپینوزا درمعلول کردنو تولیدوجودداشتن 

و  «وجود یک قدرت استتوان »کند که سان ادعا میبه همان 2«.اندیکیقدرت خدا با ذات او »گوید که می
(. پس ذات جوهر E,53)«خواهد دادافزایش هم وجود را  برای اشنیرومندی» تر باشدبزرگچیز  هرچه ذات

وجود جوهر  بههاست. اما چیزها با نظر معلول کردنو تولید نداشتنامتناهی برای وجود همان قدرت مطلقا  
 و آن شوندناشی میش که از ذات «چیزها»سان حالت وجود دارد، به صورتبه در عمل نیستند. جوهر یکسان

در  وهرشود. پس جمیبیان  نهایت شیوهبیدر حالت  نهایتبه بید. ذات جوهر کننطور متعین بیان میذات را به
ند تواها وجود دارد. و هرکدام تا آن اندازه که میسان آن معلولبه، بلکه های قدرت تولید معلولمثابهنه به عمل

 کند.ذات جوهر را بیان می

ی آن عامل. شدهم عامل بیانگر است هم اوضاع بیانه ،وت، جوهر هم فعال است و هم منفعلبه بیانی متفا
ز ا منتزعکه  است تولیدگرنیروی نامحدود  جوهر است. «طبیعت خالق» یا  natura naturans در ذاتش جوهر

اوضاع آن عامل  به همان اندازهاندازی دیگر، جوهر . اما از چشمدر نظر گرفته شده استآن نیرو  مظهر هر
 طبیعت. پس تماما  متعین ارائه شده است در عملی که قدرت ــ« طبیعت مخلوق»یا  natura naturataاست. 
( و امکان E,63«)اندیکی و یکسانش وجود خدا و ذات» زمان،د. همکنبیان می طبیعت مخلوقخود را در  خالق

فاوت مت چیزدو  طبیعت مخلوقو  طبیعت خالقسازد. نمی کثیر یاپذیر را تقسیمآن گاهنظر جوهر از دو فهم
از  رتقد درمقام هستیبه اندیشیدن  د. مزیتشور درونماندگار در دومی بیان میطواولی به درعوض،نیستند. 

اید به ب شکه طبیعت «محصور»یگانه و  ستایپدیده . قدرتبسیارست یواحد دقیقا   . قدرتآیدجا میهمین
توانیم میان قدرت و مظاهرش در یک تحلیل فلسفی پس می. بدل گردد ستها یکییی که با آننمودها جریان

با  اسپینوزا پس 3.نداهشد گرفتهطرق متفاوت در نظر  بهد که نیک چیز عمال  ها اما آن ،تمایز قائل شویم
ه آنکه خوانندگانش را وسوستواند تمایز صوری ذات و وجود را حفظ کند بیمی ذات جوهر با قدرت گرفتنیکی

                                                            

 در واقع تمام خوانش من از اسپینوزا بسیار مدیون اوست. .هستم D.V Maxwell. در این نکته بسیار مرهون پروفسور 1

2 Spinoza, The Ethics, in Work of Spinoza, Volume 1, trans. And ed. R.H.M. Elwes (New York: Dover,  1955), p.74. 

[E] 

 من از قدرت بسیار مرهون بحث هگل از نیرو و فهم است. ر.ک. خود طور که روشن خواهد شد تلقی. همان3

Phenomenology of Spirit, trans. A.V Miller (Oxford: Oxford University Press, 1977), p.79-103. 
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 خلوقمطبیعت خود را در  طبیعت خالقتواند بگوید که هم ها همچون دو چیز متفاوت بنگرند. میکند که به آن
ان هم ــ حرکت از قدرت به عملــ ست. بیان یکی شمظاهربنیاد با  اینکند و هم بیان میگذارد و بنیاد می
 کند.استفاده می یشناسی درونماندگاری بسط هستیاست که اسپینوزا برمفهومی

ن تریبزرگ که ستنهد. در واقع او مدعیی بیان میاز اسپینوزا را بر انگاره خود خوانش واساساسدلوز 
دیگر خنثی آوا هم هستِی  ا اسپینوزاب»نا بر ادعای دلوز، ست. بهستیاز  اشبیانگرایانه دستاورد اسپینوزا فهم

. یکی اینکه در هر مورد شددر باب بیان  نکتهدو ی دلوز خصوصا  شیفته .(DR,40)«دشوگر میو بیان نیست
 دکنبیان می هرگاه از قدرتی سخن گفتیم که خود را در عمل .(EP,27)«کندرو میتایی روبهرا با یک سه بیان ما»

ان بی»، و آنچه «کندبیان می»آنچه ، «کندخود را بیان می»آنچه  :تمایز قائل شویم ضابطهباید میان سه 
ز بیان دارد. از نگاه دلووامی ضابطهسه این را به تمایزگذاری میان  ان ما(. تصادفی نیست که بیEP,27)«شودمی

خود بیان که  دریابیمرا  ایضابطهاگر تنها دو ماند می فهمغیرقابل بیان»و  ،است ضابطههمواره شامل سه 
 یبیانگرایانهشناسی هستی این ــ اخالقخوانش دلوز از  ،(. مطابقا  EP,27)«شان را نشان داده استنسبت

ست که ذات مثال او مدعی برای 1.تاییسهها و ساختارهای تاییسه از ارجاعاتی بهاست سرشار   عیار ــتمام
(. EP,337شود) فهمیده «مطلق»و  ،«نامتناهی» ،«کامل»یعنی  اشسه خصیصهتواند جدا از جوهر نمی

ات، قابلیت : ذتایِی حالتمند فردیسه»یک  استوار است بر 2کوناتوسفهم اسپینوزا از ی او ادعا بنا برهمچنین 
ی ای که اندیشهگانهترین سه(. اما بنیادیEP,339)«اندازندکه این قابلیت را به جریان می تاثیرپذیری، و احوالی

جوهر  بیانگر دیدن(. DR,40است) «و حاالت ،جوهر، صفتبه توجه لتقسیم قاب» گرددحولش میاسپینوزا 
 ؛«آیدآنچه در خود است و از خالل خود به تصور درمی»است: جوهر، یا  ضابطههمانا تمایزگذاری بین سه 

آنچه در صفات وجود دارد »حالت، یا ؛ 3خاص است یذات جوهر به طریق «گربیان»یا  «مقوم»صفت یا آنچه 
 ساحتپینوزا را بر حسب سه دلوز جوهر اس ،(. به کوتاه سخنE,45)«آیدبه تصور درمی صفات و از خالل آن

 .کندمیدیکته را این فهم  بیانمنطق د که آورمی استداللو  ،کندمتمایز درک می

ما  .سازدوگانهحرکتی مضاعف است، حرکتی  بیان: کندیان که دلوز را مجذوب خود میی بدومین جنبه
 دایجااز بیان را  سطحی دوم بیان از خالل حرکت خودش»شویم، بلکه با بیان مواجه نمیسادگی بههرگز 

اما  .(EP,105)«دارد دوباره را درون خود بیان دلیلی کافی برای بیان»، به عبارت دیگر .(EP,105)«کندمی
ست. ابییتعین فرایندطور خالصه، اولی ؟ بهفرق دارددر سطح دوم  اشدوباره یانبسطح اول با در  چگونه بیان

                                                            

 .EP 337-342. برای یک فهرست گسترده نکاه کنید به 1

2 conatus [کوشش حیاتی، کوشش برای حفظ ذات] 

مقصود من از صفت »اند بلکه: . چنین خطایی از سوی نویسنده بسیار شگفت است. چراکه صفات هرگز مقوم ذات جوهر نبوده3

(، چراکه اگر صفات مقوم جوهر بودند یا 4، فصل اول، تعریفاخالق« )کندمثابه مقوم ذات جوهر ادراک میآن را به "عقل"ست که شیئی

به بیان دیگر تعریف باال حیثیتی اونتولوژیک داشت آنگاه جوهر مرکب بود از فکر و بعد که این خالف تصور جوهر است. پس تعریف باال 

های هبه جنب ایی در فلسفه: اسپینوزابیانگر ی کتاب تنها شانی اپیستمولوژیک برای اسپینوزا دارد. همینطور دلوز هم در مقدمه

 دهد. ــ م. ر.ک.ی صفات توجه میشناسانهشناخت

Gilles Deleuze, Experssionism in philosophy: Spinoza, trans. Martin joughin (New York: Zone Books, 1990), p.14-

15. 
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از کند. ریزی میصورتی متعین قالب دروندر ابتدا خود را  کندقدرت خود را در عمل بیان می هنگامی که
اینجا دلوز  (. درEP,165)«یفیک»یا  «صوری»ی چیزی مثابهدلوز از این حرکت به توصیف جاستهمین
 بهاما  ،(E,45)«ستنامتناهی و سرمدی یتذات بیانگر»را در ذهن دارد. هر صفت ش ی جوهر و صفاترابطه
ین هایی متفاوت متعولی آن ذات را در صورت ،کننددو ذات جوهر را بیان می هر بعدو  فکری متعین. پس اشیوه

محض اینکه جوهر تحت یکی از صفاتش در نظر به  ه باشد ــرخ داد اولکنند. به محض اینکه این بیان می
بیان ی خود نوبهبه  صفات» ،ترطور صریحبه 1کند.می دوباره بیانجوهر خود را در سطح دوم  ود ــگرفته ش

بیان  ،2حال یک گربیان یحاالتدر ، نامندمی ها خودشان را در حاالتی که آن صفات راشوند: آنمی
ن ای» پسکند. بیان میتواند تا آن اندازه که می و ی خودبه شیوه. هر حالت قدرت جوهر را (EP,105)«کنندمی

یان ببه ش صفات حالو درعینکند را تولید می چیزها د: خدا ضرورتا  کنمی تعریفتولید را  خود سطح دوم
حاالت از  تولید»گوید دلوز می تولید حاالت خاص است،و ازآنجا که تولید همواره . (EP,108)«ندرسمی

وهر به صفت و ( بنابراین بیان شامل دو حرکت است: یکی از جEP,182-183)«دهدیابی رخ میخالل تفاوت
 (نامتناهی) هایدر صورتاز خالل آن خود را جوهر که  ،ستصفت به حالت. اولی بیان کیفی دیگری از

 ریقطاز ی خود نوبهاز خالل آن خود را به ها این صورتکه  ،ستید. دومی بیان کّم رسانمیمشخصی به تعین 
 شود.یابی را شامل مییابی و هم تفاوتکنند. بیان هم تعینبیان می خاصتولید حاالتی 

ست. اکنون اجازه دهید تا پرتویی را که این خوانش بر ی خوانش دلوز از اسپینوزا کافیدرباره هاگفته این
 اندازد نشان دهم.می شناسی خود اوهستی

 

 اسپینوزایی دلوز  / 3
لوز شناسی تفاوت دشناسی درونماندگار اسپینوزا و هستیبین هستی هایجا شباهتبدون شک تا همین

. در فلسفه بیانگراییاصلی  مضمونبا دو  سوستهم هاشباهتترین . اما دو تا از مهمخودشان را بروز دادند
شناسی . همچون هستیکنداستناد می گانههسبه یک شناسی اسپینوزا شناسی دلوز همچون هستیاول، هستی

، امر یهستی گانهشناسی دلوز نیز حول سهگردد، هستیحالت میو تایِی جوهر، صفت، اسپینوزا که حول سه
 ختیناشهستی ساحتسه به شناسی دلوز باید . و این تصادفی نیست. هستیچرخدمیو امر بالفعل  مجازی،

 قدرتبر حسب را  هستیفهمد. او میی در امر ضمیر را هستیکند چراکه او همچون اسپینوزا  استنادمتمایز 
 هستیینوزا فهمند. برای اسپ. صدالبته دلوز و اسپینوزا این عامل را دقیقا به یک نحو نمیبیندمییا عامل بیانگر 

ت فعالی مانندست چیزی هستیهاست. برای دلوز، معلول کردنو تولید داشتنوجود نامتناهی قدرت مطلقا  
 کار بسته در موردش بهنامطلوب  بسیار متناهی و نامتناهی کل شق بین»که  مرکززداواگرا و  قدرتییابی، تفاوت

                                                            

 .متقدم بر بیان دوم فکر شود از حیث زمانی. صدالبته که نیازی نیست به بیان اول همچون چیزی 1

2 modification 
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کند. فهمند که خودش را در عمل بیان میسان قدرتی میرا به هستیدو  هر ،این (. با وجودDR,264)«شودمی
 ندکمتعین میها قدرت خود را در آنمتفاوت که این طور کیفی های بهتهم از صور ها این قدرت را، آندر نتیجه
نوزا . برای اسپیکنندمتمایز می بخشندرا فعلیت می هاتمتفاوت که آن صور طور کّمیبه هایموجودیتو هم از 

ها همان ساختارهای برای دلوز، صورت ؛اندحاالت ها همانبییافعلیتصفات و  همان متعین هایتصور
 دو برای هر پساند. تجربی هایتیموجود هابییافعلیتکه حالیهستند در رخدادهاها و ایدهآل همچون ایده

این بیان  منطق. ستختیشناهستی ساحتتمایزگذاری بین سه  مستلزم هستی بیانگر دیدنها تالش برای آن
 د.کندیکته می راگانه سه ِشمای

که برای اسپینوزا، چنان ،ی دلوزجوید. برامیی بیان مضاعف بهره دلوز همچون اسپینوزا از انگاره، دوم
باید  کندخود را بیان می هستیگوییم وقتی می. (EP,105)«دارد دلیل کافی بیان دوباره را درون خودیان ب»

 هاتسپس، آن صور ؛بخشدتعین می هابرخی صورتخود را در  هستیتمایز قائل شویم. اول،  مرحلهمیان دو 
 ینببا تمایزگذاری  تفاوت و تکراردر دلوز  یابند.فعلیت می [یا اشیاء جزئی] خاصچیزهای از خالل تولید 

یا  «صوری»ی فرایندیابی شود. تفاوتتمایز قائل می بیان دوبارهمیان بیان و  2گذاریو تفاوت 1یابیتفاوت
تر، طور کلیبهیا ، (DR,207)«ستا ایدهیک  مجازییابِی محتوای تعین»یابی (. تفاوتEP,165ست)«کیفی»

کند. بعضی از این ساختارها در آل متعین میاز خالل آن خود را در ساختارهای ایده هستیست که یفرایند
 هاونهگدر  مجازیتیابی یک فعلیت»ها را شوند که دلوز آنگذاری متجسم میتفاوت فرایندجهان مادی از خالل 

گذاری خودشان هستند. در ملزم به تفاوت مجازی. ساختارهای نامدمی (DR,207)«متمایز هایبخشو 
 ست کهطریقیوجودداشتن بدان مجازیتی مشخصه»نویسد: می برگسونیسمطور که دلوز در واقع، همان

ه منظور برا  اشیابیخطوط تفاوتملزم است از خود تفاوت یابد و یابد و فعلیت می ییابی تفاوتواسطهبه
مادی رونوشتی  یتبرد و یک موجودشباهت نمی مجازیبالفعل به امر  برای دلوز امر 3«.کندخلق  یابیفعلیت
ساختار  ینان و واگراییدن از داشتتفاوت دقیقا   ایدهیابی یک نیست. برخالف، فعلیت ایدهیافته از یک تجسم
 .(DR,211)«ستیگذارن همانا تفاوتشدبالفعل شچنان است که برای مجازیطبیعت امر » ــ است

، اما های اجتماعی راایده اجتماعی هایتیموجودو  دنبخشرا تجسم می شناختیزیستهای ایده هاارگانیسم
هستند شباهتی ندارند.  های آنهانیافتفعلیتخودشان های مادی به آنچه این سیستمحال درعین
ینوزا، همچون اسپ ،دلوز. پس مجازیساختارهای  اینداشتن از تفاوت دقیقا  یعنی لبودن در قدم اویافتهفعلیت

 مجازیبه امر  ستیهیابی. حرکت از یابی و فعلیتی دوگانه از تعینفرایندبیند، سان حرکتی مضاعف میبیان را به
ست با حرکت از صفت به به امر بالفعل موازی مجازیست با حرکت از جوهر به صفت؛ حرکت از امر موازی

 .فهم اسپینوزا از بیان است یشدهاصالحباظرافتی نسخه در اصلبیان  فهم دلوز ازحالت. 

                                                            

1 differentiation [ فلسفیـگیری، یک مفهوم ریاضیاتیشدن/مشتقمتفاوت ] 

2 differenciation [ فلسفیـشناختییک مفهوم زیست ] 

3 Gilles Deleuze, Bergsonism, trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam (New York: Zone Books, 1991), p.97. 
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کند. بیان کار می با الگوی اسپینوزایی منطق معناو  تفاوت و تکرارهمه این است که دلوز در حاصل این
دست  از ناچاررا بهگر دلوز بیان شناسیهای مهمی از هستیکار دلوز بر اسپینوزا قسمت خوانندگان ناآشنا با

 رخداداند و رخدادها را از اش کردهکه احاطه تفاوت را از دو تکراریدلوز توانند بفهمند که چرا دهند، و نمیمی
 همان یابیتعین وگذاری تفاوت همان یابیچرا تفاوتوانند دقیقا  ببینند که تها نمی. آندهدتمیز میدقت به

نیست که نکته  برد به معنای انکار اینبیان سود می الگوی اسپینوزاییاینکه دلوز از  یابی نیست. اما گفتنفعلیت
بنا یابی کند که فعلیتها بسیارند. برای نمونه، دلوز روشن میمیان آن دو وجود دارد. تفاوتحیاتی های تفاوت

 وجودین ممک چیزی صرفا  به ی نیست که از خالل آن فرایندیابی یابی نیست. فعلیتواقعیت بر فهم او همان
 هکمجازی ــ ست که از خالل آن امر یفرایند یابیدرعوض، فعلیتواقعی شود. اش در نتیجهو  شود« افزوده»

رسد به نظر می از طرف دیگر،بخشد. خود را تفاوت می ــست کامال واقعیپیشاپیش  ستمادامی که مجازی
جوهر  همه، قدرتاینیابد. بامخلوق واقعیت می طبیعت ست که درایبالقوهامر برای اسپینوزا طبیعت خالق 

 صرفا   هایذاتی قدرت افزودن وجود به ثابهمقدرت وجودداشتن است. بدون شک دلوز اینرا به دقیقا  همان
 یر شیوهدو امکان یک شکاف بین دلوز و اسپینوزاست. شکاف دیگر مجازیت بنابراین تمایز  بیند.ممکن می

آن  ی بیان خود درواسطهیعت مخلوق را بهطب °. برای اسپینوزا طبیعت خالقاستی بنیاد انگارهها از فهم آن
. دلوز ند«چیز»یک  هایها همگی بیانآنپس ند، ی حاالت احوال یک جوهرجا که همهتا آن نهد.بنیاد می

فعالیت نما طور متناقضبه هاتیدلوزی موجود دنیایفاصله بگیرد. در  «بنیاد»خواهد از این فهم از می
را  «تفاوت»ی چیزها (. همهDR,292)آیندو از دل همین فعالیت پدید می اشتراک دارنددر را « بنیادکردنبی»

وزا دلوز با اسپین اشتراک است. از این لحاظ هم نبوِد هرگونهاشتراک دارند  درها گذارند. آنچه آنبه اشتراک می
بین  ترین تفاوتبزرگاگرچه  کند.توصیف می اییسان یک اسپینوززمان خود را بههم کهدرحالی اختالف دارد

 حثبا این بمطلب را کند. اجازه دهید مطرح می تفاوت و تکراردارد که دلوز در  ربطای مختصر اشاره بهاین دو 
 ببندم.

ایجابی  وگر ای بیانقضیه راستیبه هستی ؛شودگر میو بیان نیستخنثی  دیگرآوا هم هستی  با اسپینوزا 
ا مستقل از حاالت ظاهر ست: جوهر اسپینوزحال همچنان تفاوتی بین جوهر و حاالت باقیاینشود. بامی
 (.DR,40توگویی وابسته به چیزی جز خودشان) ،ندکه حاالت وابسته به جوهرحالیشود درمی

عالی ت بقایایتلقی او از جوهر همچنان اما  ستدرونماندگاریاسپینوزا فیلسوف  گرچه که اندیشددلوز می
 چگونه؟ یک پاسخ ممکند. دهحالت برتری می به. از منظر دلوز، اسپینوزا جوهر را را در خود دارد 1صدور یا
ید و دلوز بعد ایدگر فلسفاین است که اسپینوزا پیش از ه منحرفانه ــپاسخی ، بیایدتواند به نظر میو آنطور که  ــ

را  ختیناشرسد که او صحت تفاوت هستیاعتنایی آشکار دلوز نسبت به هایدگر، به نظر میبا وجود بیاز او. 
شود. اما اسپینوزا نه به این تمایز قائل است و تمایز قائل می هاتیو موجود هستیدقت میان پذیرفت. دلوز به

 ی یکمثابهبه جوهرد. جوهر هست. اسپینوزا به کنمی یکیرا با جوهر  هستیتواند باشد، چراکه او نه می
                                                            

1 .emanation ریزشدن حال صدور هم نوعی سرشود بااینحمصی( نیز هستی از واحد صادر می ی ابن ناعمه)با ترجمه اثولوجیا. در

 تواند معادل خوبی باشد. ــ م.نیز در این مجال می« ریختگیبرون»یا « برآمدگی»است. 
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. برای خوانیمکه حاالت می ی باشد«هستندگان»متفاوت از آن   اساسا   هستندهاینکه یک  نگرد ولومی هستنده
س پتر است، ند. اما اولی واقعی«چیز» ن جوهر و حاالت تا آنجا که هستنداسپینوزا معنایی وجود دارد که در آ

کند لف مینزد دلوز تخ یدرونماندگار شناسیی هستینخستین قاعدهتلقی از . این است بزرگتر و بهتر یک چیز
در  شانبا مرتبه»ها نباید تیو موجود «است حاضر تمام هستندگاندر  برابرطور به» هستی از اینکه یعنی ــ

رسد او در به نظر می ،درونماندگاری بااسپینوزا  یمشغلهوجود  (. باEP,173)«تعریف شوند مراتبسلسله
 هاتیرود که او موجود. گمان میحاضر نیست هاموجودیتی در همه برابرطور به هستیاندیشد که نهایت می

 دهد. ای باالتر از حالت قرار میجوهر را در مرتبه کهطوری کندبندی میمراتب مرتبهرا در سلسله

را به صدا  حاالت و فقط حاالت»دلوز با چنین نظرگاهی سروکار ندارد. او اصرار دارد که جوهر 
(. او DR,304)«چرخدب بر گرد حاالتش جوهر» خواهداو می که اشاره کردم . باالتر(DR,40)«آورددرمی

دعای اچیزی باشد. این، به تعبیر من، همان  هیچ تابعتجربی  چیزهای خاصاشیاء جزئی یا ی خواهد حوزهنمی
نان . چدزنپل می ی صفات(وسیلهمجازی )و نه بهی امر وسیلهو امر بالفعل به هستیهنگامی که میان  اوست

روی امر  1«های سطحیمعلول»ها ، اما بالفعل نیستند. آنهستند مجازیاصرار کردم، چیزهای  که مکررا  
ین . اولین و دومتعلق دارند مادی ساحت یا سوم ساحتبه  هستندبالفعلی که  چیزهای فقط (.LS,4اند)بالفعل

اساسا   پس ــ بالفعل نیستند مجازیو ساختارهای  هستیچراکه  شوند ــرا شامل نمیبالفعل چیز هیچ  ساحت
رای بتواند نمیمراتبی سلسله هیچ .نداردمادی  هایتینسبت به موجودی «بیشتر» هستیچیز دیگر هیچ

 .«ست»آواهمراستی که و به حاضر است برابرطور به هاتیدر تمام موجود هستی. در کار باشد هاتیموجود

زایی معنا ای اسپینوکارش تنها در زمینه مضامینست و برخی اییدلوز یک اسپینوز که تالش کردم نشان دهم
ـ ـدرونماندگاری ناب است  آلایده کشاندمی اسپینوزا که او را به سمتآن بخشی اشاره کردم یابد. همچنین می

رابر به صدا طور بتمام چیزها را به هستی برمبنایش که شناسیهستیجور یکبرای  اسپینوزاوجوی جست ،یعنی
 محققاین هدف را تواند دهد نمیارجحیت میحاالت ر جوهر را ب وقتیاسپینوزا تا  . اما از نگاه دلوزآورددرمی

 بسا بتواند حتی از اسپینوزا هم متفکرچه ش بچرخدجوهر بر گرد حاالتتا . تا آنجا که دلوز تالش کرد کند
تر از یار مطلقاو بسنباشد. شاید  اییک اسپینوز. پس شاید دلوز فقط یی برای درونماندگاری دیده شودبزرگتر

 خود اسپینوزا یک اسپینوزایی باشد.
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1 surface effects [اثرات سطحی، اثرات در سطح] 


