*عکس جلد خودنگارهایست
که طراحیاش به اسپینوزا
نسبت داده شده .با وجود
تردیدها ،مناقشهها ،و
ماجراهای تاریخی و
زندگینامهای در مورد
زندگی پرآشوب اسپینوزا،
دلوز میگوید نگری در
نوشتههای فراوانش راجع
به اسپینوزا با توضیحات
قانعکنندهای نشان داده که
طراحی واقعا کار خود
اسپینوزاست .اسپینوزا در
این طراحی خودش را
بهصورت یک ماهیگیر فقیر
ایتالیایی ترسیم میکند که
بعدها از بانیان اصلی
جنبش ماهیگیرها در
حاشیهای از ایتالیاست.
فیگور این آدم جنگی بعدها
در نقاشی و عکاسی به
ژستهای سرباز ناپلئونی
هم سرایت میکند.

مست اسپینوزا :دلوز درباب بیان
انسان سر
ِ
ِ

رابرت ِپیرسی

اشاره :متن پیشرو که در پی ترسیم شمایی کلی از هستیشناسی نزد دلوز است نوشتهی متفکر نوکانتی رابرت
پیرسی استاد فلسفهی دانشگاه نتردام است .البته تخصص و عالقهی پیرسی بهترتیب فیلسوفان نوکانتی و گادامر
است اما این متن از دو منظر اهمیت دارد :اول ،هر اثری از دلوز هستیشناسی او را بهطور ضمنی در خود
جای داده اما با اینهمه تدوین هستیشناسی مذکور در آن آثاری از دلوز نهفته است که هنوز به فارسی
برگردانده نشدهاند .دومین نکتهی مثبت این متن نجات فیلسوفی همچون دلوز از این واژهگونهی خام و مبهم
پستمدرن است ،لوگویی مربوط به بازار کتابها ،ورطهای برای متفکر و بستهای برای مصرفکننده .این
امر نه فقط در ایران که در جهان انگلیسی زبان نیز یک بحران است .شناختی تحت سیطرهی واژهگانی کلی
که همواره به ارزشهای مثبت و منفی گره خورده است .اما باید توجه داشت دلوزی که این مقاله از آن یاد
میکند دلوز پیش از آشنایی با گتاریست ،دلوزی که نبوغی در ساختن مفاهیم و چیدن آنها در یک صفحه
دارد ،اما دلوزـگتاری بیشتر باید بهسان ماشین به کارگیری آن مفاهیم دیده شوند .این نکتهای بود که در این
مقاله اشارهای بدان نمیشود .در نهایت باید از علیرضا موسوی به خاطر صبر و حوصلهاش در خواندن مطلب
و همچنین برای پیشنهادهای کارآمدش تشکر کنم .با کمکهای او بود که این ترجمه حاصل شد .هرچند
که عیبونقصهای احتمالیاش از جانب کمکاری بنده است( .مترجم فارسی)
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اینکه اندیشهی دلوز بسی مرهون اسپینوزاست ادعایی هم آشکار و هم مشکوک است .از یک سو دلوز
بهسادگی تمام میگوید که «اسپینوزایی»ست و اسپینوزا برایش «شاهزادهی فیلسوفان» 1است .از سوی دیگر
سخت بتوان تصور کرد که متفکر تفاوت و تکینگیهای پیشافردی بتواند چیزی مشترک با اسپینوزا داشته باشد،
یعنی با متفکر یک جوهر مطلقا نامتناهی و وحدتگرا به معنای دقیق کلمه .بنا به یک شرح ،چهبسا وسوسه
شویم کتابهای دلوز را به دو دسته تقسیم کنیم :کتابهایی که در آنها از خودش صحبت میکند ،مثل تفاوت
و تکرار و منطق معنا ،و آنها که با تاریخ فلسفه سروکار دارند ،مثل بیانگرایی در فلسفه :اسپینوزا.
اما قائلشدن به این نوع تقسیم میتواند اشتباه از آب درآید .خوانش دلوز از اسپینوزا ،بسیار به دور از آنکه
بخواهد نسبتی حاشیهای با اندیشهاش داشته باشد بهواقع مرکزیت دارد .در واقع میخواهم اینجا استدالل کنم
که هستیشناسی تفاوت دلوز ،بیرون از زمینهی بیانگرایی در فلسفه نمیتواند بهدقت فهم شود .قصد دارم نشان
دهم تفاوت و تکرار و منطق معنا بهطور گسترده تالشیست برای مفصلبندی یک هستیشناسی بیانگرایانه ،و
این دو کتاب تنها باید در پرتوی گفتههای دلوز در مورد بیان در اثرش بر اسپینوزا خوانده شوند .متعاقبا ،ادامهی
مقاله به سه بخش تقسیم شده است .بخش اول طرح کلی هستیشناسی دلوز را ترسیم میکند ،و نشان میدهد

که او به تمایزی سهگانه بین هستی ،2امر مجازی 3و امر بالفعل 4استناد میکند .بخش دوم طرح این سهگانه را
در پیوند با خوانش دلوز از اسپینوزا ردیابی میکند و به ادعای او که این سهگانه بخشی ضروری از این
هستیشناسی بیانگرایانه است میپردازد .و در بخش سوم شرح خواهم داد که چگونه دلوز این طرح اسپینوزایی
را در اثرش هم حفظ و هم تعدیل میکند .در این راه سعی میکنم نشان دهم که هر دو کتاب تفاوت و تکرار و
منطق معنا تالشیست به «واداشتن جوهر که بر گرد حاالت بچرخد ــ به بیان دیگر ،تشخیص همآوایی 5به
صورت تکرار»6.

 /1دلوز هستیشناس
اغلب گفته میشود ــ و در واقع به یک کلیشه هم بدل شده ــ که متون دلوز توأمان در سطوح متعددی کار
میکنند .به بیان درخور کنستانتین بانداس ،آنها «سریها»ی چندگانه خلق میکنند ،سریهایی که «همگرا و
همممکن میشوند» ،همزمان که «واگرا میشوند و همدیگر را تشدید میکنند» 7.پس متون دلوز یکجور
1 Gilles Deleuze, Expressionism in Philosophy: Spinoza, trans. Martin Joughin (New York: Zone Books, 1992), p.11.
][EP
2 Being
]امر نهفته[ 3 the virtual
4 the actual
]تکآوایی ،مشترک معنوی ،هممعنایی[ 5 univocity
]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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معناشناسی عمیقا اصیل ،و نظریهای در باب سوبژکتیویته ،و نظرگاههایی معین بر نسبت فلسفه با عمل سیاسی
را شامل میشود .معموال چندان تصدیق نشده که متون دلوز شامل یک هستیشناسیست ،وقتی منظور از
هستیشناسی کمابیش شرحیست بر آنچه هست .اما نوشتههای او مملو از دعاوی هستیشناختیست .تفاوت
و تکرار رسالتش را بهمنزلهی مفصلبندی «فلسفهی هستیشناختی تفاوت»( )DR,xixتوصیف میکند .به
همینسان منطق معنا اصرار دارد که هر پرسوجوی اصیل فلسفی عاقبت با هستیشناسی ادغام میشود 1.آثار
دلوز در اواخر  0691با یک هستیشناسی تفاوت پیش میرود ــ یعنی با متافیزیکی که در آن تفاوتیابی و
خصایص بنیادی آنچه هست دیده میشوند.
تعینیابی بهمنزلهی
ِ
درعینحال ،هستیشناسی دلوز نوعی فلسفهی استعالییست 2.دعاوی هستیشناختی او از چیزی چون
تحلیل استعالیی سربرمیآورد از این حیث که دعاویاش «نه امر محسوس ،بلکه هستی امر
محسوس»( )DR,266را وصف میکنند .آنها «تجربهگرایی استعالیی»( )DR,56هستند« .تجربهگرایی» ــ
چون موضوع اصلیشان چیزیست که «تنها میتواند از نظرگاه حساسیت استعالیی درک شود»(3.)DR,144
و «استعالیی» ــ چون نه خود جهان مادی ،بلکه شروط وجودداشتن چنین جهانی را توصیف میکنند.
هستیشناسی دلوز در پی «تعینبخشیدن به یک ساحت 4استعالیی غیرشخصی و پیشافردی»ست که «به
ساحت تجربی متناظرش شباهت ندارد» ( ،)LS,102بلکه آن ساحت تجربی را ممکن میسازد.
پس انگارهی ساحت در هستیشناسی دلوز مرکزیست 5.دلوز فقط دربارهی «ساحت استعالیی
پیشافردی» سخن نمیگوید ،بلکه در نوشتههای هستیشناختیاش سه ساحت را از هم متمایز میکند .حال،
این گفته که دلوز سه ساحت هستیشناختی را از هم متمایز میکند بهسادگی معادل است با این گفته که او سه
ادعای هستیشناختی متفاوت دارد .بهعالوه این معنا را هم میدهد که بگوییم دعاوی مورد ارجاعش به یک
ساحت شأن متفاوتی دارند با دعاوی مورد ارجاع به ساحتی دیگر ــ برای مثال ،دعاوی راجع به ساحت مادی
اساسا با دعاوی راجع به ساحت استعالیی متفاوتاند .اما نمیتوان گفت این دو مجموعه دعاوی به جهانهای
متفاوتی ربط دارند .نمیتوان گفت عالوه بر جهان تجربی حیطهی بالفعل دیگری وجود دارد که از این جهان
تعالی مییابد یا از آن منبعث شده است .تمیزگذاری بین ساحتها مانند برخورد دلوز دقیقا یعنی انواع متفاوت
دعوی هستیشناختی از حیث صوری متمایزند .یک مثال آشنا از تمایز صوری در هستیشناسی اصرار هایدگر
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
 .2برای یک نظرگاه متفاوت ر.ک.
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.
 .3تاکید از من (پیرسی).
]میدان[ 4 field
 .5برای اطالع از جزئیات و بحثهای اخیر این نکته ر.ک.
Deleuze’s “L’immanence: une vie…” in Philosophy 47 (sept.1995), p.3-7.
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است بر اینکه «پرسش از هستی» بهطور بنیادی با پرسش درباب موجودیتها 1فرق دارد .پس تا آنجا که ماجرا
از این قرار باشد ،هستی و هستندگان 2هم به ساحتهای هستیشناختی متفاوتی تعلق دارند .مثالی دیگر ــ
همانکه دلوز به کارش وارد کرد ــ نظریهی وجوه مجازی 3دانز اسکوتوس است .به باور اسکوتوس بعضی از
ویژگیهای یک موجودیت مادی مجازیست .آنها بهراستی به آن موجودیت تعلق دارند اما با هیچیک از
خصایص مادیاش متناظر نیستند« .وحدت» مثالیست از ویژگیهای مجازی .هر موجودیت یکپارچه است،
و در نتیجه شاید وحدت بهدرستی بر هر ابژه حمل میشود .اما نمیتوانیم وحدت ابژه را همانطور احساس کنیم
که مثال رنگش را .ویژگیهای مجازی بهواقع ویژگیاند ،اما نمیتوانند در جهان مادی سوا یا منفک شوند .آنها
واقعیاند اما بالفعل نیستند .تا وقتی آنها در مقام ویژگیهای مادی به ساحت هستیشناختی یکسانی متعلق
نباشند برای جهانی فرامادی نیز معتبر نیستند .سخنگفتن از امر مجازی بهواقع راه متفاوتیست برای توصیف
یک جهان .به همین ترتیب ،سخن دلوز دربارهی ساحتها راهیست تا انواع ادعای هستیشناختی را که
بهنحوی صوری متمایزند مجزا از هم نگه دارد بدون اینکه بگوید آنها جهانهای متفاوتی را توصیف میکنند.
اما این ساحتها که او در ذهن دارد چیستند؟
تفاوت و تکرار به سه ساحت استناد میکند .هستیشناسی در اینجا با ِشمایی سهگانه مطرح میشود :دو
نوع «تکرار» ،و «تفاوت»ی که بینشان جای میگیرد .دلوز استدالل میکند این ِشما بهطور ضمنی حتی در
سادهترین تالش برای شرح معنای «تکرار» وجود دارد .ما بهطور طبیعی به تکرار همچون «تفاوت بدون مفهوم»
فکر میکنیم ،یعنی بهمنزلهی آنچه «وقتی با عناصر اینهمان با دقیقا مفهومی یکسان رویارو میشویم» ظاهر
میشود ،نظیر تفاوت قطرههای آب .اما چگونه چنین تکراری ممکن است؟ چه چیز را پیشفرض بگیریم تا
(تکرار همان) تنها
تفاوت غیرمفهومی روی دهد؟ پاسخ مورد ادعای دلوز این است که «تکرار برهنه و مادی
ِ
بدینمعنا ظاهر میشود که تکراری دیگر که هم آن تکرار و هم خودش را میسازد درونش پنهان شده
باشد»( .)DR,21این «سوژهی مخفی» تکرار است ،تکراری که «همچون حرکتی ناب تاگشایی و عیان
میشود» .هر قدر هم که این تکرار «بسیار عمیق» باشد ،باز دلوز اصرار دارد که نباید با تکرار «برهنه و مادی»،
با آنچه در جهان تجربی میگذرد ،خلط شود .او مینویسد« :محقایم از تکرار سخن بگوییم وقتی با عناصر
اینهمان با دقیقا مفهومی یکسان رویارو میشویم .هرچند باید بین این عناصر مجزا ،ابژههای تکرارشده ،و
سوژهای مخفی یا همان سوژهی واقعی تکرار که خودش را از خالل آنها تکرار میکند تمایز قائل شویم .تکرار
باید در امر ضمیری 4فهمیده شود)DR,23(».
بدینسان گزارههای راجع به جهان تجربی متعلق است به ساحتی متفاوت از گزارههای راجع به تکراری
1 entities
2 beings
 .virtual descriptions .3به وجوه مجازی برگرداندم ،چون این اصطالح ارجاع دارد به مفهوم  modusدر کار اسکوتوس که ذاتی هر
ماهیتی هستند؛ به بیان دیگر ،وجود دارای این وجوه یا modusهاست .آنها قابلیتهایی هستند مربوط به وجود .طرق بسیار یا
شیوههای وجودیافتن ،یا  .manner of beingر.ک .به تاریخ فلسفهی قرون وسطی و رنسانس ،محمد ایلخانی ،ص  .484ــ م.
4 pronominal
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ژرف در قلب همین جهان .بهعالوه ،ساحت سومی «بین» این دو وجود دارد .سومین نوع دعوی هستیشناختی
میتواند درباب چیزی ساخته شود که «بین سطوح یا درجات تکراری که تام و تمامیتبخش است»()DR,287
قرار دارد .این همان ساحت تفاوت است .همچنین میتوان آنرا ساحت مجازی نامید ،چون با ساختارهایی
ایدهآل سروکار دارد که از تکراری درونی «نتیجه») (DR,287شدهاند و در جهان ابژهها «تجسد»)(DR,267
پیدا کردهاند .دلوز این ساختارهای ایدهآل را با الفاظ گوناگونی نشان میدهد :ایدهها ،رخدادها  ،شدتها و
تکینگیها .شرح صرف نحوهی ارتباط بین این الفاظ میتواند خیلی از بحث دورمان کند .نقطهی اشتراک بین
این الفاظ پلزدن بین دو تکرار است .تفاوت «بین دو تکرار» است :بین تکرار سطحی عناصر بیرونی اینهمان
و فوری که منقبضشان میکند ،و تکرار ژرف تمامیتهای درونی گذشتهای همیشهمتغیر»(.)DR,287
در منطق معنا ِشمایی فوقالعاده مشابه را مییابیم .دلوز دوباره از ساحت ساختارهای مجازی صحبت
پس» جهان تجربی .اما منطق معنا ،برخالف تفاوت و تکرار ،روی یک نوع خاص از
میکند ،ساحت تفاوت « ِ
ساختار مجازی متمرکز میشود ــ یعنی رخدادها.
رخدادها بدنها نیستند ،اما اگر درست سخن بگوییم موجودیتهای «غیرجسمانی»اند .آنها نه کیفیات و
ویژگیهای فیزیکی ،بلکه صفات دیالکتیکی یا منطقیاند« .نمیتوانیم بگوییم که آنها وجود دارند بلکه آنها
موجودیت ناموجود نیست
برجا میمانند و ماندگارند (همین حداقل هستی را دارند که با آنچه یک چیز یا یک
ِ
متناسب است))LS,4-5( ».
رخدادها به ساحت امر مجازی تعلق دارند ،چراکه «ماهیتا ایدهآل»اند( )LS,53و نباید با «واقعیتیابیهای
زمانیـمکانیشان در وضع جاری امور» خلط شوند( .)LS,149گزارههای راجع به رخدادها از اساس با
گزارههای راجع به «کیفیات و ویژگیهای فیزیکی» فرق دارند( .)LS,4رخدادها نه «آنچه رخ میدهد» بلکه
«درون آنچه رخ میدهد» هستند( .)LS,149اما درعینحال  ،دلوز مواظب است که رخدادها 1را از آنچه رخداد2

میخواند تمیز دهد .رخدادها (با حرف کوچک « )eدر یک و فقط یک رخداد با هم ارتباط میگیرند» .آنها
«تکهپارهها»ی رخداد هستند ،چیزیکه دلوز «وهلهی متناقض» میخواند که «...در آن تمام رخدادها با هم
ارتباط میگیرند و توزیع میشوند» ( .)LS,56به نظر میرسد که دلوز رخداد و هستی را برابر قرار میدهد ــ بنا
بر ادعای او رخداد چیزیست که موجودیتها بهواسطهاش هستند .رخداد رخ میدهد« :یگانه رخداد برای تمام
رخدادها ،واپسین صورت برای تمام صوری که در آن منفصل باقی میمانند ،اما طنینافکندن و شاخهشاخهشدن
انفصالشان را سبب میشوند .همآوایی هستی با استفادهی مثبت از سنتز انفصالی که باالترین آریگوییست
درمیآمیزد .این خود بازگشت ابدیست ،یا ...یک هستی برای تمام صورتها و زمانها»(.)LS,179-180
پس باز با تقسیم سهگانهی ساحتهای هستیشناختی طرفایم :رخداد؛ رخدادها ،یا وضعیتهای ایدهآل تفاوت
1 events
2 Event
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که در رخداد «با هم ارتباط میگیرند»؛ و جهان ابژههای مادی ،که «واقعیتیابی زمانیـمکانی»( )LS,149این
رخدادهای ایدهآل است .این ِشما به قدری شبیه ِشمای مدنظر در تفاوت و تکرار است که باید با اندکتغییراتی
در لفظشناسی با آن یکی باشد .رخداد با تکرار «خوب» یا «مخفی» متناظر است؛ جهان مادی با تکرار «بد»
تکرار همان تناظر دارد؛ و ساحت رخدادها با تفاوتی مستقر بین این دو تکرار متناظر است .هر ساحت از دو
یا ِ
ساحت دیگر متمایز است .پس گزارههای راجع به یکی از آنها شأن هستیشناختی متفاوتی از گزارههای راجع
به یکی دیگر دارد.
بنابراین هستیشناسی دلوز بر تمایزی سهگانه میان هستی ،امر مجازی ،و امر بالفعل بنا شده است .بگذارید
کمی بیشتر روی هر کدام درنگ کنم .در ابتدا ،هستی با رخداد یا تکرار خوب مترادف است .دعاوی درباب
هستی نباید با دعاوی در باب موجودیتها ،چه بالفعل (ابژههای مادی) چه مجازی (همچون ایدهها) ،خلط
شوند .همانطور که باالتر اشاره کردم ،دلوز هستی را در حالت امر ضمیری میفهمد.او هستی را چیزی همچون
عاملی بیانگر ،یا چیزی مانند حرکت یا نیرو میبیند .به بیان دقیقتر ،او آنرا همچون فعالیت تفاوتیابی 1میبیند2
ــ نیرویی مرکززدا و بیثباتگر که هویتهای تثبیتشده را درهممیشکند .ممکن است به هستی بهواسطهی
تشابه با آتش ازلی هراکلیتوس نگاه شود .در هر دو مورد ،هستی بهسان نیرویی آتشافروز لحاظ شده است،
نیرویی که متفاوت میکند و تفاوت میسازد [تفاوت ایجاد میکند] .به شیوهای متناقضنما ،از آنجا که دلوز
هستی را بهسان یک عامل تفاوتیاب میفهمد ،آنرا همآوا میبیند .همهی موجودیتها از خالل تفاوتیابی
ظاهر میشوند؛ اصال یک موجودیت بودن یعنی داشتن یک «هویت فروبلعیده در تفاوت»( .)DR,56تمام
موجودیتها تفاوت را به «اشتراک» میگذارند .بدینطریق« ،تفاوت آنچه را متمایز میکند بیواسطه باز به هم
میرساند و مفصلبندی میکند»(.)DR,170
اما این گفته که هستی همآوا «هست» بدینمعنا نیست که تنها بر امر بالفعل یا بر اوضاع جاری امور در
مکان و زمان قابلحمل است .به باور دلوز ،همچون دانز اسکوتوس ،ساختارهای مجازی نیز هستند ،هرچند
نه به همان طریقی که موجودیتهای بالفعل هستند .بنا بر استدالل دلوز ،هستی باید به صورت «وراـهستی»
فهم شود ،یعنی بهصورت «حداقل هستی مشترک برای امر واقعی ،امر ممکن ،و امر ناممکن»( .)LS,180از
همینجاست اصرار مشهور او که ساختارهای مجازی همچون ایدهها «واقعیاند بیآنکه بالفعل باشند» 3.برای
دلوز ،محمول اولیه نسبت به محمول اخیر امتداد وسیعتری دارد .هستی نباید بهسان بنیاد 4موجودیتها دیده
شود ،دستکم نه در هر معنای معمول لفظ «بنیاد» .از آنجا که هستی بهسان چیزی فهم شده که بیثباتگر و
]متفاوتشدن[ 1 differentiation
 .2در حال حاضر قائل به تمایزی میان  differentiationو  differenciationنیستم.
3 Gilles Deleuzze and Felix Guattari, What is Philosophy?, trans. Graham Burcell and Hugh Tomlinson (London:
]Verso, 1994), p.156. [WP
]زمینه[ 4 ground
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مرکززداست ــ خالصه اینکه ،بهسان آنچه تفاوت «ایجاد میکند» ــ پس میتوان به آن همچون «تکراری
بنیادزدا»( )DR,200اندیشید .دلوز به شیوهای متناقضنما میخواهد بگوید که تنها «بنیاد»ی که موجودیتها
نبود هرگونه بنیاد مشترک است .آنچه تمام موجودیتها بهواسطهاش هستند همانا
در اشتراک دارند همان ِ
فعالیت تفاوتیابیست.
ساحت دوم دلوز امر مجازیست .دیگربار این ساحت به ساختارها یا وضعیتهای تفاوتگذار مربوط است
تکرار همان که با جهان تجربی مرتبطاند .ساحت
که «بین» دو تکرار قرار دارند ،بین تکرار مخفی که با هستی و ِ
تفاوت باید از هر دو آنها متمایز شود .این یک «ساحت استعالیی»ست که «به ساحت تجربی متناظرش
شباهت ندارد و درهرصورت با ژرفایی متفاوتنشده خلط نمیشود»( .)LS,102تمام موجودیتهای مرتبط با
امر مجازی ساختارهای ایدهآلاند (اگرچه «ایدهآلاند بیآنکه انتزاعی باشند») :)(WP,156ایدهها ،شدتها،
تکینگیها ،و رخدادها .این ساختارها ،همچون ویژگیهای مجازی دانز اسکوتوس ،نمیتوانند در فعلیت مادی
منفک یا سوا شده باشند ،اگرچه حقیقتی را در مورد امر بالفعل آشکار میکنند .با وامگرفتن مثالی از دلوز ،یک
جنگ چیزی واقعیست و گفتن اینکه جنگی دارد رخ میدهد ارائهی توصیفی صحیح از روند چیزی در جهان
بالفعل است .همزمان ،یک جنگ اوضاع زمانیـمکانی و منفکشدنی امور نیست .جنگ مجازیست «چون
آنا به شیوههای متعدد فعلیت یافته است ،و نیز چون هر طرف درگیر شاید آنرا در سطح متفاوتی از فعلیتیابی
اکنون متغیرش بفهمد ...اما مهمتر از همه چون جنگ بر فراز میدان یا ساحتش به پرواز درمیآید و در نسبت
در ِ
با تمام فعلیتیابیهای زمانمندش خنثی است ــ خنثی و بیاحساس در نسبت با فاتح و مغلوب ،بزدل و
شجاع)LS,100(».
یک رخداد همچون هر ساختار مجازی «چیزی»ست( )LS,157بیآنکه یک چیز باشد .1واقعیست اما
موضعپذیر 2نیست .پس چیزی ممکن نیست ،ولو اینکه ساختارهای مجازی دقیقا به همان شکلی بالفعل
میشوند که امکانها واقعیت مییابند .امر مجازی ،برخالف امر ممکن ،نیازی به واقعیتیابی ندارد ،چراکه
«بهواسطهی خودش واقعیتی کامل را داراست )DR,211(».بهعالوه ،تلفیق امر مجازی با امر ممکن یعنی فهم
امر مجازی درمقام تصویر خشکوخالی امر واقعی ،تصویری که وجودی به خود میگیرد افزوده به آن .دیگر
هیچ مجالی برای چنین نظرگاهی نیست اگر همچون دلوز هستی را بهمنزلهی آنچه متفاوت میکند و تفاوت
میسازد ببینیم.
واپسین ساحت دلوز امر بالفعل است ،که با جهان مادی مترادف است .دلوز هم در تفاوت و تکرار هم در
منطق معنا جهان مادی را بهسان تجلی اصولی میبیند که گرچه درونماندگار آناند اما بهطور بالفعل یا در عمل
جزئی از آن نیستند .جهان مادی فعلیتیابی ساختارهای مجازیست .بنابراین دلوز از امر بالفعل درمقام «لفافی
خارجی یا پوستهای جداشدنی» سخن میگوید که «با تکراری دیگر جان گرفته است»( )DR,289ــ یعنی با
1 “Something” without being a thing
]محلیشدنی ،قابلجایابی[ 2 localizable
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رخداد .او همچنین امر بالفعل را واقعیتیابی زمانیـمکانی ساختارهای مجازی میخواند .این صدالبته
بدینمعنا نیست که جهان تجربی تنها در زمان و مکان وجود دارد توگویی این دو واسطهایی منفعل و بیتفاوت
بوده باشند .برعکس ،دلوز برآن است بگوید که زمان و مکان بهطریقی از خالل فعالیت تفاوتیابی تقویم
یافتهاند .بدینسان ،او از «تولید وجود که در یک زمان و مکان سرشتنما رخ میدهد» سخن
میگوید(.)DR,211
حاال در موضع بهتری هستیم تا هم انواع متفاوت دعاوی هستیشناسانهای که دلوز از کار درمیآورد را
بفهمیم و هم آنچه آنها را از هم جدا میکند ببینیم .اما درهمانحال که ِشمای سهگانهی دلوز مباحثی را روشن
میسازد ،دیگر مباحث را مبهم میکند .برای نمونه در بدایت امر واضح نیست چرا دلوز به سه ساحت استناد
میکند .چرا دو یا چهار ساحت نه؟ بهعالوه ،او نحوهی رابطهی میان ساحتها را مبهم میگذارد .دلوز اغلب
ّ
پیشنهاد میدهد که آنها پیوندی علی با هم دارند .برای مثال در تفاوت و تکرار ادعا میکند که تکرار درونی
«باید بهسان علت در نظرگرفتهشود ،طوری که تکرار برهنهی مادی و افقی (آنچه یک تفاوت صرفا از آن نتیجه
میشود) تنها معلول این تکرار درونیست»( .)DR,289بااینحال منطق معنا به انگارهی رواقی معلولهای
ّ
سطحی استناد میکند تا پیشنهاد دهد که هر زنجیرهی علی که این سه ساحت را به هم پیوند میدهد ،با موادی
که بهطریقی علت هر دو امر نهفته و رخداد است ،در مسیری متضاد به حرکت میافتد .بنا بر استدالل دلوز ،در
هر واژگونی افالطونگرایی (و او اندیشهی خودش را از این نوع واژگونی در نظر میگیرد) «وراـهستی

بیاحساس» به چیزی بدل میگردد همچون «امری بیحاصل ،بیفایده ،و بر سطح چیزها :امر ایدهمحور یا امر
غیرجسمانی دیگر نمیتواند چیزی غیر از یک "معلول" باشد»( .)LS,7دلوز تا بدینجا چه میگوید؟ دقیقا کدام
نسبت میان این سه ساحت هستیشناختی برقرار میشود؟ اکنون از خالل شرح اسپینوزا بر بیان انحرافی ضروری
از بحث میگیرم تا به این پرسش پاسخ دهم .این کار بر نحوهی ارتباط هستی ،امر نهفته ،و امر بالفعل پرتو
خواهد افکند.

 /2اسپینوزای بیانگرا
فهم دیدگاههای اسپینوزا از بیان 1بدون درک نقش درونماندگاری در اندیشهاش غیرممکن است .سراسر
فلسفهی اسپینوزا را میتوان همچون هستیشناسی درونماندگاری ناب در نظر گرفت .این ادعا به دو معناست.
اول ،اسپینوزا هستی را همآوا میبیند .هستی یکی«ست» و هرچه هست تا آنجا که هست بنیادی 2یکی و
مشترک دارد .دوم ،آنچه تمام موجودیتها بهواسطهاش هستند بهطریقی در آنها هست ــ این به معنای خدایی
خالق و متعالی یا واحدی نوافالطونی نیست که از آن نشات گرفته باشند .موجودیتها بنیادی را آشکار میکنند
1 expression
 ground .2به بنیاد (یا زمینه) ترجمه شده است .معادلهای زمین و بن نیز مناسب است مخصوصا با در نظرگرفتن خوانش دلوز از اسپینوزا
در کتاب ضدادیپ .این زمین همان صفحهایست که بعدها ایدهی بدن بدون اندام از دل آن بیرون میآید .ــ م.
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که به یک معنا با آن یکیاند .این بنیاد جوهر است ــ برای اسپینوزا اصال یک موجودیت بودن یعنی وجودداشتن
«در» یا «از خالل» جوهر یگانه ،یعنی یک وجه از ذات آن جوهر بودن .هیچچیز بیرون از جوهر نه میتواند
درونماندگار مظاهر گوناگونش است.
هستی یگانه
باشد و نه میتواند درک شود .همهچیز «درون» آن است.
ِ
ِ
اما چیست آنچه اسپینوزا را مستحقق میکند که مدعی شود تمام موجودات وجوه بنیادی یگانه و
درونماندگارند؟ اساسا ،اصرار او این است که جوهر یگانه میتواند به دو راه متفاوت فهم شود .جوهر میتواند
از نظرگاه ذاتش یا آنچه در خودش است دیده شود .یا از نظرگاه وجودش یا آنچه در فعلیتش است به فهم آید.
ذات و وجود اگرچه از حیث صوری مجزا هستند اما واقعا مجزا نیستند .آنها دو چیز متفاوت نیستند .آنها
بهنحوی پویا یکیاند 1.ذات جوهر قدرت مطلقا نامتناهیست ،و بهطور صریحتر قدرت مطلقا بیحد برای
وجودداشتن و تولیدکردن معلولها .اسپینوزا در چندین وهله از اخالق ذات و قدرت را برابر میگیرد .برای مثال
میگوید که «قدرت خدا با ذات او یکیاند» 2.به همانسان ادعا میکند که «توان وجود یک قدرت است» و
هرچه ذات چیز بزرگتر باشد «نیرومندیاش برای وجود را هم افزایش خواهد داد»( .)E,53پس ذات جوهر
همان قدرت مطلقا نامتناهی برای وجودداشتن و تولیدکردن معلولهاست .اما چیزها با نظر به وجود جوهر
یکسان نیستند .جوهر در عمل بهصورت حالت وجود دارد ،بهسان «چیزها» که از ذاتش ناشی میشوند و آن
ذات را بهطور متعین بیان میکنند .ذات جوهر به بینهایت حالت در بینهایت شیوه بیان میشود .پس جوهر در
عمل نه بهمثابهی قدرت تولید معلولها ،بلکه بهسان آن معلولها وجود دارد .و هرکدام تا آن اندازه که میتواند
ذات جوهر را بیان میکند.
به بیانی متفاوت ،جوهر هم فعال است و هم منفعل ،هم عامل بیانگر است هم اوضاع بیانشدهی آن عامل.
جوهر در ذاتش  natura naturansیا «طبیعت خالق» است .جوهر نیروی نامحدود تولیدگر است که منتزع از
هر مظهر آن نیرو در نظر گرفته شده است .اما از چشماندازی دیگر ،جوهر به همان اندازه اوضاع آن عامل
است natura naturata .یا «طبیعت مخلوق» ــ قدرتی که در عمل تماما متعین ارائه شده است .پس طبیعت
خالق خود را در طبیعت مخلوق بیان میکند .همزمان« ،وجود خدا و ذاتش یکی و یکساناند»( )E,63و امکان
فهم جوهر از دو نظرگاه آنرا تقسیمپذیر یا کثیر نمیسازد .طبیعت خالق و طبیعت مخلوق دو چیز متفاوت
نیستند .درعوض ،اولی بهطور درونماندگار در دومی بیان میشود .مزیت اندیشیدن به هستی درمقام قدرت از
همینجا میآید .قدرت دقیقا واحدیست بسیار .قدرت پدیدهایست یگانه و «محصور» که طبیعتش باید به
جریان نمودهایی که با آنها یکیست بدل گردد .پس میتوانیم میان قدرت و مظاهرش در یک تحلیل فلسفی
تمایز قائل شویم ،اما آنها عمال یک چیزند که به طرق متفاوت در نظر گرفته شدهاند 3.پس اسپینوزا با
یکیگرفتن ذات جوهر با قدرت میتواند تمایز صوری ذات و وجود را حفظ کند بیآنکه خوانندگانش را وسوسه
 .1در این نکته بسیار مرهون پروفسور  D.V Maxwellهستم .در واقع تمام خوانش من از اسپینوزا بسیار مدیون اوست.
2 Spinoza, The Ethics, in Work of Spinoza, Volume 1, trans. And ed. R.H.M. Elwes (New York: Dover, 1955), p.74.
][E
 .3همانطور که روشن خواهد شد تلقی خود من از قدرت بسیار مرهون بحث هگل از نیرو و فهم است .ر.ک.
Phenomenology of Spirit, trans. A.V Miller (Oxford: Oxford University Press, 1977), p.79-103.
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کند که به آنها همچون دو چیز متفاوت بنگرند .میتواند بگوید که هم طبیعت خالق خود را در طبیعت مخلوق
بنیاد میگذارد و بیان میکند و هم این بنیاد با مظاهرش یکیست .بیان ــ حرکت از قدرت به عمل ــ همان
مفهومیست که اسپینوزا برای بسط هستیشناسی درونماندگاری استفاده میکند.
دلوز اسواساس خوانش خود از اسپینوزا را بر انگارهی بیان مینهد .در واقع او مدعیست که بزرگترین
هستی همآوا دیگر خنثی
دستاورد اسپینوزا فهم بیانگرایانهاش از هستیست .بنا بر ادعای دلوز« ،با اسپینوزا
ِ
نیست و بیانگر میشود»( .)DR,40دلوز خصوصا شیفتهی دو نکته در باب بیان شد .یکی اینکه در هر مورد
«بیان ما را با یک سهتایی روبهرو میکند»( .)EP,27هرگاه از قدرتی سخن گفتیم که خود را در عمل بیان میکند
باید میان سه ضابطه تمایز قائل شویم :آنچه «خود را بیان میکند» ،آنچه «بیان میکند» ،و آنچه «بیان
میشود»( .)EP,27تصادفی نیست که بیان ما را به تمایزگذاری میان این سه ضابطه وامیدارد .از نگاه دلوز بیان
همواره شامل سه ضابطه است ،و «بیان غیرقابلفهم میماند اگر تنها دو ضابطهای را دریابیم که خود بیان
نسبتشان را نشان داده است»( .)EP,27مطابقا ،خوانش دلوز از اخالق ــ این هستیشناسی بیانگرایانهی
تمامعیار ــ سرشار است از ارجاعاتی به سهتاییها و ساختارهای سهتایی 1.برای مثال او مدعیست که ذات
جوهر نمیتواند جدا از سه خصیصهاش یعنی «کامل»« ،نامتناهی» ،و «مطلق» فهمیده شود(.)EP,337
2
تایی حالتمند فردی :ذات ،قابلیت
همچنین بنا بر ادعای او فهم اسپینوزا از کوناتوس استوار است بر یک «سه ِ
تاثیرپذیری ،و احوالی که این قابلیت را به جریان میاندازند»( .)EP,339اما بنیادیترین سهگانهای که اندیشهی
اسپینوزا حولش میگردد «تقسیم قابلتوجه به جوهر ،صفت ،و حاالت» است( .)DR,40بیانگر دیدن جوهر
همانا تمایزگذاری بین سه ضابطه است :جوهر ،یا «آنچه در خود است و از خالل خود به تصور درمیآید»؛
صفت یا آنچه «مقوم» یا «بیانگر» ذات جوهر به طریقی خاص است3؛ حالت ،یا «آنچه در صفات وجود دارد
و از خالل آن صفات به تصور درمیآید»( .)E,45به کوتاه سخن ،دلوز جوهر اسپینوزا را بر حسب سه ساحت
متمایز درک میکند ،و استدالل میآورد که منطق بیان این فهم را دیکته میکند.
دومین جنبهی بیان که دلوز را مجذوب خود میکند :بیان حرکتی مضاعف است ،حرکتی دوگانهساز .ما
هرگز بهسادگی با بیان مواجه نمیشویم ،بلکه «بیان از خالل حرکت خودش سطحی دوم از بیان را ایجاد
میکند»( .)EP,105به عبارت دیگر« ،بیان دلیلی کافی برای بیان دوباره را درون خود دارد»( .)EP,105اما
چگونه بیان در سطح اول با بیان دوبارهاش در سطح دوم فرق دارد؟ بهطور خالصه ،اولی فرایند تعینیابیست.
 .1برای یک فهرست گسترده نکاه کنید به .EP 337-342
]کوشش حیاتی ،کوشش برای حفظ ذات[ 2 conatus
 .3چنین خطایی از سوی نویسنده بسیار شگفت است .چراکه صفات هرگز مقوم ذات جوهر نبودهاند بلکه« :مقصود من از صفت
شیئیست که "عقل" آن را بهمثابه مقوم ذات جوهر ادراک میکند» (اخالق ،فصل اول ،تعریف ،)4چراکه اگر صفات مقوم جوهر بودند یا
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
تنها شانی اپیستمولوژیک برای اسپینوزا دارد .همینطور دلوز هم در مقدمهی کتاب بیانگرایی در فلسفه :اسپینوزا به جنبههای
شناختشناسانهی صفات توجه میدهد .ــ م .ر.ک.
Gilles Deleuze, Experssionism in philosophy: Spinoza, trans. Martin joughin (New York: Zone Books, 1990), p.1415.
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هنگامی که قدرت خود را در عمل بیان میکند در ابتدا خود را درون صورتی متعین قالبریزی میکند .از
همینجاست توصیف دلوز از این حرکت بهمثابهی چیزی «صوری» یا «کیفی»( .)EP,165در اینجا دلوز
رابطهی جوهر و صفاتش را در ذهن دارد .هر صفت «بیانگر ذاتیت نامتناهی و سرمدیست»( ،)E,45اما به
شیوهای متعین .پس فکر و بعد هر دو ذات جوهر را بیان میکنند ،ولی آن ذات را در صورتهایی متفاوت متعین
میکنند .به محض اینکه این بیان اول رخ داده باشد ــ به محض اینکه جوهر تحت یکی از صفاتش در نظر
گرفته شود ــ جوهر خود را در سطح دوم دوباره بیان میکند 1.بهطور صریحتر« ،صفات به نوبهی خود بیان
میشوند :آنها خودشان را در حاالتی که آن صفات را مینامند ،در حاالتی بیانگر یک حال ،2بیان
میکنند») .(EP,105هر حالت قدرت جوهر را به شیوهی خود و تا آن اندازه که میتواند بیان میکند .پس «این
سطح دوم خود تولید را تعریف میکند :خدا ضرورتا چیزها را تولید میکند و درعینحال صفاتش به بیان
میرسند»( .)EP,108و ازآنجا که تولید همواره تولید حاالت خاص است ،دلوز میگوید «تولید حاالت از
خالل تفاوتیابی رخ میدهد»( )EP,182-183بنابراین بیان شامل دو حرکت است :یکی از جوهر به صفت و
دیگری از صفت به حالت .اولی بیان کیفیست ،که جوهر از خالل آن خود را در صورتهای (نامتناهی)
مشخصی به تعین میرساند .دومی بیان ّ
کمیست ،که این صورتها از خالل آن خود را به نوبهی خود از طریق
تولید حاالتی خاص بیان میکنند .بیان هم تعینیابی و هم تفاوتیابی را شامل میشود.
این گفتهها دربارهی خوانش دلوز از اسپینوزا کافیست .اکنون اجازه دهید تا پرتویی را که این خوانش بر
هستیشناسی خود او میاندازد نشان دهم.

 /3دلوز اسپینوزایی
بدون شک تا همینجا شباهتهای بین هستیشناسی درونماندگار اسپینوزا و هستیشناسی تفاوت دلوز
خودشان را بروز دادند .اما دو تا از مهمترین شباهتها همسوست با دو مضمون اصلی بیانگرایی در فلسفه.
اول ،هستیشناسی دلوز همچون هستیشناسی اسپینوزا به یک سهگانه استناد میکند .همچون هستیشناسی
تایی جوهر ،صفت ،و حالت میگردد ،هستیشناسی دلوز نیز حول سهگانهی هستی ،امر
اسپینوزا که حول سه ِ
مجازی ،و امر بالفعل میچرخد .و این تصادفی نیست .هستیشناسی دلوز باید به سه ساحت هستیشناختی
متمایز استناد کند چراکه او همچون اسپینوزا هستی را در امر ضمیری میفهمد .او هستی را بر حسب قدرت
یا عامل بیانگر میبیند .صدالبته دلوز و اسپینوزا این عامل را دقیقا به یک نحو نمیفهمند .برای اسپینوزا هستی

قدرت مطلقا نامتناهی وجودداشتن و تولیدکردن معلولهاست .برای دلوز ،هستی چیزیست مانند فعالیت
تفاوتیابی ،قدرتی واگرا و مرکززدا که «کل شق بین متناهی و نامتناهی بسیار نامطلوب در موردش به کار بسته
 .1صدالبته که نیازی نیست به بیان اول همچون چیزی از حیث زمانی متقدم بر بیان دوم فکر شود.
2 modification
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میشود»( .)DR,264با وجود این ،هر دو هستی را بهسان قدرتی میفهمند که خودش را در عمل بیان میکند.
در نتیجه ،آنها این قدرت را هم از صورتهای بهطور کیفی متفاوت که این قدرت خود را در آنها متعین میکند
و هم از موجودیتهای بهطور ّ
کمی متفاوت که آن صورتها را فعلیت میبخشند متمایز میکنند .برای اسپینوزا
صورتهای متعین همان صفات و فعلیتیابیها همان حاالتاند؛ برای دلوز ،صورتها همان ساختارهای
ایدهآل همچون ایدهها و رخدادها هستند درحالیکه فعلیتیابیها موجودیتهای تجربیاند .پس برای هر دو
آنها تالش برای بیانگر دیدن هستی مستلزم تمایزگذاری بین سه ساحت هستیشناختیست .منطق بیان این
ِشمای سهگانه را دیکته میکند.
دوم ،دلوز همچون اسپینوزا از انگارهی بیان مضاعف بهره میجوید .برای دلوز ،چنانکه برای اسپینوزا،
«بیان دلیل کافی بیان دوباره را درون خود دارد»( .)EP,105وقتی میگوییم هستی خود را بیان میکند باید
میان دو مرحله تمایز قائل شویم .اول ،هستی خود را در برخی صورتها تعین میبخشد؛ سپس ،آن صورتها
از خالل تولید چیزهای خاص [یا اشیاء جزئی] فعلیت مییابند .دلوز در تفاوت و تکرار با تمایزگذاری بین
تفاوتیابی 1و تفاوتگذاری 2میان بیان و بیان دوباره تمایز قائل میشود .تفاوتیابی فرایندی «صوری» یا
یابی محتوای مجازی یک ایده است»( ،)DR,207یا بهطور کلیتر،
«کیفی»ست( .)EP,165تفاوتیابی «تعین ِ

فرایندیست که هستی از خالل آن خود را در ساختارهای ایدهآل متعین میکند .بعضی از این ساختارها در
جهان مادی از خالل فرایند تفاوتگذاری متجسم میشوند که دلوز آنها را «فعلیتیابی یک مجازیت در گونهها
و بخشهای متمایز»( )DR,207مینامد .ساختارهای مجازی ملزم به تفاوتگذاری خودشان هستند .در
واقع ،همانطور که دلوز در برگسونیسم مینویسد« :مشخصهی مجازیت وجودداشتن بدانطریقیست که
بهواسطهی تفاوتیابی فعلیت مییابد و ملزم است از خود تفاوت یابد و خطوط تفاوتیابیاش را به منظور
فعلیتیابی خلق کند» 3.برای دلوز امر بالفعل به امر مجازی شباهت نمیبرد و یک موجودیت مادی رونوشتی
تجسمیافته از یک ایده نیست .برخالف ،فعلیتیابی یک ایده دقیقا تفاوتداشتن و واگراییدن از این ساختار
است ــ «طبیعت امر مجازی چنان است که برایش بالفعلشدن همانا تفاوتگذاریست»(.)DR,211
ارگانیسمها ایدههای زیستشناختی را تجسم میبخشند و موجودیتهای اجتماعی ایدههای اجتماعی را ،اما
درعینحال این سیستمهای مادی به آنچه خودشان فعلیتیافتنهای آنها هستند شباهتی ندارند.
فعلیتیافتهبودن در قدم اول دقیقا یعنی تفاوتداشتن از این ساختارهای مجازی .پس دلوز ،همچون اسپینوزا،
بیان را بهسان حرکتی مضاعف میبیند ،فرایندی دوگانه از تعینیابی و فعلیتیابی .حرکت از هستی به امر مجازی
موازیست با حرکت از جوهر به صفت؛ حرکت از امر مجازی به امر بالفعل موازیست با حرکت از صفت به
حالت .فهم دلوز از بیان در اصل نسخهی باظرافتاصالحشدهی فهم اسپینوزا از بیان است.
]متفاوتشدن/مشتقگیری ،یک مفهوم ریاضیاتیـفلسفی[ 1 differentiation
]یک مفهوم زیستشناختیـفلسفی[ 2 differenciation
3 Gilles Deleuze, Bergsonism, trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam (New York: Zone Books, 1991), p.97.

03

حاصل اینهمه این است که دلوز در تفاوت و تکرار و منطق معنا با الگوی اسپینوزایی بیان کار میکند.
خوانندگان ناآشنا با کار دلوز بر اسپینوزا قسمتهای مهمی از هستیشناسی بیانگر دلوز را بهناچار از دست
میدهند ،و نمیتوانند بفهمند که چرا دلوز تفاوت را از دو تکراری که احاطهاش کردهاند و رخدادها را از رخداد

بهدقت تمیز میدهد .آنها نمیتوانند دقیقا ببینند که چرا تفاوتیابی همان تفاوتگذاری و تعینیابی همان
فعلیتیابی نیست .اما گفتن اینکه دلوز از الگوی اسپینوزایی بیان سود میبرد به معنای انکار این نکته نیست که
تفاوتهای حیاتی میان آن دو وجود دارد .تفاوتها بسیارند .برای نمونه ،دلوز روشن میکند که فعلیتیابی بنا
بر فهم او همان واقعیتیابی نیست .فعلیتیابی فرایندی نیست که از خالل آن به چیزی صرفا ممکن وجودی
«افزوده» شود و در نتیجهاش واقعی شود .درعوض ،فعلیتیابی فرایندیست که از خالل آن امر مجازی ــ که
مادامی که مجازیست پیشاپیش کامال واقعیست ــ خود را تفاوت میبخشد .از طرف دیگر ،به نظر میرسد
برای اسپینوزا طبیعت خالق امر بالقوهایست که در طبیعت مخلوق واقعیت مییابد .بااینهمه ،قدرت جوهر
دقیقا همان قدرت وجودداشتن است .بدون شک دلوز اینرا بهمثابهی قدرت افزودن وجود به ذاتهای صرفا
ممکن میبیند .بنابراین تمایز مجازیت و امکان یک شکاف بین دلوز و اسپینوزاست .شکاف دیگر در شیوهی
فهم آنها از انگارهی بنیاد است .برای اسپینوزا طبیعت خالق °طبیعت مخلوق را بهواسطهی بیان خود در آن
بنیاد مینهد .تا آنجا که همهی حاالت احوال یک جوهرند ،پس آنها همگی بیانهای یک «چیز»ند .دلوز
میخواهد از این فهم از «بنیاد» فاصله بگیرد .در دنیای دلوزی موجودیتها بهطور متناقضنما فعالیت
«بیبنیادکردن» را در اشتراک دارند و از دل همین فعالیت پدید میآیند( .)DR,292همهی چیزها «تفاوت» را
نبود هرگونه اشتراک است .از این لحاظ هم دلوز با اسپینوزا
به اشتراک میگذارند .آنچه آنها در اشتراک دارند ِ
اختالف دارد درحالیکه همزمان خود را بهسان یک اسپینوزایی توصیف میکند .اگرچه بزرگترین تفاوت بین
این دو به اشارهای مختصر ربط دارد که دلوز در تفاوت و تکرار مطرح میکند .اجازه دهید مطلب را با این بحث
ببندم.
با اسپینوزا هستی همآوا دیگر خنثی نیست و بیانگر میشود؛ هستی بهراستی قضیهای بیانگر و ایجابی
میشود .بااینحال همچنان تفاوتی بین جوهر و حاالت باقیست :جوهر اسپینوزا مستقل از حاالت ظاهر
میشود درحالیکه حاالت وابسته به جوهرند ،توگویی وابسته به چیزی جز خودشان(.)DR,40
دلوز میاندیشد که گرچه اسپینوزا فیلسوف درونماندگاریست اما تلقی او از جوهر همچنان بقایای تعالی
یا صدور 1را در خود دارد .از منظر دلوز ،اسپینوزا جوهر را به حالت برتری میدهد .چگونه؟ یک پاسخ ممکن
ــ و آنطور که میتواند به نظر بیاید ،پاسخی منحرفانه ــ این است که اسپینوزا پیش از هایدگر فلسفید و دلوز بعد
از او .با وجود بیاعتنایی آشکار دلوز نسبت به هایدگر ،به نظر میرسد که او صحت تفاوت هستیشناختی را
پذیرفت .دلوز بهدقت میان هستی و موجودیتها تمایز قائل میشود .اما اسپینوزا نه به این تمایز قائل است و
نه میتواند باشد ،چراکه او هستی را با جوهر یکی میکند .جوهر هست .اسپینوزا به جوهر بهمثابهی یک
 .emanation .1در اثولوجیا (با ترجمهی ابن ناعمه حمصی) نیز هستی از واحد صادر میشود بااینحال صدور هم نوعی سرریزشدن
است« .برآمدگی» یا «برونریختگی» نیز در این مجال میتواند معادل خوبی باشد .ــ م.
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هستنده مینگرد ولو اینکه یک هستنده اساسا متفاوت از آن «هستندگان»ی باشد که حاالت میخوانیم .برای
اسپینوزا معنایی وجود دارد که در آن جوهر و حاالت تا آنجا که هستند «چیز»ند .اما اولی واقعیتر است ،پس
یک چیز بزرگتر و بهتر است .این تلقی از نخستین قاعدهی هستیشناسی درونماندگاری نزد دلوز تخلف میکند
ــ یعنی از اینکه هستی «بهطور برابر در تمام هستندگان حاضر است» و موجودیتها نباید «با مرتبهشان در
سلسلهمراتب تعریف شوند»( .)EP,173با وجود مشغلهی اسپینوزا با درونماندگاری ،به نظر میرسد او در
نهایت میاندیشد که هستی بهطور برابر در همهی موجودیتها حاضر نیست .گمان میرود که او موجودیتها
را در سلسلهمراتب مرتبهبندی میکند طوریکه جوهر را در مرتبهای باالتر از حالت قرار میدهد.
دلوز با چنین نظرگاهی سروکار ندارد .او اصرار دارد که جوهر «حاالت و فقط حاالت را به صدا
درمیآورد»( .)DR,40باالتر اشاره کردم که او میخواهد «جوهر بر گرد حاالتش بچرخد»( .)DR,304او
نمیخواهد حوزهی اشیاء جزئی یا چیزهای خاص تجربی تابع هیچ چیزی باشد .این ،به تعبیر من ،همان ادعای
اوست هنگامی که میان هستی و امر بالفعل بهوسیلهی امر مجازی (و نه بهوسیلهی صفات) پل میزند .چنان
که مکررا اصرار کردم ،چیزهای مجازی هستند ،اما بالفعل نیستند .آنها «معلولهای سطحی» 1روی امر
بالفعلاند( .)LS,4فقط چیزهای بالفعلی که هستند به ساحت سوم یا ساحت مادی تعلق دارند .اولین و دومین
ساحت هیچ چیز بالفعل را شامل نمیشوند ــ چراکه هستی و ساختارهای مجازی بالفعل نیستند ــ پس اساسا
دیگر هیچچیز هستی «بیشتر»ی نسبت به موجودیتهای مادی ندارد .هیچ سلسلهمراتبی نمیتواند برای
موجودیتها در کار باشد .هستی در تمام موجودیتها بهطور برابر حاضر است و بهراستی که همآوا«ست».
تالش کردم نشان دهم که دلوز یک اسپینوزاییست و برخی مضامین کارش تنها در زمینهای اسپینوزایی معنا
مییابد .همچنین اشاره کردم آن بخشی که او را به سمت اسپینوزا میکشاند ایدهآل درونماندگاری ناب است ــ
یعنی ،جستوجوی اسپینوزا برای یکجور هستیشناسی که برمبنایش هستی تمام چیزها را بهطور برابر به صدا
درمیآورد .اما از نگاه دلوز اسپینوزا تا وقتی جوهر را بر حاالت ارجحیت میدهد نمیتواند این هدف را محقق
کند .تا آنجا که دلوز تالش کرد تا جوهر بر گرد حاالتش بچرخد چهبسا بتواند حتی از اسپینوزا هم متفکر
بزرگتری برای درونماندگاری دیده شود .پس شاید دلوز فقط یک اسپینوزایی نباشد .شاید او بسیار مطلقتر از
خود اسپینوزا یک اسپینوزایی باشد.
ترجمه رضا غفاری
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