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ویچٍ ريحالقذس فلسفٍ شیل دلًز
وقذي بر کتاب

Nietzsche and philosophy

هحوذاصغزٕ 


چکیذٌ
ایه مقبلٍ ثٍ مؼشفی ي اسصیبثی کتبة ویچهٍ ي فسؼه ٍ ()Nietzsche and philosophy
وًؿتٍ طیل دلًص میپشداصد .کتبة ً٘چٍِفلسفِ دلًص کهٍ ايلهیه ثهبس دس فشاوؼهٍ دس
ػبل  1962مىتـش ؿذ ثؼذَب دس  1983ثٍ اوگسیؼی تشجمٍ ؿذ .ایهه کتهبة دس دَهٍ
 60میالدی ياکىـی ػسیٍ َگلگشایی غبلت کًطيی يطان َیپًلیتی فشاوؼهٍ اػهو ي
دلًص دس ایه اثش ػؼی داسد ویچٍ سا دس مقبثل َگل قشاس دَذ تب وـبن دَذ کٍ فسؼه ٍ
َگل وبفی فسؼ ٍ ت بيت ،کثهشت ي ویهشي ي ػهشصوذگی صوهذگی اػهو .ایهه کتهبة
َمبوىذ مقذمٍای اػو کٍ موبمیه کتبةَبی ثؼذی دلهًص سیـهٍ دس ن داسوهذ .ػهٍ
مت کش دس اوذیـٍ دلًص وقؾ محًسی داسوذ :اػپیىًصا ،ثشگؼًن ي ویچٍ .اگش اػهپیىًصا
پذس اػو ،ثشگؼًن پؼش ،ثیؿک ویچٍ سيحالقذع خًاَذ ثهًد .امهب ایهه مقبلهٍ دس
ػیه حبل کٍ ثٍ اسصیبثی فسؼ ٍ دلًص دس ایه کتبة پشداختٍ يلی میخًاَذ وـبن دَذ
کٍ دلًص ؿکل دیگشی اص دیبلکتیک َگسی سا ثب سوگ ي لؼبة ویچٍای سيایو میکىذ
ي لزا دلًص گشیض ي گضیشی اص ت کش دیبلکتیکی َگسی وذاسد.
کلیذياشٌَا :ت بيت ،ویشي ،ویچٍ ،دیبلکتیک َگل ،دلًص.

.1مقذمٍ
ثیؿک سيح ویچٍای دس ثیه فیسؼًفبن قشن ثیؼتم ثٍ يیظٌ دس ثیه فسیؼًفبن قبسٌای ي ویض
فیسؼًفبن پؼومذسن حبکم اػو .ویچٍ فیسؼًف قشن  19ثًد يلی اوذیـهٍ اي ثهٍ ػهًی
داوـیبس گشيٌ فسؼ ٍ داوـگبٌ تجشیض ي ػوً ؿًسای ثشسػی متًن ي کتت ػسًم اوؼبوی
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یىذٌ مؼًٌف اػو ي ایه سمض مبوذگبسی ت کش ویچٍ اػو .ویچٍ َم محجًة اػهو َهم
مغوًة .یب ثٍ قًل تبد مِی« 1ویچٍ َم فشؿتٍ اػهو َهم ؿهیٌبن»()May 2005:57ثهشای
مثبل محجًثیو ویچٍ غبلج ًب ثٍ خهبًش وقهذَبی تىهذ ي تیهضؽ ثهٍ فسؼه ٍ ي اخهال ػهىتی
مغشةصمیه ثبػث ؿذٌ فیسؼًفبن پؼبػبختبسگشا ي پؼومذسن مثل دسیذا ،دلهًص ،لیًتهبس،
فًکً ي سيستی اي سا ویبی فکشی خًدؿبن ثذاوىذ يلی اص ػهًی دیگهش ،تهبخته ویچهٍ ثهٍ
دمًکشاػی ثبػث سوجؾ ثشخی فیسؼًفبن مثل سيستی ؿذٌ اػو ي یب وظبمػبصی ویچٍ ثش
محًس اسادٌ مؼًٌف ثٍ قذست ثبػث ؿذٌ ثؼیبسی اص فیسؼًفبن مؼبكش اي سا ادامهٍدَىهذٌ
ػىو کبوتی ثذاوىذ.ثٍ صػم سيستی جشم دلًص ایه ثًد کٍ گشایؾ وظهبمػهبصی متهبفیضیکی
ویچٍ سا جذی گشفتٍ ي وظشیٍ اسادٌ مؼًٌف ثٍ قذست سا چىبن ثب جضئیبت تـشیح میکىهذ
کٍ ػشاوجبم ثٍ قًل سيستی «َش چیضی سا دس ویشيَبیی اص احؼبػبت تىذ ياکىـی مىحهل
میکىذ تب صوىذگی ثىیبدی نَب سا تًهیح دَذ»( .)Rorty 1983:619سيستی مؼتقهذ اػهو
کٍ « وچٍ دس دلًص خًة اػو امش تبصٌ ي جذیذ خبف ویؼهو ،وچهٍ تهبصٌ اػهو غهبص
فسؼه ٍ {م ُههًم} میههل{ }philosophy of desireاػههو»( .)Ibid:620سيستههی اص مىظههش
پشاگمبتیؼم مشیکبیی اوذیـٍ پؼومذسن فیسؼًفی فشاوؼًی سا وقذ میکىهذ حهبل ن کهٍ
ت کش ویچٍ ثش اوذیـٍ َش دي مت کش حبکم اػو.
ثٍ َش سيی ،فبسؽ اص ایه وقذَب اگش ثگًییم کٍ «ویچٍ ،پذسثضسگ فیسؼهًفبن پؼهو مهذسن
اػو» چىذان خٌب وگ تٍایم .ثٍ ػخه دیگشَ ،یچ فیسؼًف پؼومذسوی سا ومییهبثیم کهٍ
دسثبسٌ ویچٍ ي اوذیـٍَبیؾ چیضی وگ تٍ یب وىًؿتٍ ثبؿذ .الجتٍ وجبیذ تلًس کشد کهٍ وقهؾ
ویچٍ مىحلش ثٍ فسؼ ٍَبی پؼومذسن اػهو ثسکهٍ فسؼه ٍَهبی اگضیؼهتبوغ اص جمسهٍ
فسؼ ٍ َبیذگش قًی ًب اص اوذیـٍ ویچهٍ الُهبم گشفتهٍ اػهو چىبوکهٍ َبیهذگش مهیگ هو ثهب
متبفیضیک ویچٍ فسؼ ٍ ثٍ پبیبن سػیذ .2ػاليٌ ثش ایه وظشیهٍ «اسادٌ مؼٌهًف ثهٍ قهذست»
ویچٍ دس فسؼ ٍ اگضیؼتبوغ َبیذگش ویض اص جبیگبٌ ياالیی ثشخًسداس اػو کٍ  250كه حٍ
اص کتهبة ً٘چِ َبیهذگش ثهٍ اسادٌ مؼٌهًف ثهٍ قهذست ثهٍ مثبثهٍ َىهش 3تخلهیق یبفتهٍ
اػو(هیمشان  .)166 :1386دس حًصٌ سيانؿىبػی ي سياوکهبيی ویهض فشيیهذ ي لکهبن اص
ت کش ویچٍ ثیتأثیش وجًدوذ چىبوکٍ فشيیذ دس فزاسَٕاصللذت ثی وکٍ اػهمی اص ویچهٍ
ي کتبةَبیؾ ثجشد اص «ثبصگـو اثذی» ثحث میکىذ .میـل فًکً سيؽتجبسؿىبػهی سا اص
ویچٍ میگیشد.4
امب اص وجب کٍ مًهًع ایه مقبلٍ وقذ ي ثشسػی کتبة ً٘چٍِفلسفِ طیل دلًص اػو ثبیهذ
ثگًییم کٍ ویچٍ ثٍ تؼجیش تبد مِی سيح القذع دلًص اػو .اي مؼتقذ اػو کٍ ػٍ فیسؼهًف
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وقؾ محًسی دس اوذیـٍ دلًص داسوذ :اػپیىًصا ،ثشگؼًن ي ویچٍ .خهًد دلهًص اػهپیىًصا سا
ؿبَضادٌ تمبم فیسؼًفبن داوؼتٍ اػو .تبد مِی میگًیذ«:اگهش اػهپیىًصا دس ثهیه فیسؼهًفبن
دلًص مؼیح اػو ،پغ ثشگؼًن پذس اػو ي ویچٍ سيح القهذع»( .)May 2005 :26دلهًص
دسثبسٌ َش ػٍ مت کش کتبة وًؿتٍ اػو.5ػسو ایىکهٍ ػىهًان ایهه مقبلهٍ سا «ویچهٍ ،سيح
القذع دلًص :وقذ ي ثشسػی کتبة ویچٍ ي فسؼ ٍ دلًص» اوتخبة کشدٌ ایهم ایهه اػهو کهٍ
دلًص دس وُبیو ویچٍ سا ثٍ ػىًان ػىتض دي مت کش دیگش مؼشفی میکىذ ي ایهه ػهٍ مت کهش
یبد يس َمبن ػٍ پبیٍ دیبلکتیک َگسیاوذ کهٍ تمهبم تهالؽ دلهًص دس پهی تخشیهت ن ي
ثبصػبصی ن ثٍ صثبن ویچٍای اػو .امب دس وُبیهو چىهبن دیبلکتیهک َگسهی سا ثهٍ ؿهکل
ویچٍای دس می يسد کٍ ػىبكش َگسی کبمالً جبیگضیه ػىبكش ویچٍای میؿًد ي ایه َمبن
سيح دیبلکتیکگشایی دلًصی-ویچٍ غبلت دس ایه کتبة اػهو .ثهشای مثهبالي ثهٍ تشتیهت
دسينمبوهههذگبسی ( )immanenceدس اػهههپیىًصا ،دیشوهههذ ( )durationدس ثشگؼهههًن ي
تأییذ( )affirmationدس ویچٍ سا پبسامتشَهبی ت کهش پؼبػهبختبسگشایىیچٍایاؽ دس مقبثهل
ت کش َگسی مؼشفی میکىهذ .ثهٍ َمهیه دلیهل ویچهٍ وؼهجو ثهٍ دي فیسؼهًف مهزکًسدس
دیبلکتیک دلًص ػىتض محؼًة میؿًد.وکتٍ دیگش ایه اػو کٍ ممکه اػهو ایهه ػهًال
مٌشح ؿًد کٍ چشا ویچٍ دس اوذیـٍ دلًص جبیگبٌ مُمهی داسد کتهبة ً٘چـٍِفلسـفِ
( )1962وقٌٍ ػٌ ی دس فسؼ ٍ فشاوؼٍ اػو .قجل اص ایه کتبة ،اوذیـٍ ویچهٍ دس فشاوؼهٍ
کمتش مًسد تًجٍ فیسؼًفبن فشاوؼًی ثًد ثب اوتـبس ایه کتهبة دس  1962ویچهٍ حوهًسی
ثشجؼههتٍ ي تأثیشگههزاس دس فسؼ ه ٍ پیههذا کههشد .ؿههبیذ ايا ایههه حوههًس سا دس اوذیـههٍ
پؼبػبختبسگشای فیسؼًفبن فشاوؼًی مثل فًکً ،دسیذا ،لیًتبس ،لکبن ي ثشخی فمیىیؼوَهب
مـبَذٌ کشد .الجتٍ ایه حوًس محذيد ثٍ فشاوؼٍ وـذ ي دس مشیکب ویض دس ت کش مت کشاوهی
مثل سیچبسد سيستی وقؾ مُمی ای ب ومًد چىبوکٍ سيستی ػجهبست مؼهشيف ویچهٍ سا کهٍ
«حقیقههو استـههی متحههشس اص اػههتؼبسٌ َبػههو» ثههٍ جههبن ي دل خشیههذ .حتههی سيستههی
وئًپشاگمبتیؼو مشیکبیی اخال ویچٍای سا دس ثشاثش اخال کبوتی تحؼیه مهیکىهذ .6دس
پبػخ ثبیذ ثگًییم کٍ و ًر ت کش َگلگشایی دس فشاوؼٍ دس دٍَ  1940ي  1950ثٍ ياػهٌٍ
ت ؼیشَبی الکؼبوذس کهًطي اص َگهل7ي و هی ت هبيتَهب ()differencesثهٍ و هغ کسیهو
( )universalityدس ایه َگلگشایی دلًص سا ياداؿو تب دس مقبثل ایه جشیهبن ویچهٍ سا ثهٍ
ػىًان ثذیل ()alternativeمٌشح میکىذ( .(Bogue 1989:2م ًُم ویچٍای اسادٌ مؼًٌف
ثٍ قذست کٍ دلًص دس ً٘چٍِفلسفِ دس ػبل  1962تشػیم کشدٌ الُبم ثخؾ وظشیهٍ میهل
طاس لکبن ثًدٌ اػو .فسؼ ٍ مجتىی ثش ت بيت دلًص کٍ ثش فسؼه ٍ ویچهٍ اػهتًاس اػهو دس
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فلل ايل کتبة ویچٍ ي فسؼ ٍ تـشیح ؿذٌ اػو ي َمهیه م ُهًم ثؼهذاً دس کتهبةَهبی
تفاٍتٍتکزار ( )1968ي هٌطقهعٌا ()1969ثؼي یبفتٍ اػو .ثىبثشایه جبیگبٌ ي وقهؾ
تأثیشگزاس ایه اثش دس ثیه ثبس ثؼذی دلًص قبثل اغمبم ویؼو .دس ياقغ میتًان گ و کهٍ
اص دٍَ  1960ثٍ ثؼذ کٍ جىجؾَبی داوـجًیی ویض غبص ؿذٌ ي دس اوقالة می  68فشاوؼٍ
ثٍ وتیجٍ وُبیی خًد میسػذ اوذیـٍَبی ویچٍای دلًص دس وًؿتٍَبی دٍََهبی ثؼهذی اي
کبمالً متجسًس میؿًدَ .ذف اص ثیبن ایه مقذمٍ ایه ثًد کٍ خًاوىذٌ ایه مقبلٍ تلهًیشی اص
جبیگبٌ اوذیـٍ ویچٍ ي جذال ت کش ویچٍای ثب ت کش َگسی دس فشاوؼٍ داؿتٍ ثبؿذ تب ثتًاوذ
ایه وتیجٍ مىٌقی سا ثگیشد کٍ کتبة ً٘چٍِفلسفِ طیل دلًص َم ياکىـی ثٍ ایهه فوهبی
فکشی اػو ي َم ت ؼیشی پؼبػبختبسگشایبوٍ اص فسؼ ٍ ویچٍای دس ثشاثش فسؼ ٍ َگسی کٍ
کًطي ومبیىذٌ اكسی ن ثؼذ اص جىگ جُبوی ديم محؼًة میؿذ.

.2معرفی کلی اثر ي مشخصات صًري آن
کتبة ً٘چٍِفلسفِ( )Nietzsche and philosophyوًؿتٍ طیهل دلهًص()Gilles Deleuze
ايلیه ثبس دس ػبل  1962دس فشاوؼٍ چبح ؿذ يلی دس ػبل  1983تًػي ًَگ تبمسیىؼًن
( )Hugh Tomlinsonثٍ صثبن اوگسیؼی چبح ؿذ .اص ن ػبل ثٍ ثؼذ ديثبس یؼىی دس ػبل-
َبی 1992ي  2002تًػي اوتـهبسات کهبوتیىیًم ()Continuumتجذیهذ چهبح ؿهذ .الجتهٍ
وبؿشان کتبة اص حمبیو مبلی يصاست فشَىگ ي استجبًبت فشاوؼهٍ 8دس تشجمهٍ ایهه اثهش
ثشخًسداس ثًدٌاوذ.ایه کتبة  221ك حٍ اػو ي ثبالی َش ك حٍ ػىًان کتهبة ي ػىهًان
ثخؾ ي ؿمبسٌ ك حٍ ثٍ كًست یک دس میبن مذٌ اػو ي لزا خًاوىذٌ ثٍ ساحتهی مهی-
تًاوذ ثب دیذن ثبالی ك حٍ ثخؾ مًسد وظش سا پیذا کىذ .اص وجب کهٍ فبیهل ي کپهی فبیهل
کتبة دس دػتشع ساقم ایه ػًٌس ثًدٌ ومیتًاوم دسثبسٌ جسذ فیضیکی کتهبة وظهش ثهذَم
تىُب میتًان گ و کٍ سيی جسذ کتبة ثی وکٍ تلًیشی اص ویچٍ دس پغ صمیىٍ ن ثبؿهذ
ثٍ دي سوگ ػ یذ ي قشمض تقؼیم ؿذٌ کٍ اػم کتبة وًیؼىذٌ دس قؼمو ػ یذ سوگ قهشاس
داسد ي ػىًان کتبة دس قؼمو پبییه دس داخل سوگ قشمض حک ؿذٌ اػو ..ایه کتهبة اص
 5ثخؾ ي َش ثخؾ ثب ؿمبسٌ گزاسی (غبلجبً ثیؾ اص  10ؿمبسٌ)ثٍ قؼهموَهبی مختسه
تقؼیمثىذی ؿذٌ اػو .کتبة ثب یک وتیجٍ گیشی  4كه حٍای ي یبدداؿهوَهب ثهٍ پبیهبن
سػیذٌ اػوَ .شچىذ ایه کتبة کٍ دس  1962مىتـهش ؿهذٌ ممکهه اػهو کتهبة ثهٍ سيص
وجبؿذ ي ثٍ اكٌالح ایه کتبة کمی کُىٍ ثبؿذ ،کُىٍ ثًدن دس ػبلم فسؼه ٍ مؼىهب وهذاسد
صیشا اوذیـٍَب َیچ يقو کُىٍ ومیؿًوذ چىبوکهٍ يایتُهذ مهیگ هو کهل فسؼه ٍ غهشة
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پبوًؿتی ثش اوذیـٍَبی افالًًن اػو ملذاقی اص ایه امهش اػهو کهٍ اوذیـهٍ افالًهًن
َىًص صوذٌ اػو .ایه کتبة وقٌٍ ػٌ ی دس ؿىبػبوذن فسؼه ٍ ویچهٍ دس فشاوؼهٍ اػهو ي
َىًص َم تأثیش خًدؽ سا دس ساء مت کشان ثؼذی وـبن میدَذ .ایه اثش َم ت ؼیش فسؼه ٍ
ویچٍ اػو ي َم تحسیل اي ثٍ صثبن پؼبػبختبسگشایی دٍَ  60فشاوؼٍ.
امب قجل اص ایىکٍ گضاسؿی اص محتًای کتبة اسائٍ دَیم ثبیذ ثگًییم کٍ دلًص دس ایه کتهبة
ثٍ دوجبل ن اػو کٍ دس مقبثل وظبم َگسی ي مخلًكبً دیبلکتیکی َگسی کٍ وبفی ت بيت
ي حبمی کسیو اػو ثذیسی سا قشاس دَذ ي ن َمبن ت کش ویچهٍ ي ویچهٍای اػهو .دلهًص
ادػب می کىذ فُم کهل فسؼه ٍ ویچهٍ ثهٍ مخهبًشٌ خًاَهذ افتهبد اگهش دسویهبثیم کهٍ{ایهه
فسؼ ٍ}«ػسیٍ چٍ کؼی» َذفگیشی ؿذٌ اػو({یؼىی ػسیٍ} َگلگشایی) .کثشتگشایهی
ویچٍای وٍ تىُب دیبلکتیکی ویؼو ،ثسکٍ «ػشػخوتشیه دؿهمه دیبلکتیهک ،یؼىهی یگبوهٍ
دؿمه ثىیبدیهاؽ اػو»(ػیىشثشیىک  .)284 :1395ؿبیذ ثتًان جبن کهالم دلهًص دس ایهه
کتبة سا ثٍ ایه كًست تؼجیش کهشد کهٍ دیبلکتیهک َگسهی اجهبصٌ وهذادٌ اوذیـهٍ مجتىهی
ت بيت( )differenceي کثشت ( )pluralityثشيص کىذ ي لزا «ت بيت ي کثشت سا تحو اوقیبد
خًد يسدٌ اػو»(َمبن .)285 ،ثىبثشایه مًهغ اكهسی دلهًص دس ایهه کتهبة دیبلکتیهک
ػتیضی ویچٍای اػو .دلًص ت کش ویچٍای سا دس مقبثل ت کش َگسی تشجیح میدَهذ چهًن
فسؼ ٍ ویچٍ فسؼ ٍ میل ،سی گًیىذٌ ثٍ صوذگی ي تأییذ ت بيت ي کثشت دس مقبثهل ایهه-
َمبوی ي يحذت َگسی اػو.
کتبة ً٘چٍِفلسفِثب یک «پیـگ تبسی ثٍ تشجمٍ اوگسیؼی» اثش ؿشيع مهیؿهًد ي دس ن
ثٍ اَمیو فسؼ ٍ ویچٍ َم دس ػبحو وظش ي َم دس ػبحو ػمل اؿبسٌ ؿهذٌ ي دس ادامهٍ
ثٍ ثشخی م بَیم فسؼ ٍ ویچٍ مثل ویشي ،ثبصگـو اثذی ي غیشٌ اؿبسٌ مهیؿهًد( Deleuze
 .)1983ػپغ یک ك حٍ تحو ػىًان «یبدداؿو متشجم» مهذٌ کهٍ دس ن متهشجم مهی
گًیذ کٍ تشجمٍ ایه اثش اص صثبن فشاوؼٍ ثٍ صثبن اوگسیؼی مؼتسضم ایه اػو کٍ متشجم َم
ثٍ محتًا ي َم ثٍ ػجک ثٍ یکؼبن يفبداس ثمبوذ ي ایه کبس ػبوی ویؼو .امب خًد مهته اص
 5ثخؾ کٍ ؿمبسٌگزاسی ؿذٌ ي یک وتیجٍ تـهکیل ؿهذٌ اػهو .دس ایىجهب مهشيسی ثهش
محتًای کتبة میتًاوذ تلًیشی سيؿه اص اوذیـٍ ویچٍگشای دلًص اسائٍ دَذ.
امب اجبصٌ دَیذ فُشػو کتبة سا دس ایىجب ثیبن کىیم :
پیـگ تبسی ثش تشجمٍ اوگسیؼی
یبدداؿو متشجم
اختلبسات ثبس ویچٍ
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{بخشاٍل}اهزتزاژٗک:
م ًُم تجبسؿىبػی .2 /مؼىب .3 /فسؼ ٍ اسادٌ .4 /ػسیٍ دیبلکتیک .5/مؼبلٍ تشاطدی.6 /تحًل
ویچههٍ .7 /دیًویؼههًع ي مؼههیح .8 /اگضیؼههتبوغ ي ثههیگىههبَی .9 /رات امههش تشاطیههک/
.10مؼبلٍ اگضیؼتبوغ .11/مُُشتبع.12 /وتبیجی ثهشای ثبصگـهو اثهذی .13 /ػمجًلیؼهم
ویچٍ .14 /ویچٍ ي مبالسمٍ .15/ت کش تشاطیک .16 /تکیٍ گبٌ.
{بخشدٍم}کٌشگزٍٍاکٌشگز:
.1ثذن .2 /افتشا ویشيَب.3 /کمیو ي کی یو .4 /ویچٍ ي ػسم .5 /جىجٍ وخؼو ثبصگـهو
اثذی :ثٍ مثبثٍ مًصٌ کیُبن ؿىبختی ي فیضیکی .6 /اسادٌ مؼًٌف ثٍ قهذست چیؼهو .7 /
اكٌالحؿىبػی ویچٍ .8 /مىـأ ي تلًیش مؼکهًع .9 /مؼهبلٍ اوهذاصٌگیهشی ویشيَهب.10 /
ػسؼسٍ مشاتت .11 /اسادٌ مؼًٌف ثٍ قذست ي احؼبع قذست .12 /ياکهىؾگهشی ؿهذن
ویشيَب .13/اثُبم مؼىب ي اسصؿُب .14 /جىجٍ ديم ثبصگـو اثذی :ت کش اخالقی ي گضیىـهی/
 .15مؼبلٍ ثبصگـو اثذی.
{بخشسَم}ًقذ:
 .1دگشدیؼی ػسًم اوؼبن .2 /ؿکل پشػؾ دس ویچٍ .3 /سيؽ ویچٍ .4/ػسیٍ پیـیىیبناؽ/
 .5ػسیٍ ثهذثیىی ي ػسیهٍ ؿهًپىُبي .6 /اكهًلی ثهشای فسؼه ٍ اسادٌ .7 /پهالن تجبسؿىبػهی
اخال  .8/ویچٍ ي کبوو اص مىظش اكًل .9 /تحقق وقذ .10 /ویچٍ ي کبوو اص مىظهش وتهبی /
 .11م ًُم حقیقو .12 /داوؾ ،اخال ي دیه .13 /ت کش ي صوذگیَ .14 /ىش .15 /تلًیش
جذیذ ت کش.
{بخشچْارم}اسک٘يتَسٕتاٍجذاىبذ:
 .1ياکىؾ ي کیهتًصی .2 /اكل کیهتًصی .3 /گًوٍ ؿىبػی کیهتهًصی .4 /خلًكهیبت
کیه تًصی .5/یب اي خًة اػو یب اي ثذ اػو  .6 /پبسالًگیؼم .7 /ثؼهي کهیهتهًصی:
کبَه یًُدی .8/يجذان ثهذن ي ثهبًه .9 /مؼهبلٍ دسد .10 /ثؼهي يجهذان ثهذ :کـهیؾ
مؼیحی .11/فشَىگ لحبٍؿذٌ اص مىظش مبقجل تبسیخی .12 /فشَىگ لحبٍ ؿهذٌ اص مىظهش
پؼبتبسیخی .13 /فشَىگ لحهبٍ ؿهذٌ اص مىظهش تهبسیخی .14 /يجهذان ثهذ ،مؼهئًلیو ي
تقلیش .15 /سمبن صاَذاوٍ ي رات دیه.
{بخشپٌجن}ابزهزد:علِ٘دٗالکت٘ک:
.1ویُسیؼم .2 /تحسیل ؿ قو .3 /خذا مشدٌ اػو .4 /ػسیٍ َگهلگشایهی .5 /تجؼهمَهبی
دیبلکتیک .6 /ویچٍ ي دیبلکتیک .7 /وظشیٍ اوؼبن ثشتش .8 /یهب اوؼهبن راتهبً «ياکهىؾگهش»
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اػو  .9 /ویُسیؼم ي اػتحبلٍَ :ؼتٍ اكسی .10 /ایجهبة ي ػهست .11 /مؼىهبی ایجهبة/
 .12ایجبة موبػ  .13 /دیًویؼًع ي صستـو.
ًت٘جِ.

.3تحلیل بیريوی ي خاستگاٌ اثر ي مًلف
طیل دلًص یک فیسؼهًف پؼبػهبختبسگشا یهب پؼهبمذسوی اػهو کهٍ محلهًل ت کهشات ي
جشیبنَبی دٍَ  60میالدی فشاوؼٍ ثًدٌ ي لزا اص یهک ػهً اوذیـهٍَهبی يی ثبستهبثی اص
يهؼیو ت کش فسؼ ی صمبوٍ خًیؾ اػو ي اص دیگش ػً ،ػشچـمٍ ي خبػتگبٌ ثؼهیبسی
اص ت کشات پؼبػبختبسگشایبن دٍَ  70ي  80فشاوؼٍ مثل دسیذا ي ثشخی فمىیؼهوَبػهو.
اَمیو دلًص دس ثیه فیسؼًفبن پؼومذسن فشاوؼًی چىبن ياالػو کٍ میـل فًکً دسثبسٌ
اي گ تٍ کٍ قشن یىذٌ قشن دلًصی خًاَذ ثًد .کتبة ً٘چٍِفلسـفِ دس ثهیه ثهبس دلهًص
وقؾ تؼییه کىىذٌ داسد ي َمبوًٌس کٍ قجالً اؿبسٌ کشدیم موبمیه کتبةَهبی ثؼهذ اص ایهه
کتبة تسًیحبً یب تلشیحبً دس ایه کتبة ثیبن ؿذٌاوذ .گشچهٍ ایهه کتهبة ومهیتًاوهذ یهک
کتبة دسػی ؿؼتٍ يسفتٍ ثبؿذ يلی ثشای ویچٍؿىبػی ي تحقیقهبت دسثهبسٌ فسؼه ٍ ویچهٍ
فً الؼبدٌ اسصؿمىذ اػو .وکتٍ مُم دیگش ایه اػو کٍ دي ػبل قجهل اص اوتـهبس ً٘چـٍِ
فلسفَِ ،بیذگش کتبةً٘چِ( )Nietzscheسا ثٍ لمبوی مىتـش ػبخو يلی تب ػبل  1971ثٍ
فشاوؼٍ تشجمٍ وـهذ ي دي ػهبل قجهل اص کتهبة دلهًص ویهض فیىهک کتهبة فلسـفًِ٘چـِ
( )Nietzsches Philosophieسا دس ػبل  1960مىتـش کشد کٍ تهب ػهبل  1965ثهٍ فشاوؼهٍ
تشجمٍ وـذ .امب ثب ایه حبل دلًص ثیىؾَبی َبیذگش سا دس کتبةَبیؾ ثٍ کبس ثشدٌ اػهو.
دٍَ  60دس اسيپب دٍَ ویچٍؿىبػی اػو ي دلًص ػشؿىبعتشیه ایه ویچٍؿىبػبن اػو.

.4تحلیل دريوی ي محتًاي یاثر
دس ایىجب وگبَی اجمبلی ثٍ ایه فُشػو میاوذاصیم تب تلًیشی سيؿهتش اص جبیگبٌ ویچهٍ
ي مؼىبی فسؼ ٍ دس اوذیـٍ دلًص ثٍ دػو دَیم .ثخؾ ايل تحو ػىهًان «امشتشاطیهک» اص
 16صیشمجمًػههٍ تـههکیل ؿههذٌ اػههو .دس قؼههمو ايل ایههه صیشمجمًػههٍ ( .1م ُههًم
تجبسؿىبػی) دلًص میخًاَذ وـبن دَذ کٍ پهشيطٌ اكهسی ویچهٍ ًهشح اسصؽ ي مؼىهب دس
فسؼ ٍ ثًد( .)Deleuze 1983:1ثىبثشایه يقتی ػخه اص تجبسؿىبػی دس فسؼ ٍ ویچٍ ثٍ میبن
می یذ م ًُم اسصؽ ي اسصؿیبثی مجذد اسصؿُب جبن کالم فسؼ ٍ ویچٍ اػو .تؼجیهش خهًد
دلًص اص تجبسؿىبػی ایه اػو«:تجبسؿىبػی َم ثٍ مؼىبی اسصؽ مىـهأ اػهو ي َهم مىـهأ
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اسصؿُب»( .)Ibid,2دلًص دس قؼمو ديم ( .2مؼىب) مؼىب ي ؿىبخو مؼىهب سا ثهب فُهم م ُهًم
ویشي ( )forceت ؼیش میکىذ .اي دس ادامٍ متىبػهت ثهب م ُهًم ویهشي م ُهًم «فسؼه ٍ اسادٌ»
(ؿمبسٌ  )3سا مٌشح میکىذ .دلًص میگًیذ م ًُم ویشي وضد ویچٍ َمهبن اسادٌ اػهو اسادٌ
ای کٍ مؼًٌف ثٍ قذست اػو(َ .)Ibid,7ذف دلًص اص ًشح ایه مجبحهث تهب ایىجهب ایهه
اػو کٍ وـبن دَذ وتیجٍ پزیشؽ تجبسؿىبػی ،ویشي ي فسؼ ٍ اسادٌ گشایؾ پیذا کهشدن ثهٍ
کثشتگشایی اػو ي لزا دس قؼمو ثؼذی مٌسجی سا ثیبن میکىذ کٍ مکمهل ثحهث اػهو
یؼىی «ػسیٍ دیبلکتیک»(ؿمبسٌ  .)Ibid,8()4دلًص دس ایه قؼمو مؼتقیمبً ثب سيیکشد ویچٍ-
ای خًدؽ ثٍ جىگ دیبلکتیک َگسی میسيد .ثٍ صثبن ػهبدٌ اص ؿهمبسٌ  4تهب ؿهمبسٌ 16
تمبم ویشيی خًد سا جمغ میکىذ تب ثب دیبلکتیک َگسهی وجهشد کىهذ .امهب تأکیهذ دلهًص ثهش
ت بيت ي کثشت ي تلبدف وًػی دیبلکتیهک ایهه م هبَیم اػهو .حتهی دلهًص دس کتهبة
ثؼذیاؽ ثیـتش َگسی میؿًد تب هذ َگسی .امب ثٍ َش سيی هذیو ثب دیبلکتیک اص ایهه
کتبة اي غبص میؿًد ي دس کتبةَبی ثؼذیاؽ مثل تفاٍتٍتکزار ()1968ادامٍ مهی-
یبثذ.
دس ثخؾ ديم کتبة تحو ػىًان «کىؾگش ي ياکىؾگش»( )active and reactiveویض اص 15
صیش مجمًػٍ تـکیل ؿذٌ اػو .میتًان گ و کٍ ایه ثخؾ کتبة ویچٍ ي فسؼه ٍ دلهًص
کسیذیتشیه ػىبكش فسؼ ٍ ویچٍ سا تحسیل میکىهذ .دس ایهه ثخهؾ م ُهًم «ثهذن» ايلهیه
قؼمو ایه صیش مجمًػٍ سا تـکیل میدَذ .دلًص ادػب میکىهذ کهٍ ایهه سياثهي ویشيَهب
َؼتىذ کٍ ثخؾ سا تـکیل میدَىذ وٍ ثبلؼکغ ي ویچٍ ثٍ ایه امش پیثشدٌ ثهًد(.)Ibid,40
دلًص دس ایه ثخؾ می خًاَذ ایه وکتٍ مُم سا ثٍ خًاوىذٌ مىتقل کىذ کٍ َمهٍ پذیهذاسَب
تجسیبت سياثي ي مىبػجبت افتشاقی ویشي َؼتىذ .اي ایه ویشيَهب سا ثهٍ دي کی یهو غهبصیه
فشي میکبَذ«:ویشيَبی کىؾگش کٍ خلسو ػسٌٍگشی داسوذ ي ویشيَبی ياکهىؾگهش کهٍ
فشيدػو ي تحو ػسٌٍ قشاس داسوذ»( .)Ibid,41دلًص حتی م ًُم گبَی سا کهٍ دس َؼهتٍ
فسؼ ٍ مذسن اص دکبست تب ویچٍ حبکم ثًدٌ دس چبسچًة ویشيَبی ياکىؾگش ت ؼیش مهی-
کىذ .ثش َمیه اػبع «اسادٌ مؼًٌف ثٍ قذست» ویچٍ سا اص سٌگزس ایهه وهًع ویهشي ت ؼهیش
میکىذ .دلًص دس ایه قؼمو ادػب میکىذ کٍ ویشيَبی ياکىؾگش ثب تجضیٍ ویشيَبی کىؾ-
گش ثش پذیذٌَب ػسٌٍ پیذا میکىىذ .ثٍ ػخه دیگشً ،جق گ تهٍ خهًد وًیؼهىذٌ «ویشيَهبی
ياکىؾگش ،ویشيی کىؾگش سا اص قذست ي تًاوی کٍ داسد جذا میکىذ ي دس وتیجهٍ ویهشيی
کىؾگش ثٍ ویشيی ياکىؾگش تجذیل میؿًد»( .)Ibid,57ثذیهتشتیت دلًص دس ایه قؼهمو
پذیذاسؿىبػی َگسی سا ياسيوٍ میکىذ چًن دس ن ویشيَبی کىؾگش ػسٌٍ داسوذ .قؼمو
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خش ایه ثخؾ ثب م ًُم «ثبصگـو اثذی» ثٍ پبیبن میسػذ .دلًص ایهه م ُهًم ویچهٍای سا
ًًسی ت ؼیش میکىذ تباص مجبحث قجسی دسثبسٌ ویشيَبی ياکىؾگش ي کىؾگش یهک وتیجهٍ
مىٌقی ثگیشد ي ثٍ َمیه خبًش میوًیؼذ کٍ «ثبصگـهو اثهذی خهًد ؿهذن()becoming
اػو .امب ایه ؿذن ديگبوٍ اػو :ؿذن کىؾگش ي ؿذن ياکىؾگش»( .)Ibid,71دلهًص ایهه
مٌست سا ثٍ ؿکسی دیگش دس کتبة تفاٍتٍتکزار ویض ثیبن میکىذ کهٍ ثبصگـهو اثهذی
ویشيی تأییذ اػو ،امب تأییذ َشچیض متکثشَ ،شچیض مت بيتَ ،ش چیض متغیهش ي ایهه َمهبن
ثبصگـو اثذی امش مت بيت اػو کٍ جًن سيف دس مقبلٍ «ویچٍ دلًص» ثهٍ ن اؿهبسٌ مهی
کىذ .9دلًص ػؼی داسد کثشتگشایی سا ثب وظشیٍ ثبصگـو اثذی ویچٍ ای پیًوهذ صوهذ يلهی
دلًص دس ایه کبس وبمًفق اػو چًن ثبصگـو ویچٍ ثبصگـو ثهٍ «َمهبن» ( )sameاػهو
حبل وکٍ دس کثشتگشایی یک پذیذٌ ثٍ یک حبل ثبقی ومهیمبوهذ .دس ياقهغ دلهًص ویچهٍ
کثشاتگشا ي دؿمه يحذت سا دس مقبثل دیبلکتیک يحذتگشای َگسی قشاس میدَذ.
ثخؾ ػًم ایه کتبة «وقذ» وبم داسد ي ایه ثخؾ ویض مثل ثخؾ ديم اص  15صیش مجمًػهٍ
تـکیل یبفتٍ اػو .دس ایه ثخؾ تالؽ دلًص ایهه اػهو کهٍ دگشدیؼهی ػسهًم اوؼهبویشا
ثشاػبع دي ویشيی ياکىؾگش ي کىؾگش مجتىی ثش اوذیـهٍ دلهًص تحسیهل کىهذ .ثهٍ وظهش
دلًص(الجتٍ ثخًاویذ ثٍ وظش ویچٍ دلًصی ؿهذٌ) دس ت ؼهیش پذیهذٌَهب ثشاػهبع دي ویهشيی
کىؾگش ي ياکىؾگش م بَیمی مثل «ػًدمىذی»« ،ػهبصگبسی»« ،تؼهذیل ػهبصی» ي غیهشٌ
وقؾ تجییه کىىذگی داسوذ( .)Ibid,73دلًص میوًیؼذ کٍ اص دیذگبٌ ویچٍ ػهًدمىذی ثهشای
چٍ چیضی اؿبسٌ داسد دس پبػخ میگًیذ ثهشای اوؼهبن چهًن ایهه م هبَیم دس خهًدؽ
تمبمی م بَیم مى ؼل سا جمغ کشدٌ اػو .اي ػپغ ایهه م ُهًم دس حیٌهٍ صثهبنؿىبػهی
ویچٍای دوجبل میکىذَ .شچىذ دس ایىجب دلًص ثٍ وقؾ م بَیم دس ػبحو ػمل اؿهبسٌ داسد
يلی ت کش پشاگمبتیکی خًدؽ سا كشیحبً ؿکبس ومیػبصد .الجتٍ دسثهبسٌ ایهه وهًع ت کهش
خشیه تحقیق کتهبة دلـَسٍپزاگوات٘سـن ( )2015ثهب  14مقبلهٍ ثهٍ ثشسػهی دیهذگبٌ
پشاگمبتیؼتی دلًص میپشداصد .10اگش ایه ثخؾ سا ثب دقو ثخًاویم خًاَیم دیهذ کهٍ دلهًص
ثبص فسؼ ٍ اسادٌ ویچٍای خًد سا محًس ت ؼیش اوذیـٍَهبی ههذَگسی خهًدؽ قهشاس مهی
دَذ .اي میوًیؼذ کٍ «ًجق وظش ویچٍ فسؼ ٍ اسادٌ ثبیذ جبیگضیه متبفیضیک قذیمی ؿهًد:
ن سا وبثًد میکىذ ي ن سا اص ديس خهبسا مهیػهبصد»( .)Ibid,84ایهه اسادٌ مؼٌهًف ثهٍ
قذست ویچٍ اص دیذ دلًص ثٍ مؼىبی ن ویؼو کهٍ اسادٌ قهذست سا مهیخًاَهذ ثسکهٍ اسادٌ
فشیىؾگش ي خال اػو ي اسادٌ اسادٌ سا ًست میکىذ .ثٍ َمهیه دلیهل دس ثخهؾ َهبی
ثؼذی ایه قؼمو ویض دلًص ػؼی میکىذ اكهل ویشيَهبی خهال اسادٌ سا دس تجبسؿىبػهی
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اسصؽَب تجییه کىذ .ثىبثشایه ،ایذٌ وقذ اص دیذ دلًص َمبن فسؼه ٍای اػهو کهٍ مىجهش ثهٍ
متبفیضیک ؿذٌ اػو .دس ياقغ دلًص میخًاَذ وقهذ ( )critiqueکهبوتی سا وقهذ کىهذ .چهشا
کُىقذ کبوتی َشگض مب سا قبدس ومیػبصد ثش ویشيَبی ياکىؾگش فبئق یهیم( .)Ibid,89ایهه
قؼمو اص کتبة دقیقبً یبد يس م ًُم ػبختبسؿکىی دسیذاػو .چًن ػبختبسؿکىی دسیهذا
ویض وًػی وقذ ویؼو ثسکٍ وقذِ وقذ اػو.11قؼموَبی ثؼذی اص جمسٍ ثىذَبی « .8ویچٍ ي
کبوو اص مىظش اكًل .9 /تحقق وقذ .10 /ویچٍ ي کبوو اص مىظش وتبی » َمگی تـشیح ایهه
م ًُم َؼتىذ امب اص مىظش ویچٍای .اسادٌ مؼًٌف ثٍ قذست یک اكهل تجبسؿهىبختی اػهو
کٍ دس ن قذست امهشی اػهتؼالیی ویؼهو ي اكهًل ویچهٍ ویهض ثهشخالف اكهًل کبوهو
اػتؼالیی ویؼتىذ .دلًص دس ادامٍ م ًُم کبوتی ي ویچٍای اص وقذ سا دس پهى وکتهٍ خالكهٍ
میکىذ( .)Ibid, 93-94خالكٍ ایىکٍ دلًص َذف وقذ سا تًجیٍ ( )justificationومهیداوهذ
ثسکٍ ؿیًٌ مت بيتی اص احؼبع ي حؼبػیو دیگشی اػو( .)Ibid,94يقتی ػخه اص وقهذ
ي مؼبلٍ تًجیٍ ثٍ میبن می یذ ثٍ خًدی خًد م ًُم حقیقو ویض پهیؾ مهی یهذ .دس ثىهذ
ؿمبسٌ  11ویض دلًص مثل َمیـٍ ثب اػتىبد ثٍ گ تٍَبی ویچٍ مؼبلٍ حقیقو سا تـشیح مهی-
کىذ .ثٍ وظش دلًص فسؼ ٍ دسثبسٌ َؼهتیؿىبػهی اػهو ي َؼهتی ؿىبػهی دسثهبسٌ م هبَیم
ت بيت اػو ي م بَیم ت بيت ثٍ دوجبل تـشیح حقیقهو ویؼهتىذ .حقیقهو َمهبن استهؾ
متحشس اص اػتؼبسٌ َبػو کٍ دلًص اص صثبن ویچٍ ثبصگً میکىهذ .ثىهبثشایه وقهذ ثبیهذ یهک
سػبلو داؿتٍ ثبؿذ ي « ن ثبیذ وقذ خًد حقیقو ثبؿذ»(.)Ibid,99
ایه مٌبلت صمیىٍ سا فشاَم میکىىذ تب دلًص دس ثىذ  13ساجغ ثٍ «ت کش ي صوذگی» سيیکهشد
ویچٍ ایاؽ سا تـشیح کىذ .میداویم کٍ ویچٍ داوؾ سا دس تقبثهل ثهب صوهذگی مهیداوؼهو
َمبوًٌس کٍ ثشگؼًن ػقل سا اص فُم صوذگی ػبجض میپىذاؿو ي ثٍ َمیه دلیل ثشگؼهًن
ویض دس کىبس ویچٍ ي اػپیىًصا تثسیث مقذع اوذیـٍ دلًص سا ؿکل میدَىهذ .دلهًص ثهب وقهل
ػجبساتی اص ویچٍ دسثبسٌ صوذگی میوًیؼذ کهٍ «ػهقشاى صوهذگی سا دس خهذمو اوذیـهٍ ي
ت کش قشاس داد دس حبلیکٍ کل صوذگی ویشيیی ياکىؾگش اػو»( .)Ibid,100امب ویچٍ ت کهش
سا اثضاسی دس خذمو صوذگی میداوؼو .فشامًؽ وکىیم کٍ دس سيیکشد داسيیىهی ت کهش ي
صثبن َمچًن اثضاسی ثشای ػبصگبسی اسگبویؼم ثهب محهیي صوهذگی َؼهتىذ ي ایهه ت کهش
داسيیىیؼتی دس الیٍَبی ػمیق اوذیـٍ دلًص سیـٍ دياوذٌ اػو يلی ن سا اص صثبن ویچٍای
ثیبن میکىذ .دس ثىذ ؿمبسٌ  14ویض َىش ثب سيیکشد ویچٍای م ًُمی تشاطیک میؿهًد صیهشا
َىش امکبنَبی جذیذی ثشای صوذگی خسق میکىذ(.)Ibid,103
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دس ثخؾ چُبسم ( .4اسک٘يتَسٕتاٍجذاىبذ) کٍ اص  16قؼمو فشػی تـکیل یبفتهٍ
ي وؼجو ثٍ ػبیش ثخؾَبثیـتشیه صیش مجمًػٍ سا داسد .دلًص دس ایه ثخؾ م بَیم کهیه-
تًصی( )ressentimentي يجذان ثذ ي وظهبم ویشيَهب سا ثهب سيیکهشد فشيیهذی ي ویچهٍای
تحسیل میکىذ .دلًص می گًیذ کٍ اوؼبن دس کیه تًصی ومی خًاَذ ػبؿق ثبؿذ ثسکٍ مهی
خًاَذ مؼـً ثبؿذ ي ثٍ َمیه دلیل ت ؼیشی فمیىیؼتی اص کیه تًصی دس تحسیهل يی اص
ایه م ًُم قبثل اػتىجبى اػو .دس ایىجهب َمچىهیه اؿهبسٌای ثهٍ دیبلکتیهک خهذایگبن ي
ثىذَُگسی داسد .دس ثىذ ثؼذی دسثبسٌ خًثی ي ثذی مؼتقذ اػو کٍ ایه دي ياطٌ چىذ مؼىب
داسوذ وٍ یک مؼىب( .)ibid,120قؼموَبی ثؼذی فیالًاقغ ػؼی داسوذ م ًُم کهیهتهًصی
سا اص مىظش اوؼبن یًُدی ي اوؼبن مؼیحی اسصیبثی کىىهذ ي مؼتقهذ اػهو کهٍ کهیهتهًصی
یًُدی وًػی دیبلکتیک َگسی اػو .امب ثٍ وظش دلًص مؼیحیو ویض وتیجٍ یًُدیو اػهو.
ثىبثشایه دس قؼمو ثؼذی مؼبلٍ دیه سا اص مىظش ویچٍایاؽ َمچهًن یهک ویهشي ()force
ثشسػی میکىذ .اص ایىشي اص خشیه قؼموَبی ایه ثخؾ « سمبن صاَذاوٍ ي رات دیه» وبم
داسد .اي میوًیؼذ«:امب خًد دیه یک ویشي اػو»( .)Ibid,144دلًص مؼتقذ اػو کٍ کهیه-
تًصی ي يجذان ثذ دسجبت ثبالتشی اص خًد دیه َؼهتىذ(.)Ibid,144دس وُبیهو خهشیه
قؼمو یؼىی «پیشيصی ویشيَبی ياکىؾگش» ثب ایه اػتذالل دلًص ثهٍ پبیهبن مهیسػهذ کهٍ
فسؼ ٍ اسادٌ مؼًٌف ثٍ قذست سا وجبیذ ثٍ وحً سياوـىبختی ت ؼیش کشد.
ثخؾ پىجم ( .5ابزهزد:علِ٘دٗالکت٘ک) سا مهیتهًان ػلهبسٌ دیهذگبٌ ههذَگسی دلهًص
داوؼو .دس ایىجب دلًص ت ؼیش ي سيایو پذیذاسؿىبختی َگسی سا ياسيوٍ میکىذ .اي ثش ایه
ثبيس اػو کٍ ثؼي ي تًػؼٍ تبسیخی ػًثظکتیًیتٍ خًد گبَی ثٍ مثبثهٍ تجسهی ویشيَهبی
ياکىؾگشی تلًیش میؿًد کٍ ثٍ ویُیسیؼهم ( )nihilismمذسویتهٍ خهتم مهیؿهًد .دلهًص
ویُسیؼم ػسجی سا َمبن مؼیحیو میداوذ ي ویُسیؼهم ياکهىؾگهش سا فشَىهگ سيؿهىگشی
مؼشفی میکىذَ .مبن ًًس کٍ ویچٍ ثٍ دوجبل فبئق مذن ثش ویُسیؼم ثًد دلًص ویض دس پبػهخ
ثٍ ایه ػًال کٍ چگًوٍ میتًاوذ ثش ویُسیؼم فبئق یذ میگًیذ کٍ میتًاوجٍ ياػٌٍ خًد-
يیشاوگشی ویشيَبی ياکىؾگش ویُسیؼم سا دسَهم ؿکؼهو(.)Ibid,148مؼهسم اػهو کهٍ
ویُسیؼم ثٍ مؼبلٍ مشگ خذا استجبى پیذا خًاَذ کشد .ثٍ وظش دلًص ایذٌ مشگ خهذا مؼىهبی
مت بيتی داسد ثٍ ایه مؼىی کٍ خذا ثب اوؼبن ،ؿذن ي تبسیخ ي ثـش تشکیهت مهیؿهًد .لهزا
گضاسٌ «خذا مشدٌ اػو» گضاسٌای وظشی ویؼو ثسکٍ گضاسٌای دسامبتیک اػو(.)Ibid,152
ثٍ وظش دلًص مشگ خذا خجش اص افًل تؼبلی ي خجش اص ظًُس حسًل یب دسين مبوذگبسی می-
دَذً.جق وظش اي« ،خذای یًُدی پؼشؽ سا دس مؼشم مشگ قشاس داد تب اي سا اص خهًدؽ
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ي اص قًم یًُد مؼتقل ػبصد .ایه وخؼتیه مؼىبی مشگ خذاػهو»( .)Ibid,153الجتهٍ ایهه
مت کش چىذ مؼىب ثشای مشگ خذا مٌهشح مهیکىهذ .ثؼهذ اص ًهشح ایهه مًههًع «مًههغ
هذَگلگشایی» خًدؽ سا تـشیح میکىذ .دلًص مؼتقذ اػو کٍ ثبس ویچٍ مًههؼی ههذ
دیبلکتیکی سا ثیبن میکىىذ.یکی اص دالیل ثشای هذدیبلکتیک ثًدن اوذیـٍ ویچٍ سا دس ایه
میداوذ کٍ دیبلکتیک ومیتًان مبَیو ویشي سا ثـىبػذ.دیبلکتیک ؿهتی خهذا ي اوؼهبن سا
پیـگًیی میکىذَ .مچىیه جبوـیىی اوؼبن ثٍ جبی خذا سا پیـگًیی میکىذ(.)Ibid,159
امب مبَیو ایه ؿتی محل ثحث اػو .دلًص ثش ایه ثبيس اػهو کهٍ تجبسؿىبػهی ویچهٍای
کًؿـی اػو دس ساػتبی فبئق مذن ثش ویُسیؼم مذسن کٍ دس ن دیبلکتیک مخشةتهشیه
ي موشتشیه ػىلش دس فسؼ ٍ َگل اػو .اي دس قؼمو  6یؼىی «ویچهٍ ي دیبلکتیهک» ثهٍ
سيؿىی سيیکشد هذدیبلکتیکی خًد سا ػیبن میػبصد .ویچٍ فسؼه ٍ دیهبلکتیکی َگهل سا
مبَیتبً کالمی ي مؼیحی ي ن سا گشفتبس وًػی ویُسیؼم مى ی ت ؼهیش مهیکىهذً .جهق وظهش
دلًص «اثشدمشد ویچٍ َیچ يجٍ اؿتشاکی ثب دیبلکتیکؼهیهَهبی َگسهی وهذاسد»(.)Ibid,163
َمچىیه اثشمشد ثُتشیه اوؼبن اػو صیشا اي اص خًدثیگبوگی ػذيل کهشد ،جهبیگضیه خهذا
ؿذٌ ي ك بت اؽ سا ثبصیبفتٍ اػو( .)Ibid,163دس قؼمو ثؼذی مبَیو اوؼهبن ثشتهش سا
ثب تًجٍ ثٍ ؿخلیو صستـو ویچٍ تحسیل ي تًكی میکىذ .ػپغ دلًص ثهب ًهشح ایهه
پشػؾ دس قبلت ثىذ ثؼذی ثحث سا ثٍ پیؾ میساوذ کٍ « یب اوؼبن راتبً ياکىؾگش اػهو »
ثٍ صػم يی وچٍ مقًم اوؼبن ي جُبن ايػو وًع خبكی اص ویشي ویؼو ثسکٍ «وحًٌای اص
كیشيست ي ؿذن ویشيَب ثٍ ًًس کسی» اػو( .)Ibid,167ویُسیؼم ي چگًوگی فبئق مذن
ثش ن پشػؾ ي مؼبلٍ اػو ثىذ  9دس پی تجییه ي تـشیح ن اػو .ویُسیؼمَهبی گزؿهتٍ
ثٍ حذکبفی ویُسیؼتی وجًدوذ چًن ویُسیؼم ياقؼی وٍ تىُب اسادٌ مؼًٌف ثٍ قهذست اػهو
ثسکٍ َمچىیه کی یتی اص اسادٌ مؼًٌف ثٍ قذست اػو( .)Ibid,172اگش ویُسیؼم مؼٌهًف
ثٍ و ی( )negationي ویؼتی اػو پغ ایجبة چٍ مؼىبیی( )affirmationداسدً .جهق وظهش
وًیؼىذٌ مؼىبی ایجبة سا ثبیذ دس تقبثل ثب مؼىبی دیبلکتیک داوؼو .ایجبة کهبسکشدی اص
يجًد ي ثًدن دمی اػو ي خًد دمی تبثؼی اص ایجبة اػو .امب ویچهٍ مؼهبوی مختس هی
ثشای ایجبة ثش میؿمبسد .ثٍ َش سيی ،دلًص ایجبة ویچٍای سا ههذدیبلکتیکی مهیداوهذ
چًن ایجبة ساػتیه دس پی حقیقو يجًد ویؼو .ثشای مثبل ،مىٌق َگل كهشفبً اوذیـهٍ
ي تلًس تًخبلی ي اوتضاػی اص يجًد اػو .يجًد دس مىٌق َگل صمبوی تأییذ میؿًد کٍ
ویؼتی سا و ی کىذ حبل وکٍ يجًد مت بيت اص ویؼتی ویؼو .ثىبثشایه ،ایجهبة یهب تأییهذ
ثبیذ و ی سا ویض دس ثشداؿتٍ ثبؿذ .ثىبثشایه ایجبة خًد يجًد اػو .ثٍ َمیه دلیهل ویچهٍ

نیچه روحالقدس فلسفه ژیل دلوز؛ نقدي بر کتاب 01...

دلًص وٍ خًد يجًد ثٍ تىُبیی سا تحسیل میکىذ ي وٍ خًد ویؼتی ثٍ تىُبیی سا ثسکٍ يجًد
ي ویؼتی ثیبن اوتضاػی ایجبة َؼتىذ( .)Ibid,186خالكٍ ایىکهٍ ایجهبة مهبَیتی ديگبوهٍ
داسد .دس خشیه ثىذ ایه کتبة دلًص ػؼی می کىذ دیًوًػیؼًع ي صستـو سا ثب م ُهًم
ایجبة ثٍ َمپیًوذ صوذ ي ایه کبس سا ثهب ًهشح م ُهًم ثبصگـهو اثهذی ()eternal return
اوجبم میدَذ .ثبصگـو اثذی ثبصگـو ثٍ و ی ي ویؼتی ویؼو ثسکٍ ثبصگـو ثٍ يجًد ي
ایجبة يجًد اػو .يی کتبة سا ثب وتیجٍگیشی  4ك حٍای ثٍ پبیبن مهیثهشد .اي مؼتقهذ
اػو کٍ فسؼ ٍ مذسن مسغمٍای اػو اص ت کش الُی مؼیحی ،دیبلکتیهک َگسهی ،ویُسیؼهم
ویچٍای ي پذیذاسؿىبػی (وًػی اػکًالػتیک یب ت کش مذسػی مؼبكهش) دس تىبػهتَهبی
متغیش ثٍ َم پیًوذ خًسدٌاوذ .امب اص وجب کٍ دؿمه اكسی اي دس ایه کتبة َگهل ي ت کهش
دیبلکتیکی ايػهو كهشاحتبً مهیوًیؼهذَ«:هیچ ملهبلحٍای ثهیه َگهل ي ویچهٍ ممکهه
ویؼو»( .)Ibid,195اگش دیبلکتیک ثش ػىلش تىبقن ي توبد تکیٍ داسد ثٍ َیچ يجٍ ومهی
تًاوذ تلًیش دسػتی اص ت بيت اسائٍ داسد ي اگش َم اسائٍ دَذ تلًیش مؼکًع ي ياسيوهٍ
اص ت بيت خًاَذ ثًد .ویچٍ دلًص دس مقبثل فسؼ ٍ َگل کبسی کٍ میکىذ ایهه اػهو کهٍ
فسؼ ٍ سا ثٍ گًوٍای َىش تجذیل میکىذ ي ن َىش ت ؼیش ي اسصؿیبثی اػو .مؼىهبی فسؼه ٍ
ویچٍ کثشت ،ؿذن ،ي ایجبة اػو ي ایجبة یگبوهٍ خلهسو اسادٌ مؼٌهًف ثهٍ قهذست
اػو(.)Ibid,198

.5وظم مىطقی اثر
ایه کتبة دس قبلت  5ثخؾ ثٍ تـشیح اوذیـٍ ویچٍ پشداختٍ اػو ي َش ثخؾ ثیه  12تهب
 16ػىًان فشػی تقؼیم ؿذٌ اػو .میتًان گ و کٍ َش ثخهؾ وؼهجو ثهٍ ثخهؾ قجسهی
جىجٍ تکمیسی داسد ي دس قؼمو وتیجٍگیشی وًیؼهىذٌ دیهذگبٌ ههذَگسی ویچهٍایاؽ سا
ثیبن میکىذ .امب ایه کتبة فبقذ مقذمٍ ي فبقذ صوذگی وبمٍ ویچٍ ثًدٌ ي لهزا خًاوىهذٌ ایهه
کتبة ثبیذ ثب ؿىبخو قجسی اص ویچٍ ي اوذیـٍ اي ثٍ ػشاؽ ایه اثش ثشيد چشا کٍ پیًػتٍ وقل
قًلَبی مختس ی اص کتبةَبی ویچٍ دس ایه اثش وقل میؿهًد.يقتهی کتهبة ثهذين مقذمهٍ
غبص میؿًد ي مؼتقیمبً ػشاؽ مجبحث اكسی میسيد ایه اوتظبس خًاوىذٌ ثش يسدٌ ومیؿًد
کٍ َذف اص پشداخته ثٍ ایه مجبحث چٍ ثًدٌ ي فشهیٍ وًیؼهىذٌ کهذام اػهو .امهب دلهًص
مٌبلجی سا دس قؼمو وتیجٍ ثیبن میکىذ کٍ میتًاوؼو ثٍ كًست م لل دس مقذمٍ کتبة
يسدٌ ؿًد ي چىیه وـذٌ اػو .امب ثب يجًد ایه ثشخی قؼموَبی ایه کتبة ثب ػىهًاوی
ؿشيع میؿًد کٍ دس مته ن قؼمو ن ػىًان چىذان تـشیح ومیؿًد ثسکٍ دس قؼمو-
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َبی ثؼذی ثبص می ؿًد .ثشای مثبل ؿمبسٌ  6دس ف ( 162ویچٍ ي دیبلکتیک) دس ثخهؾ-
َبی ثؼذی تـشیح می ؿًد ي اوتظبس خًاوىهذٌ چىهذان ثهش يسدٌ ومهیؿهًد .الجتهٍ ػهجک
وًؿتبسی دلًص چىذان سيؿه ي ؿ بف ویؼو ي لزا ومیتًان ثب یکجبس خًاوذن ایه کتهبة
مٌبلت ایه کتبة سا فُمیذ.


.6زبان کتاب

دس وقذ ي ثشسػی کتبةَبی فسؼ ی صثهبن ،قسهم ي ػهجک وًؿهتبسی اص مًل هٍَهبی مُهم
محؼًة میؿًد .دلًص دس کل کتبة کتبةَبی ویچهٍ سا ثهٍ كهًست اختلهبسی مهًسد
اػتىبد قشاس میدَذ ي لزا اسجبع اي مثل اسجبع  APAامشيصی ویؼو ي دلیل اؽ َم ایهه
اػو کٍ ایه سيؽ مشیکبیی دس دٍَ  1990ثبة ؿذ .امب ثًٌس کسی صثهبن کتهبة چىهذان
ػبدٌ ویؼو ي گبَی وقل قًل َبی مشثًى ثٍ ویچٍ چىبن کًتبٌ ثیبن ؿذٌاوذ کهٍ خًاوىهذٌ
اگش مته خًد کتبة َبی ویچٍ سا ثخًاوذ خًاَهذ داوؼهو کهٍ ایهه جمسهٍ دس پبػهخ ثهٍ
جمالت قجسی مؼىب پیذا می کىىذ .امب دس ػیه حبل کم ویؼو اسجبػبتی کٍ داخهل گیًمهٍ
رکش ؿذٌ يلی ثٍ مىجغ اؿبسٌ وـذٌ اػو .مثالً دس ك حٍ  98مذٌ اػو«:مؼیحیو ػقیهذٌ
جضمی اػو کٍ ثٍ ياػٌٍ اخال خًدؽ ثٍ تجبَی کـیذٌ ؿذٌ اػو»( )Ibid,98ي حتهی
دس ادامٍ وقل قًل دیگشی اص ویچٍ می يسد ثذين اسجبع .الجتٍ ن اسجبػبت ؿهمبسٌگهزاسی
ؿذٌ دس  5ثخؾ کتبة دس خش کتبة يسدٌ ؿذٌ يلهی َمهبوًٌس کهٍ گ تهٍ ؿهذ کبمهل
ویؼتىذ .امب گسچیه کشدن ایه جمالت تًػي دلًص ثٍ جُو سػیذن ثٍ اَذافی اػهو کهٍ
غبلجبً دس وتیجٍگیشی کتبة ثٍ ػىًان هذیو ثب وظبم َگسی رکش میؿًد .ثىبثشایه ،ؿبیذ ثهب
جشأت ثتًان گ و کٍ دؿمىی دلًص ثب َگل ثیؾ اص دؿمىی ویچٍ ثب َگل اػهو يلهی دس
وُبیو دلًص ویض دس فوبیی کم ي ثیؾ َگسی تى غ میکىذ.

.7اعتبار مىابع ي کفایت آوُا
الجتٍ مىبثغ مًسد اػت بدٌ دس ایه کتبة غبلجبً کتبةَبی ویچهٍ َؼهتىذ يلهی متأػه بوٍ ایهه
کتبة مثل ثؼیبسی اص کتبةَبی سای فسؼ ی امشيصی ثخؾ «مىبثغ» وذاسد ي حتی ثخهؾ
مشثًى ثٍ کتبةؿىبػی ویض وذاسد تب خًاوىذٌ ثب مـخلبت کتبةَبی مًسد اػتىبد دس ایهه
کتبة ؿىب ؿًد .دلًص دس ایه کتبة اص  19کتبة ویچٍ اػت بدٌ مهی کىهذ .امهب دس قؼهمو
یبدداؿو َبی خش کتبة ثٍ ثؼیبسی اص کتبة َبی فیسؼهًفبوی مثهل ؿهًپىُبيس ،کبوهو،
َگل ،کبوو ،اسػًٌ ي غیشٌ اؿبسٌ می کىذ يلی مـخلبت کبمل اثش سا ثیبن وکشدٌ اػهو.

نیچه روحالقدس فلسفه ژیل دلوز؛ نقدي بر کتاب 03...

ثشای ومًوٍ دس ف  203ثٍ کتبة  Ethics, III 2 Proofاػهپیىًصا اؿهبسٌ مهی کىهذ يوقهل
قًلی سا ثیبن میکىذ يلی مؼسًم ویؼو ایه کتبة تشجمٍ کیؼهو ي کهذام وبؿهش ي کهذام
وؼخٍ سا مًسد اػتىبد قشاس دادٌ اػو .ایه يهؼیو دس تمبم کتبة ثٍ دیذ امشيصی َب یک
وقق سيؽ ؿىبختی ي مىجغ ؿىبػی محؼًة میؿًد .الجتٍ دس دفبع اص دلًص ثبیهذ گ هو
کٍ ایه يهؼیو دس ن صمبن سای ثًدٌ ي خًد َبیذگش ي دیگشان ویض ثٍ َمیه ؿیًٌ ػمل
میکشدٌاوذ َمبوًٌس کٍ دسػىو مب ایشاویَب ویض َمیه سيیٍ ثب کمهی ت هبيت سایه ثهًدٌ
اػو.

.8دقت در استىادات ي ارجاعات ي رعایت اماوت
ایه کتبة دس اسجبع ثٍ گ تٍ َبی فیسؼًفبوی مثل ویچٍَ ،گل ،کبوو ،اػپیىًصا ي دیگهشان
ثٍ دي كًست ػمل کشدٌ اػو :یکی اسجبع دسين متىی ثب رکش ػالمو اختلبسی کتت ي
دیگشی اسجبع ثب ؿمبسٌ دس مته ي يسدن مٌبلت ي اػتىبدَبی ن ؿمبسٌ دس خهش کتهبة.
امب دس ایىکٍ دقیقبً ثٍ ن کتبة ي ك حٍ اسجبع دادٌ تقشیجبً ایهشادی دیهذٌ ومهی ؿهًد .امهب
چًن ػبل اوتـبس َیچ یک اص کتبةَبی اسجبع ؿذٌ تًػي وًیؼىذٌ مـخق ویؼو ومی
تًان قوبيت کشدٌ کٍ مٌبلت دقیقبً اص کذام چبح ثبس وقهل ؿهذٌاوهذ .چىبوکهٍ گزؿهو
سيؽ امشيص کٍ َمبن سيؽ اسجهبع دسين متىهی اػهو کهٍ دس ن اثتهذا وهبم خهبوًادگی
وًیؼىذٌ ،ػپغ ػبل چبح ي ثؼذ ؿمبسٌ ك حٍ (َمبن اسجهبع  )APAمثهل ( Deleuze,
 )1983:33ثیبن می ؿًد دس ایه کتبة يجًد وذاسد ي ایشادی َهم ثهش دلهًص ياسد ویؼهو
چًن دس دٍَ  60اسجبع  APAسای وجًد .وکتٍ دیگش ایه اػو مهًاسدی يجهًد داسد کهٍ
وًیؼىذٌ اسجبع دادٌ يلهی مىجهغ سا رکهش وکهشدٌ اػهو مثهل كه حٍ  59خهشیه جمسهٍ
پبساگشاف ايل کٍ وقل قًلی اص ػقشاى ثیبن میکىذ «:وچٍ ثشای تً کبلیکسًع مُهم اػهو
لزت اػو ...تً َش خًثی سا ثش حؼت لزت تؼشی میکىی»( )Ibid,59ایه وقل قهًل اص
مکبلمبت افالًًن اػو کٍ دلًص ثٍ ن اؿبسٌ وکشدٌ اػو .مـهبثٍ َمهیه امهش دس ف 89
ویض تکشاس ؿذٌ اػو.

.9يضعیت وقذ ي تحلیلَاي علمی اثر
ایه اثش ثیـتش ت ؼیش اوذیـٍَبی ویچٍ دس افق فکشی خًد دلًص قبثل فُم اػهو چهشا کهٍ
ت ؼیش َمًاسٌ ومیتًاوذ َمیـٍ ن چیضی ثبؿذ کٍ مثالً دس ایىجب ویچٍ گ تهٍ اػهو .ایهه
اثش ومی تًاوذ کتبة دسػی ثبؿهذ يلهی تحسیهل پؼبػهبختبسگشایبوٍ دلهًص اص فسؼه ٍ دلهًص
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َمضمبن َم وظبم َگسی سا ت ؼیش میکىذ ي َمضمبن سيیکهشد تهبصٌای اص تحسیهل سا ثهشای
خًاوىذٌ مؼشفی میکىذ .الجتٍ وًیؼىذٌ ثیًشفبوٍ ثب َگل ي کبوو ي حتی دلًص مًاجٍ ومی
ؿًد ي َمًاسٌ ثب کمی حت ي ثغن دیبلکتیک َگسی سا وقذ میکىهذ .ؿهبَذ ایهه مهذػب
ادػبی كشیح ي دس ػیه حبل جضمی ي تحکمبوهٍ دلهًص دس كه حٍ  197اػهو کهٍ مهی
وًیؼذَ«:یچ ملبلحٍای ثیه ویچٍ ي َگل ممکه ویؼو»( .)Ibid,197ثهٍ َهش حهبل ایهه
وًیؼىذٌ ثب رَىیو پؼبػبختبسگشایبوٍ تحسیسی اص َگل اسائٍ میدَذ کٍ اجهبصٌ ومهی دَهذ
ثشای خًاوىذٌ کٍ َگل سا غیش اص ن ویض تحسیل کىهذ ي ایهه جضمیهو دس تحسیهل دس کهل
کتبة حبکم اػو .حبل وکٍ م ؼشان صیبدی يجًد داسوذ کهٍ دس اوذیـهٍ َگهل ػىبكهش
پؼومذسویؼتی صیبدی یبفتٍاوذ 12ي َگل سا وٍ دس تقبثل ثب پؼومذسویؼهم ثسکهٍ دس کىهبس
پؼو مذسویؼم قشاس میدَىذ.

.11میسان وًآيري اثر ي امريزیه بًدن محتًاي آن
َمبوًٌس کٍ گ تٍ ؿذ ایه کتبة ايلیه ثبس دس ػهبل  1962ثهٍ صثهبن فشاوؼهٍ ي دس ػهبل
 1983ثٍ صثبن اوگسیؼی تشجمٍ ؿذٌ اػو ي لزا ومیتًاوذ مىبثغ ن ثٍ سيص ثبؿذ .اص دیگش
ػًَ ،گلگشایی فشاوؼًی دٍَ  60ي احیبی ویچٍ دس ن دٍَ امشيص امهشی وؼهجتبً مىؼهً
تسقی میؿًد .ثىبثشایه ،محتًای ن ومیتًاوذ امشيصیه ثبؿذ يلی مهیتًاوهذ الُهبم ثخهؾ
ت ؼیشی امشيصیه م ؼشاوی مثل سیچبسد سيستی ثبؿهذ .اگهش ایهه جمسهٍ فًکهً سا جهذی
ثگیشیم کٍ قشن یىذٌ یؼىی قشن  21میتًاوذ قشن دلًصی ثبؿذَ ،یچ ؿکی ثبقی ومیمبوهذ
کٍ اص ایه مىظش اوذیـٍ دلًص َىًص صوذٌ اػو یب ثُتش ثگهًیم ،دلهًص فیسؼهًفی اػهو کهٍ
ثشای مبوذن مذٌ اػو.

.11میسان سازياري محتًا با مباوی ي پیشفرضَاي مقبًل اثر
اثش حبهش ثٍ لحبٍ محتًایی ثب مجبوی کثشتگشایبوٍ ي پؼبػبختبسگشایبوٍ دلًص اوٌجهب داسد
يلی ثٍ وظش میسػذ کهٍ دلهًص دس قؼهمو وتیجهٍگیهشی مًههؼی ؿهجٍَگسهی دس ثشاثهش
هذَگلگشایی ویچٍای خًدؽ دس ثخؾَبی پىجگبوٍ کتبة اتخبر مهیکىهذ .چىبوکهٍ دس
ػٌش ػًم ثخؾ وتیجٍ كشاحتبً مؼىًیوگشایی مؼیحی ،دیبلکتیک َگسی ،پذیذاسؿىبػهی
ي ت کش ویچٍای سا تب حذيدی ثبَم قبثل تشکیت میداوذ( .)Ibid,195الجتٍ َؼتىذ م ؼشاوی
کٍ مؼتقذوذ دلًص َىًص دس صمیه دیبلکتیک َگسی قشاس داسد ي ثشخالف ادػهبی پشكهذای
پؼبختبسگشایبوٍ اؽ اص ن صمیه خبسا وـذٌ اػو .13ثىهبثشایه ،وًیؼهىذٌ اثهش َشچىهذ دس

نیچه روحالقدس فلسفه ژیل دلوز؛ نقدي بر کتاب 96...

اثتذای مته مؼبلٍ ت بيت ي دیبلکتیک ت بيت سا دس ثشاثش دیبلکتیک يحذت ي ایه َمبوی
َگسی قشاس میدَذ ي ویچٍ سا ثٍ کمهک مهیًسجهذ يلهی دس پبیهبن ایهه پیـه شم سا تهب
حذيدی تؼذیل میکىذ ي ثٍ َگلگشایی خبف خًدؽ میگشایذ.

.12میسان اوطباق عىًان ي محتًا
اص ػىًان اثش اوتظبس میسيد کٍ ثٍ َمهبن اوهذاصٌ کهٍ اكهٌالحبت ي وظشیهٍَهبی ویچهٍ سا
تـشیح میکىذ ثٍ َمبن اوذاصٌ ویض مؼىبی فسؼ ٍ سا کٍ ياطٌ ديم دس ػىًان اثش اػو تجیهیه
ومبیذ .گًیی وًیؼىذٌ اثش ویچٍ ي فسؼ ٍ سا یکی گشفتٍ ي ثب وگبَی اجمهبلی ثهٍ فُشػهو
کتبة چیضی ثٍ وبم فسؼ ٍ ي مؼبوی ن سا ومیثیىیم .ثٍ َمیه دلیل اگش ػىًان اثهش «تفسـ٘ز
اًذٗشًِ٘چِ» میثًد ؿبیذ ایه اوتظبس ثش يسدٌ میؿذ .لزا اگش ثهٍ فُشػهو مٌبلهت وگهبٌ
کىیم َمگی تب حذ صیبدی َمبن اكٌالحبتیاوذ کٍ ویچٍ دس کتبةَبیی ثٍ کبس ثشدٌ اػهو
مثل اثشمشد ،تشاطدی ،تجبسؿىبػی ،اسادٌ مؼًٌف ثٍ قذست ،ویشي ،ثبصگـو اثهذی ،يجهذان
ثذ ،کیه تًصی ي غیشٌ .

.13میسان دقت در کاربرد اصطالحات تخصصی
ایه کتبة ممسً اػو اص اكٌالحبت فىی ویچٍ ای کٍ َش کذام مهی تًاوهذ مًههًع یهک
مقبلٍ ثبؿذ .الجتٍ اص وجب کٍ ایه کتبة تشجمٍ ای اص کتبة ویچٍ ي فسؼ ٍ  1962دلهًص ثهٍ
صثبن فشاوؼٍ اػو ،متأػ بوٍ متشجم اوگسیؼی کتبة مؼبدل َبی فشاوؼًی اكهٌالحبت سا
صیش ك حٍ ویبيسدٌ اػو .الجتٍ ثٍ اقتوبی مته ي مٌست مؼبدلَبی فشاوؼًی سا گهبَی دس
داخل مته يسدٌ اػو مثالً دس ك حٍ  50خشیه ػٌش( .)Ibid,50ثٌهًس کسهی وًیؼهىذٌ
کتبة دس کبسثشد اكٌالحبت فىی دقو الصم سا اوجبم می دَذ .دس قؼمو یبدداؿوَهبی
خش کتبة دس ثشخی ؿمبسٌَب یبدداؿوَبیی متشجم ( 7مًسد)اهبفٍ ؿذٌاوذ تب اكهٌالح
یب ػجبست یب وقل قًل ثیـتش سيؿه ؿًد.

.14ویازَاي جامعٍ ي کتاب حاضر
اص وجب کٍ دس جبمؼٍ مب ت ؼیشَبی مختس ی چٍ ثٍ كًست تألی ی چٍ ثٍ كًست تشجمٍ-
ای مًجًد اػو ،امب ایه ت ؼیشَب غبلجبً ت ؼیشَبی فیسؼًف ثضسگ قشن ثیؼتم یهب ثیؼهو
یکم ویؼتىذ ي لزا ت ؼیش فیسؼًف ثضسگی مثل طیل دلًص ایه حُؼه سا داسد خًاوىذٌ کتبة
ثب یک ت ؼیش فسؼ ی يیظٌ (ت ؼیش پؼو مذسویؼتی) ؿىب ؿًد .دس ایشان ت ؼیشَبی پؼو
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مذسویؼتی اص ویچٍ کمتش مٌشح ؿذٌ اػو ي لزا ایه کتبة ثُتشیه ت ؼیش پؼومذسویؼهتی
اص ویچٍ دس کـًس مب محؼًة میؿًد .اص دیگش ،ػً چًن فسؼه ٍَهبی پؼهو مهذسن دس
کـًس مب حذيد  10یب  15ػبلی اػو کهٍ دس ثهیه اػهبتیذ ي سيؿهى کشان ي داوـهجًیبن
ػالقمىذ ثٍ فسؼ ٍ پؼو مذسن جب ثبص کشدٌاوذ ،لزا ت ؼهیش دلهًص اص فسؼه ٍ ویچهٍ مضیهو
دیگشی داسد ي ن ایه اػو کٍ میتًاوذ ت ؼیشی مشجغ ؿىبختٍ ؿًد چشا کهٍ ویچهٍ دس
اوذیـٍ دلًص دس کىبس اػپیىًصا ي ثشگؼًن ،وقؾ مُمی سا ای ب می کىذ.

.15وتیجٍگیري
ثب تًجٍ ثٍ وچٍ گ تٍ ؿذ کتبة ً٘چٍِفلسـفِ مشحسهٍ مُمهی دس ت کهش فسؼه ی دلهًص
محؼًة میؿًد .دلیسؾ ایه اػو کٍ َم پبػخی ویچٍای دس ثشاثهش و هًر قهًی َگهل-
گشایی کًطيی صمبوٍ خًدؽ تسقی میؿًد ي َم ایىکٍ ثؼهیبسی اص موهبمیه اكهسی ثهبس
ثؼذیاؽ ايلیه ثبس دس ایه کتبة سیـٍ میدياوىذ .ثٍ ػخه دیگش ،کتبةَبی ثؼذی اي ثهٍ
وحًی مؼتقیم ي غیشمؼتقیم ت ؼیش محتًای ایهه کتهبة َؼهتىذ .ثهٍ وظهش دلهًص ویچهٍ ي
اوذیـٍ اي پبػخی ثٍ ت کش کبوتی ي ثٍ يیظٌ َگسی اػو کٍ تلًیشگش مؼبئل ثىیبدی ت کش
مذسن َؼتىذ .دلًص فسؼ ٍ ویشيمحًس ویچٍای سا دس ثشاثش فسؼه ٍ دیهبلکتیکی «و هی و هی»
َگسی کٍ وبفی ت بيت ي کثشت ي خًد صوذگی اػو تشجیح میدَذ.
ثىبثشایه ایه کتبة فبسؽ اص مؼبیجی کٍ دس الثٍ الی ػًٌس ایه مقبلهٍ اؿهبسٌ ؿهذ ،دس ثهیه
ت ؼیشَبی پؼو مذسویؼتی اص ویچٍ ثُتشیه ت ؼیش محؼًة می ؿًد چهشا کهٍ وًیؼهىذٌ
کتبة ثٍ ػىو پؼو مذسن تؼسق داسد ي تمبمی پؼو مذسویؼو ثٍ وحًی اوذیـهٍ خهًد
سا يامذاس ویچٍ َؼتىذ .اص دیگش ػً ،ثب خًاوذن ایه کتبة وکتٍ دیگشی سا یبد میگیشیم ي
ن ایه اػو کٍ َشچىذ ویچٍ پذس ثضسگ پؼومذسویؼوَبػو يلی ت کهش دیهبلکتیکی ي
تبسیخگشای َگل مذسن کمبکبن سيی ػهش پؼهو مذسویؼهوَهبیی مثهل دلهًص ،دسیهذا ي
سيستی ویض ػبیٍ افکىذٌ اػو .ثىبثشایه ،پیبم ایه کتبة َم دػهًت ثهٍ ویچهٍ اػهو ثهبسد
َگل ي َم دػًت ثٍ َگل اػو ثب َگسیػبصی اكٌالحبت ویچٍ مثل دیبلکتیک ت بيت
ویچٍای .اص ایىشي اجبصٌ دَیذ مٌست سا ثب ایه جمسٍ کهٍ ساقهم ػهًٌس اص محتهًای کتهبة
اػتىجبى ومًدٌ ثٍ پبیبن ثجشیم کٍ دلًص ثٍ َمبن اوذاصٌ کٍ ویچٍای اػو ثٍ َمبن اوذاصٌ ویض
َگسی اػو يقتی ویچٍ ثٍ ػىًان ػىتض اػپیىًصا (تض) ي ثشگؼًن ( وتیتض) مٌشح میؿًد.
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پیوًشت
 .1تبد می (()Todd Mayمتًلذ  1955دس ویًیًسس) اػتبد فسؼ ٍ دس کسمؼًن مشیکبػهو کهٍ دسثهبسٌ
وبسؿیؼم پؼبػبختبسگشایی ي ثًٌس کسی فسؼ ٍ ػیبػهی پهظيَؾ ي تحقیهق مهیکىهذ .اي دسثهبسٌ
فسؼ ٍ طیل دلًص ي میـل فًکً کتبةَبی مقبالتی داسد کٍ دس مذی ثش طیل دلهًص ()2005یکهی اص
وُبػو.
 .2ثشای مٌبلؼٍ ثیـتش سجًع ؿًد ثٍ کتبة صیش:
Heidegger,Martin (2003) The End of PhilosophyTranslated by Joan (Stambaugh
)University of Chicago Press

 .3ثٍ وظش مبستیه َبیذگش دس تحسیل اسادٌ مؼًٌف ثٍ قذست میتًان اص م ًُم یًوبوی تحقهق ي کمهبل
( )entelechyػًد جؼو .دس صثهبن یًوهبوی اوتسخیهب ( )entelechiaػجهبست اػهو اص حشکهو ثهٍ
جبوت کمبل اص ًشیق کىؾ ي فؼبلیو ( .)ergonثشای مٌبلؼٍ ثیـتش ثٍ کتبة صیش مشاجؼٍ کىیذ:
همیشان ،محمذ ( )1386ویچٍ پغ اص َیذگش ،دسیذا ي ديلًص ،تُشان :وـش َشمغ
 .4فًکً ثب الُبم اص تجبسؿىبػی ویچٍ میخًاػو ثب سيؽ تجبسؿىبػی دػو ثٍ ػبختبسؿکىی اسصؿهُبی
ي وُبدیَبی جبمؼٍ مذسن ثضوذ .امب ایه جبمؼٍ مذسن ثٍ تؼجیشی َمبن تبسیخ ػلش حبههش اػهو.
امب ثیه تجبسؿىبػی فًکً ي تجبسؿىبػی ویچٍ ت بيتَبیی ویض يجًد داسد کٍ گشی گبتیىهگ ( Gary
 )Guttingدس کتبة صیش ثٍ نَب اؿبسٌ میکىذ:
)Gutting, Gary (2005)Foucault : a very short introduction(Oxford University Press

 .5دسثبسٌ اػپیىًصا ي ثشگؼًن کتبةَبی صیش سا وًؿتٍ اػو:
Deleuze, Gilles. Bergsonism, tr. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. New
York: Zone Books, 1988 (first published 1966).
Deleuze, Gilles. Expressionism in Philosophy: Spinoza, tr. Martin Joughin. New
)York: Zone Press, 1990 (first published 1968
Deleuze, Gilles.Spinoza: Practical Philosophy, translated by Robert Hurley. City
Lights Books, San Francisco, 1988.

 .6سيستی دس کتبثُبیؾ ثؼیبسی اص مًصٌَبی ویچٍ سا مٌشح ي اسصیبثی میکىذ ي دس مًسد اخهال ویهض
ن سا مقبثل اخال ػىتی ي کبوتی قشاس میدَذ ي جبوت اخال ویچٍای ي لًیىبػهی سا مهیگیهشد.
ثشای مٌبلؼٍ ثیـتش ثٍ مقبلٍ صیش مشاجؼٍ کىیذ:

Asghari, Muhammad (2015)”Is Richard Rorty a moral philosopher?”Journal of
Philosophical Investigations of University of Tabriz, No, 17, 2015, pp.
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 .7الکؼبوذس کًطٌ پش ياصٌتشیه م ؼش فشاوؼًی َگل اػو .ت ؼیش کًطيٌ مجتىی ثش م ُهًم «وجهشد
ثش ػش ثٍسػمیوؿىبػی» یب ( recognitionثهٍ لمهبوی )Anerkennenدس پذیذاسؿىبػهی سيح
َگههل ثههب تکیههٍ ثههش دیبلکتیههک خههذایگبوی ي ثىههذگی اػههو .اي تحههو تههأثیش مبسکؼیؼههم ي
اگضیؼتبوؼیبلیؼم خًاوـی خـًووثبس اص َگل اسائٍ میدَذ ي وظشیٍ پبیهبن تهبسیخ اي ايا
ایه خًاوؾ اػو .اي م ًُم میل ( )desireاوؼبوی دس مقهبم میهل ثهٍ سػهمیوؿىبػهی سا دس
قبلت دیبلکتیک خذایگبن ي ثىذٌ(یب خًاجٍ ي ثهشدٌ) دس کتهبة دس مهذی ثهش خهًاوؾ َگهل
تـشیح میکىذ .لزا ت ؼیشَبی دلًص ،دسیذا ،مشلًپًوتی ،لکبن ي ػبستش اص م ًُم ثهٍسػهمیو-
ؿىبػههی دس دیبلکتیههک خههذایگبوی ي ثىههذگی مجتىههی ثههش اوذیـههٍَههبی اگضیؼتبوؼیبلیؼههتی ي
پؼبػبختبسگشایبوٍ اص ایه وظشیٍ َگسی دس ت ؼیش کًطيی َؼتىذ .س.س:
Kojeve, Alexandre (1980) Introduction to the Reading of Hegel (Cornell University
)Press

َمچىیه ثٍ مقبلٍ صیش مشاجؼٍ کىیذ:
ػی ی ،مجتجی ي مـکبت ،محمذ (« )1393ثشسػی تأثیشپزیشی مبسکغ دسم ًُم کهبساص اسثهبة ي
ثىذٌی َگل» مجسٍ پظيَؾَبی فسؼ ی داوـهگبٌ تجشیهض ديسٌ  ،8ؿهمبسٌ  ،15پبییضيصمؼهتبن

 ،1393ك حٍ 75-59
8.French Ministry of Culture and Communication

 .9مقبلٍ سيؿىگش سيف دس کتبة صیش میتًاوذ ت ؼیش ػًدمىذی اص ویچٍ دلًص سا ثهشای خًاوىهذٌ اسائهٍ
دَذ:
Woodward, Ashley (edi)(2011)Interpreting Nietzsche : reception and influence
)(Continuum International Publishing Group

 .10مـخلبت کتبة دلًص ي پشاگمبتیؼم ثٍ ؿشح صیش اػو:
Sean Bowden, Simone and Paul Patton(Edited by) (2015) Deleuze and pragmatism
)(Routledge: Taylor & Francis

 .11ػبختبسؿکىی دسیذا ثهٍ دوجهبل وقهذ ػهبختبسَب ي وظهبمَهبی فکهشی مجتىهی ثهش م ُهًم حوهًس
(َ )presenceؼتىذ ي دسیذا میکًؿذ ایه ػىگ صیشیه وظبمَب کٍ َمهًاسٌ حهی حبههشوذ ي اص
ثیه ومیسيوذ مثل جًَش ،سيح ،رات ي اگً سا ػبخو صدایی کىذ.
 .12مثل کتبة اػت بن َیکغ:
Stephen R. C. Hicks. (2004)Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from
))Rousseau to Foucault: A Discussion ((Tempe, AZ: Scholarly Publishing, Inc., 2004

 .13داویل اػمیو دس مقبلٍ خًدؽ می وًیؼذ«:اوذیـٍ دلهًص یقیىهبً اوذیـهٍای ههذدیبلکتیکی ویؼهو
صیشا يی ؿکبسا خًد سا دسين ػىو ًًالوی مذت اوذیـٍ دیبلکتیکی جبی میدَذ» .س.س:
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