
 

 

  

 
 

 

 

 ینیو بال یانتقاد
 ینیو کارکردِ بال هاهیحاش یِگرآزمون

  
 

 نیَرگن سووَاَ
 ترجمة وحید ایرانی

 

 به هنر: است ینیبال منظر دو از نقد. میکن ورود هنر ینیبال کارکرد به تا دهدیم رخصت ما به iیگرآزمون
 یهنر اثر ۀدربار یگفتار نقد، کی کهیحال در شود،یم بدل یاتیح مواضع از ینیبال یگرآزمون کی
 و آداب یِابیارز یبرا یهنر دِیتول هر. دهدیم صیتشخ را اشسرعت و یسرزندگ که دیآیم شماربه

 روهاین یِتافتهم از کردارشناسانه یخوانش یواسطهبه و شود؛یم ریدرگ نقد از یاچهین فیتعر نیا با رسوم
 یهازهیانگ به هرگز و بردیم شیپ را روهاین خوانشِ از نوع نیا یاچهین یِ شناسعالمت. شودیم کامل
 .ابدییم ارتقا[ هااحساس/اثر ای] iiهاهیماحال کِیزیف به بلکه ابد،یینم لیتقل افراد یهاسرگذشت یِشخص

ای از برداریعنوانِ خوانشی یا نقشه، بسی دور از اینکه به قضاوتِ امر فردی بنشیند، صرفاً بهiiiتشخیص
سازد(، شناسی نسبت دارد )و سنخی از زندگی را عیان میکند. تشخیص با سنخهای آن عمل میمایهحال

مشخّصی از زندگی که در کند )نقدِ ارزشیِ سنخِ شناسی را به اُبژۀ نقدِ تبارشناسانه تبدیل میو عالمت
را  هنر قِیخالق و توف یِنوآورشناسی است که لفاف ]عالمت[ است، از دیدگاهِ نیروها(. همین عالمت
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مربوط به بررسیِ بالینی است. اما  گرایی موضوعیکند. مثالً در مورد پروست، توصیفِ همجنسمحقق می
گیرد که از خوانشی کردارشناسانه سرچشمه میسبب آناین موضعِ بالینی از بدو امر انتقادی است، دقیقاً به

شود، به این خاطر است که از شناسی نابغه بدل میکه توصیفی است و نه هنجاری. اگر پروست به عالمت
ها را نشان دهد. این مایهماندگارِ حالدهد سطحِ درونکند، و ترجیح میسطحِ متعالِ قضاوت حذر می

امر بالینی  انتقادیِو سطحِ متعالِ قضاوت، در احرازِ فضیلِت  نیروها ندگارِ نسبتِ ماتفاوت میان سطحِ درون
 بلکه باشد، شده قصد ینقد ای اعتراض ابتدا از که ستین معنا نیا به یانتقاد قت،یحق در. کننده استتعیین
 مطالعة یشناسهیماحال هست؛ هم ivیشناسهیماحال ینوع مستلزم ینیبال امر. ستینیبال[ یمعنا به]

 .است یهنر اثر هر یمشخصه که است یریاثرپذ و یاثرگذار یهاتوان

پزشکانه کاوانه و روانشناسیِ طبِّ روانمعنای فوکوییِ یک معرفترا به« بالینی»در وهلة دوم، دلوز 
 به خاص طوربه 196۵ تا 1960 سال از فوکو است، دلوز یبرا ممتاز یمرجع اتیادب که یحال درفهمد. می
 را آن و فهمد،یم عقل یحدّومرزها در کردنشیآزما مثابهبه را تیخالق و شودیم مندعالقه یادب تِیخالق
 رییپ ل،یدال نیهم به 1.زندیم وندیپ یپزشک نکِ یکل یِشناسمعرفت و جنون خِیتار دربارۀ خود کارِ به
 که ورزدیم دیتاک قتیحق نیا تیاهم بر و دهدیم نشان فوکو نزدِ را اتیادب تِیاهم یدرستبه vیمَشر
 در است هاهیحاش کشف بر مشتمل که جاآن تا کندیم روشن را ما دانش و کردارها خِیتار کامالً اتیادب
 دانش، طرد، از «گرید ییهاتجربه» که است «یادب تجربة» یالگو قِ یطر از. است یاهیحاش خود که یحال
این توصیف از نقشِ سیاسی و بالینی ادبیات برای دلوز نیز  2.شوند دهیشیاند توانندیم تهیسکسوال و هیتنب

، از زمانِ انتشار viریمون روسلاش، شوقی برای کتاب-و-ستاید و شورمعنادار است، کسی که فوکو را می
 ترشوقی که دلوز هرگز از دست نداد. خودِ او دو سال پیش-و-دهد، شورنشان می 1963آن در سال 

های مازوخ منتشر کرد که کار اولش را در باب ارتباط میان ادبیات و حاشیه-ای دربارۀ زاخرمقاله
این عالقه به امر نرمال و  3کاوی بود.پزشکی و روانشناختی شکل داد، که شامل نقدی هم بر روانروان

کرانی میانِ جنون و خالقیت از  گیرد، و تمایل به مرزِامر بیمارگون در هر دوی آنها از کانگیـلِم نشئت می
گیرد. سهمِ کانگیـلِم اینجا محوری ، بالنشو، و نیز نیچه، هُلدرلین و آرتو سرچشمه میکُلِژ دو سوسیولوژی

اندازی شود را از چشمچه نرمال و بیمارگون انگاشته میو اساسی است، زیرا او نسبیّتِ مقوالتِ آن
کند، و نیز تمایزی پویا را سالمتی را از دیدگاهِ بیماری تحلیل میاندازی که دهد؛ چشمای نشان مینیچه
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ای هنجاری و تحقیرآمیز است که حاکی از کند. نابهنجار واژهطرح می viiiهنجاریو بی viiمیانِ نابهنجاری
کند. امّا، چه خالفِ هنجار است را مشخص میاست و آن« نرمال»ارجاع به ارزشِ چیزی است که 

پراکندگی/ناجوری و »به یونانی، در مقابلِ یگانگی و یکدستی، معنیِ  anomaliaهنجار، از ریشة بی
قاعدگی نیست، بلکه صرفاً نظمی و بیای توصیفی است که متضمنِ ایدۀ بیاژهدهد، و ومی« زمختی
از هنجار یا  عنوانِ یک کژرَویبه امر نابهنجاردر نهایت،  4داللت دارد.« و خالف عرف عجیب»چیزی به

 هنجارییبکه (، حال آناکثریتشود )ای معین قلمداد میمنزلة قاعدهبه ixیافتهای جسممعیار، یا از قاعده
اش از هنجار کند که با دگرسانیفرد اشاره می، تفاوت و موردی منحصربهxهنجار( فقط به دگرسانی)بی

 (.اقلیتجدا شده است )

ست یا با چه خارجِ قاعده ا، یک صفت التین بدون هیچ اسمی، آن (a-normal) نرمال-نا«: نابهنجار»
صفتش  ، اسمی یونانی که(an-omalie)« هنجار-بی» کهکند، در حالیقاعده سازگار نیست را وصف می

مثابة به جار فقطکند. نابهنرا از دست داده، به امر نامتقارن، مبهم، زمخت و به نقطة قلمروزُدایی اشاره می
 هنجار یک وضعیت یااما بی –خواه خاص باشند، خواه عام  –تواند تعریف شود ها میتابعی از ویژگی

 ۵گانگی است.ها در نسبت با یک بسای از وضعیتمجموعه

 توانندیم یشیپرروان و یماریبهنجار است. طرزی عادی بینابهنجار نیست؛ بلکه به بنابراین، کژرَوی
 موردِ  در یاتازه دگاهِید و کنندیم یتخط هنجار از چون شوند، ظاهر نشیآفر یبرا یاسرچشمه مثابهبه

 دیپد ژانرش دربارۀ یاتازه دگاهِید کژرو یِهنر اثرِ کی کههمچنان کنند،یم ارائه یبهنجار و یسالمت
 و فوکو که است دلوز دییتأ موردِ اندازه همانبه درست یهنر اثر از یاچهین یِضمن یِمعنا نیا. آوردیم

 چهچنان 6.راندیم شیپ سرحداتش تا را زبان شانیافراط دگاهید رایز نشگرندیآفر مازوخ و آرتو: لمیکانگ
 مازاد بر یپرتوافکن اتیادب کارکردِ م،یشاهد بالنشو خودِ کارِ در و روسل، و بالنشو از فوکو یهالیتحل در
 قبولِ  با دلوز. برندیم کاربه تهیسکسوال یمحدودشده یتجربه قالب در را اتیادب مازوخ و ساد. است زبان
 یامقدمه» عنوان تحت فوکو، مقالة به صراحتاً ،قساوت و یسرد: سمیمازوخ کتابِ  در ساد از یباتا لِیتحل
 ق،یدق انیببه اما م،یانکرده آزاد را تهیسکسوال ما»: سدینویم فوکو: دهدیم ارجاع 1963 سالبه ،«یتخط بر
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 فقط آنچه با ته،یسکسوال حدِّ نیا: مانزبان حدِّ به ،]...[ مانیآگاه حدِّ به: میارسانده شحدّ به را آن
 .«کشدیم سکوت یهاماسه بر ایدر زِیر یهاحباب از یخط شودیم حاصل گفتار در یسختبه

 او. راندیم شیپ زبان یِنادستور حدِّ تا را زبان آرتو نزدِ یشیپرروان لیتحل بعد، سال چند حال نیا با
 اجتناب کردن یتخط به حدّ لِیپتانس محدودکردنِ از نیهمچن و گذارد،ینم تهیسکسوال یرو را حد گرید
 یاهیحاش چهآن فِیتعر اما کند،یم اعطا را هاهیحاش یجستجو توانِ هنر به همچنان زین دلوز. ورزدیم

 یروان و یحسّان امر بلکه ست،ین سکسوال امر گرید است یاهیحاش چهآن: کندیم رییتغ او یبرا است
 خود در را یوانگید ای شود وانهید دیبا دنیآفر یبرا هنرمند که میریبگ جهینت دیبا ایآ ن،یبنابرا. است

 پروست، ییِگراجنسهم ،یکلوسفسک انحرافِ در که یروان یِآنوم دارِدامنه و دیشد مداخلة دهد؟ پرورش
 اتِ یح درباب پژوهش قِیطر از مسئله نیا به است، مشهود آرتو یِشیپرروان و یزوفرنیاسک ژهیوبه و

همراهِ یک نظریة دگرسانی، به .دهدیم پاسخ شانیخارج یهاهیحاش و مرزها اندازِچشم از هنجارها
دارد تا فرهنگ و زندگی را پیوند زند. در این اثناء، توجهِ دلوز و اقلیت، فلسفة هنر را وامی xiنشانیحاشیه

شود. دور می تطابق دارد،« هنجاربی»و « نابهنجار»به دگرسانی کامالً از بندِ شاکلة تخطی، که با تمایزِ میان 
گرانة قواعد گذاردنِ کارکردِ تنظیمآزمونبه»مستلزمِ « تجربة قواعد»وضوح و دقت بیان کرد که کانگیلم به

از قاعده نیست، بلکه مستلزمِ کارکردی است که  آنومی مستلزمِ تخطی 7«.نشدگی استدر موقعیتِ تنظیم
ها ارجاع ، که دلوز و کانگیلم به آنxiiهیلر-ی سنقاعده است. این نکته در آثار ژافربی "طرزی عادیبه"
دهند که او مطالعة تراتولوژی ]شناسایی دهند، تشریح شده است. آنها به این دلیل به او ارجاع میمی
ای ایجابی بنیان نهاده است، و به این طریق نشان داده که عنوانِ دگرسانیالخلقه[ را، بههای ناقصجنین

کند: امر هیوالوش فقط یک دگرسانیِ غیرعادی است که ماندگار تغییر میای درونشیوههنجار همواره به
 تر است.توجههای دیگر جالباز همه دگرسانی

 “اثرِ مازوخیستی”مازوخ و -زاخر
 است یزندگ یدرون یِهاشدت دنِیکاو هنر هدفِ: دارد اشاره یزندگ با هنر مجاورت به یشناسعالمت

 را یزندگ هنجارِیب یهایدگیچیپ هنر درعوض شود، غرق ای گرفتار یاتیاخالق ینگرش درونِ آنکهیب
 و یروان یِبهنجار مرزِ  بر نوشتن که معناست نیا در. کندیم محسوس را هاآن و آوردیم فراچنگ
 به قائل یهنر نشِیآفر یبرا او که است مندعالقه یاهیحاش یهاچهره به لیدل بدان دلوز. تازدیم یاجتماع
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 کی درمقامِ نه را مازوخ-زاخر او. است زیمتما و روشن درنگیب اشموضع و است، ینیبال یعملکرد
 صادق کیآنوم نشگرانیآفر همة درخصوصِ نکته نیا و کند،یم یمعرف سندهینو کی درمقامِ بل منحرف،
  ِیادب کِیتکن رمان، هنر در اشیآوردهادست ردیگ قرار توجه موردِ  مازوخ کارِ در دیبا چهآن». بود خواهد
 قادر را او که است سندهینو کی درمقامِ مازوخ-زاخر منزلتِ : رودیم فراتر یحت دلوز 8.«هستند او،
 یسرزندگ یِاچهین یِ معنابه دلوز را آن که کند، “ابداع” و دهد صیتشخ را روهاین از یتافتهم سازدیم
 رقابت در که کند،یم فایا انسان روانِ یافشا در ینقش ،یجابیا یاتجربه منزلةبه نوشتن،. کندیم لیتأو
 یِ شناسیماریب تا کند هیتک آن به تا دهدیم مجال فلسفه به و است، آن یِپزشک یِشناسسبب با میمستق
 93 تا 1961 سالِ از مازوخ-زاخر به افتهیاختصاص یهانوشته. کند رد را یکاوروان ةینظر و یپزشکروان
 زمان ینیبال یِروین یِ انتقاد یِشناسعالمت عنوانِبه هنر ةیاول کارکردِ نیا از که آورندیم فراهم را یخوانش
 .کندیم نییتع درمان و اتیادب رابطة درونِ را دلوز موضعِ و شود،یم جهینت

 نینخست که یپزشکروان ،xiiiنگیاب-کِرَفت نه و است «یستیمازوخ اثرِ» نِیراست مبدعِ مازوخ-زاخر
 یِ اثرها مازوخ-زاخر 9.سازدیم را “سمیمازوخ” واژۀ نو و دهدیم دستبه آن از را ینیبال فِیتوص

 منحرف کی که خاطر بدان نه کاود،یم است سینورُمان کی کهآن سبببه تنها را سمیمازوخ وِیسوبژکت
 یِ ریکارگبه با اتیادب واقع، در. ستین یواقع انحرافِ کی از یلیتخ ای یفرع یگزارش اتیادب. است
 که است بودنسندهینو جةینت در. کندیم کمک تهیسکسوال یکلّ یِنیبال رِیتصو جادیا به خود یابزارها
 و مواضع کاود،یم را هاییایپو یعنی ؛“زندیم ابداع به دست” یشناختباستان یمعنابه مازوخ-زاخر
 فیتعر نیا با. ماندندیم یباق[ ریناپذدرک ای] نامحسوس او دخالتِ بدون که کندیم آشکار را ییهانسبت
 تا که یکس کند؛یم بدل تمدن پزشکِ به را هنرمند یاچهین اندازِچشم نیا. است شناسعالمت کی هنرمند
 هنرمند که کندیم دیتأک تیواقع نیا تیاهم بر دلوز اغلب و رود،یم شیپ مؤثر یِاتیح یروهاین صِیتشخ
 ای یشناسنشانه پزشک، مقامِ در هنرمند 10.کندیم فیتوص که ییهاعالمت متحملِ مارِیب نه است، پزشک
 دستِ  به آنکهیب پزشک، کی از بهتر یحت هنرمند. بنددیم کاربه را هانشانه ماهرانة فهمِ و یانضمام مطالعة

دلوز سه  .بماند برجا پا یواقع یروهاین نِیزم در تواندیم شود، یخنث ای حذف یاجتماع یساختارها
ها؛ وجوی نشانهشناسی یا جستدهد: عالمتفعالیتِ متفاوت را در پزشکی از یکدیگر تمیز می

 کی را هنرمند دلوز اگروجوی درمان. ها، و سرانجام، معالجه یا جستوجوی علتشناسی یا جستسبب
 با یشناسسبب نِیزم در که لیدل بدان نه و است شفابخش اتیادب که است لیدل بدان نه داند،یم پزشک
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. سدینوینم یانتزاع یهاعلت یِوجوجست ای خود،[ افتنِیشفا ای] امیالت یبرا یکس. کندیم رقابت علم
 هاعلت. کرد یشناسسبب نیگزیجا دیبایم را یانشانه نظامِ: گذاردیم صحّه هاعلت از یرواق نقدِ بر دلوز
 شودیم مجزا دشدهیتول یاثر. پوشانندیم را موجود یروهاین یِواقع یندهایفرآ که هستند یانتزاع ییهانام
 از و هستند xivاشاره سطحِ در هاعلت یِتمام ت،یواقع در. شودیم وجوجست آن یِلیتخ خاستگاه و

 نیا از. ابندییم تیفرد یواقع یهانظام در که هستند ییهاادراک مستلزم و ندیآیم وجودبه هابدن مواجهة
 جه،ینت در. معناست اتمِ کی بلکه دال، کی نه و است، یواقع ییروین نشانه و است نشانه کی علت رو،
 به که مانند،یم یباق یتوهم و یانتزاع هاعلت که مشخص و قیدق لِیدل نیا به ستین شناسانهسبب اتیادب
 یاثر دیتول فقط بلکه رند،یگینم هدف را یواقع امر فیتوص هاآن. ندارند وجود هاآن که ستین معنا نیا

 در مداخله یخنث و یفیتوص اتِیادب. است الیاست یِباز کی سنگِهم عموماً که رندیگیم نشانه را یاجتماع
. کند حیتصح را هاعلت تا کندیم استوار هانشانه ادِیبن بر را خود اتیادب: کندیم ریپذامکان را یپزشک
 زانیم همانبه» که یمالقات نقطه در کند،یم مستقر یجابیا یاهیناح در را آن اتیادب شناسانةعالمت تِیفعال
 امر حِیتصح که دهد،یم حیتوض دلوز ،«طرفیب یانقطه» ،«دارد تعلق زین یپزشک به است هنر خاصِ که

  11.کندیم ممکن معمول یِشناسسبب با مخالفت با را xvیپزشک

 فِ یتوص جةینت در بلکه بود، انحراف نیا متحملِ مازوخ که سبب بدان نه سمیمازوخ واژۀ سان،نیهمبه
 صحه مازوخ یِنیبال نبوغِ بر نگیاَب-کِرَفت ن،یا بر افزون. است شده استعمال سمیمازوخ از او رِیفراگ یِنیبال
 نیا ییشناسا در که یایسنجنکته به کند یاحترام یِادا تا سازدیم را “سمیمازوخ” واژۀ نو و گذاردیم

 درد، به لیم ای ا،یاَلگولَگن از را عالمت نیا نکهیا یبرا زین و شود،یم دهید مازوخ-زاخر آثارِ در عالمت
 پاسِ به کندیم استفاده سینورمان نامِ از تیوضع نیا دنینام و خواندن یبرا او اگر 12.سازد متفاوت
 یستیمازوخ تیوضع متحمّلِ سندهینو که لیدل بدان نه و است، دهیپد نیا یگفتار یارائه در اشییتوانا
 از نوع نیا مازوخ-زاخر آثار در که لیدل آن به» بل ،«داشت نوع نیا از یمحنت کهآن لیدلبه نه»: است

 سمیمازوخ که دهدیم نشان نگیاَب-کِرَفت و 13.«است شده وصف لیتفصبه یزندگ در احساس
 نیا یِذات قانون، با نسبتِ در یسرسپردگ ای یبردگ بلکه درد نه رایز است، “ایاَلگولَگن” به ریناپذلیتقل

                                                           
xiv signal 

xv  معادل این عبارت در ترجمه انگلیسی دقیق نیست. در ترجمه انگلیسی آمدهmedical correction  که بیشتر این معنا
 corriger laکه در متن اصلی فرانسه آمده، شود در حالیدست پزشکی انجام میکند که تصحیحی بهرا القا می

médicineشود.شود یا با آن ممکن مینجام میدست ادبیات ا، یعنی تصحیح یا اصالح پزشکی که به 
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 که گذاردیم شینمابه یریفراگ یِنیبال رِیتصو سمیمازوخ که را دلوز دۀیا نکته نیا. است تیوضع
 .کندیم تیتقو است، سمیساد به ریناپذلیتقل

 بر ضدِِّ سندرومِ سادومازوخیستی
 قرار با ،ینیبال سندروم کی لِیذ سمیمازوخ و سمیساد عِیتجم مردودشمردنِ یبرا xviدلوز ب،یترت نیبد
 مفهومِ  هنوز که افتدیم اتفاق یزمان همه نیا و کند،یم هیتک اتیادب بر ،یشناختسبک یسطح بر خود دادن
 14.بود افتهین بسط  – است مشهود موضوع نیا دربارۀ 1961 سالبه اشمقاله در کهچنان – ینیبال امر

 هاعالمت - دلوز نظر طبق اشتباه یکردن یکی البته – سمیمازوخ و سمیساد کردنِیکی لیدلبه متخصصان
 نشده متوجه درست را مازوخ-زاخر آثار آنها رایز بودند، کرده هیتک کاذب یوحدت بر و کردند،یم خلط را

 مازوخ-زاخر چهآن به را شانتوجه که بود کرده کور چنان را ینیبال پزشکان هاعلت یِوجوجست. بودند
 امرِ  کی بر هم آن که کند،یم استفاده دلوز اغلب که است یتجرب یبرهان نیا. نکردند معطوف ،1۵بود گفته
 را خود مازوخ ،[à la lettre] نصّ براساسِ: است یمتک یواقع یتیوضع ای واضح[ شدۀداده ای] مقرر
 دیتأک کند،یم فیتوص که یفردمنحصربه یِنیبال رِیتصو بر برعکس، بلکه دارد،ینم نگه ساد نفوذِ  تحتِ
 یپزشکروان با مخالفت فقطنه گرید او یفهیوظ. شودیم ترکالیراد یحت 1967 سال در دلوز .ورزدیم

 اصالحِ  یبرا اتیادب کاربستِ بلکه سم،یمازوخ و سمیساد انِیم تفاوتِ یِبازشناس در اشیناکام یبرمبنا
 .است قانون با نسبت در یپزشکروان برداشتِ

رود، و در پنداشتنِ سادیسم با مازوخیسم پیش میاَبینگ به یکی-چرا فروید در راستای گرایشِ کِرَفت
میان  ها قانون را بهگیرد؟ زیرا هر دوی آنها را در وضعیتی یکسانْ قرینة معکوس هم در نظر مینتیجه آن

همانیِ های کامالً متفاوتی که فقط به اینکنند، اما براساسِ حالتها تحقیر و درد را ارزیابی میکشند: آنمی
ها در هریک از این ها و مازوخیستشود. در حقیقت، سادیستاسمیِ این دو گرایش متفاوت منجر می

ساخت، هیوالیی انتزاعی و -های بدآن واژه»ها متفاوت هستند. سادومازوخیسم یکی از جنبه
کند. سادیسم و بالینی را با عمومیّت خود خلط میهای متمایز از آب درآمد که عالمت« شناختینشانه

عبارت شان اشتراک دارند؛ بههای منحرفانهشان، در ویژگیمازوخیسم تنها در یک چیز، در وضعیتِ آنومی
دهد که شان از معنایِ ایجابیِ قانون. دلوز، با تکرارِ درسی که از فوکو فراگرفته، نشان میدیگر، در جدایی

سازِ اجتماعی عمل نرمالشمارد در مقامِ نیرویِ که سادیسم را با مازوخیسم یکسان میامیپزشکی هنگروان
                                                           

xvi  در متن فرانسه آمدهle philosophe  یا فیلسوف که در واقع به دلوز اشاره دارد. اما در ترجمه انگلیسی آمده
philosophy کند. که معنای عبارت را مخدوش می 
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دهد، که در شناسانة انتزاعی کنار یکدیگر قرار میپزشکی این دو را در یک تلفیقِ بیماریکند. روانمی
ه از یک مفهومِ قضاوتِ کگیرد. این انحرافاتِ متمایز به دلیل آنواقع با یک دستور بیرونیِ طرد صورت می

 شوند.شونده ]یا معادل هم[ تلقی میگیرند، معکوسهنجاری واحد و یک محکومیتِ اخالقیاتی نشئت می

یسم دیسم و مازوخکردنِ ساکاویِ فروید به یکیابینگ و روان-پزشکیِ کرفتروست که رواناز این
عالی گرانه و انفها وجوه کنشمازوخیست ها ومنزلة دو نگرش تکمیلی، تمایل دارند. بناست سادیستبه

دناکِ بة درها لذت اروتیک را تابعِ تجریک انحراف جنسی واحد را نشان دهند، که در هر دو وجه، آن
ست، بر اثار او گیِ آشناختیِ ثابتی که ویژکاربردنِ فرآیندِ روشدهند. در مقابل، دلوز با بهتحقیر قرار می
ک تفکی کند، و کارِ خود را بهها را رد میشوندگی عالمتقض یا معکوسورزد و تناتفاوت تأکید می

شوندگی امر را که بتوان از طریق معکوس دهد. دلوز در سطح منطقی، اینها اختصاص میعالمت
ت ن جزئیاه بیابکند. سپس، او کارِ خود را اعتبار اعالم میدیالکتیک از یک وضع به وضعی دیگر رفت، بی

ی ی انتزاعکردنِ سندرومدهد که یگانهدهد. سرانجام، او نشان میها اختصاص میبالینیِ عالمت هایِتفاوت
طای شوندگی دو وضعیت ارتباط دارد )یک خای خطا مبتنی است که با معکوسانگارهبر بنتنها نه

 نیبا نظر به ا ن،ی طرد اجتماعی است )یک دامِ هنجاری(. بنابرایبر اصلِ عملگرایانهمنطقی(، بلکه متکی
ین ا یافتنِقلیلتکند که مانع از های ظریفی ایجاد میی کلی و انتزاعیِ نسبت با قانون، دلوز تفاوتایده
 دهد.از طریقِ تحلیلِ سبْکی انجام می شود، و این کار راای واحد میها به پیکرهنسبت

فروض مجزا را کر و میک قانونِ انتزاعی، مذنهاد سادیستی، با طلبِ تعالی پدرانه و اقتدارِ پدرساالرانه، 
جا دهد. در اینیمهای مادرانه برتری کند و به چهرهگیرد. در مقابل، مازوخیست قراردادها را تکثیر میمی

یق توانیم از طرها، بلکه تفاوتی واقعی و نامتقارن هست که نمینه یک وارونگیِ متقارنِ وضعیت
ست از سازیِ اَبرمنِ سادیهمانعی به یگانگی برگردانیم. بر همان سیاق که اینای انتزاشیوهسازی بهوارونه
 مازوخیسم با سازی مازوخیست متمایز است، نهادِ سادیستی با قراردادِ مازوخیستی تفاوت دارد.آلایده
پذیر نادایییک عملِ مقاومت، ج»های مؤنث و حیوانی، همانا اش به چهرهاش به قراردادها و جاذبهکشش

هایی ای انتزاعی هم دید که سادیسم و مازوخیسم شباهتشیوهتوان بهآید. میاز آب درمی 16«از طنزِ اقلیت
ها را آن ناشوندگی موضعِگذارند؛ اما ارزیابی سبْکیِ آثارِ سادیسم و مازوخیسم معکوسنمایش میرا به

های جههر موابجایِ قانونِ پدر، رانه بهکردنِ شکلی مادکند: قرارداد ماوزخیستی با جایگزینتصدیق می
ای از شباهتِ گیرد. هر نقطهبهره می هاورزد و از تجربیات اجتماعی و سیاسیِ اقلیتحیوانی تأکید می

 پوشاند.اسمی در واقع تباینی بالینی را از نظر می
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ر سال دز که کاوی گام برداریم، بر روش تمرکز کنیم: دلوه با روانراهة مجادلازحد در بیکه بیشآنبی
ش کاوی پیپزشکی و روانمقدّمِ روانصرفاً با تحلیل ادبی تجهیز و مسلح شده است، بر خطوط 1967
 قادر را او که داردیبرم پرده یاینیبال یهاتفاوت از و ردیگیم کاربه را یادب یکیتکن دلوزتازد. می
 میترس خالصه طوربه را یاصل سپس او. کند دییتأ را عالمت دو رِیناپذلیتقل تِیّخصوص تا سازدیم
 او رایز کند،یم شنهادیپ یپزشکروان کِینیکل یبرا یشناختروش یمکمل منزلةبه را یادب لِیتحل که کندیم
 کند،یم دیتول یعواق ییاثرها اتیادب تر،مهم همه از. کندیم قلمداد یهنجار نه و یفیتوص یامر را اتیادب
 کندیم یشرویپ یپزشک علومِ یقلمرو در زانیم همانبه ناًیع دلوز که معناست نیبد مهم نیا. یالیخ نه و
 کند،یم اریاخت را بسنده و کامل یشناسروش کی شأن یسبک ندیفرا کی یبررس. یادب نقد یِقلمرو در که
 از یوجه یدرباره شناسانهعالمت طوربه چون بکشد، رونیب را ویابژکت یتیخصوص است قادر که

 یصیتشخ یِریکارگبه با نیهمچن. سوژه دیتول از یاوهیش یدرباره یعنی دهد،یم میتعل ما به شدنسوژه
 سمِ یسیرمانت به که یاُسالو یروح با یفانتز استادِ –مازوخ نزدِ یباشناختیز قِیتعل هنرِ که گذارتفاوت
 امکانِ  دلوز یبرا کند،یم زیمتما ساد نزدِ «یشینما و خونسرد» یِهرزگ از را – شودیم کینزد یآلمان
دردِ مازوخیستی معکوس  17.شودیم فراهم یکاوروان و یپزشکروان یادهایبن برضدِّ یریگموضع
ظار بر انت خیستیرحمی بلکه به قراردادها مقید است. دردِ مازورحمیِ سادیستی نیست، و نه به نهاد بیبی

مبتنی است، که اثرِ مازوخ را به رمانی دربارۀ اهلی کردن،   – 18«اشرانة خیالی در حالتِ ناب» –و تعلیق 
  19کند.بخشی، تبدیل میو نه شکل

ایم، نام ساد را که مازوخ را به فراموشی سپردهایم، و در حالیهمان کردهاد و مازوخ را اینپس چرا س
وجه ربطی هیچزند بههم گره میهای سادیستی و مازوخیستی را بهچه وضعیتایم؟ نخست، آنترمیم کرده
و رسومِ اخالقیاتی را  ها ندارد بلکه با آن قانونِ ایجابی مرتبط است که آدابهایِ خاصِّ آنبه عالمت
ها از طرد اجتماعی یکسانی  اشتراکِ این دو مورد رنجی است که آن ِکند. بنابراین، تنها وجهتنظیم می

برداشتی معوَج »د، نکنکه با لذت و استیال بازی میشوند؛ در حالیتحتِ عنوانِ انحرافِ جنسی متحمل می
 از یشناسیماریب تِیّموجود. 20«که با سکسوالیته نسبت دارنداز قرارداد نزدِ مازوخ و نهاد نزدِ ساد چنان

 نشئت دهندهمیتعم یاصل از چون اند،یجعل ینظر لحاظبه که شودیم جهینت ییهاعالمت یِبندگروه
 مسئلة نیا البته. دهدیم پاسخ یانضمام یامسئله به جهینت در و است یواقع اما ز،یآمسفسطه که ردیگیم

 فرض نابهنجار که یایجنس یکردارها طردِ: است یاجتماع یامسئله بلکه یعلم یامسئله نه ،یانضمام
 کینیکل. درمان تدارکِ نه است، یاتیاخالق رسومِ و آداب میتنظ یِپ در یپزشک کینیکل جه،ینت در. شوندیم



 

 

10 

 بر یمبتن تنها هاعالمت یِگانگی. نگردیم قضائی منظر از زهایچ به بهبودبخش، امر به توجهیب یپزشک
 فیتوص مازوخ و ساد که ستییهازشیانگ یادب یِزیحاصلخ و یپربار و، یجنس انحراف عامِ نشانة
  .کردند

العاتی ست؛ مطکه ساد موضوعِ مطالعاتی چنین عمیق انکردنِ مازوخ ناعادالنه است، درحالیمطالعه»پس، 
دلوز دست  21«.ها سهم دارندر بازسازیِ هر دوی آناند، و نیز دکاوانه مُلهمکه از نقد ادبی و تأویلِ روان

ثارِ آب شد تا موج« دانش ساد»اش به خاطرِ اتکای سنگین نسلشود که بهای می«جبرانِ ناعدالتی»کارِ به
در  ییولوژکلژ دو سوسمازوخ به بوتة فراموشی افکنده شوند؛ یعنی، اخالفِ باتای و کارِ مبتکرانة 

ی این باتا مِروتیساِکردند. کتابِ موضوعاتی که رابطة میانِ سکسوالیته، نهاد و آفرینشِ هنری را کاوش می
 ه بالنشو،توجهی را در پی داشت کگشود، که پس از چند سالْ مطالعاتِ شایانِ  19۵7بحث را در سال 

درونِ این جریانِ قدرتمندِ اندیشة  پیش بُردند. این نقشِ کلینیک در نظرِ دلوز 22کلوسفسکی، لکان و فوکو
وجوی شود که با موس برای اولین بار آغاز شد و سپس در جستفرانسوی نگاشته و پرداخته می

امر  سانی دروجویِ دگرموجبِ آن هنرْ در تقاطعِ جستهنجارهای بیمارگون نزدِ کانگیلم ادامه یافت، که به
ای هراً نیچمنحص  ادبی را دلوز ابداع نکرد و خاستگاهِ آنگیرد. کلینیکِنرمال و امر بیمارگون قرار می

 نیست.

کند. این مسئلة سوم رسد، خود را کامالً از پیشینیانش جدا میکه به تخطی میبا وجودِ این، دلوز هنگامی
هایی را برای تمایز میان ساد و مازوخ به خود تحمیل کرد. دهد که چرا دلوز چنین دشواریتوضیح می

توانست هایش میوجه تبرئة مازوخ به سودِ خودش نیست تا نشان دهد که پیشرفتهیچدلوز به مسئلة
همچنان برای ساد اثرگذار باشد. دلوز این مسئله را با تغییر نسبتِ میان میل و قانون، و نسبتِ میان نوشتن 

طور ضمنی ، بهبا امتناع از درآمیختن ساد و مازوخ سردی و قساوتکند. و میل یکسر دگرگون می
خواند. کاوی، و نقشِ قانون و پدر را فرامیارزیابیِ رادیکالِ روان-دربردارندۀ نقدی از تخطی است که باز

دربارۀ فرادستیِ ادبیات »تحتِ عنوان  گوهاوگفتدر فصلی از کتاب  1977سال این نقد که دلوز در 
کند. سرشتِ رانسویِ عواطف اندوهناک خطاب میطنز، پاپِ فکند، باتای را، بهبندی میصورت« آمریکایی

چرانی و مانندِ بررسیِ چشمگرایی نزدِ پروست، درست بهکند: درمان همجنسانحراف است که تغییر می
چه منحرف آن»دهد: وضوح نشان می، این تغییر را بهمنطق معنانمایی نزدِ کلوسفسکی در کتاب عورت
دلوز هرگز انحراف را یک تخطی تلقی  23«.کردن در بدن استکتیوِ درنگنامند، دقیقاً همین توانِ ابژمی
گیرند که باتایِ طلبه در دستمالش قایم سخره میرا به« رازِ کوچکِ کثیفی»کند، و اگر او و الرنس نمی
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 است معنایب قانون از کردنیتخطکند، به این دلیل است که او اسپینوزا را خوانده بود و دوست داشت. می
 ای تیتبع آن از  بتواند یکس که ندارد وجود یرونیب و متعال یِاتیاخالق دستورِ کی منزلةبه قانون رایز

 ماندگاردرون قانونِ کی. کندیم میتنظ و مندقاعده را یواقع یرفتارها دارد، وجود یقانون اگر. کند یتخط
 دیناپد یتخط امکانِ ینیگزیجا نیا با و ردیگیم را یباتا یِاتیاخالق دستورِ یجا نوزایاسپ یِضرور و
 همچون که است موجود و کیآنوم ،یواقع ینسبت متضمنِ انحراف: است متفاوت کسری انحراف. شودیم

 یمنطقه کی ویابژکت درنگِ نیا. شودیم دهیفهم است، یسازمانده اصل برمقدّم که یجسمان یِشدنمتفاوت
 کی عنوانِبه خود قِ یتصد اندام، بدون بدن مفهوم را آن جوالنگاه که کندیم میترس را یدگرسان
 ییِ خودارضا» از است دور یبس که کرد، خواهد فراهم شدنمتفاوت بخشِاتیح و شاد توانِ ،یختیچندر
همین دلیل است که الرنس آن به 24.قانون با زشیآمشیستا و برسازنده نسبتِ با همراه یتخط یِ«زاهدانه

شود که گیرد که تمام ادبیات فرانسه را درنوردیده است. مشخص میسخره میرا به« رازِ کوچکِ کثیف»
ای سطحی است که نسبتِ برسازنده و متعال با قانون به نوشتن، بلکه حلقهاین رازِ معروف نه اصلی راجع

شود، رموز در میدانی از نیروهای اجتماعی، شادمانه منحل میکند. جایی که درونیّتِ بالقوۀ تولیدش می
ماند. دقیقاً خودِ مکانیسمِ تخطی از درجة اعتبار ساقط شده است، و ژرژ دیگر هیچ رازورمزی باقی نمی

مقدّمِ زبان نیست که فوکو ، دیگر آن قهرمانِ حماسی در خط«بسیار فرانسوی»باتای، این نویسندۀ 
کند و اش اغراق میکند که در موردِ رازِ کوچکاو تا مرتبة یک طلبه تقلیل پیدا میکرد. اش میتحسین

شود )یک پاپ برای ادبیات(. از اینجا به بعد دلوز چیزی جز ها یا مقامات میدست به دامانِ اتوریته
ه او از آنها ک« هاییجنبش»اش ندارد. در زمرۀ ها و جزمیّاتگویی برای ادبیات فرانسه، و نمازخانهدرشت
اش )باتای( برای او طور خاص سورئالیسم، در معیتِ پاپِ آن )برِتون( و کشیشگرداند، بهمیروی
 انگیز است.نفرت

پردازی! یالخشود: به این رازِ کوچک عموماً به خودارضاییِ نارسیسیتی، زاهدانه و اندوهناک فروکاسته می
ژ ست. ژرپ یا یک کشیش، شیادان، مفهومی زیادی خوب اهایِ مطیعِ قانونِ یک پابرای طلبه« تخطی»

ون، ر در درا مادای بسیار فرانسوی است: او این راز کوچک را به ذاتِ ادبیات بدل کرد، بباتای نویسنده
 2۵کشیشی در پایین، و چشمی در باال.
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 نیرو xviiشناسی به درکِ از عالمت
 را سؤال نیا دیبا ما ؛«د؟یآیم کار چه به اتیادب»: شودیم آغاز یسارتر یپرسش با قساوت و یسرد کتابِ
 اتیدبا روشنگر؛ یِروین کی دارد، تیجابیا اتیادب ؛یکار یبرا است ثمربخش اتیادب. میریبگ یجد
 کی نفعِبه سرسختانه بس یموضع همچنان 1967 سال به مربوط متنِ نیا در دلوز. کندیم دیتول یزیچ

 را متن یِحصاربند ای ن،ییخودآ[ یامر] منزلةبه اتیادب اصلِ اًیقو که کند،یم اتخاذ نوشتن در ییکارکردگرا
 بلکه دیایب خود کاربه ای دیاین یزیچ کاربه هنر که ستین نیچن ست،ین خود ییغا هدفِ هنر. کندیم رد
 اتیادب جانیا جه،ینت در. کندیم دیتول تراگذرنده یروین هنر. است ثمربخش خودش از ریغ یزیچ یبرا
 یاثربخش شگرفِ  یهامثال ،یاصل انحرافِ دو یِگذارنام و صیتشخ»[ کارِبه: ]دیآیم یزیچ کارِبه
 از رتریناپذسازش شناسِعالمت کی د؛یآیدرم آب از «خاص» اریبس یپزشک سندهینو 26.«یادب
 آماده و حاضر یاجتماع و یانضباط یِهاییبازنما مستعدِ کمتر سندهینو رایز 27.یمعمول یِهاستیتراپ
 از او است، نشده کور یعیطب یندهایفرآ یِالیخ یِبازنمودها ها،علت یوجوجست در و است،
 .است گسسته درمان خصوصِ در یهنجار و یاجتماع یهاتیمسئول

شناسی پردازد، برای تصحیحِ بیماریکه دلوز، در مقامِ فیلسوفی که به هنرها می« خنثی»این رویکردِ 
که دلوز شرح چنان«. رویکردی ادبی»شود؛ به گیرد، به رویکردی متفاوت تبدیل میکار میپزشکی به

کمکِ رویکردی باید به» ،«هادارویسرشار است از پیش»جا که ارزیابیِ بالینیِ یک پزشک دهد، از آنمی
ها در ادبیات آغاز کرد، زیرا برای نخستین بار انحرافرویکردی ادبی خارج از کلینیکِ ]پزشکی[، با 

میان بالینی و انتقادی چنین نسبتی  1967رو دلوز در سال از این 28«.گذاری شده استتشخیص و نام
 29کند.از امرِ هنجاری در بر دارد، تصحیح می شناسیچه را سبببینیِ هنرمند آنکند: باریکبرقرار می

 یاپرتره» او کهآن لیدل به بل برد،یم رنج سمیمازوخ از که رو آن از نه ،«است ماهر یشناسعالمت مازوخ»
 تحملِ  و رشیپذ در اشییتوانا لِیدلبه است اثربخش یادب کینیکل 30.«کندیم ریتصو آن از لیاص

 و هنجاریب یروهاین دهدیم امکان آن به که ش«گرنشیآفر یِسازمانیب» اش،یهنجاریب ت،یاقل یِگوناگون
 یِ نیبال ظرافتِ بلکه ،یشناسبیآس نه را هنرمند 31.آورد چنگبه را آن تِیاقل یِهاانیب یِاستوار و ،یواقع
 چگونه دانستیم که بود یاسندهینو مازوخ-زاخر نکهیا لیدل به. سازدیم رینظرگ او یهایابیارز

                                                           
xvii ی برای واژهcapture فعل که نویسنده  ازبه دلیل آن saisireاز  ، و در سطرهای بعدcapter, découper, 

rendre sensible des forces کرده است، به اقتضای معنای جمله و شکلِ اسمی یا فعلی واژه دو معادل در  استفاده
 کردن. درک و آوردن نظر گرفته شده است: فراچنگ
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 و میترس آورد،یم فراچنگ را یمحسوس یروهاین که است یکس نینخست او. کشد ریتصوبه را هاعالمت
 ستند؛ین هنرمند بودن منحرف خاطر به مازوخ-زاخر و ساد. نداشت وجود آن از شیپ تا که کندیم اجرا
 ابداع دو نیا که ییهاشکل. سازندیم محسوس را تافتهدرهم ییهاتکانه هستند هنرمند کهآن لیدل به هاآن
 .ستندین روزمره فرهنگ در ییبازنمودها و هستند، زیمتما کنندیم شانحس که یواقع یروهاین از کنندیم

 یِ شناسعالمت عنوانِبه ،یاچهین لنز نیا چةیدر از روهاین از یدرک منزلةبه هنر ظهورِ نینخست نیبنابرا
 ای یستیازوخم عالمتِ یِهنجاریب. ابدییم گسترش و بسط کارند، در جامعه در که یسازسوژه یِندهایفرا
[ درکِ ای] آوردنفراچنگ ییِتوانا از است عبارت هنر قیتوف و کند،یم عمل اُپراتور کی نقشِ در یستیساد
 و یاشتداد یاهینظر ،یاچهین یِشناسعالمت در. نو اشکالِ دیتول نِیح در نامحسوس یروهاین نیا

. بردیم کاربه پروست و مازوخ-زاخر موردِ در را آن دلوز که شودیم یزیرطرح فرم دربارۀ گذارتفاوت
 ست؟یچ نشانه. است هانشانه آوردنِچنگبه ای ،یشناسعالمت نیا یِریگشکل یِبررس قاًیدق مسئله حال،
 کی[. حال ای] فهعاط از یحالت گر،ید عبارتِ  به روها؛ین از یلیتأو روها،ین از یایبندگروه دیگویم چهین

 شود؛یم اساحس زنده رابطة کی درون نشانه حالنیا با است، روین کی نشده لیتأو که یزمان تا نشانه
 ابداعِ که است ییجا همان جانیا. روین اُپراتورِ کی شود، گرآزمون دهدیم امکان هنرمند به که یارابطه
 یاشتداد یاهینظر که ییهاهیحاش دارد؛یوام هاهیحاش اکتشافِ به را هنر که دهد،یم رخ نو اشکالِ
 مثابةبه هنر فِیعرت و است افتهی بسط کافکا کتابِ در که تیاقل منزلةبه هنر ةینظر. کندیم طرح شاندرباره
 .داد خواهند بسط و شرح را هیاول فرضِ نیا( کنیب سیفرانس کتابِ در) یواقع یروهاین از یدرک

 منزلة نیرو: اسپینوزا و رفتارشناسیبهنشانه 
 گیرد، کهبرمی ی از نشانه و تخیّل رانقد اسپینوزیستشناسی، اش به هنر و عالمتدلوز با تصدیقِ عالقه

که سراسرِ آن کند، حالتوانست آن را نادیده بگیرد یا رد کند، زیرا اسپینوزا با نشانه مخالفت میدلوز می
سالِ ای بهاحبههاست. او در مصتا آثارش دربارۀ سینما، فلسفة نشانه هانشانهپروست و فلسفة دلوز، از 

ها را ی نشانهکم امیدوارم، و یک نظریهگرایی بوده، دستام در قالب حیاتهرآنچه نوشته»گوید: می 1988
 اثر کی از[ ناقصِ ای] رتّامیغ دۀیا ندارد، یتیجابیا چیه نشانه نوزایاسپ نظرِ از مقابل، در 32«.تقویم کرده است

 یواقع علتِ کی نه کند،یم آشکار را ما بدنِ از یتیوضع و رد،یگیم نشئت عقل، از نه و ل،یّتخ از که است
 طرحِ  یبرا نوزایاسپ از و ردیگیبرم یاسیس-یاتیاله رسالة از را هانشانه یبررس دلوز ن،یا وجودِ با. را
 از ،یرفتارشناس به لیتأو از تواندیم نوزا،یاسپ کمکِبه دلوز. بردیم بهره هانشانه دربارۀ نو کسری یاهینظر
 .کند گذر روین یهانسبت شِینما به داللت
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 با هانشانه. ستندین الیاست یاجتماع[ سمیمکان ای] سازوکار از مستقل نبوّت و هنر که داد نشان نوزایاسپ
 ییالگو با را یبرفرمان قاعدۀ کی» دارندیوام را ما اغلب و کنند،یم خدمت قدرت به ما لِیتخ به تمسک

 آن تا م،یکن فهم بد را هانسبت از یبیترک ،یسرمد یقتیحق است یکاف» بعالوه، 33.«میریگ اشتباه شناخت از
 بردارفرمان زج یگرید هدفِ چیه»[ یامر ای] یدستور یهانشانه نیچن. «میکن لیتأو دستور کی مثابةبه را

 ناظر هانشانه مؤثر وجودِ به کمتر که ینقد است؛ دلهم کامالً یاسیس نقد نیا با دلوز 34.«ندارند ما ساختن
 نیا. هاآن یِاجتماع کارکردِ یهاوهیش و هاچالش[ یعنی: ]شوندیم برده کاربه هاآن که یاوهیش تا است
 درواقع اما. ستا فالت هزار در یگواتر و دلوز محرّکِ که شودیم منتج یانتقاد یلیتحل از هانشانه مِیرژ

 مفروض یعانم لِیتأو حد در اندازچشم نیا. است کنندهنییتع که ستیستینوزیاسپ و یانتقاد اندازِچشم
 نیا هاآن واسطةبه که روین یهانسبت یِکیزیف ای یواقع شِینما به فقط اندازچشم نیا شود؛ینم متوقف
 کند،یم اریاخت را آن اًتمام دلوز که نوزا،یاسپ درسِ. دارد ربط گذارند،یم اثر ما بر و رندیپذیم اثر هانشانه
 درونِ  هانهنشا که یالئیاست یهانسبت شِینما: اندکیپروگرمات کی ازمندین هانشانه: است ریز شرح به
 یهانسبت] تِیتقو[ ندِیفرآ] در اغلب و کنندیم خدمت[ الیاست یهانسبت به] شوند،یم حک هاآن
 .هستند میسه[ الیاست

 یبرا هانشانه که یمؤثر یِروین یِهانسبت اگر شود، انجام نشانه و هنر یرو بر ماندگاردرون یخوانش اگر
 نِ یگزیجا هنر یبرا گرحیتوض یاقاعده عنوانِبه یگرآزمون گردد، افشا گمارندیم کاربه شانیاثرها دِیتول
 کتابِ  نبوغِ به را آن منشاءِ همواره دلوز که است یزیچ دستاورد نیا 3۵.شودیم کیوتیهرمن ای ریتفس

 قضاوت،  – یاتیاخالق امر روهاین نوزایاسپ نزدِ. دهدیم رییتغ سراسر را هنر فلسفة که گرداند،یبازم اخالق
 یهاحالت یِشناسسنخ» – یاخالق امر با را – «گرداندیم باز متعال یهاارزش به را وجود همواره که»

 ستیاخالق که ،یشناسعالمت که روستنیهم از. بود کرده نیگزیجا شیپ از  – 36«وجود ماندگارِدرون
 است یاخالق سخت گرْنشیآفر اتِیادب. است تفاوتیب یاجتماع یهاقضاوت به نسبت ،یاتیاخالق نه و
 امر معنا، نیا به. ردیگیم دهیناد را شدهتیتثب یِاجتماع اشکالِ و گرفته یجا روین یهانسبت صفحة بر رایز

 کارِ  کردنِتمام» جستار در دلوز. شودیم یاتیاخالق امر نِیگزیجا روین یهانسبت یِرفتارشناس ای ،یاخالق
 که کندیم عرضه یاکنندهنییتع نقشِ به یاتازه نگاه ینیبال و یانتقاد یجستارها مجموعة از «قضاوت
 قضاوت کارِ کردنِتمام. سندهینو سه و لسوفیف کی: کندیم فایا آرتو و کافکا، الرنس، چه،ین یبرا نوزایاسپ
. است وجود یهاحالت تفاوتِ با متعال یهاارزش کردن نیگزیجا بلکه ،یتفاوتیب از یجانبدار نه
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 وجود به: است نیهم راز بساچه» متعال، یهاقضاوت مقابل در ستادنیا و یزندگ یزهایست از یجانبدار
 37.«نکردن قضاوت و ،یزیچ آوردن

ا بپیکار  بلیتِلِ قضاوتِ انتزاعی، بر سرِ آن نیست که از  قاهای وجود در مقابدلوز با انتخابِ حالت
ل ها مجاها و نیروهایی که آنپوشی کند. لیکن کارکردشان از مواجهههای خاصّی از وجود چشمحالت
های وتقضا»منزلة کارکردی از نه به شوند،دهند به چنگ درآیند، مستثنا یا بیرون گذاشته میمی

بالینی  قطه نقدِیابیم در کدام نویژه در هنر. رفته رفته درمیهستند، به« مشمئزکننده»که همواره « کارشناسانه
ها ا قرابتب، بلکه نجاریکردن از طریق انتزاعِ اخالقیاتی و فرامینِ متعال، و نه با طردِ هبا پرهیز از قضاوت

نر یات و هکند. ادب، پذیرش و افزایشِ نیروهای حیاتی، وجوهِ متعارفِ نقد را بازسازی میهاو پراکندگی
د، رح شوطای براساسِ نیروها که مسئلهکنند، و هنگامیای پزشکی، و نه اخالقیاتی را طرح میمسئله
 38شود.گردد، زیرا مسئلة سوبژکتیویته سراسر دگرگون میاندازگراییِ سوبژکتیو بازنمیچشم

و  هزار فالتدارد، اما باید منتظرِ ماندگاری گرامی میعنوانِ متفکرِ دروندلوز همواره اسپینوزا را به
وضوح مشخص شود این کشف متافیزیکی در کدام نقطه هنر و ادبیات بمانیم تا به اسپینوزا: فلسفة عملی

 اند،یمتک یادیبن چه بر کهنیا زا نظرصرف ،یهنر آثار 39رهاند.گر میرا از هرگونه هرمنیوتیکِ داللت
 کند، متصل یعقالن یصورت به را هاآن یماد یهابدن که پردازندینم یاتیاخالق ریتفس موضوع به گرید

 طوربه تا دهدیم مجال دلوز به برنامه نیا. پردازندیم مؤثر یِروهاین یِرفتارشناس ای اخالق، ینوع به بلکه
 و چهین دربارۀ کار هنگامِ  را آن واژگان که کند، دور لیتأو و معنا نیشیپ یهاانگاره از را خود قطع

 را نشانه از یدیجد برداشتِ نوزایاسپ کمکِ به دلوز. داردیم نگاه یالدیم 60 دهة لیاوا در پروست
 انسان ذهنِ صِیخصا از نه گرید نشانه. ردیگیم کاربه داللت کی نه و xviiiیاهیماحال ییروین منزلةبه

 یبیترک و آوردن، چنگبه و مواجهه مادّۀ است، هیماحال کی نشانه. لیتخ رتامِّیغ یِکربندیپ کی نه و است
 کی تا کندیم فراهم هنر یفلسفه یبرا یمجال نو یِرفتارشناس نیا. است توان یهایدگرسان و هانسبت از
 نشانة کی کردنِلیتبد و نشانه منزلت رِییتغ غرض. باشد یشناسنشانه کی و ،یمادّ یانشانه  نظامِ
 دیبا نشانه منزلتِ . است یانتقاد و ینیبال که ریتصو-نشانه کی است، هیماحال کی به رشدهیتفس یِدستور
 دیبا یگرآزمون: شود دهیشیاند هانسبت از یبیترک ای یواقع یامواجهه منزلةبه و شود رها لیتأو بندِ از
 .است قرار نیا از دلوز یشناس ییبایز در نوزایاسپ سهم. کند مغلوب را لیتأو

                                                           
xviii affective 
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 یهاتوان هنر. بود نکرده ینیبشیپ شکیب نوزایاسپ است یدلوز کامالً که را صالبت با جةینت نیا
 یهانسبت که کندیم عمل یحال در تنها یدگرگون نیا و کند،یم دگرگون  را ما یریاثرپذ و یاثرگذار
 نو یهنر فلسفة تواندیم دلوز ن،یبنابرا. کندیم آشکار شوند،ینم حس گرید بارِ که را یواقع یِ سازسوژه
 مثابهبه را ینیبال نقدِ معنا، منطق کتاب در تا کندیم قادر را دلوز که است یزیچ همان نیا. گذارد انیبن

 و هاماده لفاف در شیبوکم که کند فیتعر[ یمعنابخش ،یابیمعنا ای] یداللت یهانظام همة هیعل یپادزهر
 از یبیترک  ست،ین هاهیماحال و هاحرکت از اسمبلج کی فقط هنر کهیطوربه اند؛گرفته قرار اشکال
 است، یزندگ یِواقع حاالتِ یرو یگرآزمون کی نیهمچن بلکه کنند،می یبرفرمان به وادار که ییهانشانه
 یهانسبت یِشناسعالمت از متشکل مینامیم اتیادب ای هنر چهآن(. 1981 ،کنیب) است «روهاین از یدرک»

 یتوان xixمندنسبت کِ ینیکل نیا. است کینیکل کی شودیم معلوم که «روهاین از یدرک» است؛ یواقع
 لیدل بدان کینیکل نیا. کاهندیم ما کردنِعمل توانِ از که دربردارد ادیانق حاالتِ یِسازروشن یِبرا یانتقاد
 را ما یِزندگ که یاتافتهدرهم یِ روهاین به دنیخند و فکرکردن کردن،حس به را ما که است یانتقاد
 یجمع یِاجتماع یِسازسوژه یهاحالت اشیهانوشته که کافکا قرار، نیا به. داردیوام دهند،یم لیتشک
 تیواقع شادمانة همواره و گوشانهیباز کندوکاوِ قیطر از را خنده و یشاد کاود،یم را یبوروکراس در
 خود مجدانة حفظِ با فقط هنر. کندیم انیب که ییروهاین هولناکِ یِهامجموعه قیطر از نه و زد،یانگیبرم
 نحو نیا به. ابدییم دست اشبخشییرها یِانتقاد کارکردِ به رو،ین مؤثرِ یهانسبت بِیترک سطحِ درونِ
 هنر: کندیم کمک 1981 سال در هینظر نیا یبندفرمول نینخست ساختِ به یشناسعالمت که است

 .روهاستین آوردنِفراچنگ

 

 

 
 

                                                           
1 Foucault, Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason, (Paris: 

Plon, 1961), published by Gallimard in 1972; Raymond Roussel, (Paris: Gallimard, 1963), و در
;The Birth of the Clinic, (Paris: PUF, 1963)همان سال  همچنین نگاه کنید به    “La folie, l’absence 

                                                           
xix relational clinique 

ــووَنیَر ، اَن ــاد». س ــال یانتق ــون: ینیو ب ــ یِگرآزم ــال هاهیحاش ــارکردِ ب ــه«ینیو ک ــیی ، ترجم ــد ایران ، وحی
 https://radicald.net/zqah  ، دریافت از:17/10/1140 ،دموکراسی رادیکال
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17 

                                                                                                                                                                                 

d’oeuvre,” La Table Ronde, Situation de la psychiatrie, 196, (May 1964), 11–12, که دوباره در  
Dits et Écrits, I, 412–20, 1970تا  1960ی ادبیات از سال هایی دربارهشود، و مجموعه نوشتهمنتشر می    
2 Pierre Macherey, “Présentation,” Foucault, Raymond Roussel, (Paris: Gallimard, 1963),   
ی بعداً در مجموعه “Folio essais” (1992), IX–X چاپ شد.   

ممکن است موجبِ حیرت و پرسش شود که چگونه فوکو توانسته با نوشتنِ تفسیری بر آثارِ یک شخصیت ادبی مرتکبِ 
ولدِ تاش بر کتاِب شناختیی روشکسی که همان سال تفسیر و موضعِ مفسر را در مقدمه –این خطای فاحش شده باشد 

ی یک منزلهکند که فوکو ادبیات را بهویراستاریِ کانگیلم، نقد کرده بود. مشری ادعا می، به"گالین"ی از مجموعه کلینیک
برد: کانت، برایِ ارزیابیِ شرایطِ استعالئیِ کار میهکه حتماً وضعیِت آزمایش/تجربه برقرار شده باشد، بالبراتوار، جایی

های بنیادی و نسبیت ی نوسانی تولیدِ سوبژکتیویته؛ و کانگیلم، برای تجربهمنزلهکلینک؛ باتای، برای تجربه/آزمایش به
و بیمارگون است. نرمالچه که های آنباتوجه به مقوله  

3 Deleuze, “From Sacher-Masoch to Masochism,” Arguments, 2, (1961), 40–6,  تجدید چاپ شده
 Masochism: Coldness and Cruelty and Venus in Furs, (Paris: Minuit, 1967); “Raymond در

Roussel ou l’horreur du vide” (a review of Foucault’s Raymond Roussel) in Arts, 933 
(October 23–29, 1963), 4. 
4 Georges Canguilhem, Le Normal et le Pathologique, (Paris: PUF, 1966),  بازنشر شده در یک
 . . . Le Normal در اینجا با عنوانِ ذکر شده است ,81–2 ,(Paris: Quadige, 1993)مجموعه 

 ژیکی او دراتولوتردهد، که تحقیقات هیلر ارجاع می-این متن حاکی از آن است که اینجا کانگیلم به ایزیدور ژافری سن
ی سطحِ ترکیبِ ست که ایدههیلر، مرجعِ بسیار مهمی برای دلوز است. ژافری کسی-ی کارِ پدرش، اِتین ژافری سنادامه

 بدن بدونِ »بندیِ مفهومِ کند، که به دلوز در فرمول( را ارائه میl'idée d'un plan de composition animalحیوانی )
دی سونی اشتداهنجار، واریای حیوان همچون یک واریاسیون بیای از تفکر دربارهزیرا در مقامِ شیوهرساند، یاری می« اندام

 کند. و پیوسته عمل می
۵ Deleuze and Guattari, MP, 298. این شرحی مستقیم از  Le Normal . . . 81–2 .کانگیلم است   
6 Foucault, “Préface à la transgression,” Critique, 19۵–6: Hommage à Georges Bataille, 

(August–September 1963), 7۵1–69, in Dits et Écrits, 233. ای از کانگیلم را فوکو کامالً این خوانِش نیچه  
کند، نگاه گنید به تأیید می Foucault, Dits et Écrits, 434. 

7 Canguilhem, Le Normal . . ., 179. 
8 Deleuze, “Coldness and Cruelty,” in Masochism: Coldness and Cruelty, (Paris: Minuit, 

1967), cited herein as SM.   
ی مادیلین مازوخ، باید مصاحبه-ی زاخرپردازد. برای تکمیلِ پروندهمی ونوس خزپوشمعرفیِ رمان مازوخ، متنِ دلوز به

اضافه کرد، که در  La Quinzaine littéraire 2۵در شماره « ورزی و مازوخیسمراز»عنوانِ شاپسال با دلوز را تحت



 

 

18 

                                                                                                                                                                                 

سال بعد  22شده برای ویراست جدید، ی سوم، چاپشود. مقالهتجدیدِ چاپ می 182ص جزایر متروک و دیگر متون
در  1993ن مقاله در سال (. ایMay 18, 1989) 30ی شماره لیبراسیونی در مجله« ی مازوخارائه-باز»شود: یعنی منتشر می
 تجدید چاپ شد. 74-71، در فصل هفتم صهای بالینی و انتقادیمقالهی مجموعه

9 Richard von Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis (Stuttgart: 1886; Paris: 1907), را دکتر آلبرت  
یر ژنت.ی پیی رنه لوبستاین و مقدمهترجمهمال منتشر کرد، به  

وصیف تای کامل های زندگیِ جنسی را به شیوهمشقت»ابینگ برای نخستین بار -راست مدِ نظرِ دلوز است. کرفتاین وی
ی تمایالت دهد )همهجنسی را به همگان تحویل می« هایانحراف»وتاب از ، ژنت( و گلچینی پرتبمقدمه 3)ص« کندمی

 کند(.نمیساالنه اشاره گرایی، سکس تناسلی بزر جنسی که به دگرجنس
 
10 Deleuze, PP, 19۵, CC, 10, 71. 
 
11 Deleuze, ID, 18۵. 
 

(. Ebing, Psychopathia sexualis, chapter IX-Krafft236–131 ,گرِ مازوخیسم است )ابینگ ابداع-کرفت 12
نهاد اتزینگ پیشن-شرنک«. مازوخ، است-اسم مازوخیسم برگرفته از نام نویسنده، زاخر»کند: قید می  143ی مال در صفحه

ه معنای درد و ب( algos« )الگوس»ی یونانی از ریشه (algolagniaالگولگنیا )ترِ ی خنثیواژه-کرد این اسمِ سره با نو
 بینگ امتناع کرد.ا-معنای لذت جایگزین گردد، اما کرفت( بهlagneia« )الگنیا»

13 Krafft-Ebing, ibid., 143. 
 
14 Deleuze, “From Sacher-Masoch to Masochism.” 

 
شدنِ -سکسوالیته از مسیِر زن»: هزار فالتگردد، خاصه در گوید؟ اغلب دلوز به این پرسش بازمیمازوخیست چه می 1۵

 .341، ص MP، دلوز و گواتری، «گذرد: انبعاثی/انتشاری از ذراتشدنِ انسان می-مرد و حیوان
 
16 Deleuze, SM, 19۵. 
 
17 Deleuze, SM, 31; LS, 327. 

 .CC, 72; PP, 19۵کند؛ در این مورد دلوز از کلوسفسکی پیروی می
18 Deleuze, CC, 72. 
 

توانیم بنا بر این زمینه کافکا و مازوخ را در یک خط گرایی قرارداد مطلقاً متمایز از قانون است. میرِ دلوز، قانونبنابر نظ 19
 ,Deleuze, CC)کند. ، گرگور سامسا، به مازوخ ادای احترام میمسخقرار دهیم و فرض کنیم که نامِ راوی در داستان 

72, n. 2). 
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20 Deleuze, PP, 229. 

 
21 Deleuze, SM, 113. 
22 Deleuze, LS, 32۵–6. 

یادآور شویم،  "آرگیومنتس"ی را از مجموعه اروتیسمیافته به ساد، بیایید نخست کتابِ باتای، از جمله آثار اختصاص
(Paris: Minuit, 19۵7که تأثیرِ آن را با انتشار هم ،)بالنشو اثر لوتره آمون و ساد توان اندازه گرفت: زمان آثار زیر می
(Paris: Minuit, 1963در مجموعه ،) بار/میلِ به این مرگباری!همین میلِ مر ؛ کلوسفسکی، "آرگیومنتس"ی( ،Paris: 

Gallimard, 1963 ،191، ص نقد، در ژورنالِ «کانت با ساد»(؛ الکان( ،April 1963الکان به ،)کند که حق تصریح می
ادای احترامی : 6-19۵، ص نقد، در ژورنالِ «ای بر تخطیمقدمه». و مسلماً فوکو، نوشته شده بود .. 1961سال این مقاله به
 .۵0-233، مجلد نخست، ص Dits et Écrits، در 69-7۵1، ص (August–September 1962)، به ژرژ باتای

23 Deleuze, LS, 326. 
رو، از است که دلوز بدون تردید و شبهه خود را از تخطی، و از این 1977سال ، بهوگوهاگفتدر فصلِ سوم کتاب  24

ه بفروید را  دلوز کند. در این متن است کهشود، جدا میی مازوخ جدّی گرفته میمفهوم انحراف، که هنوز در اثرش درباره
های امکان ریختی وچند»نرژیِ خود را صَرفِ ها؛ فروید تمامِ اکند: یعنی درمان انحرافبدل می هیلر-ژافری سنهماوردِ 
ه این دوره ب کند. دلوز دررسد، نسبت به آن مسامحه میرنجوری( مینژندی یا روانکند که وقتی به نوروز )روانمی« تحولی

که جردِ اینم او به امیدی که –کند تا برای یک تحلیل حقیقتاً متفاوت مناسب باشد کاوی فکر میها در راونبنیادِ انحراف
است  ممکن 1967کند. در سال مند خواهد کرد، آن را رها میی دال را نظامباورانهنقدش برضدِّ تخطی و استیالی مرجع

، 1977ال سا در گانه داللت کند. امتواند بر یک ارزشِ دگردیسی، شدنی بسنظرِ دلوز رسیده باشد که تخطی جنسی میبه
 ه بود. خورد ه ارزش انقالبی داشته باشد، و باالتر از همه، مکانیسم تخطی هم شکسترسد سکسوالیتنظر نمیدیگر به

 
2۵ Deleuze, D, ۵8–9. 
26 Deleuze, SM, 1۵. 
27 Deleuze, PP, 19۵. 
28 Deleuze, SM, 11. 
29 Ibid. 
30 Deleuze, PP, 19۵. 
31 Deleuze, LS, 102. 
32 Deleuze, PP, 196. 
33 Deleuze, SPP, 144. 
34 Ibid. 



 

 

20 

                                                                                                                                                                                 
گاه چه گهباوریِ نوشونده باشد. آنتواند گریزگاهِ یک معنویتی معنا میانگاره»نویسد: می 1968دلوز در سال  3۵
 []جانشینیاین  «.نامیدیم، گرفتشناسی )ارزیابی( میچیزی که پس از جنگ ارزشنامیم جایِ آن)تأویل( می "هرمنیوتیک"

را توصیف  گی آندنبال دارد که دلوز اینجا دو ویژای معنا را بهنیچه ی فرویدی یارفتنِ خاصیتِ انگارهخطرِ از دست
شود، و شود، داده نمییکند: معنا اثر است و نه ذات، واقعیت در سطحِ آن است و نه در عمقِ آن؛ معنا ساخته یا تولید ممی

ه، معنای شده، معنای محوشداموش، معنای فر"اصیل"از معنای »نتیجتاً، عبارت است از حدّومرزگذاریِ قوانین تولید. 
 غسل تعمید های کهنی معنا دوباره سرابگویند. در چارچوبِ مقولهشده و غیرو سخن میپوشیده یا نهفته، معنای بازیابی

عنا[ رداشت از مشوند. ]این بهای مقدّس و دینی را بارِ دیگر کشف میشود، کلِ ارزشیابند، در ذات جانِ تازه دمیده میمی
عنا معیین است. تابلِ ی معنا ابزارِ تمرّدی مطلق، نقدی مطلق و نیز آفرینشی قنظرِ نیچه و فروید معکوس است: انگاره در
 است، اثری "اثر"وجه یک مخزن نیست، نه یک اصل یا یک خاستگاه، نه حتی یک غایت است؛ معنا یک هیچبه

 .Deleuze, ID,  189« باید قوانین تولیِد آن کشف/آشکار شود،شده، و میساخته

36 Deleuze, SPP, 3۵. 
37 Deleuze, CC, 1۵8. 
38 Ibid., 169. 

ی عالیِ هرمنیوتیک است، که خودِ متن خود را به یک جهان موضعِ دلوز برضدِ هر موضعِ تفسیریِ برخاسته از یک نسخه 39
رونِ دی معنا را  پاکند. چنین حرکتی ردِّیچه در کارِ ریکور و گادامر شاهدیم، شبیهِ یک فعل عمل مکند، اما چنانبدل می

است.  لوز نادرستدگاِه گیرد که از نجایِ تأویِل اقلیت و شدنِ معنا، پی میقدرتِ فعل، تأویلِ اکثریت از معنای متعال به
که هنر هدفِ ها ایننشوند: هر دو آها باهم مرتبط میدلوز و ریکور، از بطن این تباین بنیادی، دوباره در بابِ این جدل

ورزد یمأکید توصیفی از جهان ت-ی بازمثابهکنند. اما ریکور سخت بر تولیدگریِ استعاره بهشان است را رد میغائی
(Ricoeur, La métaphore vive, (Paris: Seuil, 197۵), 11۵ and 247.)  هاِی بدر کتا« ارجاع»کار بر روی

ی منزلهستعاره، بهدهد که فرآیندهای ادبی )ایابد، و نشان می( ادامه می198۵تا  1983)چاپ شده از سال  زمان و حکایت
محاکاتِ بی، تقلید/اکتسا داستانی( نه قضاوتی زیباشناختی از ذاتِ هنر، بلکه مرجعی ثانوی، شباهتی  ِپیرنگشعرِ مینیاتوری، 

حلیل تود را وقفِ خی زمانی همِّ کند. دلوز در طیِّ همان دورهنظری تقلید می کنند، که از تأملِی معنا تولید میآفریننده
 که دلوز تباینِدارِ موضوعات موردِ مطالعه است، حال آنکند که حاکی از نزدیکیِ نسبتنسبت میانِ زمان و سینما می

 کشد.تصویر میدرخور توجهِ معنا و منزلتِ هرمنیوتیک را به


