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 خواست و اتصاالت
 

هايی كه آگاه بر تفاوت توافق دهد :یز )) تفاوت(( در جهان را ارائه مژيل دولوز نگرش جديدى ا 

در ساختار ذهنی دولوز، از يک طرف پذيرش تفاوت در  دهد.سازيم، جهان را شکل میهايمان می

تفاوت ها، واقعیت  از طرف ديگر بر پايه نحوه برخورد باسطحی كالن، شرط فهم هستی است و 

گر تر از آن است كه ما نظارهتوانیم شکل دهیم. در حقیقت هستى، بسیار گستردهرا می جديدی 

بینیم، هستیِ واقعی و به مستقیم در هستی میمضافا بر آنچه كه مستقیم يا غیر آن هستیم.

و با  هايمان، اى است كه از طريق مذاكره بین تفاوتهستیاهمیت، در انديشه دولوز، آن نحوی پر

درک اختالف و برخورد اختالف، دو بعد  آوريم.رسیدن به توافق فرای اختالفاتمان به وجود می

كنیم، پس هستی را اساسی وجود انسان در هستی است: اختالف موجود در هستی را درک می

كنیم و به يک معنا هستی را می برخورد میبه اختالفات موجود در هستی  كنیم.درک می

برخورد ما، يعنی آنچه كه در  آفرينیم. اين درک و برخورد از دو زاويه مختلف قابل تعريف است.

ری برای كالن هستی با تمام تفاوت گآفرينیم نبايد در ذهن ما بُعد محدودها میرابطه با تفاوت

مان در برخورد به تفاوت ها، تفاهم هايی را  اعیهايش بشود. ما در دنیای مشخص گروهی يا اجتم

توانند نه تنها نمی كران جزئی هستند ،یتفاهم ها از آنجايی كه در هستى بآفرينیم ولی اين می
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ها را در هستی محدود كنند، بلکه اگر قرار باشد، تفاهمی كه ما در برخورد بقا و رشد تفاوت ،وجود

باشد و رشد میبه كالن هستی می پیدا كند، فقط از طريق اتصال سازيم معنايی ها میبا تفاوت

های محیطش ، تفاهمی را در برخورد با تفاوت اگر فردى  ها در كلیت هستی است.يابد، زيرا تفاوت

ها موجودند و رشد سازد بايد بداند كه اين تفاهم در بستری شکل گرفته است كه در آن تفاوتمی

سازد، پیوسته دهد، میآفريند، شکل می، میكندبا آن برخورد می نسان آنچه را كه ا كنند.می

های هستی كالن است. به بیان ديگر اگر بخواهیم بگويیم، وقتی وجود انسان مورد چالش تفاوت

هايی كه سیستم ارزشی متفاوتی از وى دارند، اخالق آشکار و با كوشش زيادی در برخورد با انسان

رسند، اين ند، ذوق متفاوتی دارند، شخصیت متفاوتی دارند، به تفاهمی میپنهان متفاوتی دار

ها به های موجود رو به رشد هستی، ناپايدار است و مدام تفاوتتفاهم پیوسته در بستر تفاوت

های موجود در شوند و بايد كوشید، با علم به تفاوتها باز نقض میكنند، تفاهمكرات بروز می

تواند . به اين دلیل هر آنچه كه هست در بستر آنچه كه میباره تفاهم بسازيمدهستی، دوباره و چن

 بشود، پیوسته مورد مذاكره است.

 

ها، نه تثبیت و نه تحکیم آنچه كه هست، می مسئله مركزی زندگی در اين تعبیر دولوز از تفاوت

ت. فهم تفاوت در زندگی اس ،تواند باشدباشد بلکه بطور مداوم انديشیدن و آفريدن آنچه كه می

تواند بیافريند نه صرفأ، فقط آنچه كه دارد را های موجود است. وجود چه می، كشف ظرفیتانسان

هايش نقض ، آن را از طريق تفاوت، هستیكنندها ثبت میآنچه كه افراد از طريق تفاهم حفظ كند.

رند. با اين وهم كه چون به تفاهمی گی، مظلومِ كنِش هستی قرار میيا در موضع مفعولیت كند.می

ها مدام و كنند كه تفاوته درک میکيا اين ، پس ثبت شده و كار به اتمام رسیده استرسیدند

، بهترين جديد ) و شکل وجودیمجدد بروز خواهند كرد و شکل وجودی جديدی خواهند گرفت

خود را احیا كنند( و انسان  كوشند شکل قديمیها میحالت است، چون در خیلی از اوقات، تفاوت

مجدد محیط خويش را از طريق مذاكره  خويش و شدنِ ايی نیست جزء، شدنِگر را چارهكنش

های هستی، ماقبل زبان و ماقبل ذكر اين نکته اساسی است كه تفاوت ها، سامان دهد.تفاوت

از هستی است و نه ، بروز بخشی ها، همهها، فرهنگزيرا وجود انسان، در زبان .انسان هستند

به  در تفاوت و تکثر وسیعی وجود دارد. ها،فرهنگها، زبان ها،كلیت هستی. هستى ورای انسان

آفريند، جزء ناچیزی از هستی متکثر و متفاوتی است عبارت ديگر وجود انسان و هر آنچه كه می

تواند ن وجود دارد، میآگاهی نسبت به عظمت آنچه كه خارج از انسا كه مستقل از وى وجود دارد.

ها در خودش، در اطرافش، و در هستی آگاه كند. اين آگاهی به انسان انسان را به عظمت ممکن

يکی از جمالت  ها هنوز ممکن است.هايی در شدندهد كه درک كند كه چه عظمتاجازه می
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دارد. بشر می هايیداند كه تن ما چه توانايیهیچ كس نمی گويد:مشهور دولوز اين است كه می

دولوز تأكید دارد كه ما  وجود دارد. "اينجا  "تواند موجود ديگری بشود نسبت به اينکه اكنون،

كند، هستی امکان بروز بپذيريم كه در زندگی هر انسانی، به مراتب بیش از آنچه كه او تجربه می

ايی است كه برای ديشهها در رابطه با هر انترين نقداين انديشه دولوز يکی از راديکال دارد.

به اين ترتیب رابطه بین هويت و تفاوت از ديدگاه دولوز به جايگاه  شود.زندگی ذاتی قائل می

شناختیم و مى "مقدم و اصلی". اگر پیش از اين جايگاه هويت را به عنوان رسدجديدی می

 در انديشه دولوز تفاوت مقدم است. ، "موَخر و فرعی"تفاوت به عنوان 

های متنوع و متفاوتی می ها، هويتاز همان تفاوت هويت موَخر و فرع است. ،ت اصل استتفاو

اش را شکل بدهد و جايگاه برخورد خالق و تواند آفريده شود. وى برای اينکه بتواند غنای انديشه

 كند،ها را بهتر نمايان كند، مفاهیم جديد اساسی را به حیطه انديشه وارد میسازنده به تفاوت

 نظیر:

 

 خواست، 

 

 شدن، 

 

 تن، 

  و

 .تیسیـّال

 
  

يک مسئله اساسی در تحول فکری ژيل دولوز، شايد مانند هر انسان و هر انديشمندی، تاثیر 

ها، هايی است كه ديگر انديشمندان، بر انديشه وى داشته است. از جمله اين مالقاتمالقات

ثیری داشت كه اروی انديشه دولوز چنان تمالقات دولوز با فلیکس گتارى است. اين مالقات بر 

كنند و برخی ديگر برخی از افرادى كه دولوز را خیلی دوست دارند، تاثیر را منفی ارزيابی می

از جمله تحوالتی كه  دانند.هايی را باعث جهشی متقابل بین دولوز و مخاطبش میچنین مالقات

خواست عمیق در  ود مفهوم خواست است؛در انديشه دولوز در مالقات با گتارى پديد آمد ، ور

 در حالِ  هاى زندگى انسانانديشه دولوز. معناى اين خواست عمیق ، ايجاد تفاوت در همه جنبه
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ای كه گردد. هر تجربهای است كه همه جا منجر به تجلی زندگی میكنش است. خواست پديده

  كند، بروز دهنده خواست و تفاوت است.انسان می

 

 مال شهامت اذعان دارد كه : دولوز با ك

 

 در حقیقت، تاريخ، تاريخِ خواست است.
 

 وراى جايگاه خواست، چه استداللی وجود دارد ؟

 

كند و در نتیجه از آنجا، گذاری كالن، كنش میدر سطح زير بنا به مثابه يک سرمايه "خواست"

 كند...يعنی از آن زير بنا كنش را تعیین می

دهنده سركوب نیز می ى قدرت است و به اين جهت همزمان ساماندهخواست نتیجه سامان"

 "باشد.

 

كنیم نیست. اشتباه نکنیم، ناخودآگاه تئاتری كه ما در آن نقش بازی می "كند كه دولوز اعالم می

سازد. نام ناخودآگاه كارخانه مولدی است كه تفاوت خالص و مثبتی می خودآگاه كارخانه است.نا

 است. "ت خواس"اين تفاوت 

، با انواع جريانات مربوط به زيست خواست نماد ناخودآگاه نیست، تولید ناخودآگاه است. خواست

  مرتبط است. ) (Libidinalمايه 

 ایی ناخودآگاه ، نظیر گرايش به چیزی، حسی در قبال كسی و يا قلیانی در زمینهزيست مايه "

 " .است

 

، به معنی تايید آن نیست. او نگرش انتقادی به اننزد دولوز مشاهده اهمیت خواست در انس

 خواست دارد كه نقطه تالقی كمبود و لذت است.

 "چه كسی انتظار دارد كه كشیشی خواست را كمبود تعريف كند؟

 نامد.نیچه، خواست را اراده به قدرت مى
 

يا افراد  حیطه خواست اشیاء "، كمبودی در يک فرد و يا لذت دستیابی به آن نیست، خواست 

كند. تمام امواجی است كه جريان دارد و ای است كه از آن عبور میهاله نیست . بلکه تمامی آن 

 "گیرند.ها شکل میها و پیوستگیشود. در اين مسیر شکنندگیبه او وصل می
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ای بیند و اين مثبت بودن خواست در مقابل خالء رابطهدولوز خواست را به طور مثبت ، موجود می

خواست، خصلت انسانی كه مايل باشد اقدامی را انجام بدهد نیست.  بین فرد و محیطش است.

، خود مختار وجود خواست گیرد.وجود خواست در انسان هیچ پیش شرط منفی را در نظر نمی

يک ويژگی ديگر جايگاه خواست در انديشه دولوز اين است كه خواست را از وجود انسان  است.

 دهد و به تمام موجودات، چه انسان و چه غیر انسان بسط میآن را گسترش میمتمايز كرده و 

 دهد.

ها اتصال دارد؛ حتی ماهیت يک خواست بر پايه اتصاالتش بر ديگر هر خواستی با ديگر خواست

ها قابل درک است . به اين دلیل اين سوال مطرح است كه وقتی زنی به مردی يا مردی به خواست

 ستت دارم، زنی می گويد دو

 آيا او را دوست می دارد؟ 

 دارد؟ يا او را در ارتباط با ازدواج دوست می

 دارد؟بچه دار شدن دوست می رایيا او را ب

 و يا او را در ارتباط و برای بچه دار شدن دوست دارد؟

 او را دوست دارد يا تصاحب يک انسان را؟

 دارد؟ سترا در ارتباط با تصاحب خواست يک انسان دو يا او

اگر خواست انسان جريان آفرين  "كندرود كه اعالم میشهامت انديشه گتارى تا جايى پیش می

و چند پاره  تکه تکههايی كه ماهیتا و ذاتأ است، به اين علت است كه آن خواست با ديگر خواست

، شودها متصل میهستند، متصل است. بدين ترتیب وقتی خواستی با قطعاتی از ديگر خواست

 "گیرد.جريان شکل می

 " ها نیست.شکل گرفتن جريان در تضاد با گسسته شدن جريان" 

آيد و بعد يابد، جريانی جديد به وجود میها اتصال میهايی از ديگر خواستوقتى خواستی با تکه

شود و يا آن تکه خواست ايی از خواست میخود اين خواست برای خواست ديگری تبديل به تکه

نکته اساسی در  شوند.از اتصال يافتن با اين خواست، تبديل به جريان خواست اصلی میها، پس 

آنچه كه  "بررسی پديده خواست انسانی، اين است كه خواست دارای ظرفیت تحول يافتن بین 

دهی آنچه كه ابزار برای فهم آنچه كه خواست در شکل است. "تواند باشدآنچه كه می "و  "هست

ايم و يا به تواند انجام دهد، بررسی مجموعه اتصاالتی است كه در زندگی ساخته، میتواند باشدمی

 ايم.ای است كه آفريدهعبارت ديگر كیفیت شبکه انسانی
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 خواست چیست؟
 
در يک سطح و به تعبیرى انسان بايد خواست خود را كشف كند ولی اگر تعريف را در سطح  

گرايانه انديشیدن، محسوب ، ذاتآيد و آن خواستمیپیش  جدیخواست خود بگذارد ، مشکلی 

به اين معنی كه هر انسانی خواستی ذاتی دارد كه بايد آن را كشف كند. در اين ديدِ  شود.مى

گرايی خواست، خواست فقط يک خواست است، ولی دولوز تعريف خواستش، مانند بسیارى مطلق

گرايی قرار می گرايی را در مقابل نسبیطلقمعموال م گرايانه نیست.ديگر از مفاهیمش مطلق

دهد به اين ، قرار میگرايی خواستگرايی ذاتِ خواست را در مقابل رابطهولی دولوز مطلق دهیم. 

ر نمودن پیوندها و های آن انسان در برقرامعنی كه خواست عمیق يک انسان، مجموعه ظرفیت

، جايگاه خواست خواستی ی همان انسان است.هادر رابطه پويا با ديگر خواست اتصاالت مشخص،

های آفرينیم، مركزيت دورنی خواستها میگیرد كه در پیوندی كه با ديگر خواستعمیق را می

بدين ترتیب خواست انسان، نه اندامی در درون است و نه  باشد. مختلف ما در ارتباط با همديگر 

به اين ترتیب دولوز از نظريه چارلز  واقع. مختار است وودخ ،خواست يک نقش انسانی در برون.

كند. برای اينکه ها را به دو گروه حقیقی و كاذب تقسیم میگیرد زيرا تیلر خواستتیلر فاصله می

دلوز  گیرد.ها قرار نمیخواستی، خواست باشد، اجبارا در چارچوب از پیش تعیین شده خواست

هر خواستی مشروعیت خود  ویبه نظر ندارد.  هیچ طبقه بندی اصلی و فرعی خواست را هم قبول

 را دارد. 

 

هر خواستی مشروع است، ولی میزان مشروعیت  اين است كه ی دلوز در انديشهنکته بسیار مهم 

زمان حال دارد. اتصال خواست با ی هر خواست بستگی به جايگاه آن خواست در زندگی روزمره

 فوريت و هويت است.

گیرد. تعیین های بیرون از خود يا فرای خود قرار نمیت شعاع پديدهبه اين ترتیب خواست، تح

ها و كردن شخصى يا چیزی از بیرون، برای خواست مركزی يک انسان متصل با ديگر خواست

 ، وجود ندارد.زندگی روزمره آن شخص
  
          است و هیچ معیار غیر جبری ( Immanent ) ماندگار ،در انديشه دولوز خواست 

(Transcendental ) گذارد.ر خواست اثر نمیب 
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كند كه يک فوريت كنشی، شود كه خواست انسان به شرطی معنا پیدا میبدين ترتیب روشن مى

، نه شکل و نه میزان "تواندنمی"و  "نبايد"، هیچ فردی آن را مشخص نمايد. دولوز معتقد است

به اين دلیل برخی معتقدند كه . بیح كندنه مخاطب يک خواست را تعريف كند و نه آن را تق و 

ش بدون هیچ معیار)غیر جبری( خوي ولیت هر انسانی در قبال خواستئر مسبدولوز با تأكید 

وجدان و آگاهی به خويشتن را در باالترين مقام  ترين شکل، در حقیقت در خالصبیرون از انسان 

 دهد.های درونی هر انسان قرار میارزش
 

 خواهد؟تواند بگويد كه ديگری چه میسی نمیاين جمله كه ك

 

 خواهد؟چگونه می

 

 خواهد؟و چه مقدار می

 

در مقام مركز  شاش را در قبال خواستدر حقیقت ديگری را آزاد نموده، شعور و وجدان و آگاهی

دهد و فراموش نکنیم در اين ديدگاه كه بعد زمانی، فقط زمان حال آزادشدن او قرار میبرای 

تواند پديده اش مىى انسان در زندگى روزمرهواست به عنوان نیروى به حركت درآورندهخ است.

اى زنده و يک وجود انسانى باشد و از طرفى ديگر به عنوان شىء بروز كند. بین تمام پديده هاى 

برابر خواست انسان  ها درزنده و غیر زنده، تراكم/ گسستگى/ پراكندگى مطرح است كه همه اين

 شود.ى دولوز هیچ تمايزى بین انسان و طبیعت قائل نمىگیرند. انديشهمىقرار 

انسان است كه به طبیعت معناى ذهنى مانند زيبايى و زشتى / قدرت و ضعف/  ذات " گويد:او مى

مالح موجود در انسان كه تن او را پر مى ادهد و ماهیت طبیعى انسان يعنى بزرگ و كوچک، مى

دهد. اى را شکل مىخواست، با متصل و نزديک كردن پديده ها، شبکه ند.كند، باهم يکى مى شو

شوند. يکديگر تماس برقرار كرده و بهم متصل مى گیرند و بااى افقى قرار مىها در رابطهخواست

آفريند كه نقش هر اتصال بین اى از اتصاالت مىاى، مجموعههر خواست بیان شده و تجلى يافته

 گردد.دهى به اتصاالت جديد و كیفیت اتصاالت جديد، تعريف مىدر شکلهاى مختلف خواست
 

اى با خواست ديگر است و تمامى اين روابط افقى هر اتصال رابطه هر خواست، اتصال آفرين است.

 گیرند.دركنار هم قرار مى

 ى نامند.م  (assemblage) "مجموعه،"دولوز و گتارى، روابط افقى بین خواست ها را 
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قطه مقابل سوء نهاى مختلف با انرژى مثبت براى دولوز و گتارى، رسمیت شناختن خواستبه 

 ى خواستى است كه به علت وجودش، انرژى منفى مى آفريند.گرايانهتعبیر ذهنى

 

 شود:در نتیجه وجود دو نوع خواست در انسان مطرح مى

 

آفريند و رو به فزون مثبت مى ها، انرژىكردن با ديگر خواست (خواستى كه در اتصال برقرار١

 آورد.اى از خواست ها را بوجود مىمجموعه

 

كند يا به طرق ( خواستى كه به علت وجودش در آفريدن انرژى منفى، اتصاالت را مختل مى٢

  كند.مختلف اتصاالت را عمودى مى

 

 تأكید تفکر دولوز در رابطه با خواست، كنش است و نه توقف در كنش.

 

 تولید است نه در مصرف. تأكیدش بر

 

 به اين دلیل دولوز خواست و خواستن را مدام بجاى هم بکار مى برد.

 

 خواست سازنده است زيرا اتصاالت جديد با خواستهاى ديگران و ديگر خواست ها مى سازد.

 

 شوند.بدين ترتیب، خواست و ....خواست و.....و خواست به هم متصل مى

 

 شکیل ت   (Nexus)"پیوند " ت هاى مختلف افراد متفاوت، يکاى خواساين اتصاالت شبکه

 است. ( Rhizomqtic )مى دهد كه ماهیت آن ريشه اى

 
 

هاى مختلف و خواست هاى افراد مختلف، نه آغازى دارد و ى حاصل از اتصال خواستاين شبکه "

حال  اى درشبکههر اتصالى میان  تازمانیکه خواست وجود دارد، اتصال موجود است. نه پايانى.

ها در واقع معناى يک گروه،  هاى خواست متصل به هم انسانبافت حاصل از شبکه گسترش است.
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ى دولوز، ى زنده كنونى است. به اين ترتیب مفهوم خواست در انديشهخرده فرهنگ و جامعه

 "دهد.اى مدام در جريان است بدون آغاز و انتها كه محتواى اساسى زندگى را تشکیل مىچشمه
 

ها را بطور غیر قابل پیش بینى اش، اين شبکه ) خواست يا ريزوم (، انسانبرخالف درخت و ريشه

ها اين است كه كند. ويژگى شبکه خواست متصل شده بین انساناى افقى به يکديگر متصل مى

 مفهوم شبکه نظر ندارد.اى را مددر مسیر برقرارى اتصاالت جديد، هدف از پیش تعیین شده

كند به اين ها، جدا مىها و ارگانیزمها، دولوز را از دو منطق محدودگر مکانیزماتصالى خواست

 معنى كه انسان در هیچ مکانیزمى و هیچ منطق ارگانیزمى، محدود نیست.

 

هايش در ايجاد اتصاالت بر مبناى خواست خود و تولید انرژى مثبت انسان آزاد بر پايه توانايى

شود و هرگونه ورودى انرژى منفى به اتصال، جايگاه خواست را ن اتصال، تعريف مىبراى ورود به آ

 شود.دهد و منجر به محدود كردن آزادى مىتقلیل مى

 

 "خواست، واقعیت آفرين است. "

 

 بنابراين در تفکر دولوز، خواست معناى روياپرورى ندارد.

 

هاى  آفريند، همانند انسانى واقعى مىهاخواست، پديده دهى به يک واقعیت است.در واقع، شکل

حال اين سؤال  تر و فضاى زيست شکوفاتر.تر، روابط انسانى و اجتماعى غنىهوشمندتر، خواهان

 شود كه در چنین شرايطى، هويت يک انسان چیست؟مطرح مى

 

وجود آمده و آن فرد بر پايه آن خواست ه ( هويت ايستا: بر پايه خواستى است كه يک بار ب١

 كه خواست و شرايط اتصال، همواره ثابت است. اتصالى را آفريده درحالی

 

طور مداوم، خواست، محتواى خواست، ه گیرد كه ب( هويت پويا: بر پايه خواستى پويا شکل مى٢

  د.نكند و تغییر مىنشوانرژى خواست و در نتیجه تولید مداوم اتصاالت نو مى

 

گیرى فرد و قبل ديم كه وجود خواست در انسان پیش از شکلقبال هم به اين نکته اشاره كرده بو

ماهیت خواست، بدون فاعل بودن است و در درون اتصاالت و بر مبناى  گیرى زبان است.از شکل

ها، پیش به اعتقاد دولوز، برخی از هويت دهد.كیفیت و انرژى خواست است كه به خود فاعلیت مى
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شايد شگفتى آفرين باشد  انسانى هستند. بیش انسانی يا فرا هااند و برخی ديگر از هويتانسانی

لی تجهای يک انسان تجلی خواست است. بینی يک انسان، ، در چارچوب فکری دولوز، ريهكه

كنند خواست است و خودِ هوا تجلی خواست است. اگر ريه ها، هوا را از طريق بینی استنشاق می

گويد، دولوز می را شکل دهند."اجماع  "ی اينکه يک در حقیقت يک نقش مولد مثبت دارند برا

سازد. های مختلفی را به يکديگر متصل میاست. زيرا خواست "اجماع  "طبیعت بطور كلی يک 

ست از اای شود. زيرا مجموعهرا شامل می "اجماع  "از طرف ديگر خودِ وجود انسان نیز يک 

 ند.ااست و هم با طبیعت متصل تصال برقراراجزای به يکديگر متصلی كه هم در بین خودشان ا

ش، هدفی را به ایو همچنین با محیط بیرون در درون وجود انسان ،اين اتصاالت مربوط به انسان

افرادی هستند كه تشکیل دهنده يک  "اجماع  "نمونه ديگری از دهد.تشکیل مى "زندگی "نام 

ب به عنوان مثال به خاطر اتصاالتی حزب سیاسی هستند كه هدف مشتركی دارند. حتی يک كتا

دهد. را شکل می "اجماع  "ها و صفحات بین خود دارد ، يک ها، مفاهیم، پاراگرافكه واژه

چنین بر خواست تاكید دارد، خواست را از طريق  آيد كه وقتی دولوز ايننابراين به نظر میب

كند. بلکه خواست از ريف نمیی آن، مواد تشکیل دهنده آن، حتی سازمانِ آن ،تعبیعت ويژهط

ده است. خواست از نظر خواست سامان كند.ها معنی پیدا میهايش با ديگر خواستطريق، اتصال

جايگاه خواست را به چنان جايگاه  ،دولوز اجتماعی را شکل داده است. -تاريخی، ساختار سیاسی

 كند:رساند ،كه اعالم میمى وااليی 

 

 "ست.تاريخ، تاريخ خواست ا "

 

تر از قدرت می نمايد ، ولی خواست را مهمای توصیف میدهی قدرت را به شکل ويژهاو سازمان

خواست و قدرت  شکلی اقتصادی داده است. ،، به خواستداند، به اين دلیل كه سازمان قدرت

ر نظر قرار داده است. به اين دلیل اقتصاد، ابزاكه حیطه اقتصاد را مد "يعنی منزلگاه زيست،

 "گیرد.ی سركوب به دست میسیاست را به عنوان يک وسیله

 

 ده قدرت است.بنابراين خواست برای دولوز سامان

 

ها نبايد ماهیت سیال و آزاد خواست را تحت الشعاع قرار ها به عنوان نتايج خواستهويت امضاف

 دهند.
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ی تولید يک، ابزار شیوهدهد كه تنفس كند و ريه ، بینی و هوا به بشر اجازه می "مجموعه "

. برای اينکه اجماع هست، بینی و هوا، انسان مركز نیز ی ريهدر عین حال اين رابطه خواست است.

اين سه، بازتاب میل بشر به زنده بودن نیز هست. به همین دلیل خیلی از خانم ها و آقايان جايگاه 

؛ اينجا ماجرای گری از آن بسازندخواهند چیز ديدهند و میبینی را در اين مجموعه تغییر می

های ما ی خواستها، به نتیجهاز آنجايی كه هويت منفعت است كه با خواست متفاوت است.

بستگی دارند بايد هوشیار باشیم كه مبادا هويت، جريان سیالِ خواست را محدود سازد. در مثالِ 

دهد، ی ، هوا( كه به بشر اجازه تنفس می، بینی و هوا و اين دو اتصال بین ) ريه ، بینی( و ) بینريه

اين اتصاالت يکی از اشکال تولید خواست بشر هستند. در عین حال اين اتصاالت كامال انسان 

شان به نیاز چنینی چنین است و وجود اين زيرا وجودشان برای تنفس انسان فقط اين ؛مركزند

 دهد.زنده ماندن انسان پاسخ می

 

انسانی زير سوال ببريم و نقش  "منفعت  "كند بینی را به مثابه نهاد میاينجاست كه دولوز پیش

زنده  "منفعتِ  "مجازی بینی را در نظر بگیريم. اگر چنین كاری انجام دهیم، اتصال بینی با نیاز 

آنچه كه مورد  رود ولی بشر قادر است اتصاالت ديگری برای بینی بسازد.ماندن انسان از بین می

ست. به اين دلیل است كه اگر بینی انسان ایر و متنوع تصور كردن اتصاالتِ بحث دولوز است: متغ

جای بینی  تواند افزايش يابد.را از اتصال تنفس جدا كنیم، ظرفیت تخیل ما راجع به نقش بینی می

ال بیماری را در نظر در چهره مركزيت دارد چون نقطه آغاز ورود هوا و نقطه خروج بازدم است. ح

ی جايگاه بینی در توان در رابطه، اما ناتوان هم نیست، آيا میكشدبگیريم كه از بینی نفس نمی

 اش علت ديگری تصور كرد؟چهره

، بینی تواند خارج از جايگاهش در ريهكرانی راجع به اتصاالتی كه بینی میبه اين ترتیب تنوع بی 

متصل به ريه، ظرفیت تفاوت و تنوع تخیل انسان كه اين اتصاالت غیرو هوا برای تنفس، پیدا كند 

اگر چه ظاهرا اين تخیل و تصور بینی خارج از اتصال ريه،  ؛تواند آزاد نمايدها راجع به بینی را می

 ، كامال واقع است. بینی و هوا غیر واقعی است ولی برای كسی كه اين تخیل و تصور را دارد

 

 ظر بگیريد:دو مثال را در ن

 

اش از بین رفته است. فردای چنین روزی، بینی ،، جذام( كسی كه به علت يک بیماری مثال١

)ريه ،  گانه جديدای كه اتصال سه. حلقهگیردشکل می ی بینابینی، اتصال ريه با هوا توسط حلقه 

 نمايد.حلقه بینابینی و هوا( را كامال ممکن می
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های نوين وریاست امريکای شمالی را در نظر بگیريد كه اين احیاء از فناحیای بومیان سرخ پو ( ٢

. آنچه كه در نمايداستفاده كرده است و جايگاه عاطفه شديد بین زن و مرد را با لب و بوسه نمى

شود، عاشق و معشوقانی هستند كه امريکايی به ما ارائه می "سرخپوستان "های هنریفیلم

  گذارند.به نمايش می های يکديگر از طريق نوازش دادن بینیحركات بسیار لطیفی را 

 

، بینی و هوا كامال جدا شده است. بینی از اتصال اساسی روزمره ريه ، در اين دو مثال ذكر شده

 دريا درحال شنامتری زير ٢٢، را برای غواصی كه با دستگاه غواصی در عمق حال همین امکان

ريه به هوا برای او از طريق بینی نیست چون او در حین غواصی بینی ست در نظر بگیريم. اتصال ا

اگر در مورد شکل ناكارآمد بودن بینی در يک بیماری، يک حالت جبری وجود دارد، در  بندد.را می

شان از بینی و يا عدم استفاده بینی در غواصی، ی سرخ پوستان و استفادهمورد لطافت عاشقانه

های شود كه بشر توانايی، موجب میكند و اين خواستست كه بروز میی خواست اعامل محركه

، هوا جدا كنیم و آن را به عنوان دستگاه حال بینی را از اتصال ريه پنهان بدنش را كشف كند.

ی تولید عطردر جنوب فرانسه در نظر بگیريم. كار تخصصی شناسايی انواع عطرها در يک كارخانه

طلبد كه خود را از اتصال با ها آموزش بینی را میست تخصصی كه سالا ی، امرعطر " بويیدن  "

ريه، رها كرده باشد و در جايگاه استشمام تمركز يافته باشد. هوای حامل بوی عطر توسط 

شود تا محبوس می ، شود و با فنی خاص توسط وی در آنجااش میوارد بینی كارشناس عطر، 

كند و بعد، آن هوا را بدون اينکه به ريه وارد شود به بیرون پس  ترين عطرها را حسخارق العاده

، جرم عطر در نای/ نايچه و ريه رسوب كند و برای عطرهای جديد ديگرعادتی دهد تا مبادامی

 گردد. بوجود آيد و در بويیدن آنها ناتوان 

 

های نوينی، آزمون ریمختاشود. و اتصاالت جديد و يا خود، قطع میدر تمام اين موارد اتصاالتی

، نقشی) هنرى ، احساسی ، صنعتی ، زيبا شناسی( اش) بینی(گردند و بشر به يک ارگان طبیعیمی

 ای چیست؟توانید حدس بزنید جايگاه بینی برای يک آشپز حرفهرا می دهد. حال می
  

ی، دولوز در حقیقت ، بینی و هوا و باز تعريف كردنِ نقش بیندر اين زيست طوالنیِ قطع اتصال ريه

جايگاه بینی در چهره در  كند.، متحول میبه خواست اولويت كنشی انسان را از منفعت و نیاز

نهايت محتوا و شکل توان بی، از بینی میی خواستاما بر پايه .، مطرح استمنطقِ نیاز زنده ماندن

 كنش را تعريف كرد.
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 ست؟، چیو نیاز از منفعت  علت اين مستقل شدن 

 

 علت اين اولويت دادن به خواست چیست؟

 

منفعت قرار  "آن"ای تعريف شده است و هر بار اولويت را، ويژه علت اساسی منفعت در چارچوب 

ايم. در ای كه آن منفعت را تعريف كرده است، تقويت كردهدهیم و در حقیقت آن ساختار ويژهمی

تواند ی نوينی می، ساختار ويژهی آن خواستپايه ادن خواست، هر بار بردحالیکه با اولويت قرار 

ثابت و بدون تغییر فرض  ست كه منجر به باز تعريف كردن منافع می شود.ا پديدار گردد. و امری

گردد، كه فقط يک نتیجه دارد و كردن منفعت يعنی اينکه انسان همواره به دنبال همان منافع می

 " فکرتنماياند. ويژگی آن منفعت را غیر موجه میاينکه هر گونه خواست خارج از چارچوب 

، تثبیت اهداف ممکن برای كل زندگی يا يک اقدام مهم در زندگی انسان است. با "منفعت مركز 

 گردد. اين تفاوت اصلیِ، متعدد و متنوع میخواست و تنوع خواست، اهداف عملکرد انسان نیز

بدين معنا كه اگر خواست وخالقیت وجود  .ستهدف مركزی با خالقیت مركزی در زندگی انسان ا

  گیرند.، شکل میبه تدريج روندهای مرتبط با آن خواست بصورت خالقانه ، داشته باشد

حفاظت از اين  كند.طلبد و هم ايجاد میی از زندگی، منافع خواست خود را، هم میاهر شکل ويژه

های مختلفی در زندگی نی كه با چیدمانطلبد، يعنی ساماهای خاص خود را میمنافع، مجموعه

كند. وقتی كسی آفرينیم كه چه بخواهیم و چه نخواهیم به سمت منافع خاصی حركت میمی

قیقت اين حمدعی نقد شرايط فرهنگی يا رفتار فرهنگی در جمعی محدود يا وسیع است، كذب يا 

برای  د كه در آن عملکرد، شودهى آن، زمانی روشن میها و سامانادعا بر پايه چیدمان داده

در  دهد.بهبود شرايط فرهنگی، آن فرد چه میزان نیرو ، وقت و امکانات را به خود اختصاص می

، ولی در عمل چیدمان و سامانِ وقت و توان ادعای خواست بهبود شرايط فرهنگی داشتواقع می

يک خواست كاذب منافع درآن جهت نباشد. در چنین حالتی خواست بهبود شرايط فرهنگی، 

آوری بیشتر داشت و تمام منافع ، توان مدير يک شركت بود و خواست سوددر حالیکه می ؛است

اگر هر انسانی فقط  دست آورد.ه به كار برد و شايد نتايجی نیز ب آورى وقت و امکانات را برای سود

آفريد.، سب را میپايه آن خواست و میل چیدمان و سامان منا يک خواست و يک میل داشت و بر

، تنها ماهیت زندگی ما، هم در سطح فردی و هم مسئله خواست نسبتا به راحتى حل می شد. اما

های مختلفی شده است كه هر انسانی هم زمان، گیری خواستعث شکلاب در سطح اجتماعی،

ن اين شود. اين فرض را در نظر بگیريم كه بین منطق چیدمان و ساماها میحامل تمامی خواست
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راه حلی كه عموما ما انسان ها پیدا  كنیم؟خواست ها تضاد وجود دارد، اكنون ، ما انسان ها چه می

است. هر خواستی در بدل كردن را به يک ملوک الطوايف،  وجود هر انسان  كنیم تبديل كردن می

می شود كه كند. وجودمان تبديل به چیدمان موزايیکی اى پیدا میدرون وجودمان سرزمین ويژه

ی هر قطعه موزايیک يک طرح و نقشی دارد، و به احتمال زياد هیچ تصوير مشتركی از مجموعه

توان رون وجود میداين روند را سرزمینی كردن خواست در  آيد.وجود نمیه ها بموزايیک

-میيا اختالس  گیرد يا دزدی كه برای تامین امرار معاش رشوه می فردیبه عنوان مثال برشمرد. 

، در حیطه اين گويد، اما از سوى ديگر، به فرزند خود از صداقت و درستی و اخالق میكند

اين  آورد.سرزمینش يک چیدمان دارد و در سرزمین ديگرش چیدمان ديگری به وجود مى

نظريه خواست ، خالقیت و  تناقضات چیدمانی و سازمانی، آفريننده فرسودگی و افسردگی است.

ان يک منطق ثابت در درون وجود است. منطقی كه بر پايه آن وجود انسان شکوفايی، خواه

آورد . به اين ترتیب بايد از سرزمینی های يک زندگی موزون و هماهنگ را به وجود مىزمینه

راه رهايی از آن، مشخص كردن خواست  های مختلف در درون وجود رها شد وشدن خواست

وجود خواست  دهد.های ما ، سمت و سو میر خواستخواست عمیق به تمام ديگ عمیق است.

های مختلف در درون وجود را از بین ها و سامانها، چیدمانعمیق امکان بروز رقابت بین خواست

آوريم كه به ديگر خواست هايمان ، آفرينی خواست عمیق ، اين توان را بدست مىبا انگیزه برد.می

از بین بردن تضاد  حداقل ، سمت وسوی مشتركی دهیم .اگر نتوانیم عملکردى هماهنگ ، بلکه 

رسودگی هايمان را می كاهد و از فهای مشتركمان از طريق تکیه بر خواست عمیق، بین خواست

كند. اگر ما كاستی و كمبودی در زندگی حس كنیم اين كاستی ها و جلوگیری می افسردگی،

-درک و تحلیل هستند نه در سطح خواستكمبودها، در سطح منافعمان و منافع متضادمان قابل 

مركزيت يافتن منافع و سامان دادن ما به زندگی بر پايه آن ، كه در حقیقت بازتاب  هايمان.

كنیم و به نوبه خود شکل دهنده آن سامان ای است كه در آن زندگی میساختار اجتماعی

تواند نسبت به اين ساختار ای است كه ما را میكه خواست تنها وسیله در صورتی اجتماعی است.

يلى كه ، برای منافع اهمیت قائل مى شويم و تنها ، ود مختار و خالق كند. يکى از دالاجتماعی خ

مان نسبت به توانايی خواست ، كنیم ، اين است كه آگاهیمنافع را وسیله پیشرفت تعريف مى

مان در ما وشاندن به منافعكنیم كه فقط جستجوی منافع يا جامه عمل پمحدود است. ما فکر می

 .مان استناآگاهی به قدرت خواستپويايی آفريده است. علت اصلی امر ، 

 

اگر خواست  هايمان انقالبی است.توان ادعا كرد كه از نظر دولوز، اتصال خواستبه يک بیانی می

توانايی  ،هايشان با منطق واحدی به هم متصل گردندهايمان با منطقشان، چیدمانشان و سامان
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 توانیم آزاد باشیم و چیزی راهايمان میتصال خواستادر انتخاب  شود.هايشان انقالبی می

 .كه تا به حال وجود نداشته است بیافرينیم

 

 آيا اين معنی خالقیت نیست؟

 

هايمان ها اين است كه اگر بکوشیم اتصاالت جديد بین خواستيک جنبه اساسی اتصالِ خواست

نوع اتصال خواست  ،هیچ جبری مان اتفاق خواهد افتاد و ديگرعظیمی در زندگیشف كبیافرينیم، 

توانیم اتصال كند. به وسعت قدرت تخیل ما و به میزان توانايی تصورمان میهای ما را تعیین نمی

به تنهايى ، قادرند تمامی  اتصاالتی كه هر يک  وجود آوريم.ه هايمان بهای مختلفی بین خواست

خالقیت يک انسان به نحوه نوآوری در كشف و  جود را تغییر داده و نوآفرينی كنند.اتصاالت مو

امکان برقراری  باشد.هايش می، بین ايجاد خواستهايش و در هر لحظه اتصالتعريف خواست

شود . ، خواست عمیق ما فراهم میها مان و در رابطه آنهای مختلفاتصاالت افقی، بین خواست

، پويايی ها نیست بلکه در رابطه افقیرابطه عمودی با اتصال ديگر خواست خواست عمیق در

 آفريند.اتصاالت ديگر را می

 

 ."خواست يک قدرت سامان آفرينی دارد و در عین حال خود ، در يک سامانی، هم قرار دارد"

 

 بُعد اجتماعی ماجرا چیست؟

 

 گیری اين خواست دارد؟جامعه ، چه نقشی در شکل

 

به اين معنی نیست كه شیوه كنش را جبرا تايید می  و تماعی، شیوه كنش خواست استبعد اج

های كنش موجود، خواست شکل می گیرد. به عنوان مثال كسی كه در دوران كند ، بلکه در شیوه

 آفريند.غار نشینی زندگی كرده است و به خواست جديدی می انديشد، ناگهان موشک نمی

 

ی بستر اجتماعی خواست، آگاهی ما نسبت به تنوع، تکثر آن زمینه های اساسیيکی از جنبه

كنیم. مثال: امروزه آگاهی بشر خواست فراتر از محدوده جغرافیايی است كه در آن زندگی می

آنقدر رشد كرده كه تماس فیزيکی تن كودک با تن مادر در دوران نوزادی را اساسی و ضرورى 

خواهد مادر شود كه احتماال تحصیالت عالیه هم دارد و می ،آگاهی زنكند. فرض كنید تعريف می
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ی اتصاالت تن نوزاد ژاپنی با مادر ژاپنی و های متعددی از شیوهمايل به اشتغال هم هست. بررسی

فريقايی و نوزاد ايرانی با مادر ايرانی ، انجام شده و اين آگاهی كه اين آفريقايی با مادر آنوزاد 

 "آغوش "اى به نام وسیله وجود دارد. در خیلی از كشورهای جهان امروز، اتصال دو تن مهم است

های شاغل نوزادشان را به محل كار می برند و در آنجا  براى كودكان ، ساخته شده است كه خانم

گردد و قرار میشان بركنند و تماس فیزيکیدر فاصله زمانی معینی ، با آغوش باز كودک را بغل می

اين شرايط نوينِ درک و اجرای خواست  ر گاه به بخشی از فضای كار بدل می شود.فضای شیر خوا

اتصال مادر و نوزاد نه فقط امکان اتصال بین آن دو را نو كرده است بلکه ساختار فضای اشتغال را 

كند. يعنی كار و زندگی از هم جدا نیستند و زندگی وارد محیط می "ترانسانی"دهد و تغییر می

اين شناخت و اين درک و امکان از خواست اتصال  ست.ا شود و محیط كار پذيرای زندگیكار می 

هايی فراتر از يک محدوده اجتماعی مشخص بین مادر و نوزاد ، از مجموعه تجربیاتی و شناخت

تری مواجه های متنوعگیری خواست با گزينهشکل گرفته است . بنابراين بستر اجتماعی شکل

عنی از هر نقش فعال اجتماعی دور شدن يا به تعبیرى ديگر ، مادر شدن همراه است. مادر شدن ي

 با رشد نقش فعال اجتماعی؟
  

هاى جالب طبیعت اين است كه روند كنش طبیعت از طريق افزودن اتصاالت و يکى از جنبه

يد به دهى به اتصاالت و پیوندها در طبیعت، در يک ديد كالن باگیرد. اين شکلپیوندها شکل مى

دهد ديگر تر كنیم. آنچه كه طبیعت انجام مىمان را از تولید، وسیعها كمک كند كه درکما انسان

ى ديد هستى در طبیعت تولیدى كه از زاويه گذارى يا تولید صنعتى نیست.وابسته به سرمايه

و پیوندها يابد و اين اتصال روز در آن اتصالى نوين و پیوندى جديد شکل مى گیرد هرانجام مى

دهند. اين تولید طبیعت به مراتب ترى مىتر و عمیقتر، غنىهستند كه به هستى معناى وسیع

ست. در بیشتر موارد، ما میل يا امکان ديدن ا نوآورتر از تمام روندهاى پژوهشى براى نوآوری

شیوه هاى پیوندهايى كه طبیعت مى آفريند را نداريم. يک نکته اساسى اين است كه اتصال ها در 

، حساسیت و آگاهى داشته باشیم "اتصال"گیرند و در بهترين حالتى كه ما به مختلفى شکل مى

هاى اتصال هوشیاريم. مهم اين است كه اتصال و پیوند از طريق تركیب فقط به يکى از شیوه

ن آمیزى در طبیعت و فراى آخاطر تکثر و تنوع اين درهمه گیرد و بیان اين تركیب بشکل مى 

، تركیب و پیوند، ديدِ تک بعدى ما از پیوند است. الزم است كه بدانیم ، ماهیت و طبیعت سنتز

ى مربوط به ظرفیت خواست در ايجاد اتصال است در حالیکه نوعِ اين تركیب، بستگى به نحوه

و  كند، در دنیاى اينجا و اكنون بروز مى"خواست  "خاطر داشته باشیمه بروز خواست دارد. اگر ب

كند. در نظر به همین شکل نیز پیوندهاى آن )خواست ( نیز در دنیاى اينجا و اكنون بروز مى
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گر ( است كه اين گیرى پیوندى بین خواست ها، نتیجه كنش يک فاعل) كنشبگیريم كه هر شکل

است و ژيل  "خواست  "ى كنش،دهد. اگر حیطهاتصاالت و پیوندها را طبق اصولى سامان مى

آورد كه وجود مىه كند و سامانى بى خواست خود كنش مىگر بر پايهعتقد است اگر كنشدولوز م

ى منطق، اين نوع اتصال پیوندها را نوعى اتصال منفعل مى داراى منطق است ؛ به علت سیطره

در حقیقت پیوندهاى انفعالى نوعى مهندسى موضوعات نسبى، جريانات و تَن "گويد:وى مى نامد.

 كنند.صورت يک واحد تولیدى كنش مىه دهند كه ب(، را سامان مىbodiesهايى)

 

ها بر طبق منطقى هايى وجود دارد كه هر دوى آناز يک طرف ورودى و از طرفى هم خروجى

كنش مى كنند و حاكمیت منطق اين روند، ورودى يا خروجى ها را به يک سامان تولید، تبديل مى 

 .كند

 

 ل يا پیوند وجود دارد:از نظر دولوز سه نوع اتصا
 

 ( اتصاالتى كه تولیدشان منجر به يک انرژى برداشت مى شود.١

 

 ( نوع ورودى و خروجى و منطق حاكم بر آنها، به نوعى انفصال مى انجامد.٢

 

 آفريند.ها، نوعى انرژى حاشیه اى مى ( نوع ورودى و خروجى انرژى حاكم بر آن٣
  

ى از قبل تجربه شده هاى متفاوت به مجموعهال خواستمنطق حاكم بر تركیبات پیوندى، اتص

اى هاى نوينى با معانى تازهاست ؛ بدين معنى كه فرد حاضر نیست پیوندهايش را در حیطه

*دولوز مثال مکیدن شیر از پستان مادر  ى شناخته شده دارد.بیافريند و پیوسته ارجاع به تجربه

 *ى پیشین.ى شناخته شدهصال و هم تجربهكند كه هم تولید است ، هم اترا بیان مى

 

گر است كه در اين كنش، خود را به يک ماشین كنشگر دهان يک ماشین كنش در اين حالت ،

 كند و از طريق اقدام مکیدن تولیدى را مى آفريند كه همان شیر است.ديگر ) پستان ( وصل مى

مکد كه در اين اكنون پستان را مى اين اقدام، اينجا و اكنون است. كودک در يک موضع اينجا و

آيد و اجزايى هستند مانند دهان يا و اكنون به نظر نمى میل كودک هیچ مفهومى فراى اينجا

 پستان كه در يک رابطه مکانیکى هیچ هدفى جز تولید شیر ندارند.
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در  پیوندهای انفصالی، امکان رابطه در سامانی است كه هر فرد برای خواست خود چیده است.

ای از اوضاع يا روابط با ثبات و به نحوی بزرگ وجود دارند كه به يکديگر متصل اينجا مجموعه

نیز در  هستند. به عنوان مثال : سر و بازو در يک اتصال پايدار وجود دارند. شیر در درون معده 

كه  زمانی يک اتصال پايدار وجود دارد) به اين معنی كه وجود شیر در معده ، ثابت است ؛اما تا

شیر از پستان مکیده نشود، تولیدی صورت نگرفته است و قصد بیان موقتی بودن پايداری شیر 

ای پیوند حاشیه "اتصال  "كنیم، ای صحبت میوقتی پیرامون مسائل حاشیه ( در معده را دارد

اده تعريف می شود. پیش فرض حاشیه، وجود مركزی است كه تمام حاشیه ها را در خود سامان د

اش، يک روند آگاهی نسبت به جايگاه خويشتن در هستی ده با حواشیی مركز ساماناست. رابطه

است ؛ هم پديده ای كه در مركز است و هم پديده هايى كه در حاشیه مركز وجود دارند ، خواهان 

هند و ند آشتى عمیقى را در اين اتصال شکل دااتصاالت ايجاد شده هستند ؛ به اين معنی كه مايل

كه بروز التهاب اجتناب ناپذير است و هوشیاری و  وجود آورند. در حالیه نه اينکه التهاب بزرگی ب

اش در اهمیت پیوند عامل تقلیل دهنده التهاب است. اگر هم مركز و هم آگاهی مركز و حاشیه

 واهند داشت:اند، آگاه باشند اين پیوندها دو مورد استفاده خحاشیه به ضرورت پیوندی كه آفريده

های متصل در جريان ی جداسازی بین پديدهاگر پیوند بخواهد استاندارد موجود يا شناخته شده

اينجا ، "پیوندی نامشروع است زيرا می خواهد طبق معیارهای فرای  خواست را تايید كند، سنتز 

زيرا در حیطه  اتصال را معنی دهد. تعداد سنتزها يا پیوندهای نامشروع بی نهايت اند "اكنون 

گیرند تا به هر ترتیب كه ها شیوه های متفاوت و متعددی را بکار می های مختلف پیوند، انسان

چنین تحمیلی به كرات به  اكنون ،اينجا تحمیل كنند."را به "اكنون ، اينجا "ممکن باشد فرای "

ينجا، اكنون ا"گیرد ولی در حقیقت چون فرا های متصل انجام میقصد تقويت اتصال پديده

ماهیت اتصال در ديد دولوز در صورتی حیات  كند.اكنون، اينجا صدمه وارد می"است، همواره به "

ی خالقیت بین پديده های متصل مركز تجربه باشد. حیطه"اينجا، اكنونش "آفرين است كه هربار 

بار، دارای انقطاع اينجا، اكنون هايی است كه باالج"سازی در آفرينی، كیفیتآوری، شعفبرای نوع

 اين تناقض عظیمی است. فاقد تداوم خطی در زمان است، و ،"اينجا، اكنون "ماهیت  هستند.

اينجا، اكنون "كه اتصالی بین  نآتر ساختن، بدون را زيباتر، بهتر، غنی"اينجا، اكنون  "هربار 

 كه اتصال همواره همه جا تداوم داشته باشد. ها بخواهیم، يعنی بدون آن"
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 باشد.اين بخش، فصلی از كتاب نجوای آزادی؛ ژيل دولوز به تعريف مجتبی صدريا می

 های زير تماس بگیريد:در صورت تمايل برای تهیه اين كتاب با شماره
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 : درباره نويسنده              
در  1219فرهنگی، متولد  –مجتبی صدريا انديشمند و فیلسوف ايرانی و نظريه پرداز اجتماعی 

ای تهران است كه تحصیالت خود را در كشورهای فرانسه، آلمان و كانادا ادامه داد. وی در رشته ه

های روابط بین الملل و ی حقوق را در آلمان و رشتهی وجود را در فرانسه و رشتهپزشکی، فلسفه

های تحصیلی ی رشتهمطالعات فرهنگی را در كانادا به اتمام رساند و به عنوان دانش آموخته

به توان مذكور در دانشگاههای متعدد كشورهای مختلفی فعالیت كرده است كه از میان آنها می

ريزی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه های مسلمانان لندن، موسسه برنامهموسسه مطالعات تمدن

ی فرهنگ شرقی، دانشگاه توكیو و دانشگاه مونترال اشاره كرد. عالوه بر اين، ايشان چوئو موسسه

 ی پزشکی دانشگاه موناش در ملبورن استرالیا بوده است.، استاد اخالق دانشکده1411از سال 

ايشان يکی از متفکران كلیدی سازمان ملل متحد در گفتگوی تمدن ها و از اعضاء میزگرد جهانی 

 كیوتو است.

 وی متخصص روابط بین فرهنگی شرق آسیاست. 

نهادی را در تهران، مشهد و تبريز در ايران موسسات فرهنگی مردم 1448ايشان از سال 

 ردی و گروهی فعال است.بنیانگذاری كرده و در زمینه ی توانمندسازی ف

مراجعه  www.shokoofaee.netبرای اطالعات بیشتر و خواندن مقاالت ايشان لطفا به سايت 

 كنید.
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 از ديگر آثار مجتبی صدريا :
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