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جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،  هذه الير

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للير

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Smith, Daniel and Protevi, John, "Gilles Deleuze", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/deleuze/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/entries/deleuze/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/deleuze/#Aca
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الفالسفة الفرنسيني أتثريًا وغزارة  ( واحًدا من أكثر1995نوفمرب  4 - 1925يناير  18كان جيل دولوز  )
يف اإلنتاج يف النصف الثاين من القرن العشرين. يرى دولوز الفلسفة بوصفها إبداًعا للمفاهيم، ويصف نفسه 
أبنه "ميتافيزيقي حمض". وحياول دولوز يف رائعته العظيمة "االختالف والتكرار" أن يطور ميتافيزيقيا تتناسب 

، ومفهوم اجلوهر لكثرةاإهنا ميتافيزيقيا ُيستبدل فيها مفهوم املاهية مبفهوم  –ملعاصرة مع الرايضيات والعلوم ا
ُيستبدل ابحلدث، وحتل االفرتاضية حمل اإلمكانية. وقدم دولوز أيًضا دراسات حول اتريخ الفلسفة )عن هيوم، 

كتب ، واليبنتس( وحول الفنون )كتابني دراسة عن السينما، و وفوكو، وسبينوزا، وبريغسون، وكانط، ونيتشه
مازوخ، وعمل عن الرسام فرانسيس ابكون، وجمموعة مقاالت عن األدب.( ونظر دولوز وزاخر عن بروست 

توافق مع طاملا أنه  سعى حنو خلق مفاهيم ت إىل تلك األعمال األخرية بوصفها فلسفة خالصة، وليست نقًدا،
املمارسات الفنية للرسامني، وصانعي األفالم والُكّتاب. والتقى دولوز مع الناشط السياسي واحمللل النفسي 

، والذي كتب معه عدة أعمال، من بينها جملدّى الرأمسالية والسكيزوفرينيا 1968الراديكايل فيليكس غواتري يف 
Capitalism and Schizophrenia أوديب  –، ويشمالن كتاب ضدAnti-Oedipus 

. وكان تعاوهنم األخري هو كتاب A Thousand Plateaus (1980)وكتاب ألف هضبة  (1972)
 .What is Philosophy? (1991)ما الفلسفة؟ 

ا التقييم الذايت: ذويُعرف دولوز برفضه للمفهوم اهلايدجري عن "هناية امليتافيزيقا". وقدم ذات مرة يف مقابلة ه
 "أشعر أبنين ميتافيزيقي حبت.... يقول بريغسون أبن العلم احلديث مل جيد ميتافيزيقيته، امليتافيزيقيا اليت

.[( ويتعني علينا اإلشارة أيًضا إىل  Villani 1999: 130سيحتاجها. إهنا تلك امليتافيزيقيا اليت هتمين." ]
وجيا التفاضل والتكامل، والديناميكا احلرارية، واجليولوجيا، والبيولكثرة مراجعه غري الفلسفية )ومن بينها، 

اجلزيئية، والوراثيات السكانية، واإليثولوجيا، وعلم األجنة، واألنثروبولوجيا، والتحليل النفسي، واالقتصاد، 
لرغم من أنه ا واللغوايت، وحىت الفكر الباطين(، وشهد له زميله جان فرانسوا ليواتر أبنه "مكتبة اببل". وعلى

مل يتضح بعد ما إذا كان القرن العشرين سيكون "دولوزاًي"، كما مزح صديقه ميشيل فوكو ذات مرة، إال أن 
أتثري دولوز جتاوز حدود الفلسفة، حيث يتم االستشهاد بعمله على حنو مستحسن وُتستعمل مفاهيمه من قبل 

غرافيا ، ودراسات األفالم ، وعلم املوسيقى ، الباحثني يف هندسة العمارة،  والدراسات احلضرية ، واجل
 واألنثروبولوجيا ، ودراسات اجلندر، والدراسات األدبية وجماالت أخرى.

https://hekmah.org/%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d9%87/
https://hekmah.org/%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%88%d9%83%d9%88/
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أحد العوائق اليت حالت دون قراءة دولوز بشكل أفضل من بني الفالسفة الرئيسني هي صعوبة أسلوبه يف 
از(. ميكن اليت غالًبا ما تكون مناذج للوضوح واإلجيالكتابة يف أعماله األصلية)على عكس أعماله التارخيية ، و 

ن هذه ومما يزيد األمر تعقيدا ا للغاية، كما أنه يعج ابلتعابري اجلديدة،  allusiveأن يكون نثر دولوز  خماتل  
ن . ويف حني أن ادعاءات الغموض املتعمد ليس هلا ما يربرها، فإاملصطلحات املبتكرة تتغري من عمل إىل أخر

" على إعادة التفكري يف  forceز يقصد أبسلوبه أن جيعل القراء يف حالة من التأهب، أو حىت "إجبارهم دولو 
.( ومبا يتالئم مع مدخل املوسوعة، 3.1افرتاضاهتم الفلسفية. )سنناقش فكرة "اإلجبار" على التفكري أدانه يف 
ا هو عليه أن يكونوا متنبهني، رمبا أكثر ممسنركز على اهليكل املفاهيمي لفكره، على الرغم من أن على القراء 

احلال مع معظم الفالسفة، أبن مثل هذه املقاربة لعمل دولوز تُذِهب الكثري من الوقع املؤثر  لقراءة العمل 
 األصلي.
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 واألعمال احلياة .1

ولد دولوز يف ابريس ألبوين حمافظني من الطبقة الوسطى، وأرسلوه إىل املدارس العامة ليتلقى تعليمه االبتدائي؛ 
وابستثناء سنة واحدة يف املدرسة يف نورماندي خالل االحتالل، عاش دولوز يف نفس املنطقة من ابريس طوال 

احدة والثالثني بقي متزوًجا من نفس املرأة اليت تزوجها يف الو حياته. مل تكن حياته الشخصية الفتة للنظر، فقد 
من عمره، وهي فاين )دينيس ابول( جراندجوان،  املرتمجة الفرنسية لديفيد هربرت لورانس، واليت رّّب معها 

؛ وكان  1975طفلني. واندرًا ما سافر دولوز إىل اخلارج، رغم أنه قام برحلة إىل الوالايت املتحدة يف عام 
يقلل، يف معظم األحيان، من حضوره يف املؤمترات األكادميية والندوات ، وأصر على أن نشاط الفكر حيدث 
يف املقام األول يف الكتابة، وليس يف احلوار واملناقشة. ووقع احلدث األكثر دراماتيكيًة مبكًرا، عندما أُعتقل، 

ملتجه إىل قاومة، ومت ترحيله، ومات على منت القطار اأثناء االحتالل، أخيه األكرب من قبل النازيني ألنشطته امل
 .Auschwitzمعسكر أَوْشفيتز 
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، كانت عائلة دولوز تقضي إجازهتا يف  1940عندما بدأ األملان احتالهلم لفرنسا يف شهر يونيو من عام 
لقائه مع أستاذ  نورماندي، وأمضى هناك عاًما يتلقى تعليمه. واتبع دولوز دخوله إىل عامل األدب والفلسفة حىت

)ابن السوسيولوجي موريس  Pierre Halbwachsيدعى بيري هالبفاكس    Deauvilleيف دوفيل 
وبودلري  Gide(، والذي قدمه بدوره إىل كّتاب مثل غيد Maurice Halbwachsهالبفاكس 

Baudelaireسببتها يت. وأشار دولوز يف وقت مبكر إىل أن املفاهيم الفلسفية عصفت به بنفس القوة ال 
الشخصيات األدبية، املتمتعة بفردانيتها وأسلوهبا اخلاصني. وعاد دولوز إىل ابريس بعد التحرير، وابشر مبا 

)وهي سنة مكثفة من الدراسات التحضريية( يف مدرسة هنري الرابع ذائعة الصيت، وبعدها  khâgneُيسمى 
 Jean Hippolyteد جان هيبوليت . ولقد درس على يSorbonneدرس اتريخ الفلسفة يف السوربون 

، الذي "أحبه وأُعجب به دولوز للغاية"، وكذلك ُدرِّس من قبل Ferdinand Alquiéوفرديناند ألكوي 
. Maurice de Gandillacوموريس دي جانديالك  Georges Canguilheimجورج كانغلم  

 ه األكادمييني.فس قدر أتثره بعمل مرشديوعلى غرار العديد من أقرانه، أتثر دولوز بكتاابت جان بول سارتر بن

قادته دراسته ذات التوجه التارخيي يف السوربون إىل أن يصرف مهته يف كتابه األول التجريبية والذاتية   
Empiricism and Subjectivity  (1953) ويف عصر يكون فيه األنداد  من أمثال فوكو يومهل .

على ما يعرف  ابلرتكيز École normale supérieureودريدا، قام الطلبة يف املدرسة العليا لألساتذة 
 ، هوسرل، هايدجر(، يف حني كان قرار دولوز ابلكتابة عن هيجل"ابلثالثي هــ" )

 1962إىل  1953وهيوم ابلفعل مبثابة حتٍد، وبّينة مبكرة على النزعات غري االعتيادية لفكره. ويف الفرتة من 
املناصب التدريسية  ، حيث تنّقل بنينشر دولوز القليل -واليت أشار إليها فيما بعد أبهنا " فجوة يف حياته"  -

املختلفة يف ابريس واملقاطعات. وُأصيب خالل هذه الفرتة أيًضا مبرض تنفسي متكرر، والذي عذبه لبقية 
ليحظى بكثري  Nietzsche and Philosophy، ُنشر كتاب نيتشه والفلسفة  1962حياته. ويف عام 

وز يف األوساط األكادميية. وتبع دولوز هذا النجاح االبتدائي من اإلشادة، مما رسخ من املكانة املرموقة لدول
، وبروست والعالمات Kant’s Critical Philosophy (1963)بكتاب فلسفة كانط النقدية 

Proust and Signs  (1964) والربغسونية ،Bergsonism (1966) نشر  1968. ويف عام ،
على أنه أطروحته األساسية للدكتوراه،  Difference and Repetitionكتاب االختالف والتكرار  

كأطروحة   Spinoza and the Problem of Expressionمع كتاب سبينوزا ومشكلة التعبري 

https://hekmah.org/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%af%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%af-%d9%87%d9%8a%d9%88/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%af%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%af-%d9%87%d9%8a%d9%88/
https://hekmah.org/%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d9%87%d9%8a%d8%ac%d9%84/
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، كان عاًما هاًما ابلنسبة لدولوز. أواًل، وجد وظيفة تدريس دائمة 1969اثنوية. وتبنّي أن العام التايل، أي عام 
يف فانسني   University of Paris VIIIيب جلامعة ابريس الثامنة  يف ابريس، يف احلرم اجلامعي التجري

Vincennes  والذي انتقل الحًقا إىل موقعه احلايل يف سان دوين(St. Denis وألقى حلقات دراسية ،)
. اثنياً، نشر نًصا رئيًسا آخر ابمسه بعنوان منطق املعىن 1987أسبوعية يف هذه املؤسسة حىت تقاعده يف عام 

Logic of Sense ولكن األهم من ذلك، أنه التقى بفيليكس غواتري .Félix Guattari  احمللل ،
 Anti-Oedipusأوديب   –النفسي والناشط السياسي ، والذي بدأ معه تعاواًن طوياًل. كان ضد 

اثرها أ، وهو أول جملد مشرتك بينهما، أكثر الكتب اقتناءً يف فرنسا، وجناٌح حقيقي بفعل الضجة اليت (1972)
[مصطلح فرنسي يستعمل لإلشارة إىل أي عمل يعزى جناحه كليا أو  Succès de  scandaleالعمل  

املرتجم]، وأقحم الكتاب دولوز إىل دائرة الضوء كمفكر عام. وتبع دولوز  –جزئيا إىل اجلدل العام احمليط به 
  Kafka: Toward a Minor Literatureوغواتري ذلك بكتاب كافكا: حنو أدب اثنوي 

، الذي ينافس ،على األقل يف Thousand Plateaus (1980)، وبعده كتاب ألف هضبة (1975)
 نظر البعض  ، االختالف والتكرار للحصول على لقب رائعة دولوز.

 :Francis Baconوكان عقد الثمانينات حافالً ابألعمال املستقلة لدولوز: فرانسيس بيكون: منطق احلس 
Logic of Sensation (1981) السينما ،I الصورة  –: احلركةCinema I: The 

Movement-Image (1983) السينما ،II الصورة  –: الزمنCinema II: The Time-
Image (1985) فوكو ،Foucault (1986) والطّية: اليبينتس والباروك ،The Fold: Leibniz 

and the Baroque (1988) اتري لتأليف ما الفلسفة؟ . واستأنف بعد ذلك تعاونه مع غوWhat 
is Philosophy? (1991) وهو عملهم املشرتك األخري. وقضى دولوز سنواته األخرية يف حالة صحية ،

 :Immanenceرديئة للغاية، على الرغم من أنه متكن من نشر مقالة قصرية رائعة بعنوان "احملايثة: حياة 
A Life 1995من نوفمرب عام ، قبل أن ينتحر يف الرابع 1995" يف عام. 

 

 قراءات دولوز للفالسفة اآلخرين .2
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قبل ان يكتب دولوز فلسفته اخلاصة، يف  االختالف والتكرار ومنطق املعىن، كتب سلسلة من الكتب عن 
شخصيات من اتريخ الفلسفة ) هيوم ، برجسون ، نيتشه، كانط ، سبنوزا(. سعى دولوز يف هذه األعمال 

وية بقة الىت انتبه هلا اثناء تعليمه، وعلى رأس هذه االفرتاضات حسب رأيه ، األولللكشف عن االفرتاضات املس
الراسخة للُهوية على االختالف. حاول دولوز اإلسراع يف االبتعاد عن هيجل قدر املستطاع، والذي رأى انه 

وز نفسه دول على الرغم من ان -رمز هلذه األولوية. يهاجم دولوز هيجل وآخرين بسبب ما ميكن ان نسميه 
 التقليد اهلواييت الذى يعين  قبل كل شيء التطرف يف  قراءة فلسفة كانط ، واليت تكمن عبقريتها -مل يسمه 

(، نقد ١٩٦٣اصال  يف  تصور لنقد حمايث ابلكامل  للعقل كما يوضح دولوز يف "فلسفة كانط النقدية"  )
 لكن اوهام انجتة عن العقل نفسه عن طريقال يبحث عن "أخطاء" للعقل  تكون نتيجة ألسباب خارجية و 

االستخدامات غري املشروعة ) املتعالية ( لتوليفات الوعي. يعترب دولوز ان فلسفته اخلاصة ، فلسفة للمحايثة، 
معتربًا أبن كانط نفسه فشل يف إدراك آفاق نقده كاملة، لسببني على األقل: األول، فشله يف استكمال نقد 

 contentللتجرية احلقيقية، تضع احملتوى  genetic، الفشل يف اقرتاح سردية تكوينية حمايث كامل،والثاىن 
 يف مكانه يف سردية لشروط اخلربة املمكنة .

أوال، جعل كانط جمال الوعي حمايثًا لذات متعالية، وابلتايل أعاد إدخال عنصر اهلوية، كعنصر متعايل )ومن ََث 
  selfمن قوى التوليف )الىت تشكل اهلوية(  جمال  لنشاط ذات خارجي( ابلنسبة للحقل نفسه ، وجيعل 

موحدة ومتعالية دائما ابلفعل . )كان دولوز متأثرًا يف هذا الصدد بقرائته ملقال سارتر " تعايل األان] 
"( و كان دولوز قد أشار ابلفعل إىل التحول The Transcendence of the Egoالسيكولوجي[  

 Empiricism and( 1953كتابه عن هيوم " التجريبية والذاتية )  التجرييب لدى كانط يف
Subjectivity وبينما كان سؤال كانط " كيف يتأتى املعطى للذات؟" كان سؤال هيوم " كيف تتشكل .

الذات )الطبيعة البشرية( عن طريق املعطى ؟ "، ويف عمله االكثر عمًقا، جيادل دولوز ألجل جمال  " ما قبل 
خصي " حيث الذات ابعتبارها قطب هواييت ينتج اهلوايت التجريبية عن طريق نشاط توليفي، فردي وغري ش

)على سبيل املثال، ما  deffirentalتكون ] الذات [ هي نفسها نتيجة او منتج لتوليف سليب تفاضلي 
تستخلص  ،أمساه دولوز توليف العادات،  انقباضات جسدية ورغبوية ، وال واعية تشكل سلسلة من التجارب 

ما سيتم االحتفاظ به كعادة  ، وتسمح بنسيان الباقي(. جيب اعتبار التوليف السليب املسؤول عن تكوين 
الذات "تفاضلًيا " لثالثة أسباب. كل توليف سلىب هو سلسلة، ال أييت منفرًدا أبًدا ) ال ميكن ان يكون هناك 
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و أن واليت جتعلنا نقول أن التجربة مستمرة ، أتوليف واحد بنفسه ولكن دائما سلسلة من " االنقباضات ، 
عاداتنا تتطلب حتديثًا مستمرًا(، وكل سلسلة مرتبطة ابلسالسل األخرى يف نفس اجلسد ) يف املستوى االكثر 
بساطة ، على سبيل املثال ، فإن انقباضات سلسلة التذوق مرتبطة بسلسلة الشم ، البصر ، السمع ، اللمس، 

تبط أبجساد أخرى، واليت هى نفسها تفاضلية بذات الطريقة ) سلسلة التوليفات التلقي( وكل جسد مر 
لألجساد ميكن ان يرتدد صداها لدى السالسل األخرى أو تتصادم معها(. تشكل تلك التوليفات السلبية يف  

لمات ككل تلك املستوايت جماالً تفاضلًيا حيث حيدث تشكل الذات كعملية تكامل أو حتليل هلذا اجملال  ، ب
أخرى ،  الذوات تقريًبا هي أمناط هذه التوليفات املتعددة واملتسلسلة و تنطوي على نفسها منتجة موقًعا 
إلدراك الذات. ال يفرتض دولوز ابلطبع أبًدا أطروحة عارية من االستدالل ، ولكنه طور سردية تكوينية للذات 

ويين ألول ولوز موقعه التفاضلي واحملايث والتكيف عدد من كتبه. مع أخذ تلك السردية يف االعتبار، خلص د
(  أن التجريدات  ) مثل ، " الذات ١وهلة يف عبارة " التجريبية املتعالية " الغريبة. يظهر ذلك يف   خاصيتني )

( اهلدف ٢" ، " املوضوع" ، " الدولة" ، الكل " وهكذا ( ال تفسر شيًئا، ولكن جيب ان يتم تفسريها ،و )
يست اعادة اكتشاف الداخلي أو الكوين ، ولكن إجياد الظروف املفردة الىت يف ظلها ميكن لشيء من الفلسفة ل

وضع شروط  ال هتدف الفلسفة إىل –وذلك بعد برامجايت مل حييد عنه دولوز أبدا  –أن ينتج . بكلمات أخرى 
 املعرفة الالزمة للتمثيل ، ولكن إجياد وتعزيز ظروف العمل االبداعي.

دولوز الثاين لكانط يف أن كانط افرتض ببساطة أن املعرفة واالخالق عبارة عن " حقائق" ، وابلتاىل  يتمثل نقد
جادل سالومون ماميون، الذي ساعدت  ١٧٨٩نسعى وراء شروط امكانيتها يف املتعايل. ولكن ابلفعل سنة 

كوين من شأهنا ان تطلب أداة للتانتقاداته املبكرة يف نشأة التقليد املابعد كانطي، أبن مشروع كانط النقدي ي
تضع سردية إلنتاج املعرفة واالخالق وحىت العقل نفسه، وليس ما هو ابلكاد أداة لوصف الشروط. بكلمات 
أخرى ، يدعو ماميون ألجل اداة تكوينية واليت ستكون قادرة على الوصول إىل شروط احلقيقة وليس ابلكاد 

املشكلة يف مبدأ االختالف ، حيث اهلوية شرط إمكانية للفكرة يف  التجربة املمكنة. وجد ماميون حاًل لتلك
-العموم، إنه االختالف الذي يشكل املبدأ التكويين واالنتاجي للفكرة احلقيقية. هذان املطلبان عند ماميون 

مل من أعمال يظهران يف اكثر من ع -البحث عن الظروف التكوينية للتجربة احلقيقية و طرح مبدأ االختالف
( ان نيتشه أكمل وقلب ١٩٦٢دولوز املبكرة. على سبيل املثال يقرتح دولوز يف كتاب " نيتشه والفلسفة " )

الكانطية عرب وضع النقد موضع تطبيق ، ليس فقط على االدعاءات اخلاطئة يف املعرفة واألخالق ، ولكن أيًضا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا " أداة نيتشه نفسها: تشكل " اجلينالوجيعلى املعرفة الصحيحة واالخالق الصحيحة ، وابلتأكيد على احلقيقة 
ركيزه على هيجيلية لدى دولوز يف ت -التكوينية ، و ارادة القوة هى مبدأ االختالف عنده. تظهر النزعة الضد 

)" اإلجيابية "( الىت مساها نيتشه  " القوى النبيلة".  non-dialecticalفاعلية  القوى التفاضلية الال جدلية )
ه د نفسها ، ومن َث اوالً تتفاضل فيما بينهما َث بشكل اثنوي تضع يف اعتبارها ما اختلفت عنهذه القوى تؤك

. 

( ، يطور دولوز أفكاره عن االفرتاضية والكثرة الىت ستمثل العمود الفقري ١٩٦٦يف كتابه " الربجسونية " )
حقيقي ل مفهوم شرط التكوين لللعمله الالحق. من قراءة ماميون لكانط ، نعرف ان دولوز كان حيتاج إىل إحال

بداًل من مفهوم شروط املعرفة التمثيلية . االسم الوضعي هلذا الشرط التكويين هو " االفرتاضي " الذي اشتقه 
دولوز من احلجج الربجسونية اآلتية. ينتج مفهوم " املمكن " لدى برجسون يف " التطور اخلالق " من مشكلة 

ر " و" األقل" متجاهلًة االختالفات يف النوع ، هناك أكثر يف فكرة املمكن أكثزائفة واليت ختلط بني " األكثر 
من فكرة الواقع وليس أقل ، مثلما هناك أكثر يف فكرة العدم أكثر من فكرة الوجود أو أكثر يف فكرة االضطراب 

فكر يف اقع ، نأكثر من فكرة النظام. عندما نفكر يف املمكن على أنه بشكل ما " موجود مسبًقا " على الو 
الواقع ، ومن َث نضع نفي وجوده، َث منوضع صورة املمكن يف املاضي. ومن َث نقلب العملية ، حيث نفكر 
يف الواقع على أنه بشكل ما أكثر من املمكن ، ابعتبار أن الواقع هو  املمكن مضافًا إليه الوجود. وابلتايل 

ضي. ، رفض دولوز مفهوم املمكن ملصلحة مفهوم االفرتا نقول أن املمكن حتقق يف الواقع. على العكس من ذلك
وبداًل من انتظار عملية التحقق أو التحول إىل واقع ، االفرتاضي هو حقيقي ابلكامل ، حيدث يف  سريورة 

 التكوين اليت يتحقق فيها االفرتاضي.

التشكل التفاضلي.  ي عمليةالسمة األساسية لالفرتاضي واليت تعين أنه جيب أن يتحقق بدال من يكون واقعا ، ه
دائًما ما يتمسك دولوز ابلبديهة النقدية القائلة أن األساس ال يتساوى مع ما يؤسس له ، إنه ينتقد عملية 

تقد  التتبع اليت مبوجبها يُقال أن اهلوايت يف العامل احلقيقي مشروطة ابهلوايت يف املتعايل. على سبيل املثال، ين
مركزية   يف  صورة اجملال التجرييب. أي أن اخلربة التجريبية تكون شخصية ، هوايتية ،املتعايل اجملالكانط لنقله 

، هناك بؤرة مركزية هي  الذات ، اليت تتمحور حوهلا كل اخلربات اليت توصف أبهنا خرباتنا. يقول كانط أن 
امكانية ان  اك ، تلك هياهلوية التجريبية ممكنة فقط إذا كان من املمكن لنا أن  نفرتض وحدة متعالية لإلدر 

نضيف " أان اعتقد " لكل احكامنا. وبدال من تلك اهلوية اليت جيري هتريبها إىل الداخل أو جيري تتبعها للداخل  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، يريد دولوز أن يكون اجملال املتعايل جماالً تفاضلًيا. يريد دولوز أن يعود إىل التجربة ولكن طاملا كان الشرط ال 
طاملا كان ما هو جترييب شخصي وفردي ، فالبد إذن أن يكون املتعايل قبل شخصي  يتساوى مع املشروط، و 

، وما قبل فردي. االفرتاضي هو شرط التجربة احلقيقية ، ولكنه ليس له هوية ، فاهلوايت لكل من الذات 
واملوضوع هي نتيجة لعمليات حتليل وتكامل وحتقق ) ثالث مصطلحات دولوزية ( جملال تفاضلي. لذلك 

 للتجربة احلقيقية. genisisاالفرتاضي الدولوزي ليس شرط إمكانية أي جتربة عقالنية ، ولكنه شرط تكوين 

كما رأينا ، فاالفرتاضي مبثابة اساس تكويين للتحقق ، ال ميكن أن يتساوى مع ما يؤسس له ، وعلى ذلك لو 
اضليا خالًصا. اهلوايت البد أن يكون تفواجهنا اهلوايت املتحققة يف التجربة ، فإن األساس االفرتاضي لتلك 

من برجسون كاسم هلذا اجملال التفاضلي اخلالص. يف هذا  multiplicity“استمد دولوز " الكثرة 
االستخدام ، كما اوضح دولوز الحقا ، فإن الكثرة جتعل من املتعدد موضوع ال  حممول. فاملتعدد كمحمول 

ن " الواحد والكثرة " ) الشيء واحد أم متعدد ،واحد ومتعدد يولد عدد من املشكالت الفلسفية حتت عنوا
،وهكذا(. يف حني أن مع الكثرة أو املتعدد كموضوع ، فان السؤال عن العالقات بني احملموالت 
الواحدة/املتعددة حيل حمله سؤال التمييز بني امناط الكثرة، ) مثلما ميز بريجسون بني الكثرة الكمية والكيفية 

ن واإلرادة احلرة(. ابختصار ، يتم احالل اختالف طوبولوجي بني موضوعات " الكثرة " بدال من يف " الزما
 دايلكتيك الواحد واملتعدد.

إمجااًل، هكذا يف مواجهة تقليد رئيسي ملا بعد الكانطية يتمثل يف فخته وشيلنج وهيجل ، يفرتض دولوز تياره  
إىل  مثل يف كل من سولومون ماميون ، نيتشه ، برجسون. واضافالثالثي الثانوي اخلاص ملا بعد الكانطية، ويت

هؤالء فالسفة ما قبل كانط مثل سبنوزا وليبنتس ، هيوم ولكن من خالل منظور ما بعد كانطي. وقد تطرقنا 
ابلفعل لقراءة دولوز هليوم. دعنا األن نعود إىل سبنوزا ، الذي كان دولوز يكن له اعجااًب غري حمدود، وكان 

ه "أمري الفالسفة " او حىت " مسيح الفالسفة". ورث دولوز عن سبنوزا الكثري من األشياء ، ولكن واحد يعترب 
من اهم تلك األشياء ، كان مفهوم "واحدية الوجود". كانت وحدة الوجود ـ واليت خبالف منافستها العظيمة  

لقه دولوز على تالف ) املصطلح الذي اط، متاثلية وقياسية ـ املفتاح الذي استخدمه دولوز لتطوير فلسفة االخ
مشروعه يف " االختالف والتكرار"( ، حيث مل يعد االختالف بعد اآلن اتبًعا للهوية. والنتيجة كانت سبنوزية 

، ، كون أو منوذج تفاضلي خالص. طبًقا لقراءة دولوز لسبنوزا فإنه يف الواحدية  substanceبدون جوهر 
ر االختالف من بني كل هذا. يف الواحدية االنطولوجية يقال الوجود يف معىن واحد ، املعىن الواحد للوجود حير 
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لكل ما يقال ، لكنه يقال يف االختالف ذاته. فما هذه االختالف؟ االختالف هو اختالف يف درجات القوة 
]  puissance and pouvoir، ولكي نفسر ذلك املصطلح جيب ان منيز بني االلكلمتني فرنسيتني 

( هي قوة حمايثة ، قوة للفعل بدال من ان puissanceوة ، السلطة[ مبصطلحات اجتماعية فان القوة )الق
تكون قوة هيمنة على األخر ، ميكنا القول ان القوة هى ممارسة  ) حيث يتصادم أو يتفاعل متساويني مًعا(  

قوة متعالية بشكل ما ، وهو  حيث االخرون هم مادة للهيمنة من قبل قوة أكرب ، poiesisبدالمن السلطة  
.   يف املفاهيم األكثر عمومية اليت طورها دولوز خالل مسريته pouvoirما يشري إليه دولوز بكلمة سلطة 

املهنية  ، فان " القوة " هي القدرة على التأثري والتأثر ، لتشكيل جتمعات أو تناسقات ، لتشكيل احتادات ، 
يف الشكل التجرييب " خلارجانية العالقات " يف تشكيل التجمعات أو حترتم جتانس مكوانهتا. ) نرى هنا 

التنسيق ، فان الصريورة أو العالقة بني املصطلحات تعكس حالة استقالل أنطولوجي. مثال دولوز املفضل هو 
 مثال أن الدبور والزهرة يكوانن معا " صريورة" او وحدة تكافلية انشئة(.

، كان آخر شخصية ١٩٨٤هما ابلتأكيد تكرميا لصديقه فوكو عقب رحيله كتب دولوز ايضا كتااب مؤثرا وم
مهمة يف قراءات دولوز للفالسفة اآلخرين هو ليبنتس ، والذي جيب االشارة إىل أن ماميون استعان به يف نقده 

 The Fold: Leibniz andكتااب عن ليبنتس "الطية : ليبنتس والباروك"   ١٩٨٨لكانط. نشر دولوز 
the Baroque  والذي أضاف عناصر جديدة إىل قراءة ليبنتس واليت تناوهلا دولوز يف اعماله املبكرة ، قدم

-neoتفسريا يركز على  مفهوم الطية ، وتطويرًا ملفهوم الباروك ، وحماولة لتعريف الليبنتسية اجلديدة 
Leibnizianism ية " ن أن كتاب " الط، مبصطلحات املمارسات الفنية والعلمية املعاصرة . على الرغم م

 عمل رائع إال أننا سنركز هنا على قراءة دولوز املبكرة لليبنتس واليت ستلعب دورا كبري يف " االختالف والتكرار".

ي دفع دولوز افكار ليبنتس لنقطة مل يكن ليبنتس نفسه ليصل إليها بسبب افرتاضاته الالهوتية املسبقة. تلك ه
ق يف العامل ظر إىل اجملال االفرتاضي وفقا لرؤية االفرتاضي نفسه ، متحررا من التحقالنقطة اليت سنبدأ فيها يف الن

ويف أفراده . حيب دولوز ان يستشهد يف تلك النقطة بقصة خورخي لويس بورخيس الشهرية "حديقة الدروب 
ا افرتاضًيا يف كتاب متاهة  The Garden of the Forking Pathsاملتشعبة 

ً
" واليت تصف عامل

فيلسوف صيين يسمى تسو يو بني ".  "يف كل القصص اخليالية ، عندما يواجه انسان خيارات عدة، خيتار ل
أحدهم على حساب اخليارات االخرى. ولكن عند تسو يو بن العكس تقريبا ، حيث خيتار الكل يف نفس 

ات األخرى" الختيار الوقت ، يف عمل تسو بني ، كل احللول املمكنة حتدث ، كل منهم ميثل نقطة انطالق ل
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 the، قدم ليبنتس يف الواقع شيء مشابه يعطى متثياًل مشاهبًا للعامل يف خامتة " العدالة اإلهلية" الثيوديسيا 
Theodicy من خالل حتويل دولوز لصورة الليبنتسية / الربجسونية ، أتخذ الثالث افكار املتعالية لكانط .

ضلها متاًما. أوال :مل يعد اإلله ذلك الذي يقارن بني العوامل املمكنة وخيتار أف، هللا ، العامل والذات  منحًى خمتلًفا 
، ولكنه ابت سريورة )عملية( تعتمد املمكنات غري احملدودة ومتر من خالهلم. ) يؤكد مفهوم " السريورة هنا " 

قاط التشابه  لرغم من ان نان عالقة دولوز بوايتهيد واحدة من اكثر املواضيع املعاصرة امهية لتالميذه ، وعلى ا
كثرية ، إال ان دولوز نفسه مل يتطرق إىل وايتهيد إال اندرًا إذا استثنينا صفحات قليلة يف كتاب " الطية" . اثنًيا 
: مل يعد العامل عامل مستمر حمدد بتناغمه سابق التأسيس. بدالً من ذلك فإن  التباينات والتشعبات واملمكنات 

ا من نفس الكون ، كون عشوائي حيث سالسل متباينة تسلك درواًب متشعبة ال هنائية البد أن تكون اآلن جزءً 
، وينتج عنها انقسامات واختالفات عنيفة ال ميكن أبًدا ان تستقر يف كون متجانس، " كون فوضوي " 

chaosmos  كلمة منحوتة من كلمتني [chaos , cosmos  استعار دولوز هذا املصطلح ،] ـ املرتجم
ويس ، ومل يعد عاملا ابملعىن املعروف. خبالف ليبنتس ، الذى كان إبمكانه فقط إنقاذ التجانس والتناسق من ج

يف هذا العامل عن طريق إقصاء التنافر واخلالف إىل العوامل االخرى املمكنة ، وتلك كانت خفة اليد الالهوتية. 
تت  املغلق واملتداخل الذين يتجلون خالله، اباثلثًا: بدال من ان تكون الذوات أو األفراد مغلقة على العامل

مفتوحة وتظل كذلك دائًما خالل سالسل التباينات واجملموعات املمكنة واليت تستمر يف جذهبم إىل خارج 
كما يقول دولوز،  بدال من أن تكون " مواندية" ”  nomadic“انفسهم. تصبح الذات " نوماديك/رحالة 

monadicدولوز ينتمي لليبنتس إانه سيكون فقط عن طريق القضاء على فكرة  . بكلمات أخرى ، لو كان
اإلله الذي خيتار االفضل من العوامل املمكنة ، عن طريق التجانس سابق التأسيس والذوات جيدة التأسيس ، 

عاملنا لابلنسبة لدولوز فان كل املمكنات والتعارضات تنتمي لنفس العامل ، العامل الوحيد ، عاملنا. ولكنها تنتمي 
فقط من حيث كوهنا سجل افرتاضي ، إن تطوير فكرة االفرتاضي واحد من التحدايت العظيمة يف كتاب دولوز 

 الذي سنناقشه اآلن. Difference and Repetitionالعظيم ، االختالف والتكرار

  

 فلسفة االختالف .3

 االختالف والتكرار 1.3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  13

( ١٩٦٨)مبثابة رسوم أولية للوحته العظيمة " االختالف والتكرار" مبعىن ما كانت دراسات دولوز التارخيية األولية
حيث كرس تلك املصادر ألجل مشروع طموح لوضع فلسفة لالختالف. على خطى نقد ماميون ] سولومون 
ماميون : فيلسوف ليتواين من القرن الثامن عشر ـ املرتجم[ ، قدم "االختالف والتكرار" نقلة مزدوجة  من 

نطي لوضع الشروط الكونية واألساسية للتجربة املمكنة. أوال: بدالً من البحث عن شروط التجربة املشروع الكا
املمكنة ، يريد دولوز تقدمي سردية للشروط التكوينية للتجربة امللموسة للفرد املوجود هنا واآلن. اثنيا:  لتلبية 

 فسه مبدأ تفاضلي.ن  GENITICمتطلبات فلسفة االختالف جيب ان يكون املبدأ التكويين 

وعلى الرغم من هذا التحول عن كانط ، ال زال دولوز يصطف إىل جانب كانط ، حيث مل يزل  االختالف 
" و " متعايل  transcendentوالتكرار أطروحة متعالية. وجيب ان نذكر أنفسنا أن مصطلحي " تعايل  

transcendentalاآلخرين   ملتعالية تفند ادعاءات الفالسفة" حيمالن داللة  متعارضة.  يف الواقع الفلسفة ا
عن إمكانية التعايل ابلتجربة وذلك بوضع شروط صارمة الستخدام املكوانت االساسية للتجربة. فعلى األقل 

 يف هذه النقطة ينحاز دولوز إىل جانب فلسفة كانط النقدية.

صح مشروع " الرأمسالية ، يف ٤هناك ثالث مالحظات إضافية أخرى هنا. أوال: كما سنرى يف القسم 
والشيزوفرينيا " لكل من دولوز وجواتري عن توجهات طبيعانية ال ميكن أن توجد إال يف ظل هيكل عمل " 

 االختالف والتكرار" والذي يظل كانطًيا.

لذلك على الرغم من  خطر القراءة العكسية يف هذه الصيغة  ، ال يزال إبمكاننا القول أبن  " هذا" يف عبارة 
ربة هذا الفرد امللموسة هنا واآلن " موضوعية وذاتية يف آن مًعا. مبعىن اهنا جتربة الذوات البشرية للشيء " " جت

الفرد " أمامه ، وكذلك التجربة املعاشة بواسطة الشيء نفسه حىت لو مل يكن إنساين أو حىت مل يكن حًيا. 
( . اثنًيا:  panpsychismدولوز  الروحية الشاملة عند   protevi 2011)انقش بروتيفي ابختصار 

من أجل التوصل إىل  املبادىء التكوينية  للتجربة احلقيقية لألفراد ، يلتزم دولوز ابلعمل يف نطاق مبدأ العلة 
الكافية / السبب الكايف ] مبدأ السبب الكايف : أن كل شيء ال بد أن يكون  له سبب أو علة ، ميكن 

أو اشتقاقه من صدق قضااي أخرى.  صاغة اليبنتز ـ املرتجم[. اثلثًا: إن  الربهان عليه من خالل التجربة ،
مصطلح " تكوين "  نفسه مزدوج املعىن . حيث يكون ديناميكي . يف الفصل الثالث يستخدم دولوز " تكوين 

رب يع ٥، ٤" ديناميكي حيث يتحرك من الشدة يف احلس إىل التفكري يف األفكار االفرتاضية بينما يف الفصل 
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يتحرك من األفكار االفرتاضية من خالل سريورة تفرد شديدة للكياانت  ]سكوين[عن تكوين ستاتيكي 
 املتحققة.

أن اجلزء األول من الكتاب ،   Murphy 1992وهكذا حنن مستعدون لنقاش الكتاب نفسه. يرى مريىف 
من الكتاب  ينما يشكل اجلزء الثايناملقدمة والفصالن األول والثاين يشكالن دراسة دولوز لتاريخ الفلسفة ، ب

) الفصالن الرابع واخلامس ( رؤية دولوز نفسه الفلسفية. وفًقا هلذا املنظور ، ميثل  الفصل الثالث " صورة 
الفكر " نقطة مفصلية تقودان لداخل فلسفة دولوز نفسه. هذا الدور االنتقاىل للفصل الثالث يتأكد يف أماكن 

 (Negotiations 149دراسة صورة الفكر مبثابة متهيد للفلسفة.) أخرى ، حيث يقول دولوز أن

،  وألجل إجياد مبدأ تفاضلي تكويين، يعمل دولوز خالل اتريخ الفلسفة ألجل عزل مفاهيم ٢و١يف الفصل 
" االختالف يف ذاته " و" التكرار لذاته " الىت حالت دون صياغتها افرتاضات الفالسفة السابقني  . " 

ذاته " هو االختالف متحررًا من اهلوايت كما ينظر إليها على اهنا أولية ميتافيزيقية. ففي العادة  االختالف يف
ينظر إىل االختالف على أنه عالقة جتريبية بني مفهومني لكل منهما هويته السابقة . ) س خمتلفة عن ص(. 

 d(x)س( فاضل قبلية "حيث  د)يعكس دولوز هذه القبلية ، توجد اهلوايت ولكنها اآلن انجتة عن عالقة  ت
مل يعد االختالف عالقة جتريبية بل أصبح مبدأً متعالًيا يشكل العلة الكافية ” ( . not-xبدال من "ليس س 

للتنوع التجرييب )على سبيل املثال ، فإن االختالف يف اجلهد الكهرابئي بني السحابة واألرض هو العلة الكافية 
 لظاهرة الربق(.

" كتكرار متحرر من أن يكون  Repetition for itselfين  ، يربز مفهوم " التكرار لنفسه يف الفصل الثا
تكرار مطابق لشيء له هوية أصلية سابقة حبيث يكون تكرار لالختالف نفسه. طبًقا لقراءة دولوز للعود 

ة يتوافر فيها تفرد ر األبدي عند نيتشه إان التكرار هو عودة خمتلفة للشروط التكوينية للتجربة احلقيقية كل م
individuation    لكيان ملموس. ويف النهاية يظهر االختالف والتكرار أن تفردات الكياانت تنتجها

عمليات حتقق ، أو تكامل أو حتليل  "وهى مرادفات لدى دولوز" حلقل افرتاضي وتفاضلي  من األفكار أو "  
 ث تفرد، عن طريق التأثري املعاكس." وحيث تغريوا هم أنفسهم يف كل حد multiplicitiesكثرة
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افرتاضات للصورة العقائدية/ الدومجائية  للفكر ، حيث جند نظرية للملكات   8ويف الفصل الثالث جند 
faculties  تتموقع بني االفرتاضات األربعة األوىل واألربعة األخرية حبيث متثل مفرتق طرق سواء هلذا الفصل

 او للكتاب ككل.

ك هو لك االفرتاضات األربعة. تتعلق الفرضية األوىل ابستعدادان الطبيعى للتفكري ، جتاهل ذللنلق نظرة على ت
ية.  ما حيتم علينا أن نكون جمربين على التفكري. تتعلق الفرضيتان الثانية والثالثة ابلوحدة الذاتية والوحدة املوضوع

ا يف حساس والذاكرة واخليال والتفكري معً الوحدة الذاتية مستمدة من مفهوم " احلس املشرتك" حيث يعمل اإل
انسجام. بينما تستفاد الوحدة املوضوعية من مفهوم " اإلدراك " حيث أن نفس  املوضوع  ،يكون  حمل 

" وهو مفهوم  representationللشعور والذاكرة واخليال والتفكري. تتعلق الفرضية الرابعة بـ " التمثل/ 
( اهلوية يف املفهوم ١ختالف لبنية مضاعفة رابعًيا حيث جتعله اتبعا للهوية مركزي يف نقد دولوز.هنا خيضع اإل

(تعارض احملموالت ] احملمول: جواب الدالة املنطقية ابلنسبة للموضوع ، القضية تتكون من موضوع وحممول ٢
مثل عن الت ( التماثل يف التصور. تعد افضل طريقة لفهم اطروحة دولوز عن٤(التشابه يف احلكم ٣ـ املرتجم[ 

و فريفورس ] الصوري ـ املرتجم[. االختالفات املعينة هى احملموالت املتعاكسة اىل تعمل  أرسطوطريق كل من 
يف أفق اهلوية للمفهوم قيد االنقسام. ابنقسام احليوان اىل عقالين وال عقالين متكنا من وصف النوع " إنسان" 

ت " دون املستوى املفاهيمي " ، ميكن متييزها فقط من ـ بينما االختالفات داخل نفس النوع هى اختالفا
خريًا ، فالعالقة ولكن ليس إىل حد أنه  ال ميكن التمييز بينهما. أ سقراطخالل تصور التشابه. فثيئتيتوس يشبه 

بني اجلوهر والتصنيفات األخرى هى عالقة قائمة على التناظر  ، مثل أن الكينونة ميكن ان تقال بطرق عدة 
 أييت اجلوهر كطريق أوىل لقوهلا من خالله. ، ولكن

َلَكات
َ
الىت ستمثل سردية دولوز فيما يعين  facultiesبعد هذه االفرتاضات األربعة تتكون لدينا نظرية يف امل

ير مفهوم " االختالف مفاهيم " ُهوايتية". ليتم حتر  بدالً من ان نكون ملزمني على التفكري وفًقا ملفاهيم  تفاضلية 
 encounterه"، ال جيب التفكري يف االختالف على أساس  أٌفق أويل للهوية. يبحث دولوز عن تالقى يف ذات

، إحساس  ال ميكن التفكري فيه أو إجياد التصنيف التجرييب للكائن حمل اإلدراك ، وابلتايل إجبار " املمارسة 
 املتعالية " مللكة احلس ، حيث ميكن لشيء ان يكون حمل للحس.

يف احلس  حىت نصل إىل  التفكري يف  intensiveسريورة  التكوين الديناميكية بداية من  الشدة هنا نرى 
َلَكات مًعا يف نظام   ؛  virtual ideasاألفكار االفرتاضية

َ
. كل خطوة هنا هلا صدًى كانطًيا مميزًا. ترتبط امل

https://hekmah.org/%d8%a3%d8%b1%d8%b3%d8%b7%d9%88/
https://hekmah.org/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/
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ة احلس   "حقيقة التجريبية".  مع ملك -هنا يتطلع دولوز مثل كانط  إىل أولوية  ملكة احلس   كأصل املعرفة 
، هذا   sentiendum، فان االختالف اخلالص يف الشدة   ، يتم استيعابه فورًا  عند التالقي كحسي 

فقط الذى ميكن ان يكون حمل احلس. يف نظرية لالختالف، فان القدرات، اخليال واحلساسية والذاكرة 
كمتعارض     sublime“ دولوز يستخدم  املفهوم الكانطي " السمو ،واالفكار،  مجيعهم يتناقلون عنًفا، هنا  

مع ابقى امللكات.   حترك " الصورة احلرة لالختالف " يف حدها األقصى كل ملكة، تنقل عنفها للتالية هلا ، 
على الرغم أنه يف هذه احلالة لن يكون هناك وظيفة" فوق طبيعية"  حلل التنازع بني اخليال والعقل كما يف 

الستدالل على السمو يف " نقد ملكة احلكم"]كتاب الميانول كانط[. بدال من التوفيق بني امللكات  واألفكار ا
خذ دولوز فكرة  هنا أي -، فان ذااًت  مكسورة يتحتم  عليها  التفكري يف "االختالف يف ذاته" يف األفكار  ، 

  transcendentalت املتعاليةوالذا  egoكانط عن الفصل بني األان  السيكولوجي  التجرييب  
subject. 

 

 

لن نتناول تلك الفرضيات االربع ابلتفصيل ، الهنا متعلقة بنظرية األفكار  ، موضوع الفصل الرابع الذي نتناوله 
، واالفرتاضية  intensityبعد قليل. اجلدير ابلذكر اآلن أن اثنني من مصطلحات دولوز الفنية  ، الشدة 

virtuality وقعني خمتلفني يف خط التكوين الديناميكيحيتالن مdynamic genesis حيث الشدة .
 وتنظم سريورة التفكري ، بينما االفرتاضية مسٌة للفكرة.   encounterهى مسة التالقى 

 intensive andيف الفصل الرابع واخلامس جند عند دولوز متييزًا حامسًا بني مفهومي الشدة واالمتداد 
extensive االختالفات املمتدة مثل الطول واملساحة واحلجم قابلة لالنقسام فعلًيا. فحجم املادة ، وتكون

  intensiveينقسم إىل قسمني متساوين كل منهما نصف احلجم األصلي. بينما االختالفات ذات الشدة  
وية ، فإهنا تنقسم مئ ٩٠مثل درجة احلرارة غري قابلة لالنقسام. فمثال عند تقسيم كمية من املياه درجة حرارهتا 

. على أية حال ، فان اخلاصية الىت تتسم ابلشدة هى  ٤٥أيًضا وليس  ٩٠إىل قسمني كل منهما درجة حرارته 
تلك الىت تقبل االنقسام وليس تلك الىت ال تنقسم دون تغري نوعي حقيقي. على سبيل املثال، ميكن تقسيم  

عند ه اختالف يف درجة احلرارة بني األعلى واألسفل. و كمية املياه عن طريق التسخني من أسفل مما ينتج عن
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القيام بذلك نغري النظام تغيريًا نوعًيا ، عالوة على ذلك عندما تصل احلرارة إىل عتبة معينة ) درجة من الشدة 
 طحسب حتليل  دولوز( فان النظام مير مبرحلة انتقال يفقد فيها متاثليته وتتغري فيها ديناميكياته ويدخل يف من

دوري للحركة وتظهر خصائص ممتدة مثل الطول والعرض. وابلبناء على حتليالت مثل تلك ، يصف دولوز 
وضًعا متعالًيا للنظام املشتد ، حيث الشدة هى الىت تشكل  الظروف التكوينية  للفضاء املمتد. يف نفس الوقت  

 . multiplicitiesتتشكل سريورة  الشدة نفسها عن طريق األفكار أو الكثرات 

الفكرة أو الكثرات  حًقا عملية حتديد  تقدمي للعناصر والعالقات التفاضلية  واملفردات. دعنا نتناول ذلك 
خطوة خبطوة. " العناصر" ليس هلا وجود مستقل عن النظام هنا ، يضرب دولوز املثل  يف االختالف والتكرار   

اللغوية االفرتاضية. عندما تتحقق  كعناصر  للفكرة  phonemesابلفونيمات / الوحدات الصوتية 
الفونيمات، فإهنا تدخل يف عالقات تفاضلية  ومن َث حيدد ذلك  امناط اللغات الفردية ، ففى اإلجنليزية  مثال 

ا / ، وهكذا دواليك. واخريً  S / ، /X/ بعالقات االختالف بينه وبني كل من الفونيمات /Pيتحدد الفونيم / 
"  حيث تتغري  Singularitiesيف أمناط اللغات " املفردات او نقاط التحول   حتدد العالقات التفاضلية

امناط اللغات ، مثل حتول حرف العلة الكبري يف االجنليزية الوسيطة ، او بشكل اكثر وضوًحا يف التحوالت الىت 
 حتدث يف النطق ابللهجة.

ولوز  عة النطاق كأحد جوانب فلسفة دلنأخذ مثال أخر لكى ندرك قابلية تطبيق منط دولوز على ظواهر واس
كميتافيزيقي. ستكون العناصر التفاضلية هنا تدفقات مادية حمددة ابختالفات شدة  يف احلرارة والضغط ولكنها 
غري حمددة الشكل )ال سلسة وال مضطربة وال كبرية وال صغرية ( وال حمددة الوظيفة )تشكيل او تبديد ظواهر 

نصر ات العناصر التفاضلية يف عالقات حتديد متبادل حبيث تربط كل تغيري يف عالطقس(. ُتدِخل هذه العالق
ما ابلتغيري يف العناصر االخرى، وابلتاىل تربط التغيريات يف احلرارة والضغط تيارات املاء واهلواء معا، وابلتاىل 

د. أخريًا، يف حلظة ددة بعترتبط الزايدة والنقص معا حىت لو كانت العالقات )الروابط وسرعة التدفقات( غري حم
مفردة حتدد املفردات حتوالت النوعية يف النظام، مثل تشكل العواصف الرعدية أو يف جدار عني االعصار 
وهكذا. ولكن يظل ذلك جمرد فكرة افرتاضية لألعاصري، بينما يف األعاصري احلقيقية هناك قيم قابلة للقياس من 

سري اإلعصار الفلسفي للعلة الكافية إىل نطاق التسبيب العلمي. يتم تفتلك التغيريات حينما ننتقل من النطاق 
عن طريق فكرته، ولكن يف الواقع فإنه يكون نتيجة تيارات هوائية انجتة عن درجة حرارة تسببها الشمس يف 

 املياه االستوائية.
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ى دولوز مثال ملموسة. أعطولكي ندرك أن األفكار متعالية وحمايثة يف آن مًعا، جيب أن نتفهم أن فكرة كونية 
[(. اوضح برجسون يف " العقل ١٩٥٦مفيد هلذا املفهوم يف مقال مبكر )" مفهوم االختالف عند برجسون ]

 createvie] االسم الفرنسي للكتاب ، وامسه ابإلجنليزية    la Pensee et le mouvantواحلركة " 
mind  يقتني لوصف ما لدى "طيف  األلوان " عموًما .  العقل اخلالق و غري مرتجم للعربية ـ املرتجم[ طر

استخراج فكرة جمردة وعامة لأللوان من ألوان معينة ) "عن طريق حمو ما جيعل األمحر أمحر ، وما ميكن (  1)
( ابإلمكان أن جنعل هذه األلوان متر خالل عدسة 2جيعل األزرق أزرق ، وما جيعل األخضر أخضر"(. أو  )

صل على لون ابيض نقي ، مما جيعل االختالفات بني الدرجات  تربز ، يف احلالة السابقة حمدبة  ، ساعتها سنح
نعرف املفهوم العام عن طريق حاالته املفردة ، هنا العالقة بني املفهوم والكائن عالقة تصنيف ، وتظل فكرة 

ية طبقا للمعىن فاضلاالختالف بني األشياء خارجية. ويف احلالة الثانية على العكس، حيث تعرف فكرة الت
الدولوزي ، حيث أن األلوان مل تعد كائنات حتت تصنيف املفهوم ، ،ولكنها تشكل نظام من االختالط والتتابع 
مع الفكرة ، العالقة بني الفكرة وبني لون معني ليست عالقة تصنيف أو إدراج  ، ولكنها عالقة إختالف 

سه  القة داخلية يف الفكرة نفسها ، هنا يصبح املفهوم نفوحتقق ، وحالة االختالف بني الكائن واملفهوم ع
 كائن. يظل  الضوء كونيا ولكنه كوين ملموس ، وليس جنس أو عمومية.

إن فكرة اللون تشبه اللون االبيض يف املثال السابق ، حيث يكون منطواًي  يف ذاته على عناصره التكوينية  
لمة يف الواقع  يف األلوان املتعددة ومساحتها اخلاصة. ) مثل كوعالقات كل األلوان ، ولكن ايًضا اليت تتحقق 

مشكلة ، يستخدم دولوز الكلمة "احلرية" ولكن ليس للداللة على الشك أو والرتدد أو الدهشة ولكن على 
بنية  ، لإلشارة إىل ثةاالفالطونية احملدحالة الكثرة  واالفرتاضية لألفكار. ىف الواقع تبىن دولوز عدد من املفاهيم 

، والىت تتضمن اإلهبام والتعقيد والتضمني   le pliاألفكار ، وكلها تنتمى إىل كلمة جذر هى مفهوم: الطية   
والتفسري والتكرار (  على غرار اللون األبيض ، من املمكن أن يكون هناك  فكرة الصوت كضوضاء بيضاء  

العالقات والىت ي يف افرتاضيتها  الفونيمات و كما ميكن ايضا أن يوجد جمتمع ابيض ولغة بيضاء ، واليت حتتو 
 تتحقق يف الواقع  يف اللغات املتعددة والتغيريات النوعية يف داخل نفس اللغة.

من املمكن ان ننتقل اآلن ملناقشة الفصل اخلامس، وهو عن تفرد الكائنات املوجودة بشكل ملموس ابعتباره 
ثالثًيا ،   ontologyوين يضع دولوز خمططًا وجوداًي حتقق لألفكار االفرتاضية. ألجل عزل شروط التك

. مفهوم دولوز األساسي هنا ، أن  actualization، والتحقق virtualواالفرتاضي  intensityالشدة 

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9/
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يف كل نطاقات الكينونة  ، فان السريورة التكوينية  للشدة   تتبع كثرات افرتاضية تفاضلية  إلنتاج جواهر 
واليت تتمتع خبصائص ممتدة. ببساطة يتحقق االفرتاضي عن طريق سريورات  localized ةحمليمتحققة متفردة و 

شدة. حتت ما هو حتقق  ) حالة واحدة للنظام(  جند "فردات غري شخصية " أو سريورات تشكيل للشدة 
 تنتج حاالت النظام ، وحتت هذه جند "مفردات ما قبل  تفردية" ، وتلك هي العناصر املفتاحية للحقل

االفرتاضي الىت متيز عمليات تشكل الشدة.  علينا إذن أن منيز بني شدة جمال غري شخصى للتفردات ، 
 وعملياته من حقل افرتاضى ما قبل تفردي من العالقات التفاضلية واملفردات الىت تصنع فكرة او كثرة.

ر" ، حيث االختالف والتكراربط موضوعات االختالف والكثرة واالفرتاضية والشدة ، هو القلب النابض لـ " 
تنظيمي  " وال على منوذجأفالطونجند نظرية لألفكار ليست مؤسسة على منوذج ضروري للهوية مثل عند " 

للوحدة مثل عند " كانط " وال منوذج جديل للتناقض مثل عند هيجل ولكن على منوذج إشكايل وتكويين 
ال يستطيع أن حيصل على فكرة من خالل سؤال  لالختالف. حتدد االفكار كينونة شيء ما ، ولكن املرء

سقراط " ماذا يكون ؟ " )والذى ينظر لألفكار كمتعالية وأبدية( ولكن ابألحرى عن طريق اسئلة صغرى مثل 
اسئلة " أي شيء؟ " ، " أين " ، مىت؟ " " كيف ؟ " " كم؟ " " يف أي حالة ؟ " " من أى وجهة نظر ؟ " ،  

 د األفكار التفاضلية  احملايثة يف سريورة الشدة  اليت تكوهنا.كل هذه االسئلة تسمح بتحدي

يتبنُي من هذه األمثلة أن األفكار تشكل سريورات الشدة الىت تسمح أبمناط السلوك للنظام ، ومفرداته تصف 
و أالعتبات الىت تغري أمناط سلوك النظام. ابختصار، الفكرة االفرتاضية هي الشبكة التحويلية للنظم املادية 

األجساد. حتدد االجساد "حل"  " املشكلة" الىت تربز خيارات التجسد لدى أجساد الطبيعة. وهكذا جتيب 
األفكار عن السؤال " من " ) من الذي جيسد الفكرة يف هذه احلالة ؟ " ( بدال من السؤال الضروري " ماذا 

مي الكائن لتصنيف اليت مبوجبها ينتيكون ؟ " )ما خصائص املادة الىت تقدم الشروط الضرورية و الكافية ل
 إليه؟(.

من املفيد ان أنخذ يف االعتبار نظرية جلربت مسوندن  يف التفرد كنموذج بسيط ملا امساه دولوز " التحقق" ، 
للتفرد ، حملول مفرط التشبع يف حالة  paradigmابلنسبة لسموندن ، التبلور مبثابة مثال منوذج إرشادي 

البلورات املفردة من وسط حالة ما قبل التفرد ، درجات خمتفة من الشدة  ، وفقط غري مستقرة ، تنبثق  
إمكانيات خمتلفة لألشكال والوظائف. الفرق اجلوهري أن البلورات تتشكل يف حماليل متجانسة ، بينما  الفكرة 

 مكوانت غري نياالفرتاضية عند دولوز  تتكون  من االفكار أو الكثرات الىت تنطوي على عالقات تفاضلية ب

https://hekmah.org/%d8%a3%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%88%d9%86/
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متجانسة ، تدخل مع بعضها البعض يف عالقات اختالف وتباين. لتوضيح  هذا التغاير أو الالجتانس   ، 
دعنا نعود ملثال اإلعصار. البد من ان يكون واضًحا أنه ليس هناك نقطة مركزية ، ولكن تنظيم ذايت لعمليات 

الرايح  رارة والضغط. تتشكل األعاصري حني تصل تياراتمتعددة من حركة اهلواء واملاء حتركها اختالفات يف احل
والتيارات احمليطية إىل نقطة "ملفردة " . هذه املفردة ليست ميزة إلعصار معني ، ولكنها افرتاضية لكل األعاصري 
 ، متاما مثل نقطة الغليان لدورق ماء . مبعىن آخر ، كل األعاصري تتشارك البنية االفرتاضية ذاهتا بغض النظر

 عن تفردات او حتققات بنيتها.

لدور الذي ايف هذا العرض  ، تناولنا فقط بعض ميتافيزيقا " االختالف والتكرار " ، هناك الكثري لنضيفه حول 
ات من ، ابإلضافة إىل تعليقات مذهلة لدولوز حول عدد كبري من الشخصييلعبه العود األبدى عند نيتشه فيه 
ر أرتو. على اية حال،  دعنا نلقى نظرة على عمل دولوز الكبري التايل يف اواخأفالطون إىل سكوتش إىل فرويد و 

 الستينات ، وهو منطق املعىن.

 منطق املعىن 2.3

بينما يتناول " االختالف والتكرار " طيًفا واسًعا من اجملاالت الفلسفية ، يركز " منطق املعىن " على جانبني 
ط ملعىن. جتلت  عبقرية راسل وفرجيه أساسا يف اكتشافهم أن شر فقط ملشكلة واحدة ، وهى بُنية وتكوين ا

" يكمن يف فكرة املعىن ،  لكي تكون اجلملة صحيحة أو خاطئة   denotationصدق  " املعىن الداليل 
، فالبد أن يكون هلا معىن ،اجلمل  الىت ال معىن هلا ، ال ميكن ان تكون صحيحة أو خاطئة. ويرى دولوز أن 

اهنم  ألهنم مثل كانط من قبلهم ، بقوا منشغلني بتأسيس شرط الصدق  بدل من تكوينه. يف حدسهم قد  خ
"منطق املعىن" ، يعمل دولوز على تلك املشكلة ، حيث يظهر املعضالت الناجتة عن بنية املعىن َث حياول وضع 

ول لويس ، ق قراءة كار نظرية لنشأة املعىن. ألجل ذلك استخدم دولوز مصادر حتليلية ومصادر رواقية يف سيا
 وهى جمموعة جديدة من املصادر حىت لو مل تكن غريبة.

 حيلل دولوز يف اجلزء األول من الكتاب بُنية املعىن. حيث يبدأ بتحديد ثالثة أنواع من العالقات يف العبارات.

 ، وهى عالقة إحالة  denotationأو املعىن الداليل  Designationداللة التعيني / التسمية  .1
 إىل اخلارج )نظرية املرجعية ، وهى ختضع  ملعيار الصحة ، اخلطأ (.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  21

هء عالقة اجلملة مع معتقدات ورغبات الشخص املتكلم ،  manifestationالتعبري ، أو التبيني  .2
 حسب معيار الوهم واملصداقية.

ااي وهى العالقة بني القضية والقض )  demonstrationأو الربهنة   signification. املغزى .3
 األخرى يف سياق منطقي حسب عالقات التأثري والتوكيد(.

مبعىن آخر ترتبط اجلمل بعالقات مع الشيء الذى تشري إليه ، والذوات الىت تنطق هبا واجلمل األخرى. ولكن 
 يف الواقع فإن  كل تلك العالقات حتتمل أن يتم  التعامل معها ابعتبارها أولية.

" أان" الىت تبدأ  البيان ليس فقط عن داللة تعيني ممكنة )هيوم(  يف جمال الكالم ، حيث ان كلمة (1)
 ولكنها أيضا  قبلية ابلنسبة للمغزى )الكوجيتو الديكاريت(.

( يف جمال اللغة ، مع ذلك ، يظل املغزى ] العالقة بني اجلمل  بعضها البعض [ قبلي ، طاملا أن ٢)
ياء ية دائما يف العالقات بني الذات كمتكلمة واالشالشخص مولود يف لغة موجودة مسبقا ، واملفاهيم قبل

 ابعتبارها كائنات معينة.

( ولكن يف جمال املنطق، فاألولوية لداللة التعيني أو املعىن الداليل  ] العالقة بني الرمز والكائن الذى يشري ٣) 
 داخل الربهان املنطقي، ضيح يفإليه[ كما تظهر يف النموذج التخطيطي للتأثريات ، القيم املنطقية للمغزى أو التو 

ليست هي احلقيقة ولكنها شرط الصدق  ) شرط االمكانية الىت تكون فيها القضية صحيحة(، ولكن جيب 
أن يعترب البناء املنطقي صحيًحا ، مما يضطر  املرء على ترك البناء املنطقي من العبارات ألجل ربطها مبجموعة 

للبناء املنطقي أن يؤدى دوره املفرتض كمؤسس ، حىت يفرتض سلفاً من األشياء . بعبارة أخرى ، ال ميكن 
 غري قابلة لالختزال. denotationداللة تعيني

هنا تقع نظرية اجلملة املنطقية يف الدور املنطقي، حيث كل شرط يتحول ليكون مشروط مبا يفرتضه مسبًقا. 
سبق ، كون هناك شيء غري خاضع لشرط ملكي يتجنب شرط احلقيقة ذلك التأثري، يرى دولوز أنه البد أن ي

ميكنه أتسيس تكوين حقيقي للتعيني وإبعاد اجلملة األخرى ، فشرط الصدق  جيب حتديده ال بصفته ، صيغة 
 matiematière ou ]أو " وسيط"   idealمن اإلمكانية املفاهيمية ، ولكن ابعتباره موضوع مثايل 

‘couche’ idéelleed] حيث مل يعد مغزًى ,signfication  داخل البناء املنطقى ولكن ابألحرى
(.  سيكون املعىن إذن ، البعد الرابع للقضااي ، حيث يعكس دولوز تعبري املصطلح. يتفق LS 19معىن )
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دولوز مع فرجيه  يف ان املعىن هو املعرب عنه يف القضية ، املعنيان " جنمة الصباح " وجنمة املساء " طريقتني 
 ا صدق / املصداق املعرب عنه يف اجلمل.للتعبري عن نفس امل

يبدأ إسهام دولوز يف فلسفة املعىن يظهر حبق ، عندما أوضح ان املسعى إلثبات هذا البعد الرابع شبيه بعمل 
لويس كارول " صيد السناركس" ] السناركس : جنس خياىل من احليواانت ابتكره لويس كارول يف قصيدته 

لي. اـ املرتجم[ او تفكيك شريط موبيس ، حيث املعىن ليس له وجود فيزايئي أو عقالىت ال معىن هلا املشار إليه
يرى دولوز أن الرواقيني هم من أول من اكتشف بُعد  املعىن حيث ميزوا بني أخالط مادية  وأحداث غري 

ا حدث نفسهاملادية. ميكنين أن أرجع االسم " معركة واترلو" إىل حالة معينة من األحداث   ، ولكن املعركة 
غري مادي " أو معىن " حيث ال واقع هلا اكثر من التعبري يف قضييت ، ما جنده يف حالة االحداث هى اختالطات 
أجساد مع بعضها البعض ، رماح وطعنات وحلم بشري ، ورصاصات متطايرة  وطلقات مدافع واجساد متمزقة 

ه عىن إذن حالة معقدة. فمن انحية  ال وجود ل، ولكن املعركة نفسها هى أتثري أو نتيجة ذلك االختالط. امل
خارج العبارة الىت تعرب عنه ، ولكن ال ميكن اخللط بينه وبني العبارة ذاهتا ، ألن له موضوعية مستقلة به )ليس 

داخل العبارة(. من انحية اخرى إنه يشري جملموعة من األمور   insistله وجود ولكن تواُجد ، وميارس اصراره  
ولكنه ال ميكن أن خيتلط هبذه االشياء أو حيدد بواسطتها  ال يف نوع وال يف عالقة هذه االشياء.  واألشياء

"املعىن هو التعبري املقصود من العبارة واالشارة للحالة واقعية. انه ييمم وجًها شطر القضية ووجًها شطر جمموعة 
نه العبارة الىت تعرب عنه ، واألكثر من ذلك ا ولكنه ال ميكن أن خيتلط مع من األحداث أو األمور أو األشياء. 

ال ميكن ان خيتلط  مع حالة االمور  أو املعىن الداليل الذي تقدمه اجلملة .انه ابلظبط العالقة بني اجلُمل  
 (.LS 22واألشياء" )

سل يف نظرية اينتج عن بنية املعىن عدد من املتناقضات ، واليت مييزها دولوز عن مفارقات املغزى اليت اكتشفها ر 
اجملموعات، مثل ) جمموعة كل اجملموعات ، و" حالق القرية" (.  املفارقة األوىل هي مفارقة االحندار ، او 
االنتشار الالهنائي ، حيث ال ميكنين أن أبني معىن ما أقوله ، ولكن ميكنين أن اعترب ما أقوله موضوع  لقضية 

، وهكذا إىل ما ال هناية. تشري تلك املفارقة إىل كل من عجز  أخرى ، اليت بدوري ال ميكنين أن أبني معناها
املتحدث " عدم قدريت على تبيني معىن ما أقول" وإىل " القدرة العليا للغة" أي قدرهتا الالهنائية للكالم عن 

لة الالهنائية" االكلمات". املفارقة الثانية هي الرتديد العقيم أو املضاعفة. ميكن للمرء جتنب املفارقة األوىل " اإلح
عن طريق استخراج معىن كمجرد ترديد أو تكرار للقضية ، ولكن على حساب الوقوع يف مفارقة اثلثة وهى 
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احلياد أو عقم القضية . حيث يصبح املعىن حمايدا ابلنسبة لعدد متنوع من اجلمل أو القضااي  من حيث الصفة 
شيء" أو العالقة ، الطريقة " االحتمال ، والواقعية ،  " التوكيد والنفي" أو الكمية " الكل ، البعض ، الال

 والضرورة".

وهكذا يرى دولوز أن املستخلص من القضية هو معىن له يف حالة مثالية  حمضة  ، غري قابل لالختزال  للجمل 
ات ، (اخلربات أو االنشطة العقلية " االعتقاد2(األوضاع  الىت تدل عليها القضااي ؛ )1وأبعادها الثالثة: )

( املفاهيم العامة 3الرغبات ، الصور، التمثيالت " لدى األشخاص الذين يعربون عن أنفسهم يف القضية  ؛ و )
أو املطلقة الكونية. ولكن كيف ميكن للمعىن إذن أن يولد تلك األبعاد الثالثة؟ تلك كانت املهمة الثانية لكتاب 

كوينية  يف ة الىت أنتجته، واملستخلصة بواسطة  قوته  الت" منطق املعىن": "مجع عقم املعىن يف عالقة  ابجلمل
 (. LS 32عالقة مع أبعاد اجلملة" )

يف النصف الثاين من منطق املعىن ، حيلل دولوز ما أمساه التكوين الديناميكي للغة ، وهو حتليل يستند جزئًيا 
ل األصوات كنة ؟ هل هو ما يفصإىل علم النفس النمو والتحليل النفسي. حيث كتب " ما الذى جيعل اللغة مم
(. مييز دولوز بني ثالث LS 181عن األجساد ، ُمدخالً إايهم يف مجلة حمررًا اايهم ألجل الوظيفة التعبريية؟" )

(النظام األويل هو  الضوضاء ١مراحل يف التكوين الديناميكي ، اليت تشكل يف ذات الوقت األبعاد الثالث للغة: 
 ]التنظيم[(الرتتيب الثالث  ٣( التنظيم الثانوي  يشكل سطح املعىن ) والالمعىن( و ٢. املنتجة يف أعماق اجلسد

والتبيني أو التعبري     denotationللقضااي كاملة التشكيل مع وظائفها الثالث ، التعيني الداليل 
manifestation   واملغزىsignification  . 

دة. استقى لمعىن ،يف  النظام األويل للغة عند االطفال حديثى الوالتوجد املرحلة األوىل يف التكوين الديناميكي ل
دولوز من  علم نفس النمو ، وظهرت رؤاه الثاقبة يف الصورة احلية عند دانييل شترين ،  حيث خربة األطفال 

بشرية ، متكون داخليا من متواليات من االخنفاض   weatherscapeأشبه ما تكون خبريطة طقس  
 الشدة، ضوء ساطع ، ضجيج حاد ، اخنفاض صوت ، او عاصفة من اجلوع )العامل البني شخصى واالرتفاع يف

(. يبين دولوز على كتاابت الكاتب الفرنسي " انطونني ارتو ويسمي هذه احلياة من الِشّدات 1985لالطفال 
عاد  اجلسد بُعًدا من أبيف حالة حركة بـ  " جسد بال أعضاء". النظام االوىل لّلغة )ضوضاء خالصة ابعتبارها  

( تشكل النمط االول من  الالمعىن. ولكن يف وسط هذا العامل من الٍشّدات  ، يظهر نوع خمصوص وحمدد  
من الضوضاء ، صوت لوالدي الطفل أو ابلغني آخرين.  يستوعب الطفل قبل ان يفهم الكلمات واجلمل 
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اك دائًما ، مثل ، صوت مرتفع. ولكن بوقت طويل أن اللغة هى شيء يسبق وجوده ، كشيء موجود هن
ابلنسبة للطفل فالصوت له أبعاد اللغة دون أن يكون له شرطها. ) يقابل البالغني نفس املوقف حني يسمعون 

،   لغة أجنبية(. ابلنسبة للطفل ولكي يصل الطفل إىل الرتتيب الثالثى للغة " املعىن الدالىل  ، البيان أو التعبري
 مير ابلبعد الثانوي ، الذى ينتج الُبعد املسطح  للمعىن. كيف تتأتى هذه الُبنية؟ يستخلصاملغزى(، البد ان 

، phonemsالطفل من تدفق الصوت عناصر تفاضلية من نظم متعددة ) فونيمات : أقل وحدة صوتية : 
( َث يبدأ symantemes، سيمانتيمات  : وحدة داللية ، morphemesومورفيمات: وحدة صرفية :

 ميعها يف سالسل متنوعة.يف جت

  conjuctiveوواصلة    conncetiveعند هذا احلد ، يعزل دولوز ثالثة سالسل ،أو توليفات : رابطة 
.يف السلسلة األوىل يربط الطفل الفونيمات يف سلسلة من الكياانت املتعاقبة )   disconjuctive، وفاصلة

املبهمة  من هذه الفونيمات من خالل الدمج والتوصيل  " ماما، دادا( ويف الثانية تتكون بنية من الكلمات 
 your royal highnessحيث تتحول العبارة ) أريد أن آيت معك " إىل " آماكي" مثال( ] أو يف اإلجنليزية 

ويف السلسلة  الثالثة يبدأ الطفل يف جعل تلك الكلمات املبهمة  تتداخل وترتابط مع  ] y’reinceإىل 
ننا أن نرى بوضوح ان ُبىن تنظيم املعىن ليست بعد الوحدات املكتملة التشكل من الرتتيب سالسل أخرى. ميك

الثالثي للغة يف املستوى العايل ، ولكنها مل تعد تلك الضوضاء املرتبطة ابجلسد املكونة للنظام األويل. يتلقى 
هلا. هذا هو السبب  ديه أى فهمالطفل ترتيبات واسعة يف العناصر التكوينية للوحدات اللغوية قبل أن يكون ل

يف أن جمال املعىن هو الشرط أو األساس للجمل وليس ابعتباره إمكانية هلا  ، ولكن ابعتبارها " مادة مثالية 
" : حيث أننا نتموضع فورا داخل املعىن سواء كنا حنيل إىل كائن ، أو منارس بيان mediumأو وسيط 

  البنية املنطقية نفسها. عالوة على ذلك ، طاملا أن املعىن يتموضع أمام لعوامل ذاتية أو مغزى اجلملة  يف داخل
كل من الكلمات واألشياء ، إنه يعرب عنه يف القضااي أو العبارات ، ويشري  إىل حالة خارجية من األمور  ، 

دة للقضااي دولكنه ال ميكن ان خيتلط مع أي منهما سواء  العبارات أو األحداث ، إنه يولد كل من االبعاد احمل
)الداللة  ، البيان أو التعبري  ،املغزى( وكذلك  املوضوعات التب تشري إليه تلك األبعاد الثالثة لعالقات اجلملة  

 )ما هو مشار إليه ، وما هو حمل بيان ، وما هو حمل داللة(.

 أساس ، وبال الخيضع جمال املعىن ابلضرورة هلشاشة يف التأسيس  ، إنه قابل للتحول لالمعىن ، يصبح ب
قاع.والسبب يف ذلك واضح. املعىن ليس هو املبدأ وال األصل ـ إنه نتيجة ، او أتثري لعناصر هي نفسها بال 
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معىن.املعىن بشكل آخر مرتبط بعالقة مع الالمعىن. ورغم ذلك يفرق دولوز بني نوعني من الالمعىن. النوع 
بقى على سطح املعىن ، مثل االطفال ، يستخدم األول  ، مثل ذلك الذى لدى  لويس كارول ، والذى  

 Snark= shark + Snake , frumious = furiousعناصر ال دالة   ألجل حنت كلمات " مثل:
+ fuming)) ] الكلمة سنارك حنت من الكلمتنيSHARK  مبعىن قرش ، سناكSNAKE  مبعىن

 Twas brilling , and the slithy toves did gyre andثعبان [ أو مجل بال  معىن ) 
gimble in the wabe و اليت متأل كتاابته.   لو كان  كتاب " منطق املعىن " جزئًيا قراءة لعمل كارول )

، فذلك ألن ليس هناك افضل من كارول إلدراك شروط انتاج املعىن ، وهو مايسهب فيه دولوز ابلتفصيل ، 
امهم يف سالسل متعددة ، واالهم من ذلك عناصر استخالص العناصر التفاضلية أو احلدث احملض  ، وانتظ

] يشري املصطلح حسب  quasi-causeاملفارقة أو الغموض الىت تصل تلك السالسل )شبه السبب املثايل 
 دولوز  واملشتق من الرواقية إىل عالقة تربط شيئني غري ماديني أو ذات جسد[ الذي يولد املعىن من الالمعىن(.

ن من الالمعىن ، أكثر عمقا من الالمعىن السطحي املوجود لدى لويس كارول.هو ولكن يوجد هناك نوع اث
. املعىن هو ما مينع اللغة Antonin artodالالمعىن املرعب من النظام األّويل املوجود لدى انتونني أرتو 

أو البدائي  الصوتية من ان  ختتلط  ابألجسام املادية وال تتميز عنها  " الضوضاء". ولكن يف النظام األويل
البسيط  للسكيزوفرينيا الىت عايشها آرتو ، مل يعد مثة شيءء مينع العبارات من اإلهنيار يف األجساد ، حيث 

 :Artisud's cris-soufflesخيتلط العناصر الصوتية ابلتأثريات الشمية والتذوقية واهلضمية لألجساد )
“ ratara ratara Atara tatara rana Otara otara katara” .) 

سوف يطور دولوز مفهومه " جسد بال أعضاء " خالل تعاونه مع فيليكس غواتري الذى سنتكلم عنه األن.  
كما سنرى، فأن مفهوم أجساد بال أعضاء سيتم استخدامه يف فلسفة طبيعانية معقدة لـ" اإلنتاج الراغب 

desiring-production  ىن آخر ة والتاريخ والسياسة. مبع" ، بعيًدا وراء سؤال املعىن ، يف جمال الطبيع
، كان منطق املعىن " مواجهة دولوز مع " املنعطف اللغوي " والذي كان مهًما جًدا لفالسفة القرن العشرين ، 

 الىت سرعان ما ألقاها دولوز وراء ظهره ، وبدأ يف اظهار ماديته وطبيعانيته.

 

 التعاون مع غواتري .4
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. مجعت تلك األحداث 1968فلسفة االختالف عقب أحداث مايو التقى دولوز مع غواتري بعد عمله يف 
الشهرية  ، اليت ميزت الثقافة والسياسة الفرنسية منذ حينها ،  الطلبة والعمال مًعا ليحدثوا صدمة حلرس الثورة 
القدمي  ، احلزب الشيوعي الفرنسي . أايم من االضطراابت واملواجهات مع الشرطة أدت ابلرئيس شارل دجيول 

ىل الدعوة إىل انتخاابت مبكرة. دعم الشيوعيون والذين كانوا خيشون ثورة من أسفل ، واليت حسب تعريفهم إ
ستفتقد االنضباط احلزيب الذى كانوا يقدسونه دعوة دجيول حلل برملاين لألزمة ، كذلك دعم املمسكون بزمام 

اعالت والعمال ، اتركة ذكرايت عن تف السلطة دجيول حبكم موقعهم. يف هناية املطاف ، اهنارت حركة الطلبة
اجتماعية غري مكتوبة وكشفت عن ضيق أفق احلزب ، والذين مت وصف منتسبيه  فيما بعد أبهنم " ثوريني 
بريوقراطيني " على حد تعبري فوكو يف املقدمة االجنليزية لكتاب " ضد أوديب" . كان اتفاق احلزب الشيوعي 

ا الجتماعية مثاال صارخا على أفق اهلوية ) الرغبة يف ان يكون الشخص خاضعمع دجيول يف حل برملاين لألزمة ا
لبريوقراطية الدولة املركزية( ، والىت مسحت ملعارضي )دجيول والشيوعيني كممثلى لسيطرة الدولة / دولتيني  ( 

بطريقتني احلياة االكادميية الفرنسية  1968إبحداث فارق. غريت استجابة احلكومة ألحداث مايو / أاير 
( حيث Vincennesخمتلفتني. أوال : من الناحية املؤسساتية عن طريق انشاء جامعة ابريس الثامنة )فينسني 

. 1968دّرس دولوز ، واثنًيا : الطريقة الثانية يف اجتاه فلسفة االختالف والىت ابتت سياسية صرحية فيما بعد 
ميع اشكاهلا لقوة التارخيية والىت تنتج اهلوية جبيف الواقع أصبحت ،فلسفة سياسية مكرسة لفضح عالقات ا

األنطولوجية واإلبستمولوجية. مبعىن أخر ، بدأت فلسفة االختالف يف توضيح أن االشياء املوحدة يف العامل 
والذوات املوحدة الىت نعرفها ونتحكم فيها وأجساد املعرفة املوحدة الىت تشفر هذه املعرفة واملؤسسة الواحدة 

لىت تسيس تلك القضااي كلها ، هى يف النهاية نتاج للقوى السياسية والتارخيية من خالل صراعها مع للفلسفة ا
 بعضها البعض.

العمل مع جواترى هيكل العمل املوجود يف االختالف   naturalizeمبصطلحات فلسفية حمضة ، طبعن 
 كتاب ضد اوديب وألف هضبة أنوالتكرار والذي كان ال يزال كانطًيا. اعترب كل من دولوز وجواترى يف  

التوليفات الىت يبحثون عنها هى توليفات مادية كاملة ، توليفات طبيعية موجودة يف السجالت اجليولوجية 
( ليست فقط التوليفات العضوية ولكن غري Welchman 2009والبيولوجية واالجتماعية و النفسية.)

مع طبعنة كل التوليفات  ، هنا يربز  سؤال " الروحية  العضوية ايضا ، إهنا مبثابة " ديناميات زمكانية "
" إىل الواجهة ، فطاملا كانت التوليفات املادية ليست سوى توليفات خربات  ،    pampachysmالشاملة
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كما هي توليفات بني االشياء، ميكن أن نرى ذلك يف عنوان الفصل الثالث : يف الف هضية : جيوجليا 
 عن نفسها؟ االخالق : ماذا تظن األرض

 

 أوديب –ضد  1.4

عند النظر إىل " ضد أوديب " جيب علينا أن نناقش الَوقع الذى حيدثه  ، الذي حياول " إجباران على التفكري 
" ومكافحة امليل إىل الكليشيهات )األحكام اجلاهزة( . يف احلقيقة، إن قراءة " ضد أوديب " جتربة صادمة. 

فمثال ، أحد أهم املفاهيم األساسية يف هذا العمل" جسد بال أعضاء "   أوال: جند مجع غريب من املصادر ،
مستمد من الصراخ الفصامي / السكيزوفريين لدى أنتونني ارتو. ، اثنًيا سوقية الكتاب ، كما يف السطور 
االفتتاحية سيئة الصيت  عن ) اهلو( الالواعي :" إنه جاهز للعمل يف كل مكان ، يعمل بسالسة أحياان ، 

[. Ça chie ، ça baiseوأحياان يذهب وجيىء. إنه يتنفس ، إنه يسخن ، إنه أيكل إنه يتغوط ويناكح. ]
(.  الوقع   الثالث هو السخرية ، مثل السخرية من حتليالت ميالين كالين 1/  7ايله من خطأ أن نقول اهلو")

، ترمجة 54/45[" )sinon t’auras un gifleلألطفال، " قل إنه أدويب، أو سأصفعك على رأسك ]
بتصرف(. هناك عدد من الفقرات مثل تلك ، وميكن القول إنه عدد قليل جًدا من كتب الفلسفة من املمكن 
ان حيوي  نكااًت واستعارات مثل تلك الىت يف  " ضد أوديب". العنصر الرابع هو احلدة يف اجلدل.  والعديد 

ابلكالب املدللة للطغاة ، والقول عن أعضاء   singifierمن األمثلة األخرى ، مثل ، ربط  مفكري   الدال 
احلزب الشيوعى الفرنسي ان لديهم ولع مرضى  ابلفاشية أو وصف فرويد على انه " آل كابوين املقنع" ، على 

 العموم، أتثري قراءة ضد أوديب ال ميحى.

-desiringالراغب   مفهوم " اإلنتاج ابالنتقال إىل الُبنية املفاهيمية للكتاب ، فإن املفهوم الرئيس للكتاب هو
production   والذى يدمج   كل من ماركس ، وفرويد ، حيث ينقل عملية مفهوم الرغبة يف اجملال ،

االجتماعي ، ويضع مفهوم اإلنتاج يف عامل الرغبة يف الالوعي.  ولكن بدال من حماولة الدمج  بني كل من 
( تعمل ملصلحة إما فرويد ، عن طريق افرتاض 1اتيجية اختزالية )ماركس وفرويد كما هو معتاد عن طريق اسرت 

( 2أن الولع ابلشخصيات واألمناط العامة ميكن تفسريه عن طريق اختزاله للولع أبفراد وامناط األسرة. أو )
 ملصلحة ماركس عن  طريق العكس ، أي افرتاض ان العصاابت والذهاانت بىن علوية انجتة عن  الُبىن االجتماعية
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غري العادلة. يعترب دولوز وجواتري أن اإلنتاج الراغب عملية كونية أولية يندرج حتتها ، جماالت طبيعية واجتماعية 
 ونفسية منفصلة. اإلنتاج الراغب ليس حمورًا إنثربولوجًيا ، ولكنه القلب النابض للعامل. إىل جانب كونيته ، حنتاج

( الرغبة ليست انجتة عن نقص ، 2هناك ذات منتجة للرغبة  ( ليس1إىل إدراك شيئني عن اإلنتاج الراغب. 
 naturaولكنها موجبة بشكل خالص. اإلنتاج الراغب مستقل وذايت التأسيس وخالق ، إنه الطبيعة كجوهر 

naturans  ، إنه إرادة القوة لدى نيشته. لدى سبنوزا 

من  " كتاب حيمل طموحات عظيمة ،إىل جانب إبتكاراته املفاهيمية واالصطالحية ، فكتاب " ضد أوديب 
(نظرية لإليكولوجيا االجتماعية يف اإلنتاج ، تغطي كل من اجلوانب الطبيعية والثقافية ،و اليت تعمل 1بينها )

"الربيرية" أوالَقَبلية ،  -( " اتريخ كوين " للصيغ االجتماعية2”.)معا كأنطوجليا تغيري وحتول أو"صريورة
ولوضع أرضية واضحة  (3)تعمل كعلم اجتماعي تركييب،  واليت -والرأمسالية إلمربايلية ، عات البدائية   أواواجملتم

هلذه الوظائف،نقد للقراءات املوجودة من كل ماركس وفرويد ، وحماولة وضعهم إبزاء بعضهم البعض من خالل 
ة ، وصنع  كبري جماالت تطبيقاهتم.نتيجة لتلك الطموحات ، محل " ضد أوديب " فضائل ورذائل األعمال ال

صالت مبتكرة و مل تكن متصورة بني عناصر منفصلة ومتباعدة  ، ولكن على حساب خمطط مفاهيمي ابت 
 غري واضح.

الراغب "  ،  نوع طبيعي أو ميتافيزيقي ونوع اجتماعي أو "  -حيدد " ضد أوديب " نوعني من "اإلنتاج
تجلى يف الطبيعي تقمعه اآلالت اجلتماعية ولكنه يالرغبة -اترخيي" ،  ومرتبطني على النحو التاىل : إنتاج

الرأمسالية عند هناية التاريخ ) اتريخ حال وفوري  ، اتريخ  يتجنب القوانني اجلدلية للتاريخ(. تطلق الرأمسالية 
إنتاج الرغبة حىت وهي حتاول كبح مجاحها عن طريق مؤسسة امللكية اخلاصة ، وأمناط الرغبة األسرية أو " 

،  ة"، يدفع اإلنتاج الراغب الذي انطلق  الشيزوفرينيا ، ولكنه يفشل يف تلبية معايري اجملتمع الرأمسايلاألوديبي
 ومن َث فإنه يقدم فكرة عن كيفية إنتاج الرغبة.

من املهم أن نشري إىل أن دولوز وغواتري ال يدافعان عن الشيزوفرينيا كأسلوب حياة أو كنموذج لربانمج 
ن أو املصاب ابلشيزوفرينا كيااًن سريراًي، نتيجة لكبح إنتاج الرغبة ، حيث يستبعد م سياسي. يعد الفصامي

الطبيعة واجملتمع ، ويرتد جلسد الفرد ، حيث يدور يف الفراغ بدال من صتع الروابط اليت تشكل الواقع. ويف 
ذاتية حنو املوضوعية  ب من القلب أو عكس ملعىن الرغبة عند الكان ، ال يتصل إنتاج الرغبة ابلواقع ابعتباره هرو 

ولكنه يصنع الواقع ، إنه الواقع. فعند الكان ، يتم إنتاج الواقع عن طريق بقااي إسقاطية وومهية حنو نظام من 
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اإلشارات ، ابلنسبة لدولوز وغواتري الواقع هو احلقيقة نفسها يف سريورهتا  لصنع الذات. الفصامي شخص 
 يزوفرينيا تعد وسيلة للوصول لالوعي، ليس الوعي الفرد ، ولكن الالوعيمريض حيتاج إىل عالج ، ولكن الش

 ، الوعي اجتماعي وطبيعي يف آن مًعا . transcendentalاملتعايل 

يف دراستهم ملرضى الشيزوفريينا، افرتض دولوز وغواتري أن كل من اإلنتاج الراغب الطبيعي واالجتماعي يتكون 
صلة ، وموصلة . تقوم تلك التوليفات بثالث وظائف: اإلنتاج والتسجيل رابطة ، فا من ثالث توليفات  ، 

واملتعة.   ميكننا أن نربط وظيفة اإلنتاج مبا هو نفسى اجتماعي ، والتسجيل مبا هو سيموطيقي أو متعلق 
ابلعالمات ، واملتعة مبا هو سيكولوجي. وإذا كان من األمهية مبكان أن ندرك    املفهوم الكانطى 

،فال يقل  أمهية أن ندرك  ، أن ابلنسبة ملا بعد البنيوية اليت انقشناها ، ال يوجد ذات   synthesesفللتولي
تقوم بعملية التوليف ، فالذوات نفسها مبثابة سريورة حمايثة للتوليف . ولكن التوليفات ال تستند إىل ذات ، 

كانطي  ، اك ذات وراء التوليف ابملعىن الولكنها عملية حمايثة لإلنتاج الراغب .وابلعكس فإن افرتاض أن هن
.  immanenceسيكون تعالًيا   ابلتوليفات. ونرى هنا أيًضا  إشارة أخرى للمفهوم الكانطى للمحايثة 

أراد دولوز وغواترى دراسة االستخدام احملايث للتوليف يف " حتليل نفسى مادي " أو  حتليل سكيزوفريين" ، 
يل النفسي مبثابة تعايل  ابلتوليف ينتج عنه مخس مغالطات أو شبهات  أو على العكس  من ذلك كان التحل

للمنتجات الفعلية ، أو سريورة   extensiveأوهام متعالية، كل منها ينطوي على  حتديد خواص امتداد 
إنتاج شدة ، ويف ضوء مصطلحات كتاب االختالف والتكرار ، فإن كل هذه املغالطات جتعل من السريورات 

 ضلية خاضعة  للُهوايت املسبقة  املشتقة من املنتجات.التفا

 sociusطبًقا " للتاريخ الكوين "  يف " ضد أوديب " ، هناك ثالثة أشكال من الروابط يف اجلسد االجتماعي
، واليت حترك عملية اإلنتاج : األرض اململوكة للقبيلة ، وجسد االمرباطورية ، ورأس املال يف الرأمسالية. حسب 

ة دولوز وغواتري لألدبيات األنثربولوجية ، فان اجملتمعات القبلية تسم األجساد يف طقوس التأهيل/ اخلتان قراء
، وابلتايل فإن عضو  من اجلسد البشري يؤول للعشرية ، أو رمزاًي يؤول إىل  األرض ، وابلتايل تعمل األعضاء  

طابع إقليمي  ، حيث تؤول لالرض  ككل كما لو كانت جسد األرض . وهكذا فالتدفقات املادية أتخذ
حيث مصدر كل اإلنتاج. العالمات املوجودة يف الكتابة القبلية ليست دوال : فهي ال ترسم صواًت ، لكنها 

تسن "مثلثًا بدائى يشكل   ... مسرًحا للقسوة يعىن ضمنا  االستقالل الثالثي لكل من   للصوت الواضح  
( . تعيد اإلمرباطورية تشفري تلك الرموز ، اهنا تُرجع اإلنتاج 189ملقدرة  " )واليد الرامسة  والعني الشكورة او ا
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مرة أخرى إىل طاغية ، او األب الروحي  للشعب. وهكذا فالتدفقات املادية يف االمرباطورايت االستبدادية  
ها يف املستبد ، نجيرى هلا عملية " ال إقليمية " ، فلم تعد توجه حنو األرض بعد اآلن  ، بل يتم إعادة توطي

الذى يضمن عملية اإلنتاج. وبينما مت استبدال اإلشارات القبائلية ، يتم تشكيل الدوال كـ" إشارة ال اقليمية " 
تسمح ابالتصال بني الغزاة و اخلاضعني للغزو. تتحول اإلشارات إىل مسطح أو تصبح ثنائية البؤرة ، سلسلتان 

–cf. (205م والكتابة)حسب مفهوم دريدا عن مركزية الصوتتصطفان معا إبزاء بعضهما البعض ، الكال
 . ويكون جسد اإلمرباطور يف اإلمربايلية يعىن أن العمال هم يد اإلمرباطور ، اجلواسيس هم عينه وهكذا.6

"  للتدفقات املادية يف اآلالت deterritorialiazedأما الرأمسالية فهي فك تشفري جذرى و" ال أقليمية 
لسابقة اليت سبق تشفريها  يف  األرض أو جسد اإلمرباطور. يضاف اإلنتاج إىل " جسد " رأس االجتماعية ا

املال ، ولكن هذا النمط من التسجيل  يقلب بديهات الرمز. ، تعىن البديهات يف هذا السياق ، عدد من 
مي  ورأس املال بدال ياملبادئ البسيطة الحتساب التفاضل واالختالف بني التدفقات املادية ، بني العمل االقل

من ان تكون قواعد نوعية لوضع خريطة للتدفقات يف اجلسد االجتماعي . نظام الرأمسالية بسيط متاما ، ربط 
تدفقات العمل احملددة مبكان برأس املال غري احملدد ،واستخراج فائض هبذه الطريقة.وهكذا تطلق الرأمسالية 

ا قات. حتاول مؤسسة امللكية اخلاصة تسجيل الفوائض على أهنعملية إنتاج هائلة عن طريق ربط تلك التدف
اتبعة ألفراد سريًعا. واآلن هؤالء االفراد بصفة اولية أعضاء يف جمتمع الرأمسالية ، واثنواًي كأعضاء يف األسرة.وبينما 

 jus لسيدا أعضاء اجلسد كانت يف النظم السابقة تعود إىل األرض أو القبيلة ، وإىل اإلمرباطور، كما يف حق
primae noctis  مت خصخصة أعضاء اجلسد لألفراد كأعضاء يف أسرة .طبًقا لدولوز وغواتري ، يتم ،

 إعادة تشفري التدفقات حنو األفراد ، كأعضاء أسرة يف مثلث أودييب.

 

 ألف هضبة 2.4

" طيًفا واسًعا  ةهناك ثالث اختالفات تتضح على الفور بني ذلك الكتاب وسابقه. أواًل: يتناول " ألف هضب
من املواضيع أكثر من تلك اليت يف " ضد أوديب" :   فلكية ، جيولوجية ، تطورية ، تنموية ، الهوتية ، 
أنثربولوجية ، اترخيية ، اقتصادية ، سياسية ، أدبية ، موسيقية ، وأكثر.  اثنياً ، مت حتويل ما مت اعتباره مغالطات 

يف كتاب " ألف هضبة " : الوحدة العضوية للكائن احلي/  startaيف كتاب  " ضد أوديب "  إىل طبقات  
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) حتولت إىل : الوحدة والكليانية للتوليف املتصل لإلنتاج ، أو السجل الفسيولوجي(  organismالعضوانية  
و أ ، الكلية الداللية ، أو الداللة ، اليت رمبا ميكن معاجلتها كعملية حتول حنو دال )حتولت إىل : التسطيح  ،

، أو سجل سيميوطيقي، لساين( ،   recordingتوحد مزدوج يف املعىن ، مبثابة توليف اتصايل للتسجيل 
والكائن ) حتول إىل: إعادة ختليق للتوليف االتصايل للكمال ، أو سجل سيكولوجي.( . وأخريًا ، بينما لـ " 

فورًا إبقامة  " جذمور " حبيث يسمحضد أوديب " بنية مفاهيمية كالسيكية ، فإن ألف هضبة متت كتابته كـ
صالت بني أي من نقاطه. بسبب تلك الطبيعة اجلذمورية للكتاب ،سيكون من املستحيل وضع عرض تقليدي 
ألطروحات الكتاب ، ويف افضل األحوال سيكون معقًدا على مقال يف موسوعة. لذا سنقتصر على عدة 

 مالحظات.

صالت إنتاجية بني نظم مادية حمايثة دومنا إشارة إىل  -دة  يف أربعة عشر هضبة ، أو مسطحات  من الش
يطور دولوز وغواتري مادية جديدة حيث الفلسفة املسيسة لالختالف تصل القوى  -مصدر خارجي حاكم 

و العلوم الىت سبق حتليلها يف " التكرار و االختالف" . " ألف هضبة  " عبارة عن كتاب من االسئلة اجلديدة 
ما تعتقده االرض عن نفسها؟ " ، " كيف جتعل من نفسك جسًدا دون أعضاء؟" ، "كيف تتجنب والغريبة، " 

آلة احلرب حتكم الدولة؟"  وهكذا. ملزيد من التبسيط ، استخدم دولوز وغواتري  نتائج نظرية النظم الديناميكية 
م املادية انتظاما ذاتًيا، ) النظ] نظرية التعقد ، أو الفوضى[  واليت تستكشف الطرق املختلفة اليت تنتظم فيها 

أي تقلل من الفوضى مثل مثالنا السابق عن نظام التيارات احلرارية(. وسع دولوز وغواتري مفهوم التنظيم الذايت 
للنظم املادية ، حيث ال حاجة ملنظم متعايل مثل ، اآلهلة والقادة ورأس املال أو الذوات ، لدراسة ما هو 

صادي ، وسياسي ، وسيكولوجي. تقدم الشبكات اجلذمورية ، أو الشبكة اليت ال اجتماعي ، ولساين ، واقت
مركز هلا ، يف " ألف هضبة " تلميحات مع التدفقات املتوالية من الطاقة واملادة واألفكار واألفعال وحماوالت 

 ربطهم مًعا واليت تشكل عاملنا املعاصر.

ري الث ولكن مع مفاهيم جيولوجية. يطلق دولوز وغواتحيافظ الكتاب على مستوايت دولوز األنطولوجية الث
"جتانس " وعلى التحقق " نظام   intensiveاسم " األرض " ، وعلى الشدة   virtualعلى االفرتاضي

الطبقات" ، وكما يشري املصطلح األخري ، فان بعض النظم تتجه حنو التقسيم الطبقي أو إىل  التجانس. بتعبري 
مادي من سريورة شدة  تقود ابجتاه إما ) افرتاضي( حيث مستوى من التجانس أو أدق ، يتكون أي نظام 

تقود إىل " التحقق" حيث التقسيم. وميكننا القول أن أي وجود هو شدة  تتجه حنو حدود االفرتاضي أو تتجه 
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ابستخدام  " insistولكن " ميارسان اصرارمها  existحنو التحقق ، وهذين اجملالني األنطولوجيني ال يوجدان
مصطلحات دولوز. ال شيء يستطيع إهناء حالة الركود  املطلق للمتحقق ، وال  التشتت التفاضلي املطلق ملا 
هو افرتاضي ، على العكس،  فإن  العمليات الطبيعية أو العاملية   تكون دائًما وأبًدا  حتققات ، ولكن  عملية 

ائي. مبعىن  تسعى للتحقق الذي ال يتم أبًدا  بشكل هنالتحقق تتشكل عن طريق  التعددية االفرتاضية واليت
أصح ، تنطوي النظم على عمليات تتجه يف اجتاهات متعاكسة  ، فبينما تتجه نظم حنو التحقق ، هناك 
عمليات تتجه حنو االفرتاضية . بكلمات أخرى ميكن القول ان دولوز وغواتري من فالسفة السريورة ،حيث 

ئي ليسوا يف نفس املستوى األنطولوجي. من وجهة النظر تلك يقدم دولوز وغواتري " السريورة واملنتج النها
نظم مفتوحة " معقدة وغنية ابلتفاصيل ، حيث هناك مستوى غري عادي من الثراء والتعقيد. من الطرق املفيدة 

واالقليمية   stratificationوالطبقية  codingلتتبعها هي التوقف عند مفاهيم ، التشفري 
territorialization  إهنا مرتبطة ابلسلوك اآلتى. التشفري ، هو سريورة تنظيم املادة كما هي مرسومة يف.

اجلسد، بينما الطبقية هي سريورة إنشاء تقسيمات هرمية، واإلقليمية هي ترتيب تلك اهليئات يف "جتمعات" ، 
 س".وهذا يعين ، وحدة انشئة جتمع بني األجساد غري املتجانسة يف "جتان

استخدم  دولوز وغواتري هذه املفاهيم ، ابإلضافة إىل شبكات مفاهيم أخرى ولكن املساحة ال تتسع هلا  ، 
يف الفصل األول ) أو اهلضبة   Rhizomeالجل معاجلة عدد من املوضوعات. بعد مناقشة مفهوم اجلذمور 

نقسام إىل الفصل الثالث يناقشان االاألوىل كما امسياها( ، سرعان ما رفضا التحليل النفسي يف الثاىن. يف 
يف العامل الفيزايئي والعضوي والطبقات االجتماعية ، مع اهتمام خاص حنو أسئلة   stratificationطبقات  

الوراثة السكانية ، حيث حيدث االنتواع عن طريق التقسيم الطبقي ، أو قنوات لتدفقات من اجلينات. يف 
ى مناظرة حول اللغوايت ملصلحة الربمجاتية ، مما يعىن  تسليط الضوء عل الفصلني الرابع واخلامس ، خيوضان

التحوالت غري امللموسة  أو غري املادية ) العالمات الىت متثل أشكااًل خمتلفة من الفعل الذي ينصب على 
ل منهما ك  اجلسد( مثل ) أان أعلنكم زوج وزوجة ( وهي األفعال املقرة اجتماعًيا  " نظاًما من الكلمات" )يشري

إىل  أفعال الكالم يف هذا السياق(. كما وضحا نظرية "  اإلقليمية " أو جمموعات من احملفزات واملتغريات 
احمللية املضمنة يف بيئة معينة واليت حتكم عمليات التنظيم الذايت  ،  والعمليات املصاحبة هلا مثل الال أقليمية  

كيل العادات(. يف الفصلني السادس والسابع يناقشان أدوات )كسر العادات( ، أو تشكيل اإلقليمية  ) تش
تلقي وجتربة  الطبقات الىت جند انفسنا فيها. ويتناول الفصل السادس الطبقة العضوية أو " العضوي " املصطلح 
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سيء الصيت " جسد بال أعضاء " والذى ميكن اعتباره على األقل جزئًيا  مستودع  إمكانيات ألمناط خمتلفة 
" عملية الداللة الىت ميارسها  signifianceتأثريات اجلسدية . يتعامل الفصل السابع مع تقاطع الداللة من ال

" ، عن طريق جتىي الذات يف الوجه عن طريق حيلولة الوجه دون احنراف الداللة   signifer -nessالدال 
نظيم االجتماعي يتناوالن ممارسات التعن طريق إمياءات الوجه كتعبري عن الذات. ويف الفصلني الثامن والتاسع 

، واليت امسوها خطوط وقطاعات ، مع إيالء اهتمام خاص للفاشية. ويعودان يف الفصل العاشر حنو سؤال 
جتربة الشدة ، اليت مت مناقشتها يف ضوء مصطلح الصريورة ، حيث على األقل نظامني يندجمان مًعا لتكوين 

ن االنفصال أو العزوف او االمتناع أو ] الرتحال[   ابعتباره هروب بناقشا 11نظام جديد، ويف الفصل ال 
 12من أو إعادة أقاليم  ، أو حىت التواجد يف الصريورة من الالإقليمية والىت أمسوها " التجانس " ، يف الفصل 

بداعية يتناوالن العالقة بني آلة احلرب والدولة ، حيث األوىل شكل من اشكال التنظيم االجتماعى اال 13و 
)إهنا " اإلقليمية والال أقليمية يف ذاهتما"( ، بينما األخرية نظام السيطرة ، الذي يعيش على مص دماء الطبقة 
العاملة ) هنا يتضح املنظور املاركسي هلما(. أخريًا ، يف الفصل الرابع عشر ،يناقشان بعض أشكال فضاءات 

 آلالت احلرب ، وفضاء منضبط للدولة.  التشكيل االجتماعي ،  يف املقام األول فضاء سائل

 

 ما الفلسفة؟ 3.4

بعد فرتة طويلة سعى فيها كل منهما إىل حتقيق مصاحله اخلاصة، نشر دولوز وغواتري آخر تعاون بينهم يف 
، وهو كتاب ما الفلسفة؟ وبغية اإلجابة على سؤاهلم املعنون، يسعى دولوز وغواتري إىل وضع الفلسفة 1991

اح العلم والفن، حبيث يصبح الثالثة طرقًا للفكر، دون تبعية بينهم. إن الفكر، بكل طرقه، يف كفيف عالقة مع 
املرتجم] ضد الرأي. والفلسفة هي إبداٌع أو بناٌء للمفاهيم،  – chaosمع الشواش [السدمي  أو الفوضى 

ة"، اليت تدير ة مفاهيميحيث أن املفهوم كثرة شديدة، ومنقوش على مسطح احملايثة، ومأهوٌل من قبل "شخصي
بدورها اآللية املفاهيمية. والشخصية املفاهيمية ليست ذااًت، ألن التفكري ليس ذاتًيا، ولكنه حيصل يف العالقة 
بني اإلقليم واألرض. وخيلق العلم وظائف على مسطح املرجع. ويبدع الفن "كتلة من األحاسيس، مبعىن، 

 (.WP, 164جمموعة من اإلدراكات واالنفعاالت"   )
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سنتناول دولوز والفنون بشيء من التفصيل يف األدىن. ودعوان نركز يف تناولنا ملا هي الفلسفة؟ على البحث يف 
  العالقة بني الفلسفة والعلم. وينبغي علينا أن نتذكر يف املستهل أبن العلوم املرتحلة أو اهلامشية اليت أُثريت يف

 الرئيسة اليت تشكل جممل ما يطلق عليه دولوز وغواتري مسمى كتابه ألف هضبة ليست  العلوم احلاكمة أو
"العلم" يف ما هي الفلسفة؟. إن دوافع هذا الدمج مبهمة، ويف نظر البعض، يقلل هذا التغري كثريًا من قيمة 
العمل األخري. ومهما يكن األمر، فإن دولوز وغواتري يرفضان بشدة أبن هناك حاجة للفلسفة ملساعدة العلم 

[(. ويؤكدان عوًضا WP 6كري يف افرتاضاته اخلاصة به )"ال حيتاج أحد للفلسفة للتفكري يف أي شيء"]للتف
عن ذلك على الطبيعة املتكاملة للجانبني. أواًل، يشري كالمها إىل جمموعة من املتشاهبات بني الفلسفة والعلم: 

ض، بداعية، ومكمالن لبعضهما البعيستحضر كالمها النظام إىل "الفوضى"، وكالمها من أساليب الفكر اإل
إىل جانب الفن، وهو األسلوب الثالث من الفكر اإلبداعي. وميني دولوز وغواتري، ابإلضافة هلذه التشاهبات، 
بني الفلسفة على أهنا إبداع للمفاهيم على مسطح احملايثة، وبني العلم ابعتباره إبداع للوظائف على مسطح 

 رتاضي، واحلقل التفاضلي للتحوالت احملتملة للمنظومات املادية، ولكن بطرقاملرجع. كالمها يرتبطان ابالف
خمتلفة. تعطي الفلسفة االتساق لالفرتاضي، وترسم خرائط القوى اليت تشكل النظام بوصفه إمكاانت خالصة، 

يت تتصرف لوما ابستطاعة النظام حتقيقه. ويف الوقت نفسه، مينح العلم الفلسفَة مرجًعا، وحيدد هلا الشروط ا
األنظمة مبوجبها ابلطريقة اليت تعمل هبا ابلفعل. الفلسفة هي "التأثري املضاد للحدث"، جمردًة احلدث أو تغري 

النمط من األجساد أو الشروط، وابلتايل حتدد اإلمكاانت التحويلية املتأصلة يف األشياء، والطرق اليت ال ُتسلك  
تبع العلم ة ضمًنا )تفاضل، بلغة االختالف والتكرار(، يف حني يتاليت تتعايش كإمكانيات للتكّيف أو منفصل

حتقيق االفرتاضي، شارًحا ملاذا مت اختيار هذا الطريق األوحد يف سالسل متشعبة أو انفصال خاص )متايز، وفَقا 
لى ع لالختالف والتكرار(. تتنبأ الوظائف بسلوك األنظمة املشيدة، وحتدد أمناطها وتتنبأ ابلتغيري مستندةً 

(، وحتدد كثرة هيكلة األمناط احملتملة WP 21السالسل السببية، يف حني أن املفاهيم "تنطق احلدث"  )
 والنقاط اليت ميكن للنظام عندها تغيري عاداته وتطوير عادات جديدة. وابلتايل، ابلنسبة لدولوز –لسلوك النظام 

بنية األحداث. املشيدة، يف حني تُعىن الفلسفة ب وغواتري يف ما هي الفلسفة؟، يُعىن العلم خباصيات األشياء
وعموًما، تستكشف الفلسفة مسطح احملايثة املؤلف من كوكبات القوى التأسيسية اليت ميكن جتريدها من 
األجساد واألوضاع. وهي ابلتايل حتدد نطاق االرتباطات اليت يكون الشيء قادرًا عليها، و "صريوراته" أو 

لم، على اجلانب اآلخر، جتسيد هذه القوى يف أجساد وأوضاع، ويتتبع سلوك األشياء "أتثرياته". ويبحث الع
يف ما يتصل ابألشياء املشيدة ابلفعل يف منطقة ما حمددة من الزمان واملكان )"مسطح املرجع"(. كيف ترتبط 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  35

ولكنها إبداعات  "،املفاهيم ابلوظائف؟ مثلما يوجد ما ُيسمى "مفهوم املفهوم"، هنالك أيًضا "مفاهيم الوظائف
(. وابلتايل، إن املفاهيم على شاكلة "الالتوطينية WP 117فلسفية اتمة "دون أدىن قيمة علمية" )

deterritorialization مفاهيٌم فلسفية، وليست وظائف علمية، حىت وإن كانت تناسب أو حتاكي "
حنو  ، كما يصر دولوز وغواتري علىالوظائف العلمية. كما أهنا ليست إستعارات، وكما أهنا ليست استعارات

 متكرر:

حنن ندرك، ابلطبع، خطر االستشهاد ابلقضااي العلمية خارج جماهلا. إنه خطر االستعارة التعسفية أو التطبيق 
القسري. ولكن قد يتم جتاوز هذه األخطار إذا قيدان أنفسنا أبخذ مسة معينة قابلة للصياغة من املشتغلني 

نفسها إىل جماالت غري علمية، وتتقارب مع العلم دون تطبيقها أو جعلها جماًزا   العلميني، واليت تشري
(Deleuze 1989: 129.) 

يرفض دولوز وغواتري االعرتاف أبن احتواء عملهم لالستعارات يعود إىل نضاهلم ضد "إمربايلية" النظام الداليل، 
الفكرية  فهم كل عالقة بني اجملاالت أوديب وكتاب ألف هضبة: ال ميكن –وهو موضوع رئيس يف كتاب ضد 

 املختلفة مبفاهيم "االستعارة" األكثر شيوًعا ، واليت تعتمد على فكرة نقل املعىن من الداللة األولية إىل الثانوية.

 

 . دولوز والفنون5

  يف فصل كانط اجلماليات إىل نصفني: نظرية اإلحساس بوصفها شكاًل للخربة املمكنة )"اجلمالية املتعالية"
كتاب نقد العقل احملض(، ونظرية الفن كتفكري يف اخلربة احلقيقية )"نقد احلكم اجلمايل"  يف كتاب نقد احلكم(. 
ويف عمل دولوز،  يتم مجع شطري اجلماليات هذين: إذا كان اهلدف األكثر عمومية للفن هو "إبداع احلس" 

فإن األعمال  يف األعمال الفنية ؛ ويف املقابل،، فإن املبادئ التكوينية للحس هي يف الوقت نفسه مبادئ أتل
الفنية هي األكثر قدرة على الكشف عن شروط اإلحساس هذه. لذلك يكتب ديلوز عن الفنون ليس كناقد 

ا جبزئيهما( ، مبا يف ذلك السينما )يف كتايب السينم -ولكن كفيلسوف ، وكتبه ومقاالته حول خمتلف الفنون 
أهنا حتقيقات  جيب أن تُقرأ على -ليلية( ، والرسم )فرانسيس بيكون: منطق احلس( واألدب )مقاالت نقدية وحت

فلسفية لنطاق اإلحساس املتعايل. على سبيل املثال ، تُنتج السينما صورًا تتحرك ، وتتحرك يف الزمن، وهذين 
لصورة: "ما الذي ا –الصورة ويف كتاب الزمن  –اجلانبني من الفيلم حددمها دولوز للتحليل يف كتاب احلركة 
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تبينه لنا السينما ابلضبط حول املكان والزمان، وال تقوم الفنون األخرى بتوضيحه؟" وابلتايل، يصف دولوز  
كتاب السينما املكون من جملدين أبنه "كتاُب منطق، منطق للسينما" يبني "فرز بعض املفاهيم السينمائية "، 

ابكون:  اغتها فلسفياً. وعلى حنو مماثل، يبدع كتاب فرانسيسوهي مفاهيم خاصة ابلسينما ، ولكن ال ميكن صي
منطق احلس سلسلة من املفاهيم الفلسفية، اليت يرتبط كل واحد منها جبانب من لوحات ابكون، ولكنها أيًضا 
جتد مكااًن هلا يف "املنطق العام للحس". وبشكل عام، سيحدد دولوز شروط اإلحساس يف مفهوم الشدة 

افرتاضي للزمن، ويتحققان ابلضرورة يف كثرة األمكنة والوترية املعقدة لألزمنة )مثاًل، يف األمكنة  للمكان ومفهوم
 خطية يف الرايضيات والفيزايء احلديثة(.-غري املوسعة، ويف األزمنة الال

االت ح إن مهمة الفن، ابلنسبة لدولوز، هي إبداع "العالمات"، اليت بدورها ستدفعنا خارج عاداتنا احلسية إىل
اإلبداع. عندما ندرك من خالل التسليم خبواص املواد، فإننا نرى بعني اتلفة بُرجمت على أمور تقليدية؛ فنرتب 
العامل مبا يسميه دولوز "التمثيل". ويستشهد دولوز بفرانسيس ابكون يف هذا الصدد: حنن نسعى وراء عمل فين 

ملواجهة الفنية، ا يعنيه هبذا التشبيه هو أننا جُمربون، عند ايبدع أتثريًا على اجلهاز العصيب، وليس على املخ. م
ال يتالئم  –على أن خَنرُب "كينونة القابلية للحس". حنصل على شيء ال نستطيع متييزه، شيء "غري حمسوس" 

للحس الذي تكون فيه املعطيات احلسية، وهي "مادة" أو  hylomorphicمع منوذج اإلبداع اهليلوموريف 
احلس، ُمرتبة من خالل إخضاعها للنموذج املفاهيمي. وبكل األحوال، ال ميكن للفن أن يكون  hyleهيويل 

ُمدرًكا، ولكن ميكن أن يكون حمسوًسا فحسب، وبكلمات أخرى، يشق الفن املعاجلة اإلدراكية، ومينع االنتقال 
ما ال يتم إعطاء لتأملي: عندإىل التنظيم املفاهيمي. هذا ابلضبط ما يسميه كانط يف احلكم الثالث ابحلكم ا

 .sentiendumاملفهوم مباشرة يف عرض الفن. نصل ابلفن إىل "احلس" أو "القابلية للحس"، احملسوس 

يتناول دولوز أتثري احلس ذلك من جانب أنه "متّرن متعال" مللكة اإلحساس؛ حيث أننا هنا ميكن أن نشري إىل 
 حيث يعرض دولوز "نظرية تفاضلية للملكات" غري كانطية.الفصل الثالث من كتاب االختالف والتكرار ، 

ويف هذه النظرية املهمة، تكون الشدة هي "االختالف يف  ذاته"، واليت حتمل امللكات إىل حدها األقصى. 
 –وترتبط امللكات بنظام، فنرى يف هذه احلالة ما يطلق عليه دولوز ميزة اإلحساس بوصفه أصاًل للمعرفة 

ة". إن اإلحساس واخليال والذاكرة والفكر مجيعهم"يتناقلون عنًفا" من واحد إىل آخر يف النظرية "حقيقة التجريبي
التفاضلية للملكات. يف حالة اإلحساس، يتم إدراك االختالف احملض يف الشدة مباشرة عند املواجهة كما هو 

ه.  ويف و ما ال ميكن ختيل، ويف حالة اخليال، يكون التباين يف التخيل هsentiendumاحلال يف احملسوس 
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حالة الذاكرة، بدورها، يكون االستحضار هو التباين يف نوع حمض من الزمن، أو ِقَدم الذاكرة املتعالية. ومع 
الفكر، تكون الذات املتصدعة ُمكرهه على التفكري يف "االختالف يف حد ذاته" يف األفكار. وهكذا، تنقل 

هة صل عنفها لآلخر. يتعني عليك االضطرار للتفكري، بداية من املواج"الصيغة احلرة لالختالف" كل ملكة وتو 
الفنية، اليت تنتقل فيها الشدة يف عالمات أو حس. وعوًضا عن "احلس املشرتك" الذي تتفق فيه جل امللكات 

ي( طيف إدراك املوضوع"نفسه"، فإننا جند يف هذا العنف املتناقل "إنسجاًما متناقًضا" )قارن مع السمو الكان
 (.Artaudميزق الذات )وهنا جند دولوز يلتقط مفهوم "القسوة" من أرتو 

 

 . تلّقي دولوز6

قدِّمة يف اللغتني اإلجنليزية واألملانية، وظهرت يف 
ُ
حثَّت كتاابت دولوز على الكثري من املؤلفات الشارحة وامل

ادات جديرة ة أخرى. وكانت هناك أيًضا انتقاآلونة األخرية أعمال  يف اللغتني األملانية واإليطالية ولغات أوروبي
ابملالحظة. وعوًضا عن حماولة االستعراض الكامل للمؤلفات الثانوية الكثرية، سنركز على بعض االنتقادات 

 الرئيسة.

 

 النقد النسوي 1.6

أُثريت موجة مبكرة من االنتقادات يف الثمانينات من القرن املاضي إزاء تعاون دولوز مع غواتري من قبل 
. انتقدت غاردين يف Luce Irigarayولوسي إيرجياري  Alice Jardineنسوايت مثل أليس غاردين  

املرأة" يف ألف هضبة، والذي وضعه دولوز وغواتري بوصفه خطوة أوىل إزاء  –مفهوم "الصريورة  1985
ن أبن ادعاء . جادلت غارديde-subjectivizingغري مدركة" اليت ال ُتضفى إليها الذاتية  –"الصريورة 

الشاقة  املرأة" يرقى إىل هتديد االنتصارات -دولوز وغواتري أبنه حىت النساء جيب أن خيضعن لـ "الصريورة 
 Groszللنضال النسوي الفعلي الذي مسح للنساء ابدعاء الذاتية يف املقام األول. ووفًقا الستعراض غروس  

ابعتباره رمز  املرأة" –ي جتادل أبن استعمال "الصريورة لالنتقادات النسوية املبكرة، فإن إيرجيار  1994عام 
للتغيري يتوجب على الكل، مبا يف ذلك الرجال، يرقى إىل استيالء ذكوري ومنزوع الطابع اجلنسي على النضال 
النسوي. يف تسعينيات القرن العشرين وحىت اآلن يف األلفينات، حاولت جمموعة من النسوايت املرتبطات حبركة 
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ية اجلسدية" إقامة روابط إجيابية مع دولوز بدعوى موقف منفتح وجترييب إزاء اإلمكاانت اجلسدية، يف  "النسو 
". انظر من بني أمور body politicكل من املواضيع الفردية والسياسية، كما يف عبارة "اجلسد السياسي 

، و Grosz 1994&1995، و Gatens 1996، و Braidotti 1994&2002أخرى يف 
Olkowski 1999و ،Lorraine 1999 واملقاالت يف ،Buchanan  وColebrook  

2002. 

 نقد آالن ابديو 2.6

واحدة من أهم االنتقادات الىت وجهت لدولوز. يزعم ابديو  Badiou 1997تعد انتقادات ] آالن[ ابديو 
نظرا للتعبريات  د.أن  دولوز، على عكس التصور الشائع، ليس فيلسوفًا للكثرة بقدر ما هو فيلسوف للواح

  vitalismاملعبأة ابلتعبريات التقنية الىت اشتهر هبا دولوز ، انتقده ابديو مليله ملا اعتربه  ميل للمذهب احليوي 
أو االستعارة من البيولوجيا  ، وهو الذي يعتربه ابديو ال يرقى ملستوى ااالقتصاد يف البديهيات  األساسية 

جادل ضد التعاون  2003اهل ابديو تعاون دولوز مع غواتري ، فان جيجك املطلوبة يف الفلسفة.ويف حني جت
مع غواتري ملصلحة املنطق الدولوزي  من الكينونة املتصفة بـأهنا " أتثري غري مادي انتج عن تفاعل أجساد معا   

لثالث العمل النقدي ا 2005كسطح عقيم للصريورة اخلالصة" ) كما يف منطق  املعىن (.ميثل عمل هولوارد 
يف هذا السياق. ابلنسبة هلولوارد ، منطق التفرد يف أفكار دولوز ، يشبه أفكار املفكرين الثيوفانيني ]االعتقاد 
يف  التجلي اإلهلي[، حيث أن شعلة اخللق تشعل يف املخلوقات ، ووظيفة املخلوق هو االفتداء من سجن 

ا أطلق عليه الكان وجيجك " فناء ونكران اخللق.ولكن هذا اخلالص ليس فناًءا ، فلسفة دولوز ليست م
 الذات ".

للرد على نقد ابديو  ، من املمكن أن جند هنالك دراسات واعدة حول عالقة ابديو ودولوز من خالل دراسة 
نظرة كل منهم إىل الرايضيات . فبدال من قبول توصيف ابديو لدولوز كمفكر واقعي يف سياق بيولوجي ، 

يو الرايضيايت ، جيب علينا أن نضع منوذج إشكاىل للرايضيات لدولوز يف مواجهة وعلى العكس من توجه ابد
 .2003منوذج بدهي لباديو  . حسب رأي مسيث 

 

 النقد املتعلق بـ"حروب العلم" 3.6
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. ألن الفصل املخصص 1999كان دولوز واحًدا ممن تلقوا اهلجوم من كل من سوكال وبريكمونت سنة 
رة من عدم الفهم ، فمن الصعب الوصول إىل ما أراده سوكال وبريكمونت. لدولوز يتمحور حول شكوى مستم

هناك شيء واحد واضح ، على الرغم من تلميحات سوكال وبريكمونت ، كان دولوز مدرًكا متاًما ملرحلة ثورة 
رمز لالنهاايت  يف اتريخ التفاضل والتكامل. حيث كتب يف االختالف والتكرار " إنه من اخلطأ أن نربط قيمة ا

بوجود القيم املنتاهية الصغرى أو تلك اليت تؤول إىل الصفر ] كما يف معادالت النهاايت يف علم  dxد)س (  
، ولكن من اخلطأ أيضا ان نرفض أي قيمة وجودية أو معرفية ابسم  رفض هذه املرتجم[ -التفاضل والتكامل 

ل علم التفاضل التفسريات القدمية البدائية أو ما قبالقيم املتناهية يف الصغر . يف الواقع ، هناك كنز مدفون يف 
والذى جيب فصله عن مصفوفات النهاية.  قدر كبري من العاطفة وقدر كبري من السذاجة الفلسفية مطلوابن 

(.  ألنه يبدو واضحا أن تعامل دولوز مع األشكال املبكرة 170ألجل أخذ الرمز دس على حممل اجلد..." )
لتاريخ الرايضيات أو حماولة يف فلسفة الرايضيات ولكنها ابألحرى حبث عن مفهوم  للتفاضل ليست دراسة 

فلسفي حمتمل لالختالف عن طريق استخالص أفكار معينة   واملعروفة بوضوح أهنا أدوات رايضياتية اترخيية. 
سفية ل)ولالطالع على وجهات نظر إجيابية عن استخدام دولوز للرايضيات كاستعارات لتشكيل مفاهيم ف

 .(the essays on Duffy 2006 2006راجع مقاالت حول دويف   

رد آخر ورمبا أكثر فاعلية على كل من سوكال وبريكمونت هو اإلشارات إىل  دور إجيايب حول دولوز والعلم 
إظهار أنه ميكن التوفيق  Delanda 2003، وديالندا  Massumi 1992،حاول كل من ماسيومى 

د أو طولوجيا دولوز  وبني نظرية األنظمة الديناميكية املعاصرة واملعروفة ايًضا بنظرية التعقبني إبستمولوجيا وأن
حبث عن املفاهيم   Protevi 2001 . 2001هذا العمل ،و بروتيفي  Bell 2006نظرية الفوضى ، اتبع 

عالقة  Bonta , Proteviاملصاحبة للتجانس والتنظيم الذاتى يف اتريخ الفلسفة ، عاجل بونتا وبروتفي 
دولوز ، والنظم الديناميكية يف سياق إمكانياهتا يف العمل املتعلق ابجلغرافيا . ملقاالت اخرى عن دولوز والعلم 

وجه األنظار   Ansel Person 1999. أخريًا انسيل بريسونMarks 2006راجع مقاالت عن ماركس 
 يف هذا السياق.  Toskano 2006حنو العالقة بني دولوز والبيولوجيا ، انظر ايضا توسكانو 

 

 أتثريات دولوز 4.6
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ألن االهتمام جبيل دولوز يستمر يف التنامي، هناك ثالث أتثريات له يف مرمى اهتمامنا، واحد من هذه التأثريات 
 اجتماعي، والتأثريين اآلخرين فلسفيني.

ت. ومن املبادرات يف خمتلف اجملاالالتأثري اجتماعي هو عوملة املؤسسات املكرسة لدراسة فكر دولوز وتطبيقاته 
 Deleuze andاملؤسسية اجلديرة ابملالحظة هي سلسلة املؤمترات اليت ترعاها جملة دراسات دولوز وغواتري 

Guattari Studies   انظر يف مصادر األنرتنت األخرى( إبدارة اين بوكاانن(Ian Buchanan .
يكا الشمالية ، فإن مؤشر أتثري دولوز الواسع هو جناح عدد مؤمترات يف أورواب وأمر  10ابإلضافة إىل حوايل 

 من املؤمترات يف آسيا )حىت اآلن واتيوان واهلند وسنغافورة وكوراي اجلنوبية(.

م ويتمثل التأثريان الفلسفيان يف إنعاش االهتمام أبولئك الذين تناوهلم دولوز بصراحة، أو الذين ميكن متييز أتثريه
 قطة تعارض أو تضاد أو نقطة مرجعية يف قراءة الفالسفة اآلخرين.على دولوز، وتقدمي ن

( 1966وأبرز مثال على هذا التأثري املنعش هو بريجسون ، الذي نسي نسبًيا يف زمن كتاب دولوز الربغسونية )
اب ت، ولكنه اآلن الشغل الشاغل ألدبيات فلسفية متنامية. ابلطبع، ال ميكننا أن نعزو كل هذا االهتمام إىل ك

دولوز وإىل املؤلفات الثانوية الالحقة عن دولوز اليت تؤكد مسامهة بريغسون يف منظومة دولوز )كما نفعل حنن 
أنفسنا أعاله بشأن مفهوم الواقع االفرتاضس ونقد املمكن(، ولكن ليس من املعقول االعتقاد مبا هو خمالف 

ني ن ليكون قواًي كما هو اآلن. ومن بني الشارحللواقع، حيث أنه بدون عمل دولوز، مل يكن االهتمام بربجسو 
، و Moulard-Leonard 2009، و Guerlac 2006، و Mullarkey 1999لبريغسون 

Grosz 2017.ومجيعهم يربطون بني املفكرَين يف أعماهلم ، 

منذ فرتة موضوع اهتمام متخصص من  Salomon Maimonلقد ابت املا بعد كانطي سالومون ميمون 
، وانظر أيًضا يف الرتمجات األخرية ألعماله الرئيسة Maimonالفلسفة، انظر يف مدخل  قبل مؤرخي

[Maimon 1790 [2010] ومت البحث يف العالقة بني دولوز وميمون يف .)Jones & Roffe 
(eds.)  2009 و ،Smith 2010  و ،Voss 2011. 

ولوز، وهو ايل به ابعتباره أحد املؤثرين على دومثال آخر على مفكر ميكن القول أبنه زاد املستوى االهتمام احل
من منتصف القرن العشرين، والذي   Gilbert Simondonالفيلسوف الفرنسي غيلربت سيموندون   

كانت مفاهيمه عن "ما قبل املتفرد" و"التبلور" ذات أتثري على تطور مفاهيم دولوز حول االفرتاضية والتحقيق 
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، Scott 2014، و Toscano 2006 & 2009ر أخرى، انظر يف  على التوايل. ومن بني مجلة أمو 
، للبحواثت  Swan 2016، Alloa & Michalet 2017، و Sauvagnargues 2016و 

 يف عالقة دولوز وسيموندون.

من أوائل القرن   Gabriel Tardeوهناك مثال آخر، وهو السوسيولوجي الفرنسي غابرييل اتردي  
إبعجاب يف تطوير دولوز  microsociologyهومه عن علم االجتماع اجلزئي العشرين، الذي يشار إىل مف

 micropolitics" (Deleuze and Guattariوغواتري ملفهومهم عن "السياسات الصغرى 
لهمَّة من دولوز، انظر يف ([216-219 ,1987] 1980

ُ
، و Alliez 2001. وللبحواثت امل

Brighenti 2010 و ،Read 2015 و ،Tonkonoff 2017. 

 Raymondيف اآلونة األخرية، وإىل حد ما ال يزال منخفًضا، مت إحياء االهتمام ابملفكر الفرنسي رميون رويه 
Ruyer   من منتصف القرن العشرين ، وقد ذكر دولوز وغواتري مفهومه عن التحليقsurvol   أو

ما  هوم يف جتسيده العصيب يف" يف مالحظاهتم املوجزة حول اتساق املفself-survey"االستطالع الذايت 
(. الرتمجات اإلجنليزية لرويه هي Deleuze and Guattari 1991 [1994, 210]هي الفلسفة )

Ruyer 2016 & 2018  حُبثت عالقة دولوز ورويه يف .Bains 2002و ،Bogue 
 Massumi. البحواثت األخرى ذات الصلة حول رويه هي Roffe 2017، و 2017&2009

 .Grosz 2017و  2014

حيظى ابهتمام مستمر، إال أن قدرًا جيًدا من الدراسات  Whiteheadوأخريًا، رغم أنه من املؤكد أن وايتهيد 
. ومن األعمال احلديثة Stengers 2011احلالية حوله تتضمن إشارات إىل دولوز بشكل متكرر، كما يف 

، Shaviro 2009. انظر أيًضا Williams 2016واجلديرة ابملالحظة اليت أتثرت بوايتهيد ودولوز هو 
 ، فيما خيص االرتباط بني دولوز ووايتهيد.  Bell 2011&2012، و Robinson 2010و 
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