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المفردات المفتاحيّة :احملايثة ،مسطّح احملايثة ،احلقل اجملاوز ،الوعي ،اجملاوز واملفارق.

مق ّدمة بقلم المترجم
المحايثة حياة أو المحايثة المطلقة
عرف جيل دولوز

G. Deleuze

بأمبرييّته العليا ،أو اجلذريّة ،أو اجملاوزة .واألمبرييّة العليا

(empirisme

 )supérieurهي تعبري أخذه دولوز من شيلنغ  ،F. Schellingوطبّقه على هنري برغسون ّ .H. Bergsonأما
يغري كثريا يف
امليدان اجملاوز أو احلقل اجملاوز ( )champ transcendantalفيعود إىل كانط ،وإن كان دولوز ّ
مفهوم هذا احلقل اجملاوز.
وميكن القول إ ّن تعبري األمبرييّة اجملاوزة ( )empirisme transcendantalهو مبثابة مسخ ولّده دولوز
من مجع شيخ األمبرييّني هيوم مع فيلسوف النقدية كانط الذي ميّز اجملاوز ( )transcendantalمن املفارق
( )transcendantبعدما كانا ،يف فلسفة القرون الوسطى ،يستعمالن مبعن وادد تقريبا.
بأي
تبحث األمبرييّة اجملاوزة ،مبا هي كنطيّة جديدة ،أو مبا هي تطوير ألمبرييّة هيوم اليت ال تعرتف ّ
متكونة ال بوصفها ذاتا أصيلة كما
شيء جماوز أو
ّ
فطري يف الذهن واليت تنظر إىل الذات بوصفها ذاتا ّ
سيذهب إىل ذلك كانط ،ومن بعده هوسرل ،أقول تبحث عن شروط إمكان التجربة الواقعيّة ،ال عن شروط
كل جتربة ممكنة كما هو احلال مع كانط .وهذا ما فعله ميشال فوكو  M. Foucaultيف دفريّاته عندما
إمكان ّ

 1انظر،
G. Deleuze, “L’Immanence: une vie,” Philosophie 47, pp. 4-7.

 2أستاذ الفلسفة يف اجلامعة اللبنانيّة ،بريوت.
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لكل
كل تش ّكل
قبلي
تارخيي ( ،)formation historiqueأي عن الشروط الواقعيّة ّ
تارخيي يف ّ
ّ
ّ
تكلّم عن ما هو ّ
تارخيي إىل آخر.
تتغري من تش ّكل
تش ّكل
تارخيي ،وإن كانت هذه الشروط ّ
ّ
ّ

يتغري يف ّكل
القبلي هو
يقول دولوز عن فوكو" :فالشرط هو نفسه
تارخيي :اهلمس الكبريّ ،
ّ
تارخييّ ،
ّ

تارخيي".3
تش ّكل
ّ

وال ميكن احلديث عن األمبرييّة اجملاوزة من دون االلتفات قليال إىل الفلسفة اجملاوزة عند كانط .فقد

تتلخص
ابتدع كانط دقال جديدا يف الفلسفة هو دقل شروط اإلمكان ،وابتدع مشكلة فلسفيّة جديدة ّ
بالسؤال اآليت :كيف ميكن لألدكام التأليفيّة القبليّة أن تكون؟ أي كيف يل أن أقول مثال" :املعادن تتم ّدد
باحلرارة؟".
دل هذه املشكلة ابتداع دقل جديد يف الفلسفة هو احلقل اجملاوز ،وثورة منهجيّة هي الثورة
تطلّب ّ
الكوبرنيقيّة اليت جتعل املوضوع يدور دول الذات ال العكس .هذه الذات هي ذات جماوزة ،لكنّها ليست
تتممنه من ددسي الزمان واملكان يف ملكة احلساسيّة ،ومن املقوالت اإلثنيت
بذات مفارقةّ .إنا جماوزة مبا ّ
عشرة أو األفاهيم الفامهيّة احملمة يف ملكة الفامهة ،ومن أماثيل العقل (اهلل ،والنفس ،والعامل) .وهي ذات
أصيلة ،وليست ذاتا مشت ّقة كما سيذهب إىل ذلك البنيويّون فيما بعد .إ ّنا ذات أصيلة تصادب احلقل
اجملاوز الذي ينسب إليها .واألفاهيم الفامهيّة احملمة هي مبثابة قوالب تقولب املوضوعات .لذا ال إمكان ملعرفة
األشياء فيّاها (يف ذاهتا) ،بل كما تبدو لنا كظاهرات .وميكن القول إ ّن هذه القوالب هي قوالب نشطة وفاعلة
أكثر ّمما هي قوالب جامدة وفارغة .من هنا ،نقول إ ّن الذات ،عند كانط ،ليست جوهرا ،بل هي نشاط.
وعليه ،ال ينتسب كانط إىل املمتافيزيقا الكالسيكيّة ،أي املمتافيزيقا اليت تعاجل مشكالت اهلل والنفس والعامل،

هذه املشكالت اليت مل تعد مشكالت فلسفيّة ،بل مشكالت زائفة يف سياق القول الكانطي اجلديد.
لكن احلقل اجملاوز عند دولوز  ،G. Deleuzeمبا هو دقل متميّز من التجربة ،هو دقل ال حييل إىل
ّ
متحرر متاما من اإلدالة إىل الذات واملوضوع اللذين ال ينظر إليهما دولوز
ذات وال إىل موضوع :إنّه دقل ّ
ويتوجه
إال كمفارقني يقعان خارج احلقل .من هنا ينتسب دولوز إىل ذاك التيّار
الفلسفي العريق الذي ميثّله ّ
ّ
G. Deleuze, Foucualt (Paris: Éd. De Minuit, 1985), p. 67.
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بأي مفارقة .من هنا معارضة هذا التيّار آلهلة
سبينوزا ،أعين به تيّار احملايثة املطلقة أو احملمة اليت ال تسمح ّ
عدو الفلسفة
السماء كما آلهلة األرض .تعترب احملايثة املطلقة أن ال خالص لإلنسان ّإال باحملايثة ،وأ ّن املفارقة ّ
كل
ّ
األول .لذا ،نعت دولوز سبينوزا بأمري الفالسفة ،أو مسيح الفالسفة ،ألنّه نادى باحملايثة املطلقة وطارد ّ
مفارقة ،وأل ّن الفالسفة اآلخرين هم مبثابة رسل هلذا الفيلسوف العظيم.
ال ب ّد من اإلشارة هنا إىل أ ّن دولوز ابتدع أفهوما جديدا يف الفلسفة هو أفهوم مسطّح احملايثة
( )champ d’immanenceالذي به ينتسب إىل س بينوزا .وهو مل يستعمل هذا األفهوم منذ بداية مسريته
الفلسفيّة .فقد استعمل يف كتاب الفرق والتكرار Différence et répétition 4أفهوم الفرق فيّاه (يف ذاته)،
ويف كتاب منطق المعنى Logique du sens 5أفهوم احلقل اجملاوز ،ويف كتاب اآلنتي – أوديب
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L'Anti-

يستقر أخريا يف كتاباته األخرية ،السيّما يف كتاب ما الفلسفة؟،7
 Œdipeأفهوم اجلسد بال أعماء ،قبل أن ّ
خصص له فصال كامال يف هذا الكتاب.
على أفهوم مسطّح التماسك أو مسطّح احملايثة الذي ّ
العصري عن
كل شيء ،لكن ال شيء وراء الفرق ،إنّه التعبري
ّ
الفرق فيّاه أو الفرق يف ذاته هو وراء ّ
الطبيعة الطابعة عند سبينوزا .فكما ميّز سبينوزا بني الطبيعة الطابعة ،أو الطبيعة اخلالقة ،أو اهلل ،وبني الطبيعة
التصور ،أي عامل
املطبوعة ،أو الطبيعة املخلوقة ،أو الكائنات ،كذلك ميّز دولوز بني عاملني )1( :عامل ّ
ري ،أي عامل الكثرات املشت ّدة ،أي عامل
الكائنات املمت ّدة ،واليت تتمتّع ّ
التصو ّ
خباصيّات ،و( )2العامل حتت ّ
الفعلي .فال ميكن أن نبحث عن أساس الكائنات يف كائنات أخرى ،بل
الفرق فيّاه ،أي عامل احلقل اجملاوز
ّ

يف ما جيعل هذه الكائنات ممكنة ،أي يف ما يفعل يف هذه الكائنات .وهذا الذي يفعل يف الكائنات هو

الكون ،أو الوجود ،الذي جيب متييزه من الكائنات واملوجودات.
اخلاصيّات ليصل إىل
يريد دولوز أن يف ّكر يف الفرق فيّاه ،أو الفرق يف ذاته ،وأن يتجاوز األشكال و ّ
الفعلي الذي ال يكون ملحقا بذات وال مبوضوع .فالفرق ،يف
ما يهدر حتتها ،أي ليصل إىل احلقل اجملاوز
ّ

4

G. Deleuze, Différence et Répétition (Paris: PUF, 1969).
G. Deleuze, Logique du sens (Paris : Éd. De Minuit, 1969).
6
G. Deleuze and F. Guattari, L’anti-Œdipe (Paris : Éd. De Minuit, 1972).
7
G. Deleuze, Qu’est-ce que la philosophie ? (Paris : Éd. De Minuit, 1991).
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نظره ،هو شيء ،وله درجات ،أو مستويات ،أو ش ّدات .وهو أعمق من التعارض والتناقض اللذين قال هبما
كل شيء وال شيء وراءه.
هيغل .وعليه ،يقع وراء ّ
يقوض دولوز عامل اهلويّات ،أي هويّات اهلل واإلنسان والعامل (الكائنات) ،ليكتشف ما يهدر حتتها،
ّ
األمبريي.
ري .لذا ،ال يبين دولوز احلقل اجملاوز على صورة
ّ
تصو ّ
التصور ليصل إىل مستوى حتت – ّ
ويهدم عامل ّ
التفرد الذي يسمح بتكوين األفراد كما بتفكيكهم.
الفردي يف
وال جيد أساس
ّ
ّ
الفردي املتكون ،بل يف دقل ّ
اخلاصيّات
وهذا احلقل هو دقل َّ
تفردات ال شخصيّة ومن فرادات قبل – فرديّة .إنّه ما يقع حتت ّ
مكون من ّ
اخلاصيّات.
واألشكال ،أو ما يسند هذه األشكال و ّ
ومن املعروف أ ّن الكون أو الوجود قد ف ّكر ،يف تاريخ الفلسفة ،عرب ثالث نظريّات :إ ّما عرب نظريّة
وإما أخريا
وإما عرب نظريّة التباس الكون ،أي اشرتاك لفظ الكونّ ،
تواطؤ الكون ،أي اشرتاك معن الكونّ ،
عرب نظريّة متثيل الكون .وعلينا التمييز بني الكون والكائنات .فليس املقصود من الكون الكائنات املوجودة
بل ما يقع وراءها ،أي ما يش ّكل كينونتها بالذات.
ودولوز ،يف الفلسفة ،هو من أنصار نظريّة تواطؤ الكون ،أي نظريّة اشرتاك معن الكون ،أي إ ّن
معنوي .وميكن لنا أن نشرح نظريّة تواطؤ الكون عنده باجياز ،كاآليت :يقال الكون مبعن
الكون هو مشرتك
ّ
كل ما هو خمتلف .وإذا أردنا تبسيط
كل ما هو كائن ،عن ّ
كل ما هو موجود ،عن ّ
وادد واملعن نفسه عن ّ
األمور نقول إ ّن الكون يقال مبعن وادد ،واملعن نفسه عن اهلل ،واإلنسان ،واحليوان ،والنبات ،والشيءّ .أما،
يف نظريّة التباس الكون ،فال يقال الكون أو الوجود مبعن وادد ،واملعن نفسه عن اهلل واإلنسان وبقيّة
الكرسي على سبيل املثال .وأخريا،
الكائنات ،ألنّه ال جيوز أن نقول إ ّن الكون يقال باملعن نفسه عن اهلل وعن
ّ

يف نظريّة متثيل الكون ،فإ ّن ما يقال عن اهلل يقال عن غريه من الكائنات ،لكن على سبيل التمثيل أو املماثلة.
تؤدي إىل احملايثة املطلقة ،بإمكاننا القول إ ّن دولوز هو من
ومن خالل نظريّة تواطؤ الكون اليت ّ
أي نوع كانت ،سواء كانت مفارقة
أي مفارقة من ّ
أنصار نظريّة وددة الوجود .فهو مع احملايثة الشاملة ،وض ّد ّ
أدب دولوز أفهوم مسطّح احملايثة واستحسنه يف ناية دياته.
فيميّة ،أم مفارقة خلقيّة .لذاّ ،
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مبادة الكون .وصورة الفكر هي
وملسطّح احملايثة وجهان :وادد يتعلّق بصورة الفكر ،وآخر يتعلّق ّ
اإلجابة عن سؤال ما التفكري؟ إ ّنا ،يف رأينا ،متابعة لنقد العقل احملض بطريقة خمتلفة .فكما سعى كانط،
قبل اخلوض يف موضوعات املعرفة ،إىل نقد العقل احملض وتبيان ددوده وإمكاناته ،كذلك ّبني دولوز وجود
توجهاهتا و ّاجتاهاهتا قبل الشروع يف إبداع األفاهيم ،ومن
صورة معيّنة للفكر تتح ّكم يف التفكري ،وعلينا تبيان ّ
كل صورة.
ثّ علينا تقويمها إلنشاء صورة جديدة مكانا ،أو للوصول إىل فكر ّ
متحرر من ّ
مادة .لقد
بأي ّ
إذا ،تبنّت الفلسفة ،عرب تارخيها ،صورة معيّنة للفكرّ ،
دت قبل أن متأل هذه الصورة ّ
بتفحص
تبن الفكر لنفسه صورة ،لكن من دون أساس ،من دون إثبات .فالفكر هنا هو
ّ
دغمائي ألنّه مل يقم ّ
ّ

أخالقي ألنّه استند إىل مبدإ اخلري
ثوذكسي ألنّه طمح إىل اليقني من خالل هذه الصورة ،و
هذه الصورة ،وأر
ّ
ّ
يف تربيرها .ال ب ّد من تقويض هذه الصورة الكالسيكيّة ،أو الدغمائيّة ،أو األرثوذكسيّة ،أو األخالقيّة ،إدالل
صورة دديثة مكانا ،كانت قد بدأت تباشريها مع نيتشه .يقول دولوز يف كتاب نيتشه والفلسفةNietzsche 8

 et la philosophieما يلي:
تظهر صورة الفكر الدغمائيّة يف ثالث أطرودات رئيسة )1( :يقال لنا إ ّن املف ّكر ،مبا هو مف ّكر ،يريد
احلق (فطريّة الفكر ،قبليّة األفاهيم)،
احلق وحيبّه (صدق املف ّكر) ،إ ّن الفكر كفكر ميتلك أو حيتوي صوريا ّ
ّ
إ ّن التفكري هو املمارسة الطبيعيّة مللكة ،وإنّه يكفي إذا أن نف ّكر "دقا" لكي نف ّكر بصواب (الطبيعة
احلق ،لكن
املقسم بشكل كلّ ّي)؛ ( )2يقال لنا أيما إنّنا احنرفنا عن ّ
احلس السليم ّ
املستقيمة للفكرّ ،
بفعل قوى غريبة عن الفكر (اجلسم ،واألهواء ،واملصاحل احملسوسة) .وحنن نسقط يف اخلطإ ،ونتّخذ اخلطأ

مبثابة صواب ألنّنا لسنا كائنات مف ّكرة فحسب .فاخلطأ :قد يكون ،يف الفكر مبا هو كذلك ،األثر
الوديد للقوى اخلارجيّة ،اليت تتعارض مع الفكر؛ ( )3يُقال لنا أخريا إنّه يكفي [اجرتاح] منهج ما لكي
نف ّكر جيّدا ،ونف ّكر دقا ]...[ .نتجنب اخلطأ عرب املنهج.

ويشري دولوز يف الصفحة 9إىل صورة الفكر اجلديدة قائال:

D. Deleuze, Nietzche et la philosophie (Paris: PUF, 1962), p. 118.
Ibid, p. 119.
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احلق [الصواب] عنصر الفكر .فعنصر الفكر هو املعن
تعين صورة الفكر اجلديدة ّأوال ما يلي :ليس ّ
والقيمة .وليست مقوالت الفكر الصواب واخلطأ ،بل النبيل واخلسيس ،العايل والسافل ،وفقا لطبيعة
القوى اليت تستحوذ على الفكر ذاته [ ،]...وليست احلالة السلبيّة للفكر هي اخلطأ.

تعرب يف املبدإ
وهو يميف" :احلماقة هي بنية الفكر مبا هو كذلك :فهي ليست كيفيّة لالخنداع ،إّنا ّ
عن الال – معن يف الفكر".
ومادة الكون جتيب عن السؤال التايل :ما املقصود من كون الكائنات؟ مع أ ّن دولوز ،على غرار
ّ
بارمنيدس ،يعترب أ ّن التفكري والكون مها الشيء الوادد نفسه.
فكري حمض إىل ما هو كينونّ .فالفلسفة هي تفكري الكون والفكر
يف الواقع ،جيمع دولوز ما هو ّ
الذي يف ّكر هذا الكون .ورّمبا نفهم هذه الفكرة من خالل نظريّة تواطؤ الكون .فالكون يقال مبعن وادد
كل ما هو خمتلف ،عن أناطه ووجهاته اجلوانّيّة .وعلى الفكر الذي يف ّكر هذا
ووديد ،واملعن نفسه عن ّ
الكون أن يعكس دقيقة الكون .فإذا كانت الكثرة ال الوددة ،على سبيل املثال ،هي األساس يف الكون،
فإ ّن على الفكر أن يتّبع منطق الكثرة .والعكس صحيح ،أي إذا كان منطق الفكر هو الكثرة ،فعلينا أن ننظر
إىل دقيقة الكون ككثرة.
مادة الكون؟
ولكن كيف ينظر دولوز إىل ّ
باإلضافة إىل الفرق فيّاه ،أي إىل التفاوت والتباين اللذين يتح ّكمان يف أساس الكون القائم أساسا
مادة الكون أيما بوصفها نورا بالكامل .وهو
على أفهوم الش ّدة والدرجات يف الش ّدة ،فإ ّن دولوز ينظر إىل ّ
يستند يف ذلك إىل برغسون.
اإلجياب هو أ ّن مسطّح احملايثة نور
يقول دولوز يف كتابه سينما  Cinéma I 1ما يلي" :السبب
ّ
وردات األفعال هي نور منتشر ،ميت ّد من دون مقاومة ومن دون
بالكامل .إ ّن جمموع احلركات واألفعال ّ
10
املادة هي نور".
املادة والنور" ،فالصورة هي دركة كما ّ
ضياع"  .إ ّن سبب متاهي الصورة واحلركة هو متاهي ّ

G. Deleuze, Cinéma 1: L’image-mouvement (Paris : Éd. De Minuit, 1983), p. 88.
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املادة بلغة برغسون ،هذا ما يبحث عنه دولوز لدى الفالسفة،
مسطّح احملايثة بلغة دولوز هو مسطّح ّ
الفلسفي
كل الرتاث
فإذا به جيده يف السينما عرب برغسون .إذا ،يش ّكل برغسون ،يف نظر دولوز ،قطيعة مع ّ
ّ
املادة.
الذي كان يمع النور يف جانب الروح وليس يف جانب ّ
الفلسفي كلّه ،الذي كان يمع باألدرى النور يف جانب الروح ،وكان يصنع
يوجد هنا قطيعة مع الرتاث
ّ

من الوعي دزمة نوريّة تسحب األشياء من عتمتها الطبيعيّة .تنتسب الفيمياء كلّيا إىل هذا الرتاث القدمي،
[ ]...بالنسبة إىل برغسون ،إنّه العكس متاماّ .إنا األشياء اليت هي نوريّة بذاهتا ،من دون شيء ينريها،
مبدئي،
لكن املقصود هو وعي
كل وعي هو شيء ما ،إنّه خيتلط مع الشيء ،أي مع صورة النورّ .
ّ
ّ
كل مكان وال ينكشف.11
منتشر يف ّ

يتكشف مسطّح احملايثة،
إذا ،دولوز هو فيلسوف احملايثة املطلقة ،هو فيلسوف العلّة احملايثة .واآلن ّ
كل مكان مع أنّه ال ينكشف .األشياء حب ّد ذاهتا نور وأنوار.
وميكن القول العلّة احملايثة ،كنور منتشر يف ّ
ويرى دولوز أ ّن مسألة ،أو مشكلة النور ،قد طردت بطريقتني خمتلفتني .فهو يقول:
متغرية ،حتت شكل
طرح البعض مسألة النور ،بالنسبة إىل الظلمة .وبالتأكيد ،لقد فعلوا ذلك بطريقة ّ
وتدرج النور [ ،]...الدظوا أ ّن هذا الطراز من الصورة نور – ظلمات حييل إىل أفهوم
نصفني وثليمني ّ
الشر.
فلسفي ،إىل صورة فكر :صورة الصراع أو النزاع بني اخلري و ّ
ّ

تتغري كلّيا إذا ما نظرمت إىل النور ،وف ّكرمت فيه يف صالته مع البياض ،ال مع
ومن املسلّم به أ ّن املسألة ّ
الظلمات .من وجهة النظر هذه ،فإ ّن الظلمة لن تعود إّال نتيجة ،وهذا سيكون عاملا آخر متاما .ويف
كل شيء سيكون نورا ،ببساطة ،مثّة نوران ،نور
أقلّ ،
لكن ّ
ظروف معيّنة لن يكون له صالبة وقساوة ّ
حمل ثيمة الصراع أو
الشمس ونور القمر .وأفهوميا ،هذه هي ثيمة التعاقب والتناوب اليت
ستحل ّ
ّ
النزاع.12

متصوف ،لكنّه ملحد ،ديث قلنا ما يلي:
يف كتابنا عن دولوز ،وصفنا دولوز بأنّه فيلسوف ّ
يتكلّم دولوز على األفهوم يف ما الفلسفة؟ لكنّه يف الواقع يكتب "رسالة" جديدة يف األنطولوجيا.
فاألشياء وداالهتا ال يعت ّد هبا ،أل ّن علينا أن نصل إىل ما جيعلها ممكنة .هذه هي األمبرييّة اجملاوزة .إ ّنا

11

Ibid, pp. 89-90.
G. Deleuze, Deux régimes de fous, textes et entretiens 1975-1995, édition préparée par D. Lapoujade
(Paris : Éd. De Minuit, 2003), p. 201.
12
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أي مكان آخرّ .إنا أنطولوجيا تواطؤ
األمبريي لتصل إىل ما هو جماوز يف
تتجاوز
األمبريي ذاته وليس يف ّ
ّ
ّ
بأي شيء مفارق .هذا هو مسطّح احملايثة.
الكون السبينوزيّة ،أنطولوجيا احملايثة املطلقة اليت ال تسمح ّ
متصوف كبري ،لكنّه ملحد كبري إذا
التصوف اإل ّ
حلادي .فدولوز ّ
العلّة حمايثة ،وليست مفارقة .هذا هو ّ
اإلديائي .إنّه يفتّش عن احلياة
فهمنا اإلحلاد بوصفه ال يؤمن بعلّة مفارقة .وهو يتابع برغسون يف مذهبه
ّ
احلي ممكنا .بل هو يبحث عن احلياة غري العمويّة .هذه هي الحياة.
احلي .فاحلياة هي ما جيعل ّ
يف ّ
ّإنا احملايثة احملمة.13

كل من املفارقة والفيض .إذ ال جمال للمفارقة ،وال للتعايل يف
وأخريا نقول إ ّن دولوز مييّز احملايثة عن ّ
أي نقص.
ألي مفارقة و ّ
فلسفة دولوز .فهو ،على أثر سبينوزا ،فيلسوف احملايثة املطلقة اليت ال ترتك جماال ّ
بأي إله مفارق ،لكنّه يف املقابل
وميكن القول إ ّن دولوز ملحد كبري إذا اعتربنا أ ّن امللحد شخص ال يؤمن ّ
تصوره.
مؤمن كبريّ ،
ودت ّ
متصوف كبري ألنّه يؤمن بعلّة حمايثة .فالعلّة املفارقة ،يف نظر دولوز ،شيء يصعب ّ
لذا ،نراه يتح ّدث عن الفرق فيّاه ،عن مسطّح احملايثة ،عن الحياة بتمييزه هلا عن األدياء.
عرف حبياة .ما
"يعرف احلقل اجملاوز مبسطّح حمايثة ،ومسطّح احملايثة ي َّ
ويف النهاية نقول ،مع دولوزَّ :،
احملايثة؟ إ ّنا دياة [."]...
النص قصري،
لنص دولوز األخري الذي نشره قبيل وفاته .وهذا ّ
يف ما يلي ،ترمجة دديثة وغري منشورة ّ
هام ،وأساس جدا ،فيه يتح ّدث دولوز عن احملايثة احملمة أو املطلقة .وهبذا التعبري يؤّكد انتسابه إىل
لكنّه ّ
النص يف
النص القصري ،خيتصر مذهب دولوز
الفلسفي ّ
برمته .وقد ورد هذا ّ
سبينوزا وميكن القول ،إ ّن هذا ّ
ّ

اجمللّد الثان الذي مجع نصوص ومقاالت دولوز ما بني عامي ( ،)1995 - 1975لكن غري املنشورة يف
كتبه ،والذي جاء حتت بعنوان  Deux régimes de fousونشرته دار مينوي يف باريس عام .2003
المحايثة حياة
م ا احلق ل اجمل اوز؟ إنّه يتميّز من التجرب ة ،مب ا هو ال حيي ل إىل موض وع وال ينتمي إىل ذات ( التص ّور
شخصي ،لدميومة
ي ال
األمبريي) .وهو حيمر أيما بوصفه تيّارا حمما لوعي ال – ذايتّ ،لوعي قبل – تف ّكر ّ
ّ

يعرف اجملاوز بتلك املعطيات املباش رة :ولس وف نتكلّم على
كيفيّة للوعي من دون أنا .قد يبدو مدهش ا أن ّ
العرب ،)2010 ،الصفحة .355
 13مجال نعيم ،جيل دولوز وتجديد الفلسفة (بريوت – الدار البيماء :املركز
ّ
الثقايف ّ
8

ي وقادر يف تلك
كل ما يص نع عامل الذات واملوض وع  .ف ّ
ثمة ش يء ما بّر ّ
األمبرييّة اجملاوزة ،بالتعارض مع ّ
األمبرييّة اجملاوزة .إنّه ليس بالتأكيد عنصر اإلدساس (األمبرييّة الساذجة) ،ألن اإلدساس ليس سوى مقطع

يف تيّار الوعي املطلق .هو باألدرى االنتقال من إدساس إىل آخر ،أيا كان قرهبما ،بوصفه صريورة ،بوصفه
كم افرتاض ّي) .هل جيب ،إذ ذاك ،تعريف احلقل اجملاوز بالوعي املباش ر من دون
زيادة القدرة أو نقص انا ( ّ
كميّة القدرة
موض وع ومن دون أنا ،مبا هو دركة ال تبدأ وال تنتهي؟ ّ
(دت الفهم الس بينوزي لالنتقال أو ل ّ
يستدعي الوعي).
لكن صلة احلقل اجملاوز بالوعي هي صلة مبدئيّة فحسب .فال يصري الوعي واقعة ّإال إذا ما أنتجت
ّ
ذات وموضوعها يف الوقت نفسه ،كالمها خارج احلقل وظاهران ك "مفارقني" .وعلى العكس ،ما دام الوعي
14
يعرب عن
جيتاز احلقل اجملاوز بس رعة ال متناهية منتش رة أينما كان ،فال ش يء يس تطيع اإلحياء به  .وهو ال ّ

نفس ه يف الواقع ّإال منعكس ا يف ذات حتيله إىل موض وعات .ألجل ذلك وبس بب من ذلك فإنّه ليس
ي إحياء.
يعرف بوعيه املنتشر فيه ،إّنا
العصي على أ ّ
بإمكان احلقل اجملاوز أن ّ
ّ
يعرف احلقل اجملاوز بوص فه دقل حمايثة حمم ا ،ألنّه
املفارق ليس هو اجملاوز .فإن خال الوعي ،س ّ
كل مفارقة للذات كما للموض وع .15احملايثة املطلقة هي فيّاها [يف ذاهتا] :إ ّنا ليس ت يف ش يء
يفلت من ّ

ما ،وال بالنس بة إىل ش يء ما ،وهي ال تتعلّق مبوض وع ،وال تنتمي إىل ذات .ال تكون احملايثة ،عند س بينوزا،
لكن اجلوهر واألناط هي يف احملايثة .عندما تتناول الذات واملوض وع ،اللذان يقعان
بالنس بة إىل اجلوهرّ ،
خارج دقل احملايثة ،بوص فهما ذاتا كلّيّة أو موض وعا أيا كان ،إليهم تنس ب احملايثة نفس ها ،فهذا يش ّكل
تش ويها كامال للمجاوز الذي مل يعد يفعل س وى مم اعفة األمبريي (هكذا هو احلال مع كانط) ،ومس خا

لكل
للمحايثة اليت جتد نفسها دينئذ متم ّمنة يف املفارق .فاحملايثة ال ترتبط ب "شيء ما" بوصفه وددة عليا ّ
شيء ،وال ب "ذات" بوصفها أفعوال جيري تأليف األشياء :ذلك أنّه عندما ال تعود احملايثة [حمايم ثة] لشيء

عرف
عرف بالوعي ،أكثر ممّا ي ّ
آخر س وى ذاهتا فإنّه بإمكاننا أن نتكلّم على دقل حمايثة .فاحلقل اجملاوز ال ي ّ
مسطّح احملايثة ب "ذات" أو "موضوع" قادرين على ادتوائه.
ولس وف نقول عن احملايثة احملم ة إ ّنا حياة ،وال ش يء س وى ذلك .فهي ليس ت حمايثة للحياة،

لكن احملايثة اليت ليس ت يف ش يء هي نفس ها دياة .دياة هي حمايثة احملايثة ،هي احملايثة املطلقة :إ ّنا قدرة
وغبطة كاملتني .ذلك أ ّن فيش ته ،يف فلس فته األخرية ،بقدر ما يتجاوز إدراجات الذات واملوض وع ،يق ّدم،

احلقل اجملاوز بوصفه حياةً ،ال ترتبط بكائن وال ختمع ل "أفعول" :وعي مباشر مطلق ال حييل نشاطه نفسه
ط"؛ انظر،
" 14كما لو كنّا نتف ّكر يف مسادات النور الذي ينبثق منها ،النور الذي ،بانتشاره دائما مل يكشف ق ّ

H. Bergson, Matière et Mémoire (Paris: PUF, 186); “comme si nous réfléchissions sur les surfaces la
”lumière qui en émane, lumière qui, se propageant toujours n’eût jamais été révélée.
15
Cf. J. P. Sartre, La Transcendance de de l’Ego (Vrin, 2003), pp. 74-87.
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إىل كائن ،لكن ال يفتأ يطرح نفس ه يف دياة .16عندئذ يص ري احلقل اجملاوز دقل حمايثة دقيقيا يعيد إدخال
الس بينوزيّة إىل ما هو أعمق يف العمليّة الفلس فيّة .أمل تطرأ مغامرة مش اهبة على مني دوبريان ،M. de Biran
يف "فلس فته األخرية" ( تلك اليت كان متعبا جدا إىل د ّد مل حيس ن ص ياغتها) عندما اكتش ف حتت مفارقة
يعرف حبياة.
يعرف مبسطّح حمايثة ومسطّح احملايثة ّ
اجلهد دياة حماي ثة مطلقة؟ فاحلقل اجملاوز ّ

ما احملايثة؟ دياة .ال أدد روى ،أفم ل من ديكنز  C. Dickensما تكونه حياة ،آخذا يف احلس بان

مؤش ر للمجاوز .نذل ،ش خص رديء حمت قر من اجلميع يبعث حمتم را ،وها هم هؤالء
ص يغة التنكري ،ك ّ

ألقل إش ارة دياة من احملتم ر .ينش غل اجلميع
الذين يعتنون به يظهرون نوعا من ّ
اهلمة واالدرتام واحملبّةّ ،
حيس ،يف أعماق غيبوبته ،بشيء ما لطيف خيرتقه .لكن بقدر ما يعود
بإنقاذه ،إىل درجة أ ّن الرجل القبيحّ ،
كل بذاءته وخبثه .بني دياته وموته ،مثّة أوان مل
إىل احلياة ،فإ ّن منقذيه يص بحون أكثر برودة ،وجيد ،جم ّدداّ ،
يعد سوى أوان دياة تلهو مع املوت .17فحياة الفرد أخلت املكان حلياة ال شخصيّة ،وهي مع ذلك فريدة،
حمررا من عوارض احلياة الداخليّة واخلارجيّة ،أي من ذاتيّة ما حيص ل وموض وعيّته" .إنس ان
تطلق ددثا حمم ا ّ
ودسب" ،يتعاطف معه اجلميع ،ويصل إىل نوع من الغبطة .إنّه هذيّ ة،مل تعد إضفاء للفرديّة بل للفرادة:
جيس دها يف وس ط األش ياء،
دياة حمايثة حمم ة ،حمايدة ،يف ما وراء اخلري والش ّر ،ألنّه ودده الش خص الذي ّ

جيعلها جيّدة أو س يّئة .فحياة تلك الفرديّة متّحي لص احل احلياة الفريدة احملايثة لرجل مل يعد له اس م ،مع أنّه
أي شخص آخر .ماهيّة فريدة ،دياة ما [.]...
ال خيلط مع ّ
جمرد األوان ال ذي في ه تواج ه احلي اة الفرديّة املوت الكلّ ّي .إ ّن
ق د ينبغي أن ال نم ّمن دي اة يف ّ

كل اآلونة اليت جتتازها هذه الذات احليّة ،أو تلك ،واليت تقيس ها تلك
كل مكان ،يف ّ
ال "حياة" ما هي يف ّ

ترتهن [تص بح راهنة] يف
األش ياء املعيش ة :دياة حمايثة ناقلة األدداث أو الفرادات اليت ال تفعل س وى أن ّ
الذوات واملوضوعات .ليس هلذه احلياة الفالنيّة نفسها آونة ،مهما كانت ج ّد قريبة بعما من بعض ،بل ما
لديها فحس ب هو ما بني – أزمنة ،ما بني – آونة .وال تربز فجأة وال تتعاقب ،لكنّها تق ّدم عظم الزمان
ائي للرنيت
الفارغ ديث نرى احلدث اآليت أيما ،والذي سبق ددوثه ،يف مطلق وعي مباشر .إ ّن األثر الرو ّ
دث يف ما بني – أزمنة" ،ما بني" بإمكانه أن يبتلع مجوعا
– هولينيا  A. Lernet-Holeniaيم ع احل
تتجمع وال
املكونة حلياة ما تتواجد مع عوارض احلياة املناس بة ،لكنّها ال ّ
بكاملها .فالفرادات أو األدداث ّ

دت أنّه يبدو
تنقس م بالطريقة ذاهتا .إ ّنا تتواص ل فيما بينها بطريقة خمتلفة متاما عن طريقة تواص ل األفرادّ .
كل مالزم آخر يفردنا .مثاال يتش ابه األطفال
كل فرديّة ،أو عن ّ
أ ّن بإمكان دياة فريدة أن تس تغين عن ّ
" 16ددس النشاط احملض الذي ال يكون شيئا ثابتا ،بل تق ّدما ،ليس كائنا ،بل دياة" .انظر،

Œuvres choisies de philosophie première (Vrin, 1990), p. 274.

وللمزيد عن احلياة وفقا لفيشته  ،Fichteانظر،
Initiation à la vie bienheureuse (Paris : Aubier).
17
C. Dickens, L’Amie commun, I, ch. 3, Pléiade.
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دديثي الوالدة مجيعا وليس هلم فرديّة ،لكن هلم فرادات ،إنتاجيّة ،دركة ،تكش رية ،أدداث ليس ت مبثابة
ودت غبط ة عرب اآلالم
يتم اخرتاق األطف ال د ديثي الوالدة حبي اة حم ايث ة هي ق درة حمم ةّ ،
طب اع ذاتيّ ةّ .

التعني بقدر ما متأل مس طّح حمايثة أو ما يعود بالم بط إىل
وض روب الم عف .تفقد نكرات دياة ما ك ّل ّ
الش يء نفس ه ،تؤلّف عناص ر دقل جماوز( .احلياة الفرديّة تبقى على العكس غري منفص لة عن تعيّنات
تعني جم اوزة .والتنكري
تعني حم ايث ة أو ق ابليّ ة ّ
أمبرييّة) .ف النكرة مب ا هي ك ذل ك ال ت دمغ ال تعيّ ن ا أمبريي ا ،ب ل ّ
يتممن
ليس ال ّ
تعني الشخص من دون أن يكون تعيّ نا للفريد .ال "واحد ما" ليس املفارق الذي بإمكانه أن ّ

مؤش ر كثرة :ددث ما ،فرادة ما،
دت احملايثة ،لكنّه احملايث املتم ّمن يف دقل جماوز .واحد ما هو دائما ّ
ّ
كل
نتمس ك مبفارق يقع خارج مس طّح احملايثة ،أو ّ
دياة ما .بإمكاننا دائما أن ّ
دت ينس به إليه ،يبقى أ ّن ّ
اص هلذا املسطّح .18املفارقة هي دائما منتج حمايثة.
مفارقة تنشأ ودسب يف تيّار وعي حم ايث خ ّ

تتممن دياة ما سوى [أشياء] افرتاضيّة .فهي مشكّ لة من افرتاضيّات ،أد داث وف رادات .ما
ال ّ
ترهن متّبعا املس طّح الذي يعطيه واقعه
ندعوه افرتاض يا ليس ش يئا ما ينقص ه الواقع ،بل ما ينخرط يف س ريورة ّ
ويرتهن مس طّح احملايثة نفس ه يف
يرتهن احلدث احملايث يف مطلوب ويف معيش يؤلّفان ما حيص لّ .
اخلاصّ .
ّ

تره نها ،فإ ّن دقل احملايثة هو نفسه
موضوع وذات ينسب إليهما .لكن ،مهما كانت منفصلة قليال عن ّ
كل افرتاضيّتها،
اضي ،مثلما األدداث اليت متأله هي افرتاضيّات .تعطي األدداث أو الفرادات للمسطّح ّ
افرت ّ
رتهنا (نكرة)
كما أ ّن مسطّح احملايثة يعطي األدداث االفرتاضيّ ة واقعا ممتلئا .احلدث املعتب ر بوصف ه ال  -م ّ
يتجس د
ال ينقص ه ش يء .يكفي أن نم عه يف ص لة مبالزماته :دقل جماوز ،مس طّح حمايثة ،دياة ،فراداتّ .

يرتهن يف مطلوب أو يف معيش ،لكنّه هو نفسه افرتاض ّي حمض على مسطّح احملايثة الذي يدخلنا
جرح أو ّ
يف دياة .كان جردي يوجد قبلي .19ليس مفارقة اجلرح بوصفه راهنيّة عليا ،بل حماي ثته بوصفه افرتاضيّة هي
دائما يف وسط (دقل أو مسطّح) .هناك فرق كبري بني [األشياء] االفرتاضيّة اليت حت ّدد حمايثة احلقل اجملاوز،
حتوله إىل شيء ما مفارق.
واألشكال املمكنة اليت ترهنها واليت ّ

18
دت هوسرل يعرتف به:
ّ

انظر،

دت يف البداهة البدئيّة ،ويبقى فيه بالمرورة مفارقا .لك ّن هذا
إ ّن كون العامل هو بالمرورة مفارق بالنسبة إىل الوعيّ ،
كل مفارقة تنش أ يف دياة الوعي ودس ب ،بوصفه ا مرتبطة هبذه احلياة.
ال ّ
يغري شيئا بالنسبة إىل واقع ة أ ّن ّ
Méditation cartésienne (Ed. Vrin), p. 52.
19
Cf. J. Bosquet, Les Capitales, Le Cercle du livre.
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