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 .اجملاوز واملفارق ،الوعي احلقل اجملاوز، مسّطح احملايثة، احملايثة،: المفردات المفتاحّية

يبسط دولوز للحقل اجملاوز مبا هو مائز عن التجربة، ومبا هو ال حييل إىل موضوع أو إىل ذات؛ من حيث هو 
من كّل مفارقة للذات كما للموضوع، واحملايثة احملضة حياة، وال شيء سوى ذلك،  حقل حمايثة حمض، متفّلت

حياة ال ترتبط بكائن، وال ختضع ألفعول. فاحلقل اجملاوز، من مّث، خيتّط مبسّطح احملايثة، ومسّطح احملايثة خيتّط 
 حبياة.

 مقّدمة بقلم المترجم

 حياة أو المحايثة المطلقة المحايثة

 empirisme) ة العلياأو اجملاوزة. واألمبرييّ  ،ةأو اجلذريّ  ،ته العليابأمبرييّ  G. Deleuze دولوزجيل رف ع

supérieur)  من شيلنغهي تعبري أخذه دولوز F. Schelling،  ّقه على هنري برغسونوطب H. Bergson ّا . أم
هوم يف مف ا كثري  كان دولوز يغرّي نط، وإن  افيعود إىل ك( champ transcendantal) امليدان اجملاوز أو احلقل اجملاوز

 هذا احلقل اجملاوز. 

ده دولوز من مجع هو مبثابة مسخ ولّ  (empirisme transcendantal) ة اجملاوزةتعبري األمبرييّ  وميكن القول إنّ 
 من املفارق (transcendantal) ز اجملاوزنط الذي ميّ اني هيوم مع فيلسوف النقدية كشيخ األمبرييّ 

(transcendant)   ا واحد تقريب  ستعمالن مبعن  كانا، يف فلسفة القرون الوسطى، يبعدما. 

شيء  عرتف بأيّ ة هيوم اليت ال تة جديدة، أو مبا هي تطوير ألمبرييّ ة اجملاوزة، مبا هي كنطيّ تبحث األمبرييّ 
لة كما سيذهب إىل أصي اا ذات  ال بوصفه نة  ا متكوّ اليت تنظر إىل الذات بوصفها ذات  يف الذهن و  جماوز أو فطريّ 
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 لّ كمكان  إة، ال عن شروط أقول تبحث عن شروط إمكان التجربة الواقعيّ  هوسرل، ومن بعده نط،اذلك ك
ما  عنم اته عندما تكلّ يف حفريّ  M. Foucault فوكوميشال نط. وهذا ما فعله اجتربة ممكنة كما هو احلال مع ك

 ،ل تارخييّ تشكّ  ة لكلّ الشروط الواقعيّ  عن، أي (formation historique) ل تارخييّ تشكّ  يف كلّ  تارخييّ  هو قبليّ 
 إىل آخر. ل تارخييّ  من تشكّ ن كانت هذه الشروط تتغرّي إو 

ل ل تشكّ  يف كّ رّي : اهلمس الكبري، يتغهو تارخييّ  ، القبليّ الشرط هو نفسه تارخييّ فيقول دولوز عن فوكو: "
 .3"تارخييّ 

نط. فقد ابتدع  اإىل الفلسفة اجملاوزة عند ك لتفات قليال  ة اجملاوزة من دون االاألمبرييّ وال ميكن احلديث عن 
ص بالسؤال تتلخّ  جديدة   ة  فلسفيّ  يف الفلسفة هو حقل شروط اإلمكان، وابتدع مشكلة   ا جديد  نط حقال  اك
  ."؟د باحلرارةتمدّ "املعادن ت :أن تكون؟ أي كيف يل أن أقول مثال  ة ة القبليّ : كيف ميكن لألحكام التأليفيّ يتآلا

هي الثورة  ةهذه املشكلة ابتداع حقل جديد يف الفلسفة هو احلقل اجملاوز، وثورة منهجيّ  ب حلّ تطلّ 
يست بذات ها لالعكس. هذه الذات هي ذات جماوزة، لكنّ  الة اليت جتعل املوضوع يدور حول الذات الكوبرنيقيّ 

أو  نيت عشرةاإلثة، ومن املقوالت كة احلساسيّ الزمان واملكان يف مل دسيا جماوزة مبا تتضّمنه من حمفارقة. إنّ 
وليست  ،يلةوالعامل(. وهي ذات أص ،والنفس ،ة احملضة يف ملكة الفامهة، ومن أماثيل العقل )اهللاألفاهيم الفامهيّ 

نسب الذي ي اجملاوزصيلة تصاحب احلقل ا ذات أون فيما بعد. إنّ ة كما سيذهب إىل ذلك البنيويّ مشتقّ  اذات  
اها )يف اء فيّ لذا ال إمكان ملعرفة األشية احملضة هي مبثابة قوالب تقولب املوضوعات. إليها. واألفاهيم الفامهيّ 

لب اهذه القوالب هي قوالب نشطة وفاعلة أكثر مّما هي قو  ذاهتا(، بل كما تبدو لنا كظاهرات. وميكن القول إنّ 
نط اال ينتسب ك عليه،، بل هي نشاط. و اليست جوهر   ،نطاعند ك ،الذات نّ إجامدة وفارغة. من هنا، نقول 

ذه املشكالت اليت مل تعد ه ،تافيزيقا اليت تعاجل مشكالت اهلل والنفس والعاملة، أي املم تافيزيقا الكالسيكيّ إىل املم 
 نطي اجلديد.اة، بل مشكالت زائفة يف سياق القول الكمشكالت فلسفيّ 

ز من التجربة، هو حقل ال حييل إىل ذات يّ هو حقل متم، مبا G. Deleuze د دولوزاحلقل اجملاوز عن لكنّ 
ال  إ ضوع اللذين ال ينظر إليهما دولوزمن اإلحالة إىل الذات واملو  ار متام  وال إىل موضوع: إنّه حقل متحرّ 

جه ه ويتوّ لالعريق الذي ميثّ  ار الفلسفيّ ك التيّ انتسب دولوز إىل ذكمفارقني يقعان خارج احلقل. من هنا ي
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آلهلة  هذا التّيار ةمفارقة. من هنا معارض ار احملايثة املطلقة أو احملضة اليت ال تسمح بأيّ سبينوزا، أعين به تيّ 
الفلسفة  ة عدوّ وأّن املفارق ،احملايثةب احملايثة املطلقة أن ال خالص لإلنسان إاّل تعترب السماء كما آلهلة األرض. 

 طارد كلّ ألنّه نادى باحملايثة املطلقة و  ،أو مسيح الفالسفة ،لذا، نعت دولوز سبينوزا بأمري الفالسفةل. األوّ 
 ل هلذا الفيلسوف العظيم.الفالسفة اآلخرين هم مبثابة رس وألنّ  ،مفارقة

 champ) ثةح احملاييف الفلسفة هو أفهوم مسطّ  اا جديد  دولوز ابتدع أفهوم   من اإلشارة هنا إىل أنّ  ال بدّ 

d’immanence)  ّفقد ةالذي به ينتسب إىل سبينوزا. وهو مل يستعمل هذا األفهوم منذ بداية مسريته الفلسفي .
ق منطاه )يف ذاته(، ويف كتاب أفهوم الفرق فيّ  Différence et répétition 4الفرق والتكراراستعمل يف كتاب 

أفهوم اجلسد  Œdipe-L'Anti 6أوديب –اآلنتي أفهوم احلقل اجملاوز، ويف كتاب  Logique du sens 5المعنى
ح على أفهوم مسطّ  ،7ما الفلسفة؟يف كتاباته األخرية، السّيما يف كتاب  اأخري   بال أعضاء، قبل أن يستقرّ 

 يف هذا الكتاب.  كامال  ص له فصال  ح احملايثة الذي خصّ التماسك أو مسطّ 

عن الطبيعة  يّ ه التعبري العصر إنّ ، شيء، لكن ال شيء وراء الفرق الفرق يف ذاته هو وراء كلّ الفرق فّياه أو 
 ،وبني الطبيعة املطبوعة ،أو اهلل ،أو الطبيعة اخلالقة ،ز سبينوزا بني الطبيعة الطابعةفكما ميّ  الطابعة عند سبينوزا.

 ،ةر، أي عامل الكائنات املمتدّ عامل التصوّ  (1) ني:أو الكائنات، كذلك مّيز دولوز بني عامل ،أو الطبيعة املخلوقة
، أي عامل اه، أي عامل الفرق فيّ ة، أي عامل الكثرات املشتدّ ريّ التصوّ  العامل حتت( 2)و ،اتيّ ع خباصّ واليت تتمتّ 

. فال ميكن أن نبحث عن أساس الكائنات يف كائنات أخرى، بل يف ما جيعل هذه احلقل اجملاوز الفعليّ 
 ،لوجودأو ا ،كنة، أي يف ما يفعل يف هذه الكائنات. وهذا الذي يفعل يف الكائنات هو الكونالكائنات مم

 الذي جيب متييزه من الكائنات واملوجودات.

ليصل إىل ما  اتيّ وأن يتجاوز األشكال واخلاصّ  أو الفرق يف ذاته، ،اهالفرق فيّ  يف ريريد دولوز أن يفكّ 
يف نظره،  بذات وال مبوضوع. فالفرق، االذي ال يكون ملحق   اجملاوز الفعليّ يهدر حتتها، أي ليصل إىل احلقل 

 .ات. وهو أعمق من التعارض والتناقض اللذين قال هبما هيغلأو شدّ  ،أو مستويات ،وله درجات ،هو شيء
 شيء وال شيء وراءه. يقع وراء كلّ  وعليه،
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ا، ، ليكتشف ما يهدر حتته)الكائنات( املنسان والعات اهلل واإلات، أي هويّ ض دولوز عامل اهلويّ يقوّ 
. مبرييّ . لذا، ال يبين دولوز احلقل اجملاوز على صورة األريّ تصوّ  –ر ليصل إىل مستوى حتت ويهدم عامل التصوّ 

تفكيكهم. د الذي يسمح بتكوين األفراد كما بن، بل يف حقل التفرّ املتكو   يف الفرديّ  وال جيد أساس الفرديّ 
ات يّ اصّ ه ما يقع حتت اخلة. إنّ فرديّ  –ة ومن فرادات قبل دات ال شخصيّ حقل مكوَّن من تفرّ وهذا احلقل هو 

 ات.يّ أو ما يسند هذه األشكال واخلاصّ  ،واألشكال

ة تواطؤ  نظريّ ا عربات: إمّ عرب ثالث نظريّ  ، يف تاريخ الفلسفة،رالكون أو الوجود قد فكّ  ومن املعروف أنّ 
ة عرب نظريّ  اا أخري  أي اشرتاك لفظ الكون، وإمّ  ،ة التباس الكونا عرب نظريّ أي اشرتاك معن الكون، وإمّ  ،الكون

متثيل الكون. وعلينا التمييز بني الكون والكائنات. فليس املقصود من الكون الكائنات املوجودة بل ما يقع 
 ل كينونتها بالذات.وراءها، أي ما يشكّ 

الكون هو  نّ أي إة اشرتاك معن الكون، ة تواطؤ الكون، أي نظريّ و من أنصار نظريّ ودولوز، يف الفلسفة، ه
واحد واملعن  قال الكون مبعن  : ياآليتة تواطؤ الكون عنده باجياز، ك. وميكن لنا أن نشرح نظريّ مشرتك معنويّ 
 سيط األمور نقول إنّ ما هو خمتلف. وإذا أردنا تب ما هو كائن، عن كلّ  ما هو موجود، عن كلّ  نفسه عن كلّ 

ة التباس ظريّ والشيء. أّما، يف ن ،والنبات ،واحليوان ،واإلنسان ،واملعن نفسه عن اهلل ، واحدقال مبعن  الكون ي
ه ال جيوز ألنّ  ة الكائنات،واملعن نفسه عن اهلل واإلنسان وبقيّ  ، واحدقال الكون أو الوجود مبعن  الكون، فال ي
ة متثيل الكون، ظريّ ، يف ناعلى سبيل املثال. وأخري   باملعن نفسه عن اهلل وعن الكرسيّ قال الكون ي أن نقول إنّ 

 قال عن غريه من الكائنات، لكن على سبيل التمثيل أو املماثلة.ما يقال عن اهلل ي فإنّ 

نصار ن أدولوز هو م ي إىل احملايثة املطلقة، بإمكاننا القول إنّ ة تواطؤ الكون اليت تؤدّ ومن خالل نظريّ 
 ،يضّية  ف نوع كانت، سواء  كانت مفارقة   مفارقة من أيّ  أيّ  ة وحدة الوجود. فهو مع احملايثة الشاملة، وضدّ نظريّ 

 ح احملايثة واستحسنه يف ناية حياته.دولوز أفهوم مسطّ  . لذا، أحبّ ة  قيّ خل أم مفارقة  

ي اإلجابة ة الكون. وصورة الفكر هادّ ق مبق بصورة الفكر، وآخر يتعلّ ح احملايثة وجهان: واحد يتعلّ وملسطّ 
نط، قبل اخلوض اا، يف رأينا، متابعة لنقد العقل احملض بطريقة خمتلفة. فكما سعى كعن سؤال ما التفكري؟ إنّ 
نة مكاناته، كذلك بنّي دولوز وجود صورة معيّ إنقد العقل احملض وتبيان حدوده و  يف موضوعات املعرفة، إىل

علينا  م، ومن مثّ اهاهتا قبل الشروع يف إبداع األفاهيهاهتا واجتّ ، وعلينا تبيان توجّ م يف التفكريللفكر تتحكّ 
 صورة. ر من كلّ لوصول إىل فكر متحرّ لأو  ،تقويضها إلنشاء صورة جديدة مكانا



 ة. لقد تبّن ادّ م  قبل أن متأل هذه الصورة بأيّ للفكر، حّت  نة  ت الفلسفة، عرب تارخيها، صورة  معيّ ، تبنّ اإذ  
ص هذه حّ ه مل يقم بتفألنّ  ، لكن من دون أساس، من دون إثبات. فالفكر هنا هو دغمائيّ الفكر لنفسه صورة  

اخلري يف  إه استند إىل مبدألنّ  وأخالقيّ  ،ه طمح إىل اليقني من خالل هذه الصورةألنّ  الصورة، وأرثوذكسيّ 
إحالل  ،ةأو األخالقيّ  ،ةأو األرثوذكسيّ  ،ةيّ أو الدغمائ ،ةهذه الصورة الكالسيكيّ ال بّد من تقويض تربيرها. 

 Nietzsche 8سفةنيتشه والفلصورة حديثة مكانا، كانت قد بدأت تباشريها مع نيتشه. يقول دولوز يف كتاب 

et la philosophie  :ما يلي 

يريد  ،رمبا هو مفكّ  ،راملفكّ  قال لنا إنّ ي (1)ة: ة يف ثالث أطروحات رئيستظهر صورة الفكر الدغمائيّ 
ة األفاهيم(، ر، قبليّ ة الفك)فطريّ  احلقّ  االفكر كفكر ميتلك أو حيتوي صوري   ر(، إنّ ه )صدق املفكّ وحيبّ  احلقّ 

ب )الطبيعة ر بصوا" لكي نفكّ ار "حق  أن نفكّ  اه يكفي إذ  ة مللكة، وإنّ التفكري هو املمارسة الطبيعيّ  إنّ 
، لكن بفعل نا احنرفنا عن احلقّ إنّ  ايقال لنا أيض  ( 2)(؛ يّ م بشكل كلّ السليم املقسّ  املستقيمة للفكر، احلسّ 

اخلطأ مبثابة  خذ، ونتّ إحل احملسوسة(. وحنن نسقط يف اخلطواملصا ،واألهواء ،ى غريبة عن الفكر )اجلسمقو  
اخلطأ: قد يكون، يف الفكر مبا هو كذلك، األثر الوحيد ف. فحسب رةكائنات مفكّ   نا  لسناصواب ألنّ 

ر ه يكفي ]اجرتاح[ منهج ما لكي نفكّ إنّ  ايُقال لنا أخري   (3) ؛ة، اليت تتعارض مع الفكراخلارجيّ للقوى 
 . ا. ]...[ نتجنب اخلطأ عرب املنهجر حق  ، ونفكّ اد  جيّ 

 : إىل صورة الفكر اجلديدة قائال   9ويشري دولوز يف الصفحة

]الصواب[ عنصر الفكر. فعنصر الفكر هو املعن  ما يلي: ليس احلقّ  ال  تعين صورة الفكر اجلديدة أوّ 
لطبيعة القوى  ال واخلسيس، العايل والسافل، وفق  والقيمة. وليست مقوالت الفكر الصواب واخلطأ، بل النبي

 ة للفكر هي اخلطأ. وليست احلالة السلبيّ  ،اليت تستحوذ على الفكر ذاته ]...[

عن  إ يف املبدرّب ا تعخنداع، إنّ ة لاللك: فهي ليست كيفيّ وهو يضيف: "احلماقة هي بنية الفكر مبا هو كذ
 معن يف الفكر". –الال 

دس، دولوز، على غرار بارمني ة الكون جتيب عن السؤال التايل: ما املقصود من كون الكائنات؟ مع أنّ ومادّ 
 التفكري والكون مها الشيء الواحد نفسه. يعترب أنّ 
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الذي  . فالفلسفة هي تفكري الكون والفكرحمض إىل ما هو كينونّ  جيمع دولوز ما هو فكريّ  ،يف الواقع
 ،احد ووحيد و قال مبعن  ة تواطؤ الكون. فالكون يا نفهم هذه الفكرة من خالل نظريّ ر هذا الكون. ورمبّ يفكّ 

 ذا الكون أنر هة. وعلى الفكر الذي يفكّ يّ وجهاته اجلوان ّ و ما هو خمتلف، عن أناطه  واملعن نفسه عن كلّ 
لى ع ، على سبيل املثال، هي األساس يف الكون، فإنّ كون. فإذا كانت الكثرة ال الوحدةيعكس حقيقة ال

بع منطق الكثرة. والعكس صحيح، أي إذا كان منطق الفكر هو الكثرة، فعلينا أن ننظر إىل حقيقة الفكر أن يتّ 
 الكون ككثرة.

 ة الكون؟ولكن كيف ينظر دولوز إىل مادّ 

على  اأساس   مان يف أساس الكون القائملفرق فّياه، أي إىل التفاوت والتباين اللذين يتحكّ باإلضافة إىل ا
هو يستند يف بالكامل. و  اا بوصفها نور  ة الكون أيض  دولوز ينظر إىل مادّ  ة، فإنّ ة والدرجات يف الشدّ أفهوم الشدّ 

 ذلك إىل برغسون.

ح احملايثة نور بالكامل. مسطّ  هو أنّ  "السبب اإلجيابّ ما يلي:  Cinéma I 1سينما يقول دولوز يف كتابه 
 . إنّ 10من دون مقاومة ومن دون ضياع" ات األفعال هي نور منتشر، ميتدّ جمموع احلركات واألفعال وردّ  إنّ 

 ة هي نور".الصورة هي حركة كما املادّ ف" ،والنور ةسبب متاهي الصورة واحلركة هو متاهي املادّ 

، فإذا هذا ما يبحث عنه دولوز لدى الفالسفة ،ة بلغة برغسونح املادّ مسطّ هو ح احملايثة بلغة دولوز مسطّ 
الذي   اث الفلسفيّ الرت  مع كلّ  ل برغسون، يف نظر دولوز، قطيعة  شكّ عرب برغسون. إذا ، ي السينما به جيده يف

 ة.كان يضع النور يف جانب الروح وليس يف جانب املادّ 

، الذي كان يضع باألحرى النور يف جانب الروح، وكان كّله  قطيعة مع الرتاث الفلسفيّ يوجد هنا 
إىل هذا الرتاث  اي  ة. تنتسب الفيمياء كلّ تسحب األشياء من عتمتها الطبيعيّ  ة  نوريّ  يصنع من الوعي حزمة  

دون شيء  ة بذاهتا، منيّ ا األشياء اليت هي نور . إنّ اه العكس متام  القدمي، ]...[ بالنسبة إىل برغسون، إنّ 
، ئيّ املقصود  هو وعي مبد ه خيتلط مع الشيء، أي مع صورة النور. لكنّ وعي هو شيء ما، إنّ  ينريها، كلّ 
  .11مكان وال ينكشف كلّ منتشر يف  

                                                 
10 G. Deleuze, Cinéma 1: L’image-mouvement (Paris : Éd. De Minuit, 1983), p. 88.   
11 Ibid, pp. 89-90. 



ح احملايثة، وميكن طّ ف مسواآلن يتكشّ  ة احملايثة.، دولوز هو فيلسوف احملايثة املطلقة، هو فيلسوف العلّ اإذ   
 ذاهتا نور وأنوار. األشياء حبدّ  ه ال ينكشف.مكان مع أنّ  ة احملايثة، كنور منتشر يف كلّ القول العلّ 

 قد طرحت بطريقتني خمتلفتني. فهو يقول:  ،أو مشكلة النور ،مسألة ويرى دولوز أنّ 

كل ت شطرح البعض مسألة النور، بالنسبة إىل الظلمة. وبالتأكيد، لقد فعلوا ذلك بطريقة متغرّية، حت
م ظلمات حييل إىل أفهو  – هذا الطراز من الصورة نور الحظوا أنّ  ،ج النور ]...[نصفني وثليمني وتدرّ 

 .، إىل صورة فكر: صورة الصراع أو النزاع بني اخلري والشرّ فلسفيّ 

البياض، ال مع ع رمت فيه يف صالته موفكّ  ،إذا ما نظرمت إىل النور اي   كلّ املسألة تتغرّي  م به أنّ ومن املسلّ 
  نتيجاّل إالظلمة لن تعود  الظلمات. من وجهة النظر هذه، فإنّ 

 
 . ويفاا آخر متام  ة، وهذا سيكون عامل

نور  ن،نورا مثّة، ببساطة، اشيء سيكون نور   كلّ   ، لكنّ نة لن يكون له صالبة وقساوة أقلّ ظروف معيّ 
 .12ع أو النزاعيمة الصرا ث حملّ  وب اليت ستحلّ ، هذه هي ثيمة التعاقب والتنااالشمس ونور القمر. وأفهومي  

 ي: ما يله ملحد، حيث قلنا ف، لكنّ ه فيلسوف متصوّ دولوز بأنّ  يف كتابنا عن دولوز، وصفنا

 األنطولوجيا. يف " جديدة  لكّنه يف الواقع يكتب "رسالة   ما الفلسفة؟م دولوز على األفهوم يف يتكلّ 
ا اجملاوزة. إنّ  ة. هذه هي األمبرييّ علينا أن نصل إىل ما جيعلها ممكنة   هبا، ألنّ  عتدّ األشياء وحاالهتا ال يف

ولوجيا تواطؤ ا أنطمكان آخر. إنّ  ذاته وليس يف أيّ  لتصل إىل ما هو جماوز يف األمبرييّ  تتجاوز األمبرييّ 
احملايثة.  حشيء مفارق. هذا هو مسطّ  ة، أنطولوجيا احملايثة املطلقة اليت ال تسمح بأيّ الكون السبينوزيّ 

د كبري إذا ه ملحف كبري، لكنّ دولوز متصوّ ف. حلاديّ ف اإلوليست مفارقة. هذا هو التصوّ  ،ة حمايثةالعلّ 
ش عن احلياة ه يفتّ . إنّ ة مفارقة. وهو يتابع برغسون يف مذهبه اإلحيائيّ حلاد بوصفه ال يؤمن بعلّ فهمنا اإل
ا . إنّ ي الحياةهة. هذه هو يبحث عن احلياة غري العضويّ  بل. اممكن   احلياة هي ما جيعل احليّ ف. يف احليّ 

 .13احملايثة احملضة

لتعايل يف فلسفة وال ل ،ال جمال للمفارقة من املفارقة والفيض. إذ ز احملايثة عن كلّ دولوز مييّ  نقول إنّ  اوأخري  
نقص. وميكن القول  يّ مفارقة وأ أليّ  ايثة املطلقة اليت ال ترتك جماال  دولوز. فهو، على أثر سبينوزا، فيلسوف احمل

 وحّت  ،بريه يف املقابل مؤمن كإله مفارق، لكنّ  امللحد شخص ال يؤمن بأيّ  دولوز ملحد كبري إذا اعتربنا أنّ  إنّ 

                                                 
12 G. Deleuze, Deux régimes de fous, textes et entretiens 1975-1995, édition préparée par D. Lapoujade (Paris : 

Éd. De Minuit, 2003), p. 201.  
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ث ه. لذا، نراه يتحدّ ر ة املفارقة، يف نظر دولوز، شيء يصعب تصوّ ة حمايثة. فالعلّ وف كبري ألنّه يؤمن بعلّ متصّ 
 بتمييزه هلا عن األحياء.الحياة ح احملايثة، عن مسطّ  اه، عنعن الفرق فيّ 

رَّف حبياة. ما عح احملايثة يومسطّ  ،ح حمايثةمبسطّ احلقل اجملاوز  فول، مع دولوز،: "يعرَّ ويف النهاية نق
 ".]...[ ا حياةاحملايثة؟ إنّ 

ه صري، لكنّ ق دولوز األخري الذي نشره قبيل وفاته. وهذا النصّ  يف ما يلي، ترمجة حديثة وغري منشورة لنصّ 
تسابه إىل سبينوزا د انث دولوز عن احملايثة احملضة أو املطلقة. وهبذا التعبري يؤكّ يتحدّ  ، فيهاوأساس جد   ،هامّ 

د الثان اجمللّ  يف ته. وقد ورد هذا النصّ برمّ  القصري، خيتصر مذهب دولوز الفلسفيّ  هذا النصّ  وميكن القول، إنّ 
(، لكن غري املنشورة يف كتبه، والذي 1995 - 1975الذي مجع نصوص ومقاالت دولوز ما بني عامي )

 .2003ونشرته دار مينوي يف باريس عام  Deux régimes de fousعنوان بجاء حتت 

 المحايثة حياة 

 .(األمبريي روال ينتمي إىل ذات ) التصوّ  ، مبا هو ال حييل إىل موضوع ز من التجربةه يتميّ ما احلقل اجملاوز؟ إنّ 
للوعي  ةكيفيّ دميومة  ل، ال شخصيّ  ريّ تفكّ  –، لوعي قبل ذايتّ  –لوعي ال  احمض   اار  بوصفه تيّ  اوهو حيضر أيض  

، ة اجملاوزةمبرييّ األم على نتكلّ وف سول: اجملاوز بتلك املعطيات املباشرة فيعرّ  أن ايبدو مدهش  قد  .دون أنامن 
ه اجملاوزة. إنّ  ةيف تلك األمبرييّ وقادر  يّ رّ ب شيء ما ثّمةفما يصنع عامل  الذات واملوضوع .  مع كلّ  بالتعارض

عي املطلق. ار الو يف تيّ  قطعم(، ألن اإلحساس ليس سوى ذجةة السااألمبرييّ ليس بالتأكيد عنصر اإلحساس )
قصانا ، بوصفه زيادة القدرة أو نصريورة  بوصفه كان قرهبما،   احساس إىل آخر، أي  إنتقال من هو باألحرى اال

مبا هو  ،ملباشر من دون موضوع ومن دون أناالوعي ابتعريف احلقل اجملاوز إذ ذاك،  ،هل جيب .(فرتاضيّ ا كمّ )
 .(يستدعي الوعي ة القدرةيّ ل أو لكمّ السبينوزي لالنتقا الفهم ؟ )حّت حركة ال تبدأ وال تنتهي

ذات نتجت  إذا ما أواقعة إاّل  فال يصري الوعي .فحسب ةمبدئيّ صلة  يه الوعيب صلة احلقل اجملاوز لكنّ 
از لعكس، ما دام الوعي جيتعلى او . "مفارقني"ك هران  ا، كالمها خارج احلقل وظيف الوقت نفسهموضوعها و 

هو ال يعرّب عن نفسه يف و  .14اإلحياء به ال شيء يستطيعفكان، أينما   ةاحلقل اجملاوز بسرعة ال متناهية منتشر 
                                                 

  ؛ انظر،"يكشف قطّ مل  ايف مساحات النور الذي ينبثق منها، النور الذي، بانتشاره دائم  ر ا نتفكّ كنّ   كما لو" 14

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.”   



حلقل ه  ليس بإمكان افإنّ وبسبب من ذلك يف ذات حتيله إىل موضوعات. ألجل ذلك   امنعكس   الواقع إاّل 
 .إحياء يّ أعلى  ا العصيّ إنّ ، شر فيهتف بوعيه املناجملاوز أن يعرّ 

ه يفلت من  ، ألنّ احمض   بوصفه حقل حمايثةاحلقل اجملاوز ف سيعرّ ، الوعي فإن خال .هو اجملاوزليس املفارق 
بالنسبة ال و يف شيء ما،  ليست  إّنا: [يف ذاهتا] فّياها هياحملايثة املطلقة  .15مفارقة للذات كما للموضوع كلّ 

، سبة إىل اجلوهرالنب  ،عند سبينوزا، ال تكون احملايثة .تمي إىل ذاتنت وال ،ق مبوضوعال تتعلّ  وهي إىل شيء ما،
، يثةان خارج حقل احملاعيق نااللذ، تتناول الذات واملوضوع عندما .احملايثةيف ناط هي اجلوهر واأل لكنّ 

للمجاوز  ال  امك  ال تشويه  تنسب احملايثة نفسها، فهذا يشكّ م إليه ،كان  اا أي  أو موضوع   ة  يّ كلّ   اذات   بوصفهما
فسها نللمحايثة اليت جتد  اخ  سمو (، نطايفعل سوى مضاعفة األمبريي )هكذا هو احلال مع ك مل يعدالذي 
بوصفها  "ذات" ، وال بءشي عليا لكلّ  بوصفه وحدة   "شيء ما "ال ترتبط بفاحملايثة . املفارقيف  نة  مّ متضحينئذ 
ه بإمكاننا أن نّ إف اذاهتسوى آخر  يءلش [ةث   حمايم ]ال  تعود احملايثة عندما ه جيري تأليف األشياء: ذلك أنّ  أفعوال  
  "موضوع" أو "ذات "ح احملايثة بمسطّ  فعرّ أكثر ممّا يبالوعي، ف عرّ ال ياحلقل اجملاوز ف. حمايثةم على حقل نتكلّ 
   .ن على احتوائهقادري

، لكن احملايثة اةللحي ة  حمايث فهي ليست. ، وال شيء سوى ذلكحياةا نّ عن احملايثة احملضة إ ولسوف نقول
. ا قدرة وغبطة كاملتنيإنّ  :ثة  املطلقة، هي احملايةحمايثة احملايثحياة هي   ها حياة.يف شيء هي نفسليست اليت 

 جملاوز بوصفها ، احلقلميقدّ ، ، بقدر ما يتجاوز إحراجات الذات واملوضوعفلسفته األخرية ، يفهتفيش ذلك أنّ 
 يفتأ، لكن ال ئنإىل كاه سنفوعي مباشر مطلق ال حييل نشاطه  :"أفعول "ضع لخترتبط بكائن وال تال  حياًة،

إىل ما هو   ةيعيد إدخال السبينوزيّ  احمايثة حقيقي   يصري احلقل اجملاوز حقل عندئذ .16يف حياةنفسه طرح ي
" ) فلسفته األخريةيف " ،M. de Biran برياندو مني على مغامرة مشاهبة   تطرأ. أملةة الفلسفيّ يف العمليّ  أعمق

مطلقة؟  ةاي ثحم قة اجلهد حياة  حتت مفار كتشف صياغتها( عندما ا  حيسنمل   حدّ ىلإ اا جد  تلك اليت كان متعب  
 .ف حبياةيعرّ  ح احملايثةح حمايثة ومسطّ ف  مبسطّ يعرّ  فاحلقل اجملاوز

                                                 
15  Cf. J. P. Sartre, La Transcendance de de l’Ego (Vrin, 2003), pp. 74-87.  

   

 . انظر،"ا، بل حياة، ليس كائن  ام  تقدّ  ا، بلثابت  ا احملض الذي ال يكون شيئ   حدس النشاط" 16
Œuvres choisies de philosophie première (Vrin, 1990), p. 274. 

  ، انظر،Fichte وللمزيد عن احلياة وفق ا لفيشته 

Initiation à la vie bienheureuse (Paris : Aubier).  



 صيغةيف احلسبان  ا، آخذ  حياةما تكونه  C. Dickens أفضل من ديكنز ،روىال أحد  .حياة ؟ما احملايثة
ذين هؤالء ال وها هم ، ايبعث حمتضر   ر من اجلميعق  رديء  حمت   ، شخص  نذل .لمجاوزلر مؤشّ ك،  ريكنتال

، إىل ميع بإنقاذهينشغل اجل .راحملتضإشارة حياة من  ة، ألقلّ واحملبّ  الحرتاماو ة من اهلمّ  انوع   يظهرون يعتنون به 
 ، فإنّ احلياة ود إىلع. لكن بقدر ما ي، يف أعماق غيبوبته، بشيء ما لطيف خيرتقه، حيسّ الرجل القبيح درجة  أنّ 

ن ان مل  يعد سوى أواأو  مثّة، موتهبني حياته و  .بذاءته وخبثه كلّ   ، جمّدد ا،وجيد ،منقذيه يصبحون أكثر برودة  
ا حمض   اة، وهي مع ذلك فريدة، تطلق حدث  فحياة الفرد أخلت املكان حلياة ال شخصيّ  .17حياة تلهو مع املوت

يتعاطف ، "وحسبإنسان " .تهوموضوعيّ  ما حيصلة ، أي من ذاتيّ ةواخلارجيّ ة اة الداخليّ من عوارض احلي احمّرر  
، ، حمايدةايثة حمضةحياة حم :للفرادةة بل للفرديّ  إضفاء  مل تعد ة، ّ يهذ هإنّ  يصل إىل نوع من الغبطة.و  ،اجلميعمعه 
. فحياة ئة  يّ أو س دة  ، جيعلها جيّ يف وسط األشياء دهاشخص الذي جيسّ وحده اله ، ألنّ ما وراء اخلري والشرّ يف 

شخص آخر.  يّ لط مع أخيال ه ، مع أنّ اسمحي لصاحل احلياة الفريدة احملايثة لرجل مل يعد له ة متّ تلك الفرديّ 
 ]...[. ما، حياة ة فريدةماهيّ 

ما  "حياة "ال نّ إ .يّ ة املوت الكلّ احلياة الفرديّ  تواجه الذي فيه األواند جمرّ حياة يف ن نضمّ أن ال  قد ينبغي
: ألشياء املعيشةاواليت تقيسها تلك  ،أو تلك ،ةاآلونة اليت جتتازها هذه الذات احليّ  ، يف كلّ مكان هي يف كلّ 
. واملوضوعات يف الذوات]تصبح راهنة[ ن ادات اليت ال تفعل سوى أن  ترتهّ األحداث أو الفر  ناقلة ثةحياة حماي

هو ما  سبحا من بعض، بل  ما لديها  فبة بعض  يقر  آونة، مهما كانت جدّ  نفسها ةفالنيّ ليس هلذه احلياة ال
نرى احلدث  الفارغ حيث ن االزم معظم ها  تقدّ ، لكنّ وال تتعاقب تربز فجأة  ال و  .آونة –أزمنة، ما بني  –بني 

-A. Lernet لينياهو  –لرنيت ل الروائيّ  األثر . إنّ والذي سبق حدوثه، يف مطلق وعي مباشر ،ااآليت  أيض  

Holenia  و األحداث . فالفرادات أبكاملها اع  بإمكانه أن يبتلع مجو "ما بني"  ،أزمنة –بني  مادث يف  احليضع
ا تتواصل  إنّ  .تنقسم بالطريقة ذاهتا ع والال تتجمّ  هالكنّ ، نة حلياة ما تتواجد مع عوارض احلياة املناسبةاملكوّ 

تستغين عن   فريدة أن كان حياةبإم ه يبدو أنّ  أنّ عن طريقة تواصل األفراد. حّت  اها بطريقة خمتلفة  متام  نفيما بي
، لكن ةفرديّ م وليس هل امجيع   الوالدة يحديثاألطفال تشابه ي . مثاال  دنار فمالزم آخر ي أو عن كلّ  ،ةفرديّ  كلّ 

 الوالدة يحديث األطفاليتّم اخرتاق . ةأحداث ليست مبثابة طباع ذاتيّ  ، حركة، تكشرية،ة، إنتاجيّ راداتف مهل
بقدر التعنّي  لّ كتفقد نكرات حياة ما   .وضروب الضعف غبطة عرب اآلالم حبياة حمايثة هي قدرة حمضة، وحّت 

                                                 
17 C. Dickens, L’Ami commun, I, ch. 3, Pléiade.  



ة تبقى الفرديّ  احلياة) .ف عناصر حقل جماوزؤلّ ت ،ما يعود بالضبط إىل  الشيء نفسه أوح حمايثة متأل مسطّ ما 
ة ، بل تعنّي حمايثاريي  مبأ ان  ال تعي ّ  دمغتكذلك ال   يمبا هالنكرة ف .ة(نات أمبرييّ غري منفصلة عن تعيّ  على العكس

ليس  "ما واحد "لا .للفريد اتعيّ ن  كون يالشخص من دون أن  تعنّي  الليس  ريكنتالو   جماوزة. تعنّي  ةأو قابليّ 
ر  مؤشّ  ادائم   هو ما دواح .يف حقل جماوزن تضمّ امل احملايث ه احملايثة، لكنّ حّت  نيتضمّ ملفارق الذي بإمكانه أن ا

 ّت ايثة، أو حح احملخارج مسطّ ع قيك مبفارق أن نتمسّ  ادائم   بإمكاننا. ما، حياة ما، فرادة ماحدث : كثرة
 ااملفارقة هي دائم  . 18حهلذا املسطّ  اصّ  ايث خ ار وعي حميف تيّ شأ وحسب تنمفارقة  كلّ   أنّ ينسبه إليه، يبقى 

 .ةمنتج حمايث

 دعوهنا م. رادات داث وف ، أحاتيّ فرتاضمن ا لةمشك ّ  فهي. ةفرتاضيّ ا [أشياء]سوى ما حياة  تتضّمنال 
. واقعه اخلاصّ  ذي يعطيهح الاملسطّ  ابع  تّ مما ينخرط يف سريورة ترّهن  بلما ينقصه الواقع،  اا ليس شيئ  افرتاضي  

 ذاتوموضوع ه يف ح احملايثة نفسن مسطّ ويرتهّ  .فان ما حيصلؤلّ مطلوب ويف معيش ييف  ن احلدث احملايثيرتهّ 
مثلما  ،حقل احملايثة هو نفسه افرتاضيّ  نها، فإنّ  عن ترهّ  إليهما. لكن، مهما كانت منفصلة قليال  ينسب 

ح مسطّ  ما أنّ ، كتهاافرتاضيّ  ح كلّ . تعطي األحداث أو الفرادات للمسطّ اتفرتاضيّ األحداث اليت متأله هي ا
 .ال ينقصه شيء (كرةن) ان  رتهّ م - ر بوصف ه ال احلدث املعتب .اا ممتلئ  ة واقع   احملايثة يعطي األحداث االفرتاضيّ 

ن يف رتهّ د جرح أو ييتجسّ  .حياة، فرادات ح حمايثة،الزماته: حقل جماوز، مسطّ مبأن نضعه يف صلة  يكفي
كان جرحي   .ايثة الذي يدخلنا يف حياةح احملحمض على مسطّ  يّ  فرتاضه  هو نفسه اأو يف معيش، لكنّ مطلوب 

حقل أو )وسط  يف اائم  ة هي دبوصفه افرتاضيّ  تهث عليا، بل حماي ة  ليس مفارقة اجلرح بوصفه راهنيّ  .19يوجد قبلي
يت لال املمكنة ا، واألشكة احلقل اجملاوزد حمايثة اليت حتدّ االفرتاضيّ  [األشياء]. هناك فرق كبري بني ح(مسطّ 

 .شيء ما مفارق إىلله حتوّ  ترهنها واليت

 

                                                 
 حّت هوسرل يعرتف به: 18

 ا. لك نّ ضرورة مفارق  ة، ويبقى فيه بال يف البداهة البدئيّ الوعي، حّت  كون العامل هو بالضرورة مفارق بالنسبة إىل  إنّ  
 . ذه احلياةهب مفارقة تنش أ يف حياة الوعي وحس ب، بوصفه ا مرتبطة   كلّ   ا بالنسبة إىل واقع ة أنّ  شيئ  هذا ال يغرّي 

 انظر، 
Méditation cartésienne (Ed. Vrin), p. 52.   
19  Cf. J. Bosquet, Les Capitales, Le Cercle du livre.  


