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وتقوية �شكله ،امل�صمم كمركب من العالقات ،وهذا
يعني احلفاظ على الن�سبة نف�سها� ،شجع دولوز يف
�أعماله املت�أخرة ،مبا يف ذلك كتابه «�أل��ف ه�ضبة»،
ال � ��ذي ح � ��اول ف �ي��ه ت �غ �ي�ير ال� �ع�ل�اق ��ات ال�ت�ك��وي�ن�ي��ة
ل�ل�ج���س��م ،مب�ع�ن��ى �آخ � ��ر ،حت��دي��د ت �غ �ي�يرات ال�شكل
ال�ت��ي حت��دث م��ن خ�لال ال�ت�ج��ري��ب ال��ذات��ي .بينما
بني با�سكال �سيفرياك االختالفات احلا�صلة بني
مفاهيم �سبينوزا ودولوز ولكن �أي�ضا و�ضح التقارب
الوثيق بني مفهوم اجل�سم دون �أع�ضاء الدولوزي
و «وال �� �ص�يرورة الن�شطة» ل��دى �سبينوزا .يف�صل
دول� ��وز اجل���س��م ال�ب�ي��ول��وج��ي ع��ن اجل���س��م كمركب
عاطفي ويفكر يف �أخ�ل�اق م��ن ال�ت��دم�ير والتحول
ال��دائ��م للج�سم ال�ع��اط�ف��ي ،ال�ت��ي ال ت�ت�رك �سليما
غري اجل�سم البيولوجي :وهذا هو املثل الأعلى للـ
(CsOي�سمي دولوز هذه الآالت الراغبة بالأج�ساد
ال�ل�ا�أع� ��� �ض ��اء  -Les CSO-وه � ��ذه الأج �� �س ��اد
هي الرغبة ،نرغب فيها وب�ه��ا(� )..إن اجل�سد بال
�أع�ضاء ي�شكل حقل املحايثة للرغبة(…) فهناك
الرغبة حيثما هناك اجل�سد ب�لا �أع���ض��اء( )..وال
يتعلق الأم ��ر مب���س��أل��ة �إي��دي��ول��وج�ي��ة ول�ك��ن مب��ادة
خال�صة ،بظاهرة ملادة طبيعية ،بيولوجية ،نف�سية
اجتماعية �أو كونية) اجل�سم بال �أع�ضاء� .إن القرابة
مع ال�صريورة الن�شطة تكمن يف حماولة التدمري
للمنظمات ال�ع��اط�ف�ي��ة امل�ستقطبة ال�ت��ي حت��د من
ق��درت�ن��ا ع�ل��ى ال�ت��أث��ر ب�ع��دد واف ��ر م��ن ال�ت���ص��رف��ات.
�إن ظهور  CsOهو �إع��ادة اكت�شاف �أج�سامنا من
خ�لال التجريب ال��ذات��ي ،والتغيريات امل�ستمرة يف
ج�سمنا ال�ع��اط�ف��ي ل�ك��ن ��س�ب�ي�ن��وزا ال ي��ذه��ب بعيدا
ويتجلى ذل��ك م��ن خ�لال مثال لل�شاعر الإ�سباين
الذي ين�سى خرافاته اخلا�صة ،مربزا �أن التدمري
�أو التحول ج��ذري يف اجل�سم العاطفي وه��و �شكل
من �أ�شكال املوت ،وهذا االنحدار ال ميكن �أن يكون
مرغوبا فيه من الناحية الأخالقية.
وتدريجيا ن�صل �أخ�يرا �إىل درا�ستني ان�سلختا عن
اهتمامات الدار�سني ال�سابقني �إذ اهتمتا باملفاهيم
الأقل مركزية يف فل�سفة �سبينوزا ودول��وز ،لكنهما
انفتحتا كثريا على البعد ال�سيا�سي .و�إذا نظرنا
�إىل م�ساهمة �آن �سوفنيارغ ن�ستك�شف نتائج املحايثة
لأج��ل فل�سفة للفن ،والتفكري يف العالمات ال �أن
تكون ت�أويال و�إمن��ا كخربات :العالمة هي م�ؤثر.
ومب ��ا �أن �ه��ا م ��ؤث��ر  ،ف��ال�ع�لام��ة ت�غ�ير ق��درت �ن��ا على
الت�أثري والت�أثر مبا «يعر�ض من تقارير الذاتية
احل�ق�ي�ق�ي��ة» (� ��ص  ،)171وه ��ذا ي�ع�ن��ي� ،أن الك�شف
ع��ن بع�ض تقارير الت�صنع ب�ين ال�شيء وج�سمنا،
والذي كان من قبل غري مرئي (ولكن كان حقيقة
فعلية) .ومن هنا �شرح دولوز �أن الفن الذي يعرف
ب ��أن��ه �شبكة م��ن ال �ع�لام��ات ،ف ��إن��ه يف ال��واق��ع م��ادة
�إكلينيكية ،تت�شكل م��ن «�أع ��را� ��ض» ع��ن ال�ع�لاق��ات
العاطفية ولكنها �أي�ضا نقد ،وهذا يعني �أنه «تف�سري
لآليات االنقياد» لأنها «ت�سمح لنا �أن ن�شعر ،ونفكر

ون�ضحك م��ن امل�ع��اي�ير امل�ع�ق��دة ال�ت��ي جتعلنا غري
مو�ضوعيني « (�ص. )171 .
ب�ي�ن�م��ا ي �ت �� �س��اءل ال �ب ��اح ��ث ل� � ��وران ب� ��وف  :مل � ��اذا مل
ي�ستخدم دولوز �سبينوزا للتفكري يف «بنية الآخر»،
�أي الآخ ��ر ال ��ذي ي��ؤث��ر فينا وي�ح��ددن��ا .وذل ��ك من
خالل اال�شتغال على ق�صة «�آدم» التوراتية .يحدد
دولوز لدى �سبينوزا ثالث طرق لبنية الأخر التي
حتددنا من خالل حماكاة امل�ؤثرات التي حتتاج اىل
ق��وة ملقاومة الهيمنة واخل�ضوع و�أخ�ي�را ،حماولة
للتمايز عن الآخر ،التي تعترب �شرطا حالة لتميز
الفرد ومظهرا لفرادة الذات .وبهذا يتبني �أنه على
الرغم من براعة قراءة دولوز ل�سبينوزا �إال �أنه ال
ي�ستغل بالكامل الرثاء املفاهيمي لل�سبينوزية ،هذا
الرثاء الذي �أ�صبح اليوم يف املتناول بف�ضل حيوية
الدرا�سات ال�سبينوزية املعا�صرة.
ي�ع�ت�بر ال �ك �ت��اب ال� ��ذي ت �ن��اول �ن��اه ب��امل��راج �ع��ة ب��واب��ة
مثالية للدخول �إىل فكر دولوز ملن يعرف بالفعل
�سبينوزا �أو ال��دخ��ول �إىل فكر �سبينوزا ملن يعرف
بالفعل دول��وز .ومما ال �شك فيه �أن ال�سبينوزيني
�أو ال ��دول ��وزي�ي�ن ��س�ي�ح�ت�ف��ون ب��امل�ج�م��وع��ة ال�ك�ب�يرة
وامل�ت�ن��وع��ة م��ن ن �ق��اط امل��واج �ه��ة ،وال�ت�ق��اط��ع ال�ت��ي
ا�شتغل عليها الباحثون ال�ق��ادم��ون م��ن الفل�سفة
ال �ك�لا� �س �ي �ك �ي��ة �أو ال �ف �ل �� �س �ف��ة احل ��دي �ث ��ة ل �ي �ع �ق��دوا
ل�ق��اء م�شرتكا فل�سفيا و ت��اري�خ�ي��ا ب�ين فل�سفتني
متقاربتني ومتعاك�ستني ومنتجتني لأهم املفاهيم
الفل�سفية .و�أخريا ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن هناك
بع�ض امل�ساهمات التي �سعت �إىل تف�سري التناق�ض
امل�ت��واج��د يف �سبينوزية دول ��وز ،م��ن خ�لال درا��س��ة
احللقات ال�صوتية ملحا�ضرات دولوز عن �سبينوزا.
ول�ل�ت��ذك�ير ،ف��إن�ه��ا غ�ير م�ن���ش��ورة ول�ك�ن�ه��ا متوفرة
ع�ل��ى ال �ي��وت��وب .ه ��ذه امل �ق��ارب��ات الأخ �ي��رة تخل�ص
�إىل اكت�شاف متا�سك عجيب يف امل�شروع الفل�سفي
لدولوز رغم تنوعه و�شذريته .وهذا ما يجعل من

الكتاب باقة معرفية عميقة من الأفكار الفل�سفية
ع��ن ت��اري��خ الفل�سفة ،ال�ت��ي ت�سمح بقيا�س �أهمية
دول��وز يف الدرا�سات ال�سبينوزية ويف احلني نف�سه
ت�سمح بك�سر قد�سيته �أو مبعنى �آخر حماولة القيام
بخطوة �أوىل �ضرورية نحو انتقاد مثمر لفل�سفة
دولوز وجتاوزها بنجاح.
�إن معظم الدرا�سات عن جيل دولوز� ،أحالت ب�شكل
مبا�شر �إىل ما و�ضعه من مفاهيم خمتلفة جعلته
ي�ت�ج��اوز الفل�سفة و«م�ع��رف��ة امل �ب��ادئ الأوىل»� ،إىل
�إب� ��داع ج �ه��از م�ف��اه�ي�م��ي ،غ�ير م���س�ب��وق ،وب��ال�ت��ايل
و� �ض ��ع ح ��د ن �ه��ائ��ي ل �ل �ت �ع��ري��ف الأر�� �س� �ط ��ي ،وب �ه��ذا
ر� �س ��م �� �ص ��ورة م �ث�ي�رة ع ��ن ف �ي �ل �� �س��وف االخ� �ت�ل�اف.
ه��ذا االخ�ت�لاف ال��ذي انعك�س على فكره وحياته.
يعترب دولوز الفل�سفة �إبداعا متوا�صال للمفاهيم
وح��رك��ة �إي�ج��اب�ي��ة تهتم مب��ا ي��رغ�ب��ه الإن �� �س��ان ،وال
حتاول حماربة ما يرف�ضه .وقد �أحالت الدرا�سات
�أي�ضا على منجز دول��وز الذي مل يتناول �سبينوزا
ب ��ال �ق ��راءة وال�ت�ح�ل�ي��ل ن��ذك��ر م�ن�ه��ا :ك�ت��اب»ن�ي�ت���ش��ه
وال�ف�ل���س�ف��ة» ( ،)1962و»ف�ل���س�ف��ة ك��ان��ط ال�ن�ق��دي��ة»
( ،)1963و»الربغو�سنية» ( ،)1966و»االخ�ت�لاف
واملعاودة» ( ،)1968و»منطق املعنى» ( ،)1963و�ألف
م��ع فليك�س غ�ت��اري ك�ت��اب «م��ا الفل�سفة» ()1991
وغريها.
يف اخلتم ،ميكن القول �أن كتاب دول��وز و�سبينوزا
ج�سد بعمق فكر دولوز الذي �سعى طوال م�شواره
ال�ف�ل���س�ف��ي جل �ع��ل ال �ع��امل ف ��ري ��دا م ��ن م���س�ت��وي��ات
الإدراك والإح �� �س��ا���س .وك ��ان دائ �م��ا بالن�سبة �إل�ي��ه
جت�سيدا لرغبة ملحة ت�ه��دف �إىل التخل�ص من
املعايري وال�ه��وي��ات القائمة م�سبقا ،بغية تكثيف
ال��وج��ود .دول ��وز ،م ��ؤرخ �أ�صيل للفل�سفة ،ومفجر
ل�ل�ف�ك��ر امل �ع��ا� �ص��ر ،مل ي �ت��وق��ف ع ��ن ات �ب ��اع م �� �س��ارات
ل�لان�ف�لات ع��ن الفل�سفة الكال�سيكية واملعا�صرة
�ضاربا عر�ض احلائط بقيود التفكري الأر�سطي.
ورغم تعدد اهتماماته ،ف�إن الفل�سفة تبقى احلقل
النوعي بامتياز ح�سب دولوز ،باعتباره «:الن�شاط
الذي يخلق املفاهيم» التي تتوخى معانقة الواقع
يف تعدديته ،لر�صده يف �سياقه وا�ستنباط العنا�صر
الغري متجان�سة ،التي تفتح ممكنات نحو مغامرات
فكرية النهائية.
---------------------- الكتاب� :سبينوزا ودولوز :قراءات متقاطعة. امل��ؤل��ف :م��ؤل��ف جماعي حت��ت �إ� �ش��راف :با�سكال�سيفرياك و �أن �سوفنيارغ.
 ال�ن��ا��ش��ر :م�ن���ش��ورات امل��در��س��ة العليا ل�ل�أ��س��ات��ذة،ليون ،فرن�سا� .سل�سلة «ملتقى الطرق».2016 ،
اللغة :الفرن�سية.
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سبينوزا ودولوز :قراءات متقاطعة
لباسكال سيفيراك وأن سوفنيارغ

سعيد بوكرامي *
عندما ندرك �أن كتاب « �سبينوزا «دولوز قراءات متقاطعة» الذي �أ�شرف عليه الباحثان -با�سكال �سيفرياك و�أن �سوفنيارغ-هو �أول م�ؤلف باللغة الفرن�سية يخ�ص�ص
للعالقة بني �سبينوزا (  ) 1677 -1632ودولوز(  ) 1995 -1925يبدو الأمر غريبا ،لأن ال�شائع واملتعارف عليه �أن دولوز كان قريبا جدا من الفل�سفة ال�سبينوزية.
والأكرث ا�ستلهاما لفل�سفتها وتعليقا عليها .لكن ال م�ؤلف حاول ت�سليط ال�ضوء على هذا اللقاء احلا�سم بني فيل�سوفني عظيمني .حدث هذا اللقاء ،لأن قراءة �سبينوزا
تغريت متاما مع فل�سفة دولوز وما عادت قراءة �سبينوزا تتم بالطريقة نف�سها .ويعترب �سينوزا من بني �أكرب �أ�ساتذة دولوز ،و�أكرثهم �أهمية ،وبالتايل �سنجد حتما
�سبينوزا متغلغال يف فل�سفة دولوز ويقودها نحو فل�سفة جديدة ،و�أقرب مثال لهذا اللقاء ،جنده يف فل�سفة الرغبة عند املفكر الهولندي ،كم�صدر �أ�سا�سي لفل�سفته.
وبناء على هذا ،حاول دولوز البحث يف الرغبة عن قوتها الإبداعية ،لأنها ال حتيل على اندفاعات غريزية �أو تطلعات فردية ،وال تتعقب امللذات عبثا .لأن
الرغبة ،التي هي يف الآن ذاته ،ميتافيزيقية وجماعية ،تعني هذا امل�سار ،الذي تتجاوز عربه الذات نف�سها ،وتتمو�ضع وفق تدفقات �أخرى للكثافة ،ثم جتد نف�سها
م�أخوذة �ضمن جتريب ممكنات جديدة للتفكري والتجريب واحلياة.
يقرتح هذا الكتاب اجلماعي �سل�سلة من الدرا�سات
التي تبحث يف تنوع العالقة بني �سبينوزا ودولوز.
كما تبحث جميعها ع��ن ت��أث�ير �سبينوزا يف امل�سار
ال �ف �ك��ري ل ��دول ��وز وح� ��ول ط��ري �ق��ة ه ��ذا االخ �ي�ر يف
قراءة �سبينوزا ،ومن خالل درا�سة االختالفات بني
هذين الفيل�سوفني ،وحماولة �أي�ضا اكت�شاف ما مل
يتم ا�ستغالله من طرف دولوز لدى �سبينوزا.
ت��دور �أغلب التحليالت حول �إ�شكالية �أث�يرة لدى
دول ��وز وه��ي حم��اول��ة جت ��اوز م�ف�ه��وم ال�ن�م��وذج من
طرف فل�سفة املحايثة ( immanenceيعرفه
دولوز بـ»كل غري حمدود يجمع املفاهيم الفل�سفية
كلها يف م�ستوى واح ��د») ،الأم ��ر ال ��ذي ي ��ؤدي �إىل
مفهوم «اجل�سم بال �أع�ضاء» (ا�ستوحى دولوز هذا
امل�ف�ه��وم م��ن �شعر الفرن�سي �أن �ط��وان �أرط� ��و) .كما
تنفتح العديد من امل�ساهمات على بع�ض املو�ضوعات
وامل�ف��اه�ي��م اجل��ان�ب�ي��ة م�ث��ل ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،وت��اري��خ
الفل�سفة وم�ن��اه�ج�ه��ا ،وح ��ول «الأن� ��ا» وال���ص�يرورة
احل�ي��وي��ة ،وال�غ�يري��ة ،وال�ف��ن .ق��ام بتحرير الكتاب
جم�م��وع��ة م��ن املتخ�ص�صني ال �ب��ارزي��ن يف فل�سفة
��س�ب�ي�ن��وزا �أو ف�ل���س�ف��ات ال�ع���ص��ر ال�ك�لا��س�ي�ك��ي وه��م:
(� �س ��اف�ي�ري ��و �أن� ��� �س �ل�ادي  ،ل� � ��وران ب � ��وف� � ،ش��ان �ت��ال
جاكيه ،كيم �سانغ اوجن فان كينغ  ،ت�شارلز رامون
وبا�سكال �سيفرياك واري�ي��ل �سوهامي)،بالإ�ضافة
�إىل متخ�ص�صني اث�ن�ين يف فل�سفة « دول ��وز « هما
(فان�سون جاك و�آن �سوفانيارغ).
يعترب دول ��وز �أح ��د ال�ك�ت��اب الأوائ� ��ل ال��ذي��ن �أح�ي��وا
ال��درا��س��ات ال�سبينوزية يف فرن�سا منذ ع��ام .1960
ول ��ذل ��ك ي �ح �ت��ل م �ك��ان��ة م��رك��زي��ة يف ال���س�ب�ي�ن��وزي��ة
ال �ف��رن �� �س �ي��ة وب ��ال �ت ��ايل م ��ار� ��س ن� �ف ��وذا ع �ل��ى جميع
امل�ف���س��ري��ن ال��ذي��ن ج� ��اءوا ب�ع��د ذل ��ك .ي �ق��ول اري�ي��ل



�سوهامي « :يتمتع دولوز بنوع من احل�صانة امللكية
والع�صمة البابوية ،وبف�ضل هذا ال ميكنني الدنو
منه �إال بعمل طويل وم�ضن «(�ص .)72 .الكتاب �إذن
فر�صة للم�ؤلفني لت�سوية ح�ساباتهم مع قد�سية
دول ��وز ،مب��ا يف ذل��ك البحث ع��ن م���ص��ادر مناهجه
يف ال �ق ��راءة وامل �ق��ارب��ة مل�ف��اه�ي��م ��س�ب�ي�ن��وزا .ويف ه��ذا
ال�سياق ي�شري ارييل �سوهامي كيف �أن دولوز يلحم
بع�ض «اقتبا�سات» �سبينوزا ث��م يعلق عليها فيما
بعد بهدف البناء الفوري واملنا�سب ملفهوم جديد.
وه ��ذا الإج� ��راء ي�سمح با�ستغالل ت��اري��خ الفل�سفة
على �أنها حرب بني خمتلف «العائالت» الفل�سفية،
واال�ستفادة من الطاقة من مقامها اجل��ديل� .أما
ت�شارلز رام��ون فيبني �أن با�ستخدام دول��وز املتكرر
لل�صيغ الزجرية واملنعية( التي هي مو�ضوع درا�سة
منهجية ،م�ف�ي��دة ج ��دا ل�ل��ذي��ن ي�شتغلون عليها)،
والتي متار�س «ن�شاطا وقائيا» (�ص  )109من طرف
القارئ �ضد التف�سريات التي قد تقوده �إىل اجلانب
اخلاطئ من تاريخ الفل�سفة .احل��ال �أننا بعيدون
عن �أي نوع من اخليانة ،وح�سب �شانتال جاكيه ف�إن
حرية ال�سبينوزية لدى دولوز هي نتيجة االنتظام
ال�ك�ب�ير ال ��ذي تخت�ص ب��ه ك�ت��اب��ات ��س�ب�ي�ن��وزا ،التي
ت�شتغل كرياح ،وع�صف يهب على القارئ املتخ�ص�ص
�أو غريه  -موجها �إياه �أيان ال يرغب� ،أو هي �شبيهة
بـ»مكن�سة ال�ساحرة» التي ميتطيها القارئ بذهول
وحتمله �أيان ال ي�شاء�( .ص .)85
ي �ظ �ه��ر دول � ��وز ق� ��وة وم ��رون ��ة يف ام� �ت�ل�اك فل�سفة
�سبينوزا التي مهدت ل��ه الطريق ل�صياغة �أدوات
منهجية للإجابة على ق�ضايا مركزية يف منعطفه
الفكري .و�أث�ن��اء حماولته جت��اوز مفاهيم ال�شكل
والتمثل املرتبطني بالتمييز بني القوة والفعل التي

ي�ستدعيهما دولوز من خالل فل�سفة �سبينوزا� .إن
احلفر يف هذه الإ�شكالية ي�صنع فرادة قراءة دولوز
كما ي�شري �إىل ذلك فان�سان جاك ويتجلى ذلك يف
�أن دول��وز يبحث عن امل�ؤثرات واملفاهيم الهام�شية
يف الفل�سفة عامة وفل�سفة �سبينوزا خا�صة .وهكذا
يعيد دولوز قراءة مفهوم الفرد لي�س كمظهر ولكن
ك�م��رك��ب م ��ن ال �ع�ل�اق ��ات .مي�ك��ن ر� �ص��د ال�ف��ردان�ي��ة
يف ت �ف ��اوت ق� ��درة اجل �� �س��م ع �ل��ى ال �ت ��أث�ير وال �ت ��أث��ر،
والتغريات يف قوة هذا الفرد .مل يعد الفرد يح�صر
يف �شكله مبعنى الفئة التي ي�صنف �ضمنها ،ولكنه
ك�ن��ه مي�ي��ز ع��ن غ�ي�ره م��ن الأف� ��راد وف�ق��ا للطريقة
والدرجة التي تالحظ من ت�أثره وت�أثريه.
�أم ��ا درا� �س ��ة �أن�ط��ون�ي��و ن�ي�غ��ري ف�ت�ب�ين ك�ي��ف �شكلت
ف�ل���س�ف��ة � �س �ب �ي �ن��وزا ك ��اي ��رو� ��س ح�ق�ي�ق��ي يف ال�ت�ف�ك�ير
الدولوزي:
للخروج يف الوقت املنا�سب من البنيوية ،وانغالقها
�أمام ال�صريورة ،كي تنفتح على فل�سفة التعبري عن
ال��ذات ،وعلى الفكر اجلمعي املبني على امل�شرتك
خللق دينامية دميقراطية «املطلقة على االطالق»،
املرمي
ح�سب تعبري �سبينوزا« .هنا� :أ�صاب ال�سهم
ّ
من طرف �سبينوزا �إىل دولوز .عندما يحدث لقاء
م��ن ه��ذا ال �ن��وع ،ي�صبح ه��ذا ال�ك��اي��رو���س ا��س��م قدر
م�شرتك ،فتت�ضاعف �إمكانية الوجود»� (.ص )45
ثم ن�صل �إىل م�ساهمتي كيم �سانغ اوجن فان كونغ
و�سافرييو �أن�سالدي اللذين يربزان كيف �أن دولوز
غ�ي�ر دف ��ة ت �ف �ك�يره ن �ح��و «�أخ�ل�اق� �ي ��ات االخ �ت�ل�اف»
(���ص  ،)56وال �ت �ح��والت ،مبتعدا ع� ّم��ا ك�شفت عنه
اليوم الدرا�سات ال�سبينوزية حول ما يطلق عليه
«�أخ�لاق �ي��ات ال�ن���س�ب��ة» (� ��ص .)57 .يف ح�ين يعتمد
��س�ب�ي�ن��وزا يف م���ش��روع��ه الأخ�ل�اق ��ي ع�ل��ى املحفاظة

