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 Jean-Philippe Cazier(1)ألاوديب املضاد 

كريمة عالق .د: ترجمة

 .جامعة عبد الحميد ابن باديس

، هي هخاج ؤبدار ؤوديب اإلاظادإن ؤظاظياث جدليل الفصام اإلاػشوطت في 

 يخظمً ؤوديب اإلاظادغلى خذة، إرا وان "يدلىصوواجاسري"كام بها ول مً 

سفظا للىظشيت ألاوديبيت، فئن هزا ال يخظمً الخخلي غً فشويذ، فلذ 

الخدليل الىفس ي، "يؤب"الخػاسض الزر وكؼ فيه "يكؼاسر ودلىصي"ياظخلفذ 

الزر اخترع فىشة فشيذة للعحروساث الىفعيت الالشػىسيت،وحر ؤنهما كاما 

بخلضيمها، وباألخص جلً اإلاخػللت باألوديب وؤسحػاها إلى ألاشياٌ ألاهثر 

ومؼ ؤنهما يعخػحران غبلشيت فشويذ غً فىشجه .طألت للفىش وللىحىد

لالشػىس، وغً إغادة حػشيفه للزاجيت وألافياس الجذيذة للفىش والحياة التي 

"يألاوديبي"مؼ فشويذ "يدولىصوواجاسري"ظمذ بها مؤلفه، فلم يدعاهل 

".ياإلاؤيذب"و

 الؼشح، ظىاء غلى معخىي الىلذ اليعلي ؤوديب اإلاظادفلذ ؤغاد 

.يؤو غلى معخىي الخػمم والخىظؼ في الىظشياث الفشويذيت

بمؤلف فشويذ ولىً بؼشيلت هلذيت، اهؼالكا "يواجاسري"يظهش حػلم 

"يالفشويذيت"يوحػشف .يمً الػالج الىفس ي اإلاؤظعاحي والفلعفت اإلااسهعيت

، يصبذ الششغ "ظييىلىحيت مػىإلاتومجشداجيت"بإنها جصىس مثالي، وؤنها 

وغلى هدى مؤهذ في هفغ .والىديجت مً ؤظاظياث جدىالث الىفغ والفشد

كذ ؤوص ى بالىظائل التي جدذد غالكاث الفشد باآلخش "الىكذ، فئن فشويذ 

يلىم دفػت واخذة بمهاحمت مياهت "ي، بما ؤهه "بػيذا غً الفشطياث اإلاثاليت

الفشد التي يػخبرها ؤظاظا الشػىسيت، ؤر هما لىؤنها في ألاصل مً اإلادذداث 

                                                             
1-Jean-Philippe Cazier: L'anti-Oedipe et alentours ; 

http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-philippe-cazier/060313/lanti-oedipe-et-alentours. 

http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-philippe-cazier
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-philippe-cazier
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-philippe-cazier


188 
 

الفشديت، ؤو هإنها مؼبىغت بشيل دائم غً ػشيم الػالكاث البىائيت 

 (2)".للمجمىغت ؤلاحخماغيت

خييئز وغً ػشيم اإلاخؼؼاث الخإويليت التي وطؼ فشويذ كىاغذها، 

يششح بيل بشاءة "يجذ هزا ألاخحر في الالشػىس الشيل اإلاشترن للزاجيت، و

، إرا وان "إهضالكا زابخا إلاخؼؽ يجػله دوما يخؼئ الحليلت ؤلاحخماغيت

فئن فىشة "ييإخزها إلى ػشق سبما جيىن ؤهثر جإهيذا مً وبرها، "يفشويذ 

الالشػىس الىفس ي جبلى هاكصت، رلً ؤهه غىذ حشىيل الالشػىس خعب 

ألاشياٌ الزاجيت الفشديت، هجذه يخؼىء خحن يفىش في الشػىس مىفصل غً 

.يالخمثالث الػاديت لألها الشػىسر ويدذد الششوغ الحليليت للزاجيت

بيىما حػخبر وحهت الىظش .يمىؼللا للفشدهت، وللمفشد"يواجاسري"ويؼىس 

فالذخىٌ إلى هفعيت الفشد جصبذ ممىىا غً :يهزه ؤظاظيت غىذ فشويذ

ومؼ رلً، فئن ؤظاظياث .يػشيم الػملياث اإلاػلذة واإلادذودة للخإويل

الخإويل الفشويذر جبذو حذ مجشدة ومثاليت، جظؼ الفشد وظؽ شبىت مجشدة 

والتي كام )فاإلاثاليت، والخجشيذ والجزغت الػاإلايت للفىش الفشويذر .يوغاإلايت

، كىػذ الىشف غً اإلاىطىع التي حػلخه (3)بىلذها ؤيظا في هخابه "يدلىصي"

يخظمً إرن جدذيذ الىظاػاث "يواجاسري"فالشهان الزر ػشخه .يهذفا لها

.ياليعبيت واإلايافئت للخفشداث الفػليت

إر ؤن :يويظً فشويذ ؤن الػشض حػبحر غً الخاسيخ الخاص بالفشد

ال يػبر مً خالٌ ألاغشاض ؤو الػالماث التي ييخجها -يؤر الفشد–هزا ألاخحر 

ففي هخاب ).يإال جاسيخه الخاص، وجصبذ للػالمت داللت شخصيت في ألاظاط

"Mille Plateauxومً خالٌ الىلذ ألالعني، جمذ إغادة حػشيف للػالمت"ي-

 بشيل مخمحز غً ألاشياٌ اإلاإلىفت للزاجيت signe-symptôme))غشض، 

                                                             
2- GUATTARI. Félix: 1974 ; Psychanalyse et transversalité ; Essais d'analyse 

institutionnelle. Éditions la découverte. p.93 
3 - Deleuze. Gilles: 1967 ;  Présentation de Sacher-Masoch: Le froid et le cruel, avec 
le texte intégral de la Vénus à la fourrure ; Les Editions de Minuit. p 48 
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ويبذو ؤن هزه الىظشيت جخدشس بصػىبت غً الشيل ؤلاغخيادر .ي(وللذاللت

.يللزاجيت اإلاغللت والتي هظً ؤن بئمياهىا حػليم دالالجىا الخاصت غليها

ليغ مهما حػشيف هزا الخاسيخ بالالشػىسر، معخخذمحن في رلً 

كىي وظحروساث ال شخصيت، إرا وان في هفغ الىكذ، هما يفػل فشويذ، 

فال يخخلف الالشػىس غً :يهلىم بخمثيلها خعب إخذازياث ألاها والشػىسي

ؤب، )فىفغ ؤلاخذازياث، وهفغ الػالكاث واإلاشحػياث .يالزاجيت الشػىسيت

هجذها جخالقى فيها جماما، ي(إلخ...ؤم، ػفل، غالكاث غائليت بىسحىاصيت 

وهىزا يظً فشويذ ؤن الفشدر ييىن خعب ألاػش .يوميشئت في غذاد ألاولىيت

.ياإلاػخادة لزاجيت إمبريليت خاصت حذا

وحعَحر الفشويذيت ؤيظا إهؼالكا مً مشحؼ ؤظؼىسر، جشحؼ إليه ول 

بهزه الؼشيلت غلى ألاكل، يداٌو ول مجخمؼ بذائي ؤن يفعش ول ما .ي"يفشدهت

يدذر بالشحىع إلى ؤظؼىسة مشهضيت، ختى وإن جؼلب منها ألامش جدىلها، مً 

ي(4)."يؤحل ؤن جخىفل بشيل حيذا بيافت الخؼاهشاث التي جيخظش الخإويل

وبهزا يفترض الخإويل خيايت مشهبت جىشف الصىس والشمىص، ييىن 

مىؼللها مً الزاجيت بالذسحت ألاولى، واهؼالكا منها جلشؤ ول خيايت خاصت 

خيث جصبذ غلى ألاكل معمىغت مً ؤن .يإلخ...ؤوديب، ؤلاخصاء، ألاب:يب

مً اإلادخىي العياس ي الضخم، ؤلاحخماعي والخاسيخي لهزيان ")يدلم فيها 

 ي(.5)،"، لم يدخفظ بإيت ولمت (يSchreiber)"يششيبر"

.يهىا ؤيظا جظل الفشدهت والزاجيت وهزا الفشد وخليلخه في مىجى

، بإن الحليلت -وعبت إلى هيجل–"يالهيجيليت الظاسيت "يوجفترض هزه 

الىفعيت جيىن كذ فىش فيها بشيل معخلل وكبل ؤن حػؼى ششوػها 

الحليليت الخاصت، ؤو اإلاػنى اإلافاسق الزر يلىم الفشد بخدييىه، وكبل ؤن 

يمحي الخإويل في الخدليل الىفس ي :ييصبذ الخإويل والفهم في جشجيب ؤلاغتراف

اإلاػنى اإلاعخدذر، ويفلذ الىاكؼ فشديخه، ويخخفي الفشدر داخل حعلعل 
                                                             

4 -Deleuze. Gilles et Guattari. Félix:1980 ;CAPITALISME ET SCHIZOPHRENIE.: 

Tome 2, Mille plateaux. Les Editions de Minuit. 
5-Deleuze. Gilles et Guattari. Félix: 1972 ; L’Anti-Œdipe: Capitalisme et 

Schizophrénie T.1Les Editions de Minuit: P67 

http://www.amazon.fr/CAPITALISME-SCHIZOPHRENIE-2-Mille-plateaux/dp/2707303070/ref=la_B000AQ3UM4_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1380914741&sr=1-1
http://www.amazon.fr/CAPITALISME-SCHIZOPHRENIE-2-Mille-plateaux/dp/2707303070/ref=la_B000AQ3UM4_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1380914741&sr=1-1
http://www.amazon.fr/CAPITALISME-SCHIZOPHRENIE-2-Mille-plateaux/dp/2707303070/ref=la_B000AQ3UM4_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1380914741&sr=1-1
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وحػخمذ مثل هزه .يمجشد يفخذ ويغلم بىفغ الؼشيلت ول خىاس مفشد

غلى مفترض البلاء لهىيت هزه الصىس والشمىص التي "ياإلاشحػيت اإلاخجاوعت "

حشمل خليلت زابخت، خليلت الزاجيتاإلاخمحزة غً ول خصىصيت جاسيخيت، 

دائما ي)إحخماغيت، راجيت، والتي جلدم هفغ ؤلاظخلشاس والهىيت ؤلاحخماغيت، 

هفغ ألاب، هفغ ألام، هفغ الػائلت الؼاهشة، واإلاإخىرة داخل هفغ 

.ي(الػالكاث

جشجبؽ فىشة اليعم في الزاث الىفعيت اإلاشجبؼت باليعم في الزاث 

ؤلاحخماغيت بالخجشيذ وباإلججاهاإلاػىلم للفىش الفشويذر، لخحجض داخل 

باليعبت ")جاسيخيت، -مثاليت جخعش الفشدر وجفصله غً الحليلت العىظيى

هيىن دوما ؤمام الىظائف ألابىيت ي(...)للمدللحن الىفعاهيحن الخلليذيحن 

كذ يبذو مً الحمم ؤن جخىشس ؤشياء ي(...)وألامىميت، دائما في هفغ اإلاثلث 

ال :يبذيهيت ههزه، ومؼ رلً، يجب دائما الخبليغ غً هزه الػمىمياث اإلافشػت

ويصبذ الفشد .ي(6)"يجىحذ هىان بييت غاإلايت للفىش ؤلاوعاوي ؤو لليبيذو

.يالحليلي مجشدا يدفض ألافياس ؤو الخمثالث الػاإلايت واإلاجشدة 

هثابذ لها، الخػبحر غً وعم "يؤلايذيىلىحيت الفشويذيت"يومؼ رلً، وطػذ 

إحخماعي، ظياس ي وجاسيخي خاص، والتي جلىم بئكشاسه وجإهيذه غلى ؤهه 

.يمخػزس ججاوصه

وخحن يلىم فشويذ بئدخاٌ ول مً الشمىص، الػالكاث وميخىلىحياث 

اإلاجخمؼ الشؤظمالي، طمً ششوغ الزاجيت، فئهه ال يبخػذ هىا غً 

:يفالفشويذيت حشاسن في إهخاج الزاجياث الشؤظماليت.يؤلاظخذخاٌ وإكشاسه

-فالشؤظماليت هإر مظهش إحخماعي وظياس ي، اإلاىخجت لليعم ؤلاكخصادر

.يالعياس ي، ولىً للزاجياث الخاصت ؤيظا 

فئن البييت ؤلاحخماغيت والعياظيت وؤلاكخصاديت، حشمل "يواجاسري"باليعبت ٌ

إهخاج الزاجياث اإلاشجبؼت بهزه البييت، هما ؤن جدليل الزاجياث ال يىفصل غً 

                                                             
6 - GUATTARI. Félix: 1977 ; La révolution moléculaire. Éditions recherches 
.EncresP.19 
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.يجلً اإلاخػللت بالششوغ الحليليت إلهخاحهم لعحروساجالزاجىيت اإلاشجبؼت دائما

فال يىفصل العياس ي غً الزاحي، وال يمىً للخدليل الىفس ي ؤو الػالج 

فالزاجياث الجذيذة جلىم .يالىفس ي ؤن يصبدا مىفصلحن غً العياس ي

بيىما )ومظاهش إحخماغيت وجاسيخيت ؤخشي .يبئكدام ظحروساجإخشي مً الزاجىيت

جفترض الهىيت الىفعيت التي إلخمعها فشويذ ديمىمت لألشياٌ 

ي(ؤلاحخماغيتالشؤظماليت 

فهى :ي ولم يخم الحىم غلى فشويذ، وىهه غامال ؤظاظيا غلى ألاكل

يظؼ ششوػا لال شػىس خليلي بػيذا غً مخؼؼاث الشػىس والخمثل، 

.يوالتي حعمذ بخدذيذ الزاجىيت هدشخيص هاجج غً غالكت مؼ الخاسج

ؤظاظا غً فشويذ، فىشجه غً الخدليل الىفس ي هخدليل "يواجاسري"ويدخفظ 

، واإلافشد، والخػشيف للزاجىيت الالشػىسيت، وجدذيذ (المشادف للفشد)للفشدهت 

، وفهم الزاجىيت هإزش هاجج غً غالكت مؼ شيئ (وحر ممثل)لالشػىس مىخج 

.يإلخ...آخش وحرها هي، غالكت باإلحخماعي، بالغشائض، وبالخاسيخ

هزه الخىحيهاث ليصل بها إلى إججاه يبذو في النهايت "يواجاسري"ويدبؼ 

فىشة بإن الزاجىيت :يؤهه يخخلف جماما غً رلً الزر وطػه فشويذ

الالشػىسيت جخظمً بإن الزاجىيت ظىاء جلً اإلايعىبت لعحروسة خليليت 

مخمحزة للشػىس والخمثل، ظحروسة الشػىسيت فشديت، فالزاجىيتاإلاىخجت دائما 

ال جىفصل غً الششوغ الحليليت إلهخاحها، فالزاجىيت ال جىحذ إال داخل 

يدذد بؼشيلت وحر مجشدة "يآلاخش"يغالكت مؼ شيئ آخش والتي جخظمً ؤن هزا 

ولىً بؼشيلت واضحت ي(إلخ....اإلاجخمؼ، الحظاسة، الحشب، ألاب)وواظػت 

ويػني .يومشجبؼت، باإلحخماعي، والعياس ي والليبيذر داخل ظحروسة للزاجيت

، وحريت ظياظيت، إحخماغيت، "إهفخاح غلى الغحريت ألاهثر اهخماال"يدائما 

.يإلخ...خيىاهيت، وىهيت

IIكشاءة "واجاسري"في ؤغماله الخاصت ؤو باالشتران مؼ  "يدولىصي"ويىحه –ي ،

ومؼ رلً، هثحرا ما هجذه وبؼشيلت مىشسة يعخخذم .يكاظيت وخادة لفشويذ

ففي ؤهبر حضء مً غمله، .يالىظشياث الفشويذيت بىفغ اللذس الزر يىلذها
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فىشه مؼ فىش فشويذ، ظىاء غلى اإلاعخىي الىظشر، ؤو لبػع "يدولىصي"يخخبر 

فاإلصشاس .ياإلاعائل التي جبذو ؤهه ليغ بئميانها اكخصاد الخؼىساث الفشويذيت

غلى الىلذ بيل ؤشياله اإلاخخلفت، وؤلاظخخذام ؤلايجابي للػذيذ مً هلاغ 

الخدليل الىفس ي، وبػع اإلاعائل اإلاشترهت، ول هزا يبذو ظاهشا بإن فشويذ 

.ييملً وظيؼا طشوسيا

فالىلذ اإلاىحه لفشويذ، يىشف إرن غً مىىغت والتي فيها يػني الليام 

يجب الشحىع ختى إلى اإلاعائل التي :ي"يالىظام"يإبػاد"ي، وب"الفصل "يب

يؼشخها مؤلف غبلشر، ختى هصل إلى ما لم يلله في ما يلىله، مً ؤحل 

 وان يذان به دائما، ختى وإن جؼلب ألامش ؤن هىللب ش يءالحصىٌ غلى 

ي.ي(7)".يطذه في هفغ الىكذ

و جبذو ؤن ؤهميت فشويذ جخػلم كبل ول شيئ بفىشجه غً الالشػىس 

ي]ال يصبذ اإلاػنى ")الىفس ي وغً جلً اإلاخػللت ؤيظا باإلاػنى هىديجت 

ولىىه :يخضاها إػالكا، وال مبذءا ؤو ؤصال، وال ختى نهايتي[باليعبتلفشويذ 

، فليغ اإلاػنى (8"مىخج، والزر يجب الىشف فيه غً كىاهحن ؤلاهخاج"يفػل"

مباششا، ؤو ججاوص يدخاج إلى هشف بىاظؼت فىش مىشط ي(un donné)مػؼى 

لػبت "يفهى هخاج يخظمً غمال يفشض الشػىسا فىشيا، :يمً ؤحل ؤلاغتراف به

 وجصبذ كؼػيت فىشة ؤن الفىش له ششػه (.9)".يلللىي اإلاخممت في الىفغ 

طمً ميياهحزماجيخػزسجبعيؼها إلى الشػىس، مششوا في رلً شيئا آخش وحر 

الفىش، بما ؤهه مؼ فشويذ، فئن فىشة الالشػىس حعمذ بفصل الفىش والحياة 

.يبؼشيلت حذيذة

هيف –ي، جخػلم بخيىن الفىش "دولىصي"وهىان معإلت ؤظاظيت غىذ 

.ييمىً للخفىحر ؤن ييخج داخل الفىش؟

                                                             
7- Deleuze. Gilles:1953-1974 ; L'île déserte et autres textes. Les Editions de 

Minuitp.192 
8 - Deleuze. Gilles:1953-1974 ; L'île déserte et autres textes. Les Editions de Minuit 

p.189 
9 - Freud. Sigmund: 1916 ; Introduction à la psychanalyse. Éditions Payot, Petite 

bibliothèque Payot. p.72 
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 (.10)وجخظمً ؤلاحابت اإلاػؼاة، غالكاث مفشدة بحن الفىش، الالشػىس والخاسج 

ييىن كذ اهدشف غىذ فشويذ جىصيػا معخدذزا لهزه "يدولىصي"يوحرؤن 

الػالكاث، وجصىس ؤولي للفىش، يظؼ الفىش في غالكت مؼ الالشػىس الىفس ي 

.ي(الجزواث، الغشائض، الجعذ، الحياة)وشيئا آخش وحر الفىش 

هزه هي راث الػالكاث جماما هما جم بىائها مً كبل فشويذ، والتي جم 

.يجصفدها واخخباسها، زم هلذها

 في بػع الترحماث L’anti-œdipeوحذها اظخخذاماث مخػذدة لترحمت *ي

"يألاوديب اإلاظاد "و"يألاوديب-يوطذ"يؤوديب-لال"يؤوديب -طذ:ي"الػشبيت منها

 .وكذ فظلىا ؤلاظخخذام ألاخحر ألهه ؤكشب في الترحمت الػشبيت مً العابلحن

ي

ي

ي

ي

ي

ي
 

                                                             
10 - Deleuze. Gilles:1968 ; Différence et Répétition. PUF ; P.181 


