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ز('اوسيميالكر 'زثنليعات على مقلوة )فيلسلف بال ذخيرة :ز دولوز

ز ، ثلنس بصفاقس،املعهد اوعالي ولفنلن ، محمد بن حمل ه/أ

جيل ".ز منهج يبرو الاشكاالت ديلود اوفلارق دينتج اوزماننحن بحاجة إلى"

 دولو 

ئهجاػ الكلؿكت الضولىػٍت اإلاغيؼي بالهضعة غلى ' بُاع ًلؼوقؿٍي'عبِ :ثلطئة (1

ؿها يمً مهغعاث  ئصعاج اإلاؿاةل التي ُصعج غلى اغخباعها مما ال ًمًٌ جضَع

ًان صولىػ ٌؿخكُض في طلَ مً ئهجاػ هُدكه في . ومؿاةل الضعؽ الجامعي خها، 

ًان ًيخظم في غالنت جهاصي مؼ ججغبخه ولًٌ امخُاػ صولىػ ًخمشل في . هظا الباب و

ما ال ًهبل الخدُى 'أهه لم ًًٌ ًهبل بمؿاصعة اإلاإؾؿت الجامػُت لُكخدها غلى 

بل خهو ئهجاػه مً زالُ مماعؾخه لضوعه يباخث حامعي ' ئلى ماصة حػلُمُت

 هٌظا، جدغى صولىػ مً صازل .وبضون أن ٌؿاصع الجامػت يما قػل هُدكه

سُت اإلالتزمت بمهىلت اإلااهُت  اإلاإؾؿت الجامػُت لُدخج يض ؾُىة اإلاهاعباث الخاٍع

ولهظا قهض غّبر غً . واإلاىظكت للكاغلُت الهغاةُت بؿغى البرهىت غلى زباث اإلااهُاث

ش، الصخص ي أو "اهؼغاحه مً وانػت  أهىا هكٌغ أيثر مما ًيبػي بمكغصاث الخاٍع

ئجها : الهحروعاث، هي مؿألت حؿغاقُت"والخاُ، ًجؼم صولىػ، أّن ." الكامل

ئمغأة ال جسخلِ باليؿاء، –زمت نحروعة . جىحهاث، وحهاث، مضازل ومساعج

سهً قُلؿىف ال ش يء ًجمػها -وزمت نحروعة. بماييهً أو مؿخهبلهً، مً جاٍع

ش الكلؿكت غً جهيُكهم ش الكلؿكت، وهي جمغ باألخغي بمً ٌعجؼ جاٍع  1." بخاٍع

ش الكلؿكت غً جهيُل الهحروعة؟   ولًٌ إلااطا ٌعجؼ جاٍع

هظا الؿإاُ اإلاغيؼي ًمًٌ ان ًمشل زحر مضزل لكهم قلؿكت صولىػ غمىما وطلَ 

نبل الخىقغ غلى غىانغ قهم ألاؾباب التي حػلذ صولىػ ٌػّغف هكؿه باهه 

. 'قُلؿىف بال طزحرة'

 

من هامش املاهيات إلى خرائط الحدث :ز'اوسيميالكر' (2

لٍي ًغقؼ صولىػ الخدضي اإلاخمشل في جدهُو اهكخاح الضعؽ الكلؿكي غلى مؿاةل 

ؿه ناع ئلى ويؼ ماصة  ش الكلؿكت'ًاهذ جهّىل في غضاص ما ال ًمًٌ جضَع ' جاٍع
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ًان غلى الضوام، . مىيؼ مؿاءلت واؾخكهام وغلى عأًه قان الخسهو اإلاظًىع 

ي يمً مجاُ الكلؿكت، بل ويمً مجاُ الكٌغ غمىما" . ًًُلؼ بضوع الكَغ

يُل : ونض اعجبِ هظا الازخهام بمهمت نمػُت ٌػّبر غنها الؿإاُ ؤلاهٍاعي الخالي

ىن،  ت نبل أن جٍىن نض نغأث أقاَل ًمٌىَ أن جضعي الخىقغ غلى الٌكاءة الكٌٍغ

ًاهِ وهُضنغ، ئياقت ئلى ما يخبه قالن أو قالن غً أخضهم؟ مكاص  صًٍاعث، 

ج أزهاةُحن في  ش الكلؿكت نامذ بضوع مضعؾت نمػُت جهىم بخسٍغ الهُى أن جاٍع

في أن ججػل مً هم زاعج الازخهام ًهبلىن - في مىاػاة طلَ-الكٌغ، وجىجح 

هٌظا حكٍلذ هُئت . بهظا الاخخٍاع اإلاػغفي ولًٌ مً مىُلو الاؾتهاهت بمًامُىه

ت اؾمها  سُا صوع اإلااوؼ للىاؽ مً الخكٌحر' الكلؿكت'قٌٍغ  إلااطا 2." وماعؾذ جاٍع

ئطن  انترهذ وكأة الكلؿكت بهظا الدجب إلاؿاةل اغُخبرث ؾحر نابلت للخضَعـ؟ 

للجىاب غً هظا الؿإاُ ال بض مً الخظيحر أّن الكلؿكت هي وكاٍ يخابي في 

ومػلىم أّن الٌخابي ال ٌؿخىفي مهاًِؿه ئال غىضما . وكأجه يما في جىنه لاليخماُ

بػا ال مجاُ لألمل في الهضعة غلى . ًهل ئلى ئنكاُ اإلاؿألت التي ٌػالجها َو

بػا ال  الانكاُ بضون الىجاح في اؾدبضاُ اؾخاَُها الخػبحر باؾخاَُها الضنت؛ َو

صنت بضون نىعٍت وبضون الالتزام بالبػض التريُبي للمؿاةل، وبالخالي ال صنت بضون 

ل الىناتؼ الُانُت والػاةمت  قهل الػىانغ بػًها غً بػٌ وبضون جدٍى

. والؿاةدت ئلى غالماث نابلت للىؾم وللخػُحن الظي ال ًسُئه ال الكٌغ وال الػحن

ىن بظلَ اإلاىؼ الظي  ًاصًمُت أقاَل ولىظيغ، في هظا الؿُام، يُل اقتهغ أمغ أ

ًاصمُخه بكٍغ الخىقغ غلى نكت الهىضس ي . أغلىه غلى مضزلها قهى ًغبِ صزُى أ

ؼ الػالماث وغلى اؾدُػاب مىُو ألاغضاص  مىػها غلى مً ال نضعة له غلى جَُى ٍو

ايُت قػال، قان مجغص جغيحز اهخمامىا غلى الػالماث وما و. ونىعٍت الٍاةىاث الٍغ

 laله نلت بها ؾُإصي بىا ئلى الاهدباه ئلى اؾدىاصها الخخمي ئلى قاغلُت الىهل 

transposition . واإلاظًىعة ئهما جبلـ هضقها اإلاخمشل في الػبىع مً سجّل ألاقُاء

les choses   ئلى سجّل ألاؾغاى les objets ل قػل  غىضما جىجح في جدٍى

ًاة قًمً الاوػٍاؽ جٍىن الػالنت باألقُاء غُنها مباقغة . الاوػٍاؽ ئلى مدا

وبالخالي جىػضم الخاحت للػالماث، في خحن ًهىم الىهل باؾدبػاص ألاقُاء غُنها لٍي 

ًدّىعها غلى هدى ًجػلها جخُابو مؼ الػالناث الؿغيُت، وهى ما ال ًمًٌ خضوزه 

.  بضون اللجىء ئلى الػالماث
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ـ  في اإلاهابل، ًمًٌ الجؼم بأن الغهان الظي ًسىيه صولىػ مً وعاء قخذ الخضَع

ؿها له نلت بغقٌ ؾُىة الٌخابي غلى  الجامعي غلى اإلاؿاةل التي ال ًمًٌ جضَع

ُى الخضَعـ الجامعي وبغقٌ ، والظي 'يؿِ الكهاخت' ما ًمًٌ حؿمُخه بغوجًى

هى في خانل أمغه يؿِ ؾغبي وخضاسي، نىامه حػل الٌخابت مهىما عيىُا في 

ًاقُا للمجخمؼ الؿغبي أن ًٌدكل . الشهاقت الػامت للمجخمؼ ًان  ولػله ئطا 

اإلاُبػت لُىؾم باإلاجخمؼ الُباعي، قظلَ ألهه غلى أؾاؽ هظه الهاغضة أمًٌ 

ل ما ٌؿمُه ؾتراوؽ  ل الٌخاب ئلى هو، وبالخالي أمًٌ اؾخٌماُ جدٍى جدٍى

خم جدُِىه صوعٍا مً زالُ الىهىم' الكٌغ البري ' ل بالىهىم ٍو
ّ
. ئلى قٌغ مكٍ

الغوماهُت -حّضة هظا الخهىع بيكأة البالؾت الُىهاهُت' عوالن باعث'ونض عبِ 

: وبسهىم نىعٍت هظه البالؾت يخب ناةال. التي أؾؿتها' امبراَىعٍت البالؾت'و

ىت'اللؿت بيُت، وهظه البيُت " ( Modi essendiبكٍٍل ما بكًل بيُت الٍاةً ' ُمإمَّ

يٌّ (Modi intelligendi)وبيُت الكٌغ 
ّ
ل

ُ
ىحض هدٌى ي ؛ Grammatica universalis، ٍو

وحضًضها أجها بالؾت التريُب الىظمي وبالؾت الخُاب، ال بالؾت " وهظا ش يء حضًض

وهظا البػض التريُبي هى الظي بدٌم اعتهاهه بالهىعٍت . اللكظت والهىعة البالؾُت

الخمغيؼ غلى ألاؾغاى وهظا . قٌال خٌم غلى اإلاًامحن أن ُجستُز لبػضها الؿغض ي

. بأنىاقها هى جدضًضا ما عقًه صولىػ  (ténuité)وما ٌؿخدبػه مً حؿكُه للغهاقت 

ومً أٌؿغ الؿبل لدؿُحر زِ الكهل بحن اإلاهاعبت الضولىػٍت واإلاهاعبت 

ىن  الٌالؾٌُُت الخىنل غىض الكغوم اإلامحزة لخهىع الؿُمُاليغ يما ويػه أقاَل

. والؿمُاليغ يما اؾخػاصه صولىػ 

ىن اإلاىؾىمت  ؾىجض ؾهغاٍ ًنهيها بالخىحه ئلى ' ئًىن 'بالػىصة إلاداوعة أقاَل

ئطن، اغلم ًا ئًىن، أهىا ال هغي ماوػا في جأًُضى في ازخُاع :- بهىله' ئًىن 'مداوعه 

ما جغاه أوؿب لَ، غىِىا بالخضًث ازخُاعى أن جٍىن مخألها ولِـ ناخب غلم 

ىن في مؿتهل ." ومػغقت قىُت بأقػاع هىمحروؽ وهي هدُجت إلاهضمت َغخها أقاَل

لِـ بكً ولًٌ اإلاداوعة غىضما نضع ؾهغاٍ بالهُى بأن الكاغغ ًهُى الكػغ 

وغلى هظا ألاؾاؽ قهض اعجبِ جضزل . بهىة ئلهُت، وبالخالي بالهام ولِـ بمػغقت

ىن الكلؿكي في هظا اإلاجاُ بخأؾِـ اإلاكٍلُت الكىُت   la problématiqueأقاَل

de l’artاث .  مً زالُ الكهل بحن ما ٌػبر للكً وما ال ٌػبر ولظلَ اعجبُذ الىظٍغ

ًاهذ . Sens غلى اإلاػنى significationالكلؿكُت والكىُت بخكًُل الضاللت  وئطا 



 

125 
 

الضالالث جمخاػ بأجها جضاولُت وحؿمذ باألمل بامٍاهُت جىانل واضح ومخمحز قان 

ض أو ًىهو مً ؤلابهام  وهظا . le vagueاإلاػاوي ال ًمًٌ أن جىكهل غً نضع ًٍؼ

ىن غىضما ناؽ مهىلت الؿُمُاليغ قباغخباع . ؤلابهام جدضًضا هى ما غىاه أقاَل

 قهض reproduction à l’identiqueنابلُت الضاللت لػملُت الاؾخيؿار اإلاُابو 

ىن بظلَ الًاعب مً اإلاػاوي الظي ال ًظغً لهظا  اعجبِ الؿُمُاليغ لضي أقاَل

ونض أوحؼ ابً ؾِىا غلت حػاعى الؿُمُاليغ مؼ الاؾخيؿار . الىىع مً الاؾخيؿار

ٌخب: " غىضما يخب ناةال ًُ  3"الىكام ال 

ًاة هى في ' ؾُمُاليغا'بٌالم آزغ، أنبذ اليسخ ؾحر اإلاداًي  ألن ؤلاطغان للمدا

ل اإلاإجلل لِـ ئال ئطغاها النخًاءوانؼ ألامغ   ئلى مُابوle même  جدٍى

l’identique ت حؿخىغب ل ؤلاّهُت والخهىنُت الخُت ئلى هٍى  ، وبالخالي جدٍى

اصاث هُدكه الكلؿكُت لها . الخهىنُاث الهىعٍت واإلاكتريت والىانؼ، أّن أهم ٍع

غ بالكاعم بحن قهض اقخخذ.نلت بالؿُمُاليغ
ّ
 هُدكه ؾبُل الخصخُذ خحن طي

ىن نض غمض ئلى اإلاؿالُت غىضما حجب هظا  اإلاإجلل واإلاُابو  وهّبه ئلى أن أقاَل

ىهُت. الخمُحز ش ألاقاَل ش الكلؿكت هى جاٍع ًان جاٍع ًان . وبكًل هظا الدجب  ونض 

، بػض طلَ، مً اإلاؿخكُضًً مً الخصخُذ الىُدكىي خحن عص الاغخباع 'أعجى'

 وطلَ ئلى la désublimationللمػنى بالهُاؽ للضاللت قغبِ ألازحرة بالالحؿامي 

غ أولئَ الظًً ٌؿاصعون اإلابهم ذ بأجهم زىاٍػ ومً هاخُخه عبِ صولىػ . خض الخهٍغ

وغّمضه جبػا  (hétérogenèse)' اليكأة اإلاخىلضة غً اإلاباًىت'هظا ؤلابهام بما ؾماه 

قان هظا اإلاػنى " ؤلاوؿان هى طةب لإلوؿان"قػىضما ههُى أن . 'ؾُمُاليغا'لظلَ 

ًاهذ ألازحرة جمشل . 2=1+1ًخًمً ئبهاما ال جخًمىه الضاللت الجاػمت بان  قاطا 

وؿها مً الػالماث الظي ال ٌػغف الاههُاع قان مهىلت غضاوة الظةب لإلوؿان 

 قاجها جخًمً ئبهاما غلخه طلَ الاههُاع اإلاترجب confuseوئن لم جًٌ ؾامًت 

ولًٌ لىال هظا الاههُاع إلاا . غً الىهلت مً سجل البكغي ئلى سجل الخُىاوي

 la zone d’entre deux' اإلاابحن'أمًٌ الاهكخاح غلى الخهضًغي الٍامً في مىُهت 

 هى l’évènementمػنى طلَ أّن الخاصر . الكانلت والىانلت بحن جلَ السجالث

غ الُانت  لخظت ونل بحن صواةغ صعحذ غلى الاهٌكاء غلى هكؿها نبل أن ًخم جدٍغ

ت الٍامىت قُما بُنها والتي حكٍغ ئمٍان اهضالع الهحروعة اإلادضزت الههالب  الخهضًٍغ
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ومػلىم، أّهه غىضما جىهؿم الخُاة ئلى هبخت وخُىان . la métamorphoseالػحن 

ؼة وغهل، قاّن ًّل حاهب مً الهؿمت، ًّل  ، أو خحن ًىهؿم الخُىان ئلى ؾٍغ
ً
مشال

ت جغاقهه،  ُّ ؼ زىاتّي، ًأزظ مػه الٍّل، في مظهغ ما، مشل ؾضًم ل جكَغ حكّػب ًو

مجمل الهُى أّن قاغلُت الخاصر جٌكل أّن . قاهضة غلى أنله ؾحر اإلاىهؿم

نّي حػّضصث اإلاداوالث   غلى هظا الالخباؽ الّخٍٍى
ً
ّي هى زمحرة ال طزحرة، وونىقا الخس ّ

ت ُّ وفي خحن اغخبر غبض . مً أحل حؿمُت اإلادؿىؽ بما ًُابهه مً جكّغص وزهىن

هى مإقغ غلى ' وسخ'الؿالم بىػبض الػالي أّن الخىظُل التراسي الػغبي للكظ 

ها، دت الغهُكت التي ال 4قًُدت اإلاُخاقحًز  أزظ صولىػ في اغخباعه لؼاحت جلَ الكٍغ

ًؼ مدلها مهىلت  جبلؿها الهىع وألاقٍاُ لؿدبػض الخضًث غً اإلااهُاث ٍو

ً في الكٌغ، "وبهظا الاغخباع قاهه . 'الخاصر' ًظل اخخًاع قأع، أو نخل زىع، خايٍغ

ال هدُجت قكهت وئهما يمىُهت للخباصُ ما بحن ؤلاوؿان والخُىان، خُث ًيخهل 

قالهحروعة . ئجها الػالنت اإلاٍّىهت للكلؿكت مؼ الالقلؿكت. ش يء ما مً هظا ئلى طاى

صاةما مؼصوحت، وهظه الهحروعة اإلاؼصوحت هي التي حكٍل قػب اإلاؿخهبل وألاعى 

غلى الكُلؿىف أن ًهحر ال قُلؿىقا ختى جهحر الالقلؿكت أعى . الجضًضة

مشل هظه اإلاهمت جخُلب خؿً جىظُل للؿُمُاليغ بىنكه ما 5."الكلؿكت وقػبها

ًاهذ، وقو غباعة صولىػ،  الخأمالث هي "ٌؿدىض ئلى جلَ الُىاغُت التي بمهخًاها 

وبىاء غلُه ًهبذ باإلمٍان الخجغؤ ئلى اؾخٌىاه بُضاؾىحُا َانُت ". ألاقُاء غُنها

جىظل اههالب الػحن ًىؾُلت ئحغاةُت للخهاَؼ مؼ ما هى زاعج اإلاظاهغ، وبالخالي 

ل الخلهي ئلى زبرة ل قاهه ال ًمًٌ ألامل . جىجح في جدٍى غلما وأهه بضون هظا الخدٍى

ل اإلاػلىمت ئلى قٌغة والاؾخجابت الخاعحُت ئلى هاػع باَني . في الهضعة غلى جدٍى

 .واإلاؿألت يمً هظا الؿُام، لِؿذ ئعياء الػهل بل، الٍلُت الصخهُت

زز:داوطرف اوثاوث'زاوسيميالكر' (3

 مؼ frontaleخاولذ الكلؿكت أن جىحب غلى الكغص غلى ئنامت غالنت حبهُت 

وهى ألامغ الظي بضوهه ال ًمًٌ لإلوؿان الباَني الظي قّهغث . son doubleقكػه 

ىهُت أن ًهبذ مىاَىا أي ئوؿاها غمىمُا بٍل مػاوي  به أؾُىعة الٌهل ألاقاَل

ج . الٍلمت ىن بدخٍى ومػلىم أهه بخأؾِؿه للٌالؾٌُُت غلى طلَ الىدى نام أقاَل

لح غلى حؿمُخه 
ُ
غ الُىهاوي إلابضأ الجماغُت بدُث ًجػله في أؾاؽ ما انُ الخدٍى
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وهي عابُت غمىصًت وجكهل . la communauté alphabétiqueبالغابُت ألالكباةُت 

هٌظا صقيذ . الكًُلت غً الكُغة وجهُم حػاعيا خاصا بحن الُبُػت واإلاجخمؼ

الٌخابت زغوج مجخمػاث الخضازت مً الػهض الكػغي لإلوؿاهُت وطلَ بًبِ 

مً زالُ الكهل بحن الكم والُض، أي بحن يُكُت الىحىص ويُكُت ' اإلاساجلت'الٍلمت 

ضث يغبا مً الٌُاؾت التي عبُها باعث بيكأة ألاصب . الػمل
ّ
وهي الػملُت التي ول

ليؿخمؼ له وهى ًسخهغ الخضًث في هظه الػالنت مً زالُ . بضاللخه الخضازُت

وأزحرا هظه اإلاالخظت الباغشت ـ في انخًابها ـ غلى الخأمل، وهي أّن : "هظه الٍلماث

مجمىع أصبىا الظي ًّىهخه البالؾت وحؿامذ به ؤلاوؿُت، نض وكأ مً مماعؾت 

هظا ئطا لم هغص الاؾخمغاع في الؿلِ الظي ًدهغ البالؾت في )ؾُاؾُت ـ نًاةُت 

خُشما وحضث الهغاغاث ألايثر قًايت، نغاغاث اإلااُ : ('الهىع البالؾُت'

ؿظحها ناهىن الضولت، وخُشما  دض منها َو واإلالٌُت والُبهاث، التي ًخٌكل بها ٍو

وحضث اإلاإؾؿت التي جهجن الهُى اإلامىه وجهىم بترمحز ًل لجىء ئلى الضاُ، هىاى 

ه الظي ًيؿب للؿُمُاليغ بىنكه 6." ًىلض أصبىا ، أن مداعبت الخمٍى  مكاص الهُى

نامذ بضوع اإلابرع لهُام الكلؿكت بازًاع مػاعف  (parole feinte)يالما ممىها 

إلاهاًِـ اإلاػغقت الهىعٍت  (le savoir ethnologique des gens)الىاؽ الؿاللُت 

غ غملُت خهغ الخالم  وطلَ نبل قهل اإلاجخمؼ غً الُبُػت؛ ئحماال، جم جبًر

خي وقُب نُؿت الخالم الٍىؾمي   salut)الصخص ي في نُؿت الخالم الخاٍع

cosmique .)

الخانل أهه خحن نامذ الكلؿكت بكُب الؿُمُاليغ واؾدبضاله بالػالمت 

حؿببذ في قهل ؤلاوؿان غً ناغضجه  (réplique)بىنكها وسخت مُابهت 

الٍىؾمُت وهؼغذ غىه الهبؿت ألاعيُت وخهغجه في خضوص الىعي الاحخماعي 

خي، وبالخالي قهلذ الىحىص الؼماوي غً الاهسغاٍ يمً الػهغ ويمً  والخاٍع

ولهظا اغخبر هُدكه أّن ًل قلؿكت هي . اإلاُهاحي بىنكه ػمان خهبت مً الخهباث

قلؿكت الؿُذ ألامامي، وطلَ الوؿماؽ الكلؿكت في الكأن الػام وطهىلها غً 

 les points)زبراث الخًىع الخس ي في الػالم، وغلى َمؿها لىهاٍ الاؾتهغاب 

de fuite)  التي جكخذ غلى ما ال ًمًٌ مهاعبخه نىعٍا وبالخالي ما ال ًمًٌ جضاوله

ؿه وحػلُمه ومً هظا اإلاىظىع، قاّن الؿُمُاليغ ؾٍُىن غىها حُضا في . وجضَع
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مىاحهت الاؾدُػاب الكامل الظي جماعؾه الخضازت غلى ألاقغاص والجماغاث وطلَ 

بهُامه بضوع ههاٍ الاؾتهغاب جكخذ غلى وناتؼ َانُت وعهُكت وبالخالي ال جهبٌ 

 (مً الىنذ)ولػله مً مىُلو جسُي ؾُىة اإلاُهاحي . غليها الهىع وألاقٍاُ

جدضر صولىػ غً اججاه اإلاهىعًٍ الؿغبُحن ئلى اؾترحاع الًاعب الكغغىوي في 

ش . الدكٌُل وهى ما ٌػنى أّن ألاحىبت غً ألاؾئلت الههىي لم حػض ُجُلب مً الخاٍع

ت، بما أهه  م به أّن الّؿُذ ألامامّي هى اإلاغحؼ الىخُض للمػُاعٍّ
ّ
ولم ٌػض مً اإلاؿل

ت جُمذ لخدهُو الاؾدُػاب الكامل ُّ ت قغغ ُّ ولػله جشمُىا . قٍغ جأؾِـ احخماغ

لضوع الؿُمُاليغ في قخذ مىؿلهاث الٍىة الٍىؾمىلىحُت اهخم صولىػ بضعاؾت 

لضاهُاُ ' عوبيؿىن يغوػوي'لههت ' مِكاُ جىعهيي'الىو الاؾخػاصي الظي يخبه 

ل حُل صولىػ يخابه . صوقىي  ًّ وبدؿب صولىػ  . 7بهظه الضعاؾت' مىُو اإلاػنى'ونض ط

ًان هضقها لكذ الاهدباه ئلى قٍغ ' جىعهيي'قاّن نغاءة  ت لهّهت عوبيؿىن  ًّ الاؾخػاص

ت  غ الخضازت لبيُت الؿحرًّ ت  (structure autrui)جٍُى غلى خؿاب بيُت آلازغٍّ

(structure de l’altérité) .وخُض الاّججاه 
ً
ش الخضازت مؿاعا : وهى ما بؿببه أزظ جاٍع

ّي 
ّ
خي حػّمو اهكهالها غً الٌل ّي الّخاٍع

ّ
ما ػاص اهسغاَها يمً الٌل

ّ
قٍل

هها مً اإلاًامحن ' جىعهيي'ولظلَ قهض اؾخػاص . الٍىؾمىلىويّ 
ّ
الهّهت لُسل

 
ً
ؿا

ّ
بُعّي مضو

ّ
ت غً اإلاهاصعة غلى حػاعى الُبُػت واإلاجخمؼ واإلاػخبرة للُ ُّ هغاه

ّ
الُ

ا ًُّ ًخػهض بمهّمت جلّمـ لبىاث أولى ' جىعهيي'وهي اإلاهّمت التي حػلذ مً ؾغص . وبهُم

ت الػهض الاحخماعّي، قِؿمذ بػالنت أيثر  ُّ لػهض َبُعّي ًسّكل مً ؾلىاء َهغاه

ت الاحخماغُت ت ومبضأ الهىٍّ ُّ ت الخ ُّ  بحن الخهىن
ً
 ولُىا

ً
ئط بدٌم حػاعيها مؼ . ٌؿغا

ت ال  ُّ هغاه
ّ
ًاهذ جلَ الُ ، ومؼ َبُػت ألاقُاء غلى وحه أزّو، 

ً
بُػت غمىما

ّ
الُ

قٍاى لها غً حػاَي الػىل، أو ما أؾمُخه الّىكي الاؾخُُهّي اإلاػُل لػالنت 

غة ' عوبيؿىن 'ولِـ نضقت أن ٌؿتهل . الخػاَل بحن الٍاةىاث ئنامخه في الجٍؼ

بػض جُهىه مً أّن ئنامخه في –بهخل ماغؼ، ولِـ ؾكال مً الضاللت أن ًباصع 

 ُ غجه ؾخُى ت عقًه الخأنلم - حٍؼ ئلى نىؼ َاولت ويغس ي؛ وهى ما ًضُ غلى حظٍع

مِكاُ 'في اإلاهابل ؾِىمي . مؼ الُبُػت وئنغاعه غلى الػالنت الػمىصًت مػها

لضي عوبيؿىن الاؾخػاصي خـ ألاعى وؾُضقػه ئلى زبراث خمُمت مػها ' جىعهيي

.  جبلـ صعحت الىٍاح
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 Le monde sans Autruiفي يىء هظه اإلاغاحػت هبضأ في قهم يُل أّن ًلمت 

الىاعصة في غىىان صولىػ غً نّهت جىعهيي لِؿذ ؾالبت  ('الػالم اإلاىهىم الؿحر')

ت  ًّ هي، غلى أنّل جهضًغ، جىيُض لىانػت أّن الؿحر لِـ . affirmativeوئّهما هي جىيُض

بُػت هى ألاقو ألابهى 
ّ
أقو ؤلاوؿان الىخُض، وئّهما آلازغ الظي جمشله الخُاة والُ

بػا ال خاحت بي ئلى الهُى ئّن بضاًت اهسغاٍ عوبيؿىن اإلاخمّضن يمً . وألانلح َو

واعجباَه مؼ ًلبه بػالنت  (la référence à l’animal)' مغحػُت الضواب'أقو 

ؼ زاعج ًّل مهاًِـ اإلاهلخت والّىجاغت، ؾىف لً sympathieحػاَل 
ّ
 جخمغي

 إلاا ٌؿّمُه ابً ؾِىا 
ً
 ومغاصقا

ً
 قامال

ً
ًٍىن مجّغص ئحغاء حؼتّي وئّهما ؾٍُىن جدّىال

ىوّي . 'اههالب الػحن'  يّض أقاَل
ً
ي وناتؼ الهّهت هنجا

ّ
ؾِبضأ : وهىا ؾُأزظ جمص 

بُػت 
ّ
ت»عوبيؿىن في الّخهالح مؼ الُ ُّ  للماّصة التي َاإلاا cavernèsque« الٌهك

ىن في أمشىلت الٌهل . قّهغ بها أقاَل

ٌػخبر صولىػ أّن أبؿِ ز: دولو درهانات اوعبلر من الحداثة إلى املعاصرة (4

' الغاتي'خاصر ًُغأ غلى مجغي خُاة الصخو مً قأهه أن ًغقػه ئلى مغجبت 

(voyant) . ،وما حهم في هظا الؿُام لِـ ئزاعة البهغ وئهما خكؼ نىة الاؾدبهاع

ت الؿُمُاليغ بالهُاؽ ئلى الػالماث الهىعٍت بما أن َابػه الُاقي  ومىه أولٍى

وهى الاهكخاح الظي ًكترى أّن اإلاػنى لِـ في .  باالهكخاح غلى الخهضًغي ٌؿمذ

ولػل هظا . ألاقُاء أو في ألاؾغاى أو في الىماطج وئهما في اؾخػضاصها لخهبله

ماث صولىػ جأزظ في اغخباعها ' الخهضًغي 'الاهخمام بالجاهب  هى الظي حػل جهٍى

وحؿمذ هظه . الُاناث الٍامىت والتي نض ًظهغها الخكاغل مؼ غىانغ ئياقُت

اإلاهاعبت بالخػامل الؿلـ مؼ الُابؼ الالمخٍافئ للمىجؼ وإلاجاالث وسجالث 

ت الخبرة الصخهُت يمً الابضاغُت اإلاػانغة . الاهجاػ وهظا الخأيُض غلى مغيٍؼ

ْػضًت والتي جىدكغ بحن الجمىع يما 
ُ
مً قأهه أن ٌؿخضعي يغبا مً ألاصاةُت اإلا

. جىدكغ بهػت الٍؼذ قُهبذ الخجٍغب بالخالي أغضُ ألاقُاء نؿمت بحن الىاؽ

ل الهُبُت  ولهظا خغم صولىػ غلى الخمُحز بحن سجالث الىحىص مً زالُ جدٍى

 le possible'اإلامًٌ'و' الخالي':الٌالؾٌُُت ئلى زالزُت جخىػع ئلى زالزُت غىانغها 

وال قبهت في أّن الهضف مً الخأيُض غلى غالنت الخمازل . le virtuel' الخهضًغي 'و

بحن اإلامًٌ والخالي الدكضًض غلى غالنت اإلاباًىت بحن الخالي والخهضًغي وطلَ لٍي 

وغلى عأي . (la métamorphose)ًدؿنى عبِ الهحروعة بسبرة اههالب الػحن 
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ش، يما نض ًبضو طلَ، لًٌ ًل "صولىػ، قاهه  نض ًدضر أن ال ش يء ًخؿحر في الخاٍع

غلى ' بُػي' ولهظا ًهّغ صولىػ 8." ش يء ًخؿحر في الخضر وهخؿحر هدً في الخضر

جٌمً ئخضاها في جدبؼ الخضر، والخهاٍ "جمُحزه بحن َغنخحن في جىاُو الخضر، 

ش، أي مجمىع قغوَه وجالقُه قُه، ولًٌ جٌمً الشاهُت في  جدههه غبر الخاٍع

مالخهت الخضر والاؾخهغاع قُه يهحروعة، بدُث وكّب قُه ووكُش في آن واخض، 

ولهظا قاوي ال أزاله ئال مػتريا  (هكـ اإلاهضع)" ،ووػبر بٍل مٍىهاجه أو زهاةهه

ضها ' الاقتراض ي'بمهُلح '  Le virtuel'غلى جغحمت ًلمت  وطلَ بؿبب ججٍغ

قىدً . للمهُلح ألانلي مً زهله الىحىصي ومً َابػه الكػلي والهابل للخدهو

ال هخدضر مشال غً ؾلُت الهاض ي الاقترايُت في ئقاعة ئلى ئمٍاهُت ئخالت 

ويػُت ما غلى الهًاء خاإلاا ًدضر ما ٌؿخضعي طلَ، في خحن ههُى أن للهاض ي 

دُى  ت، جظل في ويؼ مػلو ئلى أن ًدضر ما ًىهي طلَ الىيؼ ٍو ؾلُت جهضًٍغ

ت ئلى ؾلُت قػلُت الخهضًغي ًدُل غلى الخضور والخضوزُت  . الؿلُت الخهضًٍغ

évènementielختى قىاجحر اؾتهالى الٌهغباء أو اإلااء ههُى . ، أما الاقتراض ي قال

ت وال ههُى اقترايُت ونض اهدبه غبض الؿالم بىػبض الػالي . غنها بأجها قىاجحر جهضًٍغ

لػضم يكاًت مهُلح الاقتراض ي قغايم الخضنُهاث ولم ًسُغ غلى باله أن ًغاحؼ 

نض جىحي لىا نكت الاقتراض ي بأّن هظا الىانؼ هى مجغص : "لىهغأ. اإلاهُلح

. وهى لِـ ختى مجغص ئمٍان. زُاالث، ئال أّن الاقتراض ي لِـ مجغص وهم وزُاُ

طلَ أّن اإلامًٌ، ًٍىن . قهى ًسخلل غً الامٍان مشلما ًسخلل الغاهً غً الىانؼ

ًامل الاؾخػضاص لٍي ًخدهو لظا قهى ؾايً . حاهؼا في اهخظاع الخدهو، ئهه غلى 

ولٍي ًهبذ الاقتراض ي . اإلامًٌ ًهابل الىانؼ، أما الاقتراض ي قُهابل الغاهً. ناع

دل مكاًل، ًٍىن غلُه أن ًجضص  عاهىا ًٍىن غلُه أن ًىاحه نػىباث ٍو

بضع ، أما الاقتراض ي قمً ئقٍاالث. ٍو الاقتراض ي قخذ . اإلامًٌ مغيب مً خلُى

قاطا . لظا قهى خغيت واهكخاح، ئهه ًدمل الخؿُحر في َُاجه. الغاهً غلى الؿإاُ

ًان جدهو اإلامًٌ جدهها إلاا ؾبو جدضًضه، قان جدهو الاقتراض ي ئبضاع خل إلاا 

 ومً قأن هظا الخػُُل لهالخُت اإلااهُاث أن 9."ًُغخه مغيب ؤلاقٍاالث

ت اإلاىنل غلى  ت الػالناث غلى الجىاهغ وبالخالي أولٍى ٌؿخدبؼ الدؿلُم بأولٍى

وغلى أؾاؽ هظه . اإلاػغقت بدُث ًهبذ الخكلؿل الابضاعي زمحرة ولِـ طزحرة

ألاولُاث اغخبر صولىػ أن مغاحػت مجزلت الؿُمُاليغ نض ؾاهم قيها الخدغع مً 
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وفي هظا الخهىم ًالخظ صولىػ أهه أن ظّل . مهاصعاث الهىضؾت ؤلانلُضًت

 غىضما 
ّ
ًاملت ئال  أّهه ال ٌػغف مىيىغه مػغقت 

ً
ال ًّ الٌالؾٍُّي ٌػخهض ٍَى الك

أ له حسجُل لخظاث ممخاػة، قاّهه ؾُدّل بػض طلَ الّخػانب اإلاٍُاهٍُّي لٍّل  ُّ ًته

خظاث مدّل الّىظام الّضًالٌخٍُّي للمىانل وألاوياع
ّ
وغلى هظا ألاؾاؽ اهخم . الل

الّغؾىم اإلاخدّغيت، في الىانؼ، حػىص ئلى الهىضؾت " أّن صولىػ مشال، بمؿألت

 في 
ً
 مغؾىما

ً
ت، ألّجها ال جهّضم لىا قٌال ًّ ت ولِـ ئلى الهىضؾت ؤلانلُض ُّ الضًٍاعج

ٍل
ّ

ت الخغيت التي جغؾم الك ولهض . 10"لخظت وخُضة، ولٌّنها جهّضم اؾخمّغاعٍّ

غي لم ٌػض ٌؿخىغب اإلاىحىص -جضّعحذ ألامىع بدُث أن اإلاانبلي الهىضس ي الخهٍى

مىظ  . le quelconqueبل ويظلَ اإلاىحىص ال غلى الخػُحن ، اإلاىنىف قدؿب

ًان غاةضا  طلَ الخحن أنبدذ الهىعة جخضعج هدى اخخالُ اإلاغيؼ الظي 

ولًٌ صولىػ لني ًٌخكي بأن ًدل الخػانب اإلاٍُاهٍُي لٍل اللخظاث . للمكهىم

مدّل الىظام الضًالٌخٍُي للمىانل وألاوياع بل ؾُُالب بازًاع طلَ 

 .أي ئزًاع َابػه اإلاٍُاهٍُي لالهبشانُت: الخػانب لخبرة ؤلاهكخاح 

 بىاء غلُه، اغخبر صولىػ أّن اإلاهىالث الكلؿكُت التي ًىدتها ًلما انخًاها الؿُام 

غ'بـ' غاف'ئهما هي أؾلىبه في مغاحػت غالنت ' جهضًغي 'وما ًخًمىه مً ياعب 
ّ
، 'قٌ

طاث الجظوع اإلاكضوصة ئلى ' الصجغة الضًٍاعجُت'وهي بظلَ حؿمذ بمؿاصعة مىىاُ 

 Le)'  الجظمىع 'واغخماص مىىاُ  (le régime du Même)مغحػُاث هظام الهىهى 

rhizome )  َلُكخذ الباب أمام مؿاعاث جغؾم زغاةِ مخدغعة مً الهىعٍت وطل

والىانؼ، أهه ال زغاةُُت باإلاػنى الهىي . لخدغعها مً ؾُىة ألاؾغاى واإلاىايُؼ

للمهُلح ئال ئطا حػلو ألامغ بسغاةُُت َانُت ولػبُت؛ مكخىخت غلى الُاعب وغلى 

ألِـ مً نمُم الكُلؿىف أن ًهحر الكُلؿىف أحىبُا غً . "اإلامًٌ اإلاباقغ

هكؿه، وغً لؿخه الخانت وأمخه؟ ألِـ هظا هى أؾلىب الكلؿكت أو ما وؿمُه 

اهت قلؿكُت؟ هٌظا ال جيبني قلؿكت صولىػ غلى الابضاع وئهما . ٌؿخكهم صولىػ " َع

قاألُو ًخمشل عهاهه في ئبضاع ألاؾغاى والىؾاةِ بِىما . créativitéغلى الابضاغُت 

غ عوخاهُت الاؾخًاقت والػبىع هدى  ًخمشل عهان الشاهُت في جىمُت اإلاهبىلُت وجٍُى

وقػال، أن هًؼ الخاصر في مهابل اإلااهُت قمػىاه الهضوع غً الىعي بأهه . آلازغ

ت، باصب طي بضب، بالخكاغل مؼ َبُػت  جخدضص َبُػت اؾخهباُ الىخاحاث الغمٍؼ

وجخدضص ألازحرة غلى أؾاؽ مبضأ اإلاالءمت؛ وهي . la réceptivitéاإلاهبىلُت اإلاخىقغة 
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ت   .للمىنل غلى اإلاػغقت (واغُت أو ؾحر واغُت)ألازغي جخدضص غلى أؾاؽ أولٍى

هٌظا لؿىا بػُضًً غً طلَ اإلابضأ الظي ناؾه أعجى والظي ًهخط ي مىا أن ال 

 ئال بػض أن هباصع بخجىُض الظالُ الخاقت بها مً les effigiesهباقغ نىع ألاههاب 

 الهىعة غً أن جٍىن مً َبُػت خؿُت خغيُت . ًل نىب
ّ

غلى هظا الىدى جٌل

بما أجها أنبدذ مهمىمت بؿبر ما ؾّماه صولىػ بالجؿم اإلاجهُى اإلاازل وعاء 

عؤوؾىا والظي ال ًخُابو غمغه ال مؼ غمغها الصخص ي وال مؼ غمغ َكىلخىا وئهما 

ومػلىم أن مً ؾماث ما هى نغف نضعجه غلى أن . هى مهضاع مً الؼمً الهغف

ًسخلِ بٍل ش يء، قُالبـ اإلاغتي ويظلَ ما هى نابل للمـ وأًًا ما هى ؾمعي 

وهظا الُابؼ الهغف للؿُمُاليغ هى الظي . وما هى مىسٍغ في صاةغة الجماعي

غ إلاغوع الخجاعب الكىُت اإلاػانغة مً  حػل مً قلؿكت صولىػ جهىم بضوع اإلاَإ

قأبؿِ مغاحػت لخًىع مهُلح الجظمىع . سجل الخضازت ئلى ؾُام اإلاػانغة

يمً الكبٌت الػىٌبىجُت ًمًٌ لىخضه أن ٌػُُىا قٌغة حلُت غً مضي اهسغاٍ 

ً في قٌغة الابضاغُت بىنكها قغوع صاةم ونض ؾمذ عص الاغخباع . الكىاهحن اإلاػانٍغ

ًاهذ جخػاعى ًلُا  لهظا الكغوع الضاةم بخهالح الكً اإلاػانغ مؼ ألاصاةُت التي 

يمً ؾُانىا الػغبي، جمحز هو خّماص ههاع و. مؼ الكً الخضاسي الٌالؾٍُي

باؾدبُاهه لهظا اإلاػُى في غالنت بالخػاَي اإلاػانغ مؼ ألاصاةُت اإلاترجبت غً عص 

مهىلت ' حُل صولىػ 'وهى، في هظا الخهىم، ٌؿخػحر مً . الاغخباع للؿُمُاليغ

غىضما هدبنى همىطج الجظمىع الىباحي، "وخؿب عأًه قاهه .  Le rhizome' الجظمىع '

ؾخٍىن لضًىا الهضعة غلى جىؾُؼ آقانىا اإلاػغقُت بمايِىا ومؿخهبلىا غلى خض 

وئطا نمىا بخهؿُم ؾام الجظمىع ئلى نُؼ، قبامٍان ًل نُػت أن جىمى  "11."ؾىاء

بكٍل مؿخهل لخٍّىن هباجا حضًضا، وهي آلالُت التي أجاخذ بمغوهتها لصجغ الخىع 

الجضًغ بالظيغ أّن شجغ الخىع ًخٍازغ باؾخسضام . الىحىص إلاالًحن الؿىحن

غ خّماص ههاع غلى هظا الخهضًغ مً زالُ خضًشه غً صوع ." الجظمىع 
ّ

ونض أق

ًهىم الكً بغنض : "مً طلَ نىله. في حكٌُل نىام ؤلابضاغُت اإلاػانغة' الههو'

ل أخض الؿبل 
ّ
أمغ ما في غاإلاىا زم ًهىم بابغاػه لىا في غمل قني، قالكً ٌكٍ

الؾدُػاب وقهم الػالم ومىده مػنى ومؿؼي، وغىضما جهىم اإلاخاخل بجمؼ 

ألاغماُ الكىُت قاجها بظلَ جًؼ هظه اإلاػاوي في بىجهت واخضة لخهيُكها ئلى 

نهو هخػّغف ئليها مً زالُ اإلاػاعى واإلايكىعاث والبرامج، ال جغوي لىا هظه 
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الههو نهت الكً قهِ وئهما نهت الكىان هكؿه أًًا واإلاجخمؼ الظي 

ضنو يالمه قًُُل نىله." اؾخىحي مىه الػمل الكني واإلاٍان الظي اخخًىه : ٍو

جخمحز هظه الههو بخسُيها لخاحؼي الؼمً وحمىص اإلاػنى، قٍل غمل قني "

ًخألل مً أقٍاع ًمًٌ جكؿحرها في ًل ػمان بمػنى مسخلل، قهي أقٍاع ًمًٌ 

ئغاصة نُاؾت ؾُانها مؼ ًل مغخلت ػمىُت مسخلكت ومؼ ًل نىعة مً نىع 

قلِؿذ اإلاخاخل بظلَ بىجهت لألغماُ الكىُت قهِ وئهما أًًا . الخكاغل

مؿخىصغا مً ألاقٍاع اإلامًٌ ئغاصة نىؾها في غضص ؾحر مدضوص مً اإلاػاوي التي 

."  بضوعها جيص ئ لىا نهها حضًضة

ت الخجغبت الصخهُت  ئحماال، ًمًٌ الهُى أّن مضاع الغهان هى الدؿلُم بمغيٍؼ

ت ال مً مىظىع مهىلت   le)' الكاغل اإلاإؾـ'ولًٌ يما باقغها صولىػ؛ أي مغيٍؼ

sujet instituant)  ت الخضر، وبالخالي مً مىظىعئخضاثها ولًٌ مً مىظىع أولٍى

لؿحروعة بال قاغل جدخاج ئلى جضبحر أيثر مً اخخُاحها ئلى بىاء نىعي أو بالغي، 

ًان صولىػ صاةم . ومىه جُلبها جهضًغ اإلاىنل غلى اإلاػغقت غلى هظا ألاؾاؽ 

ًٌخب لألمُحن؛ نانضا بظلَ أن قلؿكخه جسخلل - مشله مشل أعجى–الخظيحر أهه 

ت–غً قلؿكت الخضاسي  ٍغ ًاهذ باألؾاؽ جىٍى لخخمدىع خُى عهان ويؼ خّض - التي 

لخهؿُم الػمل الاحخماعّي الظي ًىهؿم بمهخًاه الّىاؽ ئلى قئخحن، ألاولى مىخجت 

ٌت لها
ّ
ت مؿتهل ُّ ًان الكاغل الغمؼي اإلاػانغ . للهُم والشاه وغلى هظا ألاؾاؽ قهض 

ل مىنج
ّ
 ًىظ

ً
ت وزلو : ال حهخّم بالىيىح ألّهه حهخّم بما هى أهّم ا ًّ جىلُض الّىض

، قاّهه مً هظا اإلاىظىع ال ٌػخبر مبضع. قغوَها
ً
 وقػال

ً
ًْ ناؽ وؿوا  قهِ َم

ً
ا

ت، بل ٌكمل ؤلابضاع يظلَ ًّل مً ٌؿخُُؼ أن  ُّ ا أو مً أبضع عاتػت قّى ُّ قلؿك

ت، قُمٌىه بالّخالي  ًّ ًضزل مؼ هظه ألاقػاُ في أّي نىل مً أنىاف غالناث الّىض

دّىلها زبراث  لها بدُث ٌؿخُُؼ مشله مشل مهترخها أن ٌؿخلهمها ٍو
ّ
أن ًخمش

وألن الخاصر ألابؿِ ًجػل مً ؤلاوؿان عاةُا . جسهب مػِكه ومػِل مً خىله

ئّن هظا الظي ًدكّغب : ًبضو أّهىا خُاُ جسم حضًض"قهض قضص صولىػ غلى أهه 

ت لً ًٍىن ؾىي ظّل للػالم، ظّل غبىصّي له
ّ
ًاق ". اإلاػُُاث 

 

                                                             
1

 131، ص 2012ؼبد امسالم بنؾبد امؾايل، امفوسفة فنّا نوؾيش، دار توبلال نونرش، امطبؾة الأوىل،  (



 

134 
 

                                                                                                                                   
2) «L’histoire de la philosophie a toujours été l’agent de pouvoir dans 

la philosophie, et même dans la pensée. Elle a joué le rôle de 

répresseur : comment voulez-vous penser sans avoir lu Platon, 

Descartes, Kant et Heidegger, et le livre de tel ou tel sur eux ? Une 

formidable école d’intimidation qui fabrique des spécialistes de la 

pensée, mais qui fait aussi que ceux qui restent en dehors se 

conforment d’autant mieux à cette mieux dont ils se moquent. Une 

image de la pensée, nommée philosophie, s’est constituée 

historiquement, qui empêche parfaitement les gens de penser. » G. 

Deleuze et C. Parnet, Dialogues, Flammarion, 1992 

ومن . ترمجة لو' الشفاء'حافظ ابن سينا على ازدواج غري موجود يف نص أرسطو والذي كان كتاب  (3
ذ يلولمظاىر االزدواج متييزه بني لزاجة  منا ينرصفان ؽىل أأص ياء تعدر ؼن امطبائػ: "اخلطاب امضؾري وفنية اخلطاب امعوري، ا  . أأما امنفاق والأذذ ابموجوه، فا 

منا تنرصف ؼن امعناؽة ن اكن املؾىن واحداروميذا ظار امللتد. وأأما احليةل انوفغية فا  ىل املنازؽة من امؾاجز ؼهنا، وا  جادة امؾبارة أأصوق ا  نام أأّن امللتدر ؽىل الأذذ ابموجوه جيرس ؽىل .  ؽىل ا 

منا اتفلا يف املؾىن منا تكون كوة تأأجريىا لأحول يف هفس انوفظ، ال ملؾىن امنفاق. ما ال جيرس ؽويو امساذج، وا  ونثريا ما يضؾف املؾىن . لأّن امنفاق ال يُكتب. وأأما امرسائل اخلطبية املكتوبة فا 

ن مل يرفده امنفاق ذ اكن بناؤمه ال ؽىل حصة وأأظل، بل ؽىل ختييل فلط، . جدا، فيتدارنو انوفظ اجلزل، وا  ىل اس تؾامل ما ىو ذارج ؼن الأظل مه امضؾراء، ا  ذكل وأأول من اىتدى ا 

وضاد مضاىية جلزء جزء من امغرضظفذلكل أأذذوا يف تفرمي الأمفا ىل اس تنباط امعنائػ اخلطابية املدهية واملععية.  وجؾووا أأيضا هغم اال  ذا كدر امضاؼر ؽىل أأن . ومن ىناك اىتدوا ا  وذلا ا 

ىل امغناء وامتوحني وأأذذ اموجوه وامنفاق اؼتد معنيؾو، وأأجعب بو، واس توجب ؽويو الاحامد ّن . وميذا امسبب ما يس بق امترييل امتعديق يف امزمان. خييّل ابنوفظ وحده من غري حاجة ا  فا 

منا جيري ؽىل مذىب امضؾراء يف امترييل مث بؾد زمان يتدرجون . وامناس أأول ما يسمؾون الأمثال امرشؼية اميت فهيا مضالكة ملأكاويل امترييوية. املأأجور من امؾبارات واملناعرات املدمية ا 

ىل برىان ويكون املتلكفون واملتفعحون يف لك ؼرص حماومني نوتفهيق  يف بذةل امالكم ىل جدل وسفسطة، مث ا  ىل دطابة، مث ا   حتليق ،(امفعل امسادس-ةامثامثامللاةل ) اخلطابة ، سيناابن." ا 

ميو أأؽاله مل يكن ملتفيا مرصامة . 201-200ـ، ظط 1954 ، املطبؾة الأمريية ابملاىرة، ورش وزارة املؾارف امؾمومية،محمد سومي سامل. د ومؾل حمافغة ابن سينا ؽىل الازدواج املضار ا 

 .  اميوانن يف اهمتيزي بني امضاؼر وامفنان

هو من الأمفاظ اميت تنطوي ؽىل مؾان متضادة، واميت تنّد ؼن احلرص، من الأمفاظ اميت تضلك فضيحة ابمنس بة ملنطق ' وسخ'مفظ " فيو جيزم أأّن  (4 امليتافزييلا، منطق احلرص واميوية، ا 

هنا من املكامت اميت ال ميكن أأن هرتمجيا حىت داذل مغهتا. وابلأحرى ؼن امرتمجة كامة أ در ملامو': ترمجة ىذا انوفظ يلول' مسان امؾرب'وؼندما حياول . ا  بطال اميشء وا  تبديل . امنسخ ا 

مغاء. هلل: أأمغى وأأبطل وأأزال؛ مث وسخ: وسخ. 'مث هلل اميشء من ماكن وىو ىو. اميشء من اميشء وىو غريه ؼبد امسالم بنؾبد امؾايل، يف امرتمجة، ورش دار "  .امرتمجة وسخ واس مترا وا 

 27-26، ظط 2006توبلال نونرش، امطبؾة الأوىل 
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 « Michel Tournier et le monde sans autrui »: ىو امتّايل«دوموز»ؼنوان ملال ( 7
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