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دولوز بين الفلسفة واإلبداع
رقية الكندية

يعدُّ جيل دولوز -كما جاء يف مقال «الفل�سفة بني التاريخ والإبداع» املن�شور يف جملة «التفاهم» ملحمد نور الدين �أفاية -من �أحد �أ�شهر الفال�سفة الذين تعمقوا يف نحت
تكمن خارج �إطار النزعات املهيمنة
ونقد كتابات الفال�سفة الآخرين كديفيد هيوم ،وكانط ،و�سيبونزا والفيل�سوف الروحاين برغ�سون؛ فهو يرى �أن بع�ض موا�ضيعها ُ
�آنئذ ،وحتد من ق�ضايا الوجود ،واحلرية ،والإن�سان.
والحظ لغويا �أن هناك حدودا ت�سيطر على كتاباتهم �سواء كانت من الناحية الإبداعية� ،أو من الناحية املفاهيمية ،ويف الآن نف�سه اعتمد على بع�ض املفاهيم اللغوية،
واتخذها نهجا يف كتاباته؛ فقام بن�شر م�ؤلفات عديدة بطريقته اخلا�صة حول كل من الفال�سفة الذين قام مبقابلتهم �شخ�صيا� ،أو قر�أ م�ؤلفاتهم ،فعلى �سبيل املثال وجد
ا�ستمرارية ديفيد هيوم يف و�صف الذات على هيئة انطباعات و�صور ،والحظ ت�شابهها مع اجلانب الأفالطوين يف الرتكيز على الذات .ولكن ،كيف كان نقده ومقارنته
بني برغ�سون ونيت�شه وكانط؟ وما عالقة النزعة اجلمالية يف فل�سفته؟ وكيف يربط الإبداع يف مفاهيمه و�أفكاره الفل�سفية؟

واتفق دولوز يف كتابه «مفهوم االختالف عند برغ�سون»
مع ق��وة الأف�ك��ار الكامنة ل��دى برغ�سون -ح��ول التعدد،
واالفرتا�ضي -وال�سبب يف ذلك يعود لت�شكيل برغ�سون
مفهومه اخل��ا���ص ح��ول التعدد فيعرفه باالختالف يف
الطبيعة مع الزمن املتكون من حلظات راهنة ومتفاوتة
وخمتلفة� ،أما فيما يتعلق باالفرتا�ضي فقارنه برغ�سون
مع الواقعي ،والراهن ،وو�صفه ب�أنه متفرد عن كليهما
كونه يحوز واقعا خا�صا فيه مليئا بالأبعاد املختلفة .وال
نن�سى تعلق دولوز باملفاهيم اللغوية الربغ�سونية -حول
ال��دمي��وم��ة ،وال ��ذاك ��رة ،وال �ن ��زوع احل �ي ��وي ،واحل��د���س-
في�شكل الأخ�ير �أهمية كبرية يف ط��رح ،وخلق امل�شكالت
احلقيقية ،و�إيجاد حلول لها بلغة الدميومة .يبدو �أن
م��ؤل�ف��ات برغ�سون �شكلت ق��واع��د �أ�سا�سية يبني عليها
دولوز م�ؤلفاته ،وكيف ال وهي تتما�شى مع فكره الإبداعي
املتجدد!� .أم��ا فيما يتعلق بكتابات نيت�شه ،فقد تو�صل
دولوز �إىل �أنها ذات �أفق نقدي �أكرث راديكالية من النقدية
الكانطية؛ وعلل ذلك يف كتابه «االختالف والتكرار» �أن
الفكر الكانطي يت�شكل نتيجة التوافق والت�شارك بني
امللكات يف معاجلة املعطيات احل�سية والعقلية�...إلخ،
والتي بدورها ت�شكل املو�ضوع وكذا احلال عند ديكارت،
واعتمد دولوز على هذا البعد الثوري يف املفاهيم �أكرث
من التذوق اجلمايل الكانطي يف الفل�سفة؛ مما يجعل
كانط مناف�سا لدودا لدولوز رغم معار�ضة نيت�شه لذلك
كما جاء يف كتاب «نيت�شه والفل�سف».
�أم��ا من ناحية النزعة اجلمالية يف كتابات دول��وز ،ف�إن
تداخل كتبه مع ن�صو�ص ،و�أفكار ،ومفاهيم الفال�سفة
الآخرين لن مينعه من التعبري وفق طريقته الإبداعية
اخل��ا��ص��ة ��س��واء ك��ان��ت يف املفاهيم املختلفة� ،أو الأف�ك��ار
امل�ت�ج��ددة ،فقد ك��ان ح��را يف فل�سفته ،بعيدا ع��ن ح��دود

ال�ف�ل���س�ف��ة ال�ك�لا��س�ي�ك�ي��ة ،م��رت�ب�ط��ا ب��ال �ت��ذوق اجل �م��ايل
الفل�سفي ارتباطا وثيقا؛ ال �سيما �أن��ه يف�سر التفل�سف
على �أنه ينتج من التعمق يف الأفكار وت�شكيلها بطريقة
ح �ي��وي��ة خ ��ارج ��ة ع ��ن ن �ط��اق امل � ��أل� ��وف ،وي �ف �� �س��ره �أي���ض��ا
ب��أن��ه نقد وف�ع��ل ن�شط يف ال��وق��ت نف�سه ،و�أم ��ا بالن�سبة
للمفهوم ،ف�إنه ي�ضخه يف كتاباته ب�شكل مثايل متجدد
لكتابة الأحداث بطريقة وا�سعة وب�أ�سلوب لغوي متميز
مبني على الإح���س��ا���س ،والإدراك ،ومم�ل��وء بالعالمات
وامل ��واد وال�صور؛ ل�ضمان ا�ستمرارية املو�ضوع ،ومنحه
قوة و�صالبة .وينظر دولوز �إىل الإب��داع على �أنه متنوع
ن���ش��ط ،و�إن �ت ��اج واق �ع��ي �أح �ي��ان��ا ،واف�ترا� �ض��ي مبني على
الواقع �أحيانا �أخرى �سواء �أكان من الناحية العلمية� ،أو
الفنية� ،أو الفل�سفية .ويربهن ذلك من خالل تقييمه
للحقيقة على �أنها نتاج عنف داخل الأفكار ،وكذلك من
خالل حتريره للحياة مما هي م�سجونة فيه بالتعبري
عنها وفق معايري اجل�سد ،والزمن ،واحلركة ،وال�صورة،
وغريها.
وب��ذل��ك ،ف��إ َّن��ه يجعل م��ن الفل�سفة م�سرحا مكونا من
�أح ��داث متوا�صلة و�شخو�ص مفهومية م�تراب�ط��ة مع
الفنون -كالر�سم ،وال�صورة -التي �شغلت جانبا كبريا
يف كتاباته الفل�سفية؛ كونها جتعل من الإبداع ملمو�سا،
وت��و��س��ع ن�ط��اق التفكري يف الفل�سفة بطريقة مب�سطة
وحت ��رره ��ا م��ن ال�ق�ي��ود امل�خ�ت�ل�ف��ة ،واالن �ك �ب��اب ع�ل��ى فكر
التفكري .ومتحورت كتب دولوز حول جماالت وموا�ضيع
خم�ت�ل�ف��ة وم �ث ��ال ذل� ��ك« :ال �ن �ق��د وال� �ع� �ي ��ادة» ،و«رو� �س ��ت
العالمات» ،و«تقدمي �ساخر مازوخ» حول الأدب ،وكتاباه
«ال�صورة واحلركة» ،و«ال�صورة والزمن» حول ال�سينما،
و�أخ�يرا كتابه «فرن�سي�س بيكون :منطق الإح�سا�س» يف
الر�سم .وتناق�ضا مع ذلك ،ف�إن البع�ض يحبذ املفاهيم

الب�سيطة وامل��أل��وف��ة يف الكتابات الفل�سفية التي توحي
�أحيانا ب�ضيق فكر الفيل�سوف.
جند �أ َّن تداخل الكتابات الفل�سفية مع التذوق اجلمايل،
والإبداع املفاهيمي ي�ضفي طابعا رائعا مميزا ،وت�شكيلة
مم�ي��زة م��ن اجل�م��ل ال�لاف�ت��ة الن�ت�ب��اه ال �ق��ارئ ب ��دون �أن
ي�شعر بكلل �أو ملل! ،بل و�إنها جتعل من الفيل�سوف كاتبا
مبدعا كبريا ،ي�ستحق ت�سميته بـ«طبيب احل�ضارات» �أو
�أولئك الذين يقومون بت�شخي�ص �أمرا�ضها كما و�صف
دولوز نف�سه� ،أو «م�شخ�صا للح�ضارات» كما ذكر نيت�شه.
ُ
وي�صف دولوز التفكري ب�أنه عملية قب�ض ت�سمح بالتحول
من منطق املعنى �إىل نظرية التعدد ،وذل��ك من خالل
الرتكيز على القوة الكامنة يف ثنايا الن�صو�ص واخلطوط
والأل��وان ،كما ي�صفه ب�أنه مولد للفوارق وخالق للتعدد
كما قام بذلك برغ�سون ونيت�شه ولكن بتحيزهما حول
الالهوتية (امل�سيحية) للفرد .وتكمن ق��وة الفيل�سوف
يف نظر دول��وز يف قدرته على املوازنة بني طرح الأفكار
واملفاهيم اللغوية بطريقة حديثة و�إب��داع�ي��ة ،و�إدخ��ال
اجلماليات الفنية يف �أفكاره الرئي�سية والثانوية ،ومما
ال �شك فيه ،ف�إن الفل�سفة عند دولوز تت�شكل من ثالثة
مقومات �أ�سا�سية مرتابطة فيما بينها ،ومكملة لبع�ضها
وه��ي املحايثة -وال�ت��ي تت�ضمن ال�شخو�ص املفهومية-
وال �ف��ن -وال� ��ذي يتمثل يف امل��رك�ب��ات احل�سية وامل��ال�ي��ة-
والعلم -الذي ينتج من املعرفة.
و�أخ �ي�را ..ف ��إ َّن الفل�سفة -مب��ا ت�شمله م��ن �أف�ك��ار كامنة
وث��ان��وي��ة ،ومفاهيم ج��دي��دة ومبتكرة ،وت ��ذوق جمايل-
تعد جانبا مهما ،وتخ�ص�صا ملفتا ل�ل�ق��ارئ ،خ�صو�صا
�إذا ما مت الإبحار يف م�صطلحات كتاباتها على يد كتاب
مبدعني وناجحني كدولوز.
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