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امللخص
سعى "كانت" دوما الى التفرقة بين المفاهيم القبلية والبعدية ،وكان يرى إن المفاهيم القبلية هي مفاهيم
كلية ومجردة ومتعالية على الفهم البشري .إما المفاهيم البعدية هي مفاهيم جزئية وتركيبية وتقع ضمن

دائرة الفهم البشري .وأعلنت من بعده "الوضعية المنطقية" إن االشكاليات الفلسفية مرتبطة بمعنى اللغة

لفهم المفاهيم .وطالبت البرجماتية بإن قيمة المفاهيم هو مدى امكانية تطبيقها واالستفادة منها.

بينما يرى جيل دولوز إن مهمة الفلسفة هي ابداع المفاهيم ،وتسأل كيف يمكن ابداع المفاهيم وماهي
سمات وخصائص وشروط ابداعها .فذهب الى ضرورة اعادة النظر في المفاهيم السابقة الجامدة ،وال بد

من تحريكها وزحزحتها من شموليتها وثباتها المطلق إلعادة خلق وانتاج مفاهيم جديدة تتسم بالمرونة

والواقعية لتكون متسقة مع تطبيقاتها ،لذا اقترح بما يسمى السديم الفلسفي ليكون شكل من إشكال

االعاصير الفلسفية التي تحيطها الضبابية والغموض والطاقة والقوة الفائقةُ السرعة لتلتهم كل المفاهيم
الفلسفية السابقة والتي طرحها الفالسفة ،لكي تعيد تدوير وانتاج مفاهيم جديدة تتسم بالحركية التجديدية
والصيرورة المنفتحة على عوالم جديدة في سطوح زمانية ومكانية محاطة بالطاقة المظلمة والدفق الحيوي

والديمومة الجدلية القادرة على الخروج من القوة الى الفعل ومن االنفعال الى الفاعلية البداع المفاهيم

التي تغير حال الوجود االنساني .وان هذا يتطلب تواجد سطوح وشخصيات فلسفية .فالسطوح تتسم
بالقدرة والمرونة على توفير الظروف النتاج المفاهيم ،فهي سريعة الثنية كثنية موج البحر في صهر

وتحوير وتعديل المفاهيم لتلبس ثوب عصرها وتصب في واقعيته المفرطة في استهالك المفاهيم،

فالثنيات داخل المسطح الستهالك المفاهيم ليس ُسبة عند جيل دولوز وانما تفرد واصالة ،لتبيح
للشخصيات المفهومية لقراءة الواقع النتاج مفاهيم جديدة نابعة من خيال خصب وعقلية تتسم باالخذ
والعطاء قادرة على فهم ودراسة حيثيات المفهوم وواقعه التجريبي الذي يتعامل مع معطيات وحاجات

االنسان االنتاجية والتي تتسم بخلق عالقات وشبكات تواصلية تدفع باالتجاه الذي يفتح افق المعنى

وطرق تفكيره.

مجلة نابو للبحوث والدراسات  /املجلد السادس والعشرون/العدد التاسع والعشرون /نيسان 0202

391

 سرعنة أرضنة المفاهيم عند جيل دولوز.... السديم الفلسفي ثنية مسطاح المحايثة

 محمد عودة سبتي. د.م.أ

هذه هي اشكالية البحث التي يسعى لها الباحث لبيان معنى وقيمة المفهوم الذي يتسم بالزئبقية

 فالهدف من البحث لنتعلم نحن العرب ونتسأل لماذا بيئتنا الفكرية، المرنة والهادفة الى فتح افق التفكير
متسمة باالنغالق المعرفي الناتج عن جهلنا أو فقر معرفتنا أو هيمنة الماضوية لتراثناعلى تفكيرنا؟

Abstract
Kant sought to distinguish between a prior and post concepts, and he
belived that a prior concepts are holistic,abstract and transcendent structural
concepts and full within circle of human undestanding. The post concepts are
partial. And after him declared, "logical positivism" that philosophical
problems are related to the meaning of language to understand. Pragmatism
demanded that the value of concepts is the extent of their applicability and
benefit.
While Gilles Deleuze considered that the task of philosophy is to create
concepts and he wonderd how concepts can be created and what are the
characteristics, characteristic and conditions for their creation. So he went to
the need to reconsider the previous rigid concepts, and it must be moved and
shifted frome its comprehensiveness and aboslute stabilityto re-create and
produce new concepsts characterized by flexibility and realism to be
consistent with their application, so he suggested what is called the
philosophicl nebula to be a from of philosophical hurricanes that are
surrounded by ambiguity, energy and strength high – speed to devour all
previouse philosophical concepts and put forwared by philosophers, in order
to recycle and produce new concepts characterized by renewed dynamism
and openness to new worlds in temporal and spatial surfaces surrounded by
dark energe, from strength toaction and from passion to efficacy to creativity.
Concepts that change the state of human existence. And this requires the
presence of surfaces and philosophical figures. The surfaces are characterized
bythe ability and flexibilty to the conditions for producing concepts,as they
are fast- folded as a wave of the sea in melting, altering, and modifying
concepts to acquire the characteristic of their times and pouring into their
excessive realism in consuming concepts. Consistency in the surface to
consume concepts is not fault for Gills Deleuze , but it is unqueness and
originality, to allow conceptual characters to read reality to produce new
concepts continuously pushing the direction that opens the horizon of
meaning and ways thinking.
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This is the problem of research that the researcher seeks to explain the
meaning and value of the concepts, which is characterized by flexible and
purposeful mercury to open the horizone of thinking, the aim of the research
is that we learn as Arabs and ask why our intellectual environment is
characterized by cognitive closure resulting from our ignorance or the poverty
?of our knowledge or the past domination of our heritage over our thinking
مفاتيح البحث
 -3السديم الفلسفي :هو الطاقة المظلمة "العماء"  ،حالة من الفوضى الفلسفية الخالقة اشبه
بالفوضى الكونية القادرة على توفير مناخ العادة وانتاج المفاهيم الفلسفية اآلنية التي تصب في
خدمة االنسان .
 -2المفهوم  :هو االبداع الفكري النتاج قانون أو مبدأ أو تعريف  ...الخ ،يتسم بالقدرة على
التغيير وليس الثبات ،بالمرونة وليس الجمود  ،بالتناقض والتضاد والنفي ،ويتمييز بواقعيته،
واالصالة والتفرد والخلق واالبتكار.

 -3مسطح المحايثة :هو المفهوم الفلسفي هو العلة القادرة على اخراج المفاهيم من القوة الى الفعل
،االمكانية واالحتمالية وليس الحتمية ،هو عالقات الشدة والكثافة لبلورة المفهوم ،هو اللحظة
الزمانية المكانية التي تساعد على انتاج المفهوم.
 -4مسطح المرجع :هو المفهوم العلمي الذي يتحدد بطبيعة وظيفته  ،وهو يرتبط بتراكم التجارب
والخبرات.
 -5الثنية :هي رغبة الذات المبدعة بطي المفاهيم المطلقة والساكنة والمتعالية  ،لتفسح المجال
النتاج عالقات جديدة بين الذات والموضوع وبين المادة والفكر النتاج مفاهيم جديدة.

 -6االمثول :هو المفهوم المجرد ذو الصبغة المنطقية الذي ليس له صلة بالواقع ،فهو يمكن تصوره
دون طبيقه.

 -7الشخصية المفهومية "االبله"  :وهو الشخصية المبدعة القادرة على ابداع المفاهيم وهي سابقة

لعصرها وتتسم باالصالة والتفرد واالبداع وتطلق عليه تسمية االبله النه يسخر من المفاهيم

التقليدية ويتمرد عليها البداع غيرها.

 -8موت الفهوم  :هو تحجر وتجمد المفهوم نتيجة عدم التفكر فيه وعدم مرونته ومراعته لمتغيرات
الواقع والتطورات الفكرية والعملية لعصره .
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السديم الفلسفي:
يحاااول جياال دولااوز االسااتعانة بمفهااوم السااديم الفيزيااائي الااذي هااو حالااة ماان خلااق الفوضااى بااين المج ارات

والكواكب والنجوم وما يفصلها من المادة المظلمة لخلق واعادة انتاج الحياة لتبعث من جديد اكاوان ومجارات
ونجااوم وكواكااب جدياادة .ينقاال دولااوز مفهااوم السااديم ماان الحقاال الفيزيااائي الااى الحقاال الفلساافي ويطلااق عليااه

السديم الفلسفي "الذي هو السارعة الالمتناهياة والتاي يتالشاى بهاا الشاكل الاذي يرتسام فاي الساديم  ،أكثار مماا
هو الفوضى التاي يتمياز بهاا ،إناه فا ار  ،ولايس عادما  ،لكناه فارض يحاوي كال الجزيئاات الممكناة ويساتخرج

كال االشااكال الممكناة التااي تظهاار لتختفاي أرسااا بعااد ذلاك  ،بااال كثافاة  ،وال مرجااع  ،بااال نتيجاة إنهااا الساارعة
الالمتناهية من الوالدة والتالشي"

()i

دولوز ا فلايكس غتااري ،7997،مااهي الفلسافة ،ص .731إال أن الفلسافة تتطلاب

معرفة كيف تحفظ السرعات الالمتناهية مع اكتساب الكثافة ومع إعطاء كثافة خاصة للفرضي  ،إن الغربال
الفلس اافي كمس ااطح محايث ااة يقط ااع الس ااديم  ،ينتحا اب حرك ااات الفك اار الالمتناهي ااة  ،ويمتل ااا بالمف اااهيم المكون ااة
كجزيئات متكاثفة لها سرعة الفكر نفسها( )iiالمصدر نفسه ،ص  .737فإذا توقف عند الوظائف العلمية لحاالت

االشياء نقول انها ال تدع نفسها تعزل عن الفرضي الذي يحققه ،ولكن هذا الفرضي يظهر مبدئيا كغمامة أو

كضباب أو حتى كسديم ،إنه افتراضية ساديمية بااالحرى ولايس واقعاة  ،حادث مناتظم فاي مفهاوم .ولهاذا فاإن
الفلسفة تبدو غالباا بالنسابة للعلام مجارد ساديم يادفع العلام للقاول  :لايس ذلاك ثماة خياار إال باين الساديم وبيناي

أنا ،إن خط التحقيق يرسم مسطحا مرجعيا يقطع مع السديم  ،فهو يساتخرج مان حااالت االشاياء التاي تحقاق
بااالطبع هااي أيضااا االحااداث االفت ارضااية فااي احااداثيتها ولكنهااا ال تحااتفظ منهااا إال باالفت ارضااات التااي هااي فااي
طري ااق التحق ااق مق اادما والت ااي تش ااكل ج اازءا م اان الوظ ااائف وب ااالعكس ،إذا أخ ااذنا باالعتب ااار المف اااهيم الفلس اافية

لالحااداث ،ف اإن خاصااية االمكانيااة منهااا تحي اال ال اى السااديم

()iii

دول ااوز،7978،المعرفااة والس االطة ماادخل ال ااى قااراءة

فوكااو،ص .96م ان الخااارج دومااا نلتقااي أيااة قااوة تااأثي ار مااا ماان قااوة أخاارى أو تااوتر هااي فااي أخاارى قااوة الساايطرة
والخضااوع  ،قااوة التنااوع ويتغياار محتواهااا حسااب القااوى المرتبطااة  .والمبياان كتحديااد لمجمااوع مااا ماان عالقااات

القوى ال يستنفذ ابدا قوته وقدرته على الدخول في عالقات جديدة أو في تركيبات جديادة  ،ياأتي المبياان مان
الخارج  ،لكن الخارج ال يختلط بأي مبيان بل ما يفتأ يستخرج من مبيانات اخرى  ،وعلى هاذا االسااس كاان
الخارج باستمرار انفتاحا على المستقبل  ،ال ش ا اا يعرف نهاياة معاه ،ماادام ال ش ا اا يعارف بداي ا اة  ،بال ك ا ا ال
شا يتغير ويتحول من صورة الى اخرى( )ivدولوز ا ا فليكس غتاري ،ما هي الفسفة ،ص 769ا ا .771

لكن بمقدار ما يعكس هذه التأثيرات التي تثبته يكون فنطاسيا أيضا علاى هاذا الصاعيد االخار ،بصاورة
جديدة تستعاد الفنطاسيا في مبادئ تحولها  ،الن ثمة شيئا ما على االقل يفلت في التأثيرات من أي انعكاس

أنه ما ال يمكنه أن يدع نفسه ينعكس من دون تناقض  ،هو بالضبط ما يعرف الممارسة الفعلية للتاأثيرات ،

فع ا ا ا ا الية الحدود  ،الفعل الذي تبثت به الفكر بهذا الشكل أو ذاك  ،إذ يعكس الخيال اشكال تثبته الخااص باه

مجلة نابو للبحوث والدراسات  /املجلد السادس والعشرون/العدد التاسع والعشرون /نيسان 0202

391

أ.م .د .محمد عودة سبتي

السديم الفلسفي ثنية مسطاح المحايثة  ....سرعنة أرضنة المفاهيم عند جيل دولوز

 ،ويحررها ويتحرر منها يمدها الى ما النهاية له  ،أي انه  :يجعل من الحد موضوع فنطاسيا  ،يلعب بالحد
مقدما  ،الفرض على أنه أساسي يفصل القدرة على ممارساتها الفعلياة

()v

دولاوز،7999،التجريباة والذاتياة بحاث فاي

الطبيعة البشرية وفقا لهيوم  ،ص.78

من الممكن قراءة دولوز بصورة أكثر وضوحاً على النحو اآلتي:

 -7إن السديم الفلسفي هو فعل ال متناهي قادر على إعادة وصياغة وانتاج وبلورة المفاهيم والسطوح.

 -2إن السديم الفلسفي هو فوضى خالقة تعتمد دوما على الفروض وليس على المبادئ  ،وعل ااى العالقات
وليس القضايا ،وعلى االحتمالية وليس الحتمية ،أنه قابل وخاضع للتطبيق.

 -3السديم الفلسفي يرفض السكون والجمود أنه رديف الصيرورة والحركة والتغير والتبدل فا ا ا ا ا ااهو ال يثبت
على حال  ،إنه متغير في الزمان والمكان وحتى زمانه هو متبدل ومتغير .

 -4إن السديم الفلسفي خيال منفتح على كل االفق  ،منعكس على ارض الواقع .
 -5إن السديم الفلسفي يسعى الى التناقض مع ماهو مألوف وثابت وراسخ.

لهذا يرى دولوز ان السديم الفلسفي يخضع لفكرتين هما االمتداد واالنعكاس متطابقتان لكنهما مختلفان
أو يتميز نوعان من القواعد يتقاتالن مع ذلك فأن لهما االصل ذاته مبدأ التكوين عينه ،هذا المبدأ عينه
()vi

يشكل ثالثة نماذج من القواعد هي

المصدر نفسه ،ص 72ا : 76

 .7قاعدة الذوق :وهي عاطفة الخيال وهي تتميز بالقدرة وممارستها التي ال يمكن غير الخيال  ،ان يقوم
بها ألنه يعكس االنفعال وموضوعه.

 .2قاعدة الحرية  :نشعر ان االرادة وهي نوع من االنفعال تتحرك بسهولة في كل االتجاهات ،وانها تنتج
صور لذاتها حتى من الجهة التي ال تثبت فيها .

 .3قاعدة المصلحة والواجب  :يرتبط موضوعان بصلة العلة والمعلول  ،ليس فقط حين ينتج احدهما في
اآلخر حركة أو فعال ما  ،بل أيضا حين تكون له القدرة على انتاجه.

من المالحظ أن جيل دولوز ،لم يتعمق في اهمية الخيال المبدع ،فالخيال المبدع عنده متجه نحو

افق منفتح للمستقبل ،لكن غاب عنه دور الماضي والحاضر في تغذية المستقبل ،الن آنيات الخيال

وعالقتها بالتذكر والزمن لها اهمية فاعلة في خيال المستقبل كما عند "ادموند هوسرل" الذي قسمها الى

افعال المخيلة الى ثالث" :افعال مبدعة للزمن ،وافعال مبدعة اآلن ،وافعال مبدعة للماضي" التي لها
دور في الحدس وعالقته بالخيال إذ يقول هوسرل " إن حقيقة أول التذكر إنما تدفع الى أول الحدس

الذي قد مضى من قريب أي الماقبل ،على خالف االن ،فهو ال سبيل الى حدسه حدسا أوليا إال في
التذكر على معنى ،أن حقيقة اول التذكر ،إنما تدفع الى اول الحدس هذا الذي قد مضى من قريب ،كما

كانت حقيقة إدراك اآلن ،إنما تدفع به الى أول الحدس .اما ثاني التذكر ،وايضا التخيل ،فليس يدفعان
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اال بأمور محضرة أحضا ار ثانيا وغايتهما أنهما يتشبهان الفعل المبدع للزمن والفعل المبدع اآلن ،والفعل
المبدع للماضي بل هم حين تلكم االفعال ولكن بعد ان اعتورها التغيير ،فاآلن المتخيل أنما يدل على

اآلن ،ولكن هو ال يعطي اآلن في شخصه والماقبل المتخيل أنما يدل على الماقبل وال يعطيه في

شخصه أو كذا المابعد وهلم ج ار ( )viiهوسرل ،2119،دروس في الفينومنولوجيا الوعي الباطا ا اان  ،ص .52
المفهوم:

يريد دولوز من المفهوم ال يظهار مان خاالل الساديم كحقيقاة وانماا كصايرورة  ،لهاذا فهاو يارفض المفهاوم

على ارض السديم الذي يتسم بالثبات والجمود والتعالي  ،لاذا ضارورة زعازت المفااهيم ال ارساخة فاي أذهانناا
باعتبارها حقائق ثابتة ،وان نزحزح ثوابتها والباسها ثوب الميوعة والزئبقية علاى الساطح الاذي تعمال علياه،
أي الحيااز الااذي تشااغله فااي فكرنااا أو الزمااان أو المكااان أو ارضاانة الواقااع التجريبااي " فيضاارب لنااا بأحااد

المفاهيم المترسخة عبر االجيال مثال وهو "االنا الديكارتي" ومحاولة تفكيكها وقرائتها كمثال يجب اخراجها
من مركزيتهاا المتعالياة وانزالهاا الاى "المعاا

الياومي" ،وان الحقيقاة كفهاوم تكاون غيار محاددة أطالقاا كال

شاايء يتوقااف علااى قيمااة مااا نفكاار بااه وعلااى معناااه ،إن لاادينا دائمااا الحقااائق التااي نسااتحقها تبعااا لمعنااى مااا
نتصااوره ولقيمااة مااا نعتقااده ألن المعنااى يمكاان التفكياار فيااه أو مفكا ار فيااه يجااري أتمامااه دائمااا بمقاادار مااا أن

القااوى التااي تطابقااه ف اي الفكاار تسااتولي أيضااا علااى شاايء مااا نسااتملك شاايئا مااا خااارج الفااك .إن المفاااهيم

الفلسفية تعاود انتاج الصور كلما اسندت المحايثة"

()viii

دولوز ،7993،نيتشه والفلسفة ،ص.733

يباادو لااي ان تااأثيرات نيتشااه علااى جياال دولااوز فيمااا يخااص جمااود المعرفااة التااي تعيااق ابااداع المفاااهيم
واضح فا ا "نيتشه" عنده "يأخاذ فعال المعرفاة والتاوق الاى الصاحيح موقعهاا كحاجاة باين الحاجاات اآلخارى ،

مذ ذلاك ال يعاود االيماان واالقتنااع القادرتان الوحيادتان ،بال يصاير الفحاص أيضاا والنفاي والتنااقض تشاكل
مقدرة ال تتوقاف علاى النماو :إلاى الياوم الاذي تنتهاي المعاارف واالخطااء القديماة االساساية باأن تتصاادمان

معا الواحدة ضد اآلخر الكا ااائن الذي يندفع فيه أول ما ا ااعركة بين النا اازوع الغري ا اازي نحو الحقيقة عل ا ااى أناه
بدوره مقا ا اادرة محافا ا ا ا ا ااظة على الحياة ،وبالنظر الاى خطاورة هاذا الصاراع يبقاى كال شاا آخار ساواء بساواء:
هذا السؤال يطرح السؤال االخير حول شرط الحيااة وتشاكل اول محاولاة للارد علاى هاذا الساؤال بالتجرياب:

الااى اي حااد تحتماال الحقيقااة أن تسااتوعب؟ وهااذه هااي التجربااة التااي يجااب ان تقااام .اننااا ال نكباار ماان نقطااة

واحدة بل من كل مكان ليس في أتجااه بال فاي كال االتجاهاات فاي آن معاا الاى االعلاى والاى االسافل إلاى

الداخل والى الخارج تنبت قوتنا في الوقت عينه في الجذع وفي االغصان وفي الجاذور

()ix

نيتشاه، 2117،

العلم الجذل ،ص. 771
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مسطح المحايثة :

المحايثة  :انها علة تظهر من خالل مفعولها وتخرج الى الفعل من خالل معلولها تندمج بهذا االخيار

وتباارز فيااه  ،أو بعبااارة افضاال العلااة المحايثااة هااي تلااك العلااة التااي يخرجهااا معلولهااا الااى الفعاال ويناادمج
ويض اافي عليه ااا االخ ااتالف  ،ثم ااة ايض ااا تا ارابط وارتب اااط متب ااادل ب ااين العل ااة والمعل ااول ب ااين اآلل ااة المج ااردة

واالنتظاماات العيانيااة وهاذه االخيارة هاي التااي يطلاق عليهااا  ،فاي أغلااب االحاوال أساام االلياات  ،اذا كاناات
المعلاوالت تظهاار الااى وجااود علتهااا وتخرجهااا الااى الفعاال  ،فااان عالقااات القااوى أو الساالطة كامنااة وتوجااد
بااالقوة وفااي صاايغة المكااان  ،وال يسااتقر علااى حااال تتالشااى مضاامحلة  ،جزئي اة  ،تحاادد مجاارد امكانيااات

واحتماالت تفاعل مادامت لم تتدرج ضمن مجموع مايكروسكوبي  ،قادر علاى أن يمانح شاكال ماا لمادتهاا
المائعة ولوظيفتها المبعثرة ومع هذا فإن اخراج ما بالقوة الى الفعل  ،اندماج اندماجات تدريجية موضاعية

في بداية االمار ثام ماا تلباث ان تصابح شامولية أو تميال الاى الشامول ،عاملاة علاى صاف عالقاات القاوى
في خطوط مستقيمة وتجميعها وجعلها متجانسة  :كقانون دمج وتوفياق باين نزعاات ال مشاروعة

()x

دولاوز،

المعرفااة والساالطة ماادخل لقاراءة فوكااو،ص . 44إن خارطااة لعالقااات القااوى  ،خارطااة كثافااة وشاادة الااى شاايء مااا

الى موضاوعية تأملياة والاى تاداخل الاذوات التواصالي  :وهاي تلاك الصاور الاثالث للفلسافة أي "المحايثاة ،
والااذات المتأملااة  ،والتواصاال" لكاان هناااك اخااتالف ماان حيااث الطبيعااة بااين الصااور والمفاااهيم ،لكاان هناااك

ايضا كل االختالفاات الممكناة فاي الدرجاة بينهماا بسابب تركيباي وأحتماالي أناه التقااء  ،ارباط  ،لايس ساببا
غيار كااف بذاتاه ولكناه احتماالي فاي حاد ذاتاه حتاى وان تعلاق االمار باالمفهوم  ،فاإن السابب يتوقاف علاى

اقتران المركبات الاذي كاان باساتطاعته ان يغادو اقت ارناا آخار ماع تحااورات .إن مبادأ السابب كماا يبادو فاي
الفلسفة هو مبدأ سبب أحتمالي( )xiدولوز،2119،االختالف والتكرار ،ص .717ويعبار عناه هكاذا ماا مان سابب
كااف اال وكااان احتماليااا ومااا ماان تاااريخ شاامولي اال وكااان تاريخيااا لالحتماال "االمكااان" لااذا يجااب ان نفكاار
بااأن المفاااهيم تسااتعيد فعاليتهااا عباار مشااكالتنا وان تلهمنااا هااذه المفاااهيم التااي ينبغااي ابااداعها فحينمااا ينتقااد

فيلسوف فيلسوفا اخر فذاك انطالقا من مشاكالت وفاوق مساطح ليسات هاي ذاتهاا بالنسابة لآلخار ،وتعمال
على ذاته المفاهيم القديمة مثلما يمكن اذابة موقع الستخراج اسلحة جديدة

()xii

دولوز ا فليكس غتااري ،مااهي

الفلساافة  ،ص .57فااالمفهوم ساايحتوي دائمااا علااى مكونااات بأمكانهااا ان تمنااع ظهااور مفهااوم آخاار أو علااى

العكااس ماان ذلااك ال يمكاان لتلااك المكونااات ذاتهااا ان تظهاار إال بعااد زوال غيرهااا ماان المفاااهيم ومااع ذلااك ال
يمكن تحدياد قيماة مفهاوم ابادا بماا ياتمكن المفهاوم مان متعاة فاال قيماة لاه إال يحباب موقعاه الفرياد الاذي ال

يضاهي وابداعه الخالص

()xiii

المصدر نفسه ،ص .52ها هو الكوجيتو يقدم االن اربعة مركبات  :انا افكر

وبهذا االعتبار انا فاعل لي وجود وال يتحدد إذا كاذات منفعلاة تتمثال بالضارورة فعاليتهاا الفكرياة الخالصاة

كاارخر يااؤثر فيهااا اال يتعلااق االماار بااذات اخاارى ،انهااا باااالحرى الااذات التااي تصااير االخاار  ...هاال هااذا

الطريق تحويل االنا الاى اآلخار ؟ هال هاو اعاداد لفكارة "االن" هاي االخار اناه تركياب جدياد ماع احاداثيات
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اخاارى ومناااطق اخاارى ماان الالتمايزيااة تضاامنها الترساايمة ثاام يضاامنها تااأثر الااذات بااذاتها التااي تجعاال االنااا
والذات غير منفصلين

()xiv

المصدر نفسه ،ص.53

إن ت ااأثيرات المدرس ااة الوجودي ااة عل ااى "جي اال دول ااوز" صا اريحة ف ااي أهمي ااة ودور انعك اااس ال ااذات عل ااى

المعرفة  ،ولكن لم يحدد ماهي طبيعة االنا او الذات فيما تكون واعياة او غيار واعياة هاذا مان جاناب ومان

جانااب آخاار اهميااة الاازمن  ،فا ا "جاااون باااول سااارتر" كااان أكثاار وضااوحا فااي هااذه النقطااة حيااث ياارى " ان
االنعكااااس علا ااى الا ااذات ها ااو وعا ااي باالبعا اااد الثالثا ااة

()xv

سا ااارتر،2119،الكينونا ااة والعا اادم بحا ااث فا ااي االنطولوجيا ااة

الفينومنولوجية  ،ص : 237
 -7الخروج من الذات

 -2وع ا ا ا ا ا ا ااي غير نظري بم ا ااجرى الوقائع
 -3وعي نظري بالديمومة.

ويضيف ذلك سارتر دور الزمن فيرى " ان الماضي المنعكس وحاضره موجودان كأنهماا كائناان تقريباا

خارجيان ،بمعنى أنهما ليس محفوظين فقط في وحدة ماا هاو لاذاتها الاذي يساتنفذ وجودهماا مان حياث أناه
عليااه أن يكااون هااو هااذا الوجااود ،باال همااا محفوظااان ايضااا بالنساابة الااى مااا هااو لذاتااه الااذي يفصااله عاادم
عنهمااا وبالنساابة الااى مااا هااو لذاتااه الااذي لاايس عليااه ان يكااون هااو وجودهمااا ،علااى الاارغم ماان أنااه موجااود

معهمااا فااي وحاادة كااائن واحااد وبواسااطة االنعكاااس علااى الااذات ايضااا ،يحاااول مجاارى الاازمن ان يكااون انااه
موضوع خارجي وقد تم التمهيد له ضمن التالزم ،لكن االنعكاس الخالص على الذات لم يكتشاف الزمنياة

اال فاي طبيعتهااا االصايلة التااي ليساات جاوه ار  ،وأنااه فاي رفضااه أن يكااون فاي ذاتااه يكتشاف الممكنااات ماان
حيث هي ممكنات تعززها حرية ماهو ذاته كما يكشف الحاضار مان حياث هاو وجاود متع ذ
اال ،واذا بادا لاه
الماضاي فاي ذاتاه فااذلك ايضاا علاى اسااس حضااوره  ،واخيا ار  ،فاأن االنعكااس علااى الاذات يكتشاف ماااهو
لذاته في شموليته الكلية المفككة من حيث أنه هو الفردية الفريدة

()xvi

المصدر نفسه ،ص .232

يالحظ ايضا ان "دولوز" يريد أن يصل لنا رسالة مفادها أن هناك مفااهيم علاى ساطح الساديم الفلسافي

تتساام بالمركزيااة المتعاليااة علااى الواقااع وتساابح فااي عااالم التخ ايالت مثاال مباادأ الساابب الكااافي او الكوجيتااو
الااديكارتي  ،وانهااا نااابع ماان افكااار مجااردة كالرياضاايات أو افكااار قبليااة كالزمااان والمكااان وهااذه المفاااهيم

وغيرها ومن على شاكلتها يجب اعادة النظر بها وانزالها الى سطح الواقع التجريبي  ،فبدال من تبقى هذه

المفاهيم علاى ساطح اليقاين والحتمياة يجاب انزالهاا علاى ساطح الواقاع الاذي يتسام باالحتمالياة والنسابية لاذا

يقااول " هااذا هااو ساار التجريبيااة ليساات التجريبااة اطالقااا رد فعاال ضااد المفاااهيم وال هااي مجاارد دعااوة الااى

التجربة المعاشة انما تسعى على العكس من ذلك الى ابداع المفاهيم االكثر جنونا والذي لم نره او نسامع
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به فقط والتجريبية هي الصوفية و رياضياتية اال انها تفاعل المفهاوم كموضاوع لقااء وك ا ا ا ا " هناا اااا اآلن "
أنا اضع مفاهيمي واعيد صنعها وأهدمها انطالقا من افق متحرك ومن مركز مزاح دوما عن مركازه ومان

محيط متنقل دوما يكررها ويخالفها بينهاا( )xviiدولاوز ،االخاتالف والتكارار ،ص .47لهاذا يجاب ان يكاون كتااب
الفلساافة فااي ناحيااة منااه نوعااا خاصااة جاادا ماان الروايااة البوليسااية وفااي ناحيااة أخاارى ارى ضاربا ماان الخيااال
العلمي ،ونعني ان على المفاهيم ان تتدخل في منطقة حضور لحال وضاع محلاي وتتغيار هاي نفساها ماع

المشكالت وتمتلك دوائر نفوذ حيث تعمل على صلة بالدوامات وبسبل قسوة عنيفة معينة تكاون متماساكة

فيماا بينهاا ،ولكان يجاب اال ياأتي تماساكها هاذا منهاا بال أن تتلقاى تماساكها مان مكاان آخار

()xviii

المصاادر

نفسه ،ص .41فالمفهوم الفلسفي يتطلب إذا انتماء لذات وليس لا ا ا اامجموعة،
المفهااوم يخااتلط مااع المعااا

وحااده  ،حتااى ذلااك المحاادد كحااال تعدديااة ماان االشااكال الااذوات أو كحااال

محايثااة ماان الساايولة نحااو الااذات ،وظااائف معااا

محايثة معا

الذات انفعاال لتعالي هذه الذات

()xix

تصاابح اوليااة  ،انااه منطااق متعااال ينكشااف حتااى داخاال
دولوز ا فلايكس غتااري ،مااهي الفلسافة ،ص ،757كماا عناد

"هوسرل وكانت" أنها معتقا اادات اولي ا ااة وآراء اصيل ا ااة  ،انهاا فع ا اال لمتعالا ااي االفعاال هاي  ،مفااهيم نسابية

بالقياااس الااى المعااا

()xx

المصاادر نفسااه ،ص .754مااا يقترحااه ال ارأي هااو عالقااة معينااة بااين ادراك خااارجي

كحااال الااذات وانفعااال داخلااي كعبااور ماان حالااة الااى اخاارى  ،مرجااع خااارجي وداخلااي تكااون براهينهااا عبااارة

عن ادراكات المفاهيم العلمية احادية تجريبية وانفعاالت
مااع ذات توليديااة تعاااني انفعاااال مشااتركا ،فالنقااا

()xxi

المصدر نفسه ،ص .755اناه يتمااهى ماع نفساه

ياادور إذا حااول اختيااار الخاصااية االدراكيااة المجااردة ،

وصااول قااوة الااذات التوليديااة المتاااثرة بااذلك :أنااه يسااتخرج ماان االدراك خاصااية مجااردة ،وماان االفعااال قااوة
عامااة .فكاال رأي هااو فكارة تتطااابق بدقااة مااع شااكل التعاارف "بالمماثلااة او الشاابه" يعاارف خاصااية فااي ادراك

التأماال تعاارف فئااة عباار االنفعااال ورد الفعاال تعاارف منااافس محتماال لاادى فئااات اخاارى وخاصاايات اخاارى

التواصل

()xxii

المصدر نفساه  ،ص .756حتى يتكفل المفهوم بكل اللحظات المفهوم هاو اآلن الكال  ،اماا ان

يمد بركته على كال االجازاء ،وأماا ان يانعكس انفصاال االجازاء ويؤسساها فياه ليتلقاى ضاربا مان الغفاران ،
يتبع اذا المفهوم التعيين ويقترن به مان االول الاى االخار فاي كال تحوالتاه ويمثلاه بوصافه اختالفاا محضاا

بتسليمه الى اساس ما لام يعاد مهماا بالنسابة الياه ان نعارف انناا اماام حاد ادناى او حاد اقصاى نسابيين اماا
كبي ار او صغير وال اماام بداياة او نهاياة  ،الن االثناين يلتقياان فاي االسااس بوصافه لحظاة شامولية وحيادة

ونفسها هي لحظة تالشي االختالف وانتاجه لحظة االختفاء والظهو

()xxiii

دولوز ،االختالف والتكرار،ص.41

مستويات المفهوم :
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لم يضع دولوز تعريفا للمفهوم حتى ال ينزلق الى مسلمات التعريفات وانما ابقاه زئبقي متحرك  ،ولكاي

نفهم ذلك اكثر يضع لنا مساتويات للمفهاوم هاي

()xxiv

حيادر نااظم ،2176،أشاكالية الفلسافة فاي النقاد االركيولاوجي

الى ابداع مفهومي قراءة في فلسفتي ميشل فوكو وجيل دولوز ،ص :769ا
 .7المستوى االول  :كل مفهوم بطبيعته يميل الاى مفااهيم اخارى ساواء اصاالة داخال تااريخ تشاكله او
في اطار صيرورته المستمرة أنه ينتج مفاهيم يخرج من ذات مركباته مثل مفهوم الوجه .

 .2المسااتوى الثاااني  :كاال مفهااوم يحااافظ علااى خاصااية ارتباااط مكوناتااه الداخليااة ويعماال علااى عاادم
انفصالها مثل مكونات الوجه اي مستوى الترابط والتماسك الداخلي للمفهوم .

 .3المستوى الثالث  :هو نقطة التقاء وتركيز او تراكم لمركباتها الخاصة فال تتوقف النقطة المفهومية
عنااد عبااور مركباتهااا وعاان الصااعود والناازول فيهااا فيغاادو كاال مركااب بهااذا المعنااى خطااا مكثفااا اي

مستوى ارتكاز المفهوم وبؤرة تكثفه.

علااى الاارغم ماان الساامة البنيويااة لمسااتويات المفهااوم عنااد جياال دولااوز  ،اال ان "نعااوم تشومسااكي" لااه
وجهة نظر اخرى فيما يخص التماسك الداخلي للمفهوم وكثافة ارتكاز بؤرته فهو يقول " ان المفاهيم غير

اللغوية يمكن انشاؤها بطريقة أو بأخرى تبعا لمصالح وهموم باعثيها وأن عوامل مثل الفتوحات والحواجز
الطبيعية " المحيطات والجبال" ،التلفزيون الوطني ..الخ  ،يمكن ان تخلق االوهام حول هذه المسألة لكان

لام تاتم صااياغة اي مفهاوم عاام ب ا ا "اللغاة المشاتركة" بأيااة طريقاة مفيادة او متماسااكة وال تبادو اآلفااق واعاادة
ومن هنا  :ان أية مقاربة لدراسة اللغة او المعنى تعتمد على هاذه المفااهيم العاماة هاي موضاوع شاك الاى

حاد كبيار افتارض ماثال ان اتبااع قاعادة يحلال بلغاات المشاتركات الجماعاات البشارية ف ا جونز :ماثال :
إتبااع القاعاادة اذا كااان يخضااع لممارسااات أو معااايير الجماعااة  ،اذا كاناات الجماعااة متجانسااة فااأن االشااارة

االصالة اليهاا ال تقادم شايئا  ،تثيار مفااهيم معياار الممارساة  ،العار  ،اسائلة اخارى اذا كانات الجماعاة
متنافرة بغض النظر عن الغموض االكبر حتى لمفهوم المعايير الممارساة  ..الاخ ،فاي هاذه الحالاة تبارز
بضعة مشاكل لحدهما هي أن التحليل المفترض غير دقيق من الناحية الوصافية ،مان الناحياة النموذجياة

ننسااب اتباااع القواعااد فااي حالااة االنعاادام الملحااوظ للتطااابق مااع الممارسااة التقادميااة معااايير المزعومااة

()xxv

شومسكي ،2119،آفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل ،ص.86
المفهوم والمسطح :

يضاع جياال دولااوز مقاربااات فكريااة بااين المفهااوم والمسااطح ماان حياث

()xxvi

دولوز ا ا فلاايكس غتاااري ،ماااهي

الفلسفة  ،ص56ا ا :67
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 .7أن المفاهيم والمسطح متضايفة بشكل دقيق دون ان يعني ذلك انها اقل تطابقا فيماا بينهاا .ومساطح
المحايثة ليس مفهوما وال مفهوم جميع المفاهيم ولو وحدنا فيما بينها فال شيء يمنع المفاهيم من ان

تصبح واحدا ،أو ان تصبح كليات عامة تفقد خصوصيتها

 .2المفاهيم اشبه بالموجات المتعددة التي تعلو وتهبط ولكن مساطح المحايثاة هاو الموجاة الوحيادة تلفهاا
وتنشرها .

 .3المسااطح يضاام الحركااات الالمتناهيااة التااي تجتااازه الموجااة ثاام تعااود  ،ولكاان المفاااهيم هااي الساارعات
الالمتناهية للحركات المتناهية التي يجتاز دائما في كل مرة مركباتها الخاصة.

 .4ان المفاااهيم هااي االرخبياال أو العمااود الفقااري ولاايس الاانفس  ،بينمااا المسااطح هااي باااالحرى الجمجمااة
الذي تسبح فيه هذه المعزوالت .

 .5المف اااهيم ه ااي مس اااحات أو أحج ااام مطلق ااة عديم ااة الش ااكل أو متش ااظية بينم ااا المس ااطح ه ااو المطل ااق
الالمحدود الذي ال شكل له وال مساحة والحجم ولكنه معرض دائما للتقطيع .

 .6المفاهيم هي انتظاماات ملموساة اشابه بتشاكيالت آلياة معيناة  ،غيار ان المساطح هاي االلاة المجاردة
بحيث تؤلف االنتظامات قطعة آلية .

 .7المفاهيم احداث  ،لكن المسطح هو افق الحدث خزان أو احتيااطي االحاداث المفهومياة الخالصاة أناه
ليس االفق النسبي الذي يحمل كحد معين ويتغير مع المراقب .

 .8إن مس ااطح المحايث ااة ل اايس مفهوم ااا فكري ااا أو مفك اار ب ااه  ،ولكن ااه ص ااورة الفك اار الت ااي تتض اامن توزيع ااا
صااارما مااابين الواقعااة كحاادث خااام ،والواقعااة المشااروعة والفكاار هااو الحركااة الالمتناهيااة ال تحياال إلااى
ابعاد زمانية ومكانية  ،بينما المفهوم هو مساحة او حجم يمكن تعيشه .

 .9مسطح المحايثة ذات وجهين من جهة الفكر ومان جهاة الطبيعاة وهاو سامات بنائياة تخطيطياة بينماا
المفاهيم هي سمات تكثيفية  ،فاالولى هي الحركات الالمتناهية بينما الثانية هي احاداث مكثفاة هاذه

الحركات كأنها مقاطع فريدة أو مواقف خارجية .

 .71المسطح الحدس هو تغلياف للحركاات الالمتناهياة  ،بينماا المفهاوم مقصاد يتطاور بحساب اخاتالف
الشدة .

 .77المسطح قبل الفلسفة ال يعني شيئا يوجد مسبقا ،وانما شيئا ما ال يوجد خارج الفلسفة فهو مفترض
مساابقا لاايس علااى شااكل مفهااوم معااين يمكاان ان يحياال الااى مفاااهيم أخاارى بينمااا المفاااهيم تمياال الااى

ذاتها الى نوع من فهم الحركات .

 .72المسطح ليس بالطبع برنامجا أو مقصدا أو هدفا أو وسيلة  ،أن مسطح المحايثاة يشاكل االرضانة
المطلقة للفلسفة سواء انتشالها من أرضها " تحليقها" وتأسيسها.
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على الرغم من التداخل الكبير بين المفهاوم والمساطح علاى مساتوى الفهام والتنظيار عناد دولاوز إال أناه

ال يريااد ان يكااون منظومااة قيميااة أو وجوديااة "جوهريااة " الن كلهم اا متحاارك وغياار ثاباات وتتبااادل االدوار
بين المسطح والمفهوم " فليس ثمة واحدة وال كثرة  ،واال عدنا من حيث ال ندري الى القول بأن ثمة وعيا
ما يعي ذاته كوحدة  ،وفي الواحد وينتشر الكثرة  ،وكال ماا هنالاك الاوان مان الكثارة الناادرة وفقاط معزولاة

فارغة في انتظار من يأتي لحظاة ماا ليماهاا ويشاغل داخلهاا وظيفاة ذات ،فاي انتظاار مان ياأتوا ليشاغلوا
داخلهااا وظااائف بااذوات أو انتظامااات متراكمااة ومتكااررة نسااتمر وتبنااى محافظااة علااى نفسااها ليساات الكثارة
اذن كثرة اكسيومية " قيمية " وال كثرة تنميطية تصنيفية بل هي كثرة موقعية

()xxvii

دولوز ،المعرفة والسلطة

مدخل الى قراءة فوكو ،ص .21أنه رمية النارد وتثبات وجاود الصايرورة ال يتعلاق االمار بعادد الرمياات للنارد،
قد تتوصل بسبب عددها إلى إعادة االنتاج والتركيب ذاته،انما لايعكس تماماا ماا يتعلاق برمياة نارد واحادة

تتوصل  ،بسبب عدد التركيب المنتج الى إعادة انتاج نفسها وماهي كاذلك لايس عادد كبيار مان الرمياات
هو الذي ينتج تك ار ار لتركيب ما  ،بل إن عدد التركيب هو الذي ينتج تكارار رمياة النارد  ،أن زهاور النارد

المرمية كيفما تتفق اال تنتج بالضارورة التركياب الظاافر االثناى عشار الاذي يرجاع رمياة النارد  ،لكان فقاط

بمقاادار مااالم يعاارف الالعااب اوال أن يثباات الصاادفة ذلااك أنااه مثلمااا ال يلغااي الواحااد المتعاادد او ينفيااه  ،ال
تلغي الضرورة الصدفة أو تزيلها.

()xxviii

دولوز ،نيتشه والفلسفة،ص.36

إن مثل النرد الذي ضربه دولوز يريد ان يوضح فيه أن المفهوم عندما يتم انتاجه على المسطح من

الممكن اعادة تدوير انتاجه في حقول اخرى مثل مفهوم النسبية فهو له القدرة على التنقل من حقل

الفيزياء الى البايولوجي الى االجتماع الى الفلسفة  ...الخ  .هذا التنقل واعادة االنتاج يعطي للمفهوم

دور الشمولية ظاهراتيا ولكن جوهريا هو واقعة أو حدث متغير أو متبدل وهنا تلعب الذات دو ار في فهم
المفهوم فهي تأخذ جانبين عند دولوز:

اوالً :فهم الذات لذاتها :هي نوع من انثناءات الذات لتفسح المجال النبثاق عالقات جديدة بين الذات
والموضوع وبين المادة والفكر( )xxixدولوز ،المعرفة والسلطة مدخل الى قراءة فوكو ،ص  773ا ا :723

أ -الجزء المادي الذي ستهتم به هو الرغبة  .ويعني عالقة الرغبة بالشيء.

ب -عالقات القوى اي عالقة الذات بذاتها  .ويعني مدى وعي الذات وادراكها للموضوع.
ت -انثناء الحقيقة بوصفه تشكل عالقة الحقيقة بوجودنا كشرط صوري لكل معرفة يمتلكها الفرد .

ث -انثناء الخارج نفسه جوانية االنتظار هو الذي تنتظر منه الذات في بعاد أخار غيار بعاد النظارة العاماة
وموضوعاتها .

ج -هو تجاوز صريح للمادة الظاهرة ليغرس في بنية مغايرة لبنيته وليشحن بمعان ومضامين جديدة .

ح -االنثناااء لغااة ورؤيااة هااو ضااوء يحياال الااى رؤى  ،واللغااة تحياال الااى عبااارات ،فهااو لاايس تضاااديا وانمااا
عالقة المعرفة بالوجود فهو تشابك وتداخل .
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خ -انااه اسااتراتيجية صااخب الكلمااات التااي تااأمر الرؤيااة ،تأساار مااا ياارى عنااف االشااياء التااي تأساار مااا يعباار
عنه.

بالرغم من مناقشة وجهة نظر جيل دولوز عالقة المسطح بالمفهوم ،اال أنه يلحظ أن ادخال البعد

الذاتي على المفهوم قد يقصي الجانب الموضوعي من ناحية ،ومن ناحية اخرى لم يفرق دولوز في

التجربة "الذاتية ا ا الموضوعية" في المحتوى الموضوعي بين "المظهر والواقع" من جهة وبين االقطاب

"المادية والذهنية" من جهة اخرى كما ذهب "الفريد نورث وايتهد" إلى أن "المحتوى الموضوعي لمناسبة
تجربة يظهر متمي از بميزتين متعارضتين "المظهر ا ا ا الواقع" .من المالحظ أن هذا ليس التقسيم الوحيد
الذي نراه في التجربة .فهناك االقطاب المادية والذهنية ،والموضوعيات التي يتم ادراكها واالشكال الذاتية

من المدركات .ولكن هذا التقسيم النهائي بين المتعارضين  ،المظهر والواقع  ،ليس جوهريا "جوهرية

ميتافيزيقية" كالتقسيمين االخيرين فاوالً :ال يتناول تقسيم المظهر والواقع التجربة كلها ،وانما يخص

المحتوى الموضوعي فقط ،ويهمل الشكل الذاتي من المناسبة المرافقة موضوع البحث .وثانياً :من
الممكن اهمال أهميته ما عدا االدوار الخاصة بمراحل عالية من التجربة ،حين تكون االدوار قد حققت
تعقيدا خاصا من االندماج مع االدوار المادية .ولكن في هذه المراحل العالية يتحكم التعارض بين

المظهر والواقع في عوامل التجربة التي يمكن تمييزها في الوعي بوضوح .وهكذا يجب أن يوجد اساس
الميتافيزيقي في الفهم التام للكيان الذاتي الموضوعي للتجربة ،وفي االدوار المتعاقبة التي تقوم بها
() xxx

الفعاليات المادية والذهنية.

وايتهد ،7966،مغامرات االفكار ،ص333

ثانياً  :التفرقة بين المفهوم واالمثول  :يرى دولوز كثي ار ما يقع الخلط بين المفهوم واالمثول ،لذا

ضرورة التفرقة بينهما( )xxxiدولوز ،المعرفة والسلطة ،مدخل الى قراءة فوكو ،ص: 747

أ -ليس االمثول يعد مفهوم يخضع العالم لمتطلبات التمثل ،اال انه باالحرى حضور خام ال يمكن
التصدي له في العالم اال في ضوء ما ليس "قابال للتمثل" في االشياء .

ب -ليس خيار االمثول يعد بنسب االختالف أي هوية المفهوم عموما  ،فاالمثول لم يتخل عن ايجاد
مفهوم خاص باالختالف .

ت -إن االمثول هو متاهة أو الكاوس "فوضى" هو بال سلك وبال استعانة بسلك .

يتفق "ادموند هوسرل" مع دولوز بأن " االماثيل  ،الماهيات  ،االفهومية  ،المحض" غير االمبيرية

بالتالي  ،بالقدر ما لم يحول المناطقة الصوريون حين يتكلمون على القوانين المعيارية  ،نظرهم عن تلك

السمة محض االفهومية والقبلية بهذا المعنى  ،بقدر ما رجعوا في حجاجهم الى أمر دقيق على نحو ال
شك فيه  ،اال أنهم أهلوا السمة النظرية للقضايا محض المنطقية  ،وتجاهلوا الفرق بين القوانين النظرية

المخصصة من حيث مضمونها لضبط المعرفة والقوانين المعيارية التي لها ذاتيا وماهويا سمة
االمالءات ( )xxxiiهوسرل ،2171،مباحث منطقية في المنطق المحض ج ، 7ص.786
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وعلى الرغم من ايضاح دولوز ماذا يقصد بالثنية اي عالقة الذات بالموضوع والتفرقة بين االمثول
والمفهوم اال انه يرى يبقى التداخل قائما الن المعرفة " تستند الى إلهامات االمثول من متطلبات المفهوم

عموما  ،وصحيح ان القسمة بالنسبة الى الهوية المقترضة لمفهوم ماهي طريقة متقلبة وغير متماسكة تقفز
()xxxiii

من فرادة الى اخرى أليست قوته من وجهة نظر االمثول

جيل دولوز ،السلطة والمعرفة مدخل الى قراءة

فوكو،ص .748فإذا كان الداخل ينشأ كانثناء أو طي للخارج فإن بين الداخل والخارج عالقة موقع اي عالقة
الذات بذاتها مماثلة للعالقة بالخارج  ،والعالقتان معا على اتصال ،بواسطة ابنية تعتبر اوساطا خارجية
نسبية وداخلية نسبيا بالتالي  ،فالداخل يلغي ذاته حاض ار برمته بهمة ونشاط في الخارج على تخوم االبنية
 ،يكشف الداخل الماضي "الديمومة" بأنماط ليست متصلة البتة  ،لكن احتكاكها بالخارج يحييها من جديد
()xxxiv

فتتحقق في العقل الحاضر

المصدر نفسه ،ص .729فما المفهوم اال االختالف الذي اليختزل الى

مجرد اختالف  ،اال أنه يطالب بأمثول خاص به بما هو فرادة في االمثول الذي يتطلب المفهوم اربع

روابط وهي على النحو االتي ( )xxxvدولوز ،االختالف والتكرار ،ص.95
 :7الهوية في شكل المفهوم الالمتعين .
 :2التماثل في الصلة بين المفاهيم النهائية القابلة للتعيين .
 :3التعارض في الصلة بين التعيينات داخل المفهوم .
المعين للمفهوم .
 :4التشابه في الموضوع
ّ

طبيعة المفهوم :إن المفهوم له طبيعة تتميز بما يلي :

أوالً :ال يحي اال ك اال مفه ااوم ال ااى مف اااهيم اخ اارى داخ اال تاريخي ااة فحس ااب  ،وانم ااا داخ اال ص اايرورته واقترانات ااه

الحاض ارة كااذلك فيااوفر كاال مفهااوم علااى المركبااات ان تتخااذ هااي باادورها كمفاااهيم ،وهكااذا يتااوفر الغياار علااى
المركبااات ماان بينهااا الموجااه ساايؤخذ هااو باادوره كمفهااوم هااو ذاتااه علااى مركبااات  ،تسااير المفاااهيم إذا نحااو

الالمتناااهي وبأعتبارهااا مبدعااة  ،فأنهااا ليساات مبدعااة ماان ال شااا

()xxxvi

دولوزا ا ا فلاايكس غتاااري ،ماااهي الفلساافة،

ص .715إما ان يضمن تالقي كل وجهات النظر حول الموضوع عيناه أو العاالم عيناه ،وأماا ان يجعال مان

كل اللحظات خواص الا" االنا "عينه  ،إال انه يحفظ إذا مرك از وحيدا يساتجمع كال الم اركاز االخارى ،ويمثلهاا
بوصفها وحدة سلسلة ترتب وتنظم مرة واحدة واخي ار الحدود والصالت بينهما( )xxxviiالمصدر نفسه ،ص. 43

ثانياً :إن خاصية المفهوم هي جعل المركبات غير منفصالة بداخلاه فهاي متماايزة وغيار متجانساة وماع ذلاك
فإنها غير منفصلة ذلك هو وضع المركباات أو ماا يحادد قاوام ثباات المفهاوم وقواماه الاداخلي ذلاك الن كال

مركب متميز يقادم تغطياة جزئياة أو ناحياة تجااوز أو عتباة ال تماايز ماع مركاب آخار

()xxxviii

دولاوز ،المعرفاة

والساالطة ماادخل الااى قاراءة فوكااو ،ص  .742أنااه نوعيا ا ا ا اان ما ا ا ا ا اان العالقااات التااي هااي عالقااات االفكااار تلااك التااي
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ت ارتهن كليااا باالفكااار التااي تقااارن بعضااها بااالبعض االخاار " التشااابه  ،روابااط الكميااات  ،درجااات الكيفيااة ،

التعارض "  ،وعالقات الموضوعات تلك التي يمكن ان تتغير من دون اي تغيير لالفكار " عالقات الزماان

والمك ااان  ،الهوي ااة  ،الس ااببية " وبش ااكل ما اواز يتمي ااز عق ااال ذل ااك ال ااذي يعم اال انطالق ااا م اان قناع ااة "ح اادس أو

برهااان" ،وذلااك الااذي يعماال تبعااا الحتماااالت عقاال تجريبااي أو الفهاام

()xxxix

دولااوز ،التجريبيااة والذاتيااة بحااث فااي

الطبيعة البشرية وفقا لهيوم ،ص 89ا ا . 91

ثالثاً :سيعتبر كل مفهوم بمثابة نقطة التقاء وتركيز أو تراكم لمركباتها واحداثيات أرساية مكثفاة ال ينبغاي
ضبطها باعتبارهاا عاماة أو خاصاة  ،وانماا باعتبارهاا مجارد تفارد خاالص  ،عاالم ممكان واحاد وجاه واحاد
كلمات عديدة من شأنه أن يتخصص أو يتعمم حسبما بمنحه من قيم متنوعة أو حسبما تحدد لاه وظيفاة

ثابتة

()xl

دولوز ا فليكس غتاري ،ماهي الفلسفة  ،ص .44أنه نظام عملي مجموع آلياات عباارات ورؤى  ،أناه

معرفااة ال توجااد اال فااي ارتباااط ب ا ا " عتبااات " مختلفااة ومتباينااة أشااد تؤشاار علااى عاادد ماان االنقس ااامات
والتفرعااات واالتجاهااات التااي يعرفهااا بناااء معااين ماان االبنيااة

()xli

دولااوز  ،المعرفااة والساالطة ماادخل الااى ق اراءة

فوكو ،ص.59
إن "يورغن هابرماس" أكثر فاعلية ووضوح في تعامله مع المفهوم من جيل دولوز مان ناحياة طبيعتاه
التعبيرية الجمالية وقيمة فاعليته العملية  ،فيرى هابرماس:

 -7ان المفهوم االجرائي للعقالنية يجب ال يقتصر على دمج البعد العلماي واالخالقاي  ،بال أيضاا البعاد
الجمالي والتعبيري  ،يتباين اناه اغناى مان مفهاوم يقادم العقالنياة الغائياة المفصالة علاى البعاد المعرفاي

واالدائا ا ااي ها ا ااذا المفها ا ااوم المكثا ا ااف الشا ا ااارح لطاقا ا ااة العقا ا اال ال ارسا ا ااية فا ا ااي اسا ا اااس صا ا اادق القا ا ااول
هابرمارس،7995،القول الفلسفي للحداثة،ص.82

 -2أن الصاايرورة فااي المفهااوم هااي الوساايطة للعماال ترجااع الااى طبيعااة ماان ثااالث جوانااب مختلفااة

()xlii

()xliii

المصدر نفسه ،ص.522
أ -ترجع الى الطبيعة المعاشة للحاجات التي تحس بها الذوات .

ب -ترجع الى الطبيعة الموضوعية المتناولة والمشغولة بوصفها شيئا.
ت -ترجع الى الطبيعة ذاتها المفترضة في العمل بوصفها افقا واساسا يفسر العمل .

وهن ااا يعن ااي انت اااج المفه ااوم عن ااد هابرم اااس " كص اايرورة دائري ااة للوض ااع ف ااي الخ ااارج للموض ااعة وام ااتالك

الطاقااات االساسااية ضاامن هااذا المنظااور تتضاامن الصاايرورة بواسااطتها تتواصاال الطبيعااة مااع ذاتهااا والتحقااق

الذاتي للذوات العاملة بوضعها تؤدي دو ار فيها"

()xliv

المصدر نفسه ،ص. 523

مجلة نابو للبحوث والدراسات  /املجلد السادس والعشرون/العدد التاسع والعشرون /نيسان 0202

021

أ.م .د .محمد عودة سبتي

السديم الفلسفي ثنية مسطاح المحايثة  ....سرعنة أرضنة المفاهيم عند جيل دولوز

التفرقة بين مسطح المرجع ومسطح المحايثة:

يذهب دولوز الى ضارورة التفرقاة باين "المفهاوم العلماي" و "المفهاوم الفلسافي" لفصال التشاابك بينهماا ،اذ

يطلااق علااى المفهااوم العلمااي هااو " مسااطح المرجااع " بينمااا المفهااوم الفلساافي هااو "مسااطح المحايثااة" ويضااع
بينها مقارنة على النحو االتي

()xlv

دولوزا ا فليكس غتاري ،ماهي الفلسفة 731 ،ا:733

اوال :من حيث الوظيفة :
أ -يتحاادد بالوظااائف والقض ااايا مسااطح المرج ااع  ،فهااو ل اايس بمفهااوم  ،والوظيف ااة هااي ح اادود المتغي ارة وتل ااك
الحدود ليست عالقات بل هي اعداد وكل نظرية الوظائف تتعلق باألعداد .

ب -ليس مسطح المحايثة هو معطى ابدا في الوظيفة واكثر من ذلك ان يتخذ المفهوم مركباات لاه العناصار
الوظيفية لكل وظيفة ممكنة دون ان يكون له اي قيمة علمية وانما يهدف تعيين الفوارق في الطبيعة بين

المفاهيم والوظائف.

ثانيا  :من حيث السرعة :
أ -مسااطح المرجااع يتخلااى عاان الالمتناااهي والساارعة الالمتناهيااة فيخضااع االج ازاء لشاارط متناااه " كميااة ماان
الحركة أو القوة أو الطاقة  ،فالجزئي يكون له موقع وطاقة وكتلة وقيمة تنازلية .

ب -مسطح المحايثة يحتفظ بالسرعات الالمتناهية مع اكتسااب الكثافة  ،فكال حاد هاو تاوهم وكال تحدياد هاو
نفي بالنسبة لمسطح المحايثة .

ثالثا  :من حيث التراتبية:

أ -أنااه مباادأ للتوقيااف مسااطح المرجااع غياار تراتبيااة صااارمة احااداثيات عموديااة الساارعات  ،انهااا اسااتغالل
متبادل التغيرات كما في الرياضيات عندما يكون أحد يتمتع بقوة أعلى من المتغير االول .

ب -مسااطح المحايثااة هااو احااداثيات افقيااة مكثفااة ال تعااود تعيااين مركبااات مجتمعااة ال انفصااال بينهااا داخاال
المفهوم باعتباره محلقا مطلقا تغيرات بال تعاين محاددات متميازة يجاب ان تقتارن داخال تشاكيل خطاابي
مع محددات اخرى متخذة بشكل امتدادي .

اراد دولوز ان يبين ضرورة التفرقة بين المفهوم العلمي "مساطح المرجاع" والمفهاوم الفلسافي "مساطح

المحايثة" ويمكن ايضاح ذلك بشكل اكثر بساطة وهو على النحو االتي :

 .7اطل ااق عل ااى المفه ااوم العلم ااي بمس ااطح المرج ااع  :اي ان لك اال مفه ااوم علم ااي ل ااه مرجعي ااات موض ااوعية
مرتبطة ارتباط مباشرة بتراكم التجارب العلمية  ،اما مسطح المحايثة فهو يرتبط بالنزعات الذاتياة اكثار
مم ااا ه ااو ما ارتبط بالموض ااوعات العلمي ااة  ،ل ااذلك ال يمك اان حس اام اي قض ااية في ااه م ااادام خاض ااع الذواق
الفالسفة ونزعاتهم الفكرية كمفهوم الالمتناهي أو الحرية أو السببية تبقة متدحرجة على ساطح االفكاار

لكل الزمان والمكان وتفسيراتها متشعبة ومتعددة.
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 .2ان عالقة المفهوم الفلسفي والمفهوم العلمي بالوظيفة مختلف  ،فالمتغيرات الوظيفية غير منفصلة عن
المفهوم العلمي .بمعنى ان العالقات في المفهوم العلمي قابلة لالشتراط مثل التطور البيولوجي للكاائن

تبقااى وظائفااه غياار منفصاالة عاان تطااوره امااا المفه ااوم الفلساافي يتطلااب انتماااء الااى الااذات فااي فهمه ااا
وامكانيتها .

 .3ال ينفااي دولااوز ان هنالااك تعااالق بااين المفهااوم العلمااي والفلساافي فااي قااد ار ماان االختبااار اذ ال يوجااد اي
ابداع بدون تجربة  ،ولكن يبقى ميال المفهوم الفلسفي الى النزعة الذاتية وامكانياة تذوقاه وتقبلاه والتفكار

فيه .

يختلف "كارل باوبر" فاي قضاية التعاالق باين المفهاوم العلماي والفلسافي ماع جيال دولاوز ،بأناه ال يمكان

خلط المفهاوم العلماي بالفلسافي الن " الخبارة الذاتياة أو الشاعور باالمتنااع لان يبارر قضاية علمياة ومان ثام
لن يؤدي دو ار في العلم  ،فيما عدا كونه موضاوعا للبحاث االمبريقاي "السايكولوجي" وماع ذلاك فمهماا كاان
الشعور باالقناع فأنه يبرر قضية  ،ومن ثم فإنني أقنع بصدق القضية كبديل ،واتايقن مان تصاوراتي بنااء

علااى خبرتااي  ،وهنااا فااإن كاال شاايء يباادو لااي سااخيفا  ،ولكاان هااذا االقناااع يقاادم الساابب الكااافي للعلاام ليقباال
قضيتي  ،هل يمكن ألي قضية "ك ،ر ،ب" اقتنع بصدقها االجابة "ال" وايضا فإن أي اجابة بديلة سوف
تكون غير متسقة مع فكرة الموضوعية العلمية  ،وحتى الحقيقة القائلة بأنني اجارب هاذا الشاعور باالقنااع

ها ااي صا ااورة نهائيا ااة ال يمكا اان ان تبا اادو فا ااي ثنايا ااا ميااادان العلا اام الموضا ااوعي ،فيما ااا عا اادا صا ااورة الغا اارض

السيكولوجي

()xlvi

بوبر،7986،منطق الكشف العلمي،ص .82الذي يتطلب بطبيعة الحاال االختباار علاى نحاو

ذاتي متبادل  :من التخمين بأن لدى هاذا الشاعور باالقتنااع يمكان للسايكولوجي ان يساتنبط تنباؤات معيناة

ع اان س االوكي بمس اااعدة م اااهو س اايكولوجي ونظري ااات اخ اارى  ،وه ااذه التنبا اؤات يمك اان تأيي اادها أو رفض ااها
باالختبارات التجريبية  ،ولكن من وجهة النظر األبستمولوجية ليس مالئما ان يكون شعوري باالقناع قويا

أو ضااعيفا  ،وال يهاام هااذا الشااعور عاان اليقااين غياار المشااكوك فيااه انطباعااا قويااا أو " بااين ذاتااه " ال يمكاان

مقاومته أو يكون صاد ار عن الظن ال يشك فيه

()xlvii

المصدر نفسه ،ص.83

كذلك يبدو لي دولوز متأث ار جدا با ا "فريدريك نيتشه" بعدم حيوية المفهوم العلمي ومرونته في تاويل
الرأي فيقول نيتشه " قد يكون التأويل العلمي كما تفهمونه ايها السادة واحدا من أشد التأويالت حماقة ،
من أشدها غباوة من كل التأويالت الممكنة  :فليقال هذا لسمعكم  ،يا ميكانيكي عصرنا الاذين تتصاورون

ان الميكانيك الخاص بكم هو علم القوانين االولى واالخيارة  ،واناه علاى كال وجاود يرتكاز علياه كماا علاى
اساس ضروري عالم ميكانيكي بجوهره  :لكنه سيكون عالما جوهريا عبثيا :اذا قسمنا قيماة الموسايقى بماا
يمك اان ان يع ااد وان يحس ااب فيه ااا ،بم ااا يمك اان ترجمته ااا ال ااى ارق ااام  ....أي عبثي ااة ال يش ااكلها ه ااذا التقي اايم

العلمااي ،امااا الااذي نكااون قااد ادركناااه ،فهمناااه ،عرفناااه لحاان كياال بهااذا المكيااال ؟ ال شاايء صارفيا ال شاايء
مما يجعل موسيقاه موسيقى بالفعل

()xlviii

نيتشه ،العلم الجذل ،ص.236
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الشخصية المفهومية :

يوضااح دولااوز دور الشخصاايات المفهوميااة أو الشخصااية المفهوميااة والتااي هااي ب أريااه " تمتلااك الاادور

الااذي يتمثاال فااي الكشااف عاان الماواطن وانتشاااالت االرضاانة "التحلي ا " وأشااكال المااادة االرضاانة المطلقااة
المتعلقااة بااالفكر  ،فالشخصااية المفهوميااة هااي المفكاارون  ،والمفكاارون فحسااب  ،وسااماتهم المشخصااة إنمااا
تلتقي تماما مع سماتهم النموذجية "البيانية" في الفكر وماع ساماتهم التكثيفياة فاي المفااهيم

()xlix

دولوز ا ا

فلايكس غتاااري ،ماااهي الفلساافة ،ص .85فهاام ال يفقاادون وجااودهم العينااي باال علااى العكااس فااانهم يصاانعون منااه

وج ااودا جدي اادا  ،يتمث اال كش ااروط داخلي ااة للفك اار ،تس اااعد عل ااى ممارس ااته الواقعي ااة  ،متش ااكال بحس ااب ه ااذه

الشخصااية المفهومي ااة او تل ااك

()l

المص اادر نفسااه ،ص .86ف ااال مفكا ا ار يعتق ااد ان ااه تشااريعي الن ااه ال يطي ااع اال

العقل ،بل فك ار يفكر ضد العقال :ماا سايكون مساتحيال دائماا ،كائناا عااقال انناا لننخادع كثيا ار بشايء غيار
الفكر بصدد الالعقالنية طالما نعتقد أن هذا المذهب يعارض العقال بشايء غيار الفكار  :حقاوق المعطاى
 ،وحقوق القلب أو الشعور أو الترف أو الهوى ال يتعلق االمار فاي الالعقالنياة بشايء غيار الفكار بشايء

غير التفكير  ،ما يجري معارضة العقل إنما هو الفكر بحد ذاته  ،ويكون العقل يجمع حقوق ما يخضع

الفكاار ويعباار عنهااا لحسااابه الخاااص بااه  ،فااالفكر يسااتعيد حقوقااه ويحياال ماان نفسااه مشااترعا ضااد العقاال

()li

دولوز ،نيتشه والفلسفة ،ص .721ل ا ا ا ا ا ا ا ا ااذا يجب على الشخصية المفهومية ان تمتلك سمات تعمل على اباداع

المفاهيم وفق هزات فكرية  ،وهذه السا اامات هي

:lii

دولوزا ا فليكس غتاري ،ماهي الفلسفة،ص  87ا ا :89

 .7سمات عالئقية  :الشخصية المفهومية هي كالصديق الراغب المنافس اللذان يتنازعان إلضافة مفهوما
جديدا.

 .2ساامات حقوقيااة  :إنااه ال يمكاان ان يكااون قاضاايا فااي فصاال المعااايير المحايثااة تمامااا لوجااودهم بماااهو
يتجاوز الخير والشر .

 .3سمات وجودية  :انها تبتكر صيغا وجودية وامكانية للحياة .
لااذا يجااب علااى الشخصااية المفهوميااة ان تصاايا المفهااوم هنااا بحيااث يااذهب الااى "الالنهايااة فااي اسااتعماله

ال اواقعي اال انااه قاباال دومااا لتجميااده اصااطناعي فااي اسااتعماله المنطقااي"

()liii

جياال دولااوز ،االخااتالف والتكاارار،

ص .67عندما يجعل الفهم الالمتنااهي للمفهاوم اذن اساتذكار وتحقاق ممكناين وكاذلك الاذاكرة والاوعي الاذاتي
عناادما تكونااا ملكتااا ال متناااهيين لجهتهمااا هااذا ماان ناحيااة وماان ناحيااة اخاارى هااو وقااف مباادأ الساابب الكااافي ،

هن اااك دوم ااا مفه ااوم لك اال ش اايء جزئ ااي وبحس ااب القض ااية العكس ااية ،ويش ااكل المجم ااوع ه ااذه المب ااادئ ع اارض

االخااتالف كاااختالف مفهااومي أو تفضاايل التمثاال كوسااط

:liv

المصاادر نفسااه ،ص .64وينبغااي علااى الشخصااية

المفهومية ان تأخذ بالحسبان الجانب التزامني لتذوق المفاهيم من حيث

:lv

دولوز ا ا فليكس غتاري ،ص:92
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 .7الترسيمية  :ترسيم مساطح المحايثاة يجاب ان يكاون شافافا ذو حركاات ال م ا ا ا ااتناهية وخط ا ااوط متسارعا ا ا ااة
ومنحنيات ال يمكن قياسها وهو مفترض قبلي .

 .2مشخصنة  :اي االختراع واالبداع للشخصيات المفهومية ودقتها الخصب القادر علا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى نحت
المفهوم والبعيدة عن التقليد .

 .3تكثيفي ااة  :اي ل اايس للفعالي ااة المفهومي ااة ح ااد ف ااي ذاته ااا ،ب اال ه ااي انطالق ااة تكثيفي ااة تم ااد ال ااى الترس اايمية
والشخصية المفهومية فتغدو بال حدود .

يرى دولوز أن الفعاليات التي تؤلاف النزعاة البنائياة ال تكاف عان التنااوب والتقااطع  ،وقاد تسابق الواحادة

االخاارى تااارة وبااالعكس صااو ار  ،فإحااداها تعماال علااى ابااداع المفاااهيم بأعتبارهااا حااال  ،واالخاارى تاادب علااى
تخطيط مسطح الحركة فوق المسطح كشرطين للمشكلة  ،والثالثة تحاول اختاراع شخصاية بأعتبارهاا مجمال

المشكلة  ،ويقوم مجمال المشاكلة التاي تؤلاف الحال جازءا منهاا فاي بنااء الفعااليتين االخاريين وذلاك عنادما ال
تزال الفعالية الثالثة في طور التحقق

()lvi

المصدر نفسه ،ص.97

ويتوغاال دولااوز اكثاار ماان ذلااك ويطلااق علااى الشخصااية المفهوميااة المبدعااة تساامية "االبلااه" ويقصااد بااه
السااابق لزمااان عص اره ويقساام االبلااه الااى نااوعين وكاال واحااد ماان ه اؤالء يتساام بساامات معينااة م ارتبط بعص اره

الفكري  :ويضع مقارنة على النحو االتي ( )lviiالمصدر نفسه79 ،ص.
ت

ابله العصر الحديث االبله القديم:

ابله بعد العصر الحديث االبله الجديد:

7

يشك في كل شيء 5=2+3

ال يستسلم امام 5=2+3

2

جميع الحقائق موضع شك

لن يتقبل حقائق التاريخ

3

ال يقيم حسابا للعقل

يريد استعادة المفقود وغير قابل للفهم

ان هذه المقارنة بين مفكري عصر الحداثة ومفكري عصار ماا بعاد الحداثاة تتايح لناا معرفاة خصاائص فكار

ماا بعاد الحداثاة الاذي ينتمااي الياه دولاوز فهام ال يؤمناوا باالفكاار المطلقاة جمايعهم  ،وياادعم هاذا الارأي "كااارل

ياسبرز" الذي يرى على المفكرين او الفالسفة ان يتسموا بالصفات التالية :

 -7يجب ان يكونوا فوق الزمان والتاريخية وعلى نحو مغاير ال زمني ( )lviiiياسبرز،7998،عظمة الفلسفة ،ص.67
 -2يتمتع باالصالة وهي وثبة تاريخية ال تجثم في نسب محدودة بل باالفكار المبدعة

()lix

 -3يمتلك استقالال باطنيا متسما بالمرونة هو استقالل التحدي  ،استقالل االنفتاح الدائم

المصدر نفسه ،ص.68

()lx

المصدر نفسه ،ص.69

الشخصية المفهومية ومسطح المحايثة:
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يرى دولوز إن تبادل العالقة بين " ان الشخصية المفهومية ومسطح المحايثة في حالة افتراض قبلي

متبادل لكل منهما  ،فتارة تبدو الشخصية سابقة للمسطح وتارة تتبعه  ،وذلك ان الشخصية تظهر مرتين
وتدخل مرتين ،فمن جهة تغوص الشخصية في السديم وتنتزع منه تحديدات ستجعل منه خاصيات بيانية

لمسطح المحايثة  :كما لو انها تقبض على مجموعة من احجار النرد معدة لقذفها فوق طاولة حسب المنطق

"الصدفة – السديم"  .ومن جهة أخرى فعذر سقوط كل نرد  .تعمل الشخصا ا ااية على وصول خطوط تكثيفية
لمفهوم  ،يحيل في هذه أو تلك الطاولة  ،كما لو أن هذه الطاولة تنشطر تبعا لالرقام فتدخل الشخصية
المفهومية اذا بفضل هذه الخاصيات المشخصنة ما بين السديم والخاصيات التكثيفية للمفاهيم التي باتت
تسكنها .تنتشي الشخصيات المفهومية وجهات النظر التي تتميز بحسبها مسطحات محايثة او تتقارب فيما

بينها .كل فكرة هي انطالقة "انسراع" تبعث برهان ضربة نرد :وتلك هي النزعة االنشائية  ،غير ان ذلك

يتضمن لعبة معقدة جدا الن مثل القذف يتألف من حركات ال متناهية قابلة لالرتداد ومنطوية بعضها داخل

البعض الى الحد الذي ال يمكن للنتيجة ان تتحقق اال بسرعة ال متناهية مبدعة اشكاال ال متناهية مرتبطة
باالحداثيات التكثيفية هذه الحركات  ،فكل مفهوم هو ليس له وجود مسبق  ،والمفاهيم ال تستنتج من
المسطح بل ألبدالها من شخصية مفهومية من اجل ابداعها فوق المسطح  ،كما انها تحتاج من اجل رسم
المسطح عنه ،غير ان كال العمليتين ال تندمجان داخل الشخصية التي تبرز هي نفسها بأعتبارها الفاعل
()lxi

المتميز

دولوزا ا فليكس غتاري  ،ماهي الفلسفة ،ص .97

ماان المالح ااظ ان الشخصااية المفهومي ااة تقتاارب م اان مفهااوم "الااادزاين" عن ااد هاياادغر بأعتباره ااا الفاع اال

المتميااز وأهميتااه باالنفتاااح الفكااري وواقعيتااه أذ ياارى "ماااارتن هايااادغر" ان الاادزاين يتاارجم ماان خااالل تعينااات

الكينونة من حيث( )lxiiهايدجر،2117،الكينونة والزمان،ص:418

 .7ان من شأن هيئة الكينونة التي للدزاين ان ينتمي الى ماهيتها االنفتاح عامة .
 .2ان االنفتاح في ماهيته واقعي  ،وهيئة الكينونة "الدزاين" تنتمي الى مقذوفية االنفتاح.
 .3ان االنفتاح هو نوع من االستشراق على العالم واآلخر.

 .4امكانات الكينونة تسعى باالبتعاد عن الهيمنة التفسيرية للعمومية واالنغالق الفكري.
موت المفهوم :

يرى دولوز إن هناك اسباب لنهاية فاعلية المفهوم تقع في جانبين :االحتضار  ،الموت.

أوال :أحتضار المفهوم

()lxiii

دولوز ا ا ا فليكس غتاري ،ماهي الفلسفة ،ص:767

 .7المنظور االول  :هو يجعل من العلم المفهوم الممتاز الذي يعبر عنه في القضية العلمية اي

عندما يستبدل المفهوم الفلسفي بالمفهوم المنطقي والذي يعبر عن قضايا واقعية.
 .2المنظور الثاني :هو يترك للمفهوم الفلسفي حصة مختزلة أو مشوهة تجعله ي ذ
ضع في مجال الرأي.

 .3المنظور الثالث  :مغام ار بصداقته لحكمة عالية او علم دقيق متعالي عن الحدث الواقعي .
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ثانيا :موت المفهوم من حيث( )lxivالمصدر نفسه ،ص :94
 .7يغاادو بااال معنااى عناادما ال يتصاال بمفاااهيم اخاارى وال ي ارتبط بمشااكلة ماان شااأنه ان يحلهااا او يساااهم فااي
حلها.

 .2اختزال المفهوم الى قضايا باعتبارها مجرد أراء كأوهام المتعالي أو الكليات.

 .3اسااتبدال الشخصاايات المفهوميااة باالساااتذة أو اصااحاب الماادارس الااذين يسلساالوا االراء التك ارريااة التردديااة
دون وعي أو فهم لمعنى االبداع بينما المفهوم يتطلب االفتراق .

 .4المفاااهيم االشااد عموميااة وكليانيااة هااي تلااك التااي تتصااورها كأشااكال وقاايم ابديااة هااي االكثاار هازال وهيكليااة
واالقل مراعاة لالهتمام .

إن هااذه التحااذيرات الدولوزيااة الهاادف منهااا لاايس مااوت المفهااوم وانمااا والدة مفهااوم جديااد .وقااد سااار

دولوز بذلك على خطى نيتشه وكل من عاصر دولوز من " فوكو  ،ودريادا  ،ورالن باارت "  ،فقاد اعلان

نيتشه موت االله ليستبدله بالسوبرمان "االنسان المتفوق"  ،واتجه فوكو الى االعاالن عان ماوت االنساان
ليحطم قداسة العقل االنساني  ،وسعى كل من دريدا وروالن بارت الثاارة موت المؤلا

واساتبداله بالقاارئ

 ،وساانقتبس بعااض مبااررات ل ا ا ا "روالن بااارت" لاادعم مااوت المفهااوم عنااد دولااوز  ،فياارى "روالن بااارت" إن
النص يوضع ويق أر بحيث يغيب فيه المؤلف على جميع المستويات من حيث:
 -7الزمان لم يعد ما كان عليه  .ذلك أننا عندما نؤمن بوجود المؤلف  ،تنظر إليه على انه ماضي كتابه :
الكاتا ااب والقا ااارئ يضا ااعان نفسا ااهما علا ااى خا ااط واحا ااد ويوزعا ااان كسا ااابق والحا ااق

()lxv

با ااارت ،7993،درس

السيميولوجيا ،ص.84

 -2النص فضاء متعدد االبعاد تتمازج فيه كتابات متعددة وتتعارض  ،من غيار أن يكاون فيهاا ماا هاو أكثار
من غيره أصالة النص نسيج من االقتباسات تنحدر من منابع ثقافية متعددة

()lxvi

المصدر نفسه ،ص.85

 -3إن الكتاباة عان الانص هاو تحرياار المعناى الاذي يولاد فعالياة يمكاان أن نصافها ضاد الالهاوت وانهاا ثوريااة
بالمعنى الحقيقي

()lxvii

المصدر نفسه،ص.86

 -4ليست وحدة النص في منبعه وأصله  ،وانما في مقصده واتجاهه  ،فالقارئ هو كال الفضااء الاذي يرتسام
فيه االقتباسات التي تتألف منها الكتابة

:lxviii

المصدر نفسه،ص.87

النتائج :
 -1السااديم الفلساافي هااو الساارعة الالمتناهيااة وهااو فاارض يحااوي علااى كاال الحركااات الفكاار الالمتناهيااة  ،يخلااق
عالقات  ،وتركيبات جديدة قادرة على انتاج مسطحات ومفاهيم.
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 -2المفهااوم هااو االمتااداد واالنعكاااس للااذوق الخيااالي المنفااتح علااى افااق المسااتقبل  ،وبصاامة ارادة الحريااة القااادرة
على على التعبير عن نفسها فاي تحقياق المصالحة والواجاب فاي خدماة االنساانية المرهوناة باالظرف المكااني

والزماني لتطبيق المفاهيم .

 -3مس ااطح المحايث ااة ن ااوع م اان االخا اراج م اان الق ااوة ال ااى الفع اال إنه ااا مب اادأ ارس ااطي  ،إن ااه خارط ااة عالق ااات ق ااوى
الساتثمار المفاااهيم بااين الن ازعاات الفكريااة  ،انهااا نااوع مان االحتماليااة ولاايس حتميااة  .اناه امكانيااة متحققااة فااي

فعل الواقع والمتبدلة والمتلونة بالوان الواقع.

 -4إنه مسطح محايثة ذو وجهين :فكار وطبيعاة  ،اناه ارضانة تحيال الاى مفااهيم جديادة متنوعاة  ،اناه ناوع مان
تبادل الالدوار بين المفاهيم العادة تدوير وانتاج المفاهيم .

 -5يتمتع المفهوم باالترابط والتماساك الاداخلي ونقطاة التقااء وتركياز وباؤر تكثياف لتا اركم المركباات  ،اناه اصاالة
داخل اطار التاريخ وصيرورته ،فهو عالقة بين ادراك خارجي كحال الذات وانفعال داخلي.

 -6ان المفهااوم يتماااهى مااع نفسااه فااي ذات توليديااة تعاااني انفعاااال مشااتركا  ،انااه تواصاالية منقطعااة النظياار انااه
حضور وليس غياب انه قراءة وليس نص انه يجمع التعالي والتجربية بين جنباته..

 -7المفهوم هو احداثيات من مناطق الالتمايزية تضمنها ترسيمة التأثير المتبادل بين االنا والذات  ،انه نوع من
المتعة الجمالية  ،شعور في ارق صوره  ،انه حدس في ابهى توقعاته.

 -8المفهااوم هااو الطبيعااة االصاايلة الممكنااة التوقعااات للااذات الفرياادة  .هااو انتماااء للااذات ولاايس للمجمااوع  ،انااه
موقف متغير تعبر عنه الذات بصيغة الفرد وليس المجموع رغم انه متجه الى مخاطبة المجموع .

 -9ان المفاااهيم والمسااطحات متضااايفة انهمااا كالموجااات المتعااددة التااي تلااف وتنشاار فااي حركااات المتناهيااة فااي
مساحات أو احجام مطلقة ولكنها معرضة دوما للتقطيع والبتر  ،معرضة دوما للتعديل .

 -11ان المفهااوم الفلساافي "مسااطح المحايثااة" هااو اكثاار متعااة ومرونااة ماان المفهااوم العلمااي "مسااطح المرجااع" ان
انثناءاته طيعه  ،انه زئبقي في حركته  ،انه نابع من الذات ،انه يخاطب العقل الوجدان.

 -11ان الشخص ااية المفهومي ااة المبدع ااة ه ااي الشخص ااية الت ااي تتمت ااع بالباله ااة اتج اااه ك اال المرجعي ااات الفلس اافية
والعلمية  ،هي التي لها ثقة بنفسها غير مبالية بتاثير التراث المعرفي  ،انها مستقبلية الرؤيا.

 -12ان الراديكااالين والمدرسااين هاام اعااداء المفهااوم  ،هاام قتلاات المفهااوم هاام اساااس التخلااف والت ارجااع  ،لااذا يجااب
الحذر منهم وعدم السير في مركبهم.

قائمة المصادر :
 -1ادموند هوسرل ،2119 ،دروس في الفينومنولوجيا الوعي الباطني ،ت .لطفي خير اهلل ،بيروت ،منشورات الجميل بال ط.
 -2ادموند هوسرل  ،2111 ،مباحث منطقية مقدمة في المنط المحض ج، 1ت .موسى وهبة  ،بيروت  ،المركز الثقافي
العربي ط.1
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 -3الفريد نورث وايتهد ،1966،مغامرات االفكار ،ت.أنيس زكي حسن  ،بيروت ،دار مكتبة الحياة ط.2
 -3حيدر ناظم محمد  ،2116 ،اشكالية الفلسفة في النقد االركيولوجي الى ابداع مفهومي قراءة في فلسفتي ميشيل فوكو
وجيل دولوز ،بيروت  ،ابن النديم ط.1

 -4جيل دولوز  ،1999 ،التجريبية والذاتية بحث في الطبيعة البشرية وفقا لهيوم  ،ت .اسامة الحاج  ،بيروت ،الموسسة
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط.1

 -5جيل دولوز ،2119،االختال

والتكرار ،ت .وفاء شعبان ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ط.1

 -6جيل دولوز  ،1997 ،المعرفة والسلطة  ،مدخل الى قراءة فوكو  ،ت :سالم يفوت  ،بيروت – الدار البيضاء  ،المركز
الثقافي العربي ط .1

-7جيل دولوز ،1993،نيتشه والفلسفة،ت ،أسامة الحاج  ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط.1
-8جيل دولوز وفليكس غتاري  ،1987 ،ماهي الفلسفة  ،ت .مطاع الصفدي ،بيروت  ،مركز االنماء القومي ط.1

-9جون بول سارتر  ،بال تاريخ  ،الكينونة والعدم بحث في االنطولوجية الفينومينولوجية  ،ت .نقوال متيني ،بيروت  ،المنظمة
العربية للترجمة ط.1

 -11فريدريك نيتشه  ،2111،العلم الجذل  ،ت .سعاد حرب  ،بيروت  ،دار المنتخب العربي بال ط .
 -11روالن بارت ،1993،درس السيميولوجيا ،ت.عبد السالم بنعبد العالي ،دار البيضاء ،دار توبقال للنشر ط.3
 -12كارل بوبر ،بال تاريخ ،منط الكش

العلمي ،ت .ماهر عبد القادر ،بيروت ،دار النهضة العربية بال ط.

 -13كارل ياسبرز  ،1988 ،عظمة الفلسفة  ،ت .عادل العوا  ،بيروت اااا باريس  ،منشورات عويدات ط. 4
 -14مارتن هايدجر  ،2111 ،الكينونة والزمان  ،ت .فتحي المسكيني  ،بيروت  ،دار الكتاب المتحدة ط. 1

 -15نعوم شومسكي  ،2119 ،آفا جديدة في دراسة اللغة والعقل  ،ت .عدنان حسن  ،الالذقية  ،دار الحوار للنشر
والتوزيع ط.1
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يورغن هابرماس  ،1995 ،القول الفلسفي للحداثة  ،ت .فاطمة الجيوشي  ،سوريا  ،منشورات وزارة الثقافة بال ط .
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