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:في الوعي بإشكالیة المعنى والالمعنى 

تغییره، إنھ بحث عن موقع في خضّم الموجود حینا، وھو یبدو أّن تاریخ البشرّیة ھو سعي متجّدد إلى فھم العالم ونزوع ال محدود إلى 
رفض لمنزلة سائدة أحیانا أخرى، والدافع إلى ذلك كلّھ حاجة ملّحة من داخل الّذات للبحث عن المعنى أو العزم على إنشائھ، فالوعي 

مساءلة الّذات العارفة، والعمل على بلورة إلى العودةالّنقدّي المعاصر یعیش أزمة ارتداد حقیقّي حول ذاتھ، مّما یدعوه إلى ضرورة
عبة مفاھیم تعطي كیانھ الوجود والماھیة الّتي ھو جدیر بـھا، ففي سؤالھ عن المعنى والالّمعنى، یعتمد الّناقد المعاصر على الّتمّكن من ل

لّعبة وتلك الّرابطة، فقد كان اھتمام الّناقد المصادفة والّضرورة، وعلى بیان الّرابطة بین الّتاریخ والذاتیة المتمردة لمن ینكرون تلك ال
إّما حیازة موّجھا إلى مساءلة الّتقلید الّسائد الذي جعل من العالقة بین النقد والّتاریخ عالقة انتفائّیة، وھو ذات الّتقلید الذي یجعل المعنى

واحدة تؤّكد موضوعّیة واستقاللّیة القیم، وأخرى تسلّم : ینتواجھ فلسفتین متعارضت" األنا المعاصرة"الّناقد وإّما مباطنة لتاریخ كونّي، فـ
.بمعقولّیة خفّیة ساریة في أشیاء العالم، تعطي أسبقّیة وجودّیة فاعلة للجنس، قوامھا استقاللّیة اإلیروس إلضفاء المعنى

ة على وجود في حالة امتالء وتحقّق أم القیم في حّد ذاتھ دالل/ فھل وجود النقد في عصر العولمة ھو وجود داّل ؟، وھل إنتاج المعنى
.في حالة وجود باھت، في غفلة وغفوة، في إطارالالّمعنى؟

ھل یمكن القول بأّن النقد المعاصر لم یعد یعرف كیف یقول وال ماذا یقول وال متى یقول في زمن الّالمقول، الالّمعقول، الالّمفّكر فیھ
ظرّي عن طریق تحویل الالّمعنى ـ من حیث ھو استفراغ كلّّي لكّل جدوى إنسانّیة أو وھل ھناك أسوأ من أن یحقّق االكتمال الن. ؟

.أخالقّیة ـ إلى معنى ؟

على ھذا یمكن القول بوجود وضع متناقض یعیشھ الّنقد المعاصر، فكلّما أراد أن یفضح األوھام ویقضي على الّتشویھات الّتي یتعّرض 
كلّما وجد نفسھ ھو أیضا " إلنسان في وجوده، والقیمة الّتي یمنحھا لنفسھ ولألشیاء الّتي تحیط بھ لھا اإلبداع اإلنساني، و یتعّرض لھا ا

فإلى أّي مدى یكون مشروع تأویلیة نقدیة، . )1(" كنوع من الّتشویھ الذي یحّول األوھام إلى حقائق واالستعارات المیتة إلى قیم ومبادئ
. ة والتفسیر واستنطاقھا في مواطن ضعفھا ونقاط تحّولھا مشروعا ممكنا وقابال للّتحقق ؟في تساؤل النصوص عن مدى قابلّیتھا للتعری

إذ تبقى قضّیة المعنى والقیمة مطلبا نقدّیا في ظّل تالشي المعنى ووصول القیم إلى الحافة بحضور الالّمعنى والفارغ من كّل معنى 
.والمضاد للمعنى

خل النصوص دون أن یضع في اعتباره الّتحّول الذي شھده نظام الخطاب، فاللغة لم تعد فكیف یمكن للناقد أن یبحث عن المعنى دا
إطار تحقق الذاتیة ومسكن اإلبداع والكینونة، بل أصبحت سلطة ورغبة وجنسا ومحّرمات ومتضادات وبدایات ونـھایات، أصبحت قائم 

.مقام بدل الواقع ومقام غفلة وغفوة

میتا واقع؟، وكیف یمكن لھ أن یخرج المعنى من رقابة / اللّغة، وخارج الخارج / د خارج تربة النصّ فھل یمكن للنقد أن یمارس النق
مبدأ المردودیة والنجاعة الذي یھدف إلى إخضاع المنظومة اإلنسانّیة إلى أنظمة األشیاء؟، ثم كیف لھ أن ینتشل المعنى من اعتباطّیة 

األشیاء؟، أن یخرج النقد من التیھ واالغتراب، على أّن ھذا یتطلّب ضربا من النفي والّسلب العالقة بین الّدال والمدلول وبین الكلمات و
وحركة الّسلب ھذه ضرورّیة الكتساب حقیقة الوجود وامتالك القیم؟، فھل الحّل في الحقیقة التاریخّیة االجتماعّیة والسیاسّیة أم في 

وق أم عن طریق الموضوعّیة العلمّیة ؟، أي عن طریق قواعد ومناھج؟، وھل المعنى الجمالّي الفني؟، وھل یتّم ذلك عن طریق الذّ 
؟، أال یمكن أن نقول إّن الّنقد یحاول ـ بشكل أو بآخر ـ أن یھیمن بسلطة الحضور المسكون بالمعنى ..اآللّیة في ذلك الّتأویل أم الّتفكیك

.وبالمؤّسسة و باإلیدیولوجیة؟

الممارسات النقدّیة، ھو التوقف عن ھذا الّسبات األنتروبولوجّي على حّد تعبیر میشال فوكو، والتوّجھ إّن ما یستحق النظر الیوم في كلّ 
في ھذا اإلطار من البحث؟، ھل ھوالطبیعّي " المعنى"نحو الظفر بمسألة المعنى والتحّصن بمطلب القیمة، فأّي معنى سیحملھ معنى 

؟ أم ھو )في العمل: القیمة / المعنى(؟، أم ھو النفعّي )فكرة مسبقة أو قوة متعالیة : القیمة / ىالمعن( النفسّي االجتماعّي؟ أم ھو المثالّي 
.الّسارترّي أم النتشوّي ؟الوجوديّ 

فما مشروعّیة القول بضرورة انعراج النقد المعاصر؟، كیف یمكن لالنعراج أن یكون شرط وجود النقد المعاصر؟، ھل ھو االنعراج 
/ إلى كونّیة المماثلة ال كونّیة االختالف ؟، أم ھو خلق موضوعات في لحظات غیابـھا، خلق موضوعات المعنىعن عولمة تـھدف

ذلك أّن ما نشھده من تداعّیات متالحقة، في عالم الیوم، یعطي االنطباع بأّن اإلنسان كقیمة وجودّیة، ینحو في "القیمة في غیاب المعنى، 
ریخّیة نحو إفراغ األشیاء من دالالتـھا لیتحّول وجوده نفسھ إلى مجّرد شكل أو صورة بالمعنى البالغّي سیرورة انتقالھ أو شطحاتھ الّتا

.)2("للكلمة

الذي أصبح الیوم یتشّكل ال " اللّوغوس"كأفق غائّي للحیاة وللوجود، و" اإلیروس"فھل سیتجاوز الناقد المعاصر التوّتر الحاصل بین 
" لوغوسي"ن یقبل؟، ھل سیتمكن من استعادة الّرابط األنطولوجّي بینھما بحیث یتّم الّتوفیق بین ما ھو من أجل أن یختار بل من أجل أ

.؟" إیروسّي فیھ"في اإلنسان وما ھو 

في المجتمع الحدیث، ال یسفر سوى عن توالد المیل القوّي للموت " اإلیروس"إّن ما یبدو طفحا للحیاة واكتماال للّرغبات أو "
(Tendance dominante thanatologique) ھو خضوع النظام للفوضى) الموت" (الطاناطوس"، وذلك بالنظر إلى أّن .

إنھ المیل لنفي كّل استثناء، حتى لو كان الثمن الفادح لھذا النفي ھو نفي الفرق بین حّد الموت : وھو المیل لخلق الّتساوي بین كّل شيء 
.داخل العولمّي ؟فھل یمكن أن نقول أّن الكونّي القیمّي یھلك. والقبیح، الجّید والّرديء، ونفي الحّد بین الجمیل)3(" وحّد الحیاة
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:الناقدة " األنا"في جدل 

، ھل تفید األنا معنى التحّقق والعینّیة ؟، أم تفید "األنا الناقدة وجدل المعنى والالّمعنى"فماذا عن صوغنا إلشكالنا المعرفّي المتمثل في 
: حّد تعبیر موریس مرلوبنتيفي التحقّق من جھة، وفي سلطة الناقد على نقده من جھة أخرى؟، والّسؤال ھو علىمعنى التشكیك

آخر، وكیف أن تصبح في صیغة الجمع، وكیف یمكن أن نصوغ فكرة عن األنا، وكیف یمكن الحدیث عن أنا" أنا"كیف أمكن لكلمة "
.)4("ومن ثمة في عالم الھماتھ، یوجد في صیغة األنا، أن یدرك في صیغة األنت،یمكن للوعي الذي ھو من حیث المبدأ معرفة بذ

فإذا كان الخارج مصدر الّتفكیر " الناقدة أّننا نشّرع تدّخل الخارج في تشكیل الخطاب المعرفّي النقدّي ؟ " األنا"فھل تعني عودتنا لھذه 
برزالخارج أو یظھر في الّداخل كشيء ال یفّكر فیھ الّتفكیر وال تكون لھ وكان ھذا األخیر ما ینفك عن كونھ مرتبطا بھ، فكیف ال ی

فو القدرة على التفكیر فیھ ؟ أَو لیس الالّمفّكر فیھ، ھواآلخر، في الخارج، إنما في أعماق التفكیر كاستحالة لھ، تلك االستحالة التي تط
یفترض أنـھا تتماشى ومجموعة من المنظومات االجتماعّیة ھل نبحث عن إیجاد صورة لھا. )5(" إلى الخارج أو تحدث بھ تجاویف

الناقدة قد نشأت داخل األنساق المكّونة لعالقات القوى المتعّددة الّتي فرضت أفعاال " األنا"والّسیاسّیة والعولمّیة ؟، ھل یعني ذلك أّن 
إذ یرى التحلیل . وكو؟، أو داخل النفوذ العولمّي التقنّي؟وأفكارا وأقواال، تحّولت عبر الّزمن إلى قوانین ملزمة على حّد تعبیر میشال ف

ویتصف الجزء الّداخلّي .. قد نشأ تحت تأثیر العالم الخارجّي الواقعّي من الھو، وھو یعمل وفقا لمبدأ الواقع " األنا"النفسّي الفرویدّي أّن 
، وھي خاصّیة یتصف بـھا األنا وحده، بمعنى أّن العملّیات من األنا ـ الّذي یشتمل خاّصة على العملّیات الفكرّیة ـ بأنھ قبل شعوريّ 

عنصرا في البنیة التخاطبّیة " األنا"وحینما تحضر. )6("وأن تعّبر عن نفسھا بواسطة وظیفة الكالمالفكرّیة یسھل انتقالھا إلى الشعور، 
ن حیث تجرید لیبیدو الھو من طاقتھ الجنسّیة بالتسامي بھ، القیمة م/ للنّص النقدّي یتحّول المتن المعرفّي بذلك إلى منطقة إلفراغ المعنى

.على عقلنة المكبوتاتوھذا التسامي في جوھره یقوم

:وجدل المعنى والالّمعنى " اللوغوس"و" اإلیروس"

أّن االھتمام ؟، ثم كیف نبرز.. فكیف نفھم انشغال الّدراسات النقدّیة المعاصرة بخارج النّص، صورة الغالف، المقّدمات، الھوامش
بصورة الغالف على وجھ الخصوص یعّد نمطا من أنماط التأثر بنظام العولمة، وھو نظام أشكال وأشیاء وأشالء، والواضح أّن ھذا 

ألّن الشكل ھو الجانب المرئّي، وھوالمقیم حضورّیا . الّطرح یؤّكد أّن الشكل كان ھو منطلق صیاغة كّل خطاب حول العالم واألشیاء
وإذا كان األمر كذلك، فإّن اإلنسان لم یتجاوز على ما یبدو ھذه الّسلطة البدئّیة الّتي مارست من . "ا في المدى المدرك بالحواسوعیانیّ 

فكیف یـمكن للناقـد أن یفھم ھذا التواصل بین الكیان اللّغوّي . )7(" خالل األشكال تشریطھا الحاسم للوعي اإلنسانّي وسلوكھ التواصليّ 
؟، وكیف تكون صورة الغالف ضرورّیة لقراءة النّص؟، أال تعّد )8(" ، وكیف تكون الالّعالقة عالقة إذن"والكیان المرئي والّالمرئّي ؟

.ل؟، وما حّظ نظرّیة الّتلقي في ھذا المقام؟األنا الناقدة، األنا المؤلّف، واآلخر لمتقبّ / الصورة منطقة مبھمة عن اآلخر

، مزج وتوتر بین )فوضى المرئيّ ( نحن في سیاق الحدیث عن فلسفة التواصل من الالّتواصل، فلسفة إخراج المعنى من الالّمعنى 
معنى والالّمعنى إلى معنى ؟، ، فھل یمكن أن تتحّول فوضى ھذا المزج بین ال)الغالف(والقیمة االقتصادّیة ) داخل النصّ (القیمة الفنّیة 

وأّي داللة یحملھا معنى ھذا المعنى، ھل ھو ھذا التعالق بین الخارج والّداخل، بین الوعي والالّوعي، بین الّشعور والالّشعور، بین 
كّل اإلنسان، ویصبح حیث تصبح المتعة والّرغبة ھما " ،"اللّوغوس"و" اإلیروس"الّرغبة والجنون، بین األنا واألنا األعلى والھو، بین 

الخواء إلى ابتكار اجتماعّي متجّدد، وإلى نوع من البداھة "ویترتب عن ذلك تحّول . Le rien total) الالّشيء الكلّي( اإلنسان ھو 
لنّص أم من إبداعّیة فھل یلتّذ المتقّبل من إبداعّیة ا. )9("الّضرورّیة للّدینامیكّیة اإلنتاجّیة التي تساھم فیھا التقنیة بشكل ضمنّي أو معلن
.إیروسّیة تفاعلّیة ترضي المكبوت فیھ، وتحقّق لھ الّسعادة في وفاقھا مع الّطبیعة

إلى مقام تأویلّي لمجموعة من العناصر المتداخلة، ) الغالف(المؤلّف واآلخرالمتقّبل وعتبة الّنّص / فكیف یتحّول التواصل بین األنا
قد تعّبر عن إبستمّیة اآلخرال المؤلّف فقط بل أیضا الناشر من جھة، واسم مقّدم ..) لفراغات األلوان، الخطوط، ا( لغوّیة ومرئّیة 

المؤلّف من جھة أخرى، فقد یتحقّق النّص معنى وقیمة ال من داخلھ بل من خارجھ، من قیمة العلم القلم المقّدم من جھة، ومن القیمة 
كون نّص الّسلطة ھو نّصھ، فتصبح العتبة بذلك الفضاء الذي تنتظم فیھ الّذوات والمعنى المادّي المؤسساتّي للناشر الذي یرید أن ی

وتنشط وتتموقع لّذة وتحریضا وإثارة وسلطة وجنسا وجسدا، فالحّث على المتعة وتقویة اإلثارة بحیث تترابط مع بعضھا البعض، 
لّسعادة تعني الغیاب، أن تغیب عن نفسك وتسلّم أخیرا ، وتصبح ھاھنا ا"اإلیروس" في وطن" اللّوغوس"تجعل المتقّبل في لحظة غیاب 

" فیبدو جلّیا للعیان إذن أّن مبدأ اللّذة دون غیره ھو الّذي یحّدد ھدف الحیاة، وتتحّكم منذ البدایة بعملّیات الجھاز النفسيّ " لكّل الّرغبات
)10(.

مھور ثقافّیا لتلقّي آثار األدب، إلى متصّور نفسّي من حیث ھو فھل یتحّول أفق االنتظار من متصّور نقدّي أدبّي، بما ھو استعداد الج
النّص " لوغوسّیة"داخل " لإلیروسيّ "أفق انتظار إرضاء المكبوتات لدى المتقّبل، وإلى متصّور إیدیولوجّي من حیث ھو أدلجة 

بذلك لم یعد ما بھ ُیدرك العالم كما ذھب إلى وھو) الخارج(اإلبداعّي ؟، ویتحّول الجسد ھاھنا إلى وسیط بین عالم النّص وعالم العولمة 
ذلك موریس مرلوبنتي، وإنما ھو ما بھ تدرك الّسلطة وتتأّسس قیمة الالّمعنى في إفراغ الجسد من المعنى اإلتیقّي األخالقّي، ذلك أّن 

تلك : قترنة بتمّثل مفّكك لجسدھا الخاّص االستھالك الّراھنة تحمل الّذات على ممارسة مزدوجة م/ ما نرید بیانھ ھو أّن ھیاكل اإلنتاج "
المتعلّقة بالجسد بما ھو رأس مال، وتلك المتعلّقة بالجسد بما ھو وثن، أو موضوع استھالك، وفي كلتا الحالتین ما یتعّین أخذه بعین 

یا، فھل یمكن أن نعتبر العتبة حینھا نفسّیا ومعرفّیا واقتصاد)11(" االعتبار، ھو أّن الجسد بعید أن یكون مقصّیا أو منسّیا، فھو مستثمر
داخل فكرة الّصیرورة الّزمنّیة، فلیس الخارج حّدا ثابتا في موضع بعینھ ال یزول " لوغوسّیا"فضاء لقراءة الخارج وقد أعلن عن نفسھ 

الّداخل إالّ الخارج ذاتھ، عنھ، بل ھو ماّدة متحّركة، في تقلّص وانقباض دائم، وھما حركتان ینتج عنھما ظھور ثنایا وانثناءات، لیس 
بل إنھ بالّضبط داخل الخارج أو ثنایا الوجود والموجود في لحظة تشابك، إلى حّد أننا مع نفس العالم الّذي یكلّم ذاتھ في اللّغة ویرى

لّف، بین األنا واآلخر، نفسھ في الّرؤیة، فھل یمكن أن نعتبر عتبة النّص الفضاء الوجودّي، أو قل المقام التواصلّي بین المتقّبل والمؤ
شكل الھیمنة على اآلخر " الصورة"التمركز حول الّذات، بل بمعنى االنفتاح، بمعنى التسلّط، حینما تتخذ : األنا ال بالمعنى الّدیكارتّي 
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على اآلخر المتقّبل الصورة آلّیة من آلّیات الھیمنة ال/المتقبل بواسطة تولید المعنى وسحبھ علیھ، األمر الّذي من خاللھ یبدو الخارج
.فقط، وإّنما على األنا المؤلّف ذاتھ

أال یمكننا أن نقول إّن صورة الغالف تمّثل بعناصرھا المختلفة حقائق فعلّیة تؤّثث لنّص ما اإلنسان وتمنحھ ثراء كالّرغبات والغرائز 
أبعاده المتنّوعة دون أن یكون في سوء تفاھم معھ، والجسد والجنون والالّوعي؟، ثّم كیف یمكن لآلخرالمتلقّي قراءة فضاء الّصورة في

.؟" باألنا"ألم یذھب فروید إلى التأكید على الجانب الخفّي، ونقصد بذلك مفھوم الالّشعور الذي یعّمق معرفتنا 

العتبة إلى سیاق / ، ھو المؤلّف حینما یقبل الخارج عن نّصھ بالّرفض، حینما یحّول الخارج "للھو"ھل یمكن أن نقّدم متصّورا آخر 
األنا األعلى من حیث ھو یمارس فعل " األنا الّناقدة"ثقافّي واجتماعّي واقتصادّي، ینقده داخل المتن اإلبداعّي ؟، وھل یمكن أن تعتبر 

المراقبة، ویفرض على المبدع نمطا من الكتابة یتماشى والّطقوس، طقوس الكتابة، طقوس المعنى الجمالّي اإلبداعّي من جھة، 
الّسیاق من جھة أخرى ؟، ولكن أال یمكن أن نقول إّن الّرغبة في النظام ھي في الوقت نفسھ، رغبة في / وطقوس المعنى الخارج

ألّن الحیاة انتھاك أبدّي للنظام، أو لنقل بشكل آخر إّن الّرغبة في النظام ھي المبّرر األخالقّي الّذي ُیسّوغ اإلنسان من خاللھ "الموت، 
.؟)12("كّل أفعالھ

:الناقـد الرقمـي وسـؤال التقنـیة 

.ھو نقد بالّسیاق الوجودّي الّراھن ؟ھل یمكن أن نقّدم تصّورا آخر للنقد ؟، 

إّن معنى سؤال المعنى في ھذا الّسیاق ھوالّتموقع داخل منظومة إبستمولوجّیة أو نّص ثقافّي في حالة امتالء داللّي قیمّي جمالّي، ھو 
لخارِج العتبَة ال فقط لفھم كینونة النّص، بل لفھم كینونة العالم وقد تجلّى في صورة ما وراء الواقع، في صورة فضاء تموقع یرى في ا

حینھا، أال یمكن أن یفّسر الناقد الرقمّي جوھرالفعل التقنّي المعرفّي في تولید . الالّنـھائّي، عتبة لفھم تواصل األنا مع الخارج الالّھوتي
ضّیة، في تواصل المتضاّدات، في تواصل المحّرمات، في تواصل اآلخر واآلخرة، واألخیر ـ على أنھ الوجھ اآلخر من الصور االفترا

الوجود، وجود اإلنسان، وجھ التعالي، وھذا التعالي في جوھره شوق إلى المطلق والخلود، فھل ھو وجود سارترّي أم نیتشوّي ؟، ذلك 
ویمكن تفسیر ھذا الحدث مباشرة على أّنھ زوال مفھوم "یالحظھ نیتشھ في حضارة التقنیة، أّن موت اإللھ ھو أّوال الحدث الذي

.)13(" من حقل ثقافتنا، إّن موت اإللھ ھو أّوال موت اآلخرة، إلغاء اإلیمان بعالم آخر" اآلخرة"الـ

م رجل الدین على المقّدس والمدنس، إّن التعارض بین العالم األرضّي واآلخرة الذي عّبر عنھ كّل واحد في لغتھ، بحیث یتكلّ 
والفیلسوف على المحسوس والمثال، والناقد المعاصر على العالم االفتراضّي الذي یعّبر في جوھره عن شوق إلى الخلود والمطلق، 

قة لوجوده الحینّي، أفال یعّبر ھذا الشوق إلى الالّمحدود عن بعد روحّي لم یكن لیوجد لوال انتساب اإلنسان إلى مرتبة من الوجود مفار
من الحّد من سلطة الالّھوت والمیتافیزیقیا، أي من روح القیم ) التقنیة(فلئن مّكنت "في حضورالالّمعنى والفارغ من كّل قیمة أخالقّیة؟، 

، ولكأّن )14("التقلیدّیة، فإنـھا غیر قادرة على إبداع قیم جدیدة، بل ھي ضّد كّل ثقافة سامیة ممكنة، وھي طمس لإلحساس وللفردّیة
، بل ینتقل بھ اإلنسان من الوجود المحدود مادة وزمانا ومكانا إلى وجود آخر، )المعنى(الفعل التقنّي ھاھنا مطلب یقتضیھ الوجود ذاتھ 

ي إذن أن وینبغ"، )الالّمعنى"(إلھھ"التي تنیر اإلنسان وتسمو بھ منزلة، بخلق عالم افتراضّي، اإلنسان ھو) المعنى(ھو بمثابة اإلشراقة 
لقد كان اإلنسان دائما . تبلغ العدمّیة الحدیثة ذروتـھا بحیث تولّد إرادة التفّوق على الّذات وتتجاوزھا بضرب من التسامي أو التعالي

ھ سجین المیتافیزیقیا والّدین واألخالق، كان مغتربا، مكّبال بأغالل وینبغي تحریره، ال من اآلخرین بل من ذاتھ، وذلك ما أراد نیتش
.)15(" تحقیقھ من منطلق حرصھ على وجود إنسان حقیقيّ 

اآلخر لوجوده، لمحدودّیة عقلھ، أي رفض الماثل بالتوّجھ نحو / ولعّل طلب المطلق في تكنولوجیا الّصورة یعّبر عن تطلیق األنا 
نسان المبدع، الحّر، ذلك أّن التكنولوجیا ، معنى وجوده، معنى اإل"المعنى"ھذا الوجود الّذي یسلب منھ . الّداخل الخارج الغائب الحاضر

أن یكون اإلنسان " تقنّیا"المعاصرة تضفي صیغة عقالنّیة على ما یعانیھ اإلنسان من نقص في الحرّیة، وتقیم البرھان على أنھ یستحیل 
عقالنّیة أو واقعة ذات صبغة وبالفعل، إّن نقص الحرّیة ال یطرح نفسھ الیوم على أنھ واقعة ال. سّید نفسھ وأن یختار أسلوب حیاتھ

إّن العقلنة في ھذا المجال التقنّي واألداتّي، لن تفھم . )16(" سیاسّیة، وإنما یعّبر باألحرى عن واقع أّن اإلنسان بات خاضعا لجھاز تقنيّ 
.عقلنة الكبت والّسیطرة علیھ: إالّ في المعنى الفرودّي 

:الكینـونة وجدل الداخـل والخــارج 

األنا الناقدة وجدل المعنى والالّمعنى أفقا فلسفّیا وجودّیا تطمح إلیھ، في إطار تموقعھا الّراھن المغترب "الذات الباحثة في إشكال وجدت 
نفسا وجسدا، ولعّل الطابع اإلشكالّي لھذا الّطرح یعّبر عن حالة الالّرضا وعن رغبة في بناء المعنى وتولید الّداللة من أجل الحّد من

ة الفاصلة بین وجودنا الّراھن وماھیتنا المأمولة، من أجل تقریب الّسؤال المعرفّي من الّسؤال اإلنسانّي الوجودّي، ومن أجل إرساء الھوّ 
ّي، فلسفة التجاوز لكّل القراءات التي من شأنـھا أن تغّیب اإلنسان في حدیثھا عن اإلنسان، أن تغّیب اإلنّیة والغیرّیة داخل جدل اإلنسان

وھي بذلك تنشئ المعنى في إرساء خطاب نقدّي إتیقّي، یحّصل . غّیب الخطاب الكونّي الذي یجّسم كونّیة التنّوع ال كونّیة المماثلةأن ت
یحدث مع العبور الكونّي إلى العالمّي، ھو في اآلن واحـد "ذلك أّن ما . المعنى تحصیال، ویبحث عن اإلنسان المبدع من داخل الالّإبداع

لیس ما یزاح عن المركز ھو من یخلف . لیس المحلّي ھو الذي یخلف المركزّي، بل المتفّكك. ثر إلى ما ال نـھایةتجانس وتبع
.)17(" والتمییز واالستبعاد لیسا نتیجة طارئة، بل ھما في منطق العولمة نفسھ. المركزّي، بل المنحرف عن المركز

یر األحداث حتى تكون األنا في حضرة الوجود وھو یتفّكك، وحتى یكون قادرا لذلك تبرز أھمّیة التدّخل النقدّي خارج النّص، في س
على االضطالع بمشروع إضفاء المعنى على العالم من أجل تغییر فھمنا لھ واإلسھام في تجدیده، خاّصة وأّن التغییر عملّیة تشمل 

في فحص المشكل الذي عادة ما نطرحھ الیوم بما ھو الّسؤال في إّن الطریقة األمثل لفھم ھذا التدّخل تتمثل بال شّك . الّذھنّیات واألنفس
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إّن إجابتنا تمثل اعترافات بما یعّد ھاّما . "من أنا، لكن المرء ال یستطیع أن یجیب عن ھذا الّسؤال ضرورة بذكر اسمھ أو نسبھ: صیغة 
حّدد ھوّیتي عبر االلتزامات وضروب تحّقق الّذات تت. أن أعرف من أكون یعني أن أعرف الموقع الذي أحتلّھ. باألساس بالنسبة إلینا

إنشاء المعنى في إطار مقولة االختالف، إذ یشّكل وعي األنا باختالفھا الّداخلّي بدایة )18(" التي تعّین اإلطار أو األفق الذي تستطیع فیھ
فإّنھا "نا اختالفھا وتملك معرفتھا بـھذا االختالف المعرفة التي تمثل نوعا خاّصا من أنواع القوة على المستوى الّرمزّي، فحین تدرك األ

الّسیاقّي /الثقافيّ )19("تبدأ في توظیف ھذه المعرفة، بادئة أولى ھذه المراحل بانقسامھا إلى ُمراقب ومراَقب لتحدید ذاتـھا من وجود اآلخر
الثقافّي یرد إلى انتمائھ إلى الكتل الثقافّیة الّسائدة، الذي اكتسب معنى الّسلطة التي تعادل في قّوتـھا سلطة النّص نفسھ، وطغیان المعنى 

ومع مرور الّزمن تتحّول ھذه العناصر إلى قوالب "حیث تمثل عنصرا طاغیا على النشاط الفكرّي لألنا التي تنتمي إلى الثقافة نفسھا، 
، فإذا كان األمر على ھذا النحو، فما )20(" جاھزة مسلّم بـھا في معظم األحیان، وتصبح مادة جاھزة لالستھالك من قبل المبدعین

.مشروعّیة الحدیث عن العالقة بین الثقافة والنسقّیة والنّص في النقد العربّي المعاصر؟

المتقّبل /الناشر/المؤلّف/دائم من بنیة وتشاكل مستمرین مع بنیات أخر، أي إّن األنا ومن تظنھ آخرإّن األنا الناقدة ھي حصیلة خروج
إّن الوجود بالمعنى الحدیث ھو الحركة التي . ة لعملّیة مستمّرة تقوم بإنتاج المفاھیم المحّددة للمعنى والالّمعنى بشكل مستمربنیة واحد

وكّل انخراط ھو . یكون فیھا اإلنسان في العالم، ینخرط ضمن وضعّیة فیزیائّیة واجتماعّیة وثقافّیة تصبح نفسھا وجھة نظره حول العالم
كذلك فإّن انخراطي في الّطبیعة والتاریخ ھو في الوقت نفسھ حّد لوجھات نظري حول العالم "تأكید للمعنى ونفي لھ، ملتبس، إذ ھو 

وإذا ما أرادت األنا الناقدة في أّي مكان وزمان أن تبلغ ما یمكن أن . )21(" وھو طریقتي الوحیدة لإلقبال علیھ ومعرفتھ وفعل شيء فیھ
وھكذا فإّن أّي تأویل في سبیل معرفة نقدّیة لما ھو . لھا أن تتجّنب التناقضات، داخل خطابـھاخارج، فالبدّ یوجد أو ما ھو موجود في ال

.اإلنسان/ إلرساء كینونة اإلبداعموجد داخل ثائّیة المعنى والالّمعنى، یھدف لیس فقط إلى تجنب التناقضات بل أیضا إلى حلّھا
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