
 



 



 

 

:  شكككككككككككككككككككككككككككـ    تككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككـدـ  

 
 

الشّشـ أ ال هلل،   بعـ، أ تـّم بالشّشـ الجزدل لشل من قـم لي دـ المساعـة، 
 أخّص بالذّكـ األستاذ المشـف الذي  ضّح لي العـدـ من المسائل المعتّـة، 
كما أ تـّم بالشّشـ لعماا المشتتب،  وممئي من  طتب الـّكتتواا الذدن كااتا  
ـ ف التي ساعـ تي عطس   لي عتاا،   ال أاسس عائطتي التي  وّـر لي كل الّل
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      تتجاوز الّدراسات الّنقدية ادلعاصرة ادلراحل الّذاتية و ادلوضوعية، لتلتحم و الطّرق اجلديدة يف الّتفكًن، على   
نح القول أبعاداً جديدة  حتمل إمكانية الّتناقض و االختالف وعدم تسع، لت و تّداللةتعّدد من خالذلا التإثر ىذا ديم

، و كل ىذه الّسبل عملت على ىدم ادلنطق كما عىنالثّقة باحلضور كونو الوسيلة الّتقليدية الوحيدة يف مقاربة امل
 على أيام الّنهضة مركزا  ادلنطق الّصورياعتاده العقل على اختالف مراحلو بوصفو نتيجة وصل إليها بعد أن صار

 . ،ىذا، و صارت احلقيقة مبعدة بطبيعتها عن الّذات ادلفكرةيدور حولو الفكر

       وعلى اختالف طرق الّتفكًن تدرّج اإلنسان يف سعي دائم إلدراك أبعاد احلقيقة اليت ختتلف باختالف طرق 
الّنظر إليها، و لعّل منتهى الّسبل و الوسائل كانت االعتقاد بتعّدد مداركها و انفتاحها على كل االحتماالت 

واإلمكانات، و يف ىذا إشارة إىل وصول اليقٌن و ادلطلق إىل مأزق ادلصداقية، فصار على إثرىا اليقٌن ومها من 
أوىام الّذات، وجب على اإلنسان اخلروج من سيطرتو إذا أراد مقاربة احلقيقة اليت صارت مبعدة عن مفهوم 

                                                                                                             .الّتطابق، الذي لطادلا استقرت بوساطتو العالقة بٌن الّدال و ادلدلول

 و وصوذلا مرحلة  ادلقوالت و ادلفاىيم و هناية يسعى مشروع علي حرب إىل اإلعالن عن استيفاءىذا،        
 جتاوز ادلركز بوصفو أساًسا تدور حولو كل إمكانات الوجود، فيكون االهنيار و الّتشويو ىو ادلصًن حرجة، وكذا

الذي يطال كل دتركز يمعزى إليو الفضل يف الوصول إىل احلقيقة، فتبتعد احلقيقة عن أسباهبا اليت طادلا رمست معادلها 
و أرشدت إليها، وتكون احتمااًل من بٌن عديد االحتماالت اليت ال ديكن أن تستقر، فتعلن عن أفوذلا و تدور 
حول ادلراكز ولكن دون أن تالمسها لتبقى مفهوما مقارباً دائماً، فكانت الّرغبة يف القضاء على دتركز ادلقوالت 
أّىم عامل ساعد على انفتاح ادلفاىيم بعضها على بعض، و كذا رسم معامل إمكانية االستمرار بوصفو مصًناً 

 وذلذا سيحاول البحث تناول الّنهاية مبفهوم جديد، إذ ذاتية،استحال الوصول إليو مع الدِّراسات ادلوضوعية وال
يشكِّك يف إمكانية االكتمال مبا ىو تعبًن عن صورة هنائية ديكن أن تصل إليها ادلفاىيم و ادلقوالت، فأصبحت 
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الّنهاية ىي ىذه البداية اجلديدة اليت حتمل بداخلها القول باالنفصال عن ادلرحلة الّسابقة و الّدخول يف مرحلة 
.                                                   جديدة ىي بالّضرورة متعذرة االكتمال، و ىذا ما دينحها احلياة و إمكانية االستمرار 

:                                                    وبناًء على ما تقدم سيحاول البحث مناقشة اإلشكالية الّتالية-

بانتفاء الوقوف على موقف دون اء  قضىو ،       إّن القول مبشروع الّتجاوز أساًسا تقوم عليو الّدراسات البعدية
اختزال رلموع إمكاناتو األخرى، فهل استطاع علي حرب الّتأسيس دلشروع الّتجاوز انطالقاً من ادلقوالت اليت 

 من إمكانية االستمرار و الّتجاوز، فهل ديكن اتتعّلق باذلوية والثّقافة؟ و إذا كان الوصول إىل جتارب ناجحة نابع
اخلروج عن اذلوية ولكن دون ادلساس باألصل يف وجودىا؟ و ىل ديكن تشتيت ادلراكز دون أن يضيع الفرد وسط 

 (الّتجاوزي  )ستقرة؟ وىل استطاع علي حرب الوقوف على حدود بناء ىذا ادلشروع  املادلفاىيم ادلتفلتة و غًن 
.                                   دون الوقوع يف فخ اإلسقاط باعتباره أبرز العوامل اليت هتدم ادلشروع يف حّد ذاتو؟

       ولعّل اإلشكالية األساس اليت سيحاول البحث الوقوف عندىا، ىي الكشف عن الثّغرات و الفجوات اليت 
ختّللت خطاب علي حرب الّتجاوزي، مبا ىو إعالن عن طريقة جديدة يف الّتفكًن، تنسحب فيها ادلراكز لتمنح 

 تعود إليو أسباب الوقوع يف الّصدمات، و يشغل الفجوة ا و غائبااذلامش حظا أوفر يف الربوز، كونو سبيال خفي
.                                                                                          بٌن األسباب و ادلسببات 

 تغييب       ولعّلها الّسبل الّدقيقة اليت خيفيها ادلركز مبا ىو صورة احلضور بتسّلطو، فيتأّجل  و يتعّذر ادلعىن بسبب 
ىذه اذلوامش و العجز عن حصرىا و حتديدىا، فهل ديكن أن حيمل الّتجاوز بداخلو إمكانية الّتجاوز، ذلك أّن 

االستمرار يقتضي عدم الوقوف عند مشروع بعينو؟، كّلها تساؤالت حياول البحث مقاربة أطرافها بتوّسل 
، فكان استحضار الّنصوص الغائبة يف  اخلطاب و ثغراتواإلسرتاتيجية ادلناسبة يف سبيل الكشف عن ىوامش

مشروع علي حرب سبيال بو مت الكشف عن االختالفات اليت شغلت الفجوة بٌن ادلشاريع و منعت من تطابقها، 
كما مت الكشف عن الّتناقضات اليت وقع فيها اخلطاب التجاوزي عند علي حرب، فكانت القراءة اخلطّية 

، إذ حياول اخلطاب عنده الوقوف على أسباب ىشاشة وسيلة الوصول إىل ىامش الكالم و مغّيبو (الدوال)
األفكار و عدم استمرارىا و السبب عنده يكمن يف تغييب مجلة اإلمكانات اليت حتيط بادلفهوم فتمنع من استقراره 

و ىذا ما يسميو بالتناقض و االختالف، و ىي الثغرات اليت تكون سبب وقوع ادلفاىيم يف ادلآزق، و ىو حياول 
حصر ىذه اإلمكانات يقع بدوره يف تغييب جوانب أخرى يؤدي استحضارىا إىل التشويش على ادلفاىيم اليت 

                                                                         .نسب إليها عدم الّتناقض
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       ويعود سبب الّرغبة يف ىذا البحث إىل أسباب قد يتكّرر ذكرىا يف مثل ىذا الّنوع من البحوث، و اليت 
ديكن إجيازىا يف زلاولة خوض جتربة بعدية قد تثري أو تضيف القليل إىل رلمل ما كمتب يف ىذا اجملال، و إن كان 
احلديث عن الّذاتية متعذر يف مثل ىذه ادلواضيع، إال أّن ىذا ال دينع احلديث عن ولعي بالّنهاية مفهوماً تغًّن مع  

.                                                 الّتجاوز و صار سلتلفاً عن العادة و االصطالح و كذا االستعمال 

       ىذا، و قد توزّع البحث إىل مدخل و مخسة فصول، تناول ادلدخل إشكالية الّتجاوز يف الثّقافة الغربية بعد 
تناول ادلراحل اليت سبقتها، و كذا الّصورة اليت دتّيز من خالذلا، إذ مّت ىدم ادلراكز اليت كانت تقيم الفكر فتستبعد 

فارتبطت احلقيقة بعديد الطرق اليت أوجزىا الّتفكًن ىا، نوتعيق حريتو كما ترسم احلدود اليت ال ينبغي اخلروج ع
                                                                   .ادلاورائي و احلداثي و كذا الّتجاوزي

، أو مقولة النهاية اليت مت تناوذلا على         أما الفصل األّول، فيحاول طرح إشكالية الّتجاوز و مفهوم الّنهاية
، و قبل إجراء ىذه ادلقاربة، سيكون أساس أهنا إشارة دلفهوم الفكرة أو ادلوضوعة أو ادلصطلح أو الّصورة اجملازية

حديث الّنهايات ىو البوابة اليت حياول البحث من خالذلا إجراء الّتغيًن و الّتعديل على مفهوم الّنهاية، و ذلك 
انطالقاً من أصل وجودىا يف الثّقافات الغربية، و طبعاً، سيحاول البحث االبتعاد عن اإلسقاط و ذلك بالكشف 
عن خصوصية اخلطاب أو اذلّوية كما وردت عند علي حرب، كما جيري البحث عن مفهوم للعودلة بوصفها صورة 

 سبياًل  الذي يقابل مفهوم الصًنورة،هناية الثّقافة كما ورد ذكرىا عند علي حرب، و يتوّسل البحث مسألة الّتاريخ
يف زلاولة الفصل يف مسألة الّتجاوز، و يركز على اإلنسان بوصفو صورة جديدة ورد ذكرىا يف الثّقافة الغربية وكيف 

                                                           .تناوذلا علي حرب، و كل ىذه ادلسائل ستناقش وفق إسرتاتيجية الّتفكيك

أما الفصل الثّاين، فيناقش إشكالية الّلغة و ادلعىن، و ادلسافة اليت تتوسط الّدال و ادلدلول، و لعّل الطّرح ىنا        
 من أجل تقريب الطرفٌن وإجياد أسباب ،سيختلف عن الطّرق الّتقليدية يف زلاولة ردم الفجوة بٌن الّدال و ادلدلول

يتطابق مبقتضاىا الّدال و ادلدلول و ىذا ما يتطّلب الطريقة اجلديدة يف مقاربة ادلوضوع وىي الكشف عن ثغرات 
 خصوصية خطاب الّلغة كما تناولو علي حرب عما سواه من الّنصوص إىلاخلطاب وكذا تناقضاتو، و ىذا ما حييل 

اليت يستحضرىا، وكذا العالقة الّثالثية اليت جتمع ادلؤلف و الّلغة و القارئ، و ادلسافات اليت مّت على إثرىا القضاء 
مبوت ادلؤلف و ميالد القارئ، و كذا على أساسها أصبحت العالقة بٌن الّدال و ادلدلول مؤّجلة، وسيعمل البحث 

يف ىذا الفصل على تناول نقد علي حرب للمفّكرين و الّنقاد، أو بعبارة أخرى نقد نقد مواقف ادلفّكرين عن 
.                                                                          طريق كشف تناقضات اخلطاب وثغراتو عنده
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       أّما الفصل الثّالث، فكان بعنوان، الفكر و الواقع، إشكالية ادلنطق و الاّلمنطق، حاول البحث فيها الوقوف 
عند رلموعة من القضايا ىي احلقيقة بٌن الفكر و الواقع و الّتأرجح الذي يقع فيو اخلطاب يف سبيل إرساء دعائم 

مشروعو الّتجاوزي، و كذا يتعّرض للواقع ومفهوم الكارثة، و الّتعارض الذي تقع فيو مقوالتو ، بسبب ارتداد 
 رلموعة نصوص تقارب إىلادلفاىيم كل مرة،  كما يتعّرض للواقع و احلقيقة بوصفهما ومها، و ىذا ما حييل 

، و يرصد االختالفات اليت تعالق ىذه الّنصوص و ىذا ما يسمى (احلقيقة والوىم  )مبفاىيمها ىذا االعتقاد 
باخلصوصية، ويناقش الواقع و صناعة احلدث وادلقاربة اليت تكون بٌن الواقع العادي و االفرتاضي بوصفهما واقعٌن 
يعود إليهما الفضل يف صناعة احلدث، كما جيمع بٌن الواقع و قضية ادلتوّقع، و كل ىذه ادلبادئ يؤدي إتّباعها إىل 
استبدال ادلنطق الّتحويلي بادلنطق الّصوري، و ىو ادلنطق الذي حياول البحث رسم معادلو انطالقاً من االختالفات 

.                                                                                                 اليت دتيزّه باألصل يف وجوده 

      أّما الفصل الرّابع، فكان مقاربة دلفهوم احلب كما تناولو علي حرب و ادلفاىيم ادلختلفة اليت أقيمت حول 
ىذا ادلوضوع، كما تبحث عن اخلصوصية اليت تكون نتيجة االختالفات اليت تتوّسط الّتشابو و دتنع من الّتطابق 

قانوناً أصبح ال جيدي مع ادلفاىيم اجلديدة للحقيقة و يكشف مجلة ادلفارقات اليت يقع فيها اخلطاب نتيجة 
الّتشابو الذي حياول تأكيده من جهة و بٌن إرساء ادلشروع الّتجاوزي من جهة ثانية، ويتعّرض دلفهوم احلب واهنيار 

، مقابل الّصورة اجلديدة اليت جتعل من (أنا أفكر إذن أنا موجود  )الكوجيتو الدِّيكاريت كما تصّور اإلنسان و عرفو 
، (أنا أحب إذن أنا موجود  )الّذات ناقصة ال تكتفي بذاهتا إال إذا اجتمعت بأخرى، وىذا ما يفّسر مقولة 

ويناقش الّضرورة اليت تربط احلب باجلمال مبختلف الّصور اليت يظهر من خالذلا، فيقع االختالف وسط الّتشابو 
الّصور ادلتناقضة اليت حييل إليها الفناء و وحبثا يف ادلفارقة اليت يقتضيها احلب و ىي البقاء أو الفناء مصًناً مساوياً، 

عند اإلنسان ادلعاصر  (العشق  )ومنها مقاربة الّتجربة الصوفية و كذلك مناقشة الّصورة اجلديدة للحب 
وللمفارقات اليت يقع فيها اخلطاب يف سبيل إرساء ادلشروع الّتجاوزي، وخيتم الفصل مبحاولة مقاربة و مفارقة 

احلب للفلسفات ادلعاصرة يف كل حاالهتا، و اذلدف من ذلك ىو البحث عن الّتناقضات و الفراغات اليت حتيط 
.             هبذا ادلفهوم، و صوال إىل مقاربة الّلغة باجلسد و الّلذة 

       أّما الفصل اخلامس،  فيناقش مسألة ادلثّقف و ادلفّكر و احلدود اليت تقوم على أساسها اذلّوية مبا ىي صورة 
للخصوصية، و أوىل ادلواطن اليت يطرقها العمل ىي الثّقافة و األسس اليت يقوم عليها العقل، و ادلفارقات اليت يقع 

فيها اخلطاب أثناء حديثو عن الثّقافة و إقامة ادلشروع الّتجاوزي، كما يتناول ادلثّقف و مفهوم القيمة و الصلة 
الوثيقة بٌن ادلثّقف و ادلقوالت بوصفها مقّدسات، و يناقش مسألة الّتعالق بٌن اذلّوية و الفلسفة الوجودية باعتبارىا 
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طرق جديدة ختتلف عن الّصور القددية للهوية، وحياول البحث كشف خصوصية خطاب ادلثّقف و الّسلطة عند 
علي حرب مقارنة بباقي الّنصوص اليت تناولت ىذا ادلوضوع، و كصورة رلاوزة حياول علي حرب رسم صورة ادلفّكر 

 ،الذي جيد البحث يف معادلو أصداء عديدة حتملها الّنصوص الغائبة و ادلؤّجلة، كما يتغًّن مفهوم القيمة مع ادلفّكر
، و كذلك يصّور البحث احلدود اليت يقيمها علي حرب للمفكر و تلك اليت ينادي هبا إدوارد سعيد يف مشروعو

 .يف كتاب االستشراق

     كما حياول البحث مناقشة قّضية الثّورة كما اعتقدىا، و ادلواطن اليت يقع فيها اخللل أثناء حكمو عليها 
بالّنجاح و الفشل، و كذا تصّوره للبدائل يف ادلستقبل، و الثّغرات اليت تتوّسط خطابو فتغًّن كل مرة الوجهة اليت 

يسلكها إىل غًنىا، و تكون مسًنّىا الّلغة مبا ىي الّصورة اخلطّية اليت تتحّكم يف سًن األفكار فيهّمش دور الّذات 
أمامها و توكل ذلا مهّمة اإلفصاح و القول عرب اإلنسان، فيكون البحث رصدا دلبادئ ادلنطق الّصوري يف ظل 
سعي ادلشروع إىل ىدم مقوالتو و تبين الّتفكيك إسرتاتيجية بديلة، أفضى إليها الّتصور اجلديد عند اإلنسان 

             .ادلعاصر، وسعيا وراء إجياد سبل االستمرار

       ويف هناية العمل خادتة كانت مبثابة حوصلة جملموعة الّنتائج اليت وصل إليها البحث  أثناء رصده لشقوق 
وفجوات اخلطاب الّتجاوزي عند علي حرب، كما حييل إىل الّتصور اجلديد للمقوالت و ادلفاىيم اليت خيتلف من 

خالذلا  عن غًنه من احلدود اليت رمست من قبل يف الّنصوص الّسابقة، وكما ال خيلو أي حبث من الّصعوبات، 
 .و اهلل ويل التوفيق ،فعزاء الطّالب ىذه الّثمرة اليت جناىا بعد الّتعب

ويف األخًن، أتقّدم بالّشكر اجلزيل لكل من ساىم يف إجناز ىذا العمل سواء من بعيد أو قريب، وأخّص بالذّكر   
.                                                                                            األستاذ ادلشرف
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           :تمهيـــــــــــــــــــــــــد*- 

يكاد يًتاكح القوؿ ُب الدِّراسات ادلابعد حداثية بُت االعتقاد بزكاؿ ك فناء القيم كادلبادئ لوصوذلا مرحلة دل         
يعد غلدم األخذ هبا، ك بُت ضركرة مباعدهتا هبدؼ استبداذلا بأخرل تبتعد عن فكرة الثّبات ك ترتبط بالّتغَت، 
كىذا إلعادة بعثها كل مرة دبا يتناسب ك الوضع الرّاىن، ك ذلك راجع لعجزىا عن الّتكيف مع الوضع الرّاىن، 
فكاف االنطبلؽ من فكرة االكتماؿ ك الّتعارل ىو الّسبب الذم أّدل إذل إغلاد مسافات بُت الّذات ك ادلوضوع، 
فاّتسعت اذلوة بُت الّداؿ ك ادلدلوؿ ك تلك ىي الثّغرات كالفجوات اليت يؤدم ذباىلها إذل اهنيار شللكة القيمة، 

ا تتعُّت فيو احلدكد اليت تدعي امتبلؾ احلقيقة ك استيعاب ادلدلوؿ دبا ىو  دبجرد زلاكلة الّتطابق معها ك مقاربتها حدن
، ما تأّجل احتواء الّداؿ بوصفو حضورا فيض ال ينضب ك اّتساع ال يكتمل ك مباعدة يظل فيها ادلدلوؿ مؤجبل

                                                                                                     .ربيل إليو البنية اخلطية

 إاّل أّف مشركع الّتجاكز دل يستقم ،       كرغم اذلوة اليت تقيمها الدِّراسات ادلابعد حداثية مع الدِّراسات احلداثية
إذ أّكدت على الّتمحور حوؿ الّلغة دكف الّلجوء إذل ، إال باالنطبلؽ من الرّكيزة األكذل اليت قامت عليها اللِّسانيات

أحد أىم العبلقات اليت -العوامل اخلارجية اليت ارتبطت بادلناىج السِّياقية، ك كانت االعتباطية بُت الّداؿ كادلدلوؿ 
سبب الرِّيبة ك الّشك ُب -  russuasedFerdinand·تأّسست عليها الّلسانيات  مع فردناند دم سوسَت 

مصداقية العبلقة اليت تربط بينهما، كىو ما أكجد طرقنا جديدة تتعّدل الّنظرة الّسطحية مع علم الّلغة إذل البحث 
، عكس ُب عادل ادلعٌت  دبا ىو رلموعة إمكانات يصعب حصرىا ك يتعذر الّتحكم ُب أطرافها الختبلفها ك تباينها

الّتصور الذم كاف مع الّلسانيات إذ كاف ينظر للّداللة بوصفها ىذا الّتبلـز الّدائم بُت داذلا ك مدلوذلا ك الذم 
 .توجزه العبلقة االعتباطية

كاالنتقاؿ إذل الّذات القارئة ُب مقاربة الّنصوص، ىو دعوة إذل اخلركج عن مبدأ االعتباطية ُب عبلقة الّداؿ         
الفهم عند " عن ىذاHeidegger  Martinمع ادلدلوؿ ك حبثا ُب إمكانات ادلدلوؿ، ك قد عرب مارتن ىايدغر
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ىايدغر ىو قدرة ادلرء على إدراؾ شلكنات كجوده ضمن سياؽ العادل احلياٌب الذم كجد فيو، الفهم ليس موىبة 
خاصة أك قدرة معينة على الشعور دبوقف شخص آخر، ك ال ىو القدرة على إدراؾ معٌت أحد تعبَتات احلياة على 

، إذ الفهم جزء من ادلرء ال ينفصل، ك ىو أساس كل 1" مستول أعمق، الفهم ليس شيئا ظلتلكو بل شيء نكونو
 .تأكيل ك يكوف مبدؤه الّتفسَت، ك ال ؽلكن إدراؾ الفهم إال ُب كجود بعينو

، فَتتبط الفهم 2" الفهم عند ىايدغر أصبح أنطولوجيا "          كقد ربط مارتن ىايدغر الفهم باالنطولوجيا إذ 
عنده بشرط الوجود، إذ ال ؽلكن إدراؾ الفهم إال بشركط الوجود ك ىذا ما جعل منهما طريقُت متبلزمُت ال ؽلكن 

يًتتب على ذلك أف اذلَتمينوطيقا بوصفها نظرية الفهم ىي ُب حقيقة األمر نظرية ُب التكشف " فصلهما، فػ 
األنطولوجي، ك ما داـ الوجود اإلنساين نفسو ىو عملية تكشف أنطولوجي فإف ىايدغر يأىب علينا أف ننظر إذل 

مارتن ىايدغر على كقائعية العادل كتارؼلية  ، فيعتمد الفهم عند3" مشكلة التأكيل دبعزؿ عن الوجود اإلنساين
                .الفهم

كىذا ما قالت بو الدِّراسات الّتأكيلية إذ اعتربت أف الّنص ؼلضع للفهم الّذاٌب ُب حُت يباعد الّتفسَت أك         
الفهم ادلوضوعي، فيكوف البحث عن ادلعٌت بوصفو صورة للحقيقة أىم عامل ساعد على الّتجاكز الذم طاؿ 

فادلسار الذم تدرج على إثره التفكَت تنوع كتعدد ادلناىج فامتنع معو الوصوؿ إذل مقاربة تتحّدد هبا معادل احلقيقة، 
تباعها إذل مقاربة احلقيقة، كىذا ما أّكدتو اآلراء اليت حيكت حوؿ احلقيقة، من اعتبارىا إالطرؽ اليت يؤدم بتعدد 

كل ارتباط بوضوح ك ذبّلي كما أقرّه العقل ادلنطقي، إذل الّتحجب ك الّتسًت ك ضركرة الكشف الذم قالت بو 
                                                 .الّدراسات القبلية مع اليونانيُت ككذلك مع مفاىيم احلقيقة كما أكردىا ىايدغر

      كىذا ما صاحب ذباكز العقل دبا ىو صورة للوعي ك إرادة الكشف عن مناطقو اخلّفية ك ادلهّمشة، اليت أحاؿ 
إليها البّلشعور من خبلؿ انفتاحو على العوادل اجملهولة ك ادلهّمشة ُب اإلنساف، ىذا الكائن الذم سبق كأّكد على 

، ك كاف الّتمركز حوؿ اإلنساف ىو استدعاء ُب الوقت ذاتو الذّات setracseDené R ديكارت  ركنيوريادتو
، فكانت الّذات ادلفكرة طريق الوصوؿ إذل (أنا أفكر إذف أنا موجود  )بقولو ادلفّكرة فيو ك حيازهتا على احلقيقة، 

احلقيقة من خبلؿ اقتدائها بنظاـ العقل ادلنطقي، الذم ىو عبارة عن رلموعة قواعد ك نظم ذبمع األسباب فتؤدم 
                                                             

– رؤية للنشر ك التوزيع – نظرية التأكيل من أفبلطوف إذل جادامر – مدخل إذل اذلَتمينوطيقا  )فهم الفهم : عادؿ مصطفى-  1
 .222 ، ص 2007 ، 1: ط – القاىرة 

 . 224ادلرجع نفسو ، ص -  2
  .234ادلرجع نفسو ، ص -  3
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إذل نتائج مضبوطة حتمان، ك ذلذا ارتبط الّتفكَت العلمي بالعقل الستناده إذل احملسوس ك ادللموس ك كذا العمليات 
.  العقلية اليت تّتخذ من العّينة ركيزة هبدؼ الوصوؿ إذل احلقيقة 

        إّف ارتباط احلقيقة بالّذات ادلفكرة ىو إشارة أكلية إذل مبدأ الّشك، أك الوصوؿ إذل احلقيقة عن طريق 
الّشك، دبا ىو عودة للذات ُب سبيل البحث عن كنو األشياء، ك الّشك عند ركنيو ديكارت ؼلتلف عن الّشك 

، إذ يرتبط الّشك عند ديكارت بسبيل الوصوؿ إذل احلقيقة، أك ما Friedrich Nietzscheعند فريديريك نيتشو
للبحث عن احلقيقة يلزمنا، ك لو مرة كاحدة ُب حياتنا أف نشك ُب صبيع األشياء ما " يعرؼ بالّشك ادلنهجي

، فالّشك ىو سبيل الوصوؿ إذل احلقيقة دبعزؿ عن اخلطأ، ك مبعث ىذا ىو أّف الّشك ُب حّد 1" أمكننا الشك
ُب أنو ال ؽلكننا أف نشك، إال إذا كنا " ذاتو ال يكوف إال إذا كجد اإلنساف ُب حّد ذاتو، فشرط كجود اإلنساف 

، ك منو اعترب الّشك أساسا يوصل 2" موجودين، ك ُب أف ىذه ىي أكذل ادلعارؼ اليقينية اليت ؽلكننا احلصوؿ عليها
 .إذل اليقُت، إذ من غَت ادلعقوؿ احلكم على الّتفكَت دكف كجود 

تشَت إذل ادلنطق الصورم من حيث اعتمادىا على الّسبب الذم يؤّدم  (أنا أفكر إذف أنا موجود  )     فمقولة 
نتيجة ما، ك النتيجة بدكرىا ىي حاصل ىذا الّسبب، فالّشك يؤّدم إذل اليقُت، فالّذات تشك فهي تفّكر ك ىذا 

الحظت أنو ال شيء ُب ىذه القضية، " دليل على كجودىا، ك كذلك كجود الّذات دليل على تفكَتىا ك شّكها، 
أنا أفكر، إذف أنا موجود، يضمن رل أنٍت أقوؿ احلق، اللهم إال أين أرل رؤية كاضحة أنو لكي أفكر غلب أف 

، ك ىذا ذبّلي للمنطق الّصورم من حيث ىو ارتباط الّنتيجة باألسباب، ك لعّل القوؿ بالّشك ُب 3" أكوف موجودا
ىذه ادلقولة دبا يدعو للّشك ىو السّبب الذم أّدل إذل اعتماد ىذه ادلقولة مبدأ للفلسفة ُب تصّور ديكارت، 

، كمنو اعترب القوؿ بالكوجيتو 4" حكمت بأنٍت أستطيع مطمئنا أف أزبذىا مبدأ للفلسفة اليت كنت أطلبها " يقوؿ
الّديكارٌب صورة أكلية لبللتفاؼ حوؿ الّذات ادلفكرة ك القوؿ بادلنطق أساسا للفلسفة، إذ يستحدث مفهوما 

                                                .للقياس ك كسيط بُت الوجود ك الفكر

                                                             
 2010 ، 1:  ط – ادلغرب –إفريقيا شرؽ  (نصوص سلتارة  )الفلسفة احلديثة : زلمد سبيبل ك عبد السبلـ بن عبد العارل -  1

  .47، ص 
 .49ادلرجع نفسو ، -  2
 .51، ص ادلرجع نفسو-  3

. ادلرجع نفسو ك الصفحة نفسها-  4
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        كمنو كاف الّتفكَت مقسمان حسب الّتعاقب الّزمٍت إذل تفكَت مرتبط بالعصور القدؽلة ك قد مسي بالّتفكَت 
* الكبلسيكي أك الّتقليدم، ك الّتفكَت الذم ارتبط بعصر الّنهضة ك ىو ما اصطلح على تسميتو بالّتفكَت احلداثي

 ك ىو الّتفكَت الذم ػلاكؿ ضرب ادلراكز اليت 1* ك بعدىا يتجاكز اإلنساف ىذه ادلراحل إذل الّتفكَت ادلا بعد حداثي
           .، من الغائب إذل ادلطلق ك من ادلطلق إذل النسيبانبٌت عليها الفكر سابقنا

 

 

                                                                                       

                                                                                 

 

 

                       

                                                             
رأت احلداثة أّف مثل ىذا ادلشركع ال يتم ما دل يقطع اإلنساف صلتو بادلاضي ك يهتم بالّلحظة الرّاىنة العابرة ، :" احلداثة *- -  1

أم بالّتجربة اإلنسانية كما ىي ُب حلظتها اآلنية ، ك ىكذا احتفت احلداثة بالّصَتكرة ادلستمرة ادلتشكلة أبدا ك غَت ادلستقرة على 
كل حاؿ ، لكّنها أيضا كانت تسعى ُب ادلقابل إذل إرساء الّثوابت القارة اليت ربكم اإلنساف ك ربكم ذبربتو كما ربكم الّصَتكرة 

الثّقافية فتفّسر ادلتّغَتات العابرة ك سبنح مشركعية تربيرية عقبلنية حلالة الفوضى اليت تتسم هبا الّتجربة اآلنية ّ، ك من ىنا جاء الّتقابل 
الّضدم بُت الثّابت ك ادلتحّوؿ كإمكانية تفسَت التّناقض الواضح بُت الّلحظة العابرة ك القانوف الثّابت الذم يتحّكم هبا ك ؽلنحها 

إضاءة ألكثر من سبعُت تيارا ك مصطلحا  )دليل الناقد األديب : ميجاف الركيلي ك سعد البازعي : نقبل عن " نظاما مستقرا أبديا 
.                                         225 ، ص 2002 ، 3: ط – الدار البيضاء ادلغرب – ، ادلركز الثقاُب العريب  (نقديا معاصرا 

جاءت ما بعد احلداثة لتقلب مقوالت احلداثة ك فرضياهتا سبامان ، ليس ىنالك شبة ثابت ػلكم ادلتحّوؿ كليس : "ما بعد احلداثة *- 
شبة عقل يفسر تفسَتا غَت متحّيز أكجو الّنشاط الثّقاُب البشرم ، كما ال كجود لثقافة عالية طلبوية ك أخرل دنيوية صباىَتية ، بل 

كل ما ىنالك ىو تشكيل مستمر ال ؽلكن تربيره أك تفسَته باإلحالة على أظلوذج متعاؿ ، ك إظلا يقبل الّتفسَت فقط من داخلو شلا 
: ميجاف الركيلي ك سعد البازعي " غلعل الّتفسَت نفسو زلكوما بأشكاؿ مادتو اخلاصة ك ليس نتيجة ثوابت ال تتحّوؿ أك تتبّدؿ 

 ، ك إف اختلف التفسَت ُب كل من احلداثة ك ما بعد احلداثة إال أف األصل ُب ادلصطلح أنّو ػلوم 226دليل الناقد األديب ، ص 
 .                                                                  كل ادلفاىيم اليت ال تقبل التحديد كما تتجاكز كل ادلفاىيم الّتقليدية 
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                             eésneP ateM- euqisyhp: الّتفكيــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــــــــاورائي -  ووًال 

مركز حوؿ ، ك مبعث ىذا ىو التّ دلاكرائي إّف اإلنساف البدائي ارتبط منذ عهده األّكؿ بالّتفكَت األسطورم ك ا      
ىي أصلع سطورة ، فكانت األالّتفكَت ادليتافيزيقي الذم سبّثل فيو األسطورة بداية العهد ك أكذل سبل تفسَت الكوف

" الفجوة بينو ك بُت زليطو ، كمن ىذا ادلنطلق ؿ األجوبة اليت ؽلكن أف سبؤل الفراغ الذم يعم ذىن اإلنساف فيّشك
، فكاف الوىم ُب الّتفكَت  1" ُب كسع ادلخيلة إفراز ىذياف كثَت حُت ىي ليست ربت سلطة العقل ك ادلنطق 

، أسبق من العقل ك مرحلة أكذل يتكئ عليها الّتفكَت ُب تفسَت الكوف حولو، ك ابتكار العبلقة اليت ذبمعو دبحيطو
إذ األسطورة ىي بناء ك نظاـ متكامل من العبلمات اليت تعمد من خبللو الّذات إذل ردـ الفجوة بُت اإلنساف 
كالواقع ك ىو ما ؼلفف من اخلوؼ الذم يشعر بو اإلنساف أماـ كل ما ىو غريب ك غَت مفّسر، فكانت أكذل 

 .صور الّتفكَت ادلاكرائي ىي االعتقاد األسطورم

األساطَت "ذبمع بُت القول اخلارقة اليت تتعاذل على القدرة البشرية فتّتخذ منها ركيزة لتفسَت الكوف، فػ ؼ       
غالبا تدخل فيها قول ك كائنات أقول ك أرفع من البشر تدخل ُب نطاؽ الدين فتبدك عندىا نظاما شبو متماسك 

، إذ تكوف ادلخيلة البشرية ىي مصدر الّتصور الذم يسَت على إثره الكوف، فيقـو الوىم بادلوازاة 2" لتفسَت الكوف 
مع العقل بنسج األساطَت اليت تتبلءـ ك معتقدان معينان، أك مسايرنا للّركح البشرية، ك ىذا ما يسد الفراغ الذم يشعر 

بو إزاء العادل، ك ال بد أف الّتفكَت الغييب دل يكن حكران على أمة بعينها ألنّو ارتبط منذ األزؿ بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
، ك ليس مطلقا ىو تعلق القول اخلارقة باألسطورة إذ اجملتمعات البشرية على اختبلفها الرتباطها بالّتفسَت الركحي

يتعدل ىذا القوؿ إذل العلم احلديث ُب اجلاذبية ك الّنوكية ك القول ادلغناطيسية، ك ُب كل احلاالت غلرم احلديث 
  . عن فجوة أك فراغ غَت زلسوس ك لكّنو يؤدم إذل مؤل فجوة ُب فكر اإلنساف

      كتلك ىي األسباب اليت أكجدت تفكَتان غيبيان ماكرائيان، ك أكذل الفلسفات اليت سبحورت حوؿ ىذا االعتقاد 
 ك قد دارت حوؿ ،Platon ك أفبلطوف etotsirAىي البدايات األكذل للفلسفة ك اليت ارتبطت بكل من أرسطو 

 للكوف، كذبلى يتافيزيقيالبحث ُب أصل الوجود اإلنساين، كذلذا ارتبطت الفلسفة ُب بدايتها  بالبحث ُب احلّيز ادل
ىذا البحث ُب العادل ادلثارل الذم كضع معادلو أفبلطوف عندما أّكد على الزيِّف الذم يلحق الواقع، كالّتشويو الذم 
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ًب على مستول األخبلؽ ك الفضيلة أك احلقيقة بوصفها منتهى كل حبث فلسفي، فحدثت ادلباعدة بُت الواقع 
.                                                                                                            كالعادل ادلتعارل ك انتسبت احلقيقة ذلذا األخَت 

تعترب ادلاكرائيات ك األنطولوجيا انطبلقا من أرسطو دبثابة "        فتمحور البحث الوجودم حوؿ ادلاكرائيات فػ 
: الفلسفة األكذل ك ذلك بقدر ما تبحث ُب أسس ك ُب أصوؿ الوجود دبا ىو كجود، أما مدل موضوعاهتا فهي 

كعبلقة ادلوجودات بالكل  (علم النفس  )فلسفة الىوتية ، النفس  )، الوجود اإلذلي (انطولوجيا  )الوجود نفسو 
عتقاد ادليتافيزيقي، ك فيما يلي موجز ألىم ، ك على ىامش ىذه احلضارة ال يربأ الّتفكَت من اال1 " (كومسولوجيا )

ادلراحل اليت مثّلت فًتة الّتفكَت ادليتافيزيقي ُب العادل، انطبلقا من الفًتة اليونانية اليت ارتبطت باألساطَت كبعدىا 
 .الفًتة اليت صاحبت ظهور ادلسيحية ك ىي ما عرؼ بفًتة القركف الوسطى

  : (ق م 150/  ق م 250المرحلة اليونانية  )الفترة األسطورية / 1

      ال ؽلكن احلديث عن الّنهايات أك الفلسفة، ما دل نتحدث عن البدايات، فالفلسفة قبل أرسطو  دل تكن 
سول مرحلة أسطورية، لذا ال ؽلكن احلديث عنو دكف االلتفات إذل بدايات الفلسفة اليونانية ك حىت قبل 

ؽلكننا احلديث عن تاريخ الفلسفة أك حىت عن الفلسفة ما قبل سقراط، فهذا ىرماف "  ذاتوSocrateسقراط
، كما يعترب طاليس 1" كوىن، مثبل، يؤكؿ بارمنيدس على أنو مكتشف اذلوية ك ىَتاقليطس مكتشف األخبلؽ 

Thalès حيث أشار إذل أف طاليس ىو أكؿ شخص استند إذل التجربة " مرحلة أكلية سبقت الّتفكَت الّسقراطي
 .2" كالدليل ُب تفسَتاتو بدال من ركاية األساطَت اإلذلية 

      كلعل القوؿ ببداية الفلسفة ارتبط ُب صورتو األكذل بالّلغة بوصفها أكذل صور الّتعرؼ على العادل اخلارجي أك 
ك لكن، كاف ىناؾ " أكذل صور اإلدراؾ البشرم، إذ الّلغة أبرز اإلشكاالت اليت تناكذلا الفكر اإلنساين منذ بدايتو 

شيء آخر، مادة شديدة الغموض، شيء يسبق الًتاث ادلكتوب بأسره، ك يسبق األدب ادللحمي ك الفلسفة قبل 
سقراط أيضا، تلك ىي اللغة اليت كاف يتكلمها اإلغريق، فاللغة أـ األلغاز العظيمة ُب التاريخ اإلنساين، كيف 

تشكلت اللغة؟ إنٍت أتذكر جيدا ذلك اليـو دباربورغ، عندما كنت يافعا، كيف ربدث ىايدغر عن اللحظة اليت رفع 
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، ك من ىذا ادلنطلق ؽلكن أف نعد الّلغة صورة أّكلية 1" فيها اإلنساف رأسو للمرة األكذل ك طرح سؤاال على نفسو
 .للبحث عن احلقيقة عند اإلنساف

       ك بعد الكبلـ تشغل الكتابة حّيزا كاسعا ُب رلاؿ اإلدراؾ البشرم، فكانت صورة ذبّسدت من خبلذلا 
األجبدية عمبل ذبريديا مذىبل، ك لكنهم أخذكىا ك استكملوىا، بإدخاؿ " مفاىيم البداية، فكانت الكتابة 

الصوائت ُب األجبدية السامية ، ك استغرؽ ىذا األخذ مائيت عاـ على األكثر، إذ ال ؽلكن تصّور ىومَتكس مثبل 
،فتمحورت بدايات الفلسفة قبل أرسطو حوؿ البحث ُب الوجود 2" من دكف مقدمة عامة عن الكتابة األجبدية 

دبعزؿ عن األساطَت، كما كانت الّلغة ك الكتابة عامة عمبل تساؤليا بو يدرؾ اإلنساف عبلقتو دبحيطو كبغَته، كتلك 
ىي مسّوغات الوجود الفلسفي قبل سقراط، ك ال ينبغي مغادرة ىذه الفًتة دكف العودة إذل الّصراع بُت ادليثوس 

من : ك هبذا الصدد، ؽلكن للمرء أف ينوه بالشعار اآلٌب " (ادليثوس ك اللوغوس  )كالّلوغوس، ك منو طرحت الثنائية 
ادليثوس إذل اللوغوس، تلك العبارة اليت نشدت إدراؾ التاريخ الكلي للفلسفة قبل سقراط ُب صيغة كاحدة شاملة، 

ك ما يزاؿ معركفا على نطاؽ كاسع مفهـو ماكس فيرب عن نزع السحر ك اجلبلؿ عن العادل، أك ُب ادلفهـو 
، ك ادلقصود ىنا دبصطلح الّلوغوس ك ادليثوس ىو ثنائية العقل كاألسطورة، كأكلية 3" اذلايدغرم عن نسياف الوجود 

 .الّصراع بينهما ُب تاريخ الفكر البشرم

        إذف رغم ارتباط الفًتة اليت سبقت سقراط باألسطورة إال أهّنا شهدت صراعا بُت األسطورة كالعقل، ك ىو 
ما أكجد البحث عنو ُب ىذه الفًتة، إذ كانت ىناؾ بدايات للّتفكَت دبعزؿ عن الّتصور األسطورم، ك قد عرّب 

فإف ادليثوس باألحرل مأثرة شاعر عظيم مارس اإلبداع انطبلقا "  عن معٌت ادليثوس بقولو Héraclitesىَتقليطس
، 4" من موركث متنوع من األساطَت، ك من موركث شفهي غذتو مقاطع من ادلبلحم تعود إذل عصر مبكر جدا 

– Hans على ما بُت ذلك ىانز جورج غادامَتHomer نسبة إذل ىومَت –فارتبط ادليثوس بالّدين اذلومَتم 
George Ga damer أما الّتفكَت الفلسفي فلم يبدأ بداية فعلية إال مع األفكار (بداية الفلسفة ) ُب كتابو ،

اليت جاء هبا كل من أفبلطوف كأرسطو، كانفصل الّتفكَت كفقو من مفهـو األسطورة إذل الًتّكيز على الطبيعة دبا ىي 
فإف الطبيعة، بالنسبة ألرسطو " صورة الوجود كميتافيزيقاه، إذ الّتفكَت قبلهما كاف متمركزا حوؿ ادلفاىيم ادلاكرائية 

                                                             
 . 12 ، ص بداية الفلسفة: غادامَت -  1
 . 14 ص ادلرجع نفسو،-  2
  .17، ص ادلرجع نفسو-  3

  .47 -46ادلرجع نفسو ، ص  ص -  4



   في الفكر اإلنسانيالحقيقة و طرائق الّتفكير.............................................فصل تمهيدي 

 

 
16 

فإف الطبيعة، بالنسبة ألرسطو ىي ادلظهر األكؿ )ىي ادلظهر األكؿ للوجود كىي اليت تدفع نفسها باذباه ميتافيزيقاه 
للوجود كىي اليت تدافع عن نفسها باذباه ميتافيزيقاه، إف ادليتافيزيقا ىي مفهـو صبعي فضفاض يبُت بوضوح 

ارتباطو باالىتماـ األرسطي األساسي بالطبيعة ك ليس بادليتافيزيقا، ك بأم حاؿ، فهو سياؽ كاضح بالنسبة للطبيعة 
، ك ادلرحلة األرسطية تّتسع بقدر أعلية األفكار اليت تناكذلا ك خركجها 1" مثل كضوح كتب أرسطو عن الطبيعة 

عن الّتقاليد الفكرية الّسائدة، إذ عرؼ العصر بتمركزه حوؿ الّتفكَت األسطورم، فكانت مرحلتو صورة ذبّسد من 
 . ، من حيث ىو صراع بُت العقل كاألساطَت السائدة2*خبلذلا ادليثوس كاللوغوس

       فكانت األسطورة نظاما متماسكا من األحداث اليت رباكؿ تفسَت الكوف ك الّظواىر الطّبيعية بطريقة يتعّذر 
فقد كانت األسطورة فيما قبل حكاية ك دل تكن حبل إلشكاؿ، إهنا كانت تركم "معها الّشك ُب مصداقيتها 

رلموعة األعماؿ ادلنظمة اليت كاف يقـو هبا ادللك أك اإللو، تلك األعماؿ اليت كانت الطقوس رباكؿ تشخيصها، 
، ك عندما استقل النظاـ الطبيعي ..... فكأظلا تعطي األسطورة حبل لسؤاؿ ما يوضع، ك لكن عند اليوناف 

عن الوظيفة ادللكية، فإنو دل يعد يفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم عن  (من أمطار ك رياح ك عواصف ك صواعق  )كاحلوادث اجلوية 
طريق ما ربكيو األسطورة كما كاف فيما قبل، بل أصبح يعرض نفسو ُب صيغة أسئلة، أصبح اجلداؿ حوذلا 

ىي اليت أصبحت تشكل ُب صياغتها  (نشأة النظاـ الكوين ك تفسَت الظواىر اجلوية  )مفتوحا، ك ىاتو األسئلة 
، إذ ال رلاؿ للقوؿ بغَت الّتصور الذم سبليو األسطورة بوصفها ىذا 3" اجلػػػػػػػػػديدة مادة التفكَت الفلسفي ُب بدايتو 

الّنظاـ من العبلمات الذم يسَت كفقو الكوف، ك ظّل األمر كذلك إذل أف جاء الّتصور ادلرتبط بالعقل مع أرسطو 
 .كقولو بادلنطق، ك قبلو مفهـو العقل ادلنّظم

       ك يعد أرسطو أّكؿ من مّثل ادلنطق، صورة للعقل بعيدا عن الّتفكَت األسطورم، ك على امتداد تاريخ العادل 
إف حضور ادلنطق األرسطي عند أنصاره " الغريب أك العريب يدين الكل إليو ُب قولو بالعقل ادلنطقي معيارا للحقيقة 

ادلسلمُت ك عند خصومو ال يدؿ على أف الثقافة اإلسبلمية ثقافة عقل، فالعقل الذم ربتفل بو ملتصق هبا كمفارؽ 
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، ك لعل األمر الذم جعل منطق أرسطو يتبوأ مرتبة التصديق كونو 1" دلا يعرؼ بنفس االسم ُب اجملتمع ادلعاصر 
قابل للتجربة، فشركط الوصوؿ فيو إذل نتيجة نابع من إمكانية صدؽ أسبابو ك مسبباتو، فكل طرؽ مقاربة احلقيقة 

إذل أف استقامت على يد أرسطو فلسفة عقلية غاية ُب التجريد تبوأ فيها العقل ادلطلق صرح " ظّلت قاصرة 
الكوف، ك احتل فيها العقل اإلنساين صرح الطبيعة، جهز أرسطو تصوراتو برباىُت عقلية كمنطقية ليجعل من تلك 

 .2" التصورات أمرا شلكن التطبيق، ك ىو مطمح كل فلسفة 

يعود إذل أرسطو القوؿ بأف الفلسفة بدأت على يد طاليس "        أما أرسطو فينسب إذل طاليس بداية الفلسفة 
ُب القوف السادس قبل ادليبلد، ك ُب أيونيا، ك بأهنا ال تصدر عن أصل خارج عن ىذا احمليط اجلغراُب ادلشبع 

، ك رغم كصوؿ أرسطو إذل مبادئ العقل ادلنطقي ك كصولو عن طريق الّتجربة كالقياس 3" بالثقافة اإلغريقية القدؽلة 
إذل مقاربة احلقيقة، كانت الفًتة اليت تلت ىذا العصر ىي فًتة القركف الوسطى إذ سبحورت حوؿ البلىوت ك ىي 
فًتة تديّن بامتياز، إذ ظّل الّتفكَت منتميا إذل العادل ادليتافيزيقي ك لكن بعيدا عن األساطَت ك منتهجا لطرؽ الّتعبد 

 .كادلعتقد

   ( :17ق /  ق م 150العصور الوسطى  )الفترة الالهوتية - 2

      إّف الّتفكَت ادلتعّلق بالقركف الوسطى ىو ما يتعّلق بالّتفكَت الّديٍت ك ال يستثٍت البحث العرب من ذلك، ذلك 
أّف الّتفكَت ُب ىذه الفًتة سبركز حوؿ الّدين، فكانت ادلسيحية ُب العادل الغريب ك الّدين اإلسبلمي ُب العادل العريب، 

ك يدكر االعتقاد ُب ىذه الفًتة حوؿ كجود قيم مطلقة ال ينبغي اخلركج عنها، ك مصدر ىذه القيم ىو االعتقاد 
بوجود إرادة إذلية تتّحكم ىي ُب تسيَت الكوف، أما الفًتة اليونانية فيجرم احلديث فيها حوؿ تفسَت الكوف اعتمادا 

 .على ظلاذج أسطورية 

كاف ىذا التصور التقليدم لآلخر إباف تلك احلقبة يقيم "      ك ُب مقابل ىذا يدكر الّتفكَت ُب الثّقافة اإلسبلمية 
معرفة زبيلية ملتبسة مع نفسها، يتم تعميمها ك فرضها استنادا إذل السجاؿ، ك ليس التجربة ك ادلعاينة كاالكتشاؼ 

ادلباشر ك قد ال تراعى ُب ذلك اجلدكل ادلستخلصة منها، ك ال اذلدؼ ادلراد ربقيقو، سول البلمتثاؿ للفكرة 
                                                             

1
، - ادلغرب – ، دار توبقاؿ للنشر  (دراسة ُب أعماؿ لعبد اهلل العركم  )التارؼلانية ك التحديث : عبد السبل ـ بن عبد العارل -  

 . 36 ، ص 2010 ، 1: ط 
– بَتكت – ، ادلؤسسة العربية للدراسات ك النشر  (حبث ُب نقد ادلركزيات الثقافية  )ادلطابقة ك االختبلؼ : عبد اهلل إبراىيم -  2

  .165 ، ص 2004 ، 1: ط 
  .221ادلرجع نفسو ، ص -  3
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الراسخة القائلة بالتفاضل، فاألنا مفعمة بقيم سامية ك اآلخر يفتقر إليها، األنا فاعل، ك اآلخر منفعل، حينما 
، فبل رلاؿ للفصل ُب 1" تصهر معا كل العناصر ادلكونة لظاىرة ما، ؽلكن احلديث عن اقًتاب إذل حقيقة الشيء 

القركف الوسطى بُت الّتصور الغريب أك العريب ُب مقاربة احلقيقة، إذ يُعتقد استقرارىا ُب مركز علّي يفّسره الّتمركز 
 .حوؿ ىذا العادل الذم يتعاذل بطبيعتو عن الواقع

        كمن ىذا ادلنطلق يعتقد العادل العريب ك اإلسبلمي كجود حقيقة مرّدىا الّدين أك الّتدين، فكاف االعتقاد 
بوجود إلو ُب الثّقافة اإلسبلمية مسوّغ كل القوانُت اليت صيغت ُب تلك الفًتة، فمثّلت الّذات اإلسبلمية مبدأ 

التمركز ىو نوع من التعلق " األفضلية ك اخلَتة ُب مقابل اآلخر الذم يعد ىامشا مركزه ادلعتقد اإلسبلمي، إذ 
بتصور مزدكج عن الذات ك اآلخر، تصور يقـو على التمايز ك الًتاتب ك التعارل يتشكل عرب الزمن بناء على 

، فقاـ اإلسبلـ 2" ترادؼ متواصل ك متماثل دلركيات تلوح فيها بوضوح صورة انتقيت بدقة دلواجهة ضغوط كثَتة 
 .بادلوازاة مع الّديانة ادلسيحية بتصوير احلقيقة متمركزة حوؿ الّتدين ك ىو ما عكستو الكنيسة

مفهـو دار اإلسبلـ كاف يتأكد كجوده من كونو عادلا "        كعرؼ ُب العادل العريب ما يسمى بدار اإلسبلـ 
كاسعا يشًتؾ ُب تصورات ثقافية ك أخبلقية متقاربة أكثر شلا ؽلتثل لوحدة سياسية ك دينية مطلقة، ك كاف ىذا 

، فكانت الوحدانية ىي مصدر القيم الّدينية اليت 3" معركفا عند القدماء، ك جرل التعامل معو كحقيقة كاقعة 
فهم يقـو على التمايز ادلذىيب ك التعارض الطائفي، " سادت العادل ُب ىذه الفًتة، ك أّدت ُب كل حاالهتا إذل 

كاالنغبلؽ على الذات ك تبجيل السلطة ، ك تسويغ طاعتها، ك التكفَت، ك نبذ االجتهاد، ك ذبهيل الناس حبقيقة 
أحواذلم االجتماعية، كل ىذا ضمن ظلط من احلياة ك التفاعل ك ادلصاحل ك العبلقات االجتماعية اليت تكاد زبتلف 

 . 4"كليا عما كاف شائعا إباف تلك احلقبة اليت يفًتض أف النموذج ادلطلوب قد ظهر فيها 

       كعلى إثرىا ًّب رفع ظلاذج قيمية ك إنزاؿ قيم أخرل، إذا دل توافق ىذه القيم مبادئ الّشريعة اإلسبلمية، ك فبل 
سبيل إلدراؾ احلقيقة سول األخذ هبذه اخليارات اليت تدكر ُب رلملها حوؿ رسم حدكد مبادئ ك قوانُت ال ينبغي 

 غفل مبهم، بعيد عن احلق، – كما قامت تلك ادلركيات بتمثيلو –فالعادل خارج دار اإلسبلـ " مفارقتها، ك إال 

                                                             
– ادلركز الثقاُب العريب  (صورة اآلخر ُب ادلخياؿ اإلسبلمي خبلؿ القركف الوسطى  )ادلركزية اإلسبلمية : عبد اهلل إبراىيم -  1

 .  6 ، ص 2001 ، 1: ط – ادلغرب 
  .9 ، ص ادلرجع نفسو-  2

  .13ادلرجع نفسو ، ص -  3

  .17ادلرجع نفسو ، ص -  4
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، فكاف الّتصور البّلىوٌب ىو سبب االلتفاؼ حوؿ مبادئ 1" كىو بانتظار عقيدة صحيحة إلنقاذه من ضبللو 
دينية سواء كانت إسبلمية أك مسيحية تعتقد أّف الّدين ىو موطن احلقيقة، ك ىو ما أّدل إذل الّتمركز حوؿ الّذات 

 . ك نبذ اآلخر الذم يعتقد خبلفو ك اختبلفو عن األصل ُب ادلبدأ

       كانعكست الفًتة البّلىوتية ُب العادل الغريب من خبلؿ سيادة ادلسيحية أك الّتفكَت الّديٍت ادلسيحي، فيتحّوؿ 
إال أف انتشار " االعتقاد من ارتباط احلقيقة بادليثوس أك األسطورة إذل البّلىوت، فتارؼليا يعود انتشار ادلسيحية 

ادلسيحية ُب أكركبا بدأ يعرؼ منذ القرنُت الرابع ك اخلامس ادليبلديُت، ك ىو انتشار بطيء اقتصر ُب معظمو على 
، 2" الشريط اجلنويب ألكركبا، ك ؽلكن القوؿ ذبوزا أنو شاع أكؿ األمر، فيما كاف يسمى من قبل بػ أكركبا الركمانية 

فكاف الّتمركز حوؿ ادلسيحية ىو ما أّدل إذل تقديس الّلغة البلتينية ك إعبلء شأهنا، فصار االعتقاد الّديٍت زلور 
ك سرعاف ما اقتضى احلاؿ أف تضفى القداسة على البلتينية، ألهنا لغة احلقيقة الدينية، " تدكر حولو األفكار بامتياز

 . 3" ك لغة اإلصليل، لغة البلىوت، ك لغة الكنيسة 

       كلعّل صبلة ادلبادئ اليت نادت هبا ادلسيحية من كوهنا رلاال ػلتضن األخبلؽ اخلَتّة صنع الّتصور بسعادة 
البشرية ك أفضلية انتمائها إذل ىذا الّدين دكف غَته، فإذل جانب الّتمركز الذم كاف يفرضو الّدين اإلسبلمي ُب 

أماكن ظهوره ك سبركزه حوؿ مبادئو، ساد االعتقاد نفسو ُب الثّقافة الغربية ك صار مصدر القانوف العاـ للّدكلة نابعا 
فعبل فما أف ربّولت اإلمرباطورية الّركمانية الوثنية إذل اإلمرباطورية البيزنطية ادلسيحية، إال " من الّديانة ادلسيحية 

كسبسك األباطرة بإدماج الّدين ُب القانوف العاـ للّدكلة، ك كاف لذلك نتائج بالغة اخلطورة، فقد أصبح كل من 
ينضوم ربت لواء العقيدة، يعد خارج اإلطار القانوين العاـ، ك يقتضي ذلك عزلو ُب خصوصية دينية مغلقة 

 .4"اجتماعيا ك سياسيا 

      فحكم فًتة القركف الوسطى ما يسمى بالّنموذج البلىوٌب، كاقتضت ادلطابقة مع ىذا الّنموذج االمتثاؿ دلبادئو 
ك معركؼ أف األفكار اليت كضعها آباء الكنيسة ك القديسوف ك رجاؿ الدين أفضت إذل تشكيل صرح البلىوت " 

ادلسيحي طواؿ احلقبة األكذل من العصور الوسطى، إذ أصبح النموذج البلىوٌب ىو ادلرجعية اليت توجو السجاؿ 

                                                             
  .5، ص (صورة اآلخر ُب ادلخياؿ اإلسبلمي خبلؿ القركف الوسطى  )ادلركزية اإلسبلمية : عبد اهلل إبراىيم -  1

 . 23، ص  (حبث ُب نقد ادلركزيات الثقافية  )ادلطابقة ك االختبلؼ : عبد اهلل إبراىيم -  2
  .24ادلرجع نفسو ، ص -  3

  .40ادلرجع نفسو ، ص -  4
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، ك سبّثل ىذا 1" الفكرم، ك ما من شلارسة فكرية إال كاتصلت دبضموف ذلك النموذج ك ىو احملموؿ الديٍت 
الّنموذج ُب الكنيسة ك آباء الكنيسة دبا يفرضونو من قوانُت تّدعي حيازة احلقيقة ادلطلقة، فكانت الكنيسة ُب 

القركف الوسطى مقابل األسطورة ُب الفًتة اإلغريقية مشرعا كحيدا للقوانُت ك ادلبادئ، ك رغم الّزعم بوجود 
عقيدتو " إرىاصات الّتفكَت الفلسفي ُب الفًتة اليونانية إال أهّنا دل تستقم إال مع أرسطو، ك االعتقاد البلىوٌب 

الدينية اليت ترل أف العادل صورة اهلل ك رمز التثليث، ك انعكاس لؤلقانيم الثبلثة، منعتو من تصور الكوف ال متناىيا، 
ألّف الّتطابق بُت اخلالق ك ادلخلوؽ يتطلب الّتناىي، كما أف من مسات الكماؿ أف يكوف متناىيا، ك اهلل كامل فبل 

، فصار االعتقاد ُب ىذا العصر حوؿ كجود حقيقة مطلقة مرّدىا 2" بد أف تتسم صنعتو بالتناىي أك الكماؿ
االعتقاد الّديٍت أك االرتباط ادلطلق باإللو، ك على اختبلؼ الّتصور الّديٍت ك ادلبادئ اليت حكمت كل أمة، إال أهّنا 

 . تشًتؾ ُب كوهنا عودة أبدية لئللو

                                          

 

       

 

                                                                              

 

 

 

 

 

                                                             
 . 65، ص  (حبث ُب نقد ادلركزيات الثقافية  )ادلطابقة ك االختبلؼ : عبد اهلل إبراىيم -  1

  38 ، ص 2008 ، 2: ط – ادلغرب – إبستيمولوجيا العلم احلديث ، دار توبقاؿ للنشر : سادل يفوت -  2
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:                                                   pensée moderneالّتفكير الحدا ي   -  انيا ًال 

إّف الفًتة اليت تلت القركف الوسطى تعرؼ بعصر الّنهضة، ك ىي ادلرحلة األكذل اليت أعلنت عن خركج أكركبا      
من ظبلمها الذم خضعت فيو إرادة الّتفكَت إذل الّديانة ادلسيحية، ك يؤرّخ ذلذه الفًتة باكتشاؼ أمريكا من طرؼ 

إف تاريخ " ، ك ىنا مكمن االختبلؼ ُب لفظة احلديث ك احلداثة Christophe Colombكريستوؼ كلومب
أطوؿ من تاريخ احلداثة ففي كل سياؽ ثقاُب يتعاقب كل من القدمي ك احلديث تعاقبا ذا داللة،  (حديث  )لفظ 

لكن، مع ذلك، ال توجد حداثة ُب كل مكاف، أم بنية تارؼلية ك جدالية للتغَت ك األزمة، ك ىذه األخَتة ال ؽلكن 
مشاىدهتا إال ُب أكركبا ابتداء من القرف السادس عشر، ك ال تأخذ معناىا الكامل إال ابتداء من القرف التاسع 

 .1" عشر 

كمن ىذا ادلنطلق ال غلوز إطبلؽ لفظة احلداثي إال على كل ما يسعى إذل الّتخلص من ادلاضي ك القدمي،       
ليست احلداثة ال مفهوما تارؼليا، بل ىي ظلط حضارم خاص يتعارض مع النمط التقليدم، أم " كذلذا قيل عنها

مع كل الثقافات السابقة عليو أك التقليدية فمقابل التنوع اجلغراُب ك الرمزم ذلذه األخَتة، تفرض احلداثة نفسها 
على أهنا شيء كاحد متجانس، يشع عادليا انطبلقا من الغرب، ك مع ذلك، فهي تظل مفهوما ملتبسا يشَت إذل 

، ك خبلفا دلفهـو الّنهضة يعود مصطلح احلداثة إذل القرف التاسع عشر، كمنو 2" تطور تارؼلي ك إذل تغَت ُب الذىنية
 مع شارؿ 1850فإف مفهـو احلداثة أك الوعي احلداثي دل يظهر إال ُب القرف التاسع عشر ك بالضبط حوارل " 

بودلَت، حيث أضحت احلداثة تعٍت االحتفاؿ بالعصر ك االطلراط فيو، يقوؿ فلوبَت احلداثة ىي الّتعصب للحاضر 
كليست ما بعد احلداثة سول استمرارا للحداثة ُب حّد ذاهتا، ذلك أّف مشركع احلداثة ُب ذاتو ، 3" ضد ادلاضي

مشركع دلا يكتمل بعد، ك كل ما سيأٌب بعدىا ىو ضمنها، ك لعل الفصل ُب الفًتة البعدية ما ىو إال فصل ُب 
 إذ تبقى مسة احلداثة االستمرارية، ك عدـ كقوفها عند حّد معُّت ك ىذا ما ؽلّيزىا – ال غَت –طرائق الّتفكَت فقط 

كؽلنع من ارتباطها بفًتة زمّنية زلّددة، سول كوهنا مرحلة ذباكز القدمي ك الًّتاث كوهنا مرحلة ارتدادية ال غلوز األخذ 
 . هبا إذا كاف اذلدؼ ىو االستمرار ُب ادلستقبل

                                                             
  .321، ص  (نصوص سلتارة  )الفلسفة احلديثة : زلمد سبيبل ك عبد السبلـ بن عبد العارل -  1

  .320ادلرجع نفسو ، ص -  2

  .12ص – ادلغرب – ىايدغر ك سؤاؿ احلداثة ، إفريقيا شرؽ : زلمد الشيكر -  3
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      كال ؽلكن احلديث عن نقطة انطبلؽ جديدة ُب ىذا العصر دكف العودة إذل ادلبادئ اليت استبدلت بالعادل 
البّلىوٌب، الذم كاف مسَّت الّتفكَت األكركيب ُب العادل الغريب، ك غلدر احلديث ىنا عن العلم ك العقل بوصفهما 

أكذل سبل الوصوؿ إذل احلقيقة ُب ىذه الفًتة، تكوف فيهما الّذات ادلفّكرة مركز مبادئ معقولية تّتصف بالّدقة ك ىو 
 .ما غلعل من احلقيقة ُب تصّور العقل البشرم أكثر مصداقية أك أكثر معقولية

 :تحّووت الفكر الغربي من القرون الوسطى إلى العصر الحديث / 1

إّف أكذل خطوات اخلركج من العصر ادلسيحي ُب العادل الغريب ىو فقداف الثّقة ُب شخصها الّركحي، ادلتمّثل       
ُب الكنيسة، إذ الّسبب الذم ساعد على الّتوحيد ُب ىذه الفًتة ىو الثّقة ادلطلقة ُب ادلسيحية بوصفها حاملة 

ارتدل الوحي ادلسيحي البدائي أثوابا ثقافية ك فكرية سلتلفة، يهودية إغريقية " احلقيقة ادلطلقة حىت عصر الّنهضة 
ك أفبلطونية جديدة ركمانية ك مشرقية دنيا، صلحت ادلسيحية ُب إذابتها ُب بوتقة  (عرفانية  )كىلينية ك غنوسطية 

فريدة ُب دكامها ك إف بقيت مؤلل بالتناقضات ُب الغالب، ك تركيبة البوتقة تلك التعددية ُب أصوذلا، ك لكن 
 .1" األحادية ُب صيغتها ادلتطورة كاف من شأهنا أف تتوذل عمليا إرادة العقل األكركيب حىت النهضة

       ككانت حركات اإلصبلح الّديٍت أحد أىم األسباب اليت أّدت إذل ذباكز فًتة القركف الوسطى دبا ىي إحالة 
تكمن ظاىرة " إذل مركزية الكنيسة، ك كذلك حدث ُب العادل الغريب ما ػليل إذل قدـك عصر جديد غَت مسبوؽ

النهضة ُب نوعية تعبَتاهتا غَت ادلسبوقة دبقدار ما ىي كامنة ُب التنوع اجملرد ذلذه التعبَتات ففي غضوف جيل كاحد 
أنتج ليوناردك ك ما يكل أصللو، ك رافاييل مآثرىم، اكتشف كولومبس العادل اجلديد، سبرد لوثر على الكنيسة 

الكاثوليكية، ك أطلق حركة اإلصبلح الديٍت ك اكتشف كوبرنيك فرضية كوف الشمس ادلركز، ك أعطى إشارة بدء 
 .2" الثورة العلمية 

     فكانت ىذه ادلرحلة انتقالية ألهّنا احتوت بداخلها حّدين متعارضُت، متديّن سبثّلو الكنيسة، ك آخر علمي 
كانت النهضة عصرا بذاتو من جهة ك مرحلة انتقالية من جهة ثانية، كانت قركسطية " اقتضاه الّتفكَت اجلديد 

فيتشينو، مايكبلصللو، إيرامسوس، مور، سافوناركال، لوثر، لويوال ،  )كحديثة دفعة كاحدة، إذ ال تزاؿ شديدة التدين 
 .." (ماكيافيلي، تشيللٍت ، كاستليوين، مونتاين  )تريزا األفيبلكية، يوحنا الصليب، مع بقائها دنيوية يتعذر إنكارىا 
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" ، إذل أف ذبّلت معادل العلمية ُب ىذه الفًتة بعد إعادة بعث األفكار اإلغريقية اليت ربّدثت عن عناصر الطبيعة 1
كجد كوبرنيك أف عددا غَت قليل من الفبلسفة اليونانية ك ال سيما ذكم اخللفيات الفيثاغورثية كاألفبلطونية، كانوا 

قد طرحوا فكرة أرض متحركة، بالرغم من أف أيامهم دل يكن قد طور الفرضية إليصاذلا إذل خواتيمها الفلكية 
كالرياضية الناجزة، ك من ٍب فإف الّتصور األرسطو طاليسي القائم على القوؿ دبركزية األرض دل يكن احلكم الوحيد 

 .2" لدل ادلرجعيات اإلغريقية احملًتمة 

     كالّشيء الذم مسح ذلذه األفكار بالّظهور ُب عصر عرؼ بتمركزه حوؿ الكنيسة ىو صدكرىا عن أحد 
الّشخصيات ادلهّمة ك احملًتمة ُب الكنيسة، ك لكن ىذا الّتقبل دل يدـ طويبل، إذ سرعاف ما خضع كوبرنيك 

Copernic  للمحاكمة من طرؼ زلاكم الّتفتيش، ك ذلك لتعارض األفكار اليت جاء هبا مع األصل ُب الّدين
كاف كبلر ك غاليليو، كبلعلا قد كفرا رؤل ك أدكات حيوية دلقاربة ىذه " ادلسيحي، ك إذل جانب كوبرنيك 

ادلشكبلت كبلعلا كانا مؤمنُت، ك ما لبث أف بينا أف الكوف منظم رياضيا، ك أف التقدـ العلمي ال يتحقق إال عرب 
 .3" ادلثابرة على اختبار الفرضيات الرياضية على زلك ادلبلحظات التجريبية 

      كلعّل القوؿ دبركزية الشمس عند كوبرنيك قد ًب إدراجو ضمن نظرية أكرب امسها اجلاذبية مع إسحاؽ 
سبثل إصلاز نيوتن ادلدىش بالتوصل إذل حصيلة صبع ك تركيب فلسفة ديكارت  " Isaac Newtonنيوتن

ادليكانيكية من ناحية، قوانُت حركة الكواكب الكبلرية من ناحية ثانية ك قوانُت احلركة األرضية الغاليليوية من ناحية 
، فكاف ظهور العلم احلديث ُب العادل الغريب نتيجة عديد 4" ثالثة كصوال إذل إذابتها صبيعا ُب بوتقة نظرية شاملة 

ادلراحل اليت كاف اخلركج فيها من االعتقاد الّديٍت أصعب مرحلة ظّل فيها الّصراع قائما بُت الّدين كالعلم إذل غاية 
اإلصلاز الذم حقّقو ظهور نظريات علمية قائمة بذاهتا احتوت عديد األفكار اليت خرجت من رحم القركف 

الوسطى، فكاف الوعي نابعا بالّدرجة األكذل من اإلصلازات اليت ًب على إثرىا ربقيق اليقُت ُب الفكر البشرم ك لو 
 .إذل حُت
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 :المرحلة العلمية و العقلية / 2

      يدخل العادل عصر الّتصور كفق منطق العقل العلمي الذم يّتخذ من الّتجربة أساس الوصوؿ إذل احلقيقة، 
كمركز ىذا الّتفكَت ىو العودة إذل قواعد ادلنطق الّصورم كما تصّوره أرسطو أك إعادة بعث احلضارة اليونانية من 
جديد ك ذباكز الفًتة البّلىوتية اليت حبست الفكر البشرم ُب حدكد ادلبادئ اليت تفرضها الكنيسة، كقد كانت 

فالتجريبيوف يركف أف التجربة موحدة " الّتجربة سبب توّحد العديد من الفلسفات اليت كانت تبدك أهّنا متعارضة 
كمنتظمة ُب جوىرىا، ألف مصدر ادلعرفة عندىم ىو اإلحساس، أما ادلثاليوف فَتكف أف التجربة منتظمة كموحدة، 

 . 1" ألهنا تستعصي على العقل فبل ؼلًتقها ك ال ينفذ إليها

      فصار العلم كافيا الستيعاب عناصر الطبيعة دبا ىي إشكاالت جرل البحث حوذلا على اختبلؼ العصور، 
بدأ بالّتصور األسطورم إذل االعتقاد الّديٍت الذم ظّلت احلقيقة على إثرعلا تراكح إمكاناهتا بُت كوهنا سلرجا بالّنسبة 

ك ال حاجة بنا " لئلنساف الذم دل غلد بديبل عنها ك بُت عدـ استيفائها دلبادئ العقل دبا ىو استجابة لكل يقُت، 
إذل االستعانة بوسائل السحر لكي نسيطر على األركاح أك نتوسل إليها، كما فعل ذلك البدائي، فاألساليب 

، ك تعقيل الكوف ال يكوف إال 2" التقنية ك احلسابات تؤدم لنا ىذه اخلدمة ك ىذا ما يعنيو التعقيل قبل كل شيء
باالبتعاد عن الفكر القدمي  الذم قوامو األسطورة أك الّديانة فبل تتجاكز العادل ادلاكرائي دبا يطرحو من مبادئ تنأل 

 .بطبيعتها عن العقل أك الّتجربة

إّف كل القوانُت العلمية تقـو على االستقراء، ك لو "         ككاف ادليل إذل احملسوس سبيل الوصوؿ إذل احلقيقة 
نظرنا إذل االستقراء من حيث ىو عملية منطقية، لوجدناه عرضة للشك، ك عاجزا عن إعطاء نتائج يقينية، 

إذا كاف فرض من الفركض صحيحا، فإف ىذه احلقيقة : فاالستدالؿ االستقرائي غلرم تقريبا على النحو التارل
، ك القوؿ بالعقل ُب مقاربة احلقائق استدعى العلم كسيلة هبا استمر الّتبلـز بُت 3" كتلك ستكوف إذف مشاىدة

العقل " العلم ك العقل سائدا ُب ىذه الفًتة اليت عرفت بسيطرة احلقيقة ادلطلقة اليت مصدرىا العقل اإلنساين، 
كالعلم كلمتاف مًتابطتاف حبيث إف ادلفهومُت اللذين تشَت إليهما الكلمات مفهوماف ػلدد كل منهما اآلخر 

كيتوقف عليو ك ىذا الزكج الناتج عن عقد قراف قدمي زكج ال ينفصم إذل درجة أف رلتمعاتنا اليت يقاؿ عنها بأهنا 
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 (كما تعتقد ىذه اجملتمعات )رلتمعات متقدمة ترل فيو ميزهتا األصلية ك عبلمتها ادلميزة ك ادلنبع ادلتجدد دكما 
 .1" لسلطتها على األشياء كعلى الناس

      كىذا ما رد االعتبار دلفهـو اليقُت، إذ مع العلم تكوف الّنتائج اليت يصل إليها عقلية ك هنائية، ك ىذا ما 
يقصد باحلقيقة ادلطلقة، على اعتبار أّف أداهتا الّتجربة، ك ىي أكثر الوسائل إقناعا العتمادىا ُب إقناع العقل على 

ىذا ىو مفهـو احلقيقة ادلطلقة أك ادلوضوعية الذم يستعملو كل كاحد منا باستمرار، إف " سبل الواقع احلسي
" إحدل النتائج األكثر أعلية للمنطق احلديث ىو النجاح الباىر الذم رد بو االعتبار دلفهـو احلقيقة ادلطلقة ىذا 

، ك مرد ىذا االعتقاد ىو ارتباط العلم ُب ىذه الفًتة بالّدقة ك الّتحديد ك ىي الّشركط اليت سبنت ركائز العلم 2
  . كتربطو بصفة ادلطلق

العادل فكانت احلداثة دعوة لبلنفصاؿ عن ادلاضي الذم كاف سبب الّتخلف ك الّتبعية اليت عاشها          
 الّتفكَت  الّديٍت، الذم كاف يسَتِّ كاف ادلركز الذم ركزت على ضربو احلداثة قك ؾ، األكركيب ُب فًتة القركف الوسطى

اإلنساف دبقتضى اخلوؼ من الّلعنة ك الّرغبة ُب الّرضا عن طريق الطّاعة، إذل الّتمحور حوؿ الّذات اإلنسانية، 
 إف لفظ "، ك أكذل القيم اليت أعلت من قيمتها ىي اإلنسانيةبوصفها مركز الكوف، عن طريق تبٍت ادلقوالت ادلثالية

يعود إذل النصف األكؿ من القرف التاسع عشر، ك قد ظهر اللفظ أكؿ مرة سنة  humanismeنزعة إنسانية 
 ك يعٍت نسق الًتبية التقليدم الذم يستهدؼ تكوين  f.j Nie thammer ربت قلم ادلريب البافارم 1808

، فكاف ىذا ادلصطلح ىو أكذل صور 3" الشخصية الشاملة ك تكوين اإلنسانية بواسطة ىذه النزعات اإلنسانية 
ك حىت إذا كاف " اليت ذبلى من خبلذلا اإلنساف دبا ىو مركز الكوف ك ربرير طاؿ ذاتو أكال من قيد القركف الوسطى 

ىناؾ حذر ُب أف يعٍت لفظ النزعة اإلنسانية نوعا من التفوؽ ادلميز لئلنساف على األشياء، فإنو مع ذلك دل ػلـر 
اإلنساف من التمتع دبكانة مركزية ُب العادل عن طريق تزكيده بالقدرة على إصلاز أفعاؿ حرة ك إرادية، ك بوضعو ُب 

  .4" مواقف ادلسؤكلية 
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ا لآلذلة كاألساطَت، ؼ        مصطلح اإلنسانية إذ ؽلّثل استعادة اإلنساف الذم كاف ُب العصور الّسابقة مهمشان عبدن
احلداثة ُب كاقع األمر دل تصل بعد إذل هناية مسَتهتا، ك لن " فيتّجلى الّتميز ُب ىذه ادلرحلة من خبلؿ اعتبارىا 

تكوف هناية ذلذه ادلسَتة، احلداثة ىي انقبلب إيديولوجي ك فكرم ك جوىرم، حدث عندما اعترب اجملتمع نفسو 
مسؤكال عن مصَته، عندما أعلن اإلنساف أنو صانع تارؼلو علما أف صبيع اإليديولوجيات القدؽلة السابقة على 

ربكم  (فوؽ اجتماعية )احلداثة ُب الشرؽ ك ُب الغرب قد قامت على مبدأ آخر أال ك ىو شبة قول ميتا اجتماعية 
، فاعترب اإلنساف صانعنا للّتاريخ متحرران من اإلرادة ادلاكرائية اليت سبق كربّكمت 1" مصَت اجملتمع كما ربكم الكوف 

ُب مصَته كأملت عليو األكامر، فانقلب الّتفكَت من الّنقيض إذل الّنقيض، أم من الّتعلق بعادل آخر إذل الّتمركز 
، فمثلت حوؿ الّذات  اليت تقّررت من خبلؿ سيادة العقل ك ربّكمو ُب أبعاد احلقيقة كما قّرر ذلك فبلسفة العقل

 .ادلرحلة األخَتة صورة ذباكزية للفًتة القدؽلة

      كلعل ارتباط احلداثة بطريقة الّتفكَت ىو األمر الذم جعلها ال تنحصر ُب اذّباه دكف آخر، ك لكن مشلت كل 
ليست احلداثة مفهوما سوسيولوجيا ك ال مفهوما سياسيا، ك ليست بالتماـ مفهوما " اجملاالت على اختبلفها 

تارؼليا، بل ىي ظلط حضارم خاص يتعارض مع النمط التقليدم، أم مع الثقافات السابقة عليو أك التقليدية، 
فمقابل التنوع اجلغراُب ك الرمزم ذلذه األخَتة تفرض احلداثة نفسها على أهنا شيء كاحد متجانس رائع عادليا 

،  كالّتخلص من الرّكيزة ادلاكرائية أّدل إذل استبداذلا دبركز آخر ذبّلى من خبلؿ العقل بوصفو  2" انطبلقا من الغرب 
 الذم أصبح مرتبطان بادلنطق الّصورم الذم انتهت إليو مراحل البحث عند logosالّصورة اجلديدة للّوغوس

 .                                 كىذا ما جعل من احلداثة رغم نبذىا للقدمي تًتاكح ُب بعض مواطنها ، أرسطو

        إذ تعيد استثمار مبادئ ادلنطق الّصورم الذم جاء بو أرسطو، فكانت احلداثة رغم ادعائها االنفصاؿ عن 
، فالعقل ، الذم ذبّسد من خبلؿ مبادئ ادلنطق الّصورم دبا ىو دعوة العتماد العقلادلاضي استعادة ذلذا ادلاضي

يتعُت بالنسبة لديكارت، أف ينظر إذل البناء ادلعرُب ادلؤكد كاليقيٍت " كفق ادلنطق يسَت كفق نظاـ ك منهج معُّت فػ 
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كالتأكد منو من زاكية ادلنهج، فادلعرفة القائمة على األحكاـ ادلسبقة ك على التقاليد ادلنحدرة من الًتاث أصبحت 
زلل تشك، ألف أسسها النهائية ال ربظى بأم يقُت مطلق عند تعريضها ألم تشك شلكن، إّف 

 (أنا أفكر )ديكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت يعثر على أساس ظلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج ىذا النوع من اليقُت ُب بداىة الكوجيتو ُب 
الذم ىو كاقعة حقيقية كلما رددهتا على نفسي ك حىت عندما أعرضها للشك، ك حىت عندما افًتض أف ركحا 

.                       1 " (بداىة الكوجيتو )رفيعة ك عبقرية رباكؿ خداعي عندما أكوف ُب حالة يقُت كامل هبا 

     فكانت الّذات ادلفّكرة ىي ادلرجع الذم يعتمده اإلنساف من أجل الوصوؿ إذل اليقُت الذم يقابل مفهـو 
احلقيقة، ك الطريقة اليت اعتمدىا العقل ك اليت ذبّلت من خبلؿ ادلنطق، إذ جعلت من الّنتائج اليت يصل إليها 

اإلنساف أكثر كثوقا كوهنا تنطلق من الّتجربة احلّسية، ك لعل الواقع بالّنسبة لئلنساف أكثر األمور معقولية ألنّو مرئي 
.   مدرؾ ك ىذا ما غلعلو أكثر موضوعية ك قابلية للّتصديق 

   فكاف العقل ىو معيار اخلطأ ك الّصواب ك إليو فقط يلتجئ اإلنساف ُب احلكم ك الّتفريق بُت األعماؿ، كىو    
ما أّدل إذل استبداؿ مثالية بأخرل، فمدينة أفبلطوف ربتوم على احلقائق ادلطلقة كاألفكار الّصافية ُب حُت ػلتوم 
الواقع ُب نظره على الّتشويو ك الّتزييف الذم تؤّكد عليو ارتباط األحداث ُب الواقع بكل الّنقائص كمعادل العجز، 

ثل الذم سعى من كىذه أدكات الّتفريق بُت األعماؿ ُب األخبلؽ ك قوامو انتساب كل األعماؿ ادلثالية إذل عادل ادل
خبللو أفبلطوف إذل رسم معادل مفارقة ك كحيدة كوهنا ربّقق االكتماؿ ك البلوغ دبا ىو صورة قصول إلمكانات 

 .  الّتصور البشرم

      أما العقل ادلنطقي فيحتوم بداخلو حّدين تتجّلى من خبلذلما األخبلؽ ُب اإلنساف، فيتعّلق اإلنساف من 
خبلذلا بكّل ما ػلّقق لو ك لغَته اخلَت، ذلك أّف العقل ينفي الّرغبة ك اذلول ك غلعل القيمة اخللقية مدل الّتدرج ُب 

سلم ادلثالية،  كلذلك ال زبتلف األخبلؽ ُب عصر الّنهضة عن األخبلؽ القدؽلة كوهنا ذباكز الّرغبة ك اذلول 
كتتمركز حوؿ الفضيلة بوصفها منتهى القيم ادلثالية لدل اإلنساف ك صورة للّتحرر من القيم اليت تتعّلق بالّرغبة ك ال 

تنطلق من العقل، ىذا ادلركز الذم تدكر حولو معايَت العدؿ ك تنعدـ فيو معادل ادلصلحة، كما صّورتو الّنظريات 
 .ثاليةادل
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 ، 1473 ) ؽلكن اعتبار نيقوال كوبرنيك " كقد نبغ عديد من العلماء ُب مرحلة التأسيس ىذه، من بينهم ،       
ُب احلركات السماكية ) رمز التحوؿ ُب العصور احلديثة ففي كتابو  ( 1543

subinoitulover muibro muitseleoc )  قاـ بإبداؿ صورة العادل القدؽلة، الصورة ادلتوارثة عن بطليموس ك
فكانت ىذه 1" اليت ذبعل األرض زلور الكوف ، بصورة أخرل ذبعل الشمس مركزا ك حوؿ ىذا ادلركز تدكر األرض 

ادلبلحظة ىي ما دحض األفكار اخلرافية حوؿ األرض ك الشمس، ك تراجع دكر األساطَت كاآلذلة ُب ربديد مسار 
الّشمس ك األرض، على عكس ما كاف يؤمن بو اإلنساف ُب القركف الوسطى، ك ما أّكد الّتفكَت الذم ينطلق من 

.                                    ادليتافيزيقا ُب تفسَت الكوف ك ظواىره 

فقد ناؿ شهرتو بنظريتو عن احلركة  ( 1642 ، 1564 )غاليليوغاليلي "       كُب رلاؿ الرّياضيات، كاف 
كالسقوط ك باضليازه إذل نظرية كوبرنيك، ك بالنسبة إليو يتحدد جوىر احلقيقة عرب عبلقات عددية، كحده الذم 

يتمكن من قراءة العبلمات الرياضية ك الذم يتمكػػػػػػػن من ربويلها إذل قوانيػػػػػػػػػػػػػػن ىو الذم يتوصل إذل معرفة 
،  كىذا ما أّكد على االنفصاؿ بُت احلقيقة ك العادل ادلاكرائي اليت كاف يعتقد سابقان أهّنا موطن  2" موضوعية 

احلقيقة ك كل أنواع االكتماؿ بينما ػلمل الواقع الزِّيف ك الّنقص ك العجز، ك أنو ال رلاؿ لرسم عبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
، دبا األعداد الرياضية ُب صحيحة، أما اجلديد ُب ىذا الرّأم ىو أّف احلقيقة موضوعية تدركها القدرة على الّتحكم

                                     .ىي ربصيل حاصل حسابية

ىو السيطرة على الطبيعة  nocab·f ( 1561 ، 1626 )فرنسيس بيكوف "        أما ىدؼ العلم بالنسبة إذل 
خدمة للمجتمع، إف العلم بالنسبة إذل بيكوف يعٍت القوة، من ىنا رأل بيكوف أف من كاجبو تقدمي عرض منهجي 

الذاكػػػػػػػػػػػػػػرة  : ألسس كل العلـو ك لرؤيتو ذلا، أما تصنيف العلـو فيتبع تقسيم القدرات اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانية تبعا دلايػػػػػػػػػػػلي 
 (airomem )  ك موضوعها التاريخ ك اخلياؿ(aisatnahp  )  ك موضوعو الشعر، العػػػػػػػقل(oitar )  كموضوعو

 .                                                                                3" الفلسفة 

  كلعل اذلدؼ الذم يصبو إليو العلم من خبلؿ ىذه اآلراء حوؿ الكوف ك الطبيعة ىو إغلاد نظاـ معُّت، كفقو     
ؽلكن لئلنساف أف يفهم ما ػلدث ُب الكوف من تغَّت دكف إرجاع األسباب إذل العادل ادلاكرائي، فكاف ادلنهج أىّم 
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ك ذلذا نبهنا إذل ضركرة البحث ُب ىذه األشياء حسب " خطوات الّتفكَت العلمي، ألّف العلم يؤمن بنظاـ معُّت 
ادلنهج، ك ليس ادلنهج فيها سول مراعاة مستمرة للنظاـ القائم ُب الشيء ذاتو أك ذلك الذم نبتكره برباعتنا، فمثبل 

لو أننا طالعنا صيغة ما مكتوبة ُب رموز رلهولة لنا، فبل شك ُب أننا لن صلد فيها أم نظاـ، ك بالرغم من ذلك، 
.                                  1" علينا أف نتخيل فيها نظاما 

     فقاـ الّتكامل بُت العلم ك العقل على أساس كجود نظاـ يقتضيو الّسَت من أجل الوصوؿ إذل نتيجة بعينها، 
فكاف الطريق إذل احلقيقة ُب عصر الّنهضة منظورا إليو من خبلؿ طريقُت اثنُت علا العقبلنية ك الّتجريبية، فأّما 

فيزعم أبرز شلثلي ىذا التيار أف بإمكاهنم معرفة بناء احلقيقة انطبلقا من مبادئ الفكر اجملردة، إف انتظاـ " العقبلنية 
العادل بشكل منطقي يتيح ذلم معرفتو بشكل استنباطي، ظلوذج ذلك صلده ُب الرياضيات حيث ؽلكن الوصوؿ إذل 

أك جوىر كاحد  (ديكارت  )النتائج انطبلقا من مسلمات قليلة ك لكنها أكيدة، فاحلقيقة تقـو على جوىرين 
.                                                                 2 " (ليبتنز  )أك على عدة جواىر  (سبينوزا )

 عرب ىوبس nocab·fمن فرانسيس بيكوف "        كالوجو اآلخر للحقيقة ُب ىذه الفًتة ىو الّتجريبية 
hobbes، لوؾ بَتكلي yelekreb كصوال إذل ىيـو emuh ذبعل ىذه ادلدرسة أسس ادلعرفة قائمة على ،
ما ىو حقيقي ال يقاؿ إال على بعض ادلوضوعات ك الظواىر اليت ؽلكن تنظيمها باالستخداـ  (احلسي  )اإلدراؾ 

، كلكن رغم الّصور اليت ظهرت للحداثة                          3" الصحيح للعقل ك استخػػػػػػػػػػػػػػػػبلص النتائج منها بطريقة استقرائية 
هتا ك اليت ؽلكن إصباذلا ُب العقل ك العلم ك احلرية ك حىت اإلنسانية، فادلشركع ػلمل ُب أحد أبعاده عدـ مُب بدا

الّتقّيد بصور زلّددة، ك ىذا اذلدؼ الذم سعت إذل ربقيقو مرده إذل زكاؿ الفًتة البّلىوتية كسبب ذلك ىو سبركزىا 
.                                       حوؿ عادل بعينو إليو يرد اليقُت بوجود احلقيقة

 الذم لـز مفهومها، ك ىو كوهنا ضبط فتعّلقت ىذه ادلقوالت باحلداثة إذل حُت، ك الّسبب ُب ذلك ىو اؿ     
مشركعا دلا يكتمل، بعكس الّتطابق الذم يقرّه العلم ك العقل حوؿ مفهـو احلقيقة كالذم غلعلها ثابتة ك أكيدة، 

مفهـو عائم، ال يقبل التحديد، ك ال ينصاع لبلختزاؿ ألنو يشَت إذل "  كىنا تكمن ادلفارقة، فاعتربت احلداثة 
صَتكرة، ك يدؿ على ربوؿ دائم، كما أف مفهـو احلداثة ليس مقًتنا حبقل معرُب بعينو، إنو كما يقوؿ جاف بودريار 
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، ليس مفهوما تارؼليا ك ال مفهوما سوسيولوجيا أك سيكولوجيا، إف احلداثة ىي، (بادلوسوعة اجلامعة  )ُب مقالة لو 
باألكذل ظلط حضارم سلصوص يتناَب ك ظلط التقليد أيا كاف ك حيثما كجد، احلداثة ىي ظلط خاص ُب مقابل كل 
صنوؼ التقليد ك ضركب الثقافة اإلرثية اليت تتمسك بنقطة زمانية أصلية ك تتشبث دبرجعية متعالية كأصل مقدس 

ربديدا من شأنو أف ػلكم  ك ذلذا ػلمل الّتفكَت احلداثي ُب أحد أبعاده القوؿ باالنفصاؿ عن كل ثبات أك، 1"
.                                                 بالًّتاجع أك الّتخلف على مفاىيمها

 فيحمل مفهـو احلداثة ُب ذاتو إمكانية االرتداد على مقوالهتا، ك رغم ىذا ظّل العقل ادلنطقي ك العلم     
الّتجرييب الّصور اليت ذبّلت من خبلذلا احلداثة إذل حُت الّتجاكز الذم خرؽ مبادئها من طرؼ الّتيارات ادلابعد 

 عن طريق الطّعن ُب صّحة العقل ادلنطقي، سبيبلن ،حداثية ، ك قد ذبّلى ىذا الّتجاكز من خبلؿ تصحيح مسارىا
من أجل بلوغ احلقيقة، كما بعد احلداثة بعملها ىذا قد طالت بالّتجاكز الفكر األرسطي بوصفو معّلم البشرية 

كالّصانع لطريقة الّتفكَت اليت تعاقبت عليها كل احلضارات بتنّوعها ك اختبلفها، فتجلى الّتفكَت احلداثي من خبلؿ 
 ألّف احلقيقة ليست متعالية بل ،الّتمركز حوؿ الّذات اإلنسانية بوصفها ذاتا مفكرة عاقلة بإمكاهنا إدراؾ احلقيقة

ربصيل حاصل ادلعادالت الرِّياضية ك ادلناىج العقلية اليت تقـو على مبادئ العقل، ك لكن األمر اختلف فيما بعد، 
إذ أصبحت القيم اإلنسانية اليت نادل هبا عصر الّنهضة معايَت غَت صاحلة ُب سياسة اجملتمع، ك منو بدأ القوؿ 

 .دببدأ الّتجاكز ك البعدية أك ما يسمى حبديث الّنهايات

    فكانت نتائج احلربُت أىم العوامل اليت أدت إذل فقد الثقة ُب الّشعارات اليت رفعها عصر النهضة، دبا ىو عصر 
دار االىتماـ فيو بالعلم ك العقل ك احلرية، ك كاف من أىم نتائج العلم اجملازر اليت حدثت ُب احلربُت العادليتُت 
األكذل ك الثانية، اليت دل تستثٍت أحدا فعاد على إثرىا الّصراع بُت البشرية كعهده األّكؿ أك البدائي، ك ما نتائج 

احلرب سول صور ذلذا، ك لعل الثّقة ُب العقل ادلنطقي أّدت إذل عكس ما كاف يصبو إذل كصولو، ففقدت ىذه 
ادلبادئ أسباب تقديسها من طرؼ اإلنساف إذ أثبتت على أرض الواقع العجز ك االهنيار، ك صار ليس مطلقا كما 

 . أكد عليو العلم الّتجرييب من قبل
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إف احلديث عن األخوة ك ادلساكاة " humanismeكأكذل ادلقوالت اليت قضت بنهايتها كانت اإلنسانية      
، ك أصبحت بدكرىا مقوالت احلداثة ماض ال ينبغي الوقوؼ   1" كاجلماؿ ك الكرامة يدفع ادلواطن إذل العنف 

أما " عنده، ألّف ضركرة االستمرار تستدعي الّتجاكز الذم من شأنو ذبديد األفكار ك ادلوضوعات ك ادلقوالت 
،  فأصبحت احلداثة بصورهتا األكذل 2" دعوة زكال إذل اإلنسانية ك حقها ُب السعادة فهي تنتمي إذل ماض منبوذ 

أفكار مغلقة ك جامدة، ك دل يعد غلدم األخذ هبا، حىت مفهـو احلقيقة أصبح ؼلتلف عن الّصورة اليت قاؿ هبا 
، ك الّسبب ُب ذلك ىو صبلة الثّغرات ك االحتماالت العقل ك العلم من قبل، فأصبحت تنأل عن ىذه الّتصورات

                                                                                         .  اليت توّسطت اليقُت ُب العلم كأدت إذل نسبيتو
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 pensée de dépassement: الّتفكير الّتجاوزي -  اللاًال     

إّف ما بعد احلداثة ليست نقيض احلداثة ك لكّنها جزء من احلداثة ال ؽلكن فصلو، ذلك أّف ما بعد احلداثة       
ىي استمرار ًّب فيها القوؿ أك احلّد من طوباكية ادلقوالت ادلثالية، بالطريقة اليت ال تؤّدم إذل الّنفي، ك لكن إذل فتح 

إف أفق احلداثة دل يكتمل بعد، " إمكانية االستمرار، إذ االبتعاد عن فكرة ادلطلق أكذل األىداؼ اليت سعت إليها
كدل يستوؼ كل إمكاناتو الثاكية، أما ما يوسم برأيو بعهد ما بعد احلداثة أك عهد التظاىر بلغة بودريار أك الوضع 
ادلابعد حداثي حسب تعبَت ليوطار، ليس إال إليديولوجيا زلافظة ذا لبوس جديد ُب بزة مغايرة للنزعات احملافظة 

 .1" ادلاضوية

     ك ما بعد احلداثة ُب ذبّلياهتا تعكس ادلوت ك الّنهاية دبا ىي مراحل جرل ذباىلها ُب ادلشركع احلداثي، إذ 
ك أقل ما يقاؿ عنها ،إهنا إيديولوجيا عدمية، ك ضللة قيامية تزرع اليباب " تعلن األفكار عن نقصها ك عدـ اكتماذلا

ُب كل مظهر من مظاىر الكينونة اإلنسانية، ك تنذر بادلوت، إذ تعلن موت اإلنساف، ك موت اإليديولوجيا، كهناية 
، فتحمل البعدية ُب أحد 2" التاريخ ك ثالثة األثاُب أهنا تنعي هناية احلداثة ذاهتا، ك بذلك فهي تنعي هنايتها بامتياز 

معانيها معٌت الّتجاكز ك اخلركج عن الّنمط الّسائد ُب الّتفكَت، ك الذم يتمركز حوؿ حقائق ىي دبثابة األكثاف اليت 
ما بعد احلداثة دبثابة أكديسا النهايات ك ضللة اليـو األخَت ك اإلنساف األخَت، ك األفوؿ " ال ينبغي اخلركج عنها

، ك من ىنا تكوف ما بعد احلداثة مرحلة ردة على احلداثة ُب ذاهتا، ك صورة 3" األخَت، ك ضللة السلب بامتياز
 .جديدة لتصّور احلقيقة سلتلفة عن ادلرحلة احلداثية إذ تتبٌت مقوالت االكتماؿ ك ادلطلق

إّف الّتيارات ادلابعد حداثية قد بدأت ُب الّظهور نتيجة الّنقص الذم أصبح يعًتم ادلقوالت ك يقضي            
زلدكدا أماـ بعض األسئلة اليت استدعت طرؽ مواطن جديدة ُب العلم، غَت تلك بعدـ جدكاىا، إذ أصبح العقل 

فرانسيس  ك كصل الّتاريخ إذل االكتماؿ كىذا ما أشار إليو ،الكوفاليت كانت تقيم عبلقة بسيطة مع العادل ك
، كذبّلت ما بعد احلداثة ُب الّنقد من خبلؿ أكذل الّنظريات اليت حاكلت Francis Fukuyamaفوكوياما 
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الوصوؿ إذل ادلعٌت   أك ادلدلوؿ الذم دل يعد يقبل العبلقة االعتباطية القائمة على الّتفسَت اليت كانت تؤمن بو 
.                                                               متشاهبة ُب كل حاالهتا مطابقتها كتتبناه سبيبل ُب مقاربة الّداللة ، اليت أصبحت من فرط 1*الّنظرية البنيوية

 ىذا الّتفكَت إذل étinredomtsop     ففي حُت قضت احلداثة على الّتفكَت ادلاكرائي  ذباكزت ما بعد احلداثة 
 تشَت إذل الّتجاكز كالبعدية، أم أف مرحلة ستنبثق من قلب ادلرحلة السابقة tsop (ما بعد  )فإف البادئة " غَته 

كحىت تستقيم اذباىا لو شرعية الوجود، عليها أف تلغي بظهورىا ما كاف سببا ُب ميبلدىا، جريا على سنن الطبيعة، 
ما بعد  )فمن ادلنطقي أف تكوف مرحلة تالية للحداثة  (ما قبل احلداثة  )ك ما داـ أف ىناؾ مرحلة سابقة للحداثة 

.                        2" ك اليت بدكرىا سيتم ذباكزىا  (احلداثة 

فظّل الّتفكَت عرب مراحلو ادلختلفة ينقض بعضو، ك تستبدؿ فيها ادلراكز إذل احلكم بتجاكز فكرة ادلركز،         
كوهنا الّسبب الذم يؤدم اعتماده إذل االنغبلؽ ك الّتحجر ك كذا الّتخلف ك العودة دائمان إذل ادلركز الذم يزعم 
حيازتو احلقيقة ادلطلقة ك الّنهائية، ككانت االذّباىات ادلابعد حداثية بديبلن عن الّنظرة الّسطحية اليت كانت تسَت 

سادت عصر النهضة حلظة معرفية كاف ينظر فيها لؤلشياء على أهنا تكتب نثرا أك ربمل نثرا أك " قانوف الطبيعة إذ 
أهنا ىي ك النثر شيء كاحد، فالعادل نثر، أشياؤه كلمات ك نظاـ أشيائو خطاب، ك كل خطاب ُب األشياء ليس 
خطابا خبصوص األشياء بل ىو خطاب على خطاب األشياء، األشياء ربمل ُب ذاهتا ك على سطحها داللتها 

كالعلم مضطر إذل أف يكوف قراءة لتلك الداللة، أم لؤلشياء ككلمات، ك ىي قراءة تقـو على كشف ركابط 
التشابو الثاكية خلف األشياء أم كشف شىت ألواف التوافق ادلؤدية إذل ارتباط األشياء، ك ألواف التنافس ادلؤدية إذل 

                                                                                               .3" تنافرىا ، ألواف التماثل ادلؤدية إذل تقارهبا ك أخَتا ألواف التعاطف ادلؤدية إذل ذباذهبا ك رباهبا 

     فالّتحديد الذم ًب على مستول احلقيقة أّدل إذل تسطيحها ك تبسيطها ك من شبة تأّكد العقل من عدـ 
جدكل األخذ هبا، ك منطلق الدِّراسات ادلابعد حداثية ىو الّشك الذم أصبح من ميزة العقل الذم أّدل بو إذل 

                                                             
ظلط من التفكَت حوؿ الظواىر اإلنسانية ينطلق من فرضية أساسية ك ىي انتظاـ الظواىر ُب بٌت كامنة :" النظرية البنيوية -  1

كاضلكاـ الداللة بالعبلقات القائمة ضمن تلك البٌت أك ما بُت البنية ك األخرل ، ك كاف من الطبيعي أف يتم تبٍت ذلك النمط ُب 
التفكَت ضمن اإلطار األكرب ألحد طرائق التفكَت النقدية القائمة أك من تزاكج إحدل تلك الطرائق مع األخرل ، فتتبلور بنيوية 
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ىذه احلالة البينية ىي حالة " االختبلؼ عن منطقو ، كيكوف االنفصاؿ عن ادلركز ىو ما مّيز االذّباىات الّتجاكزية 
طويلة األمد إذ أهنا ال ربسم بتحويل إرادم للمؤسسات كللمنظومات القانونية بل عرب ربوالتو ثقافية بعيدة ادلدل، 

ك انتقاؿ منظومة ثقافية تقليدية إذل احلداثة ىو ُب الغالب انتقاؿ عسَت ملئ بالصدمات الكومسولوجية، كاجلراح 
أم عرب مطهر  (قناة النار  )البيولوجية أك اخلدكش السيكولوجية لئلنساف،  ككذا التمزقات العقدية ألنو ؽلر عرب 

.                1" العقل احلديث ك النقد احلديث 

، إذ يكوف الّتحوؿ بعدىا ضركرة ال بد منها، إذ تنفجر كل الّنظريات الفاجعة       فيدخل الّتجاكز ُب إطار 
 ك مفارقتها ألىدافها، ك لعّل كسر الثّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائية من عدـ اكتماذلاادلختلفة علمية ك عقلية ك إنسانية ك تكشف عن 

خبلؿ تشتيتها أّدل إذل زكاؿ الثّنائية القدؽلة اليت كانت تؤمن بوجود حّدين متعارضُت ك متناقضُت، كىذه كانت 
.                                                                                                            أكذل الّضربات اليت كجهت للمنطق الّصورم فقضت على طريقة الّتفكَت الّسابقة 

باعتبارىا معرفة متجاكزة، فادلعرفة احلقة ىي ادلعرفة العملية االختبارية ال النظرية "      فتجّلت ما بعد احلداثة 
التقنية ال – التأملية إذ إف ادلمارسة ربوز األكلوية القيمية ك االبستيمولوجية على النظرية، ك ىذه ادلعرفة العلمية 

تكتفي باحلط من قيمة األظلاط ادلعرفية األخرل، بل تطاؿ الفضاء الثقاُب كلو، ك تتحوؿ إذل ثقافة ك إيديولوجيا بل 
التقٍت –  يصبح العلم "ك منو ؽلكن القوؿ بتجاكز مرحلة ك دخوؿ أخرل هبدؼ االستمرار 2"إذل ميتافيزيقا أيضا 

ثقافة ربل زلل الثقافة التقليدية ك تكيفها بالتدريج، مؤطرة اجملتمع العصرم، مزكدة إياه دبشاعر اذلوية كاالنتماء 
كدبعرفة ك أخبلؽ، كما يتخذ العلم التقٍت مصدرا للشرعية السياسية أم نواة إليديولوجيا، سياسية، كالدؽلقراطية، 

كتكنولوجيا سياسية ىي ُب أحد أكجهها تعبَت عن ىذا النوع اجلديد، الدنيوم، من ادلشركعية القائمة على العلم 
كتقنية، بل إف ىذا ادلركب ادلعرُب اجلديد ينتزع بالتدريج صورة ميتافيزيقا أم تبشَتا باألمل ككعدا باخلبلص، 

 .                                3" كمصدرا كاىبا للمعٌت 

      كتلك ىي ادلفارقة اليت كقعت فيها ما بعد احلداثة، فدعوهتا للّتخلص من مركزية العقل ك العلم أكقعتها ثانية 
ا عن مبدأ اليقُت أك ادلطلق ، ك الّسبب ُب ذلك ىو تأكيدىا على االنفصاؿ  ُب ىاجس البحث عن ادلعٌت بعيدن

الذم يكوف بُت احلقيقة كالواقع أك عادل احلس، كىدفها من ذلك احلكم بتعقيد احلقيقة ك عدـ كضوحها ك ذبلِّيها 
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الذم ارتبطت بو أياـ منطق العقل، ألهّنا ليست بالّسهولة اليت يعتقدىا أصحاب الّنظريات العقلية ك العلمية، 
فما بعد احلداثة ىي أسلوب ُب الفكر يبدم ارتيابا باألفكار " فانفصلت احلقيقة عن كل فكر يقيٍت أك كثوقي 

كالتصورات الكبلسيكية كفكرة احلقيقة، كالعقل ك اذلوية ك ادلوضوعية، ك التقدـ ك اإلنعتاؽ الكوين، ك األطر 
.                                                                                                1" األحادية كالسرديات الكربل أك األسس النهائية للتفسَت 

    فاذلدؼ من الّتفكَت ادلابعد حداثي يتجلى من خبلؿ زلاكلة كسر األقانيم الفكرية ك األصوؿ اليت تعمل على 
إعاقة الّتفكَت حبيث ربدِّد لو طريقان كحيدان ك منهجان بعينو ينبغي ادلشي على أثره، ُب حُت ىذه الطريقة عّدت ُب 

الّدراسات الّتجاكزية دليبل على أحادية الّنظرة ك قصر يعًتم الّذات فيمنع من إدراكها ألبعاد احلقيقة ادلختلفة 
.                                                                                                                كادلتعّددة، ك كذلك األبعاد اخلّفية اليت أشارت إليها الدِّراسات فيما بعد 

    كلعّل أىّم صفة قضت هبذا الّتجاكز الذم فرضتو على باقي مراحلها الّسابقة ىو ارتباطها بكل ما ىو متغَتِّ 
أما ما بعد احلداثية فهي أسلوب ُب الثقافة يعكس شيئا من ىذا " كغَت ثابت، ك كذلك االبتعاد عن فكرة ادلركزية 

التغَت التارؼلي، ك ذلك ُب فن ببل عمق، ك ال مركزا ك ال أساس، فن استنباطي متأمل لذاتو، ك لعوب، كاشتقاقي 
، فتتعّلق مابعد احلداثة باستحضار كل 2"ك انتقائي، ك تعددم، ؽليع احلدكد بُت الثقافة الرفيعة ك الثقافة الشعبية 

ما ىو زائل ك عابر ك متعّدد، ك مباعد دلفهـو ادلركز على عكس الّتصور الّسابق الذم كاف يرل ُب الثّبات قانونا 
                           .يسَت على إثره كل ما ُب الوجود

       ككسر ادلراكز الذم دعت إليو الدِّراسات الّتجاكزية أّدت إذل االىتماـ باذلامش أك ادلستبعد من الكبلـ أك 
بعبارة أخرل الغائب الذم ينعكس من خبلؿ أصداء ك ظبلؿ ادلقوالت، ك ىذا ما جعل من الّصمت ذا داللة 
رغم هتميشو من طرؼ الدِّراسات البنيوية البتعاده عن الظُّهور ك الّتجلي ك رلانبتو لكل الطرؽ القبلية ُب إدراؾ 

إف صباليات الصمت هتدؼ " احلقيقة، فيكمن ادلركز حسب ىذه الدِّراسات ُب كل مغّيب يقابلو مفهـو الّصمت 
إذل الكشف عما ىو مغيوب ك مطموس، ُب النص ادلسموح بتداكلو، ك عما ىو موجود ُب التاريخ، من خبلؿ 

نصوصو العديدة حيث ؽلارس حولو صمت ك تصميت لئبل تنكشف طوباكية السلطة، ك غيبيتها ادلفتعلة، 
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كسبثيليتها الشعبوية ، ك هتدؼ أيضا إذل استنطاؽ ما ًب الصمت حولو ، ك تصميتو ، ك ليكتب تارؼلو احلقيقي ، 
.  1" تاريخ الناس ُب تعددية ركافده 

" ُب كتابو الصوت ك الظاىرة، ك من خبلؿ قولو Jacques Derrida     ك يرد مفهـو الّصمت عند جاؾ دريدا
إقصاء العبلقة بالغَت اليت ىي : ليس بإمكاف الصمت الفينومينولوجي إذف أف يلتئم إال بإقصاء مزدكج أك برد مزدكج

ُب عند التواصل اإلشارم ك إقصاء العبارة بوصفها طبقة الحقة على طبقة ادلعٌت زائدة عنها ك خارجة عنها، إّف 
، فيكوف الّصمت عند 2" ما بو يفرض سلطانو الغريب نظاـ الّصوت إظلا غلد ُب العبلمة بُت ىاذين االقصائُت 

دريدا ىو االنفصاؿ عن كل عبلمات الّتواصل سواء أكانت لغوية أك غَت لغوية، ك قد عرّب عن الّلغوية بقولو 
العبارة، إذ يكوف إقصاء العبارة ىو كقوع ُب الّصمت، كما تكوف اإلشارة من جهة ثانية إحالة إذل كجود العبلمة 
كتشَت بدكرىا إذل إقصاء الّصمت ك نفيو، ك ُب كبلـ دريدا تكوف العبلمة بنوعيها لغوية ك غَت لغوية دليل على 
كجود ال زلاؿ، كالقوؿ بانعداـ عبلمة لغوية ك غَت لغوية ىو قوؿ ُب الوقت نفسو بوجود الّصمت الذم يتحّوؿ 

، إذ (ما بو يفرض سلطانو الغريب )بدكره إذل إمكانية الصوت أك ادلعٌت ك ىذا ما يعرّب عنو من خبلؿ قولو 
 .للّصمت سلطاف رغم غيابو ك خفائو

      ك القوؿ عند دريدا عن الّصمت، مرده التأكيد على مركزية الكبلـ ك الّصوت ك حيازهتم على ادلعٌت الذم 
إف ىوسرؿ مؤسس الفينومينولوجيا احلديثة، كىو سابق " ينتهي مع الّصوت، ك يستمر البحث فيو مع الكتابة 

، 3" ذلايدغر ك مدافع عن مركزية الكبلـ ، الصوت يسعى ألف يضمن بشكل منهجي حضور ادلعٌت احلقيقي
 la voix et leيشّدد دريدا ُب " فالّصوت عند دريدا يعترب مركزا إليو يرد االعتقاد بوجود ادلعٌت 

phénomène  أكثر شلا ُب كتاباتو عن ركسو ك كوندياؾ، على الرابط الوثيق الذم يبقى بُت مبدأ السيطرة ،
ك إلرادة  )كادلركزية الكبلمية ، ادلركزية الصوتية، ك ىو يعيد الصلة، ُب ىذه النقطة، بالنقد اذلايدغرم للميتافيزيقا 

 ، ك عند دريدا 4" بوصفها تقنوقراطيا، يتحدث بصدد ىوسرؿ عن عصر الصوت كتحكم تقٍت بالكينونة (اإلرادة 
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 كل غياب دليل على حضور، ىذا احلضور ىو الّصوت يتمركز، ك قد أشار دريدا ذلذا بقولو إف الّصوت ػلرس 
الّصمت، ك الّصوت ىو الذم ؽللك إمكانية حيازة ادلعٌت، ك ُب الّصوت كجب البحث عن الّصمت ، ك الّصمت 

                          .سلطاف على الّصمت

  فتبتعد احلقيقة عن ادلركز  لًتتبط باخلفّي ك ادلستبعد ك الغائب ، ك لعل هتميش ادلركز ىنا نابع من الفشل      
كاإلخفاؽ الذم جعلو يصطدـ بالواقع، فيعكس الّتقصَت ك العجز، فإذا كانت بداية الّتفكَت عند اإلنساف ارتبطت 

" باخلطاب كالكبلـ، فالدِّراسات ىنا تنبذ ىذه الفكرة عندما تركز على الّصمت ك الّسكوت ك ربمِّلو معاين معينة 
ُب العمق، ك ردبا يهيئ نفسو دلا يعرب  (كاجباتو )فالّصمت ليس عدما كبلميا، إظلا ىو عدـ صوٌب إنو كبلـ ؽلارس 

عن حقيقتو الساطعة ك حضوره ادلهيب الحقا، ك يعلن عن كجوده دبا ىو أبلغ من الكبلـ نفسو، إنو ال ؽلتنع عن 
الوجود كموجود معاش ، ك يشعر بو ، بقدر ما ؽلتنع عن اإلفصاح عن مبتغاه ، بإخفاء الصمت إذا ليس انسحابا 

 كمن ىذا ادلنطلق ترتبط ، 1" من الوجود ، بقدر ما يعٍت احتجاجا من نوع ما ، رفضا لو ، زلاربة لوجوده بطريقتو 
احلقيقة بأبعاد ال حدكد ذلا، فيمنح احملتمل ك ادلمكن احلق ُب الّتجلي كالظُّهور، كلعل االلتفات إذل الّصمت دبا ىو 

ىامش الكبلـ، أكذل األىداؼ اليت سعت التِّيارات ادلابعد حداثية إذل كلوج عادلها ك الكشف عن صبالية ذبّلي 
.                                                                                              ادلعٌت بداخلها

 إلمكانية الّتناقض مع ادلعٌت ك نفيو ك كذا ة حاملا بدكرهم       فالفجوة اليت يًتكها الّصمت  ُب الكبلـ ق
 معو ك مسايرتو، فتأجل العثور على احلقيقة ُب الدِّراسات ادلابعد حداثية حبصر إمكانات ىذا االتفاؽإمكانية 

البياض الذم يتوّسط اخلطاب، كمنو تصبح احلقيقة سلتلفة ك متناقضة ك متعّددة ك مؤجلة إذل حُت إدراؾ أبعاد 
ىذا الفراغ، كمن ىذا ادلنطلق تنفصل احلقيقة عن كل سبركز سبق ك أف ارتبطت بو التِّيارات القبلية، ك القوؿ هبذه 
الطرؽ ُب الّتفكَت دل يبق حكران على العقل الغريب بل طاؿ العقل العريب ك تسرّبت إليو ىذه الطرؽ كما تسربت 

، ك صارت ادلشاريع العربية كغَتىا من ادلشاريع تضع - فيما بعد – قبلو منجزات الّتطور العلمي كالّتكنولوجي 
 .القيم ك ادلبادئ كادلقّدسات للمناقشة ك الّتحليل 

       ك قبل كلوج عادل ادلقوالت عند علي حرب كجب التأكيد على ادلفهـو الذم تناكلو البحث دلفهـو ادلقولة، 
: مقولة "ذلك أّف ىذا ادلصطلح قد سبق ذكره دبعاين ؼلتلف معها البحث، إذ ذكرت ادلقولة عند أرسطو دبفهـو 

catégorie  ما : بوجو عاـ، يطلق على كل تصور ذم مفهـو كاسع تندرج ربتو األفكار ك الوقائع، عند أرسطو
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ػلمل على غَته ك أحد األجناس العشرة اليت تكوف مقوالت الوجود، ك ىي اجلوىر ك أعراضو التسعة ، الكيف 
كالكم ك اإلضافة ك ادلىت ك األين ك الوضع ك الفعل ك االنفعاؿ ك ادللك ، أما عند كانط، ىي أحد ادلعاين الكلية 

ك الواقع  (األساسية للعقل اخلالص، ك ترجع إذل طبيعة احلكم ُب سلتلف صوره الكم ك الكيف ك اإلضافة ك اجلهة 
أف أرسطو نظر إذل ادلقوالت من ناحية الوجود ُب حُت أف كانط نظر إليها من زاكية ادلعرفة ك ادلقوالت عند سابقو 

، ك ُب البحث تستخدـ ادلقوالت بوصفها تصور ذم مفهـو كاسع تندرج ربتو األفكار ك الوقائع، 1" على ادلعرفة
كاليت سيعمل على مناقشتها ك ىي الّنهاية ك الّتجاكز ك الّلغة ك ادلعٌت ك احلب ك كذا الواقع ك ادلنطق ك ادلفّكر 

 . كادلثّقف، ك فيما يلي حبث ُب ىذه ادلقوالت عند علي حرب
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 :المبادئ األّولية للمنطق الّصوري- رابعا

Les principes primaires de la logique formelle 

        كقبل كلوج عادل البحث كجب الوقوؼ على أىّم اآلليات ادلّتبعة ُب مقاربة نصوص علي حرب، دبا ىي 
زلاكلة ذباكزية غلرم البحث فيها حوؿ إغلاد ثغرات ك فجوات ترتد بادلشركع إذل عهده األّكؿ بالّتفكَت ادلنطقي، 

كذبدر اإلشارة ىنا إذل أّف الّتجربة الّتجاكزية ىي زلاكلة الّتفكَت دبعزؿ عن أسس ادلنطق الّتقليدم كما اعتاده العقل 
علم ادلنطق بدأ مع أرسطو كامبل ك منتهيا، كللعلم أّف ادلنطق "  على اختبلؼ مراحلو منذ مؤّسسو األّكؿ أرسطو

األرسطي، تصّدل للّرد على الّسفسطلئيُت، إذ يأخذ مسلماهتم كما ىي ك ػلوذلا إذل صور منطقية ُب شكل 
 .1" مقّدمات ك نتائج يرغمهم على الّتسليم هبا ك ىو ما يعرؼ ُب ادلنطق األرسطي بالقياس

 خطأ كل – كفق مبدأ العقل –     فكانت طرائق الّتفكَت  األرسطي مراحل انعطاؼ شديدة أّكدت منطقيا 
الطّرؽ القبلية ُب الوصوؿ إذل احلقيقة ك كذا التّناقض الذم كقعت فيو من قبل، إذ يقـو ادلنطق عنده على مبدأ 
الّتطابق ك االتّفاؽ مع الفكر، فيكوف معيار قبوؿ احلقيقة ىو الفكر الذم يقيمها كفق قواعد فطرية ك خاصة، 

فموضوع ادلنطق الّصورم، ىو أف يضع القواعد " فالوصوؿ إذل نتيجة معّينة ىو ربصيل حاصل رلموعة من الّنتائج 
اليت ذبعل الفكر مّتفقا مع ذاتو، ك ال يتناقض مع ىذه الوقائع اليت كضعها بذاتو، ك بالّتارل، فهو يبحث ُب أم 

القوانُت أك القواعد اليت ػلتاج إليها الفكر لكي يستطيع أف يصل من مقّدمات إذل نتائج صحيحة بواسطة 
 .2" ادلقّدمات نفسها

    فتكوف احلقيقة مقابلة دلفهـو الّتطابق، سواء تعّلق األمر بالفكر أك الواقع، ك يكفي ُب ذلك حصوؿ االطمئناف 
بُت الفكرة ك األخرل أك بُت الفكرة ك الواقع، فبل ؽلكن الوصوؿ إذل احلقيقة عن طريق الغريب ك ادلستبعد، كما ال 

غلوز كصوذلا عرب الّتناقض كما حدث مع الّسفسطائيُت الذين كانوا يلتفوف حوؿ اخلطابات ادلتناقضة، ك لعّل 
سبب الطّعن ُب احلقيقة لديهم ىو الّسبيل الذم ازّبذكه طريقا ُب الوصوؿ إليها ك مدل سلالفتهم للفكر البشرم 

الّسليم، ك انطبلقا من ادلنطق ال زبرج الّنتائج عن أسباهبا، ك ال تتجاكز احلقيقة الطّريق الذم ؼلطّو ذلا العقل 

                                                             
. 13 ، ص 2011– اجلزائر - مبادئ عامة ُب ادلنطق، دار ىومة للطباعة ك النشر ك التوزيع: عليش لعمورم-  1
. 34ادلرجع نفسو، ص -  2



   في الفكر اإلنسانيالحقيقة و طرائق الّتفكير.............................................فصل تمهيدي 

 

 
40 

، ك ادلمكن ىنا متعّلق بالّسبب الذم يوصل بالّضركرة إذل 1" فادلنطق ىو علم ادلمكن من حيث ىو شلكن" كادلنطق
 .نتائج معّينة

     ك ىذا القوؿ ػليل بالّضركرة إذل رلموعة احلدكد اليت يقف عندىا العقل فبل غلاكزىا، ك ىي بدكره سبنعو من 
الزّلل ك اخلطأ، فتقيم صرح حقيقة ال يطاذلا الّشك عند صبيع البشر، ذلك أّف العقل أكثر األشياء عدال قسمة بُت 
الّناس، فهو فطرم يتساكل الّتقدير بو بُت صبيع الناس فاعترب أكرغانوف أك آلة الّتمييز بُت اخلطأ ك الّصواب كمبعث 

 .اخلركج من دائرة الًّتدد ك الّتناقض، إذ تقرير احلقائق يقتضي تتابعا ك كصوال يضمنو ادلنطق الّسليم

ادلنطق ىو علم الفكر الّضركرم من حيث تطابقو مع الوجود، ك ىذا الّتطابق "       كذلذا قيل عن ادلنطق أنّو
ضركرم بُت األفكار، ىو موضوع ادلعرفة ذاهتا، فادلنطق ىو فكرة ادلعرفة، ك ىو يقيم على رلموعة من القوانُت 

البديهية، كقانوف اذلوية، ك عدـ الّتناقض، ك قانوف العّلية، ك ىي ُب األصل قوانُت ك أصوؿ ميتافيزيقية، كما أهّنا 
، ك لعّل ارتباطها بادليتافيزيقا 2" مبادئ رلّردة، ك تستند عليها ادلعرفة اجملّردة، ك أهنا ملزمة للفكر من حيث ىو فكر

 .نابع من كوهنا تؤّكد كجودا قبليا ارتبطت بو احلقيقة

      فليس ادلنطق كليد الّتجارب اليت زبط لو رلموعة من ادلبادئ ك القوانُت، ك لكّنو آلة كما عرّب عن ذلك 
الفبلسفة، تقـو بالفصل بُت اخلطأ ك الّصواب، فيكوف مرجع احلكم على احلقيقة، ذلذا ارتبط ادلنطق بإطبلؽ 

األحكاـ القيمية، إذ احلكم ىو إحاطة حبدكد ادلفهـو ك احتواء خلصائصو، فبل سبيل ألف يطاؿ الّشك ىذا احلكم 
إذ ًب الفصل فيو من طرؼ العقل، فيحيل منطقيا ىذا احلكم إذل ارتباط الّنقيض بنقيضو، فالفكر البشرم 

، ذلك أّف الوصف الذم يلحقو ىو إشارة مباشرة على نقيض  يستحضر الّنقيض ُب حاؿ احلديث عن أم مفهـو
احلكم التقييمي ىو احلكم الذم يكوف فيو ادلتحّدث بو صفة موجودة ُب ذات ادلتحّدث " الّصفة ُب ادلقابل، فػ 

كليس ادلوضوع ادلتحػػػػػػػػّدث عنو، أك ىو احلكم الذم يكوف فيو احملموؿ صفة ذاتيػػة تقديرية تعرب عن قيمة، 
 .3" ادلوضوع

      لذا ال ينفك احلكم عن ارتباطو بالّذاتية، رغم انطبلقو من العقل ادلنطقي الذم يتشابو كل الّناس باحلكم بو، 
ىذا، ك يرتبط العلم ُب كل حاالتو بالّتفسَت ادلنطقي الذم تكوف حجّتو، الوصوؿ إذل النّتائج مرىوف بإتّباع رلموعة 
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شركط أك أسباب، فالقوؿ هبذه الطّريقة ُب الّتفكَت رافق اإلنساف منذ أرسطو إذل غاية العصر احلديث، حيث أعيد 
استثمار مبادئ ادلنطق الّصورم عند ركاد عصر الّنهضة، ك على الّرغم من الّتغييب الذم ًّب على مستول العقل 

سواء ُب فًتة الّتفكَت األسطورم ك الّديٍت، الذم ظل الّتفكَت فيو مرتبطا بالعادل ادليتافيزيقي أك ادلاكرائي إال أّف 
ادلنطق بنوعيو الّصورم ك ادلادم أعيد إليو االعتبار ليكوف طريق العلم ك كسيلتو الذم ال غٌت عنو ُب الوصوؿ إذل 

فكّلما تكّررت الّشركط نفسها، فإهّنا ربدث الّنتائج نفسها، ك يعتمد االستقراء ُب العلـو الطّبيعية على " احلقيقة
 .1" ىذا ادلبدأ 

     ك رغم اإلضافات اليت سبت على مبادئ ادلنطق الّصورم إال أّف األصل يعود ُب ظهوره إذل مؤّسسو األّكؿ 
أرسطو، ك ال يكاد ؼلرج تفكَت اإلنساف عن ىذه ادلبادئ ك القوانُت اليت تنّظم العقل ك ربّدد مسالكو، ك ُب 

الوقت نفسو سبنعو من الوقوع ُب الزّلل أك اخلطأ، إذ يعرّب عن اخلطأ بكل ما ىو غَت منطقي، ك من ىذا ادلنطلق 
ػلّدد للمنطق رلموعة من ادلبادئ ك جب  الّسَت على إثرىا إذا أراد اإلنساف الوصوؿ إذل نتائج ال يلحقها الّشك 

 : ك نعرض ىذه ادلبادئ ُب ما يلي

إّف أ ىي أ ؽلنع الفكر من تصّور الّشيء موجودا : أّف مبدأ اذلوية القائل" أّكالىا مبدأ اذلويّة، ك معٌت ىذا        -
معدكما ُب آف كاحد ك من نفس اجلهة، فكل معٌت يبقى دائما لدل ذم العقل الّسليم مكافئا لذاتو بسيطا كاف أك 

، ك القوؿ 2" تعٍت حكما من األحكاـ (ؽ)تعٍت معٌت من ادلعاين ك  (أ )ؽ باعتبار = أ ك ؽ= مركبا، فتكوف أ 
ىنا يوجزه االعتقاد أك ضركرة الّتطابق بُت الّداؿ ك ادلدلوؿ بطريقة يتعّذر معها الوصوؿ إذل مدلولُت لداؿ كاحد 
مهما كاف، ذلك أّف ىذا الّتطابق ؽلنع العقل من الوقوع ُب احلَتة فيحّدد ادلفهـو بدّقة، فإدراؾ العقل للمفهـو 
يكوف نتيجة الوقوؼ على احلدكد اليت سبّيزه، فتكوف ادلطابقة أكذل صور إدراؾ احلقيقة لدل العقل ادلنطقي عند 

اإلنساف، فيكوف الثّبات ىو الّصفة الّلصيقة هبا، ك مانعا للعقل من الوقوع ُب الًّتدد، فيكوف اإلدراؾ يقينا تتطابق 
 .فيو الّذات مع ادلوضوع أك الفكرة مع ادلوضوع 

ك ىو أحد ادلبادئ األساسية اليت يعمل هبا العقل أيضا، ك فحواه، أف من " ك ثانيها مبدأ عدـ الّتناقض،       -
ادلمتنع أف يكوف الّشيء موجودا معدكما، أك مّتصفا بصفة معّينة ك غَت مّتصف هبا ُب الوقت الواحد ك من اجلهة 
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، ك القوؿ بادلنطق األّكؿ ىو استدعاء بالّضركرة للمبدأ الثّاين، فمبدأ الّتطابق يقتضي عدـ تناقض 1" الواحدة
ادلفاىيم، ك خاصة بعد الّتأكيد على ارتباط اذلوية باحلكم الذم يقتضي حّدين متعارضُت ال ؽلكن القبوؿ 

باقًتاهبما، إذ يكوف رلرد استحضار أحد األطراؼ ىو استدعاء للطّرؼ الّنقيض ك ربطو بنقيض احلكم، فيؤمن 
العقل ادلنطقي بوجود نقيضُت ال ينبغي الّشك ُب تعارضهما، غَت أّف الفبلسفة يتحّدثوف عن نوع خاص متعّلق 

القضيتاف ادلتضادتاف ال تصدقاف معا إذا كاف ادلوضوع فيهما أخص من احملموؿ، لكن قد " بالّتضاد، فحواه
تكذباف معا، إذا كاف ادلوضوع فيهما أعم من احملموؿ، فإذا صدقت إحداعلا كذبت األخرل بالضركرة، لكن ال 

 .2" يلـز من كذب إحداعلا كذب األخرل، إذ قد تكوف كاذبة مثلها

ىو أحد ادلبادئ األساسية اليت يلتزمها العقل دائما " ك ثالث ىذه ادلبادئ ىو مبدأ الثّالث ادلرفوع، ك        -
" كفحواه، بالّنسبة إذل ادلعٌت ادلفرد ىو أّف الّشيء إما يكوف موجودا ك إما أف يكوف معدكما ك ليست لو حالة ثالثة

، كىذا ادلبدأ يؤّكد على األساس الذم يقـو عليو ادلنطق الّصورم إذ يتعّدل احلكم فيو كجود حّدين ال ثالث ذلما 3
كىو ما غلعل من العمليات العقلية تستدعي بعضها اآلخر فيسَت العقل كفق نظاـ زلّدد ال ػليد عنو، فيكوف 

 .الفصل حّد الّتعارض ىو ما يفصل الّنتائج ادلتوّصل إليها باعتماد العقل ادلنطقي

أّف لكّل ما ػلدث : ك ىو أحد مبادئ العقل ك فحواه" ك رابع ىذه ادلبادئ، ىو مبدأ الّسبب الكاُب       -
ال شيء ػلدث بدكف سبب كاؼ لو، :  بقولو Leibniz  1646-1716 (ليبنيتس )سببا، كقد عرّب عنو، 

أعٍت أنو ال شيء ػلدث دكف أف يستطيع من يدرؾ األشياء إدراكا كافيا أف يعطي الّسبب الكاُب ليبُّت دلاذا جاء 
، ك لعّل الّسؤاؿ عن الّسبب ىو أكذل الطّرؽ اليت يسلكها العقل ادلنطقي 4"الّشيء ىكذا ك ليس على خبلؼ ذلك

سعيا كراء االطمئناف إذل الّنتيجة اليت يصل إليها، فبل يًتؾ العقل البشرم فراغا أمامو ما دل يقتنع بالّنتائج اليت 
كصل إليها ك تبقى ىذه الفجوة سبب عدـ اليقُت، ك ىو ما يشّوش على العقل اتزانو ك يذىب بو كل مذىب، 

 .فبل سبيل للقوؿ بادلفهـو إال عن طريق احلكم بالّتطابق بينو ك بُت صورتو

إشباعا ما دل تضبط الّنتائج عنده بطريقة هنائية، فيكوف الّسبب انطبلقا من /      ذلك أّف العقل ال ػلّقق اكتفاء 
ىذا، أحد أىم ادلبادئ اليت غلب أف تتوّفر ُب الّنتائج ك حىت يكوف اإلدراؾ البشرم كامبل ك مستوعبا لكل مراحل 
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العملية العقلية، ك الّسؤاؿ عن الّسبب ىو عود أبدم تقتضيو الفطرة البشرية ذباه كل األحكاـ أك الّنتائج اليت تطرح 
أماـ العقل، فكاف ارتباط الّنتيجة بالّسبب ضركرة ال بد منها، ك لعّل لفظة الكاُب ربيل ُب أحد أبعادىا إذل ضركرة 
استيعاب النتيجة بطرح سبب يشبع العقل ك ػلّقق اتزانو، ك ال يكوف ىذا إال إذا تساكل الّتقدير كفق الّسبب ُب 

 .الوصوؿ إذل الّنتيجة

ك فحواه، أّف لكّل موجود غاية، إذا كاف ىذا أمرا " ك يكوف الّتارل من ىذه ادلبادئ، ىو مبدأ الغائية،       -
كاضحا بالّنسبة إذل سلوؾ احليوانات الذم ال ػلصل منها إال من أجل غاية معّينة يتصّور بعضها من دكف شك، 

ُب معجمو الفلسفي ينكركف أف يرقى كجود الغاية ُب بعض  ( la lande )فإف بعض ادلفكرين من بينهم الالند 
 .1" احلاالت إذل مستول ادلبدأ، أم إذل مستول القضية الّضركرية

فبل -       كالقوؿ بالّسبب ضركرة للّتفسَت يقتضي ُب جانبو اآلخر الغاية اليت توجد األشياء من أجل بلوغها
ك يصدؽ ىذا على كل ادلدركات، ك رغم عدـ ضركرة ىذا ادلبدأ عند بعض ادلفّكرين ك ىذا ما - كجود دكف ىدؼ

أقرّه العقل عند ال الند مثبل، إال أّف اذلدؼ ك الغاية ىو سؤاؿ يطرحو العقل ادلنطقي على نفسو مثلو مثل الّسبب 
يؤّدم غيابو عن الفكر إذل فراغ يعّطل أك يؤّجل العملية العقلية، ك لعّل ثانوية الغاية مقارنة بالّسبب نابع ُب األصل 

من ارتباط الغاية بادلستقبل، ك ىو أمر دل يتم بعد، بينما يتعامل العقل مع ما ًّب ك ما ًّب إدراكو كحضور عيٍت 
فاالكتماؿ العيٍت ال يتم ما دل نستحضر الّسبب ساعة إدراكو، ك ىذا سبب الّتبلـز الّدائم بُت الّنتيجة ك الّسبب، 

 .فيكوف مكّونا من مكّوناهتا أك سببا أساسا ُب كجودىا 

أّف " ىو صورة مشتقة من مبدأ الّسبب الكاُب، فحواه " كما يذكر ادلفكركف مبدأ آخر، ىو مبدأ العّلية، ك     -
لكل تغَّت سببا، ك لكل بداية عّلة، ك يلـز من ىذا أف ال تكوف بداية دكف سبب، فبل كجود لبداية مطلقة ُب عادل 

، ك يرتبط ىذا ادلبدأ دببدأ الّسبب ك يعرّب عنو، ك ىو ُب الوقت ذاتو إشارة إذل أّف العقل يرفض فكرة 2" الّظواىر
العدـ كأساس للوجود، فلكّل كجود موجد ك ىي الّنقطة اليت يتصاحل فيها العقل ادلنطقي بالّتفكَت ادليتافيزيقي، إذ 

 .يؤمن باالعتقاد الغييب إذا دل ؼلالف مبادئ العقل ادلنطقي

       فالعقل كما قيل عنو آلة للّتحليل ال تغادر فيو األسباب سواء كانت قبلية أك بعدية إال ك أحاطت هبا ُب 
" سبيل الوصوؿ إذل اليقُت، بوصفو صورة للحقيقة اليت حاكلت الّسفسطائية تغييبها عن طريق الّتبلعب بالكبلـ، 
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فبل غلوز مفارقة الّنتائج حىت زبضع للفحص، ك يقـو اإلنساف بتحليل العمليات اليت يتوصل هبا العقل إذل اليقُت 
" ، فتكوف ادلنطقية ىي الّتسلسل الّدائم الذم يسّد فجوات العقل ك يردمها، 1" من أجل معرفة شركط صحتها

" كمن ىذه الزّاكية يوصف الّتفكَت الذم ال يشّد بعضو بعضا ك ال يلـز بعضو من بعض، بأنّو تفكَت غَت منطقي
، ك من ىذا ادلنطلق كانت ىذه ىي األّسس اليت يقـو عليها العقل ك ال تقبل أم حقيقة ما دل تتوفر على شركط 2

 .صّحتها

       كاستمر ادلنطق على ىذه احلالة يضمن للعلم الّسَت على خطى ثابتة إذل أف ًّب الكشف عن نقاط الّضعف 
فيو، بدأ بزعزعة مركزية فكرة اليقُت الذم صار كعلا من أكىاـ الّذات، ك سبب ذلك ىو االلتفات إذل األكجو 

األخرل لو، فاحلديث عن مسألة الّتطابق ال غلدم ُب كثَت من مواضعو، ك خاصة بعد الكشف عن قدرات الّلغة 
اليت كانت مغّيبة، إذ دل تعد بسيطة ك ال زلدكدة كما كاف يتصّورىا العقل، ك صار القوؿ بالّتطابق عجزا أك تقصَتا 

 .تقدر بو الّلغة فتحـر من خصوبتها

     كىذا احلديث ػلمل ُب أحد أبعاده اّتساع الفكر ك عدـ كقوفو عند رلموعة القواعد اليت يقّدرىا ادلنطق، ك ما 
ضبلو العصر احلديث أّكد على ىذا الّتعّدد الذم صار من مسة الوصوؿ إذل احلقيقة، كما صار الّتناقض من ىذا 

ادلنطلق ليس حّدين كحيدين للّتفكَت بل يتخّللهما رلموعة احتماالت ال ؽلكن إغفاذلا، ك منو صارت عبلقة 
االختبلؼ أقرب احلدكد ُب تقدير احلقيقة ك فراغا ال بد من أخذه بعُت االعتبار إذا ربّرل العقل الّدقة ُب مقاربة 

 .يتخلل الفراغ بُت أبعاد التعارض-  بعبارة أصح–أبعاد احلقيقة، فيكوف للّتصور حدكد كسطية أك بينية 

      كما ًب الكشف عن احتماالت أخرل قد تصل إليها نفس األسباب، ك لعّل الّشيء الذم ساعد على إقرار 
مثل ىذه الّنقاط ىو عدـ تعارضها مع مبادئ ادلنطق بل إشارة إذل فجواتو ك ثغراتو، ك منو آمن العقل بقصر 

ادلبادئ اليت كاف يؤمن هبا منذ زمن ك ضركرة توسيع الّتصور ك التفاتو إذل األكجو األخرل اليت ال ؽلكن تغييبها ك ال 
استبعادىا، ك منو صار شلكنا احلديث عن إمكانية تفكيك مبادئ العقل ادلنطقي عن طريق كشف مواطن الًّتدد 

فيو، ك ليس ُب ىذا ابتعادا عن اليقُت بقدر ما ىو زلاكلة دلقاربة أبعاد اليقُت الذم صار الوصوؿ إليو مستبعدا ما 
 .داـ كاردا ىو احلديث عن زلاكلة لتجاكز أبعاد ادلنطق الذم كاف ػلّقق اليقُت ك يستوعبو
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     ففكرة الّتجاكز انطلقت من مبادئ العقل ذاتو لتحيل إذل مواطن تعثرّه، ك ىو ما أقاـ صرح ادلشركع  
سعت حركة ما بعد احلداثة إذل ربطيم الّسلطة الفكرية " الّتفكيكي الذم تصّدر ادلرحلة البعدية ُب فًتة احلداثة

القاىرة لؤلنساؽ الفكرية الكربل ادلغلقة، ك اليت عادة ما تأخذ شكل اإليديولوجيات، على أساس أهّنا ُب زعمها 
، ُب مقابل ىدـ ىذه األقانيم الفكرية، يسعى إذل إرساء دعائم ىذه اإلسًتاتيجية 1" تقدـ تفسَتا كليا للظواىر

عن طريق القوؿ بطرؽ جديدة ُب مقاربة احلقيقة مبعدة بطبيعتها عن ادلبادئ األّكلية اليت قاؿ هبا  (الّتفكيكية )
حلركة أفكار ما بعد احلداثة أفكار زلّددة ُب رلاؿ اإلبستيمولوجيا ك مناىج البحث، ك تشمل " ادلنطق الّصورم

ىذه األفكار عديدا من ادلقوالت عن احلقيقة، ك الّسببية ك الّتنبؤ، ك الّنسبية، ك ادلوضوعية، ك دكر القيم ُب 
 .2"البحث العلمي ك عن منهجية الّتفكيك ك دكر الّتأكيل احلدسي، ك عن مستويات احلكم ك معايَت التقييم

     فهدفت ىذه التيارات ُب رلملها إذل ىدـ ادلركزية أك الّتفكَت الذم يؤمن باألحادية، ك إغلاد بدائل تكمل ُب 
قمة العقل أف يدرؾ  )العقل ما اعًتاه من قصور نسبو إليو الّتفكَت دبقتضى العقل ذاتو، ك ىذا تفسَت ادلقولة 

ك تلك ىي مفارقات العقل ادلنطقي إذ يكتشف الفجوة اليت تفصل بينو ك بُت  (اإلنساف أنّو ؽللك عقبل قاصرا
 .احلقيقة اليت اعتقد يوما ما أنّو دببادئو مطابق ذلا
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 :المقووت اإلستراتيجية للّتفكيك- خامسا

Les Catégories stratégique de la Déconstruction   

     تًتاجع اليقينية كفق مبادئ ادلنطق الّصورم ُب مواجهة مقوالت الّتفكَت ادلابعد حداثي، دبا ىو تصّور جديد 
ؽلنح حظا أكفر للهامش ُب الربكز، ذلك أّف ىامش الكبلـ ىو ادلغّيب، إذ ال يكاد ينفك عن احلضور ك ذلك 
بإشارة من ادلركز ذاتو، ىذا األخَت الذم بقدر نفيو للهامش ػليل إليو ك يعيد إليو االعتبار ك ذلك باستخداـ 

قانوف العقل ذاتو، فاحتماؿ إمكانية الطّرؼ الثّاين نابع ُب األصل من حقيقة الطّرؼ احلاضر، ك تلك ىي مطبات 
 .ادلنطق الّصورم إذ رباكؿ استيعاب احلقيقة فتقّر ُب الوقت ذاتو حبقائق أخرل ك ُب أكجهها ادلختلفة

     ىذه احلقائق ليست بالّضركرة من مقاصد اخلطاب، ك ىذا ما حاكؿ الّتفكيك تبلفيو عن طريق اإلحالة إذل 
ىذه ادلناطق اليت يًتّدد ادلنطق فيها، ك لعّل ىذه ادلبادئ ىي تلك اليت تشَت إذل أقصى حدكد األشياء عن طريق 

 –فالفلسفة من أفبلطوف إذل ىيغل ىي فلسفة حضور " نظرة تّدعي ادلصداقية ادلطلقة ك سبركزىا حوؿ احلقيقة، 
ُب الوعي لديو، يتخذ شكل الّداللة ك ادلعٌت ك القانوف ك اذلوية - كنعٍت بذلك أّف الوعي ال يعًتؼ إال دبا ػلضر

غَت أّف االنقبلب الذم حصل ُب صف .. شلا يعٍت أّف فكر اإلنساف ىو مركز الكوف.. فيتطابق ىكذا مع مقوالتو
الفلسفة اليت تقوؿ باآلخر ادلغاير الذم ال ... الفلسفة منذ ىيدجر ك منو انطلق جاؾ دريدا يقوؿ بفلسفة الغياب 

 .1" يفتأ ينأل عن صَتكرة االختبلؼ

      كىذا االنقبلب ىو طرؽ دلواطن دل ينتبو إليها العقل من قبل، إذ آمن يقينا دبركزية ادلقوالت الثّابتة ك األزلية 
ذلك ألف ىذه اإلشارة تستلـز من العقل انتباىو إذل شيء ما كاف ػلسبو غَت موجود أبدا، أك لنقل " كادلطلقة 

انتباىو إذل يقظة مفاجأة كما سبت تصفيتو بيد العقل نفسو ك جرل الّتعامل معو على أنّو مّيت، ال كجود لو أصبل 
 (آخر )ك حياة ك هناية، ك بالّشكل الذم يسمح باحلديث عن األنا، احلضور، العقل، دكظلا أية خشية أبدا من 

جرت حقيقة الّتعامل معو، على عدـ صحة إجراء مثل ىذا الّتعامل ك على نبذه، ألنّو تعامل مع ما ال كجود لو 
 .2" أبدا
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      كمن ىذا ادلنطلق جرل القوؿ دبنطق الّتجاكز، ذباكز العقل الذم دل غلب عن كثَت من األسئلة اليت يبقى 
البحث عنها مؤجبل، ما داـ الّتفكَت مقّيدا دببادئ ثابتة ال ينبغي مفارقتها ألهّنا ربضر بقدر تغييبها، كما يتعُّت 

البحث عن مواطن الّصمت، تلك الثّغرات اليت غلرم ذباكزىا من طرؼ العقل ألهّنا مبعدة بطبيعتها عن كل 
حضور، ك ىذا الّتصور كاف نتيجة اختبلؼ مفهـو احلقيقة عن ارتباطها بالّثوابت اليت أقّرهتا الّذات من قبل، ك ُب 
ادلقابل اقًتاهنا دبفهـو كاف مستبعدا أك معارضا باالنطبلؽ من ادلنطق الّصورم مقّدرا ك مقّيما ألبعد حدكدىا ك ىو 

إّف الوىم أشد رسوخا من احلقيقة، بل إنّو متجّذر فيها بالّدرجة اليت يصبح متطابقا " مفهـو الوىم، ك عنو قيل
 .1" معها ك مطابق ذلا سباما

     كُب ىذا القوؿ إعادة ترتيب للمفاىيم اليت جرل تناكذلا دبفهـو زلّدد أك معُّت، ك تقريب للحدكد ادلتعارضة 
بطريقة ربّقق الّتطابق ُب بعض حاالهتا، ك ما مفهـو احلقيقة ك الوىم إال إحدل ىذه الّصور اليت قاربت ادلفاىيم 

كردمت الفجوة اليت تفصل بينها، إال ُب حدكد االختبلؼ الذم ػلّقق حدكدا دنيا للّتقارب، ك ُب الوقت ذاتو 
ابتعادا عن كل سبركز، كما سعت ىذه الّتيارات إذل ىز العبلقة االعتباطية اليت كانت تربط الّداؿ ك ادلدلوؿ ك ذبعل 

 .من الّداؿ مطابقا للمدلوؿ أك مشَتا مباشرا لو

      ذلك أّف االعتباطية ىي مطب من مطبات العقل ادلنطقي دل ينتبو إليو، فكاف ينظر إذل الّلغة نظرة بسيطة 
إّف الّلغة نظاـ من اإلشارات االعتباطية، أم أهّنا تفتقر إذل األساس الّضركرم ك األرضية الّصلدة " سطحية 

للمناقشة، إذ ليس من سبب غلعلنا نفصل لفظة أخت على غَتىا للّتعبَت عن فكرة األخت، األمر الذم يعٍت أف 
، إذ إّف مبدأ الّسبب الكاُب ُب حّد 2" اعتباطية بصورة جذرية (ادلدلوؿ )ك الفكرة  (الّداؿ )العبلقة بُت الّصوت

ذاتو ال ؽلكن أف يستوفيو القوؿ بالعبلقة االعتباطية خاصة إذا تعّلق األمر دبسألة الّتطابق، ك تلك ىي الثّغرة اليت 
 .استغلها الّتفكيك ُب سبيل زعزعة ادلنطق الّصورم باستخداـ أحد مبادئو األساسية

      كُب ما يلي توّسع ُب أىّم مقوالت الّتفكيك، ك أعّلها، االختبلؼ، ك ىي أىّم مقولة قاـ عليها الّتفكيك 
أثناء زلاكلتو الّتأسيس إلسًتاتيجيتو متجاكزة للمنطق الّسائد، ذلذا ركّز على ادلناطق البينية اليت عّلشت من قبل ركاد 

احلداثة حبكم اىتمامها بادلركز، فصار احلكم على اذلوية نابع من كوهنا سلتلفة عن غَتىا، ال من كوهنا جوىرا أك 
إّف االختبلؼ ىو صفة اذلوية، صفة استقبلذلا - "  ك ىذا ما اعتاد عليو العقل كفق مبادئ ادلنطق الّصورم–مركزا 

                                                             
. 27، ص - إرادة االختبلؼ ك سلطة العقل– التفكيكية : عادؿ عبد اهلل-  1
. 42ادلرجع نفسو، ص -  2



   في الفكر اإلنسانيالحقيقة و طرائق الّتفكير.............................................فصل تمهيدي 

 

 
48 

ك عبلقتها بذاهتا حىت ك إف دل تكن متعّينة بأية صفة أخرل أبدا، فإهنا سبلك صفة كحيدة متبقية، ىي صفاهتا 
كهوية، صفة كوهنا سلتلفة عن اآلخر، ألنّو ما من ىوية حقيقية ؽلكن أف تكوف أك تؤّسس نفسها كهوية، ما دل 

 .1" تكن سلتلفة عن غَتىا بأم مقدار

        كىنا مكمن االنقبلب الذم أصاب العقل البشرم إذ حّل االختبلؼ زلّل ادلركز أك اجلوىر، ك صار الًتّكيز 
عليو الحتوائو على أبعاد أخرل للحقيقة، ىذه احلقيقة ىي ما يؤّسس دلفهـو اذلوية مع األخذ بعُت االعتبار اآلخر 

 األصل –إذف ففي البدء كاف االختبلؼ، ك ىذا ما يفّسر مقولة دريدا ُب الّتأخر ك اإلرجاء األصلي " ك ادلغاير
ػليل إذل الحقة دائما ك اذلّوية إذل آخرىا الذم يؤّسسها نفسها كهوية، بذا يكوف االختبلؼ ُب حقيقتو إحالة إذل 

، فيختلف دريدا ُب تقديره لؤلصل ُب األشياء عن أرسطو، 2" اآلخر ك إرجاء لتحقيق اذلوية ك انغبلقها الّذاٌب
 .الذم يرل أّف الثّبات ىو الّصفة اليت سبّيز األشياء

      فيكوف األصل ثابتا يعرّب عنو دبصطلح اجلوىر، ك ىو البداية اليت تنطلق منها كل الّصفات، أّما دريدا فرد 
اجلوىر سابق على ما عداه من ادلقوالت، ألّف : فَتد ُب ادلوسوعة الفلسفية أفّ " األصل ُب األشياء إذل االختبلؼ

ك ىي ذات الّصفات  (جوىر )اخل ال توجد إال بوصفها كيفيات ؿ ... بينما الكيفيات (مفارقة  )اجلواىر توجد 
أك  (غَت قادر على أف يكوف شيئا )دريدا من حيث كونو سابقا أكال ك من حيث كونو  (االختبلؼ)اليت ػلظى بو 

، فهذا القوؿ ػليل ُب أحد أبعاده إذل رفض فكرة ادلركز ك التّمركز، إذ ال كجود ألّم مفهـو ما دل 3" يوجد بذاتو
يستحضر عبلقتو بغَته، ك لعّل احلدكد اليت ربّده نابعة من ىذه العبلقات، فبل ػلصل الفهم ما دل تستدعى حدكد 

 .ىذا ادلصطلح

      ىذا، ك يعمل الّتفكيك على القراءة انطبلقا من الًتّكيز على ظاىر الّنص، ك كذا باطنو ك استحضار ىذه 
" الّصور ال يكوف إال بتقليب إمكانات الّنص بالطّريقة اليت ذبعل القارئ يطرؽ أبعاده ادلختلفة رلتمعة، فقيل عنها

إهّنا القراءة العميقة اليت تستوعب القصد كّلو ُب ظاىره ك باطنو، زلكمة ك متشاهبو، ما يعنيو اخلطاب ك ما ؽلكن 
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أف يعنيو أيضا، ىي حلظة احلياد ادلسادلة اليت يطمئن الّنص إليها خبلؿ توغلها فيو حىت سبنحو مفاتيح كل شيء 
 .1" لديو، بل، حىت تغدك القراءة جزءا من اخلطاب نفسو أك ىي اخلطاب على حد سواء

      كما أّف القراءة كفق إسًتاتيجية الّتفكيك ىي استبعاد للقراءة اخلطّية، الّسطحية ك البسيطة اليت تعتمد 
الّتفسَت، الذم يقابل فيو ادلدلوؿ ىذا الّداؿ انطبلقا من قوانُت العرؼ ك عادة، اليت عادة ما يتشابو ادلدلوؿ فيها 

بُت صبيع القرّاء، إذل قراءة أخرل تعتمد سببل سلتلفة مبعدة عن اخلطّية ك مركزة على اجلانب العمودم الذم يتوّغل 
فهي مرحلة االحتياؿ ك ادلكر، فصل الّدىاء ك الّتأكيل، إهنا ادلرحلة اليت تعمل على قلب مراتبية " ُب عمق ادلعٌت 

الّنص ك الكشف عن عجزه ك تناقضو، ٍب فرض نظاـ من البدائل عليو بعد استنطاقو ك قراءتو من خبلؿ تواتراتو أك 
تناقضاتو الداخلية ٍب ك من خبلؿ ىذه القراءة كحدىا يبدأ الّنص بتفكيك نفسو بنفسو أم بتقويضو لبنيتو العارضة 

 .2" الّشكلية ادلخربة

      كمن ىذا ادلنطلق أمكن للّذات أف تتحّدث عن أبعاد أخرل للحقيقة ليست ظاىرة ك بسيطة كما كانت 
سابقا، لكن عميقة ك باطنية ال يدركها إال من زبّلص من فكرة الّتطابق اليت ربّققت معها احلقيقة كفق ادلنطق 

 (الّداؿ  )الّصورم األرسطي، فتكوف احلقيقة ىي ىذا الّتبلـز بُت ثنائية احلضور ك الغياب، إذ يكوف احلضور 
صورة حّسية الحتماؿ ادلدلوؿ الذم يكوف غائبا كجب البحث عنو على خبلؼ الّتصور الذم يرتبط فيو الّداؿ 

ليس ىناؾ حضور مادم للعبلمة، ك ىناؾ لعبة االختبلؼ فقط، فاالختبلؼ " بادلدلوؿ عن طريق ادلطابقة فػ 
ينتهك ك غلتاح العبلمة زلوال عملياهتا إذل أثر أك شيء ك ليس حضورا ذاتيا ذلا، ك إذا كانت الّلغة سلسلة ال 

متناىية من ادلفردات اليت ال أصوؿ ذلا بعيدا عن سياؽ الّلغة، فإف الكلمات تتميز باختبلؼ كل منها عن الكلمة 
األخرل، بيد أّف ىذا يؤّدم إذل نتيجة مهمة ك جوىرية ُب االدعاء الّتفكيكي الذم يستميت من أجل ادلغّيب ُب 

 .3" الّلغة

     فيكوف اذلدؼ من القراءة كفق ىذه اإلسًتاتيجية ىو مقاربة ادلغّيب من الكبلـ أك ادلسكوت عنو، ذلك أّف 
احلقيقة دل تعد ظاىرة، ك لكّنها متخّفية ربتاج من يكشفها ك يزيح عنها الّلثاـ، ك ليس الكشف بالّسهولة اليت 

ذبعل القارئ يصل إليها، ك لكن للحقيقة ميزة أخرل إذ تتمّنع كّلما حاكؿ القارئ كشفها، فيكوف الوصوؿ إليها 
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جزئيا دائما، ما استمرت القراءة، إذ تبتعد كّلما أراد القارئ مقاربتها فتّتسع الّداللة ك تتعّدد احتماالهتا بطريقة 
 .يتأّجل فيها ادلعٌت كّلما ظّن القارئ أنّو اقًتب منها

      كتلك ىي ميزة ادلفهـو اجلديد للحقيقة، إذ زبّلصت من كل قيد يعيق حريتها ك ارتبطت ُب الوقت ذاتو بكل 
ما يساعدىا على الّتعدد ك االختبلؼ، فتكوف عّصية، ك ذلذا يركز الّتفكيك ُب قراءتو على ادلكتوب من الّلغة ال 

ادلنطوؽ، ذلك أّف الكتابة تتحّرر من صاحبها، فبل يرتبط ادلعٌت فيها بغَت الّداؿ، ك منو يصبح القارئ مسؤكال 
إّف ما يؤّكده الّتفكيك، ك يستحيل عنده إذل ىدؼ ىو أّف اخلطاب ينتج باستمرار، "كحده عن عملية إنتاج ادلعٌت 

ك ال يتوّقف دبوت كاتبو، ك ذلذا فهو يدعو إذل الكتابة بدؿ الكبلـ، النطوائها على ضركرة البقاء بغياب ادلنتج 
 .1" األّكؿ، ُب حُت يتعّذر ذلك بالنسبة للكبلـ

      فيكوف الكبلـ كفق إسًتاتيجية الّتفكيك غَت مكتمل إال ُب حدكد الكتابة اخلّطية ك ىي الّصورة األكذل اليت 
تعّدد احتماالت ادلعٌت، ك لعّل االىتماـ بالكتابة دكف الكبلـ نابع ُب األصل من طبيعة كل منهما، إذ تكوف 

الكتابة ناقصة مبعدة عن معناىا كوهنا خالية من ركح صاحبها، ك يكوف العكس بالنسبة للكبلـ إذ ػلمل ادلعٌت 
 .الذم يريده صاحبو

       كقد عرّب عن ىذه الفكرة أفبلطوف منذ زمن، إذ تكوف احلقيقة عنده مرتبطة بالكبلـ الذم يصدر عن 
حوار  )إهنا : ك يرجع جذر ىذا االىتماـ إذل أفبلطوف الذم عرّب عن ىذه احلقيقة قائبل" صاحبو الرتباطو بالّركح

ك ىذا الّتأكيد ىو إحدل الّدعائم األساسية حلضور ادلتكّلم مع نفسو، فاحلقيقة، (الّركح الّصامت مع الّنفس
ُب احلوار بُت  (الّتمركز حوؿ الّصوت )حسب أفبلطوف، ما ىي إال ادلباشرة الّصرػلة للّنفس، كما يتمّثل حضور 

متحدثُت غلمعهما زماف كاحد، ك مكاف كاحد، ك ما سوؼ يرشح عن حديثهما من معٌت أك مقصد حوؿ ما 
 .2" قااله بالضبط، أك قصداه بقوذلما على كجو الدقة

إّف "       كؼلتلف األمر ُب ادلقابل مع الكتابة، إذ يكوف تثبيت اخلطاب بوساطتها ىو سبب تعّدد مدلوالهتا
الكتابة تكشف لنا عن الّتغريب ُب ادلعٌت ذاتو، إّف نقش ادلعٌت بوساطة العبلمات يهبو استقبلال ك حرية عن 

، ك ذلذا يؤّكد دريدا على ارتباط إسًتاتيجية 3" ادلؤلف األصلي ك لذلك، فإنو ؽلنحو مزيدا من إمكانات الّتفسَت
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إّف مفهـو الغراماتوجيا ما ىو ُب حقيقة األمر إال دعوة إلعادة " الّتفكيك بالكتابة، ك ذلذا يدعو إذل الغراماتوجيا
، ىذا 1" الّنظر اجلدية ُب دكر الكتابة، ال بوصفها غطاء للكبلـ ادلنطوؽ، إظلا بوصفها كيانا ذا خصوصية ك سبييز

عن  (ادلنطوقة  )الكياف ىو ما يسمح باستمرار ك تعّدد الّداللة، ك ذلك عن طريق فصل الّصورة األكذل لّلغة 
 .(ادلكتوبة  )الّصورة الثّانية 

       ىذا، ك يدعو الّتفكيك إذل كسر مركزية الكبلـ ادلنطوؽ ك االنتباه إذل اذلامش الذم يتمّثل ُب الكبلـ 
ما ىو متوارم ُب مقربة الّنص أك الّذاكرة، إنّو  (إعادة إحياء )عمل الّتفكيك على " ،إذ(الكتابة  )ادلكتوب أك 

، ك منو 2"ربرير لؤلشباح أك األطياؼ اليت أحاذلا العقل على الّصمت رغم أنّو ظلا على أرضيتها ك تغّذل من تربتها
صارت العبلقة بُت الّداؿ ك ادلدلوؿ عبلقة مستمرة غَت منتهية ال يصل فيها الّداؿ إذل مدلوؿ ػلتويو، ك ىذا ما 

بتصور دريدا الّداؿ ربملو دكاؿ متتالية " جعل من الّداللة ُب تصّور دريدا مبعدة بطبيعتها عن كل ارتباط بوضوح 
ُب سلسلة الهنائية ألهّنا تستجيب لقانوف الغياب ك احلضور، فادلدلوؿ ىو ُب احلقيقة داؿ ػليل إذل داؿ ك ىذا 
الّداؿ ػليل ىو اآلخر إذل الّداؿ ُب حركة دؤكبة يستحيل دبوجبها القبض على ادلدلوؿ أك العثور على األصل، 

فالبحث ُب القاموس عن داللة الكلمة ػليل ُب الواقع إذل داؿ آخر لو نفس كظائف اإلحالة ك الّدليل، فبل نصل 
 .3" أبدا إذل مدلوؿ يشفي الغليل

       كىذا ما ػلدث بُت الّداؿ ك مدلولو فجوة يصعب ردمها ألهّنا تّتسع كّلما حاكؿ القارئ مقاربة أطرافها، 
كىو ما يستدعي احلديث عن الّتماسف، إذ ال ػلدث الّتطابق بُت الّداؿ ك ادلدلوؿ ُب ظّل كجود مسافة أك ىوة 

ىي من الّضركرة حبيث ربوؿ دكف التقاء أطراؼ الّداللة، ك احلديث عن ىذا ادلصطلح ىو قوؿ بانعداـ منطق 
" الّتطابق كما أّكد عليو ادلنطق الّصورم من جهة، ك البحث عن داللة مقاربة ذلذا الّداؿ الذم ؽلثّلو احلضور

فالّتماىي بُت الّذات ك ذاهتا مستحيل ك فهم الّذات  يتوّسطو تفكيك عادل الّرموز ك الفضاء الثّقاُب، فتلتمس ذاهتا 
 .4" أك تعي عادلها هبذا االندفاع ضلو عادل األشياء ك العبلمات ك الّرموز

                                                             
. 136مدخل إذل ادلناىج النقدية احلديثة ، ص - معرفة اآلخر: عبد اهلل إبراىيم ك سعيد الغاظلي ك عواد علي -  1
 ، 1: ط– اجلزائر – منشورات االختبلؼ – صفائح نقدية ُب الفلسفة الغربية – اإلزاحة ك االحتماؿ : زلمد شوقي الزين -  2

.  200، ص 2008
. 217ادلرجع نفسو، ص - 3
– الدار البيضاء ادلغرب – ادلركز الثقاُب العريب - فصوؿ ُب الفكر العريب ادلعاصر- تأكيبلت ك تفكيكات: زلمد شوقي الزين-  4
 .67، ص 2002، 1: ط
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      فتعّدد الّداللة ليس نابعا من مدل مطابقتها بُت الّداؿ ك ادلدلوؿ ك لكن بقدر ادلغايرة بينهما، ك ىو ما 
فليست العبلقة انعكاس مباشر للّذات ُب مرآة " ينعكس من خبلؿ عادل ال ينضب من اإلحاالت ك االحتماالت

ذاهتا أك الّتماىي ادلطلق مع مثلها ك عادلها الذاتوم ادلغلق، ك إظلا رؤية تتوّسطها األشياء ك العبلمات أك اآلثار 
كالّرغبات أك الّرموز ك الّتخّيبلت، ك كأّف الّرغبة ُب معرفة الّذات تتحّقق هبذه الغرابة اليت سبثّلها الغَتية سواء كانت 

، ك تلك ىي ادلنطقة اليت ذباىلتها الّدراسات القبلية 1"عادلا زلسوسا بأشيائو ك كقائعو أك ذكاتا فردية أك رلتمعية
 .العتمادىا مبدأ ادلطابقة

       كلعّل األمر الذم استحضرىا بعد الغياب، ىو قضية االختبلؼ من جهة ك عدـ الثّقة باحلضور كونو صورة 
ادلكتوب " ناقصة تشَت إذل مدلوؿ يبقى بدكره قاصرا على احتواء الّداؿ، ىذا الكائن الذم ثّبت بوساطة الكتابة

ػلّرر ادلكبوت ك يشّتت الّداؿ إذل دكاؿ ملتحمة مع مدلوالهتا، لكن ُب تطابق متصدّع ك حضور مؤّجل، كما أّف 
ادلكتوب يعّمق ك غلّذر ازدكاجية الغياب ُب الّذات الطّارئ ادلنسّي الذم أفلت من قبضة الكتابة ك األمر ادلكتوب 
أك ادلقّيد الذم ينبغي نسيانو ك عدـ االحتفاظ بو كمعٌت متطابق ػليل على الّتبلشي ك ادلوت كحضور شلتلئ مغلق 

، فالكتابة بقدر تثبيتها للّداؿ ىي تعّدد أبعاده ك احتماالتو ك توّسع مداركو، ك ىو األمر الذم ػلّرر 2" ك مغلق
الّداؿ من ارتباطو الّضركرم ك ؽلنحو حظا أكفر ُب توليد الّداللة ك زبصيبها بطريقة يتأّجل فيها العثور على ادلعٌت، 

 .ألّف األمر أصبح متعّلقا باالختبلفات اليت ربيل إليها الفجوات ك الثّغرات

       

       

        

      

      

 

                                                             
. 67ص -. فصوؿ ُب الفكر العريب ادلعاصر- تأكيبلت ك تفكيكات: زلمد شوقي الزين-  1
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 :تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد*- 

  تتجاوز العصور بعضها اآلخر، فمن القدَل إىل احلديث إىل احلداثة فما بعد احلداثة، تعلن األفكار عن       
 إىل الّتفكَت العلمي و ادلوضوعي، و أخَتًا عدـ الثّقة ُب ادلاورائيعدـ اكتماذلا و ارتدادىا على ذاهتا، فمن الّتفسَت 

ادلوضوعية و احلكم على العلـو بالّنسبية و على الفكر بالّشك و عدـ اليقُت ، كل ىذا قضى على األنظمة اليت 
 و كل ىذا بسبب تلك الثّغرات اليت كانت تسَت وفقها األفكار و وضعت اإلنساف ُب طريق احلَتة و الّشك،

حالت دوف الوصوؿ إىل اليقُت ادلطلق كما تصّورتو الفلسفات ادلثالية ُب بداية عصر الّنهضة، و صارت ادلبادئ 
والقوانُت عاجزة عن احتواء احلقيقة و ىو ما زاد من احلاجة إىل ضرورة الّتخلي عن فكرة ادلركزية و الّتمركز حوؿ 

 فكانت العودلة صورة لعامل أصبح يؤمن ادلقوالت و كذا تقديسها، و دبا ُب ذلك ادلقوالت ادلتعّلقة باذلوية و الثّقافة،
، على إثر ىذا الفتح يصبح العامل يوما بعد يـو قرية صغَتة زلدودة بضرورة الّتوحيد و الّتخلي عن أسباب الّتعصب

األطراؼ، ال فرؽ فيها بُت البشر من حيث االنتماء أو االنتساب، كما فقد ادلكاف سلطتو على الّزماف، وأعلن 
.                                                                                           الّزماف عن عدـ استجابتو لقانوف القياس 

الّسلطة و الّسيطرة اليت تتشابو من خبلذلا مع  ت ُب أحد صورىا إرادة      فالعودلة بوصفها زلوا للحدود، عكس
الذي سعى إىل الّتخلص من كل سلالف لو ُب الرّأي و ادلبدأ و إف  العصور ادلاضية و خاصة صورة اإلنساف البدائي

يكوف الوجو اآلخر ذلذا الّتوحيد ىو الّتحرير الذي طاؿ تفكَت اإلنساف فمنع انتسابو و  اختلفت طرؽ ىذا الّتوحد،
 الوسائل إىل ظلوذج بعينو مهما تكّونت ُب ذىنو قناعات حوؿ ىذا االنتماء، فالّتفكَت بضرورة توحيد البشرية أوجد

 دبا ىي إمكانات استطاعت الّتغلب على احلدود الّزمانية و ادلكانية من خبلؿ استحداث احلديثة، الّتقنية العلمية و
شبكات االّتصاؿ اجلديدة، كعامل ساعد على خرؽ احلدود بُت األمم، فيبقى الّشرط احلائل دوف اجتماعهم ىو 
العرؽ أو احلدود العرقية، فًتاث كل أمة ؼلتلف عن األخرى، كما أّف تارؼلهم يصنع وجودىم، واعتقاداهتم ربدِّد 

، فتعكس مقوالت اذلوية صورة عن الّتمركز الذي سعت التيارات البعدية إىل ذباوزه كونو عاجز طريقتهم ُب الّتفكَت
 .و قاصر عن استيعاهبا
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        فتسعى العودلة ُب صورهتا الظّاىرة إىل توحيد البشرية ربت راية مبادئ موّحدة، ىذه ادلبادئ من شأهنا 
القضاء على خصوصية الّشعوب اليت كانت تصنع يوما ما انغبلقها على ذاهتا، و لعل ىذه البدائل اليت تصنعها 

العودلة تشَت ُب أحد جوانبها إىل نفي اخلصوصية الثّقافية للّشعوب و تصّور رؤى جديدة تسعى من خبلذلا إىل مل 
ظهرت العودلة و كأهّنا تسقط على تاريخ اجملتمعات اإلنسانية شروطا جديدة لتغيَت مساره " مشل الّشعوب 

الّتقليدي، حبيث يتمركز حوؿ صبلة من القيم و الّرؤى احملّددة، إهنا ترفع شعار توحيد القيم و الّتصورات و الّرؤى 
والغايات و األىداؼ بديبل عن الّتمزؽ و الّتشتت و الفرقة و تقاطع األنساؽ الثّقافية، و لكن العودلة ُب دعواىا 
، و تتخطى حقيقتو باعتباره تشكيبل متنوعا من القوى و اإلرادات و االنتماءات  ىذه إظلا زبتزؿ العامل إىل مفهـو

و تكوف الصورة اليت رباوؿ العودلة مقاربتها ىي زلو احلدود بُت الثّقافات و إغلاد بدائل 1" والثّقافات و الّتطلعات
تسعى من خبلذلا إىل إخراج الّشعوب من تعصبها و التفافها حوؿ مبادئها اخلاصة، و القضاء على تعّصب األمم 

 . ىو سبب الًتّكيز على الثّقافة

      و القوؿ بعادلية القيم و ادلبادئ ىو ميل ضلو أمركة الثّقافات و اضليازىا إىل الثّقافة الغربية، و ىذا يعود إىل 
إّف العودلة تتجاوز ىذه " فرض اذليمنة و فرض ادلبادئ اليت تنتمي إىل األمة األقوى و األقدر على فرض الّسيطرة 

اخلصوصيات و تسعى إىل قيم تّدعي أهّنا عادلية، و القوؿ بعادلية القيم اليت تبشر هبا العودلة فيو كثَت من رلانبة 
احلقيقة، ألّف القيم اليت تريد العودلة تعميمها إهّنا ىي القيم الغربية اليت تبلورت ضمن احملضن الغريب خبلؿ القروف 

، فأمركة الثقافة العادلية أو تبعية البشرية إىل 2" األخَتة، إهّنا ذات القيم اليت نشرهتا ادلركزية الغربية و طبعتها بطابعها
الثقافة الغربية ىو ىدؼ العودلة و الّسبيل الذي تسعى إىل بلوغو ربت شعار العادلية أو احلّد من الفرقة اليت ربّددت 

من خبلذلا الثّقافة اخلاصة للّشعوب، و لعّل الرّبط بُت العادلية و العودلة يعد صورة من صور الّتمويو الذي تسعى 
من خبللو العودلة إىل ارتداء لبوس القيم ادلثالية اليت تصّورىا دبعزؿ عن القوى اليت تتحّكم فيها و رباوؿ فرض 

 .سيطرهتا ربت غطائها

  فتفّكك اذلوية بوصفها ذاكرة كل إنساف تصنع خصوصيتو، لكي يتمّيز هبا عن غَته، و ىذا ىو الوجو اآلخر     
للقوؿ بإمكانية انفصاؿ اإلنساف عن ثقافتو، اليت تتجلى من خبلؿ صبلة األفكار اليت تساىم ُب صنع الوجود 

والكياف  البشري، حيث ؽلتزج فيها اليقُت بالوىم و الواقع باخلياؿ، إذ الّروح بدورىا تسعى لبلرتباط بعامل غييب 

                                                             
  .28، ص  (صورة اآلخر ُب ادلخياؿ اإلسبلمي خبلؿ القروف الوسطى )ادلركزية اإلسبلمية : عبد اهلل إبراىيم - 1
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احلس الديٍت القدَل قدـ الوجود اإلنساٍل، كما بينت ذلك صيغ "ػلّقق توازهنا و ػلفظها من الفراغ و الّضياع، فػ 
وأشكاؿ الطقوس الدينية عند سلتلف الشعوب، اليت كشف عنها علماء اآلثار و التاريخ من أنو ال توجد صباعة 

.                                            1"بشرية مهما تكن بدائية ليس لديها أفكار عن موجودات تعلو على الطبيعة، يعتمد ُب وجوده عليها 

        وليس ضعف اإلنساف ُب الواقع سوى تفسَت لتلك احلاجة اليت ال تلبث حىت يشعر هبا، فتمنعو من العيش 
إف يقُت اإلنساف بوجود اإللو " وحيدا، إال مشاركة و تعّلقا خبالقو، فذات اإلنساف صورة أو انعكاس ذلذه القدرة 

ىو يقينو بوجود ذاتو، و ليس يقينو بوجود ذات اإللو، كما أف يقُت اإلنساف بصفات اإللو ىو يقينو بصفاتو وليس 
" يقينو بصفات اإللو، و حقيقة الصفات اإلنسانية ىي الضماف الوحيد لوجود مثل ىذه الذات والصفات ادلتعالية 

، إذ أنّو احلّيز الوحيد الذي غلري اعتماده ُب تفسَت  ، وال زبلو أمة من فكر اعتقادي مهما بلغت درجة ربضرىا2
 .الّظواىر منذ الوجود األّوؿ

       و قد تناوؿ البحث ُب بداية حديثو عن تطّور الفكر البشري عن مرحلة كانت فيها كل الّشعوب تتمركز 
حوؿ العامل الغييب عن طريق اعتمادىا للمبادئ الّدينية، و ال تستثٌت ىنا أمة عن األخرى، إذ كل احلضارات على 

 فالوىم  و ىذا عكس تفكَتا ميتافيزيقيا ماورائيا،،اختبلفها دخلت مرحلة امسها القروف الوسطى، أو مرحلة الّتدين
يسبق العقل و يتقّدـ عليو وحاضرىا ىو تطّور دلاضيها ، كما أّف العقل قاصر عن تفسَت ما خفي منها، فيمنح 

الوىم حظا أوفر ُب توجيو فكر اإلنساف، إذ ماضي كل إنساف ىو ما يصنع ثقافتو اليت تضم كل خصوصياتو و ما 
فيتناقض األصل ُب ؽلّيزه عن البقية، والعودلة ترسم للبشرية حضارة تتخلى فيها األمم عن كل ثقافة أو اعتقاد، 

فطبيعة اخلصوصية تقتضي انغبلقاً ، و ىنا تكمن ادلفارقة تكوين البشرية و اذلدؼ الذي سعت إىل الوصوؿ إليو، 
و تقوقعاً حوؿ الّذات، و ىذا ما يؤدي إىل احملافظة و من شبة الّتخلف ُب رأي العودلة، أما احلضارة و الّتطّور 

إف احلضارة بعكس الثقافة ظاىرة عادلية " فتتجلى من خبلؿ االنفتاح و زلاولة توحيد العامل ربت راية الّتقنية 
بالضرورة شرطها األساسي ، ذباوز الثقافات وامتزاجها و انفتاحها بعضها على بعض اآلخر ، و غالبا ما ػلصل 

 .3" ىذا االنفتاح بالقوة و العنف 

                                                             
1

اجلزائر – ، منشورات االختبلؼ  (قلب تراتب القيم و التأويل اجلمايل للحياة  )نيتشو و مهمة الفلسفة : عبد الرزاؽ بلعقروز - 
  .                                                                                               95 ، ص 2010 ، 1: ط – 

  .                                                                                                      99، ص    (قلب تراتب القيم و التأويل اجلمايل للحياة  )نيتشو و مهمة الفلسفة : عبد الرزاؽ بلعقروز -  2
  .     123ص  .1990- اجلزائر – موفم للنشر  (زلنة الثقافة العربية بُت السلفية و التبعية  )اغتياؿ العقل : برىاف غليوف - 3
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 (ُب صورهتا العلمية و العقلية   ) وألّف الثّبات بوصفو انتماء ىو ما عملت العودلة على نفيو كانت احلداثة         
أيضا ثباتا وصورة من صور القدَل والّتقليد، و لكن ليس مطلقاً إذ لكل تصّور أو اعتقاد وجهو اآلخر الذي ال 
ينفك ػليل عليو و يقتضيو، فالّتخلص من الّثوابت و ادلبادئ ىو زبّلص من قوقعة و وقوع ُب أخرى ربكمها 
القوانُت اجلديدة وادلتجّددة، فبل شيء يربأ من احلدود  و إف اّتسع، حىت ادلفاىيم ادلؤجلة ػليل تأجيلها على 

حصرىا، و كذلك القضاء بالّتحديد ال يناقض الّشموؿ و االّتساع، و وحدىا الّنظرة الّسطحية و البسيطة ىي 
، فادلبادئ اليت فرضتها العودلة تبدو ُب ظاىرىا منصفة ُب اليت ترسم حدود األشياء و تعلن عن استيعاهبا واحتوائها

 .حق البشرية، لكنها زبفي سبركزا من نوع آخر قوامو االنتساب إىل الثقافة األقوى من السلطة

      ذلك أف ادلقوؿ بوصفو كبلما ال يربأ من تأويل و تفكيك يطاؿ بناه ادلركزية و األساسية فتكشف األفكار 
عن إمكاناهتا بعد قراءهتا و زلاولة الّتأكيد على زلدوديتها خاصة و ضلن نشهد عصًرا تتداخل فيو ادلفاىيم ويتخّلل 

الّتضاد إمكانات أخرى اختبلفية تقارب بُت ادلتناقضات و ذبمع األطراؼ ادلتعارضة، ولعل االنطبلؽ من ىذه 
ادلفاىيم اجلديدة ينفي القضاء بزواؿ فًتة تارؼلية على حساب األخرى، ألّف األصل ُب كل فًتة ىو اّتساع رؤاىا 

بقدر ضيق عباراهتا و مقوالهتا، فليست ادلثالية صورة لتحديد العبارة و لكّنها ربيل على اّتساعها و صعوبة 
اإلحاطة هبا، و ىذا ىو معٌت ادلعٌت، فادلقوؿ يشَت ُب معناه إىل إمكانية مقابلتو بكل اكتماؿ و بلوغ، لكن اخلفي 

.              و ادلسكوت عنو ُب ىذا الكبلـ ىو انفتاحو و اّتساعو و صعوبة الوصوؿ من خبللو إىل مثاؿ 

   فاحلقيقة ليست تطابقا و لكنها حبث ُب األبعاد اجملازية اليت زبفيها ادلصطلحات و اليت تقضي ُب كثَت من     
حاالهتا باالختبلؼ و االنزياح عن ادلعاٍل اليت نصطلح عليها بفعل الّتعامل معها و ضلن ندرؾ عدـ جدواىا 

وذباوزىا، إذ الّتفكَت الذي ال يؤمن باالنتماء عليو أف ال ينفي و ال يستبعد، و ذلك ألّف ىذا ال غلدي مع الّلغة 
 أهّنا ىي اليت تتكلم عرب اإلنساف و ليس العكس، إذ  Martin Heidegger ىايدغر  مارتناليت قاؿ عنها

الثّقافة دبا تطرحو من قضايا  ال تضع احلدود كما يتوعّلها البعض و لكنها تّتسع و تنفتح من خبلؿ غموضها 
وفراغاهتا، فليست الثّقافة بالبساطة و احملدودية اليت نتوقع، و إف كانت العودلة دبا تطرحو من مستجدات و طرؽ 

 و ىذا ما يقصد ، سلتلف من حيث معطياتوجديدة ُب الّتفكَت تدعي من خبلذلا اخلروج بالبشرية إىل عامل جديد
الّتاريخ ) باالنفصاؿ إذ ىو إغلاد صور جديدة، و إذا كاف ىذا ىو اذلدؼ فكيف ؽلكن مقاربة ادلقولة اليت تقوؿ أفّ 

                                            (. إىل اليـو يطرح اإلشكاالت نفسها

.                                                          فهل استطعنا استيعاب الثّقافة حىت نعلن عن ذباوزىا ؟ - 
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 إّف ادلقوالت ليست ىي مركز البحث و االىتماـ، و لكن  طريقة الّتعامل  مع الّتفكَت و كيفية استيعاب       
ىذه ادلقوالت، فاإلعبلف عن ذباوز الفكر الدِّيٍت ػليل ُب معانيو على استيفاء مراحلو، و لكن وجهو ادلغّيب ىو 

الّتهرب من مناقشة ادلواطن الّروحية ُب اإلنساف لغموضها و استبداذلا بطرؽ أخرى ؽلكن إدراكها و من شبة 
مناقشتها، وليس ىذا وقوفا مع الثّقافة بكل ما فيها من مقوالت و لكنو موقف ؼلتلف مع اآلراء اليت رباوؿ ذباوز 

مقوالهتا، ألهّنا وجود وكياف ال ظلتلكو حىت نعلن عن أفولو و استبدالو، و تضّلل أحيانا من خبلؿ القوؿ بضرورة 
االنفتاح هبذه الثّقافة من أجل ادلزج بُت ادلشاريع و ذباىل اإلشكالية اجلوىرية، اليت ىي زلاولة استيعاب و إدراؾ 

.                                     األبعاد البّلمتناىية اليت تدركها ادلشاريع فتؤجل احلكم عليها 

 اّتساع أبعادىا، فالثّقافة ليست الّتصنيف الذي إىل       ولعل االصطبلح على تسميتها ال ػلّددىا بقدر ما ػليل 
يربطها بالّتاريخ و الّلغة و الّدين و العادات و الّتقاليد، ولكّنها امتداد ُب كل عنصر من عناصرىا بطريقة تتمّدد 
فبل تبلغ أقصاىا، وكذلك القوؿ بالثّقافة أو العودلة ال يعٍت ُب أي حاؿ من األحواؿ االنتقاؿ إىل أحد األطراؼ 

بعد استيفاء إمكانات األّوؿ أو العكس، فكل مقولة أو مصطلح يغتٍت فيستغٍت عن اآلخر، وؼلتلف فينتج الّتميز 
والّتفرد، ذلك أّف الثّقافة ليست بالّضرورة ذلك ادلفهـو ادلرتبط بالّرجعية والّتخلف و ىو ما يقضي بتجاوزىا 

.                                                                                                     بوصفها كذلك

.                                              فما ىي أّىم احلدود اليت رمست للعودلة ؟  -

ركائز العودلة رلموعة من األساطَت و األوىاـ أقرب إىل الدعاية منها إىل احلقائق، "         يرى حسن حنفي أّف 
وإىل اإلعبلـ منها إىل البحث العلمي الرصُت، إذ تقـو ىذه الركائز على أف العامل قرية واحدة بسبب ثورة 

االتصاالت وأف ادلصاحل أصبحت متشابكة و أف التقدـ العلمي ىو احلد الفاصل بُت اجملتمعات و مستواىا من 
التقدـ و القدرة على ادلنافسة و أف ادلثل الليربالية مثاؿ احلرية و الدؽلقراطية، و حقوؽ اإلنساف و حقوؽ ادلرأة، 

 .                                  1" واجملتمع ادلدٍل مثل مشًتكة بُت صبيع الثقافات ال عمـو فيها و ال خصوص 

فالعودلة انطبلقاً من ىذا الرّأي ىي وىم أو عامل شلّوه، و ليست حقيقة، كوهنا ال تنطلق من نتائج علمية         
ثابتة،  وكل ما يهّمها ىو الًّتويج و اإلعبلـ الذي يهدؼ إىل رسم صور خيالية و واعلة عن واقع افًتاضي وخيايل، 

                                                             
1

 ، 1: ، ط - بَتوت لبناف – دار الفكر ادلعاصر  (حوارات لقرف جديد  )ما العودلة : حسن حنفي ،  صادؽ جبلؿ العظم - 
  .                                                                                                   23 ، 22 ، ص ص 1999
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و أّف مستوى األمة إظّلا ػلّدد مدى تطّورىا و تقّدمها، و ليست األصالة معياًرا بو ضلدِّد قيمتها، و لعلو أيضا 
استبعاد دلاديتها وحسيتها اليت انطلقت منها و كذلك باقي جوانبها، فيكوف ىذا الرّأي بعيداً عن ضبط حدود ىذا 

، فيضمن كبلمو احلكم عليها من خبلؿ تغييب حقيقتها و استغبلؿ عادلها االفًتاضي و الفائق لينسب  ادلفهـو
، إليها أسباب الّضعف و الّنقص، و من شبة رفضها و ىو ما يشَت إىل إرادة االنتماء والّتمركز حوؿ الثّقافة احمللية
وُب رلملها يرى حسن حنفي ُب العودلة ربقيقا لعامل افًتاضي ينقاد إليو البّلشعور قبل الّشعور، فهي أقرب إىل 

                                                                                                              . الوىم منو إىل احلقيقة

أّف العودلة ىي حقبة الّتحوؿ الرأمسايل العميق لئلنسانية صبعاء ُب ظل ىيمنة دوؿ "      ويرى صادؽ جبلؿ العظم 
 ، فالعودلة أحد بنات الّنظاـ 1"ادلركز وبقيادهتا و ربت سيطرهتا و ُب ظل سيادهتا نظاـ عادلي للّتبادؿ غَت ادلتكافئ 

الرأمسايل، وأهّنا كنظاـ وليد الّدوؿ العظمى، و كذلك ينطلق ىذا الرّأي من مصادر ىذا ادلشروع قصد الّتأكيد على 
فرضو للّسيطرة والّسلطة ذباه الّدوؿ األخرى أو الثّقافات األخرى، و لعّلو رأي ؼلفي بداخلو القوؿ باالستبداد 

والظلم الذي سبارسو ىذه ادلشاريع،  وىذا رأي يتطرؼ ليلقي األحكاـ على ىذا ادلشروع، فيعمل على نفيها من 
                                                          .خبلؿ تركيزه على أحد أقطاهبا أو أطرافها

إهنا ترفع شعار توحيد القيم و التصورات " وبطريقة سلتلفة يعرب عبد اهلل إبراىيم عن العودلة من خبلؿ قولو         
والرؤى واألىداؼ بديبل عن التمزؽ و التشتت و الفرقة و تقاطع األنساؽ الثقافية، و لكن العودلة ُب دعواىا ىذه 
، و تتخطى حقيقتو باعتباره تشكيبل متنوعا من القوى و اإلرادات و االنتماء الثقافية  إظلا زبتزؿ العامل إىل مفهـو

 . 2"  والتطلعات 

إىل القضاء على االختبلؼ و التباين، و توحيد العامل بعد أف تتجاوز كل * 3 و بعبارة أخرى هتدؼ العودلة       
خصوصيات األمم، وؼلفي ىذا القوؿ بداخلو إرادة الّتوحيد اليت تقضي على اخلصوصية بوصفها دليل تنوّع وإمارة 

                                                             
  .                                                                                                    136  ، ص  ادلرجع نفسو-1
– ، ادلركز الثقاُب العريب  (صورة اآلخر ُب ادلخياؿ اإلسبلمي خبلؿ القروف الوسطى  )ادلركزية اإلسبلمية : عبد اهلل إبراىيم - - 2

  .                                                                                        28 ، ص 2001 ، 1: ط – ادلغرب 
شاع مفهـو العودلة ُب حقل االقتصاد للداللة على تعميم نظاـ السوؽ ادلفتوح ، أو االقتصاد الرأمسايل احلر ، ُب : " العودلة *- - 3

سلتلف أرجاء العامل ، دبعٌت أف ذلك النظاـ االقتصادي الغريب أخذ ُب ربويل العامل إىل سوؽ كبَتة مفتوحة ، فتعودلت األنظمة 
 193دليل الناقد األديب ، ص : نقبل عن "  األخرى ، أو أصبحت مشاهبة لؤلسواؽ الغربية 
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على احلرية والّتحرر و احلق ُب االنتساب و االنتماء إىل الثّقافة اليت يريد، و ىي أيضا نظرة تنطلق من زلاولة 
.                               إقصاء مثالب  العودلة من أجل الّدفاع عن حق االنتماء و الّتحرر 

        وسيكوف الًتّكيز ُب ىذا البحث على مفهـو العودلة عند علي حرب و تفكيك أفكاره دبا يزعمو أو دبا 
يستحضره اخلطاب  من آراء رباوؿ أف ال تدرجو أو تزعم عدـ انتسابو وانفتاحو على عدـ االنتماء سبيبل بو 

يتحّقق ادلشروع ادلابعد حداثي، و صورة يتعّذر معها الّتجاوز و االكتماؿ، ولعل االنطبلؽ ُب ىذه ادلقاربة سيكوف 
من القوؿ باستحالة تعليق ادليتافيزيقا أو القيمة كما قاؿ بذلك الفبلسفة و ادلفكروف الغرب، إذ يبقى الوجود دبا 

نيتشو فريديريك يطرحو عاجزاً عن االنفصاؿ عن قيمة ما و إف فقدت األشياء قيمتها على رأي 
ehcszteiNFriedrich  فهي بامتبلكها حلّيز معُّت ُب الكوف تكتسب قيمة ما، و إف وجدت وسط الّزواؿ 

و تأجيبل لو فهو سيحيل ُب كل مرة إىل غياب  والعرضية، وإف كاف العمل ُب رلملو سيكوف تشتيتا للمعٌت
ومسكوت اخلطاب عند علي حرب، كمرحلة جوىرية ربيل على صعوبة الوصوؿ إىل ادلعٌت ادلرغوب فيو، وكذلك 

ّداؿ و شلارساتو اليت هتدؼ إىل الّتغييب ال الّتوضيح، و من شبة والدة جديدة لنص علي حرب اؿإحالة على تضليل 
. دبعاٍل زبتلف عن دوالو 

على اهنيار مبدأ القيمة بادلفهـو الّتقليدي، و الّدخوؿ ُب عصر زبتلف   غلمع القوؿ ُب الّدراسات ادلابعد حداثية 
فيو ادلفاىيم و ادلقوالت عن سابق عهدىا، و ىو ما أعلن عن دخوؿ مرحلة جديدة اصطلح على تسميتها 

و لعّل القوؿ هبذا ادلصطلح مل يصل العامل العريب إال بعد أف استوَب  ،حبديث الّنهايات أو خطاب الّنهايات
إمكاناتو ُب العامل الغريب و وصوؿ منجزات عصر الّنهضة إىل مأزؽ االستمرار، دبا ىو مراجعة هتدؼ إىل القوؿ 

أّوؿ من افتتح عصرا جديدا تنعدـ باستحالة ضبط حدود ادلفاىيم إال وفق مبدأ الّنسبية و البلّيقُت، و يكوف نيتشو 
فيو ادلعايَت و يكوف العلم فيها قاصرا عن استيعاب احلقيقة، دبا ىي ادلفهـو العائم دائما و العّصي على الّتحديد 

 .                      لعدـ إغلاد صورة تستطيع استيعاب إمكاناتو 

         على إثر ىذا سبنح الّنهاية أبعادا عديدة تتجاوز كوهنا صورة عن زواؿ ىذه القيم و انعدامها أو دخوذلا 
حيز الّنسياف إىل مقاربة تضل فيها ادلفاىيم مبعدة عن كل استقرار، و ىو ما جعل من الّنهاية ضربا حلدود ادلعٌت 
واّتساعا تتغلب فيو ادلقوالت عن قصور اكتماذلا و إمكانية يضل فيها ادلدلوؿ مؤجبل ما تأجل العثور على قالب 

ػليط بإمكانات الوجود، و القوؿ هبذا ادلعٌت حوؿ النهاية ليس جديدا بل ؽلتد ُب ادلصطلح منذ األزؿ و قد تناولتو 
الكتب الفلسفية القدؽلة هبذا ادلفهـو منذ ابن عريب إىل غاية العصر احلديث، حيث ًب احلكم على ادلصطلحات 
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بانغبلقها و استيفائها بغية الّتأكيد على مصداقية العلـو اليت وصل إليها العصر احلديث و القوؿ بادلنطق طريقة ال 
تتعدد على إثره األسباب و ال تقود نفس األسباب إىل نتائج متعّددة ، و لعلو الّسبب الذي أّدى إىل نقض ادلنطق 

و الّتأكيد على قصره و عجزه ُب الوصوؿ إىل احلقيقة و كذلك حصر إمكانات الفلسفة و إلغاء أىم  الّصوري 
.                                                                                                                ميزة فيها،كوهنا فن الّسؤاؿ 

        والّتجاوز الذي وصلت إليو الّدراسات ادلابعد حداثية أّكدت على االنفصاؿ عن مرحلة تارؼلية وصلت 
أوجها و مأزقها و عقمها و افتتاح عصر جديد تتعّدد فيو إمكانات الوجود و يكوف فيها احلد استئنافا متواصبل 

ومستمرا يهدـ فيو الّنظاـ بادلفهـو الّتقليدي، و لعّل الّتفكَت وفق ىذا ادلبدأ ال يستثٍت أي رلاؿ، فإىل جانب العلم 
تكوف ثقافة الّشعوب أيضا زلل نقاش وصداـ العديد من اإلمكانات اليت كانت ثوابت ال ينبغي أف و الفلسفة 

يطاذلا السؤاؿ ربت أي ظرؼ، و ىو ما ىّدد اخلصوصية الفردية و استدعى إعادة تشكيل ثوابت اذلوية و ما 
يتناسب و الوضع الراىن، وتلك ىي ادلفارقة اليت وقعت فيها شعوب العامل ُب زلاولة إغلاد مناطق بينية يقف على 
حدودىا اإلنساف دوف االنفصاؿ عن األصل ُب وجودىم وسبييزىم و العيش ُب واقع أصبح يفرض ظروفا متشاهبة 

 .                ومستقببل يكوف االختبلؼ عنو أو الوقوؼ ضده ىو هتميش و عدـ و نسياف 

           فما ىي ادلفاىيم اليت قابلت مصطلح الّنهاية ؟ و ما ىي األبعاد اليت ضبلها ادلفهـو ُب كل من الثّقافة 
ُب  العربية و الغربية ؟ و دلاذا اعتربت النهاية هتديدا للثقافة اخلاصة للشعوب ؟ و أخَتا أين تكمن ثغرات الّتجاوز

مشروع علي حرب حوؿ الّنهاية و الثّقافة ؟ و ىل حقا ؽلكن ادلقاربة بُت ادلفاىيم ادلتعارضة قصد الوصوؿ إىل قيم 
اختبلفية ؟   
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  la Fin et le Concept de la Culture: الّنهاية ومفهوم الثّقافة - ووًال أ

 Catégorie de la Fin : مقولة الّنهاية  - 1

 ادلشروع الذي افتتحو زعماء إىل إّف القوؿ حبديث الّنهايات أو خطاب الّنهايات دبا ىو صورة رلازية ربيل        
ما بعد احلداثة، كفًتة تارؼلية أعلنت عن اكتماؿ ادلشاريع و وصوذلا مرحلة تستدعي احلسم ُب مستقبلها وربديد 

، صاحب الكتاب الذي  Francis Fukuyamaمصَتىا، فينتسب ادلشروع دبفاىيمو إىل فرانسيس فوكوياما
استطاع أف يعدِّؿ طرؽ الّتفكَت و كذا سبل الّنظر إىل ادلستقبل الذي ينفتح بقدر ما يكتمل، وعلى اختبلؼ 

ؽلّيزىا ما تصبح ىذه ادلشاريع القبلية سبلك من اخلصوصية ، ادلفاىيم اليت قوبلت من طرؼ ادلفكرين دلفهـو الّنهاية
عن بعضها البعض، فينتفي الّتطابق الذي قد ربيل عليو ادلشاريع دبجرد استعارهتا ذلذه ادلفاىيم، كمشروع علي 

 .                                                                                          (- فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية – حديث النهايات  )حرب الذي يفتتحو بواجهة تتصدر كتابو 

ليها مفاىيم الّنهاية، زبفي القوؿ خبصوصية خطاب إ       فالّصورة اجملازية بقدر انفتاحها على ادلشاريع اليت ربيل 
علي حرب الذي تناولو ليثري و يغٍت آراءه حوؿ مفهـو العودلة، وىنا ؽلكن أف ندرؾ االختبلؼ البُّت ُب ىذه 

عند البعض تأٌب دبعٌت االكتماؿ النهائي " ادلشاريع رغم انطبلقها من نفس العبارة أو ادلصطلح، فمفهـو الّنهاية 
الذي ليس بعده شيء، فيتوقف عند ىذا احلد من االكتماؿ ويدور حولو، و ُب إطاره بدوف أف نضيف إليو أو 

يزيد عليو و منو قيل بنهاية الفلسفة و قصد هبا أف الفلسفة اكتملت ذاهتا بذاهتا و استنفدت جل إمكاناهتا 
الذاتية، و عند آخرين قد تعٍت ىذه ادلقولة الوصوؿ إىل نقطة احلسم و هناية النزاع، و بقاء األصلح، و اكتماؿ 

االختيار، و ىذا ما ذىب إليو صاحب مقولة هناية التاريخ، إذ مل يعد التاريخ ساحة لصراع األفكار بعد سقوط 
ادلاركسية، و قد تعٍت ىذه ادلقولة هناية طور و بداية طور جديد أو الضرورة البحث عن طور جديد بعد هناية 
الطور السابق، أو احلكم على ىذا الطور السابق بالنهاية واألفوؿ، و أنو بات ينتمي إىل مرحلة عدت ُب نظر 

، 1"البعض منتهية أو ُب حكم ادلنتهية، فالذين قالوا بنهاية احلداثة، اعتربوا أف احلداثة ىي مقولة القرف العشرين 
فبُت مفهـو  االكتماؿ و احلسم و ذباوز مرحلة مل يعد غلدي األخذ هبا و افتتاح عصر جديد تتعّدد معاٍل الّنهاية 

 .و زبتلف

                                                             
 .1، ص العودلة و خطاب النهايات : (باحث ُب الفكر اإلسبلمي و اإلسبلميات ادلعاصرة  )زكي مبارؾ : ينظر -- 1
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      كما يورد زلمد شوقي الزّين مفهوما آخر للّنهاية، سلتلفا سباما، عن ادلعاٍل اليت أحلقت هبا من قبل ادلفكرّين، 
لكن مفهـو الّنهاية أسيء فهمو سواء على الّصعيد الغريب أين نشأ و تطّور أو على الّصعيد " و ذلك ما ػليل إليو 

وردت عند الغرب مصدر  ، إذ يكوف مفهـو الّنهاية ُب نظره سلتلفا عن الّصورة اليت 1" العريب أين ًب تأويلو و قراءتو
، و تفسَته ىذا ينطلق من الّتعامل العدمي ذلذا ادلفهـو الذي كثَتا  ادلصطلح و كذا عند العرب ادلتلقي ذلذا ادلفهـو

ما يقًتف و مفهـو ادلوت و العدـ و ذلك قصر ُب الّتصور حلدوده عند من يؤمن بتعّدد الّدالالت اليت ؽلكن أف 
بؤس الّتلقي ُب الّسياؽ العريب ىو الّتعامل مع مفاىيم " ... ػليل إليها، فيصف الّتلقي العريب ذلذا ادلصطلح بقولو

على سبيل الّتهويل بإسنادىا إىل العدمية أو ىدـ ادلعٌت أو الّتشكيكية أو الّسقوط و االهنيار  (ادلوت و النهاية )
باالعتماد على قراءة سلبية لقراءات فوكو أو دريدا أو بارت دلفاىيم احلداثة الغربية و تفكيكهم لبنية العقل الغريب 

بإفراغ الذات ادلفكرة من كل زلتوى متعاؿ أو رمزي أو ربرري أو ريادي و هبدـ ادلركز أو العقل أو الوعي أو 
 .2" احلضور أو الكوجيتو 

، نابع من طريقة الّتفكَت اليت مل تتجاوز منطق الثّنائية ُب        فالقوؿ هبذا ادلعٌت الذي تلقاه العرب ذلذا ادلفهـو
الّتصور، إذ ربمل الّنهاية نقيض ادلعٌت الذي تشَت إليو البداية فتكوف مقابلة هتدـ كل القيم اليت ترتبط بالبداية، وُب 
ادلقابل يقًتح شوقي الزين تصورا آخر قوامو االختبلؼ عن ىذه الثنائية، و ىو ما ػلّقق اختبلفا مع الّداؿ الظّاىر 

تنحدر عن النهاية بقدر ما تتجاوزىا و ترسم األدوار ادلمكنة  (التناىي )مقولة " للّنهاية أو الّتناىي فيورد قولو
وادلثمرة للمثقف، ألف التناىي كحقيقة وجودية ال ينفك عن الكائن و ينبهو إىل ىذه احلدود الوجودية 

 . 3" واالشًتاطات الكيانية اليت سبيزه

     فتكوف الّنهاية مقابلة دلفهـو احلّد، أو احلدود اليت تقيم كياف ادلفهـو أو ادلصطلح، فتبتعد الّنهاية هبذا ادلفهـو 
عن ادلعاٍل الّضرورية اليت أحلقت هبا من قبل العرب و الغرب، و يقيم مفهوما مقاربا آخر يصل إليو عن طريق 
ذباوز الّداؿ و االختبلؼ عنو، دوف الوقوع ُب الّتعارض و ال الّتطابق و اإلقرار بضرورة الّتجاوز، ذباوز ادلدلوؿ 

                                                       .     الّضروري الذي عادة ما يلحق ادلفهـو

                                                             
 1429، 1: ، ط-اجلزائر – منشورات االختبلؼ - مقاربات ُب احلداثة و ادلثقف– إزاحات فكرية : زلمد شوقي الزين-  1
. 72 ـ، ص 2008/ىػ
. 72 ، ص ادلرجع نفسو-  2
. 111ادلرجع نفسو، ص -  3
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     ولعل حديث الّنهايات عند علي حرب يكتسب أعليتو و قيمتو، ليس من خبلؿ تطابقو و التحامو و انتمائو 
ذلذه ادلعاٍل، و لكن عن طريق اختبلفو عنها و خطّو لطريق التجاوز  معٌت يستقر عليو حديث الّنهايات عنده، 

ىذه ادلقولة،  فبل تشكل مقولة الّنهاية عند فوكوياما نصاً غائباً و ال  وزبصيصو للعودلة  رلاال تناقش من خبللو
مصدراً تستقر عنده أبعاد ىذا ادلشروع، و لكن عبلمة على االختبلؼ البُّت و اخلصوصية اليت يكتسبها اخلطاب، 

، إذ يتصّدر االختبلؼ مواطن فيختلف عن ىذه الّنصوص القبلية الغائبة كما يشَت إليو حضور ادلقولة و دواذلا
                                                      .بينية تفصل ىذه ادلشاريع بعضها عن بعض

       بينما ىي تتجّسد من خبلؿ االختبلؼ و الّتمّيز و ال يدرؾ ىذا إال بعد البحث ُب سبفصبلت اخلطاب 
وتفرعاتو اليت تبتعد عن ىذه الّنصوص كّلما أطلنا البحث و زلاولة مطابقتها، تتفلت ادلعاٍل و زبتلف اذّباىاهتا، 

فبل نص ؽلكن أف يتطابق مع اآلخر، إال عن طريق الّتكرار الذي ػليل بدوره على الّتشابو  و يكوف االختبلؼ ىو 
قاعدتو األساسية، فتتمّيز من خبلذلا اخلطابات، وكذلك تقابل الّنهاية عند علي حرب بالّتجاوز الذي يكوف نتيجة 

ادلأزؽ الذي تقع فيو األفكار و ادلبادئ، وتكوف العودلة عند علي حرب البديل عن ىذه ادلبادئ اليت تصل مرحلة 
حرجة سبتنع معها إمكانات االستمرار، فتكوف العودلة عند علي حرب فتحاً و ذباوزاً دلآزؽ الّصور الثّابتة و األقانيم 

.                                                   الفكرية 

      فيختلف ادلفهـو عنده و باقي ادلعاٍل اليت أشارت إليو ادلشاريع الغربية كصورة أصلية لورود ىذا ادلقوؿ، ولعل 
ُب كوهنا تسجل ُب ذاهتا " ... ما يذكره صاحب كتاب هناية الّتاريخ و اإلنساف األخَت ػلدِّد للّنهاية مفهوماً سلتلفاً 

كذلك ُب حسمو دلسألة الّنهاية اليت تقضي بتفّوؽ تيار على  ، 1"أو كماؿ البشرية ... و ُب زمنها هناية التاريخ 
أعترب أف النهاية حقيقة مسلم " حساب اآلخر، و الّتخلص من الثّنائية اليت تؤجل الوصوؿ إىل مرحلة فصل، يقوؿ 

هبا، و ال سبيل إىل أي نوع من أشكاؿ مراجعتها و التيقن من داللتها، و حصر ادلشكلة ُب العثور على احلدث 
  .                                                                      2" التارؼلي الذي ػلقق ىذه النهاية 

      وىنا تكمن ادلفارقة بُت ىذه ادلشاريع و انفصاذلا عن بعضها البعض، و ال ؽلكن أف تعاد إال عن طريق 
 االختبلؼ و الّتباين الذي تضمره ادلقوالت و زبفيو حىت تنتسب إىل غَتىا من ادلشاريع، إىلالّتكرار الذي ػليل 

                                                             
فؤاد : مطاع الصفدي ، فريق الًتصبة : هناية التاريخ و اإلنساف األخَت ، اإلشراؼ و ادلراجعة و التقدَل : فرانسيس فوكوياما - - 1

  .  7 ، ص 1993– بَتوت – شاىُت و صبيل قاسم و رضا الشاييب ، مركز اإلظلاء لقومي 
  .                                                                                                        8هناية التاريخ و اإلنساف األخَت ، ص : فرانسيس فوكوياما - - 2
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فتمارس الّتضليل على القارئ من خبلؿ انتسابو و التباسو، و ردبا االنزياح عن ادلعاٍل اليت تنسج العبارات من أجل 
بلوغها، فالّصورة اجملازية بوصفها وجها آخر للحقيقة  قد زبتلف إحالتها و قد تتعارض، فتولد الغموض نتيجة 

الّتعامل الّسطحي معها، و لعل ما ؽلّيزىا و يكسبها ادلعٌت الذي يرمي إليو صاحبها ىو البحث ُب خصوصيتها اليت 
.                                                  زبتلف من خبلذلا عن باقي أصدائها 

      واخلطاب ىنا عند علي حرب ؼلّصصو و ػلّدده العنواف الّصغَت الذي جاء بعد لفظ حديث الّنهايات الذي 
كاف عبلمة على االختبلؼ و الّتمايز الذي تضمره ىذه ادلقولة و زبفيو و ادلناقشة الّضيقة اليت يتم ُب ظّلها ىذا 

الّتصور دلفهـو الّنهاية، بوصفو صورة بديلة عن الّتحوالت اليت فتحت من خبلذلا العودلة عادلاً جديداً متجاوزة 
، فتكوف فتوحات العودلة و إصلازاهتا عصراً جديداً (فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية  )بذلك حقبة زمنية كاملة 

مفصواًل عن ادلراحل اليت سبقتو و مرحلة تالية للّنهاية اليت ارتبطت بوصوؿ الثّقافات البشرية أوجهاَ و فشلها ُب 
ربقيق أىدافها ادلرجوة، و تكوف الّنهاية عندىا مقولة مفصولة عن الّصورة اليت وردت فيها أّوؿ مرة و مفرغة من 

معانيها اليت قاـ على أساسها فوكوياما خطابو حوؿ هناية الّتاريخ  كإعبلف عن حالة اكتماؿ الّتاريخ و كل ادلراحل 
 Michel، ىذا، و يكوف نص ميشاؿ فوكواليت سوؼ تأٌب ُب ما بعد ىي خارج الّتاريخ، و على ىامشو

Foucault أيضا أحد النصوص اليت أشار إليها النص عند علي حرب،  فًتتبط النهاية عند ميشاؿ فوكو بنهاية 
اإلنساف و سيجري احلديث عن ىذا اخلطاب ُب حينو و ذلك دبقاربة النص كما ورد عند عند علي حرب و كذا 

 .  ميشاؿ فوكو

 Le Dépassement et la Culture: الّتجاوز و الثقافة - 2

 والقوؿ بارتباط العودلة حبديث الّنهايات عند علي حرب و تفسَتىا انطبلقا من مبدأ الّتجاوز   الذي يقطع       
 الصلة بادلاضي الذي وصل أوجو أو أقصاه أو مأزقو حبسب تعبَته، يكشف عن تناقضو مع أفكاره، إذ يتحّدث

عن الثّقافة ادلنفتحة اليت تنطلق من ادلاضي بكل ما ػلملو من خصوصية لَتتبط بباقي الثّقافات، فيسمح 
–مع العلم أّف خطاب علي حرب ينشد الّتجاوز الذي يقضي بقطع الّصلة مع كل ما مضى – باستمرارىا 

واستحضار الثّقافة ُب كل مرة يوقعو ُب مأزؽ االرتداد، و العودة كل مرة إىل الّصورة األوىل اليت يؤمن هبا اإلنساف، 
 .   إذ يكوف الّتاريخ فيها مستمرا
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 ادلسكوت عنو ُب خطاباتو اليت تقضي بتأرجحو بُت االنتماء و البلّنتماء إىل ىذا الًّتاث إىل  وىذا ما ػليل      
أو ادلاضي و الثّقافة احمللية، و ىذا ما يعكس الّتعلق بالقيم ادلضمر ُب خطابو، و الّتوتر ُب ضبط مصطلحاتو، 

فادلعٌت الذي ربملو الّنهاية ُب مشروعو ؼلتلف عن الطريقة اليت يقارب هبا مفاىيمو و يتعارض معها، فقطع الّصلة 
بادلاضي من خبلؿ ذباوزه، ال يعٍت استعادتو بأي حاؿ من األحواؿ، سواء كاف من خبلؿ انفتاحو أو مثاقفتو أو 

.                                                حىت تصويبو ، من خبلؿ إضافة مفاىيم جديدة لنصوصو األصلية 

اخلطاب يضمر بداخلو القوؿ بثنائية القدَل و احلديث فيما ىو يدعو إلىالّتخلص من الثّنائيات العقيمة إذ        
اليت ال تؤدي إال إىل الّتفكَت األحادي و الّنمطية، و فكرة الّتجاوز ىنا ال ربضر إال لًتتد على تصوراهتا من خبلؿ 
العودة و اإلشارة ُب كل مرة إىل ىذه الفًتات اليت يدعي قطع الصلة هبا و مغادرهتا إىل غَت رجعة، وتكوف مقولة 

صورة ذلذا االرتداد الذي ال تكاد تقع فيو ادلشاريع اليت تزعم االنفصاؿ عن مفهـو القيمة،  (الثّقافة ادلنفتحة )
فيمارس اخلطاب دبا ىو صورة خادعة ومزيّفة و مضّللة سلطتو على صاحبو و على ادلعاٍل اليت يرمي إىل بلوغها، 

 مدلوالهتا دوف أف يتخّللها إىلفيقع فريسة ألوىامو اليت تصّور لو إمكانية الّتحكم ُب الّدواؿ و سهولة اإلحالة 
الفراغ و الثّغرات اليت تؤّكد عدـ الّتطابق بينها و إمكانية زلاورهتا، ليس ألجل الكشف و ربديد معانيها، و لكن 

.                                                                                            من خبلؿ تشتيت معناىا وفتحو على ادلختلف و ادلغاير 

  إّف اعتبار العودلة بوصفها زلواً و ذباوًز للخصوصية الثّقافية فًتة شلتدة، سبتنع عن الّتحديد ألهّنا سبلك بداخلها     
أسباب ذبديدىا كل مرة، و حلوؿ ادلعلومة زلل اخلصوصية الفردية دبا ىي حق يشًتؾ فيو اجلميع وىو عامل 

و لذا فهو ؼلربط ادلعادالت وؼللخل سلم القيم، بقدر ما " توحيد و توّحد كما يقّرر اخلطاب عند علي حرب 
يعيد ترتيب األدوار و األولويات، ذلك أف ادلعلومة اليت ىي مبٌت العودلة، و اليت يدار هبا الواقع، من اآلف فصاعدا، 

ىي أوال ذات طابع كوٍل، و ىي ثانيا متاحة أماـ اجلميع لكي يسهموا ُب إنتاجها و استثمارىا، أو ُب نقلها 
 .                                                                 1" وتداوذلا 

       فنفي اخلصوصية الثّقافية من طرؼ العودلة يستبدؿ خبصوصية شخصية و فردية تكوف أكثر دقة، إذ الّتمركز 
ُب ادلعلومة يكوف حوؿ الفرد بوصفو صاحب القيمة اخلاصة، و ىذا ليس ربرًرا بقدر ما ىو تضييق للخصوصية 

وحصرىا ُب الّذات الواحدة، فالوجو اآلخر ذلذا الّتوحيد ىو اإلقامة داخل شرنقة الثّقافة اخلاصة، فاخلطاب يعكس 

                                                             
  .11، ص  (فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية  )حديث النهايات : علي حرب - 1
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من خبلؿ انتقالو من خصوصية إىل أخرى تشابو ىذه ادلشاريع وإمكانية سبركزىا، وىو ما غلعلو يعيد الّنظر ُب 
.                                                                                                            بكل ادلراحل اليت سبقتها  (العودلة  )مسألة الّتجاوز اليت تنفي ارتباط ادلرحلة ادلعاصرة 

      فادلشاريع، و من ىذا ادلنطلق ربمل بداخلها أسباب وصوذلا إىل مأزؽ الّنمذجة أو الّتمركز حوؿ مفاىيم 
 الّتشابو الذي تضمره ادلشاريع و زبفيو كي تتمّيز و تتفّرد و يسمح ذلا بإمكانية الّتجاوز، إىلمعّينة، و ىذا ما ػليل 

و ىكذا غلد اإلنساف ُب " و إف اختلفت الّشروط و الوسائل اليت تلتف حوذلا ىذه ادلفاىيم بوصفها عصورا ، 
نفسو اليـو بُت ثبلثة عوامل، لكل منها ىويتو و مركز استقطابو، األوؿ ىو العامل القدَل بأصولياتو الدينية وتصوراتو 
البلىوتية الغيبية أو ادلاورائية، الثاٍل ىو العامل احلديث بفلسفاتو العلمانية و رواياتو العقبلنية، أو بأدلوجاتو العادلية 

و هتوؽلاهتاإلنسانوية، الثالث ىو العامل اآلخذ ُب التشكل اآلف ، أي عامل العودلة بفضائو السرباٍل و رلالو 
                                                                     .  1" اإلعبلمي، بإنسانو العددي و مواطنو الكوكيب 

وىذا اخلطاب بدوره ؽلركز العودلة و يرسم ذلا مبادئ معّينة تتشابو من خبلذلا مع باقي ادلشاريع، و ىذا ما        
يعارض مقولة علي حرب ذاتو عن مفهـو الّتجاوز الذي يفًتض أف تقيمو العودلة مع باقي العصور ادلاضية، من 
روحية و عقلية و افتتاح عصر جديد يكتب استمراره من خبلؿ عدـ سبركزه حوؿ مبادئ بعينها، فتكوف العودلة 

 خصوصية اخلطاب و انفصالو عن أصولو، و لعل أبرز إىلترتديو إىل حُت، و ىذا ما ػليل * وجًها جديداً للعادلية
طرؼ نسوقو ُب ىذا اجملاؿ، الّتاريخ، بوصفو مقاببل للقدَل و للمراحل ادلكتملة كما أعلن عن ذلك من قبل 

، ىل مرحلة حرجة يصعب معها االستمرارإفوكوياما  و تشابو معو خطاب علي حرب، إذ تكوف النهاية وصوال 
                                                   .فتطرح البدائل من أجل إغلاد صور أخرى

 فهو ال يتصل باالستمرار الذي يقضي بقطعو أو القضاء ، فالّتاريخ عند فوكو ؼلتلف سباما عن ىذه ادلعاٍل      
ىذا التاريخ ادلغاير الذي ابتدعتو الفوكوية إظلا ىو تاريخ " بتوقفو عند حّد معُّت، أو باستمراره ضلو البّلهناية  فػ 

احلاضر و ليس معٌت ذلك أف فوكو ينكر التاريخ و يتنكر لو، و إظلا ىو يستنكر تلك الرؤية للتاريخ القائمة على 
ليس اختفاء التاريخ بل انقراض ذلك الشكل من : التواصلية و على سيادة الوعي و الذات، و ُب ذلك يقوؿ 

، فينتفي الّتجاوز إذا انطلقنا من الّدالالت 2" التاريخ الذي كاف ػليل ضمنا و برمتو إىل النشاط الًتكييب للذات 
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ادلابعد حداثية للّتاريخ، و اليت تقضي بانتساب الّتاريخ إىل احلاضر وعدـ امتداده ُب ادلراحل الّسابقة، فالقوؿ مع 
علي بالّتجاوز ػليل على وجود الّتاريخ بامتداده و لكن علينا أف نقطع الصلة بو قصد الّتخلص من سيطرتو 

.                                                                                    وتسّلطو 

    لكن األمر ؼلتلف عند فوكو إذ يربط الّتاريخ بالّلحظة الرّاىنة أو احلاضر فبل رلاؿ للقوؿ عنده بوجود مرحلة 
سابقة، إذ طبيعتو زبتلف عن االستمرار و االمتداد و لكن تبدأ الّلحظة و سبتد ُب ادلستقبل القريب، و ىذه 

 فوكو ، و ىذه احلدود ىي اليت تفصل ادلشاريع و تعلن عن خصائص ىذه ادلقوالت  ميشاؿمفاىيم الّتاريخ عند
من خبلؿ أوجو اختبلفها فبل رلاؿ للّتطابق بينها، ذلك أّف العودلة بقدر سعيها لتوحيد البشرية والتفافها حوؿ 

 كوهنا صورة إىلو من خبلؿ تناقضو – كما أسلف ذكره اخلطاب – ادلعلومة مفعواًل بشرياً ربيل ُب أحد أبعادىا 
.                                                           من صور الّسلطة و ادلعرفة وسبركزاً حوذلا 

ىي ربكم ُب أحداث العامل من خبلؿ إحاطتها  (البشرية  )      و الّتفاعل الذي تفرضو العودلة مع كل األفراد 
دبستجداتو، و ليس مطلقاً ىو انتساب ىذه الّسلطة للعودلة ذلك أنّو ادلشروع الذي بقدر ربّرره و عدـ جدوى 

الّتحكم فيو، يكوف صورة تعكس سلطة العنصر البشري و وجهاً آخر يبطنو اخللق الذي ينسب إىل ىذه الّذات 
اإلنسانية، فوراء الّشروط و الوسائل اليت تصنع صورتو على أرض الواقع، فبل زلالة ىو وجو سلاتل و سلادع 

ومضلِّل، ؼلفي خلفو معطيات أخرى تنأى عن طبيعتو، فتبلمس بأطرافها احلقيقة  اليت ال تظهر ُب الواقع و لكنها 
.                                      زبتفي لتؤجل و تتمرأى لتلتبس و ػلكم بالعجز عن ربديدىا 

     فيكوف الّتخلص من ىاجس االنتماء و الّتفكَت النخبوي ىو طريق اإلنساف ادلابعد حداثي، بوصفو صاحب 
الّتفكَت اجلديد، الذي يكسر الّنمطية و يأىب االرتباط دببدأ معُّت يضعو رىُت مستجداتو، و دبنأى عن ىذا الّتصور 

ادلستحدث، فالوجو اآلخر لرفض ادلركزية و االلتفاؼ حوؿ ادلشاريع ىو االنتماء إليها عن طريق تبٍت مقوالهتا، 
ذلك أّف االطلراط ُب ىذا الّتفكَت ينشد الثّبات و االستقرار، و ىذا سبب انقبلب الّتيارات ما بعد حداثية، والذي 
قصد الّتغيَت طريًقا بو يتحّرر اإلنساف من كل الّضغوط اليت ينتمي إليها أو تنتمي إليو قهراً، و لعّلها صورة تعكس 

، و الّسبب ُب ذلك عجزىا عن احتواء الّرغبة ُب ذبسيد فكرة البلّنتماء و الّتحرر من سلطة ادلقوالت وادلفاىيم
                                                                                             .احلقيقة و ادلعٌت
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     فادلهمة الّنضالية اليت يتبناىا صاحب ادلقوؿ و ادلفهـو ىو عمل رلاوز لعمل ادلفّكر كما يزعمو اخلطاب عند 
و منطلقي ُب كبلمي، ما أنا منخرط فيو، و ما أنا عليو ُب فكري، من االشتغاؿ " علي حرب من خبلؿ قولو 

بالنقد و االىتماـ بصناعة األفكار أو التمرس دبنطق اإلنتاج و التحويل، و لذا لن أربدث بلغة إيديولوجية نضالية 
ىي لغة الدعاة، من الىوتيُت و كهنة و مثقفُت، و سواىم من الذين يشتغلوف حبراسة األصوؿ و العقائد أو الدفاع 

  .                                                                                1" عن اذلويات و الثوابت 

 فيشَت الّداؿ ُب ىذا اخلطاب إىل االنفصاؿ و ادلباعدة اليت يقيمها صاحبو مع كل فكر دفاعي أو متمركز       
حوؿ فكرة بعينها، و بعبارة أخرى تبٍت البلّنتماء طريًقا بو يتحّقق ادلشروع، و لكن تناقضات اخلطاب ربيل إىل 

ادلباعدة اليت يصنعها الّداؿ مع مدلولو، و كذلك إىل ربّوالت ادلدلوؿ و ارتباطها بغياب و مسكوت عنو،  وذلك 
قد تكوف ىذه ادلهمة النضالية ضرورية، و لكنها ليست ادلهمة األصلية عندي، أو على األقل إف ىذه " من خبلؿ 

 ، فالّداؿ 2" ادلهمة تستمد فاعليتها من ادلهنة اليت أمارسها، كواحد مشتغل ُب حقل الفكر و ميداف الفلسفة 
ػلمل ُب ثغراتو و فراغاتو و مباعداتو االنزياح عن ادلعاٍل اليت يشَت إليها اخلطاب بوصفو الّتعبَت ادلباشر و الواضح 
عن إرادة بعينها، فاخلطاب األّوؿ يّدعي عدـ االعًتاؼ بادلهمات النِّضالية اليت تضبط و ربصر و تقّيد صاحبها 

.                                                                                                          وتقضي بالّتفكَت الواحدي وسيلة هبا يتجّلى القصور والّتقصَت 

  كما أّف االنتماء إىل مقولة بعينها يوّلد الّرغبة ُب الّدفاع عنها، و ُب غَت موضع يقّرر اخلطاب انتماءه إىل      
حقل الفكر و الفلسفة، و لعل من أّىم نتائج ىذا االنتماء ىو االرتباط دببادئ معّينة، و إف كانت هتدؼ إىل 
كسر ىذه ادلبادئ، و اخلطاب الثّاٍل يصرّح بضرورة ىذه ادلهّمة الّنضالية اليت تكوف أحد أىداؼ اجملاؿ الذي 

تردد ينتمي إليو، والعمل الذي ؽلارسو، فالقوؿ الذي ينفيو اخلطاب األّوؿ يثبتو الثاٍل و يقرّه، و ىذا ما يكشف 
 ، فيكوف الّنضاؿ عمبًل تضمره كل ادلشاريع و زبفيو و كل ىذا اخلطاب دبا يدعيو و ىذا ما ربيل إليو بنيتو اخلطية

، ذلك أّف ىذه احلقوؿ ادلعرفية مهما اختلفت رباوؿ أف ترسي دعائم استبعاد لو ىو ُب الوقت نفسو إقرار بوجوده
                                                                                                            .اعتقاداهتا فتضع ادلبادئ و تدافع عنها من خبلؿ مقارنتها بغَتىا أو كشف مواطن اجلدة فيها

                                                             
1
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وكذلك ػلاوؿ اخلطاب ُب موضع آخر نفي دور الّتمركز عن نفسو من خبلؿ استحضار ثنائية الّتفسَت        
والّتغيَت بوصفها عبلمة على تواضع العمل الفلسفي و اكتفائو بادلبلحظة اليت تدعو إىل أفكارىا، و ال تتسّلط دبا 

و أنا إذ أنطلق من ىذا ادلنطلق، أحاوؿ إعادة صياغة ثنائية التفسَت و التغيَت، فلم تعد ادلهمة اآلف " تعتقده 
العمل على تغيَت العامل بعد أف انشغل الفبلسفة بتفسَته على قاؿ ماركس، و ال ىي ُب ادلقابل أف نفسر العامل 

، من أمثاؿ الباحث االقتصادي الربيطاٍل بوؿ أرموند  .                  1" بعد فشل زلاوالت التغيَت كما يقوؿ بعضنا اليـو

 غَت أّف اخلطاب يرتد على ذاتو و يوّضح أعلية ادلبلحظة اليت تساىم ُب تغيَت و بناء الفكر على مستوى       
احملاوالت الفردية، فتنفصل زلاوالت اخللق عن أصحاب ادلشاريع اليت تعتمد مبادئ و مقوالت بعّينة، وترتبط 

بقدر ما تعيد تشكيلو عرب األفكار اخلبلقة وادلفاىيم " بأصحاب ادلبلحظات، و ىذا ما يصرّح بو اخلطاب التايل 
اخلارقة، و مثايل على ذلك أف مقوالت مثل العودلة و  هناية التاريخ أو هناية ادلثقف، زبلق رلاذلا التداويل و تفعل 
فعلها على ساحة الفكر، حىت لدى الذين يرفضوف و يعملوف على نقضها و مقاومتها، و ىذا شأف كل إنتاج أو 
إبداع، أكاف رمزيا، أـ ماديا، يتعلق باألفكار و ادلعلومات أـ بالسلع و التقنيات، إظلا يسهم ُب تغيَت الواقع، بقدر 

                                         . 2" ما يغدو مشكبل للوعي أو جزءا من عامل احلياة و الزمن ادلعاش 

       وىذا ما يعكسو اخلطاب من خبلؿ دوالو اليت تعيد تشكيل ادلفاىيم اليت استبعدهتا ُب اخلطاب األّوؿ، وىذا 
ما يكشف ادلباعدة اليت يقيمها حضور الّداؿ و مدلولو كصورة مغّيبة و سلتفية تبطن االضلراؼ و االختبلؼ 

والّتمويو الذي ؽلارسو اخلطاب، فيستبعد ادلفاىيم و يعيد استحضارىا بطريقة أخرى و بطريقة ال تساىم ُب تأكيد 
، فتكوف االحتماالت  اليت ال تستقر عند مدلوؿ بعينو ادلعٌت و لكن تقـو بتشتيتو و الّتأكيد على امتداد أبعاد الّلغة

ليها الّدواؿ دليبًل على الّلعب بقواعد الّلغة، و ىذا ما يؤدِّي إىل التقاء ادلعاٍل ادلتعارضة و خروج للّنقيض إاليت ربيل 
من رحم الّنقيض األّوؿ، وتلك أىم مسات الّلغة بوصفها بيت الوجود الذي يسكنو اإلنساف فيسلمها مفاتيح 

ادلعٌت الذي يريده، فيعلن عن موتو دبجرد أف يوكلها بديبل عنو، إذ تساعده على تغييب ادلعاٍل لكنها تفصلو من 
.                                                                             جهة أخرى، إذ عرب دواذلا تكشف نواياه و أبعاده 
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     وُب غَت موضع تناقش ادلواضيع عند علي حرب من منطلق الّتجاوز، و خاصة تلك اليت تتعّلق بالثّقافة، 
فتعكس اضطراب ادلفهـو و عدـ استقراره حوؿ حدود بعينها،  إذ يبقى خطاب الثّقافة حاضًرا و ما الّصورة 
اجلديدة ادلنقطعة ادلعزولة عن اجلذور إال ىذا االنفتاح الذي يغنيها ُب نظره، وتلك ىي ادلفارقة اليت يقع فيها 

فانفتاح الفكر على ما يستبعده ىو سبيل إىل إغنائو  و ذبدده، إف الثقافة دبعناىا األعم " صاحب اخلطاب 
 ، فاخلصوصية الثّقافية ُب خطاباتو تلقى حضوًرا دائماً، و ىذا 1" واألمشل ىي صناعة احلياة و تشكيل العامل 

.                                                                                                                يناقض األسس اليت انبنت عليها مفاىيم الّنهاية  أو الّتجاوز 

     وكذلك القوؿ بالثّنائية سبيبًل عقيماً تسلكو ادلفاىيم، عادة ما يرفض مبدأ األفضلية، فاألشياء ال تتناقض وال 
تتباعد، إال ألّف اعتمادىا يؤدي إىل نتائج متعارضة و متناقضة، و إذا كاف ىذا الّنهج ىو طريق الّتفكَت ادلا بعد 
حداثي، فادلفارقة اليت يقابل فيها علي حرب بُت العواـ و الطبقات ادلثقفة، و كذا الطرح الذي ينسب فيو طريق 

فقد كاف الناس على اختبلؼ " احلقيقة للعامة، مقابل الوىم الذي يعيشو ادلثّقفوف فيو بعض االلتباس، إذ يقوؿ 
طوائفهم و طبقاهتم، أي اجلماىَت كما تسميهم النخب أكثر حكمة و تعقبل ُب فهم األحداث و التعامل مع 

الوقائع، من النخب اليت أناطت بنفسها مهمة التوعية و التنوير والتثقيف، من أجل إحداث التغيَت ادلنشود، فمن 
ادلفارقات أف التغَتات أتت خببلؼ ما فكرت فيو النخب وسعت إليو، و ال عجب، و ما داـ الوعي يبلبسو 

 .       2" البلوعي، و العقل يتغذى من أساطَته و أوىامو 

و ىكذا فالنخب ادلثقفة، تفكر و تتصرؼ من حيث عبلقتها باذلوية، "   بينما يقوؿ ُب موضع آخر        
دبقتضى الفطرة، أو حبسب معطيات الوعي ادلباشر، دبعٌت أهنا تبدو مستنفرة ُب وعيها هبويتها إىل أقصى درجات 
الوعي ولكن على حساب صناعة ادلفهـو و فعل العقلنة، و شلارسة التعقل، على ىذا ادلستوى يكاد األمر يكوف 

 فوجو الّتعارض ُب ىذين اخلطابُت يكمن ُب الّصفات اليت نسبت للعقل ، إذا كاف األصل ،3" ُب درجة الصفر 
ور ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، و قد أسلف اخلطاب ذكر ىذا، إذ العقل ىو صبع بُت وعي و الوعي بُت شعاُب تكوين العقل واحد

إذ يتخّلل البّلشعور ىذا الّشعور فبل ؽلكن الفصل بُت أجزائو بطريقة ال ؽلكن والشعور أو بُت عقل و ال عقل، 
و ىذا ما أثبتو العلم احلديث و أكّده فيها توّقع وجود شعور دبعزؿ عن ىذا البّلشعور الذي يعد جزءا ال يتجزأ، 

الفبلسفة من خبلؿ تعامبلهتم مع الّذات البشرية أو اإلنسانية ، فقمة العقل أو الّتعقل أو احلكمة ىو إدراؾ 
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للقصر الذي ػلويو ىذا األخَت، ولكن الطّرح ىنا ؼلتلف إذ يكوف العقل لدى العامة مصدرا للحكمة مدركا 
حلقيقة األمور، بينما ىو لدى ادلثقفُت و الّنخب دليل على الوىم و طرؽ للحّيز الغَت واعي ُب اإلنساف و رسم 

.                                                                                                           لؤلساطَت اليت يأباىا العقل وينكرىا و يتعارض مع حقائقها 

دبعٌت أهنا تبدو "   ُب حُت يستحضر الوعي عند ادلثقفُت و يركز عليو، فهو يستبعده ُب اخلطاب األّوؿ       
مستنفرة ُب وعيها هبويتها إىل أقصى درجات الوعي، و لكن على حساب صناعة ادلفهـو و فعل العقلنة و شلارسة 

، وىنا تكمن ادلفارقة، فحّيز البّلوعي كاف ُب ادلرة األوىل لدى ادلثقف دليبًل على الوىم، و يستعملو ُب 1" التعقل 
وعي  )ادلرة الثانية ليؤّكد على ضرورتو ُب الّتعقل، رغم أّف القوؿ بالعقل ىو استحضار للجانبُت على حّد سواء 

ىل سبويو اخلطاب و تضليلو من أجل تقرير حقائق اعتماًدا على اجلانب الذي إ، و ىذا ما ػليل بدوره (والوعي 
.                                                                     يؤدي ُب كل مرة إىل خدمة ادلوقف الذي يريد 

 dnaloRعند روالف بارت  (درجة الصفر  )    وكذلك يشَت اخلطاب إىل ارتباط الوعي عند ادلثقف بفكرة 
sehtraB و لعل ىذه اإلحالة هتدؼ فيما تدعيو إىل احتواء ادلقولة دبا ربملو من معاٍل ، غَت أّف البحث ُب ، 

أصل ورودىا يدرؾ خصوصية اخلطاب عند علي حرب و ادلباعدة اليت يضمرىا ادلعٌت بوصفو احلقيقة اليت غلري 
الكشف عنها ُب ما وراء احلضور ُب اخلطاب، ذلك أّف اخلطاب ُب األصل ال يتطابق و لكن يتشابو ليلفت 

االنتباه إىل االختبلفات اليت ربتفظ هبا ادلشاريع من أجل الّتأكيد على سبّيزىا و فرادهتا ، فدرجة الصِّفر عند روالف 
و بلغت اليـو ربوذلا النهائي و ىو الغياب ، " ، يقوؿ (الكتابة ُب درجة الّصفر  )بارت، و كما وردت ُب كتابو 

و ؽلكن التمييز بسهولة حركة  ( (الكتابة ُب درجة الصفر  )الغياب داخل ىذه الكتابات احملايدة اليت ندعوىا ىنا 
السلب نفسها، و العجز عن استكماذلا ضمن دؽلومة كما لو أف األدب و ىو الساعي منذ قرف إىل تبديل مظهره 

.                                     2" إىل شكل ببل مَتاث ، مل يعد غلد صفاءه إال داخل الغياب لكل عبلمة 

   فالفكرة عند روالف بارت ربيل على الغياب الذي يشغلو االنطبلؽ من العدـ ُب الكتابة، و ىي الّصورة اليت  
 فيها الداؿ مساويا للمدلوؿ و مقاببل لو و ُب ىذه احلالة تنعدـ الكتابة األدبية ، ألّف األصل فيها الّتجاوز ، يكوف

، بينما ىي ربيل ُب ذاهتا إىل ىذا و كذا الفراغ الذي يتشّكل بُت الّداؿ و ادلدلوؿ و تعّدد اإلحالة على الداّؿ

                                                             
 .22ص  ،  (فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية  )حديث النهايات : علي حرب - 1
سورية – ، مركز اإلظلاء القومي  ( 6 )زلمد ندَل خشفة ، األعماؿ الكاملة : الكتابة ُب درجة الصفر ، ترصبة :  روالف بارت - 2
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الوجود من خبلؿ فراغاهتا، و علي حرب يربط الفكرة دبسألة الفطرة و الوعي ادلباشر وإخفاقو ُب تعقيل ادلفاىيم 
وإدراؾ أبعادىا، و ذلك لعدـ استغبللو للعقل وطرؽ استعمالو، فتحيل الّنتائج اليت يصل إليها إىل غياب العقل 

رغم حضوره، فخصوصية اخلطاب عند علي حرب تكمن ُب االنطبلؽ من الفطرة اليت عادة ما تكوف مزّودة 
الّتساوي اليت يضمن فيها الّداؿ بصفات خلقية ال ؽلكن أف يقابلها العدـ، أما خطاب بارت فينطلق من فكرة 

ىل االختبلفات اليت تصنعها الّنصوص إ، فتمفصبلت اخلطاب ربيل مدلوال مباشرا ػليل إليو فيستوعب مدلوالتو
.                              بعضها مع بعض 

 مع األخذ بعُت االعتبار أّف ادلثّقف و انطبلقاً من ىذا ادلصطلح أو الّصورة اجملازية يشَت إىل أّف ىذا         
مسي هبذا االسم ألنو وليد ثقافة مكتسبة تتشكل عرب الّتاريخ، فتنفصل عن الفطرة، فيؤّكد  (ادلثقف )األخَت 

اخلطاب ُب موضع أّف الثّقافة ىي سبب  االبتعاد عن الّتفكَت الّسليم، و ينسبو ُب موضع آخر للفطرة و الوعي 
والعوامل اليت يتساوى من خبلذلا ادلثّقف مع العامة و يؤّكد على أهّنا سبب ىذا الّتقصَت ُب اإلدراؾ، وىذا ما 

يكشف الّتبلعب الذي سبارسو الّدواؿ، ىذا من جهة و من جهة أخرى ال أحد يربأ من البّلوعي، كيف ال والعودلة 
، ، و ىو اجملاؿ الذي وسع من مداركها فامتنع الّتحديد معها(البلوعي أو الوىم  )ىي احتواء ذلذا اجلانب بذاهتا 

                                                                                    .إذ البّلوعي شرط الوجود و ضرورتو

     ولعل االستبعاد الذي ؽلارسو اخلطاب للثّقافة و زلدودية االنطبلؽ منها ُب صنع األعماؿ ادلتمّيزة كوهنا 
ادلصدر و الّصانع دلفهـو اخلصوصية اليت عادة ما ربصر الّتجربة و تضيق من مساحتها، يعود لَتتسم ُب اخلصوصية 

الفردية حيث ال ؽلكن أف تربأ منها الّذات، فالذات وجود باإلضافة إىل انتمائها للثّقافة اخلارجية فهو ؽلّثل بوصفو 
فرًدا أصداء ىذه الثّقافة حىت ال ؽلكن أف يتخّلص منها مهما حاوؿ الّتنصل من شروطها، و ىذا ما تسوقو ىذه 

و إذا كاف ىناؾ عائق ؽلنعنا عن التفكَت ادلنتج و الفعاؿ ، على ما يتساءؿ بعضنا، و على ما أحاوؿ " الّدواؿ 
تشخيص ادلشكلة، فإف ذبنيس األفكار و ادلفاىيم، ىو من أبرز تلك العوائق، فما دمنا نفكر على ىذا النحو 

الضيق ، لن نتمكن من اخلروج من ادلأزؽ، بل سوؼ نعمل على إعادة ما نشكو منو من العجز و الفقر بقدر ما 
.                                                                        1" نلغم مشاريعنا احلضارية و مساعينا التنموية 

 فاخلطاب يصوِّر صعوبة الّتميز انطبلقاً من فكرة االنتماء أو دوف الّتوحد بباقي األعماؿ خارج الثّقافة       
الواحدة، ذلك أّف الّتقوقع داخل شرنقة معّينة يضيق مساحة الّتفكَت و ػلّددىا، و ُب موقع آخر يشّيد باخلصوصية 
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الّشخصية و قدرة الّذات على اإلبداع و التفرد و ذلك ألّف ىذه الفردية تسمح بالّتوحد مع كل الثّقافات واألفكار 
دوف عائق الّتجنيس، و ىنا تكمن سلاتلة الكبلـ، فالوجو اآلخر إلمكانية االنفتاح و الّتوحد مع باقي الّذوات ىو 
ىذه اخلصوصية اليت تنطلق منها الّذات فتحمل بداخلها الّتعصب الذي تبطنو الثّقافة، ويشَت اخلطاب التايل إىل 

بالطبع ال تنبت األفكار ُب السماء، و إظلا تشعشع ُب الرؤوس، و تنعقد عرب الصلة مع الغَت، " ما سلف ذكره 
وتتشكل على أرض الواقع، أي ىي شبرة اخلربة الوجودية، هبذا ادلعٌت، كل معٌت نشتغل عليو أو ننطلق منو ىو 
خاص، بل كل ذبربة ننخرط فيها ذلا فرادهتا، و لكن األفكار ادلنتجة حوؿ التجارب وادلعطيات، تتعدى دوما 

اخلصوصيات الثقافية و األطر القومية، لكي تشكل مساحات معرفية أو لغات مفهومية تنتج اللقاء بُت الذوات 
 .                                                                                                       1"ادلفكرة 

         فاذلروب من الثّقافة ىو وقوع فيها بطريقة أخرى من خبلؿ االلتحاـ باخلصوصية الفردية، إذ الفرد عامل 
 و لكنو وقوع ُب خصوصية أخرى أكثر ضيًقا ابأكملو أو دنيا قائمة بذاهتا، و لعل انفصالو عن زليطو ليس ربّرر

  فالّتمركز ،وأقل احتمااًل الحتواء الغَت، و ىذا ما ذكره اخلطاب الثاٍل عندما رّكز على لفظة خاص و اخلصوصية
حوؿ الّذات البشرية عود أبدي يقتضيو الّتعامل مع األفكار بوصفها سلزوف ربفظو الّذاكرة رغم انفصاذلا عن احمليط 

أو الواقع، و الّتعارض ىنا و الّتأرجح ُب مناقشة مسألة األفكار اخلبلقة ومباعدهتا لسجن الثّقافة ٍب الّتأكيد على 
ىذا االنتماء، يبطن بداخلو ال هنائية االحتماالت اليت يشَت إليها الّنص، و ليست احلقائق اليت تقّررىا الّدواؿ 

 .األوىل إال زلاولة الحتواء الّتجربة من خبلؿ إطبلؽ األحكاـ

 فالّتجاوز الذي يلحقو اخلطاب دبفهـو الثّقافة وفق قانوف الّنهاية، ؼلتفي من جهة ليظهر من جهة أخرى        
عن طريق الّصور ادلتباعدة وادلتقاربة اليت تشكلها اخلصوصية الثّقافية مع اخلصوصية الّشخصية، ىذا، و يشَت 

اليت تنطلق من نقد الثّقافة لفائدة الثّقافة ذاهتا، وىذا ما Naom Chomskyتشومسكينعـو اخلطاب إىل ذبربة 
يؤّكد على حضور الثّقافة ُب كل مرة، رغم العمل على القطيعة معها، و ىذا ما يتكّرر ُب غَت مرة معو،  نذكر 

، فإرادة التجاوز اليت يسعى إليها اخلطاب والّتأسيس لفكر 2" جلعل وطٍت أوسع من مساحتو اجلغرافية " مايلي 
يتخلى عن اخللفيات من أجل إنتاج اجلديد و ادلتجدد، ىو ىذا االرتباط الّدائم من خبلؿ الّتأكيد على صيغ 

.                          االنتماء 
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        كما يشَت اخلطاب ُب موضع آخر إىل الوجودية أو الفكر الوجودي، ىذا ادلشروع الذي ارتبط هبايدغر
والفكاؾ من ىذا ادلأزؽ " صاحب األفكار اجلديدة حوؿ اإلنساف و أصولو، ىذا ما ػليل عليو اخلطاب ُب 

الوجودي الذي نعاٍل منو، يبدأ بتفكيك آليات التفكَت من أجل تغيَت صيغة الوجود وظلط شلارستو، حبيث ال تعاش 
العبلقة مع األنا من خبلؿ مفردات األصل و احملافظة أو الفخ و اخلشية، بل من خبلؿ مفردات اخلروج و ادلغامرة 
أو اإلبداع و االخًتاؽ و التحوؿ، و عندىا ال يعود الشعار ىو االعتصاـ باألصوؿ واخلوؼ على الذاكرة و اذلوية 

 وإف كانت فكرة الوجود ُب كل من ،1" من الضياع و الذوباف، بل تفكيك األصل و خروج ادلرء على ذاكرتو 
اخلطابُت تدور حوؿ فكرة االبتعاد عن الثّقافة بوصفها عوامل خارجية مكتسبة من احمليط، فتجعل اإلنساف عبداً 
ذلا من خبلؿ الّتمسك و احملافظة عليها، و يكوف الّتحرر منها ىو الذي يعكس اخلصوصية احلقيقية ادلتحرِّرة من 
كل ضابط يعيق تفكَت اإلنساف أو ؽلنعو من طرؽ بعض مواطن الفكر اليت سبنعها احملافظة و اخلوؼ على مبادئ 

اذلوية اليت تتشكل داخل ثقافة زلّددة فتلتـز دببادئها و شروطها وىي سبب تغييب ادلبلمح احلقيقية للّشخصية 
.                                                           اإلنسانية 

      ولكن الوجو اآلخر لبلتّفاؽ حوؿ مفهـو الوجودية ىو االختبلؼ، دبا ىو شرط الّتشابو وطريقو، فالوجود 
وحىت .. عند ىايدغر ىو انفصاؿ عن الثّقافة اخلارجية و احمليط الذي يتجلى من خبلؿ الّدين والعادات والّتقاليد

فالقوؿ بأننا موجودوف ىناؾ، ىو واقعة عمياء ال ؽلكن تفسَتىا، " اليت يكتسبها من زليطو فتقضي بانتمائو  الّلغة
صحيح أف اإلنساف كوف معتقدات، حوؿ أصلو و مصَته، أو ذىب إىل أنو ضربا من الوحي حوذلما، و قد يكوف 

بعض ىذه ادلعتقدات صحيحا، و قد يكوف بعض ىذا الوحي صحيحا، و لكن ىذه كلها موضوعات لئلؽلاف، 
والشيء الوحيد الذي نعرفو و غلاوز كل شك ىو أننا موجودوف، أما من أين جئنا ؟ أو إىل أين نسَت ؟ فسوؼ 

يظل ذلك سرا غامضا، و قد تكوف لدينا معتقدات أو طموحات، لكن الواقعة ادلعطاة الواضحة ىي ببساطة أننا 
. 2" موجودوف وأف علينا أف نوجد 

    فتتعّلق الثّقافة عند رواد الوجودية بالوعي البشري أو دبساحة الّشعور اليت عادة ما تكوف الوجو الظاىر للعقل   
والّسبيل الذي يقود إتّباعو إىل الفصل بُت طريق ادلنفعة و غَته، و ىو سبب القوؿ بالثّنائية ادلتعارضة و العمل وفق 

مبادئها، وتتمّثل اخلصوصية وفق ىذا الّتيار ُب ادلخزوف البّلشعوري، أي ادلتعّلق بأقاصي الّذاكرة البشرية، حيث 
                                                             

  .                                                                                                   27 ادلرجع نفسو ، ص - 1
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يغيبها الوعي و لكن البّلوعي ػلتضنها و ػلميها من الّضياع، عن طريق إبعادىا عن ساحة الّشعور، فتتجّلى من 
خبلؿ الّرغبة، حيث يًتاجع دور العقل و يصبح عاجزاً عن الّتحكم هبا أو تسيَتىا، ألهّنا ال زبضع ذلذه القوانُت 

فالفهم و اخلياؿ يفتحاف أمامنا رلاؿ اإلمكاف، و لكن ادلشاعر تكشف لنا ادلوقف احملدود " وال تؤمن هبذه ادلعايَت 
ادلتاح فعبل، و نزؿ ضلن نعاٍل من ىذا التوتر بشىت الطرؽ إذ أف اإلرادة العاقلة توجو نفسها إىل ىدؼ ذا قيمة ، 

  .                            1" لكن الشهوة البلمعقولة تتدخل لتجعلنا ننحرؼ إىل شيء آخر 

فيطرح الوجود ىنا بوصفو اعًتاًفا بادلناطق ادلنسية ُب أقاصي الّذاكرة اليت تكوف ُب األصل جزءاً من          
الّذاكرة اليت غّيبها الوعي و استأثر وحده حبّيز الّشعور، و رغم ذلك فهي تكشف عن خصوصية بعيدة للّذاكرة 

 فيحمل اخلطاب بداخلو االنفتاح على البّلشعور حيًزا ،اإلنسانية السبتد ُب الّزمن و لكن سبتد ُب أعماؽ الّذات
ػلتضن الّتجربة اإلنسانية، فيكوف مفارقاً للوعي الذي ال يربأ بدوره من ضغوط االنتماء و احتكامو للمبادئ اليت 

اكتسبها من زليطو، من خبلؿ االنفصاؿ عن الثّقافة واالرتباط بالّذاكرة، أماّ االختبلؼ الذي يطرحو تقريب 
ىل خصوصية اخلطاب إاخلطاب عند علي حرب و اآلراء اليت نسجت حوؿ الوجودية ُب أصل وجودىا، فيحيل 

عن علي حرب، إذ يشّكل الوجود عنده، بوصفو ابتعاّدا عن الثّقافة ادلكتسبة إقرار بوجود ىذا الًّتاث و زلاولة 
الّتمرد عليو أو اخلروج من ظلطيتو عن طريق إقصاء مسألة الّذاكرة اليت تتشّكل من ىذا الوعي اخلارجي و من ضمنو 

 .                                                                                                              فتكوف الّذاكرة ادلقصية كلية – إذ اخلطاب عنده مل يستثنو من عملية احملو و اإلقصاء – البّلوعي 

      فيكمن االختبلؼ ُب كوف الوجودية أقصت الوعي البشري بوصفو حامل الثّقافة اخلارجية و لكنها أبقت 
على البّلشعور و قالت بو حيزاً حقيقياً الحتضاف الوجود بكل ذبلياتو و إمكاناتو و ىنا مكمن اخلصوصية، إذ 

وحده البّلشعور ؼلتلف من شخص آلخر، بينما اخلطاب عند علي حرب فاإلقصاء عنده مشل الوعي و البّلوعي 
ذبسيدا دلفهـو الّتجاوز، فتتمّيز الوجودية من خبلؿ اعًتافها بالبّلشعور  (الذاّكرة  )و قد عرب عن ىذا من خبلؿ 

أو بأقاصي الّذاكرة، و ُب ىذا إحالة على ادلاضي الّشخصي و كذلك على ادلناطق ادلنسية و األزلية  بوصفها جزءاً 
إال أف يكوف عملية المتناىية دبقتضاىا ال تفتأ الفروع  (التحديث  )فهذا ادلعٌت ال ؽلكن ؿ " ال يتجزأ من الّذاكرة 

تعيد النظر ُب أصوذلا، و ال تنفك اذلوية تنسج ذاهتا ُب حاضر ُب حاضر ليس ىو اآلف الذي ؽلر و إظلا ىو ذاؾ 
 .2"الذي ؽلتد بعيدا حىت يبلغ ادلستقبل الذي يستجيب للماضي 
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ىل الفراغ الذي يشكِّلو االعتقاد حوؿ مفهـو الّزمن، فالّزمن ادلتجاوز أو ادلنقطع عن ادلاضي إ وىذا ما ػليل      
ىو ذلك الذي يسَّت ُب اذّباه زلّدد أو حركتو مستقيمة ُب حُت ؼلتلف عن الّزمن الذي يؤمن باالرتداد، فيكوف 
عوداً أبدياً إىل ادلاضي الذي ربملو الّذاكرة واحلاضر الذي يكتب زوالو و استهبلكو و ادلستقبل ادلرتبط بضرورة 

، فالّنهاية و االنقطاع ىو صورة الّزمن الذي يسَت باذّباه ادلستقبل إذ ػلمل بداخلو إمكانية ادلاضي و احتماالتو
اختبلؼ مراحلو بعضها عن بعض، أما الّزمن الّدائري فهو ما يكتب فيو الّتاريخ أحداثا متشاهبة حبكم عودهتا كل 

 .مرة إىل ادلاضي
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  .spécificité de la fin:خصوصية النهاية - ثانياًال 

 فهي تناقش عند علي حرب انطبلقاً من ذبسيدىا و مقابلتها ، ُب مفهـو الّنهاية تكمن ادلفارقة ُب  العودلة       
 ذلذا ادلفهـو الّتجاوز  أو القطيعة مع األفكار الّسابقة اليت تقضي بالّتخلف و الّرجعية، و لكن ُب نفس الوقت عود

ادلاضي الذي توجزه الثّقافة بأقانيمها و مبادئها، فيضمر القوؿ بالّتجاوز مقاببل للّنهاية، الّرغبة ُب البلنتماء الذي 
يسعى ادلشروع إىل تبنيها، بينما فراغات الّنص و شقوقو اليت تظهر من خبلؿ تناقضاتو تزيد من إمكانية كل 

االحتماالت اليت استبعدىا ادلشروع، لكونو ركز على جانب ُب حُت أعلل اجلانب اآلخر، و ىو ما قضى هبدـ 
االحتماؿ األّوؿ حوؿ الّتجاوز و القطيعة، ويتكّرر خطاب الوجودية هبذه اخلصوصية عند علي حرب ُب غَت 

، و كّلها إحاالت 1" األجدى أف تقرأ العودلة قراءة فعالة دبنطقها احلدثي و بعدىا الوجودي " موضع، فهو يقوؿ 
إىل االختبلؼ ُب تناوؿ الوجودية عن أصوذلا رغم اجلانب الذي يشًتكاف فيو و هبذا يتأّكد الّتشابو الذي ال يعٍت 

.                                                            الّتطابق و لكن االختبلؼ الذي يؤكِّد على اخلصوصية 

      ىذا، و يكوف طرح الّتجاوز  مشروعاً يسعى إىل الّتخلص من اخلصوصية الثّقافية من أجل ربرير الّذات من 
قيود ادلاضي مرتداً على ذاتو ُب كل مرة، منفصبًل عن النمذجة ساعياً إليها و متجها ضلوىا من خبلؿ تأكيده على 

هبذا ادلعٌت شبة اخًتاؽ للمجتمعات و الثقافات على عدة مستويات من عمليات العودلة ، " االرتباط باحلضارة  
مستوى أعلى يتمثل ُب تدفق ادلعلومات و الصور و القيم و النماذج عرب وسائط اإلعبلـ ادلتعدد اليت ربوؿ العامل 
إىل نظاـ كوٍل واحد لبلتصاؿ الدائم، مستوى أدٌل يتمثل ُب توحيد األسواؽ ادلالية عرب التجارة االلكًتونية على 

يد رلموعات اإلنتاج و أصحاب الشركات ذات اجلنسيات ادلتعددة، مستوى أدٌل يتمثل ُب حركة األشخاص 
،  فاخلطاب ػلتوي على رلموعة من األلفاظ اليت تدرج مشروع العودلة 2" العابرين للحدود بُت الدوؿ و القارات 

نظاـ كوٍل واحد،  )وفق نظاـ معُّت و ظلوذج موّحد، و ىذا ما يناقض فكرة الّتحرر اليت تبناىا ادلشروع من قبل 
 ، فالّتوحيد الذي تّتخذه العودلة شعاراً ذلا يطرح ُب اجلانب اآلخر سبركزاً حوؿ مفاىيم معّينة و نظم(.. ظلاذج 
.                                                                                                                                                             زلّددةوقوانُت

  وكذلك من ثغرات فكرة الّتجاوز عند علي حرب الّصورة اليت يطرحها ادلفكر احلديث بصفتو كياناً منفصبًل       
عن  ادلرجعيات و ادلبادئ و الّشروط  الثّقافية اليت تقضي بوقوعو ُب فخ العودلة و صعوبة ربّرره منها، ألنو ال يوجد 

                                                             
1

 31، ص  (فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية  )حديث النهايات : علي حرب - 
 32 ، ص ادلرجع نفسو- 2



إشكالية التجاوز والنهاية.................................................................الفصل األول   

 

  
79 

عصر ؽلكن أف يتجاوز العصر الذي يسبقو، وىذه صورة تعكس الّرجعية اليت سبارسها الثّقافة على ادلثقف بوصفو 
هبذا ادلعٌت إف ادلفكر احلديث ىو الذي يقيم عبلقة نقدية مع ذاتو دبا ػلقق عودة دائمة " تابعا ذلا و أحد ظلاذجها 

للفكر على مرجعياتو و مؤسساتو أو على نظامو و آليات اشتغالو، و بصورة تتيح كشف مواطن العجز و مغادرة 
، فالعبارات األخَتة ذبعل من الّتفكَت ىو عود إىل ادلاضي و حبث ُب مواطن العجز فيو 1" حاؿ القصور 

وتصحيحها، و ىذا ليس ذباوزاً و ال قطيعة، و لكنو تسلسل تأخذ فيو األفكار عن بعضها البعض عرب امتدادىا 
 الذي ينطلق من ركيزة ادلاضي، فيكوف ىذا  أو التصحيحالّزمٍت، سواء من خبلؿ األخذ احلرُب أو الّتصويب

اخلطاب ترصبة دلفهـو الثّقافة ادلنفتحة مع ما ربملو الّنصوص من خصوصية ينتفي معها الّتطابق، و تسمح 
بالّتشابو سبيبًل، وسيلتو االختبلؼ و مفاده الكشف عن أساليب الّلغة ُب الّتمويو و الّتبلعب عن طريق استغبلؿ 

.   فكرة الّتشابو 

      وتستمر ادلفارقة ُب خطاب العودلة ُب الّتجاوز للثّقافة و االرتداد عن ىذه اإلرادة اليت ال تنفك تعود لتؤّكد 
وجود ىذه ادلبادئ، فبُت أف يكوف مشروع العودلة مقاببل دلفهـو الّتجاوز أو مشروعاً زلايداً ال يهدؼ إىل ادلساس 
بباقي ادلفاىيم، يتأّكد الّتعارض ُب مشروع علي حرب و آرائو حوؿ مفهـو العودلة، فالفكر األحادي ىو مسة من 

األوىل أف ال جدوى من التعامل مع العودلة بفكر " مسات الثّقافة كما صرح سالفاً، و كما يوضِّحو ُب خطابو ىذا 
أحادي أو عقل إيديولوجي تبسيطي أو منطق وثوقي تطابقي، ألف ذلك ينقلب ضد أصحابو، أكانوا مع العودلة 
أو ضدىا ، فالعقائد اليقينية و األدلوجات ادلغلقة و النظرات الطوباوية، ال تنتج سوى األوىاـ و األكاذيب، أو 
ادلغالطات و ادلفارقات، أو الفضائح و االنتهاكات سواء تعلق األمر بالرأمسالية أـ االشًتاكية، بالعقائد الدينية أـ 

   .                                         2"باألدلوجات الفلسفية، بالعودلة و ما قبلها، أـ بالعودلة و ما بعدىا

     فاخلطاب يدرج العودلة ضمن عصر معُّت أو مرحلة ربتمل الّنهاية و األفوؿ و ىو ُب ذلك يساويها بغَتىا من 
ادلشاريع الّسابقة، و ىذا يتعارض مع كل الصِّفات اليت نسبت إليها،  من عدـ االنتماء و أهنا ضد الّنمذجة، وأهّنا 

فتح جديد  ال حّيزا لتسرب أسباب زواؿ باقي ادلشاريع، فأدرجت ضمن الّتجاوز حيزاً يصنع فرادهتا من خبلؿ 
،  وكذلك الثّقافة ُب خطاب علي حرب (الّنمذجة ، الّنظاـ ، الّتمركز  )عدـ وقوعها ُب مثالب ادلشاريع الّسابقة 

زبتفي من جهة لتظهر من جهة أخرى و ذلك من خبلؿ تأكيده على عدـ االنفكاؾ عن ادلقومات الثّقافية، حىت 
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إف " و إف كانت أداة ىذا الفكاؾ ىي وسائل العودلة، إذ تبقى ىذه ادلقومات أقوى من أف تدركها كل اإلرادات 
العودلة و إف كانت تعمل على توحيد العامل حضاريا بفعل التقنيات اجلديدة، فبل يعٍت ذلك أهنا ستوحد العامل 

ثقافيا أو أهنا ستقضي على اخلصوصيات الثقافية، فما داـ ادلرء يفكر و يتكلم أو يرمز و يتخيل، فهو يتفرد عرب 
 .                                       1" أعمالو اإلبداعية و ابتكاراتو األصيلة 

        فتشَت العبارة األخَتة إىل أّف االرتباط بانتماء معُّت ىو سبب سبّيز األعماؿ و األفكار، و كل ىذه ادلفاىيم 
ترتد ُب كل مرة إىل القوؿ بضرورة الّتجذير و الّتأصيل لكل األعماؿ اليت يود أف يكتب ذلا البقاء و االستمرار، 

و إف كانت العودلة تدعو إىل – كما أف الوجو اآلخر للعودلة بوصفها زلاولة توحيد البشرية ربت راية ادلستجدات 
فهي ربمل ُب أحد أبعادىا الّرغبة ُب الّسيطرة – اإلبداع و الّتميز من خبلؿ خرقها لنظم و قواعد الثّقافة احمللية 

.                                                               والّتسلط دبفاىيمها فتتشابو بذلك مع باقي ادلشاريع 

      وتستمر خطابات علي حرب ُب الّتناقض مع بعضها من خبلؿ تأكيده ُب بداية حديثو عن العودلة  كيف 
تكوف مصَتاً و واقعاً ال فكاؾ منو، و ىذا ما ؽلّيزىا و يصنع ذلا الكياف و الوجود، و ُب موضع آخر ينسب الفكر 
احلّي و ادلتجّدد إىل ذلك الذي ال تتغلب عليو الوقائع فبل يهتم هبا، و ػلاوؿ صناعة خصوصية و ذات دبنأى عن 

و صاحب الفكر احلي، و اخلبلؽ و ادلتجدد، ال ينهـز أو يستسلم أماـ الوقائع بل ىو الذي ؼللق " ىذه الوقائع 
 هبا ،فَتتبط اخللق عنده بالّتجدد، و الّتجدد ُب معناه ىو مناؼ أو يعارض فكرة الّتجاوز اليت قاؿ 2" عادلا فكريا 

من قبل، إذ الّتجدد يقتضي االنطبلؽ من ادلاضي و تغيَته من خبلؿ ذبديده  بًتميمو، و إعادة رسم مبلزلو اليت 
 . ُب األصلتنتمي إىل القدَل

و كذلك  يدعو اخلطاب إىل عدـ اخلضوع إىل ىذا الواقع الذي ترتسم من خبللو العودلة،  غَت أنّو و ُب         
غَت موضع يقيم للعودلة مفهوماً ال مفر من اخلضوع إىل شروطو، فيكوف الّتعارض ُب طرح الفكرة نفسها باختبلؼ 

ورودىا ثغرة من ثغرات اخلطاب و عدـ براءتو، و ُب مقابل ىذا ضبلو جملموعة من االحتماالت واألوجو ادلختلفة 
اليت تغيب وراء اخلطاب، أما األحكاـ اليت ربضر ُب خطابو فهي سبركز، ػلمل ُب فروعو وتفاصيلو كسراً و تفنيداً 
ذلذا ادلركز و ليس دعماً لو، و ىذا ما يفتح بُت عناصره الّتكوينية و الًتّكيبية فراغات و مسافات ربيل دائماً إىل 
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عدـ اكتماؿ الفكرة وغموضها و احليلولة دوف ادلعاٍل اليت أحلقت هبا، فيتجّسد االختبلؼ مرحلة فاصلة بُت 
.                                             الّشيء و نقيضو أو بُت الفكرة و ضّدىا 

      ويكوف االختبلؼ بوصفو مفهوًما ال يقبل الّتحديد و الّضبط ىدفا يستمر البحث عنو ُب سلسلة ال هنائية 
ربيل كل منها إىل غَتىا، لذا قد يؤدِّي البحث فيها إىل إثراء ادلعٌت لكنو أبداً ال يقبض عليو، كونو اجملاؿ الذي ال 
يصنع احلدود بُت ادلفاىيم و ادلفردات و لكنو يفتحها من خبلؿ القضاء باّتساع مساحتها و تعاظم معناىا كّلما 

حّددت و قلت دواذلا، ذلك أّف البحث ُب  األبعاد و األوجو ادلختلفة للّشيء الواحد إعبلف عن ال هنائية دالالتو 
و تفلتها الذي تصر عليو كّلما حاوؿ الّداؿ تقييدىا  حبروفو و عناصره، ألّف ادلعٌت  أبعد من أف تطالو الّدواؿ 
مهما اّدعت إمكانية امتبلكو و القبض عليو،  ىذا، و قد تكوف الّلغة وسيلة للحجب و الكبت و الّتغييب 

والّتمويو الذي ؼلفي صاحبها بداخلها القوؿ خببلؼ ما يظهر و ػلضر ُب حديثو، من خبلؿ مباعدة أفكاره ال 
مقاربتها، فيضيع القارئ و يتيو وسط الكم اذلائل من ادلعلومات اليت تقصيها اذلوامش و تفنِّدىا لتكشف عن 

.                                 اختبلفها و عدـ ضبط مفاىيمها ، فيتحرى الّصدؽ وسيلة للّتضليل 

        و ىذا ما يعكس خصوصية اخلطاب و سبّيزه و انفراده دبا يدعيو و إف بدا ُب الظّاىر حامبل لبعض 
الّنصوص الغائبة اليت يؤدي فهمها و استحضارىا إىل فهم اخلطاب، إاّل أف استحضارىا ال يؤدي إىل ذلك، ولكنو 
يفتح أبواباً ال حصر ذلا من االختبلفات اليت تؤكِّد على االستمرار الذي ؽلارسو اخلطاب ُب تضليل القارئ، فتكوف 

الّدعوة اليت يهدؼ من خبلذلا علي حرب إىل ربدِّي الواقع و عدـ االهنزاـ أمامو من خبلؿ تفعيل طاقاتو على 
و تفعيل فكره اخلبّلؽ ُب صنع ادلنجزات اليت ال زبضع  (العودلة  )مستوى الفكر و ذلك من أجل ذباوز ىذا الواقع 

للوقائع، سبباً ُب تعليقها من  خبلؿ وصفو ذلذا ادلوقف بالطوباوية و ادلثالية اليت ال ؽلكن أف تكوف مقاببل للحقيقة  
.                                                                                   و ال صورة من صورىا 

      وُب موضع آخر ػلاوؿ أف ؽلركز العودلة و يصف ادلتجاوز ذلا بالّشخص الذي يكوف اذلامش ىو ادلصَت الذي 
ضلن ىنا إزاء قراءة طوباوية للعودلة تقـو على نفي احلدث و التنكر لئلصلازات، و من ينفي الوقائع تسبقو " ينتظره 

األحداث و تصدمو، بقدر ما هتمشو أو تكتسحو ىذا شأف ادلثقف ُب تعاملو اإليديولوجي و الطوباوي مع 
 ، فهذا القوؿ و من خبلؿ مقابلتو للّطوباوية 1" احلدث، ينتقل من صدمة إىل صدمة و من حصار إىل حصار 
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دبفاىيم الّتجاوز ىو انفصاؿ عن الّتجاوز مفهوماً بو يتقّرر االنتماء إىل ادلشاريع و ىو ىروب من سلطة الطوباوية 
من جهة أخرى، وكذلك ادلواضيع اليت اعتربت العودلة ربريراً لئلنساف  (العودلة  )و وقوع ُب سلطة الواقع  (الّتجاوز )

من الّنظم و القوانُت دبفارقتها دلواطن الّضغوط اليت سبارسها العقليات األحادية ُب غَت موضع من خطاب علي 
العاـ و مشايعة الّنظرة الفردية، و جعل العامل يسَت  حرب، تتعارض مع ما تشّكلو ادلعلومة بوصفها ربريًرا للرّأي

طوعاً و وفقا دلا تقتضيو ىذه ادلواطن اذلامشية ُب كل اجتماع بشري و اليت يكوف وجهها اآلخر ىو الّتسلط الذي 
.                                                                             سبارسو بدورىا ُب إحداث الّتغيَت 

من جهة أخرى إف عودلة اإلنساف، عرب الشبكات و طرقات األعبلـ تفتح "       وىذا ما يصفو اخلطاب التايل 
ادلنافذ للتحرر من معسكرات العقائد و سجوف اذلويات ادلغلقة، و وسائط األعبلـ ربدث ربوال ُب شلارسة السلطة 

، فالرّأي العاـ 1"باحلد من طابعها العامودي و الًتاتيب و القمعي، لتزيد من طابعها األفقي و التعاوٍل أو التشاوري 
الذي تكوف عادة مصادره الّذات الفردية باختبلؼ انتماءاهتا، تنسب و انطبلقا من ىذا اخلطاب إىل األعبلـ بدؿ 

اإلعبلـ و ىذا ما غلعل من ادلعلومة صورة شلّوىة تستحضر الفرد و لكنها تستبطن بداخلها القوؿ بالّسيطرة على 
.     ىذه ادلعلومة من قبل وحدات معينة تسيطر على الواقع وراء قناع احلق العاـ وادلصلحة ادلشًتكة 

           فادلعلومة ُب الّنصوص الّسابقة عكست قدرهتا على ربرير اإلنساف من سيطرة االنتساب إىل بيئة معّينة 
وثقافة القوؿ وفق مقتضياهتا، و لكنها تعود بصورة سلتلفة ُب خطاب مغاير من خبلؿ الّتأكيد على تسّلطها 

و لكن تكرارىا – و إف كاف قراءة العبارة للمرّة األوىل يشَت إىل اخلطأ ُب كتابة اذلمزة – وسبركزىا حوؿ األعبلـ 
إذا كنا نبحث – لفت االنتباه إىل أبعادىا اليت تقتضي أخذىا بعُت االعتبار،  إذ يصبح اخلطأ و إف كاف ىامشيا 

مركزاً ، إذا كاف البحث يتعّدى القراءة الّسطحية ، فبل شيء يعرى من – ُب ادلراكز و ادلعاٍل اليت ربيل إليها الّدواؿ 
 .األبعاد اخلفية و ادلغّيبة

ربيل على الّتناقض والّنفي الذي ؽلارسو اخلطاب  (أعبلـ  )، (إعبلـ  )فاخلطأ الذي تظهر من خبللو لفظة        
و ىو ػلاوؿ تقرير احلقائق، فيسلك سبيل الغموض بديبل عن الوضوح،   فاخلطاب يقّرر حقيقة و ينفيها ُب ذات 

بوصفو ىدما للمركز وتشكيكا ُب مصداقيتو وتشتيتا دلعانيو، فوسائط  (اخلطأ  )الوقت،  بًتكيزنا على اذلامش 
اإلعبلـ ربيل إىل أّف ىذه األداة تؤدي وظيفة نقل مطالب الرّأي العاـ والفئات الغَت منتمية إىل اذّباىات بعينها، 

.                                                                                  أي ربرير األفراد ادلهمشُت وادلعدومُت و تكوف الوسيلة ىي الوسائط اليت تتوىل نقل ادلعلومة عن ىؤالء 
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يثبت أّف الوسيط ليس أداة بريئة ولكنو وسيلة  (وسائط األعبلـ  )     ولكن الّتعامل مع العبارة كما وردت 
لفظا يشَت إىل الّنوايا و الّشخصيات، فتصبح ادلعلومة من وسيلة  (األعبلـ  )للّسيطرة و السلطة، انطبلقا من 

للرّأي العاـ  إىل صورة تعكس األغراض و صناعة احلقائق اليت ال زبدـ احلقيقة بوصفها اذلدؼ من الّتحرير الذي 
يتم على مستوى البيئات و الثّقافات، وىذه الطريقة ُب تقرير احلقائق تضمر القوؿ خببلفها أو باختبلفها عن ظاىر 

اخلطاب، ورغم أف مشروع علي حرب ىو زلاولة لتجاوز الثّنائية ادلتناقضة أو ادلتعارضة من خبلؿ طرح البديل 
الذي ينبغي أف يبتعد عن الّتقليد  القدَل قدر اإلمكاف،  إاّل أنّو يعود ُب كل مرة ليهدـ مشروعو الّتجاوزي من 

ألنو إذا كانت العودلة تعمل على توحيد العامل ، " خبلؿ بعث القدَل من جهة و القوؿ بالثّنائية من جهة أخرى 
من خبلؿ النموذج احلضاري، أي من حيث أسباب العيش و تقنيات االتصاؿ و أسواؽ ادلاؿ، فإنو ال ؽلكن 

للعامل أف يصبح واحدا من حيث ىوياتو الثقافية، أي من حيث أنظمة ادلعٌت و نظاـ القيم، ألنو ما داـ اإلنساف 
.                                                       1"يفكر و يبدع ، فإنو متفرد ال زلالة 

      فيطرح الّنص ُب مناقشتو، ثنائية جديدة و ىي الثّقافة  و احلضارة، بوصفهما حّدين للهوية، كما أّف احلضارة 
دبا تطرحو من بدائل عاجزة كل العجز على قطع الّصلة مع مفاىيم القيم و ادلعٌت، فاإلنساف ينتمي ال زلالة إىل 

، إذ مقومات اذلوية ليست وجودا منظومة فكرية زبتزف ُب ذاكرهتا أسباب تشكلها على الّصورة اليت ىو عليها
خارجيا ينتمي إليو اإلنساف دبحض إرادتو و لكّنو الوجود الذي ينتمي من حيث انتسابو إىل حّيز تًتّسب فيو 

مبادؤه فيعجز عن زلوىا الّزمن و ال حىت الّتغَت و ال االنفصاؿ عن أحداثو، و من ىذا ادلنطلق صعب ىو احلديث 
 .عن مقّومات للهوية دبعزؿ عن اإلنساف نفسو

      ىذا، و تكوف هناية اخلطاب عود إىل الّتمركز حوؿ فكر اإلنساف و نسبة الّتميز و اخللق ذلذا اجملاؿ الذي 
ذباوزتو العودلة بدعوهتا إىل البدائل و الوسائط، إذ الوجو اآلخر للّتوحيد الذي يهدؼ إىل ربرير اإلنساف ىو الّتمركز 

واآلخر،  حولو ثانية، بعد الفكاؾ من أسر منطقو الذي يؤمن بالّتناقض و الثّنائية و كذلك مبادئو حوؿ األنا
واعتماد أحد األوجو ُب احلكم على األشياء ىو استحضار غَت مباشر للوجو ادلغّيب وادلهّمش و اخلّفي الذي 

ىذا و إف كاف التاريخ ال يعيد نفسو، إال أنو ال تزاؿ احلرب، و لو بصيغة احلرب " ينتظر حلظة ظهوره و انفجاره 
األىلية ضد األقلية القومية أو مقاطعات انفصالية، ىي التنفيس األكثر احتماال فيما تصل التناقضات االجتماعية 
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حدا ال ػلتمل، إف العودلة ال تؤدي بالضرورة إىل صراعات عسكرية ، إال أهنا ؽلكن أف تؤدي إىل ذلك إذا ما عجز 
 .      1" ادلرء عن ربقيق الًتويض االجتماعي لقوى االقتصاد ادلعومل اذلائجة 

        فتكوف ادلراحل الّسابقة من الّتفكَت ادلنطقي لئلنساف صورة تتبّدى هبا ادلفاىيم و ادلبادئ بوصفها حداً 
أقصى، حّده اآلخر ىو الّضد و الّنقيض و ىذا ما جعل العامل يسَت وفق الّتفكَت األحادي، و ىو سبب وجود 
الثّنائيات الضِّدية و ادلتعارضة، واألخذ هبذا االعتبار يفّسر الّنظم اليت كانت ربكم الواقع و سبب تبٍت ادلقوالت 

ادلثالية و رفعها إىل مصاؼ الّتقديس و ذلك حرصاً على ادلباعدة اليت تشكلها مع وجهها اآلخر ادلتعارض 
وادلتناقض، فيكوف حضور الثّنائية سبباً ُب غياهبا عن طريق األخذ بأحد األطراؼ و هتميش اآلخر كونو ػلمل 

.                                                        نتائج تنعكس سلبا على اإلنسانية وفق ادلنطق قانونا للعقل 

     ولكن األمر ؼلتلف اآلف مع الّتفكَت ادلابعد حداثي إذ يضرب ادلنطق الصوري ويرفض األخذ بو معياًرا لتسيَت 
 الواقع خاصة بعد أف اختلفت مبلمح ىذا الواقع و صار صورة افًتاضية ال تشبو الصورة ادلاضية و ال تلتـز بقوانينها

، و ىذا ىو الّسبب الذي استدعى من أجل الّتعايش مع الوضع ألهّنا زبتلف عن الواقع العادي و تتجاوز معطياتو
ليست االفًتاضية إذا انتقاال من واقع " اجلديد طرقاً جديدة بدورىا زبفِّف من وطأة ىذا الّتغَت الطارئ و ادلفاجئ 

إىل شلكنات، و ىي ليست باألوىل إلغاء للواقع ، و إظلا ىي إعادة نظر ُب ادلفهـو التقليدي للتجديد و اذلوية، 
                                                                                                                                                  .  2"القائم  (داخل )وإقحاـ للممكن 

ليس ذباوزاّ للعامل األّوؿ – حبسب رأي بنعبد العايل – فالواقع دبفهومو ادلعاصر كونو عادلا افًتاضيا متعالياً       
، و لكنو إقامة عامل فوؽ اآلخر ال يكوف معزواًل و  ال مفصواًل، و لكنو يقع  حربكما كاف األمر عند علي

بداخلو فتكوف العبلقة بُت األّوؿ و الثاٍل متداخلة، ىذا، و غلعل بنعبد العايل من الواقع االفًتاضي صورة شلّوىة 
ذلك أف إسًتاتيجية " للعامل األّوؿ الواقعي، حبيث يكوف الّتشابو ىو الصفة اليت تطلق على العبلقة بينهما، يقوؿ 

ىي أف ذبعل الواقع و الوىم يتشاهباف علينا، ىي أف تلغي االختبلؼ، فهي ليست افًتاء على الواقع من  (التشبو)
شأنو أف يفتضح وقت ظهور احلقيقة، و إظلا ىي تشبو بو غلعل الواقع يكف عن أف يكوف واقعا ليفوؽ نفسو 

، و الّتشابو ىنا يعارض 3" ويغدو فائقا من إنتاج ظلاذج شلوىة داخل فضاء فائق ال مرجعية و ال زليط خارجي لو 
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االختبلؼ و ينفيو و يستحضر الّتطابق بديبًل عنو من أجل اجلمع بُت ىاذين الواقعُت،  و لكن لفظة الّتمويو ىنا 
تعيد استحضار اخلداع الذي نفاه اخلطاب قبل قليل، و ىذا ما يتعارض مع أفكار علي حرب وفصلو بُت الواقع 

.                                                                             ادللموس و الواقع االفًتاضي 

      وكذلك مسألة الّتشابو تقتضي باالختبلؼ و تستدعيو، فاألشياء ال تتشابو إال ألهّنا زبتلف، ذلك ألف 
الّتطابق شلتنع ، من أجل مراعاة اخلصوصية اليت سبّيز كل وجود عن اآلخر، و إف كاف احلديث عن الواقع ادللموس 

و الواقع االفًتاضي عند كل من بنعبد العايل و علي حرب متشاهبا إال أّف لكل اعتقاد خصوصيتو اليت سبّيزه و ىذا 
ما يصنع تفرد اخلطاب، فاخلطاب عند كليهما يقّر بوجود عادلُت أحدعلا حقيقي تقليدي و اآلخر افًتاضي، غَت 
أّف بنعبد العايل يرى أّف الثاٍل خروج من رحم األّوؿ، فهو صدى لو، بينما يرى علي حرب أّف الواقع االفًتاضي 

ىو صورة رلاوزة للعامل األّوؿ، من خبلؿ قولو بأنّو الواقع االفًتاضي أعلن عن هناية الواقع التقليدي، كما أّف 
االختبلؼ أيضا يكمن ُب مفهومهما لبلختبلؼ، فاالختبلؼ عند بنعبد العايل يبتعد عن مفهـو الّتشابو  الذي 

غلمع بُت الواقعُت، بينما الّتشابو عند علي حرب ىو مكمن االختبلؼ، ىذا، ويتفق كبلعلا حوؿ مفهـو احلقيقة 
اليت ال تفيد الّتطابق و لكن مفهـو الفضح و الكشف و البحث خلف األشياء الظاىرة، فمعٌت الّتشابو ُب الفكر 

.                                      ادلعاصر ىي ىذه االختبلفات اليت ربيل عليها معاٍل الّتميز والّتفرد 

       وكذلك ؼلتلف مفهـو العودلة بُت العرب أنفسهم بوصفهم الّنموذج ادلعادي لتيار العودلة، و كوهنم حبسب 
زعمهم الّنقطة ادلستهدفة من ىذا الّتطور و ُب صبيع اجملاالت، و لعّل ىذا الكبلـ ينطلق من كوف العرب ىم 

أصحاب الّتمركز حوؿ الثّقافة و احملافظة على الّدين و العادات و الّتقاليد و احلفاظ على ىذا الوجود، ففي حُت 
تكوف مقاربة العودلة سلبية بوصفها صورة عن اآلخر األمريكي، يرى شوقي الزّين أّف فكرة العودلة زبتلف مفاىيمها 

علي حرب " بُت علي حرب و غَته من الباحثُت و ىذا ما ػليل على خصوصية اخلطاب، يقوؿ شوقي الزّين 
ؼلتلف عن غَته من الباحثُت و ادلثقفُت العرب ُب طريق فهم كل واحد منهم للعودلة، ففي حُت يرى فيها معظم 

                  . 1" الباحثُت العرب مقاببل دلفهـو األمركة أو ريادة العامل الغريب ، فعلي حرب ال يرى فيها ذلك مطلقا 

      ولعل القوؿ ىنا مع شوقي الزّين باختبلؼ علي حرب و انطبلقو من فكرة أّف اآلخر ليس مغايًرا و لكنو 
ؼلتلف عنا و يشاهبنا  فاألحرى أف ال نرفضو، ىو زعزعة لبلنتماء و ُب نفس الوقت ىو انتماء، فالًتّكيز على رد 

                                                             
11-Ali Harb : le discours des fins ultimes ( les conquêtes de la mondialisation et les impasses 

de l’identité , Traduit de l’arabe , et présenté par : Mohammed ChaoukiZine , éditions El-

Ekhtilef , Alger – Algérie 2010, p 7 . 
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و اآلخر ىنا ىو العرب – االعتبار لآلخر ؼلفي ُب أحد أوجهو اخلفية، رفض اآلخر و معاداتو و االبتعاد عنو 
، ذلك أف -بوصفهم موطنو األصلي و انتماؤه الذي ػلاوؿ اخلروج عنو كي يرسم منهجو اجلديد ُب التعامل 

اخلروج و التمرد عن موقف معُت و رفض موقفو يرجح أحد الكفتُت ، وىذا أيضا ما يقع فيو شوقي الزين من 
رأي علي حرب ال يدعو إىل السيطرة، بل تطبيقها كمنهج يؤدي " خبلؿ تقريره حقيقة حوؿ علي حرب بقولو 

، فاخلطاب ػلتمل الّتناقض الذي أشار إليو خطاب علي حرب من قبل، ذلك أّف 1" بالضرورة إىل سيادة العامل 
القوؿ بالّسيطرة و الّتسلط  ىو نفسو ادلقصود بفكرة سيادة العامل، مع االختبلؼ الذي تبطنو اخلطابات من 

.                                                          خبلؿ اإلشارة إىل األطراؼ اليت تتوّلد عن ىذه الّسيطرة  

  ىذا، و ُب غَت موضع ػلاوؿ علي حرب الّتخلص من االنتماء إىل ثقافتو، و لكن بطريقة تكشف ُب       
 أبعادىا عن انتمائو، فهو عندما يتحّدث عن ادلثالب اليت ال تكاد تنفك عن األمة اإلسبلمية، و قد خّص بالذّكر

و احلديث عن ادلرأة يقود إىل احلديث عن ادلتع، ضلن نتهم " موضوع ادلرأة، يتحّدث بلغة الطّعن و احلصر، يقوؿ 
، فالًتّكيز على ىذه الّنقطة بالّذات ػلمل بداخلو 2" احلضارة الغربية بأهنا مل تقدـ للبشرية سوى توفَت ادلتع ادلادية 

أحادية الّنظرة اليت سعى من قبل إىل القضاء عليها، و ىو من جهة أخرى يرّدد كبلـ الغرب حوؿ ادلسلمُت، 
فموضوع ادلرأة لطادلا سبحورت حولو األحاديث، سواء تعّلق األمر بتحريرىا أو تقييدىا ُب الثّقافة العربية اإلسبلمية، 

خببلؼ الطريقة اليت ارتضاىا دلناقشة أفكاره، إذ يقتضي الّتجاوز فتح آفاؽ جديدة، و ليس فتح ادللفات القدؽلة 
اليت أّدت ُب كل حاالهتا إىل الّنزاع و الّصراع و الّتعصب ُب الرّأي، و ال يكوف الّتجاوز إال بالّتخلص من إطبلؽ 

 .                                                                    األحكاـ اليت ال ذبدي مع إرادة الفتح اجلديد 

      فالقطيعة مع ادلاضي تقتضي الّتخلي عن منطق االهّتاـ و الّدفاع اليت تعكس ُب الواقع ربيزاً و انتماًء، فيكوف 
الًتّكيز على جانب ىو ُب الوقت نفسو استبعاد لباقي ادلواضيع اليت يؤدي استبعادىا إىل حضورىا ال زلالة، 

وكذلك يكوف األمر ُب ادلواطن اليت غلري فيها الّتعامل مع الفكر العريب دبنطق أو بالّنظرة الّدونية اليت تتفق مع نظرة 
 للمواضيع القدؽلة، و لكنو ُب صميم ابعض العرب ألنفسهم، فليس الطعن و الّنفي الذي يطاؿ الًتّاث العريب ذباوز

الّنظرة اليت يّتخذىا العريب ذباه تراثو، ففي مقابل األعماؿ اليت رباوؿ إحياء الًّتاث القدَل ىناؾ العديد من الّنظرات 
مثل ىذه الكتب تعزز النرجسية العقائدية، لدى ادلسلمُت، بقدر ما ذبعلهم يتمسكوف بنماذجهم " الدونية للًتاث 

                                                             
1
-2-Ali Harb : le discours des fins ultimes, p 7 .   (  عن مقدمة الترجمة)  
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أو يتعبدوف ألمسائهم و أصوذلم ، فينشغلوف بأسئلة و مشكبلت و قضايا، قدؽلة، ميتة أو زائفة، ويًتكوف للغَت أف 
، و كذلك يفعل ىو إذ ؽلارس ىذه االهّتامات و اإللغاء الذي يكوف العرب ىو   1"يفكر بصورة خبلقة و مثمرة 
                                                                                                  .اجلهة ادلقصودة هبذه األحكاـ

      فاخلطاب ػلوي القوؿ دبنطق الثّنائية اليت ينتقل فيها من الّنقيض إىل الّنقيض، و الطرح ىنا ال يربح ثنائية األنا 
و اآلخر أو العرب و الغرب، أو الّتعارض الذي يؤدي إليو احلديث عنهما، و لعل ىذا ُب حدِّ ذاتو نفي لفكرة 

االختبلؼ  اليت جاءت من أجل فض الّصراع القائم بُت احلضارات و إقامة مساحات بينية لتحقيق احلوار 
.                                           والّتفاىم و نبذ الّتحيز طريًقا يؤدي إىل الّنزاع و اخلبلؼ 

 إذ ػلمل االختبلؼ ُب الفكر ادلابعد حداثي معاٍل الّتشابو و الّتقارب و ليس الّتعارض و الّتنافر كما       
يعكسو اخلطاب، فالقوؿ بأفضلية أمة على األخرى فيو مباعدة ذلذه األخَتة، و ىذا ما ؽلنع احلوار بينهما، وكذلك 
تكوف ادلبالغة ُب مدح ثقافة بعينها ىو سبركز حوؿ مبادئها و إف كانت ىذه ادلبادئ ىي اخللق واالبتكار، فبمجرد 
نسبة ىذه الّصفات إىل أمة ما، تصبح ظلوذجا ػلتذى و يقتدى بو، و ىذا ما يفّسره الّتقليد و اإلتباع بوصفهما 

، و ىذا ما غلعل من اخلطابات  إذ تكوف ادلطابقة ىي وسيلتو و ىدفوسبيبل يعكس الّتفكَت القدَل أو الكبلسيكي
اليت تزعم االنتماء إىل الفكر البعدي إرساء مبدأ القطائع و الّنهايات عود ال هنائي إىل القدَل الذي ػلظر بقدر 
استبعاد اخلطابات لو، وىذا ما يتعارض مع ادلبدأ الذي أقيمت عليو الّنهاية من قبل، إذ حاولت إرساء دعائم 

.                                                                                                             الّتجاوز مفهوماً مقاببًل للّنهاية 

       ولكن اخلطابات على امتدادىا و اختبلفها تناقش األفكار دبعزؿ عن ىذه ادلفاىيم و بعيداً عن األىداؼ 
ال مراء أف فكرنا يتجدد اآلف، ليس فقط من داخلو، بل بتفاعلو مع " اليت سطرىا ادلشروع، يقوؿ علي حرب 

الفكر الغريب الذي يسكننا، من حيث نشاء أو ال نشاء، أو من حيث نعًتؼ أو ال نعًتؼ، و ىكذا فإف 
خطاباتنا تشهد علينا، للغرب نفسو ، إذ باتت منسوجة برؤى و مفردات و أدوات مفهومية مستفادة من فبلسفة 

 الّتجديد و االنفتاح  عن طريق األخذ من األفكار إىل اخلطاب ػليل ،2" الغرب و علمائو، و ال ضَت ُب ذلك 
الغربية، و تلك طريقة ُب الّتفكَت شغلت العامل العريب منذ فًتة احلركات االستعمارية و البعثات العلمية، و لعل 
االنبهار الذي أصاب العرب سواء مثقفُت أو غَت مثقفُت، ىو الذي فتح تلك الفجوات من الّشعور بالّنقص 
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والّدونية، و اليت ال ؽللؤىا سوى األخذ عن ىذا األخر األجنيب الذي يعد االلتحاـ بأفكاره حلما راود العرب 
.                                                                                                             آنذاؾ 

        فيعود ىذا الّتفكَت إىل فًتة الّنهضة فهو ؽلتد ُب عمق الفًتة الكبلسيكية أو الّتقليدية حيث كانت البعثات 
العلمية تبشر باألخذ عن الثّقافة الغربية، فبل يقارب ىذا الّتفكَت فكرة الّتجاوز ُب أي حاؿ من األحواؿ، ألّف 
الّتجاوز على ما ذكره صاحب ادلشروع ىو اخللق و االبتكار عن طريق الّتخلص من فكرة االنتماء أو الثّنائية 

و ىي الشروط اليت تعيق ىذا الفعل و سبنعو من الّتجلي و الّظهور، ذلك أّف االنفتاح والّتجديد  (العرب و الغرب )
ليس وليد الّساعة و لكنو ؽلتد جبذوره إىل عصر الّنهضة، إف مل نقل إىل العصر العباسي، بل إىل الفتوحات 

 .اإلسبلمية مع مراعاة  االختبلؼ الذي تشكلو كل مرحلة مع األخرى

إذ يظل كل نوع من االنفتاح ػلمل بداخلو القوؿ بالظّروؼ اليت وجد فيها و الّشروط اليت احتوت ىذه        
ىل البعث الذي يستحضر فيو اخلطاب مسألة الثّقافة و القدَل، ولعل اذلدؼ من إالعملية، فذكر ىذه ادلراحل ػليل 

ذلك ىو توضيح الّتعارض الذي يقع فيو اخلطاب ، ُب كل مرة يعلن فيها عن الّتجاوز والقطيعة مع ادلاضي حيًزا 
زمنياً مل يعد غلدي األخذ بو و ال بأفكاره، الرتباطو بالعصور اليت أّدت إىل الّنزاع واخلبلؼ و الّتعصب ُب االنتماء 
إىل ثقافة دوف األخرى أو الّتمسك بقيم و مبادئ تشّكل مع غَتىا ثنائية متعارضة، ُب مقابل إرساء معامل الفكر 

ادلابعد حداثي الذي ال يؤمن بالّتطابق و ال بالّتعارض و لكن فقط ىناؾ عبلقات خبلفية هتدؼ إىل ذبميع الفكر 
.                                        حوؿ مبادئ تتشابو بقدر ما زبتلف وزبتلف بقدر ما تتشابو 

بذلك نعيد "     وُب غَت موضع يعود اخلطاب إىل اجلمع بُت القدَل و احلديث و الّدعوة إىل بعث القدَل     
، فالقوؿ باجلديد األصيل ىو ذباوز لثنائية القدَل و احلديث من جهة 1" ابتكار القدَل أو صلًتح اجلديد و األصيل 

ولكنو ُب وجهو اآلخر صورة مناقضة دلشروع القطيعة الذي يقضي بتجاوز ادلاضي وابتكار اجلديد الذي يلغي 
، إذ األصيل ىو عودة أبدية إىل ىذا القدَل الذي العبلقة بدوره مع كل ما سبقو من أجل إصلاز ادلتفّرد و ادلتمّيز

                          .يكوف ركيزة و أساسا متينا

وكذلك يتناوؿ علي حرب مصطلح االختبلؼ الوحشي عندما يتحّدث عن العبلقة اليت تربط العرب        
،  سواء تعلق األمر بالدين أو حىت التقاليد و ىذا ما تعكسو النزاعات اليت تعكسها الفرؽ اإلسبلميةبعضهم ببعض
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فتحمل ىذه العبارة الّداللة على أسباب الّنزاع و الرّفض ُب ادلواضيع ادلتقاربة و ادلتشاهبة، و لكن صاحب اخلطاب 
ضلن نتقن فن اهتاـ الغَت بالفقر و التصحر أو الردة والتصفية الروحية، لكي " ؽلارس نفس الّشيء من خبلؿ قولو 

سبارس إمربيالية االسم الواحد أو األوحد، بأشكالو و صفاتو القدؽلة أو احلديثة، عرب التعبد لؤلمساء و النصوص أو 
عرب التعلق اخلراُب باألصوؿ و العصور، األمر الذي يًتجم اآلف فقرا ُب ادلعٌت و ىشاشة ُب ادلفهـو أو عجزا عن 

.                                                                                 1" اخللق و اإلبداع 

     فاخلطاب ؽلارس سبويها سبارس فيو الّذات حضورىا من خبلؿ تغييب و استبعاد بعض الّصفات عن الغَت، وىو 
تأكيد عن االختبلؼ الوحشي الذي يتحّدث عنو، ففي حُت يذـ ىذه الّصفة ُب العرب ىو ؽلارسها من خبلؿ 
إعادة االعتبار لآلخر ُب مقابل اهّتاـ األنا أو الّنحن كصورة تعكس العرب، باإلضافة إىل احتواء اخلطاب على 

رلموعة من األحكاـ القيمية اليت يرفضها القوؿ بالبلنتماء و احلياد وسيلة هبا تكوف القطيعة و االنفصاؿ، ولذلك 
لكن ادعاء العودلة بتشكيل عامل تتوحد فيو ادلفاىيم و القيم و األىداؼ يتضمن " يذىب عبد اهلل إبراىيم ُب قولو 

مغالطة، ألنو ُب إطار فرضية التقارب اليت تقوؿ هبا العودلة تكمن سلسلة من ضروب التنافر و عدـ االنسجاـ اليت 
 فاحلث على استَتاد ظلاذج غربية من قبل اجملتمعات التقليدية يفضح عدـ اتساؽ تلك ،تفرض تلك الفرضية

النماذج مع نسق القيم األصلية ُب تلك اجملتمعات على التكيف مع القيم الغربية، غلدد اآلماؿ بردود فعل خطَتة 
و غَت زلسوبة، إىل ذلك فإف التعجيل بتوحيد العامل حسب دعوى العودلة يقود إىل ظهور نزعات التفرد و التأكيد 

على وجود نظاـ واحد جديد يكوف مسؤوال عن السلطة، يعٍت فتح األفق على على مزيد من ادلنازعة و تفاقم 
.                                                                                       2" الصراع 

        فاخلطاب ػلمل الوجو اآلخر للّتوحيد الذي تنادي بو العودلة من خبلؿ ربرير الفرد من قيد الثّقافة احمللية، 
وصورة أخرى للنِّزاع الذي يكوف سببو ىذا الّتفرد الذي تتمركز من خبللو الّذات حوؿ ذاهتا بعد سبركزىا حوؿ 

الثّقافة، وكذلك القوؿ باالنفتاح ػلمل على تقبل ثقافة اآلخر و ُب ىذا عدوؿ عن مسألة الّتجاوز و القطيعة وتبٍت 
دلقوالت و مبادئ أخرى قد تكوف مغايرة و لكّنها عود إىل الثّقافة ادلاضية و الّسابقة، وىنا يقع علي حرب ُب 

تناقض آخر حوؿ مفهـو اخللق و االبتكار و ذلك باالنتقاؿ من ثقافة العرب إىل ثقافة الغرب، ليصبح لؤلمر أبعاد 
أخرى و ليس مسألة الّتجاوز و القطيعة، فاجلمع بُت الثّقافة العربية و الثّقافة أخرى للنِّزاع الذي يكوف سببو ىذا 
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الّتفرد الذي تتمركز من خبللو الّذات حوؿ ذاهتا بعد سبركزىا حوؿ الثّقافة، وكذلك القوؿ باالنفتاح ػلمل على 
تقبل ثقافة اآلخر و ُب ىذا عدوؿ عن مسألة الّتجاوز و القطيعة و تبٍت دلقوالت و مبادئ أخرى قد تكوف مغايرة 

.                              و لكّنها عود إىل الثّقافة ادلاضية و الّسابقة 

 وىنا يقع علي حرب ُب تناقض آخر حوؿ مفهـو اخللق و االبتكار و ذلك باالنتقاؿ من ثقافة العرب إىل      
ثقافة الغرب، ليصبح لؤلمر أبعاد أخرى و ليس مسألة الّتجاوز و القطيعة، فاجلمع بُت الثّقافة العربية و الثّقافة 

الغربية ىو صميم الثّقافة و إف اختلفت و تنّوعت أطرافها، و ُب الوقت ذاتو ىو إصرار على االمتدادات الّتارؼلية 
لؤلمم، و ىذا ما يتعارض و مسألة وصوؿ ادلقوالت إىل مأزقها الوجودي و ضرورة استبداذلا أو مفارقتها إىل غَتىا 
حبكم رفض ادلقوالت ادلستنفدة، فاالستمرار وفق مبدأ الّنهاية يقتضي بالّضرورة ذباوزاً أو حبثاً عن مشاريع مل تطرؽ 

بعد ، فتنقض ادلشاريع بعضها البعض من أجل إثبات جدارهتا و أحقيتها ُب مسايرة العصر، فيكوف خطاب 
الّنهايات تعبَت عن ادلأزؽ الذي تعاٍل منو البشرية بعد أف وصلت كل ادلبادئ و ادلعايَت اليت تشعر اإلنساف بأنو 

يقًتب من الّسعادة اليت غلّسدىا مفهـو اإلنساف الكامل، ذلك اإلنساف الّصورة ادلتخيلة الذي يكوف نتيجة طبيعية 
.                                                                                     لتعايل و مسو األخبلؽ البشرية 

 Renéديكارترونيو        فيصبح ذاتا مفكرة عاقلة متعالية و واعية، و ىو ادلشروع الذي أرسى دعائمو 
Descartes و جسدهتا الّنظرية ادلثالية دبا أحلقتو من صفات أكّدت من (أنا أفكر إذف أنا موجود  ) ُب مقولتو ،

 طخبلذلا على سبركزه حوؿ عقلو ووجوده الذي حّل زلل الّنظريات ادلاورائية اليت طادلا استبعدتو ربت ضغ
سعت ادلثالية إىل مساعدة اإلنساف على اكتساب "  فػ فتم ربريره من سجن العبودية لبلعتقاد ادليتافيزيقي،الكنيسة،

اخللق و القيم العليا اخلالدة لبناء رلتمع الفضيلة ، و كذا ربقيق اإلنساف لشخصو و ذاتو من خبلؿ اجلماعة اليت 
.                                     1" ىو جزء منها ، بالتوحد مع الذات اإلذلية 

 وكذلك تعالت أصداء ىذا الّتيار الّتنويري و الّنهضوي ليشمل العامل كّلو و ىكذا ما عكستو الّتيارات        
التحريرية اليت حاوؿ اإلنساف أف يستعيد فيها سيادتو و يتمركز حوؿ ذاتو، كما يفعل البقية ُب البلداف اليت أثبتت 
سيادهتا، و ال شك أف األخذ بعُت االعتبار مسألة العقل و ما أنتجو خبلؿ ىذه الفًتة لو دور كبَت إذ أعاد الثّقة 

                                                             
: ، تقدَل  (فلسفة البحث ُب العلـو الطبيعية تربوية حل ألزمة ادلنهج ُب القرف احلادي و العشرين  )هناية العلم : زلمد كتش - - 1

 .                 332 ، ص 2002 ، 1: ط – مصر اجلديدة – أضبد عبد الرضبن سايح ، إيًتاؾ للطباعة و النشر و التوزيع 
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، و الثّقة ىذه أّكد عليها العلم الّتجرييب لئلنسانية صبعاء ُب قيمتو و مدر تقديره للّسعادة اليت تنتظر اإلنساف دبعيتو
                                                  .دبا وصل إليو من نتائج منطقية جّسدت مقوالت اليقُت إىل حُت

   ولكن نتائج احلربُت العادليتُت األوىل و الثّانية عّدلت ىذه الّنظرة و لفتت االنتباه إىل الّنقص الذي يعًتي     
اإلنساف و عقلو على الّسواء و قصر الّنظرة اليت صّورت كمالو و وصولو إىل مرحلة يتعّذر العودة معها إىل الوراء، 

فهو حبسب رأيهم ُب تطّور مستمر، و لعل القوؿ بوجود حّيز البّلشعور ُب اإلنساف بدأت تنهار األفكار اليت 
ٍب نصل إىل منعطف جديد حوؿ احلياد وعدـ التحيز وضلو " رمست حوؿ اإلنساف و طبيعتو و حوؿ مصَته كذلك 

نعت العلم بأنو شر و أنو سبب ما ضلن فيو من كوارث، فالعلم خَت بالفطرة ٍب تتحكم ادليوؿ و ادلصاحل الذاتية ُب 
نتائجو فتصنع منو أسلحة أحيانا و توظفو لتكنولوجيا مفيدة أحيانا أخرى و قد تولد تكنولوجية تذىب بإنسانية 

، وىنا تتجّلى الّرغبة بوصفها أوىل الّصور اليت أحالت على عامل البّلشعور عند اإلنساف ، فأعلن عن 1" اإلنساف 
هناية اإلنساف، فكيف ينظر علي حرب إىل ىذا اخلطاب و دباذا يتفرد خطابو عن باقي اخلطابات ؟                                                                                                        

 :حدود مفهوم التناهي عند اإلنسان - 1

Les Limites du Concept de Finitude chez l’homme 

ىل ادلعاٍل اليت أحلقت باإلنساف بعد اهنيار الّنظريات إإّف البحث عن هناية اإلنساف دبا ىو صورة رلازية ربيل       
ادلثالية أقيمت حوؿ وجوده، و لعل القوؿ دبصطلح الّتناىي ىو قضاء بادلصَت الذي يسَت ضلوه اإلنساف ال زلالة، 

 وقد وردت ىذه الّتسمية عند علي حرب أثناء ،وكما كشفت عن ذلك األفكار الفلسفية لرواد ما بعد احلداثة
فاإلنساف ادلتناىي ؽلتلك إمكانيات ال تتناىى بالفكر الذي " حديثو عن الفكر اإلنساٍل و عبلقتو مع ذاتو، يقوؿ 

ىو ىبتو، الفكر دبا ىو قلق و توتر، أو تقليب و تشعيب، أو توسيع و تطوير، أو إغناء و إثراء، أو صرؼ 
 .                   2"وربويل، أو خلق و تبديل 

 تسَت ضلو الزواؿ ىل ادلصادر األوىل اليت احتوت ىذا ادلصطلح بوصفو صورة حديثة لئلنسافإ      فاخلطاب ػليل 
ىايدغر الذي يرى أّف اإلنساف سللوؽ حديث الّنشأة ال ؽللك أصوؿ أو ىوية مارتن ، و خاصة عند و النهاية

يزعم ىايدغر أف كينونة الكائنات " سابقة عن وجوده، و ىو كياف يسَت ضلو ادلوت أو الّزواؿ و قد مساه بالّدازاين 
                                                             

                                                                                             17، ص   (فلسفة البحث ُب العلـو الطبيعية تربوية حل ألزمة ادلنهج ُب القرف احلادي و العشرين  )هناية العلم : زلمد كتش  - 1

 .                   84، ص  (فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية  )حديث النهايات :  علي حرب - 2
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أو خط االختبلؼ، يعُت ماىية اإلنساف و ماىية اإلنساف ىي العدـ الذي يعنيو خط االختبلؼ، و خبلؿ عقد 
و ىايدغر بإعبلنو أف الدازاين ؽلثل  (الدازاين  )العشرينيات، مسى ىايدغر الكائن الذي يثبت ىذا االختبلؼ 

 .            1" ماىية اإلنساف 

ليو خطاب علي حرب غلد أّف اإلقرار بتناىي اإلنساف و سَته ضلو الّزواؿ ىو إفالقوؿ باالنتماء الذي ػليل        
صورة تعكس زلدودية الوجود البشري و االستهبلؾ الذي يؤوؿ إليو بعد موتو، و كذلك تشَت ىذه ادلقولة إىل 

، فحقيقة عدـ جدوى احلياة اليت يكوف الّزواؿ ىو مصَتىا و اآلثار اليت يًتكها وراءه وحدىا ما يشَت إىل وجوده
اإلنساف ليست البحث ُب ىذا ادلاضي الذي ػليلو إىل زليطو اخلارجي و ثقافتو و لكنو وجود يتجلى من خبللو 

بوصفو دنيا قائمة بذاهتا ترتسم مبلزلو من خبلؿ حيزّه الّشعوري و البّلشعوري، و وجوده سَت بو ضلو الّزواؿ و ال 
            . يبقى منو غَت األثر

اإلنساف اخًتاع "  قد تكوف اآلثار جسًدا يًتكو بعد موتو أو فراغا، وحده البحث فيو ؽلكن أف ػليل عليو        
حديث العهد تنبأ لو فوكو بالفناء و االندثار كرسم وجو من رمل قد على حد البحر ألف الوضع الذي يسميو 

ادلعاصرة يعلن عن موت اإلنساف و أفوؿ صلمو و قرب هناية العلـو اإلنسانية، إذ التفكَت الفلسفي ىو القادر على 
 .                                   2" التساؤؿ و البحث ُب ذلك ادلكاف و الفراغ الذي خلفو اإلنساف بعد ذىابو 

فوكو ىو ذلك ادلنتوج الفكري الذي ؼللفو بعد موتو و الذي وصفو علي ميشاؿ       والفراغ الذي ربدث عنو 
ىل االختبلفات إحرب بالبّلهنائية و االستمرارية و الّتشعب الذي يقابلو دبفهـو الّتناىي، و حدود اخلطابات ربيل 

 ىايدغر وفوكو ىو وليد  مارتن اليت يشكلها خطاب علي حرب مع غَته من اخلطابات ، فاإلنساف ادلتناىي عند
، ألنو ال ينتمي إىل ادلاضي بل ىو حديث النشأة ال ىل العدـ الذي يسبقو ويشّكلوإالّلحظة أو الراّىن شلا ػليل 

                                                                 .يوصف بانتمائو ألي زمن غَت الزمن احلاضر

      ولعّلو ُب ذلك ينطلق من القوؿ براىنية الّتاريخ و عدـ امتداده عرب ادلاضي، بينما اإلنساف الذي يتحّدث عنو 
علي حرب ىو ذلك اإلنساف الذي يكوف وليد الّتجاوز الثّقاُب و األصويل الذي ينتمي إليو، فهو ليس وليد العدـ 

                                                             
– حسن ناظم ، و علي حاكم صاحل ، ادلركز الثقاُب العريب : نصيات بُت اذلَتمينوطيقا و التفكيكية ف ترصبة :  ج ىيوسلفرماف - 1

  .                                                                                 301 ، ص 2002 ، 1: ، ط - ادلغرب 
، كتابات معاصرة ، رللة اإلبداع و العلـو  (فوكو و ريكور ظلوذجا  )أركيولوجيا علـو اإلنساف ، صراع التأويبلت :  نوفل جراد - 2

  .                                                                       74 ، ص 1999 ، آب أيلوؿ ، 10اإلنسانية ، اجمللد 
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أو الرّاىن و لكنو صورة تعكس تغَتاً ُب الطبيعة و ميبلد متجدد لنهاية متجّددة كذلك، و خصوصية اخلطاب 
تكمن ُب سبفصبلتو اليت زبتلف بقدر ما تقًتب، فخطاب علي حرب و إف كاف يشَت إىل االستعماؿ اجملازي 

الذي تشَت إليو خطابات أخرى، فهو يربز ُب الوقت نفسو اختبلفو مع ىذه الّنصوص  (الّتناىي  )لنهاية اإلنساف 
.                                                                                                            اليت تثبت خصوصيتها من خبلؿ انفصاذلا عنو، و ىذا لتعّذر القوؿ بالّتطابق يناُب ادلبادئ ادلابعد حداثية 

       وكذلك ؼلتلف القوؿ ُب مفهـو األثر الذي ربّدث عنو فوكو و كذا قضية الفكر البلمتناىي الذي يشَت إليو 
لقد أصبح اإلنساف ُب الفًتة ادلعاصرة يتمتع باإلزدواجية من حيث أنو ذات عارفة وُب الوقت نفسو " علي حرب 

موضوعا للمعرفة، ىذا االزدواج أو التناقض يبدو واضحا ُب أىم احملددات األركيولوجيةلئلبستيمية ادلعاصرة و ىي 
ربليلية التناىي، و دبا أف اإلنساف ؼلضع ُب وجوده العيٍت للحياة و اللغة و العمل ال نتمكن من الوصوؿ إليو إال 

من خبلؿ جسده و ما ينطقو و ما ينتجو، تصبح ىذه العوامل قابضة على زلددات حقيقة اإلنساف أو تكاد، ُب 
حُت ال يرى نفسو ُب ضوء التفكَت إال بشكل غلعلو يدرؾ أنو كاف موجودا وراء تفكَته، ىذه ادلعطيات ذبعلو 

  . 1"يشعر بأهنا تسبقو و زبرج عنو، بأهنا وجدت قبل والدتو، فيستطيع تناىي اإلنساف ليربز ُب الوضع ادلعرُب 

ىل كشف الّتمّيز الذي ؼللِّفو اإلنساف إ  فاألثر الذي أورده القوؿ بالّتناىي عن ىايدغر و فوكو ىو إحالة         
من حيث ىو إنساف يتجاوز وعيو و شعوره لَتتبط باجلوانب اخلفية و ادلستبعدة وادلغّيبة، و ىي الّساحة البّلمتناىية 

كاف  (الوعي  )اليت ربيل على الفًتة اليت تسبق والدتو ، فهو ليس وليد بيئة معّينة أو ثقافة ما، ولكن قبل انوجاده 
البّلوعي ىو دليل أصولو البّلمتناىية و ىذا مفهـو العدـ الذي يرتبط بالوعي ، و ما األثر إال تلك الفراغات 

.                                                                                        والثّغرات اليت  تغيب عن وعيو و لكنها تصدر عنو دوف وعيو ، فتبقى أثًرا يدؿ على أنو وجد يوما ما 

ىل منجزاتو الواعية و أفكاره اخلبلقة على حدِّ زعمو، و ىذا إأما فكرة البلّتناىي عند علي حرب فتحيل         
يقارب الّتفكَت السائد ُب اإلسبلـ حوؿ موت اإلنساف و ربّولو إىل ذكريات إال ما يًتكو من أعماؿ خالدة تبقى 

.                                                                      شاىدة عليو و على وجوده و يستفيد منها ىو بدوره 

 أما الفكرة عند ىايدغر فتختلف، إذ يعترب الوعي حيًزا متناىياً يبدأ مع اإلنساف و ينتهي دبوتو و تبقى      
البّلهنائية ىي حيزه البّلواعي، فتكوف قبل والدتو من خبلؿ تشكيل الّذاكرة اليت ربيل على ىويتو ُب كل مرة ، 

                                                             
  .                                 75، ص    (فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية  )حديث النهايات : علي حرب  - 1
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وكذلك تستمر ُب إبراز سبيزّه ُب كل اكتماؿ يعلن عن هناية الوعي و وصولو إىل أوجو أو كمالو، فيولد البّلوعي بعد 
.                                                                                الكماؿ الذي يصل إليو الوعي 

     فتكوف الّنهاية و الّتناىي عند ىايدغر مرتبطة بالوعي اإلنساٍل، و ما الّصورة اليت يعكسها القوؿ بأّف اإلنساف 
بل ىي شيء مؤسس فيها وصادر عنها، إف غاية " ىل الوالدة أو استيقاظ الوعي إسللوؽ حديث الّنشأة إال إحالة 

ظهور العقل عند ىيغل تكمن ُب ارتفاعو إىل إدراؾ طبيعتو احلقة، و ىي هناية اإلنساف، فيصبح الوعي عبلقة 
، فتحيل 1"متناىية بنفسو، هناية اإلنساف ىي غايتو، ربقيقو ببل نقص و ال تضاد، غايتو و مفهومو األخروي 

اختبلفات اخلطاب على االنفصاؿ الذي تشكِّلو اخلطابات بعضها مع بعض و انفرادىا دبا تشَت إليو و الّتمويو 
.                            الذي سبارسو من خبلؿ اإلحالة على غَتىا من الّنصوص على سبيل ادلطابقة 

  وعلى تعّدد الّصور اليت ظهرت من خبلذلا ادلفاىيم اجلديدة اليت ارتسمت لئلنساف ادلعاصر، يقّرر علي      
ُب أي حاؿ إف اإلنساف احلديث قد استنفد نفسو، و بلغ هنايتو بعد " حرب مفهـو هناية اإلنساف من خبلؿ قولو 

أف طغت عليو نتاجاتو و كادت هتلكو صنايعو اآليلة إىل تصحَت الطبيعة و تلويث البيئة و ذلك مدعاة ُب تقديري 
إىل كوننة اإلنساف باإلضلياز إىل الطبيعة و الكائنات هبذا ادلعٌت تعترب الكوننة نزعا لؤلنسنة أي مقاومة للنزعة 

 .                                                                                       2" اإلنسانية أكانت قدؽلة أـ حديثة 

      فإحلاؽ صفة الّنهاية باإلنساف ىو عود إىل أصوؿ ورود ىذا ادلصطلح أو ىذه الّصورة اجملازية و اليت تعود إىل 
ميشاؿ فوكو صاحب مقولة موت اإلنساف، إذ الّنهاية بوصفها تغَّت ُب الطبيعة البشرية ربيل على الّتشابو الذي 

.                                                                                                    يطرحو الطرفاف 

      لكن سبفصبلت اخلطاب تشَت إىل تكرار ادلقولة ال على تطابقها، إذ تكوف هناية اإلنساف ُب خطاب علي 
حرب ذباوز لصفة اإلنسانية فيو، و كّلو يدرج ضمن مشروع الّتجاوز الذي يلتقي مع مفهـو الّنهاية لديو، و كل 
ىذا يدخل ُب إطار اإلعبلف عن ميبلد إنساف جديد يوصف بالكوننة أو بالعادلية، و األمر ؼلتلف عند ميشاؿ 

فوكو من خبلؿ قولو بدخوؿ اإلنساف دلرحلة جديدة تعكس الطبيعة ادلزدوجة ذلذا اإلنساف، بعد انفصالو عن 
.                                الوعي و إقراره بوجود ادلناطق البّلواعية و قدرهتا على الّتحكم ُب تصرفاتو و أفعالو 

                                                             
الدار البيضاء  –زلمد عبلؿ سيناصر ، دار توبقاؿ للنشر : كاظم جهاد ، تقدَل : الكتابة و االختبلؼ ، ترصبة : جاؾ دريدا / - 1

  .                                                                                       17 ، ص 1988 ، 1: ، ط - ادلغرب 

  .                                                 87، ص  (فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية  )حديث النهايات : علي حرب / - 2
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      واإلعبلف عن فتح باب البّلوعي ُب اإلنساف ىو إدراؾ دلواطن القصر و العجز عنده ُب مقابل الوعي من 
جهة، و على ارتباط اإلنساف دبناطق غامضة ال مفكر فيها تشَت إىل الغموض الذي أصبح ػليط  بوجوده من 

يربز فوكو اإلزدواجية اليت أصبحت لئلنساف كما يربز التناقض ُب مسألة ادلفكر فيو و البلمفكر فيو، " جهة أخرى 
بكوجيتو معاصر و سؤاؿ  و لعل ىذا ما يدفعنا إىل زلاولة االستعاضة عن الكوجيتو الديكارٌب و السؤاؿ الكانطي

، بل أصبح التفكَت ػليل إىل تساؤالت كثَتة حوؿ (األنا أفكر  )معاصر مل يعد ػليل مباشرة على الوجود ُب ضوء 
الوجود، أنا أفكر إذف من أنا ؟ أما السؤاؿ ادلعاصر فلم يعد ماىي شروط قياـ أحكاـ صحيحة حوؿ الطبيعة، بل 

 .                                                                  1" أصبح كيف ؽلكننا التفكَت ُب البلمفكر فيو 

ىل اختبلؼ اجملاؿ و االذّباه الذي يسلكو الطرفاف، فمفهـو إ      ولعل االختبلؼ الذي يتبدى بو اخلطاباف ػليل 
إذ موت اإلنساف عند علي حرب ترتبط بالعودلة مشروًعا يقطع الّصلة بالثّقافة و غلمع البشرية ربت راية احلضارة،

 فتكوف هناية اإلنساف صورة عن اإلعبلف بانقضاء عصر الّشروط اليت تتخلى فيها عن اخلصوصية اليت تنتمي إليها
أما العصور ادلتأخرة فإف تاريخ ادلثل األعلى " كانت تصنع إنسانية اإلنساف، وتصنع طبيعة سلتلفة و مغايرة 

للمذىب اإلنساٍل يكشف عن فوضى تعود إىل استبداؿ اجلوىر بالعرض و الروح احلقيقية بالنص احلرُب، و بسبب 
ىذه الفوضى خاض ادلذىب اإلنساٍل موقف ادلعارض من العلم، من اإلنسانية، من الدؽلقراطية، من الرومانسية، 

ومن الروح العصرية، إف ىذا  صف منيع من ادلعارضُت، صبيعهم ُب احلقيقة أصدقاء، إهنم أعداء بالعرض و النص، 
.                                                                                                       2" و أصدقاء باجلوىر و العرض 

     إذ ادلأزؽ الذي وصلت إليو اإلنسانية ُب ىذه ادلراحل ىو وصوؿ هبذه الّصفة إىل أقصاىا حيث ربّولت من 
طبيعة إىل أخرى، و ىذا ما أنذر بارتداد أىدافها على ذاهتا، فكاف الّتعصب ىو الّدرجة اليت أنذرت حبدوث 

إف أكثر فصوؿ التاريخ اإلنساٍل ظبلما ىي تلك اليت قويت فيها العاطفة و قد ربكم هبا عقل منخفض " الكارثة 
ادلستوى ، عقل لعلو كاف كافيا ليخًتع ادلعتقدات و لكن على حساب القوى الفكرية الناقدة، ىذه احلالة ادلعروفة 

.                                                    3" بالتعصب و إظلا ىي أفضع القوى اإلنسانية ادلدمرة للذات 

                                                             
 73، ص  (صراع التأويبلت فوكو و ريكور ظلوذجا  )أركيولوجيا علـو اإلنساف : نوفل جراد / - 1
 .  71 ، ص 1961– بَتوت – سلمى خضراء اجليوشي ، مكتبة ادلعارؼ : إنسانية اإلنساف ، ترصبة : رالف بارتوف بري / - 2
 109 ، ص ادلرجع نفسو- 3
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   أما الّنهاية كما أوردىا فوكو فهي حصيلة البحث ُب علم اإلنساف، و كانت ساحة البّلشعور دبا أحدثتو      
من فتوحات ُب رلاؿ علم الّنفس صنعت اإلصلاز نفسو عند علماء اإلنساف، إذ ذباوز الفكر مسألة الوعي والّشعور 

و فتح  (أنا أفكر إذف أنا موجود  )عند اإلنساف، فكانت هناية اإلنساف إعبلف عن اهنيار الكوجيتو الّديكارٌب 
حيز جديد كاف مغيبا و مهمشا و ىو رلاؿ البلمفكر فيو الذي ربتضنو الذاكرة اإلنسانية و تضعو ُب حيز النسياف 

و احلقيقة أف الكوجيتو ما انفك يتلقى ضربات منذ ميبلده عند فيلسوؼ الكوجيتو سواء على يد كانط أوىيغل " 
أو نيتشو أو ىوسرؿ حىت ىايدغر إال أف الضربات الكربى اليت تلقاىا من الفكر ادلعاصر جاءتو من ىامش 

الفلسفة ، أشَت ىنا إىل مقوالت مفكرين أمثاؿ نيتشو و فرويد و ليفي شًتاوس و بارت و ببلنشو والقائمة تطوؿ 
و لعل أحسن من خلص موقف الفكر ادلعاصر من الكوجيتو ىو الكاف ُب عبارتو أنا أفكر حيث ال يوجد ... 

ىل ارتباط الّتفكَت اإلنساٍل بساحة البّلشعور، فتوظيف مقولة إ، والعبارة األخَتة ربيل 1" وأوجد حيث ال أفكر 
هناية اإلنساف ُب خطاب علي حرب كاف من باب اإلعبلف عن وصوؿ البشرية إىل مأزؽ كاف من نتائجو ذباوزه 

.                                                                                       إىل غَته و اإلعبلف عن االطلراط ُب عصر العودلة 

 فادلفارقة اليت يكشف عنها البحث ُب خصائص ىذه الّصورة اجملازية أو الّتسمية يشَت إىل خصوصية        
 اخلطاب عند علي حرب، و اختبلفو عن باقي اخلطابات اليت تناولت نفس الّتسمية، و خاصة ميشاؿ فوكو

، فيكوف بوصفو أّوؿ من قاؿ بنهاية اإلنساف، فارتبط بامسو بقدر ما تفرد مشروعو و أحاط دبعاٍل ىذه الصِّيغة
الكشف عن حيز البّلشعور ُب اإلنساف ىو صورة جديدة لئلنساف ُب العصر احلديث كما أّكد على ذلك علم 

                        .الّنفس احلديث

ىل ىذا االمتداد الذي تشَت إليو الّتسمية، فهذا من باب الّتمويو، إذ إ     وإف كاف اخلطاب عند علي حرب ػليل 
يبقى االختبلؼ و ادلفارقة علا الّنتائج اليت تسفر عنهما مرحلة البحث ُب سبفصبلت اخلطاب و تفرعاتو أو 

 بلغ هنايتو ألنو استوَب وعيو و تناىت قدراتو و ىذا ما ترؾ اجملاؿ لبلعًتاؼ حبّيز  كوعناصره، فاإلنساف عند فو
، أو يتخّلل أحدعلا اآلخر فبل ؽلكن آخر يولد على إثره كائن مزدوج، و ػلمل بداخلو حّدين يكّمل أحدعلا اآلخر

                                       .احلديث عن إنساف دبعزؿ عنو

 إذ تعكس اإلنساف بوصفو دازاين أو كائن      فالوعي مرحلة متعالية ُب اإلنساف و الهنائية و لكن مرحلة متناىية
، فتكوف احلقيقة ُب اإلنساف ىي ىذا احلّيز الذي يقع بعد أو خلف الطبقات الواعية ُب متناىي و سائر ضلو الزواؿ

                                                             
 46 ، ص 2000– بَتوت لبناف – الفكر ُب عصر النهضة ،  افريقيا شرؽ :  عبد السبلـ بنعبد العايل - 1
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ذىن اإلنساف، و ربتضنو الطبقات ادلنسية ُب الّذاكرة البشرية و ىذا ما يعكس اخلصوصية اإلنسانية و انفرادىا عن 
                                                    .، و ىي ساحة البّلشعورغَتىا بصفاهتا

ىل ارتباطو بالّصور الّسابقة اليت ارتسمت إ وكذلك ُب مواضع أخرى ػليل اخلطاب عند علي حرب         
لئلنساف األخَت، و ىي الّنتيجة اليت أصبح عليها بعد اإلعبلف عن هنايتو عند علي حرب، حيث يرتبط بزواؿ 

اإلنساف " اإلنسانية والّصفات اليت كاف يتمّيز هبا اإلنساف أياـ احتكامو إىل األنظمة و القوانُت و االنتماء، يقوؿ 
العددي أو الكوكيب أو ادلعومل أو اإلنساف األخَت أو اإلنساف العابر أوثر تسميتو اإلنساف الوسيط أو األنا التواصلي 

الذي يبتكر إمكانية جديدة لعبلقتو بوجوده يتجاوز هبا ثنائية األدٌل و األعلى أو مدنية اآلذلة و شريعة الغاب 
لنسج عبلقات بُت الناس تتغلب فيها اجلوانب األفقية و التبادلية على اجلوانب العمودية و السلطوية بقدر ما 

 .                                                                                                                         1"تنفتح األفق لتجاوز اإلنساف اإلنسانوي ضلو عصر ما بعد احلداثة 

هناية الّتاريخ  )      فالقوؿ بتسمية اإلنساف األخَت ىي إشارة مباشرة إىل صاحب ادلقولة  فرانسيس فوكوياما
، و سبويو اخلطاب يتّكشف ُب احلدود اليت يضعها كل واحد منهم دلفهـو اإلنساف األخَت، دبا  (واإلنساف األخَت 

ىو وصف دلرحلة متأّخرة تتبدى معها معامل إنسانية جديدة، يكوف حصيلة ادلستجدات اليت طرأت على صَتورة 
، إذ العامل أو اإلعبلف عن دخوؿ عصر ما بعد احلداثة أو ما بعد اإلنسانية كما يسميها البعض أمثاؿ علي حرب

     .تزوؿ فيو الصفات اإلنسانية عن اإلنساف

 فاإلنساف األخَت ُب رأي علي حرب ىو رديف لئلنساف الكوكيب أو الّتواصلي و ىو الّصورة اليت تعلن عن       
عدـ جدوى األخذ بصورة اإلنساف اجملسِّد للمبادئ و األخبلؽ بعد أف وصل مأزقو و استوَب إمكاناتو، فظهور 
اإلنساف األخَت كاف مرحلة ًب فيها ذباوز ادلأزؽ الذي وقع فيها اإلنساف نتيجة اهنيار ادلبادئ اليت سار باذّباىها 

، فأّدى بو الوضع إىل استبداؿ مبادئ بأخرى هتدؼ معظمها إىل القضاء على ادلبلمح أياـ الّنظريات ادلثالية
                                                                                                   .التقليدية لئلنساف القدَل

 بينما ؼلتلف األمر عند فوكوياما، فادلرحلة اليت وافقت ظهور اإلنساف األخَت عنده ىي مرحلة خارجة عن      
الّتاريخ أي بعد اكتمالو و وصولو أوجو إذ كل ما سيأٌب بعد ىذه ادلرحلة ىو على ىامش الّتاريخ، ذلذا فصورتو 

جعل اإلنساف األخَت من احملافظة على  "   فوكوياما فرانسيسزبتلف سباما عن الّصورة اليت رمسها علي حرب، يقوؿ

                                                             
  .                                             196، ص   (فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية  )حديث النهايات : علي حرب - 1
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الذات أوىل ادلوجبات، فإنو راح يشبو العبد اذليغلي إباف الصراع الدموي ُب بداية التاريخ ، لكن وضعية اإلنساف 
األخَت تعترب أكثر سوءا، ألهنا ناذبة عن سَتورة تارؼلية متكاملة، تتابعت منذ ذلك الوقت باعتبارىا تطورا صبعيا 

 .1" معقدا للمجتمع ادلدٍل 

 ولعل أوىل االعتبارات اليت يطرحها االختبلؼ الّتمايز البُّت لكليهما ُب مفهـو الّنهاية، ففي حُت الّنهاية        
عند علي حرب ىي إعبلف عن  وصوؿ ادلقوالت مأزقها و أزمتها حبيث يتعّذر عليها إكماؿ طريقها فيحدث 

الّتجاوز كوسيلة دفاعية تضمن االستمرار للوجود أو الكياف البشري، فالّتخلي عن الّصفات اإلنسانية اليت تربط 
اإلنساف مباشرة بالّنظريات ادلثالية ىو ما صنع مفهـو الكارثة، بعد ارتداد ىذه ادلبادئ و انعكاسها على أرض 

.                                                                                                           الواقع نقضاً و نقيضاً 

أما اإلنساف األخَت فهو صورة تعكس القيمة الّنفعية ُب الّتعامبلت وفق مبدأ الّتبادؿ و الّتداوؿ و الّتخلي         
عن اخلصوصية، فيكوف اإلنساف األخَت عنده مرحلة جديدة من مراحل اإلنسانية، على ما ُب ىذا االعتقاد من 
ربّفظ وقد جّسدتو خطابات علي حرب من خبلؿ تناقضاهتا فيما بينها و قوذلا بالّتجاوز حيناً و بوصل القدَل 

، و ىذا وجو من وجوه اخللل ُب اعتماد ادلصطلح والثّقافة أحيانا أخرى من خبلؿ الّتأكيد على ضرورة الّتأصيل
                                                      .لدى علي حرب

 ىو الّشبيو الذي أصبح ينتسب إىل البداءة من حيث سعيو إىل   بينما يكوف اإلنساف األخَت عند فوكوياما       
احملافظة على الّذات دوف مراعاة أية قيمة على اإلطبلؽ، فهو مرحلة مفصولة عن الّتاريخ يقع على ىامشو 

وخارجو، و بالّضرورة كل ما ىو خارج ىذا احلّيز ال ؽلكن أف يشكِّل قيمة أو أعلية ذات معٌت، فهو يشبو العبد 
وإف كاف القوؿ باإلنساف األخَت ػليل خطاب علي حرب إىل الطّرح ، البدائي ُب صراعاتو الّدموية من أجل البقاء

ليها كما إالفوكويامي ، فهو ؼلتلف عنو ُب الوقت نفسو، عندىا ؽلكن إفراغ ىذا ادلصطلح من معانيو ال اإلحالة 
، و ىو ما يعكسو االختبلؼ ُب احلدود اليت ؽلّوه بذلك اخلطاب إذ لكل خطاب خصوصيتو اليت يشَت إليها

                                                                                         .وضعت عند كل منهما لنفس ادلصطلح

                                                             
فؤاد زكريا ، : مطاع الصفدي ، ترصبة : هناية التاريخ و اإلنساف األخَت ، إشراؼ و ادلراجعة و التقدَل :  فرانسيس فوكوياما - 1

  .284، ص - بَتوت – صبيل قاسم ، رضا الشاييب ، مركز اإلظلاء القومي 



إشكالية التجاوز والنهاية.................................................................الفصل األول   

 

  
99 

ىل رلموعة من ادلميِّزات ىو كائن يقع خارج الّتاريخ أو على إ    واإلنساف األخَت بوصفو صورة رلازية ربيل    
، فهو صورة ال غلدي األخذ هبا كوهنا تًتاجع إىل الوراء حبكم ارتدادىا عن القمة  ىامش الّتاريخ ُب تصّور فوكوياما

أو عن مفهـو االكتماؿ، بينما يركز مفهـو الّنهاية عند علي حرب على مفهـو الّتجاوز فما يأٌب بعد مرحلة 
االكتماؿ حباجة ألف يعًتؼ بو كونو صورة جديدة و فًتة تالية ُب تاريخ البشرية، ألّف الّتاريخ عنده ليس مكتمبًل 

.                                                             ثابتاً أو مرتداً و لكنو منقطع كونو يسَت ُب اذّباه زلّدد 

أما كبلـ فوكوياما "   وىذا ما أّدى إىل االبتعاد عن فكرة االكتماؿ اليت كانت تقابل الّنهاية عند علي حرب       
على هناية التاريخ فهو أبعد ما يكوف عن الفكر التارؼلي و من ادلفارقات أنو ُب الوقت الذي كاف فوكوياما يعلن 

فيو عن انتصار الليربالية الدؽلقراطية على ما عداىا من العقائد و ادلذاىب سوى جيوب تارؼلية باقية سبثلها 
األصوليات الدينية و الديكتاتوريات العسكرية و سيقضي عليها عاجبل أـ آجبل ، كانت تعتمل ُب اجملتمع 

  .                                                             1" األمريكي منازع أصولية سوؼ تنفجر لتصيب شظاياىا مقولة هناية التاريخ ُب الصميم 

  فاختبلؼ مفهـو الّتاريخ عند كل من فوكوياما و علي حرب و انفراد كل منهما بنّصو اخلاص على الّرغم       
ليها نفس ادلصطلحات أو نفس الّصور اجملازية اليت تقـو عليها أفكار كل منهم، و ذلك إ ربيل  من الوحدة اليت

، فبل يستعمل ادلصطلح إال وفق مبدأ التكرار الذي يؤدي إىل لينتفي الّتطابق قانونا قد يكوف بُت الّنصوص
                                                                             .اختبلؼ ادلفاىيم عند كل منهما

 ولعّل خطاب علي حرب ال يتعارض مع خطاب فوكوياما حوؿ حقيقة البشرية اليت تقع خارج الّتاريخ أو       
على ىامش الّتاريخ حىت يتفق و غلتمع معو ُب نقطة أخرى، ؽلارس فيها نص علي حرب الّتعارض مع ذاتو 
ويستدرؾ ما استبعدتو ُب غَت موضع أثناء حديثو عن العودلة بوصفها فتحاً و حلماً و صورة جديدة تتشّكل 

ال ينبغي تبسيط " لئلنسانية حبيث ندرجها ضمن الّتجاوز حّيزاً يقضي باالنفصاؿ مع الّصور الّسابقة، يقوؿ 
األمور و الذىاب بالتفاؤؿ إىل حد السذاجة، فتاريخ البشر ىو تاريخ الكشوفات و اإلصلازات كما ىو تاريخ 

الصراعات و احلروب، إنو تاريخ االضطهاد و القهر، تاريخ اإلبادة اليت سبؤل السمع و البصر أخبارىا ومشاىدىا، 
 فالّنصاف يتعالقاف ثانية من حيث القوؿ بالّدموية ،2" و ليست البشرية اليـو أفضل حاال عما كانت عليو من قبل 

                                                             
 96هناية التاريخ و اإلنساف األخَت ، ص : فرانسيس فوكوياما - 1
 108، ص  (فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية  )حديث النهايات : علي حرب - 2
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ىل الّصراع و الّتطاحن الذي سبارسو البشرية إاليت ؽلارسها اإلنساف األخَت و إف كانت بصورة سلتلفة، فهي ربيل 
.         ضّد بعضها البعض ُب سلتلف عصورىا و أزمنتها 

      ىذا، و يرتد خطاب علي حرب عن الّصور اليت رمسها للعودلة ُب بداية حديثو بوصفو فتحاً و زمناً جديداً 
على ما ػلملو الكبلـ من طوباوية - منقطعاً عن ما سبقو، عندىا وصفها باحللم الذي تسعى البشرية إىل ربقيقو 

رغم أّف من بُت أىم مسات العودلة ىو دعوهتا إىل كسر ادلركزية و عدـ الثّقة بالّتفكَت ادلثايل و الوثوقي – و مثالية 
، و لكنو ىنا يلتف حوؿ العودلة و يرمي من خبلؿ وصفها باحللم إىل إضفاء طابع ادلثالية اليت تتعارض واليقيٍت

من قبل، و كذلك التمركز حوؿ مقوالهتا من جهة أخرى، و ىذا ما غلعلو ػلكم عليها  واألىداؼ اليت سطرىا ذلا
                                                                                                         . باإلغلابية و ػلتوي كل أطرافها

     فإذا بالواقع يستعاد من خبلؿ بعثو بطريقة مغايرة لكنها تلتف حوؿ نفس احملاور اليت كانت تدور حوذلا، 
الثّنائيات و اليت كانت سبب الّصراع، و يصبح األمل ُب القضاء على الثّنائية تفاؤؿ إىل حد الّسذاجة، فالقوؿ 

بالقضاء على منطق الثّنائية، ىو إنشاء لثنائية بطريقة أخرى تكوف أحد أطرافها الّرغبة ُب الّتمرد على ىذه 
.                                                                                                            القاعدة

 :خصوصية الّتناهي في مقولة الّزمن / 2/2

Spécificité de Finitude dans la catégorie du temps 

ىل إويتبٌّت ادلشروع أيضا القوؿ دبصطلح هناية الّزمن مفهوما قالت بو الفلسفة البعدية أو الّتجاوزية لكي ربيل        
صورة جديدة للّزمن، و لعل ادلقوؿ ػليل ُب ظاىره إىل مدلوالت كالّزواؿ و الفناء، و لكن القوؿ دبجازية الّصيغة 

واحتماذلا ألبعاد أخرى، كوهنا ادلفهـو ادلنفتح على االصطبلح و الّتواضع يلفت االنتباه إىل الّنصوص الغائبة 
فالزمن اآلف ىو زمن البث، و ىو " األخرى اليت قالت هبذا ادلصطلح، و قالت بالّزمن الفوري، يقوؿ علي حرب 

زمن فعلي يسَت بسرعة الضوء، ألف النقل ال يتعلق ىنا دبواد ػلتاج نقلها إىل الزمن التقليدي، زمن السَت على 
.                                               1" األقداـ، أو امتطاء احليواف، و ال حىت زمن السيارة و الطائرة 

                                                             
 .                                              139، ص  (فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية  )حديث النهايات : علي حرب - 1
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ىل االنتصار الذي ػلّققو الّزمن من إ (هناية الّزمن  ) إذ يرتبط الّزمن ىنا بادلكاف، فتحيل الّصيغة اجملازية         
سيطرة الزماف الفعلي على ادلكاف التقليدي " خبلؿ طي ادلسافة أو ادلكاف، و يؤّكد على ىذا ادلعٌت من خبلؿ قولو 

عن طريق النقل الفوري للمعطيات و الًتصبة العددية للمعلومات أي سيطرة الزماف الذي غلري بسرعة الضوء على 
.                                                       1" األزمنة احمللية خاصة بالشعوب و الثقافات 

      فيشَت الّنص من خبلؿ دوالو و بنيتو اخلطية إىل الّنصوص اليت سبقتو ُب تبٍت ادلفاىيم اجلديدة للّزمن، بوصفو 
صورة متغَّتة للّصورة القدؽلة أو الّتقليدية، و لكن البحث ُب سبفصبلت اخلطاب و تقاطعاتو غلد مفاىيم زبتلف 

سباماً عن احلدود اليت وضعت للّزمن ُب خطاب علي حرب، و ىذا ما يلفت انتباه القارئ إىل الّصورة ادلتشاهبة اليت 
.                       تستحضر هبا اخلطابات و استحالة الّتطابق مفهوماً تقليدياً يهدؼ إىل التّبويب و الّتصنيف 

      والقوؿ بنهاية الّزمن بالّصورة اليت طرحها اخلطاب عند علي حرب يشّكل االختبلؼ مع سلسلة الّتكرارات 
روح الوجود احلقة " والّتقاطعات اليت ذبمع الّنص بغَته من الّنصوص الغائبة، ذلك أّف الّزمن ُب أبسط تعريف لو 

ونسيجها الداخلي فهو ماثل فينا حبركتو البلمرئية حُت يكوف ماضيا أو حاضرا أو مستقببل فهذه األزمنة يعيشها 
اإلنساف و تشكل وجوده باإلضافة إىل أف الزمن خارجي أزيل يعمل عملو ُب الكوف و ادلخلوقات و ؽلارس فعلو 
على من حولو، فحركة الزمن، ُب ربوذلا إىل وجود أو ال وجود ترتبط بفعل ما، فإذا انتفى الفعل دخل الزمن ُب 

 .                                                                                                         2" العدـ 

فيتعالق الّنص ادلوايل بنص علي حرب عن طريق االختبلؼ الذي يتشّكل من خبللو مفهـو الّزمن، فنهاية         
ىل مفهـو آخر ذلذه الّنهاية، إالّزمن أو دخولو حّيز العدـ يرتبط بانتفاء الفعل، فتحيل الّصورة اجملازية ُب ىذا الّنص 

ليها الّزمن بوصفو وجوداً خارجياً، و لعل حدوث الفعل و انتفاؤه متصل بذات ما، إُب مقابل األزلية اليت ػليل 
و ىو  و الوجودية الّداخلية  أو الزمن اخلارجي وىذا ما يشَت إىل تعّدد الّزمن و انقسامو بُت األزلية اخلارجية

                                                             
  .                                                                                                    40فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية  ، ص  )حديث النهايات : علي حرب - 1
 .      121 ، ص 2003 ، 1: الزمن ُب الرواية العربية ، ادلؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ط :  مها حسن القصراوي - 2
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ليس ادلوضوع إذف ىو البحث عن أصل الزماف ُب مكاف آخر غَت أنفسنا ُب ىذه " ذلذا الّزمن اجلانب النفسي 
.                          1"الزمانية اليت ىي ضلن 

من خبلؿ اختبلؼ مفاىيمها، فيتعّلق الّزمن الذي يدخل  (هناية الّزمن  )       فتتشابو مدلوالت الّصورة اجملازية 
ىل فوقيتو و تعاليو و استحالة إحّيز العدـ و الّنهاية بالّذات اإلنسانية، بينما يتجاوزىا الّزمن اخلارجي و ػليل 

إف  "  ىل نص عبد الوىاب ادلسَتي أثناء مقاربتو دلفهـو هناية الّتاريخ عند فوكوياماإالقضاء بتغَّته، و ىذا ما ػليل 
على  (البلإنساٍل  )ادلادة ، أي ادلوضوع / إعبلف فوكوياما هناية التاريخ ىو إعبلف هناية اإلنساف و انتصار الطبيعة 

ادلادية ، اليت ذبسدىا احلضارة / و معناه ربوؿ العامل بأسره إىل كياف خاضع للقوانُت الواحدية (اإلنسانية  )الذات 
العربية و اليت ال تفرؽ بُت اإلنساف و األشياء و احليواف و اليت ربوؿ العامل بأسره إىل مادة إستعمالية ، فنهاية 

  مع مراعاة خصوصية اخلطاب عند ،2" التاريخ ىو ُب واقع األمر هناية التاريخ اإلنساٍل و بداية التاريخ الطبيعي 
، إذ ربمل الّنهاية عنده معٌت االكتماؿ و بلوغ أقصى أو أوج الّزمن و الّتاريخ، فبل يكاد ينفك الّزمن عن  فوكوياما

ُب أفق الكارثة تكوف هناية الّتاريخ، هناية احلياة اإلنسانية " كونو جزءاً من اإلنساف و دليبل على وجوده و كيانو 
.                                                     3"على األرض 

      فتتناص ىذه اخلطابات من خبلؿ االختبلفات اليت يشّكلها تكرار ىذه الّصورة اجملازية، فيكوف للطّرح عند 
ليها كما يشَت إىل ذلك اخلطاب، فتتعّلق هنايةالّزماف إعلي حرب خصوصية سبّيزه عن غَته من اخلطابات و ال ربيل 

   .                                    4" إف ادلوت ىو ليل الذاكرة، و من دوف الذاكرة ضلن ظلوت " بنهاية الّشعور بو 

      ولعل القوؿ باالرتباط الذي يشّكلو الّزمن مع اإلنساف و الّتبلـز الذي يكوف ُب ضوئو مفهـو الّنهاية، ػليل 
)Successivencess) التتابع والتعاقب "  الّزمن إىل فًتات متناىية تتعّلق بنظامها الّتعاقيب و ادلستمر ، فيكوف

ىو نفسو عبلمة على ذبربة متناىية فاإلنساف يعمل و يستمتع و يعرؼ شيئا واحدا رئيسيا فقط ُب اللحظة ادلعينة 
                                                             

 ، 1: سامي أدىم ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ط : ىيدغر و سؤاؿ الزمن ، ترصبة :  فرانسوارداستور - 1
  .                                                                                                               22 ، ص 1993

 .        162 ، ص 2007 ، 2: ، ط - دمشق – الفلسفة ادلادية و تفكيك اإلنساف ، دار الفكر :  عبد الوىاب ادلسَتي - 2

فاطمة اجليوشي ، : ، ترصبة  ( 1987الفلسفات العدمية و التفسَتية ُب ثقافة ما بعد احلداثة  )هناية احلداثة : فاتيمو   جياٌب- 3
  .                                                                           7 ، ص 1998– دمشق – منشورات وزارة الثقافة 

بَتوت لبناف – علي حاكم صاحل ، حسن ناظم ، دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة : بداية الفلسفة ، ترصبة :  ىانز جورج غادامَت - 4
  .                                                                                                 49 ، ص 2001 ، 1: ط – 
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و تسَت ذبربتو ُب خط مستقيم إف صح التعبَت، و تبالغ قواه و قدراتو ادلختلفة دورهتا خبلؿ رلرى حياتو ُب أوقات 
. 1"سلتلفة و ال تكوف كلها حاضرة معا أبدا 

     فَتتبط وجود الّزمن بلحظة الرّاىن و احلاضر و ينتفي الّزمن و يدخل حّيز الّزواؿ إذا تعّلق بادلاضي و ادلستقبل 
كما ػليل مصطلح هناية الّزمن ُب مواضع أخرى، و انطبلقا من نصوص أخرى غائبة يستدعيها اخلطاب من 

، إذ ػلمل مفهـو الزمن عند علي حرب مفهـو االستمرار أما الزمن انطبلقا خبلؿ قولو بالّتناىي عند علي حرب
 .من النصوص األخرى سلتلف إذ يرتبط باالرتداد

     فالقوؿ بأّف الّزمن يسَت ضلو االكتماؿ و دبجرد حصوؿ ىذا االكتماؿ ينتفي الّتعاقب و غلمع الّزمن بُت أطرافو 
إننا، إذف ظلر بتجربة التناىي اجلذري لزمانيتنا ُب التعاقب وحده،  " (ماضي حاضر و مستقبل  )الثبلث ادلتباعدة 

بل ُب التوتر القائم بُت أبعاد الزمانية ، فهناؾ سعي لبلوغ التجربة كلها، أو إىل مباشرة االكتماؿ الذي ؽلكن أف 
غلمع ُب ذاتو بُت ادلاضي و احلاضر و ادلستقبل، و ؽلكن أف يوصف ذلك أيضا بأنو سعي لبلوغ األزيل مفهوما 

 2"على الكلية اليت زبتلف أًب االختبلؼ على التعاقب 

      والّنقطة اليت غلتمع عندىا ادلاضي و احلاضر و ادلستقبل تشكِّل صورة لؤلزلية مفهوماً ػلدث بو اكتماؿ 
الّزمن، فَتد مفهـو الّنهاية دبعانيو ادلختلفة بُت الّتجاوز و القطيعة مع ادلاضي و بُت االكتماؿ مفهوماً ربّدث عنو 

، و كذلك يتحّدث نيتشو عن مفهـو آخر لنهاية الّزمن  (هناية التاريخ و اإلنساف األخَت  )فوكوياما ُب كتابو 
، إذ يبقى الزمن فيو دورة ذبتمع فيها حدود ادلاضي و احلاضر و كذا بوصفو اكتماال أثناء حديثو عن العود األبدي

                                                                      .ادلستقبل

     فتكوف هناية الّزمن عنده الّلحظة اليت يسيطر من خبلذلا احلاضر على بعديو ادلاضي و ادلستقبل، فيتحّقق 
ففي الوقت الذي يؤكد فيو العود األبدي دورة الزمن اليت تعيد نفسها ُب عدد ال " االكتماؿ ُب ىذه ادلرحلة 

ػلصى من ادلرات ترتبط كل حلظة بادلاضي و ادلستقبل بنفس القدر، فكل حلظة ىي حدث مستقبلي، كما ىي 
حدث ماض ُب نفس اآلف، و ؽلنح العود األبدي اللحظة اليت ؽلكن أف يعاد فيها تفسَت كل عناصر ادلاضي 

وإعادة تنظيمها ُب ادلستقبل ليذوب كل منهما ُب اآلخر ألف كل حلظات الزمن تعود بشكل أبدي فكل حلظات 

                                                             
 .220اماـ عبد الفتاح اماـ ، ص : الوجودية ، ترصبة : جوف ماكوري - 1
  .                                                                                       222 ، ص ادلرجع نفسو - 2
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ادلستقبل قد حدثت بالفعل و أيضا كل حلظات ادلاضي ألهنا سوؼ تعود مرة أخرى، و تصبح جزءا من ادلستقبل 
و النتيجة ادلًتتبة على اهنيار احلدود الفاصلة بُت ادلاضي و ادلستقبل ىي أف يصبح احلاضر ىو اللحظة الفعالة اليت 

 .                                                                                 1"تضفي أعلية على كل حلظات التاريخ 

     فتجربة الّتناىي أو هناية الّزمن بوصفها صيغة رلازية عند علي حرب تتعّلق بباقي اخلطابات عن طريق 
اختبلفها و مباعدهتا للمدلوؿ عند كل واحد منهما، و ىذا ما يفتحو اجملاز من إمكانات و احتماالت تسمح 

بتكرار الّصيغ ال بتطابقها، كما تعّدد سبفصبلت اخلطابات فينتفي الّتناص بادلفهـو القدَل، و ىنا تكمن خصوصية 
، و ػلدث بُت الداؿ و ادلدلوؿ مسافات بينية تعكس االختبلفات و احلدود اليت تتفرد من خبلذلا اخلطاب

    .النصوص و تنفصل عن بعضها البعض
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 :Réflexion des catégories chez Ali Harb ارتداد المقووت عند علي حرب-ثالثا

 ىذا، و لعل القوؿ باحللم مقاببل دلفهـو العودلة ىو مباعدة و ليس مقاربة ذلذه ادلعاٍل، فاحللم إىل جانب        
ىل استحالة ربطو بالواقع ألنّو يشغل حّيز العامل الذي ينأى إكونو مفهوما مثاليا طوباويا فهو ادلصطلح الذي ػليل 

بطبيعتو عن الواقع ادلعاش، فالكبلـ ػلمل بداخلو الّتناقض مع أفكاره و معطياتو، فخصوصية األلفاظ عادة ما 
 وكذلك ىذا ما يعكسو العودة إىل طرح الّصراع طبيعة ال ،ربمل أسباب اضلراؼ ادلعاٍل عن أىدافها اليت سطّرت ذلا

تنفك عن الّذات البشرية، رغم الّزعم بالّتجاوز الذي سبارسو العودلة حوؿ مفهـو الّتمركز الّذاٌب لئلنساف، يقوؿ 
ال شك ُب أف الوجود اإلنساف ىو وجود صراعي، و لكن ال ؽلكن أف نعقل الصراع اآلف بلغة قدؽلة " علي حرب 

 "1                                                  .

    فالّصراع يأخذ شكبًل مغايراً، و لكنو ليس ذباوزاً ذلذه الفكرة من حيث أهّنا حقيقة ال تنفك عن طبيعة البشر، 
فيكوف العود إىل االلتفاؼ حوؿ الّذات البشرية أبدياً، ال تكاد تغادر فيو الّذات نفسها حىت تعود و تلتحم هبا 

 كياف بشري دوهنا، وىذا ما يؤّكد يثانية عن طريق الّتأكيد على بعض الّصفات اليت ال ؽلكن أف يتصّور وجود أ
على عدـ جدوى ادلشروع الّتجاوزي باالنطبلؽ من ىذه ادلعطيات، و خاصة إذا كاف اإلنساف ىو زلور ىذا 

االعتقاد، فالطبيعة البشرية ُب األصل تقـو على الثّنائية أو على نظاـ الّتعارض و الّتناقض الذي عادة ما يكوف 
.               سببا ُب الّصراع و الّنزاع بُت الّذوات ىو وقوع ُب تعارض مع الطبيعة البشرية ُب أحد أبعادىا 

      وكذلك يقّرر علي حرب عند حديثو عن االختبلفات الوحشية اليت سبارسها ادلذاىب و االذّباىات العربية، 
فهو أثناء عرضو للحقيقة اليت ربوؿ دوف فتح باب احلوار مع ىذه الّتيارات، ىو ؽلارس العمل نفسو من خبلؿ نفيو 

ذلذه الطوائف، ذلك أّف تركيزه كاف على كل اجلوانب اليت يؤّدي األخذ هبا إىل إطبلؽ ىذه األحكاـ، اليت تعترب 
 أو تستبعد فيو اجلوانب اليت يؤدي األخذ هبا إىل الّتخفيف من شدة االختبلؼ (اختبلفا وحشيا  )بدورىا 

يقوؿ علي حرب و ىو اخلبلؼ إذا صح ادلصطلح ألنو اللفظ األصلح ُب التعبَت عن سبل االنشقاؽ و التعارض، 
بينما صلد أف ثقافتنا ال تتيح لنا سوى شلارسة االختبلؼ الوحشي و النفي " يعرب عن شلارسات ىذه الطوائف 

، و كذلك تكوف صفة االختبلؼ الوحشي صورة عن ىذا الّنفي الذي  الذي ؽلارسو صاحب اخلطاب 2" ادلتبادؿ 
على ىذه الثّقافة ، فيكوف الّنفي صفة سبّيز كل تفكَت ػلاوؿ األخذ برأي أو موقف دوف آخر، وإاّل فالوجو اآلخر 
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لبلختبلؼ الذي يستبعد الّنفي ىو األخذ بعُت االعتبار مسألة الّتعارض والّتناقض وُب كل احلاالت تقـو أطراؼ 
ادلشروع الّتجاوزي بنفي بعضها البعض من خبلؿ االبتعاد عن الّتفكَت ادلثايل من جهة والّسعي وراء الّتجاوز 

.                                                واخلروج عن الطبيعة من جهة أخرى 

  فيكوف الّنفي و إطبلؽ األحكاـ الّذاتية اليت هتدؼ إىل إثبات األنا و استبعاد اآلخر صورة من صور      
الّتعارض  و اإلقرار بوجود الثّنائية اليت كانت تقيم منطق العقل و تنّظمو قانوناً ػلكم الّتصور ادلثايل، فالوجو 

ادلتعارض ػلضر لكي يغيب و لكنو يغيب و يستبعد فتزيد إمكانية حضوره من خبلؿ استدعائو من طرؼ الّنقيض 
.                                                                  كل شيء وجهو اآلخر الذي ػليل عليو الّشيء نفسو ؿاآلخر، ؼ

وىذا ما غلعل من احلقيقة مبعدة عن حضور الّدواؿ ملتبسة إذا استعملت مقاببل للّتطابق تتناقض فتعلن عن       
ىل ارتباطها بكل مسكوت عنو، غيبو الّداؿ و منع من حضوره عن طريق إزيفها و وعلها و غياهبا الذي ػليل 

حجبو بتمويو ادلدلوؿ الّضروري الذي يقتضيو الّداؿ، فتضيع احلقيقة خلف زيف و خداع الّدواؿ و حيلولتها دوف 
الوصوؿ إىل معٌت معُت دبنأى عن االلتباس، فالّداؿ ىو دليل تعمية ال دليل وضوح و وسيلة حجب يكشفها 

.                                                     الّتعارض الذي يقع فيو صاحب اخلطاب أثناء تقريره للحقائق 

      وكذلك يكوف اإلسقاط منهًجا تقليدياً يرتد ُب كل مرة لَتبط األفكار دباضيها فيؤّكد على تراجعها و زبّلفها 
و نسبتها إىل القدماء ، و ىو أحد االسًتاتيجيات اليت عملت األفكار احلداثية و ما بعد احلداثية على قطع الّصلة 

، كما أهنا اختزاؿ ربـر فيو األفكار من سبيزىا و كذا تفردىا هبا كوهنا عود أبدي إىل الّصور الّتقليدية ُب الّتفكَت
                                                               .ويكوف التطابق ىو الصورة اليت ربرمها من حقوقها

      وألهّنا تعارض احلداثة ُب أىّم ادلبادئ اليت قامت عليها، إذ ىي ذلك ادلشروع الذي ينشد االستمرار ُب 
ادلستقبل من خبلؿ انفصالو عن كل تقليد أو ماض يكوف كفيبًل برفع صفة الّتمّيز و الّتفرد زلوًرا مركزياً قاـ عليو 
الّتفكَت احلداثي، فبل غلدي األخذ بالطريقة اإلسقاطية ُب الّتحليل كوهنا تفكَت عقيم ال تنفصل فيو األفكار عن 

الّتفسَت الّسطحي الذي يؤمن بالّتطابق الزّائف الذي سبارسو ادلشاريع من خبلؿ سبظهرىا، فتخفي احلقيقة ُب 
 اختبلفاهتا و سبّوه عن طريق تسطيح مسائلها، فتصبح ىذه الطريقة أبعد ما تكوف عن مفهـو الّتجاوز و الّنهاية أو

.                                    القطيعة مع ادلاضي الذي مل يعد غلدي األخذ بو ظلوذجا ُب الّتفكَت احلداثي 
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      ولعل طريقة اإلسقاط أوىل الّصور اليت سعى اخلطاب عند علي حرب إىل رفضها و ذباوزىا من خبلؿ 
إدراجو لكل احملاوالت العربية ُب احتواء الثّقافة الغربية عن طريق إسقاطها على الطرؽ الّتقليدية عند العرب، ُب 

، فًتجع دائرة الفكر العقيم و الّساعي إىل تسطيح ادلشكلة من خبلؿ سعيو الدائم إىل شلارسة األستذة على الغرب
كل إصلازات العامل الغريب ُب العصر احلديث صدى لؤلعماؿ القدؽلة ُب الًتاث، و ذلك ُب كل احلقوؿ ادلعرفية 

             .على اختبلفها

و ىذا شأف "       ولكن اخلطاب عند علي حرب يعود ليأخذ بالطريقة الّتقليدية ُب تسطيح ادلسائل، يقوؿ 
الذين ؼللقوف مناخات للتواصل أو يفتحوف أسواقا للتبادؿ ادلثمر، إهنم يسهموف ُب النشاط احلضاري، إذ ال 

 (سوؽ عكاظ )حضارة من غَت أسواؽ، و لقد سبيزت احلضارة العربية بكوهنا حضارة سوؽ، كما يشهد على ذلك 
منذ اجلاىلية، و فيو كاف غلري تبادؿ السلع و إلقاء القصائد على قدـ و ساؽ، غَت أننا ضلن ادلثقفُت ادلعاصرين، 

أصحاب مشاريع النهوض احلضاري ، نتحدث عن األسواؽ باحتقار و ازدراء، و لعل ىذا ما يفسر تعثر مشاريعنا 
 .1" النهضوية و زبلفنا احلضاري 

 فإدراج علي حرب لكل زلاوالت اإلسقاط ُب دائرة الّسذاجة و الّتبسيط أوقعو بدوره ُب نفس ادلطب من         
خبلؿ حديثو عن الّسوؽ كمشروع حضاري ينتمي إىل العودلة من حيث كونو وسيلة تبادؿ و حوار و تواصل بُت 

األمم و الّشعوب و طريقة هبا يتم الّتوحيد بُت الثّقافات و اجلمع بينهم وفق مشروع حضاري، و الّصورة اليت 
مشروع الّسوؽ العادلية اليت تقتضيها  تقابلها ُب تاريخ الثّقافة العربية و الطرح الذي يتم بو الّتطابق بُت ادلشاريع،

، على اعتبار أف ىذه الّسوؽ العودلة ، و الّسوؽ العربية اجلاىلية العكاظية اليت يتم فيها الّتواصل و الّتبادؿ و احلوار
                          .استطاعت اجلمع بُت سلتلف الّشعوب و الثّقافات على حّد سواء

 فيقع علي حرب ُب فخ ادلطابقة، و ىو ػلاوؿ توضيح الّتقارب و الّتناسب الذي يشّكلو مشروع العودلة،       
فيهدـ ادلشروع الّتجاوزي عند علي حرب كّلما أراد الّتأكيد عليو أو وضع األمثلة اليت زبدمو و تسهم ُب تثبيت 
ركائزه، فمراعاة اخلصوصية اليت سبّيز ادلشاريع و ادلقوالت فتمتنع من اقًتاهبا أو تطابقها إال وفق االختبلفات اليت 

ىل احلقيقة مفهوما يلتبس وؽلتنع إتشّكل ركيزة التفكَت ادلابعد حداثي، كونو يشَت إىل الثّغرات و الفجوات اليت ربيل 
عن الّظهور أو الربوز إال من خبلؿ إعادة االعتبار للهامش، و كشف زيف اّدعاء الّتمركز حوؿ مفاىيم تتعارض 

.                                                                          كّلما حاوؿ اخلطاب تأكيدىا 
                                                             

1
  .126، ص  (فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية  )حديث النهايات : علي حرب  - 
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      فإذا كاف الّتفكَت وفق الثّنائية يتعارض مع الّتفكَت ادلتحّرر و ادلتطّرؼ، فالّتفكَت وفق منطق اإلسقاط تفكَت 
عقيم ال ؽلّيز ادلشاريع بقدر ما يفقدىا سبّيزىا و تفّردىا كمشاريع ذبّلت من خبلذلا ادلعامل احلداثية و ىي رباوؿ 

 الّتحرر من ادلاضي حيزاً رجعًيا و من الّتطابق شعاراً رفعتو احلقيقة أثناء ارتباطها بالّنظريات ادلثالية والّطوباوية،
فينادي مشروع علي حرب بالّتفكَت ادلابعد حداثي ُب حُت ؽلارس بدوره نفس الطّرؽ اليت سبق و أف نفاىا من 

 فيحمل ادلعٌت ُب بعده اآلخر قبل بإطبلقو األحكاـ ادلعيارية حوؿ فشل الّتجارب العربية ُب احتواء مفاىيم احلضارة
ليو ىو اإلسقاط بوصفو زلاولة تفقد فيها إ، و لعل الّسبب الذي أحاؿ صلاح العامل الغريب ُب احتواء ىذه ادلفاىيم

                . ادلشاريع أعليتها عن طريق اختزاذلا ُب احملاوالت ادلاضية

     فمشروع الّتجاوز و الّنهاية عند علي حرب ال يكاد يظهر مبادئو حىت يرتد عنها و يقع ُب مثالب الّتفكَت 
األحادي و الّتطابقي، فيكوف العود إىل استحضار ادلاضي صورة عن اذلدـ الذي ؽلارس على مشروعو الذي يقضي 

.          بالقطيعة سبيبًل يتحّرر بو الّتفكَت من سيطرة الّتقليد الذي ؽلنع من الّسَت وفق مقتضيات احلضارة 

     ففكرة الّتطابق اليت غلسِّدىا اخلطاب عند علي حرب تكشف وىم الوقوؼ على أنقاض الّتجارب الّسابقة 
ومسايرة العصر الذي يعيشو دبعزؿ عن كل تفكَت وثوقي و يقيٍت تكوف فيو الّنتائج متشاهبة و حتمية دبجرد تشابو 

. ادلعطيات 

 فالقوؿ بالّسوؽ مشروعاً مشًتكاً أو مقاببًل يربط بُت العودلة بوصفها صورة جديدة لطريقة تفكَت مغايرة،       
والّسوؽ العربية القدؽلة دبا ىي إرادة انفتاح الثّقافات بعضها على بعض، فيو من الّتبسيط و الّتسطيح ما يبتعد 

بصاحب اخلطاب عن أىدافو الرّامية إىل الوقوؼ مع الّتفكَت ادلابعد حداثي صورة على غَت مثاؿ و ظلوذًجا متفرداً، 
، فيصف العودلة أهّنا فتح جديد و يعود لَتبطها بالّسوؽ اجلاىلية إىل العودة بادلناىج إىل عصر األنوار و الّنهضة

                                                                     .اليت تبتعد بادلشروع إىل أقصى حدوده

  حيث سبتص صدمة ادلنجزات ُب العامل العريب عن طريق إغلاد مقابل ذلا ُب تاريخ احلضارة العربية اإلسبلمية،     
فكانت ىذه أوىل الطّعنات اليت وّجهت للّتفكَت العريب من طرؼ رواد الّتفكَت البعدي و من بينهم علي حرب، 

وؽلثل الوقوع ُب نفس الطريقة اليت اعتمدىا األّولوف نوع من الّتعارض و الّتناقض الذي يقع فيو اخلطاب فيعلن عن 
، و تكوف طريقة اإلسقاط ىنا صورة ذلذا االرتداد إىل الطرؽ ادلاضية ُب مقاربة ادلفاىيم و ادلشاريع ارتداده على ذاتو

                                                                                                  .و دعوى احتواء بعضها ُب بعض، رغم أّف االنفصاؿ ىو ما ؽلّيز بُت ذبربة و أخرى
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      وُب غَت موضع يعيب علي حرب على الّنقاد انطبلقهم من الّتفكَت األحادي كونو سبيبًل لتسطيح ادلشكلة 
والّتعامل معها انطبلقاً من أحد جوانبها، و تعترب ىذه الطريقة سبب عقم البحوث العربية و ابتعادىا عن االىتماـ 

فتباعد ادلوضوعية بقدر انطبلقها من الّذاتية حيزاً تتجّلى من خبللو أحادية ، دبراكز ادلشاكل على اختبلؼ أبعادىا
الّتفكَت، و لعّل من أبرز ادلبادئ اليت قامت عليها ما بعد احلداثة، القضاء على الّنمطية ُب الّتفكَت كوهنا تباعد 

ادلوضوع بقدر ارتباطها بأحد أبعاد ادلشكلة، و ىذا ما يؤدي إىل انزياحها عن األطراؼ احلقيقية و اليت عادة ال 
.                                              ترتبط بادلظهر بقدر ارتباطها بكل مغّيب أو مستور و مكمنها الّشقوؽ و الفجوات و ثنايا ادلوضوعات 

    فالّتناوؿ األحادي مغلق و زلايد للموضوع و عبلمة على الّتسطيح و كذلك مباعدة ادلوضوع من خبلؿ 
شلارسة الّتمويو دبا ىو وسيلة من وسائل الّتضليل، و ُب مناقشة علي حرب لؤلعماؿ العربية و وصفها بالّسطحية 

ىو ؽلارس العمل نفسو من خبلؿ مباعدتو للمشكلة و انشغالو بطريقة الّتعامل معها دوف ذبسيد و تطبيق الطريقة 
ليس ىذا موقفي من الظاىرة، وال " عن طريق مقاربتها و الّتعامل بإسًتاتيجيتها، وىذا بدوره يعترب تبسيطا ، يقوؿ 

ىو هنجي ُب التعامل مع احلدث، و إظلا أحاوؿ أف أقرأ ما ػلدث و يستبعد، لكي أفهم و أشخص الواقع، أو 
لكي أعقل و أتدبر ادلشكبلت فنحن نعيش اآلف وقائع ثورة تقنية ىي ربوؿ تارؼلي تنفتح معها إمكانات ىائلة 

تسهم ُب تغيَت أشكاؿ التفكَت و أساليب العيش و منظومات التواصل، بقدر ما تدخلنا ُب زمن جديد من أزمنة 
الكتابة و القراءة و ادلعرفة، فبل غلدي التعامل معها بعقلية نضالية إيديولوجية، فاألوىل عندي أف أدرس ظرُب 

الوجودي لكي أطلرط ُب زمٍت الراىن، و األجدى أف أتعامل مع احلدث بلغتو ادلفهومية، لكي أشارؾ ُب اللعبة 
  .                                                                                            1"وأصبح من صناع العودلة و منتجي ادلعلومة أو التقنية 

فهو يدعو إىل عدـ الّتسطيح و الّتعامل مع األوضاع بعقلية متحرِّرة من كل انتماء عن طريق البحث عن        
احلقيقة مفهوما مغّيباً و مستبعداً و وصف احملاوالت اليت تركز على ادلظهر بالّتجارب العقيمة و الغَت رلدية، غَت 
أنو ؽلارس العمل نفسو من خبلؿ ابتعاده عن مناقشة ادلوضوع و البحث عن حقيقتو انطبلقا من ثغراتو و فراغاتو 

.                                   وثناياه إىل وصف الطريقة و مباعدة ادلراكز اليت سبق و أف أعاب على غَته االبتعاد عنها 

  ذلك أف مقاربة جوىر ادلسائل تتجّلى من خبلؿ عدـ االكتفاء بنظرة واحدة و استدعاء باقي األطراؼ        
ادلختلفة و ادلتعارضة و كذلك ادلهّمشة من أجل اإلحاطة بادلوضوع دوف االضلياز، و ُب ىذه احلالة تتعّذر األحكاـ 

ىل الّنقيض أو ادلوقف إ الّتعارض و الّنفي ػليل مباشرة إذ ،القيمية و تصبح وظيفتها مباعدة جلوىر ادلوضوع
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ادلعارض، فتكوف األحكاـ القيمية سبباً  ُب انتساب الّناقد، و معلماً بو تتجلى ادلبلمح الّذاتية ُب األعماؿ، و ىذا 
ىو الوجو الذي رفضتو احلداثة أثناء عرضها لصورىا الّتجاوزية مع األفكار الّسابقة و تبٍت ادلوضوعية تصوًرا ال 
ينتسب إىل الّذات،إال من خبلؿ مسايرهتا للقوانُت و الّنظم اليت تعتمد الوصف و الّتحليل دبنأى عن إطبلؽ 

األحكاـ ادلعيارية اليت ربصر البحث وتضعو وفق قوالب معّينة ، فتكوف الّنمذجة و الّنمطية أىم مثالب البحث 
.                                 العقيم 

   كما تكوف طريقة استبعاد ادلواضيع من خبلؿ سبويهها أو شلارسة الّتضليل حوذلا سبيل بو تسعى الّذات إىل     
الّتمركز حوؿ نفسها و لكن من خبلؿ تضييع القارئ ُب متاىات ادلعلومات اليت ال ؽلكن ذبسيدىا أو تطبيقها 

 فيستفيض ُب وصف طرؽ الوصوؿ إىل واإلحاطة بتفاصيلها، فيضيع جوىر ادلسألة وسط طرؽ الوصوؿ إليها
، و كذلك من وجوه تضليل احلقيقة الّتعامل معها بوصفها تطابًقا مع احلقيقة حىت ينسى القارئ أصل اإلشكالية

.                                                                       ادلواضيع أو الواقع 

        وىذا ما وقع فيو اخلطاب عند علي حرب عند مقاربتو دلفهـو العودلة، فقد انطلق من الوصف الذي 
كل ذلك ػلصل بفعل الثورة اإللكًتونية " يهدؼ إىل تصوير العودلة واقعا يتساوى اجلميع ُب ذكر معادلو ، يقوؿ 

اليت ربيل كل معطى ينبغي نقلو إىل وحدات إعبلمية شبو مادية، ال حجم ذلا و ال وزف و ال لوف، ىي عبارة عن 
سيل متواصل من العمليات السربانية اليت ذبري على مدار الساعة، و ىكذا ضلن نعيش ربوالت ثورة ال نظَت ذلا، 

ىي بداية الدخوؿ ُب احلياة اإلصطناعية ادلتمثلة ُب بنوؾ ادلعلومات و الذاكرات اآللية و األدمغة اإللكًتونية 
والشبكات الرقمية، األمر الذي جعل البعض يتحدثوف عن والدة اإلنساف العددي حيث األشياء و الكائنات، 

أصبحت شأنا ؽلكن ربويلو إىل بنية رقمية، تنفتح معها إمكانات ىائلة تتيح التعامل ليس مع ذرات أو خبليا، وال 
مع حروؼ أو مواد، بل مع أشياء ليست بالكلمات و ال بادلفاىيم، و إظلا ىي وحدات عددية، غَت ملموسة 

 .                                                                  1" غلري بثها بسرعة الربؽ عرب الفضاء 

   فاألفكار ادلابعد حداثية ربمل احلقيقة لتبلمس أبعادىا ادلختلفة بينما تتجاوز الّتطابق كونو وسيلة تضليل     
 حرب يدعي انتماءه إىل الفكر ادلتجاوز لكل الطّرؽ الّنمطية و األحادية ُب  عليوتسطيح للحقيقة، و رغم أفّ 

من خبلؿ  (ادلستبعدة  )الّتفكَت و رفضو لكل الطّرؽ الّتبسيطية، فهو يتعامل بدوره مع العودلة بالطريقة نفسها 
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، عرب كل الوسائل اليت ترى ُب العودلة فتحا جديدا و خرقا يطاؿ بٌت الّتفكَت وصفو الذي ال يتجاوز ما قيل فيها
                                                                                      .على اختبلفها

    لتصبح حقيقة ادلفاىيم عنده مقابلة للمطابقة أو مطابقة صورة الّشيء ُب الواقع، و ىذا دبثابة تسطيح   
للمعرفة ال مناقشة دلراكز اإلشكالية، فالعودلة تظهر ُب الواقع من خبلؿ ما تطرحو من عوامل اصطناعية و افًتاضية 

 ،و كذلك عددية ، فيتغَّت معها معيار الّزماف و ادلكاف ، و تفتح بذلك آفاؽ جديدة متجّددة ُب شىت اجملاالت
ولكن القوؿ عن العودلة أهّنا رلموعة ىذه الّصفات ال يربح الّصورة اليت تتمرأى عليها ُب الواقع، و الّتفكَت اخلبّلؽ 
 بطبيعة احلاؿ ال ينطلق من فكرة الّتطابق، و لكّنها حبث مستمر ُب ادلستور و ادلغّيب و ادلهّمش و كذلك ادلستبعد

 .                                                                                                           و ىذه ىي ادلفاىيم اليت أحلقت باحلقيقة

ىل الّتناقض الذي يقع فيو صاحب اخلطاب من كونو الّداعي إىل الفكر ادلابعد حداثي عن إ     وىذا ما ػليل 
طريق مفارقة االسًتاتيجيات و ادلناىج الّتقليدية، و الوقوع فيها من جهة ثانية و الّتعامل مع احلقيقة بوصفها صوراً 

ىل العوامل اخلارقة اليت أنشأهتا العودلة و الواقع ادلفروض الذي ال بد من االطلراط فيو من إتظهر ُب الواقع فتحيل 
.                                          أجل ضماف االستمرار و الّصَتورة اليت يصوِّرىا العامل الفائق و االفًتاضي 

    غَت أّف الّتفكَت الّتجاوزي يقتضي البحث ُب شقوؽ و فجوات ادلشاريع من أجل مقاربة احلقيقة اليت ال ؽلكن 
أف  تظهر الّسطح إال عن طريق الّتضليل و اخلداع، و كذلك الّتمويو، ويستمر نظاـ الثّنائية ُب احلضور عند علي 
حرب من خبلؿ طرؽ سلتلفة و أبعاد مهّمشة، فالثّنائية عنده زبتفي من جهة لتتشكل بطرؽ أخرى، فالقوؿ بأّف 

ىذا الّنظاـ ىو انتماء إىل فًتة زمنية زلّددة ىو ُب األصل إقامة أحد أطراؼ ثنائية أخرى، تتشّكل أثناء زلو الثّنائية 
األوىل، فاالذّباىات الّتقليدية بوصفها طرؽ مثالية تستدعي إقامة ثنائية الرّفض و القبوؿ الذي يتوافق مع مبدأ 

.                                  الّتفكَت ادلنطقي لدى اإلنساف 

    فتتعاىل ادلقوالت بقدر مباعدهتا ألطرافها ادلناوئة، فيكوف الّتعارض و الّتناقض ىو األساس الذي أقيم عليو   
 صاحب الّسبق ُب إقامة ادلنطق الّصوري، و تكوف األفكار البعدية ذباوزية  Aristoteنظاـ العقل منذ أرسطو

ألهّنا هتدـ ىذا ادلنطق و تستبدلو بإقامة العبلقات اخلبلفية و كسر الّتعارض نظاما يقيم الثّنائية و ىو الّسبب ُب 
. تباعد ادلفاىيم 
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ُب ضوء التحوالت اذلائلة اليت يشهدىا العامل، "  يقوؿ علي حرب أثناء حديثو عن ذباوز نظاـ الثّنائية       
يكتشف أف ادلقوالت ادلركزية و التصنيفات التقليدية اليت استغلت طواؿ ىذا القرف ، قد فقد إذلامها و مصداقيتها، 

 .                                        1" واألخص ثنائية اليمُت و اليسار اليت باتت ثنائية خادعة و مضللة 

  فاخلطاب ىنا يتحدث عن زواؿ الثّنائية اليت كانت تقاـ ُب مستواىا األفقي ُب العصر ادلاضي، و ىذا ما      
 ُب ىذا الّنص، بينما تتكّوف ثنائية أخرى ال تستدعيها القراءة اخلطّية  أو عرب القراءة األفقيةليو الّدواؿ ادلباشرةإربيل 

للّنص و ىي اليت تقاـ على ادلستوى العمودي، و اليت تتمّثل من خبلؿ ىذا الّنص ُب ثنائية القدَل واحلديث وىي 
الثّنائية اليت أّدى إليها الّنفي الذي حصل على مستوى فًتة زمنية بأكملها، بوصفها موطنا للقوؿ باليقُت طريقة 

.                                                                                                            ناجعة ُب تقييم ادلسائل 

  فالفكر الوثوقي يؤدي اعتماده إىل احلكم بارتباط الوجود بنظاـ معُت تكوف الّنتائج فيو قطعية ال ربتمل      
غَتىا، و الفكر ما بعد حداثي ىو أوىل اخلطوات اليت كشفت عن ىذا الوىم ُب كيفية الّتعامل مع ادلفاىيم، فتتغَّت 

الّنظرة إىل احلقيقة و ادلعرفة و الواقع، و يهدـ الّنظاـ الرّتيب الذي كاف يقتضي الفصل ال الوصل بُت ادلسائل 
ادلتعلِّقة باإلنساف و الوجود و الكوف،  ولعل ما أّدى إىل ىذا اخلرؽ ُب طريقة الّتفكَت ىو عدـ الثّقة ُب الّنتائج اليت 

تصل إليها ادلقدمات ادلتشاهبة والّصحيحة، فلم يعد غلدي األخذ بنظاـ ادلنطق الصوري الذي ػلكم على ظاىر 
.                                                                                                 األحداث دوف ىوامشها أو دوف البحث ُب ثغراهتا 

    وذلذا كاف الفكر البعدي ُب معظمو طعن ُب الّتسطيع الذي ؽلارسو الّنظاـ بالّتفكَت ادلنطقي حوؿ ادلعرفة اليت   
صنفت و أقيم ذلا صرح مثايل سرعاف ما اهنار على إثر اهنيار مفهـو احلقيقة بوصفها منطقية ثابتة و مطابقة وحىت 

فاليقُت القاطع الذي غلعل " مطلقة، و قد عرّب علي حرب عن ىذه األفكار القاضية بقطع الّصلة بالّنظاـ القدَل 
صاحبو يتوىم أف دبقدوره القبض على قوانُت الواقع أو السيطرة احملكمة على رلريات التطور، إظلا ينتج، بقدر ما 

.                                  2" يقـو على اختزاؿ عامل احلياة من خبلؿ النظريات الكلية و ادلقوالت اجملردة 

     فادلأزؽ ُب ىذا اخلطاب يشَت إىل مفهـو الّنهاية اليت بٍت عليها ادلشروع الّتجاوزي عند علي حرب عن طريق 
القطع بضرورة استحداث اسًتاتيجية أخرى للّتعامل مع احلقيقة قوامها القضاء على فكرة اليقُت القاطع، و لكن 
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الّتحرر من ىذه القوانُت ىو عُت اليقُت الذي يتوّجو إىل القضاء على القانوف و اليقُت، فلكل شيء وجهو اآلخر 
.                                      الذي ال ؽلكن أف نقضي بنفيو و استبعاده إال و ػليل على وجوده و ضرورتو 

ذلك أف "  وىذا ما يؤكده اخلطاب نفسو من خبلؿ اسًتجاع وجو اليقُت بطريقة أخرى من خبلؿ قولو        
، فاستعادة الوجو اآلخر للّتحرر 1" اللعبة تعٍت أف ليس بإمكاف طرؼ أف يلغي اآلخر أيا كانت مواقع كل منهما 

ىو اليقُت و القيد الذي تفرضو القوانُت و الّشروط أّكد على الّتعارض الذي سبارسو اخلطابات فيما بينها عند علي 
حرب، عن طريق العودة إىل الطرؽ الّتقليدية ُب الّتعامل مع احلقيقة، و ىذا ما يعيد الّنظر ُب مسألة ادلأزؽ والكارثة 

اليت تصل إليها ادلشاريع فتستدعي ضرورة استبداذلا بغَتىا عن طريق الّتجاوز قانوناً ػلّقق االنفصاؿ عن أسباب 
.                                                                                                     ادلأزؽ 

 فالفكر اليقيٍت وصل ادلأزؽ عندما أصبحت نتائجو غَت رلدية، و غَت قادرة على إدراؾ احلقيقة اليت كانت      
على مّر العصور مركز اىتماـ و غاية ما يصبو إليو الّتفكَت البشري على اختبلفو و ُب كل حاالتو، و الّنظم اليت 

أقامها العقل و العلم ُب فًتة عصر النهضة كانت استدراكا دلثالب التفكَت ادلاورائي و ادليتافيزيقي الذي كوف 
رلموعة من األساطَت و األوىاـ اليت جّرت العامل إىل االبتعاد عن عامل الواقع حيًزا معاشاً و ارتباطو بعامل رلاوز 

 ال تدرؾ أبعاده و ال حىت مراميو، فكانت العودة إىل العامل الواقعي نظًما تتشّكل من ، رلهوؿ،للطّبيعة البشرية
.                                                                   خبلؿ طرؽ الّتفكَت اإلنساٍل و ادلادة رلاال للّتجارب اليقينية 

   فيتحّقق بذلك أمل اإلنساف ُب اإلمساؾ بأطراؼ احلقيقة بوصفها نتائج مضبوطة دلقدِّمات صحيحة ثابتة     
بالّضرورة، و لكن القوؿ هبذه الطرؽ ُب الوصوؿ إىل الّنتائج أوصلت اإلنساف إىل الوقوع ُب فخ الّنمذجة و كذلك 
الّتبسيط على مستوى احلقيقة، ألهّنا مل تعد ملك الّذات اإلنسانية دبا طرحتو من قوانُت و مبادئ منطقية، ولكنها 
زبتلف بقدر العجز الذي نسب إىل عقلو و كذا االهنيار الذي ظهرت من خبللو ادلبادئ اليت سطّرىا على أرض 

.                                                                                                              الواقع 

  ولكن القوؿ هبذه األسباب مقابلة دلفهـو ادلأزؽ يؤّدي بالّضرورة إىل استبعادىا و ذباوزىا انطبلقا من مشروع     
علي حرب، لكن خطاباتو تستعيد ىذه الطّرؽ اليقينية كل مرة لتتّجنب الّتعارض من جهة و ابتعادىا عن الّنفي، 
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و لكّنها تتعارض مع مبادئ ادلشروع الّتجاوزي من جهة ثانية، و ىذا ما يكشف زيف اّدعاء القوؿ بالّتجاوز 
.                                                 والقطيعة مع األفكار ادلسبقة ُب سبيل القضاء على أسباب ادلأزؽ 

  ولعّل األخذ بعُت االعتبار مسألة الوصوؿ إىل احلقيقة بوصفها اذلدؼ الذي يصبو الفكر الوصوؿ إليو ىو      
ليها ادلفاىيم إُب نظر الّتفكَت البعدي رلاوزة لؤلقانيم الفكرية و الّتقليدية و مبلمسة لؤلبعاد اخلفية اليت ربيل 

فتحاصر احلقيقة من خبلؿ اإلحاطة بأطرافها، و كذلك قّرر اخلطاب عند علي حرب من خبلؿ دعوتو إىل اخلروج 
باخلروج من " من العجز و اذلشاشة، عن طريق فك قيود الّتفكَت الّنمطي و الذي يعتمد أحادية الّنظرة، و ذلك 

القوقعة الثقافية، أي دبواجهة التخصص ادلفرط، و الفصل القاطع، حىت ال يستمر ُب إنتاج عجزه و ىامشيتو، 
بًتداد الكبلـ على الرأمسالية ادلتوحشة و الليربالية ادلتسلطة، أو بالتحدث عن خوفو على اذلوية و الثقافة من تطور 

 .                                                                        1"التقنية و انفجار ادلعلومة ُب زمن العودلة 

ولكن القوؿ عند علي حرب يستدرؾ ليعرّب عن احلقيقة بوصفها لعبة، و ىذا ما يزيح الكبلـ عندىم من        
كونو حبثا عن اإلمكانيات األخرى للحقيقة إىل كوهنا لعبة ال ترسم طريق احلقيقة و لكن سبوه و تضلل طريق 

إذ العودلة إمكاف مفتوح ، دبعٌت أف بإمكاننا االشتغاؿ على معطياهتا و وقائعها، " احلقيقة، يقوؿ علي حرب 
بصورة تتيح انغراسها ُب أرضنا و ثقافتنا، بفتح رلاؿ للعمل، أو اجًتاح صيغة للنمو، أو تشكيل فضاء للتفكَت، 

.                                                             2" حبيث نصبح مشاركُت ُب اللعبة و ال نبقى على ىامشها 

فالّنمذجة بوصفها إمكانية احتواء األحكاـ ادلطلقة حوؿ ادلشاريع قد وىّل عصرىا كما يقّرره اخلطاب األّوؿ،        
ىذا ما تقّرره الّدواؿ – ىل مفاىيم احلقيقة اليت ترسم عن طريق الّتطابق مع ادلشاريع إفلم تعد الثّقافة معياراً ػليل 

، لكن الّتعارض الذي تقع فيو اخلطابات يشَت إىل ضرورة إعادة الّنظر ُب إمكانية انتساب ىذه ادلقوالت - األوىل 
.                                                                                                        لعلي حرب 

  فالقوؿ دببلمسة أطراؼ احلقيقة انطبلقاً من األفكار البعدية ترتد عليو الّلعبة دبا ىي تزييف للحقيقة وشلارسة      
الّتمويو حوؿ معادلها و مبادئها، و لعّل االنطبلؽ ىنا من فكرة الواقع الفائق كما صّورىا اخلطاب سابقاً، أو دبا ىو 

واقع موازي للعامل الواقعي غلري الّتعامل معو بوصفو واقعا يتحرؾ انطبلًقا من شيفرات زلددة، لكن البحث عن 
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بذلك تنقلب العبلقة مع احلقيقة، ذلك أف ادلسألة، بعد ثورة " احلقيقة فيو كما يذكره اخلطاب فيما بعد 
ادلعلومات، مل تعد مسألة واقع تتم معاجلتو بإعادة إنتاجو عرب ربويلو، بالسلعة و األداة، أو بالنص و الفكرة، بل 

بلغة جاف بوديار، و ذلك حيث  (واقع فائق  )مسألة واقع غلري  التعامل معو، خبلق واقع آخر غَت واقعي، ىو 
  . 1" العامل غلري تسيَته من خبلؿ العبلمات الصوتية و ادلوارد البلمادية اليت يتشكل منها الفضاء السرباٍل 

ىنا يقع الّتناقض ُب اخلطابات إذ يصوِّر علي حرب الواقع الفائق من خبلؿ القوؿ بوضوحو رغم افًتاضيتو،         
و ىذا ما يؤّدي إىل إمكانية تفسَته و شرح طرقو و أساليبو، و كذا اخلط الذي يسَت وفقو و دببادئو، و على قدر 

اختبلؼ الواقع احلسي و االفًتاضي يتمّيز ىذا الواقع و ؽلد بركائزه من خبلؿ الّتأكيد على استقبلليتو، و لكن بعد 
، الّتأكيد على ىذه األفكار يعود ليصف احلقيقة انطبلقا من الوصف الذي يكوف حوؿ الواقع االفًتاضي ُب ذبّلياتو

  .و كأنو يتحّدث بنفس الّصفات عن واقعُت سلتلفُت

       إذ االنطبلؽ من ىذه الطريقة يؤّدي إىل عكس ما يصبو إليو ادلشروع البعدي، و الذي يرى احلقيقة شيئا 
 الّصور اليت سبارس احلضور من خبلؿ سبركزىا و ذبلِّيها للعياف، إذ أطراؼ احلقيقة ىي ما يفضل فسلتلفاً ع

الّتحجب و الّتسًت، و كذا الّتخفي، و ما الّصور اليت نشاىدىا سوى عبلمات على غياب احلقيقة ال على 
حضورىا، و ما دواؿ ادلصطلح إال إحالة على الّتمويو الذي ؽلارسو الواقع االفًتاضي، فكيف ؽلكن احلكم على 
ىذا الواقع دبا ىو حامل ذلذه الّصفات بأنّو صورة حقيقية، إذ دبجرد حضوره يتبدى زيفو و تضليلو و مباعدتو 

.                                                                                                           للحقيقة 

فاحلقيقة ليست شرًحا و ال تفسَتاً و ال حضوراً سبارسو الّلغة عن طريق عبلماهتا و دواذلا اليت تتمّرد دبجرد        
تثبيتها لصبح عادلاً منفصبًل عن أصوذلا و أسباهبا اليت وضعت ألجلها، و لكّنها حبث مستمر ُب شقوقها وفجواهتا 

، و ما التطابق معها سوى سبويو اليت تكشف عن زيف اّدعاءات دواذلا، ُب كل مرة رباوؿ الّتمركز حوؿ معانيها
                                  .وإخفاء حلقيقتها

 فالّتعارض الذي يقع فيو صاحب اخلطاب من خبلؿ تأكيده على واقعية العامل االفًتاضي و ذبلِّي احلقيقة      
من خبللو، ىو ُب نفس الوقت، ارتداد على ادلفاىيم البعدية للحقيقة بوصفها رلانبة للّتطابق و ادلطابقة و حبث ُب 

.                                              إمكاناهتا اخلفية و ادلختلفة اليت يكوف احلضور فيها دليبًل على غياهبا 
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      ىذا، و القوؿ مع علي حرب دبشروعو الّتجاوزي الذي يقضي بالقطيعة ادلطلقة مع كل ادلبادئ ادلاضية غلد 
سبب تعثّر ىذا االعتقاد أثناء ادلشروع نفسو، و يتجّلى الّتعثر ىنا انطبلًقا من الّتصور الذي يضعو حوؿ مفهـو 

الواقع االفًتاضي الذي يرى فيو قطيعة مع الواقع احلسي و صورة جديدة للواقع، تساير حالة اإلنساف ادلعاصر دبا 
ىو تغَّت و انفصاؿ عن الّزمن ادلاضي صورة زبتلف عن الفلسفات ادلثالية و الطوباوية و وجود مفصوؿ عن الثّقافة 

.                                                  و كذا عن ذاتو الواعية على ما تصّوره الفلسفات ادلعاصرة 

 وانطبلقا من آراء ىايدغر حوؿ وجود اإلنساف الذي ال ؽلثل الّتطابق مع عادلو الواعي، بل ىو الّصورة اليت        
تتسًّت عليها عوادلو اخلفية و ادلغّيبة و ادلستبعدة حيث يتم العثور على إنساف يتناَب و الّصفات اليت أحلقتها بو 

الفلسفة العقلية، حيث ًب ذباوز فكرة ادلسموح و احملظور إىل غياىب ادلمتنع و اجملهوؿ، وكذلك الّتخلص من فكرة 
االنتماء ىو الّشعار الذي يرفعو علي حرب ُب مسَتة حبثو عن تفكَت ينفك عن الّنمذجة والّتمركز حوؿ أفكار 
بعينها تعمل على ىدـ طاقات اإلنساف ُب الّتحوؿ عن وضعو و االلتحاـ بطرؽ عيش جديدة، و يصف ىذا 

إنو اإلنساف الوسيط الذي ال يعترب نفسو أفضل من بقية الكائنات، بل الذي يعيش وسط الطبيعة " الّتصور بقولو 
بوصفو جزءا من موجوداهتا، و الذي تقـو العبلقة بُت أفراده على اخًتاع الوسائط وخلق الوسائط من أجل 

التواصل و التعايش، مثل ىذه ادلهمة الوسطية ىي أوىل و أجدى من ادلهاـ النبوية والرسولية أو اإلذلية و ادلتعالية 
"1                                                                                                                              .   

 والقوؿ بالّتوسط ىو انتماء و ليس عدـ انتماء، و ىذا ما يناقض مشروعو الّداعي إىل الوقوؼ بُت بُت، إذ      
اإلنساف الوسيط يتبٌت رلموعة من ادلبادئ اليت تضعو وفق أو داخل اذّباه معُت، تضبطو رلموعة من احلدود اليت 

تقيم الّتعارض بينو و بُت غَته، و إف كاف ؼلتلف عن اإلنساف ادلثايل الذي قالت بو ادلثالية، فهو يشبهو من حيث 
، أّما البينية فهي إحالة سبركزه حوؿ مبادئ سلتلفة، تكوف بدورىا ثابتة، تضمن االستمرار ُب انتمائو إىل ذلك االذّباه

              .على عدـ االنتماء

 وإف حاوؿ اخلطاب ادلقاربة بُت فكرة الّتوسط و ادلنطقة البيّنية من خبلؿ وقوعها بُت اإلنساف األعلى       
واألدٌل إال أّف لكل مصطلح حدوده اليت تفصلو فتمّيزه عن غَته، فالبينية ىي انفصاؿ عن كل مبدأ و مقوؿ وربّرر 

من كل اذّباه أو توجو، يكوف صاحبها متخلصاً من كل انتماء، بينما يكوف الّتوسط منطقة بينية لكّنها ُب نفس 
الوقت ارتباط دبقوالت بعينها و إف كانت ال تؤمن بالكماؿ و ال بالّنقص ادلطلق، لكنها تّتجو باإلنساف اذّباىاً 
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وىنا يقع االرتداد ُب مشروعو الّداعي إىل ذباوز األقانيم الفكرية الّسابقة اليت تقضي بالّنمذجة واخلروج عن ، زلّدداً 
القوانُت و الّنظم و كذلك ادلبادئ اليت كانت تسَت اإلنساف وفق رلموعة من ادلقوالت، فاالنتماء ىو رفض الّذات 

.                                                                    فكرة انتمائها إىل أي اذّباه مهما كانت مبادئو 

      فالّلغة دبا تطرحو من تنوع و اشًتاؾ و تضاد ُب دواذلا تقيم حدود ادلفاىيم و سبنع من تطابقها إال و ىي 
تشَت إىل الّتشابو و االختبلؼ بديبل عن عبلقاهتا الّسابقة، و لذا تكوف مراعاة اخلصوصية ُب ادلصطلحات سبب 

عدـ اختبلطها و ابتعادىا عن مراميها، و إف كانت معاٍل الّدواؿ ال تدرؾ انطبلقا من مراكزىا و لكن بالعودة إىل 
شبكة العبلقات اليت ذبمعها بغَتىا، خاصة وفق العبلقات االستبدالية اليت ترفع الّلبس عن ادلفاىيم من خبلؿ 
إذ  الّتأكيد على خصوصية كل مقوؿ، فينتفي الًّتادؼ و الّتطابق قانونا لطادلا آمن بو الّتفكَت وفق العقل ادلنطقي،

.                                                               يقيم ادلفاىيم على أساس قانوف الّتطابق و الّتعارض 

   وكذلك ينادي مشروع علي حرب بعدـ االنتماء من خبلؿ عدـ الّتعارض، و لكن خطابو يكسر ىذا الّتوجو    
و من ىنا فالشكل اجلديد يتجاوز مقولة اإلنساف األعلى لدى نيتشو اليت ىي نبوءة كاذبة ، فالشعار ليس " بقولو 

ما داـ من ادلستحيل على ادلرء أف يتساوى مع نفسو أو يقبض على واقعو أو ؽللك رغباتو، بل إف  (كن ذاتك  )
مثل ىذا الشعار مآلو شن احلرب على اآلخر أو احملن الشخصية و الدمار للذات أو الغَت، إف الشعار ادلمكن ىو 

حاوؿ أف تكوف على غَت ما أنت عليو، باخلروج على ذاكرتك أو السبق على ذاتك أو ذباوز حدودؾ أو انتهاؾ : 
  .                                                                                                                                                      1" مواضعاتك 

     فاخلطاب يقدـ حكما قيمًيا مفاده وصف اإلنساف األعلى بالّنبوءة الكاذبة، و ىو ُب الوقت نفسو طرح 
يقتضي نبوءة أخرى، فمن اإلنساف األعلى الذي يكوف نتيجة استنفار أقصى طاقات الوعي إىل العمل وفق 

ىل تشكيل ثنائية أحد أطرافها مقولة نيتشو و اليت إاالضلراؼ عن الّذات و االرتباط باآلخر، و ىذا العمل ػليل 
وصفت بالكذب، و يكوف الطرؼ اآلخر االقًتاح الذي رأى فيو علي حرب أقرب إىل احلقيقة من االعتقاد 

األوؿ، فًتفض الثّنائية اليت تكوف مقابلة للّتفكَت ادلنطقي من جهة ليستحضرىا اخلطاب من جهة أخرى عن طريق 
.                               إلقاء األحكاـ اليت تنفي اآلخر من أجل إعطاء احلق للّذات ُب امتبلكها مفاىيم احلقيقة 
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 وإف كانت ادلقولة الثّانية تعًتؼ باآلخر صورة من صور الّذات، ففي الّتجسيد تنتفي معامل ىذا القوؿ من      
فيقع الّتعارض عند علي حرب  بُت القوؿ  (نيتشو فريديريك  )خبلؿ الّنفي الذي يتوّجو بو اخلطاب إىل اآلخر 

.                                                               ورلانبة العمل بو ، إال و الّذات تتمركز فتتمّيز لكي تسيطر 

 ىذا من جهة و من جهة أخرى، إّف الّصفات اليت أحلقها صاحب اخلطاب باإلنساف األعلى، دبا ىو صورة       
 نيتشو و بُت األوصاؼ اليت أحلقها هبا اخلطاب،  فريديريكرلازية فيو اختبلؼ كبَت بُت ادلصادر األصلية عند

فاإلنساف األعلى كما يصّوره خطاب علي حرب مرتبط بالّتمركز حوؿ الوعي الّذاٌب لئلنساف، فتنتفي الفروقات 
و الّداؿ  (األعلى  )  ولعّل ىذا الّتشابو نابع من الّتصور الذي يتم بُت الّداؿ األّوؿ ،بينو و بُت اإلنساف األمسى

اإلنساف ادلتعايل الذي يفكر دبحض عقلو، وكامل " و يؤّكد علي حرب ىذه الصفات من خبلؿ  (األمسى )الثاٍل 
 فيكوف إنساف نيتشو نتيجة الّتمركز حوؿ الوعي دبا ىو معطى 1" وعيو أو يعمل دبلء إرادتو و مطلق حريتو 

.                  أخبلقي 

 وُب مقابل ذلك يقًتح علي حرب االعًتاؼ بادلناطق الغَت واعية ُب اإلنساف و اليت تكوف سبب ابتعاده عن     
  سيغموندىذه الّصفات اليت توقعها نيتشو، و ذلك ما أّكدتو العلـو الّنفسية ادلعاصرة ُب مقّدمتها أعماؿ

حوؿ البّلشعور البشري حيًزا موغبًل ُب أعماؽ الّذات البشرية يعود إليها سبب الّتغَت  Sigmund Freudفرويد
الذي طرأ على الّذات منذ اإلعبلف عن ميبلدىا مع ديكارت إىل الّدراسات اليت أطاحت بالكوجيتو الّديكارٌب من 
خبلؿ الّتشكيك ُب أحقية الّذات ادلفكرة بوصفها حقيقة تنأى عن مفاىيم الّتطابق و الّسطحية اليت ال هتدؼ إال 

فعلـو اإلنساف شاىد على أف اإلنساف احلديث دبقدار " إىل اخلداع الذي يطاؿ الّصورة احلقيقية لئلنساف ، يقوؿ 
ما توغل ُب أعماؽ ذاتو، افتقدىا، أي افتقد صورة اإلنساف كما تكونت ُب الفكر الفلسفي واخللقي، فوراء علـو 

 .                                                         2" اإلنساف تتكشف ُب النهاية الرغائب و أشكاؿ الرموز و أحاجي اخلرافات 

  فيتجّلى اآلخر من خبلؿ الّصورة األخرى اليت يعكسها البّلشعور عند اإلنساف، و لكن استحضار اخلطاب     
كما ورد عند نيتشو ػليل إىل ادلغالطة اليت يقع فيها علي حرب عندما ؽلنح اإلنساف األعلى نفس صفات األمسى، 

ىل معاٍل العلو ال الّسمو، إذ العلو مرتبط بادلنزلة أو ادلرتبة اليت ػلتلها اإلنساف بينما إفالّصورة اجملازية األوىل ربيل 

                                                             
 .192،ص  (فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية )حديث النهايات : علي حرب - 1
2

: ط – بَتوت – ، دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع  (قراءات تأويلية ُب الثقافة العربية  )التأويل و احلقيقة : علي حرب - 
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، و من الّسمو ىو االنتساب إىل الّنظريات ادلثالية و الّتصوير الذي رمستو لئلنساف بعد بلوغو باألخبلؽ أقصاىا
          .ىذا ادلنطلق يتمّيز االسم األّوؿ عن الثّاٍل

       و ىنا يكمن االختبلؼ عند نيتشو إذ ؼلتلف ُب مفهـو الّذات و الوعي عن غَته سواء عند ادلثاليُت أو 
إف وجود الذات أو األنا أفكر ىي وحدة الشعور كلو و بدونو ال ؽلكن إدراؾ العامل " عند علي حرب نفسو 

اخلارجي و سبثلو، ىذا ىو الذي شاع ُب تاريخ الفكر الفلسفي و رسخو ديكارت فيما يسمى بفلسفة الوعي، ُب 
حُت قدـ نيتشو مفهوما سلتلفا عن الذات قائما على أهنا ليست شيئا جاىزا و ال ىي وحدة كاملة، وىو ينكر 

التعارض بُت الغريزة و الوعي و ينظر إىل التفكَت الواعي باعتباره تفكَتا خاطئا ما داـ مستقبل عن عنصر الغريزة، 
فالذات ىي أشتات من األفكار و الرغبات و ادلشاعر و الغرائز أيضا ُب حالة صَتورة دائمة، وىي ذات زبلق 
نفسها بنفسها باستمرار، إف الذات ليست شيئا معطى، ىي دائما شيء مضاؼ و مبتكر كما أنو شيء يتم 

 ففكرة الوعي عند نيتشو زبتلف من حيث انفتاحو على رلاؿ الغرائز ،1" افًتاضو وراء كل ما يوجد أو يكوف 
والّرغبات و انتفاء الوعي إذا عزؿ عن ىذه ادلناطق، فيكوف الوعي جزءاً ال يتجزأ من البّلوعي، بل أساس الوعي 

.                                                                           ىو ىذا اجملاؿ الذي ال ينفك ػلضر، و ىذا ما يعكسو مفهـو األخبلؽ عنده 

 ُب صبهوريتو،  Platon عن األخبلؽ اليت ربّدث عنها أفبلطوف  إذ ؼلتلف مفهـو األخبلؽ عند نيتشو       
و العجز الذي ال يلجأ إىل " وكذلك األخبلؽ اليت ربّدث عنها زعماء العقل ُب عصر الّنهضة، يقوؿ نيتشو 

و ما يتمتع بو الكائن ...االقتصاص يتحوؿ، بفعل الكذب إىل صبلح و طيبة، و اخلسة اجلبانة إىل تواضع ، 
الضعيف من مسادلة، أي ما يتصف بو من جنب، ىذا اجلنب الذي ىو غٍت بو، و الذي يقبع دائما ُب غرفة 

بل أحيانا يسمى فضيلة  (صربا  )االنتظار، و ينتظر على الباب، ال زلالة ، ىذا اجلنب يتجمل باسم رناف فيسمى 
 "2           . 

      من ىذا ادلنطلق تّتسع اذلوة بُت مفهـو اإلنساف األعلى الذي يرتبط بإرادة القوة بوصفها وسيلة البّلوعي 
و بُت اإلنساف األمسى الذي يرتبط بالقيم األخبلقية اليت صورهتا الفلسفة ادلثالية و قالت  (الّرغبة  )وإرادتو 

                                                             
 ، ص 2004، شتاء و ربيع  ( 63العدد  )رللة النقد األديب – نيتشو و ما بعد احلداثة ، رللة فصوؿ : عطيات أبو السعود - 1

53                                                                                                                              .  

2
– حسن قبيسي ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع : أصل األخبلؽ و فصلها ، تعريب :  فريديريك نيتشو - 

  .                                                                                   42 ، ص 1981 ، 2: ط – بَتوت لبناف 
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بإمكانية اكتماذلا، فيكوف اإلنساف األعلى الذي يذكره علي حرب دبنأى عن اإلنساف الذي يصوِّره نيتشو، و ذلك 
.                                                            الختبلؼ كل منهما ُب مقاربتو للوعي و دلفهـو الّذات 

إف وخز الضمَت يبدو يل نوعا من " ، يقوؿ  (ىذا اإلنساف  )     وىذا ما يؤكده تصّور نيتشو للّضمَت ُب كتابو 
إف شيئا يفشل غلب أف يكـر على ضلو أفضل ال شيء سوى أنو فشل ىذا يتفق على ضلو أفضل  (القيم الشريرة )

ىذه رلرد أفكار ال  أوجو أي انتباه و مل أضيع  (ادلاوراء  ) (اخلبلص  ) (خلود النفس  ) (اهلل  )مع أخبلقياٌب 
   .                1" إزاءىا أي وقت حىت و أنا طفل ، و إف كاف من األرجح أنٍت مل أكن طفبل دبا فيو الكفاية 

 وىذا ما يعكس اذلوة اليت كانت بُت الّصور ادلثالية و أفكار نيتشو حوؿ ادلفاىيم األخبلقية، فيتمّيز اخلطاب      
عند نيتشو من خبلؿ االعتقاد الذي يكونو لؤلخبلؽ، أي ادلصطلح كما أوردتو الفلسفة العقلية، إذ يتم الّتمركز 

، فاألخبلؽ عند نيتشو حوؿ الّذات الواعية اليت تعكس البشري دبا ىو فصل بُت ما ىو نافع و ما ىو ضار منطقياً 
زبتلف عن كل ما وصلت إليو الفلسفات ادلثالية، إذ ترتبط األخبلؽ عنده بإرادة القوة و تصبح ُب نظره كل 

                      .التصورات ادلثالية عبلمة على الضعف ال على القوة

 فتقاـ ادلقوالت انطبلقا من األخذ دبا ىو نافع و الرّفض الذي يطاؿ كل ادلسائل اليت يرفضها العقل، أما       
األمر عند نيتشو فيختلف إذ يباعد ادلقوالت ادلثالية و الّسامية و يصفها باألكذوبة، كما أنّو يصف الواقع بالّلعنة ، 

و من ٍب " إذ حقيقة األخبلؽ عنده زبتلف عن ىذه الّنماذج اليت لطادلا أقامت صرح الّتفكَت القيمي، يقوؿ نيتشو 
ادلثايل ىي لعنة الواقع ، و هبا فإف أشد الغرائز اإلنسانية تأسيسا فيو قد أصبحت كاذبة و مزيفة ،  (أكذوبة  )فإف 

و من شبة أصبحت القيم اليت تعبد ىي بالضبط القيم اليت تتطاحن ُب عداوة مع القيم اليت تضمن ازدىار اإلنساف 
 .                                                                 2"و مستقبلو و حقو ُب ذلك ادلستقبل 

 إىل شيء سلتلف عن طرؽ تفكَت العقل ادلنطقي دبا ىو رسم لعامل مثايل و آخر       وىذا ما ػليل أفكار نيتشو
مدّنس، إذ يؤكِّد على ادلأزؽ الذي يقع فيو كل من الطريقتُت ُب الّتفكَت، فيختلف عنده تقدير األخبلؽ وانطبلقا 

من اختبلفو ُب تفسَت ماىية ادلصدر الذي تنبع منو األخبلؽ، و ىو الوعي أو الّذات الواعية، إذ يتمّيز  الوعي 
عنده بامتزاجو مع البّلوعي و عبثية الّصورة اليت يظهر من خبلذلا الوعي، إذا مل زبالطو األسباب اليت تؤدي إىل 

                                                             
 .     43 ، ص 2009– بَتوت – رلاىد عبد ادلنعم رلاىد ، دار التنوير للطباعة و النشر : ىذا اإلنساف ، ترصبة : نيتشو - 1
  .                                                                                  14  ، ص ادلرجع نفسو- 2
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ربريكو و تفعيلو و اليت تتجّلى ُب الغرائز و الّرغائب، و ىذا ما يفسِّر اإلنساف األعلى عنده، صورة عن إرادة القوة 
اليت زبتلف عن العقل ادلنطقي كلياً ُب تقييم ادلسائل، و لعلو الفخ الذي وقع فيو علي حرب عندما أراد رسم 

.                                                   حدود اإلنساف األعلى عند نيتشو منطلقاً من الوعي و الّذات 

ىل معاٍل أخرى زبّصصها القيم االستبدالية ذلذه الّلفظة، و ػلّددىا االختبلؼ إ      ذلك أّف الّصورة اجملازية ربيل 
فريديريك بُت األعلى و األمسى، فباإلضافة إىل كوف اخلطاب عند علي حرب يقيم األحكاـ اليت تنفي الّتوقع عند 

نيتشو ليؤّكد على أحقية نبوءتو، و ىو يؤّكد على إقامة الّتعارض إذ يباعد ادلعٌت األصلي عند نيتشو حوؿ اإلنساف 
.                                                                                                           األعلى، إذ ػلملو رلموعة من الّصفات اليت تنأى بطبيعتها عن طرؽ الّتفكَت ُب نسخها األصلية عند صاحبها 

  فالّنص الذي أورده علي حرب عن اإلنساف األعلى عند نيتشو يتشّكل من خبلؿ ادلفارقة بينو و بُت الّنص       
األصلي، و ىذا ما يشَت إىل ادلغالطة اليت يقع فيها ادلقوؿ نتيجة االعتبار ادلباشر دلدلوؿ األعلى، وبعبارة أخرى 

نتيجة الّتطابق و الّتشابو مع مدلوؿ ىذه الّصيغة اجملازية، و ُب ادلقابل يكوف االستبعاد ذلذا ادلفهـو داعًيا إىل تبنيو 
 ىذا، و يكوف احلكم الذي يطلقو حوؿ اإلنساف األعلى بوصفو نبوءة ،فكرا مغايرا و قد أورده الّنص من قبل

كاذبة ىدما للمشروع الذي سبق و أف تبناه، بالّتجاوز الذي ينفصل عن احلكم القيمي كونو سبباً ُب إنشاء 
. الّتناقض، و كذا الوقوع ُب فخ الّنمذجة واالنتماء 

 

 

 

 

 

 

، ربمل الّنهاية عند علي حرب مفهوماً مغايًرا و سلتلفاً عن الّنصوص اليت ػليل حضور ومجمل القول        
ىل احتوائها، و ذلك ألّف مفهـو الّنهاية عنده تعٍت الّتجاوز الذي يكوف نتيجة ادلأزؽ الذي تقع فيو إاخلطاب 
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األفكار و تكوف العودلة ىي البديل الذي يراه مناسباً لتعويض ىذه ادلبادئ اليت تصل مرحلة حرجة سبتنع معها 
.                      إمكانات االستمرار، أماّ الّنهاية كما وردت ُب أصلها مع فوكوياما فتحمل مفهـو االكتماؿ 

     وكذلك يتحّدث علي حرب عن الثّقافة ادلنفتحة ُب إطار مفهـو الّنهاية و ىي ىدـ دلفهـو الّتجاوز، إذ تقر 
بضرورة األخذ باألصل ُب الثّقافة، و ىذا ما يشَت إىل ثنائية القدَل و احلديث و ُب ىذا استعادة للمنطق الّصوري 

و رغم انفصاؿ ادلشاريع البعدية عن ادلبادئ كما أعلن اخلطاب من قبل إال أف علي حرب يقع ُب فخ الّنمذجة 
عندما يصف العودلة، و رغم أّف مفهـو الّتجاوز عنده ػلمل معٌت االنفصاؿ عن ادلاضي لكنو يشَت ُب كل مرة إىل 

 عن الّتاريخ  وجود مرحلة سابقة يفّسرىا مفهومو للّزمن بوصفو تعاقًبا، و ىذا ؼلتلف  عن ادلفهـو الذي أورده فوكو
.                                                                              احلديث بوصفو يولِّد الّلحظة و اآلف  

     كما يشَت علي حرب إىل مصطلح درجة الّصفر، فيكوف احلضور ساعًيا إىل احتواء ادلقولة، لكن بعد الكشف 
ىل سبّيز اخلطاب و تفرده، ذلك أّف درجة الصفر عند علي حرب إعن االختبلفات تظهر اخلصوصية اليت ربيل 

، أو اللحظة اليت يتطابق ترتبط بالفطرة أما ادلعٌت كما يورده اخلطاب عند روالف بارت فيشَت إىل العدـ أو البّلشيء
 .فيها الداؿ مع ادلدلوؿ و ىو ما نسميو بانعداـ الكتابة األدبية

ىل احتوائها لكن إ      ويطرح اخلطاب عند علي حرب مصطلح الوجودية و رغم أّف حضور اخلطاب ػليل 
البحث ُب االختبلفات يكشف خصوصية اخلطاب إذ ربمل الوجودية عنده مفهـو الّذاكرة و ادلقصود عنده اجلمع 

بُت الّشعور و البّلشعور، أما اخلطاب كما ورد ُب الثّقافة الغربية فَتى أّف الوجود ىو رلاؿ يتّسع فقط حلمل 
.                                                                                                  البّلشعور البشري 

 (األعبلـ ) (اإلعبلـ  )     كما يرصد بعض غياب اخلطاب انطبلقا من اذلامش، و ادلقصود ىنا اخلطأ ُب كتابة 
و ُب ىذا كشف لزيف االّدعاء بالّنزاىة اليت تنسب إىل وسائل اإلعبلـ و ارتباطها بالرّأي العاـ، فتحيل األعبلـ إىل 

أهّنا تصدر عن أطراؼ معّينة، فيتأّكد الّتمركز و الفكر األحادي و الّسلطة اليت سبارسها العودلة رغم أهّنا تدعي 
.                                                                             الّنزاىة و االبتعاد عن كل خصوصية 

      كما يصل البحث بعد مناقشة مصطلح هناية اإلنساف إىل اخلصوصية اليت ػلملها ادلصطلح عند علي حرب 
بعد كشف االختبلفات اليت تشغل الفراغ بُت ادلشاريع، فاإلنساف عند فوكو وىايدغر ىو وليد الّلحظة، و ىذا 
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انطبلقا من راىنية الّتاريخ، أما علي حرب فإنسانو ىو وليد الّتجاوز الثّقاُب و احلدود العرقية اليت كانت تكّبلو 
.                                                                                             فتظهر الّصورة اجلديدة 

ىل كشف إ     وكذلك ؼلتلف مفهـو األثر ُب كل من ىذه ادلشاريع، فيحمل األثر عند ىايدغر وفوكو إحالة 
الّتمّيز الذي ؼللفو اإلنساف من حيث ىو إنساف يتجاوز وعيو و شعوره لَتتبط باجلوانب اخلفية و ادلستبعدة 

ىل منجزاتو الواعية، فيكوف تناىي اإلنساف عند ىايدغر ىي الفًتة إوادلغيبة قبل والدتو، أما األثر عند علي فيحيل 
.                                                                                         اليت سبتد من ميبلده حىت وفاتو 

ىل فجوات تتعُّت من خبلذلا اخلصوصية، إذ ترتبط عند علي إ     وكذلك ربيل هناية اإلنساف عند علي حرب 
حرب بوصوؿ اإلنساف العادي مرحلة يتعّذر معها مسايرة العصر، أّما فوكو فَتى ُب هناية اإلنساف تبلشي وانفتاح 

.                                                                          الوعي عنده على ادلناطق ادلعتمة و ادلغّيبة 

     كما ؼلتلف مصطلح اإلنساف األخَت عند علي حرب و الّصورة األصلية كما وردت عند فوكوياما إذ ربمل 
الّصورة عند علي حرب معٌت اإلنساف الكوكيب أو التواصلي و ىو الّصورة اليت تعلن عن عدـ جدوى األخذ بصورة 
اإلنساف اجملسِّد للمبادئ و األخبلؽ بعد أف وصل مأزقو و استوَب إمكاناتو، أما فوكوياما فَتى ُب اإلنساف األخَت 

.                                                         كائنا ؼلرج بطبيعتو عن مرحلة الّتاريخ ، فيقع على ىامشو 

     أما مصطلح هناية الّزمن فهو يتعّلق عند علي حرب بالّصورة اجلديدة اليت ًب على إثرىا طي ادلسافات و كذا 
القضاء على سلطة ادلكاف، أما هناية الّزمن كما تناوذلا فوكوياما فهي الّنقطة اليت غلتمع عندىا ادلاضي و احلاضر 

وادلستقبل، أما هناية الّزمن كما وردت عند نيتشو حلظة يسيطر فيها احلاضر على كل من ادلاضي و ادلستقبل و ىو 
.                                                                                     ما يقابل مفهـو العود األبدي 

      ىذا، و يصل البحث إىل رلموعة تناقضات يقع فيها اخلطاب فَتتد عن مشروعو، أّوذلا القوؿ باالختبلؼ 
الوحشي الذي ىو مسة الّتفكَت العريب، بينما ؽلارس علي حرب العمل نفسو عن طريق الرّفض الذي يطاؿ الفكر 

.                                                                                                     العريب عامة 

ىل اإلسقاط الذي سلكو صاحب اخلطاب إذ يقارب الّسوؽ العادلية بالّسوؽ العربية إ      كما ػليل البحث 
ىل ادلطابقة، و كذلك إاجلاىلية القدؽلة على سبيل ادلطابقة، و ُب ىذا تسطيح للحقيقة و تبسيط ذلا كذا إحالة 
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يتناقض القوؿ عنده مع قضية إدعائو عدـ االنتماء بدعوتو إىل اإلنساف الوسيط، ذلك أّف اإلنساف الوسيط ىو 
.                                                 كائن ينتمي إىل اذّباه بعينو و مبادئ زلّددة على عكس ما يّدعيو 

      وكذلك يكشف البحث ثغرة أخرى من ثغرات اخلطاب، و ىي األحكاـ القيمية اليت رفضها صاحب 
اخلطاب من قبل، و يعود ليقّرىا عن طريق وصف اإلنساف األعلى عند نيتشو بالّنبوءة الكاذبة، و ىذا ما شّكل 

ثنائية جديدة أحد أطرافها اإلنساف األعلى عند نيتشو و طرفها اآلخر الوجو ادلغّيب ُب الكبلـ و ىو اإلنساف 
.                                                                                           األدٌل عند علي حرب 

      باإلضافة إىل ىذا كشف اخلطاب الفخ الذي وقع فيو علي حرب دبطابقتو بُت اإلنساف األعلى عند نيتشو 
بوصفة األمسى، ألّف صفات اإلنساف األعلى حسب ورودىا مبعدة عن ىذه الّصفة إذ اإلنساف األعلى ال يعٍت 

ادلثالية و لكن شيء سلتلف، و ذلك انطبلقا من اعتقاد نيتشو لطبيعة األخبلؽ و ىو ؼلتلف ُب ذلك مع 
 من  الّنظريات األخبلقية اليت تبناىا فبلسفة العقل ُب عصر الّنهضة، كما زبتلف عن الّتصور الذي أورده أفبلطوف

.                                                                     قبل إذ ترتبط األخبلؽ عنده بالصِّفات ادلثالية 
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 :تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــد*- 

 الّلغة رفيقة الوجود البشري و وسيلة هبا ؼلرج اإلنساف من عادلو الّداخلي و يشارؾ ُب صناعة احلياة دتع         
عن طريق التواصل أو ادلشاركة، و ليس مطلقاً ىو اعتبار الّلغة رلموعة حروؼ أو أصوات، ذلك أّف الّلغة أوسع 
من ىذا إذ تتعّدى الّصورة الّتقليدية إىل الّلغة الصامتة، و ىي رلموعة اإلشارات اليت تكوف أبلغ ُب إيصاؿ ادلعٌت 

 ادلنطوؽ أو ادلكتوب، و ىو اجملاؿ الذي ازّبذت منو البحوث الّسيميائية  حيًزا لدراستها، أما الّلغة اليت ـمن الكال
تشّكلها العالمة الّلغوية فكانت رلاؿ اىتماـ الّلسانيات، ومن باب الّدقة والعلمية انتهت إىل أّف العالقة بُت الّداؿ 

 تشبو العالقة بُت وجهي ورقة ال ؽلكن فصل أحدعلا عن ،وادلدلوؿ أو الّلفظ و معناه اعتباطية ضرورية غَت معلّلة
اآلخر، و لكن القوؿ هبذه العالقة مل يدـ طويال إذ جاء من يشّكك ُب ىذه العالقة و يقيم ُب مقابلها العديد من 

اآلراء اليت اجتمعت كّلها على اّتساع الفجوة بُت الّداؿ و ادلدلوؿ و استحالة اجلمع بينهما إاّل ُب احلدود اليّت ال 
، و ىو ما عّدؿ من صبلة االعتقادات الّسائدة حوؿ أطراؼ الّداللة من كوهنا إحالة يرجى فيها الوصوؿ إىل معٌت

                                                                                    .مباشرة، إىل غَت ذلك انطالقا من صفة الفراغ الذي يتوّسط الّداؿ و ادلدلوؿ

 أو نقد  وقد أقيمت عديد الّدراسات حوؿ ىذه الفجوة اليت تربط بُت الّلفظ و ادلعٌت سواء ُب رلاؿ اؿ     
، فتظهر عندىا الّداللة بصورة سلتلفة عما كانت اليت يقابلها ادلعٌت الفلسفة وذلك ُب سبيل الوصوؿ إىل احلقيقة

عليو، سواء من حيث كنهها أو طرؽ الّنظر إليها، إذ مل تعد بسيطة سهلة ادلناؿ و لكن سلتلفة و متعّددة ومستمرة 
ما استمرت عملية البحث عن ادلعٌت، و ألنّو مغّيب تكوف الّداللة سلسلة ال هنائية تطرؽ كل أوجو الّداؿ على 
اختالفو،  تظهر من خالؿ سلسة الهنائية أو مستمر، و ىذا ىو تفسَت ادلفاىيم اجلديدة اليت أحلقت للّداللة 

 بُت ىذه األعماؿ ادلدّونات اليت ومدى ادلفارقة اليت أصبحت بُت طرفيها، و استكماال لعرض حبثنا نذكر من
ادلمنوع )وكذا كتاب  (نقد احلقيقة  ) (نقد الّنص  ) (احلقيقة و الّتأويل )تنتسب إىل علي حرب، و ىي  

، وػلاوؿ كتاب الّتأويل واحلقيقة البحث ُب ىذا الّتأرجح بُت ادلفاىيم الّسابقة والاّلحقة لّلغة و كذا ادلعٌت (وادلمتنع
.                                      الذي ربيل إليو عن طريق تغيَت الوسائط اليت ذبمع بُت ادلقولتُت 
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وتبعاً للطريقة ادلّتبعة ُب الفصل األّوؿ سيعمل البحث على كشف ثغرات و فجوات اخلطاب عند علي       
حرب، و ذلك بالًتّكيز على الغياب  و على مسكوت اخلطاب انطالقاً من دوالو ادلتتالية و بنيتو الظّاىرة ، عندىا 
سيصبح العمل تفكيك تفكيك ادلقوالت أو نقد نقد ادلفاىيم ، وىذا انطالقا من اإلسًتاتيجية اليت ربوِّؿ الّلغة من 

 كوهنما سبيل االنغالؽ ،كائن تواصلي ووسيط إىل إحاالت المتناىية من ادلدلوالت اليت ترفض الثّبات و الّتمركز
والّتحجر و كذا الّتخلف، ذلك أّف الّلغة اليت سيجري احلديث عنها تنأى بطبيعتها عن الوصف اللِّساين الذي 

، لتصل ا وتوجِّهوداللةيتعامل معها على اعتبارىا العيِّنة اليت غلوز ضبطها بقواعد معّينة  تتحّكم ىذه القوانُت ُب اؿ
، على اعتبار أّف االعتباطية كافية لًتدـ الفجوة بينهما و ربّقق الّتطابق إىل اعتباطية العالقة بُت الّداؿ و ادلدلوؿ

بينهما، ىذا الّتطابق الذي صار األخذ بو غَت رلديا ُب دراسات هتدؼ إىل إرساء دعائم الّتجاوز، و ما الّتطابق 
                                                                    .من ىذا ادلنطلق سوى تقصَت ُب حق ادلفاىيم

       ولكن الّتفكَت البعدي لالذّباىات العلمية و ادلوضوعية وّسع من اذلوة اليت  كانت بُت الّداؿ و ادلدلوؿ  
فشغلتها العالقات الاّلمتناىية، إذ يصبح البحث عن ادلدلوؿ طرقاً ذلذه األبعاد اليت يصعب حصرىا ألهّنا تعثر دائم 

أماـ الثّغرات والفجوات اليت ذبعل من الوصوؿ إىل مدلوؿ زلدد أمًرا متعذراً، فيحاوؿ ادلدلوؿ بتعّدده واتِّساعو 
مالمسة األبعاد اخلفِّية للمعٌت الذي ؽلثِّل بالنسبة للقارئ احلقيقة اليت يسعى إىل الوصوؿ إليها عن طريق إتِّباع 

الّسبل ادلمّوىة و ادلضّللة لّلغة، فتكوف احلقيقة  مباعدة للّداؿ احلاضر ُب القوؿ وليس االنطالؽ من الظّاىر الذي 
، و فيما يلي سيحاوؿ البحث رصد فجوات الداللة وفق التصور ادلعاصر إذ ىو حبث مقارب فقطيعيق طريق 

.                                                                                                   ادلشروع الّتجاوزي عند علي حرب 

الّنهاية /  وأوىل الّصور اليت يتجّلى من خالذلا الّتعارض ُب ذبسيد مشروع الّتجاوز، ادلقدمة، دبا ىي البداية         
انطالقا من ىذا الفهم للعالقة بُت ادلؤلف و كتابو، أو بُت الكتاب و قارئو، مل أشأ " ُب الكتاب و ذلك ُب قولو 

أف أغَت ُب كتايب ىذا، إال ما اقتضاه تصحيح األخطاء اللغوية، أو تسوية العبارات ادلضطربة، أو ضبط النص من 
حيث الوصل والفصل، ما خال ذلك، مل يكن يل إزاء إعادة طبعو، أف أغَت أو أبدؿ ُب زلتواتو أو أغراضو، أو ُب 
منهجو و صياغتو، فالكتاب أصبح ملك القراء دبعٌت ما إىل حد ما، و لعل بعضهم أرادوه كذلك، أو ىم تعاملوا 

، فتتبدى من خالؿ ىذا اخلطاب إرادة الّتغيَت اليت تشمل األخطاء اللغوية و العبارات، رغم 1" معو بصورتو األوىل 
الّدراسات البعدية ُب نقدىا تركز أكثر ما ترّكز على اذلامش الذي يتحّدد من خالؿ األخطاء و ما انعكاس 

                                                             
: ، ط - بَتوت – ، دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع  (قراءات تأويلية ُب الثقافة العربية  )التأويل و احلقيقة : علي حرب - 1
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الفجوات من خالؿ ىذه ادلناطق البينية اليت ال يعَتىا الكاتب اىتماما، و منطلق ىذا االعتقاد أف الّدراسات 
البعدية دبا ُب ذلك الّتفكيك جاءت قصد البحث ُب ىذه البنية اخلطّية اليت تظهر، و زلاولة الّتصحيح أو الّتعديل 

ىو مساس بادلدلوؿ الذي غلري البحث عنو من طرؼ ىذه الّدراسات، فاخلطاب يتناقض مع نفسو و ىو 
يتحّدث ُب نفس االذباه عن الطرؽ البعدية ُب مقاربة ادلعٌت، إذ الدراسات البعدية تقضي بانفصاؿ الكتاب عن 

كاتبو مطلقا و زلاولة ادلساس بادلدونة ىي تغيَت ُب الداللة خاصة إذا تعلق األمر باألخطاء و اضطراب اجلمل كما 
                                                                                    . يقر ذلك اخلطاب

تشَت ادلتتالية اخلطِّية ُب ىذا ادلقوؿ إىل القوؿ بانفصاؿ الكتاب عن كاتبو دبجرد الفراغ من كتابتو ، و ىي  إذ       
الطريقة اليت تنفي الّتمركز عن صاحبو و إشاعة الكتاب بُت يدي القرّاء، و لكن الكالـ يتناقض مع نفسو ُب 

و إذا كاف ادلنهج " ادلقدِّمة نفسها عن طريق الكشف عن مواطن الّتغيَت اليت طرأت على الكتاب ، وىذا ُب قولو 
الذي أتبعو ُب ىذا الكتاب ىو التأويل، على ما صرحت ُب مقدمتو األوىل، فإنٍت أختلف اليـو من حيث طريقة 

" (يتداخل فيها التفسَت و التأويل والتفكيك )تعاملي مع النصوص، ذلك أين أقرأ النص، حبسب اسًتاتيجية مثلثة 
 ، فاخلطاب الثاين يكشف عن الّتناقض الذي يقع فيو ادلقوؿ بُت القوؿ حبرفية إعادة كتابة ىذا الكتاب وبُت 1

الّتغيَت الذي طرأ على طريقة قراءتو بُت الّتأويل والّتفكيك و الّتفسَت، و لعل اعتماد طريقة الّتفكيك ىي 
اسًتاتيجية مبعدة بنتائجها و أىدافها عن الطرؽ األخرى ألهنا تتجاوز ادلدلوؿ الّضروري واالعتباطي و كذلك 

الّرمزي إىل حّيز آخر يتعلق باإلمكانات و االحتماالت، كما أهّنا طرؽ للمسكوت واخلفي و كذلك و ادلستبعد 
.                                                                                                         وادلهّمش 

و اليت تقضي بانفصاؿ الكتاب عن         و كذلك ػلمل الكالـ  تناقًضا مع األصل ُب الدِّراسات ادلابعد حداثية
ىل عدـ ارتباط معٌت ىذا العمل بصاحبو، و لكن إربيل  (صورة رلازية  )كاتبو عن طريق القوؿ دبوت ادلؤلف 

القوؿ بقدر استبعاده ذلذا االرتباط يقع ُب مطب اإلقرار هبذا االنتماء ، و ىذا من خالؿ حديثو عن الّتغيَت الذي 
 الذي يقضي الًتدد ُب إثبات ىذه ادلقوالت و نفيهاطاؿ إعادة كتابة كتابو من جديد، و ىذا ما ساىم ُب كشف 

دبوت مؤلف ىذا الّنص، و كذا االنفصاؿ الذي ػلدثو الفراغ من كتابة مدوف ما، مهما كانت طبيعتو، و على 
اختالؼ االذّباىات اليت ينتمي إليها، فالّتناقض الذي يقع فيو اخلطاب حوؿ مفهـو االنتماء يزعزع صّحة القوؿ 

باحلياد الذي يتبناه صاحب ادلقوؿ، و بقدر االستبعاد الذي يؤكِّده اخلطاب األّوؿ دلفهـو االنتماء يقّرر ادلقوؿ 
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، إذ االنتقاؿ من إسًتاتيجية إىل أخرى ىو مساس باألصل ُب كتابة الثاين ىذا االستبعاد من خالؿ القوؿ بالّنقيض
                                  .ادلدونة إذ شتاف بُت ىذه السبل و الطرؽ اليت تعتمدىا ُب مقاربة ادلعٌت

 فالقوؿ بالّتصحيح الذي يتم على مستوى ادلصطلحات و األلفاظ ىو مساس بادلركز ُب اىتماـ الّتيارات        
و ىو بذلك يعيد كتابة كتاب جديد ال عالقة لو بالكتاب  (األخطاء  )البعدية، إذ تتجو باىتمامها ضلو اذلامش 

األّوؿ،  إذ الّلغة تتفلت من صاحبها بقدر ادعائو الّتحكم هبا، فيقع ضحية أساليبها الّتمويهية، فتنبئ عنو عن 
طريق اإلحالة إىل مقوالهتا، و ىنا سبّتد اذلوة بُت داذلا و مدلوذلا و يقع الّتماسف بُت الّذات وادلوضوع، و بُت 
ادلواضيع أنفسها، فيمتنع القطع باألحكاـ أو اإلشارة باأللفاظ، ألّف بُت الّداؿ و ادلدلوؿ سلسلة الهنائية من 

 ىانز ذلك بُّت  ى ما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادلدلوالت اليت تصف زلاوالت الّتطابق بالعجز و الّتقصَت ُب إدراؾ ادلعٌت عل
 عندما ربّدث عن ادلسافة اليت ؽللؤىا الفراغ بُت الّذات وادلوضوع،Hans George Ga damer غادامَت جورج

و مدى مباعدهتا بُت طرُب الّداللة بالطريقة اليت تّتسع إمكانات و احتماالت ادلعٌت بقدر االّتساع الذي يتوّسط 
 الفراغ بينهما و عادة ما يشَت ىذا الفراغ إىل الصمت اليت يعترب بدوره حامال للمعٌت مغَتا سبل مقاربتو، أّما

احلقيقة أو ادلعٌت تكمن ُب ىذا الفراغ الذي يشَت إليو ادلسكوت عنو و ادلعٌت الذي ػلجبو اخلطاب من خالؿ 
ىل سلسلة ادلعاين ادلختلفة وادلتباينة و كذلك ادلتناقضة ، فادلركز إدوالو اليت سبوِّه وتضلِّل القارئ عن طريق إحالتها 

الذي يتمحور حولو الّداؿ ُب الّلغة ما ىو إال حجب للهامش و استبعاد لو، و لعّل الّنفي ىنا من فرط الّتأكيد 
.                                                                                               عليو يؤوؿ إىل عكس ما يصبو إليو 

 وكذلك تكشف الّلغة  عند علي حرب من خالؿ تناقض دواذلا الّتعلق الذي ال يكاد ينفك بُت صاحب      
 إذ ينفرد كل كتاب دبا يزعمو  فكرة الّتطابق بُت طبعات الكتاباستحالةاخلطاب وخطابو، و كذلك كشف عن 

مركز - من أفكار و مقوالت و احلجة ُب ذلك تغَّت ُب البنية اخلطية لكل طبعة و خاصة إذا تعّلق األمر باألخطاء 
، و ما الطّبعة الثّانية للكتاب سوى تكرار و تشابو مع الطّبعة األوىل، و ذلك -اىتماـ الّدراسات البعدية
ليها صاحب الكتاب ُب مقدمتو، إذ تكمن خصوصية اخلطاب ُب صبلة االختالفات اليت إلالختالفات اليت أحاؿ 

، فال ينتج  بطريقة تنتج االختالؼ ال الّتطابقتفصل بينو و بُت طبعتو الّسابقة، و ىذا ما يبقي على ادلسافة بينهما
الّتشابو إال من خالؿ االختالؼ الذي غلعل من الطبعة الثّانية متفرِّدة و متميزِّة العتماده طرؽ الّتفسَت و الّتأويل 

.   والّتفكيك 

ىل تدرّج ادلعٌت ُب ىذه الطّبعة من الّشرح إىل اإلحالة و بعدىا إىل قراءة الثّغرات والفجوات، إ  وىذا ما ػليل       
وكذلك يعكس الّتغيَت الذي طرأ على العالقة اليت تربط بينو و بُت صاحبو، و كل ىذا يعيق مشروع الّتجاوز عند 
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علي حرب ويرّتد عن األىداؼ اليت سطّرىا من قبل، إذ يتبٌت اإلسًتاتيجية أو طريقة الّتفكَت ادلابعد حداثية اليت 
تؤمن بدورىا بانفصاؿ األعماؿ عن أصحاهبا و استحالة الرّبط بُت الّتشابو و الّتطابق إال وفق مبدأ االختالؼ 

، فبُت الّشرح و الّتفسَت و الّتأويل و الّتفكيك مسافة ال تنضب ربيل إليها الّدالالت ادلختلفة اليت ػلصل وادلغايرة
                                                                                                            .عليها القارئ كل مرة ػلاوؿ فيها البحث عن ادلعٌت

  فتقاـ ادلسافة بُت الّذات و ادلوضوع و سبتد لتتّشكل الفجوة اليت سبنع من إطالؽ األحكاـ القيمية و ىنا      
إذ كل قراءة ربمل أثر الذات، واحلق " الّتناقض واضحاً ُب كالـ علي حرب عن األحكاـ االعتباطية، يقوؿ  يبدو

ىو الذات و ال يقصد بذلك أف ادلؤوؿ ؽلكن أف يرى ُب النص كل شيء و أف ادلعرفة تطابق خالص بُت الفكر 
ىل انعداـ صفة إ، فادلقوؿ ػليل 1" ونفسو، و إال صار احلكم اعتباطا، و ربولت ادلعرفة إىل خطاب أجوؼ 

الّتطابق بُت األشياء من خالؿ الفصل بينها، و لكن بادلقابل يقّر بإمكانية إطالؽ األحكاـ ُب مواجهة ىذه 
، و ىو الّصورة اليت يتجّلى من خالذلا 2*ادلواضيع، وإف أثبت أّف الّنصوص ربتفظ خبصوصيتها عن طريق الّتكرار

الّتشابو ُب اخلطابات، ففي مقابل ادلسافة اليت يًتكها القارئ بُت موضوعاتو، تكوف ادلسافة األخرى بينو و بُت 
، و لعل القوؿ عنده إذ موضوعو، أو بُت الّذات و ادلوضوع و ىذا سبب االبتعاد عن األحكاـ و عدـ جدواىا

يركز على فكرة االنفصاؿ بُت ادلؤلف و الكتاب و ىذا ما ربيل إليو مقولة موت ادلؤلف، يغفل عن الوجو اآلخر 
                .الذي يتعّلق بادلسافة اليت تفصل ادلوضوعات بعضها عن بعض

 

 

                                                             

1
  .15، ص  (قراءات تأويلية ُب الثقافة العربية  )التأويل و احلقيقة : علي حرب - - 

2
،   (القوؿ الفعل  )ىذا ادلصطلح التقويضي كاف سالح دريدا ضد فالسفة الّلغة الذين يأخذوف دبفهـو : " الّتكرارية *-  - 

، فقاـ دريدا بإثبات أّف الّلغة تقـو ُب أساسها على قابلية  (الّداللة  )خاصة جوف سَتؿ و أوسنت ، و كاف احلوار حوؿ اإلشارة 
و تفريعاتو ، فاإلشارة اليت ال تقبل التكرار ليست إشارة حىت لو مل يفهمها أو ينطق هبا   (القوؿ الفعل  )التكرار ال على معٌت 

، أما من حيث أعلية ىذا  (القوؿ الفعل  )سوى متكلم واحد ، و بذلك يسقط دريدا شرط احلوار بُت اثنُت لدى أصحاب نظرية 
 (قابلية التكرار و االسًتجاع  )و ال عن أعلية االختالؼ ، فالتكرارية  (األثر األصل  )ادلصطلح ُب معجم دريدا فال تقل عن أعلية 

سباما مثل اعتماد األثر على أثر األصل و مثل اعتماد االختالؼ على اختالؼ األصل ،  (تكرارية األصل  )ىي قضية ترتبط ب 
و التكرار ادلألوؼ ىو دائما و أبدا تكرار لوحدة أو حلظة أو حالة سابقة ، لكن على ادلرء أف يدرؾ أف ما ىو سابق أيضا يعتمد 
على إمكانية التكرار ، فما ال يقبل التكرار ال ؽلكن أف يكوف ، و لذلك فالتكرارية مثلها مثل االختالؼ ىي أصل كل ما يقبل 

  .                                                                               121، 120دليل الناقد األديب ، ص  ص : نقال عن " الوجود 
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 Le sens entre la vérité et la métaphore :المعنى بين الحقيقة و المجاز -  ووًال 

       و ُب رلاؿ احلديث عن الّلغة ػلدث الّتفارت دائما ُب استخداـ مصطلحي احلقيقة و اجملاز، إذ يظل 
وال ينفك اخلطاب عند علي حرب يباعد االعتقاد قائما حوؿ أصل الّلغة بُت كونو رلازا و آخر يربطو باحلقيقة، 

و القوؿ مرة أخرى ، 1" فاللغة ىي فعال رلاز ال حقيقة " أىدافو من خالؿ القوؿ مرة بأّف الّلغة ُب األصل رلاز 
بأّف اجملاز أبدا أبلغ من احلقيقة، فتًتاوح العالقة بُت احلقيقة واجملاز لتحقِّق الّتطابق و الّتعارض،  ففي حُت ينفي 
الّتضاد بينهما يثبت تطابقهما، و ىذا يتعارض مع ضرورة إقامة ادلسافة بُت ادلواضيع حرًصا على عدـ الوقوع ُب 

إطالؽ األحكاـ، إذ تبقى األلفاظ رغم تشاهبها ال تعاد إال عن طريق الّتكرار ال الّتطابق، وىذا ما يؤّكد على 
االختالؼ فجوة تفصل بُت األلفاظ، وُب الوقت الذي ػلاوؿ فيو فصل ىذا الّتطابق ػلدث ادلفارقة و الّتناقض بُت 
ادلصطلحُت، و ىذا ما يتناؼ مع فكره الذي يقضي باجملاز   مقابال دلفهـو احلقيقة، و كل حقيقة ىي رلاز، وىذا 

.                              من أجل القضاء باختالؼ احلقائق و تنوِّعها و كذا صعوبة الوصوؿ إليها إال عرب الّتعّدد 

       ويستمر ادلقوؿ عند علي حرب وقوعو ُب الّتناقض الذي أحدثو الّتأرجح بُت الّتطابق و الّتعارض ُب مفهـو 
فالنص البالغي ال يقوؿ األشياء حبرفيتها أو بشكلها الساذج و الغفل، و ال يقرر األمور " اجملاز و احلقيقة ، يقوؿ 

بطريقة مباشرة أو بلغة ادلعادالت، بل ىو يلجأ دوما إىل الكناية و االستعارة و يتوسل التلويح دوف التصريح، 
،  فيقع ُب فخ الثّنائية رغم أّف الّتفكَت البعدي يرفض الثّنائية 2" والتعريض دوف اإلفصاح، و اإليهاـ دوف اإليضاح 

سبياًل دلقاربة ادلفاىيم ، ألّف العالقة اليت تربط بُت ادلقوالت تقـو على االختالؼ ال على الّتضاد ، ذلك أّف 
، إذ يفصل ُب الّلغة بُت حّدين أف الّتضاد ىو الوىم الذي تقع فيو الّدواؿ ، فتنقلب ُب كل احلاالت إىل نقيضها

سبارس الّتلميح أو الّتصريح، أو سبّوه بدؿ أف توّضح، و ُب ىذا إحالة إىل الفكر األحادي الذي يسلكو اخلطاب إذ 
يعترب أّف الّلغة ىي ىذا االحتواء دلفهـو زلّدد يقابلو الّنقيض و الّضد، رغم أّف ىناؾ عالقات خالفية تتوّسط ىذه 

ؽلكن بسهولة أف يساء فهمها و تصبح خداعة ، " ، ذلك أّف الّلغة الثّنائيات فتحيل إىل وظائف أخرى سلتلفة لّلغة
و بذلك يؤدي عكس ادلقصود منها، و كالعلا يقدـ بطرؽ سلتلفة إرشادات عامة الستخداـ اللغة استخداما 

 .                                                                           3" سليما 

                                                             
  .29، ص  (قراءة تأويلية ُب الثقافة العربية  )التأويل و احلقيقة : علي حرب - 1
 .                                                                                                       28 ادلرجع نفسو ، ص -2
                                                         .166اماـ عبد الفتاح اماـ ، ص : الوجودية ، ترصبة : جوف ماكوري - -3
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     وذلذا يسمح االختالؼ باستمرارية الّلغة و امتدادىا أكثر من إقامة الّلغة بُت حّدين نقيضُت تكوف اذلوة 
بينهما دليل عجز و نقص، فتمحي حدود الّلغة كلما تعذر مقابلتها أو مناقضتها، فيتداخل الّداؿ مع عدد ال 

 فتكوف  ،1" كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة " حصر لو من ادلدلوالت ادلتتالية اليت ربيلك كل منها إىل غَتىا 
 أو قد يكوف مقولة اجملاز ىي ىذا الّتحرير الذي يلقاه ادلدلوؿ فيتعذر احلصوؿ عليو إال تأجياًل أو ألجل قريب

، يستعيد فيو ادلدلوؿ صفة الّتفلت و الّتمدد ليتعاىل على بعيدا و ىذا ما يعكس استبعاد الوصوؿ إىل ادلعٌت دائما
ىل ادلعاين ادلتفلتة اليت إادلدلوؿ ادلباشر و الّضروري للّداؿ، و لفظة اجملاز دبا ىي صورة رلازية ربيل عند علي حرب 

ىل مفهـو اجملاز كما تناولو القدماء ُب رلاؿ البالغة، مع االختالؼ الذي إتكوف أصل الّلغة و طبيعتها، كما ربيل 
 .                                       يشّكل خصوصية اخلطاب 

فاحلقيقة ثابتة الزمة و اجملاز فرع "   فادلفهـو الذي خطّو القدماء حوؿ مفهـو اجملاز مشابو من حيث القوؿ        
عليها منقوؿ، و ما يقتضيو ذلك من صبود احلقيقة لثباهتا و سيالف اجملاز النتقالو دبا يتناَب و طبيعة الظاىرة اللغوية 
اليت تقـو على الصَتورة، فاأللفاظ ال حياة ذلا إال ُب التجدد و رلاذبة ادلعاين و التنقل بينها على ما يستوجبو قصد 

و يتأّكد الّتكرار الذي يتم على  ، فيتجّلى االختالؼ من خالؿ اخلطاب الثاين ،2" القائل حقيقية كانت ال رلازا 
مستوى ادلفاىيم، و إف كاف الطّرح على مستوى اجملاز متشاهبا، فاالختالؼ يكمن ُب حدود اجملاز إذ ذبعلو 

، إذ اخلطابات البالغية القدؽلة فرعاً عن احلقيقة، رغم الّصفات اليت تالزمو من ذبّدد و استمرار وإحالة متعّددة
البالغة ترى أف األصل ُب اللغة ىو احلقيقة و ما اجملاز سوى ىذا الفرع الذي تتغَت فيو طرؽ الوصوؿ إىل ادلعٌت من 

    .اإلحالة ادلباشرة إىل االستعارة و اجملاز و الكناية

        بينما غلعلو اخلطاب  عند علي حرب مرتبطاً باألصل ُب الّلغة، إذ األصل ُب الّلغة ىو اجملاز، وادلرجع ُب 
ذلك ىو اذلوة اليت تتشّكل بُت الّداؿ و ادلدلوؿ و اليت يصعب ردمها سواء بالّتطابق أو الّتناقض، لكنهما تقيِّداف 

الّلغة و سبنعاف من إظهار احلقيقة اليت أصبحت ترتبط باالختالؼ و الّتعدد و ادلغايرة وانفصاذلا عن الثّبات مفهوماً 
ىل اختالؼ الطريقة اليت تقارب من خالذلا احلقيقة إرجعيا مل يعد غلدي األخذ بو، و ىذا االختالؼ بدوره ػليل 

، فاحلقيقة وفقا لتصورات البالغة ىي احلصوؿ على ادلعٌت انطالقا من أحد ادلبادئ اليت يشَت عند القدماء واحملدثُت

                                                             
 ، ص 2003 ، 1: عماف األردف  ط – ، دار الشروؽ  (دراسة نقدية  )ُب حداثة النص الشعري : علي جعفر العالؽ -- 1

23  .
لوصلماف القاىرة – ، الشركة ادلصرية العادلية للنشر  (بُت البالغة العربية و الفكر احلديث  )فلسفة اجملاز : لطفي عبد البديع - 22
 . 16 ، ص 1997 ، 1: ، ط - 
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إليها ىذا العلم، و ىذا ما يدرجها ضمن العلـو ادلعيارية، اليت تتخذ من اخلطأ و الصواب انطالقا من القاعدة اليت 
تسنها أساسا ُب صحة الّصورة البالغية و إحالتها إىل ادلعٌت، ُب حاؿ تعّلقت الّداللة باجملاز، بينما ؼلتلف األمر 
بالّنسبة للّدراسات ادلعاصرة فالّداللة تتشّكل ُب الفراغ أو ادلسافة اليت تتوّسط الّداؿ و ادلدلوؿ و ال ؽلكن اإلشارة 
إليها أو ضبطها بنموذج معُّت، و ذلك ىو الفرؽ ُب تصّور كل منهما ذلذه الّداللة، و اليت يشًتؾ القوؿ عند كل 

                                                             .   منهما بالّداللة غَت ادلباشرة

ىل االختالفات اليت يشكِّلها ادلفهـو عنده مع باقي احلدود إ  فتعالقات خطاب اجملاز عند علي حرب ربيل       
اليت رمست لو من قبل، واليت تناولت الّلغة بوصفها طبيعة مزدوجة تعرب الّلغة فيها من طبيعتها الّنفعية إىل أخرى 

ىو االبتعاد عن االستعماؿ النفعي بأف تفرغ كلماهتا من دالالهتا القدؽلة و ربقن بأخرى " صبالية، فيكوف انتقاذلا 
، فانغالؽ الّلغة على 1" جديدة ، فليس ادلعٌت ادلعجمي للكلمة ىو معناىا الوحيد ، و إظلا لكل كلمة معاين شىت 

مدلوؿ وحيد نفعي ضروري ىو ما استدعى حاجة إىل تفجَت طاقاهتا عن طريق الّتحرر من ادلدلوؿ الوحيد إىل 
إف مقولة عجز اللغة و قصورىا، ٍب الرغبة ُب إغلاد لغة جديدة علا ُب تقديري العامل الرئيس " مدلوالت متعدِّدة 

، و ىو ما  ثابتة ؽلكن االحتكاـ إليهاداللة ، و يعود ىذا الكالـ إىل االعتقاد بوجود 2" وراء فكرة تفجَت اللغة 
يشَت إليها الّتبويب و الّتقعيد الذي يرسم طريق الوصوؿ إىل ىذه الداللة اليت قد تظهر بطريقة غَت التطابق، ولكن 

          .ُب كل حاالهتا ؽلكن الوصوؿ إليها

 ادلتعدِّدة و ادلختلفة مصَتاً ربتكم إليو كل ادلفاىيم الداللة إذ تكوف        بينما ؼلتلف األمر عند علي حرب،
 و ىذا ما يوافق ضرورة الّتأسيس دلشروع ذباوزي يكوف اجملاز فيو أصاًل ُب الّلغة وليس  فيمتنع وضع احلدود بشأهنا،

 و ىنا يكمن الفرؽ ُب تصور احلقيقة بُت الثبات و التغَت و ذلذا يكوف األصل ُب اللغة احلقيقة كوهنا فرعا عنها
تؤمن بالثبات و يكوف األصل ُب اللغة ىو اجملاز ألف األصل ُب االعتقاد أف احلقيقة متعددة كما ال ؽلكن الوصوؿ 

يقيم فجوة بُت الكلمات و األشياء و ؽلنع تطابق الداؿ وادلدلوؿ، " ، بوصفو إليها من خالؿ ظلوذج أو ظلاذج معينة
و بذلك صلد أنفسنا أماـ إحالة دائمة من داؿ إىل مدلوؿ و من مدلوؿ إىل آخر، فيتحوؿ الكالـ إىل استعارة ال 

                                                             
1

الكويت –  ( 279 )، عامل ادلعرفة  (العوامل و ادلظاىر و آليات التأويل  )اإلهباـ ُب شعر احلداثة  : عبد الرضبن زلمد القعود - 
  .                                                                                                        14 ، ص 2002، - 

 248ادلرجع نفسو ، ص - 2



إشكالية اللغة وحدود المعنى............................................................الفصل الثاني   

 

 134 

، و ىنا مكمن ادلفارقة بُت -يقوؿ علي حرب    - 1" تتوقف، وباالستعارة يتجدد القوؿ و ينبجس ادلعٌت 
                                                       .االستعارة بادلفهـو القدًن و احلديث

ولكن الفخ الذي يقع فيو اخلطاب ىو إقامة ثنائية للّتأكيد على طبيعة اجملاز، مع العلم أّف ادلشروع        
 فتكوف الداللة من منطلق الثنائية الّتجاوزي يرفض القوؿ بالثّنائية طريقة تنتمي بطبيعتها إىل منطق العقل الّصوري،

أحد اخليارين ال غَت، و لعل القوؿ هبذا السبيل ُب مقاربة ادلعٌت ىو عجز و تقصَت ُب اإلحاطة باألبعاد ادلختلفة 
وادلتعددة اليت ربصل من باب االحتماؿ و اإلمكاف، و ىي السبل البعيدة ُب االعتقاد بالهنائية الداللة و تعدد 

و ال يقرر األمور بطريقة مباشرة أو " ... ، وتتجّلى ىذه الثّنائية من خالؿ قوؿ علي حرب سبل الوصوؿ إليها
بلغة ادلعادالت، بل ىو يلجأ دوما إىل الكناية و االستعارة و يتوسل التلويح دوف التصريح، و التعريض دوف 

  .                                                                                                                                                    2" اإلفصاح، و اإليهاـ دوف اإليضاح

 والقوؿ بالثّنائية يوقع اخلطاب ُب الّتعارض مع ادلبادئ اليت سطرت من قبل، و العودة إىل الّتفكَت الّرجعي       
وفق العقل ادلنطقي، ذلك أّف احلقيقة مل تعد تطابقاً و ال تضاداً و ثباتاً، و لكّنها ىذا االختالؼ الذي يكسر 

 وىذا ما -الّنمطية ُب الّتفكَت، كما يرى ضرورة ُب استحضار الّنموذج الذي يقّيد الّذات سواء كانت لغة أو فكراً 
 إىل احلياد الّدائم عن مراميها، -ضبل على القوؿ بالّتغيَت الذي طرأ على طبيعة الّلغة من كوهنا وصوؿ إىل احلقيقة

يقوؿ علي حرب أّف  الّلغة ىي فعال رلاز ال حقيقة، فالعالقة بُت الّداؿ و ادلدلوؿ على اختالفها ال تربأ من التباس 
وادلدلوؿ  و اختالؼ ذبسِّده الفراغات و الثّغرات و حىت الّتعارضات اليت تشغل ادلسافة اليت تفصل بُت الّداؿ

.          بوصفهما صورتاف سلتلفتاف ال تقبالف الّتطابق مطلقاً 

 ال ػلتوي الّلغة ادلدونة أو ادلنطوقة فحسب، بل ىو ميزة كل عالمة تشَت إىل شيء ما، فكل 3*  فاجملاز       
و كأننا نلتصق بأجسادنا إال بعد أف نعرب عليها، و " ذبلِّي أو ظهور ىو رلاز، و يعربِّ علي حرب عن ىذه الفكرة 

                                                             
                                                 .28، ص  (قراءات تأويلية ُب الثقافة العربية  )التأويل و احلقيقة : علي حرب - - 1
 .                                                                                                        29 ، صادلرجع نفسو- 2

إّف ادلوضوع األساسي الذي طرحو أرسطو ُب فن الّشعر ، ىو بال جداؿ موضوع اجملاز عامة و االستعارة خاصة ، عندما *- 3 -
قّسم االسم إىل أصيل و استعارة أو زينة ، ٍب عّرؼ االستعارة بكوهنا نقل اسم شيء إىل شيء آخر ، فإما أف ينقل من اجلنس إىل 

" النوّع ، أو من النوّع إىل اجلنس ، أو من نوع إىل نوع ، أو ينقل بطريق ادلناسبة ، كما بُّت مكانة االستعارة ُب الّصناعة الّشعرية 
 1: ط – بَتوت – ، دار الطّليعة للطباعة و الّنشر  (نقد ادلنعطف الّلغوي ُب الفلسفة ادلعاصرة  )الفلسفة و الّلغة : الّزواوي بغورة 
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ال نتحدث عن أنفسنا، إال بأف نكٍت عنها، و ال ندرؾ ىويتنا إال بالوجو الذي تستعَته ذلا، فاجملاز ىو الفاصل 
، فخصوصية اخلطاب عند علي 1" بيننا و بُت أنفسنا و ىو الطريق إىل حقيقتنا و الفسحة اليت تتقـو هبا كينونتنا 

حرب تكمن ُب االختالفات اليت تطرح بُت ادلفهـو عنده و اجملاز دبا ىو صورة بالغية قدؽلة، وسبفصالت ادلقوؿ  
، و الّنص كما يطرحو الًّتاث القدًن ُب البالغة ، ىذا، وينفصل ادلقوؿ عنده ُب رلاؿ  تشَت إىل انفصاؿ ىذا ادلفهـو

.                                                                                       اجملاز رغم إحالتو ادلباشرة على ادلوضوع كما تناولو القدماء من خالؿ طرحو لقضية اإلعجاز 

                                                                                   La Métaphore et le Miraculeux:      المجاز و اإلعجاز  - 1

إّف اإلعجاز دبا ىو زلور دارت حولو الدِّراسات الّلغوية القرآنية ، كاف أوىل الّصور اليت أثارت االىتماـ          
بالّلغة دبنأى عن كوهنا وسيط يطرح للّتفاىم و الّتواصل بُت األطراؼ ادلختلفة، و لكّنها رلموعة إمكانات ال يغٍت 

، إذ غلب االىتماـ جبانبها اجلمايل الذي تتجّلى من خاللو سواء من حيث الّصورة اليت دبدلوذلا ادلباشر األخذ
فإذا كاف اجلاىلي " يقوؿ علي حرب تتمظهر من خالذلا أو ادلدلوؿ الذي ػلّقق مع مدلولو انسجاما و اّتساقا، أو 

يسحره البياف و تفتنو ىذه اللغة اليت تصنعو و يصنعها ، فال بد أف يكوف اإلعجاز ىو ىذا الشيء الذي يسحره 
و يفتنو ، و الذي يشعر معو ذلك بأنو يعجز عن اإلتياف دبثلو ، إنو اإلعجاز اللغوي اجلمايل ، ولكن ىل يعٍت 

ذلك أف اإلعجاز ىو رلرد نظم أو شكل لغوي صرؼ ؟ إنو دلن غَت ادلعقوؿ أف نذىب ىذا ادلذىب ، و إال فقد 
   .                                      2" اإلعجاز كل مضموف داليل لو 

 و ىو ما ؽلكن الّتعبَت عنو من  فالّنظم دبا ىو صورة رلازية ال تشَت ُب الثّقافة العربية إىل الّداؿ أو الّلفظ     
 بعبد القاىر اجلرجاين ُب كتابو االرتباط و لكن البحث ُب أصداء اخلطاب ػليلو إىل، خالؿ القوؿ بالبنية اخلطية

و أما نظم الكلم فليس األمر فيو كذلك ألنك " دالئل اإلعجاز، فضبط ىذا ادلفهـو من خالؿ احلدود الّتالية 
تقتفي ُب نظمها آثار ادلعاين و ترتيبها على حسب ترتيب ادلعاين ُب النفس، فهو إذف نظم يعترب فيو حاؿ ادلنظـو 
بعضو مع بعض و ليس ىو النظم الذي معناه ضم الشيء إىل الشيء كيف جاء و اتفق، و كذلك كاف عندىم 

نظَتا للنسج و التأليف و الصياغة و البناء و الوشي و التحبَت، و ما أشبو ذلك شلا يوجب اعتبار األجزاء بعضها 

                                                             

                                                   .29، ص  (قراءة تأويلية ُب الثقافة العربية  )التأويل و احلقيقة : علي حرب - - 1
 26 ، ص ادلرجع نفسو - 2
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" من بعض حىت يكوف لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونو ىناؾ و حىت لو وضع ُب مكاف غَته مل يصلح 
1                                                                                                        .

ذلك أف الصراع ُب الدراسات اللغوية القدؽلة كاف   فاستطاعت نظرية الّنظم الفصل ُب قضية الّلفظ و ادلعٌت،     
قائما بُت الكشف عن السر الذي تتجلى من خاللو اجلمالية ُب اللغة، إذ ىناؾ من يربطها باللفظ و ىناؾ من 

رأت أنّو ال رلاؿ ألف يعجز الّلفظ و ال ادلعٌت، و أّف اإلعجاز يّتضح من خالؿ الّنسيج يرى أهنا تكمن ُب ادلعاين، ؼ
الذي يتوافق فيو ترتيب معاين األلفاظ و ورودىا ُب الّنفس، فال غلوز الّتقدًن و ال الّتأخَت و إال حدث االستكراه، 

.                                                                             فالّنظم عنده ىو ذباوز الفكرة القائلة بأّف اجلملة أو الكالـ ىو ضّم الّلفظ إىل الّلفظ كيفما كاف، واتّفق 

 (الّنظم)      بينما يعكس ادلقوؿ عند علي حرب، ارتباط الّنظم بالّداؿ دوف ادلدلوؿ و ىذا ما يباعد مدلوؿ داؿ 
عند كليهما، فالقوؿ دبصطلح الّنظم ليس انفصاال عن اإلعجاز كما قّرره اخلطاب، و لكن نظرية اإلعجاز عند 
القدماء ارتبطت أشّد االرتباط بنظرية الّنظم عند اجلرجاين بوصفو استدعاء لألطراؼ ادلتباعدة وصبع بُت الّلفظ 

 بينهما، كما رفضت الّتطابق من خالؿ القوؿ بالّتوافق وىي العالقة اليت ذبمع فضليةوادلعٌت دوف األخذ دبنطق األ
، و ىنا يكمن الفرؽ ُب القوؿ بالنظم عند كليهما إذ يتفرد كل مصطلح باحلدود اليت ػليل بُت األطراؼ ادلختلفة
                                                            .إليها عن طريق خطابو

ىذا، و ال ينفك اخلطاب عند علي حرب، يقع ُب الطّرؽ الّتقليدية للمقاربة، دبا ىي صورة مل يعد غلدي         
و ىذا ادلنحى ُب النظر، الذي ىو منحى احملدثُت، ليس جديدا بالكلية، " ، فقولو ااألخذ هبا، أو الّتعامل دبنطقو

بل ؽلكن أف نعثر فيو على إعادة قراءة للقدًن نفسو، فلقد أدرؾ علماء البالغة و عشاقها على السواء، إف البالغة 
، فاإلسقاط الذي يطرح الّتطابق بُت فكر احملدثُت وأفكار القدماء 2" ىي صبع ادلعاين الكثَتة باليسَت من اللفظ 

 و ىو التطابق الذي زبتزؿ عن  األشياءديرىل فكر أحادي ال يربح الّتوجو الوحيد ُب تقإُب رلاؿ البالغة، ػليل 
، فاإلسقاط ليس تعظيماً لشأف األفكار بقدر طريقو ادلشاريع بعضها ببعض فتمنع من أسباب سبيزىا و كذا تفردىا

ما ىو تبسيط و تسطيح ذلا، كما يكوف إلغاء ادلسافة بُت ادلواضيع دليل على اختزاؿ ىذه األعماؿ و ذباوز لكل 
ما ربملو من خصوصية تتمّيز من خالذلا، فينعكس اإلبداع دبا ىو حاصل الفروقات واالختالفات اليت تتشّكل من 

                                                  .خالذلا الّنصوص
                                                             

زلمد رشيد رضا ، : دالئل اإلعجاز ُب علم ادلعاين ، وقف على تصحيح طبعو و علق على حواشيو :  عبد القاىر اجلرجاين - 1
  .                                                                            40 ، ص 1981/ 1402– بَتوت – دار ادلعرفة 

  .28، ص  (قراءة تأويلية ُب الثقاقة العربية  )التأويل و احلقيقة :  علي حرب - 2
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 و حبث   وىذا ما يناُب ادلبادئ اليت سطّرىا ادلشروع من قبل دبا ىو حفر و حبث ُب الفجوات و الثّغرات،      
 ابتعاد عن ادلراكز اليت تعترب تغييباً و حجباً و سبويهاً للحقيقة اليت تتعّدد و ال تتطابق، و كل ُب اذلوامش، كما أهنا

ىذا يفّسر احًتاـ اخلصوصية اليت تستدعي ادلباعدة بُت ادلواضيع من جهة، و بُت ادلواضيع و الّذوات من جهة 
، فيجنب الّتفكَت من الوقوع ُب االنغالؽ  حفاظا على حدودىاأخرى و ذلك بإقامة مسافة تفصل ىذه األطراؼ

 و كذا االبتعاد عن منطقي الّنفي و اإلثبات الذي يرى احلقيقة من وجهة و كذا الّتعصب ُب إمكانية طرح البدائل،
و إنو " ويعكس الّنص ادلوايل صورة لألحكاـ القيمية نظر زلّددة و ىنا مكمن العجز الذي قد تقع فيو ادلقاربة، 

لصحيح ما تقولو اللغوية و الناقدة ادلعاصرة جوليا كويستيفا، من أف مبتغى اخلطاب العلمي أو الربىاين ىو إغلاد 
.                          1 " (مدلوؿ واحد لكل الدالالت )

فمعيار الصِّحة و اخلطأ قاصر و عاجز عن إدراؾ احلقيقة بوصفها ادلعٌت الذي نصبوا إىل بلوغو دبعزؿ عن         
ادلفاىيم الّتقليدية، و تشكياًل جديداً طرحتو الطّرؽ البعدية ُب الّتفكَت أو ىذا ما يطرحو ادلشروع الّتجاوزي، دبا ىو 

فيتعارض تصّور جديد مبعد عن األفكار الّتقليدية و الكالسيكية بتبنيها للمعيارية سبباً ُب الّتبويب و الّتصنيف، 
القوؿ عند علي حرب بُت ادلبدأ و الّتطبيق، و ىذا ما يعيق استمرار ادلشروع الّتجاوزي عنده، بارتداده كل مرة إىل 
الّصورة القدؽلة، أو ادلنطقية، فاحلكم على مقوؿ جوليا كريستيفا بالّصحة حوؿ مبتغى اخلطاب العلمي أو الربىاين، 
غلعل من باقي الكالـ الذي حيك حوؿ ىذا ادلفهـو يقع بُت خيارين أوذلما الّتطابق معو أو اخلالؼ الذي يقابل 

 . يكوف األخذ بأحد اخليارين ال غَت، إذ تكوف ادلعيارية فرضا لثنائية الّصحيح و اخلطأ،مفهـو اخلطأ

 و ال يربح الّنص عند علي حرب حىت غلمع بُت الّنصوص العربية القدؽلة و الّنصوص الغربية احلديثة،        
غَت أننا إذا عدنا إىل نص " بطريقة إسقاطية و تراجعية، تفقد معها الّنصوص مالمح الّتميز و الّتفرد، يقوؿ 

ادلختلفات ُب  )اجلرجاين، و ىو أبرز بالغي عريب، صلد بأف التشبيو البياين ؽلتاز عن التشبيو ادلنطقي، بكونو غلمع 
و يؤلف بُت ادلتنافرات ويعقد نسبا بُت األجنبيات، أي بكونو يبحث عن التالـؤ بُت أشد األشياء  (اجلنس 

و ىذه ادلعادلة إذ تذكرنا بعبارات  (شدة ائتالؼ ُب شدة اختالؼ  )اختالفا و أكثرىا تباعدا، و من ىنا قولو 
.                                                                                        2" من أف االختالؼ ىو األصل  (جيل دولوز  )مفكر معاصر 

 فتجسيد القاعدة أو ادلبدأ عند علي حرب يناقض ادلقوؿ من خالؿ اإلسقاط الذي عمل على تسطيح        
أو ادلعرفة و تبسيطها، و ىذا ىو اخلفي ُب كالـ علي حرب، إذ يكوف الّصمت  ىو الفجوة اليت تًتجم ذبسيًدا 

                                                             
  .                                                                                                      30 ، ص فتوحات العودلة و مآزؽ اذلوية  )حديث النهايات : علي حرب - 1
  .32 – 31، ص ص ادلرجع نفسو- 2



إشكالية اللغة وحدود المعنى............................................................الفصل الثاني   

 

 138 

فتنعكس ، و ببعدىا عن اخلطاب ادلركزي تكوف ادلفارقة بُت منطوؽ الكالـ و مسكوتو تطبيقا على النصوص
، احلقيقة من خالؿ ىامش الكالـ و مغيبو و ىو عادة ما يكوف التطبيق الذي يتم دلا قيل بعد الكالـ النظري

وىذا ما يعكس احلقيقة بوصفها ىامشا و حواشي، و ليست كالًما شلّوىاً ال يزيد القارئ سوى تضليال، كما يزيد 
، فاحلقيقة كما سبق وذكر من ادلساحة اليت تفصل الّداؿ و ادلدلوؿ و ذلك عن طريق القوؿ بإمكانية  الّتطابق

                                   .اخلطاب عند علي حرب ليست شعارات غلري القوؿ هبا، و ىذا ما ؽلثلو الكالـ الذي قالو صاحب اخلطاب

                                                              La Vérité et le Concept de Logos :الحقيقة و مفهوم الّلوغوس  - 2

 بوصفو زلورا دارت حولو الثّقافة الغربية ُب الكالـ عن الفكر وزلاولة logosإّف استدعاء مصطلح الّلوغوس      
ادلقارنة بينو و بُت الّنص الدِّيٍت أو الوحي،  أساسا قامت عليو الثّقافة العربية ػلمل بداخلو القوؿ بعديد ادلفارقات،  

ىل طرؽ الّتفكَت ادلختلفة و اليت شغلت اإلنساف الغريب منذ األزمنة إدبا ىو صورة رلازية ربيل logosفالّلوغوس 
، فادلتصفِّح  ادلنطقي، و رغم أف صاحب اخلطاب ىنا ػليل إىل كوهنا مقابلة دلفهـو العقل(قبل ادليالد  )القبلية 

 وفق عديد الطرؽ ادلختلفة و ادلتعددة دبا فيها ادلنطق  مقاباًل دلفهـو العقل(   logos)يرى ُب مصطلح اللوغوس 
                                                     .وىو الصورة اليت ارتداىا مع فالسفة العقل ُب العصر احلديث

، ذلك أّف الكلمة هبذه الّصياغة ىي لغة يونانية، و لقد كاف تصّور Raison  رغم أف العقل رديف لكلمة     
العقل أوسع من الّصورة اليت أصبح عليها ُب العصر احلديث، أو مع الفالسفة العقليُت، إذ ارتبط مفهـو العقل منذ 

، و ىو ما وقع فيو صاحب اخلطاب، إذ استعمل الّلوغوس دبعاين ًب حصرىا ُب ادلنطق euqigolأرسطو بادلنطق 
ففي اللوغوس األلفاظ ىي " عند وضعو لقوانُت العقل، يقوؿ علي حرب Aristoteالّصوري كما صّوره أرسطو 

تصورات و مقوالت، و العبارات قضايا و مقوالت و الكالـ قياس و استدالؿ، بينما األلفاظ ُب النص ىي صور 
و استعارات، و العبارات رؤى و إشارات، والكالـ حقوؿ و دالالت، ُب اللوغوس كل كالـ ىو نظاـ متسق 
ومعٌت صريح و داللة متطابقة، بينما كالـ النص رموز موحية و معاف فائضة، و داللة متعددة و ُب اللوغوس 

ادلعرفة حبث و نظر، افًتاض و برىنة، تساؤؿ و تشكيك، و ُب النص ادلعرفة حدس و إشراؽ وكشف وُب اللوغوس 
تنتج األفكار وفقا قانوف ادلنطق، أما ُب النص فإف ادلعاين تولد وفقا لقانوف اللغة، واجملاز، و أخَتا ُب اللوغوس شبة 

وجهة غالبة من الكثرة إىل الوحدة، و من االختالؼ إىل التشابو، بينما شبة إمكاف ألف ننحو مع النص ، من 
 .                                                 1"الوحدة إىل الكثرة، و من ادلؤتلف إىل ادلختلف 

                                                             
  .                                                 30، ص  (قراءة تأويلية ُب الثقافة العربية  )التأويل و احلقيقة :  علي حرب - 1
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      فالقراءة األفقية ذلذا ادلقوؿ تشَت إىل االختالؼ البُّت ُب الثّقافة العربية و الغربية من حيث الّتفكَت، فاحلقيقة 
ُب الثّقافة الغربية يكوف دليلها ادلنطق العقلي، بينما تدور احلقيقة ُب احلضارة العربية حوؿ الّنص القرآين أو الوحي، 

دبا ىو تفكَت غييب ماورائي، و ىذا ما جعل من ادلنطق مرتبطاً بالعلـو الّتجريبية، إذ تكوف الطّريق إىل احلقيقة 
معبدة بقوانُت ادلنطق، بينما يكوف اجملاز ُب الثّقافة العربية ىو دليل ادلعٌت و احلقيقة، لكونو ال يشَت إال من خالؿ 
اإلحالة على ادلعاين، فينقلها من احملسوس إىل الغييب و من ادللموس ادلادي إىل منطقة الّتجريد، فظاىر الّنص ػليل 

ىل الّتعدد الذي قد تلبسو احلقيقة وفق الّتفكَت اجملازي و الّلغوي ، ولكن القراءة العمودية ذلذا الّنص ربيل إىل إ
ادلعاين اليت ارتبطت بالّلوغوس على اختالفها ُب الثّقافة العربية، وىذا ما يشكك ُب احلدود اليت وضعت دلفهـو 
الّلوغوس بوصفو منطقاً و قوانُت علمية يسَت وفقها الّتفكَت البشري، فمفهـو الّلوغوس يّتسع ُب الثّقافة الغربية 

.                                                        وتتعّدد إحالتو 

  ففي الفًتة اليت عرفت دبرحلة ما قبل الّسوقراطية يتحدث أفالطوف عن طبيعة الفلسفة آنذاؾ، فيقوؿ بأهنّا      
ُب العامل ، و بذلك ينعقد البحث عن  (logos)وعن القانوف األوؿ  (arché)السؤاؿ عن السبب األوؿ "

فال ؽلكن تصور شيء  " Héraclites  ، وقد ضبل الّلوغوس أيضا معاين يوردىا ، ىَتاقليطس1" سبب موحد 
اليقظة و النـو ، النهار و الليل و من تبادؿ األضداد تتكوف الصَتورة، وهبذا  (احلياة و ادلوت  )دوف تصور نقيضو 

صراعا مستمرا بُت األضداد و دبثابة األب لكل األشياء، ومع ذلك فإف كل  (احلرب  )ادلعٌت يعترب االختالؼ 
شيء سيكوف خاضعا دلا يسميو ىَتاقليطس باللوغوس، و ىو دبثابة النظاـ ُب سَتورة التحوؿ و ال رلاؿ للتعرؼ 

لكل األمور ادلشًتكة و ىو الذي يؤمن  (حىت بادلعٌت األخالقي للكلمة  )إليو إال باحلكمة و اللوغوس ىو ادلشرع، 
 .                                                                                                      2"وحدة ادلتضادات

       فيتجاوز الّلوغوس العقل ليصبح معياراً لألخالؽ و الّسلوؾ، و كذلك حيزاً ؽلكن فيو اجلمع بُت ادلتضادات 
و ادلتناقضات، إذ تكوف احلكمة ىي القانوف الذي ػلكم ىذا الّلوغوس، فال رلاؿ فيو للفصل إال عن طريق 

ميز ىَتاقليطس أيضا بُت احلسيات والعقليات " االحتكاـ إىل القانوف الكلي الذي ارتبط بو مفهـو الّلوغوس، فقد 
فالكل يصَت واحدا  )و احلكمة احلق ال ؽلكن بلوغها إال بطريق التفكَت و بالتوافق مع اللوغوس ، العقل الكلي 

                                                             
لبناف – جورج كتورة ، ادلكتبة الشرقية :  الفلسفة ، ترصبة dtv– أطلس : بيًت بوركارد ، فرانز فيدماف –  بيًت كونزماف ، فرانز - 1

  .                                                                                                29 ، ص 1991 ، 1: ط – 
2

  .                                                                                                      33 ادلرجع نفسو ، ص - 



إشكالية اللغة وحدود المعنى............................................................الفصل الثاني   

 

 140 

 و ىذا حّد من صبلة احلدود اليت أشار إليها اللوغوس ُب الثّقافة الغربية إذ يشَت إىل مدلوؿ 1" والواحد يصَت كال 
 .سلتلف

قاـ سقراط من خالؿ تعاطيو مع مواطنيو بالتجربة "  مفهوما للعقل من خالؿ  Socrate ىذا، و يعطي سقراط
صحيح أف اجلميع يعتقدوف أهنم يعرفوف اخلَت و يعرفوف الفضيلة، إال أهنم ُب الواقع ليسو إال أسرى ادلعرفة : التالية 

الظاىرة اليت ال ؽلكن أف تثبت إذا ما تعرضت للتجربة اجلادة ُب حوار يقوده العقل، و لتأمُت الوصوؿ إىل معرفة 
.                             2" أكيدة قاـ سقراط بتطوير طريقة خاصة باألسلوب التصادمي  

        فالّلوغوس عند سقراط منفصل سباماً عن ادلعرفة الظاىرية، و لكنو طريقة سلتلفة ُب الكشف عن ادلفاىيم 
، كما  على عكس تصور ادلنطق الصورياحلقيقية للخَت و الفضيلة، و ىذا ما يفصل الّلوغوس عن مفهـو الّتطابق

ػلتمل التقاء ادلتناقضات، فالثّقة حسب سقراط ال تكمن ُب ظاىر األشياء وال ُب الّصورة الّسطحية ذلا ولكن 
الكتساب مزيد من الثقة جعل " تتجاوز ىذا إىل البحث ُب مواطن قد تكشف حقا عن مكامن اخلَت و الفضيلة 

سقراط سلوكو زلكوما باللوغوس، الذي إذا ما الزمت قوانينو أي زلادثة معقولة، فإهنا ستوصل إىل الرأي الصائب 
"3                                                                              

دبا ىي مفهـو يتعّدى ادلواضيع احلّسية والظّاىرة، وكذا عند سقراط طريق ادلعرفة الصحيحة    فيكوف الّلوغوس     
لذلك لن أطيع شيئا " ادلقوالت ادلثالية إىل الّنتائج اليت تصل إليها امتحاف معاين اخلَت و الفضيلة، يقوؿ سقراط 

فالقانوف الوحيد الذي ؼلرج عن ، 4"خارجا عٍت باستثناء اللوغوس الذي يظهر يل ُب امتحاف أفضل ما غلب 
 فتقاطعات خطاب الّلوغوس كما ورد ذكره عند علي الذات على حسب اعتقاد سقراط ىو قانوف اللوغوس،

حرب، يوحي باالختالؼ البُّت بُت مفهـو الّلوغوس، كما ورد ُب الثّقافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الغربية القدؽلة حىت العصر 
احلديث، و ادلفهـو الذي ارتبط بو الكالـ عند علي حرب إذ يشَت مباشرة إىل العقل ادلنطقي، و ىذا ما ػلدث 
الفجوة بُت ادلعاين الظّاىرة اليت أراد الّنص إيصاذلا، وادلعاين اخلفية اليت ما انفك العقل فيها يتنوّع و تتعّدد داللتو 

، و من ىذا ليالمس ُب بعض صوره و حاالتو مفهـو احلقيقة كما يظهر ُب اخلطاب القرآين أو ُب الّنص الّديٍت
                                                                      .ادلنطلق يظهر أف علي حرب تلقى الّلوغوس دبفهـو العقل ادلنطقي

                                                             
                 .33 ص ، الفلسفةdtv– أطلس : بيًت بوركارد ، فرانز فيدماف –  بيًت كونزماف ، فرانز - 1- 1
   .37ادلرجع نفسو ، ص - - 2
 .ادلرجع نفسو،  و الصفحة نفسها - 3
 . و الصفحة نفسها ،ادلرجع نفسو- 4
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  وىذا ما يعكس ادلفارقة اليت يقع فيها ادلقوؿ باستعمالو مصطلحات رلازية ال يكتفي الّداؿ فيها دبدلوؿ     
واحد و لكن يتعّدد و يتجّدد ليثبت عدـ الّتطابق بُت الّداؿ و ادلدلوؿ، ألّف الّتطابق منعدـ و ما ضلصل عليو ُب 
ثقافة ادلفاىيم ىو الّدواؿ ادلتشاهبة، و اليت يتأّكد الّتشابو فيها عن طريق االختالؼ و الّتباين و الّتعدد، وكذلك 

يكوف الّلوغوس عند علي حرب دااًل مبعداً عن ادلعٌت ادلباشر كما استعملو ُب الّنص، إضافة إىل أّف الّلوغوس 
بوصفو صورة حلضارة بكاملها تنوع فيها الّتفكَت من الّنقيض إىل الّنقيض، و ليس العقل ادلنطقي سوى صورة من 

 أو باألصل ُب وضع ادلصطلح إذ يعود إىل احلضارة ليها الّلوغوس ُب الثّقافة الغربيةإعديد الّصور اليت قد ػليل 
، اليونانية، ألف ادلصطلح يعود من حيث أصلو إىل اللغة الالتينية، أما العقل ُب الثقافة الغربية فَتتبط دبصطلح آخر

 غادامَت ُب وصفو للمتاىة اليت قد يدخلها األخذ دببدأ الّرمز، دبا ىو صورة رلازية تتعّدد فيو  ىانز جورجيقوؿ
إف الرمز بوجو عاـ يقـو على تفاعل متبادؿ بُت اإلظهار و اإلخفاء ، فالعمل الفٍت وفقا خلاصية القابلية " ادلعاين 

لالستبداؿ اليت سبيز األشياء الصناعية مثال ، ال يكوف رلرد حامل للمعٌت ، و العمل الفٍت ال ؽليل إىل مثل ىذه 
.    1" الداللة إال إذا كاف منجزا مستقال حبيث يبقى ماثال 

، أصبح ػلمل الّتناقض بداخلو، ا معُتا        وىذا ما يقع فيو مصطلح الّلوغوس دبجرد تدوينو و دخولو ُب سياؽ
 ، و ىذا ما أّدى إىل تفكيك ادلقوؿ عند 2" النص ما أف يكتب حىت يدخل ُب دوامة التأويل الالمتناىية " ألف 

علي حرب، بعد استحالة القراءة اخلطية وفق الفراغات و الفجوات اليت تقع بُت كلماهتا اليت تتّسع أبعادىا ليتعّذر 
، إذ الّصورة اجملازية ربمل بداخلها العديد من الّدالالت اليت تّتسع و تتعّدد قصد احتواء إدراؾ مدلوؿ وحيد ذلا

                                                                            .ادلسافة و الفراغ الذي يتّوسط طرفيها من داؿ و مدلوؿ

ألّف الّلغة تفّلت من قائلها دبجرد انفصاذلا عنو، ليصبح بُت داذلا و مدلوذلا فجوة يتعّذر ردمها، وإمكانات       
يستحيل احتواؤىا، ذلذا تضل الّداللة مؤجلة ما تأجلت إمكانية حصر ىذه ادلعاين و استيعاهبا، فالّلفظة تستدعي 

كفاية رلموعة استبداالت للمعاين دبجرد قراءهتا، و ىذا ما يعيق القراءة اخلطية ذلا ما مل تتوفر ىذه القراءة على 
معرفية حوؿ مصطلحاهتا، فيقع اخلطاب  ُب الّتعارض و الّتناقض و كذا ُب الّتجاوز، و ىذا ما تشَت إليو رلموعة 

ليها الّلوغوس، و ىو صبلة ادلفاىيم ادلختلفة وادلتناقضة عرب ادلراحل الّزمنية اليت احتوت ىذا إادلعاين اليت ػليل 

                                                             
ضلو إعادة تأسيس الوعي اجلمايل ُب الفكر الغريب  –  (ىرمينوطيقا العمل الفٍت و أزمة االستيطيقا  )غادامَت : عباس شارؼ - 1

، - اجلزائر – إبراىيم أضبد ، منشورات االختالؼ : إشراؼ  (مقاربات آلليات الفهم و التفسَت  )التأويل و الًتصبة : نقال عن 
  .                                                                                                 161 ، ص 2009 ، 1: ط 

  .30سر الًتصبة و ىاجس التأويل ، نقال عن الًتصبة و التأويل ، ص : أضبد إبراىيم - - 2
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ادلصطلح، فالّتخصيص الذي طاؿ العقل من خالؿ القوؿ بالّلوغوس ما ىو إال استبداؿ أغلق باب تعّدد 
ادلدلوالت من جهة، و لكنو فتحو على تعّدد آخر، ذبلى من خالؿ ادلفاىيم اليت أحلقت بو من قبل احلضارات 

، الذي ال يضبط القبلية اليت تناولت العقل بكل أبعاده اليت شّكلت وجود اإلنساف و كيفية إدراكو لعادلو اخلارجي
                                                                                     .حدود العقل حبدود معّينة

اللغة تفلت من قيد العادة ومن "  وما ادلنطق سوى جزء من ادلعاين اليت ارتبط هبا، فتكوف القراءة وفق ىذه       
قيود استعماذلا العادي، كتابة كلما تقدمت ُب قراءهتا، ابتعدت بعد اتساع كما لو أنك تسَت ُب أفق، أو كما لو 

،  فاستحضار الّلوغوس عند علي حرب كاف بغرض التأكيد 1" أنك تتحرؾ ُب سر يكرب بقدر ما تكرب القراءة 
على الّتمّيز الذي يؤدي إليو األخذ دببدأ البحث عن ادلعٌت  انطالقا من الّنص الّديٍت، الذي يعّدده وال ػلّدده، كما 

فسحة اجملاز و ىذا ما أكّدت عليو نظرية اإلعجاز، و لكن القوؿ بادلعاين  (الّداؿ و ادلدلوؿ  )يفتح بُت أطرافو 
اليت استحضرىا اخلطاب عند حديثو عن الّلوغوس ، ػليل على االختالؼ الذي تشكِّلو فكرة الّلوغوس انطالقاً 

.                       من مصادرىا الغائبة ، و بُت احلضور الذي يوظّفها مقاباًل للمنطق العقلي 

بوصفو صورة رلازية تتعّدد إحاالتو ضلو الوصوؿ إىل ىدؼ احلقيقة ُب الثّقافة الغربية وعلى امتداد          فالّلوغوس
عصورىا، و ذلذا ال ؽلكن مطابقتها مع قوانُت ادلنطق، ألّف ادلصطلحات تتشابو و ال تتطابق، و ال نستحضرىا إال 
ُب إطار الّتكرار، و ىذا ما ؽلّيزىا، و يزيد من صعوبة اإلحاطة بأطرافها، فيكوف الّتطابق نقصا ينسب إىل ادلفاىيم، 

،  وعدـ ذبليها إال بوساطة ألنّو يغّيب الفراغات اليت ربيل ال زلالة إىل احلقيقة اليت تبقى مؤجلة بسبب هتميشها
       .الكشف
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 .Catégorie de Fondement:  مقووت الّتأسيس  -   انياًال 

وال ينفك ادلقوؿ عند علي حرب يقع ُب الّتناقض حوؿ ادلبادئ اليت سطرىا دلشروعو الّتجاوزي، و الذي        
يعمل فيو على ذباوز األحكاـ ادلعيارية و القيمية، و اليت تباعد بُت الّدواؿ و تقيم الّتعارض، كما ترفض القوؿ 
ال "بادلراحل البينية، أو الفاصلة بُت القوؿ و نقيضو و ىو ما يوجزه مفهـو االختالؼ، و ىذا ُب قوؿ علي حرب 

مبالغة ُب القوؿ إف اإلنسانية ادلعاصرة ىي إنسانية قلقة أكثر من أي وقت مضى، و يتبدى ىذا القلق فيما يعًتي 
اإلنساف احلايل من االضطراب ُب نظرتو إىل نفسو، و الشك ُب قدرتو، و التساؤؿ احلاد حوؿ مصَته، أي ُب كونو 
يعاين أزمة ىوية حقيقية تتمثل ُب غياب ادلعٌت ذاتو، ألف من تاه عن ادلعٌت ضاعت منو اذلوية، ومن افتقد الداللة 

مل يستقم عنده تصور، و لعل ما يكمن ُب أساس ىذه احلالة الوجدانية اآلفاؽ ادلسدودة اليت أوصلت إليها 
، فيحيل اخلطاب إىل ضبط حقائق عن طريق إطالؽ 1"احلضارة احلديثة ُب أكثر من رلاؿ و على غَت صعيد 

                                                          .األحكاـ اليت يوردىا

       فاحلكم القيمي الذي يطلقو علي حرب حوؿ العصر احلديث ، إذ يقوؿ بأنّو يّتصف بالقلق و الّتشتت نابع 
من رؤية سطحية  و ىذا يتناَب و ادلفاىيم اليت أحلقت باحلقيقة وفق الّتوجهات ادلابعد حداثية، إذ احلقيقة ليست 

الّصورة اليت تتمرأى من خالذلا ادلفاىيم و ىذا ما يعكس الّتطابق، بل احلقيقة ىي كشف اخلفي وادلكبوت 
وادلتواري عن األنظار، دبا ىو جوىر احلقيقة، و ما الوصف الذي ينطلق من الّرؤية الّسطحية إال تغييبا ذلا وطمسا 
دلعادلها، حيث ربجز ذبلِّيها عن طريق وضع احلدود اليت ال تقيم ادلفاىيم بقدر ما تقتلها بإغالقها وأحادية الّنظرة 

اليت تّتخذىا، فتعمى عن رؤية احلواشي اليت تتعّلق باحلقيقة فتقيم صرحها و تعّدد أبعادىا فتدركها من خالؿ 
، إذ احلقيقة ليست مركزا تتجّلى من خاللو األشياء و لكن ىامشاً زبتفي فيو لتموه من  دبختلف صورىامقاربتها

.                                                                                         خاللو

 وليست األحكاـ وحدىا ما يفتح الثّغرات ُب مشروع علي حرب، و لكن القوؿ بأّف اإلنساف مبٍت على       
"  ادلتناقضات من حيث ىو كياف يؤمن بالثّنائية، عامل من عوامل ىذا االرتداد عن مبادئ ادلشروع، يقوؿ 

فتصف كل ادلقوالت ادلادية و الروحية و تشَت إىل سلتلف نزعاتو و نزواتو، فتربز دناءتو و نبلو، و تبُت صغاره من 
عظمو، تصف ضعفو و قوتو، عدوانيتو و مسادلتو، فجوره و تقواه، فساده و مكاـر أخالقو، عصيانو وطاعتو، ذلوه 
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و لعبو، ندمو و حسرتو، كفره و إؽلانو، جهلو و عقلو، شكو و اطمئنانو، و ىي بذلك تؤكد على ثنائية اإلنساف 
.                                                                                          1" وازدواجيتو 

      إذ الّتصور ادلعاصر لإلنساف يقيمو على احلدود ادلتعارضة و لكنو يؤمن بتداخل ىذه ادلفاىيم و استعصاء 
الفصل بينهما، إال عن طريق االختالؼ، ذلك أّف الّتعارض ال ينتج سوى االستبعاد و الّنفي و ىو الوجو اآلخر 

، و بدوره يكوف الّتماىي زلياًل  ىل مفهـو االستبعاد، و ىذا ما يتجّلى من خالؿ إللحضور و الّتمركز حوؿ ادلفهـو
الذي ػلملو النص بوصفو صورة تعكس الّسيطرة اليت أصبح الغرب ؽلارسها علينا من خالؿ * 2مصطلح الّتغريب

.                                                                               استعبادنا بأفكاره و مفاىيمو

  Le Concept de l’Occidentalisme:   مفهوم التغريب  -1

 و إف كاف الطرؼ الذي يتم الّتماىي معو ،  إّف زلاولة الّتماىي مع أحد األطراؼ ىو صورة عن االنتماء      
، إذ االنفصاؿ ال يعٍت االرتباط بالطرؼ اآلخر و لكن ربرر تصبح فيو الذات يقف على الطرؼ اآلخر من وجودنا

، فيحتوي كل إثبات على نوع من الّنفي الذي يقيمو القوؿ دبعزؿ عن كل توجو قد ػلدد مسارىا و يدرجها
فاللحاؽ بالغرب، وتقليده والنسج " بانعداـ قاعدة الّتناقض أو الّتعارض إال و يقابلها الّضرورة و االستدعاء، يقوؿ 

على منوالو والتماثل معو، غَت شلكن أو أنو ال ينتج سوى التشويو و اإلعاقة، كذلك ال ؽلكن احلديث من جهة 
أخرى عن ماىية صافية ينبغي استعادهتا أو أصل أوؿ ينبغي العثور عليو، فيما وراء التغريب ذلك أف الغرب قد 

. 3" اخًتقنا 

                                                             
  85، ص   (قراءة تأويلية ُب الثقافة العربية  )التأويل و احلقيقة : علي حرب - 1
ؽلكن اإلشارة إىل داللتُت سلتلفتُت ُب تعريف : التغريب ىنا مصطلح يشَت إىل االستغراب الذي ورد ُب خصوصو مايلي *- - 2

االستغراب ، الّداللة األوىل تشَت إىل حقل من البحث و التأليف يعٌت بدراسة الغرب أو احلضارة الغربية من خارجها ، شلا غلعلو 
حقال مقابال لالستشراؽ كما مارسو الغربيوف ُب دراسة الّشرؽ من زوايا سلتلفة ، و قد شاع مصطلح االستغراب نتيجة اجلهود اليت 
بذذلا الباحث ادلصري حسن حنفي ُب بعض دراساتو و منها كتاب هبذا العنواف ، إال أّف احلقل نفسو موجود منذ فًتة طويلة ، وقد 

سبق لباحثُت آخرين أف أشاروا إليو ، ىذا باإلضافة إىل أنّو حقل يتقاطع بوضوح مع حقوؿ أخرى من حقوؿ البحث ، أحدىا 
أّما الّداللة األخرى فهي أّف االستغراب حقل لتشّكل الّصور و الّتمثالت حوؿ الغرب .. حقل الّدراسات ما بعد االستعمارية 
، و قد ظهرت دراسات عديدة ، و لعلها الغالبية ، لًتكز  (و لثقافات أخرى كثَتة بالطبع  )بوصفو آخرا للثّقافة العربية اإلسالمية 

على طبيعة تلك الّصور ُب الثّقافة ، فاالستغراب ىنا ليس ما ؽلارسو الباحثوف إذ يتجهوف إىل الغرب ، و إظلا ما ؽلارسو النّاس 
 .                                                                38نقال عن دليل الناقد األديب ، ص " وربملو الثّقافة بوعي و دوف وعي 
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       فالّتمركز ىنا حوؿ مفهـو الّتغريب يستدعي ُب الوجو اآلخر رلموعة احتماالت ؼلفيها الكالـ و لكّنو 
يستدعيها ُب آف، إذ الثّقافة الغربية تسكن عقر دارنا كما نراىا ضلن، بنظرتنا األحادية، و لكن ىناؾ من الغرب 

من يستهويو الوقوؼ على الثّقافة الّشرقية و يتماىى معها، و ما ادلدّونات اليت كتبها ادلستشرقوف سوى صورة عن 
ىذه اإلرادة، و على اختالؼ اآلراء اليت تكّونت حوؿ الشرؽ من خالؿ مشروع االستشراؽ، ُب ادلقابل تكّونت 

– أو ُب مقابل االستشراؽ نستعمل مصطلح االستغراب - آراء سلتلفة كذلك حوؿ الثّقافة الغربية ُب الّتغريب ، 
فال رلاؿ للقوؿ بأحقية القضاء على ثقافة أمة مقابل قياـ أخرى ، إذ لكّل شيء وجهو اآلخر الذي ال ينفك 

" ػلضر عن طريق الّنفي و االستبعاد، و علي حرب يؤّكد على الّتمركز حوؿ ادلفاىيم الغربية، من خالؿ قولو 
ويبدو سعي العقل العريب إلعادة صوغ احلياة و السلوؾ، يقف أماـ أبواب موصدة إف مل نقل يعود بالنتائج 

ادلعكوسة، فنحن ال صلد حوالينا سوى طغياف الوىم و اخلرافة و غلبة التقليد و االقتباس، و كثرة   الزيف وتعميم 
.                                                    1" اجلهالة بل ال نعثر إال على ادلزيد من العسف و االنغالؽ 

  فهذه الّنظرة اليت رباوؿ الّتمركز حوؿ حقيقة معّينة تفقد مصداقيتها دبجرد مقابلتها بالّنظرة األخرى من        
الطرؼ اآلخر حيث ربمل الثّقافة العربية عن نفسها ما وصلت إليو من تقدـ تكنولوجي ، يشَت إليو مقوؿ 

إف اجلماعات و األمم اليت بلغت فيها احلضارة ... إننا قـو تعساء ألننا ننحط أخالقيا و عقليا " ألكسيس كاريل 
الصناعية أعظم  ظلو و تقدـ ىي على وجو الدقة اجلماعات و األمم اآلخذة ُب الضعف و اليت ستكوف عودهتا 

 مسألة  drallirduaBJean، كذلك يناقش جوف بودريار2" إىل الرببرية واذلمجية أسرع من عودة غَتىا إليها 
من " اإلنسانية عن طريق مقارنتها بالعودلة، دبا ىي قّمة صور الّتطور اليت يدركها اإلنساف ادلعاصر و يعيشها، يقوؿ 

وجهة نظر إنسانية، تظهر العودلة ُب حدىا األقصى كمحرقة عادلية إننا نتجو ضلو إبادة ال أعرؼ طبيعتها، لكن 
.                       3" بقوة و ثبات ىائلُت  (أي اإلبادة  )الفرؽ بيننا وبُت الواليات ادلتحدة يكمن ُب كوهنا تسَت ضلوىا 

 علي حرب، عندما ينسب الّتخلف ارتداد خطابىل إ      فالّتعارض الذي تظهر من خاللو ىذه الّنصوص ػليل 
إىل العامل العريب و إىل فكره بصفة خاصة، و ذلك ألّف الّنظرة تتشابو، فالغرب ينظر إىل نفسو نظرة ال زبتلف من 
حيث الّتصور بأهنا تسَت ضلو العودة إىل الرببرية، و كذلك يّصور الكالـ عند علي حرب من حيث سبحور الثّقافة 

                                                             
1

                                                                                .                        88 ، ص (قراءة تأويلية ُب الثقافة العربية )التأويل و احلقيقة : علي حرب - - 
 .       41 ، ص 1993– بَتوت – اإلنساف ذلك اجملهوؿ ، تعريب شفيق أسعد فريد ، مكتبة ادلعارؼ : ألكسيس كاريل - - 2
الدار البيضاء – منَت احلجوجي و أضبد القصوار ، دار توبقاؿ : الفكر اجلذري أطروحة موت الواقع ، ترصبة : جاف بودريار - - 3
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العربية حوؿ الوىم و اخلرافة، و كّلها صفات زبتلف بقدر ما تتشابو، و تتشابو بقدر ما زبتلف، فتؤّكد على 
االستدعاء الذي سبارسو اخلطابات ادلتعارضة بعضها مع بعض، عن طريق الّتماىي و الّنفي وسيلتاف مل يعد غلدي 
األخذ هبما ُب زلاولة إثبات احلقائق أو نفيها، ألّف الّسبل ادلعيارية قد ذباوزهتا اإلذّباىات البعدية بعد أف أّكدت 

.                                                                                فشلها ُب اإلحاطة باحلقيقة 

ىل ادلفاىيم اليت تشَت إ  إذ ال مكاف إال  لالختالؼ ُب سلسلة البحث عن خصوصية اخلطابات و إحالتها      
إليها، فالّتعارض الذي أّسس لو علي حرب من خالؿ قولو باالختالؼ بُت الرّكائز اليت أقامت صرح الثّقافة الغربية 

أدى إىل البحث ُب ىذا ادلوضوع إىل القوؿ  (الوحي  )و األخرى اليت سبحورت حوذلا الثّقافة العربية  (الّلوغوس  )
بانعداـ الّتناقض، و ىذا ما تفسره ادلعاين ادلختلفة و ادلتعارضة اليت ربيل عليها كلمة الّلوغوس وكذلك األحكاـ 

اليت أطلقها علي حرب و إقراره بالّتغريب مصَتًا ضرورياً ينتهي إليو العرب فيو نظر، و ىذا ما أثبتتو األوجو األخرى 
ذلذا اخلطاب و األطراؼ اليت تتناوؿ الّتغريب بنظرة مغايرة و سلتلفة، و ىنا مكمن القصور ُب األحكاـ اليت ذبتمع 

ذلك أّف  حوؿ قيمة ما، فتحاوؿ ضبط حدود ادلفاىيم، و لكنها تتحّوؿ إىل رأي متعصب منغلق ومنتج للّتناقض،
.                                                     احلقيقة تتعّدد طرؽ الوصوؿ إليها 

من جهة ليؤّكد على وجودىا من جهة ثانية، ففي حُت ينفي الّتعارض    ويستمر اخلطاب عنده ينفي الثّنائية      
إنو نزاع بُت عقل يتماثل مع نفسو " بُت الفكر القدًن و احلديث يقيم ثنائية بُت الفكر ادلنفتح و ادلنغلق، يقوؿ 

على الدواـ و ال ينتج سوى اخلواء و الفراغ، و عقل يقف على مسافة من ذاتو، و ىي ادلسافة اليت تسمح للفكر 
أف يثمر، فيجًتح ادلعٌت من الالمعٌت و يصَت الالمعقوؿ معقوال، و ُب اعتقادي ليست ادلسألة رلرد نزاع بُت سلفي 

و ذبديدي، أو بُت أصيل و حديث، و إظلا ىي مسألة مواجهة بُت عقلُت و منهجُت، بُت عقل منفتح و عقل 
مغلق، بُت فكر ال يتوقف عن تأوؿ األصوؿ و استنباط الدالالت و توسيع ادلعاين، وفكر مذىيب إيديولوجي، 

، فالّتماسف الذي تفرضو طريقة الّتفكَت ادلعاصرة ىو ما أوجد العقل ادلنفتح، 1" يقـو بتنسيق العلم احلاصل 
وحبكم انتمائو إىل الثّقافة الغربية، يصبح الّتفكَت ادلغلق من مسات العامل العريب، وىذا ما يباعد أطراؼ العامل العريب 

 و ضرورة و الغريب و يشكل ثنائية ىي ُب األصل مبدأ من مبادئ ادلنطق الّصوري دبا ىو إؽلاف بوجود الثّنائية
                                                          .االنطالؽ منها ُب ربديد ادلفاىيم
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  وال ينفك اخلطاب عند علي حرب يتعارض مع مشروعو الّتجاوزي عن طريق األوصاؼ اليت يلحقها كل مرة     
من ادلفارقات اليت زبًتؽ عصرنا احلايل و تسبب مأساتو احلقيقية، أف البشرية ادلعاصرة كلما " بالعصر احلديث 

اتسعت مدنيتها و ازداد تطورىا، ازدادت مشكالهتا، و تفاقمت أزماهتا، لقد أصبح عصرنا عصر العنف بل 
كما ال يتواىن عن تسميتو بعض الكتاب و ىو رعب يظهر على مستوى الدوؿ واجلماعات، كما  (عصر الرعب )

، إّف الوصف الذي يتطابق مع الواقع حسب الّتفكَت البعدي ليس مقاربة 1" على مستوى العصابات و األفراد 
للحقيقة بقدر ما ىو حجب و تزييف دلعادلها، و ىذا ما غلعل من احلكم على األشياء زلواً للمسافة اليت ينبغي أف 

تًتؾ بُت الّذات و ادلوضوع، وطريقة عقيمة ال غلدي اعتمادىا ُب ربليل الواقع و ال الكشف عن احلقائق اخلفية، 
فالّرعب دبا ىو الّصفة اليت نسبت لعادلنا ادلعاصر ليست جبديدة و لكنها صفة ما انفكت ربضر ُب كل العصور 

البشرية على اختالفها، ألهّنا الّسلوؾ ادلرتبط باإلنساف الذي ظّل على مر العصور ُب صورتو ادلتشاهبة اليت ال 
.                                                                                                  زبتلف إال بقدر انتمائها إىل فًتة زمنية بعينها،  فتكوف احلقيقة عندىا شيئا آخر غَت الّصورة الظاىرة ُب الواقع

 : نقد الّنص و موت المؤلف  - 2  

      Critique du Texte et la Disparition de l’Auteur 

غلد البحث ُب زلاولة كشفو عن الثّغرات و الفجوات اليت حالت دوف إقامة  (نقد الّنص  )وُب كتاب       
مشروع علي حرب الّتجاوزي، أّف ادلقدمة عكست أوىل صور الّتناقض ُب قضية انتماء علي حرب، فاالنفصاؿ 

الذي يعكس مقولة موت ادلؤلف، ىو ما غلعل من العمل بغض الّنظر عن صاحبو حيزاً لتوليد ادلعاين والّدالالت 
فإذا كاف ذلذا العمل الفكري " اليت ال تنتهي، و ذلك ما استمّرت القراءة، وىو ما جاء ُب مقدمة الكتاب 

وقائعيتو، فإف ذلك يعٍت أنو أصبح ملك القراء الذين غلعلونو مدارا للنقاش و التعليق، أو يتخذوف منو مادة للدرس 
، إذ تؤمن الدراسات البعدية بانفصاؿ   2"و البحث، أو يتعاملوف معو كحقل لقراءة منتجة تقرأ فيو ما مل يقرأ 

العمل عن صاحبو دبجرد فراغو من الكتابة، و توجيو العمل ناحية القراء الذين غلعلوف منو مادة خصبة لتوليد 
                        .لدالالت

ىل طريقة بعينها اعُتمدت ُب مقاربة الّنصوص و ادلقوالت، و ىذا ما يؤّكد عليو اخلطاب إفاخلطاب ػليل       
فوراء ىذه الفوضى البادية ؽلكن اكتشاؼ نظاـ يلملم ادلشتت و غلمع ادلتفرؽ، و لن أقوؿ إف الذي يؤلف " ادلوايل 

                                                             
1

  .                                                                                                         141 ،  (قراءة تأويلية ُب الثقافة العربية  )التأويل و احلقيقة : علي حرب - 
 5 ، ص 2005 ، 4: ط – الدار البيضاء ادلغرب – ، ادلركز الثقاُب العريب  ( 1النص و احلقيقة  )نقد النص : علي حرب - 2
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شبة رابطة أقوى و أىم من ىوية  (مداخالت )بُت مقاالٌب ىو أنٍت كاتبها كما ذىبت إىل ذلك ُب مقدمة كتايب 
ادلؤلف ىي الوحدة اجلامعة ىنا، و أعٍت بذلك أف ىذه ادلقاالت تتعلق صبيعها بنقد النصوص ، منهج تناوذلا 

، فصاحب الّنص بنفسو يذكر الّسبب الذي صبع بُت مقاالتو وىو ما بينو 1"وكيفية قراءهتا أو طريقة التعامل معها 
دعوة -  كما أكّده اخلطاب–فاألنا اليت ورد ذكرىا ُب كتاب مداخالت  (أّنٍت كاتبها )ُب كتابو مداخالت، بقولو 

لإلقرار بانتماء األعماؿ على عكس الّتصور الّسائد ُب الّدراسات الّتجاوزية إذ تقضي على كل ما من شأنو أف 
                                                                                        .ينسب العمل إىل صاحبو، لإلعالف عن موتو الّرمزي

   فادلقوؿ يشَت إىل اعتماد منهج معُّت ُب قراءة ىذه الّنصوص اليت تنّوعت من حيث رلاالهتا و انتماءاهتا،      
وىي عند علي حرب مركًزا تدور حولو أعمالو أو وحدة إليها يعزى مقاربة أعمالو، و كاف الّصمت أوىل األىداؼ 

ىذا ىو سر النص، إف لو صمتو و فراغاتو، " اليت عمل على ربديد مفاىيمها، و منو البحث عنها ُب الّنص بقولو 
و لو زالتو و أعراضو، و لو ضاللو و أصداؤه، فهو يأسبر بأمر ادلدلوؿ و ال ىو رلرد خادـ للمعٌت و من ىنا يتصف 

النص باخلداع و ادلخاتلة و ؽلارس آلياتو ُب احلجب و احملو أو الكبت و االستبعاد، وباختصار  للنص أالعيبو 
، فادلعٌت ُب الّنص يتجّلى من خالؿ صمتو و فراغاتو، وادلقصود ىنا ىو تلك الفجوات 2"السرية و إجراءاتو اخلفية 

 Jacques دريدا  جاؾ اليت تكوف بُت الّداؿ و ادلدلوؿ، و نفس الّنص يشَت إىل استدعاء الّصمت عند 

Derrida بوصفو نصا متعالقاً معو، و صورة قبلية دلناقشة ىذا ادلوضوع، و لكن ما يسكت عنو  الّنص ىو ىذه
، ذلك أف القوؿ بانتماء ادلعٌت إىل الصمت بوصفو االختالفات اليت سبّيز نص علي حرب، و تصنع خصوصيتو

كشفا عن حدود احلقيقة اليت أخربت الدراسات البعدية من قبل عن خفائها و صعوبة الوصوؿ إليها، ألهنا 
تتكشف ُب ثنايا اخلطاب و فراغاتو، ُب صمتو الذي تعكسو الزالت و األخطاء و كل الصور اليت يهمشها 

                                             .اخلطاب و يهملها

 إذ الّنص عند دريدا يدور حوؿ الّتفريق بُت ادلعٌت ُب الّلغة ادلكتوبة و الشفاىية، عندما يتحّدث عن ادلركز        
بقدر ابتعادىا عنو ُب لغة الكتابة  (الصوت  )الّصوٌب ُب إنتاج ادلعٌت، و كيف يقًتب ادلدلوؿ من دالو  ُب الّلغة 

، إذ يعد الكتابة أو لغة الصمت ىي اقدر الطرؽ ُب توليد الداللة و ذلك أل،ىا منفصلة عن مؤلفها الّصمت
فإف جوىر الصواتة يكوف ىنا ُب حوار مباشر لذلك اجلانب من الفكر باعتباره "  يقوؿ ومدلوذلا ُب ذات الوقت،

و ينتجو و يتلقاه و يقولو و يلمو فإذا كاف أرسطو مثال يرى ُب  (بادلعٌت  )يرتبط بصلة ما لوغوسا، الذي 
                                                             

  .                                                                                                        7، ص   ( 1النص و احلقيقة  )نقد النص : علي حرب - 1
  .                                                                                                      16 ، ص ادلرجع نفسو- 2
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األرنانات ادلنبعثة من الصوت رموزا ألحواؿ الروح، و ُب الكلمات ادلكتوبة رموزا للكلمات اليت يبثها الصوت، 
فذلك ألف الصوت، ىذا ادلنتج للرموز األوىل يرتبط بقرابة أساسية و مباشرة بالروح، إنو، و ىو ادلنتج للداؿ األوؿ، 

األشياء من  (تتفكر  )اليت تنعكس بدورىا أو  (حالة الروح  )ال ؽلثل داال بسيطا بُت دواؿ أخرى إنو يدؿ على 
 .                                                                                                       1" خالؿ شبو طبيعي 

 فالّروح تنعكس من خالؿ الصوت، و ىو ما يؤىِّلو ليقـو بالّتعبَت على ادلعٌت احلقيقي الذي يرمي إليو       
، على عكس ذلك سبّثل لغة الكتابة ظلوذًجا مفرًغا و منفصاًل  إذ الصوت ربديد للمعٌت الذي يوده صاحبوصاحبو

إف الكتابة بادلعٌت الشائع " عن روح صاحبو، مضّيعا ذلويتو ملكا لقارئو، فيوصف الّنص ادلكتوب بأنّو نص منتهي 
احلرُب الذي يوظفو الفيلسوؼ للتعبَت الفرنسي إهنا حاملة  بادلعٌت (نص ميت )ىي ىنا كمثل حرب على ورؽ أو 

 .                        emort lettre"  2ادلوت 

فهـو الّصمت، مل ة  مقابل للداؿ عن طريق الصورة اخلطية ُب النص       وىذا ما غلعل من الكتابة دبا ىي تثبيت
الكتابة ىي ُب آف معا، منشط للذاكرة و قوة " ألف ادلعٌت يتأرجح فيها بُت اخلط واحملو ُب آف، يقوؿ جاؾ دريدا 

، و ىنا مكمن ادلفارقة، فجػػػػػػػػػػػاؾ دريدا يفرؽ بُت الكتابة و الّشفاىة، حيث تكوف الّلغة الّشفاىية 3"للنسياف 
، الذي يوكل مقابلة للصواتة، أو ادلعٌت، بينما تكوف لغة الكتابة مقابلة للّصمت أو النعداـ ادلعٌت أو الهنائية الّداللة

                                                    .إىل القارئ مهمة البحث عنو قصد مقاربتو

       وؼلتلف عنو علي حرب من حيث ارتباط الّصمت بالفراغات و الفجوات اليت تفصل بُت الّداؿ بوصفو 
، ُب حُت يتشابو القوؿ عندعلا بوجود صامت أو مسكوت عنو ُب داللةصورة للكتابة و ادلدلوؿ مقابال لل

اخلطاب، يدور البحث من أجل الكشف عنو، و بالتايل إدراؾ بعض أطراؼ احلقيقة اليت تعترب صورة مبعدة عن 
ظاىر ادلقوؿ و طرؽ لألبعاد اخلفية و احملجوبة، خالفاً للّتصور القدًن حوؿ مفهـو احلقيقة إذ كانت تطابقاً وصورة 

، على عكس ما كاف 4"فالنص ما أف يكتب حىت يدخل ُب دوامة التأويل الالمتناىية " موازية للواقع و األشياء 
يعتقد إذ كاف الفراغ من الكتابة إحالة على التحديد الذي لـز الداللة فامتنع معها خرؽ زلاـر النص عن طريق 

                       .الزيادة أو النقصاف

                                                             
  .                                                      110كاظم جهاد ، ص : الكتابة و االختالؼ ، ترصبة : جاؾ دريدا - 1
  .                                                                                                    117 ادلرجع نفسو ، ص - 2
  .                                                                                                    127، ص ادلرجع نفسو- 3
4

  .  30، ص  (مقاربات آلليات الفهم و التفسَت  )سر الًتصبة و ىاجس التأويل ، نقال عن التأويل و الًتصبة :  إبراىيم أضبد - 
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  فينفصل الّداؿ عن ارتباطو بادلعٌت الواحد و الّضروري ، لينفتح على ادلعاين ادلستبعدة و ادلهّمشة ، فتتعّدد     
هبذا ادلعٌت اعتٌت علي حرب بنقل " الّداللة و تتوّسع لتشمل كل ادلفاىيم اليت ؽلكن أف ينتجها اخلياؿ أو اإلمكاف 

اللغة من سباهتا الدوغمائي إىل حيويتها ادلعرفية ُب صناعة الوقائع الفكرية ، و ىذا االنتقاؿ باللغة إىل دورىا 
بإفراغ ادلفردات من زلتواياهتا اإليديولوجية و من التصورات أو التمثالت العالقة  (النقد  )ادلفهومي و ادلعرُب سبيلو 

، وهبذا الّتصور تتغَّت 1" هبا قصد استحداث تصورات بديلة قادرة على مواكبة األحداث و خلق اإلمكانات 
ادلعاين ادلعجمية للكلمات و تنفصل عن كوهنا صورة للواقع ببساطتو ، لَتسم كل قارئ واقعا ؼلتلف عن غَته، 

، فتنعكس 2" التأويل حالة خاصة من حاالت الفهم " متكئا على الّتأويل وسيلة هبا يفهم واقع الّنصوص ، فػ 
، إذ تتبع عملية الفهم التأويل الذي يلحق دالالت النص، تأويال ال يهدؼ الّلغة ُب الّنص واقعا سلتلًفا عن حقيقتو

                                                                            .إىل الوصوؿ إىل ادلعٌت و لكن ُب حدود ادلقاربة فقط

ىل رلموعة من ادلعاين إ ىذا، و يورد اخلطاب عند علي حرب مصطلح الّتفكيك دبا ىو صورة رلازية ربيل      
ادلتجاوزة لفكرة الّنظاـ و القراءة ادلبنية على اخلطية، أو األفقية الّسطحية، لتالمس جوانب و أبعاد أخرى ػليل 

                                                    . ُب اآلف ذاتوإليها ظاىر الكالـ و لكنو ينفيها

 ولعّل اإلشارة إىل سبفصالت اخلطاب ربيل إىل اخلصوصية اليت يتمّيز هبا خطاب الّتفكيك عند علي حرب،        
التفكيك يكشف أف الواحد قهر الكل، " و غَته من الّنصوص اليت تناولت قضية الّتفكيك، يقوؿ علي حرب 

وأف العاـ ىو استبعاد اخلاص، و أف ادلطلق ىو إغفاؿ الشرط و أف الكلي ىو طمس للحدث، و أف ادلتعايل ىو 
تأليو للممارسة و التجربة باختصار يكشف التفكيك أف ادلقوؿ ادلنطقي و الكلي العقلي ىو سجن للجسد 

، و القوؿ ُب رلملو يهدؼ إىل إلغاء نظاـ ادلنطق الصوري دبا 3"واخلياؿ و ختم على األمساع و األبصار و القلوب 
                                                                     . ىو ربديد يلحق الداللة

   فالّتفكيك عند علي حرب ىو كشف عن الّنقائص ادلتوارية وراء ظاىر اخلطاب، دبا ىي صورة للمسكوت     
ُب العوامل ادلخبوءة "  دريدا حبث  جاؾوادلطموس و احلاضر عن طريق الغياب، بينما يكوف الّتفكيك عند

                                                             
– اجلزائر – ، منشورات االختالؼ  (النقد و احلقيقة و التأويل  )قراءات ُب فكر و فلسفة علي حرب :  زلمد شوقي الزين - 1

  .                                                                                                    11 ، ص 2010 ، 1: ط 
 ، 2: ط – ادلغرب – سعيد الغاظلي ، ادلركز الثقاُب العريب : ، ترصبة  (اخلطاب و فائض ادلعٌت  )نظرية التأويل :  بوؿ ريكور - 2

  .                                                                                                             120 ، ص 2006
  .                                                                                            9نقد النص ، ص : علي حرب - 3
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والعالقات ادلغيبة ُب النص اليت مل يعلن عنها بعد، فمن مهاـ اسًتاتيجية التفكيك النفاذ إىل عمق النص 
الكتشاؼ عالقات الغياب، و ادلسكوت عنو و اآلثار ادلغيبة اليت ال ربضر بوضوح ُب النص، سيما و أف القراءة 

ادلستعجلة كثَتا ما توحي بإمساكها دبدارات النص، بينما تقـو عوامل النص العميقة بالعمل على إخفاء الدواؿ 
واآلثار اليت ال يتسٌت لغَت قراءة فاحصة، تعتمد على التفكيك باخًتاؽ و كشف تلك العوامل بتحرير الدواؿ 

بالكشف عن ادلعاين  ، فَتتبط الّتفكيك عند دريدا1" والعالمة اخلطية من القراءات التبسيطية أو اجلاىزة ادلشرعة 
، وكل ىذا  ألف األصل فيها عمقها و مالمستها لألبعاد اخلفيةادلرجأة و ادلؤّجلة، و اليت ال تظهر بوضوح ُب الّنص

يكشف عن اخلصوصية ُب استخداـ الّتفكيك عند علي حرب،  رغم انفصالو عند كالعلا عن ادلعٌت الظّاىر 
.                                            والواضح ُب النص

،  (الغراماتولوجيا )  ألّف الّلغة أو الكتابة تقف عند جاؾ دريدا على مفهـو         إذ تتمركز الّلغة ويضيع ادلفهـو
، فالكتابة أيضا زبدـ الّلغة من  كما بُت خطاب من قبلوعلى الّرغم من أعلية الصوت و ارتباطو ادلباشر بادلعٌت

فإف الغراماتولوجيا " خالؿ تناىيها، فال تعود مرتبطة بزماف أو مكاف معّينُت،كما تنفصل عن قائلها ومقوذلا لتتوالد 
ترى أف ليس ىناؾ شيء قبل اللغة أو بعدىا، فمفاىيم احلقيقة و العقالنية ما  ىي إال نتائج اجملاز و االستعارة، 

، فالكتابة تقّرر مفهـو األثر الذي ؼلّلفو 2"وىذا االستنتاج يقًتب مع ما يقرره نيتشو عندما يقوؿ أف احلقيقة وىم 
 .                                                                               داللةادلعٌت، ففي حُت ينتهي بالّنطق ُب الصوت يستمر مع الكتابة ليصل إىل األبعاد الاّلمتناىية لل

 Problématique de l’Absent:   إشكالية المغّيب  - 3

إّف الّنقد ادلعاصر دبا ىو عصر قراءة، يضع بُت أيدينا إمكانات جديدة دلقاربة الّنصوص اإلبداعية والنقدية        
على الّسواء، إذ دبوجبها ؽلكن الطّعن ُب صحة األفكار و ما ربملو الذات بداخلها من صور ومفاىيم نقارب من 

، بل ما الىتماـخالذلا تصّورنا للواقع و األشياء، و العقل كذلك، إذ مل يعد ظاىر الّصورة ىو ما يشغل حّيز ا
زبفيو الّصور من طبقات و ثنايا، ربجب هبا حقيقة األشياء، على إثرىا انقضى عصر القراءات االستهالكية 

، أو والسِّياقية، اليت ال هتدؼ من قراءة النصوص سوى ادلتعة أو الّتفسَت الّساذج الذي ال يربح سطوح الّنصوص
                                                                                                         .القراءة اخلطية

                                                             
1

مقاربات آلليات الفهم  )أبعاد الًتصبة و التأويل ُب فلسفة جاؾ دريدا ، نقال عن ، التأويل و الًتصبة :  معرؼ مصطفى - 
  .                                                                                     43إبراىيم أضبد ، ص : إشراؼ  (والتفسَت 

-السيميائية – مدخل إىل ادلناىج النقدية احلديثة البنيوية  )معرفة اآلخر : عبد اهلل إبراىيم ، سعيد الغاظلي ، عواد علي - 2
  .                                    135 ، ص 1996 ، 2: ط – الدار البيضاء ادلغرب – ادلركز الثقاُب العريب  (- التفكيك 
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 فتبٌت العالقة بُت القارئ و الّنص على الثّقة ادلتبادلة، كما أّف مفهـو البداىة مل يعد وسيلة تربر هبا سذاحة      
الفكر واستسالمو أماـ ادلقوالت األحادية، و ىذه الطريقة اجلديدة ُب الّنظر إىل ادلفاىيم ستؤوؿ إىل إعادة صياغة 

 إذ كاف ذا طبيعة استهالكية علو القراءة السطحية اليت ال الّتصورات وتغَّت الطبيعة اليت كانت سبّيز النقد من قبل
، و ىي أيضا صورة للقطيعة اليت مّيزت الّنقد عن ماضيو، حيث كاف تعليقاً وشرحاً و تفسَتاً، ٍب أصبح ذباوز ادلتعة

...                   تأوياًل و تفكيكاً، حفراً و استنطاقاً 

ج فيها بُت ز  فهذه الطريقة األخَتة تساوي بُت الّنصوص سواء كانت إبداعية أو نقدية أو فكرية، كما ؽلكن امل    
، كحصيلة انتهى إليها الّنقد بعد أف أسلم مهمة  النقديةاألجناس األدبية، فظهر ما يسمى بنقد الّنقد أو القراءة

 للقارئ الذي سيؤوؿ قراء عدة،  وأماـ سبويو و زيف الّصورة، تقف الّذات الناقدة موقف داللةالبحث عن اؿ
الباحث عن احلقيقة دبا ىي تعبَت عن ادلعٌت، خلف الّسطور، من خالؿ الّتنقيب و احلفر وفق ادلنهج الذي ارتضتو 

و ذلذا أقوؿ دوما عندما " الدِّراسات الّنقدية ادلعاصرة سبياًل بو تقارب الّنصوص و اخلطابات، يقوؿ علي حرب 
أصف عملي بأنٍت قارئ أشتغل على النصوص مساءلة و استنطاقا أو حفرا و تنقيبا أو ربليال أو تفكيكا، فالنص 
بات يشكل منطقة من مناطق عمل الفكر و ىذا ما غلعل منو حقال يتكشف فحصو واالشتغاؿ فيو عن إمكاف 
للوجود و الفكر معا، و معٌت اإلمكاف ىنا أف اكتشاؼ النص يؤوؿ إىل إعادة ترتيب عالقتنا بوجودنا و مقوالتنا 

 .                                                        1" باحلقيقة و الذات و العقل و ادلعٌت و ادلؤلف و القارئ 

ؽلّثل ادلركز الذي يصّور لنا الفكر دبا ىو عليو، بينما يتناسى اذلامش و الطرؼ باعتباره ؽلثل ادلستبعد         فالّنص
وادلغّيب، أو ؽلّثل الفكر دبا ؽلكن أف يكوف، و للّتعامل مع ىذا الّتمركز الذي يفرضو الّنص على القارئ ال بد من 

آليات و إجراءات مناسبة يسعى فيها القارئ إىل إعادة االعتبار لكل مستبعد و مغّيب،كونو ادلفتاح الذي 
بإمكانو أف ؼلّلص الفكر من األقانيم و القوالب اليت ربد من حريتو وسبنعو من االنفتاح على مفهـو ادلمكن أو 
اإلمكاف و ىو الواقع االفًتاضي و الفائق الذي يرمسو القارئ دبقابل الّصورة اليت ػلملها الّنص دبا ىو مفاىيم 

يكشف " عائمة، زبفي بداخلها حقائق و دالالت زبتلف أو تتناقض أحيانا مع ما يطرحو ظاىر الّنص ، فػ 
التفكيك أف ادلقوؿ ادلنطقي و الكلي و العقلي ىو سجن للجسد ، واخلياؿ وختم على األمساع و األبصار 

 .2" والقلوب 

                                                             
                          .                                                                   8نقد النص ، ص : علي حرب - 1
  .                                                                                                      9 ، ص ادلرجع نفسو- 2
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 Michel مع ما جاء هبم ميشاؿ فوكو و التعالق       وىذا الّتصور للّنص عند علي حرب يظهر الّتوافق
Foucault  ُب حفرياتو عن ادلعرفة، إذ ال يؤمن ُب قراءتو للّنصوص دبا تعارؼ عليو القراء من آليات هتدؼ إىل  

شرح الّنص وتفسَته، أو إحلاقو دبؤلفو وأسبابو، و لكنها كتابة ثانية تنطلق من ظاىر الّنص لتصنع نًصا موازياً يوافق 
كما ىو متعارؼ عليها و رسم واقع  الّنص من خالؿ االختالؼ عنو، ألّف القراءة ىنا ىي زبلي عن صورة الواقع

آخر سلتلف، و ىذا ما يرفع األلفة بُت األشياء، من خالؿ تشييد صرح واقع سلتلف، يفتح بو الفكر على 
و الوصف احلفري، فيو " رلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت أرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مل يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهدىا من قبل، يقوؿ ميشاؿ فوكو 

زبل مطلق عن تاريخ األفكار و رفض منهجي دلسلماتو و طرقو، و زلاولة إلقامة تاريخ آخر دلا قالو البشر، أما أال 
يتمكن البعض من العثور، ُب مشروعنا على التاريخ كما ألفوه منذ طفولتهم، و أف ؼليب ظنهم و يفشلوا ُب 

التعرؼ عليو داخلو و أف يبكوا أسفا عليو، ملتمسُت ذلك الظل الوارؼ القدًن، لوقت مل يعد مالئما لو، فيو دليل 
.                                                 1"أكيد على أقصى مراحل الوفاء و التعلق 

    كما أّف ىذه الطريقة ُب مقاربة و ربليل الّنصوص ال تلحق األعماؿ بأصحاهبا و ال ترى ُب معرفة الّنص ضرورة 
نص آخر ملحة، ألّف العمل احلفري ال يهتم بالوحدات األساسية و األفكار الرّئيسية و كل ما يصبو إليو ىو كتابة 

" من خالؿ عمل ربويلي للّنص، ينطلق من الّنص األصل و لكن ال يعود إليو، فالّنص موجود دوف عّلة أو سبب، 
، 2"فاإلحلاح على دور الذات ادلبدعة، و اعتبارىا علة وجود األثر و مبدأ وحدتو، أمر ال تقر عليو حفريات ادلعرفة 

فينظر إىل الّنص دبنأى عن مبدعو، و سرعاف ما يصبح الّنص األصل ىامشا، إذ يتحّوؿ مركز اىتماـ القارئ منو 
إىل الّنص الثاين الذي يهدؼ إىل إبراز أفكاره اليت ال تعترب ترصبة للّنص األصل و ال كشفا ألسراره، بقدر ما ىي 

إف حفريات ادلعرفة، ليست شيئا أكثر من كتابة ثانية، أي ربويال منظما دلا كتب ال " عرض ألفكار القارئ 
يتعدى الشكل الرباين، فهي ليست عودة أو رجوعا إىل سر األصل ذاتو، بل إهنا وصف منظم خلطاب، غلعل منو 

.                                                                                3" موضوعو 

      فليس احلفر تأويال للّنص، كما يبينو الكشف عن اخلفي ُب الكالـ من خالؿ ما ظهر منو، و لكنو ربويل 
وإعادة صياغة األفكار بطريقة زبتلف عن طبيعة الفكرة ذاهتا من خالؿ فتحها على اإلمكاف و احملتمل، واالنزياح 

                                                             
1

 ، 1987 ، 2: ط – الدار البيضاء ادلغرب – سامل يفوت ، ادلركز الثقاُب العريب : حفريات ادلعرفة ، ترصبة :  ميشاؿ فوكو - 
  .                                                                                                                        128ص 

  .                                                                                                   129 ادلرجع نفسو  ، ص - 2
                                                                                                    .، و الصفحة نفسها ادلرجع نفسو - 3
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عن الّصورة اليت يعكسها الواقع من خالؿ رسم صورة جديدة ال تشبو العامل الواقع، فخصوصية اخلطاب عند علي 
حرب تكمن ُب استعمالو للحفر ُب ميداف النصوص و األفكار بينما يكوف الغرض عند ميشاؿ فوكو  ىو البحث 

، غَت أّف فكرة احلفر ىنا قد استعملها لتحيل على ادلعاين اخلفية  كل حسب رلاؿ اختصاصوعن اخلفي عرب الّتاريخ
اليت ينتظر بعد إعادة كشفها  بناء الّنص دبا ىو صورة تعكس تشييد صرح العقل أو ادلعٌت، فاحلفر عنده ؼلدـ 

 أو كل عملية تفكيك اخلطاب و سرب أغوار الّنصوص هبدؼ البحث عن احلقيقة اليت تكوف مقابلة دلفهـو الغياب
، أما احلفر عند فوكو فإعادة صياغة األفكار دبنأى عن الّنص األصل، بإعادة قراءة الّتاريخ الذي ما ىو نغيب

يكوف استعراضا لثقافة القارئ، فغياب نص احلفر عند علي حرب يكمن ُب صبلة االختالفات اليت يشّكلها الّنص 
فيتشّكل نص علي حرب عند احلدود احلاضر عند علي حرب و نص فوكو الذي يعترب ظاًل من ظالؿ ىذا النص، 

اليت يكتمل فيها معٌت احلفر عند ميشاؿ فوكو  و تكوف صبلة االختالفات ىي ادلبادئ اليت تؤّسس لنص احلفر عند 
 .  حرب 

 Le Sens et la Différence dans la Langue:   المعنى و اوختالف في الّلغة  - 4

 وألّف األصل ُب الّلغة أهّنا تبٌت على االختالؼ، فقيمة الّلفظة أو الّداؿ تكمن ُب مدى سلالفتها أللفاظ       
أخرى، و ذلذا فاستحضار الكالـ عادة ما ػليل إىل ما ؼلالفو أو يناقضو من كالـ، لو من األعلية ما يعادؿ أو 
يفوؽ الكالـ احلاضر، فبُت احلضور  و الغياب يقف القارئ على أطراؼ أو حدود الكالـ، فال غلوز األخذ 

و ذلذا ال " بظاىره و استبعاد سلسلة ادلدلوالت و ادلعاين اليت كاف ؽلكن أف تشغل حّيز احلضور، يقوؿ علي حرب 
، إذ الكالـ مضّلل ومراوغ و يبتعد عن ادلعٌت كلما حاوؿ 1" ينبغي الوثوؽ بالكالـ ثقة مفرطة، فاخلطاب حجاب 

 .                   مقاربتو، و ذلذا يستقر اخلطاب على العالقات اخلالفية 

 فردناند دي سوسَت        فينتسب االختالؼ إىل مؤسس الّلسانيات و أب علم الّلغة احلديث عند الغرب
Ferdinand De Saussure حيث يعترب أّف كل لفظة تكسب سبّيزىا و تفردىا انطالقا من االختالؼ الذي ،

،  وقيمة للكلمة إال من خالؿ ما ربّققو من سبايز على مستوى زلور االستبداؿ، و ال يضمن تشكلو مع غَتىا
إف " ذلذه الّلفظة وجود إال  مبدأ اخلطِّية، حيث تصبح الّلفظة متميزة ُب زمن و مكاف معينُت ، يقوؿ دي سوسَت 

، فعلى مفهـو 2" نظاـ القيمة دبا ىي تعبَت عن االختالؼ ىي ما يساعد اللغة على سبثلها ُب شكل طبيعي 
                                                             

                                                                                            11نقد النص ، ص : علي حرب -  1
2-Ferdinand de Saussure : cours de linguistique générale, édition, Talankit- Bejaia, 
2002, p : 131. 
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االختالؼ تقـو العالمة الّلغوية زليلة إىل قيمة ادلفردة كحضور ؼلفي وراءه عادلا من الّدالالت اليت ًب استبعادىا، 
غَت أّف قضية االختالؼ عند سوسَت تتعُّت على ادلستوى األفقي لّلغة، إذ يتم الًتّكيز على البنية اخلطية، فتتميز 

 .                                                                     اللغة عن طريق اختالؼ مفرداهتا على مستواىا اخلطي 

ليو قضية الّتمّيز إ      فيتعالق نص علي حرب بنص سوسَت ُب القوؿ دبسألة االختالؼ فينشأ الّتشابو الذي ربيل 
و الّتفرد، و لكن تفاصيل اخلطاب تشَت إىل االختالؼ الذي يتمّيز بو كل مصطلح عن اآلخر، ذلك أّف ىذا 
ادلصطلح بوصفو صورة رلازية يتكّرر القوؿ بو و ال يتطابق و ىذا ما يوحي بو ارتباط االختالؼ عند سوسَت 
بالًتّكيب فيتشّكل االختالؼ عنده دبعزؿ عن ادلعٌت و مالمسة للّداللة بينما ؼلتلف األمر عند علي حرب إذ 

يتعلق بادلستوى العمودي، فيتشّكل االختالؼ عن طريق مالمسة أبعاد ادلعٌت، وعن طريق الغور ُب أبعاد ادلعٌت 
فيتشّكل االختالؼ و ادلغايرة و ىذا ما ؽلنع القوؿ بادلدلوؿ الّضروري كما أشار إىل ذلك من قبل سوسَت ُب حبثو 

.                         عن االختالفات ُب مستواىا األفقي 

       ىذا، و يتعالق اخلطاب كذلك مع االختالؼ كما جاء عند جاؾ دريدا، حُت جعل من مقولة االختالؼ 
، فَتى أّف مفهـو  و أساسا عليها أقاـ التفكيك ركائزه التجاوزه لطرؽ التفكَت القبليةمن أىم مقوالت الّتفكيك

االختالؼ ىو األساس الذي يقـو عليو الكشف عن ادلعٌت، فالّداؿ ُب حضوره ػلتمل سلسلة الهنائية من 
" ادلدلوالت اليت تتحّدد بسياؽ معُت ضمن اختيارات متعدِّدة سبتد أحيانا لتصبح غيابا كليا ينبغي البحث عنو، فػ 

طللص إىل أف مصطلح االختالؼ يقـو على تعارض الدالالت، ىناؾ العالمات اليت زبتلف كل واحدة عن 
األخرى، و ىنا ادلتوالية ادلؤجلة من سلسلة العالمات الالهنائية و ىكذا ؼلرج ادلصطلح من داللتو ادلعجمية 

.                           1" ويكتسب داللة اصطالحية 

       وذلذا فال وجود حلضور مطلق إال و ػليل إىل سلسلة الغيابات اليت ػلتملها الكالـ، و ىذا ما ؽلنع تسّلط 
احلضور الذي رباوؿ ادلفردات أف تفرضو على القارئ، فيتأّجل احلصوؿ على معٌت معُت كلما استدعت األلفاظ 

بعضها بعض، إىل ما الهناية، فيكمن سبّيز االختالؼ عند دريدا ُب كونو يضمن أو يستوعب الّتضاد والّتعارض دبا 
علا صفتاف تصنعاف ادلباعدة بُت اخلطابات، ُب حُت يقـو ىذا ادلصطلح بادلقاربة بينهم، إذ ينكر الّتعارض على 
ادلستوى االستبدايل بُت األلفاظ، فتزداد إمكانية احلصوؿ على عدد ال حصر لو من األلفاظ اليت سبلك احلق ُب 

.                                                                    احلضور مثلها مثل باقي األلفاظ 

                                                             
1

  .            118، ص  (مدخل إىل ادلناىج النقدية احلديثة  )معرفة اآلخر :  عبد اهلل إبراىيم و سعيد الغاظلي و عواد علي - 
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ليس ىناؾ حضور مادي للعالمة، "  فكل خطاب ىو حجاب، إذ ؼلفي سلسلة الهنائية من الّدالالت، فػ       
ىناؾ لعبة االختالؼ فقط، فاالختالؼ ينتهك و غلتاح العالمة زلوال عملياهتا إىل أثر أو شيء و ليس حضورا 

ذاتيا ذلا ، و إذا كانت اللغة سلسلة المتناىية من ادلفردات اليت ال أصوؿ ذلا بعيدا عن سياؽ اللغة ، فإف الكلمات 
تتميز باختالؼ كل منها عن الكلمة األخرى، بيد أف ىذا يؤدي إىل نتيجة مهمة و جوىرية ُب االدعاء التفكيكي 

الذي يستميت من أجل ادلغيب ُب اللغة، فطبقا دلفهـو اللغة ادلذكور يكوف كل معٌت مؤجل و بشكل الهنائي، 
.   1" فكل كلمة ُب اللغة تقودنا إىل أخرى ُب النظاـ الداليل، دوف التمكن من الوقوؼ النهائي على معٌت زلدد 

إىل الّتأويل الاّلمنتهي و ادلتعّدد، إذ ػلاوؿ اإلمساؾ بادلعاين  (االختالؼ  ) فيخضع الكالـ وفق ىذا الّنظاـ       
، اليت ؼلّلفها حضور العالمة ُب اخلطاب، وىذه الطريقة ُب مقاربة الّنصوص ال زبتلف ةادلتوالدة و ادلتجّدد

باختالؼ اجملاالت و ال بتباعد األجناس، ألنّنا ُب كل احلاالت نتعامل مع الّلغة أو العالمة، فهي الكياف الذي 
يغَّت من طبيعة ادلضامُت أو ادلعاين، فادلشتغل ُب رلاؿ الّلغة ال ػلّدد عملو اختالؼ اجملاالت، ألّف اذلدؼ ىو 

، يضمن مقاربة لغة اخلطاب، دبا ىي ترمز و ربيل على معاين سطحية وأخرى بعيدة و أخرى مستبعدة و مهّمشة
 .مهمة البحث عنها القارئ دبا ىو الوصي اجلديد على النص

 فيتشابو نص دريدا مع نص علي حرب، إذ يتعالق معو على مستوى البحث عن االختالؼ وفق االذّباه       
العمودي و ىو ما يوافق ادلعٌت، غَت أّف االختالؼ يكوف انطالقاً من خطابو صورة للجمع بُت اخلطابات ادلتعارضة 

 على كل االحتماالتتنفتح الداللة أو ادلتضادة، و اذلدؼ من ذلك ىو نفي وجود الّتعارض ُب ادلفردات، إذ 
واإلمكانات إىل حد يصعب حصر حدودىا، ألف الداللة فيها تتعاىل عن الداؿ الذي يعجز بدوره عن احتوائها، 

                                                                                         .فيبقى ادلدلوؿ متفلتا ما تأجل العثور على ىذا ادلعٌت

 للّتطابق، و لكن ا  بينما يتفرع االختالؼ عند علي حرب ليشمل صفة الّتشابو، إذ ال يعود الّتشابو مساوي    
صورة سلتلفة يتحّقق معها الّتكرار على مستوى الّنصوص، فيكوف االختالؼ عنده تلك الفجوة اليت تتوّسط 
العالقة بُت ادلفردات كّلها، و ىو ما يشّكل مسافة تفصل بُت الكلمات، فتكوف كل لفظة، ُب األصل صورة 

 .رلازية تتفرع مدلوالهتا
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 :الّلغة بين الواقع و اإلمكان - 5

      La Langue entre la Réalité et l’Eventualité 

بعد أف سبّردت على – مؤلفها – إّف مركز اىتماـ القارئ ىو الّنص ، دبا ىو لغة تتربأ من أقرب الّناس إليها        
كل القوانُت اليت من شأهنا أف تضعها ربت سيطرة ما، فال ربيل إىل أي مرجع عدى مرجعها الّداخلي، الذي سبثّلو 

متاىة ادلدلوالت أو ادلعاين ادلمكنة، وليس النص صورة لواقع ما، بل يشّكل واقعاً خاصاً، ىو واقع ملغز وملغم 
األحرى القوؿ إف النص ؼللق واقعو وؽلتلك " ومشفر، و ليس بسيطا وسطحيا يقع الواقع عاجزا على استيعابو 

، فالّنص ػلتمل الواقع ويزيد 1" وقائعيتو، أقصد أنو يشكل إمكانا للتفكَت أو وسطا للفهم أو ملتقى احلقائق 
.                                                عليو، و ىذا ما تفسِّره مقولة اإلمكاف 

       فيتعالق اخلطاب  ىنا ُب مقولة اإلمكاف اليت تنتسب إىل أرسطو، صاحب أّوؿ كتاب نقدي ُب تاريخ العامل 
، فأضاؼ و عدؿ Platonالغريب ضمن ما مسّاه بنظرية احملاكاة، إذ طّور ىذه ادلقولة منطلقاً من أعماؿ أفالطوف 

 (األصل)ُب صياغتها، مركزاً على فكرة الواقع الذي كاف من منظور أفالطوف ناقصاً و صورة مشّوىة عن عامل ادلثل 
 إذ رأى بأّف الواقع الذي نعيشو ىو صورة ناقصة عن عامل ادلثل، ًب فيها ،مستحدثا فكرة اإلمكاف و االحتماؿ

و لكن تشويها و زيادة و ربوياًل و ىنا مكمن اجلمالية، ال غٌت عنها إذا أردنا اخلروج  (األصل  )زلاكاة أو تقليد 
يرى أرسطو بأف األديب حُت ػلاكي فإنو ال ينقل فقط بل يتصرؼ ُب ىذا " عن ادلألوؼ و استحداث اجلديد 

القوؿ، بل ذىب أرسطو أبعد من ذلك حُت قاؿ بأف الشاعر ال ػلاكي ما ىو كائن و لكنو ػلاكي ما ؽلكن أف 
يكوف أو ما ينبغي أف يكوف بالضرورة أو احتماؿ، فإذا حاوؿ الفناف أف يرسم منظرا طبيعيا مثال ينبغي عليو أف ال 

يتقيد دبا يتضمنو ذلك ادلنظر بل أف ػلاكيو و يرمسو كأصبل ما يكوف أي بأفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل شلا ىو عليو، فالطبيعة 
ناقصة و الفن يتم ما ُب الطبيعة من النقص، لذلك فإف الشعر ُب نظره مثايل و ليس نسخة طبق األصل عن 

،ركز أرسطو على الّشعر  و اعتربه الّصورة اليت تتجّلى من خالذلا قدرة الفناف على رسم صورة 2" احلياة اإلنسانية 
صبالية للواقع من خالؿ اإلضافات و اإلمكانات اليت تستكمل الّنقص ادلوجود ُب الواقع أصاًل، و عملو ىذا يباعد 

 .                                                                                                           الواقع فَتفع األلفة بُت األشياء 

                                                             
1
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       فيتشابو القوؿ عند أرسطو مع كالـ علي حرب ُب الّنقطة اليت يكوف فيها اخلروج عن الواقع تشكياًل 
للجمالية و صورة مفارقة إذ تضيف للواقع ما ؽلّيزه، و لكن الغائب ُب الكالـ ىو االختالفات اليت يتمّيز من 

خالذلا اخلطاب، إذ يكوف الواقع الذي يتحّدث عنو أرسطو، صورة مشّوىة و ناقصة ُب األصل، ألهنا تفتقر إىل 
اجلمالية، فيقـو الّشاعر باستكماؿ ىذا الّنقص، فيكوف اإلمكاف صورة ذلذا الكماؿ الذي ينشده الّشاعر ُب 

، إذ الواقع وجد ُب األصل ناقصا و عمل الفناف ىو ترميم ذلذا النقص و التشويو الذي يعًتي الواقع مقاربتو للواقع
فيمتنع معو احلصوؿ على صورة مقبولة للواقع، و الًتميم ىو إضفاء ما ؽلكن أف يشكل صورة مكتملة و ىو 

                                                                                  . ادلقصود باجلمالية

      بينما ؼلتلف األمر عند علي حرب، فالواقع الذي يقصده ىو الواقع الذي يسَت وفق نظاـ معُّت، يكوف ىذا 
، اليت يكوف سببها االعتماد على الّصور الظاىرة  ذباه احلقيقةالّنظاـ سبباً ُب إحداث الّنظرة الّسطحية و الّساذجة

ُب الواقع، وألّف الّتطابق غَت موجود ُب  تصّور الفكر تكوف االختالفات و اإلضافات اليت ينأى هبا الّنص عن 
الواقع سبباً ُب ىذه اجلمالية اليت سبّيز اخلطابات، وىنا تكمن ادلفارقة ُب مفهـو الّتناص فليست النصوص تستدعى 

من خالؿ مطابقتها و لكن عن طريق االختالؼ عنها و سبّيزىا و ىذا ما يصنع خصوصية اخلطاب عنده، إذ 
، و ُب ادلقابل زبتلف بقدر ما تتشابو، فيكوف اإلمكاف صورة تعالق بُت الّنصوص ؼتتشابو ادلقوالت بقدر ما زبتل

.                                           و ُب نفس الوقت تباعد بينها إذ تؤّكد الّتمّيز الذي يضمن مفهـو اخلصوصية 

      وكذلك انطلق الّشكالنيوف الّروس من فكرة اإلمكاف للّتعريف بالّلغة الّشعرية أو األدبية، مقارنة بالّلغة العادية 
أو اليومية، اليت ال هتدؼ إىل غاية سوى الّتواصل، فقالوا دبفهـو الّتغريب، للّتعبَت عن الغربة اليت ربدثها الّلغة 

األدبية بُت اإلنساف و واقعو ادلعاش، نتيجة ادلباعدة وادلفارقة اليت تصنعها ىذه الّلغة احملتملة، فيتشابو اخلطاب ىنا 
 أو اخلرؽ على مستوى ىذا من حيث القوؿ باالنطالؽ من الّنظاـ العادي والرتيب، ضلو إحداث ادلغايرة أو الّتميز

واالحتماؿ، اليت ربّرر الفكر من البداىات  بينما يتمّيز اخلطاب عند علي حرب عن طريق القوؿ باإلمكاف، النظاـ
، ىو واقع الّنص  سلتلف لكونو يركز على ما يهمش و يستبعداليت يصّورىا الواقع ببساطتو، و صنع واقع جديد

الّداخلي، الذي يصنع اجلمالية من خالؿ ربرير سليلة القارئ الذي يظّل بدوره رىُت الواقع كنموذج مغلق وضّيق 
 .عند علي حرب وفكرة اخلصوصية  ىنا تتعارض و األىداؼ اليت جاء هبا ادلشروع الّتجاوزي 
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 صورة رلازية  تقضي بالفصل 1* إذ ػلاوؿ إثبات انفصاؿ الّنص عن صاحبو عن طريق القوؿ دبوت ادلؤلف       
بُت الّنص و مبدعو دبجرد الفراغ من كتابتو، و لكن اخلصوصية تصر على ارتباط ادلعاين اليت ربملها ادلقوالت 

                                                                    .، ألهنا تتغَت عند كل واحد منهم إذ يتناوذلا بطريقة سلتلفةبأصحاهبا

     La Vérité et le Concept de la Révélation: الحقيقة و مفهوم الكشف  - 6

يعترب نقد الّنقد وسيلة ناجعة ُب زلاورة الّنصوص قصد الكشف عن بعض ما ربملو من إمكانات، فبدؿ       
البحث ُب الّنص عن احلقيقة، أصبح يبحث ُب حقيقة الّنص، فالّنص مل يعد يوّضح حقائق بقدر ما أصبح يفتح 
اجملاؿ لفكر أكثر ربرًرا يرفض مفهـو الثّبات و االستقرار، و يسعى إىل إثبات الّتغَّت و الّتجّدد، فاذلوة بُت الواقع 

والّنص صارت شاسعة، و صار الّنص خرقاً و انتهاًكا لكل موجود، منزاحاً عن كل معيار، فالّنص ليس مرآة لواقع 
و يوجز لنا علي و لكنو ذباوز لكل من الواقع و الفكر، معاش و ال ىو موّضح لفكر بات اإلؽلاف بو تعصباً، 

إف لو صمتو وفراغاتو و لو زالتو و أعراضو، و لو ظاللو و أصداؤه، فهو ال يأسبر ..." ..حرب ىذه الفكرة بقولو 
بأمر ادلدلولو ال ىو رلرد خادـ للمعٌت، و من ىنا يتصف النص باخلداع و ادلخاتلة و ؽلارس آلياتو ُب احلجب 

واحملو أو الكبت و االستبعاد، باختصار للنص أالعيبو السرية و إجراءاتو اخلفية، و ىي ما ؽلكن تسميتو 
 .          2 " (إسًتاتيجية احلجب )

       فيحيل حضور ىذا اخلطاب إىل ارتباط مفهـو احلقيقة كما عرّب عنها علي حرب، بادلفهـو اليوناين ذلا، 
ىو الالربجب أو االنكشاؼ من خالؿ – ُب األصل باليونانية ، و معناىا احلرُب " حيث تعٍت ىذه الكلمة 

                                                             
مع الًتكيز على اللغة و كيفية عملها و دالالهتا و مع تطور النهج البنيوي و دعوتو إىل زلاربة ادلذىب : " موت ادلؤلف *- - 1

اإلنساين ، و مع شيوع الطرح ما بعد البنيوي مل يعد ادلؤلف يتمتع بادليزات نفسها اليت سبتع ُب عصر ىيمنة النص الكالسيكي ، 
فال ىو مبدع و ال ىو عبقري ، و إظلا ىو مستخدـ للغة مل يبتدعها ، بل ورثها مثلما ورثها غَته ، و ما حيل األعراؼ األدبية إال 
دليل على كيفية وجود ادلعٌت و تولده نتيجة أمور خارجة عن ادلؤلف و عن صوتو ، فالتوجهات النقدية اجلديدة ، خاصة البنيوية 

وما بعدىا ، ألغت كوف ادلؤلف منشئا للنص أو مصدرا لو ، كما مل يعد ىو الصوت ادلتفرد الذي يعطي النص شليزاتو ، فهذه 
التوجهات جردت ادلؤلف من كل ما كاف يتمتع هبفي السابق من امتيازات كاحتكاره معناه اخلاص ، و ربكمو ُب قصده الذاٌب ، 

 ، و لعل 241نقال عن دليل الناقد األديب ، ص " يتنبو ذلا غَته  لم وعبقريتو اليت تفضي بو دوف سواه إىل حقائق قارة أو أمور
ىو ما أدى إىل إعلاؿ دور ادلؤلف ، أو استبعاده طريقا يؤدي إىل ادلعٌت ، و بقي احلكم دبوت ادلؤلف  (النسق  )االىتماـ بالنص 

و لكن بقي  (البنيوية ، ما بعد البنيوية  )مستمرا منذ الدراسات احلداثية إىل ادلابعد حداثية حيث تغَتت طريقة النظر إىل النص 
.                                                                                 دور ادلؤلف مبعدا بالكلية أثناء مقاربة النصوص 

 .                                                                                           16نقد النص ، ص : علي حرب - 2
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 ، فاحلقيقة ال تتجّلى من خالؿ ظاىر الّشيء و ال تقبض هبا الكلمات و ال ربملها الّشعارات 1" اخلفاء 
وادلقوالت، فهي ىذا ادلستور و احملجوب، فالفكر اليوناين ال يؤمن برباءة األشياء و ال بظهورىا ادلباشر، فخلف 

كل وجود تقف احلقيقة ُب انتظار الكشف عنها، و الكشف عنها ليس من الّسهولة حبيث تظهر دبجرد أف نزيح 
التكشف ال يتملك إال على ضلو " عنها الغطاء، فهي تستعصي وسباطل، كلما حاولنا القبض عليها، تتفّلت فػ 

جزئي، فهو يتحقق ُب ظل االحتجاب و على أساسو و كلما تقدـ ُب فعلو الكاشف عمل على مزيد من 
احلجب، وكلما اتسعت معرفة اإلنساف بادلوجود اجلزئي دفع ادلوجود كليتو إىل الظل و كلما زاد صلاحو ُب ىذا 

.                                                                            2"الكشف ادلوىـو زاد االحتجاب و أمعن السر ُب اخلفاء 

 ىايدغر ادلفاىيم  مارتن     وىذا الّتحليل دلفهـو احلقيقة ينطلق من منظور أنطولوجي أو وجودي، عّدؿ من خاللو
اليت حيكت حوؿ احلقيقة، و اليت ذبتمع صبيعها حوؿ ادلطابقة أو ادلماثلة  مفهوما ذلا، وتصبح مقابلة لكل 

، إذ تصبح احلقيقة ىذه اإلمكانية للّتكشف اليت ال يزيدىا الكشف سوى غموضاً  و ضرورة الكشفاحتجاب
.                                                                        وتسًتاً، فتكوف كل احملاوالت عاماًل مساعداً على ابتعادىا 

     فيتشابو الّنصاف من حيث نظرهتما إىل احلقيقة اليت تنأى عن كوهنا تطابقاً و وضوحاً، أو صورة سطحية ؽلكن 
إدراؾ أبعادىا، كما ينظر إليها ادلنطق الّصوري  ألهّنا ىذا االحتجاب الّدائم، غَت أف ىذا الّتعالق الذي تظهر من 

 عند علي حرب 3*خاللو الّنصوص ال ينفي االختالؼ الذي تضمره فتتمّيز من خاللو عن غَتىا ، ألّف احلقيقة
غائبة و يعمل البحث من أجل الكشف عن أبعادىا اليت تبقى دائما متعذرة بسبب تفلت ادلدلوؿ، غَت أّف 

احلقيقة كما يتصّورىا اليوناف ىي االنكشاؼ اجلزئي الذي يغري القارئ بإمكانية وجوده، و لكن ىذا االنكشاؼ 
.                                         ال يؤّدي إىل احلقيقة و لكنو يزيد من بعد أغوارىا 

                                                             
 1: ط – القاىرة – نداء احلقيقة مع ثالثة نصوص عن احلقيقة ذليدغر ، دار شرقيات للنشر و التوزيع : عبد الغفار مكاوي -  1
 .                                                                                                           202 ، ص 2002، 
  .                                                                                                    130 ، ص ادلرجع نفسو- 2

3
استطاع ادلنطق الّصوري أف يربط احلقيقة دبفهـو الّتطابق ، فشغلت لوقت طويل احلّيز احلسي و ادلادي ،  و كل ىذه *-   - 

ادلفاىيم اليت ارتبطت هبا استطاعت أف تقضي بيقينية احلقيقة و احتكامها إىل رلموعة قوانُت معينة توجزىا األسباب و ادلسببات 
وكذا النتائج اليت تكوف ربصيل حاصل ىذه األسباب ، و لكن األمر تغَت مع التيارات النسبية اليت قضت بعدـ الثقة ُب النتائج 
اليت تصل إليها ، و أف احلقيقة ال تكوف مطلقة أبدا ألنو ال غلوز استثناء الفراغات اليت قد تتعارض و الوصوؿ إىل النّتائج اليت 

 يقّرىا ادلنطق الّصوري
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سًتاتيجية احلجب تتجّلى من خالؿ الّسعي إىل إخفاء احلقيقة بكل اإلمكانات، و ما الّظهور سوى إ      ؼ
إمساؾ بطرؼ سلسلة الهنائية من الّدالالت اليت يتعاظم األصل فيها ليحجب كل حقيقة تظهر، فاألصل ُب 

األشياء منعدـ ال ؽلكن الوصوؿ إليو من خالؿ صور عديدة سلتلفة و متناقضة أخرى مؤّجلة، فادلعٌت ال يرصد ُب 
الّنص من خالؿ ظاىره، و لكن انطالقا من كل مغّيب زلجوب، ىو من الغموض والّتعقيد ما غلعل من الكشف 

. عنو مغامرة ال تنتهي، إذ ما إف تبدأ حىت تنتهي، زليلة ُب كل مرة إىل طرؽ عديدة ُب احتماذلا 
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 :مفارقات القراءة الّتجاوزية -  الثاًال 

Les Paradoxes de la Lecture de Dépassement           

لصاحبو حسن حنفي، حاوؿ  (من العقيدة إىل الثورة  )أوىل ادلشاريع اليت قارهبا علي حرب كانت كتاب        
 اليت  و ؼلفي احلقيقة عن طريق الداؿ أو البنية اخلطية،من خالذلا تفكيك اخلطاب، دبا ىو نص يظهر احلجب

، و لكن ادلقاربة ىنا لن تكوف شرًحا لعملو تنعكس من خالؿ ادلدلوؿ و تضل مؤجلة ما تأجل احلصوؿ عليها
 فمنعت من بقدر ما ستكوف كشفا عن الثّغرات و الفجوات اليت صّدعت ادلقاربة الّتفكيكية عند علي حرب

،  وأوىل الثّغرات اليت يرصدىا البحث ىو الّتطابق الذي يقع فيو علي حرب أثناء إرساء دعائم مشروعو التجاوزي
وىذا ىو ادلهم، تتجلى رؤية حسن حنفي للًتاث، و طريقتو ُب "شرحو للعمل الذي قاـ بو حسن حنفي  قائال 

، أي من العقيدة حىت الثورة،  الفهم و التفسَت، ومنهجو ُب البحث والتحقيق، و ذلك منذ البداية حىت اليـو
 .1" والعقيدة ُب مفهومو ىي الًتاث و الثورة ىي التجديد 

       فالقوؿ بالّتطابق بُت كلمة العقيدة و الًّتاث، و بُت الّثورة و الّتجديد، ىو زلو للمسافة اليت تفصل بُت ىذه 
و دبا ىي مفاىيم ػليل فيها ادلدلوؿ على حدود الكلمات دبا ىي تتشّكل عن طريق االختالؼ بُت عناصرىا 

، فكل كلمة من ىذه الكلمات ربمل رلموعة احتماالت سبأل الثّغرة و الفراغ الذي يفصل بُت أطرافها ، كما سلتلفة
تعمد ادلقاربة عند علي حرب إىل الّشرح، و ىذا العمل ىو من الّصعوبة حبيث ال ؽلكن أف يستقيم معو الّنص 

األّوؿ، بل يكوف نصاً مفصواًل عن الّنص األصل دبثابة الثرثرة اليت ال طائل منها، و ىذا ما قّرره اخلطاب عند علي 
ففي ىذه ادلقدمة يعلن حسن حنفي بوضوح و صراحة " حرب من قبل، فيقع ُب الّتعارض بوقوعو ُب ىذا ادلطب 

و جرأة رفضو للمقدمات التقليدية ُب علم أصوؿ الدين اإلسالمي، أي علم الكالـ، ألهنا مقدمات إؽلانية خالصة 
.                                                                                                   2... " عن إؽلاين ذاٌب خالص و تصدر عن الغيب 

 فيجعل من شرحو صورة      فادلقوؿ يعكس إعادة ذكر الّتفاصيل اليت أعلن عنها اخلطاب عند حسن حنفي
للحقيقة اليت ينشدىا على الرغم من أف اخلطاب عند علي حرب نفى ىذه الطريقة مطلقا و قاؿ بعقمها ُب 

، و زلاولة الكشف عن احلقيقة دبا ىي حبث ُب األبعاد ادلتوارية، خلف الّنص يتناَب و العمل الذي مقاربة احلقيقة
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قاـ بو علي حرب ُب تقدؽلو للكتاب تطابقا مع رلموعة دواؿ متتالية، ىي ُب األصل حجب أكثر منها توضيح، 
.                                                                                           ذلك ألّف الكالـ على الكالـ صعب أو متعذر 

ىل صورة لكسر ادلركزية اإلؽلانية عند العرب ادلسلمُت، و ىي ربويل البسملة، يقوؿ إ كما ربيل ادلقاربة        
وأخَتا، يقوؿ حنفي غَت ىياب و ال وجل بأنو إذا كانت العلـو القدؽلة دبقدماهتا اإلؽلانية تبدأ باسم اهلل الرضبن "

، فالكشف الذي أّكدتو ادلقاربة 1" باسم األمة أو األرض  (من العقيدة إىل الثورة  )الرحيم، فإنو يبدأ ىو كتابو 
حوؿ كسر ىذه ادلركزية غفل عن الوجو اآلخر ذلذا الكسر، إذ تكوف بسم اهلل الّرضبن الرحيم سبركزاً، كما تكوف 

سبركزا، و ىذا يتناَب و طريقة الّتفكَت البعدية، إذ ترى ُب الّتمركز انغالقاً و زبلفاً، كما ترى فيو صورة  (باسم األمة )
من صور الّرجعية ُب الّتفكَت ألّف األصل ُب االستمرار ىو عدـ االنتماء، سواء أكانت ادلرجعية ادلتمركز حوذلا دينية 

، فالتغيَت الذي نسبو علي حرب حلسن حنفي حوؿ ىذا التمركز ػليل ُب (األمة  )أو مادية  حسية  (اهلل  )غيبية 
                                                               .وجهو اآلخر إىل سبركز آخر و إف اختلفت أطرافو

، و لكّنو يتعامل معو بطريقة  معينا ىذا و يقع الّتعارض ُب اخلطاب حوؿ مفهـو الّنقد، فيحملو معٌت      
فالنقد ال يعٍت النفي التاـ بقدر ما يعٍت الكشف عن الوجو اآلخر للمسألة أو القضية، و أنا إذ " أخرى، يقوؿ 

، ويقوؿ ُب موضع 2"انتقده فإنٍت أعًتؼ ُب الوقت نفسو بأنٍت معجب دبهاراتو الكتابية و قدرتو الفكرية الفائقة 
 ، فيعكس القوؿ إرادة الفصل بُت اجلودة و الّرداءة واإلعجاب و ادلخالفة، 3" فأنت قد زبالفو و تنتقده " آخر 

وىذا ما رفضو نص الّنقد عند علي حرب، و ىذا ما صرّح بو الّنص األّوؿ من كونو يبتعد ُب عملو عن مفهـو 
الّنقد الّتقليدي أو كما تعامل معو القدماء، و وقوعو ُب الّتعارض ىنا أّدى إىل ارتداد مشروعو الّتجاوزي انطالقا 

.                                                                                     من األىداؼ اليت سطّرىا من قبل 

      ىذا، و ال ينفك اخلطاب عنده يستفيض ُب الّشرح و الوصف الذي يؤمن بتطابق احلقيقة و موازاهتا للواقع، 
و أياما كاف احلاؿ فهو ؽلارس ذاتو، وكما يبدو لنا ُب كتاباتو، بصفتو ػلمل عبء األمة على كاىلو، بصفتو " يقوؿ 

صاحب رسالة ال تقبل التأجيل ىي اليت اقتضت منو اإلسراع ُب درس علـو الغرب و إعادة صياغتها، خاصة وأف 
ىذا اجلانب من جوانب مشروعو، أعٍت ادلوقف من الًتاث الغريب، يتعلق بتحرير األنا من سيطرة اآلخر و إرىابو 

                                                             
 .                                                                                           29نقد النص ، ص : علي حرب - 1
 . 34ادلرجع نفسو، ص - 2
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، فيبدو الكالـ تكرارا لكالـ ًب ذكره من قبل سواء من قبل صاحب ادلشروع أو ما نقل عن صاحب ادلشروع، 1"
                                                                                            .إذ الكالـ ال يتعدى احلديث عن الظاىر

         فادلقاربة اليت يقـو هبا علي حرب ىنا ىي شرح للظّاىر ُب عملو و ادلعٌت البسيط القريب الذي ينجلي 
على سطح الّدواؿ و ىذا مناؼ لألىداؼ اليت سطرىا ادلشروع من قبل، فاحلقيقة  ليست تطابقا مع الّدواؿ ولكن 

حبث ُب اخلفي وادلسكوت فما قالو على حسن حنفي ورد ذكره ُب كتابو و ىذا ابتعاد عن الّشروط ادلابعد 
حداثية،  وتعد أعماؿ زلمد أركوف ثاين الّنصوص اليت حاوؿ مقاربتها، و سيكوف العمل ىنا حبثا ُب الثّغرات اليت 
وقع فيها اخلطاب من حيث ىو إسًتاتيجية بعدية ال تؤمن بادلناىج الّتقليدية و القدؽلة ُب الكشف  عن احلقائق 

.                                                                                                            دبا ىي صورة متوارية عن األنظار كامنة بُت الّسطور صوالّنوايا اليت يرمي إليها صاحب النّ 

      وأوىل ثغرات ىذه ادلقاربة العمد إىل ظلذجة زلمد أركوف من حيث كونو ينتمي  إىل بلد معُّت و دين زلّدد، 
زلمد أركوف ىو مفكر عريب بات يغٍت عن التعريف لدى ادلعنيُت بشؤوف الفكر و الدراسات الًتاثية ُب " يقوؿ 

العامل العريب ، و ىو يعد اليـو من أبرز ادلشتغلُت ُب ميداف اإلسالميات و من أنشطهم حبثا و تأليفا و اجلدير 
، فال يغادر اخلطاب ىنا ذكر صفات زلمد أركوف و كأنو ُب عرض لسَتة ذاتية 2بالذكر أف ىذا اجلزائري البحاثة 

                                                                               . أكّدت الّدراسات البعدية عدـ جدواىا

     فهذه الّصفات اليت ينسبها حرب ألركوف تدرجو ضمن قائمة بعينها، و ىذا ما ؽلركز خطابو ُب حّيز بعينو، 
رغم أّف ادلقصود من الّدراسة ىو تفكيك اخلطاب و الكشف عن حواشيو، ال بإعادة ذكر ادلراكز اليت ال يغٍت 
اعتمادىا ُب شيء، خاصة إذا تعّلق األمر باستدعاء ادلعاين من حيث غائبة للكشف عن ادلعٌت احلقيقي الذي 

، و لعّل األعلية اليت ينبغي األخذ هبا يكوف مسكوتا عنو غائًرا ُب األبعاد العميقة للمشروع مهما كاف انتماؤه
مسألة اذلوامش و احلواشي و كذا األخطاء و الّزالت، اليت دبفردىا قادرة على كشف بعض احلقائق احمليطة بالّنص 
بغض الّنظر عن صاحبو، الذي تكوف اإلحاطة بو ضبل لبعض احلقائق القبلية و اليت تعيق بدورىا عملية البحث 

                                           .عن ادلعٌت

       وثاين ادلطبات اليت تقع فيها القراءة ىي عدـ التزامها بالّداؿ ُب زلاولة استنطاؽ العمل عن ادلعاين اخلفية، 
وادلقصود ىنا بالداؿ ىو انطالؽ علي حرب من الًّتصبة ُب مقاربة نص أركوف ال من الكتابة بالّلغة األصلية، وىذا 
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و فيما ؼلصٍت ، أنا الذي " ما يضيع اخلطاب ُب متاىة الّتأويل و الّصور ادلزيّفة للمعٌت األصل، يقوؿ علي حرب 
أعٌت بفكر أركوف و نتاجو، فإين أقرأ و أتابع أعمالو من خالؿ الًتصبات العربية اليت يقـو هبا ىاشم صاحل بالتعاوف 

مع ادلؤلف و ربت إشرافو و ىذا يعٍت أف أركوف راض عن ىذه الًتصبات بل ىو يثٍت عليها، و ال شك أهنا 
، فهو ال يقرأ األصل ُب الكتابة، و لكن من خالؿ أصدائها وظالذلا، 1" ترصبات جديدة تستحق الثناء و التقدير 

و االنطالؽ من القراءة و إف كانت ترصبة ىو ابتعاد عن األصل، و بالتايل ال ؽلكن األخذ هبا ُب معرض القراءة 
، و مهما كانت ادلقاربة اليت تتشكل بُت الّتفكيكية اليت تّتخذ من الّداؿ أو اخلطاب ركيزة ُب مقاربة الّنصوص

                                                                                                          .النص باللغة األصلية و النص ادلًتجم

       ذلك أّف الّلغة و ىذه احلالة ىي اليت تكشف رلاىيل الّنص و خفاياه، بينما الًّتصبة ىي إعادة كتابة 
لألصل، تتحّوؿ إىل ضبل معاين سلتلفة و مباعدة ألصل وضعها، و لطادلا كانت الًّتصبة صنعا دلعاين سلتلفة ال ترتبط 
بالّنص األصل إال من حيث نقلها للمعاين الّسطحية اليت تعمد ادلقاربة الّتفكيكية إىل استبعادىا ُب معرض عملها 

ألّف لكل لغة خصوصية تتمّيز من خالذلا، فال تقبل الّنقل إال على حساب ادلعٌت الذي يضيع كلما ابتعد عن 
الّلغة األصل، و ال عالقة لصاحب الّنص ُب ىذه احلالة، ألنو دبجرد كتابتو ينسحب من عملية إغلاد ادلعٌت ويصبح 

، فال يكفي قبوؿ صاحب ادلدّونة هبذه ادلعٌت الذي يعتقد ارتباطو بعملو رلرد احتماؿ من بُت صبلة االحتماالت
                                  .الًّتصبة حىت تدرج كعمل مساوي أو مطابق للّنص األصل

و أنا ال "      وينقل لنا علي حرب ُب معرض مقاربتو ذلذه األعماؿ ادلًتصبة العواطف الّشخصية، حيث يقوؿ 
أنكر عليو من ىذا ادلوقف، فقد يكوف ىذا موقف الكثَتين منا ُب نظرهتم إىل تلك الظاىرة ادلعجزة اليت جسدىا  
الوحي القرآين، و من يعجب بشيء يستحوذ عليو، و يأخذ دبجامع عقلو و وجدانو ، يتوحد بو و يتماىى معو 

 ،  فالّتمركز حوؿ الًّتصبة أّدى إىل نقل الّتجربة الّذاتية من حيث ىي إعجاب وانتماء 2" ويعاملو حبب و قداسة 
واستبعاد ؽلارسو الّنص القرآين بإعجازه، على زلمد أركوف و ىو الذي سبق و أف قدمو ُب الكتاب بوصفو عريب 

 و لكن ا و ال سبركزا إذ يتماىى مع الّشيء وفق ادلقاربة الّتفكيكية ليس إعجاب،مسلم، و ىذا تسطيح للحقيقة
، و الذي يبتعد بدوره عن إلقاء األحكاـ سواء عن طريق لألمر وجهو اآلخر اخلفي الذي ال ػلملو ادلقوؿ

                                                                 .اإلعجاب أو غَت ذلك
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وىنا يكمن الّتعارض بُت مبادئ علي حرب، إذ يعيب على القراء اعتمادىم الًّتصبات كوهنا صورة مبعدة       
عن األصل ُب الّدواؿ، و ؽلارس العمل نفسو ُب مقاربة أعماؿ زلمد أركوف و حجتو ُب ذلك أّف الًّتصبة ترضي 
صاحبها غَت أّف صاحب العمل منفصل سباما عن أعمالو دبجرد فراغو من الكتابة، وُب غَت موضع يتعامل علي 

حرب مع ادلماىاة و الّنفي بوصفهما مركزاً تقـو عليو حقيقة األشياء، و ىذه احلدود تتعارض مع ادلقاربة الّتفكيكية 
و تعمل على ذباوزىا من خالؿ رفض فكرة سبركز الكلمة أو الظاىرة حوؿ رأي زلّدد دوف سواه أكاف باإلغلاب أو 

بالّسلب، ألف ىذه ادلعايَت تنفتح على بعضها البعض، إذ يتعّذر احلكم معها، و لكنو سرعاف ما يرتد على آرائو 
.                                                 فيقارب أعمالو باحلكم عليها و ىنا مكمن الّذاتية 

        ىذا و تقع ادلقاربة ُب فخ اإلسقاط، دبا ىو طريقة تقليدية ال تعمل إال على اختزاؿ اإلبداع عن طريق 
فإف البن عريب رؤى حبلى بالدالالت، ولو " مطابقتو و مقابلتو بغَته دوف مراعاة مكامن الّتميز و اإلبداع، يقوؿ 

أقواؿ متعددة األبعاد منضدة الطبقات، من ظلاذجها بالواحد ذبتمع األشياء و تتفّرؽ، العُت واحدة و الّصور 
سلتلفة، الّنفي ىو عُت اإلثبات، فما ُب الوجود شيء إال و فيو ما يقابلو، اهلل عبارة دلن فهم اإلشارة، من عرؼ 

، و ىذه إشارات و أقواؿ ربتاج إىل نظر و تدبّر، و تقتضي الّتفسَت والّتأويل،  حقائق األمساء عرؼ مفاتيح العلـو
     1"و بتأّوذلا و استكشافها من جديد، نطل على إشكاالت الفكر احلديث بل ادلعاصر، نطل على جدلية ىيغل

إذ يعيب علي حرب على ادلفّكرين و الّدارسُت اإلسقاط بوصفو زلاولة إرجاع أصوؿ العلـو إىل العرب، و ىذا 
إلثبات مركزية العرب ُب الريادة، و حرب ينفي ىذا الّتمركز لكونو ينفي اآلخر و يستبعده و ػلاوؿ اختزاؿ أعمالو 
من خالؿ القوؿ بالّتطابق و زلو حدود االختالؼ، و لكنو يتعارض مع مشروعو الّتجاوزي إذ يقـو بالعمل نفسو 

                                                                                                 .مع آراء ابن عريب

  إذ ؼلتزؿ االذّباىات الغربية ادلعاصرة ُب أقواؿ ابن عريب، و ُب ىذا تسطيح للمعرفة، و رفض للخصوصية اليت     
سبّيز األعماؿ، إذ لكل فكر أعليتو و سبّيزه الذي يقف دائماً على مسافة من األعماؿ األخرى، إضافة إىل أّف القوؿ 
بالّتطابق بُت األعماؿ ىو إشارة للظّاىر فقط من القوؿ دوف االىتماـ بالغياب، و ىذا يناقض الدِّراسات ادلعاصرة 

، ذلك أهنا ترى ُب الداؿ حجابا قد اليت ذبعل من الظّاىر وسيلة للوصوؿ إىل احلقيقة اليت ال تتوافق مع احلضور
                               .يعيق الوصوؿ إىل ىذا ادلعٌت
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ال جداؿ ُب أف التأويل ليس جبديد، فقد " وُب موضع آخر يسقط علي حرب الدِّراسة الّتأويلية، بقولو         
استخدـ، منذ القدـ منهجا ُب قراءة النصوص ادلقدسة و تفسَتىا، ٍب استخدمو العلماء وادلفكروف العرب 

واستثمروه أؽلا استثمار ُب قراءة النص القرآين، غَت أف أوؿ من استخدـ التأويل على صعيد أنطولوجي و اعتربه 
 (الوجود والزماف )ادلنهج الصاحل لشرح معٌت الكائن،  ىو الفيلسوؼ ىايدغر كما أوضح ُب خاسبة مقدمتو لكتاب 

،  فيعمد ادلقوؿ ىنا إىل إعادة أصوؿ الّتأويل إىل العرب ادلسلمُت ُب دراساهتم للقرآف الكرًن، دوف مراعاة 1" 
خلصوصية ىذا العلم عند كل من األمتُت، كما عمل الكالـ من جهة أخرى على إقامة الثّنائية بُت الغرب 

، ُب حُت ال فرؽ ُب األفكار بُت األمم  و على والعرب، و ىي الطريقة اليت تعمل على ظلذجة و تصنيف العلـو
، كما أّف لكل أمة أسبقيتها ُب العلم الذي حد تعبَته األفكار ال جنسية ذلا و لذلك ال غلوز ربطها بأمة بعينها

ىي فيو، إذ يتشابو عن طريق الّتكرار و لكنو ال يتطابق، فتتمّيز األعماؿ عن طريق فرادهتا ال عن طريق انتمائها، 
كما ال غلوز القوؿ بأسبقية كشف العلم ألّمة قبل األخرى، ألّف األعماؿ زبتلف بقدر ما تتشابو، و تتشابو بقدر 

.                                                                        ما زبتلف، فتحافظ كل فكرة على خصوصيتها عن طريق رفض درلها بأخرى  

بالعمل ادلتمّيز و اجلديد األصيل، ُب Kant  Emmanuel كانط  إؽلانويل وُب موضع آخر يصف إصلاز       
ال مراء أف كانط انطلق شلا وصل إليو أسالفو الكبار و أفاد " حُت ىو يرسم خارطة العقل ادلعرفية دبعزؿ عن الواقع 

من إغلابياهتم وسلبياهتم، فنظر ُب إشكاالهتم و تنبو إىل أخطائهم و وعى شكوكهم و استثمر كشوفاهتم 
ومناىجهم بدءا من البداية، أي من أفالطوف و أرسطو وصوال إىل معاصره فولف مرورا بديكارت و ليبتنز، فضال 

و ال جداؿ ُب أف ما أتى بو كنط ىو " ، ويقوؿ 2"عن ىيـو الذي يعًتؼ كنط بأنو أيقضو من سباتو العقائدي 
عمل غَت مسبوؽ ؽلتاز باجلدة و األصالة، و تتجلى األصالة أوؿ ما تتجلى ُب النقلة اليت أحدثها كنط ُب مفهومو 

الكتب  )للنقد نفسو، و ُب شلارستو لو بطريقة جديدة مغايرة، ذلك أنو مع النقد الكنطي، ننتقل من نقد 
.                                          3" إىل نقد العقل نفسو، أي نتخطى نقد ادلعارؼ إىل نقد اآللة اليت هبا نعرؼ  (وادلذاىب 

      فيصف األعماؿ اليت قاـ هبا كانط بادلتميِّزة و غَت ادلسبوقة، رغم أّف العمل الذي قاـ بو ىو انغالؽ حوؿ 
مفهـو العقل، و بالتّايل تقييد للحقائق وفق منطق العقل، ألّف اإلضافات اليت قاـ هبا مل زبرج عن األصل ُب الّنظرة 

، ُب حُت ؼلتلف األمر عندما يتحّدث  ينظر إىل احلقيقة انطالقا من مبادئهاالقدؽلة للعقل، دبا ىو اذّباه منطقي
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فالقوؿ يظهر ذباوز األقانيم الفكرية اليت تؤدي  (... حسن حنفي أو اجلابري  )عن الوحي و العلم عند العرب 
إىل االنغالؽ و االرتداد بغض الّنظر عن االنتماء، و باختالؼ الطريقة اليت تعامل هبا مع كانط يصف أعماؿ 

.                                                                                           العرب بالّتقليد وفشل ذبارهبم الّتجاوزية 

     وىذا ما يلفت االنتباه إىل اجلانب ادلغّيب ُب كالـ علي حرب و الذي يقيمو الوجو اآلخر للكالـ، إذ يظهر 
 من خاللو اضليازه للثّقافة الغربية و ذلك العتباره كل األعماؿ الغربية رغم تشاهبها مع األعماؿ العربية إبداعاً معًتفاً 

بو، ُب حُت يصف األعماؿ العربية بالفشل ُب ربقيق األىداؼ ادلرّجوة، رغم أّف اكتشاؼ العقل و آلياتو ىو عمل 
ذباوزتو الّدراسات ادلابعد حداثية عن طريق كشفها عن مساحة الاّلعقل، و بعبارة أخرى مل ػلسب على العامل 

، فتكوف األحكاـ عند علي الغريب خروجو من دائرة الّتقليد إال بعد خروجو عن ادلنطق العقلي كما تصّوره أرسطو
حرب إىل جانب تأكيدىا على انتمائو إىل جهة معّينة ىو تقصَت ُب حق ادلشاريع و األعماؿ، فالّتشابو الذي يثبتو 

عن طريق القياـ باختزاؿ األعماؿ ينفيو عن طريق احلكم على العلـو الغربية بالّتميز و الّتفرد و إحلاؽ أسباب 
 .                                                                                                      الفشل بادلشاريع العربية

، و إف (العرب و الغرب  )      ىذا، و يشَت عملو من جهة أخرى إىل إقامة الثّنائية اليت تباعد بُت أطراؼ 
حاوؿ ُب كثَت من مواضعو الّتعامل مع الغرب و العرب على قدـ ادلساواة، و لكن الّنفي و االستبعاد دبا علا آليتاف 
تفيداف الّتأكيد و احلضور تساعداف على رسم الفوارؽ و إقامة الّتعارض بُت اذلويتُت، فيحتمل الكالـ عندىا أبعاد 

مل يكن يرمي إليها بدوالو ادلتتالية، وبالبحث ُب طريقة الكتابة عند علي حرب صلد أنّو يتحّدث عن ريادة العرب 
ىل إوتقّدمهم ُب بعض اجملاالت ُب اذلامش، بينما يورد الّتفوؽ و أسبابو عند الغرب ُب ادلنت، و ىذا ما ػليلنا 

رلموعة من ادلعاين اليت تعكس انتماء علي حرب و ربّيزه إىل اذباه دوف آخر،  وباالنتماء يكوف قد شكل ثنائية أو 
 مسألة االنتماء والّتحّيز )طرُب نقيض، و ىذا ما عمل ادلشروع الّتجاوزي عند علي حرب على رفضو منذ البداية 

( .                                                                           إىل أمة على حساب األخرى

و تأويل كالـ ابن عريب أنو ال "      ىذا، و يقع اخلطاب عند علي حرب ُب اإلسقاط مرة أخرى من خالؿ قولو 
، بتأكيدىا على أف  سيادة مطلقة للذات العارفة على ادلوضوعات، أليس ىذا ما تقولو لنا علـو اإلنساف اليـو

تتقدـ على العقل احملض  (لغوية و رمزية و سوسيولوجية و تارؼلية و بيولوجية  )الذات زبضع إلكراىات كثَتة 
ليو ىذا اخلطاب ما ىو إال حجب خلصوصية اخلطاب، إ،  ولعل الّتطابق الذي ػليل 1"وعلى القبليات الذىنية 
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من خالؿ القوؿ بوجود مقوالت على اإلنساف ُب كالـ ابن عريب، أو احتواء ىذه ادلقوالت و اختزاذلا سواء تعّلق 
األمر بالعلـو احلديث أو القدؽلة،  إذ ىو إغفاؿ للجانب ادلتفّرد ُب أي عمل يبقى لو احلق ُب الربوز دوف أف ؼلتزؿ 

، و ضبط حدوده عن طريق إدخاذلا ُب ُب مشروع آخر، ففي ىذا إعالف على موت ادلشروع و استيفائو إلمكاناتو
                                   .مشروع آخر

ىل حواشيو و ىوامشو من خالؿ االختالفات اليت إ       بينما يكوف العمل احلّي ىو الذي ال يلبث حىت ػليلك 
يشّكلها مع غَته، فينتفي الّتطابق مفهوماً مل يعد غلدي األخذ بو، إذا كاف اذلدؼ ىو معامل مشروع ال يقضي 

عليو مرور الّزمن، كما ال تستنفذ مقوالتو ألنّو دائم الّتجّدد و وسيلتو ُب ذلك الّلغة، دبا ىي ضبالة أوجو ال ؽلكن 
حصرىا، فبُت الّداؿ و ادلدلوؿ ىوة ال ؽلكن ردمها و مسافات ال ؽلكن اجتيازىا، فيبقى الّنص حياً ما امتنع إدراؾ 

مدلولو، و ما بقي الّتشابو رديفا لالختالؼ و ادلغايرة، فكل عمل يبدي تفّرده من خالؿ اختالؼ ادلعاين اليت 
يستقر عندىا و إف تقاربت، و ىذه ىي االستمرارية اليت ػلّققها ادلدلوؿ بعدـ استقراره و إحالتو الّدائمة على 

 اليت تفصل بُت ادلشاريع بعضها شيء غائب ال يشبو احلاضر إال من خالؿ االختالؼ عنو، و تلك ىي ادليزة
    .ببعض 

      كما يستمر اخلطاب عند علي حرب ُب إطالؽ األحكاـ القيمية، و ذلك من خالؿ دراستو لصوفية اجلنيد، 
أما الصوفية فكانت أكثر احلركات مأساوية، " و ىو صاحب الّتصوؼ اإلسالمي و فق االذّباه العقلي، يقوؿ 

وبالفعل فنحن ال ؽلكن أف نفهم الوجد العاـر الذي نلحظو عند اجلنيد إال على أنو إحساس ىائل بالتناقض أو 
، فتكوف ادلأساوية ىنا إحالة على احلكم الذي ارتبطت بو الّصوفية عند اجلنيد، وىو 1" معاناة دلأزؽ ال فكاؾ منو 

ما غلعل من عملو تسطيحاً للحقيقة و تبسيطاً ذلا و اختزاؿ للصوفية، دبا ىي طريقة تتِّسع لتالمس أبعاداً متعددًة 
و حصرىا ُب تصوير ادلأساة، و ىي الصِّفة اليت ال تنفك تشَت إىل نقيضها، إذ ال ؽلكن الفصل ُب االذّباه الّصوُب 

.           بُت الفرح واحلزف إلمكانية احتواء ىذا االذّباه على الّنقيضُت و كذلك النفصالو عن عامل احلّس 

     وىكذا تتفّلت الّلغة عند علي حرب من قيد استعماذلا لتتأرجح بُت زلاولة بناء قواـ ادلشروع الّتجاوزي، 
ىل سلتلف إوالعمل على ىدمو ُب آف، و الّسبب ُب ذلك ىو ارتباط لغتها بالهنائية الّداللة اليت تتعاظم و ربيل 

إف اللغة بالذات ذبد نفسها مهددة ُب " أبعادىا، ليعجز القارئ على ضبطها دبفهـو زلّدد، يقوؿ جاؾ دريدا 
حياهتا، ضائعة و مبلبلة لكوهنا مل تعد تعرؼ ذلا حدودا، و زلالة إىل تناىيها اخلاص، و ىذا ُب اللحظة اليت تبدو 
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فيها حدودىا أخذة ُب االزلاء، ُب اللحظة اليت تعود فيها اللغة متطامنة على مصَتىا، مؤطوة، و زلفوظة بادلدلوؿ 
، و ىذا ما غلعل من اللغة احلاملة للمعٌت مقاربة 1" غَت ادلتناىي الذي كاف يبدو و ىو يفيض عنها أو يتجاوزىا 

.  لو و مباعدة ُب حُت 
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 La Vérité et ses Concepts:      الحقيقة و مفاهيمها -   رابعاًال 

ػلاوؿ علي حرب وضع مفاىيم للحقيقة تتناَب و ادلفاىيم الّتقليدية ذلا، أو  (نقد احلقيقة  ) وُب كتاب       
بعبارة أخرى بتجاوزىا لتعلن عن بداية مرحلة جديدة زبتلف من حيث مقارباهتا، و أوىل فجوات ىذا ادلبدأ الذي 

و ىذا ىو شأف احلقيقة ذاهتا، فهي زبفي " ػلاوؿ إرساءه ىو الّتعارض الذي يقع فيو ُب مدخل الكتاب، يقوؿ 
بالضبط ما تشَت إليو و تتكلم عليو، ذلك أف ما تضمره ىذه الكلمة و تسكت عنو، فيما ىي تعلنو و تنطق بو، 

، فادلقوؿ يشَت إىل أّف ما زبفيو كلمة 1"ىو أف احلقيقة متعالية مطلقة هنائية ثابتة أحادية، و ُب ذلك تأليو للحقيقة 
احلقيقة ىو صفة اإلطالؽ و الثّبات الذي تتموضع بداخلو و الوحدة اليت هتدؼ إىل الوصوؿ إليها، ذلك أّف 

ادلدلوؿ ادلباشر لكلمة احلقيقة ال ؽلكنو استيعاهبا و ال اإلحاطة هبا، بل ىناؾ معٌت آخر غائب و غائر غلب العثور 
 .                                                                                                              عليو 

ليست احلقيقة معٌت يتزامن مع نفسو وػلكم "      ولكن الكالـ ال يلبث حىت يناقض دوالو من خالؿ القوؿ بأنّو 
على العبارة اليت تنطق بو و تقوؿ حقيقتو، و إظلا ىي مفاعيل القوؿ و نتاج لنسق العالمات و أبنية الكالـ، إهنا 

ليست ما نراه و ننظر إليو بقدر ما ىي ما بو نرى أو ما منو ننظر، و ليست احلقيقة هنائية بل ىي قراءة و إعادة 
قراءة أي سلسلة من التأويالت ادلتالحقة للعامل و األشياء، و ىي ليست ثابتة بقدر ما ىي بناء متواصل وسَتورة 

ىل انتفاء الّصور اليت سبق إ، فهذا اخلطاب ػليل 3" ليست احلقيقة أحادية " ، ويقوؿ 2" ال تنتهي و ال تكتمل 
وأف أحلقت باحلقيقة ، و ىذا يشَت إىل صبلة الّتعالقات اليت قد تلحق باحلقيقة دبا ىي صيغة رلازية تستوعب 

.                                                                             العديد من ادلعاين ادلختلفة و ادلتعارضة 

  فتتعّدد سبفصالت خطاب احلقيقة على مر العصور و على اختالؼ طرؽ الّتفكَت، فهي ُب الّتصور القدًن      
 ، و ىذا ما  و ىو ما جعل الوصوؿ إلبها التوافق مع ظلوذج بعينوأو الكالسيكي تستوعب عن طريق الّتطابق معها

أوجد األحكاـ ادلعيارية ، حبيث ؽلكن أف نقوؿ إّف احلقيقة صادقة إذا حققت ظلوذجها الذي يصّوره العقل ، وُب 
الّتفكَت ادلثايل تتعلق احلقيقة بتصّور مطلق ال ؽلكن ذبسيده ألنو يبقى دائماً متعلقاً بشيء خارؽ ، ال ؽلكن احلكم 
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بتطابقو إال من خالؿ تعاليو و خرقو حلدود الواقع ، أما الّتيار العقالين ، فاحلقيقة ما يقّدره العقل ادلنطقي وربصره 
.                       نتائج الّتجارب أو األسباب 

أما الّتيارات ادلابعد حداثية فًتى أّف احلقيقة سلسلة الهنائية تتشّكل بُت الّدواؿ فيتعّذر ضبطها أو        
ليها، لكن أبدا ال ؽلكن ضبطها ألهّنا سر ال ينتهي و ىذا ال يعٍت تقديسها، إمطابقتها، ؽلكن أف تدرؾ ما ػليل 

ألّف الّتيارات البعدية تعمل على ىدـ كل مقّدس و ذلك من خالؿ رفض منطق العقل ُب الّتفكَت و ىي الطريقة 
اليت ال هتدأ إال عن طريق القوؿ بنتائج يقينية و هنائية فال شيء يتجّلى إال من خالؿ الّتعدد و االختالؼ وادلغايرة 

.                                                                                            و كذا التأجيل و التأخَت

   وال سبيل إىل القوؿ بأحادية احلقيقة ألهّنا حقائق تتنوّع فتثبت كياهنا من خالؿ سبّيزىا و تفّردىا، دوف الًتّكيز    
على ادلركز بل غلب اعتباره عامل سبويو و حجب، و يتأّكد ذلك كّلما أصر اخلطاب على الّتمركز حولو، ألّف 

ادلهّمش و ادلستبعد و كذا ادلرذوؿ و اجملهوؿ حقائق ال ؽلكن طمسها ألهّنا ربضر بقدر ما تغيب و تتمركز بقدر ما 
هتّمش،  ولعّل االنطالؽ من ىذه الّنظرة يفتح باب اإلمكاف و االحتماؿ بقدر ما يستبعد مفهـو الّضرورة، 

فاحلقيقة تدرؾ من خالؿ اختالفها و انفتاحها على بعضها البعض بطريقة يتعّذر إطالؽ األحكاـ فيها إذ ال 
.                                                                                       وجود ألطراؼ تتناقض أو تتباعد  

     ىذا، و يعيب علي حرب مسألة الّتمركز حوؿ مفاىيم معّينة أو حوؿ معتقد بعينو، و يرى ُب ذلك سبباً 
لالنغالؽ و الّتقوقع، كما يصف أصحاهبا بالّنظرة األحادية، و قياـ مفهـو احلقيقة عندىم على الّتطابق، و ىذا ما 

غلعلو يتجاوز الّنظرة الغيبية و الالىوتية من جهة كما يتجاوز الّتصور العقالين للحقيقة، ولكنو يناقض كالمو من 
و لو قرأنا أرسطو مثال، لوجدنا أف " خالؿ الّنظر إىل ىذه االنتماءات بوصفها دليل تعّدد و اختالؼ، يقوؿ 

الشروح على فلسفتو زبتلف باختالؼ الشراح، و أف النظرة إليها و التعامل معها قد اختلفا أيضا باختالؼ 
العصور ة الثقافات، و بالفعل، فلقد اختلف شراح أرسطو اذليلينيوف على شرح فلسفتو، حبسب انتماء كل شارح 

و معتقده، أو حبسب طريقتو و رؤيتو، و ال مراء ُب أف فلسفة ادلعلم األوؿ قد قرئت ُب العصر اذليليٍت على غَت ما 
ستقرأ عليو ُب العصور الالحقة اليت شهدت تطورا ُب الفكر الفلسفي، و نعٍت هبا العصر اإلسالمي، والعصر 
الوسيط، و العصر احلديث، ففي كل عصر من ىذه العصور قرئت نصوص أرسطو قراءة زبتلف باختالؼ 
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حبسب االنتماءات العقائدية واالسًتاتيجيات  (أو استبعدت  )الفضاءات الثقافية و األنظمة ادلعرفية، و وظفت 
  .                                                                                                                                  1" الفكرية 

و ىذا  ىو ىنا يرى ضرورة االنتماء و جعلو سببا ُب االختالؼ ،ففي حُت يقـو فكره على استبعاد االنتماء      
، و ىذا ما يؤدِّي إىل إثراء الّنصوص ما غلعل كالمو يرتد عن أىدافو ما إف يقارب االستواء حىت يعود القهقرى

وإغنائها، فيساىم ىذا القوؿ على ىدـ ادلشروع الّتجاوزي و البعدي الذي لطادلا أعاب فكرة الّتمسك بادلعتقد 
والفكر بصفة عامة، و تصبح أسباب الّتحجر و االنغالؽ سبباً ُب تشكيل االختالؼ و استعادة الّتفكَت الّتقليدي 

.                                                            و الكالسيكي 

 اخلطابات بعضها على بعض لتأكيد مفهـو االستمرارية، ربط  ففي الوقت الذي ػلاوؿ فيو علي حرب     
سًتاتيجيتو ُب الّتفكَت إذ ينسب االنغالؽ لكل فكر قدًن تقليدي، فالقوؿ بأّف الفكر األرسطي قد إيعارض 

استطاع الّتخلص من أحادية الّداللة من خالؿ تنوع قراءاتو اليت مشلت كل القناعات و االعتقادات ىي إعادة 
بعث ادلنطق األرسطي من خالؿ انفتاحو على سلتلف الّدالالت، و كذا كل القراءات اليت تناولتها على تنوّع 

                                            .انتماءاهتا يعيد االعتبار للفكر ادلغلق و ادلتمركز حوؿ مبادئو من جديد

و ذلك عن طريق       فالّتفكَت ادلابعد حداثية أقيم بعد أف ذباوز الفكر ادلغلق و ادلنطق األرسطي بصفة أخص 
، و ىذا ما يعكس زيف اكتشاؼ نقاط الضعف فيو و الكشف عن مدى عجزه ُب اإلحاطة حبدود احلقيقة

االّدعاء عن طريق القوؿ باالنتماء إىل ىذا االذّباه، ذلك أّف الّتفكَت الغييب وادلنطقي يسكن اإلنساف و ال رلاؿ 
لتجاوزه أو االنقطاع عنو، وىذا ما ػلملو اخلطاب عن طريق استعادة الّنصوص اليت شّكلت صورة لالنغالؽ، و ال 

غلدي األخذ هبا، إذا أراد اإلنساف إدراؾ أطراؼ احلقيقة دبا ىي ذباوز للمنطق و لكل تفكَت يؤمن بأحاديتها، 
.                     وربديد الطّريق ادلؤدي إليها 

       وكذلك يسعى ادلقوؿ عند علي حرب إىل نفي الثّنائية، و ذلك من خالؿ استبعاد القراءة الظّاىرية من جهة 
و كذا القراءة اليت تنشد الوصوؿ إىل إقامة اجلوىر عن طريق اإلؽلاف بوجود عمق ينتهي إليو ادلعٌت و يطمئن إليو، 

وُب استبعاده ذلذه القراءات إشارة إىل سباىيو مع تيار معُت و انتماء ما، و ىي الطريقة اليت نسبها إىل العصر 
احلديث، فهو إذ ينفي الثّنائية من جهة و ذلك عندما يثبت الّتشابو بُت القراءة الظّاىرية ألهّنا تعتقد بوجود ادلعٌت 

رفقة الّدواؿ أو البنية اخلطية و ادلتوالية الكتابية، و كذا وجود ادلعٌت مع القراءة العميقة برفقة أبعاد الّدواؿ، و ىو ما 
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اصطلح على تسميتو باجلوىر أو العمق الذي تنتهي عنده أبعاد ادلدلوؿ عند احلدود القصوى للّنص، و رغم بعده 
.                                                                                                إال أنّو موجود 

كما ذكر –       ُب مقابل ىذا الّتفاوت الذي ػلدثو بُت أطراؼ الثّنائية ينتمي علي حرب إىل الّتفكَت البعدي 
و ىذا بدوره تأسيس لثنائية أخرى تكوف حدودىا القراءة القدؽلة و ىي اليت تؤمن بوجود معٌت و طرفها – ذلك 

اآلخر ىو االذّباه الذي يرى عدـ وجود معٌت و قيامو على االختالؼ الذي ػليل على األبعاد الاّلمتناىية اليت تأىب 
 ، و ُب  و ىذا ما يؤجل العثور على الداللة اليت تظل غائبة مهما حاوؿ القارئ مقاربتهاالوقوؼ عند حّد بعينو

اعتقاده أّف ىذا احلد ىو إعالف عن طرؼ من أطراؼ احلقيقة، فيقع علي حرب ُب ادلنطق الّصوري بطريقة أو 
.                                                     بأخرى 

       فهو ينفي الثّنائية بالطريقة األفقية ليقيمها بالطريقة العمودية، ذلك أّف الّتزامن الذي كاف بُت القراءة 
الظّاىرية و العميقة و الذي أظهر الّتعارض، كشف غيابو على االلتقاء الذي يتشّكل دبجرد إؽلاف كليهما بوجود 

حقيقة ما،وإف كاف الفكر عند علي حرب يقـو على البحث ُب الفجوات و الثّغرات، فهو ينتمي بذلك إىل عصر 
 ليس النص مساحة مسطحة" معُّت يناقض بطبيعة احلاؿ الطريقة الّتقليدية، و كذا اليت تؤمن بوجود معٌت، يقوؿ 

تشف عن معناىا، أو عمقا ؼلتبئ فيو ادلعٌت، و إظلا ىو حيز تتعدد سطوحو و عمق ال قرار لو، وليس النص نسقا 
ينغلق على ذاتو، بل إنو، و إف كاف لو نظامو و سياقو، و إف كانت لو قواعد انبنائو  و اشتغالو، فهو يبقى رلاال 

مفتوحا، و يشكل مساحة ؽلكن التسلل من فجواهتا، للكشف عن شرؾ الكالـ و خديعة القوؿ وتسًت اخلطاب، 
و ليس النص رلرد فعل ألسٍت يطلق امسا على مسمى، و ال ىو رلرد فعل ضلوي ػلدد معٌت من ادلعاين، و ال ىو 

رلرد فعل منطقي يقتنص بو حد، أو يستفاد حكم، و إظلا ىناؾ دوما ُب النص اشًتاؾ ُب اللفظ، و فائض ُب 
.                                                  1" ادلعٌت و اختالط بُت الصورة و التصور 

      فاخلطاب ينفي الّتعارض بُت القراءة احلرفية و اجلوىرية، من خالؿ الّتأكيد على أّف كل واحد منهم يؤمن 
، ُب حُت يسعى دوف أف ينتبو إىل إقامة ثنائية جديدة تقـو بُت ادلعٌت مقابل الاّلمعٌت، و ىنا يظهر عٌتبوجود امل

 زلّدد دوف أف داللةدور الّلغة ُب مباعدهتا للمدلوؿ، إذ تنفتح على ادلعاين ادلتعارضة و ادلتقاربة، فيتعّذر ضبطها ب
 أخرى، فتحدث ادلفارقة أثناء زلاولة القضاء على مفارقة ما، و ىذا ما يعكسو الكالـ إذ دالالتتنفتح على 

يتفّلت من صاحبو، فيّجره إىل مواطن كاف ينبغي االبتعاد عنها، و كذا ادلفارقة اليت يوقع فيها ادلشروع الّتجاوزي دبا 
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، عن طريق ىو زلاولة االنفصاؿ و ُب نفس الوقت إصرار على ضرورة االّتصاؿ الذي يضمن استمرار ادلشاريع
                                                                                                  .االختالؼ و الّتميز

ىذا، و يعود ادلقوؿ عند علي حرب ليستّقر على وجود حقيقة واحدة، و ىذا ما عمل على نفيو و نبذه منذ      
ىكذا ينبغي للكل أف يكتبوا بياف االختالؼ معًتفُت ببعضهم البعض مقرين بأف الواحد ىو شطر " البداية، يقوؿ 

، ويعود للتمركز ثانية حوؿ وجود حقيقة بعينها، 1" اآلخر و بأف العقائد و ادلذاىب ىي وجوه حلقيقة واحدة 
 .وىذا ما يناقض مفاىيمو للحقيقة دبا ىي اختالؼ و مغايرة و كذا تعّدد و اّتساع

 وُب موضع آخر ػلاوؿ علي حرب أف يبُّت أفضلية الفكر الذي ال يسعى إىل دعم مقّدس ما، فيساىم ُب        
تقييده و تعطيلو على استغالؿ فكره، و لقد رأى ُب اإلنساف الذي ينتمي إىل اعتقاد ما ىو ُب أسر سلطة، و قد 

وىناؾ معيار ؽلكن استخدامو للفصل بُت العلماين و غَت العلماين، ىو أصل " عرّب عن ىذا ادلفهـو بقولو 
ادلشروعية اليت يرتكز عليها رلتمع ما ُب تصوره ذلويتو، و ُب إرساء نظامو و إدارة وحدتو، و تسيَت شؤونو، ففي 

اجملتمع الديٍت أو الالعلماين، تستمد ادلشروعية، بل ادلعٌت و النظاـ و الوحدة، من خارج اجملتمع، من مصدر 
مفارؽ، علوي، غائب، قدسي، فاإلنساف ال مشروعية لو ىنا و ال شرعية، إذ ىو غَت مؤىل ألف يستقل بذاتو، 

فهو رلرد نائب و وكيل، بل عبد يأسبر بأوامر قوة أو مشيئة عليا تتجاوزه، و ال تقع ُب متناوؿ ذبربتو، فسلطتو ىي، 
إذف رلازية، رمزية، و ال حقيقة ذلا بذاهتا، ىذا ُب حُت إف ادلشروعية ُب اجملتمع العلماين، ىي على الضد من 

ذلك، تنبع من داخلو ال من خارجو، فاإلنساف ُب ادلنظور العلماين ىو كائن خارج عن قصوره، مستقل بعقلو، 
مالك زمامو، ينتج معرفتو عن ذاتو، و عن عادلو ببحثو و نظره، و يشرع الجتماعو مع غَته حبسب ذباربو وخرباتو، 

.                                                                                                          2" فال مصدر لشرعيتو غَته 

   ففي سبيل نفي الّتسلط خبصوص اإلنساف العلماين ػلاوؿ رسم احلدود اليت تفصل ىذا و ذاؾ، فيوّسع اذلوة     
بُت الطرفُت حىت يقع ُب الّتعارض حوذلما، و ىذا ما يدعم فكرة إقامة ثنائية تفصل بُت اإلنساف العلماين من 

جهة واإلنساف ادلتديّن ُب الطرؼ اآلخر، رغم أّف اخلطاب عند علي حرب يصف العلمانية أهّنا ديانة و سبركز حوؿ 
مفاىيم بعينها، و كل ىذا يساىم ُب ارتداد مشروع علي حرب و وقوعو ُب ظلذجة ادلنطق الّصوري، وإعادة طرح 

اإلشكاليات القدؽلة دبا ىي مفارقات و تعارضات يشَت اعتمادىا إىل مفاىيم الّتمركز، و بالّتايل القوؿ بالّنظرة 
.                                                   األحادية و احلقيقة ادلفردة وىذا يتناَب و ادلفاىيم البعدية 
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        ىذا، و إف كاف الكالـ يبُّت سبّيز اإلنساف العادلي من خالؿ انفصالو عن الّسلطة الّدينية، عكس اإلنساف 
الديٍت الذي يرتبط ُب كل حاالتو بالّسلطة الّدينية، لكن الكالـ عنده ال يلبث حىت يتناقض مع األسس اليت 

سطّرىا، و يهدـ ما أقامو من خالؿ القوؿ بانفصاؿ رجاؿ الّدين عن الّسلطة الّدينية و انتمائو كغَته إىل الّدنيا 
، فالتحامل الذي يبديو خطابو حوؿ رجاؿ غلعلو يضعهم كل مرة ُب موطنا ال زبضع لسلطة غيبية و ال ماورائية

االذباه الذي ػلقق لو صحة األفكار اليت ينادي هبا، فينزع عنهم صفة التقديس إذ ينفي انتماءىم إىل ىذا الدين 
الذي يتظاىروف باإلؽلاف بو و من جهة أخرى ىو ينزع عنهم صفة التمركز و ُب ذلك نقض لألفكار اليت سبق 

                                                                        . وطرحها

ىكذا، فالدولة اإلسالمية ترتبط، كغَتىا من الدوؿ، بالشاىد ال "        وىنا تكمن ادلفارقة ُب كالمو يقوؿ 
بالغائب، ببنائها، أو الذين يستولوف عليها، ال بالشريعة اليت تستند إليها، و معٌت ذلك أف السلطة مل تكن إذلية، 

بل كانت بشرية ُب طريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نشوئها، و ُب آليات شلارستها و تقنيات سيطرهتا، إنو دليل، ُب أي حاؿ، على 
فيمثِّل ىذا الّتعارض ثغرة من ثغرات ،1" التمييز بُت الدولة و الشريعة، بُت الصعيد السياسي و الصعيد الديٍت 

اخلطاب عند علي حرب، و استحالة استقراره على اذّباه بعينو دوف أف تعمل الّلغة على فضح األوىاـ اليت يقع 
فيها، و ذبّدد عالقتو بادلفاىيم القدؽلة، و ُب نفس الوقت تنفتح على ادلفاىيم اجلديدة، ذلك أّف الّلغة ُب األصل 

 .سلسلة من ادلدلوالت الاّلهنائية و اليت ال تقّيد إال لكي تبدي سبّردىا

 ىذا، و ال ينفك اخلطاب يقيم الثّنائية من حيث ال يدري، فهو يرى ُب االجتهاد و سيلة ؼلرج هبا ادلسلم        
ففي رلاؿ التشريع كاف االجتهاد " من الّتمركز حوؿ الّنص أو حوؿ دواؿ القرآف، فيشرح ىذا من خالؿ قولو 

جوابا على احلاجة ادلاسة إىل احلكم على الوقائع اليت ال نص حرُب عليها، ذلك أنو، دلا كانت النصوص متناىية، 
ُب حُت أف الوقائع ال تتناىى، وجب االجتهاد، أي إعماؿ الفكر و استعماؿ الرأي و القياس، لضبط الوقائع 

                    ، 2" والتشريع ذلا من جهة، أو النظر ُب كيفية استنباط من األصل و إحلاؽ الفرع بو و قياسو 

       ففي حُت يعمل ادلقوؿ ىنا على ربط االجتهاد بالفكر ادلنفتح كونو وسيلة الحتواء الواقع بوصفو األحداث 
اليت ال تنتهي، ُب مقابل الّنص الذي ػلتوي على أحكاـ منتهية، يقيم ثنائية ذبمع بُت الّتناىي و الالّتناىي حبيث 

، الذي يزعم احتواءه على االحتماالت و اإلمكانات يكوف الّتناىي صفة للّنص، و يكوف الالّتناىي صفة للواقع
                                                       .الغَت منتهية
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       وينكر علي حرب على الّنصوص خصوصيتها من خالؿ زلو ادلسافة الفاصلة بُت ىذه الّنصوص، يقوؿ 
كل معروؼ يدخل ُب  )ىو اآلٌب  (مشكاة األنوار  )صدرت كتابا من كتيب بقوؿ للغزايل، استقيتو من كتابو "

و ىذا القوؿ يلخص أبلغ تلخيص مقولة ميشاؿ فوكو حوؿ العالقة بُت  (سلطة العارؼ و استيالئو دخوال ما 
السلطة و ادلعرفة، و إذا كاف الغزايل ينقبض و ينغلق ُب كتبو الكالمية و اجلدالية، فإنو ينبسط و ينفتح على رحاب 

.                                                           1" احلقيقة و ادلعٌت ُب كتبو الصوفية و العرفانية 

      فيكوف اإلسقاط ىو الّنتيجة اليت يصل إليها علي حرب، دبجرد الّتفكَت ُب إمكانية إغلاد نصوص مقابلة 
ومتساوية بُت الثّقافة العربية و الغربية، و إف كاف اذلدؼ ىو اإلعالء من قيمة الًّتاث العريب، فعملو ال يعدو أف 

، و ىذا تبسيط من شأف األعماؿ و التقليل من قيمتها كوهنا عمال إبداعيايكوف اختزاؿ العلـو بعضها ببعض 
وىذا ما يفقد األعماؿ سبّيزىا و كذا تفّردىا، وىنا يقع الّتعارض ُب ادلبادئ اليت ينادي هبا ادلشروع، ذلك أّف 

اإلسقاط ىو من بُت الطرؽ اليت حذر منها ألهّنا ال تعمل إال على تسطيح ادلعرفة و تبسيط احلقيقة، و زلاولة 
الّتماىي مع األصل و الّتمركز حوؿ الّذات عن طريق إرجاع كل الكشوفات إليو، و ليست ىذه الطريقة سوى 

.               وسيلة الختزاؿ األفكار و احلكم عليها بالعقم وعدـ االستمرارية 

  فالقوؿ بأّف كالـ الغزايل يلخص آراء فوكو ُب ادلعرفة و احلقيقة و احلكم عليو انطالقاً من ذلك بأنّو منفتح،      
فيو نظر، ذلك ألّف لكل قوؿ خصوصيتو اليت قد تشًتؾ ُب بعض نقاطها لكنها ال تكوف تلخيصا أبًدا، ألّف كل 

مقولة ىي عامل ال يتناىى من ادلعاين اليت تبقى مؤجلة حبكم ارتباطها بداؿ يأىب اذلدوء واالنصياع ألمر مدلوؿ ما، 
فيبقى القوؿ ىو انفتاح على الغياب أكثر منو نقال دلعاين سطحية ال تقوى إال على تضييع القارئ عن طريق 
انفتاح مدلوذلا، وىنا تكمن ادلفارقة ُب كالـ علي حرب، إذ يتبٌت الّتفكَت البعدي، وػلمل على عاتقو مهّمة 
البحث ُب غياب الّنصوص، و لكّنو يتناسى ىذا الغرض ليصبح عملو رلرد مقاربات إسقاطية تقضي على 

.                                          ادلقوالت من خالؿ احلكم على إغلاد معانيها الّنهائية و إمكانية احتوائها 

ادلمنوع ) ىذا، و يستمر البحث ُب ثغرات ادلشروع من خالؿ تفكيك خطاب علي حرب انطالقا من كتابو       
شبة أمر آخر أريد تسويغو، ىو كوين أربدث، ُب أحياف كثَتة، دبنطق ادلفرد ال " ، يقوؿ ُب مقدمة كتابو (وادلمتنع 

دبنطق اجلمع، بلغة األنا ال بلغة النحن، و جوايب على ذلك أنٍت ال أريد أف أختبئ وراء تواضع كاذب، أو أزبفى 

                                                             
  .                                                                                                      87نقد احلقيقة  ، ص : علي حرب - 1



إشكالية اللغة وحدود المعنى............................................................الفصل الثاني   

 

 178 

، إّف القوؿ باألنا كما يورده اخلطاب يشَت إىل االبتعاد عن زيف لفظة الّنحن، دبا ىي 1" خلف موضوعية خادعة 
 الوجو اآلخر للقوؿ باألنا ىو سبركز حوؿ الّذات، ناىيك عن االنتماء الذي إذ، ال أساس لو من الصحةتواضع 

تؤّكده ىذه الّلفظة خبصوص العمل اإلبداعي، حيث يستحضر صاحب اخلطاب و ؽلتنع تغييبو أو انفصالو، فيمتنع 
األخذ بأوىل صور الّتفكَت البعدي أو ادلشروع الّتجاوزي، دبا ىو موت رمزي للمؤلف و استبعاد يطاؿ أفكاره 

، كما تكوف األنا ىنا سببا ُب زلو ادلسافة بُت الّذات و ادلوضوع، والدالالت اليت كاف يسعى إليها ُب تلك اللحظة
. و ىو ما يعمل على تطابقهما  و امتزاجهما 

     كما ال ينفك اخلطاب عن إقامة الثّنائية اليت تقيم الّتعارض بُت أطراؼ معّينة، و ىذا ما ينبغي للّتفكَت 
وحده صاحب العقل " البعدي أف يتجاوزه، إذ ادلفاىيم تنفتح على بعضها البعض، فتختلف و لكّنها ال تتعارض، 

ادلغلق يتعامى عما ػلدث لكي تصدؽ تعاليمو أو تصح مقوالتو، و أما صاحب العقل ادلنفتح و الفكر احليوي، 
                                                                                                           .2" فإنو يقرأ ما ػلدث لكي ػليلو إىل عامل مفهومي و يسهم ُب إعادة تشكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلو، بقدر ما يقرأ فيو ما مل يقرأ 

      إّف زلاولة الّتأكيد على ادلباعدة اليت تقيمها ادلقابلة بُت العقل ادلنغلق بوصفو صورة للعقل ادلنطقي الذي يؤمن 
و بُت العقل ادلنفتح الذي يرى ُب احلقيقة تنوعاً و تعدداً مردىا احلكم باخلطأ و الصواب بوجود حقيقة زلّددة 

واختالفاً، و تفلت تفرضو على العقل الذي يؤمن بإمكانية إدراكها أّدى إىل الفصل بُت نوعُت من العقل ال يشبو 
فيقيم القوؿ بُت األطراؼ تعارضا يستحيل بعده اعًتاؼ بعضها ببعض، أحدعلا اآلخر بأي حاؿ من األحواؿ، 

وىذا يتناَب و ادلبادئ البعدية، اليت ترفض الّتمركز كما ذبانب الّتعصب و الّتحّيز إىل فكر دوف آخر، ألّف األصل 
.                                                             ُب الّتيارات الّتجاوزية ىو الوقوؼ ُب منطقة البُت حيث يتعّذر إقامة احلدود 

      وىذا ىو ادلقصود دبصطلح الالّنتماء، أي منطقة زبتلف عن أطراؼ الّتناقض و الّتعارض، فالقوؿ بالعقل 
، (موضوع )ىل مفاىيم االنتساب ، تقيمو الّذات مع جهة ما إادلنفتح ىو نفي للعقل ادلغلق، و ىذا ػليل بدوره 

ولتتجنب الوقوع ُب الّتطابق و إصدار األحكاـ يكوف الّتماسف وسيلة هبا يظل الوقوؼ من احلقيقة على مسافة، 
ال حقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقة توجد خارج النص أو دبعزؿ عن نظاـ اخلطاب " و ىذا يتعارض مع ىذا اخلطاب، يقوؿ علي حرب 

 ، فاحلقيقة ىنا تطابق مع الّنص، و ىذا يتعارض و مفهـو احلقيقة إذ ىي ىذا البحث ُب فجوات أو شقوؽ 3"

                                                             
– الدار البيضاء ادلغرب –   ، ادلركز الثقاُب العريب 3النص و احلقيقة  (نقد  الذات ادلفكرة  )ادلمنوع و ادلمتنع : علي حرب - 1
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اخلطاب دبا ىي بياضات ربمل احلقيقة حبيث تسكت عنها و ال تظهرىا، ألّف الظّاىر سبويو و تزييف للحقائق 
ومباعد ذلا، ولعّل ارتباط احلقيقة هبذه ادلفاىيم امتد مع الّتيارات البعدية، كما شغل الّتفكَت القبلي مع احلضارة 
اليونانية، و قبل ظهور ادلنطق الّصوري األرسطي الذي ربط احلقيقة بالّتطابق، و قاـ بتعيينها من خالؿ احلكم 
عليها واإلشارة إىل أوجو اخلطأ و الّصواب فيها، كما أثبت سبركزىا و انفرادىا و ارتباطها باألحادية أّما ادلفاىيم 

، و يكوف  إال عن طريق الكشفاألخرى للحقيقة فهي ىذا االختالؼ الذي ؽلّيزىا، فيمنع من ذبّليها و ارتباطها
البحث عنها سلسلة الهنائية، تصبح فيها احلقيقة رلموعة من احلقائق اليت هتدؼ إىل كشف زيف الظّاىر من 

ادلقوؿ، والقضاء بصعوبة الوصوؿ إىل احلقيقة، ألهّنا خلف الظّاىر و ىتك لألستار و اعًتاؼ بالوىم شكاًل يغلف 
ادلعٌت و احلقيقة، فال رلاؿ للّنفي إال مع ضرورة اإلثبات و الّتماىي،  فيقضي بتباعد ادلفاىيم ال دبقاربتها ألهّنا تقـو 

.                                                                                     على مبدأ الّتعارض 

    وُب موضع آخر ؽلارس علي حرب االستبعاد و الّنفي من خالؿ الوصف الذي يلحقو بادلفكرين العرب 
إف ادلفكرين العرب ادلعاصرين مل يفلحوا حىت اآلف ُب شلارسة دور تنويري قياسا على الدور الذي " ادلعاصرين يقوؿ 

مارسو العلماء و الفالسفة ُب العصر الكالسيكي العريب، فاألكثرية ىم فقهاء أصوليوف ُب عصر مل يعد يصلح فيو 
الفقو، أقوؿ فقهاء أصوليوف ألهنم مل ؽلارسوا بعد النقد ادلطلوب، و ال أفهم بالنقد معناه السليب، ادلنطقي أو 

اإليديولوجي، أي الكشف عن األخطاء و العيوب و الثغرات و التناقضات، بل أفهم بو معناه األنطولوجي، أي 
.                     1" دبا ىو اكتشاؼ دلمكنات عقلية جديدة سلتلفة فجعل ما كاف شلتنعا أو زلاال شلكنا جائزا 

   فللّنفي و االستبعاد الذي ؽلارسو علي حرب ذباه ادلفكرين العرب و عدـ سبّكنهم من تطوير فكرىم، وجهو    
اآلخر الذي يكوف ذلك الّتماىي مع الثّقافة األخرى و ادلختلفة حّد الّتعارض و اليت تتمّثل ُب العامل الغريب، 

و الّنفي دبا ىو صورة للخطأ وجهو اآلخر  صاحب الّدور الرّيادي ُب شلارسة وجوده كما يصفو ُب مواقع عديدة،
إذ ال يربح التفكَت ػليل عليو الّصواب فينشأ الّتعارض و الّنقيض، و ىذا ما يقع فيو اخلطاب عند علي حرب 

، و ىو مطب االنتماء و ادليل إىل ثقافة يرى فيها اخلَت كّلو ُب مقابل عنده العقل كما يتجلى من خالؿ ادلنطق
.                    ثقافة يراىا رمزاً للّتخلف و االنغالؽ و الّتعصب 

     فمحاولة ذباوز األعماؿ العربية من خالؿ القوؿ بالّتخلف الذي ؽلثّلو الّتفكَت انطالقاً من ادلبادئ ادلنطقية 
وادلعيارية اليت يؤمن هبا، ىو استبعاد لطريقة تفكَت معّينة يكوف مصدرىا العامل العريب، و يكوف الوجو اآلخر ذلذا 
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الّنفي ىو إثبات طريقة الّتفكَت األخرى ادلغايرة، اليت تنفتح لتالمس األبعاد ادلمكنة و احملتملة، و ىذا ىو الوجو 
اآلخر ادلغّيب ُب الكالـ، إذ ػلضر بقدر ما يغيب،كما يبتعد ادلقوؿ عند علي حرب من الّتفكَت البعدي من 

أف أكوف طوباويا معناه أنٍت مثايل غَت واقعي، إذف فاشل زلبط إذف " خػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ إطالقو األحكاـ القيمية، يقوؿ 
.                                                                              1"استبدادي إرىايب أو صوُب منعزؿ 

     إّف أوىل ادلفارقات اليت يقع فيها ادلقوؿ، ىي االعتقاد بإمكانية الّتطابق مع العامل ادلثايل ُب مقابل العامل 
الواقعي، إذ الّصورة ادلثالية ربمل بداخلها استحالة الوصوؿ إليها إال من خالؿ مقاربتها، و ىذا ما ؽلنع وجود 
ظلوذج مثايل من جهة، و من جهة أخرى يقيم ثنائية تكوف أحد أطرافها ادلثالية و الطرؼ اآلخر ىو الواقعية، 

فتكوف األحكاـ اليت وصف هبا الّنموذج ادلثايل ربمل أنقاضها إذا تعّلق األمر بنقيض ادلثالية،  رغم أّف البحث عن 
احلقيقة من ادلنظور ادلعاصر ىو كشف ُب ادلناطق البينية و اخلفية حيث يتعّذر الّتطابق والّتمركز و كذا إلقاء 

األحكاـ، فتكوف احلقيقة رلموعة احتماالت و إمكانات، و كذلك تكمن ادلفارقة عند علي حرب ُب زلاولتو 
إف منتهى " الفصل ُب أمر الثّنائية من خالؿ القضاء بالّلقاء الذي ربّققو الّتعارضات و االختالفات، يقوؿ 

.                                                                                 2" الوضوح ىو منتهى الغموض 

       فتجاوز الثّنائية كمنطق تقليدي أوقعو دوف أف يدري ُب الّتطابق مفهوماً كالسيكياً، و لعّل الّلغة دبا ىي ىنا 
متفّلتة يصعب اإلحاطة حبدودىا استطاعت أف توقع اخلطاب ُب مفارقات القوؿ بتجاوز ادلناىج الكالسيكية 

والوقوع فيها، و ىذا بدوره يساعد على ىدـ ادلشروع الّتجاوزي عند علي حرب، فيكوف الغموض و الوضوح دبا 
علا حّداف متعارضاف غلمع القوؿ بينهما ىنا من خالؿ الّتساوي الذي يطاؿ ىذه األطراؼ، و لكن شّدة الّتباعد 

دث يح،  إىل حد ال يصبح ىناؾ فرؽ بينهماالذي اقتضى اجلمع بينهما من خالؿ توظيف أقصى أدوات الّتقارب
                           .                                                                      الّتطابق كنتيجة ضرورية ذلذا العمل 

الفرؽ بُت احلداثة الناجحة و احلداثة الفاشلة، فاحلداثي الفاشل ال ػلسن ربديث "      وكذلك صلد ثنائية ُب قولو 
عالقتو بأصولو و تراثو، ُب حُت أف احلداثي اخلالؽ يشتغل على شروطو و معطياتو أو ػلسن ربديث عالقتو 

، أو ادلنهج و األداة، أو احلق وادلوضوع، من  دباضيو  و تراثو، سواء من حيث اللغة و ادلصطلح، أو الرؤية و ادلفهـو

                                                             
 .                                                            104 ، صنقد احلقيقة: علي حرب   -1
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، فتكوف 1"ىنا ليس ادلهم ادلعطى الذي نشتغل عليو، قد يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ىذا ادلعطى قدؽلا أو حديثا، عربيا أو غربيا 
 .األوجو ادلختلفة للحقيقة سبب الوقوع ُب التناقض و التعارض

فالقوؿ ىنا بقيميت الفشل و الّنجاح ثنائية تبتعد باحلداثة إىل أقصى أطرافها، من الّنجاح إىل الفشل و من        
ىل خرؽ الّتشابو الذي أقامو بُت القدًن و احلديث من جهة و بُت الغرب إاخلطأ إىل الّصواب، فتشَت ىذه الثّنائية 

و العرب من جهة أخرى، إذ تكوف احلداثة الّناجعة تعبَتاً عن الطرؼ و العصر الذي ػلتويها، ُب حُت تكوف 
 الطرؼ و العصر الذي ػلتضنها، فيتحّقق الّتفكَت وفق ادلنهج الّتقليدي ُب عمل علي إىلاحلداثة الفاشلة إشارة 

حرب من حيث ال يدري، إذ يكوف البحث ُب ثغرات ادلشروع و فجواتو ىو إشارة لتلك ادلناطق ادلّغيبة ُب 
 .                                                                                                         الكالـ

       فيكوف مركز الكالـ ىو ىذه الّشعارات اليت ترفع ُب سبيل  ربقيق فكر بعدي يتجاوز بذلك كل فكر مغلق 
ومتعصب، و كذا الّتفكَت وفق العقل ادلنطقي الذي يزعم إمكانية العثور على حقيقة بعينها، يقيمها الّتطابق مع 

 ، ، و ىذا ما غلعل -علما أّف ادلفهـو وفق ىذا ادلنهج ؽللك حدود ربّد أطرافو فتحدث القطيعة مع غَته -ادلفهـو
  من الّتطابق و األحكاـ ضرورة ال بد منها، أّما الّتجسيد الذي ػلدثو اخلطاب بوصفو متتالية من الّدواؿ، فتحيل 

 أعاهبا   ىل تعثّر ادلشروع و عودتو دائًما لَتتد عن مراميو، من خالؿ االعًتاؼ بكل ادلثالب اليت سبق و أفإ
ادلشروع عند علي حرب، و اعتربىا وعلا من أوىاـ العقل الذي يوقع اإلنساف ُب فخ الّتمركز و الّتحيز و كذا 

.                                                                                           االنتماء 

 فمحاولة االبتعاد عن الّصورة الوحيدة اليت تتمظهر من خالذلا احلداثة عن طريق اإلقرار بتنّوعها و تعّددىا،      
سرعاف ما يوقع اخلطاب ُب تعارض أطرافها، ألّف األوصاؼ اليت نسبت إىل تعّددىا ىي قيم معيارية تًتاوح بُت 
الفشل و الّنجاح، فتزيد اذلوة بُت أطراؼ احلداثة نفسها، فيتوّلد الّتعارض داخل االختالؼ، و ىذا ما أّدى إليو 

احلكم على مفاىيم، فتصبح احلداثة بوصفها تعبَتًا على مرحلة ذباوزت العقل القيمي فًتة ارتدادية تعود فيها 
ادلقوالت إىل عهدىا بادلفاىيم ادلغلقة، فيكوف الكالـ إشارة على احلقيقة مقابلة لألحادية حيث تكوف حدودىا 
ادلختلفة معادلة دلفهـو الّتناقض والّتعارض، و ىذا ما يتناَب و ادلقصود باحلداثة صورة لتفكَت دبنأى عن ادلعيارية 

   .بوصفها فصال بُت اخلطأ و الصواب
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 .La Lecture et la Vérité:        القراءة و الحقيقة- خامماًال 

بعث فيو احلياة، و االستمرار ُب القراءة ىو ما يضمن لو تىي من 1*إّف الّنص  قبل القراءة مّيت و القراءة       
الوجود، و ذلذا ليس للّزمن قدرة على القضاء دبوت نص أو حياتو، و ذلك أّف القدـ واجلدة ليسا معيار حضوره، 

بل قد يصبح الّنص القدًن الذي نسي منذ زمن نصا لو كياف و معًتؼ بو إذا جاء من يقـو بإعادة قراءتو، ُب 
مقابل ىذا، يصبح الّنص الذي ال يفصلنا عن كتابتو سوى يـو واحد، نصا منسًيا ومهمشاً ُب زاوية ما من زوايا 

 .                                            ادلكتبة، إذا امتنع أىل زمانو عن قراءتو 

     ويتحّوؿ البحث من زلاولة الكشف عن الّداؿ أو الّصورة إىل الكشف عن ادلدلوؿ و ادلعٌت، الذي أصبح 
بدوره ػلتاج إىل مدلوؿ ثاين ليوّضحو، فالقراءة الواحدة عاجزة عن اإلمساؾ بأطراؼ احلقيقة، فتحتاج ُب كل مرة 

إىل توضيح يستدعي أطراؼ أخرى، واألصل ُب القراءة أف زبتلف عن الّنص األصل، و ليس ىذا مأخذ على 
القارئ و إظلا طريقة من خالذلا ؽلكن إغناء الّنص، و بعثو على الّتجدد و االستمرار، إذ القراءة االستهالكية تقتل 

، ألف للقارئ وظيفة سلبية ال تتعدى ادلتعة عن طريق قراءة الّنص، و تقضي على كل أمل ُب استنطاقو أو زلاورتو
                                                            .النص

      أّما القراءة ادلنتجة فتقضي بتجاوز الّنص من خالؿ إعادة بعثو من جديد  و ىذا من خالؿ تضمينو دلعاين 
جديدة،  و اجلدة تكمن ُب طرؽ الثّغرات و اذلفوات اليت يتأّسس عليها اخلطاب، دبا ىو ادلركز الذي ػلاوؿ 

صاحب الّنص إرساءه، فال ينبغي للقراءة أف تكوف مقابلة للمعاين الّسطحية و الّدواؿ احلرفية و لكن مالمسة 
لألبعاد اخلفية حيث تستقر حدود احلقيقة، و تتعّدد لتنفتح على كل احتماالهتا، و من ىذا كانت القراءة 

الّسطحية رلرد تكرار للّنص يشبو ُب ذلك عمل الًّتصبة، وال تكوف القراءة الّسطحية مطابقة حبيث ؽلكن استبداذلا 
بالّنص األصل، بل مشاهبة تستقر عند ادلعاين الّتضليلية و الّتمويهية للخطاب، دبا ىو صورة تتبدى هبا الّدواؿ 

.                                   فتبتعد بالقارئ عن ادلعاين ادلقصودة و تؤجل ادلعٌت الذي يتحّدد بقدر ما يتعّدد 

       ويصّور علي حرب القراءة ادلنتجة من خالؿ رلانبتها للمقصود الظّاىري، و إظّلا تطرؽ األبواب اليت يتعّرض 
ذلا، اعتمادا على زالتو و ىفواتو و تناقضاتو اليت ربمل على عدـ الثّقة ُب الّتفسَت احلرُب ذلا، ألّف القراءة ال ؽلكن 

                                                             
و لعلّ اجلامع الذي يوّحد بُت ادلنتسبُت إليها ىو االىتماـ بالقارئ و الًتّكيز على دوره الفعاؿ كذات : " ... القراءة       *- - 1

واعية ذلا نصيب األسد من الّنص و إنتاجو و تداولو و ربديد معناه ، و بقدر ما يساعد القارئ على ربديد اإلطار العاـ ذلذا 
   .     282نقال عن دليل الناقد األديب ، ص .." التّوجو النّقدي بقدر ما يكوف ىو أساس التّشعب و االنتشار 
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ذلك أف القراءة احلرفية مطلب يتعذر ربقيقو، و مطلوب يستحيل " أف تتطابق مع ادلعٌت ُب الّنص ادلقارب، يقوؿ 
، فظاىر 1" بلوغو، إذ الوقوؼ عند ادلعٌت  احلرُب للنص، معناه تكراره، و النص ال يتكرر و إال بطل كونو مقروءا 

، إذ يرى علم النفس احلديث ُب الكالـ العادي اخلطاب يشَت إىل الّنتائج اليت وصل إليها علم الّنفس احلديث
صورة ال ربيل إىل ادلعٌت احلقيقي و لكن سبويو فقط تقع فيو الّذات، وما احلقيقة إال تلك الّشقوؽ و الفجوات اليت 

                                             . تتجلى من خالؿ زالت الّلساف

     إذ كشف علم الّنفس احلديث الاّلشعور و بُت أعليتو ُب تسيَت الّسلوؾ البشري رغم خفائو و غيابو، ُب حُت 
يصبح الوعي تابعا لو رغم حضوره، و ىذه ادلفارقة عّلشت الظاىر من الكالـ، و رّكزت على ىفواتو و زالتو، رغم 
سبثيلها للجانب ادلهّمش و ادلستبعد، وانطالقا من ىذا تصبح الّدواؿ األساسية اليت يتناوذلا أي عمل عماًل سبويهيا 
سبارسو الّلغة لتضّلل القارئ عن ادلعٌت األصلي الذي يريد إثباتو، ُب حُت ربتل األفكار ادلهّمشة وادلستبعدة ادلركز 

.                   الذي يدور حولو ادلعٌت أو احلقيقة اليت يبحث عنها القارئ ُب الّنص 

      ألّف احلقيقة ال تكمن ُب الظّاىر و لكن ُب األبعاد اخلفية، فيفّسر علم الّنفس احلديث الّسلوكات البشرية 
إف بعض األعراض اذليستَتية، و تداعي األفكار، " باألبعاد اليت تسَتىا و اليت توجد ُب الالشعور حيزا خفيا

واألحالـ، و اذلفرات، و النكت تستعمل التحديد ادلزدوج للكلمات و عدـ دقة ادلادة الشفوية، و ليونتها ألعراض 
مكتومة، لكن شرط ىذا الكتماف ىو اللبس، و الطبيعي للغة ادلكبوتة بفعل أشكاؿ تقدـ احلضارة، حيث أف 

 ، فالوعي دبا 2" التداعيات احلرة االعػػػػػػػػػتباطية جدا تغدو شلكنػػػػػػػػػػػػة إذا ما أحيلت إىل غػػػػػػػػػػموض اللغة األساسية 
يقدمو من مفاىيم معقولة أكثر تضليال للحقيقة  اليت ال تنجح األسباب الظّاىرة ُب تربيرىا أو تفسَتىا، و ىذا ما 

 باالعتماد عليها ؽلكن مقاربة أطراؼ ،لفت االنتباه إىل صدور األفعاؿ البشرية عن مواطن أكثر عمقاً و غموضاً 
ة اليت تكوف عند الطبيب النفسي ُب رلالو سبب العّلة اليت يعاين منها ادلريض، إذ غلب البحث عن األسباب احلقيق

احلقيقية اليت أدت إىل صدور الّسلوكات الغريبة عن الّشخصية و الغَت مربرة بالّنظر إىل األسباب اخلارجية، و ىنا 
                                                                                       .  يكمن االلتقاء بُت وجهي الّنظر للحقيقة عند قارئ الّنص و الطبيب الّنفسي

                                                             
1

  .                                                                                          5نقد احلقيقة ، ص : علي حرب - - 
2

إدريس : ، ترصبة  (تفكيك ادليتافيزيقا و استحضار األثر  )مدخل إىل فلسفة جاؾ دريدا : سارة كوفماف و روجي البورت - - 
                                            .105 ، ص 1994 ، 2: ، ط - ادلغرب – كثَت و عز الدين اخلطايب ، إفريقيا شرؽ 
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، عن * 1     فيتّناص اخلطاب عند علي حرب مع الّنتائج اليت وصل إليها علم الّنفس احلديث خبصوص الاّلشعور
طريق االختالفات اليت يطرحها الّنصاف و ىنا تكمن اخلصوصية اليت سبّيز كل نص عن اآلخر، و إف كاف الّنصاف 

يلتقياف حيث يتشاهباف و ىذا ما ػليل عليو ظاىر اخلطاب، إذ ينظر كل منهما إىل ابتعاد احلقيقة عن أطراؼ 
الّدواؿ الظاىرة و مالمسة الغياب بوصفو صورة تعكسها األخطاء و اذلفوات اليت تشَت مباشرة على غموض ذبربة 

.                                                                                                  البحث عن ادلعٌت 

     إاّل أّف الوجو اآلخر ذلذا الّتشابو ىو االختالفات اليت تطرحها حدود ادلفهـو ُب كل رلاؿ، فالبحث عن ادلعٌت 
ُب الّنص ينطلق من الّلغة ادلكتوبة اليت تنفصل عن صاحبها دبجرد فراغو من كتابتها، و ىذا ما يزيد من غموض 
مدلوذلا و يعقد العالقة بينو و بُت الّداؿ، أما الوضع ُب علم الّنفس فيختلف، ألّف علم الّنفس يتعامل مع الّلغة 

الّشفوية اليت ىي ُب نظر القراءة الّنقدية ربمل ادلعٌت بداخلها الرتباطها بصاحبها، و الحتوائها على العالمات غَت 
الّلغوية، فيتجّلى الوعي ُب الّتصرفات العادية لإلنساف أّما الاّلوعي فينعكس من خالؿ الفراغات اليت تشغلها 

الّتصرفات الغامضة و ادلبهمة، و ىذا ما يفسِّره اخلطأ، فيشَت االختالؼ إىل خصوصية اخلطاب عند علي حرب، 
ىل إو إف كاف ظاىره يشَت إىل االرتباط ادلباشر بالعلـو الّنفسية احلديثة، لكن البحث ُب سبفصالت اخلطاب أحاؿ 

.                                                                               االختالؼ الذي يبطنو الّنص 

  Le Texte et le Discours de Barth:           الّنص و الخطاب البارتي  - 1

يوّلد الّتفاعل بينهما زلاولة إغلاد ادلعٌت، ىذا األخَت  (الّنص و القارئ )إّف عملية القراءة ذبمع بُت طرفُت        
الذي يبذؿ وسعو ُب تضليل و خداع القارئ و ليس مطلقاً ىو اعتبار القارئ وحده من ػلاوؿ استنطاؽ وزلاورة 

الّنص، فالّنص أيضا ؼلترب قدرات القارئ من خالؿ أساليبو ُب إخفاء ادلعٌت، ويصف علي حرب العالقة بُت الّنص 
فإف كاف القارئ يتكيف مع النص، و يلج إىل عادلو، أو يتوحد بو، فإف النص ػلث القارئ على " و القارئ بقولو 

                                                             
كانت النقطة اليت انطلق منها فرويد ُب ىذا الصدد تتمثل ُب سبييزه بُت الشعور و الالشعور ، بُت الوعي و الالوعي ، بُت *- " - 1

مستويات احلياة الباطنية و اعتبار الالوعي و الالشعور ىو ادلخزف اخللفي غَت الظاىر للشخصية اإلنسانية ، و اعتباره متضمنا 
على تفسَت األحالـ – ُب الدرجة األوىل – للعوامل الفعالة ُب السلوؾ ، و ُب اإلبداع ، و ُب اإلنتاج ، و كاف اىتمامو منصبا 

باعتبارىا النافذة اليت يطل منها الالشعور و باعتباره الطريقة اليت تعرب هبا الشخصية عن ذاهتا ، و تلتف حوؿ قوانُت الكتب و ادلنع 
االجتماعيُت ، و كاف التناظر بُت األحالـ من ناحية و الفن و األدب من ناحية ثانية مغريا العتبار الفن مظهرا آخر من مظاىر 

– مصر - مناىج النقد ادلعاصر ، دار اآلفاؽ العربية  : نقال عن ، صالح فضل " ذبلي العوامل اخلفية ُب الشخصية اإلنسانية 
1996                                                                                                                           .  
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النظر و التفكر، و يدعوه إىل استنفار طاقاتو و امتحاف قدراتو و جالء موىبتو، و ردبا استهوى النص القارئ، 
 .                     1" وشكل بالنسبة إليو موضوع اشتهاء كما يذىب إىل ذلك روالف بارت 

ىل تعالق اخلطاب بالّنص البارٌب و بالّضبط كالمو حوؿ إ  فاذلوى الذي يفسر عالقة الّنص بالقارئ ػليل      
اللذة تأٌب ىكذا، إهنا حضور من  " (لذة النص  )الّلذة اليت يشّكلها الّنص بالنسبة للقارئ، يقوؿ ُب مقدمة كتابو 

وليس شيء للذة أقتل من سؤاؿ يستفسر عن .. غَت سؤاؿ، و وجود يعم كل شيء دوف أف يتوضع ُب شيء 
موضوعها، اللذة ليست موضوعا، إظلا ىي، و إهنا لتتكشف دائما من غَت سؤاؿ، و سعادة ادللتذ كالنور، تأٌب 

.                                                                                                 2" بقدر زناد الروح، فال يدركها إال من ربرر من نفسو جسدا و دخل ُب نفسو نصا 

  إذ العالقة بُت القارئ و الّنص ترتبط بالّلذة، و ىو الّشرط الوحيد الذي يسمح ذلا باالستمرار، فالّنص      
الذي يعرض للقراءة، يفتح بداية ال ؽلكن أف تبلغ سبامها أو هنايتها، و كل قراءة تتجّدد و تغَّت مسارىا و ىذا ما 

القراءة ذبعل ادلكتوب بدايات " Roland Barthesغلنبها ادللل، و غلعل منها لذة متجّددة، يقوؿ روالف بارت 
إهنا تكور ادلكتوب على نفسو فهو ال يزاؿ هبا يدور، حىت لكأف كل بداية فيو تظل بداية، و لذا كانت : ال تنتهي 

إهنا تكتب، و تقرأ، و لكنها لن تبلغ كماذلا كتابة، وال سبامها : نصوص القراءة ىي نصوص البدايات ادلفتوحة 
.                                                        3" قراءة، و لعل ىذا ىو السر ُب أهنا كانت نصوص لذة 

       فكّلما تقدمت ُب قراءهتا زادت الّرغبة ُب بلوغ أقصاىا، و ألنّو ال ؽلكن الوصوؿ إىل أقصاىا، ال تكاد 
كلما ا تنتهي حىت تبدأ، لتدور دائما حوؿ ىذا ادلعٌت الغائر الذي يبقى يبتعد كّلما تقدمت قراءتو، فتزيد الّرغبة فيو

استعصى على بلوغ الّنهاية، فال ترتبط الّلذة باألعماؿ الكاملة و األفكار الواضحة و ال بالّشعارات األحادية، بل 
ىي ىذا الّنقص الذي ال يكتمل و الغموض الذي ال يوضح، و البداية اليت ال تسَت ضلو هناية زلّددة، و ىذا 

، إذ تكوف مفارقة يظل فيها ادلدلوؿ مؤجال إىل الفراغ الذي ال يردـ، و ىذه الثّغرات اليت تتسع كلما حاولنا ترميمها
     .حُت

السلطة ذات مركزية ال تنتج، إهنا تستهلك فقط، و إهنا لتشعر على الدواـ أف ىناؾ "       يقوؿ منذر عياشي 
خطر اجملاز، و خطر الغياب و خطر القارئ، و قد كاف ال بد ذلا، لكي : أخطارا تتهددىا  (ُب موقع غَت زلدد )

                                                             

  .                                                                                          8نقد احلقيقة ، ص : علي حرب - 1
   .1 ، ص 2002 ، 2: ، مركز اإلظلاء احلضاري، ط  (األعماؿ الكاملة  )منذر عياشي ، : لذة النص، ترصبة :  روالف بارت - 2
3

  .                                                                                       1 ادلرجع نفسو ، ص -
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تؤكد حضورىا، و تضمن بقاءىا، و تبلغ كماذلا، من أف سبجد العنف، و تقدس الوضوح و ذبارب اجملاز، و تعتقل 
القارئ، بالغياب ُب األعماؿ أكرب من احلضور، و الغموض أنفذ من الوضوح، و النقص ألذ من الكماؿ، والقارئ 

.                                        1" ىو صفحة البياض اليت يكتب فيها النص جسده 

      فيكوف الّنص جسدا و الّداؿ ىو صورة الّنقص الذي ػلاوؿ القارئ استكمالو من خالؿ البحث عن ادلدلوؿ 
الغائب دائًما، و عالمات الغياب ىي ىذا الّتأجيل الذي يتحّوؿ إىل حضور عن طريق زلاوالت الوصوؿ إليو 

واإلمساؾ بأحد أطرافو، فلذة الّنص إذف ترتبط بالعالقة اليت ذبمع القارئ بادلعٌت أو احلقيقة اليت تتّفلت كل مرة، 
وىذا للمحافظة على استمرارىا، ىي رحلة البحث ادلتجّددة على مدلوؿ غائب باستمرار، ألّف القارئ قد عشق 

الّنص و تعّلق بو فأصبح سجُت ىواه، فال ؽلكن أف يفّر من أسره، فال يزيده الّتعب سوى متعة، ألّف اذلدؼ ليس 
 .                                                                     إدراؾ ادلعٌت ولكن مطاردتو ُب كل مكاف

و ينفتح القارئ على رغبة اللغة و يبدأ البحث "        وال تتحّقق ىذه ادلتعة إال بادلشاركة بُت القارئ و الّلغة  
عما ىو مغيب فيها، و بدوف عشق حقيقي للنص ال ؽلكن أف تتوفر أرضية مناسبة للقراءة، ال بد إذف، من وجود 
رغبة ومشاركة بُت القارئ و النص و ىذه ىي اللذة احلقيقية اليت أراد التفكيك ربقيقها ُب اقًتاحو قراءة متعددة 

ولعل فكرة ضياع ادلعٌت ُب الّنصوص تشَت إىل سلسة األزمنة ادلتعاقبة اليت زبّلف أثرىا ُب ،  2" للخطابات البشرية 
أو -الّنص من خالؿ الّنصوص اليت تكّونت فيها و تضمنت ُب الّنصوص احلاضرة ، و ىذا ما يسمى بالّتناص 

تداخل الّنصوص حيث يبقى ادلعٌت ُب الّنصوص رىُت نصوص غائبة ، ال ؽلكن إغلادىا دوف استحضار ىذه 
.                                                                                                          الّنصوص 

شيئا فشيئا – و لكنٍت لن أكوف قادرا على تطوير كتاباٌب داخل دؽلومة دوف أف أغدوا "       يقوؿ روالف بارت 
أسَت كلمات اآلخرين، و حىت أسَت كلماٌب ذاهتا، إف األصداء العنيدة الوافدة من كل الكتابات السابقة أو الوافدة 

لسوؼ تطغى على صوت كلماٌب احلاضرة، إنو كل أثر مكتوب يًتسب ترسب العنصر – من ماضي كتاباٌب ذاتو 
الكيماوي، فيكوف ُب البداية شفافا، بريئا زلايدا ٍب تظهر دؽلومتو البسيطة كل ماضيو ادلؤجل، و تربز كل  

.                                                        3" اليت تنكشف بالتدرج  (شيفراتو )

                                                             
  .                                                                  12منذر عياشي  ، ص : لذة النص، ترصبة : روالف بارت - 1
              143، ص  (مدخل إىل ادلناىج النقدية احلديثة  )معرفة اآلخر : عبد اهلل إبراىيم و سعيد الغاظلي و عواد علي - 2
3

  .25زلمد ندًن خشفة ، ص : الكتابة ُب درجة الصفر ، ترصبة : روالف بارت - - 
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ليو دواؿ اخلطاب عند علي حرب مع مقولة االشتهاء و الّلذة اليت تتحّقق عند القارئ، إ      والّتناص الذي ربيل 
فتكوف حافزا لو من أجل االستمرار ُب مالحقة ادلدلوؿ داخل الّنص، و الّتعالق ىنا تشَت إليو صبلة الّتشاهبات اليت 
تتّوحد من خالذلا آراء الطّرفُت، و لكن الغائب ُب الكالـ تشَت إليو صبلة الّتفاصيل اليت تطرحها ادلفاىيم، إذ يطرح 
علي حرب مسألة الّلذة بوصفها مبادلة بُت القارئ و الّنص، ُب سلسلة ال هنائية تكوف فيها األطراؼ مشاركة ُب 

ادلراودة، حبيث يستعرض كل طرؼ إمكاناتو ليزيد اآلخر رغبة ُب وصالو، فيعامل مع الطرفُت على أساس أهّنما 
 و عالقة ذاتاف تكوف الّرغبة ُب احلصوؿ على األبعاد اخلفية للحقيقة ىي ما يشكل الّلذة اليت تضمن استمرارعلا

                                                                                                         .اذلوى اليت ربدث عنها روالف بارت

      أّما ادلقوؿ عند روالف بارت فيختلف إذ يتعامل مع القارئ بوصفو ذاتًا راغبة بينما يكوف الّنص موضوعاً 
تدور حولو الّرغبة، فيكوف الوصوؿ إىل ادلتعة اليت ػلّققها الّنص ُب الّدرجة األوىل اليت ينشدىا القارئ، فتكوف 

القراءة عنده متعة ال تنتهي، فتتشّكل خصوصية اخلطاب عند علي حرب من خالؿ االختالفات اليت يشّكلها مع 
النصوص اليت تظهر و كأهّنا أصداء ذلا، الرتباطها بالفكرة نفسها، اليت تعاد عن طريق الّتكرار الذي يتشابو عن 

.                                    طريق االختالؼ و ال ػليل على الّتطابق إال سبويهاً و تضلياًل 

 :  النًالص بين القارئ و المبدع  - 2

Le Texte entre le Lecteur et l’Innovateur 

إّف القارئ دبا ىو ادلبدع اجلديد لكل نص يقارب، إذ يبتعد عن ادلعاين اليت تصّورىا الّدواؿ الّسطحية إىل       
الكشف عن عادلو الّداخلي، ىو ُب حبث دائم عن اآلخر الذي يسكن ادلبدع األّوؿ للّنص، و ىذا اآلخر يتجلى 
من خالؿ تناقضاتو و زالتو، فالقارئ ػلاوؿ مقاربة الّنص من خالؿ تصوير االحتماالت اليت كاف ؽلكن أف يولد 

الّنص وفقها، إذ ادلعٌت ُب الّنص يتبّدى من خالؿ التباسو و تفرعو، فيكشف عن األبعاد اخلفية لفكر مؤلفو، 
واستحالة القبض فيو على ىوية معّينة، و لعّلو السبب الذي يؤدي إىل احلكم دبوت صاحبو، لتّتسع اذلوة بُت 

الّنص و مؤلفو فال تقع ادلعاين اليت يزعمها القارئ على عاتق ادلؤلف ، فيقضى على الّنص من خالؿ ربميلو دلعاين 
 .                                                                                                            زلددة 

     فيتحّرر الّنص من سلطة ادلبدع و ؽلنح القارئ حظا أوفر ُب إغلاد ادلعٌت، و يعرّب علي حرب عن ىذه الفكرة ، 
وحدىا مثل ىذه النظرة للنص، ذبعلنا نتقبل قراءات عديدة و سلتلفة ألثر واحد، وحدىا تتيح إمكاف قراءة " بقولو 

النص، ألهنا تتعامل معو بوصفو مساحة رحبة تفيض بادلعٌت، و عادلا دالليا ينفتح على اآلخر الذي يقيم فينا 
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، ولعّل أبرز من تناوؿ البحث ُب ادلسافة اليت تفصل اخلطاب عن صاحبو ىو 1" ويتسع للغريب الذي يسكننا 
إنٍت "  ، حُت ربّدث عن الفجوة اليت تفصل بينو و بُت كتاباتو ، يقوؿ Nietzche Friedrichنيتشوفريديريك 

ولعل ادلفارقة تتضح أكثر عندما يتعلق األمر بالقراءة احلرفية ، أو عندما توكل مهمة 2" شيء و كتاباٌب شيء آخر 
بينما للّنص بعد قراءة النص لقارئ عادي، ال يتجاوز عملو اجلمع بُت العالقة االعتباطية بُت الداؿ و ادلدلوؿ، 

أنا أعرؼ مزاياي سباما ككاتب، من " يتجاوز مقولة ادلؤلف إىل ما مل يقلو، أو ما يضمره بداخلو، يقوؿ نيتشو 
خالؿ مثل أو مثلُت اتضح يل كيف أف القراءة العادية ألعمايل تفسد ذوؽ اإلنساف، الكتب األخرى بكل بساطة 

 .                                                                                             3" ال ؽلكن ربملها و أقلها صبيعا كتب الفلسفة 

 يوحي بالّتعالق بُت الّنصُت، إذ يتحّدث كالعلا على ادلباعدة اليت   فظاىر القوؿ عند علي حرب و نيتشو       
يشّكلها ادلعٌت مع القراءة احلرفية، و االنفصاؿ بُت اخلطاب و صاحبو، و كذلك قصور الّتجربة اليت تتناوؿ ادلعاين 

الّسطحية، و لكن ىذا الّتشابو ػليل بدوره على االختالفات اليت سبّيز كل نص، إذ تكوف القراءة عند نيتشو 
مباعدة كلية بُت الّنص و القارئ، بينما تكوف القراءة عند علي حرب قراءة الوجو اآلخر، وقد عرّب عنو من خالؿ 

و ىذا ما ؽلنع الّتطابق بُت الّنصُت و يؤّكد على ادلسافة بُت الّنصوص اليت تبدو  (الغريب الذي يسكننا  )مصطلح 
.                                                                  ُب ظاىرىا متناصة و متعالقة 

ولعل ما ؼلدـ الفكرة اليت سبق و أف نسبناىا آلراء روالف بارت حوؿ الّنص و ادلباعدة اليت يشّكلها مع        
إف الكتابة قضاء على كل صوت، وعلى كل أصل، " مؤلفو دبجرد تثبيت الكالـ بالكتابة و انفصالو عنها، يقوؿ 

البياض الذي تضيع فيو – الكتابة ىي ىذا احلياد، ىذا التأليف و اللف الذي تتيو فيو ذاتيتنا الفاعلة، إهنا السواد 
، فتصنع الكتابة انفصاال بُت الّنص ومبدعو، و تسمح دليالد 4" كل ىوية، ابتداء من ىوية اجلسد الذي يكتب 

قارئ توكل إليو مهّمة البحث عن معٌت، ال ينسب إىل صاحب الّنص و لكّنو ينسب للقارئ ىذا ادلالك اجلديد 
لنص، سينفصل عنو بعد حُت، و يكوف االنفصاؿ بعد القراءة مباشرة و زلاولة إغلاد معاين تتهيأ لقراءة أخرى، 

                                                             
1

 .                                                                                      18نقد احلقيقة ، ص : علي حرب - 
 .                                                                                              17ىذا اإلنساف ، ص : نيتشو -  2
   .                                                                    76 ، ص ادلرجع نفسو- 3
 ، ص 1986 ، 2: ، ط - ادلغرب – عبد السالـ بنعبد العايل ، دار توبقاؿ : درس ُب السيميولوجيا ، ترصبة :  روالف بارت - 4

81                                                                                                                              .  
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، و تفسَت ذلك عند روالف  بارت ىو ارتباط ادلبدع 1" فميالد القارئ رىُت دبوت ادلؤلف " يقوؿ روالف بارت 
.          بالصوت و دبجرد أف ؼلتفي ىذا األخَت، تتالشى معامل ادلبدع 

 انفصاؿ ادلبدع عن نصو من خالؿ مقاربتها بإرادة االنفصاؿ اليت تتجّلى  adirreDJacques  كما يفّسر دريدا 
ُب عالقة األب بابنو، و لكن ليست تلك العالقة الطّبيعية الّضرورية اليت تشَت إىل األصل، و إظلّا األب احملكـو 

إف الكتابة الديريدية تكرر بال كلل جرؽلة قتل  "   duerFSigmundعليو بادلوت، انطالقا من آراء فرويد 
األب، فعمليات قطع رأس اللوغوس ادلتعدد، ربت صبيع أشكاذلا ال ؽلكنها أال تدوي على مسرح األحداث 

الالشعوري لكل قارئ، إف دريدا أكثر من فرويد، يعلم ماذا يعٍت األب، و يعلم أننا مل ننتو أبدا من قتل األب، 
، فالّرغبة ُب االنفصاؿ عن األب تشبو رغبة الّلغة  2" وأف احلديث عن اللوغوس كأب ليس رلرد استعارة بسيطة 

ُب الّتمرد من خالؿ الّتفلت من أسر صاحبها، فيكوف األصل غائبا على الّدواـ، و زلكـو عليو بالّزواؿ 
واالنفصاؿ، فتكوف الّلغة بذلك قد ابتعدت عن مؤلفها، كّلما بذلت جهدىا ُب مباعدة مدلوذلا الّضروري الذي 

يعيق عملية البحث عن ادلعٌت، الرتباطو باالعتباطية و الّضرورية اليت ال ؽلكن معها مباعدة القراءة الّسطحية، 
ال ؽلكن إدراؾ اجلمالية ُب لذة النصوص إال ُب كتابة راقية " ويصف روالف بارت الّلغة اليت تسمح بالقراءة قائال 

.                                                                                                      3" متعالية ، ال ُب الكالـ العادي 

   وىنا ؽلكن أف ضلّدد اختالفا آخر يقيمو استحضار العلـو الّنفسية احلديثة و حّيز الاّلوعي رلاال يقابلو      
الّنقاد دبفهـو الغياب، إذ يشكل الوعي بالنسبة لعلـو النفس الكالـ العادي، بينما يشكل الوعي ُب الكتابات 

اإلبداعية لغة اجملاز، دبا ىي منزاحة عن نظامها العادي و مباعدة دلدلوذلا ادلباشر، غَت أف مسألة الكالـ العادي 
عند علي حرب فيها نظر، ألنّو يرى ُب الكالـ ادلكتوب عامة ىو لغة رلاز، ألّف األصل ُب الّلغة ىو اجملاز كما بُّت 

.                                                                                                            ذلك من قبل 

  La Lecture et Pluralité:            القراءة و  الّتعدد  - 3

إّف الكتابة مهما كاف الّسبيل الذي تسلكو، ىي عمل مغاير لألصل ُب الّنص، و إف كاف الطريق ترصبة،         
 فهي تعّد تكراراً ال تطابقاً، سواء تعلق األمر بادلبدع أو القارئ، و ذلذا يّتسع الّنص دبجرد كتابتو و بعد انفصالو

                                                             
  .                                                                                                      87درس ُب السيميولوجيا ، ص :  روالف بارت - 1- 1
  .          125، ص  (تفكيك ادليتافيزيقا و استحضار األثر  )مدخل إىل فلسفة دريدا :  سارة كوفماف و روجي البورت - 2

3 -Roland Barthes : le plaisir du texte, éditions de seuil 1973, 1 publications-en 
France- :p :8 
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ىذا ما تظهره قراءة حفرية للنصوص و األقواؿ، ترى إىل ما " عن مؤلفو، و يعرّب عن ىذا علي حرب بقولو 
يسكت عنو القوؿ و ػلجبو النص، و احلق أف القوؿ الذي يدعي بأنو ال يفعل سوى أف يشرح أو يفسر قوال 

آلخر، إظلا ػلجب ما يعرضو بالذات، أي كوف الشرح ؼلتلف عن ادلشروح أوال، و كونو أوىل منو ثانيا، ألنو إذا 
كاف القوؿ ال يبُت إال بواسطة قوؿ آخر، ىو الشرح، فإف الشرح يغدو عندئذ أدؿ على ادلراد من النص ادلشروح 

ومن شبة بديال عنو، و كذلك، فإف النص الذي يزعم تأسيس نص آخر ، بالعقل، إظلا ػلجب أيضا ما يعرضو أي 
  .                                                      1" كوف ما يؤسس ؼلتلف عما يؤسس، و يقـو مقامو 

ىل رلموعة إ فظاىر ادلقوؿ ػليل على مفهـو األثر عند جاؾ دريدا، حيث يكوف كل نص ىو إحالة        
نصوص غائبة، أو ىو صدى لنص آخر تعّذر حضوره الرتباطو دبفهـو احلقيقة،  غَت أّف اخلطابُت عند دريدا وعلي 

حرب، و إف أظهرا تشاهبا، فاالختالؼ يتخّلل اخلطاب عند كل منهما وىذا ما يظهر خصوصية اخلطاب، إذ 
يهدؼ القوؿ عند علي حرب إىل الوصف الذي يطاؿ الّنص دبا ىو صورة تعكس الّنص األصل، فيكوف الّتكرار 

ىو ادلصَت الذي يؤوؿ إليو الّنص كونو ال يعكس ادلعاين اليت وردت ُب الّنص األّوؿ بقدر ما ػلدث االختالؼ 
.                                                                                              وادلفارقة 

فال وجود ُب األصل للمعٌت األصل ، ألف األصل و دبجرد أف يبدأ ُب "       بينما يكوف األثر عند جاؾ دريدا 
التشكل بوصفو أصال يفتح ُب اآلف ذاتو مسارا طويال لتتابع اآلثار اليت تعمل على تعديل أصليتو، فادلعٌت األصل 

تأجيال لتحقيق /ػليل إىل الحقو و إىل آخره الذي يؤسسو بوصفو أصال، و بذلك يكوف االختالؼ إرجاء 
 .                                                                                    2 " (ادلعٌت  )احلضور 

  فاألثر عند دريدا ىو ىذا الّتأجيل الّدائم للحصوؿ على ادلعٌت، حيث يتعّذر الوصوؿ إىل الّنص األصل       
ألنّو دائم الّداللة على نصوص أخرى ال تكوف بالّضرورة سابقة، و لكن قد تكوف الحقة و ذلذا يعجز القارئ 

اإلحاطة بادلعٌت لتوزعو عرب ادلراحل الّزمنية ادلختلفة، فمفهـو األثر عند علي حرب ىو ما يعكس االختالؼ الذي 
يعالق الّنصوص بعضها ببعض، و ما يؤّكد على الّتكرار قانونا يربط بُت الّنصوص احلاضرة والغائبة، فتقـو العالقة 
بُت الّنصوص على قانوف الّتشابو فتنفصل إذ زبتلف، بينما يكوف األثر عند دريدا انفتاح ربّققو الّنصوص بعضها 

 .                                                                                 مع بعض 
                                                             

1
  .                                                                              77-76نقد احلقيقة ، ص ص : علي حرب - - 

( 10رللة دورية علمية زلكمة العدد  )مفهـو األثر ُب فلسفة جاؾ دريدا ، رللة اآلداب و العلـو االجتماعية : مكاوي خَتة  - 2
  .                                       98، ص - سطيف– فرحات عباس –  ، كلية اآلداب و العلـو االجتماعية 2009، 
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 وُب موضع آخر ػلاوؿ علي حرب طرح اسًتاتيجيتو ُب مقاربة ادلعٌت الذي ينأى بطبيعتو على الشرح        
حبيث "والّتفسَت و مقاربة األبعاد اخلفية اليت تظهر كلما حاوؿ القارئ  البحث عن خفاياه، يقوؿ علي حرب 

غلري االنتقاؿ من نقد األفكار إىل نقد طريقة التعامل معها، و ذلك بتفكيك آليات إنتاجها أو كيفية إدارهتا أو 
    .                                            1" كما أفهمو و أمارسو  (نقد النقد  )طريقة تداوذلا و انتشارىا، و ىذا وجو من وجوه 

فيتحّوؿ الّنقد ىنا من مناقشة األفكار اليت أوردىا الّنص إىل كشف الطريقة اليت عمل الّنص من خالذلا        
على تشكيل ذاتو، فَتتبط الّتفكيك عنده بنقد الّنقد، غَت أّف الّتفكيك من جهة أخرى ؼلتلف إذ يلبس معٌت آخر 

سبارس التفكيكية عملها، فإهنا تقيم مكانا أو أمكنة االختالؼ ادلنقوشة ُب النص سلفا، و تسعى التفكيكية إىل "
ما أسقط من النص و لكن ما أسقط من النص ىو مسة النص سلفا، و ما أسقط من  (أو تعويض  )اسًتجاع 

النص موجود من نص آخر، أو إنو ينتج ُب كتابة أخرى، فإرجاع ما ىو غَت موجود ُب النص، أو تعويضو، يغٍت 
قرف نص بنص آخر، و ربديد التقاطع القائم بينهما، إف مكاف التقاطع ىو مفصل النص و زبمو و طرفو وىامشو 

.                                                                                             2" و جده 

      فليس الّتشابو بُت الّنصوص يدرؾ انطالقا من األفكار اليت يطرحها، و لكن من اإلشارات العابرة اليت 
تكشف عن تناقضات الّنص و نقائصو، و ادلوضوع الذي يتخّلل األسطر، فال يظهر مباشرة، و ىذا ليحافظ  

.  على خصوصيتو و تفّرده 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                             
1

  .                                                                                    26ادلمنوع و ادلمتنع ، ص : علي حرب - 
– حسن ناظم و علي حاكم صاحل ، ادلركز الثقاُب العريب : نصيات بُت اذلرمينوطيقا و التفكيكية ، ترصبة : ج ىيوسلفرماف - 2

  .                                                                                          79 ، ص 2002 ، 1: ط – ادلغرب 
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، تتجّلى أوىل صور الطّعن ُب ادلشروع الّتجاوزي عند علي حرب ُب ادلقدمة إذ يتحّدث عن ومجمل القول        
انفصاؿ الكتاب عند صاحبو دبجرد الفراغ من كتابتو جريا على قاعدة موت ادلؤلف و لكنو يشَت إىل نفس 
الكتاب و لكن انطالقا من التغيَت الذي طرأ عليو، ولعّل تأكيده على الّتماسف و ضرورة ترؾ ادلسافة بُت 

ادلوضوعات وبُت الّذات و ادلوضوع ينفي األحكاـ القيمية، و لكّنو يؤّكدىا ُب خطابو من خالؿ إقراره بإمكانية 
إطالؽ األحكاـ القيمية، و كذلك  عند مقاربتو بُت احلقيقة و اجملاز يقع ُب فخ ادلطابقة و ىذا ما يتناَب والّشروط 

.        اليت أقامها ادلشروع الّتجاوزي من ضرورة الفصل بُت ادلصطلحات دلراعاة اخلصوصية اليت يتمّتع هبا كل مصطلح 

ىل الّنصوص القدؽلة اليت احتوت األصل ُب ظهوره، و رغم إ  كما يتناوؿ اجملاز بوصفو صورة رلازية ربيل       
الّتشابو الذي ربملو نصوص علي حرب و غَته من الّنصوص العربية القدؽلة فخصوصية اخلطاب عند علي حرب 
تتجلّى من خالؿ االختالؼ الذي غلعل من اجملاز عند علي حرب أصال ُب الّلغة، بينما تكاد ذبمع العرب قدؽلًا 

ليو إعلى أّف اجملاز فرع عن احلقيقة، فيتجّلى الغياب عن طريق االنفصاؿ بُت الّنص كما يظهر و الّنص الذي ػليل 
.                                                                                             ُب الثّقافة العربية 

ىل األصل إ       وُب مصطلح الّنظم يكشف البحث عن االختالؼ ُب استعماؿ ىذه الّصورة رغم إحالة احلضور 
ُب ورودىا ُب الثّقافة العربية عند اجلرجاين، إذ الّنظم عنده ال يساوي تتايل الّدواؿ ُب الّنص و لكن الّصورة اليت 
تنتظم فيها تتايل الّدواؿ و معانيها ُب الّذىن، و ىذا ما يشّكل الّنسيج ادلتماسك وفق ادلعاين، أّما علي حرب 

فيورد الّنظم ليدؿ على الّداؿ أو احلضور و ىذا ما غلعل من األلفاظ تتشابو عن طريق الّتكرار و ال تتطابق وىذا 
.                                                                                           ما ينتج االختالؼ 

     وكذلك يؤكد علي حرب على عدـ جدوى اإلسقاط و إقامة األحكاـ، و لكّنو يقع ُب الفخ ذاتو، إذ يقـو 
 و يكوف مصطلح الّلوغوس عند علي ،Gilles Deleuzeبإسقاط نص اجلرجاين ُب البالغة و أعماؿ جيل دولوز

حرب مفهوماً مقابال للعقل، ُب حُت ؼلتلف األمر عند البحث ُب أصل وروده ُب الثّقافة الغربية، ألف الّلوغوس 
sogol مصطلح يوناين يشَت إىل العقل باختالؼ الطرؽ اليت يفكر هبا منذ العصر القدًن حىت احلديث و ارتباط 

.  euqigolب 

        كما يكشف البحث على الوجو اآلخر لالستغراب و ىو االستشراؽ عن طريق الّتمركز حولو، إذ 
استحضار الّنقيض يستدعي بالّضرورة نقيضو و ىذا ما أّكدت عليو الّدراسات البعدية ُب غَت موضع و أّف لكل 

.                                   ليو كّلما أّكد اخلطاب على استبعاده و هتميشو إشيء وجهو اآلخر الذي ػليل 
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ىل ادلصطلح كما ورد عند جاؾ دريدا، و لكن الغائب إ      وكذلك ػليل مصطلح الّصوت كما أورده علي حرب 
ُب الكالـ ىو صبلة االختالفات، إذ يتناوؿ دريدا الّصمت عندما أراد ادلقابلة بُت الكتابة و الّشفاىة فرأى ُب 

، و ىذا الّصمت مقابال للكتابة، أّما علي حرب فَتى أّف الّصمت ىو الفجوة اليت تفصل الّداؿ عن ادلدلوؿ
           .الصمت ىو ما ػلوؿ دوف الوصوؿ إىل مالمسة أطراؼ الداللة

      أما مصطلح الّتفكيك فتتّكشف مباعدتو بُت األصل ُب وروده عند جاؾ دريدا واستعمالو من طرؼ علي 
حرب، إذ ػلمل الّتفكيك عند علي حرب استحضار الغائب عن طريق احلاضر أّما الّتفكيك عند دريدا فيبحث 

.                                                                                عن ادلعٌت باعتباره مؤجاًل أو مرجأً  

    كما كشف البحث ُب مصطلح احلفر عن االختالؼ الذي يتجّلى من خاللو الّنص ُب كل من نص علي 
حرب و فوكو، إذ نص احلفر عند علي حرب يكمن ُب صبلة االختالفات اليت يشكِّلها الّنص احلاضر فتكسر 
سبركزه حوؿ  مفاىيم بعينها، أّما احلفر كما يطرحو اخلطاب عند علي حرب فيحيل على الّتاريخ الذي ؼلتلف 

بطبيعتو عن الّتاريخ الطبيعي الذي نعرفو، و لكنو تاريخ يتناوؿ األحداث اذلامشية فيصوِّر تارؼلًا جديًدا ال يشبو 
.                                                                                                      الّتاريخ القدًن 

     وُب مصطلح االختالؼ يلتقي نص علي حرب مع الّنصوص الغائبة اليت ػليل عليها اخلطاب و ىي نص 
سوسَت و دريدا ، و لكّنو ؼلتلف إذ يتمّيز و ذلك من خالؿ ذبّلي االختالؼ عند علي حرب وفق ادلستوى 

العمودي، بينما يظّل االختالؼ عند سوسَت دليل صحة الّنظاـ و الًتّكيب ، أما جاؾ دريدا فَتى ُب االختالؼ 
، الذي صورة جلمع ادلتضادات، و يرى علي حرب ُب االختالؼ طريقة يتأّكد من خالذلا الّتشابو و ينتفي الّتطابق

      .لطادلا اعتربه ادلنطق الّصوري أساس احلقيقة

       وحوؿ مصطلح اإلمكاف ينشأ الّتقارب بُت الّنص كما ورد عند علي حرب و األصل ُب ظهوره مع أرسطو  
و لكن ليس تطابًقا بل تكراراً يربِّر االختالؼ الذي يكمن ُب نظر كل منهما إىل الواقع، فالواقع عند أرسطو 

ىي ترميم ىذا الّنقص و ىذا ما ػلدث اجلمالية، أّما األمر عند علي  (اإلمكاف  )ناقص أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال و اإلضافات 
حرب فيختلف إذ يسَت الواقع وفق نظاـ معُّت أو منطق خاص، و يأٌب اإلمكاف ليحدث الّتغيَت و اخلروج عن 

.                                                                          مألوؼ األشياء و ىذا ما ػلدث اجلمالية 

     ويلتقي مصطلح الكشف مع نظرة اليوناف إىل احلقيقة، فيتشابو الّنصاف من حيث نظرهتما إىل احلقيقة اليت 
تنأى عن كوهنا تطابًقا و وضوحاً أو صورة سطحية ؽلكن إدراؾ أبعادىا كما ينظر إليها ادلنطق الّصوري، ألهنّا ىذا 
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االحتجاب الداّئم، غَت أّف ىذا الّتعالق الذي تظهر من خاللو الّنصوص ال ينفي االختالؼ الذي تضمره فتتمّيز 
من خاللو عن غَتىا، ألّف احلقيقة عند علي حرب غائبة و يعمل البحث من أجل الكشف عن أبعادىا اليت تبقى 

دائما متعذِّرة بسبب تفلت ادلدلوؿ، غَت أّف احلقيقة كما يتصّورىا اليوناف ىي االنكشاؼ اجلزئي الذي يغري 
 بطريقة ذبعل القارئ بإمكانية وجوده، و لكن ىذا االنكشاؼ ال يؤدي إىل احلقيقة و لكنو يزيد من بعد أغوارىا

              .زلاولة الكشف عنها مباعدة ألطرافها

      كما يرصد البحث رلموعة من الثّغرات اليت أعاقت تأسيس ادلشروع الّتجاوزي عند علي حرب، أّوذلا ادلطابقة 
أثناء مقاربتو دلشروع حسن حنفي و كذا الّشرح الذي  (الثورة و التجديد  )و  (العقيدة و الًتاث  )اليت أقّرىا بُت 

.                             زعم تصويره للحقيقة اليت سبق و ربطها بالكشف و البحث عن الغائب 

 و كذلك اعتماده الًّتصبة أثناء الدِّراسة و قد صرّح ،     وأثناء مقاربتو دلشروع زلمد أركوف يقع ُب فخ الّنمذجة
سابًقا بأّف الّنص يؤخذ حبرفيتو ال بالّصورة ادلغَّتة أو ادلًتصبة، و كذلك إدراجو للعواطف الّشخصية اليت تؤدِّي 

أحكاما ذاتية سبق و أف استنكرىا ادلشروع من قبل، كما يقع علي حرب ُب فخ اإلسقاط عندما ينسب أصوؿ 
األعماؿ الغربية إىل ابن عريب و ُب ىذا تسطيح لألعماؿ و تغييب خلصوصيتها، ىذا، و ؼلتلف خطاب احلقيقة 

عند علي حرب إذ يبتعد عن مفاىيم الّتطابق و الّتعايل اليت سبق و ارتبطت هبا على اختالؼ عصورىا، و ىذا ما 
.                          يظهر من خاللو اخلطاب، و لكّنو يتناقض إذ يصوِّر احلقيقة تارة متعّددة وأخرى واحدة 

      كما ربيل القراءة بادلفهـو البعدي إىل الّنتائج اليت وصل إليها علم الّنفس احلديث من رلانبة الوعي والًّتكيز 
على الاّلشعور، و ىذا ما يؤدِّي إىل الًتّكيز على ىفوات و زالت اخلطاب و ىذا ما يظهر من خالؿ ادلهّمش 

ىل االختالؼ الذي يتجّلى من خالؿ اعتماد القراءة الّنقدية لّلغة ادلكتوبة إوادلستبعد، غَت أّف ىذا الّتشابو ػليل 
واحتواء الّلغة الّشفوية على ادلعٌت، عكس الدِّراسات الّنفسية اليت تركِّز على  اخلطأ ُب كل احلاالت حىت الشفوية 

.                                                                                                               منها 

  كما ػليل خطاب علي حرب ُب موضوع القراءة إىل رأي روالف بارت حوؿ الّلذة واذلوى كوهنا شرط استمرار     
العالقة بُت الّنص و القارئ، غَت أّف االختالؼ يظهر من خالؿ اعتماد علي حرب على شرط ادلبادلة اليت غلب 
أف تتوفر بُت القارئ و الّنص من أجل استمرار القراءة، بينما ؼلتلف األمر بالنسبة لروالف بارت إذ يكوف الّنص 

.                                                                                             موضوعا و القارئ ذاتاً 
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 و الّضرورة اليت تقضي بفصل  كما يقرِّر اخلطاب موت ادلؤلف و اإلحالة اليت تقّرر انتساب أصلو إىل دريدا     
ىل نص دريدا و لكن االختالؼ يكمن ُب أّف إاألب عن ابنو بطريقة ضرورية، و كذلك يكوف مفهـو األثر إحالة 

الوصوؿ إىل أصل الّنص متعذِّر، ألنّو يتوزّع بُت الّسابق و الاّلحق أّما الّنص األثر أو األصل فهو تكرار دائم للّنص 
.                                                                                األصل الذي ال ؽلكن الوصوؿ إليو 
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                                                                            :تمهيــــــــــــــــــــــــــــد*- 

     يكاد غلمع القوؿ على ارتباط احلقيقة بالفكر الحتوائو على الّصور ادلثالية اليت ينبغي أف يكوف عليها الواقع،  
ك لكن ىذا االعتقاد ينتمي من حيث تصّوره لقواعد ادلنطق الّصورم الذم يرل يف احلقيقة صورة يقينية ينبغي 

الّتطابق  معها أك مقاربتها، غَت أّف الّتفكَت البعدم أك الّتجاكزم يقضي بانفصاؿ احلقيقة عن ىذا الّتصور،  إذ 
ترتبط بالواقع كتنفصل عن ادلصادر القبلية اليت كانت تنتسب إليها ك ىي الفكر، ك من ىذا ادلنطلق ػلاكؿ علي 

حرب إرساء مشركعو، من خالؿ القوؿ بفتح رلاالت احلقيقة على تعّددىا ك اختالفها ك انفصاذلا عن كل قيد قد 
يؤّكد ثباهتا، ك انتماءىا إىل جانب دكف آخر، ك بعبارة أخرل، يؤكد عدـ انتمائها إىل الفكر أك التصور القبلي إذ 

تتحّدد انطالقا منو معامل احلقيقة ك ال يكوف الواقع يف ىذه احلالة سول انعكاسا مباشرا دلا يتصّوره العقل حوؿ 
.                                                              طبيعة ىذه احلقيقة

      كالواقع عنده ىنا ػلمل معٌت احلدث دبا ىو صورة للّتجّدد ك الّتغَّت الذم يربز الّتجارب ادلختلفة ك ادلتنوعة، 
فتنفتح احلقيقة على حّيز اإلمكاف ك االحتماؿ، ك كذا ادلتوّقع ك غَت ادلتوقع، ك ىو يهدؼ من ذلك إىل إلغاء 
الّتفكَت كفق ادلنطق الّصورم بوصفو يقضي بتحديد احلقيقة ك انتمائها إىل مقوالت مثالية أك ماكرائية، ككذلك 

انغالقها على رلموعة مفاىيم زلدكدة كفق الّتفكَت الذم يؤمن بالثّنائية كإمكانية إدراؾ احلقيقة من خالؿ األخذ 
بأحد أبعادىا اليت تغفل العديد من اجلوانب اليت يكوف الّتمركز سببان يف هتميشها ك استبعادىا، كيعرب عبد الّسالـ 

ثنائية الذات كادلوضوع، : إلغاء ادلركز يعٍت إلغاء الثنائيات الضدية "  ادلسَتم عن ىذه الفكرة من خالؿ قولو 
كالداؿ ك ادلدلوؿ، ك الشكل ك ادلضموف، ك اخلَت ك الشر، ك الوسائل ك الغايات، ك اإلنساف كالطبيعة، كادلقدس 
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، فالّزعم الذم  1" كادلدنس، ك األزيل ك الزمٍت، ك ال يبقى سول ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػادة ك بشكل مطلق، فهي نسبية مطلقة 
يبذلو ادلشركع الّتجاكزم عند علي حرب ىو زلاكلة استعادة ىذه ادلناطق ادلهّمشة ك  ادلنسية يف الّتفكَت، باعتبارىا 

.                                                                                                            أكجو للحقيقة ال ؽلكن إنكارىا 

      أّما البحث ىنا فسيقـو بنقد نقد مقوالت علي حرب، كذلك من خالؿ كشف الثّغرات ك الفجوات اليت 
تعيق مشركعو، بالًتّكيز على مواطن التناقض يف خطاباتو، ك كذا ضبط االختالفات اليت سبّيز ادلفاىيم يف مشركعو 
عن غَته، ك حجتنا يف ذلك الّلغة دبا ىي كياف داؿ ؽلارس أالعيبو فتنفصل عن صاحبها دبجرد تدكينها، كبذلك 

أقيم  يتّكشف ارتداد مشركع االنفصاؿ دبا ىو زلاكلة رلاكزة ادلقوالت ادلنطقية اليت اعتادىا العقل  كعلى أساسها
.                                                                         الّنظاـ

       إذ ػلمل الّتجاكز يف أحد أبعاده مفهـو الّنفي ك االنفصاؿ، فيكوف استحضار القضايا ادلاضية يف حدِّ ذاتو 
مفارقة تؤكِّد على العقل ادلنطقي الذم يبٌت على أساسو مشركعو، ك كذلك القوؿ بوقوفو على مسافة من مسألة 

االنتماء فيو نظر، إذ سبثِّل إسًتاتيجيتو يف مقاربة الّنصوص انتماء إىل طريقة ما، ك ىذا ما أّكده غَت مرة ك يف 
مواضيع عديدة إذ يشرح طريقتو يف الّتعامل مع الّنصوص، كادلقصود بالفكر عنده ىو صبلة ادلفاىيم اليت علقت 

بذىنو نتيجة الّتجارب ادلختلفة اليت خاضها يف حياتو، فتتأّسس احلقيقة كفق ىذا الّتصور، إذ ال ؼلرج التصور عن 
ليس الًتاث يف الوعي " صبلة الًتسبات اليت تعلق بذىنو، يقوؿ نصر حامد أبو زيد عن الًّتاث بوصفو مسَّت الفكر 

ادلعاصر قطعة عزيزة من التاريخ فحسب، كلكنو، كىذا، ىو األىم دعامة من دعامات كجودنا ك أثر فاعل من 
مكونات كعينا الراىن، ك أثر قد ال يبدك للوىلة األكىل بينا كاضحا، ك لكنو يعمل فينا يف خفاء ك يؤثر يف تصوراتنا 

 (الفكر كاحلدث  )، ك أكىل ثغرات اخلطاب عند علي حرب تتجّلى من خالؿ كتاب 2" شئنا ذلك أـ أبينا 
. حوارات ك زلاكر

 

 

                        

                                                             
 ، 1:   ط – بَتكت لبناف – احلداثة ك ما بعد احلداثة ، دار الفكر ادلعاصر : عبد السالـ ادلسَتم  ك فتحي الًتيكي - -1

  .                                                                                        26 ، ص 2003
  51 ، ص 2005 ، 7: ط –الدار البيضاء – إشكالية القراءة ك آليات التأكيل ، ادلركز الثقايف العريب : نصر حامد أبو زيد -  2
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                                                                             la vérité entre la pensée et la réalité:  الحقيقة بين الفكر و الواقع -  ووًال 

 إّف احلقيقة  كما يؤكِّد عليها اخلطاب عند علي حرب مرات عديدة ىي الّتعّدد ك االختالؼ ك البحث        
عنها بعيدا عن ظاىر األمور، ألّف األصل فيها ىو مباعدهتا للمراكز ك كقوفها يف الّزكايا ك األماكن ادلظلمة، يقوؿ 

كاألىم أف قوؿ احلقيقة ال ينفصل عما سبارسو اخلطابات، فيما تدعي بيانو، من أالعيب التصنيف ك االستبعاد، " 
،  يهدؼ القوؿ عند علي حرب إىل إلغاء ادلركزية على مفهـو احلقيقة ك ذلك  1" أك من آليات احلجب ك التعتيم 

من أجل الّتأكيد على غموضها ك صعوبة الوصوؿ من خالذلا إىل ظلوذج، فالوجو اآلخر ذلذا القوؿ ك الذم يغفل 
عنو صاحب اخلطاب ىو ادلطابقة اليت يقيمها بُت احلقيقة ك الّلعبة، ك ىو بذلك يؤّكد على سباىي احلقيقة مع 

ك يف مقابل ىذا يهمِّش كجهان من كجوىها، ك ىو الوجو الذم ارتدتو مع العلـو  الّتجريبية   (لعبة )جانب معُّت 
كالعقلية، إذ ارتبطت احلقيقة يوما ما هبذا اجلانب كال ؽلكن العثور على مفهـو شامل للحقيقة باستبعاد ىذه 

ادلراكز، ك لعّل عدـ مراعاة ادلسافة الفاصلة بُت احلقيقة كالّلعبة أك األكجو ادلهّمشة ك ادلستبعدة ىو ما أكقع اخلطاب 
 .                                      يف أحادية النظرة

      كىو ما يؤدِّم بطريقة أخرل إىل إقامة ثنائية، يكوف طرفها األّكؿ احلقيقة بوصفها ىامشان ك طرفها الثّاين ىو 
احلقيقة دبنطق الّتمركز ك ىو الطرؼ الذم استبعد يف ادلقوؿ، رغم أّف الدِّراسات البعدية أك الّتجاكزية كما سبق 

كقّرر ذلك اخلطاب تؤكِّد عقم الثّنائية طريقا يف ربديد ادلفاىيم، ىذا، ك ال يربح الكالـ عند علي حرب حىت يكّوف 
الثّنائية، إذ تتشّكل يف الطرؼ اآلخر الذم يهّمشو اخلطاب أثناء زلاكلة تأكيده على حقيقة ما، فعندما ػلاكؿ 
إثبات انفتاح ذبربة الفلسفة اللّيربالية على احلقيقة كاقًتاهبا من الفهم البعدم ذلا، يقارهنا بالفكر ادلاركسي الذم 

مثل ىذه التمييز يتيح فهم مأزؽ الفكر ادلاركسي، فالفلسفة " ينسب إليو أسباب العجز يف مقاربة احلقيقة، يقوؿ 
ادلاركسية اعتربت الدين أفيونا، ك لكنها أعادت إنتاج نفسها كديانة حديثة، بقدر ما جرل التعامل مع األفكار 

كأقانيم الىوتية أك كنظريات تنطوم على مفاتيح احلقيقة ك اخلالص، ك ىكذا فادلاركسية، تبدك يف منطوؽ 
اخلطاب مادية، تارؼلية، ربريرية، ك لكنها من حيث التعامل مع نفسها كانت مثالية، طوباكية، دكتاتورية، ك ذلك 

                                      .2" بقدر ما جرل تأليو ادلقوالت ك عبادة األمساء ك األشخاص 

                                                             
 13 ، ص 1997 ، 1: ط – بَتكت لبناف – ، دار الكنوز األدبية  (حوارات ك زلاكر  )الفكر ك احلدث :  علي حرب -  1
   .                                                                                                     14ادلرجع نفسو  ، ص -  2



الفكر و الواقع إشكالية المنطق و الالمنطق............................................................الفصل الثالث   

 

 
200 

          فيصف الفكر ادلاركسي باالنغالؽ ك عجزه عن إدراؾ احلقيقة لكونو يؤمن بادلقوالت ادلثالية ك الّطوباكية، 
يف ادلقابل صلد أف الفلسفة الليربالية ىي على العكس من ذلك، " كالعكس مع الفلسفة اللِّيربالية اليت يقوؿ عنها 

فمنطوؽ اخلطاب يف ىذه الفلسفة أهنا متعالية أك مثالية، إصليلية أك بركستانتية، ك لكنها من حيث تعاملها مع 
نفسها كانت دكما مادية، تارؼلية زلايثة، بل حدثية، األمر الذم مكنها من ذبديد نفسها باستمرار، بإعادة صوغ 
األسئلة ك اإلشكاالت، أك ذبديد قوالب التفكَت ك أنظمة ادلعارؼ، أك خلق مساحات جديدة للتواصل كالتبادؿ 

"1                                                                                                        . 

       ػلاكؿ ادلقوؿ ىنا عند علي حرب الّتأكيد على االنفصاؿ الذم ربدثو ادلقوالت بوصفها أفكاران ك بُت 
الّتطبيق الذم يكوف يف الواقع، ك ذلك هبدؼ إرساء مشركعو الّتجاكزم الذم يصبح احلدث فيو مقابال دلفهـو 

احلقيقة على عكس األفكار، فيحدث ادلفارقة بُت احلقيقة اليت تنجلي من خالذلا شلارسات الفكر ادلاركسي 
كاحلقيقة كما ذبسِّدىا الفلسفة الّليربالية، فتمّثل األكىل االنغالؽ كالعجز بينما تكوف األكىل صورة لالنفتاح 

كاالستمرارية، كىنا ػلدث الّتناقض بُت ادلقوالت اليت ػلاكؿ إرساءىا ادلشركع الّتجاكزم ك بُت الّتطبيق أثناء مقاربة 
.                                                                     الّنصوص 

      كما يتعارض القوؿ عند علي حرب يف نظرتو للحقيقة،  إذ يكوف العقل بالنِّسبة إليو مولدان للعجز كالّتقصَت، 
ك ىذا ما أّكده يف غَت موضع أثناء حديثة عن الّتجاكز الذم ًب على مستول العقل، ك لكنو يستعيد الّتمركز حولو 
مرة أخرل من خالؿ الّتأكيد على أّف العقل كاحد ك أنو تلقائيا ينفتح على سلتلف أبعاده ك يف ىذا ارتداد دلا سبق 

نعم ؽلكن الكالـ على فضاء عقلي كاحد، كالفضاء احلديث مثال، ك لكن ىذا " أف أقره حوؿ العقل، يقوؿ 
الفضاء ليس كال متجانسا أك نسقا زلكم اإلغالؽ، ك إظلا ىو حيز مركب ك رلاؿ للتعدد ك التباين، إنو عامل 

مفتوح تتعايش فيو أشكاؿ من ادلعقولية، تًتاكح بُت أعرؽ القدًن ك أحدث احلديث، بُت العقالنيات اليت ترل إىل 
العقل بوصفو جوىرا صافيا يشتغل دبنطق ادلماىاة ك التواطؤ ك اإلحكاـ ك بُت الفكر النقدم الذم يرل إىل العقل 

                                                                                           ..  2" بوصفو ينتج دكما المعقوالتو 

ألنّو عاجز عن إدراؾ أبعاد احلقيقة، - كما سبق ك قّرر ذلك من قبل -      فاعتماد العقل عنده ينتج الوىم 
كلكّنو يعود ليستدرؾ ك يؤكِّد أف العقل يف حدِّ ذاتو ينفتح على الاّلمعقوؿ ك ىو ما يساعده على مالمسة أبعاد 

احلقيقة، ك يف كجو آخر يتشّكل الّتعارض عندما يتحّدث علي حرب عن احلقيقة بوصفها كعلا عن طريق سبويهها 
                                                             

  .                                                               14، ص (حوارات ك زلاكر  )الفكر ك احلدث :  علي حرب -   1
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كاستحالة الوصوؿ إليها إال عن طريق االعتقاد بتعّددىا ك عدـ ارتباطها بشيء ثابت ك زلّدد، ألّف طريقها ىو 
الّتضليل كالّتغيب ك الّتعمية، ك قد سبق  أف كشف اخلطاب على الّتشابو الذم يقارب بُت مفهومها البعدم 

.                                                        ذلاMartin Heideggerكادلفاىيم اليونانية ك كذا تصّور مارتن ىايدغر  

       كيف إطار مشركعو الّتجاكزم يصنع علي حرب ادلفارقة بُت الفكر كالواقع كذلك للّتأكيد على قصر الفكر 
كعجزه عن مالمسة أطراؼ احلقيقة الرتباطو بادلقوالت ادلثالية ك ادلتعالية، ك لكن يف اجلهة األخرل يربط احلقيقة 

ال داعي للتأكيد على أنو ال يوجد علم أك منهج أك ظلوذج ؽللك مفاتيح احلقيقة أك ػلتكر الطريق " بالواقع، يقوؿ 
، فالرّبط الذم ًب على مستول الواقع  1" إليها، إذ احلقيقة ىي يف النهاية، ما ننجزه ك نصنعو من الركائع ك اآلثار 

ك احلقيقة، يطابقها من جهة ك ؽلحو ادلسافة اليت تفصل بُت ادلواضيع ،كما يعارض اخلطاب الذم  (احلدث   )
أرفق احلقيقة من قبل بكل ما ىو غامض ك غائب كمتعدِّد، إذ ؽلكن إدراكها لتجلِّيها أماـ الّناظرين ك ىو ما 

 .                                (الّركائع ك اآلثار  )غلسِّده مفهـو 

        كىذا ما ػلصر احلقيقة ك ػليل إىل أحادية الّنظرة إليها، إذ ىي كل ما ننجزه ك نصنعو، ك ىذا يفصل 
إىل – كما يرل علي حرب – احلقيقة من ارتباطها بالفكر الذم ؽللك مفاتيح ادلقوالت ادلثالية اليت تباعد احلقيقة 

ارتباطها بالواقع الذم ػلمل يف أحد أبعاده ادلالمح احلّسية ك ادلادية،  فيصنع ادلفارقة بُت ادلبادئ اليت قاؿ هبا من 
جهة حوؿ مفاىيم احلقيقة اليت ال ؽلكن إدراكها أك مالمستها كبُت الّتجلي ك الّظهور الذم تظهر من خاللو يف 
الواقع من خالؿ احلدث، رغم أّف األصل يف تعريفها ىو ارتباطها باالحتجاب كالّسًت ك الكشف الذم يقتضيو 

زلاكلة إدراكها، كلعّل زلاكلة علي حرب الرّبط بُت احلقيقة ك الواقع نابع من القدرة اليت يتجّلى من خالذلا احلدث 
إذ يتغَّت كيتعّدد ك يتشّكل بصورة سلتلفة كل مرة، ك لكن اجلانب الذم يغفل عنو صاحب ادلقوؿ ىو الّظهور الذم 

ؽلثلو احلدث كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا يف حّد ذاتو مباعدة دلفهـو احلقيقة، كما تراه االذّباىات ادلابعد حداثية إذ ينفصل عن 
الّتطابق كما سبق كبينو ادلنطق العقلي يف تناكلو للحقيقة، إذ يرل ادلنطق الّصورم أّف احلقيقة ىي كل تطابق 

يتشّكل مع مفهـو ما، ك يف اعتقاده أّف ىذا ادلفهـو ؽلكن ضبطو حبدكد معّينة، فًتسم احلقيقة كفق ىذه احلدكد 
.                                                                                           الّنهائية ك ادلطلقة 

       كيف موضع آخر غلمع اخلطاب بُت الفكر ك الوىم ك ىذا ليؤكِّد انفصاؿ احلقيقة عن ىذا احلّيز، ك لكن 
الّلغة تراكغ إذ توقع صاحبها يف فخ الّتعارض، ك ذلك من خالؿ تأكيدىا مرة على ارتباط احلقيقة دبفهـو الوىم، 
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كىذا ما حاكؿ إثباهتا يف غَت مرة الرتباطها باحلّيز الاّلمعقوؿ من العقل، كيف مكاف آخر يربط احلقيقة بالواقع 
ال شك أف الوقائع تفاجئ ك تصدـ، كلذا، ينبغي لألفكار " كيفصلو عن الفكر ، إذ يرل يف الفكر صورة للوىم  

أف يكوف ذلا فعل الزحزحة أك الزلزلة أك الصدـ الذم يوقظ من سبات ك ػلرر من كىم أك ؼلرج من مأزؽ بفتح 
فاحلقيقة كىم،   1" آفاؽ أماـ التفكَت، أك بافتتاح مساحات للقوؿ ك التعبَت، أك بتكوين رلاالت العمل كالتدبَت 

كالفكر كىم، رغم أّف القوؿ عنده يباعد بُت الفكر ك احلقيقة فهو يقارهبا إذ يطابق بُت احلقيقة كالوىم من جهة، 
ك بُت الفكر ك الوىم من جهة أخرل، ك تلك مفارقات اخلطاب إذ يستدعي باقي اخلطابات أك األكجو األخرل 

.                                                                                               لو ك ىذا ما يناقض عملو الذم يقضي بادلباعدة بُت الفكر ك احلقيقة 

      كىذا ما ػلاكؿ ادلشركع تأكيده من خالؿ القضاء بالّتجاكز الذم ػلقِّقو الواقع إذ يفوؽ الّتفكَت ك ػلكم عليو 
بالعجز يف الوصوؿ إىل الّتجارب ك الّنتائج الّتساع احلقيقة ك صعوبة ضبطها، إذ تنفتح على كل ادلتناقضات على 

اختالفها، فيقضى بقصر ذبربة الّتجاكز إذ تقـو على مفهـو الّنفي الذم يفقد األشياء معانيها ك قيمتها ك ىنا 
يكوف األساس يف قياـ مشركعو ّسببا يف اخللط الذم يقع فيو صاحب اخلطاب، إذ الّنفي ك اإلثبات بوصفهما 

.                                   صورتاف للحكم يقيداف ادلفاىيم 

     فالفكر الذم سبق ك أف ربطو بالعقم ك العجز عن إدراؾ أبعاد احلقيقة، ىو يف الوقت نفسو إغفاؿ للجانب 
، ك ليس مطلقان ىو ارتباط احلقيقة هبذه 2*الذم طادلا ذبّلت من خاللو احلقيقة، إذ ارتبطت بالّتيارات ادلثالية

األفكار، ك لكن ارتبط احلدث يوما هبذه الّذات ادلفكرة  العاقلة اليت استطاعت أف تكشف عن زيف القوؿ 
.                                                                      باالذّباىات ادلاكرائية اليت دعت إليها الكنيسة 

        ىذا، ك يعيد اخلطاب عند علي حرب مناقشة احلاضر أك الواقع أك احلدث بطريقة تناقض ك تعارض 
الطّريقة األكىل يف مناقشة احلاضر، إذ قضى بالّتجاكز الذم يشّكلو الواقع مع كل األفكار ادلسبقة اليت ربملها 

ذاكرتنا من الّتجارب الّسابقة، ك ىذا ما أّدل بو يف الّنهاية إىل احلكم عليها بالعجز ك الّتقصَت يف مالمسة أبعاد 
ىذا يتوقف على مفهومنا للًتاث ك كيفية " احلقيقة، كقد عرّب عن عالقة ىذا الفكر بالًّتاث، يقوؿ علي حرب 

تعاملنا معو، كما أراه يف ىذا الصدد، ىو أف الًتاث ليس ىو ادلاضي الذم ينبغي استعادتو أك التخلي عنو، ك إظلا 
ىو جزء من بنية احلاضر، إنو زمن من أزمنتنا اليت ال تنفك ربضر بشكل أك بآخر، ك إنو دلن قبيل التوىم أف نقوؿ 
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بإمكاف االنقطاع عن الًتاث ك األصوؿ كما يدعي بعض احلداثيُت، كما أنو من قبل التهويل أف نقوؿ بأف شبة من 
يريد سلخنا عن ىويتنا أك فصلنا عن تراثنا كما يعتقد بعض األصوليوف، فنحن يف النهاية زلصلة توارؼلنا ادلديدة 

 .                                                                                                      1" كأزمنتنا ادلتداخلة 

      يف اخلطاب األّكؿ ػلاكؿ الفصل بُت الفكر الذم سبثّلو ثقافة كل كاحد منا كالواقع بوصفو حقيقة، ك يف 
مكاف آخر يؤكِّد عدـ انفصاؿ الًّتاث عن احلاضر إذ يعود كل مرة ػلاكؿ اإلنساف فيها تغييبو ك حجبو فال يكاد 
ينفك عن احلاضر، كيعترب ىذا اخلطاب إعادة االعتبار للفكر الثّقايف كمدل سبّكنو من صنع ك تسيَت احلاضر ىذا 
من جهة، كمن جهة أخرل ىو ينفي مشركعو الّتجاكزم إذ يعيد االعتبار للماضي ك غلعل منو ركيزة عليها يقـو 

، فًتتد األفكار عنده ك تتأرجح بُت الّتجاكز الذم يقابلو الّنفي ك بُت العودة للقدًن الذم ال (احلاضر  )الواقع 
ينفك ػلضر كونو ركيزة أساسية ال يغٍت استبداذلا ألهّنا عود أبدم يتحّقق يف احلاضر، فادلباعدة اليت سبق ك أف 

أقامها بُت الفكر ك الواقع يعيد مرة أخرل ليجمع بينها يف الًّتاث الذم يعترب حصيلة الّتجارب الّسابقة ك الواقع 
كما ػلملو ادلاضي، دبعزؿ عن األحداث ادلعاصرة، فيقارب بُت الفكر ك الواقع بطريقة أخرل، إذ ينفصالف من 

.                                                                                      جهة ليتقاربا من جهة أخرل

      كمن أجل إرساء دعائم مشركعو الّتجاكزم يعود مرة أخرل لينفي ارتباطو بالّنماذج الّسابقة، ك اليت سبق كأف 
ك أخَتا ال آخرا، فأنا فيما أقولو ال أقبض على ماىيات متعالية أحاكؿ ذبسيدىا يف " عرّب عنها بالًّتاث، يقوؿ 

التجربة، ك ال أنطلق من مفاىيم مسبقة أك ظلاذج جاىزة أسعى إىل احتذائها أك التعرؼ إىل مدل التزاـ الغَت هبا 
، كىنا   2" ،ك إظلا أتناكؿ ذبارب ذلا كثافتها، ك أقرأ نصوصا ذلا مسكوتاهتا، ك أتعامل مع مفاىيم ذلا إشكالياهتا 

مكمن الّتعارض، إذ يتحّدث عن أعلية االّتصاؿ بالًّتاث كونو السبيل الذم ػلّقق البحث عن احلقيقة يف صورهتا 
احلاضرة، ألّف احلاضر ما ىو إال صورة للماضي الذم ال ينفك يعود ك ىو يستدعي اخلطاب مقولة العود األبدم 

الذم تسًتجع فيو األزمنة، ك ىنا ينفي االرتباط بادلاضي دبفاىيمو ادلسبقة ك ظلاذجو اجلاىزة، ك ىذا ليؤّكد على 
.                                        انفصاؿ احلاضر عن ادلاضي 

     كلعّل كالـ علي حرب عن احلقيقة تعّدد ك تنوّع إذ أصبح من العسَت العثور على أطرافها، ك ىذا ىو تفسَت 
الّتحجب الذم سبارسو احلقيقة إذ ال ؽلكن اإلمساؾ هبا، إال ك تتفّلت لتحافظ على أىم مسة سبّيزىا، كلكّنو سرعاف 

ك ىذا أيضا دأب ادلعاصرين الذين يسقطوف عليو مفاىيم الدؽلقراطية كحقوؽ " ما يناقض أفكاره إذ يقوؿ 
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اإلنساف، كل ذلك بسبب التحدم الذم فرضو الغرب على ادلسلمُت، إذ فاجأىم بتقدمو ك تفوقو كغزكه، كبدال 
من أف يعًتفوا باحلقيقة فإهنم سعوا إىل إنكارىا كما فعل بعضهم، أك حاكلوا االلتفاؼ عليها كما فعل البعض 

.                                                                                            1" اآلخر منهم 

     فاخلطاب يؤّكد على حقيقة من خالؿ اإلثبات، ك ىي حقيقة الّتفوؽ الغريب ك الّتخلف العريب الذم أملتو 
ربيل على كضوح احلقيقة ىنا  (فإهنم سعوا إىل إنكارىا  )اإلصلازات ك أّكدت عليها زلاكالت اإلسقاط، فعبارة 

 عند 2*كذبلِّيها لدرجة أف بعضهم ػلاكؿ إنكارىا أك إخفاءىا، ك ىنا تكمن ادلفارقة، إذ ػلاكؿ ادلشركع الّتجاكزم
علي حرب الّتأكيد على عدـ انتمائو أك ارتباطو بأفكار معّينة، ك لكنو يف غَت موضع يتحّيز إىل جهة ما متغاضيان 

عن كل األىداؼ اليت سبق كأف سطّرىا من قبل إذ يتحّدث عن ادلنطقة البينية اليت بقدر ما تتعّدد الّنظرات من 
.  خالذلا تغيب احلقيقة ك يعجز الّناقد عن ربديدىا 
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عن فكرة اليقُت اليت ارتبطت هبا على أياـ ادلنطق الّصورم ، ك كسيلة ذلك ىو القضاء بقصر النظرة األحادية اليت عادة ما تركز 
على جانب ك هتمل اجلوانب األخرل اليت سبلك بدكرىا أطرافا من احلقيقة ال ؽلكن بلوغها ما مل تتضح معامل حدكدىا ، ك تلك 

ىي ادلفارقة اليت عادة ما تقف احلقيقة فيها أماـ التعارض الذم يستحضره اختالؼ االذّباىات اليت ينظر من خالذلا للحقيقة          
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                                                                                  .la réalité et le concept de catastrophe: الواقع و مفهوم الكار ة -  ااياًال 

ترتبط احلقيقة عند علي حرب بالواقع إذ ذباكز األفكار اليت تقيم القّيم الّضيقة ك احملدكدة ك العاجزة عن        
احتواء الواقع، فيكوف الواقع أحداثا سلتلفة عن األفكار ادلسبقة اليت ػلتفظ هبا اإلنساف نتيجة الّتجارب ادلختلفة 

ك الذم يتصدل دلثل ىذه ادلهمة " اليت ؼلوضها يف حياتو، فيستبعد ادلاضي من كونو ذبربة يعاد عيشها، يقوؿ 
ليس لو إال السباحة ضد التيار ، لكي ؽلارس حريتو النقدية يف مساءلة البداىات ك تعرية ادلسبقات اليت تشتغل هبا 

العقوؿ ك تنبٍت مشاريع الوجود ، أك لكي يفكر بصورة سلتلفة عما ىو سائد ك مسيطر يف قراءة اجملريات ك تأمل 
ادلصائر ، من غَت ذلك ال رلاؿ ألف نفهم ك نشخص األزمات أك ألف نعقل ك ندبر يف مواجهة اذلزائم ك الكوارث 

 .                         1"، سواء يف العامل  أك على ادلستول العادلي 

      فالسِّباحة ضد التِّيار تشَت إىل الغَت متوقع من األفكار، على عكس األفكار اليت ػليل األخذ هبا إىل الّتوقع 
، (ضد  )ادلنطقي، فيطابق اخلطاب بُت احلقيقة ك ااّلذباىات غَت ادلتوقعة أك الضد ك النقيض ك ىذا تعكسو كلمة 

يف حُت يتحّدث اخلطاب يف غَت موضع على انفتاح احلقيقة على رلاالت أرحب سواء تعّلق األمر بادلتوقع أك غَت 
، ك ىذا (ضد الّتيار  )ادلتوقع، فتجاكز الفكر القدًن قضى بتمركز احلقيقة حوؿ الغَت متوقع أك كما عرّب اخلطاب 

الّتماىي مع  مفهـو احلقيقة أّدل إىل استبعاد طرفها اآلخر الذم ؽلثّلو الّتيار ادلتوقع أك الّسَت على ضلو منطقي مع 
الفكر ك ما ػلملو من خربات عن ادلاضي، كما أف ىذا التصور إذ ػلاكؿ اخلركج من األفكار من جهة يقع يف فخ 

الفصل بُت األزمنة ك ادلباعدة بُت ادلاضي ك احلاضر، ليؤكد يف كل مرة على احلركة ادلستقيمة اليت يسَت كفقها 
الزمن، أما الدراسات البعدية كما كرد عنها فهي تؤمن بالطبيعة االرتدادية للزمن، إذ الزمن عود أبدم إىل سلتلف 

.                                                                                                            صوره، ماضي حاضر ك مستقبل

        كىذا بدكره يساعد على إقامة أطراؼ ثنائية، أحد أطرافها ىو الفكر دبا ىو صورة للّتصور ادلنطقي الذم 
 (ضد الّتيار )تسَت كفقو األحداث يف الواقع، ك الطرؼ الثاين ىو الّتيار ادلعارض الذم سبثّلو األحداث الغَت متوقعة 

اليت تؤمن بالّنظرة األحادية أك * فإقامة الثّنائية ىنا صورة النتماء الّتفكَت عند علي حرب لالذّباىات ادلنطقية
ادلتمركزة، فتنتج الّتضاد ك الّتعارض كنتيجة طبيعية لالستبعاد ك النفي الذم ؽلارسو اخلطاب إذ الوجو اآلخر للنفي 

                                                             
 ، 1: ، ط - الدار البيضاء ادلغرب – ، ادلركز الثقايف العريب  (منطق الصداـ ك لغة التداكؿ  )العامل ك مأزقو :  علي حرب -  1

 .                                                                                                             11 ، ص 2002

.   يؤمن ادلنطق الّصورم دبجموعة قواعد ك قوانُت ، بواسطتها فقط ؽلكن إدراؾ أبعاد احلقيقة اليت تتمّيز بالّظهور ك الّتجلي *- 
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يتجلى من خالؿ التماىي، ك لعل الّلغة ىنا تفضح ىذه األالعيب من خالؿ إحالتها يف كل مرة إىل خركج 
.       الّتفكَت من دائرة الّتجاكز  إىل حّيز ادلنطق 

       ككذلك القوؿ عنده بالّتطابق بُت اإلنسانية ك العنف كلد عنده نظرة أحادية ك قاصرة زبتزؿ فيها معامل 
ك الصدمة إذا شئنا التفكَت بصورة معاكسة، دلا اعتدنا التفكَت فيو " اإلنسانية يف صفة العنف، يقوؿ علي حرب 

كبو أكلو، تعٍت أف ما يتهددنا ىو شبرة سيئة أك مدمرة إلنسانيتنا اليت تولد العنف بقدر ما تبٌت على التمايز 
كاالصطفاء، ك تؤكؿ إىل انتهاؾ احلقوؽ بقدر ما سبارس انتقاصا من كرامة اآلخر ك ادلختلف، ىذه إنسانيتنا، 

ال يشعر الواحد : تشهد بنفسها على نفسها من حيث بنيتها التفاضلية كعالقاهتا االستبدادية أك ميوذلا العدكانية 
بقيمتو إال إذا سبيز عن أقرانو أك تفوؽ عليهم أك كاف مكرما من دكهنم، أم إال إذا كاف أحسن ك أفضل ك أرفع 

.                                    1" شأنا أك مقاما 

      إّف الّسعي كراء ذباكز مثالية األفكار اإلنسانية أكقع علي حرب يف فخ استبعاده للقيم اإلنسانية بادلطلق، إذ 
يزعم الكالـ عنده اإلحاطة دبفهـو اإلنسانية ك بالّتايل انتساهبا أك تطابقها مع مفهـو الصدمة اليت ترفق بصفات 

ربيل على رلموعة معاين يصعب حصرىا، ألّف الّشيء ادلثايل ػلمل يف  (اإلنسانية )العنف، رغم أّف ىذه الكلمة 
أحد أبعاده استحالة الوصوؿ فيو إىل مقابل ألنو يتعاىل عن كل حصر أك ظلوذج، إذ معٌت ادلفهـو ليس استيعابا 

كلكن تأجيال ك إرجاء، ىذا ك ػليل كالمو على إقامة ثنائية تكوف نتيجة استبعاده لإلنسانية، إذ الّنقيض يستدعي 
نقيضو، ك ىذا ما ربيل عليو لفظة اإلنسانية إذ تقتضي الالإنساين، ك ىذا ىو الفخ الذم يقع فيو صاحب 

.                                             اخلطاب إذ ػلاكؿ رلاكزة ادلقوالت ادلثالية 

اليت ؽلكن أف تشّكلها ادلواضيع * 2       كذلك ألنّو ينطلق من إمكانية تطابقها مع معٌت ما دكف مراعاة ادلسافة
بعضها مع بعض ك كذا بُت الذات ك ادلوضوع إذ صاحب اخلطاب بزعمو التطابق ؽلحو تلك ادلسافة من جهة 

كػليط حبدكد ادلفهـو من جهة أخرل، فتقضي باحتفاظ كل مفهـو خبصوصيتو ك صعوبة الوصوؿ معو إىل مثاؿ، إذ 
كلمة ادلثالية ربمل يف ذاهتا أسباب عدـ تقييدىا أك تطابقها مع مفهـو زلّدد إذ قد تنفتح على ادلختلف ك ادلغاير 
ك ىذه ىي طبيعة ادلفاىيم ادلتعالية ك من الّتقصَت نسبتها إىل مفهـو الكارثة، فلكل كالـ أبعاده ادلختلفة اليت سبنع 

من انتمائو إىل تيار بعينو، ك ىذا ىو مفهـو احلقيقة كما أّكدىا علي حرب يف غَت موضع إذ ىي البحث 
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.           أدل القوؿ بعدـ كجود تطابق بُت ادلفاىيم إىل إغلاد الفراغات اليت تفصل بينها فينتج االختالؼ يف ىذا البياض *- - 

 



الفكر و الواقع إشكالية المنطق و الالمنطق............................................................الفصل الثالث   

 

 
207 

كالكشف الذم يظل فيو ادلفهـو زلتجبا مهما حاكؿ القارئ إزالة الّستار عنو، ك من اإلجحاؼ إطالؽ أحكاـ 
.                                                                                              زبتزؿ ادلفهـو يف اذباه بعينو 

       كيؤكِّد علي حرب على الّنتائج الكارثية اليت تقود إليها اإلنسانية دبا ىي سبب الّصراعات اليت يعاين منها 
عصرنا إذ يستحضر يف ذلك مقولتو حوؿ عكس ادلتوقع فتتحوؿ على إثرىا اإلنسانية إىل عكس النتائج اليت كانت 

القضية اآلف ىي العمل على تفكيك مقومات إنسانيتنا بفضح ثوابتها ك مثاالهتا " تصبو إليها، من خالؿ قولو 
كتعرية أطيافها أطيافها ادلركزية ك هتوؽلاهتا االصطفائية اليت تعود باجملتمعات البشرية إىل نقطة الصفر على الصعيد 

. 1" اخللقي 

       إّف احلكم ىنا على اإلنسانية بأهّنا سبب ارتداد األخالؽ إىل نقطة الصِّفر، ػليل على أحادية الّنظرة اليت 
قارب من خالذلا صاحب اخلطاب اإلنسانية، إذ ينطلق من أحد أبعادىا أك احتماالهتا اليت تظهر من خالذلا، 

 الذم تنتجو ادلواضيع 2كالّتغَّت ك الّتعّدد يقضي بًتؾ مسافة بُت الّذات ك ادلوضوعات سبلؤىا االختالفات ك الّتنوع
فتسمح باّتساع دالالت ك صعوبة الوصوؿ إليها، فالعصر الذم نعيشو كما يوضِّح ذلك اخلطاب يعود إىل نقطة 

الّصفر من حيث األخالؽ، لكن ىذه الّنظرة تستثٍت إذ هتمِّش القيم، ك سبركز فكرة االرتداد الذم يبقى احلكم هبا 
قاصران كونو ينحاز إىل جانب دكف آخر، فاألخالؽ على مرِّ العصور ك على امتدادىا مل تتطابق مع األصل يف 
كجودىا، ألهنا مثالية كما أكد على ذلك كل الفالسفة بدء من أفالطوف، إذ اعترب األخالؽ موجودة يف عامل 

.      مثايل مفارؽ للواقع ك مبعد عنو

       ذلك أّف احلقيقة سعي إىل مقاربة الّشيء ال الوقوؼ معو على أساس الّتطابق ك إلقامة ادلوازاة، كما أّف 
االختالؼ ىو ما يفّسر الّتشابو ك يربّره ك القوؿ دبنطق االختالؼ غلعل من اإلمكانات ك االحتماالت غَت 

زلدكدة، ك تعامل علي حرب مع اإلنسانية هبذا ادلنطق يباعد األىداؼ اليت سعى إىل إرسائها، إذ يتحّدث عن 
ما كما بُت ذلك يف - تعّدد الّنظرة من جهة ك ىي الطريقة الوحيدة اليت تؤمن بصعوبة الوصوؿ إىل حدكد مفهـو 

، كلكّنو ىنا يتجاىل ىذه ادلبادئ ليقيم مع ادلفاىيم عالقات أساسها أحادية الّنظرة، فيجاكز الّنظرة - مواطن عدة
ادلثالية ك لكن ليس من خالؿ صنع االحتماالت ك لكن عن طريق نفي الطّريقة ادلتعالية يف تقييم األمور ك الوقوؼ 
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عدـ االعًتاؼ بوجود عالقة امسها االعتباطية ىو ما أكجد الفجوة بُت الذكات ك ادلوضوعات ك كذا ادلوضوعات بعضها *-- 
ببعض 
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على الّنقيض من ذلك إذ ػلّمل اإلنسانية كل الّصفات الّسلبية اليت أكجزهتا الكارثة أك العنف دبا ىو الّصورة اليت 
ارتآىا صاحب ادلقوؿ بديالن عن السِّمات ادلتعالية اليت أقّرهتا الفلسفة ادلثالية ك دعت إليها يف كل مقوالهتا 

كخطاباهتا فمن النقيض إىل النقيض تنتقل الصفات عند علي حرب ما ػليل تفكَته إىل حّدين ال كجود دلواطن 
.            بينية بينهما

       ىذا، كزبتلف احلقيقة عند علي حرب عن مفهـو الّتطابق ك كذا الّظهور اليت سادت أياـ الّتفكَت ادلنطقي، 
كارتبطت بكل ادلعاين اليت تفيد اختفاءىا ك تغييبها ك استحالة الوصوؿ إليها إال عن طريق الكشف عن مواطن 

تواجدىا اليت تبتعد كّلما أراد ادلقوؿ مقاربتها، فيبقى القوؿ بالتطابق عجزا يعًتم التفكَت فيعيق كصولو إىل مقاربة 
دبعزؿ عن منطق الوصف ك الشرح الذم ال يربح الظّاىر ك الّسطح، كلكّنو ك يف اخلطاب ادلوايل يصف لنا العامل 

العنف ىو الصورة الطاغية كسط ادلشهد العادلي بعد احلريق األمَتيكي ك ما تاله من تداعيات، إنو احلدث " بقولو 
الذم ما زلنا نعيش ربت كطأتو ك نتلقى مفاعيلو، خاصة يف العامل العريب، حيث ػلمل أك ضبػػػػػػػػػػل العرب مسؤكلية 

ما جرل، ألف حفنة منهم مل ربسن سول ىذا التصنيع  اإلرىايب، بعد قرف ك نصف من   الدعوة إىل النهوض 
.                                                                  1" كالتقدـ ك التحديث 

      فاخلطاب ادلوايل يصّور احلقيقة بوصفها تطابقان مع الواقع أك مع الظاّىر من األحداث، فيتعارض بذلك مع 
دعواتو اليت قضت بأّف احلقيقة قراءة يف الغائب ك ادلسكوت عنو ك ليست إصدار األحكاـ اليت تقضي بالّتحيز إىل 

جهة دكف األخرل، إذ ىي زلاكلة دلقاربة األبعاد اخلفية ك اجملهولة اليت ال تظهر ك لكن زبتفي لتوىم اإلنساف 
حبقائق أخرل ك تلك مسالك احلقيقة إذ زبتفي فال ؽلكن الوصوؿ إليها إال مقاربة، كاخلطاب ىنا يتعارض مع ىذه 
ادلقوالت، إذ يعيد قراءة الواقع انطالقا من األحداث الرّاىنة كالظّاىرة، اليت يشًتؾ يف الوصوؿ إليها كل الّناس على 

.                                          اختالفهم، لظهورىا ك كضوحها

       كىذا يعترب تسطيحنا ك تبسيطان للحقيقة كما سبق أف أّكد على ذلك ادلشركع الّتجاكزم، ك يف حديثو عن 
العنف يؤكِّد يف موضع على أّف العنف مرتبط بالّنظريات ادلثالية ك ادلفاىيم ادلتعالية، ك يعود ليناقض كالمو إذ يقوؿ 

ك العنف ىو الداء األعظم الذم عجزت البشرية عن معاجلتو ك احلد من انتشاره بالرغم من خطابات التسامح " 
 ، فاخلطاب ادلوايل يؤكِّد على ظاىرة العنف اليت 2" الديٍت ك عصور التنوير الفلسفي ك نظريات التقدـ احلضارم 
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سبّيز كل العصور على اختالفها، ك عدـ ارتباطو بالعقائد ك الّديانات فقط،  بل ىو ضركرة ال تربأ منها كل 
.                                                                                                           العصور، ك ىنا مكمن ادلفارقة يف حديثو 

       إذ يؤكِّد يف مكاف آخر على انتماء العنف إىل العصر احلايل ك ذلك من خالؿ ذكر بعض الصِّفات اليت 
لو تأمل أحدنا، على صعيد آخر ك على سبيل ادلقارنة، أحواؿ األمن بُت األمس كاليـو " ذبلى من خالذلا، يقوؿ 

يف أم مدينة عربية أك عادلية، لوجد أف األمس ىو أفضل ك أف اليـو ىو أسوأ كما تشهد على ذلك اإلجراءات 
اليت تتخذ حلفظ أمن الرؤساء ك الزعماء، قبل عقود كاف بإمكاف رئيس الدكلة أك الوزارة يف مدينة كبَتكت أف 

يتجوؿ من دكف حراسة، أما اليـو فإنو ػلتاج إىل كتيبة حلفظ أمنو، ك يف ادلاضي كانت مؤسبرات القمة العربية تعقد 
باحلد األدىن من اإلجراءات ك االحتياطات ، أما اليـو فإف ادلؤسبر الذم يعقد يف إحدل العواصم يشل احلياة فيها 

.                    1" ألنو ػلتاج إىل نشر لواء عسكرم بكاملو من فرط اخلشية ك احلذر ك التوجس 

      كيواصل علي حرب احلكم على العصر بأنو يتصف بالعنف ك ذلك من أجل الّتأكيد على مشركعو 
الّتجاكزم، إذ ػلاكؿ تفسَت الّتجاكز الذم ؽلارسو الواقع بوصفو حقيقة على ادلاضي الذم يتجسد من خالؿ 

األفكار ادلًتسبة يف الذىن، الذم يقع يف فخ نفي العنف عنو، فيقيم أطراؼ ثنائية يكوف أحد أطرافها العصر 
احلايل أك احلديث ك الطّرؼ الثاين ىو القدًن الذم ينسب إليو صفات السِّلم ك األماف، كعلى الّنقيض من ىذا 

يشكِّل عصرنا صورة ألساليب العنف ادلختلفة ك ادلدمِّرة اليت تفارؽ الصِّفات البشرية كاحليوانية لتحمل صورة أخرل 
مل يعرؼ ذلا مثاؿ، ك زلاكلة الوصوؿ إىل ىذه ادلعاين ضبل اخلطاب على الوقوع يف أحد أىم مبادئ العقل ادلنطقي 

.                                             (العصر احلايل ك العصر القدًن )ك ىي الثّنائية 

      فًتاكد الّلغة يف كل مرة لًتتد دبشركع علي حرب عن مراميو من خالؿ تعّدد أكجهها ك اّتساع اجملاالت اليت 
يؤّدم إليها تعّدد ادلدلوالت اليت ربيل عليها دكاذلا، فيظن صاحبها أنّو يستخدمها خلدمة أفكاره يف حُت ىي 

تستخدمو ك سبارس عليو سيطرهتا  من حيث ال يدرم فتوقعو يف فخ الّتناقض ك الّتعارض ك كذا الّتمركز كاالضلياز  
جلانب دكف آخر، ك ىذا يف حدِّ ذاتو يعترب أحد أبواب ادلنطق الّتقليدم يف مقاربة ادلفاىيم أك ربديد ادلقوالت اليت 

يكوف احلكم عليها سببا كافيا لقتلها ك عجزىا ك حصر أكجو النظر إليها ك االنتقاؿ هبا من التعدد إىل الفردية 
.                                                                كالتحديد
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       كال ينفك اخلطاب عند علي حرب حىت يقوؿ بادلطابقة بُت العقائد ك العنف ك تالـز الوضع بينهما، إذ 
ك ال نظَت ذلذا العنف " يكوف االنتماء إىل عقيدة بعينها سبب توليد العنف ك اإلقصاء األصويل ك ادلذىيب، يقوؿ 

الرمزم على ساحة الفكر سول االستئصاؿ اجلسدم الذم سبارسو على األرض ك على األجساد  اجلماعات 
اإلرىابية اليت تلجأ إىل تصفية من ؼلالفوهنا الرأم ك ادلعتقد، أكانوا مسلمُت أـ غَت مسلمُت، ك ىذا شأف منطق 

ادلطابقة مع األصوؿ، إنو مصدر مولد للعنف بقدر ما يطبق على العقل، ك يسجن الفكر بقدر ما يؤكؿ إىل إلغاء 
األصوؿ األخرل أك إلغاء الفركع داخل األصل الواحد لصاحل فرع من الفركع، أم لصاحل كجهة نظر كاحدة 

كحيدة، ػلمل الناس على األخذ هبا ك تطبيقها لكي يكونوا نسخا بعضهم عن بعض أك نسخا متكررة للواحد 
 . 1" كاألحد 

        فالعنف حسب ما يشَت إليو اخلطاب ىو نتيجة ىذه ادلقوالت ادلثالية ك العقائد، ك لكن ىذا الّتماىي مع 
انتماء العنف إىل ىذه الّرموز ك العقائد، يستبػػعد يف الوقت نفسو األكجو األخرل للعنف ك اليت ال ؽلكن إغفاذلا يف 

أم حاؿ، إذ للعقيدة كجو آخر ارتدتو يف بداية ظهورىا، أم قبل الّتفكَت ادلنطقي، ك ىو ارتداؤىا للبوس الّسلم 
كالّسماحة ك كذا االنفصاؿ عن كل األسباب اليت يؤّدم إتباعها إىل الوقوع يف مأزؽ العنف، ك لدينا عرب الّتاريخ 

رلموعة من األحداث اليت ؽلكن أف نتخّذىا احتماالت حلقيقة الّسلم عرب الّزمن، فاخلطاب ػلمل من خالؿ سباىيو 
مع العقيدة سببان يف العنف كوهنا التفاؼ حوؿ رلموعة من ادلبادئ ال ينبغي مفارقتها أك اخلركج عن أكامرىا ك يف 

نفس الوقت االبتعاد عن نواىيها، نفي العنف عن االذّباىات ادلنفصلة عن العقائد، كىنا يقع صاحب اخلطاب يف 
ادلفارقة، إذ سبق كأف ذكر ارتباط العنف بكل الظّركؼ ك العصور ، فليس الّتعصب كجهان كحيدان للعنف كلكنو 

.                                                                                                  كجو كاحد من بُت عديد أكجهو 

       فللّتعصب سلاطره ك أسبابو اليت تؤدم إىل الّتمزؽ ك االنفصاؿ، كما يتحّدث علي حرب عن ذلك يف غَت 
مكاف، ك لكن ليس مطلقنا إذ استطاع االمتثاؿ إىل عقيدة ما أف يغَّت من حاؿ األمم ضلو األحسن ك ىذا ما 

تشهد بو كثَت األخبار اليت تصّور لنا األحداث، ك لعل سبب ادلفارقة اليت يقع فيها اخلطاب ىو الزعم بالتطابق 
بُت العقيدة ك التعصب، رغم أّف العقيدة ال ربيل يف كل حاالهتا للّتعصب، فالعصر البدائي دبا شهده من 

                                                             
1

 .  34  ، ص  (منطق الصداـ ك لغة التداكؿ  )العامل ك مأزقو : علي حرب - 
إّف النّفي بوصفو استبعادا ما ىو إال طريقة هبا يستدعى الطرؼ ادلنفي ، ك إقرار بوجوده ك يف ادلقابل ىو إثبات للنقيض   *- 

 .                                                                                                                                                                   كاعًتاؼ بوجوده  



الفكر و الواقع إشكالية المنطق و الالمنطق............................................................الفصل الثالث   

 

 
211 

صراعات دامية مل يكن ينتسب إىل ديانة أك معتقد معُت، فال غلوز بأم حاؿ من األحواؿ جعل العقيدة سببا يف 
.  العنف الذم يكوف سببو الّتعصب ك الّتحامل على الرّأم اآلخر من منطلق ىذا االنتماء

         كتبقى الّلغة دبا سبلكو من آليات الّتضليل ك الّتمويو الوسيلة اليت ذبر صاحبها إىل الّتعارض مع ادلبادئ اليت 
ػلاكؿ إرساءىا، ففي سبيل البحث عن بدائل للخركج من مأزؽ الّتقليد ك الّتعصب يرل يف احلياة احلضارية الّسبيل 

من ىنا مل تعد ادلشكلة األكىل يف نظرم قضية " األنسب لتحقيق ىذه األىداؼ،  يقوؿ علي حرب يف ىذا اجملاؿ 
صداـ بُت احلضارات أك صراع بُت الغرب ك اإلسالـ أك بُت العرب كاحلداثة أك بُت األنسنة ك العودلة، ك إظلا 

القضية أف ننخرط يف كرشة احلضارة ك ادلشاركة يف صناعة العامل، حبيث ضلسن سياسة التداكؿ يف ما بيننا بقدر ما 
نتقن لغة الشراكة مع الغَت، عرب التمرس دبنطق اخللق ك الفتح ، حبيث ننجز شيئا يستأثر باىتماـ العامل، حىت ال 

نتحوؿ إىل ديناصورات ثقافية تدافع عن ىويتها دفاعات فاشلة أك عقيمة أك مدمرة بعقلية النموذج اإلرىايب الذم 
يدعي القبض على احلقيقة أك بعقلية القاصر، أم األبلو الثقايف الذم ال ىم لو سول تقليد ادلاضُت يف كل ما 

.                                                                  1" قالوه أك فعلوه 

      إّف ادلأزؽ كما يورده اخلطاب ال يتجّلى من خالؿ الثّنائيات ك ادلفارقات اليت تقيمها الّذات مع اآلخر، ك ال 
تلك اليت تباعد بُت الّشرؽ ك الغرب، ك لكن أف يتجاكز اإلنساف الثّقافة إىل مفهـو احلضارة كي ػلسن العيش مع 

اآلخر ك لو، كلكن علي حرب ىنا ينفي الّتعارض ك الثّنائية يف كجهها األفقي، ك يقيمها يف اجلهة العمودية إذ 
يقػػػػػػػػػػػابل بُت الثّقافة ك احلضارة كأطراؼ متناقضة، ال يتم استدراؾ أسباب الّتطور ما مل ػلسن الّتخلص من الثّقافة 
اليت سبّثل عامالن رجعيان ك كسيلة بالية مل يعد غلدم األخذ هبا، ك كأف الشرط األساسي الذم يضمنو االطلراط يف 

.                                                   عامل احلضارة اخلركج عن الثقافة اخلاصة

       كلكن الوجو الذم غاب عن تفكَت علي حرب ىو الّتماىي الذم ػلدثو من خالؿ دعوتو لالرتباط 
باحلضارة يف مقابل استبعاد الثّقافة، ك ىذا ما يشكِّل عنده أطراؼ ثنائية ىي من صميم الّتفكَت كفق ادلنطق 

الّصورم إذ تنتقل ادلفاىيم فيو من أقصى حدكد الّتصور إىل أقصاه، تكوف أحد أطرافها الثّقافة ك طرفها اآلخر ىو 
احلضارة دبا ىي صورة للّتخلص من العنف الذم يتوّلد عن األفكار اليت يتوارثها الواحد عن اآلخر فيشكل رلموعة 

بداىات ال يؤدم إتّباعها إال إىل الّتعصب،                                                                             

                                                             
1
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        كيف حبثو عن مفهـو احلقيقة حاكؿ علي حرب ربطها بالواقع ك ىذا ما أّكدتو اخلطابات الّسابقة إذ ؽلّثل  
احلدث حقيقة متغَّتة متعّددة ك لكن يف كل ىذه احلاالت ىو مرتبط بالّظهور ك الّتجلي الذم يكوف عليو الواقع 
صورة حسية كاضحة، ك يف مكاف آخر يرفق احلقيقة بالعامل االفًتاضي أك الواقع الفائق بكل ما ػلملو من الّصور 

الوجو اآلخر للّتحوؿ ىو الّتغَّت يف إيقاع الّزمن الذم أصبح " الّتمويهية، ك ىنا تكمن ادلفارقة، يقوؿ علي حرب 
بفعل ثورة ادلعلومات ك منظومات االّتصاؿ زمنا فعليا غلرم فيو البث من مكاف إىل آخر بسرعة الّضوء ك بصورة 

فورية طارئة، ك ىكذا تندرج البشرية اآلف يف زمن آين متسارع  يهمل ك ال ؽلهل، األمر الذم غلعل ادلرء على 
عجلة من أمره أك يف سبق دائم على نفسو بانتظار اجلديد أك ادلتغَت ك ادلفاجئ من ادلعلومات ك ادلعطيات، ك على 
ضلو ؼلربط احلسابات ك ػلمل على ادلراجعة الدائمة للخيارات ك األكلويات، بالعمل ادلتواصل على تطوير الوسائل 

 .                                                                      1" ك األدكات 

          إّف القوؿ بالواقع االفًتاضي أك الواقع الفائق الذم يشكِّلو الّزمن الفعلي                                              
إذ ىو صورة تعكس مفهـو الكارثة اليت يصل فيها الواقع العادم حّد الّزكاؿ ساعد من جهة على إقامة ادلشركع 

الّتجاكزم عند علي حرب دبا ىو صورة انفصالية تتغَّت فيها معامل األشياء الطبيعية، ك كذا كصفان مشاهبان للحقيقة 
كما سبق ك قاؿ بذلك اخلطاب من قبل أثناء حديثو عن ارتباط احلقيقة باحلدث ك انفصاذلا عن الفكر دبا ىو 

صورة عاجزة عن استيعاب أطراؼ احلقيقة ألهّنا ثابتة ك عقيمة تنتسب إىل ادلاضي ك ما ػلملو من أحداث انطالقان 
من الّتفكَت البعدم، كلكن الفخ الذم يقع فيو صاحب اخلطاب ىو ادلباعدة اليت يقيمها بُت الواقع العادم الذم 

ك كذا الّتعارض الذم كقع فيو، إذ سبق ك أف ربط – ىذا األخَت الذم يتمّيز بالّظهور ك الّتجلي – يتمّيز باحلدث 
 .                                                                                                          (بالواقع العادم  )احلقيقة 

      كىنا يقيم علي حرب مباعدة بُت الواقع العادم ك احلقيقة بوصفها ذبلِّيا، ك بُت الواقع االفًتاضي ك احلقيقة 
بوصفها سبويهان ك تضليالن ك صورة ملتبسة يعكسها العامل االفًتاضي دبا ىو متعايل يصعب ضبطو أك ربديده 

الرتباطو باإليهاـ، ك ىنا تتجّلى احلقيقة إذ تكوف كعلا، فبُت الظهور ك التجلي يف عامل احلس ك التمويو يف العامل 
.                                                            االفًتاضي ػلدث االرتداد يف مشركع علي حرب يف مفهـو احلقيقة

       كيرل علي حرب يف احلّس ادلدين أك اجملتمع ادلدين طريقة هبا يتم القضاء على العنف كونو كسيلة هبا يتعايش 
اإلنساف مع اآلخر دكف الّلجوء إىل الّتعصب يف تسيَت ىذا الواقع، ك لعّل ىذا الّنوع من الّتعايش ىو كليد ظركؼ 

عديدة أّدت إىل تبنيو طريقة تقارب بُت االذّباىات ادلتباعدة يف تفكَت اإلنساف، كىو طريقة رلاكزة للطريقة الّسابقة 
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ك معٌت الصفة ىنا أف الفرد من الناس يتوسط بينو ك بُت غَته، يف تدبَت " يف احلياة، كيصف احلّس ادلدين بقولو 
حياتو، الشرائع ك القوانُت أك القيم ك ادلعايَت، فضال عن العقل ك احملاكرة ك ادلفاكضة، شلا ينقلو من طور التوحش 

، من ىنا مسيت احلضارات اليت أنشأىا  إىل طور التأنس، أك من حالة الطبيعة إىل حالة الثقافة كما يقاؿ اليـو
، رغم أّف كلمة الّتوسط ىنا تبتعد عن التعصب ك لكّنها من الّصميم الّتفكَت العقدم إذ 1" البشر ادلدنيات 

التوسط ىو انتماء الذّباه ما رغم أنّو يف الظّاىر يعكس االبتعاد عن الّتفكَت دبقتضى أقصى حدكد ادلفاىيم، 
كنقصد بذلك الّتفكَت اإلسالمي إذ غلعل من الّتوسط قانونا يف التعامل، فينفي أىم مسة من مسات الّتفكَت البعدم 

ك الذم يقاـ على مفهـو البينية ك ىي الاّلمنطقة على عكس الّتوسط الذم يعترب اذّباىا قائما بذاتو لو شركط 
.                                                                كقواعد ك ىذا ما أّكد عليو اخلطاب عنده 

ك لنبدأ من "        كلكن اخلطاب عند علي حرب يقع يف فخ االرتداد من خالؿ إسقاطو ذلذه الطريقة، يقوؿ 
البداية، فاحلس ادلدين ليس كليد ىذا العصر، بل ىو قدًن قدـ احلضارة البشرية، ذلك أف اإلنساف ىو كائن مدين 

،  إّف القوؿ باحلّس ادلدين بوصفو صورة رلاكزة 2" بطبعو، كما عرفو الفالسفة القدامى لدل اليوناف ك العرب 
حلقيقة احلياة االجتماعية يف ادلاضي، ينقضو القياـ بإسقاط ىذا اجملتمع على اليوناف من جهة ك على احلضارة 

العربية من جهة أخرل، فيختزؿ الّتجربة ادلعاصرة ك ؽلارس عليها الّتبسيط ك الّتسطيح، ك ىذا ما نفاه اخلطاب من 
قبل عندما أّكد على خصوصية اخلطابات ك ذلك عن طريق اختالفها ك انفصاذلا ك تعدد طرؽ النظر إليها، 

.                                                                                                       كسبيزىا إذ تعترب صورا سلتلفة 

ىذا أيضا شأف "       ككذلك يقـو باإلسقاط عندما ػلاكؿ ادلقاربة بُت احلّس ادلدين ك احلضارة اإلسالمية، يقوؿ 
احلضارة اإلسالمية اليت أكدت على قيم التعارؼ ك الوسط ك السواء كما كرد يف النص القرآين، ك إننا صلد مثاالت 

ساطعة على احلس ادلدين لدل الفرايب الذم كاف يتحلى بعقل أشلي جعلو يفكر على مستول ادلعمورة كما جعلو 
 ، فتتعارض ادلقاربة عند علي حرب مع األساس الذم قامت على ربقيقو 3" يعترب األدياف مثاالت سلتلفة للحقيقة 

ك ادلتمّثل يف إرساء دعائم للقضاء على الطرؽ القبلية إذ تقيم ادلفاىيم على أبعد أطرافها فال تعًتؼ باالختالؼ 
كما تؤمن بالّتطابق الذم ال يعمل إال على اختزاؿ ادلقوالت ك ادلفاىيم ك الّتجارب من جهة، كما قاـ بنقض 

.                                        مشركعو دكف أك يدرم بإرجاعو دلشركعو الّتجاكزم إىل أصوؿ قدؽلة 
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 .                                                                                             ادلرجع نفسو، ك الصفحة نفسها  - 
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       ككذلك يرتد اخلطاب عن أفكاره حوؿ الّتجاكز عندما يتحّدث عن اجملتمع الّتداكيل، يقوؿ علي حرب حولو 
اجملتمع التداكيل ىو رلتمع كسطي، ال طلبوم، بقدر ما ىو رلتمع لعماؿ ادلعرفة ك صناع ادلعلومة، ك بقدر ما "

يعامل كل فرد فيو كفاعل اجتماعي يف حقل عملو أك يف بيئتو ك زليطو، فمع عماؿ ادلعرفة تردـ اذلوة بُت عمل 
يدكم كعمل فكرم بقدر ما أصبح اإلنتاج يف أم رلاؿ أك مضمار يعتمد على إنتاج ادلعلومة ك على التصرؼ هبا 

.                                                                                                 1"ك استخدامها 

 يستعملو علي حرب مرّات عديدة ليدلِّل على احللوؿ اليت ؽلكن أف زبّلص اإلنساف 2*     إّف مصطلح الوسطية
من العنف، رغم أّف الّشعارات اليت سبق ك أف رفعها ىي عدـ االنتساب ك االنتماء الذم ػلدث االختالؼ بُت 
ادلشاريع، أّما الوسطية فهي اذّباه تتبناه الّديانة اإلسالمية من حيث حّثها على عدـ اإلفراط ك ال الّتفريط كالّتعامل 

مع األمور بأبسط أبعادىا ، ك تلك مباعدة بُت مشركعو الّتجاكزم الذم سبق ك تعرض لو بالّشرح ك بُت الوسطية 
اذّباىان إسالميا، ك صورة من صور الّتفكَت العقدم الذم يعود إىل عقود زمنية مضت، ك ىو ما يؤكِّد على االرتداد 

. الذم يتم على مشركعو الّتجاكزم
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2
، بعكس ما أراده علي  (ال إفراط ك ال تفريط  )إف القوؿ بالوسطية ىو إؽلاف بوجود رلموعة قوانُت يراعى فيها االعتداؿ *- - 

.          حرب يف سبيل إرساء مشركعو الّتجاكزم إذ أراد التّأسيس دلنطقة البُت بُت ، حيث ال توجد منطقة زلّددة ينتمي إليها اإلنساف 
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 La Réalité l’Illusion de la Vérité:   الواقع و وهم الحقيقة -  الثاًال 

 عندما كضع مبادئ Aristote       ليس منطق العقل طريقة كحيدة دلقاربة احلقيقة كما أشار إىل ذلك أرسطو
ادلنطق الّصورم، ك لكن طريقة يكشف من خالذلا عن طرؽ أخرل، دلعرفة خفايا األمور، كاألكجو األخرل اليت 

زبفيها احلقيقة دبا ىي إشارة إىل ادلناطق البينية اليت يتجلى من خالذلا الالعقل دبا ىو جزء ال يتجزأ من العقل،  إذ 
احلقيقة ليست ىذا الّتطابق بقدر ما ىي ىذا الّتحجب كالالّانكشاؼ، كىي الّنظرة اليت تؤكِّد على كجودىا كلما 
ا، فحصان  / حاكلنا سًتىا ك إخفاءىا، ك دبنطق عدـ الثّقة يقيم  اإلنساف عالقتو مع عناصر كجوده مساءلة ك نقدن
سبحيصان، كألّف احلرية تكمن يف مدل التشكيك يف األفكار كالّدخوؿ على ادلعتقدات من أكثر من باب كاحد، 

هبذا ادلعٌت فنحن، إذ نفكر بصورة عقالنية، ال نعمل على نفي أىوائنا ك ال معقوالتنا، بل نقيم " يقوؿ علي حرب 
معها عالقات فهم ك تدبر أك مساكمة ك تسوية، من ىنا احلاجة الدائمة إىل نقد مزاعم العقل ك إدعاءاتو ادلتعالية، 

فضال عن أنظمتو كأدكاتو  ك منتجاتو، ليس فقط باقتحاـ ادلناطق ادلستبعدة من نطاؽ التفكَت، أك بإثارة ادلسائل 
اليت ؼلشى منها دعاة العقالنية، بل أيضا كخاصة بفحص األشياء اليت يقدسوهنا ك يعلوف من شأهنا، فما نتعلق بو 

  .            1"قد يكوف مصدر العطل ك اخللل 

      كلكن الّتعارض الذم يقع فيو ىذا اخلطاب ىو الّدعوة إىل مشركع ذباكزم من جهة، ك اإلؽلاف بضركرة 
 (اخللل كالعطل  )االعتماد على العقل بصفاتو القدؽلة  من جهة أخرل، ك لعّل الّدعوة إىل الكشف عن األخطاء 

اليت تتعّلق هبا الذات ك ترل فيها صوران مثالية يعكس طريقة الّتفكَت الّتقليدية اليت تعتمد على الّتفريق بُت اخلطأ 
كالّصواب، كتلك ىي ادلفارقة االعتقاد بضركرة التجاكز من جهة ك االرتداد إىل الطرؽ التقليدية يف مقاربة احلقيقة 

.                                                                                                 إذ تؤمن حبدم اخلطأ ك الصواب

      فال كجود حلقيقة مطلقة إال بإعادة الّنظر فيها ك عدـ االكتفاء دبقاربة كحيدة اجلانب ك االذباه، ك كذا  
الطعن يف مصداقيتها ك مقاربة أفكار الذات بأفكار الغَت كالتحّرر من الفكر الّتقليدم القيمي الذم يهدؼ إىل 

التماىي من جهة ك النفي يف اجلهة األخرل، كتلك الطريقة ىي كسيلة الفصل بُت اخلطأ الصواب، فيباعد اخلطأ  

                                                             
1

–  ، ادلركز الثقايف العريب 1سياسة الفكر  (مصائر ادلشركع الثقايف العريب  )األختاـ األصولية ك الشعائر التقدمية : علي حرب  - 
 . 14:  ، ص 2001 ، 1: ط – ادلغرب 
يقـو ادلنطق الّصورم أساسنا على مبدأ ادلعيارية ، أم الفصل اخلطأ ك الّصواب ، ك على ىذا األساس تكوف ادلفاىيم *-*- 

مضبوطة يقع كل منها يف أقصى احلدكد ، الّصواب ما حقق ادلنفعة ك اخلطأ فيها ما جّر الوباؿ على اإلنساف ، فيتخذ اإلنساف من 
 .                                                                                                                                                                      النموذج الصائب ك يبتعد عن النموذج اخلاطئ دكف مناقشة 
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ك ؽلنع الّتفكَت فيو كيقارب الّصواب ك يرفع عنو كل التباس، بينما يؤمن الّتفكَت البعدم بانعداـ األحكاـ القيمية 
اليت سبحو ادلسافة بُت الّذات ك ادلوضوع، ك يف مقابلها تقيم ىوة تعكس فجوة يتعذر ردمها ك ال ينتج عن 

.                                                                                             مقاربتها سول توسيع ادلسافة بينهما

      كلعّل ىذه األفكار زبفي كراءىا العديد من الّنصوص الفلسفية، اليت حاكؿ أصحاهبا أف يعثركا على مفهـو 
للحقيقة، بعيدا عن منطق ادلطابقة ك ىذا بإتّباع نظرة أكثر عمقان، ك بعيدا عن ادلفاىيم البسيطة ك الّتقليدية، 

.                                                         كفيمايلي عرض ألّىم ادلقوالت اليت حيكت حوؿ احلقيقة

 أّكؿ من نفى مفهومان للحقيقة على أرض الواقع، إذ كل ما ػلدث يف الواقع صورة Platon       كيكوف أفالطوف
احلق أك ما يعرب عنو بعبارة عامل ادلثل، ك انطالقا من رأيو تنطفئ كل ادلشاعل اليت توقد يف / مزيّفة للعامل العلوم 

سبيل البحث عن احلقيقة، ىذا الوىم الذم أقرّه العقل كأخفاه يف نفس الوقت، إذ أّكد يف كل مرة على تفلتو 
لينتهي أفالطوف إىل القوؿ بأف احلقيقة غَت موجودة يف الواقع، ك من يقوؿ، " كاّتساعو ك استحالة القبض عليو 

، رغم أّف أفكار علي حرب تتشابو مع أفكار 1"يكوف قد ارتكب خطأ ىو يف الوقت نفسو خطيئة أخالقية 
أفالطوف إذ ترل يف احلقيقة كعلا من بُت أكىاـ العقل، لتعّذر ضبطها ك احلصوؿ على حدكد ذلا، فهو يف الوقت 

نفسو ؼلتلف عنو إذ يرل يف احلقيقة ىذا االنفصاؿ عن عامل الواقع ك االرتباط الّدائم بعامل ادلثل الذم يعتربه 
ادلوطن األصلي لكل احلقائق ادلطلقة ك األفكار الّصافية ك األخالؽ ادلثالية، أّما علي حرب فَتل فيها صورة 

متعددة ال ؽلكن الوصوؿ من خالذلا إىل ظلوذج ك ىذا ما ػليل على انفالهتا ك عدـ استقرارىا إذ قد تنعكس من 
.                                                                   خالؿ الواقع صورة من خالؿ احلدث

 من خالؿ االختالفات اليت يطرحها كال الطرفُت          فيتعالق اخلطاب عند علي حرب مع خطاب أفالطوف
خبصوص احلقيقة، ك ىذا ما تظهره سبفصالت اخلطاب إذ تشَت إىل االذّباىات ادلختلفة دلسألة الوىم يف احلقيقة 
كىنا يكمن الغياب يف كالمو، فالواقع مشّوه ك صورة مزيّفة عن العامل األصل، ك ىذا ما غلعل من كل زلاكالت 
إدراؾ احلقيقة يف الواقع زلاكالت فاشلة ال يقود إتّباعها إال إىل إنتاج  الوىم ك الوقوع يف مزيد من تضليل كسبويو 

احلقائق، ك ىذه ىي ادلفارقة اليت كقع فيها علي حرب من قبل إذ رأل أف احلقيقة كىم ك لكّنو يؤّكد انتماءىا إىل 

                                                             
اجلزائر – ، منشورات االختالؼ  (قلب تراتب القيم ك التأكيلي اجلمايل للحياة  )نيتشو ك مهمة الفلسفة : عبد الرزاؽ بلعقركز - 1

 .                                                                                     36:  ، ص 2010 ، 1: ط – 
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الذم ينتمي إىل الواقع، غَت أنو سبق ك أف ربطها بالعامل االفًتاضي الذم ؽلكن  (احلدث  )عامل الواقع من خالؿ  
.                                                     مقاربتو يف ىذا ادلوضع بعامل ادلثل

 لينفي عن Nietzche Friedrich        كيف موضع آخر يقف فيلسوؼ ما بعد احلداثة فريديريك نيتشو
احلقيقة أية كجود يف عامل تنعدـ فيو معامل ادلعيارية كما ال يعثر فيو عن أم قيمة ما، ك استحالة احلصوؿ على 

ظلوذج كامل،  فتعّم النِّسبية كالّنقص ك تصبح صفة مالزمة لعادلنا الواقعي ك احملسوس، فال تنجلي احلقيقة إال كفق 
ك كما خلص إىل ذلك نيتشو، ال كجود ألساس أك " صور عّدة، يرمسها كل إنساف بطريقة زبتلف عن اآلخر 

معيار هنائي يتحّدد كحقيقة نقيس بو غَته من األشياء، بل صبيع األشياء عبارة عن منظور أك تأكيل، فكل ما يقع 
على أرض احلدث ك ػلصل ليس سول رلموعة الظواىر اليت انتقاىا ك اختارىا كائن مؤكؿ، ؽلارس فعل التأكيل دبا 

،ك منو تصبح احلقيقة كعلا من أكىاـ الّذات، ك طريقا ال يؤدم إتّباعو 1"ىو أجلى مظهر حلركية اإلرادة اإلنسانية 
 ، كالعقل الذم كّنا 2"اليقُت أخطر من الكذب يف عداكتو للحقيقة " إال إىل االبتعاد عن اذلدؼ الذم نصبوا إليو 

فالعقل ال  يقيم احلقيقة كال " نثق يف معطياتو أصبحت تتخّللو ال معقوالت تشكِّك يف قدرتو على إدراؾ احلقيقة، 
يدشن األخالؽ بل إنو ينتج األكىاـ ك يرفعها إىل منزلة احلقائق، ك يؤسس أخالقا ضد الطبيعة أك ضد غرائز احلياة 

، فيكوف تاريخ كل أمة حقيقة يف نظرىا ىي، بينما زبتلف يف رأم 3" ذاهتا ، ك ضد ما ىو حيوم يف اإلنساف 
.                                                                                        اآلخرين كىذا ما يزعزع قدسية أفكار 

       فتتحّرر األفكار من ظلطيتها عن طريق رفع األحكاـ القيمية عنها ك إخراجها سلرجان جديدان بعيدان عن ما 
علق هبا من أساطَت ىي أقرب إىل الوىم منها إىل احلقيقة، فيحملها الّزمن  بعد أف يلبسها لباسا أبديا تنعكس فيو 

ك لذا فإف من يفكر " من خالؿ األفكار ك ادلبادئ، فتصبح األفكار سبب الّتخلف ك الرجعية، يقوؿ علي حرب 
بصورة منتجة ك رلدية، ليس ىو الذم يفكر دبنطق القاصر أك الضحية، ك ال بعقلية االستبعاد للمختلف كاآلخر، 

بل بعقلية الشراكة ك ادلسؤكلية ادلتبادلة أك بلػػػػػػػػػػػػػػػػػغة اخللق ك ادلبادرة، لكي ؽلارس عالقتو بذاتو ك بالغَت، بالواقع 
. 4"كاحلدث، على سبيل احلضور ك الفاعلية أك  على سبيل النماء ك االزدىار 

                                                             
1

 157: نيتشو ك مهمة الفلسفة ، ص :  عبد الرزاؽ بلعقركز - 
2

: ج – ادلغرب – زلمد الناجي ، إفريقيا شرؽ : ، ترصبة  (كتاب العقوؿ احلرة  )إنساف مفرط يف إنسانيتو :  فريديريك نيتشو - 
  .                                                                                                         215:  ، ص 2002 ، 1
3

 72: ىايدغر ك سؤاؿ احلداثة ، ص : زلمد الّشيكر - 
4

  .                                                               15: األختاـ األصولية ك الشعائر التقدمية ، ص : علي حرب- 



الفكر و الواقع إشكالية المنطق و الالمنطق............................................................الفصل الثالث   

 

 
218 

        فليست حقيقة األفكار دباضيها ك لكن دبا تعنيو ك ىي تعيش احلاضر الذم بدكره يبعثها من جديد إىل 
احلياة، ك ذلك بإعادة فهمها ك تغيَت شركط كجودىا، كىنا مكمن ادلفارقة، إذ يتحدث فريديريك نيتشو عن 

انفصاؿ احلقيقة عن كل كاقع ك استحالة احلصوؿ عليها نابع من كوهنا كىم من أكىاـ الّذات ك العقل، أّما علي 
يؤمن بإمكانية ارتباطها بالواقع الذم يسمح برؤيتها، ك لعّل االرتباط – ك كما سبق ك أف ذكر اخلطاب – حرب 

الذم يؤكِّده علي حرب ىو غلاكز الفكر من جهة ك لكنو يطابق احلقيقة ك ىذا ما يساعد على ارتداد مشركعو 
البعدم، إذ احلقيقة اليت يتحدث عنها نيتشو تكوف عن طريق التأكيل الذم يبقى دائما على مسافة من احلقيقة 

.                                                                               كلكن علي حرب يرل فيها مقابال للحدث

      ذلك أّف ما بعد احلداثة قالت بإقالة األفكار الّسابقة ك استبداذلا بغَتىا قصد ضماف االستمرارية، فتكرار 
األفكار ال غلٌت منو سول موهتا ك عقمها، كما أّف احلدث ال تصنعو الّتقاليد الّسائدة ك لكن تقيمو الصِّناعة 

ادلتجدِّدة كل حُت، للرّكائز اليت تبدع لتهدـ بعد حُت، كعليو، ليس الواقع ىذه األحداث الثّابتة، ك لكنو صورة 
فهذا التنكر إىل كاقع متغَت ك متسارع " متغَّتة لػأفكار متجّددة بدكرىا تؤكِّد كجودىا من خالؿ ارتدادىا على ذاهتا 

ىو الذم جعل األفكار أك األدلوجات تنتج عقمها ك ربصد بؤسها بقدر ما تساىم يف إيقاؼ التاريخ أك التنكر 
. 1"للحدث 

 فللواقع حضور ال ؽلكن أف ينكره اإلنساف، ك لألفكار ضعف ال ؽلكن أف نغفلو أك نتجاكزه ألنّو سرعاف ما غلاكز 
الذات  فيقضي بتخّلفها ك تبعيتها للماضي الذم تقف عنده الذات فال تفارقو كبدكره ال يفارقها، فليس الواقع 
بالبساطة اليت يقّرىا أصحاب العقوؿ األحادية كما يشَت إىل ذلك ادلنطق الصورم، ك رغم ذلك ترتبط احلقيقة 

.                                                                                               عند علي حرب بالّظهور 

الواقع ليس رلرد أحداث صامتة أك كقائع " باحلدث، فػ 2*        كمن منطلق الّتعدد يربط علي حرب احلقيقة
جافة ك فجة، بل ىو سيالف دائم ك دؽلومي ينخرط يف الزماف ك يتوزع يف البياف، ىو أمساء ك مسميات ال تنفك 

                                                             
1

 ، 1: ط – اجلزائر – ، منشورات اإلختالؼ  (مقاربات يف احلداثة ك ادلثقف  )إزاحات فكرية :  زلمد شوقي الزين - 
  .                                                                                                                      70: ، ص 2005

2
بالّظهور ك الّتجلي ك ىو ما أثبتتو النّتائج اليت كصل إليها  (مع العلم ك العقل  )ارتبطت احلقيقة يف أعقاب عصر الّنهضة *-  

اإلنساف بعد إؽلانو بالّتجربة كسيلة هبا ينبغي الوصوؿ إىل اليقُت ، ك كذلك بالعقل ادلنطقي أداة تكوف ادلقاربة عن طريقها موضوعية 
.                                                                                                                        ال لبس فيها 
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 ك الثّبات ك االستقرار رلرد مراحل عارضة ربمل 2* فتكوف احلقيقة1"عن رلارىا ك طريقة حكايتها ك زلاكاهتا 
معها أسباب تناقضها مع ذاهتا ربوالن ك تغَتنا، ك لعّل اإلقرار بوجود كاقع ثابت ىو الّسبب الذم غلعل األحداث 

.                                                                                  تفلت من قبضة اإلنساف فتقضي بعجزه

 أشبو ما يكوف بالّتحرؾ داخل حلقة مفرغة سرعاف ما يصل فيها 3*    كعليو يكوف البحث يف األظلاط الفكرية
الباحث إىل نقطة الّنهاية، ك اليت تكوف بدكرىا الّنقطة اليت انطلق منها بادئ األمر، فتتحّوؿ إىل ظلاذج عقيمة ال 
يرجى منها فائدة، ك كذلك تكوف الثّقافة اليت تضع مبادئ معّينة ك زلاـر ال غلوز االقًتاب منها تسَت ضلو زكاذلا 
كاهنيارىا، كألّف قيمة األفكار تكتسب بعد ذبسيدىا على أرض الواقع فشالن أك صلاحان، تنفصل عنها أحكامها 

لتثبت عمقها ك بعدىا الذم يبدأ دبيالدىا ك ينتهي بنسج األساطَت حوذلا ك القضاء بعمقها ، ك زلاكلة الّتخلي 
.                  عن األفكار من خالؿ االنفصاؿ عنها دلالمسة الواقع ىو ما أكقع علي حرب يف الّتناقض مع أفكاره 

:  الفكرة بين التشابه و اوختالف   -  1

L’Idée entre la Similitude et la Différence 

        كاحلقيقة أّف كل فكرة ىي دبثابة مادة أكلية ؽلكن تصنيعها ك إعادة تأىيلها من خالؿ تشكيلها، ك ليس 
تقييم األفكار حاجة ملّحة ما دامت حياهتا مرىونة بتجديدىا كل مرة كفق مستجدات احلياة، فاألفكار عامل 

موغل من الّنصوص الغائبة، اليت يكوف الّزمن سبب غياهبا ألهنا تبقى دبا ربملو من حدكد ترتد كل مرة إىل األصوؿ 
فاألفكار بوصفها نصوصا ك خطابات تتعدل ادلذاىب " األكىل اليت احتوهتا يف زمن مغيب كذلك ألنو ماض 

كالتصنيفات، بقدر ما ىي عوامل القًتاف ادلعاين ك األطياؼ  أك لًتاكم اخلربات ك األطوار أك لتعارض ادلذاىب 

                                                             
1

   .49: ، ص  (مقاربات يف احلداثة ك ادلثقف  )إزاحات فكرية :  زلمد شوقي الزين - 
2

احلقيقة يف نظر علي حرب كىم من أكىاـ الّذات ألهنّا تتغَّت ك ال تستقر كفق ظلوذج معُّت ، ذلذا فهو يقابلها دبفهـو *-  
أك  (ظلوذج  )احلدث، ك ادلقصود منو ىو الّصور اليت تظهر من خالذلا يف الواقع ، غَت أّف ىذه الّصور ال تكوف نتيجة فكر معُّت 

ا كل مرة ، فالقوؿ عنده بالوىم ينطلق من  صور تتكرر ك لكنها ترتبط بزمنها الذم يقضي بتجديدىا ك إخراجها سلرجا جديدن
احلكم عليها بعدـ الثّبات كما ال ؽلكن اإلمساؾ بأطرافها ، ك ىذا ما قاؿ بو أفالطوف إذ ربط احلقيقة بالوىم ك قاؿ بزيف الصور 

اليت تظهر من خالذلا احلقيقة يف الواقع ، ألف موطنها ليس الواقع العادم ، ك لكن عامل ادلثل حيث ؽلكن احلصوؿ على صور 
 .                                                                                    مكتملة ك أفكار صحيحة كىذا ما يقصده باحلقيقة إذ تصور كل اكتماؿ 

يقصد باألظلاط الفكرية ىنا ، الفكر بصفة عامة  إذ ػلاكؿ تطويع الواقع انطالقا من خلفيات مسبقة ، تتحّكم فيو   *- 3
الّتجارب الّسابقة ، إذ يرل يف الواقع رلرد إعادة لألحداث الّسابقة ، فينحصر الّتوقع يف استعادة األحداث ادلاضية ، ك ىذا ما 
يوقع اإلنساف يف صدمة الوصوؿ إىل كقائع سلتلفة سباما عن الّسابق ، ك ىذا ما غلعل من الفكر الذم ػلافظ على نفس الّتصور 

 .                                                                           الّسابق طريقان مسدكدا إذ يعمد إىل اإلسقاط سبيال يف توقع األحداث 
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كاالذباىات ك التعامل معها على ىذا النحو، ػلوذلا إىل حقوؿ للحفر ك التنقيب أك إىل بؤر الستيالد ادلعاين 
، فاخلطاب ػليل على مفهـو آخر لألفكار على عكس التصور الذم كاف يربطها بالثبات 1"كاستنبات ادلفاىيم 

لدرجة مقاربتها دلفهـو البٌت الثابتة، إذ ىي عامل ال ينضب من ادلعاين، اليت تصنعها بدكرىا عوامل ال ربصى، كتبقى 
أفكار اإلنساف فيها تشغل حّيز ادلتوّقع ك ادلمكن ، الذم يكوف صور جزئية ال ترقى حىت تعادؿ احلقيقة أك تقارهبا 

 .                                                                       ألهنا ليست ادلتوقع فحسب بل غَت ادلتوقع كذلك كونو صورة من صورىا

تقويضها إلعادة بنائها من جديد، /       كمناقشة األفكار ال يعٍت رفضها ك استبداذلا بغَتىا، ك لكن بتفكيكها 
ك ذلك بعد زعزعة مركزيتها، ك فتحها على ادلختلف ك ادلغاير ك ادلستبعد ك ادلهّمش ك ادلرذكؿ، ك لعّل زعزعة 

األفكار يكوف بالّتشكيك يف مدل سبّيزىا عن اذلامش ك الًتكيز على كل جوانبها اخلفية كادلستبعدة، فتحّرر الذات 
من التمركز الذم يؤدم إىل ضعفها، فالفكرة ال سبلك معٌت يف حدِّ ذاهتا، بقدر ما ىي كليدة ظركؼ معينة تتشّكل 

كفقها، ك من زلو احلدكد حوؿ األفكار تكوف إمكانية اللِّقاء بينها، فيكوف االختالؼ ليس دليل فرقة كلكن 
فاالختالؼ بُت الذكات يقدـ إمكانا للقاء ك التواصل، عندما غلرم تناكلو كالعمل  بفكر كسطي " إمكانية للوفاؽ 

بعيدا عن منطق اليقُت القاطع ك الفصل اجلذرم أك احلاسم ك ذلك بتحويلو إىل لغة التفاىم أك قاعدة للحوار أك 
 . 2..."بيئة للتعايش أك صيغة للتداكؿ أك عملة للتبادؿ 

        فالقوؿ ىنا بالّتوسط ينفي كل األفكار اليت سبق ك أخرب هبا ادلقوؿ عند علي حرب، إذ الّتوسط ىو مسة 
من مسات اإلؽلاف دبعتقد قوامو االنتساب إىل رلموعة قواعد ك قوانُت ك نظم، ال ينبغي مغادرهتا يف كل األحواؿ، 
كىذا ما يعيد الّنظر يف زعمو بالبحث يف طرؽ جديدة، إذ الطّرؽ اليت يتحّدث عنها موجودة من قبل ك ال غلدم 

القوؿ بابتكارىا أك تشكيلها ألهنا حدكد جرل ضبطها من قبل عند من يؤمن هبا طريقة ك منهجا يف مقاربة 
.                                              ادلبادئ

     كما أّف احلديث عن الّتوسط ك الوسطية ىو مرتكز القيم يف الّديانة اإلسالمية ك ليس ىامشان ينبغي البحث 
فيو، كما أعلن عن ذلك اخلطاب من قبل، ك لعّل الفصل الذم ًب على مستول الّتفكَت القاطع ك الّتوسط مغالطة 
يقع فيها ادلقوؿ، إذ للّتوسط قوانُت معّينة يكوف اإلؽلاف هبا يقينان ك جزمان باحتوائها على احلقيقة، فيفكر علي حرب 

بادلنطق الّصورم بعيدا عن منطق الثنائية من جهة ك لكن يف اجلهة األخرل يتجلى منطق التطابق ليحيل على 
انتمائو، دكف أف يعي ذلك إذ يرل يف الّتفكَت قسماف يقع كل من ىذه األطراؼ يف أقصاه كىذا ما غلعلو يرل من 

                                                             
1

  .16األختاـ األصولية ك الشعائر التقدمية ، ص : علي حرب - 
2

  .                                                                                                 19: األختاـ األصولية ك الشعائر التقدمية ، ص : علي حرب - 
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الّتفكَت الوسطي منطقة غَت زلّددة ك جديد يضيفو كما يردد ذلك من خالؿ الّتفكَت الوسطي، فيسيطر عليو 
الّتفكَت ادلنطقي ك يوعلو بإمكانية احتواء الفكر على منطقتُت ال ثالث ذلما، األكىل سبثل الّصواب كالثانية ربتوم 

.                                                                      على اخلطأ 

        كادلقابل الذم يريده علي حرب من الّتوسط ىو ادلختلف الذم ال يتشابو حلّد الّتطابق كما ال ؼلتلف حّد 
الّتعارض، ك يف نظره تلك طريقة رلدية يف الّتفاىم بُت األشخاص سواء كانوا ينتموف إىل نفس االذّباه أـ ؽلّثل كل 

إف التماثل يتضمن االختالؼ " منهما اذّباىا آخر، ك ىذه الفكرة صلد مقابال ذلا عند زلمد مفتاح، عندما يقوؿ 
، ك تلك قاعدة كونية ال يكتب للعامل استمرارا دكهنا، فاألشياء ال تتجاذب إال ألهّنا زبتلف، ك ال تتعّلق 1"أيضا 

إال ألهنا ربمل بداخلها ما يدعو إىل استحضار غَتىا اختالفان ك مغايرةن، كما أهّنا ربيل بدكرىا إىل انفصاؿ فكرة 
الّتشابو عن الّتطابق، ىذا ادلفهـو الذم أثبت البحث من خاللو يف مفهـو احلقيقة، عن استحالة احلصوؿ عليو 
ألنو كىم من أكىاـ الذات، فالّتشابو ليس تطابقان ك لكنو اختالؼ ك مغايرة، غَت أّف القوؿ إذ يتعالق مع كالـ 

.                                                                                                  زلمد مفتاح، فهو ؼلفي االختالؼ بداخلو 

      ذلك أّف ادلصطلح الذم يستعملو علي حرب ىو الّتشابو، بينما يستعمل زلمد مفتاح مصطلح الّتماثل، 
كىذا بدكره ػليل على الفجوة اليت تتّوسط اخلطاب عند كل منهما، إذ ربمل كلمة الّشبيو يف ادلعجم العريب معاين 
ذبتمع فيها بعض الّصفات ك لكنها ال تؤدم بالّضركرة إىل ادلساكاة، بينما ػلمل الّتماثل معٌت الّتسوية اليت تشَت 
إىل مفهـو االشًتاؾ يف كل الّصفات، ك ىنا مكمن االختالؼ بُت الّنص كما يطرحو زلمد مفتاح ك بُت الّنص 

عند علي حرب، فرغم الّتشابو الذم ػليل نص علي حرب مباشرة على نص زلمد مفتاح إال أّف سبفصالت 
اخلطاب ربيل على االختالفات اليت تتكوف بُت الّنصُت، فتوحي باحتفاظ كل نص خبصوصيتو دبعزؿ عن الّنص 
اآلخر الذم يرل فيو مقابال دلفاىيمو ك لعل األخذ هبذا االعتبار يعترب يف حّد ذاتو إؽلاف بالّتفكَت البعدم الذم 
ػليل كل الّنصوص كاألفكار على اختالفها ك مغايرهتا لغَتىا يف إطار استحالة الوصوؿ إىل تطابق بُت ادلفاىيم 

.                                                                                 كاألفكار اليت ربتفظ بتمّيزىا عن طريق اختالفها 

 يف مفهـو الّتشابو Gilles Deleuze      كما ػليل اخلطاب عند علي حرب على التعالق مع جيل دكلوز 
كربطو بدكره باالختالؼ يف ضوء فكرة الّتكرار، فاالستمرار يقتضي الّتكرار، ك عندىا يكوف الّتشابو اختالفان، 

كالكائن يف البداية اختالؼ كبدء، ك لكن الوجود ىو نفسو تكرار ك إعادة "كاإلنساف صورة متشاهبة عَت الّزمن 
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  .                                    9:  ، ص 2005 1: ط – ادلغرب – رؤيا التماثل ، ادلركز الثقايف العريب :  زلمد مفتاح- 
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، فالّشيء الذم ؽلّيز 1"بدء الكائن، ك لكن يف كل ىذه احلاالت، التكرار ىو قدرة االختالؼ ك التخالف 
الّتشابو ىو مدل اختالؼ مراحلو عن بعضها البعض، فالّصورة الواحدة عند جيل دكلوز زبتلف عن طريق 

تكرارىا، فال شيء يعود كما كاف من قبل إال عن طريق الّتكرار الذم يولد الّتباعد بُت األشياء، ك لعّل الًتّكيز عند 
.   دكلوز  كاف حوؿ اإلنساف

        إّف فكرة االختالؼ استطاعت أف تقارب بُت ادلتناقضات ك تقضي على الفجوة الكبَتة اليت كانت تفرؽ 
بينهم ك يف نفس الوقت صنعت ادلباعدة بُت ادلتشاهبات دبا يقتضي انفصاؿ أحدعلا عن اآلخر، ليس انفصاالن تاما 

ك ىكذا ال يتعارض مبدأ االختالؼ دبا : " ك لكن دلسافة ؽلكن من خالذلا الّتمييز بُت أطرافها، يقوؿ جيل دكلوز 
، ك لكن خالفا لذلك يًتؾ أكرب لعبة شلكنة إلدراؾ ادلتشاهبات   فيصبح الّتشابو صورة 2"ىو اختالؼ يف ادلفهـو

من صور االختالؼ، ك صورة بارزة إلدراؾ الفجوة اليت ربملها األفكار كالّتناقض اليت تستدعيو ادلبادئ ك منها 
استحالة القضاء بثبات فكرة مهما كانت، فهي ىذا الّتشابو ك الالّتطابق ك االختالؼ كالّتناقض عرب مراحلها 

. الّزمنية

       كرغم أّف ادلقوؿ عند كل من جيل دكلوز ك علي حرب غلتمعاف حوؿ الّتشابو، إال أهّنما ؼلتلفاف من حيث 
تفسَت كل منهما لالختالؼ، فاالختالؼ عند جيل دكلوز يكوف عرب ادلراحل الّزمنية كىذا ما يقصد بو من خالؿ 
مفهـو الّتكرار، إذ تتكّرر الّصور ك ادلفاىيم كادلقوالت، فتظهر كل مرة بصورة مشاهبة، أّما الّتشابو الذم يتجلى من 

خاللو االختالؼ عند علي حرب فيكوف يف األشياء ادلعاصرة لبعضها البعض، ك ىذا ما يكسب اخلطاب بعض 
.                                           خصوصياتو، إذ يكوف الزمن يف خطاب جيل دكلوز دليل التكرار ك التشابو

    فتعّدد أبعاد الفكرة الواحدة عند علي حرب، ػليل على مفهـو االختالؼ ك الّتمايز الذم ؽلّيز الّشيء الواحد 
من مرحلة زمنية إىل أخرل، فبالّضركرة على األفكار أف تتجّدد كل حُت استجابة دلا ؽلليو قانوف الّتغَّت الذم يسَت 
كفقو الكوف، فال كجود لثبات مطلق أك تطابق، ك ذلذا يرل يف الّتعصب كسيلة غَت صاحلة كوهنا تتعارض ك أبرز 

. قوانُت الكوف 
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 L’Idée et la Question de l’Absence:    الفكرة و قضية الغياب  -  2

         إّف مناقشة األفكار على ادلنواؿ التفكيكي ترمي إىل قراءة الوجو اآلخر لكل خصوصية  مقّدسة قصد 
الكشف عن الثّغرات اليت زبفيها األفكار ربت غطائها ادلتعايل ك ادلقدس، عن طريق البحث عن جوانبها اذلّشة 
كالّضعيفة ك ادلغيبة، كإمكانات اهنيارىا كارتدادىا على ذاهتا، ك ىي كسيلة هتدؼ إىل الًّتميم، ك منو إىل إعادة 

ك ىكذا ليست " الّنظر يف تقييم ادلذاىب كادلعتقدات ك ذلك باالبتعاد عن النظرة األحادية، يقوؿ علي حرب 
الفاعلية التفكيكية رلرد ىدـ، ك إظلا ىي تشخيص ألزمة ادلعٌت، يرمي إىل تسليط الضوء على ادلمارسات ادلعتمة أك 

الفاحشة ك الرببرية، بقدر ما ىي صنع إمكاف يتيح اخلركج من ادلأزؽ إلعادة صوغ عالقة اإلنساف هبويتو، من 
خالؿ االنفتاح على قيم ك معايَت جديدة تسود فيها معاين كعالقات الشراكة ك الوساطة أك ادلداكلة ك ادلبادلة أك 
ادلساكمة ك التسوية، هبذا ادلعٌت ما نشكو منو ليس غياب الضمَت، بل التبجحات اخللقية ك ادلزاعم األيديولوجية 

اليت يدعي دبوجبها أفراد أك فئات من الناس أهنم غلسدكف ضمَت كطنهم أك صفوة رلتمعهم أك عقل أمتهم أك 
 .                                       1"القيم اإلنسانية صبعاء 

        يشَت اخلطاب إىل عدـ جدكل األفكار اليت ينتمي إليها اإلنساف ك يؤمن هبا فتفاجئو إذ تصنع تعاستو، 
، يستدعي يف كجهو اآلخر الّتماىي مع 2كلعل الّنفي الذم ؽلارسو علي حرب ذلذه القيم اإلنسانية ك األخالقية

القيم الغَت إنسانية ك ىذا ىو الفخ الذم تصنعو الّلغة إذ النفي بوصفو حكما ػليل مباشرة إىل الضد ك النقيض، 
فتوقع صاحبها فيو من حيث ال يدرم، إذ يقتضي الّتجاكز االنفصاؿ عن مبادئ بعينها، ك ىذا االنفصاؿ بدكره 

ػليل على الوجو اآلخر الذم ؽلثلو الّنقيض ك ىو الّتماىي كاستدعاء الطّرؼ اآلخر، بينما يستحضر صاحب 
اخلطاب ىذه ادلقوالت من أجل خدمة أفكاره اليت تقضي بادلفارقة اليت توجد بُت الفكر ك الواقع ك استحالة ربكم 

.                                                               الفكر يف الواقع، ألف لكل منهم قواعد خاصة تتحكم بو

         كمغّيب األفكار يشبو عالقة الاّلكعي بالوعي ك مّدل ربكمو يف أحداثو إذ األفكار اليت ػلملها الوعي 
عن طريق اعتمادىا كمبادئ قاصرة ك عاجزة عن احتواء احلقيقة ألهنا ناقصة ربتاج دائما دلا يكملها، فهذا العامل 
خبفائو يوجو األفكار كيؤسس ادلشاريع، ك ال ؽلكن فهمو دكف العودة إىل ىذه الرّكيزة اليت تستبعد ك هتّمش، يقوؿ 
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 .                                                               20: األختاـ األصولية ك الشعائر التقدمية ، ص : علي حرب - - 
، إىل غاية عصر  (منذ رسم أفالطوف لعادلو ادلثايل  )ضبلت األخالؽ منذ احلضارة اليونانية نفس الّتصور حوؿ مفهومها - *- 2

الّنهضة ك ظهور الّنظريات ادلثالية اليت قالت بنفس ادلفاىيم ، ك الفضل يف كل ىذا نابع من الّتمركز حوؿ العقل الواعي ك هتميش 
 .                                                                                           الّرغبة ، إىل حُت استدعائها مع التّيارات البعدية 
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فالالكعي يقطن الوعي ك يتخلل أكعيتو ك يغمر كعاءاتو كما أف الالمعقوؿ يتمفصل مع "زلمد شوقي الزين 
صفائح ادلعقوؿ كيتشابك مع دركبو ك تنويراتو مثلما أف الالمفكر فيو يطوؼ ادلركز التفكَت ك يلتف حوؿ أعمدتو 

كأقطابو، ىذا الرىاف ادلابعد حداثي عمل على تبياف كىم ادلطلقات ك احلديث عن حقائق مفارقة ك مقدسة ال 
 .                                                                                                           1"يشوهبا كىم ك ال يعًتيها خلل 

        فتكوف القراءة البعيدة ك العميقة ك اليت تتجاكزىا الصورة اخلطية اليت تظهر من خالذلا األفكار كسيلة 
ىم " ناجعة يف مراجعة ما تعرفو الذات عن ذاهتا ك تراثها ك أفكارىا ك الّتخلي عن األحكاـ ادلسبقة ك الّنهائية ؼ 

التأكيل ىو أف يعرب النص عن كموناتو ك امكاناتو دكف اللجوء إىل لعبة ادلفاضلة أك اإلقصاء، النص مفتوح أماـ 
 ، 2"اإلمكاف ك الرجحاف ك تكمن أعليتو يف تدليلو الواسع ك ادلستمر على معناه دكف القبض عليو أك حصره 

فادلعٌت الذم يعرّب عنو اخلطاب عند علي حرب حبديثو عن ادلعٌت الذم ال يدرؾ إال من خالؿ استدراؾ ادلناطق 
الاّلكاعية يف اإلنساف، يبتعد عن مشركعو الّتجاكزم إذ العودة الّدائمة للعقل ىي استعادة ذلذه ادلناطق الواعية 

.                                       كالعاقلة يف اإلنساف 

       رغم أّف اذلدؼ من إقامة مشركعو ىو ذباكز األصل يف الّتفكَت، ك ىذا ما عرّب عنو اخلطاب عندما ربّدث 
عن األفكار ادلثالية اليت ينبغي رفضها ألهّنا ال تتحّقق على أرض الواقع إال على عكس ما كانت تبدك بو قبل 

الّتجسيد أك الّتطبيق على أرض الواقع، فاالنفتاح على ادلناطق الاّلكاعية ليس إنكارا للمناطق الواعية ك لكنو 
استدعاء لثغراهتا ك فجواهتا اليت زبتزف ما تعجز عنو ساحة الوعي بصيقها ك زلدكديتها، ك لكن ىو توّقع 

لإلمكانات اليت ؽلكن أف تدرؾ من خالذلا احلقيقة انطالقا منها، فتكوف أداة الّتوقع ىي الوعي أك العقل، فلهذه 
ادلنطقة عود أبدم تتجّلى من خالذلا األفكار إذ تطرح إمكانات ك بدائل، ال تناقض بالّضركرة الفكر الّسائد 

كلكّنها فحص ذلذه األفكار كىذا ما يؤكد انتماء فكر علي حرب إىل الفكر ادلنطقي، إذ يريد فحص الفكر كؽليز 
.                                                                  الّصحيح من اخلاطئ فيو 

     فيكوف الكشف عن الاّلكعي من خالؿ الوعي ذاتو، كتتدخل يف ذلك الذِّكريات اليت ػلفظها اإلنساف يف 
ذاكرتو ك يف غَت موضع يؤكِّد على الّتالـز الذم يكوف بُت الاّلكعي ك الّذاكرة البشرية، ك ىذا ما قاؿ بو مارتن 

ىايدغر عندما ربّدث عن عودة ادلاضي ك عدـ انفصالو عن احلاضر، فإغفاؿ ادلاضي أك نسيانو ال يؤدِّم إىل زلوه 

                                                             
1

 ، 2002 ، 1: ط – ادلغرب – ادلركز الثقايف العريب  (فصوؿ يف الفكر الغريب  )تأكيالت ك تفكيكات : زلمد شوقي الزين - 
  .                                                                                                                  13: ص 

2
  86: ، ص  (فصوؿ يف الفكر الغريب  )تأكيالت ك تفكيكات : زلمد شوقي الزين - 
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ك لكن إىل عودتو بطريقة سلبية، فأحسن طريق لكسبو ىو حفظو يف الّشعور عن طريق الوعي بو بدؿ أف يعود 
الشعوريا ك يتخّلل الّسلوؾ، فيعجز عن تركيضو ك تأديبو دبا يتناسب ككاقع العصر، كىنا يتعارض القوؿ حوؿ ذباكز 

العصور الّسابقة من أحداث ك كقائع يؤكِّد على أهّنا تستحضر عن طريق ادلنطقة اليت يعمل ادلشركع البعدم على 
الكشف عنها يف اإلنساف، فيعود ادلاضي بطريقة أك بأخرل ك ىذا ما يزيد من إمكانية استعادة ىذه األحداث 

.   ادلاضية فيتجّلى الًّتاث بوجو آخر 
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 La Réalité et l’Evènement:         الواقع و صناعة الحدث - رابباًال 

        يًتاكح القوؿ يف مفهـو احلقيقة عند علي حرب بُت الّتعامل معها مرة بقدر اختالفها عن األفكار، ك مرة 
أخرل من خالؿ جعلها نتيجة األفكار، كما ينفي ادلاضي ك يستحضره يف نفس الوقت، ك ىنا تكمن ادلفارقة يف 
أفكاره، فيتأرجح الرّأم عنده بُت القوؿ بأسباب قياـ مشركعو ك أسباب ىدمو، فيتحّدث عن أعلية الًّتاث يف بناء 

فنحن يف النهاية ننتمي إىل زماننا، بقدر ما ضلن آتوف من " الكياف البشرم، ك أعليتو يف إقامة الوجود، يقوؿ  
تراثنا، فإما أف نستخدـ معطياتنا الوجودية ك إمكاناتنا ادلوركثة بصورة حية خصبة، غنية ك شبينة، لكي نشارؾ يف 

صناعة احلاضر ك تشكيل العامل، ك إما أف نتعاطى معها بصورة ىشة ك غَت منتجة، لكي صلمد كنبقى على ىامش 
. 1"ما ػلدث ، نتلقى تأثَت األحداث ك ال نساىم يف تصنيع الواقع 

       فيشَت ىذا اخلطاب إىل انتماء اإلنساف إىل ماضيو يف كل حاالتو، ك اكتسابو إلمكانات البقاء ك االستمرار 
من اخلربة اليت ربملها أفكاره عرب ادلراحل الّزمنية ادلختلفة، ك لعّل ىذا القوؿ يناقض مباشرة زعم ادلشركع الّتجاكزم 
باالنفصاؿ عن ادلاضي، ىذا، ك يف معرض حديثو عن الّتحوؿ على مستول الواقع، يقًتح تفكَتان يقـو على ربويل 

األحداث ك فتحو على توقع ادلتوقع ك غَت ادلتوقع، ك لعّل ىذا ما اقًتح على تسميتو العامل االفًتاضي أك الواقع 
الفػػػػػػػػػػػػػائق، ك لعّل الواقع الذم يتحّدث عنو يشَت مباشرة على الّنصوص اليت سبق أف ربّدثت عن قياـ ىذا العامل 

.                                                      ادلوازم الذم كاف نتيجة طبيعية للّتقنية ك الّتكنولوجية

       فنعود إىل أصوؿ ادلصطلح إذا أردنا فهم ىذه الّصورة اجلديدة للواقع، ك يعود القوؿ هبذا الواقع اجلديد 
لسنا يف حاجة "  ، بقولو  Jean Baudrillardفالسفة ك فكرم التيارات البعدية، ك يعرّب عن ىذا جاف بودريار

ألف يدمر الفكر الواقع يف عصر انتهى فيو الواقع ك ربلل كمارس على ذاتو تدمَتا اسًتاتيجيا ال رجعة فيو ، إف ما 
ىو مطلوب من الفكر ىو تتبع كيف أف الواقع دخل مرحلة ربللو الذاٌب ك الكشف عن مسارات التحلل كأشكاؿ 

، كيرل جاف بودريار أّف االفًتاض ىو ما يسَّت العامل ك ليس الواقع بادلفهـو الّتقليدم ، ألّف العامل أصبح 2"االهنيار 
فعال يسَّت كفق قانوف الّتخيل ك اخلياؿ ك ىذا يؤثّر على الاّلشعور قبل تأثَته على الّشعور ك الوعي، فتكوف نتائجو 

ضركرية ك مباشرة، ك ىذا تفسَت ما كصلت إليو الّدراسات الّنفسية إذ رأت أف الالشعور أكؿ من يستقبل 

                                                             
1

  .                                                             28: األختاـ األصولية ك الشعائر التقدمية ، ص : علي حرب - 

2
الدار – منَت احلجوجي ك أضبد القصوار ، دار توبقاؿ للنشر : ، ترصبة  (أطركحة موت الواقع  )الفكر اجلذرم :  جاف بودريار - 

  .                                                                       6:  ، ص 2006 ، 1: ط – البيضاء 
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األحداث ك األقواؿ اليت يهّمشها الّشعور ك ال يعَتىا اىتماما، ك ىو بدكره سبب االغًتاب الذم يفصل الّشعور 
 .                                                                                                 عن الاّلشعور

      كلعل الّتعالق الذم ػليل خطاب علي حرب على قوؿ جاف بودريار يتشابو حبيث ؼلتلف، إذ يقّر علي حرب 
بوجود العامل االفًتاضي لكن بادلوازاة مع العامل الواقعي العادم، ك العامل الواقعي ىو صورة رلاكزة للعامل العادم، 

 زلل العامل الواقعي، إذ يعلن عن اهنيار العامل الواقعي، كاستبدالو 1كلكن جاف بودريار يزعم حلوؿ الواقع االفًتاضي
بواقع آخر ال زلالة إذ ينشأ العامل االفًتاضي داخل الواقع العادم ك زبللو ثناياه بطريقة يصعب الفصل بُت أجزائها 

ك يف نفس الوقت ما يؤثر يف اإلنساف ليس الواقع العادم ك لكن ىذا الواقع الفائق،  كالقوؿ عند جاف بودريار 
ػليل تفكَته على االنتماء إىل الّتيارات البعدية، بينما يكوف الكالـ عند علي حرب مرتدا إذ يعيد يف كل مرة 

احلديث عن عامل كاقعي ك احتوائو على احلقيقة من خالؿ مفهـو احلدث، ك ىذا ال ؽلنع الّتشابو بُت الّنصُت عند 
كل من علي حرب ك جاف بودريار، إذ يؤمن كالمها بقياـ عامل افًتاضي فائق ؼلتلف من حيث شلّيزاتو عن العامل 

الواقعي، ك من حيث طرحو دلستجدات أبرزىا تعاملو مع العوامل اخلفية لإلنساف، فيكوف تأثَته مضاعفان على 
.                                                                                                          اإلنساف أك مباشرا

        كألّف الوجود ىو الالكعي ك الالشعور، فال ينبغي لو أف يكوف إال يف عامل افًتاضي ك خيايل، فائق كمتعايل 
ال يستمد الفكر قيمتو من تطابقو مع احلقيقة ك لكن من اختالفو اجلذرم عنها، ليس صحيحا أنو لكي ضلِت "  

علينا أف نؤمن بوجودنا، فوعينا ال يشكل على اإلطالؽ صدل لوجودنا يف الزمن الواقعي، إنو على الدكاـ صدل 
، فالواقع قتل ك انتهت أسطورتو البسيطة ك السطحية كارتدل لبوسنا جديدان 2"مؤجل ك شاشة تتفجر عليها الذات 

يساير، فيجاكز ك يفًتض فيفوؽ بافًتاضو كل تصّور بشرم، ك ىذا ما أكقع اإلنساف ادلعاصر يف مفهـو االغًتاب، 
.                                         حيث أصبح يشعر بفقداف اذلوية ك الّضياع 

      كل ىذا راجع للّتغَت ادلفاجئ ك الطّارئ الذم مّيز العامل الواقعي، فيستدعي القوؿ بالعامل االفًتاضي العديد 
من ادلصطلحات، أبرزىا مفهـو االغًتاب الذم شغل اذلوة اليت تفصل بُت اإلنساف العادم ك العامل االفًتاضي 

                                                             
1

الواقع االفًتاضي يتمّثل يف الّصور اليت تنقلها كسائل اإلعالـ ك غَتىا من الّصور اليت ال يهتم هبا الوعي ، ألنو يعتربىا *-    - 
صورا افًتاضية ال تؤدم تأثَتا ، بينما تأثَتىا يتمركز حوؿ الالكعي ، ىذا اجملاؿ الذم ػلتضن كل ما يلقيو الوعي ك يهمشو ، 

كلذلك يكوف تأثَت ىذا العامل االفًتاضي أكثر من تأثَت الواقع العادم ، فيكوف النتائج اليت ػلصدىا ضركرية ، ك لنا أمثلة على 
.                                                          االنتصارات اليت ربققها احلركب على كسائل اإلعالـ قبل أف تتحقق على أرض الواقع 

2
 .                                                         13: ، ص  (أطركحة موت الواقع  )الفكر اجلذرم : جاف بودريار - 
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يرل ماركيوز أف اإلنساف، يف اجملاؿ الواعي ادلتقدـ يفقد " الذم أصبح ينأل بطبيعتو عن كل ادلّميزات القدؽلة، 
حريتو، رغم  أنو يعيش يف إطار دؽلقراطي عرب ادلراحل األكىل لذلك اجملتمع كانت احلقوؽ ك احلريات من أىم 

 .                              1"ادلقومات، بينما يف ادلراحل ادلتقدمة منو فقدت تلك ادلقومات أعليتها ك فرغت من مضموهنا 

        كعلى إثر ىذا يفقد اإلنساف إنسانيتو ك يتشيء، فيصبح قطعة غيار يف ىذا العامل ادلادم، الذم سيطر 
يرل لوكاتش أف الزمن أصبح " عليو مفهـو العمل، ك تسامى الواقع ففقد ترتيبو ك سارع حىت انفجرت أحداثو 

إف ساعة من عمل إنساف تساكم ساعة من إنساف آخر ، بل األحرل إف إنساف ساعة  )أكثر أعلية من اإلنساف 
 ، فيتوافق تصّور علي حرب للواقع 2"إف الزمن ىو كل شيء ك اإلنساف مل يعد شيئا  (يساكم إنساف ساعة أخرل 

ادلعاصر ك ما جاءت بو الّنظرية الواقعية ادلعاصرة، عند جاف بودريار، ككيف يتعاىل الواقع عن الّتجسيد كيصبح 
صورة افًتاضية ك فائقة، يقف اإلنساف أمامها عاجزا عن فهمها كإدراؾ  أبعادىا، كيصبح العامل االفًتاضي جزءا 

.                                                                                                                                                   من الواقع العادم ال ؽلكن فصل أحدعلا عن اآلخر 

       غَت أّف األمر ؼلتلف عند علي حرب إذ يرل يف قياـ الواقع االفًتاضي صورة جديدة دلفهـو الواقع لكّنو ال 
ينسب إليو أسباب الّنقص الذم يعًتم اإلنساف ك لكن لرأيو بعد آخر، إذ يرل يف األفكار ك ادلثل الّسبب الوحيد 
دلا يعانيو اإلنساف من عجز ك أما الواقع االفًتاضي فواقع ال يرفضو إال من يصر على بقائو يف احلّيز الضّيق الذم 

إذ – رغم ادعائو عدـ االنتساب إليهم ك انفراده بالالّنتماء – ينتمي إليو، ك ىذه الّنظرة تنبع بالّضركرة من عريب 
ادلغلوب  )يرل ادلغلوب دائمنا يف الغالب الّصورة ادلثالية ك القدكة اليت ال يغٍت ذباكزىا فهو تكرار للمقولة القائلة 

، يف حُت يغفل عن كجهها اآلخر، كىو الوجو الذم يبصره أصحاب ىذا الّتطور ك يف ىذه (مولع بتقليد الغالب
ك قد أدرجنا أمثلة يف – احلالة العامل الغريب ىو الوجو اآلخر ذلذه احلقيقة ك ىو ما خّلصو العديد من ادلفكرين 

إذ يرل يف إرادة الّتجاكز اليت أّكد عليها مشركع علي حرب منذ بداية حديثو عن العودلة ك أسباهبا ككذا – البداية 
الّتقنية ك نتائجها سببان يف الّتهديد الذم بات يتّوعد العامل الغريب بادلزيد من الكوارث اليت من بينها القضاء على 

.                                             مفهـو اإلنسانية 

      كىنا تكمن ادلفارقة إذ يرل علي حرب يف ادلثل سببان يف ادلآزؽ، بينما األمر ؼلتلف عند ادلفكرين الغرب إذ 
يركف يف اإلنسانية ك قيمها سببان ال بد من األخذ بو إذا أراد اإلنساف أف يتّخلص من ىاجس الّتصنيع ك الّتطور 
الذم جر الوباؿ على ىذا العامل الذم يفقد فيو اإلنساف كل مصداقية،  كىذا الّتغَت الذم مّيز الواقع أعلن عن 

                                                             
   .57:  ، ص 2003– حلواف – مفهـو االغًتاب عند ىربرت ماركيوز ، دار ادلعرفة اجلامعية :  سهَت عبد السالـ - 1
2

 39:  ، ص ادلرجع نفسو- 
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سيطرة الوىم على اليقُت ك تلبس العامل بالّصفات اليت من شأهنا اختزاؿ ادلفاىيم الّسابقة للحقيقة، من كوهنا ىذا 
خطأ ذىنيا بقدر ما / كاقع ، ك لن يعود الوىم / ك تنهار الثنائية ادليتافيزيقية كىم " الّتطابق مع العناصر الكونية 

 ، كما ػلل الواقع االفًتاضي زلل 1"يصبح صفة من صفات الواقع ، الذم ال يعطى إال يف تباعده عن نفسو 
 2العامل الواقعي فيعاد فهم احلقيقة من جديد انطالقنا من الّتغَت الذم طرأ على الطبيعة ك استبدالو بالّتقنية

.    كالّتصنيع

 La Pensée et ses Eventualités:        الفكر و إمكاااته  - 1

       إّف العقل ال ؽلكن أف يصل إىل كمالو  ما مل نساىم ضلن يف صنعو ك تطويره بدءان بالبحث  عن الثّغرات اليت 
توجد فيو، ك تتعّداه إىل ادلمارسات اليومية، ك انتهاء بتصحيح األفكار عن طريق الطّعن يف صحة ما تعرفو الّذات 
عن الًّتاث، ك االعًتاؼ باآلخر رفيقنا ك كجهان آخر كاف ينبغي أف تكوف عليو الّذات كادلرآة اليت تنظر من خالذلا 

إىل حقيقتها، غالبان ك مغلوبان، إذ للحقيقة عدة أكجو ال ؽلكن ادعاء مقاربتها ما مل تستحضر ىذه األكجو، بل 
تفكَت البّد منو إذا أراد اإلنساف اإلبداع، فالعقل رحلة شلتدة ال تنتهي ك ال تبلغ كماذلا، ما مل تغَّت مسَتىا كتعدِّؿ 

طريقها كل مرة، يف سبيل نضجها ك بلوغ رشدىا، فالعقل أكسع من أف ربّدده مبادئ ك معايَت معّينة تظن أهّنا 
.                                                                                         مقّدسات ك طقوس قد علقت بو بفعل الّتكرار 

      كحقيقة العقل ىي انفتاحو على المعقولو  ك ال ينبغي الّتفريق بينهم إال يف حدكد تبٍت الّنمطية، بينما ىي 
متناقضات سبّثل كجُت حلقيقة كاحدة، ك ذلك ما يكشف عنو مفهـو احلقيقة عند اليوناف، إذ ىي الاّلربجب 

، ك ما الّنتائج اليت تسفر عنها ادلشاريع ادلثالية إال أكرب دليل على ىذا الوصف، ...كالكشف عن ادلستور اخلفي 
كلكن ليس مطلقان إذ الًّتاث ك الثقافة تعود من حيث ال يدرم اإلنساف فتتحّكم يف سلوكاتو ك تصرفاتو، كتطرح 
البدائل من أجل تسيَت الواقع ك الّتحكم يف أحداثو، ك تلك ىي ادلفارقة اليت ؽلثّلها الّتأرجح يف كيفية الّتعامل مع 

.                                                          الفكر الذم يكوف بوجهُت يتشّكل الّتناقض من خالذلما 
                                                             

.        51:  ، ص 2008 ، 2: ط – ادلغرب – ثقافة األذف ك ثقافة العُت ، دار توبقاؿ للنشر : عبد السالـ بنعبد العايل - - 1
2

ادعت الفلسفة ادلادية ، يف البداية ، أّف ادلادم ىو ما تدركو احلواس ، ك أف ما ال تدركو غَت مادم ك بالتّايل غَت موجود ، *- "- 
كلكن الّذرات ك جزيئاهتا ال تدرؾ باحلواس ، ك بعضها ال كتلة لو ، ك حركة الّذرة ال تتبع ظلطا زلددان ، ك الثّقوب الّسوداء ربطّم 

قوانُت الّزماف ك ادلكاف ، ك من ٍب ، أعيد تعريف ادلادم بأنّو كل شيء يوجد كجودان موضوعيان ، أم إنّو الّشيء الذم ال يعتمد يف 
ك هبذا ادلعٌت ، فإف الفلسفة ادلادية ال ؽلكنها أف تستبعد العناصر غَت ادلادية إف ذبّلت موضوعيان يف  )كجوده على عقلنا أك كعينا بو 

 .     25الفلسفة ادلادية ك تفكيك اإلنساف ، ص : عبد الوىاب ادلسَتم : نقال عن " ك ىو ما يعود بنا إىل نقطة الّصفر  (كاقعنا 
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       فما بعد احلداثة جاءت لتصّحح مبادئ العقل الّتقليدية، من خالؿ تفكيكها ك ربويلها كما يرل علي 
حرب، فيتخّلل العقل أكىاما ال حصر ذلا ، تكوف ىي سبب الّتخلف، ك كظيفتها تكمن يف زلاكلة استعاضتها 
بإمكانات جديدة ك ربويل ادلفاىيم القدؽلة ك ربميلها معاين جديدة كفق ما يقّرره الواقع ادلعاصر، فادلبادئ اليت 

بل تدرس كربلل " ػلملها العقل ليست متأّصلة يف الّذات ك لكّنها كليدة ظركؼ معّينة ينبغي أف ال هتملها 
كتشكالت ثقافية ك شلارسات تارؼلية ؽلكن العمل عليها لتفكيك أبنيتها ك ظلاذجها أك آليتها ك عالقاهتا، للكشف 
عما تنطوم عليو األفكار ك األقواؿ ك األفعاؿ، شلا ىو اعتباطي ك عابر أك حادث ك طارئ، أك غَت معقوؿ ك غَت 

.                                                                                           1"مشركع 

      فالعودة إىل ادلاضي كانت عند علي حرب ضركرة ال بد منها إذا أراد اإلنساف الّتأكد من صحة األفكار 
ك ىو ادلعٌت الذم يشَت إليو استبعاد العابر - كإمكانية استمرارىا، ك لعل البحث ىنا عن الثّابت من األفكار 

ىو تعارض مع األصل يف ادلشركع الّتجاكزم إذ يعمل على نفي الثّبات على األفكار ألّف - كاحلادث ك الطارئ
ىذا الّتفكَت ال يؤمن بوجود أفكار أك مقوالت هنائية أك مطلقة، ك ىذا ما بّينو البحث سابقان عند علي حرب 

عندما ربّدث عن اإلنسانية ك الوىم الذم غلرّه االعتقاد بأهّنا هنائية ك ثابتة، ك كذلك فكرة العودة إىل األفكار يف 
ادلاضي ىي صورة لالرتداد عن مقوالت ادلشركع التجاكزم إذ ربيل على االنفصاؿ عن ادلاضي من خالؿ 

.                                                االختالؼ عنو

      ك كقوع علي حرب يف مثل ىذه ادلفارقات ىو نتيجة إتّباعو إللقاء األحكاـ ك ىو ما يعرّب على نظرة أحادية 
من جهة ادلنهج " زلدكدة ك غَت قادرة على إدراؾ احلقيقة، ك قد عرّب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقان عن قصر ىذه الّنظػػػػػػػػػػػػػرة، بقولو 

بات من التبسيط ك التضليل مقاربة الظواىر ك ادلشكالت من خالؿ فكر أحادم اجلانب ك ادلستول، فالعامل ىو 
يف بناه كنظامو ك صَتكرتو من التعقيد ك التشابك ك التحوؿ، حبيػػػػػػػػػػػػػػػث ال تفي بفهمو نظرية كاحدة ك ال ينجح يف 

 ، ك لعّل القوؿ باألسباب الّسابقة حوؿ الّتفكَت عند علي حرب، يتعارض ك ادلقولة  الّتالية،  2"تغيَته ظلوذج أكحد 
إف الفكر الذم ينتمي إليو علي حرب زئبقي إىل درجة يصعب معها تعيينو أك زلاكمتو، ال نتحدث ىنا عن أم "

أساس ثابت أك مرتكز أك موقعا  عليو ك ضلن نقرأ أعماؿ كاتبنا، ك إظلا ادلشكلة ىنا يف أف ىذا الفكر ذاتو ال يقف 
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على أساس كال على موقع، فلسنا ىا ىنا ملزمُت بادلوقع ك ضلن نواجو فكرا ال موقع لو، ك علينا أف نتصيد ىذا 
 . 1"الفكر يف كل مواقعو ادلمكنة لكشف زلجوبو ك تبياف حقيقتو اليت ينتجها من خالؿ ىذا التزاحم 

       ك انطالقا من فكر كهذا، ال ؽلكن أف نتوّقع الوصوؿ إىل نتائج معّينة، يف حُت ضلن ننطلق من مراكز عّدة 
إمكانات تّتسع كلما حاكلنا تقييدىا ك تفتح كّلما أردنا إغالقها، كما أّف الفكر / ،فالّنهايات رلموعة احتماالت 

الذم يرفض الّتمركز ىو فكر يتجّدد ك يتغَّت كل حُت يف سبيل االستمرار، كلكن قراءة اخلفي ك الغائب ك الوجو 
اآلخر يف أعماؿ علي حرب تثبت يف كل مرة انتماءه ك صَتكرة الّتفكَت عنده، ك ىذا طبعان بعد تفكيك خطاباتو 

للكشف عن االحتماالت ك الّصور األخرل اليت ربملها إذ تدعي القوؿ بعدـ االنتماء، فهي تعود إىل سابق 
.                                                                                        عهدىا بالّتفكَت ادلنطقي

        ىذا، ك تلبس اخلطابات عند علي حرب ثوبان سلتلفان إذ تقارب كفق الطريقة الّتحويلية أك ادلنطق التحويلي ، 
ك ذلك من خالؿ سرب إمكانات ك احتماالت جديدة، كفق التحويل الذم يتحّرر معو الفكر من عقلية الّتأصيل 

ك الّتأسيس، بقدر ما يتجاكز منطق ادلاىيات ك ادلرايا ك ادلطابقات، فالّتحويل ىو إعادة البناء بعد تفكيك 
كتقويض معاين األفكار بادلفهـو الّتقليدم، ك نقد النقد يقابل مفهـو الّتحويل، إذ يتعّدل الّنقد فيو الّشركح 

" كالّتفاسَت، أم من ادلمكن إىل فكرة اإلمكاف، فيباعد ادلنطق الّصورم ليلتحم دبنطق سلتلف، يقوؿ علي حرب 
كىذا ىو معٌت نقد النقد إنو ليس نفيا للنقد، بقدر ما ىو إجًتاح جديد دبعٌت اإلمكاف الوجودم ك ذلك بتجاكز 

مقوالت البحث ك السرب ك التأصيل ك التقعيد أك ادلماىاة كادلطابقة أك القبض ك التملك، لالنفتاح على شبكة من 
ادلفاىيم، يف التعامل مع ادلمكن، تنسج من مفردات اإلحالة كالزحزحة أك االختالؼ ك ادلغايرة أك اخلرؽ كالتجاكز 

 .                            2"أك الصرؼ ك التأكيل أك التوليد ك التحويل 

توليد /تقويضان لبناء الّنص فإف نقد الّنقد ىو بناء نص جديد من خالؿ ربويل /       فإذا كاف الّنقد ىدمان 
اإلمكاف، ك ىذه الّنظرة يف مقاربة الّنصوص، ربمل يف /تأكيل نصوصا أخرل جديدة تقاـ على أساس االحتماؿ /

غياهبا األفكار احلديثة عن مفهـو الوجود، إذ ىو نفي للماضي ك القدًن ك مقاربة للّزمن احلاضر ادلمتد ضلو 
ادلستقبل من خالؿ البناء ك الّتحويل بتصّور ادلمكن ك احملتمل، كليس الّتغَت قانوف األزمنة ادلختلفة فحسب، كلكّنو 

قانوف الّزمن الواحد أيضا، إذ يقتضي االستمرار ك الّتوازف ربويالن مستمران للمعطيات، ك كذلك يتداخل مفهـو 
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الوحدة ك االختالؼ، فاألمور ال تّتحد إال إذا كانت يف األصل سلتلفة، ك ال تتوافق إال إذا تباعدت مراميها 
.                    كاّتسعت مداركها 

        كألّف االختالؼ أصل كل كجود، ال زبلو أية كحدة من االختالؼ ك ال حىت من التعارض ألف التعارض 
إف الوحدة ىي خرافة حىت " كذلك كجو من كجود االختالؼ قد تتبدل بو الذات، حىت داخل الفرد الواحد  

لدل الفرد الواحد، إذ ادلرء ىو يف النهاية سبزقو ك انشطاراتو بقدر ما ىو كجوىو ك أطواره، أك ىو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػراغو 
كمتاىاتو بقدر ما ىو امتالؤه ك فيضو، ك إذا كاف الواحد يستجمع قواه ك يستنفر طاقاتو متوحدا بذاتو يف مواجهة 

، 1"األخر، فإنو عندما ؼللو بنفسو ربتشد فيو األضداد، ك يصبح هنبا للنزاع ك التوتر بُت ادليوؿ كاألىواء
فاالختالؼ ال تّتضح معادلو إال بعد صبعها ك توحيدىا، فالوحدة صورة تعكس حقيقة الّتعارض كالّتناقض، فاآلراء 

تتوّحد إذا تعارضت ك تتعارض إذا توّحدت، فليست الوحدة يف الّنهاية سول ىذا الّتصاحل ادلؤقت بُت الّتعدد 
كاالختالؼ، ك ىذا ىو تفسَت مسألة االختالؼ عند علي حرب ك أزمتو مع الوحدة إذ ال كجود يف األصل 

.                                                                                   للوحدة

         كذلذا اعترب اإلنساف ىو الًّتدد الّدائم بُت نبلو ك كحشيتو، بُت صدقو ك كذبو، بُت إنسانيتو ك حيوانيتو، 
بُت كونو أنا كإمكانية كونو آخر الذم كاف النظر إليو انطالقا من األحادية معارضا حد العداكة ك التطاحن 

كالصراع، ك لعّل استقراره على رأم كاحد ال يعٍت بالّضركرة توّحده ك لكن ىو امتثالو ألكامر العقل حيث يرجح 
سباثل إال / شيئا على اآلخر كفق ادلصلحة، ك كذلك ؼلضع األفراد فيما بينهم لالختالؼ، فال كجود لتطابق 

بشكل عارض، فيطاؿ االختالؼ ك الّتعارض أكثر األشياء سباسكا، إذ الفكرة الواعية زبفي خلفها يف ال كعيها 
تعارضها كنقيضها، ك يف الّنهاية ال كجود لتطابق، إال كفق االختالؼ ك الّتعارض، ك ال كجود لوحدة إال دبقابل 

الّتعدد، فالّتعارض الذم تقيمو ثنائية األنا ك اآلخر، ليست يف الواقع سول ضركرة  يقتضيها كجود أحدعلا، فهما 
يف الّنهاية األكجو ادلختلفة حلقيقة كاحدة، فال مفر من الّتصاحل بينهما قصد الّتقليل ادلسافة اليت كانت سبنع 

.                                                                                اجتماعهما 

على األقل بإعادة صياغة إشكالية العالقة بُت األنا ك اآلخر، "        كىذا الّتصور اجلديد دلفهـو االختالؼ يقـو 
إذ الطرفاف علا كجهاف لعملة بشرية كاحد، دبعٌت أف أحدعلا ال ينفك عن اآلخر فيما ىو يصوغ مشركع حياتو أك 
يلعب لعبتو على مسرح كجوده، فال غٌت للواحد عن اآلخر يواجهو على أرض الواقع، أك يتخيلو كأليف كشريك 
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، فال يصنع كجوده إال من خالؿ سبّيزه عن اآلخر، الذم ال يدخر بدكره 1"أك كصنو ك ند ك كخصم ك عدك 
فادلعٌت " جهدان يف إثبات كيانو من خالؿ اختالفو عن األنا، فال رلاؿ للفصل بينهما إال من خالؿ اجلمع بينهما 

 ، فالّصورة اليت تطفو على سطح اإلنساف ليست 2"الغائب سلتبئ يف ادلعٌت احلاضر يف شكل ىواجس ك رغبات 
إاّل إمكانية من بُت العديد من اإلمكانات اليت كاف ؽلكن أف تظهر، فتغَّت من طبيعتو ك تلبسو معاين جديدة 

.  كسلتلفة

     فاالختالؼ أساس كل تقّبل ك تقارب  ك دكنو يكتب زبّلف األمم من خالؿ سبركزىا حوؿ نفسها، فالوحدة 
ا عن كل جديد  اليت ينادم هبا أصحاب الوطنية مثال، ال هتدؼ يف الّنهاية إال إىل االنزكاء إىل أركاف سلتلفة، بعيدن

إف الًتكيز " ػلدث يف فضاء ىذا العامل الواسع الذم يقتضي االنفتاح عليو زبلصان من كل خصوصية، يف الّنهاية 
على الفرد يستبعد العمل ادلؤسسي بقدر ما يستبعد احلوار الدؽلقراطي ك السلوؾ العقالين، الوحدة  ليست سول 

آلية للقولبة ك النمذجة، أك إسًتاتيجية لإلخضاع ك االحتواء ك شبرة ذلك سحق اجملتمع ربت سلطة العقيدة أك 
 .                                                                              3"احلزب أك القيادة أك الزعيم األكحد 

        فتمّحي اخلصوصية الفردية كسط اخلصوصية الوطنية، ك اليت هتدؼ إىل الّسيطرة ك القضاء على الّركح 
الفردية ك اخلاصة، ك لعّل الدؽلقراطية يف أبرز ذبلِّياهتا هتدؼ إىل صبع األفراد كفق مبادئ ك قوانُت معّينة بعيدان عن 
اخلصوصية الفردية، ك اليت ال ػلصد من االقًتاب منها سول الّتفرقة ك توسيع اذلوة بُت األفراد، ك بالّتايل استحالة 
الّتعايش بينهم، ك ال يكوف توحيدىم إال من خالؿ اإلقرار حبّقهم يف االختالؼ كالّتمايز، كعادة ما توجد ىذه 

الّنقاط بتصاحل األفكار ك انفتاحها على إمكاناهتا ك احتماالهتا من أقصى حدكدىا إىل أقصاىا، حىت ك إف كانت 
حقهم يف الّتناقض ك لعّلها الّصورة الوحيدة اليت  تعكس حريتهم ك نصيبهم من حق ادلشاركة ك الّتعبَت عن آرائهم، 
إذ الّتفكَت البعدم يؤمن بانعداـ فكرة االنتماء، ك الوقوؼ على كل ادلفاىيم من خالؿ ترؾ مسافة تسمح بالّتقليل 

من اذلوة اليت ؽلكن أف تفرِّؽ بينهم، كيف مقابل ىذا يسمح بالّتقارب ك ىذا من خالؿ عدـ اإلؽلاف بإمكانية 
.                       الّتناقض ك الّتعارض 

                                                             
1

  .                                                                                                   53: األختاـ األصولية ك الشعائر التقدمية ، ص : علي حرب - 
2

 ، 1: ط – اجلزائر – ، منشورات االختالؼ  (صفائح نقدية يف الفلسفة العربية  )اإلزاحة ك االحتماؿ :  زلمد شوقي الزين - 
  .                                                                                                           120:  ، ص 2008

3
 .                                                             64: األختاـ األصولية ك الشعائر التقدمية ، ص : علي حرب - 
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       فالوحدة اليت هتدؼ إىل ضّم األفراد يف رلموعة كاحدة، تنقلب إىل عكس ما تصبوا إليو، ك ال عجب من 
صراع ك نزاع، فال سبيل إىل الوحدة إال / الّنتائج اليت تصل إليها كل إرادات الّتوحيد، إذ تنتهي إىل فرقة ك تشتت 

من خالؿ اإلؽلاف بأّف أساسها ىو االختالؼ ك الّتمايز ك احلق يف إغلاد مكاف كسط ىذا الّزخم الفكرم، ىذا، 
الكحدة تنجح أك تصمد بُت اثنُت " كيعّد الّتواصل أصلع كسيلة للجمع بُت األطراؼ مهما تباعدت أك تنازعت 

من غَت فتح قنوات لالتصاؿ أك ابتكار رلاالت للعمل ك اإلنتاج، هبذا ادلعٌت تبدك ادلنتجات ك األسواؽ كشبكات 
.                                           1" االتصاؿ أقول من العقائد ك اإليديولوجيات ، ك أقول من األكطاف 

 من 2      فال سبيل إىل بلوغ الوحدة ما مل تستحدث قنوات لالّتصاؿ قصد الّتحاكر ك الشراكة، ك عودلة األفكار
خالؿ إخراجها من شرنقتها ك ربريرىا من احلدكد اليت رمست ذلا باسم الوحدة ادلزعومة أك الوحدة ادللغومة، إذ 

استقرارىا ينذر بانفجارىا ك تشظيها كانشطارىا، الذم ال يدع رلاالن أك  رلرد قناة للّتواصل بينهما، كىنا مكمن 
ادلفارقة يف مشركع علي حرب، إذ يقّر يف غَت موضع على انعداـ الّتطابق ك أف األفكار تتشابو ألهّنا زبتلف ك أنّو 

ال ؽلكن احلديث عن سباثل سواء تعّلق األمر بادلفاىيم ادلتقاربة زمنيان أك متباعدة من حيث الّزمن، لكّنو ىنا يف 
تعاملو مع األفكار ال يقّر هبذه االختالفات إذ ينتقل مباشرة من الّنقيض إىل الّنقيض، كمن الّتمركز حوؿ الّذات 
إىل اإلؽلاف باآلخر ادلغاير، ك لعّل ىذه الطريقة تؤدم بالّضركرة إىل الّنفي ك االستبعاد أك إىل الّتماىي ك الّتطابق، 

.  كىذا ىو الوجو اآلخر لألشياء 

                                                             
1

 . 70األختاـ األصولية ك الشعائر التقدمية ، ص : علي حرب - 
2

ىو عملية علمنة تعٍت إعادة صياغة اجملتمع ك اإلنساف على ىدل القوانُت العلمية ادلادية الصارمة :" علمنة اإلنساف  *- - 
الكامنة  يف ادلادة ك ادلتجاكزة لإلنساف ، ك كل ىذا هبدؼ التحكم يف اجملتمع اإلنساين حىت ؽلكن توظيف اإلنساف على أكمل 

كجو ، لكن فرض األحادية ادلادية على البيئة االجتماعية ك ادلادية  ليس من باألمر السهل ، ك فرضو على األفراد ، أم ترشيدىم 
. ك علمنتهم كربديثهم ، ىو أمر يف غاية الصعوبة

يعيش داخل شبكة من عالقات القرابة ادلتعينة ، كيدين بالوالء  (الشخصية التقليدية  )اإلنساف يف اجملتمع التقليدم *-  *-  
دلطلقات دينية أك أخالقية ثابتة ك ألعضاء صباعتو ، لكن الدكلة العلمانية ادلطلقة ك االقتصاد العلماين الرشيد ػلتاجاف إىل إنساف 

أحادم ، اإلنساف ذك البعد الواحد ، لو مواصفات سلتلفة سباما ، فادلطلوب ىو فرد براين على استعداد ألف تذكب فرديتو كإنسانيتو 
ادلتعينة ك احملددة يف اآلليات السياسية للدكلة ادلطلقة ، كيف احلركيات االقتصادية العامة للسوؽ الرشيد اليت تدكر مثل الساعة الرائعة 
الدقيقة ، فيتلقى األكامر ك ينفذىا بكفاءة عالية ك دكف تساؤالت ، أم إف ادلطلوب ىو إنساف ًب ترشيده ك استئناسو ك تنميطو يف 

الفلسفة ادلادية ك تفكيك : عبد الوىاب ادلسَتم : نقال عن " إطار ادلرجعية كاألحادية ادلادية حىت ؽلكن توظيفو على أكمل كجو 
                                     .                                                                           135اإلنساف ، ص 
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      إذ االختالؼ ليس بالّضركرة حّدين يوجزعلا مصطلح الّتعارض ك الّتناقض كما يعرب عنو اخلطاب من خالؿ 
، فالّتعامل مع مصطلح االختالؼ ىنا ىو ال يتعّدل مفهـو الّتناقض بينما ك ال يراعي (الذات ك اآلخر  )ثنائية 

الفركؽ البينية اليت تتوّسط أقصى الطّرفُت، رغم أف ادلشركع التجاكزم ال يهتم دبسألة التعارض قدر اىتمامو 
باالختالؼ كونو سبيل آخر يف مقاربة ادلفاىيم ك احلقيقة ك كذا األفكار، ك حىت العالقة اليت تربط بُت البشر 

بعضهم بعضا ك القوؿ عند علي حرب ىنا ال يتعدل األطراؼ ادلتباعدة ك ال يهتم بباقي العالقات اليت تشمل 
. الّتشابو ك ذبعلو حدا من حدكد االختالؼ
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:   الواقع و إشكالية المتوّقع - خامماًال 

La Réalité et la Problématique le Prévu 

        الواقع ك احلقيقة، تلك ثنائية ضركرية دّلت عند علي حرب على الّتالـز الّدائم بينها، فالعامل ادللموس الذم 
تدرؾ أبعاده ىو احلقيقة الوحيدة اليت يعتقد أهّنا ماثلة ك ثابتة، ببساطتها كمنطقها الذم يعادؿ منطق العقل بداىة 

كيالئم أسباب الوجود، فيشكِّل مع اإلنساف جزءان ال ينبغي لو أف يتجزأ عن أفكاره اليت تبقى ادلسَّت كادلوجو 
كادلتوّقع لكل جديد، ك ذلك من خالؿ مفهـو احلدث الذم يعتربه صورة للواقع احلسي، ىذا، ك يصبح الواقع 

ببساطة حصيلة رلموعة نظريات ذىنية تكوف نتيجة طبيعية للّتجارب اليت يعيشها مدة حياتو، باإلضافة إىل 
الّنجاحات اليت ربّققها أفكاره بعد ذبسيدىا على أرض الواقع، ك الذم من فرط معقوليتو يسهل تصّور 

 . مستجداتو، ك ىذا تأكيل مسألة ادلتّوقع

ا ك مركبنا، يسَت باذّباىات سلتلفة،          كلكن الواقع اليـو ؼلتلف كل االختالؼ عن ادلاضي، إذ أصبح معقدن
أقل ما ؽلكن أف يقاؿ عنو أنّو كاقع فائق كخيايل كخرايف ؽلّوه ك يضّلل، يفاجئ أكثر العقوؿ دىاءن ك يكسر أكثر 

الّنظريات إحكامان، ك يصدـ كل الّتوقعات اليت ترمسها أشد الّنظريات تناقضان، ك يعود سبب ىذا الّتغَت ادلفاجئ إىل 
الّثورة العلمية اذلائلة، أك االنفجار العلمي الذم يتخطى كل احلدكد اليت رمست لو، كذباكز كل اإلمكانات البشرية، 
ا يف تسخَت نظامها اجلديد، ك الذم ىو الفوضى  كانتقلت السِّيادة من اإلنساف إىل اآللة اليت مل تدخر بدكرىا جهدن

ك االحتماؿ يف استمرار ذباكز اصلازاهتا لغَتىا يف سلسلة ال هنائية، مشكلة يف ذاهتا انفجاران ال ؽلكن ضبطو ك ال 
.                                                           ربديد اذّباىاتو، كما عجز اإلنساف عن إمهالو ك هتذيبو 

       ك لعّل إدراؾ الفشل البشرم يف فهم الواقع قد ذبّلى ك اّتضح يف أعقاب الّنهضة، حيث كاف اكتشاؼ 
العقل ك فهمو طريقان أّدل إىل الّشك يف قدراتو من جهة ك كشف ادلناطق البينية اليت ربيل إىل المعقولو فصار 
العقل منظورا إليو انطالقا من إمكانية ال معقولو ك صار تقدير العقل قاصرا ك عاجزا عن استيعاب ما استجد 

قاضيا بنهاية ادلطلق دبا ىو صورة يقينية، ك يف ادلقابل كانت الفًتة اليت فقد فيها سيطرتو على العلم الذم اكتشفو 
كيف "بنفسو، فأفلت من قبضتو، ك سلك سبالن عدة، سللفا اإلنساف يتدارؾ ذاتو من خالؿ إعادة فهمها كترتيبها ، 

تقديرم إف اللطمة النفسية الفريدة الكربل للتفاؤؿ العقلي الذم ساد القرف التاسع عشر مل تكن تطورا عقليا على 
اإلطالؽ، بل ىي كارثة احلرب العادلية األكىل، على أنو كاف ىناؾ أيضا عدد من التحديات العقلية اخلالصة، لنظرة 
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التنوير، فقد بدا أف كال من معقولية العامل الواقعي ك قدرتنا على فهم العامل صارا يتعارضاف للهجمات من سلتلف 
. 1"األضلاء 

        فكاف االعتقاد بكسر ألفة الواقع ك تعارضو مع األفكار ىو الّضربة اليت توّجو مباشرة إىل الّنظريات ادلثالية 
اليت كانت ترل يف الواقع نتيجة منطقية لألفكار اليت تدكر يف ذىنية ك كذا الّتوقعات ادلنتظرة، كاليت ترل أّف العامل 
ىو صورة لعامل ادلثل الذم يسكن الّذىن، كما أنّو يفّسر الّتشويو الذم قاؿ بو أفالطوف، فإذا كاف الواقع اخلارجي 

ظللك صورة لو عرب الّتخيل، فالّتشويو ىو تلك الّسبل اليت يسلكها فيختلف بذلك مع شللكة – يف األصل – 
العامل ادلثايل اليت صّورىا أفالطوف، ك بالّتايل يهدـ نظرية احملاكاة من جهة، ك يعيدىا إىل الوجود من / األخالؽ 

.                                                                                              خالؿ تفسَته دلسألة الّتشويو ، ك اليت ذىب هبا الفالسفة كل مذىب 

       فالّتشويو ىو اخًتاؽ نظاـ معُت، ك اخلركج على الّنموذج ك ادلثاؿ، دكف تقييم ىذا اخلركج إف كاف سلبان أك 
إغلابان، ادلهم أنّو تغيَت يطاؿ البنية، فيشّتت معادلها ك يعدد صورىا ك ينتهك مثاليتها، ك هبذا ؼلفي ىذا االعتقاد 

خلفو نظرية احملاكاة  عند أفالطوف كصورة يتجّلى من خالذلا اخًتاؽ الواقع دلا سبلكو من أقانيم فكرية كمثالية ككذا 
ظلوذجية، مع االختالؼ الذم يضمره كل خطاب، إذ الّتشويو الذم يتحّدث عنو أفالطوف نابع من الّنقص الذم 

يعتقد أنّو يعًتم الواقع نتيجة زلاكاتو للعامل األصل ادلوجود يف عامل ادلثل منطلق أفالطوف يف بناء نظريتو، ك يف 
نظره تكوف الّصورة ادلقلدة باىتة ك مزيّفة ك بعيدة عن األصل يف األشياء فتمتنع عن ضبل احلقيقة لعدـ إمكانيتها 

.   على ذلك 

        أّما االبتعاد عن احلقيقة اليت ترتبط بالظّاىر عند علي حرب فيتشكل من خالؿ الواقع االفًتاضي أك العامل 
اخلرايف الذم تصبح احلقيقة فيو كعلا من أكىاـ الّذات كوهنا ترتبط بكل ما ىو زائل ك عابر، ك متغَّت ك مباعد 

دلفهـو الثّبات ك ىنا يتمّيز العجز ك الّنقص يف كل من خطاب علي حرب ك أفالطوف، فاحلقيقة على الّرغم من 
كوهنا عند الطرفُت مباعدة، إذ ال ؽلكن إدراكها، فهي يف خطاب أفالطوف تتعّلق بالعامل ادلثايل بينما تكوف عند 

.                                                                علي حرب مسة احلدث الذم يتصف بدكره بالّتغَت 

       كىكذا تبتعد احلقيقة عن كوهنا يقينان ك كاقعنا زلكمان، إىل كوهنا نسبية تؤمن بوجود الوىم ك اخلياؿ كظاىرة 
إف احلقيقة مل تعد ىذا الواقع ادلاثل بثقلو ك ثباتو ك سباسكو ك الذم ضلاكؿ القبض عليو " قد تتخّلل أطرافها 

كالتطابق معو بواسطة التصورات ك األنظمة ك ادلعارؼ، ك ال ىو الواقع الذم ضلاكؿ تطبيق نظرياتنا ك ظلاذجنا عليو، 
                                                             

1
اجلزائر – سعيد الغاظلي ، منشورات االختالؼ : ، ترصبة  (الفلسفة يف العامل الواقعي  )العقل ك اللغة ك اجملتمع :  جوف سَتؿ - 
  .                                                                                               12:  ، ص 2006 ، 1: ط – 
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ك إظلا ىو كاقع آخر ىػػػػػػػػش، مائع ك متحرؾ، غلرم اختالقو ك اصطناعو أك مضاعفتو عرب برامج ادلعلومات 
. 1" كادلخلوقات الرقمية اليت تفجر إمكانات ال سابق ذلا على اخللق ك التشكيل 

     فيشَت اخلطاب ىنا على انفصاؿ احلقيقة عن مفهـو احلدث على عكس ما قاؿ بو اخلطاب من قبل عندما 
حاكؿ علي حرب ذباكز الفكر من خالؿ القوؿ بتفّوؽ الواقع عليو، بكل ما ؽللكو من إمكانيات تتعّدل حدكد 

الّتفكَت لدل اإلنساف الذم يكوف فكره حصيلة الّتجارب الّسابقة أك الّنماذج الّسابقة،كما يتعارض القوؿ عنده 
بربط احلقيقة مرّة بالظّاىر رغم تنوعها ك ىذا ػليل على إمكانية إدراكها، ك مرة أخرل يتحّدث عن تفّلت احلقيقة 
ك عدـ ذبلِّيها إال من خالؿ الوىم الذم يرتّد يف كل مرة ك ػليل على زيفو كتضليلو، ك عدـ القدرة على احتمالو 

.                                                                                             أك توّقعو 

      كضعف الواقع العادم أماـ العامل اجلديد أك االفًتاضي، نتيجة سارت ضلوىا الفلسفة ادلادية بعد أف فقد 
أسقط العلم احلديث تدرغليا فكرة السببية الصلبة القدؽلة، ك مل يعد يطمح إىل "اإلنساف سيادتو على أدكاتو ؼ 

معرفة الكوف معرفة كاملة كما كاف يطمح علماء القرف التاسع عشر، فبعد مائة عاـ من التجارب العلمية، 
اكتشف اإلنساف أنو كلما اكتشف ك سيطر على شيء ما ظهرت لو آالؼ األشياء اجلديدة اليت ال يعرفها، ك ال 

ؽلكنو السيطرة عليها من ذلك ذبربتنا مع الذرة، ىذا الشيء الذم يتحرؾ دكف قانوف ك الذم يصعب رصده، 
ككلما رصدناه اكتشفنا عناصر جديدة فيو ربَتنا، ٍب حطمناه لنؤسس الفردكس األرضي، ك انتهى بنا األمر إىل أنو 

.                                                                                                   2"قد يدمرنا ككرتنا األرضية سباما 

      فاحلفر يف طبقات العلـو أشبو بالوصوؿ إىل بوابة متاىة ال ؽلكن لعقل بشرم أف يكتب لو الّنجاة منها، ىذه 
ادلتاىة ىي الهنائية الّسبل اليت يفضي إليها االكتشاؼ مهما كانت بساطتو، ك ىذا ػليل بدكره على الهنائية 
األفكار، فيكتب ضياع اإلنساف كسط أفكاره، إذ اآللة اليت كانت نتيجة ألفكار أفلتت من قبضتو ك صنعت 

.                                    الّنتائج على عكس تصّوره

         فتطرح ادلادية ادلعاصرة مفاىيم جديدة أبرزىا الفوضى، ك ىو ادلصطلح الذم يقابلو االحتماؿ ك اإلمكاف، 
أك الّنظرة اجلزئية اليت تّتخذ من جزئيتها ذريعة، لتبحث عن مكاف ذلا يف ىذا العامل الذم يسوده العلم، كلعّلها 

غَت خاضعة للتحكم  (ىي  )ك مع ىذا " القاعدة اليت أيقظت العلم أك جّددتو دبنطق جديد قوامو النسبية ، 
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، ك ىي ضربة أخرل  (  chaosكيوس  )اإلنساين ك ال نفهم كنهها سباما، ك قد ظهرت مؤخرا نظرية الفوضى 
  .                                                                           1"للعامل ادلادم ادلغلق ادلصمت 

        إذ الفوضى يف الّتفكَت ادلابعد حداثي   طريقة جديدة يف مقاربة احلقيقة، على عكس الطريقة الّتقليدية اليت 
تسلك ادلنطق الّصورم  دبا ىو نظاـ ينطلق من رلموعة أسباب، تؤدِّم ىذه األسباب بالّضركرة إىل نتائج معّينة، 

أّما الفوضى فرغم عدـ إتباعها لسبل زلّددة فهي ترتبط بنظاـ معُّت، فادلادية اجلديدة أثبتت اهنيار شللكة العامل 
ادلاكرائي أك ادليتافيزيقي، الذم كاف يسَت العامل أك الواقع، ك كذا عدـ خضوع العامل لنظرية معّينة ربيل على ثباتو 

إف ادلادية اجلديدة كامنة يف ادلادية القدؽلة ، " كاستقراره، ك لكّنو كاقع فائق كمتجاكز، ىادـ لكل سيطرة أك سلطة 
ك مع ىذا فهي زبتلف عنها جوىريا، فادلادية اجلديدة ليست ثورة ضد ادليتافيزيقا اإلؽلانية ك حسب، ك إظلا ىي 

أيضا ثورة ضد ادليتافيزيقا ادلادية بكل إؽلاهنا بالثبات ك التجاكز ك اإلنسانية ك مقدرة العقل على إدراؾ الواقع كذبريد 
 .                                                                                           2"قوانينو منو ، دبعٌت أهنا ثورة على العقالنية ادلادية ذاهتا 

         فللعامل منطقو اخلاص الذم يسَت كفقو فال يستطيع اإلنساف فهمو أك إدراكو إال بتّتبع مستجداتو مؤمنا 
بعجزه عن فك شفراتو ألنو سلتلف يف طبيعتو عن التصور ادلنطقي الذم يتوقعو اإلنساف، حىت العلم ك نتيجة تطّوره 

فقد الّسيطرة على ذاتو ك أصبح نظامو ؼلتلف عن نظامو الّتقليدم ك القدًن ك فقدت فيو النتيجة كل يقُت أك 
اجلديدة يف تفسَته الواقع الراىن، ك رمسو دلالزلو اليت ينأل من / مطلق، فينحو علي حرب منحى ادلادية ادلعاصرة 

 3.*خالذلا عن كل تصّور أك توّقع 

         ككما انفصل اإلنساف ادلعاصر عن ماضيو، دبحو كل العالقات اليت كانت تربطو بو، يتحّرر الواقع بدكره 
من سيطرة ىذا ادلاضي الذم كاف يقّرر مصَته ك يرسم معادلو، ك أصبح يتجّدد ك يولد كل مرة بشكل جديد 
كبطريقة زبتلف عن سابقتها، كلعل الثّقافة باعتبارىا رلموعة أسس ك مبادئ عليها تقاـ احلضارات سبّثل عامالن 

سياسة الفكر يف ىذا " ادلتجّدد فػ/زلبطنا ككسيلةن من كسائل الّتعجيز، ك الذم ػلوؿ دكف قياـ ىذا الواقع اجلديد 
العصر  الكوكيب تتجلى يف نقد مزدكج يطاؿ أكال ىوية الفرد الثقافية ، بغية فهم ما تولده من العجز أك اإلخفاؽ 
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                                                         .24: الفلسفة ادلادية ك تفكيك اإلنساف ، ص : عبد الوىاب ادلسَتم - 

2
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يكوف عدـ الثّقة يف النّتائج اليت يصل إليها الّتفكَت البشرم نتيجة كصل إليها العامل بعد سلسلة الصدمات اليت أدل إليها *- - 

االحتكاـ إىل رلموعة األفكار اليت ربملها الّذات عن كاقعها ك عن تصّورىا دلستقبلها ، ىذه الّتصورات ال زبلو من فكر تراجعي ال 
 .                                                                                      يؤمن إال باألظلاط الفكرية اليت يصّورىا العقل 
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أك  الًتاجع ، إنو تفكيك للهوية كماىية مسبقة ، أك متعالية أك هنائية من أجل التعامل معها كطاقة حية قادرة 
على اخللق ك التجدد بقدر ما ىي عالقة متغَتة ك متحولة مع األصوؿ ك الثوابت مفتوحة على اآلخر ك احلدث 

  .                                                                                                                                                                  1"كالعامل

        فالفكر الذم يسَت كفقو الواقع ادلعاصر عليو أف ينغلق على ماضيو بقدر ما ينفتح على حاضره، ك ذلك 
من خالؿ الّتخلي عن الثّقافة ألهّنا ربمل بداخلها األفكار العقيمة ك القاضية بالّتخلف ك الّرجعية، ك لعل خطاب 

علي حرب يتمّيز من خالؿ قولو دبفهـو الّصدمة اليت تكوف نتيجة عدـ جدكل ىذه األفكار، ك ىذا ما يفسِّر 
مشركعو القاضي بتحليل الكارثة كوهنا توضح حاالت ذباكز األفكار بعد أف تعلن األفكار عن كصوذلا إىل طريق 

. مسدكد أك عدـ جدكل اإلؽلاف بوجود يقُت مطلق

         ك منو زبضع احلياة ادلعاصرة إىل مفهـو االحتماؿ أك اإلمكاف ك تتجاكز ىذا للقوؿ بغَت ادلتوقع نتيجة 
شلكنة، كطبعا ىذه الطريقة يف مقاربة األمور يصعب احلصوؿ فيها على نتائج هنائية ك ال أحكاـ معيارية، فتسَت 

كل األحداث كفق منهج الّتغيَت ك الّتحويل، ك ال ؽلكن أف ػلدث ىذا ما مل نتخّلص من كىم الّثوابت، اليت تعيق 
، يف احلقيقة، ذباكز الّزمن قدرات البشرية ألهّنا - الّتاريخ يعيد نفسو – حركة الّتغيَت، كتضع كل ما ػلدث يف إطار 

زبّلت يف األصل عن قدراهتا ك قضت على إرادهتا، ك استسلمت أماـ ذبارب الواقع مع معطيات العصر ك أعللت 
إرادة الفرد يف الّتسيَت ك الّتحكم يف نتائجو، انطالقا من صناعة األسباب بعيدا عن مفهـو اخلضوع، ك خالفا 

.                   لالنطالؽ من األسباب اليت تؤدم نتائج معينة

االبتعاد عن احملافظة، ألف ما ػلتاج إليو تغيَت األكضاع ىو فكر متوثب كمبدع "           كأّكؿ ما ربتاجو الّذات 
، كالّتغَت 2"دلضاعفات اإلمكانات ك فتح اآلفاؽ ك اجملاالت، فميزة الفرد ادلنتج كادلبدع أف يتخطى نفسو باستمرار 

عن كضعو احلايل، بابتكار طريقة مغايرة يف الّتفكَت تتجاكز الّتقييم ك الّتحكيم ك تؤمن بادلختلف، كليست صناعة 
من خالؿ رفضو ك ال قبولو ك لكن عن طريق االعًتاؼ بكل أحداثو باعتبارىا نتائج سلتلفة لظركؼ سلتلفة، ك ىنا 
مكمن ادلشركع الّتجاكزم عند علي حرب، فاإلنساف يف نظر الفلسفة ادلادية ليس ذاتنا مفكرةن ك عاقلةن كلكن رلرد 

ظاىرة من ظواىر الكوف أك الطبيعة، ؼلضع لقانوف الكوف ك يسَت كفق ك دبنطق الواقع، فكانت الفلسفة ادلثالية 
.                                                          ىي أكىل الفلسفات اليت قضى عليها القوؿ بادلادية 
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        كذلذا فإرادة الفرد ال تتجّلى من خالؿ الوقوؼ على أحداث العصر موقف ادلتفرج ك ادلنتظر، ك لكن عليو 
أف ينخرط يف عصره ليعيد أك يشارؾ يف صناعة ىذا الواقع، فال يكوف اإلنساف بذلك ضحية مستجداتو ك لكن 

ضلن نفكر ك نعمل ال من أجل نفي الواقع، " ادلساىم ك ادلسَّت، ك ادلساعد على رسم معادلو ، يقوؿ علي حرب 
كال من أجل ادلصادقة عليو، بل لكي ننخرط يف حاضرنا الراىن، ك نسهم يف صناعة العامل ، عرب االشتغاؿ على 

، فعلى 1" معطيات كجودنا، من أجل ربويلها إىل إصلازات على صعيد من الصعد أك يف رلاؿ من اجملاالت 
اإلنساف ادلعاصر أف يلعب دكر ادلكتشف ك ادلبدع الذم ينطلق من عصره لصناعة ادلستقبل الذم يتجّدد كل مرة 
فينقطع ك ينفصل، فيتجاكز ك غلاكز يف سلسلة الهنائية، ك رغم ىذه األفكار اليت يؤّكدىا علي حرب يف كل مرة، 

فهو يرتد ليؤكد على ضركرة البحث يف القدًن ك فرز أفكاره ك األخذ منها ما ؽلكن أف يساعده على فهم كاقعو 
.                                                                                  – ك ىنا تكمن ادلفارقة – اجلديد 

 ، عليو أف يعمل جهده لكي ؼلّفف عن نفسو كطأة 2*     ك ألّف العامل ادلعاصر أصبح غلسِّد مفهـو الكارثة
صناعة إنسانية جديدة تتصّدرىا الّرغبة يف مواكبة / الّصدمات اليت يتلقاىا الواحدة تلول األخرل، ك يعيد ىيكلة 

عصر الكوكبة من خالؿ صناعة إنساف عددم يفهم لغة الّتقنية احلديثة ك يؤمن هبا سبيالن دلواكبة احلدث، يقوؿ 
إف التغيَت يدخل على إعادة النظر يف ثنائية القيمة ك التقنية فال رلاؿ لنفي الثورة التقنية كالرقمية اليت " علي حرب 

، دبعٌت، ال إمكاف للعمل أكتنمية  تدخل معها البشرية يف طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور اإلنساف العددم كما يوصف اإلنساف اليـو
، فال مناص من الّتغيَت إذا أراد 3"أك إصلاز من غَت حوسبة اإلنتاج ك عقلنة اإلدارة أك عودلة التقنية ك كوننة اذلوية 

اإلنساف تفادم مضاعفات العجز الذم يسَت اإلنساف باذّباىو، ك ىو احلل الوحيد الذم يدفع عن اإلنسانية خطر 
. الّصدمة أك الكارثة كما يوظّفها اخلطاب عند علي حرب

       ذلك أّف اإلنسانية احلقة ىي اليت تفرض كجودىا بدءنا بواقعها الذم عادة ما يكوف ذا عالقة كطيدة 
بأفكارىا، ك تنهار معامل اإلنسانية إذا انفصل الفكر فيها عن كاقعو الذم ينأل بدكره ك يستّقل فيستعبد اإلنساف، 

ك عندما ينسلخ الفكر عن جذكره الواقعية، فإنو ال بد ك أف " الطبيعة / كيتشيء فيكوف ظاىرة من ظواىر الكوف 
ينفصل عن جذكره األخالقية، ك ىكذا يًتجم االستالب الواقعي باستالب أخالقي، ألنو يكوف استالبا بالنسبة 
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، فيكوف صورة من صور 1" للبعد اإلنساين للواقع  ، كىذا ما يفّسر ادلمارسات الّتدمَتية اليت يفرضها كاقع اليـو
األخالقية اليت كاف العامل يسَت كفقها ك دبقتضاىا، فبعد الفكر عن الواقع يقتضي / اهنيار ادلبادئ اإلنسانية 

بالّضركرة انعداـ ادلعايَت األخالقية،  كلكن الفخ الذم يغفل عنو اخلطاب كل مرة ىو ىذا الفصل بُت الواقع 
العادم ك الواقع الفائق من جهة، كاجلمع بينهما إذ يربط احلقيقة يف الواقع ادلعاصر دبفهـو احلدث، ك لعّل القوؿ 

.                باحلدث ىنا ىو إقرار بتطابق احلقيقة مع كاقع بعينو

       ففيما تكتب هناية اإلنساف العادم ك ميالد اإلنساف العددم، هناية منطق العقل ك ميالد نسبّية ك فوضى 
العقل ك إعادة االعتبار للمهّمش ك ادلستبعد ك ادلرذكؿ، ك كل ىذه اجلوانب تساعد على فهم األحداث، ك أكىل 
صور االغًتاب اليت يعاين منها اإلنساف ادلعاصر افتقاده لتسيَت الواقع ك ىو الّسبب الذم أّدل إىل  انفصالو عن 

ىذه احلقائق عالمات على أف اإلنساف " االستهالكي ك/أخالقو أك دبعٌت أصّح انصهار ركحو كسط عادلو ادلادم 
ادلعاصر بقدر ما استهوتو ادلاديات ك استوعبتو الثقافة االستهالكية ػلس أنو كائن أخالقي قبل كل شيء، ك أف 

علتو أقول من الواقع القائم ك أصلب من حتمية احلدث، ك بأف القيمة األخالقية ذلا أسبقية زمنية كفعلية قبل 
غَتىا من القيم، حىت يصح لنا أف نستخلص ىذه احلقيقة اليت مؤداىا أف اذلوية اإلنسانية ىوية أخالقية ؼلتص هبا 

 .                                                                                             2"بوجو ال يشاركو فيو سواه 

تفتقد كلما ابتعد عنها اإلنساف، ك تفرض ضركرهتا كّلما ذباكزىا اإلنساف ك استغٌت * 3       ذلك أّف األخالؽ
عنها بغَتىا، ك تلك ىي الّضركرة اليت تفرض على اإلنساف تفعيل الفكر ك استنفار طاقاتو ليحاكؿ ثانية الّتحكم 
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فأنا من أعداء ما غلرم اليـو  )إف مشكلة الشفقة ك األخالؽ األثرة " غَت أف مفهـو األخالؽ عند نيتشو ؼلتلف ،      *-  - 

ىذه ادلشكلة مل تكن تبدك يف بادئ األمر سول مسألة معزكلة ، سول عالمة استفهاـ كحيدة ك على  (من زبنيث شائن للشعور 
إذ تنفتح أمامو آفاؽ جديدة : حدة ، ك لكن من يتوقف ىنا مرة كاحدة ، من يتعلم طرح األسئلة ، ال بد أف يصيبو ما أصابٍت 

كىائلة ، ك تستحوذ عليو رؤية االحتماالت ادلمكنة ك كأهنا الدكار ، ٍب تشرئب صبيع أصناؼ الريبة ك الشك ك اخلشية ، ك ينهار 
: اإلؽلاف باألخالؽ ، بكل األخالؽ قاطبة ، ك ال يلبث أف يرتفع أخَتا صوت تطلب جديد ، لنذكره إذف ، ىذا التطلب اجلديد 
إننا حباجة لنقد القيم األخالقية ك أف قيمة ىذه القيم ينبغي أف تطرح قبل كل شيء على بساط البحث ، ك من أجل ذلك من 

الضركرم ضركرة ماسة أف تعرؼ الشركط ك األكساط اليت كلدهتا ، ك اليت كانت دبثابة الرحم الذم ظلت فيو تلك القيم ك تشوىت 
األخالؽ بوصفها نتيجة ، عارضا من العوارض ، قناعا ، نفاقا ك رياء ، مرضا ك التباسا ، بل األخالؽ أيضا بوصفها سببا )

 ، ك القوؿ مع علي 14أصل األخالؽ ك فصلها ، ص : فريديريك نيتشو : نقال عن "  كعالجا ، ك حافزا ك عائقا أك مسا زعافا 



الفكر و الواقع إشكالية المنطق و الالمنطق............................................................الفصل الثالث   

 

 
243 

يف الواقع كاستيعابو، فاحلصوؿ على فكر مبدع مبتكر أصبح ضركرة ال بد منها، إذا أراد اإلنساف الّتخلص من 
، ك لعل تفعيل ملكتو األخالقية  ىاجس الّشعور باالغًتاب ك الفقداف ك التشيء اليت يفرضها عليو كاقعو اليـو
يقتضي ربكمها يف كاقعو أكال، ك بعدىا ؽلكن أف يكتب عودة اإلنساف بكل ما ربملو ىذه الكلمة من معٌت، 

ذلك أّف اإلنساف العددم ىو إنساف احلسابات ك األرقاـ، ك العقل اإللكًتكين بعيدان عن كل خصوصيو فردية أك 
متمّيزة، كلكن ىل القضاء على معامل اإلنسانية سبيل لتوحيد البشرية ربت راية العلم ؟ ك ىل العقل اآليل الذم 

.                                                                  أصبح اإلنساف يتشارؾ فيو صورة تعكس ىذه الوحدة  ؟

        إّف القضاء على معامل اإلنسانية كاألخالقية ساؽ العامل إىل الّدمار ك العنف ك تلك صورة من صور 
انشطار أطراؼ البشرية ك ليست نتائجها مل مشل الكوف كما كاف متوقع، إذ األحداث األخَتة تكسر توقعاتو، 

الكوف، الذم ال /كتنتهي بو إىل فقداف السيطرة عليو، ك بالتايل يستسلم منطق العقل اإلنساين إىل منطق الواقع 
.                        ربده حدكد، ك لعّل العلم الذم قضى بانتظاـ الكوف يوما يسلمو اليـو إىل أك الفوضى أك الّنظاـ اخلاص

 La Pensée entre la Logique et la Pluralité: الفكر بين المنطق و الّتبدد  - 1

         ليس للعامل نظاـ ثابت ػلّدده ادلنطق ك العقل، ك لكن زبضع أحداثو إىل نظاـ الفوضى، فتتعّدد اذّباىاتو 
كتتنوّع، فيكوف الّنظاـ رديفنا لألحادية ك البساطة، ك ىي ادلباعدة اليت أصبح الواقع يرمسها مع أحداثو بينما التعدد 

ك ذلك يستدعي إعادة النظر يف ثنائية النظاـ ك الفوضى، حبيث ال يفهم " يقتضي التخلي عن السبل األحادية
أحدعلا باستبعاد اآلخر، إذ األصل ىو تلك الفوضى اخلالقة أك االنفجار األعظم الذم ال ينفك يتوسع ك ينتشر 

شلا يعٍت أف النظاـ ليس نقيض الفوضى، يل يقيم ... بتدفقو ك سيالنو أك بشظاياه ك أجرامو، أك بثقوبو ك فجواتو 
1" كسطها ك يتغذل منها، لكي يشتغل على ضلو جديد غلعلو أكثر كسعا ك تعقيدا أك أكثر تعددا ك تنوعا 

 كما ،
الّنظاـ الذم فهم على أساسو الكوف إال كىم من أكىاـ منطق العقل ك دليل على قصور ك عجز الفكر البشرم 

.           كعدـ استيعابو لكل مستجداتو 

        يف احلقيقة، ال ؽلكن فهم نظاـ الكوف، ما مل يتحّرر من ادلنطق اليقيٍت الوثوقي ك ادلطلق، الذم كاف سابقنا، 
ك الذم من مبادئو احلكم على األشياء انطالقا من معطياهتا أك أسباهبا، بل ؼلضع الكوف لفوضى منظمة، يصعب 
                                                                                                                                                                                              

حرب بضركرة رلاكزة األخالؽ نابع من تأثره ادلباشر بالوجو اآلخر لألخالؽ ك الذم فصل فيو نيتشو ، ك قاؿ بأنو صورة مزيفة 
كشلوىة ، تكوف سبب ادلأزؽ الكوارث ، غَت أف ادلفارقة اليت كقع فيها صاحب اخلطاب ىي العنف الذم شهده العامل نتيجة 

  .                                                                                          (احلقيقة سبثل مفهـو احلدث  )التخلي عن األخالؽ 

 100: األختاـ األصولية ك الشعائر التقدمية ، ص : علي حرب - 1
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أك يستحيل ضبطها أك الّتعامل معها، دبنطق الواثق ك ادلتأّكد ك ادلتوقع، ألّف لنظاـ الفوضى أالعيبو ك خفاياه، 
كصدماتو اليت يصعب ربديد مراميها، ك منو أصبح ينعت الواقع بأنّو فائق ك متعايل ك أقول من قدرة البشر 

العتماده معطيات خارجة عن قدراتو، ك متفلت من كل توقعاتو، ىذا، ك ال ؽلكن أف ػلتفظ بالّنظرة األحادية، إذا 
ما غلرم على أرض الواقع من أحداث تفوؽ كل الّتصورات، ك تبقى الّنظرة – على األقل – أردنا أف يفهم 

 .                إمكاناتو / ادلتعّددة الّسبيل الوحيد دلواجهة صدماتو 

      ك الّنظرة ادلتعّددة تنبذ القوالب الفكرية ك الّنظريات اليقينية اليت تسيطر على فكر اإلنساف فتوجهو اذباىا 
زلددا، ك ال تشّكل مع الواقع ك تقلباتو أم تناسب أك انسجاـ عدل الّتناقض ك الوصوؿ إىل عكس النتائج الذم 

من عوائق التفكَت ك التقدير " يكوف اإلنساف ضحيتو، بينما ىو يتوّىم أف بيده تسيَت ك ضبط أموره، ك ذلذا فإف 
ك التدبَت لدل اإلنساف أخالقو الطوباكية كمركزيتو البشرية، ك ادلقصود بالطوىب زلكمة الواقع احلي ك ادلتحرؾ أك 
ادلشركط ك احملايث، أك ادلعقد ك ادللتبس، من خالؿ ادلثل ادلطلقة ك القيم ادلتعالية أك من خالؿ النظريات اجملردة 

.                        1" كادلبادئ األحادية 

       فكل ىذه األفكار اجملردة، ال ؽلكن أف تستقر إال يف الّذىن، أما الواقع فال ؽلكن أف غلّسدىا بأية حاؿ من 
األفكار الّصافية ك احلقائق / زائفة عن عامل ادلثل / األحواؿ، الختالؼ طبيعة كليهما، فالواقع صورة ناقصة 

ادلطلقة، ك ىو بصفة الّتغَت اليت تالزمو يرفض كل ادلبادئ ادلرتبطة بالثّبات ك اليت تسلك سبيالن كحيدان لبلوغ 
.                                                                                                           أىدافها 

      فيصبح الواقع ىو من يتحّكم يف الفكر ك ليس العكس، إذ تتغَّت ك تتبّدؿ دبا يقتضي أك يالئم أكضاعو اليت 
أف يعيد ترتيب عالقتو بأفكاره يف ضوء ما يداىم أك يصدـ من الوقائع، ك ذلك " ال تستقر، فعلى اإلنساف 

بالعمل على تفكيك منظومة قيمو ك آلياتو ادلنطقية، ك بقدر ما ينجح يف ىذه ادلهمة، يسهم يف مواجهة الواقع 
 ، كال 2"بابتكار لغة مفهومية جديدة تشكل أداة ربليل ك تشخيص بقدر ما يتحوؿ عن أفكاره ك يغَت مفاىيمو 

يعٍت تعديل طريقة الّتفكَت االقتداء بأمة معّينة، ك لكن اخلركج عن الطريقة الّتقليدية بابتكار طرؽ جديدة سلتلفة مل 
يهتد إليها أحد بعد ك ىذا ىو ادلقصود دبفهـو االختالؼ، ك ذلك كفق ادلعطيات اليت تتجّدد كل حُت، فال 

ا  زلسوسان، ك تلك ىي ادلزيّة الوحيدة اليت ذبعل إرادة ادلرء نافذة، ك لكن / تتكّرر إال من خالؿ كوهنا كاقعا رلسدن

                                                             
1

  .                                                                                                    121األختاـ األصولية ك الشعائر التقدمية ، ص : علي حرب - 

2
 . ادلرجع نفسو، ك الصفحة نفسها - 
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الكالـ ىنا عند علي حرب يكشف عن زيفو من خالؿ  إشارتو يف كل مرة على اإلصلازات اليت كصػػػػػل إليهػػػػػػػػػػػػػػػا 
.                         العامل الغريب  يف كل رلاالتو 

       فادلبادئ ك الّثوابت اليت علقت بذىن اإلنساف ىي سبب زبّلفو ك اهنياره على مستول أفكاره، ك سبب 
مباشر دلا يطرحو الواقع  من عجز عن الّتالـؤ ك ىذا اإلنساف، فعبثا ػلاكؿ تقديس أكىاـ ال تزيد مشاريعو سول 

فشالن ك إخفاقان، كلعّل الّتعلق بالّثوابت ؼلفي كراءه كجهو اآلخر الذم يتمّثل يف الّتعصب ك رفض اآلخر، كبالتايل 
الدخوؿ معو يف صراعات ال تنتهي ك نزاعات ال تصل إىل اتفاؽ ك ال إىل ارباد، ك لكن تقود يف أحسن نتائجها 

لو كاف تقديس ادلعاين ك الرموز أك ادلثالت " إىل االنشطار كاخلالؼ، الذم يكوف مصَته اذلالؾ ك الدمار، ؼ 
كالنماذج رلديا دلا حصدنا كل ىذا الشقاء ك الدمار، بعد قركف طويلة من العمل ربت يافطة الوحي ك اإلؽلاف،   

أك العقل كاإلنساف، ك ال يعود اإلحباط إىل انتهاؾ ادلبادئ ك تشويو القيم بالعكس، فما ػلصل من الكوارث 
. 1" كالفواجع ىو شبرة ما ظلجده من القيم ك ادلعايَت 

       كلكن الّنفي الذم ؽلارسو علي حرب حوؿ مفهـو القيم كادلبادئ ك اإلؽلاف ك الوحي، ػليل على الوجو 
اآلخر ذلذا الّنفي ك ىو الّتماىي مع فكرة القضاء على ىذه القيم كادلبادئ ك كذا الّتخلص من سيطرة العقيدة، 
اليت سبلي على اإلنساف رلموعة مبادئ عليو أف ػلرص على تطبيقها، إذ الّتمركز حوؿ مفهـو ما سواء كاف عن 

طريق الّنفي أك اإلثبات ىو إحالة على الوجو اآلخر لو، ك ىذا ما قالت بو االذّباىات البعدية إذ رباكؿ الّتخلص 
.                                                                                                   من العقل ادلنطقي أك مبدأ الّصحيح ك اخلطأ ك ىي ادلعايَت اليت مل يعد غلدم األخذ هبا 

      فيقع علي حرب يف فخ الّتعارض مع أقوالو من خالؿ  تأكيده على الّتجاكز من جهة عن طريق احلياد 
كالالانتماء، ك يف الوجو اآلخر يقـو بإطالؽ أحكاـ قيمية يف ما ؼلص الوحي ك اإلؽلاف ك كذا حوؿ ادلبادئ كالقيم 

ادلثالية اليت يقـو عليها الفكر، ك ذلك ىو الوجو اآلخر للمشركع الّتجاكزم إذ ػلمل يف أحد أبعاده إ رادة الّنفي 
كاالستبعاد، ك تلك ىي ادلفارقة اليت يقع فيها صاحب اخلطاب، فحكمو على القيم ك ادلبادئ كفق ىذه ادلعايَت 

جعل من ادلنطقة اليت ينتمي إليها علي حرب كاضحة ك بينة ربيل عليها مفاىيم الّنفي ك االستبعاد، ك ىو ما 

                                                             
1

ادلغرب –  ، ادلركز الثقايف العريب 2: سياسة الفكر  (نقد بورديو ك تشومسكي  )أصناـ النظرية ك أطياؼ احلرية : علي حرب - 
 .   10:  ، ص 2001 ، 1: ط – 

منطقة البُت بُت ىي اليت ربمل االختالؼ فتخّفف من شدة التّباعد بُت ادلتناقضات ك تؤكد على عدـ كجود تطابق بُت *-  
 .                                                                                                                                                                          ادلفاىيم من خالؿ الكشف عن ىذه االختالفات 
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يناقض أقوالو الّسابقة اليت يرل من خالذلا عدـ صلاعة الّنظرة األحادية، اليت تبٍت الفكر على أساس الثّنائية اليت 
.                                             تشَت إىل أقصى حدكد ادلفاىيم

        فالعقل الذم يفكر بو معيارم، ؼلضع لقانوف الّصدؽ ك الكذب، اخلطأ ك الّصواب، فال ينبغي اخلركج فيو 
الّتعددية، تقع مفارقة الفكر / ادلعيارية ك الّنسبية / عن مألوؼ احلياة ك ال عن تقاليد األحداث، فبُت األحادية 

كالواقع، لتغَّت من معادلة الطّرفُت، ك ذبعل منهما حّدين نقيضُت ال ػلصد من اجتماعهما سول الّصدمات 
/ كاألزمات ك كذا ادلفارقات، عندىا ال يكوف العقل ادلعيارم سول عقالن أحاديان كزلدكدا، يرل الواقع بعُت قاصرة 

عاجزة ال تربح مكاهنا ك ال تتجاكز حدكدىا، فال ترل من الواقع سول ما اعتاد عليو من أحداث، جريا على سنن 
.                               طبيعة الّتكرار 

ادلغلق، دبنطق مغاير ال يساكم /         كالبد أّف اخلالص من ىذا العقل ال يكوف إال باستبداؿ منطقو الّتقليدم 
بُت األشياء ك ال يشبهها، ك لكن ؼلضعها لالختالؼ ادلطلق الذم ال ربّده حدكد، كما ال تقّيده أية قيود، ىو 
يسَت دكما يف سبيل إغلاد اجلديد ك البديل ك ادلغاير، ك الذم تكوف كسيلتو الّشراكة ك الّتداكؿ ك احلوار، كالذم 

يقضي على كل األصوليات ك اليت ربوؿ بدكرىا دكف تبادؿ األفكار ك زعزعة ادلراكز اليت كانت سببان يف إغلاد 
العقل التداكيل الذم يعمل ك يتشكل من خالؿ تعدد ادلناىج ك األنساؽ أك " اذلوامش، ك ال يكوف ىذا إال بإغلاد 

تقاطع اخلطوط ك ادلسارات أك تفاعل النماذج ك األظلاط، ك ذلذا فهو يتيح ألصحابو التفاعل ك التغَت بصورة غنية 
ك مثمرة بقدر ما يهتم بابتكار الوسائط ك األدكات أك خبلق األكساط ك الشبكات فضال عن التوسطات 

.                                                                                                   1" كادلساكمات 

       ك لعّل الفكر األحادم ىو يف األصل استبعاد للرّأم اآلخر خلدمة الّذات أك لصاحل الّذات، فهو صورة من 
صور الّتعصب ك ادلذىبية اليت ال تنتهي بصاحبها إال إىل الّتسلط ك منها إىل العنف ك العداء الذم ينشأ عن عدـ 
االعًتاؼ بأحقية اآلخر يف إبداء رأيو ك الّتعايش على أرض كاحدة، كيقـو ادلشركع الّتجاكزم عند علي حرب على 
الفكرة الّتعّدد ك االبتعاد عن ادلنطق األحادم الذم بوسعو القضاء على ما يفتحو الّتعّدد من حقوؽ ال تقـو على 

.                                                                     الّنفي ك اإلثبات ك لكن على مفهـو االعًتاؼ 

        ففي حُت يسمح الفكر ادلتفتح باالختالؼ ك الّتنوع ك الّتعدد ك االعًتاؼ باآلخر، فالفكر األحادم 
يعادم كل األفكار ك الّسبل اليت يسلكها الفرد بعيدا عن مبادئو ك قواعده اليت ال غلوز ذلا أف تنفك عن ماضيو 

                                                             
1

:  ، ص 2002 ، 1: ، ط - ادلغرب – ، ادلركز الثقايف العريب  (منطق الصداـ ك لغة التداكؿ  )العامل ك مأزقو :  علي حرب - 
18                                                                                                                              .  
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الذم يسَت يف خط مستقيم ضلو ادلستقبل بعد أف يكوف مسَته رلموعة أسباب ك مسببات تصل إىل نتائج معينة،     
يف الّنهاية، ال كجود لفكر ظلوذجي على أساسو تسَت األحداث ك األكضاع، ك لكن ىناؾ عدة طرؽ ال ينبغي أف 
تسلك الذات أحدىا دكف اآلخر، ك إال يكتب للعقل العجز ك الّتخلف ك االنغالؽ، كما يكتب لألفكار موهتا 

.                                                                                                      من خالؿ عقمها 

 La Fiction et l’Approche de la Réalité:    الخيال و مقاربة الواقع  - 2

        إذا ابتعدنا عن ادلبادئ ك الّثوابت، فال بد أف احلقيقة ىي شلارسة يسعى اإلنساف من خالذلا إىل الّتعايش 
مع الواقع بعيدا عن األكىاـ اليت تسكن الّذىن فتستعبده ، فتصبح احلقيقة ىذا الّتعّدد ك الّتنوع، ك ىذه الّنسبية 

األمر ػلتاج إىل عقل آخر ك نظاـ مغاير كي نتعامل مع " ىي ىذه األعماؿ اليت تنتجها الذات ك ذبسدىا، إذف 
احلقيقة بوصفها ما طللقو، ك مع احلق بوصفو ما ننجح يف تسويتو، ك مع اذلوية بوصفها خصوصيتنا اليت ضلسن 

 ، فاحلقيقة ليست كجودان قبليان ك لكنها كجود 1" إخراجها على سبيل الشراكة ك التداكؿ مع اآلخرين، أيا يكن 
بعدم، سبثّلو ىذه الّصور اليت يظهرىا الواقع من خالؿ مفهـو احلدث، فتعكس اإلرادة البشرية، ك تلك ىي ادلفارقة 

بُت الفكر ك الواقع، لكن يصعب ربقيقها ك ذبسيدىا ألهّنا ال تصلح ألف تكوف إال ىذا احلّيز ادلتعايل عن كل 
.                       ملموس

      ففي هناية الفكر يبدأ الواقع دبعطيات جديدة ك أحداث متغَّتة ك أفكار متجّددة، فيخرؽ الواقع األفكار، 
شبة عامل جديد آخذ يف التشكل، مؤلف من " كيهّمش دكر البنية الفوقية لصاحل أك لتستمر البنية الّتحتية 

، ك عند ىذه 2"احلاسبات الذكية ك األدمغة اآللية بقدر ما تطغى فيو برامج ادلعلومات ك شبكات االتصاؿ 
ادلعطيات اجلديدة، تكوف الّنهاية دبثابة انعطاؼ شديد ك تغَت جذرم، ضلو بداية جديدة زبتلف عن الّسابق 

، ك من عدـ جدكل األفكار ادلنطقية يتسّلل (اإلنساف العددم  )كتتجاكزه فمن موت اإلنساف يولد البديل 
.                           الاّلمنطق بتعدده ك اختالفو

        ك يسيطر على الواقع  الرّاىن، حيث ػلدث اجلديد انقالبا جذريا للمألوؼ ك دلا تعارؼ عليو من أحداث  
ك النهاية ىي بالطبع عبور ضلو عوامل ك فضاءات جديدة تنفتح معها إمكانات ال سابق ذلا للتخيل ك االبتكار " 

                                                             
 102:، ص  (منطق الصداـ ك لغة التداكؿ  )العامل  كمأزقو : علي حرب - 1
2

  .                                                                                                  107: ادلرجع نفسو ، ص - -



الفكر و الواقع إشكالية المنطق و الالمنطق............................................................الفصل الثالث   

 

 
248 

، فيكوف الواقع بذلك صورة للّتخيل 1"للتفكَت ك التعبَت، لألرشفة ك الربرلة، للمعرفة ك العمل، للتداكؿ ك التبادؿ 
ك الّتصور الذم ؼلرج بو اإلنساف عن سابق عهده بالّتفكَت الذم يكوف قوامو االنتساب إىل مبادئ زلددة، ضلو 

مساحات أرحب ك أكسع توفرىا سليلتو كتوّجههػػػػػػػا مستجدات عصره، ك ىنا تكمن خصوصية اخلطاب عند علي 
. حرب إذ ينادم باالحتماؿ ك اإلمكاف

       ك ىذا ما غلعل من العامل نتيجة للخياؿ ك االفًتاض، فيصبح ىشان متغَتان ك متحوالن، صعب ىو الّتحكم يف 
مستجداتو، ألنّو مبعد عن كل ثبات ك استقرار، ك رلاكز للفكر الّتقليدم، ضلو فكر مبتكر متجّدد، ساع إىل تغيَت 

غلب أف يكوف السؤاؿ كيف أتغَت عما أنا عليو صورة ك ىوية مفهوما " األكضاع الراىنة، يقوؿ علي حرب 
 فبدؿ أف ػلاكؿ اإلنساف تغيَت كاقعو، يعمل على تغيَت ذاتو بدءا بطريقة تفكَته اليت ىو 2" كمعيارا، حاال كمآال 

مطالب دبحو نظامها ك حدكدىا ك فتحها على رلهوذلا ك مستبعدىا ك انتهاء هبدـ تقاليده الفكرية اليت طادلا 
/ ىش ، ال يؤمن بادلفاىيم اجملردة ك ال يسَت كفق نظاـ / خيايل / حاكؿ احلفاظ عليها، ك ذلك كفق عامل افًتاضي 

.                                                                               قانوف معُّت، إال قانوف الّتغَت 

        كلعّل صفة الّتعايل ك اليت عادة تنسب لألشياء ك اإلنساف، ىي سبب مباشر النفصالو عن صفات 
الكماؿ اليت انطالقا منها، يكوف اإلنساف خليفة اهلل يف األرض ك الوصي عن الكوف، ك ػلل زمن جديد مالكو 

اإلنساف " اإلنساف إذ يتحمل مسؤكليتو بنفسو فتحل بو كل صفات الّنقص ك الّضعف، فيكوف اإلنساف نوعاف 
بالوكالة عن اهلل ك اإلنساف باألصالة عن نفسو، أم الشكل الالىوٌب ادلداكر ك غَت ادلباشر، حيث اإلنساف خليفة 
اهلل كأشرؼ ادلخلوقات ك الكائن الذم سخر لو كل شيء، ٍب الشكل العلماين السافر ك ادلباشر، حيث اإلنساف 
مسؤكلية عن نفسو بنفسو من دكف مرجعية غيبية، ك يقدس نفسو بصفتو سيد الطبيعة ك مالكها، أك بصفتو كائنا 

 . 3"أعلى ك ذاتا متعالية ، يبيح لنفسو كل شيء بقدر ما يعترب نفسو غاية كل شيء 

      كلعل صورة اإلنساف ادلعاصر ىي ىذا األخَت حيث يكوف ظلوذجنا إلنساف ال ؽللك من أمر كاقعو سول ىذا 
الّصراع الّدائم يف سبيل احلّد من صدماتو ادلتتالية ك اليت تكوف نتيجة االختالؼ البُت بُت تصّور اإلنساف للواقع 
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من جهة ك احلقيقة اليت يفرضها من جهة أخرل، حقيقة زبتلف عن تصّور اإلنساف ذلا ك تفارقو ألهّنا تتعاىل عن 
.                                                                                                       صبلة اإلمكانات اليت ػلملها يف ذىنو

       فيكوف إنساف العودلة حبواره ك تفاعلو ك انفتاحو على كل األفكار ك الّتجارب ادلختلفة، صورة عن ارّباد 
من ىنا باتت الدعوة إىل األنسنة خادعة، مزيفة " األفكار يف سبيل سّد الثّغرات اليت ؼلّلفها ضعفو ك زلدكدية قواه 

فما ضلتاج إليو ىو التخلي عن مكابرتنا، لكي نعًتؼ بأننا أقل شأنا بكثَت شلا ندعي، ك أننا أحقر بكثَت شلا 
ضلسب فنحن أعجز ك أجهل ك أدىى ك أخبث ك أشرس من أف نصف أنفسنا بصفات السمو ك الطهر ك لعظمة 
ك الفضيلة ك العلم ك سول ذلك من الشعارات اليت نرزح ربتها ك ال نطيقها أك ال نقدر على ترصبتها إال بانتهاكها 

أك بأضدادىا بكالـ أقل فظاظة ضلن أقل شلا ضلسب عقالنية ك معرفة، أك أقل تدينا ك صالحا، إذف أقل إنسانية 
. 1" شلا ندعي 

     ك لعل القوؿ ىنا عند علي حرب يستبعد الّصفات اإلنسانية من جهة ك استدعاء جلانب آخر ىو الإلنساين، 
ك ىنا يقع صاحب اخلطاب يف فخ الّتناقض مع أفكاره، إذ سبق ك ربّدث عن سبّيز اإلنساف القدًن بالّسلم ألنّو 

ػلافظ على إنسانيتو، ك إف كاف ظاىره ىو التخلف، ك لكنو ىنا ينسب أسباب العنف إىل صفة اإلنسانية، رغم 
أف ىذا ادلصطلح من فرط مثاليتو ال ؽلكن الوصوؿ فيو إىل مثاؿ أك ظلوذج، ك لعل القوؿ هبذا الّتناقض قد سبق 

.                        الكشف عنو يف خطاب آخر يسلك فيو صاحب اخلطاب نفس ادلسلك

 La Réalité et la Problématique du Prévu:  الواقع و إشكالية المتوّقع  - 3

     إّف تفكيك الواقع كحده كفيل دبقاربة أطرافو ك حدكده اليت سبلك مفاتيح قراءتو ك ربديد مفاىيمو اجلديدة، 
فتغَّت اذّباه الزّاكية اليت ينظر من خالذلا إىل الواقع، فمن الّنظرة اليت تركز على مراكزىا إىل الّنظرة اليت تقلب 

موازينها، فتهتم هبوامشها، ك منو تصبح مستجدات الواقع ليست كليدة تسلسل أحداثو ك لكن كليدة بياضاتو 
خفاياه ك غياباتو، ك تعّدد األبعاد اليت ينظر منها إىل الواقع، ػليل إىل تعّدد حلولو ك اختالؼ كسائلو، / كفراغاتو 

ك عجز الّتجربة الفردية أماـ إمكاناتو ك احتماالتو، أّما الفكر فيصبح حباجة إىل مناىج أخرل ك طرؽ ترفعو من 
عجز ادلطابقة ك ادلماثلة إىل فرادة ك سبّيز االبتكار ك منها إىل تغَّت يف الطّبيعة البشرية،  فمن اإلنساف الذم استغٌت 

دباضيو ك مبادئو عن كل جديد إىل اإلنساف الذم يستغٍت عن ماضيو ك مبادئو، ليكتب لو االستمرار يف ىذا 
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الواقع ادلتجّدد كل حُت، ك ليس االىتماـ باذلامش ك ادلستبعد طريق إلعلاؿ ادلركز، كلكنها طريقة هبا يعاد فهم 
.                                                                                                          ادلبادئ كاألىداؼ

        كلكن ليس دبنطق احلكم، اليت تتبٌت نتائج على األرجح خاطئة، ك لكن باعتبارىا صور غائرة زبفي خلفها 
ا عن ادلبادئ الوثوقية ك اليقينية، ك ىي  قوهتا ك أسباب سبركزىا حوؿ ذاهتا، ك كل ىذا إلعادة بناء األفكار  بعيدن

نتائج يصل إليها اإلنساف دكف أف يربح أقانيمو الفكرية، ك ىذا موجز اذلدؼ الذم تريد الّتيارات البعدية الوصوؿ 
إليو، دبا ىي إعادة االعتبار للهامش الذم يزعزع مركزية ادلركز ك يقارب احلقيقة بطريقة سلتلفة ك زليطة بكل 

.                                                                                                        جوانبها ك اذباىاهتا

       كتلك كسيلة كحيدة للّتخلي عن الّتعصب، ك كذا الّتخلي عن منطق الثّنائية الذم يقضي بالّتعارض 
كالّتناقض عالقة بُت ادلفاىيم،  ك ىذا ػليل بدكره على العجز يف احتواء ادلفاىيم ك استيعاهبا، ألّف الّرؤية من خاللو 

تتصف بالّتقصَت الرتباطها بأحد األبعاد، من منطلق إمكانية الوصوؿ يف ادلفاىيم إىل حدكد معّينة، ك ال يكوف 
ىذا إال بفتح مغاليق األفكار، ك الّتعرؼ على اآلخر، ال بوصفو عدكان لدكدنا ينبغي مصارعتو، ك لكن باعتباره 

ادلمكنة، اليت كاف ؽلكن أف يكوف عليها، ك الّتخلص من األحكاـ ادلعيارية اليت ربتفظ / الّصورة ادلختلفة احملتملة 
.                                                                               بالّصواب ك تستبعد اخلطأ ك تتجّنبو 

      ك الّتفكيك ال يطاؿ الواقع فقط،  بل حىت اذلوية إذ غلب أف تفّكك ك يبحث يف مظلمها ك خفاياىا، 
كتفكيكها ال يعٍت ىدمها ك لكن زحزحة مراكزىا إلعادة ترتيب ىوامشها، فاإلنساف يشغل احلّيز الفاصل بُت 

ادلتاح ىو أف " ادلتغَت، ك ال ؽلكن أف يغَّت الواقع ما مل ػلسن قراءتو ك تفكيكو، ك / ادلبادئ، ك العقل / ادلعتقد 
ضلسن القراءة لكي نعرؼ كيف نتغَت ك نساىم يف إدارة ادلتغَتات ، أك كيف صلابو الواقع بعتاده عرب خلق الوقائع 

، فالطريقة اليت يتحّدث عنها علي 1" اليت هبا نفك الطرؽ ك طلرؽ الشرط أك نفكك العوائق ك صلًتح ادلخارج 
حرب يف مقاربة الّتفكَت ك الواقع ىي تّدعي الّتجاكز لكّنها يف الوقت نفسو تقيم عليو الرّكيزة اليت ينبغي االنطالؽ 

، ك لعّل  منها، فادلبدأ ىو الرّكيزة اليت يقـو عليها الّتفكَت ك لذلك ال زلالة من استحضار ادلقوؿ أك ادلفهـو
.                                                          االستبعاد الذم يطاؿ ادلركز ال زلالة ػليل على سبركز آخر 

      فال كجود لشيء ثابت أك مطلق يف عامل مفتوح على اجلديد ك ادلفاجئ ك العارض ك العابر دبا ىي مقوالت 
جديدة صار اإلؽلاف هبا ضركرة ال بد منها، ك عبثا ىو زلاكلة البحث عن حقيقة مطلقة، ألنّو ال كجود ذلا إال يف 
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ليست احلقيقة ما " الّتصور الّتقليدم للواقع دبا ىو تطابق مع ادلنطق ك مبادئو، إذ تًتاكح حلولو بُت الرّفض كالقبوؿ 
نعرفو على ضلو دقيق ك مطابق، ك إظلا ىي ما طللقو من الوقائع أك ما ننتجو من احلقائق، أم ما ػلدثو من 

التحوالت أك زلققو من اإلصلازات اليت تتغَت معها جغرافية ادلعٌت، ك خريطة القوة أك عامل الفكر كمشهد العامل، 
كلذا من يبحث عن احلقيقة ادلطلقة الثابتة سوؼ يظل الطريق أبدا، ألف كل معرفة بالواقع تشكل ىي 

 فيتغَت الفكر بتغَت الواقع يف حركة مستمرة ضلو اجلديد 1"نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها كاقعة تتغَت معها العالقة مع الواقع نفسو 
.                                                                                                           ادلتجّدد 

       ك ليكوف الّنقد فعاال ك بناء، ال بد أف يتجنب األحكاـ ادلعيارية، ك اليت تصنف األشياء بُت خاطئ 
ادلتناقضات اليت ال رلاؿ للجمع بينها، ك على عكس ىذا / كصواب، كتبٍت الفكر على رلموعة من الثّنائيات 

يكوف الّتفكيك كسيلة هبا يعاد تشكيل األفكار بعد ىدمها ك تقويضها، ك رسم خارطة جديدة تساكم بُت 
ك ىكذا يبدك التفكيك يف كجهو اآلخر فاعلية فكرية إغلابية ك بناءة، إجرائية " األشياء كال تفضل أمرنا على اآلخر 

ك فعالة  خصبة ك مثمرة، ك ال غرابة، فنحن نفكك معٌت لنعيد الًتكيب ك التشكيل من جديد، على سبيل 
الزحزحة كاإلحالة، أك الصرؼ ك التأكيل، أك النسخ ك التحوير، أك التوسيع ك التطوير أك اخللق ك التوليد ك ذلك 

.                                   2"بكشف ما تتأسس عليو األقواؿ ك األفكار ك األفعاؿ، من الالمعقوؿ ك الالمشركع 

       ك منو تكوف األشياء نتيجة ما يسكت عنو ك ما يهّمش من األمور، ما ال يراد فهمو ك يرفض استيعابو، لذا 
تفاجئ األحداث ك تباغت  من حيث ال يتوّقع، فالواقع ىو كشف يف مناطقو ادلظلمة ك انثناءاتو اليت زبفي أكثر 
شلا تظهر، ك لعّل إسًتاتيجية الّتفكيك أك الّتقويض ربيل إىل مفهـو اإلمكاف من حيث ال يتوّقع حدكثو، ففي ىذه 

احلالة، ال تكوف أحداث الواقع رموزنا يكشف أك يتوّقع من خالذلا ادلستقبل أك اآلٌب، بل ك انطالقا منها يصبح 
ادلتوّقع، مبعدا عن األحداث الراّىنة سبامان، ك على أساس الّنقيض ك ادلستبعد ك ادلرذكؿ ك كل ما ىو مهّمش يكوف 

. احتماؿ ادلستقبل
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: المنطق الّصوري و المنطق الّتحويلي-دادداًال 

La Logique Formelle et la Logique Transformationnelle  

       إف القوؿ بادلنطق الصورم ىو استدعاء جملموعة من ادلبادئ اليت غلرم اعتمادىا يف مقاربة الواقع، ك لكن 
الدراسات البعدية ترل ضركرة التجاكز الذم يغَت من طريقة مقاربتو، عن طريق إغلاد البديل، ك الذم يوجزه 

ادلاىية  )احلديث عند علي حرب بادلنطق التحويلي، كلعل مقاربة ادلنطق الّتحويلي عنده تتجّلى من خالؿ كتابو 
، ك أكىل الثّغرات اليت يرصدىا البحث ىي سبركزه ثانية حوؿ الفكر مصدران للحقيقة، (ضلو منطق ربويلي– كالعالقة 

ك ىذا ما حاكؿ اخلطاب نفيو من قبل، إذ ربّدث عن الّتجاكز الذم يشّكلو الواقع مقارنة بالفكر ك استحالة 
يف حُت أف النشاط الفكرم، " الوصوؿ إىل احلقيقة انطالقنا من الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كونو صورة مغلقة، يقوؿ علي حرب 

ىو ضرب من ضركب ادلمارسة، إنو كجودية بادلعٌت األصيل للكلمة، أم ىو مراس ذاٌب ك صناعة للحقيقة بقدر 
، فيؤدم ارتباط احلقيقة بالفكر إىل ضركرة استعادهتا من جديد ك ىذا ما 1"ما ىو ذبربة حية تصاغ بلغة مفهومية 

يعارض ادلشركع الذم ػلاكؿ علي حرب إرساءه، فيعود الّتفكَت عنده بقوة ك خاصة عندما يربطو بطريقة رلاكزة 
 .للمنطق يف ربليل األفكار كالبحث عن احلقيقة

        فيحيل علي حرب ادلنطق الذم بو يقارب معطيات العصر، فيباعد ادلنطق الّصورم بقدر ما يباعد فكرة 
الثّبات ك احملدكدية ضلو فيض ادلعاين ك سيالهنا، ك كذا غموض ادلفهـو كاستعصاء ضبط حدكده إال من خالؿ 

من ىنا يتغذل ادلفهـو شلا ػلاكؿ أف " الّتحليل، الذم ػلاكؿ تبسيط أك اإلحاطة بادلفاىيم العائمة ك ادلضّللة، 
، أك شلا ينبغي تصيَته قابال للفهم، ك ذلك باالنفتاح ادلستمر للفكر على أحادية  يفهمو أك شلا ىو غَت مفهـو

الذات ك فرادة اللغة، أك على كثافة التجربة ك طيات احلس، أك على كيمياء ادلخيلة، ك تقلبات ادلعٌت، أك على 
سيالف األفكار ك سدًن األشياء، ك ألف ادلفهـو ىو كذلك، ال ؽلكن إال أف يكوف ذا مفعوؿ ربويلي، كالتحويل 
، أك ربويل للواقع بقدر ما ىو توليد  مزدكج بل مركب، دبعٌت أنو ربويل للموضوع، بقدر ما ىو تكوين للمفهـو

.      2"للغة، ك ىكذا كل ما ؽلر يف شبكات اللغة ك تراكيب الفهم ، ؼلضع ال زلالة للتبدؿ ك التحوؿ 

الّتشكيل حيث تتعاىل /       فيكوف ادلنطق اجلديد الذم يتالءـ ك الّصورة اجلديدة للمفاىيم ىو منطق الّتحويل 
األرسطي التقليدم، حيث يتعّرؼ على / ادلفاىيم عن كل ضبط أك ربديد، أك باألحرل نقضان للمنطق الّصورم 

األشياء بادلطابقة ك ادلماثلة، فينظر إىل الّشيء دبعزؿ عن ما ػليط بو نظرة بسيطة ال تتعدل الّسطوح، فال تؤمن 
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بوجود عمق ك اختالؼ ك ال تناقض بُت ادلفاىيم، على عكس اآلراء الفلسفية ادلعاصرة ك اليت يتزّعمها فالسفة 
فكل ىذه الّشخصيات الفلسفية ال تؤمن بالقياس ... الّشك  أمثاؿ فريديريك نيتشو، جاؾ ديريدا ، جيل دكلوز

كال باالستدالؿ كسيلة نصل من خالذلا إىل حل معادالتنا، ك ما الّشك سول ثغرة من بُت العديد من الثّغرات اليت 
تتابعت حىت تقضي هبدـ الفلسفة الّتقليدية كلعل احلكم  على األشياء بالثّبػػػػػػػػػػػػػػػػات ىو آخر ما كصل إليو ادلنطق 

الّتقليدم، ك ذلذا كضعت القواعد ك القوانُت اليت من شأهنا الّتأكيد على االستقرار، ك الذم بدكره يضيق من دائرة 
الّتصور للعامل ك للواقع ك ربصره يف رلموعة معادالت، سهل ىو العثور على حلوؿ ذلا، أك الوصوؿ إىل حدكدىا 

.                                                                                                     كاحتماالهتا

     ك لعّل أىّم مقومات ادلنطق الّتقليدم أك الّصورم ىو الّنظرة األحادية اليت من شأهنا إلقاء األحكاـ ك القياس، 
كما تؤمن باليقُت ك ادلوضوعية، ك علا القانوناف الّلذاف يؤّكداف على استقرار ك ىدكء العامل من حولنا، كونو ؼلضع 

لقانوف الفكر فال ؼلرج بنتائجو عن اخلارطة اليت رمسها العقل للواقع، فيتطابق الواقع باعتباره فكران كأحداث الواقع 
ادلعاش، ك ألّف الفكر أصبح ينأل عن الواقع ك يباعده فقد أصبح اإلنساف يشعر بغربة كجودية، أم بينو كبُت فكره 

قبل أف تطاؿ الواقع ك أحداثو،                                                                                 

     ك لعّل ادلنطق الّتقليدم بقدر ما رسم حدكد ك كضع قوانُت ، أكقع العامل يف مأزؽ ال فكاؾ منو ، ك ىذا 
ادلأزؽ يتمحور حوؿ كل ما ؼلرج عن نطاؽ ادلطابقة ، فالعقل الذم ضلملو ، إذا كاف منطقو صوريا فهو يقارب 
العامل حولو مقاربة سطحية ترفق الّنتائج باألسباب ك ترفض كل طريقة سلتلفة كما  سبنع من االنفتاح على الغَت 

كاآلخر كادلختلف ك تسَت باألفكار يف اذّباه كاحد أكلو كآخره ، رغم أنّو أثبت فشالن يف اإلجابة على الكثَت من 
األسئلة كادلسائل اليت يطرحها الواقع دبعطياتو اجلديدة ك ادلختلفة ك ادلتغَتة إذ يطرؽ أبوابا ال يتوقعها الفكر 

.                                                                                        كيستبعدىا

      ك لعّل فشل ادلنطق الّصورم ذبلّى أكال يف تلك الثّغرات ك الفجوات اليت يًتكها ك ىو يفّسر الظواىر تفسَتان 
ال ؽلكن يف الّنهاية إال أف يؤكؿ إىل أسئلة يعجز ىذا ادلنطق عن توضيحها، ك ذلذا فال شيء يفهم دبعزؿ عن ظركفو 
كمالبساتو، ك ترؾ الثّغرات دكف ترميم ىو أكىل العوامل اليت تفضي إىل فشل مشاريعنا ك أفكارنا ك تضييع جهودنا، 
ك فكرة اكتفاء كل شيء ك اغتنائو بذاتو عن غَته أكثر الّتصورات مغالطة، كوهنا ال هتتم باحمليط اخلارجي رغم أنّو 

من ادلستحيل الربىنة على صحة منظومة شكالنية دبعطياهتا كمن " اجلزء الذم ال ؽلكن فصلو عن جزئو اآلخر ؼ 
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 فال كجود دلركز 1"داخلها شلا يعٍت استحالة الشكلنة التامة بوصفها انغالؽ ادلنظومة على نفسها أك اكتفائها بذاهتا 
.                                      دكف ىوامش ربمي مركزيتو ك ربّدد ماىيتو ك سبّيزه من خالؿ اختالفو عن غَته 

      كلعّل ادلنطق الّصورم يتبٌت ادلبادئ الثّابتة ك األفكار ادلثالية ك القضايا الّصادقة، ك ػليل دائمان على الثّبات كال 
فالفكر يشتغل حبسب ىذا ادلنطق، بصورة تبسيطية أحادية اجلانب بقدر ما " يؤمن بفكرة االختالؼ ك ادلغايرة 

يستبعد االختالؼ ك ادلغايرة، أك االشتباؾ ك التداخل، أك االنثناء ك التضاعف، إنو منطق احلدكد ك القضايا الذم 
، أك بُت الداخل ك اخلارج، مثل ىذا ادلنطق  يفصل على ضلو حاسم بُت الذاٌب ك العرضي، أك بُت ادلقـو ك الالـز

غلد ترصبتو يف السياجات العقائدية ك األسوار ادلذىبية اليت يقيمها أىل ادلطابقة ك طالب ادلصداقية بُت 
، كعبثا ػلاكؿ ىؤالء الّتوفيق بُت اآلراء ادلتعارضة ك األفكار ادلتشاهبة، 2"األطركحات ادلتناقضة ك ادلواقف ادلتعارضة 

فاحلقيقة أف ال كجود للّتطابق إال من خالؿ الّتشابو الذم ػليل بدكره على االختالؼ ك الّتمايز، ك أف ال كجود 
لشيء زلّدد دبنأل عن أسباب كجوده، ك ال كجود لظاىر دكف باطن، ك ال ؽلكن أف نعثر على مركز دكف ىوامش 

.                                                                                          تقيمو ك سبنعو من االهنيار 

       فحياة ادلفهـو تكمن يف مدل استعصائو على الفهم، ك اّتساع مداركو ك انفتاحو على غَته من ادلفاىيم، 
كفق ادلبادئ اليت من خالذلا تتمّيز األشياء عن غَتىا، فيكوف مفهومنا متغَتان قابالن لكل القراءات اليت تغتٍت من 
خالؿ إلغاء احلدكد اليت سبركزه ك تضيق من دائرة اشتغالو، ك لعّل ادلنطق الّصورم ىو القانوف الذم يفصل بُت 

األشياء كغلعلها كليدة أسباب متتالية، ال مكاف فيها الّتداخل أك الّتحوؿ كفق مبادئو، فتكوف مفاىيمها سطحية 
، ذلك أف ادلفهـو ليس رلرد مبدأ خارجي أك إطار قبلي أك معيار  (مقتل  )يعترب ادلنطق دبثابة "بسيطة / للمفهـو

 3"شكالين، ك إظلا ىو قراءة للحدث تصبح ىي ذاهتا حدثا، بقدر ما تفتح رلاال شلكنا أك تتيح تطورا شلكنا 
كباالنفتاح على ادلمكن يكتب للمفاىيم حياة جديدة تتجاكز من خالذلا كل احلدكد اليت رمست ذلا ك يكوف ىذا 

.                                        بتجاكز قانوف ادلنطق، فتفهم الفكرة انطالقان من خفاياىا ك اختالفها ك إمكانات ربويلها 

         كمنو يكشف عن زيف االعتقاد بوجود تطابق بُت الفكر ك الواقع، ك احلقيقة ىي ىذه ادلفارقة اليت تقاـ 
بُت الػػػػػػػػػػػػػواقع الذم يستمر من خالؿ ربويلو ك تغيَته ك فكرنا ىو الّتمرد ك اخلركج عن القوانُت ك القواعد اليت تعيقو 

عندىا ال تعود ادلسألة ىي أف نقرأ ك نفكر لكي نعرؼ ذكاتنا أك " كاليت كانت سببا يف تقييده ك منعو عن اإلبداع 
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لكي نقبض على ماىيات األشياء، بل أف نتحوؿ عما ضلن عليو، بتحويل عالقتنا بالعامل، عن طريق خلق الوقائع 
كإنتاج احلقائق، ىذا شأف احلدث الفكرم اذلاـ، ال نقرأه لكي نقًتب من حقيقتنا، أك لكي تكوف أنفسنا بالعكس 

 .                     1"إننا نقرأه لكي نتغَت، ك لذا فأعليتو يف مفاعيلو التحويلية، شأنو شأف أم حدث 

      كللقضاء على قانوف االنتماء الذم عادة ما يقيد األفكار ك يناقضها، فال يسمح بلقائها إال للّتأكيد على 
ادلباعدة بينها، يقع ادلنطق الّتحويلي يف اذلوة اليت تفصل بينهما، فيجمع بينهما من خالؿ خلق مفاىيم جديدة، 
ىي ربويل ك توليد يصلح بُت ادلتناقضات ك غلعل كل منهما نتيجة األخرل، كما يولد للمفهـو الواحد مفاىيم 

يف ادلنطق التحويلي، ال سبيل إىل ردـ الفجوة بُت الداؿ ك ادلدلوؿ، أك " أخرل قد تكوف متناقضة ك سلتلفة ؼ 
بُت ادلقوؿ ك ادلفهـو أك بُت الرؤية ك العبارة، ك ىي فجوة ذبسد التعارض األنطولوجي الذم ؼلًتؽ اخلطاب، أم 

عجز القوؿ عن التطابق مع ما يقولو، أك كوف الكالـ ىو دكما غَت ما يقصده ادلتكلم، ىذا التعارض األساسي ىو 
الذم يفسر لنا كيف أف خطاب العقل يتسًت على المعقوالتو، ك أف خطاب احلرية ؽلارس استبداده، ك أف 

 .                                                                                   2"خطاب العلمانية يولد الىوتو 

      فادلنطق الّتحويلي يسقط قانوف االعتباط كوسيط تطابقي بُت الّداؿ ك ادلدلوؿ عن طريق ربويل ك توليد 
مفاىيم جديدة، ك ذلك ألّف مفهـو االعتباط ىو الوسيلة اليت هبا سّدت ثغرة الاّلمنطق بُت ادلقوؿ ك ادلعٌت، كلعّلها 

الّنقطة اليت يضرب هبا ادلنطق ك يستدؿ على المنطقيتو، ك منو عّدت الّلغة كيانا ال غٌت لو عن الّتبدؿ كالّتحوؿ 
كالّتحرر الّدائم من سلطة ادلدلوؿ الوعلي ك الذم غلرب يف كل مرة على االرتباط بالّداؿ، فادلنطق الّصورم الذم 

سعى دائمان إىل إثبات موضوعيتو من خالؿ الوصوؿ إىل نتائج يقينية ك كثوقية، يهدـ اليـو من قبل أكثر الرّكائز 
قوة، ك اليت من خالذلا حافظ على استمراره، أال كىو مفهـو ادلطابقة، ففي الّنهاية ال كجود ذلذه العالقة إال كعلا 

.                                                           عن طريق ادلشاهبة ك قانوف االعتباط 

    كادلنطق الّتحويلي يعيد تشكيل ادلنطق الّصورم من خالؿ ىدـ مبادئو ك إعادة رسم معادلو، اعتمادنا على مبدأ 
يف ادلنطق األكؿ احلقيقة ىي ما ينبغي مالحظتو أك تسجيلو أك اإلخبار " الّتوليد، ك الذم ينشد بدكره االستمرارية 
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عنو أك الربىنة عليو ك إقراره، يف ادلنطق الثاين احلقيقة ىي ما ؽلكن خلقو من العوامل، سواء تعلق األمر بابتكار 
 .                                 1"كخربة ال خرب، ك تشكيل ال تسجيل، ك رسالة ال صورة، ك عالقة ال ماىية 

     فللحقيقة يف ادلنطق الّصورم كجود قبلي أك قطعي، أما ادلنطق الّتحويلي فتكوف احلقيقة ىي كليدة األعماؿ 
كالّتصرفات، ىي ما غلسد على أرض الواقع من أحداث زبتلف أك تتوافق مع األفكار ك ادلبادئ، ىي ىذا الواقع 
الذم نوجهو بقدر ما يوجهنا ك نرمسو بقدر ما يرمسنا، ىي االعًتاؼ باالختالؼ أساسا عليو تستمر احلياة، ك يف 

. ادلطابقة ك إصدار األحكاـ ينتهي كجودنا ك يزكؿ

       ك البحث يف خلفيات ادلنهج الّتحويلي عند علي حرب ػليل بالّضركرة إىل فلسفة الّلغة ك نظرية نعـو 
، حيث تقوؿ ىذه الّنظرية بقدرة اإلنساف أك اإلرادة البشرية يف تشكيل كتكوين Chomsky Naomتشومسكي 

ادلتناىية، ك تلك نقطة ربويل يف مسار الفكر، إذ / عددنا ال متناىيان من الكالـ، انطالقا من معطيات الّلغة اجملّردة 
أف " كاف لّلغة كجود قبلي ك شللكة ال يكوف اإلنساف من خالذلا إال كسيطا غلّسدىا فيلبسها، يرل تشومسكي 

للطفل ذبربة  زلدكدة ك قاموسا صغَتا من ادلفردات ك أشباه اجلمل كالعبارات الناقصة ال زبولو أف يبٍت بطريقة 
االستقراء ضلوه اللغوم، ألف عملية البناء تتطلب أشياء أخرل كمعرفة كبَتة بالًتاكيب اللغوية كتراكيب العبارات 

يؤكد أف الطفل يستطيع أف ؼلًتع بسهولة  (لكن تشومسكي  )كمورفولوجيا اللغة ك سيمنطيقها ك سيميولوجيتها، 
النحو كالًتاكيب من بعض كلمات تعلمها من زليطو احليوم، ك ىذا يعٍت أف الطفل يستطيع أف غلمع الكلمات 

، ك كذلك يعيد اإلنساف تشكيل ك تركيب الواقع من خالؿ 2"ادلفردة يف عبارات ىادفة ك يف تراكيب ذلا معٌت 
إمكاناتو احملدكدة، فمجموعة االحتماالت اليت يتخّيلها اإلنساف عن الواقع يف ادلستقبل، ىو رلموعة اإلمكانات 

. اليت تّتخذ من ركائز ادلاضي ك أحداثو ك رلموعة ذباربو أساسا لرمسو 

         كلعّل أداة ىذا البناء ىي الفكر، الذم يعّد بدكره ىذا االستمرار الاّلمتناىي، ك اليت تقف عنده كل 
ادلعايَت عاجزة عن ضبطو ك ربديده ألنّو يف الّنهاية أكثر األمور استعصاء على الفهم ك أكثرىا مدعاة للحَتة 

كألف الفػػػكر ىو توتر، فإف ادلنخرط يف التجربة الفكرية ال يقطع ك ال يبت، أم ال يتوىم يقينا ك ال يعرؼ "كالقلق، 
أمنا، كلعّل أداة ىذا البناء ىي الفكر، الذم يعّد بدكره ىذا االستمرار الاّلمتناىي، ك اليت تقف عنده كل ادلعايَت 
" عاجزة عن ضبطو ك ربديده ألنّو يف الّنهاية أكثر األمور استعصاء على الفهم ك أكثرىا مدعاة للحَتة ك القلق، 

                                                             

1
 .                                                                                    51: ، ص ادلاىية ك العالقة : علي حرب - 

2
– ادلؤسسة اجلامعية للدراسات  (- حبث ابستيمولوجي أنطولوجي – تفكيك العقل اللغوم  )فلسفة اللغة : سامي أدىم - 
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كألف الفكر ىو توتر، فإف ادلنخرط يف التجربة الفكرية ال يقطع ك ال يبت، أم ال يتوىم يقينا ك ال يعرؼ أمنا، 
كإظلا ىو يف تعايش دائم مع ادلشكلة، ك لذا فهو يقيم على طرؽ التناقض، ك يقف على حد السؤاؿ أك على شفا 

، فالفكر أسئلة مؤجل ىو العثور على إجابتها إذ ربيل كل منها إىل غَتىا عن طريق شبكة معقدة من 1"الفجوة 
االحتماالت اليت تنأل باألفكار بعيدان عن عامل الواقع ك ىذا بدكره يزيد من اذلوة بُت الفكر ك الواقع ك يؤّكد على 

.                                                                                                       كىم ادلطابقة 

        فالفكرة تؤّكد قوهتا ك استمرارىا ما مل يقيدىا الواقع ك ؼلتزذلا إىل رلموعة أحداث ملموسة، ك كذلك 
أحداث الواقع ليست أقانيم بسيطة ك ال ىي مواضيع زلّددة يسهل إدراكها، بل ىي ىذا الّتعدد ك الّتنوع كالّتعقيد 

فالواقع ىو أعقد من أف زبتزلو مقولة أك كلمة ك احلياة أغٌت من أف " الذم غلعل فكرة اختزاذلا أمران مستحيالن 
 ك يبقى الفكر 2"ؼلتصرىا هنج أك ظلوذج أك ظلط، ك اذلوية ىي أرحب من أف ربتويها فكرة أك عقيدة أك مؤسسة 

* .                                                                    3كالواقع رلاال غَت زلدكد الحتواء فكرة اإلمكاف ك االحتماؿ

         كلعّل الغائب يف كالـ علي حرب ىو الّشقوؽ ك الفجوات اليت تتشّكل بُت ادلنهجُت عند كل من علي 
حرب ك تشومسكي، إذ ؽلتنع الّتطابق بُت الّنصوص، ك ىذا ما ػليل على خصوصية اخلطاب عند علي حرب، 

ىي عبارة مستحدثة ك مقولة جديدة،  (ادلنطق التحويلي  )ك مع ذلك فإف عبارة " كأشار إىل ىذا من خالؿ قولو 
ك اجلدة ال تنحصر يف رلرد االسم، ذلك أف التحويل ليس رلرد عمليات حسابية أك قواعد رياضية، تتيح لنا أف 

نفسر كيف يكوف شلكنا توليد ما ال يتناىى من النماذج ك الصيغ أك الًتاكيب شلا يتناىى من العناصر كالوسائل أك 
القواعد، كما صلد عند الرياضيُت ك النحاة التوليديُت، إف للتحويل مضامينو ادلفهومية، إذ ىو مفعوؿ من مفاعيل 
اللغة بقدر ما ىو فعل من أفاعيل الفهم، إنو ليس رلرد إجراء فطرم، حسايب عقالين، يكمن يف أساس اللغة أك 

العقل كما يتوعلو أك يستعملو تشومسكي ك التحويليوف السائركف على هنجو، ك إظلا ىو خربة بالوجود ك اندراج يف 
العامل أك عالقة مع الواقع، بقدر ما ىو عالقة باللغة ك صناعة للذات أك إنتاج للحقيقة، ك كل ذلك ػلوؿ 

                                                             
1

 .                                                                                    80: ادلاىية ك العالقة ، ص : علي حرب - 
2

 .                                                                                    85:ادلرجع نفسو ، ص - 
3

اإلمكاف ك االحتماؿ ىو خركج من دائرة الّتفكَت الّتقليدية اليت كانت تتوّقع ادلستقبل انطالقان من صبلة الّتجارب ادلاضية   *-   - 
 خركج عن ىذه التجارب إىل اليت على أساسها فقط ؽلكن إقامة حدكد الفكر ، أّما إقامة الفكر على أساس احملتمل فهو

رلاالت أخرل مل تطرؽ بعد من التفكَت البشرم ، يعمد الفكر فيها إىل ذبنب ادلتوقع من األحداث إىل الغَت متوقع منها ، قصد 
 .                                                                          ذبنب الّصدمات اليت ػلملها تصّور األحداث انطالقا من الّتجارب الّسابقة
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، من كونو قاعدة أك قضية أك حىت ماىية، لكي غلرم التعامل معو كشكل عالئقي، ك األحرل القوؿ  ادلفهـو
.                                                                                                     1" كجهاز مركب من العالقات ادلتشابكة ك ادللتبسة بُت الرغبة ك الذائقة ك ادلعرفة ك اللغة ك السلطة 

        فتمفصالت اخلطاب كما أكردىا الّنص عند علي حرب توحي باالختالفات اليت تتمّثل يف اّتساع اجملاالت 
اليت يقارب من خالذلا علي حرب مفاىيمو، لتتعّدل الّلغة ك الفكر إىل الواقع ك كذا الّرغبة ك ادلعرفة ك الّسلطة، 
كما أنّو ال يقتصر على الّتجربة الفطرية ك لكن يتدرج ليصل إىل العقل ادلنطقي دبا ىو صورة الّتفكَت عند البشر 
عامة، فيكوف للّتحويل عند علي حرب سبّيز ك تفرد كونو يرتقي بو إىل مقاربة احلقيقة دبا ىي ىذا االلتباس الّدائم 
كالّتأرجح العجز ك الّتقصَت حسبما يظهر ذلك العقل ادلنطقي دبا ىو مطابقة ك مقاربة ال ربصد يف الّنهاية سول 

.                                                                                                             أسباب الفشل 

      فرغم الّتشابو الذم يظهره القوؿ بادلنطق الّتحويلي عند كل من علي حرب ك تشومسكي حوؿ االنطالؽ 
من األصل ك زلاكلة احتواء االحتماالت اليت تتفرّع عن األصل سواء كاف األصل منطقان صوريان أك فطرة بشرية 

أكردىا تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومسكي عند مقاربتو لّلغة ك البحث يف الّصورة اليت ؽلكن أف زبرج من خالذلا من كوهنا كلمات ال 
.                                                                                   معٌت ذلا ك يدرجها يف خطاب ذا معٌت 

       إال أّف االختالؼ يظهر من خالؿ عمـو الّتجربة عند علي حرب، ليصبح من خالذلا ادلنطق الّتحويلي 
بديالن عن ادلنطق الّصورم يف كل مناحي احلياة، فتتعّدل بذلك الّتجربة عنده الّلغة ك الفكر ك ىنا تتجّلى 

خصوصية اخلطاب كما أكرده علي حرب عن ادلنطق الّتحويلي، بوصفو اإلمكانات ك االحتماالت اليت تتعّدل 
.                                                                                                    حدكد تفكَت ادلنطق الّصورم 

     كرغم الّصورة اجلديدة اليت ؽلثّلها القوؿ بادلنطق الّتحويلي، إال أّف علي حرب ك أثناء حديثو عن ىذا ادلنطق ال 
يلبث يف كل مرة حىت يشَت إىل ادلنطق الّصورم ك إىل الّتعارض الذم يشّكلو معو إذ يتبٌت الطّرؽ اجلديدة يف 

الّتفكَت يف سبيل إرساء دعائم مشركعو الّتجاكزم، لكن الوجو اآلخر ذلذا الوصف ىو استحداثو حلّدم ثنائية أحد 
أطرافها ادلنطق الّتحويلي ك الثاين ادلنطق الّصورم، ك ىذا نتيجة الّنفي الذم يطاؿ ادلنطق الّصورم كاالستبعاد الذم 

.                                                                            ؽلارسو اخلطاب عند علي حرب 
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، يقع صاحب اخلطاب يف فخ االستبعاد الذم يطاؿ احلقيقة كما كصفت أياـ الّنظريات ومجمل القول         
ادلثالية رغم أّف القوؿ عنده يستدعي االعًتاؼ بكل صور احلقيقة، ك كذلك ألّف الّنفي ك االستبعاد ىو إثبات 

كتأكيد على احلقائق، يقع اخلطاب عنده يف القوؿ باألحكاـ ادلعيارية اليت طادلا رفضها ادلشركع الّتجاكزم ك أّكد 
.                                                                                             على عجزىا ك قصرىا 

       كما أّف ادلباعدة اليت يصنعها بُت احلقيقة ك الفكر من أجل القضاء على ارتباط احلقيقة بالفكر أكقعو يف 
مطابقة احلقيقة ك الواقع، ك ىذا ما نفى اخلطاب إمكانيتو يف غَت موضع، فيعود للّتفكَت ادلنطقي دكف أف يعي 
ذلك ك ىذا ما يعكسو الوجو اآلخر للّصور، ك رغم أّف ادلشركع عند علي حرب أقيم على أساس الفصل بُت 

.           الفكر ك احلقيقة إال أنّو يعود ليطابقهما من خالؿ ادلقاربة بُت الفكر ك الوىم ك كذلك احلقيقة ك الوىم 

       كما يكشف اخلطاب على الّتماىي الذم يظهره علي حرب مع انتماء احلقيقة إىل حّيز الاّلمتوقع ك يف ىذا 
متوقع، )استبعاد حلّيز ادلتوقع  ك ىي حقيقة ال ؽلكن إغفاذلا، كما يؤّدم استبعادىا إىل إقامة حّدم ثنائية متعارضة 

.                                                               ك يف ىذا انتماء إىل االذّباىات ادلنطقية  (الالمتوقع 

     كما أّف اجلمع بُت الكارثة ك اإلنسانية ىو تطابق تفقد فيو قيمة اإلنسانية أبعادىا اليت تتعاىل عن الّصور يف 
الواقع، ك ىذا ما أّدل إىل إطالؽ األحكاـ القاصرة عن احتواء احلقيقة بوصفها شيء ينفتح على أبعاد سلتلفة 

كمتعّددة ال ؽلكن تقييدىا باستعماؿ ادلطابقة، ك لعّل الّتأكيد يف كل مرة على انتماء احلقيقة إىل الواقع ك مباعدهتا 
للفكر تعارض مع أّف احلقيقة ليست تطابقنا ك لكنها حبث ك كشف عن شيء غائب ال يظهر فيمكن تشبيهو أك 

.                                                                                                           مطابقتو 

      ككذلك عندما ربط العنف ك العقيدة أك الّتصورات ادلثالية، فاحلكم ىنا يؤدم إىل استبعاد العديد من 
اجلوانب اليت يستدعيها القوؿ ىنا، ك منها الّصورة اليت عكست الّديانة يف بداية ظهورىا أك يف بداية اعتمادىا 
بوصفها خركجان بالبشرية من أيامها الظالمية ك ىذا ما تصّوره األحداث بوصفها حقائق ف كػلاكؿ علي حرب 

كسر الثّنائية اليت ربيل على الّشرؽ ك الغرب، ك لكّنو يف مقابل ىذا يقيم ثنائية أخرل أحد أطرافها الثّقافة كاآلخر 
.                                                احلضارة ، ك الّسبب يف ىذا سباىيو مع احلضارة ك استبعاده للثّقافة 

     ككذلك يتحّدث علي حرب عن اجملتمع الّتداكيل بوصفو طريقة بعدية ك ذباكزية ك يصف بأّف الّتفكَت فيها 
كسطي، ك ىذا ما يقضي على أىم شركط الّتجاكز بتبنيو للطرؽ الّتقليدية يف الّتفكَت ك اليت تتبٌت منهجان معينان 

.                                                                                               كتضع مبادئ بعينها 
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      كيعود ليعًتؼ بالعقل بوصفو فصالن بُت اخلطأ ك الّصواب هبدؼ الّتعرؼ على عيوب ادلاضي من أجل ذباكز 
الطّرؽ القدؽلة، لكن احلقيقة اليت يغفل عنها اخلطاب ىي اعتماده سبل ادلنطق الّصورم لتقييم األفكار ك الكشف 

.                                                                                   عن مواطن اجلودة فيها ك الّرداءة 

       كيف سبيل الفصل بُت احلقيقة ك الفكر يقارب خطاب علي حرب صبلة اآلراء اليت حيكت حوؿ ىذا 
ادلوضوع إذ ربّدث أفالطوف قبلو عن كىم احلقيقة ك أهنا كىم من أكىاـ العقل، ك لكن االختالؼ يكمن يف  احلّيز 

الذم أراده كل كاحد منهم الحتواء احلقيقة، فاحلقيقة عند أفالطوف ترتبط بعامل ادلثل بينما يرل علي حرب 
.              انتماءىا ألرض الواقع، ك كذلك ينفي نيتشو انتماء احلقيقة ألهّنا كىم من األكىاـ ال يدرؾ على أرض الواقع 

       كما يورد اخلطاب عند علي حرب مصطلح االختالؼ دبا ىو كليد الّتشابو ك ىو ما أحاؿ على رلموعة 
نصوص قاربت بُت ادلصطلحُت أكذلما خطاب زلمد مفتاح الذم غلمع فيو بُت الّتماثل ك االختالؼ، ك رغم أف 
الّنصاف يقراف بانفصاؿ الّتشابو عن التطابق إال أّف االختالؼ يكمن يف استعماؿ ادلصطلح إذ يورده علي حرب 
الّتشابو ك يتحّدث زلمد مفتاح عن الّتماثل، كما ػليل على ادلصطلح كما أكرده جيل دكلوز عندما يذكر أنو ال 

.                           يوجد تطابق ك لكن األشياء تتشابو عن طريق الّتكرار فيكوف االختالؼ أىم مسة سبّيزىا 

     كلعل ارتباط القيم األخالقية ك اإلنسانية بالّصدمة ػليل على الوجو ادلستبعد ك ىو القيم الالّأخالقية ك الغَت 
إنسانية لتجّنب الّصدمة ك يعترب ىذا عجز ك تقصَت يف إعطاء حدكد للّصدمة عن طريق إغفاؿ سلتلف أكجهها 

.                                                                                      كما صرّح بذلك اخلطاب من قبل 

        كعن الواقع العادم ك االفًتاضي يعود الّنص عند علي حرب بأصولو إىل الّنص كما أكرده جاف بودريار، 
كلكن ؼلتلف كل منهما يف كصف ىذا الواقع، إذ يرل جاف بودريار أّف العامل الواقعي العادم قد زاؿ مطلقا ك أظلا 
ىو موجود عامل اخلياؿ ك ادلتخّيل، فيكوف الّتأثَت على الاّلشعور ك من شبة تكوف الّنتائج أكيدة ك ضركرية، يف حُت 

يقّر علي حرب بالعامل االفًتاضي لكن إىل جانب العامل الواقعي العادم ك ىذا ما ساعد على ارتداد مشركعو 
الّتجاكزم كل مرة إىل الّصور القدؽلة، ك ىذا ما ػلمل اخلطاب عنده إىل العودة كل مرة إىل األصل يف األشياء، 

.                        فيكوف عملو عبارة عن مقابالت تقيم الّتعارض فتطعن يف األىداؼ اليت يسعى إىل بلوغها 

     ككذلك يلتقي نص علي حرب عن الّتشويو ك خطاب أفالطوف غَت أّف خصوصية اخلطاب عند حرب تربز 
من  خالؿ الطريقة اليت تناكؿ هبا الّتشويو، إذ يصبح يف نظره الواقع االفًتاضي صورة مشّوىة عن الواقع العادم، 

.                      أما أفالطوف فتناكؿ الّتشويو بوصفو صورة تطاؿ الواقع العادم الذم ػلاكي عامل ادلثل أك األصل 
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      كما ػليل ادلنطق الّتحويلي عند علي حرب على ادلنطق الّتحويلي الذم أكرده تشومسكي يف مشركعو، غَت 
 تقوؿ أّف اإلنساف قادر على تشكيل عدد ال حصر لو من الكالـ انطالقان من معطيات  أّف نظرية نعـو تشومسكي

الّلغة اجملردة، أّما علي حرب فال تقتصر مقاربتو على الّلغة بل تتعّدل إىل الواقع ك كذا الّرغبة كادلعرفة كالّسلطة، كما 
.  أنّو ال يقتصر على الفطرة ك لكّنو يتدرّج ليصل إىل العقل ادلنطقي دبا ىو صورة الّتفكَت عند البشر عامة 
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 :تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــد*- 

       لطا١تا ٖتّدث العرب عن مفهـو اٟتب قدٯتاً على اعتبار أنّو ٕتربة فريدة قد يدخلها اإلنساف خبلؿ حياتو أو 
٭تـر منها و إف عاش طويبل، و لعّلها الّتجربة اليت ال يغٍت اٟتديث عنها عند من ٬تهلها، و با١تقابل يصعب 

ٖتديدىا عند من يدركها، كوهنا ٕتربة تنأى باإلنساف بعيداً، فتبلمس تعريفاً جديداً لئلنساف، من كونو ذاتاً فريدًة 
إىل كونو وجوداً من أجل اآلخر و ألجلو، و ال ٯتكن أف يوّحد أو ٕتمع (الوجود لذاتو)وحريتها تكمن يف استقبل٢تا

أطرافو إال باّٖتاده مع ىذا اآلخر الذي ٯتّده اٟترية من خبلؿ استعباده، و تلك ىي مفارقة اٟتب إذ التوحد 
يقتضي اٞتمع بُت منفصلُت، تكتسب ىذه األطراؼ قوة ا٧تذاهبا من مدى اختبلفها و مفارقتها، و ىو ا١توضوع 

الذي غَت من كثَت التصورات حوؿ اإلنساف، و لعل أبرز ا١تعارؼ اليت اىتمت هبذه اإلشكالية ىي العلـو اليت 
حاولت البحث يف اإلنساف و الوجود و أوالىا، الفلسفة، ٔتا ىي ٣تاؿ رحب تعود إليو كل العلـو من حيث 

 .                                                                       ا١تبدأ، الرتباطها بأىم ا١تقوالت اليت قيلت يف اإلنساف

        وألّف اٟتب فطرة بشرية فهو متصل بالّروح اإلنسانية، إذ يرفض بذلك االنفصاؿ عنها على مّر عصورىا 
ويف كل حاالهتا و على اختبلؼ أوضاعها، و لعّل ىذه اٟتميمية ال ٕتمع البشر فحسب، بل تتعّدى ذلك 

لتشمل عناصر الطبيعة و أجزاءىا و تّتسع لتعم الكوف كّلو، فتكوف سبباً رئيساً يف استمرار الكوف و اتّزانو، فالكوف 
كّلو مكونات و أجزاء متعالقة، و لعّل ما يضمن استقرارىا ىو اّتصا٢تا و ٘تاسكها، فبل تقبل عنو بديبل، وهبذا 

الثّنائية قانوناً بو تنتظم أجزاء الكوف، و عليو و بو توضع القوانُت وا١تراسيم، فالفردية ٗتاؼ / كانت الّزوجية 
انفرادىا وتشعر بالغربة إف مل ٕتمع أجزاؤىا، فبل تسكن األرواح و ال ينبغي ٢تا أف تسكن حىت تدرؾ 

أجزاءىا،وكأنّو كتب على األرواح أف تكوف ناقصة فتبحث دوماً عن جزئها الذي يكّملها، و ليست كل األجزاء 
تسمح باكتما٢تا، ألّف لكل روح ىوى تسكن إليو و مراد تسعى إىل بلوغو، و لعّلو الّسبب الذي يفّسر الّنظاـ 
الذي يسَت ٔتقتضاه الكوف و ٖترّكو الفطرة اإلنسانية، و يستقر يف البّلوعي أو البّلشعور كي ٮترج عن سيطرة 
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رىيناً لرغباهتا وتلك ىي الطريقة الوحيدة اليت تسمو برغبات الفرد من / اإلنساف وخياراتو الواعية، فيكوف عبداً 
 .                              ا١تادي إىل جوىرىا الّروحاين لتّتصل بكل معاين اإلنسانية الّسامية / دنسها الوجودي 

رفيقا، انطبلقاً من منطقها الذي ال يشبو ا١تنطق                                 /         فاألرواح البشرية ال تسكن إال ١تن ترتضيو أليفا 
الذي يسَت ٔتقتضاه الوعي، و الذي عادة ما يرفق األسباب با١تسّببات، و عليو يستقر الوجود يف البّلشعور حيث 
ال ٪تلك أف نسأؿ عن األسباب و ا١تسببات و ال أف نطرح البدائل، فيكوف اآلخر ا١تكّمل مصدراً وحيدا للّدىشة 
وا١تتعة، ومنو وحده يرجى االكتماؿ، و يكتب للحياة موتا و فناء و زواال إذا انفصل عنها، فاآلخر ىو الّضرورة 
اليت ال تسكن األرواح إال ٢تا، و ال ترتاح إال بقرهبا، و ال تستمر إال بوجودىا، ىذا، ويصبح البحث عن اآلخر 
ىو الّتفسَت الوحيد الذي يطرحو انتظاـ الكوف وفق قانوف الّتجاذب الذي يسمح ألجزاء الكوف أف تسبح وفق 

مدار ال تربحو وال ٖتيد عنو بإّتاه مستقر ٢تا، و ذلك كّلو وفق إرادة إ٢تية متعالية، يصعب اٟتكم فيها أو ضبط 
السبيل الذي تسلكو الذوات الرتباطها بعامل النسياف يف اإلنساف و اٟتيز ا١تمتنع عنده إذ ٯتلك منطقا ٮتتلف من 

 .          حيث طبيعتو عن منطق العقل

         ولعّل مفهـو اٟتب ىنا يتّسع ليناقش من أبعاده ا١تتعالية حيث ٖتضنو األرواح البشرية فبل تستهلكو 
األجساد، و تكوف األبدية مصَتاً تنتهي إليو كصورة تعكس رحلة األرواح منذ انقسامها، فحلو٢تا يف األجساد، 

فعودة يضمنها االّتصاؿ بُت أطرافها بعد الّتعب الذي هتّونو ا١تتعة و الّرغبة يف ىذا الطّرؼ الذي ال تكتمل معاين 
اٟتياة إال بعد االجتماع بو، و ما ا١تعاناة و ا١تشاؽ إال شروط خوض ىذه الّتجربة، و رغم كل ىذا تكوف ٕتربة 

اٟتب ٣تاال واسعا الحتضاف اٟتياة يف أبرز معانيها، و واقعاً خاصاً ٬تمع األطراؼ اليت تعيش ىذه الّتجربة ا٠تاصة 
لؤلرواح، و لعل صعوبة اإلحاطة هبا تكمن يف ارتباطها بعامل األرواح، و خصوصيتها تكمن يف انفرادىا كتجربة ال 

 .                                                                 تتشابو إال من حيث ٗتتلف

اٟتدث يعد إشكالية يف حّد ذاتو، ألّف البحث سينتهي إىل ٣تموعة /       و٤تاولة البحث عن حّل ٢تذه ا١تشكلة 
حلوؿ مؤجل ىو البحث عن أسباهبا، فتجربة اٟتب تقع دوف أسباب و ال مسببات و ىذا ما ٭تيل إىل 

خصوصيتها إذ تنفرد ٔتدى انفصا٢تا عن أسباهبا و على عكس ما يف الكوف من ا١توجودات يقتضي االرتباط 
باألسباب، يعيشها اإلنساف فينقاد بإّتاه اآلخر الذي يرجو الكماؿ منو  دوف وعيو و ال إدراكو، فيكوف ْتاجة 

مستمرة إليو، روحاً وجسداً، و ال ٯتكن أف ٮتتزؿ ىذه العبلقة ٚتاال قد ينفذ و يفٌت على مرور الّزمن، فاحملب يرى 
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يف ٤تبوبو اٞتماؿ ا١تطلق الذي ال يفٌت عرب الّزمن، ٚتاال ال ٖتّدده ا١تبلمح و لكن تسَته قوة الّرغبة الّدفينة يف 
 .                                                 أقاصي الّشعور حيث تّتقد مشاعر تسوسها ا٢تواجس و الوساوس 

        وعلى كثرة البحوث اليت أقيمت حوؿ ىذا ا١تفهـو يّتسع على ا١تزيد من ا١تدارؾ و اٞتوانب، اليت نعجز عن 
حصرىا أو ٖتديدىا ْتكم اشتباؾ عقد ىذه الّتجربة، و امتدادىا عرب كل العصور باختبلفها القًتاهنا بالّنفس                      

البشرية، فكيف يعاًف علي حرب مقولة اٟتب بوصفو فيلسوفا معاصراً ؟ و ما ىي الّروافد اليت يعود إليها بفكره 
عن ىذه ا١تقولة ؟ و ما اٞتديد الذي يراه سديداً إلتباعو إذا أراد اإلنساف أف يعيش ىذه الّتجربة بكل كيانو على 
مدى عمره أو حياتو ؟ و أين يكمن الّتناقض يف أقوالو عن طبيعة ىذا ا١توضوع ؟ و ىل ينجح يف إقامة مشروعو 

 و أين ٯتكن أف نرصد الثّغرات يف مشروعو ؟                   .التجاوزي بابتكار صورة جديدة للحب ؟

ثغرة من ثغرات ا١تشروع  (اٟتب و الفناء  )      وقبل البحث يف  ىذا ا١تصطلح، يرصد القارئ ١تقدمة كتاب 
الّتجاوزي عند علي حرب، إذ الّدراسات ا١تابعد حداثية ال تؤمن بفكرة اإلعادة إال وفق  االختبلؼ، بينما يتعّرض 

الكاتب لوصف نفس الكتاب و لكن بالّتأكيد على الّتغيَتات اليت طرأت عليو، ولعّلو كذلك يعارض من جهة 
مع صدور الطبعة " أخرى فكرة االنفصاؿ اليت يقتضيها الّتعامل مع العمل الذي ٮترج من يدي صاحبو، يقوؿ 

أجزت لنفسي أف أجري تعديبل على بعض العناوين الفرعية، و أف أضيف  (اٟتب و الفناء  )اٞتديدة من كتاب 
ىو ٔتثابة ا٠تا٘تة، ولكنها ال تبتعد عن أسلوب الكتاب و مقارباتو  (سَتة اٟتب  )عليو ملحقا من مقالتُت بعنواف 

، فيحمل ا١تدوف عند علي حرب يف مقدمتو أسباب االرتداد عن ا١تقوالت اليت سطرىا ا١تشروع 1" و مناخو 
التجاوزي من قبل إذ يقوؿ ٔتوت ا١تؤلف ٔتجرد انفصالو عن كتابو و ا٠تروج عن سيطرتو ليصبح قارئا من بُت عديد 

 .                                                     القراء

      فالّنص بعد الكتابة ملك للقراء و منفصل عن صاحبو، فبل ٬توز إجراء الّتعديل عليو، فكل إضافة يف الّداؿ 
ىي تغيَت يف ا١تدلوؿ األصلي الذي يريده الّنص األّوؿ، و ٢تذا ال ٯتكن ا١تطابقة بُت ا٠تطابات إال عن طريق 

الّتكرار الذي ال ٬تيز للكاتب أف يغَّت ٦تا كتب شيء، ألنّو يؤثر يف إنتاج ا١تعٌت، فيقـو علي حرب بإعادة كتابة 
الكتاب مع الّتغيَتات اليت تؤّكد على انتماء الكتاب إىل صاحبو و ىذا ما ٕتاوزتو الّدراسات البعدية، وىنا يتعُّت 
الّتعارض بُت ا١تقوؿ عند علي حرب كما جاء يف مشروعو الّتجاوزي و بُت الّتطبيق الذي أثبت ا١تفارقة اليت تقع 
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فيها خطاباتو، و أكثر ما يتجّلى يف طبعاتو ا١تتعدِّدة اليت تستحضر عن طريق اإلضافات اليت تزيد من مباعدة 
الّنصوص بعضها عن بعض، فمحاولة استعادة الّنصوص عن طريق إجراء بعض الّتعديبلت عليها، ىي يف نظر 

 لكن الوجو اآلخر الذي يغفل عنو ىو إعادة – حسب رأيو –علي حرب، تفسَت لعدـ الّتغيَت يف ىذه الّنسخ 
إحياء صاحب الّنص الذي قضي ٔتوتو ٔتجرد فصلو عن عملو، فيقع صاحب ا٠تطاب يف الّتناقض مع مبادئو من 
حيث ال يدري، إذ تستدرجو الّلغة حىت يقع يف شراكها، و تكشف يف أحد أوجهها عن تناقضو، و تعّدد األوجو 

اليت يتمرأى من خبل٢تا خطابو،  فيكوف االختبلؼ الذي شّكلتو إعادة كتابة العمل من جديد دافعاً النفصاؿ 
الطّبعات عن بعضها البعض، و اعتبار ىذه ا١تدونات بدؿ لفظة طبعات إىل ٣تموعة قراءات، ٗتتلف كل واحدة 

 . منها عن األخرى، إذ ٖتدث التغيَت
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 chez les Anciens Le Concept de l’Amour:        عند القدماء  مفهوم الحب-   ووًال 

         إّف ٤تاولة العثور على مفهـو للحب يقتضي بالّضرورة عودة إىل بداية ا٠تلق و الكوف حيث مّت البناء 
والّتأسيس على مفهـو الّتعلق و اال٧تذاب و اٟتاجة اليت يقتضيها استمرار الّسبللة البشرية على ىذه ا١تعمورة، 

كوهنا حالة وجودية خاصة تتغَّت معها ا١تعايَت و ا١تبادئ الّتقليدية للحياة اإلنسانية، و ٭تاوؿ علي حرب أف يضع 
و اٟتب ىو مدار دائم للكبلـ، إذ ىو أضل راسخ يف أرض الكينونة، بقدر ما ىو " حدوداً ٢تذه الّتجربة بقولو 

حالة قصوى من أحواؿ الوضع البشري، و ىو ٕتربة وجودية فذة تبدؿ حياة من ينخرط فيها، بقدر ما ىو حدث 
فريد و قاىر ٬تتاح صاحبو لكي ٬تعلو أسَت ىواه، عبدا ١تن يقع يف حبو و شباكو، و لكنها عبودية يشعر معها 

، غَت أف ا١تبلحظة األوىل 1" ا١ترء ٔتلء اٟترية بقدر ما ٯتارس وجوده على سبيل اٟتضور و االزدىار و االستمتاع 
اليت تأرجح األقواؿ عند علي حرب اعتبار اٟتب حدث ال دخل لئلنساف يف حدوثو و ىذا ما أشار إليو ا٠تطاب 

و لكنو يفتقد ٢تذه التجربة  (...بقدر ما ىو حدث فريد و قاىر )غَت مرة، و كذلك يف ىذا ا٠تطاب، إذ يقوؿ
فهذه العبارة تعطي لئلنساف  (..تبدؿ حياة من ينخرط فيها .. )سيطرهتا و انفصا٢تا عن صاحبها، من خبلؿ قواه

و لو القليل من إرادة اال٩تراط يف ىذه التجربة، و ىنا ٭تدث االرتداد بُت انفصا٢تا عن إرادة البشر لكوهنا صورة 
يعكسها البلشعور من خبلؿ صعوبة اإلحاطة بأطرافو، أو ارتباطو بالشعور البشري و إمكانية تفسَت الظاىرة 

 .                               الشًتاؾ اإلرادة البشرية يف إحداثها

      فالوجود ٭تّدد انطبلقاً من إمكانية خوض ىذه الّتجربة و إال تبلشت معامل الوجود وسط الببلدة و الّتفاىة، 
و لعّلو سبب ٯتّد صاحبو بالقوة طلباً لبلستمرار الذي توّلده الّرغبة يف استنفاذ طاقتو يف اٟتياة كصورة تتغَّت معها 
عوارض اٟتياة من الّنقيض إىل الّنقيض، فالّتعب و ا١تلل الذي طا١تا ىّدد اٟتياة البشرية بالّزواؿ والفناء يتحّوؿ إىل 

رغبة توّلدىا ا١تتعة و إرادة اٟتياة، واٟتب كتجربة وجودية ٗتتزؿ اٟتياة يف ٟتظات، و ترحب با١توت رفيقا أبديا يغٍت 
عن اٟتياة ٔتنأى عن الطّرؼ الذي يأسره فيحّرره و يتعبو فَت٭تو و يدىشو فيمتعو، و ال عجب يف ىذا إذ يصبح 
للّذات البشرية مفهوما آخر يبتعد عن األنا و الوحدة أو األنانية إىل آخر جديد تصبح فيو الّنفس أكثر سخاًء 

واتساعاً الحتواء اآلخر الذي يوّلد الّتفاعل معو انسجاماً يؤّسس للحياة معٌت جديًدا يضمنو اإلّٖتاد و الوصاؿ، 
 .                وعندىا فقط تكتمل األجزاء الّضائعة و تردـ الفجوة فتهدأ الّنفوس ا١تضطربة 
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       وليس مطلقاً ىو اعتبار اٟتب عبلقة بُت أطراؼ بشرية، إذ قد يتعّلق القلب باهلل، فيكوف عشقاً للّذات 
اإل٢تية، و ما األمثلة اليت يصّورىا الّصوفية إال دليل على ذلك، أّما الّرغبات يف ىذه اٟتالة فتتحّوؿ إىل زىد يف 

 واٟتب –كيف ال - الّرغبة من أجل الّرغبة ذاهتا، و لعّلها الّتجربة اليت تقبل با١تتناقضات حلواًل متساوية و متوازية 
ىدوء لكل اضطراب حىت و إف كاف إجازة الّتناقض و الّتضارب و تقّبل العدو و ا١تختلف، و نفياً ألسباب 
األحكاـ القيمية، إذ ٯتتنع التفسَت عن مقاربة أطرافها و ٮترج فيها النقيض من رحم النقيض األوؿ و تداخل 

 .                                                                                                  شروطها بطريقة يصعب الفصل بينها

       وىنا تتحّدد خصوصية ا٠تطاب عند علي حرب، إذ يتناص موضوع اٟتب بوصفو صورة ٣تازية ٖتيل على 
٣تموعة من ا١تعاين ا١تختلفة اليت احتوت ىذا الكبلـ، مع ىذا ا١توضوع باختبلؼ الّتفسَتات اليت ٘تت حولو، فهو 

٭تيل يف أحد أبعاده على اٟتب الذي اّٗتذتو الّصوفية دليبًل يف رسم معامل إّتاىها فيكوف صورة للّتعّلق بالّذات 
اإل٢تية اليت يكوف الّشوؽ فيها ىو دافع االستمرار و مسَّت العبلقة بُت الطرفُت، اليت يكوف أحد أطرافها غائباً 

الرتباطو بالّذات اإل٢تية، كما يشَت إىل العبلقة اليت ٕتمع بُت األطراؼ و مصدرىا ا١تنفعة اليت ٕتربىم على الّتعلق 
وتستمر العبلقة ما استمرت ا١تنفعة أو ا١تصلحة ا٠تاصة، و تنقطع إذا انعدمت أسباب ىذا الّتعّلق و يف ىذه اٟتالة 

تتعّلق ىذه العاطفة با١تنطق العقلي الذي ٬تعل من الّسبب دافعاً الستمرار مثل ىذا الّشعور، وقد يرتبط اٟتب 
ّتماؿ معُّت يفٌت بفناء ىذا اٞتماؿ، و لكّنو يستمر ما استمر اٞتماؿ، و يف ىذه اٟتالة أيضا يتعّلق بأسباب معّينة 

يفّسرىا ا١تنطق العقلي، و يكوف مصدرىا اٟتّس ٔتا ىو عبلمة على مشاعر ٯتلك اإلنساف من أمرىا ألهّنا تتعلق 
 .                                                                     بأسباب معّينة 

      ولكن ا٠تطاب كما يقّرره علي حرب ٮتتلف من حيث تناولو ٢تذه العاطفة بُت جنسُت ٥تتلفُت ال تكوف 
العبلقة اليت ٕتمع بينهما نتيجة أسباب معّينة و ال ٚتاؿ بعينو، كما ال يرتبط بالّشعور الذي يفّسره ا١تنطق، ولكنها 

حالة فريدة تتعّلق بالبّلشعور البشري و أقاضي الذاكرة البشرية، إذ يعجز الشعور عن فهمها أو إ٬تاد تفسَت ٢تا 
ألهنا تتعلق با١تناطق ا١تنسية و ا١تهمشة يف اإلنساف، و قوة قاىرة ال ٯتلك معها اإلنساف إال أف ينقاد إىل اآلخر 

٣ترباً ومسَّتاً، وألهّنا ال ترتبط بالّشعور تستمر ما استمر الوجود اإلنساين، ألهّنا ليست زائلة لعدـ ارتباطها بأسباب 
معّينة، ورغم االختبلؼ الذي يتشّكل نص علي حرب من خبللو، فهو ال ينفي الّتشابو الذي تظهر من خبللو 
الّنصوص و اليت ال ٯتكن الّتفريق بينها إال يف حدود دقيقة، تفّسرىا األسباب الّسابقة الذّكر، و تتشابو إذ تفّسر 
اٟتاجة اليت ٕتعل الفرد ينقاد دائماً إىل اآلخر، سواء كاف ذاتاً أو إ٢تاً،  و ىذا االختبلؼ ىو ما ٭تّدد خصوصية 

 .                                                                                   خطاب اٟتب عند علي حرب 
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      فا١تنطق يف خطاب اٟتب عند علي حرب  يّتخذ أبعاداً عدة ٥تتلفة و متعّددة، ٣تاوزة لطبيعتها يف الواقع، 
فإذا كاف ا١تنطق البشري ٯتيل إىل الّذات بداية و منتهى فهو يف ىذه اٟتالة يّتجو بالّذات ٕتاه الطرؼ ا١تتعّلق بو، 

ويرى يف ىذا ضرورة ملحة ال تكتمل معاين اٟتياة إال بعد االجتماع بو، و ىو ككل اٟتاالت الوجودية ا٠تاصة ال 
ٯتكن وصفها دوف الولوج إليها و معايشتها، عندىا فقط ٯتكن إدراؾ حقيقتها، انطبلقا من أحاسيس الّذات بعد 
انشطارىا و انقسامها و اغًتاهبا عن ذاهتا ٔتعزؿ عن نصفها اآلخر، الذي يكوف مبلغ كما٢تا و اكتما٢تا و منتهى 

 .                          اىتمامها

متأصلة يف الفطرة البشرية ىي اٟتقائق اليت /         ولعّل أبرز األمثلة اليت تصّور لنا اٟتب كحالة إنسانية متّصلة 
األّوؿ و كيف كاف يعيش اٟتب وسط ٤تيطو و بيئتو احملافظة و ا١تتعصبة / ٛتلها الّتاريخ عن اإلنساف البدائي 

أحياناً، و ال بد أّف طغياف اٞتانب الّروحاين على ا١تادي آنذاؾ سار هبذه العواطف إّتاىا ٥تتلفاً و مغايراً عن 
، فاإلنساف البدائي يتّدرج يف سّلم اٟتب حىت يصل أقصاه و مداه، و لعّل الّسبب يف ذلك يعود إىل  طبيعتو اليـو

معامل ا٢تجر و ا١تنع اليت ٯتارسها احملبوب استجابة لنداء الثّقافة الّسائدة و اليت تضع اٟتّب يف حّيز اٟتراـ و ا١تمنوع، 
١تا ٢تذه العواطف القدرة على ٕتاوز األرواح إىل األجساد، فا١تناطق ا١تنسية يف اإلنساف ىي انعكاس ١تواطن الرغبة 

 .                                                              و ا٢توى

       فيكوف الّشوؽ الّدائم إىل اٟتبيب وسيلة هبا تتّقد و تشتعل ىذه ا١تشاعر و تلتهب فتنتهي بصاحبها إىل 
، فالوصاؿ ىو  العبلج الوحيد ١تثل ىذه (و من اٟتب ما قتل  )ا١توت أو اٞتنوف، و قد قالت العرب قدٯتاً 

ففي ا١تاضي، سيما يف اجملتمعات " اٟتاالت واليت ٧تد وصفا ألحوا٢تا يف أشعار العرب قدٯتاً و كتب الّسَت ، 
التقليدية والبيئات احملافظة، كاف اٟتب يتغذى و يستمد عوامل استمراره من عوامل اٟتجب و الصد و ا١تنع، 

وسواىا من اٟتواجز اليت تؤجج ا١تشاعر شوقا و وجدا للقاء و الوصاؿ، فا١ترء ٭تب، بالطبع، ما يعرؼ، أي ما يرى 
وينكشف، ولكنو يشتاؽ إىل ما يبتعد و ٭تتجب، على سبيل التذكر و التخيل، األمر الذي يبقي جذوة الشوؽ 

 .                                             1" مشتعلة، كما تشهد قصص اٟتب العذري، خاصة لدى اجملانُت العشاؽ 
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          فالّصد ليس وسيلة لنسياف احملبوب و لكنها وسيلة هبا يزداد الّتعّلق باآلخر أكثر فأكثر، و ألّف اٟتب 
عاطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تتعاىل عن عامل اإلنساف الواعي فبل ٯتكن أف تنسى ألّف األصل يف وجودىا ىو عامل الّنسياف، حيث 

تدفن الّرغبات فبل يبقى منها سوى ما يّدؿ على وجودىا و تعكسها حاالت اٟتزف و الّشوؽ و الّتعلق باآلخر، 
فالبدائي يعكس صور اٟتب يف أصلها و حقيقتها، و على مستوى يتعاىل بدوره عن األجساد ليعانق األرواح 

فيسَت وفق قوانُت و أعراؼ معّينة تؤّكد على استمراره و تساعد على تأجيجو و اشتعالو، فحرمة األجساد تضع 
 . األستار و تباعد ا١تسافات، با١تقابل تشتعل الّرغبة و تزيد الّرغبة يف الوصاؿ 

       ولعّل البحث عن حقيقة ىذا ا١تفهـو يقتضي بالضرورة عودة إىل األصوؿ اليت تفرع عنها و ماىية األبعاد 
اليت ٯتكن أف نقاربو من خبل٢تا، فإذا كاف العريب قد خّلد عواطفو من خبلؿ أشعاره و إبداعو، فاٟتب كتجربة 

إنسانية مل تغفل عنها األمم األخرى و إف اختلفت طريقة مناقشتهم ٢تذه اٟتالة البشرية ا٠تاصة و الّنادرة، إال أهّنم 
تناولوىا انطبلقا من اجملاؿ الذي برعوا فيو، فاألصل يف ىذه العاطفة أهّنا إنسانية ال ٯتكن حصرىا و تقييدىا ٔتجاؿ 

دوف آخر، بعيدا عن ا١تيادين العلمية و ا١توضوعية و اليت تتخذ من ا١تلموس حجة لبلعًتاؼ بو، فقد ناقشو 
الفبلسفة و علماء الدين، و اختلفوا يف ٖتديده و ضبط ماىيتو، و ىذا راجع بالّدرجة األوىل الرتباطو باألرواح 

فيدخل ضمن العامل ا١تيتافيزيقي أو ا١تاورائي إذ تعجز عن تفسَته اٟتسية و ا١تادية و حىت ا١تنطقية اليت هتتم 
باألسباب و ا١تسببات و ٕتعلو األساس يف اإلٯتاف بوجود األشياء، فنجد أوىل األبعاد اليت ْتث عنو من خبل٢تا 

قبل  (األنثى و الذكر  )تلك ا١تتعلقة ببداية ا٠تلق و كيف ٯتكن الّتأكيد على أحادية األصل الذي تفرعت عنو 
 .                                                                               االختبلؼ الذي يظهراف من خبللو يف الواقع 

 L’Origine de la Création:    صل الخلق  - 1

     إّف مناقشة إشكالية ا٠تلق على اختبلؼ الكتب الّسماوية اليت ٛتلتها إلينا، ٕتمع على أّف أوىل ا١تخلوقات 
كاف آدـ، كصورة لكياف بشري ٮتلق من عدـ و يعًتؼ بو كوجود لعمارة األرض، و لعّل القرآف الكرمي قد فّصل 

، ففي بداية 1" َو ٍإْذ َقاَؿ َربَُّك لِْلَمبَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة " لنا يف ىذه ا١تسألة من خبلؿ قولو تعاىل 
ا٠تلق تعّلق األمر ٓتلق آدـ، كدليل على أحادية ا٠تلق و اقتصاره على ذات واحدة تؤدِّي وظيفة ا٠تبلفة، و أتبع   
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ـُ " ٓتلق حواء ، اليت انفصلت عنو كياناً حياً فأدىشتو  فشاركتو الوحدة اليت كاف يعيشها، قاؿ تعاىل  َوقُػْلَنا يَا آَد
 .                                                                1... " اْسُكْن أَْنَت َو َزْوُجَك اٞتَنَّة 

        فقاـ االبتبلء على قانوف الّزوجية اليت ٖتيل بدورىا على انتماء أحد٫تا إىل اآلخر، و إىل ضرورة قياـ الكياف 
البشري و استمراره على اجتماعهما و اّٖتاد٫تا، فالّشعور باالنتماء أوىل األسباب اليت أّدت إىل ىذا الّتعلق واٟتنُت 
إىل األصل و اإلحساس بالّنقص ٔتعزؿ عن اآلخر،  إذ اٟتب يف أبسط معانيو حنُت للعودة إىل األصل و االندماج 

فيو، ألّف األصل يف ا٠تلق ىو آدـ و االنفصاؿ ضرورة يتبعها اٟتلم بالعودة و االلتحاـ ثانية، و إف كاف الوجود 
يّعمو االختبلؼ البُّت بُت الذكر و األنثى فاألصل يف الوجود أف اٞتنُت يف بداية خلقو متشابو غَت مفارؽ و ما 

إذ بدال من أف يكوف اٞتنساف وحدتُت ٥تتلفتُت منفصلتُت بيولوجيا ، ٧تد " الّصفات اليت ٘تّيزه سوى خلق بعدي 
أف اٞتنسُت ٢تما نفس تصميم البنية األساسي، و أف االختبلفات اٞتنسية ظاىرية أكثر منها حقيقية نظرا ألف 

و لعّل ىذا ما يفّسر 2" الًتكيب اٞتنيٍت األصل لؤلعضاء اٞتنسية واحد و مشًتؾ يف اٞتنُت الذكر و األنثى 
االختبلؼ الذي يؤوؿ إىل تشابو و تبلـؤ و تكامل، إذ االختبلؼ ظاىري فقط، ٭توي بداخلو الّتشابو اٟتقيقي 

 . الذي يتعلق بأصل ا٠تلق

        فتحليل اٟتب على ىذا األساس، يفضي إىل القوؿ بأولية الفكرة و ارتباطها بأسباب الوجود اإلنساين 
نفساً منفصبًل بذلك عن / ا١تطلق لؤلجساد، سواء يف العامل احملسوس أو قبل ذلك، أي عندما كاف اإلنساف روًحا 

ارتباطو باٞتسد فيتعّلق اٟتب باألرواح ال باألجساد، وما اٞتسد الذي يظهر من خبللو سوى ٕتسيد لتلك العاطفة 
اليت ال تقف عند حّد البلمرئي إذ تسَت عرب األجساد لتحّقق وجودىا و اكتما٢تا، فتحاوؿ االندماج الذي يتعّذر 
بدوره ألّف الكائنات اٟتّسية ال تندمج و ىذا ما يفّسر استمرارية الّرغبة و ٕتّددىا كل مرة بشكل ٬تعلها تبلمس 

فكرة البّلهناية، فتبقى مبعدة عن األجساد رغم ارتباطها هبا، و تستدعي اٞتسد رغم أّف األمر يتعّلق باألرواح، وىنا 
إماتة اٞتسد تفقَت للعامل من ا١تعٌت، إنو سلب للعامل، حدث " تكمن أ٫تية األجساد يف  ٘تييزىا للعامل اٟتّسي ؼ 

                                                          .3"  يفضي إىل الفراغ السرمدي اجملهوؿ 
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       فاألرواح تتجاذب عرب األجساد و تتعارؼ، و تستمر يف الّتعّلق و الّتجاذب ما امتنعت عن االلتحاـ 
واإلّٖتاد يف ذات واحدة، و ىي الّرغبة و ا٢تدؼ األقصى ٢تذه الّتجربة، و لعّل الّسبب يف ىذا االمتناع ىو 

األجساد، فيبقى اٟتلم باالجتماع سرمدياً أبدياً ال يتم إال با١توت أو الفناء عن ىذا اٞتسد، الذي و رغم ٕتسيده 
لتجربة اٟتب حرمت ىذه األرواح من الّتعالق األبدي و الّنهائي الذي يبقى حلم األرواح يف ٖتقيقو على أرض 

الواقع وتكوف األجساد حاجزا ٯتنعها، و ىنا مكمن ا١تفارقة، إذ العبلقة تقتضي األجساد بينما األجساد تكوف يف 
 .                                                                                            نفس الوقت حائبل دوف التحامها

روحية ال يتجاوزىا الّزمن كما ال تستهلكها األجساد ألهّنا تتعاىل عن الوجود اٟتسِّي /    فاٟتب كتجربة إنسانية 
يف حّد ذاتو، كوهنا تلك الّرغبة الّروحية اليت تتمّثل من خبلؿ األجساد و تستّقر يف عامل اٟتّس، لكن حلمها 

بالعودة و االلتحاـ أبّدي ٯتتّد من بداية ا٠تلق إىل هنايتو، و ىذا ما ٯتيز التجربة عن غَتىا، إذ سبق اٟتديث عن 
أنواع عديدة للحب ٕتتمع يف ٣تملها حوؿ تعّلق الّتجربة باألسباب اليت تربط الّتجربة بالزمن فتمتد ما امتدت 

أسباب ىذا التعلق و تنتهي و ينقضي تأثَتىا بنهاية أسباهبا، و قد ذكر ا٠تطاب من قبل مسألة اٞتماؿ أو 
ا١تصلحة و غَتىا من صور التعلق اليت ال تتعلق بالتجربة الفريدة اليت يناقشها ا٠تطاب ىنا عند علي حرب يف 

معرض حديثو عن ىذه التجربة الوجودية، و ال غرابة يف ذلك إذ ٣تاؿ البحث ىو الفلسفة، و لعلها اٟتيز الواسع 
 .                                                                   الذي يستطيع احتضاف العلـو الروحية

   Le Concept de l’Amour chez les anciens:      مفاهيم الحب عند القدماء  - 2   

       إّف مناقشة إشكالية الّروح و اٞتسد امتدت عرب عصور مديدة، و باختبلؼ األمم و اٟتضارات ظلت 
تتأرجح بُت من أوىل اىتمامو باألرواح على حساب األجساد، ومن قاؿ ٔتركزية اٞتسد و سيطرتو على كل ا١تفاىيم 
اليت ٘تّيز عامل اٟتس، و لعّل اٟتضارة اليونانية مثّلت ٪توذًجا لتلك الفلسفات اليت أعلت من قيمة عامل األرواح، أو 

 ال توجد يف عامل اٟتس و ال – عند أفبلطوف  –، فاٟتقيقة اليت نبحث عنها - أفبلطوف –ا١تثل على حّد تعبَت 
ٯتكن أف ترتبط باألجساد ألهّنا تتعاىل عن الواقع ا١تلموس، و تتعلق بعامل ا١تثل، كما أف ا١تواضيع اليت تناو٢تا 

أفبلطوف تنفصل ٘تاما عن الواقع اٟتسي إلٯتانو بالتشوه الذي يلحق ىذا الواقع و عدـ جدوى مقاربتو ألنّو ال يرقى 

                                                                                                                                                                                              

للحب صورة بعيدة مثّلها الوجود األّوؿ على ىذه األرض ، إذ كاف آدـ و حواء ٪توذجا أويل عكس الّتعلق بُت الّذاتُت *- 
 و بعد ذلك ظّل اٟتنُت بُت الّذوات ا١تختلفة أساسا تعاقبت عليو األجياؿ كلها (ذكر و أنثى  )ا١تختلفتُت 
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البحث فيو إىل إ٬تاد معامل اٟتقيقة، ٔتا ىي ىذا ا١تفهـو ا١تتعايل عن اٟتسي و ا١تادي و ا١تتغَت و ارتباط بصورة 
 .                                                                                                مكتملة يستحيل الوصوؿ إليها

      ولعّلو يعود يف ذلك إىل ما يعًتي ىذا الواقع من نقص و تقصَت و تزييف، و ٢تذا تنفصل عنو ا١تفاىيم 
 –األبدية و ال تتعّلق بو ألنّو عامل زائل ومنتهي، و من ىذا ا١تنطلق ٭تتل اٟتب يف نظر / الّسرمدية 
عشق للحقيقة، /  حيزاً متعاليا كونو منفصل عن األجساد، فاٟتب يؤوؿ يف الّنهاية إىل حب –  Platonأفبلطوف

ألهنّا األحق بأف ٗتّلد و يبحث عنها، و ٢تذا فكل األنواع اليت قد ترتبط باٞتسد يف الواقع وىم و ليست حقيقة، 
متعايل فبل يشوىو الواقع و ال يّدنسو، و ٢تذا / و أّف اٟتب الوحيد الذي يعًتؼ بو ىو الذي يتعّلق بشيء مثايل 

ٮتتلف أفبلطوف يف تفسَت للحب عن باقي الفلسفات و السبب يف ذلك يعود إىل مركز اىتماـ أفبلطوف إذ كانت 
 .           اٟتقيقة منتهى األىداؼ اليت يصبو إليها

 ١تفهـو اٟتب، فهو ال ينفي صعوبة ٖتديده و ضبط مفاىيمو كوهنا الّضرورة        وإف كاف ىذا ٖتليل أفبلطوف
اليت تسَّتىا األجساد يف عامل الواقع، و لكّنو اعتربىا صورة مشّوىة لفكرة اٟتب اٟتقيقية و اليت تتّسم با٠تلود 

ضمن ا١تفاىيم اليت رفض انتساهبا للعامل الواقعي وأصّر على إٟتاقها بالعامل  والّسرمدية، فيدخل اٟتب عند أفبلطوف
 .                                                                         ا١تثايل أو اٟتقيقة

 بأصوؿ اٟتب ا١تتعالية و اليت تتوّسط بُت اإلنساف و اآل٢تة،  Socrate يقّر سقراط        ويف مقابل أفبلطوف
فقد كاف لدى " وصعوبة ٖتديدىا و ضبط مصادرىا ألهّنا ٖتمل الّتناقض بداخلها و تقر بالّضرورة مبدأ تسَت عليو 

اليونانيُت القدماء ٪تط منو يعرفونو باسم إيروس، و ىو اٟتب اٞتسدي ا٠تليع، و يفسر أفبلطوف ىذه العاطفة من 
جٍت عظيم أو روح كبَت، ٭تتل  )جهة نظر فلسفية و ينقلها إىل اٞتانب الروحي، أما سقراط فَتى اٟتب على أنو 

منزلة وسطى بُت اآل٢تة و البشر، فهو ليس خالدا و ال فانيا، ليس حكيما أو جاىبل، ليس خَتا أو شريرا ليس 
ٚتيبل أو قبيحا، و إ٪تا ىو مرتبة وسط بُت ا٠تلود و الفناء و اٟتكمة و اٞتهل، و ا٠تَت و الشر واٞتماؿ و القبيح، 
و النمط اآلخر ىو اٟتب الرومانطيقي ا٠تالص ا١تقًتف باآلالـ و اٟتزف و اليأس، و يعلم اجملنوف ىنا بأف عاطفتهم 

، فحضارة اليوناف قد شهدت أنواع اٟتب                            1" ٤ترمة و ليس ٢تا أي ٥ترج حىت يف الزواج 
باختبلفها، أو باألحرى باختبلؼ طرؽ الّتعامل معها، و اليت عرفها العرب بدورىم، و من ىذا ا١تنطلق اختلف 

                                                             
1

( فنوف و علـو ) ، كتابات معاصرة  (-  رواية العشق العريب –استوغرافيا اٞتنس و اآل٢تة  )مرض اٟتب : وليد صاٌف خليفة - 
                                                       .75، ص - لبناف -  ، 1998 ( 34 )٣تلة اإلبداع و العلـو اإلنسانية رقم 
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ٖتليل الفبلسفة ٢تذه الظّاىرة البشرية، و لكن اجملمع عليو ىنا ىو غموض ا١تفهـو و عدـ وضوحو و اختبلؼ 
مصادره كونو يتعاىل عن العامل ا١تلموس إىل عامل اٟتقائق، أو عامل األرواح حيث تعجز العقوؿ عن استيعابو 

واإلحاطة بو، لضعف القدرات البشرية، و عدـ ٕتاوز إمكانات اإلدراؾ عندىا حيز ا١تلموس و احملسوس و ىنا 
 .                                                                 تكمن ا١تباعدة يف مقاربة ىذا ا١تفهـو

غيبية، تفارؽ قدراهتا قدرات البشر / ا١تتعالية يعود اٟتب إىل أسباب ماورائية /        وانطبلقاً من فلسفة ا١تثل
وتنأى عن عامل اٟتّس، و ما العامل الواقعي سوى الّصورة ا١تّدنسة أو ا١تشوىة اليت يتمرأى من خبل٢تا و لكن دوف 

أف تستوعبو أو تليب حاجاتو  اليت ال ٬توز تسميتها إال با٠تليعة على ما بينو الفبلسفة من قبل، و ىو مصطلح 
يدؿ على أقصى حاجات اٞتسد وأكثرىا ا٨تطاطا، فيجمع بُت ا١تفارقة اليت يتعاىل فيها اٟتب عن كل وصف إذ 

يرتبط باألرواح و ال ٯتكن تفسَته ألنو ينتسب إىل عامل ا١تثل و الكماؿ، و عن ٕتسيده على أرض الواقع يف  
أوضع صورة لو إذ ينعكس من خبلؿ اٞتسد، و ىذا ما يعكس ا١تفارقة بُت الّروح و اٞتسد و كيف ٯتكن أف 

يتبلقى أو يتساوى كبل٫تا يف أقصاه أي يف ا١توت و الّتجرد من ىذا اٞتسد الذي ٭تبس الّروح و ٭تجزىا، فيمنعها 
 .من الّتجلي و الّظهور

       فإذا كاف اٞتسد وسيلة هبا تتحّرؾ األرواح فهي يف الوقت ذاتو ٖترمو وٖتجزه ألهّنا أضعف من أف تستوعبو، 
و أبعد عنو بقدر بعد عامل الواقع عن عامل ا١تثل، فبل تتحّرر الّروح إال بعد أف تنفصل عن اٞتسد و تتخّلص من 

سيطرتو، عندىا فقط ٯتكن اٟتديث عن اٟتب مفهوماً و انطبلقاً من مصادره، ٔتنطق ٮتتلف عن منطق التفكَت يف 
عامل اٟتس، فالبينية اليت ٭تتلها يف كل اختيارات البشر و اعتباراهتم، ٕتعلو يبلمس أوج اٟتس كي ينأى عن عامل 

الّرومانطيقي، حيث يؤمن بأّف إدراؾ / اٟتّس، و لعّل أبرز مثاؿ يصّوره تلك الّصورة اليت ٯتثّلها اٟتب الّرومانسي 
مفهـو اٟتّب متعّذر وال ٯتكن أف يتجّلى إال من خبلؿ حاالت اٟتزف و األمل و من ٙتة اليأس كمصَت يقود ٨تو 
الّزواؿ والفناء، و تلك صورة من صور مقاربة مفهـو اٟتب، إذ تصبح األجساد عاجزة و غَت قادرة على احتوائو 

 .                                                                                                      واإلحاطة بو

      ولعّل استعراض اٟتب عرب الثّقافات القدٯتة كاف من أجل ٤تاولة مقاربة ا١تفهـو الذي أٟتق باٟتب، بكونو 
واحد وثابت ال يتغَّت مع مرور الّزمن و على اختبلؼ الثّقافات و األجناس، و قد عرّب عن ىذا علي حرب بقولو 

 ، غَت أّف  القوؿ عند علي حرب يتناقض إذ يتحّدث عن الّصورة اٞتديدة اليت أصبح 1" اٟتب من ثوابت اٟتياة "
                                                             

   .10، ص (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب - 1
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يرتديها اٟتب، و  ذلك من أجل إرساء معامل مشروعو الّتجاوزي، و يتحّدث عن الّصورة الثّابتة للحب و غموض 
خوض الّتجربة و ىذا سبب تعّدد الّصور الذي ٛتلها الّتاريخ إلينا حو٢تا، و يف كل حالة يصّور عدـ اكتماؿ 

الّتجربة، و يف مقابل ذلك يتحّدث على الّتمحور حوؿ اٞتسد يف ما ٮتص الّصورة اٞتديدة للحب يف ىذا العصر، 
بات اٟتب ٯتارس على إيقاع سريع من العواطف ا١تتقلبة و العبلقات ا٢تشة و الرغبات ا١تلتبسة و ا١تتعددة، " يقوؿ 

 ، فيصف اٟتب بالثّبات من جهة، مث يضيف إليو صفات الّتغيَت و االلتباس يف موضع آخر، 1" بل ا١تتعارضة 
فتنفصل الّصورة القدٯتة عن الّصورة اٞتديدة اليت يتحّدث عنها، و كأف صاحب ا٠تطاب يستدعي صورة أخرى 

 .                                                    للحب غَت تلك اليت تناو٢تا يف إشكالية ْتثو يف مستهل حديثو

       فيقع صاحب ا٠تطاب يف إقامة ثنائية أثناء ٤تاولة إقامة مشروعو، و ذلك من خبلؿ القوؿ بالثّبات والّتغَّت، 
و كذلك من خبلؿ حديثو عن الّصورة القدٯتة و األخرى اٞتديدة اليت ارتدى اٟتب من خبل٢تا ثوباً جديداً ، فيقّر 

بالّتعارض رغم أّف الّدراسات البعدية ال تؤمن بقانوف الّتعارض بل تقيم اٟتدود بُت  ا١تفاىيم على أساس 
االختبلؼ الذي يقًتب من مفهـو الّتشابو كما يبتعد بالّتشابو عن مفهـو الّتطابق، فيتعثّر ا١تشروع الّتجاوزي إذ 

يعود إىل طرح القضاياَ القدٯتة من تعارض و ثنائية و ىو ما ٯتنع انفتاح ا١تفاىيم بعضها على بعض، وحىت مسألة 
الثّبات اليت سبق و أف أقّرىا ا٠تطاب ىي صفة بقدر ما يتم إثباهتا و الّتماىي معها يؤّدي القوؿ إىل استبعاد ونفي 

نقيضها ، و لعّل الّنقيض ٭تضر بقدر استبعاده، كما أف اإلشكالية اليت طرحها ا٠تطاب عند علي حرب تتعلق 
 .بصورة مفصولة و معزولة عن أسباب تغَتىا، والقوؿ عنده بعدـ ارتباطها بالزمن دليل على سرمديتها

 

 

 

                                                     

                                                                                                                                                                                              
 
  .                                                                                                     12، ص   (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب - 1

يوصف اٟتب بالثّبات ، ألنّو يّتصل باألرواح البشرية ، فبل ٮتضع لقوانُت الّتغيَت اليت ٮتضع إليها اٞتسد ، و تلك ىي ميزة    *-  
اٟتب الذي يناقشو علي حرب ، ألنّو ال يقصد بذلك باقي الّصور اليت ظهرت منذ القدمي و مازالت موجودة يف اٟتاضر ، ذلك 

 .                                                                                                 أهّنا صورة مفصولة من حيث شروطها 
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 L’Amour et le Cogito Cartésien: الحّب و الكوجيتو الّديكارتي - ثانياً 

      إّف البحث عن تعريف لئلنساف يف الفلسفة اٟتديثة ٭تيل مباشرة إىل الفلسفة العقلية و باألخص إىل رونيو 
، تنجلي من خبلؿ ىذه ا١تقولة (أنا أفكر إذف أنا موجود  )صاحب الكوجيتو   René Descartesديكارت 

مفكرة، من خبل٢تا يؤكِّد على وجوده، وانطبلقاً من ىذه ا١تقولة / عاقلة / ا١تقومات ا٠تاصة لئلنساف باعتباره ذاتا 
وحده الفكر البشري يعلن عن وجود كياف بشري، أي ٔتعزؿ عن اٞتسد الذي اعتربتو الفلسفة العقلية صورة 

مهمشة ال يضَت إبعادىا و إ٫تا٢تا، و لعّل األخذ هبذا االعتبار يفضي إىل اكتفاء كل ذات بذاهتا ٔتعزؿ عن غَتىا، 
و امتّد ىذا الفكر يسقط مبادئو على كل ا١توجودات يف ىذا الكوف إىل أف مت العثور على الثّغرة اليت قامت عليها 

ىذه الفلسفة و اليت تعود إىل األساس الذي أقيمت عليو، إذ الّذات يف اٟتقيقة ال تظهر إال من خبلؿ اٞتسد، 
ىذا األخَت الذي ٫ّتشتو الفلسفة العقلية، و الذي ٯتّثل ضرورة ال بّد منها، فإذا ارتبطت الّذات بالواقع فبل ٤تالة 

 .                                      ستتجو ٨تو اآلخر الذي ٯتّثل شرط وجودىا 

       ولعّل أبرز ما ٯتّثل ىذه الّصورة و ٬تّسدىا ىو اٟتب باعتباره قوة روحية ضرورية و حتمية على إثرىا يستقر 
، و ىنا يصبح للّذات اإلنسانية 1"ال بد من االنتقاؿ حتما من اٞتسد يف ذاتو إىل اٞتسد من أجل اآلخر " الكوف 

مفهوما آخر ٔتجرد حلو٢تا يف اٞتسد و الذي يقتضي بدوره اال٧تذاب ٨تو األجساد األخرى اليت تساىم يف 
استقراره و ال ٯتكن أف ٧تد تعريفا لو ٔتعزؿ عن ىذا اآلخر، و ىذا ما يستّدؿ بو على ىشاشة الرّكائز اليت أقيمت 

عليها الفلسفة العقلية كوهنا مل تلم بكل اجملاالت و اٟتاالت البشرية بل اكتفت بانتقاء ما يساعدىا على مركزة 
اإلنساف و سيادتو للكوف و يف الوقت مت إ٫تاؿ تلك الفراغات اليت ال تتعلق باٞتانب ا١تلموس و ال ا١تفسر يف 

اإلنساف، كصورة يتخّلى فيها اإلنساف عن كل الغيبيات و القوى الّروحية اليت و على أساسها اعترب اإلنساف مسَتّاً 
 .                                   وفق قوانُت و حتميات اآل٢تة أياـ القروف الوسطى 

إىل ٣تاؿ Freud  Sigmund       ىذا، و يعّد اٞتديد الذي أضافتو الّدراسات الّنفسية عند سيغموند فرويد   
الّدراسات اإلنسانية ذا أ٫تية كبَتة كونو كشف ىذه الثّغرات اليت ظّلت ترافق ا١تفهـو الذي نسبتو الفلسفة إىل 
اإلنساف، فحّللت ا١تغّيب يف اإلنساف و ا١تهّمش، و لعّلها الّنقاط اليت فّسرت ارتباط الّذات اإلنسانية باٞتسد 

وكيف ٯتكن للّرغبات اليت ٗتفيها وتكبتها الّذات أف تظهر من خبلؿ البّلوعي و سلطة ىذا األخَت على اٞتسد 
الذي امتدت الفلسفات تبُّت أ٫تيتو حىت انتهت أخَتاً الفلسفات ا١تعاصرة إىل القوؿ ٔتركزيتو و تقّدمو يف كل 
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اآلخر جزءاً ال يتجزأ من تعريفنا للّذات، و منا تكمن صور الرغبة / حاالت اإلنساف، و منو كاف مفهـو ا٢تو 
وا٢توى ٔتا ىي أوجو أخرى للذات ال ٯتكن إنكارىا، إذ ٘تّثل اٞتزء الذي ال يتجزأ من الوجود اإلنساف و ال ٯتكن 

 .                                                                          اٟتديث عن ذات إنسانية دوف استحضار ىذا اٞتانب

       فا٢تو ىي مكمن الّرغبات و األىواء و حيزاً يرقد فيو البّلشعور بكل ما ٭تملو من غربة ٕتاه الّشعور، إذ 
أكدت الدِّراسات الّنفسية على أحادية الّنظرة اليت من خبل٢تا ضبط مفهـو اإلنساف، أي باالعتماد على األنا 

األعلى ٔتعزؿ عن  اٞتوانب األخرى اليت ال يقل تأثَتىا على مركزية الوجود، و لعّل ىذه الّنظرة تنزؿ باإلنساف من 
ٯتيز فرويد بُت مبدأ اللذة و مبدأ الواقع، " الواقع و ا١تتجّسد يف ا٢تو / األنا األعلى إىل عامل اٟتس / عامل ا١تثل 

األوؿ ىو ا٠تاصية األساسية اليت ٘تيز ا٢تو وىدفو ٗتليص الشخص من التوتر، و يعارضو مبدأ الواقع ا١تتمركز يف 
وتلك ىي الّنظرة اليت كشفت الّتجريد الذي على 1" األنا الذي يعمل على فرض الكبت وا١تراقبة و اإلحباط 

 .أساسو ضبط مفهـو لئلنساف

       ىذا، و لعّل العقل الذي كاف يصّوره اإلنساف ٔتثالية، صار و بتطّور البحوث تدور حولو الّشكوؾ و األسئلة 
و تطعن يف كمالو و استقبللو عن الّرغبات، فالعقل نسيب و مسَّت يف بعض األحياف وفق رغبات يكوف مصدرىا 

أف العقل ىو احملرؾ احملوري لكل فاعلية " البّلعقل أو البّلوعي إذ يتخلل البلعقل العقل و يسَته، فعلى الّرغم من 
إنسانية و تأكيد باطاي على دور غريزة اإليروس يف رسم ا٠تطوط األساسية لشخصية الكائن اإلنساين يف ٕتلياهتا 

  .                                   2"ا١تختلفة

        فالعقل قاصر باعتماده وسيلة ٖتّدد من خبل٢تا صفات اإلنساف و شروط وجوده، ذلك أّف الّذات البشرية 
تتعّدد روافدىا و تتمايز أبعادىا و ىذا ما يصنع ٘تّيزىا و غموضها و كذا فرادهتا، فرغبة اإلنساف يف اكتشاؼ ذاتو 

اآلخر ىو يف أكثر األحواؿ " تعادؿ رغبتو يف اكتشاؼ غَته الذي يشاركو وجوده و يتم ما فيها من نقص و فراغ 
" معلـو ال ٣تهوؿ، فهو دائما يبحث عن ذاؾ الذي يشاطره متاعو ا١تعريف فيزيد من ترسيخ سلطة ذوقو الشخصي 

،  فكاف اٟتب و باعتباره ٬تّسد مفهـو الّرغبة و اٟتاجة إىل اآلخر، أحد ا١تفاىيم اليت أثبتت و أّكدت على زيف    3
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اّدعاءات الفلسفة العقلية و ارتكازىا على مبادئ ناقصة و ٤تدودة ال تطاؿ معظم اٟتاالت ا١تختلفة لئلنساف ٔتا 
يف ذلك مواطن الضعف فيو ٔتا ىي وجود ال ٯتكن إنكاره، وإف كانت ىذه الّدراسات قد نفت ىذه ا١تبادئ عند 
اإلنساف، فقد أّكدت على استمرار مهمة البحث عن ماىية اإلنساف و استحالة حصره يف ٣تموعة مبادئ تكتب 

 قد يؤدِّي ٘تركزه إىل الوقوع ثانية يف متاىة القروف الوسطى –وقوفو عند حّد معُّت، و يقضي باستهبلكو مفهوماً 
 - .                                       فيكوف ٔتثابة اآل٢تة 

       فاالستدراؾ الذي ٟتق مفهـو الّذات فتح إمكانات الّتجديد و االستمرار عند اإلنساف، فالّنقائص اليت 
نسبتها الّدراسات الّنفسية لو ساعدت على االعًتاؼ بو مفهوماً يصعب ٖتديده و أبعاداً ال ٯتكن إدراكها ألهّنا 

تبلمس جوانب خفية و تعكس مطالب اٞتسد و رغباتو اليت يعمها الغموض لصدورىا عن عامل التهميش 
والنسياف، و أماـ ىذا الّتناقض و ا١تباعدة اليت ٭تملها اإلنساف بداخلو تنتهي كل البحوث اليت ٖتاوؿ ضبطو ٔتفهـو 

 .                                          ٤تّدد إىل الفشل و الّتقصَت 

أنا أحب "        ولعّل ىذا ما أّكده القوؿ عند علي حرب يف بداية حديثو عن مفهـو للحب، فوصفو بقولو 
، هبذه الطريقة يتجاوز ا٠تطاب الكوجيتو الّديكاريت من خبلؿ إعطاء صورة جديدة لئلنساف 1" إذف أنا موجود 

ٗتتلف عن فكرة الّتمركز حوؿ الّذات ا١تفكرة، و لكن رغم االختبلؼ الذي تنأى بو ىذه العبارة عن الكوجيتو 
كما جاء بو ديكارت، فهي تشبو أو تبلمس يف أحد أبعادىا األساس الذي أقيم عليو الكوجيتو الّديكاريت إذ يركز 
على اٞتانب ا١تثايل و ا١تتعايل يف اإلنساف، و الذي تعكسو الّذات ا١تفكرة، و انفصالو عن اٞتسد إذ يعطي األولوية 
للّذات و يتمركز حو٢تا نافيا يف الوقت ذاهتا كل وجود منفصل عنها مهما كانت صفتو ألهنا تشكيك يف إمكانات 

 .                                                         اإلنساف الذي صار مع التيارات ا١تثالية صورة مكتملة

        وىذا ما يتناقض و الّصورة اٞتديدة اليت رٝتها للحب يف العصر اٟتديث بوصفها صورة مفصولة عن 
من ىنا ال خشية من أف تعمل التقنيات الرقمية ا١تتخيلة على سلخ " الّصورة القدٯتة، و يصف ىذا من خبلؿ قولو 

اإلنساف عن جسده ، ألف ا١ترء يقيم يف النهاية يف بدنو ، و يتوسط بينو و بُت ذاتو الدماغ و األعضاء و اآلالت 
، فيحيل ىذا ا٠تطاب إىل الّتمركز حوؿ اٞتسد، و الّنظرة إىل الّذات والفكر على 2" واألصوات و العبلمات 

أساس أهّنا آالت و أجهزة ال يغٍت استحضارىا أو تغييبها، فالًتّكيز ىنا على اٞتسد باإلضافة إىل كونو مباعدة 
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ومفارقة لؤلصل يف اٟتب كما سبق و ذكره ا٠تطاب، إذ ىو ٕتربة فريدة و ثابتة، فهو استبعاد للّروح من خبلؿ 
الّتماىي مع اٞتسد، رغم أنّو يف األصل ال ٯتكن فصل أحد األطراؼ على األخرى، ألّف ا١تفاىيم تنفتح على 

 .                                                                                               بعضها البعض 

و ىكذا فنحن ٪تارس اٟتضور عرب اٞتسد، و لكن بأ٪تاط ٥تتلفة "       يقوؿ و ىو يعرّب عن ىذا الّتمركز 
ومتعددة، و لكل ٪تط رغباتو و ملذاتو، و ما تتيحو الشبكات ىو توليد أحاسيس و متع قد ٯتارس معها ا١ترء 

، و لكن أليس اإلّدعاء باالرتباط بُت اٟتب و اٞتسد ىو تغييب 1" حياتو وحضوره بصورة غنية و مضاعفة 
ٞتانب آخر، كما أنّو حكم بالّتطابق بُت اٟتب و اٞتسد، فمحاولة إثبات الصورة اٞتديدة عند علي حرب ١تفهـو 
اٟتب إذ يربطو باٞتسد يكوف يف اٞتهة األخرى تطابقا آخر بُت اٟتب و اٞتسد و يف ذلك قلب لئلشكالية األوىل 
اليت طرحها، إذ يصبح اٟتب مطابقا للجسد، بعدما كانت صورتو األوىل ارتباطو بالّروح، و لعّل سبب ا١تفارقة اليت 
يقع فيها ا٠تطاب ىو ٘تركزه حوؿ جانب دوف آخر و منطلق ىذا النظرة األحادية اليت يعتمدىا صاحب ا٠تطاب 

 .                                                      إذ ٭تاوؿ رسم صورة ٣تاوزة للّصورة األوىل

       ىذا، و يواصل اٟتديث عند علي حرب  الوقوع يف الّتعارض مع مسألة الثّبات و ذلك عندما يصف اٟتب 
و إذا كاف ٦تن ٭تب، فهذا أقصى ما يطمح إليو، و لكن ما ىو أقصى أو استثنائي ىو األكثر ىشاشة من " بقولو 

، فتكوف عاطفة اٟتب اليت سبق 2" ا١تشاعر، و األسرع زواال من الرغبات، و األكثر تطرفا و جنونا من األىواء 
وأف وصفها بالثّبات كوهنا ٕتربة فذة و فريدة و نادرة الرتباطها بالّروح أو البّلشعور و ىي ا١تواطن اليت ال ٯتلك 

اإلنساف معها أف يتحكم يف أسباب مشاعره إىل وصفها با١تشاعر ا٢تّشة و الزّائلة، و ىنا يقع االختبلؼ يف الصور 
 .                                                              اليت تناو٢تا ٢تذه التجربة

       ولعّل الكبلـ على اٞتسد ٔتا ىو صورة ٣تازية ٭تيل على ٣تموعة ا١تعاين اليت يستوعبها ىذا ا١تصطلح و ٭تيل 
عليها، فالّتشابو الذي يظهره ا٠تطاب حوؿ ىذا ا١تفهـو الذي تشَت إليو البنية ا٠تطية ٔتا ىي ٣تموعة حروؼ، 
ٮتفي االختبلؼ الذي يشّكل خصوصية ا٠تطاب، فاٞتسد ىو يف أحد أوجهو العّينة اليت يّتخذىا األطباء من 
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أجل الكشف عن أعراض ا١ترض و ا١توت فيكوف اٞتسد عينة للدراسات العلمية، و من جهة أخرى يكوف اٞتسد 
 .                                            كياناً دااًل على وجود اإلنساف يف ا١تكاف و الّزماف 

و ألف الرغبة ىي "        ويتفّرد ا٠تطاب عند علي حرب إذ يتعامل مع اٞتسد بوصفو موطن الّرغبة، يقوؿ 
كذلك، فهي ملتبسة و ذات بنية مفخخة، بقدر ما تكوف اللذة ا١تتخيلة ذات طابع فردوسي، و لذا فالرغبة تعمل 

فإف أخفقت ٖتولت إىل كابوس لتعود على النحو األسوأ، وإف : با١تراوغة و ا١تخاتلة، بقدر ما تتواطأ ضد صاحبها 
ٖتققت ٖتولت إىل طيف ٚتيل و غدت فخا، ٔتعٌت أهنا تطلب ا١تزيد و ال ترتوي، األمر الذي ٮتلق فجوة ال تردـ 

 .                                                                                                       1" بُت القدرة و الرغبة، أو بُت الرغبة النهمة و اللذة ا١تتخيلة 

و ذلك ما تفسره العبلقة االعتباطية  )      وهبذا ا١تعٌت ٮتتلف اٞتسد عن الّصورة اليت يشَت إليها ىذا ا١تصطلح 
 و لعّل –يقوؿ علي حرب  - 2" الّتعلق اإليروسي " و يرتبط بطبيعة أخرى يفسرىا  (بُت الّداؿ و ا١تدلوؿ 

االرتباط الذي يقّرره صاحب ا٠تطاب بُت اٞتسد و اٟتب، ىو ينفي عنو صفة الثّبات و يرفقو بصفات الّتغَّت،           
 .و ىذا ما يعارض مقوالت علي حرب بعضها ببعض

فهي، أقواؿ، "        ىذا، و ال ينفك ا٠تطاب عنده يستحضر الّدواؿ اليت تربط اٟتب بأسباب الثّبات، يقوؿ 
توحي هبا فطرة الرجل، و تصدر عن رؤيتو للمرأة، و٭تددىا مقامو منها، و تصاغ بلغتو، و تشكل قراءتو ا٠تاصة 

، فاالعًتاؼ بالفطرة معناه أّف اٟتب واحد عند الّرجل، ألف مبعثو ىو ىذه الّرغبات 3" لعبلقة القوة بينو و بينها 
الّدفينة بداخلو إذ تفسرىا اٟتاجة الوجودية اليت ال ٮتلو منها أي بشر فبل ٯتكن االنفصاؿ عنها ألهنا ثابتة مرجعها 

 .                        الفطرة األوىل

       كما يتعارض علي حرب مع آرائو حوؿ أسباب اٟتب اليت سبق  أرفقها ٔتفهـو الثبات  السرمدية و رأى 
فيها صرة مفارقة الختبلؼ ا١تصادر اليت تنبع منها فهي انعكاس لبلشعور حيث معامل الرغبة  و ا٢توى تنقاد إىل ما 

يعجز عن تفسَته الوعي ْتسيتو، و كلها صر ٣تاوزة للّصورة اٟتّسية و اليت يػػػػػػػػػػػػػػػػوجزىا اٞتماؿ، و لكنو ينسب 
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و األقرب للّسوية أف يهوى ا١ترء كل ٚتاؿ يشهده، فلكل ٚتاؿ " اٟتب ا١تتعّلق باٞتماؿ حبا أقرب للّسوية، يقوؿ 
 .                 1" أثره يف اٞتوارح، و لكل ٚتيل موقعو يف القلب 

إف التعدد حالة قصوى و التشريع لو ىو "         ىذا، و يف موضع آخر ٬تعل من الّتعدد حالة قصوى، يقوؿ 
، كما يناقض علي حرب آراءه يف ما ٮتص االستمرار 2" تشريع لواقع يقع على ىامش نظاـ الزوجة الواحدة 

واالنقطاع و يذكر نفس األسباب، و يف ىذا تعثّر ١تشروعو الّتجاوزي و صورة ارتدادية لرؤاه حوؿ ىذا ا١توضوع، 
بيد أف الشوؽ إىل ا١ترأة ال ينقطع، و وصا٢تا ال يقنع، ذلك أف الرجل، إذ ٭تب ا١ترأة، إ٪تا ٭تب ذاتو، فبل " يقوؿ 

فكاؾ ألحد عن ىوى نفسو، كما ال فكاؾ لو عن الوعي بذاتو، و الذات، ٔتا ىي رغبة، و شهوة و شهية جرح 
ال يلتئم، و بئر ال يرتوي، و ثقب ال يسد، إهنا جرح رمزي، و الرمز يشَت دوما إىل غياب، و ٭تيل دائما إىل 

شيء، و ٢تذا ما فك رمز إال صار ا١ترموز إليو رمزا لشيء سواه، و ما ىتك حجاب إال اشتيق إىل كشف ٤تجوب 
آخر، فالشوؽ ال يٍت إذ يتجدد، ألف غاية الشوؽ كشف اٟتجب، و ألف منتهى الوصاؿ الذوباف والتبلشي، وىذا 

 .                                      3" غَت ٦تكن بُت كائنُت مشاىدين، كيانُت ٤تسوسُت 

نعم إف النفس تطلب الراحة، و السكينة، و ا١تلتاع يصبو إىل ا٠تلود و السكوف، "        ويف موضع آخر يقوؿ 
ولكن السكينة ىي ا١تآؿ و اٟتتف يف آف، و السكوف ىو الفراغ و ا١توت، و ٢تذا فالرجل ما أف يساكن ا١ترأة ، 

  ، ففي ا٠تطاب األّوؿ يذكر أّف الوصاؿ 4"ويسكن إليها، و يسكن ميلها هبا، حىت ٯتلها، و ٯتيل عنها إىل غَتىا 
ال يزيد احملب سوى رغبة يف ٤تبوبو، و ذلك ألّف اٟتب مرتبط باألرواح فيمنع اٞتسد ٔتا ىو انفصاؿ عن تعالق 

ىذه األرواح، و ىذا ما يؤّدي إىل استمرار ىذه الّرغبة و ٕتّددىا و ارتباطها بشيء غائب دائماً، ولكنو يف 
ا٠تطاب الثّاين ٬تعل من الوصاؿ سبباً يف ا١تلل و الّنفور و االبتعاد عن ىذه الّرغبة، فيحمل اٟتب يف 

ا٠تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطاب الثاين أبعادا حّسية و مادية فقط مبعدة بذلك عن كل أسباب االستمرار، و ىذا بدوره ٭تيل على 
 .                                          الّتعارض مع فكرة الثّبات اليت سبق و أف تبّناىا ا١تقوؿ عند علي حرب  

                                                             
1

  .                                                       63، ص   (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب - 
2

  .                                                                                                       69ا١ترجع نفسو ، ص - 

3
  .                                                                                                       38ا١ترجع نفسو ، ص - 

4
 . ا١ترجع نفسو ، و الصفحة نفسها - 

 .، بينما األمر ٮتتلف عن التجربة ا٠تاصة (اٞتماؿ  )اٟتب ا١تتعلق باٞتماؿ أقرب إىل السوية ألنو ينطلق من ٣تموعة أسباب *-  *
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 L’Amour et le Concept de la Beauté:الحب و مفهوم الجمال -  اللاًال 

       لطا١تا ارتبط اٟتب ٔتفهـو اٞتماؿ، فنحن ال ٨تب إال من يتنزؿ عندنا ٔتنزلة اٞتماؿ، فتتعّلق األرواح باٞتماؿ 
الذي تتمٌت أف تكونو أو ٭تيلها على ٚتاؿ آخر يكوف بينو و بُت ىذا اآلخر عبلقة شبو أو ٘تاثل، وفكرة اٞتماؿ 
من بُت ا١تفاىيم اليت تضاربت اآلراء حو٢تا، لكّنها ٕتمع كّلها على انعداـ معيار ٤تّدد للجماؿ، فهو نسيب متعّدد 
و ال يقتصر على اٞتماؿ اٟتّسي الذي ٯتكن إدراكو ْتاسة الّنظر، فهذا اإلدراؾ ناقص و ال ٯتّثل ٪توذجاً أو مثاؿ، 

و ذلك ىو تفسَت االختبلؼ بُت صورة اٞتماؿ اٟتسية اليت تعكس حبا زائبل و بُت مفهـو للجماؿ مفارؽ  
متعايل إذ ال ٯتكن وصفو أ ٖتديد مبل٤تو ألنّو مبعد عن كل تصّور،  يتعّلق بالرّاحة اليت تتحّقق لؤلرواح يف مقابل 

 .                                                                          ما يتنّزؿ عندىا ٔتنزلة اٞتماؿ

       ولعّل فكرة الّذوؽ الفردي أو الذاتية ىنا تلعب دوراً كبَتاً يف ٘تييزه، و ٢تذا ال ٯتكن أف يّتفق على معيار 
يعتمد يف ٘تييز اٞتماؿ بُت كل الذوات، ففكرة اٞتماؿ ترتبط يف الفلسفة اٞتمالية ا١تعاصرة بكل ما ىو مفارؽ 

ومغاير، أي كل ما ٯتكن أف يثَت الّدىشة يف الّنفوس بغض الّنظر عن ا١تعيار الذي ٯتكن أف ٯتثّلو، إذ قد يكوف 
القبح صورة من صور اٞتمالية، فوجد ما يسمى باٞتمالية الّسلبية خاصة عند فبلسفة الغرب حيث بلغت ا١تفارقة 

عندىم يف مفهـو اٞتماؿ درجة اقًتاهنا بالقبح و ىذا يف سبيل تأكيد االرتباط بُت ا١تختلف و اٞتميل، وعلى الّرغم 
من انزياح الفلسفات عن الّنمط الّتقليدي يف ٘تييز اٞتماؿ، فعلى مر العصور ال ٯتكن إتّباع معيار معُّت لتحديد 

تبدو فكرة اٞتماؿ بطبيعتها شديدة التجريد غامضة ومعقدة ٓتبلؼ من يعتقد أهنا بسيطة سطحية " فكرة اٞتماؿ 
باإلمكاف ٘تثل موضوعها يف شكل من أشكاؿ ا١توجودات، وبذلك يعسر تشكيل معيار مطلق نقيس بو اٞتماؿ 

 .                                                                                      1" ألنو مبحث يرتبط بتغَت األفكار و اجملتمعات واألحاسيس واألذواؽ 

      وقراءة اٞتماؿ انطبلقا من فكرة اٞتليل ٖتيل إىل ٘تّيز اٞتليل من خبلؿ فرضو لبلحًتاـ و الّتقدير الذي يكوف 
نتيجة ٘تثيلو للّصورة ا١تتّخيلة اليت ٖتملها الّذات عن ىذه الفكرة فتكوف الّصورة ا١تتخّيلة و ا١تثالية ىي ما ٯتّثل 

اٞتماؿ ا١تطلق، و قد يتجاوز اٞتماؿ عامل احملسوس و ينفصل عنو لَتتبط باألرواح فيباعد األجساد بشكل مطلق، 
فيكوف اإلحساس ىو دليل الفرد يف ٖتديد اٞتماؿ، فينقاد إىل اآلخر الذي يشّكل الّلقاء بو أو الّنظر إليو راحة 

، فتسَته (اٟتب أعمى  )وارتياحاً، مبعًدا بذلك عن كل ا١تعايَت الّتقليدية و ىذا ىو تفسَت العبارة القائلة 

                                                             
1

( فنوف و علـو) كتابات معاصرة  ( ميتافيزيقا ا١تتعايل و الشبو – اٞتميل و اٞتليل –اٞتماؿ ا١تفارؽ  )سعادة ا١تتعة : نوفل جراد - 
  .                                                     21 ص – لبناف – 1998 ( 35 )٣تلة اإلبداع و العلـو اإلنسانية ، رقم 
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األحاسيس و العواطف، فيكوف ا١تعيار ىو نوعية ا١تشاعر اليت ٨تّس هبا، و يف ىذه اٟتالة ال يشًتط الكماؿ كما 
أما اٟتكم اٞتمايل فيقـو على مبدأ غائي ذايت ال يعتمد " ال يتعّلق األمر بالّصورة ا١تثالية اليت ٨تملها يف أذىاننا 

على ا١تواضيع ا٠تارجية بل على تناسق ا١تلكات و تبلؤمها على تناغم، ملكة الفهم و ا١تخيلة، إنو مبعث 
  .                                                                                   1" اإلحساس باللذة و الرخاء و االرتياح 

     فاألرواح ىي ا١تعيار الوحيد الذي ٮتتار اآلخر الذي يسَت بإّتاىو اإلنساف مهما كانت صفاتو و على 
 فاألرواح ىي  اليت تتناسب و تتكامل فتتجاذب و تتعالق، ٔتعزؿ عن – اٟتّسية –اختبلؼ صفات اٞتماؿ عنده 

الصور اليت تظهر من خبلؿ الذات أو تتجاوزىا، و يكوف ىذا ٕتسيداً ١تفهـو اٟتب، عندىا يتجّسد اٞتماؿ من 
خبلؿ فكرة ا١تتعايل و ا١تطلق و ا١تمكن، أو ما ٮترج عن تقاليدنا حوؿ مفهـو اٞتماؿ، فينفتح اٞتماؿ على احملتمل 

" و ا١تمكن حيث ال ٯتكن ضبطو و ال ٖتديده و يعود البّلمنطق ىو ا١تعيار الوحيد لطرؽ التفكَت فيو و ٗتيلو فػ 
يفتح موضوع اٞتماؿ لئلنساف آفاقا جديدة يرتادىا لتجاوز ما ىو قائم طمعا فيما ٯتكن أف يكوف، ألنو فكرة 

ال تعترب تعلقا با١تطلق أو توقفا عند ا١تعارؼ الكائنة أو الوجود القائم أو االستناد  (مفهـو ميتافيزيقي  )ميتافيزيقية 
على فرضية اإللو الضامن بقدر ما ىي حافزة على الطمع يف األفضل، و على طلب األنسب، أي أف فكرة 

اٞتماؿ تصبح قوة ٕتديد ال قوة تقليد ألهنا تأمل باستمرار و انفتاح على ا١تمكن من أمر الوجود ْتثا عن عامل 
 .                                        2" ٚتبلين يرتوي اإلنساف من معينو 

األليف و الّشبيو الذي تتعّذر /         وىذا ما ٬تّسد الّتعب الذي يبلقيو احملب يف  سبيل البحث عن اٟتبيب 
عن ٖتديده اٟتواس فيخضع يف الّتوجيو إىل أوامر الّروح و اختياراهتا، ىذا ما يفّسر اختبلؼ القوؿ يف مفاىيم 
اٞتماؿ و يتعّدد، و عندىا تّتضح معايَت األرواح و اليت ال تشبو ا١تنطق البشري، ألهّنا تتعاىل عنو و ٕتاوزه فبل 
ترسم للجماؿ أية معايَت، ألهّنا تنطلق يف األصل من البّلمعيار أو من فكرة االنفتاح على ا١تمكن و احملتمل، 

 .                                                             فيكوف نسبياً متعّدداً بتعّدد األنفس اليت ٗتوض ىذه الّتجربة 

                                                             
1

  .                23، ص  ( ميتافيزيقا ا١تتعايل و الشبو – اٞتميل و اٞتليل –اٞتماؿ ا١تفارؽ  )سعادة ا١تتعة : نوفل جراد - 
2

  .                                                                                                     26ا١ترجع نفسو ،  ص - 

تّتضح نسبية اٞتماؿ يف ٕتربة اٟتب إذ يصبح وحده عاجز عن تفسَت ا١تشاعر البشرية لكونو حسياً ال ٬تاوز ىذه الّصور *- 
 .                 الظّاىرة إىل ا١تواطن اليت ٖتّرؾ ا١تشاعر و تتحّكم فيها ، فيجوز اٟتديث عن ٚتاؿ باطٍت جوىري مفارؽ و ٥تتلف 
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قيمتو و ٘تّيزه الذي ال يدركو سوى الّشبيو و ا١تثيل، فيكوف ذاتا قد /        فكل ٚتاؿ ٭تمل بداخلو جبللو 
انفصلت يف األصل عنو، و انشقت منو فيكوف جنسا ٮتالفو و يشبهو يف الوقت نفسو، و تلك ىي ا١تفارقة اليت 

٬تّسدىا اٞتماؿ باعتباره صورة يتعّذر إدراكها و ىوة يستحيل ردمها ألهّنا مكمن الّتعدد و الّتجاوز و حّيزا ٭تتمل 
كل الّتناقضات و ا١تباعدات اليت ينبذىا ا١تنطق و يرفضها فيستهجنها، فاٞتماؿ يف حقيقة األمر يتعّلق باألرواح ال 

 .                                                               باألجساد، و ىذا ما يعّدد سبلو و يشّتت إّتاىاتو 

 :الحب بين البقاء  و الفناء  - 1

L’Amour entre la Survivance et l’Extermination 

         إّف اٟتديث عن ا١توت ىو مباعدة لعامل اٟتّس و مبلمسة لعامل ا١تيتافيزيقا، حيث ينفصل اإلنساف عن 
الىويت، و ىو يف الوقت ذاتو انفصاؿ عن اٞتسد و ٗتّلص من سيطرتو، / ا١تلموس إىل عامل غييب / عا١تو اٟتّسي 

ولعّل ا١توت يشبو اٟتب يف كونو حالة إنسانية قصوى فيها تستنفد اٟتياة و تستهلك موتاً و فناًء، و عند ىذه 
الّنقطة بالّذات ٯتكن أف تلتقي كل ا١تتناقضات و تتساوى، إذ اٟتب أيضا صورة من صور انفصاؿ اإلنساف عن 

ذاتو  ، فأوج األمل ىو ا١توت أي الرّاحة و الّزواؿ الذي يلحق األمل، فيلتقي النقيضاف من الوصوؿ إىل أقصى حدود 
 .                                                                                                            ىذه ا١تفاىيم

      وانطبلًقا من ىذه ا١تفاىيم يصبح ا١توت حلم العشاؽ و احملبُت ألّف فيو راحتهم، خاصة إذا كاف اٟتب 
رومانسياً يعًتيو األمل و اٟتزف و الّتعب، ليس ىذا فحسب بل اٟتب بكل صوره ال يهدأ ما مل تتواًف أرواحو، 

وذلك مكمن ا١تتعة األبدية حيث تتخّلص األرواح من تسّلط األجساد و وقوفها دوف االلتحاـ واالندماج كصورة 
تعكس عودة األنفس إىل بعضها البعض بعد طوؿ البعاد، و ليس اٟتلم با١توت ىو غاية الّصوفية فحسب بل ال 

تكتمل ا١تعاين اٟتقيقية للحب البشري يف عامل اٟتّس إال بتعانق األرواح، فيكوف ا١توت ضرورة تقتضي البقاء 
 .واالستمرار

        ولعّلها الّلحظة اليت ينكشف فيها احملجوب و ا١تستور و تتضح ا١تعامل الغامضة ٢تذا ا١تفهـو الذي تعّذر 
/ الّرغبة وا١توت / العثور على مقابل لو يف العامل الواقعي، و على قدر الّتناقض الذي يفضي بو اٞتمع بُت اٟتب 

" سكونا و ىدوءا، و االستمرار يضمنو لقاء األرواح / الّزواؿ، فمصَت الّشرط األّوؿ أف ينتهي إىل الثّاين استقرارا 
الرغبة و ا١توت، فالرغبة يف أدبيات التحليل النفسي ما ىي إال ٕتلي من ٕتليات سياؽ أمشل و ىو غريزة اإليروس 
أو اٟتب و من مث تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ىذه الغريزة اليت تعرّب عن حيوية الكائن اإلنساين و اندفاعو غريزة األمل و اٟتياة 
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والّتجّدد ، يف الوقت الذي تتموقع فيو غريزة ا١توت اليت تسمى ثناتوس يف اٞتهة ا١تتناقضة بوصفها تعبَتا عن 
ففكرة الّتجّدد ىنا ٖتيل إىل ا١توت، إذ أقصى الّشيء و هنايتو يعٍت موتو و زوالو، ولعّل ، 1" العدمية و السوداوية 

ٕتديده يقع يف ا١تنطقة ا١تقابلة أي بالبعث و العودة بعد الّزواؿ، و ألّف الوصوؿ إىل أقصى اٟتب رغبة ىو منعدـ، 
فا١توت ىو الذي يضمن الّتجدد و االستمرار، فرغبة اٟتب تقع يف منطقة البّلهناية، أو تنعكس من خبلؿ الزواؿ 

 .                                                 واالنفصاؿ

الواقعي يقف عند حدود معّينة، ىذه /       ومصَت ىذه الّرغبات أف ال ترتوي إال بعد الفناء، إذ العامل اٟتسِّي 
اٟتدود يكوف أقصاىا ىو ا١توت، و ما بعد ا١توت تغَّت يف ا١تفاىيم و استبداؿ للمنطق و قضاء على اٞتسد الذي 

حبس األرواح، و ىنا فقط ٯتكن أف نتحّدث عن إشباع حقيقي لعاطفة اٟتب ٔتعزؿ عن عامل الواقع                 
 .                                                و بعيًدا عن ا١تنطق الّتقليدي 

      إّف اٟتب ىو حالة انقساـ األنفس يف العامل اٟتّسي، و الّرغبة تعكس الّتعلق هبذا اٞتزء و القسم الذي يرتبط 
بشخص آخر، فاٟتب يف األصل يؤوؿ إىل عشق للّذات اليت انفصلت عنو، و ألّف ىذه األنفس ال ٯتكن أف تعود 
إىل بعضها يف عامل الواقع إال وصاال يزيد الّرغبة اشتعاال، فا١توت ىو السبيل الوحيد لتحقيق ىذه الّرغبة إذ تقع يف 
اللحظة اليت تصل فيها اٟتياة أوجها و يف اللحظة اليت يصل فيو األمل أوجو و منتهاه و تلك ىي دعوى اٞتمع بُت 

اٟتب و اٟتياة يف ا١توت، و لعّلو  الّتفسَت الذي قاؿ بو أفبلطوف، فالعشق عنده ىو عشق للحقيقة، و اٟتقيقة 
 .                                                                                                     ٘تّثل الّشيء ا١تثايل البعيد عن عامل الواقع

ا١تزّيف، /        فالّنفس ىي ىذه اٟتقيقة اليت يعيش اإلنساف من أجل إدراكها بعد تبلشي العامل الواقعي 
ليس من إمكاف سوى اٟتلم يدفع اٞتسد إىل االنقساـ بإيروسية مزدوجة ينقلب من " وااللتحاؽ بعامل األرواح 

إذ ٯتسي العطش ْتلم  (البعض يف البعض اآلخر  )خبل٢تا ا١توجود إىل ذات تتعشق ذاهتا عند استحالة التواًف 
الرغبة نقيض العطش، و ٯتسي السقوط تيقظ الشهوة أو ٕتددىا، ا٠تلق، فعل التسمية إمكانات شىت ٞتسد قادر 
على أف ينفتح بأقصى اٞتهد على التخـو النائية يف ٦تلكة اٟتياة قريبا من ا٢توة السحيقة حيث ا١توت، وليس أدؿ 

 .                                                                                  2" على أقصى اٟتياة من ا١توت ذاتو 

                                                             
1

  .                                                                              198من النسق إىل الذات ، ص : عمر مهيبل - 

2
٣تلة  (فنوف و علـو  ) كتابات معاصرة – ٥تتلف أقصى اٞتسد – (الوليمة  )أنسي اإليروسية و ا١تاوراء : مصطفى الكيبلين - 

                                                         .21 ص –لبناف -        ، 1993( 38 )اإلبداع و العلـو اإلنسانية رقم
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        فاٟتّب يتموقع يف اٟتدود الفاصلة بُت اٟتياة و ا١توت حيث تصل اٟتياة أقصاىا فتستحيل إىل موت مؤّكد، 
فتفٌت فيو اٟتياة داخل ا١توت، و يف ا١تقابل فاٟتب حياة يتم فيها استدراؾ ساعات الّزمن من خبلؿ فتحها على 

ا١تاضي الذي يكوف ذكريات ٭تملها الشعور و البلشعور، ٔتا ىي حلقات مفقودة ٬تري البحث عنها الستكما٢تا، 
و ا١تستقبل الذي ٭تمل الّشوؽ و االشتياؽ، و تلك ىي األسباب اليت تفتح ا١تخّيلة على اآلماؿ اٞتميلة و البعيدة 

 .                                                            و على ٤تاولة اإلمساؾ بأطرافها من خبلؿ الّسعي وراء الّذات اليت تكّملها و تشعرىا بالرّاحة و الّطمأنينة 

        إذ اٟتب ٟتظة استيقاظ و تيّقظ لكل اٟتواس و استنفار طاقاهتا، و كأهّنا مواجهة ا١توت فتؤّكد الّتمسك 
باٟتياة، و تلك ىي حالة اٟتب تشبو ا١توت يف لفت االنتباه لقيمة اٟتياة و ضرورة الّتمسك هبا، و بذؿ اٞتهد من 

أجل ٗتليدىا، و إذا كاف الّتخليد ىو إدراؾ أقصاىا ، فأقصاىا ىو ا١توت و الفناء عنها، و ٢تذا كانت اٟتياة 
وا١توت يف معجم اٟتب مفردات ٖتيل إىل نفس ا١تعٌت و تسَت ٨تو نفس الطّريق، وىذه ا١تفردات عادة ال تتساوى 

إال يف حاالت القصوى من الّتجارب البشرية ، عندما تسكن اٟتياة داخل ا١توت، و كذا يستقر ا١توت داخل 
 .                                                                                                       اٟتياة 

       أما فيما ٮتص خطاب علي حرب حوؿ الفناء فاألمر ٮتتلف، إذ ٖتمل ىذه الّصورة اجملازية العديد من 
ا١تعاين ا١تختلفة وا١تتناقضة و ا١تتعارضة، إذ ٮتتلف استعماؿ ىذا ا١تصطلح باختبلؼ الّنظرة اليت يوليها كل واحد إىل 

مفهـو اٟتب، فاٟتب حسب الّتفسَت القدمي ينتهي ٔتوت صاحبو إذا استحاؿ الوصاؿ مع طرفو اآلخر أو يتحّوؿ 
جنوناً وعصاباً، و لكّنو عند علي حرب يتشابو و مفهـو البقاء و لكن بصورة ٥تتلفة عن الذات كما كاف يتصورىا 

و قد فهمت الفناء بوصفو بقاء، خارجا بذلك عن منطق ا٢توية، و ا١تاىية و اٟتد، مفسرا " فبلسفة العقل، يقوؿ 
 .                       1" الشيء بضده، أو برسومو و أعراضو اليت تعرض لو 

     فيختلف ا٠تطاب عند علي حرب عن األصل يف مفهـو الفناء ا١تتعلِّق باٟتب، فيكوف اٟتب بالّنسبة إليو ٣تااًل 
يفتح إمكانية البقاء على عكس الّتصورات األخرى اليت تفصل يف اٟتب من حيث وصولو إىل ا١توت والّنهاية 

نتيجة حتمية، و لكّنو يف مقابل ىذا يدرج اٟتب يف حّيز معُّت ، ألنّو يدفع إىل البقاء، و ىذا ما يتناىف والغموض 
 .  الذي سبق و أف ارتبط بو 

                                                                                        

                                                             
1

  .                                                         23، ص  (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب - 
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 L’Amour et la Mystique:           الحب و  الّصوفية - رابباًال 

       إّف البحث عن أصوؿ و مصادر الّتجربة الّصوفية ٬تد أهّنا عبارة عن صورة مثالية للحب، ذلك أهّنا تنأى 
عن عامل اٟتس لتبلمس عامل الروح بصفة مطلقة إذ تنعدـ فيها صور اٞتسد اٟتسي مطلقا، كما أهّنا تّتجو ٨تو 
الّذات اإل٢تية باعتبارىا الّذات األحق بالعشق و األجدر بأف ٯتتّد الّتصور البشري ٨تو معانقتها و االّتصاؿ هبا، 
و٢تذا فهي تصّور اليأس من االّتصاؿ يف عامل اٟتس من خبلؿ قيامها على مبدأ الشوؽ، إذ يكوف البعد يف ىذه 

الّتجربة ىو الوسيلة الوحيدة اليت تقرب بُت اإلنساف وربِّو و تفتح بينهما طرقا ٥تتلفة عن طرؽ التعبد التقليدية وىذا 
ما أخرجها من دائرة التدين و التعبد لتصبح بابا من أبواب الفلسفة، ويشًتط يف ىذه الّتجربة اال٨تبلؿ التاـ عن 

متاع الّدنيا، و يكوف الّتقرب و الّتوّدد من خبلؿ الّتجرد من نوازع الّنفس البشرية، و انطبلقاً من ىذه الّتجربة يؤوؿ 
 .كل عشق إىل عشق الّذات اإل٢تية، كوهنا تصّور ا٢توى ٔتعزؿ عن األىواء و الّرغبة ٔتعزؿ عن اٞتسد 

        وعلى الّرغم من االستحساف الذي لقيتو الّصوفية عند العديد إال أهّنا لدى البعض اآلخر ٘تّثل منزعاً 
الىوتياً وطريقة من طرؽ الّتعبد ال تبلمس بذلك عامل الّرغبات و البّلوعي بقدر ما تطّهر الوعي و تسمو بالّتصور 

" البشري، و يكوف باتاي من بُت الذين فضلوا ٕتربة اٟتب و العشق ألهّنا انفتاح على عامل الّرغبات يف اإلنساف 
كاف ٭تًتس من الّتجربة الّصوفية ألنّو يرى فيها منزعاً دينياً   Georges Batailleوبالفعل فإف جورج باتاي

الىوتياً، مث إف ٕتربة الفراغ اليت تدعيها الّتجربة الّصوفية ىي ٕتربة مفتعلة و ذلك بادعائها اٟتلوؿ يف الذات اإل٢تية 
 .                                                                                              كوهنا تفتقر إىل اٞتانب ا١تلموس و احملسوس 1" والتواصل معها 

      فتكوف بذلك حصيلة ا٠تياؿ، تسمو فيو ا١تخّيلة لتصوير عامل الغيب، و االرتقاء درجات و ىي تبتعد عن 
عامل اٟتّس و ا٢تدؼ من ذلك ىو العودة إىل الّذات اإل٢تية، حيث ا١تصدر و األصل و ا٠تلود، فيختلف اٟتب 
بوصفو ٕتربة صوفية عن اٟتب الذي ٬تمع بُت األطراؼ البشرية، و ىذا ما يولِّد خصوصية ا٠تطاب و انفصالو 

 .                                                              عن غَته، إذ تتغَّت ا١تعطيات و األطراؼ

                                                             
1

                    .72 ، ص 1993 ، 1: ، ط - ا١تغرب - الداؿ االستبداؿ ، ا١تركز الثقايف العريب ، : عبد العزيز بن عرفة - 

رغم ا١تقاربة بُت الّتجربة الّصوفية و ٕتربة اٟتب إال أّف كل ٕتربة تبقى ٤تافظة على خصوصيتها إذ تكوف اٟتالة الثّانية متعّلقة *-  
بالبشر ، و يكوف اٞتسد فيها صورة تربطو بالعامل الواقعي إضافة إىل ارتباطو بالّشهوة ، بينما ٗتتزؿ الّتجربة الّصوفية يف حاالت 

 .                                                                                  الّشوؽ و االشتياؽ اليت تفصل الّتجربة عن غَتىا 
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       فالّذات ىنا تعشق الّصورة ا١تثالية ١تفهـو الكماؿ و تسعى من خبلؿ االلتحاـ بالّذات اإل٢تية إىل اكتساب 
الغيب، فتًتّصد ىذه الّتجربة ا١توت و تسعى إىل بلوغو، وبعد بلوغها / ىذه الّصفات و ا٠تلود هبا يف عامل البقاء 

فقط ٯتكن أف تتجّلى معامل اٞتماؿ و اٞتبلؿ و الكماؿ، فإمكانية ٕتسيد ٕتربة اٟتب و العشق من منظور الّصوفية 
ٖتيل إىل تعايل الفكر الّصويف و استحالة القبض على مبادئو، ألّف ٕتاوز الوعي البشري ال يكوف إال بالعودة إىل 

طبقاتو ا١تنسية أو رغباتو ا١تدفونة، حيث تتّشكل الّرغبة و ترسم سببًل من أجل ٖتصيلها و إدراكها، و ىو ما ٭تيل 
 . دائما إىل ا١تهمش من اإلنساف و ا١تستبعد

      و ىنا مكمن ا١تفارقة يف ىذه الّتجربة، إذ تّتخذ بالّنسبة للّصويف بعدا متعاليا قوامو الّشوؽ و اٟتلم بالفناء بعد 
الّتعب و اجملاىدة، بينما ىي عند اإلنساف يف عامل الواقع تّتخذ بعدا ماديا حّسيا، قوامو الّتعلق باٞتسد، الذي ال 

لقد حبذ باتاي ٕتربة العشق و اٞتنس على حساب التجربة الصوفية، فا١تتأمل يف " يكوف منتهى ٖتقيق الّتجربة 
نصوصو اليت تعاقبت الواحد تلو اآلخر يبلحظ تشبثو بالنزوع ا١تتمثل يف اٞتنس و العشق و ٖتبيذه إياه فهو 

بالنسبة إليو أكثر أصالة، ففي زعم باتاي ال ٯتكن للوعي أف يتجاوز ٤تدوديتو الضيقة و يعرب إىل مناطق العدـ إال 
 .                                                                       1" عرب ٕتربة اٞتنس و العشق و ٟتظة انفجارىا 

     ورغم الفرؽ البُّت بُت الّتجربتُت، فلعّل الّنقطة اليت ٕتمعهما ىو مصَت ا١توت الذي يسَت كبل٫تا ٨توه وبإّتاىو، 
ففي حُت يظل ا١توت بالنسبة للّصوفية موعداً مؤجبًل و على أساس انتظاره تستمر الّتجربة و تقاـ أسس بقائها، 
يكوف ا١توت بالنسبة لتجربة اٟتب ىو ٟتظة انفتاح الطرفُت على عامل البّلوعي و العدـ أو بعبارة أخرى انفتاح 

أما األمر بالنسبة إىل ٕتربة العشق و اٞتنس فيبدو أكثر واقعية " على الّرغبات ا١تدفونة و ا١تنسية يف عامل البّلوعي 
و أكثر جدية، ذلك أف ىناؾ شخوصا من ٟتم و دـ و عظم ٗتوض التجربة و ٕتتاحها رغبة حسية، مادية، 
ملموسة، تبدو آثارىا للعياف عرب عنفها القاتل ا١تاثل كحقيقة ال ٖتتمل، ذلك أف ٕتربة اٞتنس و العشق تقيم 

عبلقة مضاعفة مع ا١توت، موت الذات اليت ٗتوض التجربة و موت اآلخر أي القرين يف التجربة، يتوحد اثناف 
  .                               2" وٮتترباف معا اهنيار الوعي و اضمحبللو يف نفس اللحظة و يف خضم ىذه ا١تعاشرة للموت 

                                                             
1

  .                                                                             72الداؿ االستبداؿ ، ص : عبد العزيز بن عرفة - 
2

 . ا١ترجع نفسو ، و الصفحة و نفسها- 
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      ورغم اختبلؼ الّتجربتُت إال أهّنما تصّوراف ٕتربة اٟتب كصورة قصوى للحياة تنبع من األرواح، و إف 
تسمو باٞتسد بإّتاه الّروح حيث ينعدـ عامل اٟتّس و الّدنس،  (الّصوفية  )اختلفت طريقة ٕتسيدىا، كوف األوىل 
فتعكس عواطف األرواح على األجساد فتستنزؼ طاقة  (العشق و اٟتب  )٨تو معانقة الّذات اإل٢تية، أماّ الثّانية 

عامل اٟتّس من خبلؿ احتواء الّتجربة و ٣تاوزهتا إىل عامل ا١توت و العدـ، حيث ينسحب الوعي يف مواجهة 
البّلوعي البشري و تًتجم بذلك مقدار الّرغبة و قوة اندفاعها بإّتاه الّذات األخرى، فيتوّحد كبل٫تا ذاتاً واحدة يف 

عامل مشابو ىو عامل العدـ و الّنسياف و الذي يستقر يف أقصى الّذاكرة البشرية، فالبّلوعي من ىذا ا١تنطلق ىو 
 .                                              الّصورة اليت تعكس لنا ا١توت وٕتسده من خبلؿ قضائو على الّذاتُت 

ىو ىذه ا١تعاين ٣تتمعة أو متفرقة غَت أف ىذه الّتجربة أساس قياـ كل كياف ال ٯتكن أف        و إف كاف اٟتب
٭تّقق مع ذاتو اكتمااًل و اكتفاء ، و على اختبلؼ ا١تفاىيم اليت ٛتلها عرب العصور يبقى احمليط ىو سبب ٖتديد 

لطبيعة ىذه العواطف، فيضاعف اإلحساس هبذه ا١تشاعر عند اإلنساف البدائي أكثر من غَته و ذلك لطبيعة 
الظروؼ اليت كاف يعيشها إذ تعم حياتو ا٢تدوء و الّسكينة فيمنح للفكر حظ أوفر للّتفكَت و األمل و ما الّليايل اليت 

٭تصيها الّشعراء يف القدمي سوى دليل على امتداد الزمن يف العصر القدمي أكثر من غَته، وال عجب يف ذلك 
فالكتب اليت وصفت لنا حاالتو أوفر ا١تصادر اليت تغٍت الباحث ا١تعاصر، و إف كاف ىناؾ فرؽ يف ىذا ا١تفهـو 

على اختبلؼ عصور، و ذلك ١تا يطرحو عا١تنا ا١تعاصر من اختبلؼ على مستوى اإلنسانية                        
عامة و العواطف بصفة خاصة، فا١تادية ىي الّشعار الذي يرفعو اإلنساف ا١تعاصر و الّسرعة ىي الّزمن الذي يطوؿ 

 .                           عند البدائي و الّتغَّت ىو القانوف الذي يفّسر اإلخبلص و الوفاء 

        ورغم ىذا، فالفّخ الذي يقع فيو علي حرب عندما يرفق اٟتب باٞتسد و ىو يرى يف ذلك صورة ٣تاوزة 
للّصورة القدٯتة، كانت الّتمحور حوؿ صورة اٞتسد و الّتمركز حولو،  يف مقابل االستبعاد الذي يطاؿ األرواح وىذا 

ما يغّيب الّصفة اليت تفرد الّتجربة ٓتصائص دوف غَتىا  و يبعدىا عن الثّبات الذي ٯتّيزىا عن غَتىا من ٕتارب 
اٟتب اليت ٫ّتشها ا٠تطاب من قبل و تنتقل التجربة من صورة إىل أخرى ٥تتلفة، فيستحضر باقي األنواع دوف أف 

                                                                                                                                                                                              

ترتبط عاطفة اٟتب بالّصفات اإلنسانية ، إذ تتعّلق الّذات بذات أخرى ٥تتلفة عنها و مبعدة و ىذا ما ٯتّيز ىذه العاطفة وما *-  
ٮتّصصها ، و لكن القوؿ بتمركزىا حوؿ اٞتسد إحالة على معٌت آخر يتعّلق با١تنفعة و ىو ما يقابل مفهـو الّلذة و ىنا مكمن 

 .                                                                                                     ا١تفارقة يف تفسَت ىذه العاطفة 
  



الحب بين الروح والجسد................................................................الفصل الرابع   

 

 290 

يدري من خبلؿ إسقاط الّصفة اليت مّيزت ىذا الّنوع، فتحضر باقي البدائل ٔتجرد ابتعاده عن الّصفة اليت مّيزت 
 .                          ٕتربة اٟتب إذ تعرّب عن الثّبات 

        ولعّل الّتمركز حوؿ اٞتسد كما سبق وقّرر ا٠تطاب يف تصّور علي حرب للحب، كاف طريقا هبا أراد ربط 
" .. اٟتب باٟتّسي و ا١تادي، و ىذا ما يفّسره االستبداؿ الذي يورده يف كبلمو عن مصَت ىذه العاطفة، يقوؿ 

بقدر ما تستبدؿ متعة الوجوه و األجساد بلذة النصوص و الرموز، و لكنو حضور باٞتسد و لو، و فيو، إذ اٞتسد 
 ، ىو، يف النهاية، مصنع الرغبات و األفكار، أكانت شغفا با١تعرفة أـ و٢تا با١ترأة، عشقا للعقل أـ عبادة للمفهـو

 .                                                                        1" جنونا بليلى أـ جنونا باهلل 

       فهذا ا٠تطاب ٭تيل على الّتساوي الذي تظهر من خبللو عاطفة اٟتب سواء بُت طرفُت، أو ا١تتجهة للّذات 
اإل٢تية، ألّف مركزىا ىو اٞتسد، و اٞتسد ىو اٟتّيز الذي بإمكانو احتواء الّتجربة، و ىذا ما يفّسر بدوره االختبلؼ 

الذي يتناوؿ من خبللو علي حرب مفهـو اٟتب، ليس انطبلقاً من كونو ٕتربة روحية و لكن انطبلقاً من الّصورة 
اٞتديدة اليت يرٝتها لو، و اقتصاره على اٞتسد، و لعّل ىذا ا١تيل إىل جانب دوف آخر يستحضر الثّنائية اليت طا١تا 
حذر من الوقوع يف منطقها، كوهنا ٘تثِّل رؤية أحادية و تقصَتاً يقع فيو الّتفكَت فيختزؿ العديد من األطراؼ اليت 

 .                                                                             تغٍت الّتجربة 

       ورغم الّتمركز الذي يؤّكده يف غَت موضع حوؿ مفهـو اٞتسد، يعود ليناقض أفكاره من خبلؿ فتح ٣تاؿ 
و السعيد من ذوي اٟتظ و الفكر اٟتي أو ا٠تياؿ ا٠تصب، ىو من ٭تسن معاٞتة " آخر الستثمار الّتجربة، يقوؿ 

، ولكن رغم اجملاؿ اٞتديد الذي 2" ىواه أو صرؼ هتوٯتاتو، كي ال يهوى بو ىواه أو يقع فريسة رغباتو اٞتا٤تة 
ولعّلها  (و السعيد  )يفتحو علي حرب، و الذي يراه مناسباً من أجل صرؼ رغباتو، فهو يرفق الكبلـ بكلمة 

الّصورة اليت ٖتيل على الّنقيض الذي يعود ا٠تطاب من خبللو ليتمركز حوؿ مركزية اٞتسد و اقتصار ىذه الّتجربة 
على األجساد دوف األرواح، فيتمّيز ا٠تطاب عند علي حرب بًتكيزه على اٞتسد، و رغم أهّنا صورة ٣تاوزة فهي 

تعكس نظرة أحادية وقصراً يف الّنظر ٗتتزؿ فيو كل ا١تفاىيم القدٯتة ٢تذه العاطفة على اختبلفها، بُت من يرى اٟتب 
 .صورة لؤلرواح و بُت من يرفق اٟتب باألجساد و األرواح

                                                          
                                                             

1
  .                                                       18، ص  (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب - - 

2
  .                                                                                                       15ا١ترجع نفسو ، ص - 
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 L’Amour et l’Homme Contemporain:الحب و اإلنسان المباصر - امساًال 

      إّف البحث عن مفهـو اٟتب يف اٟتياة ا١تعاصرة يقتضي ضرورة استحضار العصر كإمكانات جديدة يف تغيَت 
معا١تو و مبل٤تو، و ذلك راجع لسلطة الّزماف و ا١تكاف الّلذين كانَا عاملُت من عوامل ٕتّلي ووضوح حاالتو 

ا١تختلفة عند اإلنساف، فا١تكاف مل يعد حاجزاً أماـ الوصاؿ و مل يعد الّزماف يكفي ليشعر اإلنساف باألمل و الّتعب، 
ذلك أنو مع "فتقاربت كل ا١تسافات اليت تفصل الطّرفُت و ٖتجز٫تا عن الّلقاء و الوصاؿ، يقوؿ علي حرب 

الدخوؿ يف العصر الرقمي، بتقنياتو الفائقة و شبكاتو العنقودية و شبابيكو االفًتاضية، تنفتح إمكانات جديدة 
للتفكر و التخيل، بعد أف صار بوسع ا١ترء أف ٮتًتع و يركب ما شاء لو من الشخوص البديلة واألجساد ا١تتخيلة 

  .                                                               1" و العوامل األخرى البلمتناىية 

        فهذه اإلمكانيات األخَتة ٗتّفف من وطأة ىذه ا١تشاعر و تعّدد الّرغبة و أسباهبا، و ىذا ال يعٍت أف اٟتب 
كتجربة إنسانية قد وىّل عصرىا، و لكن ارتسمت ٢تا صورة جديدة ٔتا يتوافق و معطيات العصر،  يف مقابل ىذه 
الوسائل اليت من شأهنا مساعدة اإلنساف للوصوؿ إىل أىدافو و أبعاده اليت عادة ما تكوف الوصاؿ، فتساعد ىذه 

الظّروؼ على اشتعاؿ الّرغبة ٕتسيداً، فبل ترتوي و ال يراعى فيها األستار و ال اٟتواجز، ْتكم انفتاح العصر الذي 
نعيش فيو، و لعّلو الّسبب الذي يؤدي إىل انطفاء ىذه الّرغبة و عودهتا يف سلسلة ال هنائية باإلضافة إىل القضاء 
على قدسية ىذه العواطف، ألّف ىذه الظّروؼ على الرغم من مساعدهتا لئلنساف يف بعض األحياف إال أهنا تزيد 

 .                                                                             من اضطراب نفسو و ىيجاف عواطفو 

       ولكن القوؿ ىنا عند علي حرب إذ ٭تاوؿ رسم صورة جديدة للحب، عندما يتحّدث عن اجملاالت اليت 
أصبح يوفرىا تطّور الوسائل يف  اٟتب و خاصة عرب الّشبكات اليت تساعد على الّتخيل، يقع يف التناقض مع 

األساس يف ىذه العاطفة و اليت ال تكوف نتيجة أسباب معّينة كما ال ٯتكن لئلنساف أف يتحّكم فيها ألهّنا ٗتضع 
إلرادة الواعية دفينة يف باطن اإلنساف، و تركيزه على اٞتسد دوف الّروح، و ىذا بدوره يبعدىا عن كوهنا ٕتربة فريدة 

 -   .                                                                       كما سبق و أف ذكره ا٠تطاب –و فّذة وحالة قصوى 

       فاٟتب كتجربة إنسانية معاصرة، رغم ما طرأ عليها من تغيَت و ٕتديد ال تزاؿ ٫تا و مشكلة و حّيزا يصارع 
فيو اإلنساف األقدار و ما يأيت بو اٞتديد الغَت متوقع، و رغم الوصل و الوصاؿ يبقى الّسعي وراء الطرؼ اآلخر 

                                                             
1

 12، ص  (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب- 
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مشروعا ال يكتمل، فالّرغبة اليت تقوده إىل اآلخر ال تنطفئ بوصالو بل تشتعل لتعود وسيلتها العداوة و ا١تشاكسة 
فسهولة الوصاؿ يف عصر االتصاؿ ٖتد من سلطة الغريزة و ٗتفف من جذوة الشوؽ، و سيولة ا١تعطيات، يف "

العامل االفًتاضي، ٖتد من قدرة ا١ترء على الضبط و التيقن أو التوقع و التحكم، بقدر ما تضفي على األشياء 
طابعها ا١تتغَت و ا١تؤقت أو العابر و الزائل، و سرعة االنتقاؿ و اٟتراؾ و الدوراف، يف الزمن اآلين، تزعزع ثوابت 

 .                            1" ا٢توية و مرتكزات اإلقامة لكي تولد ىشاشة البٌت االجتماعية و الروابط العاطفية 

       فَتتبط اٟتب عند علي حرب بصفات الزّائل و العارض، و ىي الّصفات اليت تتناىف و األصل يف وجودىا، 
فالّصورة اٞتديدة اليت يتحّدث عنها ٖتمل ارتدادىا على ذاهتا يف األوصاؼ اليت تعرب با٠تطاب من الّنقيض إىل 

الّنقيض، و ىذا ما يعيق مشروعو الّتجاوزي، إذ ٭تمل الكبلـ عنده القوؿ بثنائية الّتغَّت و الثّبات، فيكوف الثّبات 
الذي سبق و أف وصف بو الّتجربة دليبًل على بقائها و استمرارىا، و يكوف الّزواؿ الذي يتحّدث عنو اآلف دليبًل 

على  زوا٢تا و اندثارىا، و لعّل الّسبب يف ذلك ىو ا١تباعدة اليت يقيمها بُت األجساد واألرواح و اقتصاره يف 
تفسَته ٢تذا ا١تفهـو على اٞتسد، و ذلك من أجل رسم صورة جديدة ٣تاوزة للقدمي، فتكوف الّنتيجة ىي ىذه 

 .                                                                                         ا١تباعدة اليت تباعد أطرافها 

      فالّصورة اٞتديدة اليت يرٝتها على حرب ليست صورة جديدة إذا ٖتّدث عن اٟتب كتجربة فريدة و حالة 
قصوى ال تقع يف الّزمن إال قليبًل، و لكّنو يتحّدث عن عاطفة تكوف نتيجة أسباب و مسببات، فالّصورة اٞتديدة 

إذف ٥تتلفة و مناوئة للّصورة القدٯتة، فيحتفظ كل خطاب ٓتصوصيتو و تقاـ ا١تباعدة من خبلؿ ا١تسافة اليت تفصل 
الّتجربة األوىل بالثانية، و ىذا ما ٬تعل من كل ٕتربة ٖتافظ على خصوصيتها يف اإلطار الذي وقعت فيو و نتيجة 

 .                                                                                             األسباب اليت أوجدهتا 

       ولعّل ا١تفارقة اليت تعكسها الّصورة القدٯتة و البدائية و تلك اليت ٘تّيز اإلنساف ا١تعاصر ىي ما أوقعت علي 
حرب يف الّتناقض إذ ٭تمل مفهـو اٟتب قدٯتاً و يقاربو بالّتجربة ا١تعاصرة، و ىذا ما يوقعو يف الّتناقض إذ يؤّكد 
على ثبات الّتجربة و لكّنو يربطها باٞتسد و كذلك يعطيها صفات معاصرة و ٫تّو يف ذلك رسم صورة ٣تاوزة 

                                                             
1

  .                                                        11، ص  (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب - 

تتّشكل بُت اٟتب يف العصر القدمي و اٟتديث مباعدة نتيجة الّتمركز كل مرة حوؿ جانب دوف اآلخر و ىذا ما أوجد ثنائية   *- 
متعارضة تقيم القدمي يف اٟتد األقصى و العصر اٟتديث يف اٟتد اآلخر الختبلفهما حّد الّتعارض و ىذا ىو الفخ الذي وقع فيو 

 .                                                                                                          ا٠تطاب عند علي حرب 
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يفّسرىا اٟتدث أو الواقع الرّاىن، و ما الّسرعة اليت تفرضها اٟتياة ا١تعاصرة من مقاربة ٟتدود الّزماف و ا١تكاف إال 
أبرز اّلصور اليت تفقد اإلنساف صربه و تضعو يف اضطراب يفوؽ اضطراب اإلنساف البدائي، إذ يعاًف اإلنساف 

البدائي اضطراب نفسو بالّشوؽ وا٠تياؿ و قد يتحّوؿ يف غالب األحياف إىل إبداع و ابتكار، و ما ا١تدّونات العربية 
القدٯتة سوى مثاؿ على ٘تّيز ىذه الّتجربة و فرادهتا و ٖتّو٢تا إىل فعالية فكرية تستمد قوهتا من الّرغبة الّدفينة يف 

 .                                                                           الشعوره، و ىذا تفسَت مفهـو اإلبداع 

متشاهبة، تبحث / مغايرة / ٫تا يراوح مكانو لَتتسم يف كل عصر بصورة جديدة /         فاٟتب باعتباره إشكالية 
فيو الّذات عن وجودىا و كينونتها من خبلؿ مل أطرافها و ضم أجزائها ا١تتباعدة، فاٟتب الذي يتجو ٨تو اآلخر يف 

انسجاماً فسكينة تساعد / الواقع ىو حب للّذات اليت ترغب و تريد و تتعّلق باآلخر اليت تشّكل معو تكامبًل 
اإلنساف على االستقرار يف ىذا الوجود، فالّضرورة اليت ٕتمع بُت الطرفُت مّلحة و على قدر بعد ا١تسافة بينهم 

اٞتنس فهذه العوامل تساعد على ا٧تذاب كليهما لآلخر و حاجة كل / ْتكم االختبلؼ على مستوى الطبيعة 
فالرجل و ا١ترأة كبل٫تا، " منهما لآلخر، و ىنا يتجلى التوافق و التشابو الذي تكوف مادتو االختبلؼ ال التطابق 

، فالّذات تعشق دائًما األليف والرّفيق 1" يصنع اآلخر و يقـو بو، و يقيم فيو، و يتحرر بتحرره ، ىذه ىي ا١تعادلة 
الذي يتوّلد من ا٢توة اليت تفصل بينها و بينو، و ٕتّسد ىذه ا٢توة ا١تسافات اليت ٗتتز٢تا قوة الّرغبة و ا١تيل الذي يعم 

كيانو، فبل يرى يف األفق سوى ىذا االّٕتاه الذي يفصلو عنو، فكيف ٯتكن أف يقضى بالّزواؿ مصَتا تنتهي إليو 
 .                                     ىذه العبلقات، إذا كاف اٟتديث يتعّلق بالفطرة و الطّبيعة البشرية 

       وغاية الّسعادة و أقصاىا أف ٬تتمع احملبُت و ىذه الّسعادة ال يعاد٢تا سوى الّرغبة اليت تتملك الّذات أثناء 
بعدىا و تًتجم من خبلؿ  الّشوؽ و الّسعي وراء الوصوؿ إىل  غايتو، بعده كياناً  ٥تتلفاً و صورة فريدة ومتفردة 

و أوىل أف يكوف احملبوب " ٗتتزؿ متع اٟتياة كّلها يف اٟتبور الذي ٬تده اإلنساف يف ذاتو و ىو يف حضرة أليفو 
كذلك يف عُت احملب، إذ اٟتبيب يرى يف حبيبو اللطف كلو، و السحر عينو، و أنسو بو ىو السعادة القصوى 

،  فهذه الّتجربة تضّيق الوجود 2" واٟتبور الذي ال يوصف، و لذا فجمالو ال يوازيو، عنده، ٚتاؿ آخر يف الوجود 
                                                             

1
  29، ص  (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب - 

2
 .31 ص ا١ترجع نفسو،- 

يعكس اٟتب يف القدمي صورة تعلق الرجل با١ترأة و ىذا ما ٛتلتو األخبار و كذا ما دونتو القصائد و الدواوين ، و لنا الشعر *-   
اٞتاىلي أكرب دليل ،  وقد يعود سبب ىذا التصور عادات العرب آنذاؾ إذ ٖتاصر ا١ترأة ٔتجموعة من الضوابط اليت ال تسمح ٢تا 

  .                                                                                                    بالظهور ، إال بوصفها موضوعا
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و الكوف رغم اّتساعو و تقتصره يف حّيز ٯتّثل ا١تسافة اليت تفصل الّذات ونصفها اآلخر و يسعى كل منهما إىل 
طّيو و عندىا يصبح الوجود نقطة واحدة تغٍت عن كل اّتساع، و ٗتتزؿ معايَت اٞتماؿ يف ٪توذج متفّرد ال يوازيو 
ٚتاؿ وال يعادلو هباء، و ىنا يعكس ا٠تطاب عودة علي حرب إىل اٟتديث عن العبلقة اٟتميمة و الّروحية اليت 

ٕتمع بُت الر جل و ا١ترأة و ابتعادىا عن اٞتسد و ىنا تكمن ا١تفارقة يف مقاربة علي حرب للحب و ٤تاولة ٣تاوزة 
 .                                                                                                     الّصورة القدٯتة 

       إذ يرتد خطابو يف كل مرة للحديث عن األرواح و الّسعادة الّروحية اليت ٖتّققها ىذه العاطفة، مبعدة عن 
اٞتسد، على عكس الّصورة اليت سبق و أف صّورىا ٢تذه العاطفة و اقتصارىا على اٞتسد، و تفسَته لذلك الطّبيعة 

ا١تعاصرة اليت أصبح اإلنساف يعيشها، فيتناقض كبلـ علي حرب مع نفسو دوف أف يدري إذ يعيد ٢تذه العاطفة 
قيمتها ا١تتصلة بالّروح، ألّف األصل يف رسم الّصورة اٞتديدة للحب ٮتتلف حّد الّتعارض مع الطبيعة اليت سبق وأف 

، يف وجهها اآلخر إقامة لصور متعارضة  تكّلم عنها، و٢تذا تكوف ٤تاولة إرساء دعائم الّتجاوز حوؿ ىذا ا١تفهـو
٭تاوؿ فيها صاحب ا٠تطاب الّتأقلم أو مسايرة العصر ٔتا ىي إقامة معطيات مادية و نفعية تتجاوز الّصورة 

القدٯتة، من حيث ٘تركزىا حوؿ متطلبات اٞتسد، وىذا ال يعٍت نفي اٞتسد عن اٟتب يف صورتو القدٯتة، و لكن 
ارتباطو بالّروح ىو ما صنع ميزتو و فرادتو و كذا انفصالو عن باقي الّتجارب اليت ال ٯتكن اعتبارىا حالة حب، 

 .                  فالّصورة ا١تعاصرة اليت أراد صاحب ا٠تطاب استحداثها صنعت ا١تفارقة مع األصل يف تعريفها 

        وإذا خّصص اٟتب يف جنسي الّرجل و ا١ترأة، فقد حاوؿ علي حرب اٟتديث عن الّصورة اليت يراىا مبلئمة 
إذ ٕتمع الطّرفُت عن طريق مبادلة ىذه العواطف، و ال ٭تصر الّتعلق فقط بالرجل، و يف اعتقاده أّف الّصورة اليت 

يتحدث عنها اإلنساف القدمي ناقصة إذ هتّمش دور ا١ترأة، و لعل الّسبب يف ذلك ىو اٟتواجز اليت أّكدهتا الثّقافة 
حوؿ ا١ترأة، ألّف اٟتب ا١تتبادؿ بُت الطّرفُت ىو أحق و أجدى من اٟتب الذي يقتصر على طرؼ واحد، ألّف يف 

ىذه اٟتالة األخَتة ال ٯتكن أف ٭تدث انسجاـ كما ال ٯتكن أف ٕتمع األنصاؼ، و يؤّكد علي حرب على استمرار 
فالوجود يف ا١ترأة و فيها، أو ٢تا، ىو أمتع الوجود، و أكثره امتبلء، هبا يتلذذ الرجل " الثّنائية اليت ٬تمعها اٟتب، 

بكل جوارحو و حواسو، و يستمتع ٔتلء قواه و ملكاتو، إهنا الفردوس حقا، و لكنها فردوس ضائع، و الفردوس 
 .                                                                 1" ضائع، و إال ١تا كاف فردوسا قط 
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       فا١ترأة من ىذا ا١تنظور جنة و لعل ىذه التسمية ٖتيل إىل كوهنا منتهى اٟتياة أو مبلغها و مرادىا، إذ هتوف 
حياة الفرد يف سبيل بلوغها، و كذلك روح اإلنساف ال تطمئن إال يف اٞتّنة فتكوف ا١ترأة صورة ٢تذا الفردوس يف 

الواقع، فا١ترأة جزؤه الذي انفصل عنو كما اٞتّنة كانت موطنو األوؿ حيث خلق و ىو يف سعي دائم السًتجاع ما 
أخذ منو، و الغياب يف ىذه العبلقة ىو سبب عدـ وضوحها و تشابك حلقاهتا، إذ ال بد أف اٟتفر يف ذاكرة 

الّنسياف عند اإلنساف يكشف أف تفسَت العبلقة يعود إىل بداية ا٠تلق، حيث تتبدى أوىل معامل الّدىشة و األلفة، 
و يكوف آدـ و حواء صورة تعكس لنا أوىل ٕتارب الّتعلق يف ىذا الكوف، وليس ىذا الّتعلق سوى وليد العبلقة اليت 

تربط بُت جزأين ال يكتمل أحد٫تا دوف اآلخر، فبل بد تنشأ تلك العبلقة اٟتميمة اليت ال ترضى إال بااللتحاـ 
 .                                                   وسيلة يسًتجع من خبل٢تا أدـ جزأه الذي ٕتّسد يف ذات حواء 

     فالّذات اليت هتوى اآلخر و تعشقو ليست يف الواقع سوى إحالة على عشقها لذاهتا اليت انفصلت عنها، 
ا١تتجزئة، و ٕتّسدت يف الواقع من خبلؿ ارتباطها قهراً بأطراؼ / فحب اآلخر ىو حب ٢تذه الّذات ا١تنقسمة 

٥تتلفة متباعدة و متباينة، فاٟتب عاطفة نشأت و تكونت مع الكوف فكانت ركيزة، و من أبرز ٝتاتو، و ىذا ما 
يسمح بالتئاـ الّتنافر الذي قد ٭تدثو االختبلؼ، و وحده يردـ الفجوة اليت يؤّدي إليها تباعد األزمنة واألمكنة، 
ولعّلها العاطفة  الوحيدة اليت ٕتّنب اإلنساف ا١تلل و فقداف أسباب البقاء و االستمرار، و بدورىا ٘تنحو أسباب 

ا١ترأة زينة الدنيا وفتنتها، و نضارة اٟتياة و هبجتها، و انتعاش الرغبة و اخضرارىا، و لوالىا لعمت "االستمرار 
، و ىذا ا٠تطاب يعيد علي حرب 1" الرتابة والببلدة، و أمست اٟتياة جدباء موحشة، ىي مبتدى ا٠تلق و رٛتو 

لطرح الفكرة بطريقة ٥تتلفة إذ يربطها باألرواح و امتدادىا يف أصل وجوده و ىذا تأكيد على الثّبات الذي عارضو 
مرات عديدة عندما يتحّدث عن الّتجربة يف الواقع الرّاىن  بوصفها حالة مرتبطة ٔتجموعة أسباب تزوؿ بزواؿ ىذه 

 .                                                                                                          األسباب 

        فيصف حب ا١ترأة بأنو نابع من حب الّذات، فحبها ال ينتهي و ال ٖتّده حدود، كما أف وصلها ال يغٍت 
بيد أف الشوؽ إىل ا١ترأة ال " عنها ألف اٟتب ال يقنع إال باالٖتاد و الفناء و الذوباف يف ما ٭تب، يقوؿ علي حرب 

                                                                                                                                                                                              

يفرؽ صاحب طوؽ اٟتمامة بُت نوعُت من اٟتب ٯتكن الفصل بينهما ، و إف كاف التقارب بينهما واضحا ، و يضرب       *- 
مثاال ْتب األـ البنها و حب الرجل للمرأة و ، و يرى أف اٟتب ا١تتعلق بالقلب ال يوصل حد ا١توت مهما بلغت قوتو ، و بينما 
يرى يف اٟتب ا١تتعلق بالروح قادرا على قتل صاحبو الرتباطو بالّروح البشرية ، و يضرب مثبل بالعبلقة اليت قد ٕتمع بُت الرجل و 

 .                                                                                 ا١ترأة كحالة خاصة و نادرة ال ٖتدث يف الزمن إال قليبل 
1
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ينقطع، ذلك أف الرجل، إذ ٭تب ا١ترأة إ٪تا ٭تب ذاتو، فبل فكاؾ ألحد عن ىوى نفسو، كما ال فكاؾ لو عن 
الوعي بذاتو، و الذات ٔتا ىي رغبة، و شهوة و شهية، جرح ال يلتئم، و بئر ال يرتوي، و ثقب ال يسد، إهنا جرح 
رمزي، و الرمز يشَت دوما إىل غياب، و ٭تيل أبدا إىل شيء، و ٢تذا، ما فك رمز إال صار ا١ترموز إليو رمزا لشيء 

سواه، و ما ىتك حجاب إال اشتيق إىل كشف ٤تجوب آخر، فالشوؽ إذف ال يٍت يتجدد، ألف غاية الشوؽ 
كشف اٟتجب، و ألف منتهى الوصاؿ الذوباف و التبلشي و ىذا غَت ٦تكن بُت كائنُت مشاىدين، وكيانُت 

  .                                                                                            1"  ٤تسوسُت 

      فالّرغبة عند احملب ال ترتوي ٔتجرد الوصاؿ، بل تتجّدد يف سلسلة الهنائية، و كذلك عشق الّذات ال ينتهي 
إال بالفناء فيها و عنها، و لعّل االختبلؼ بينهما ىو ما يضمن استمرار العبلقة بينهما ذلك أّف الّشوؽ يكوف 

دائما للمختلف ال ا١تطابق، و ا٧تذاب الّذاتُت نابع من ا١تغايرة و االختبلؼ البُّت بينهما، و ال سبيل إىل ٣تاوزة 
 .                                                                        الّنفور بينهما إال باالستمرار يف االختبلؼ 

      و لعّل قوة اال٧تذاب بُت الطّرفُت رغم الوصاؿ نابعة من استحالة دمج أحد٫تا يف اآلخر و سعي اٞتسد وراء 
اٞتسد ٮتفي يف وجهو اآلخر تسبب اٞتسد ذاتو يف التحاـ أطرافو، و الّرغبة تسعى إىل فناء أحد٫تا يف اآلخر 

و ألف االختبلؼ ىو كذلك، أي كونو مدى وجوديا و عنصرا معرفيا " والّذوباف فيو كي تصبح الّذاتُت ذاتا واحدة 
و جاذبا جنسيا، فبل سبيل إىل رفضو، بل ينبغي قبولو و اإلبقاء عليو على ٨تو ٬تعل كل واحد من ا١تختلفُت يقيم 

يف اختبلفو و يقبل، يف الوقت نفسو، اآلخر كما ىو يف اختبلفو و ٘تايزه، وعلى ىذا، ٬تدر بكل من الزوجُت 
، فيكوف ا١تنع و الرّفض و الصّد عامل استمرار و إبقاء على 2" ا١تختلفُت، أف يبقى يف اختبلفو و يتخلق بأخبلقو 

                                                             
  .                                                                                                       38، ص  (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب - 1

يكوف اٞتسد يف اٟتب ذا داللتُت ، األوىل تتعّلق بصورة الوصاؿ الذي هتدؼ إليو الّذوات ا١تتحابة ، و لكن وجهو اآلخر ىو *- 
حيلولتو دوف اندماج ىذه األرواح ، و ىذا تفسَت هتميش دور اٞتسد يف عبلقة اٟتب ، لكونو يسعى من جهة إىل الوصاؿ و ٯتنعو 

 .                                                                                                                     يف الوقت ذاتو 
2

  .                                                       43، ص  (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب -

يؤمن ا١تنطق بأف األشياء ال ٖتدث إال بعد توفر ٣تموعة من ا١تعطيات تقود إىل نتائج مضبوطة و معينة ، و يف مثل ىذه  *- 
اٟتالة هتوى النفس كل ما ىو ٚتيل ، و دوف توفر ىذا الشرط ال ٭تدث اٟتب ، و لكن اٟتالة اليت يناقشها ا٠تطاب ، ٥تتلفة إذ 

 .                    تكسر قانوف األسباب و ا١تسببات و ترى يف ا٢توى ظاىرة ال تفسر ألهنا حركة ترتبط باألرواح و ال عبلقة ٢تا بالوعي 
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العبلقة، كما يكوف البعد يف ىذه اٟتالة دافًعا للتقريب بُت القلوب، و باعثا على الّشوؽ، ذلك أف األمر يتعلق 
 .                                                                                                            باألرواح

       فاٟتب ٮترؽ ا١تنطق الّتقليدي و يقارب ا١تتناقضات كما ٬تمع األضداد، ذلك أّف اٟتب ٬تمع بُت طرفُت 
جدير بأحد٫تا أف يكمل اآلخر، فيمده القوة من خبلؿ امتداد األبعاد اليت ٖتملها  أسراره، فاآلخر ىنا عامل من 

ا١تستجدات اليت تتشّوؽ الّذات الكتشافها، و األجدر أف تتم ىذه العبلقة بُت جنسُت ٥تتلفُت، ذكر و أنثى، 
 .                                                                                 فيكوف اختبلفهما دافعا لتماثلهما 

    فاٟتب كتجربة تبلمس بأطرافها البّلمنطق، إذ ال ٯتكن ضبط مبادئ و معايَت ٤تدّدة ٟتدوثها كوهنا تتعاىل عن 
الىوتياً ال ٖتكمو األسباب و ال / منطق اإلنساف فتنقاد ١تنطق األرواح  و ىو ا١تنطق الذي يكوف مصدره غيبًيا 

٭تتاج إىل تفسَت، حيث يكسر التوقع و ٬تاوز التصور، فيغَت خرائط ا١تستقبل و إّتاه اٟتياة، إف مل نقل نسب 
فعلى "  األعمار، و ألف مبادئ و معايَت اٟتب ال تضبط فبل حاجة إذف لتقريب ا١تسافات بصنع أسباب الّتشابو 

كل من الشريكُت أف ٭تتفظ هبويتو، و أف يبقى يف وصاؼ اٟتسٌت و رحيم الصفة اليت ٘تنحو فرادتو و تشكل سر 
شخصيتو، فتبقى ا١ترأة يف ٚتا٢تا و لطفها، يكوف ٢تا من األوصاؼ اٟتسٌت رحيميتها، أي ما توجبو الرٛتة من 

العطف و اٟتنو و ا١تودة، و يبقى الرجل يف جبللو و عزه، و يكوف لو من األوصاؼ اٟتسٌت، أي عونو و نصرتو و 
 .1" ٛتايتو 

         فيحيل الكبلـ عند علي حرب كل مرة إىل االرتداد عن مشروعو الّتجاوزي، إذ تقـو نصوصو األخَتة على 
تأكيد االستمرارية اليت سبق و أف نفاىا عند اإلنساف ا١تعاصر ْتيث استحدث صورة جديدة ، فيتحّدث عن 

االختبلؼ الذي يؤّدي إىل ا٧تذاب األطراؼ بعضها إىل بعض، كما يؤّكد عدـ ارتباط اٟتب باٞتسد إذ ال يؤدي 
استهبلؾ اٞتسد إىل نفور كل منهما من اآلخر و ىذا ما تعارض معو ا٠تطاب من قبل إذ ٖتّدث عن الّزواؿ الذي 

يلحق اٟتب ٔتجرد أف يستهلكو اٞتسد، فتتعارض ا١تقوالت عنده إذ يعود يف كل مرة إىل الّصورة القدٯتة و ىذا 
 .                                                                                                    يؤّدي إىل تعثّر مشروعو و يصنع الفجوات داخل نصوصو 

        كما يتحّدث يف مرات عن ا١تلل الذي ٭تّققو اجتماع احملبُت، و يف مرات أخرى يتحّدث عن وصاؿ ال 
و اٟتق أف الشوؽ ال يكوف إال باٖتاد احملب و احملبوب، و فناء أحد٫تا باآلخر، " يؤدي إاّل إىل االستمرار، يقوؿ 

والفناء غَت ٦تكن يف عامل األبداف، إذ األبداف تتبلقى سطوحها فقط، و ال ٯتكن أف تتداخل و ٘تتزج، وحدىا 
                                                             

1
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،  وىذا ا٠تطاب يؤّكد اٟتقيقة اليت سبق و أف أقّرىا إذ ربط  1" األرواح ىي اليت تتحد و يتداخل بعضها يف بعض 
اٟتب باألرواح و أّكد على استحالة الوصوؿ فيو إىل هناية الرتباطو بعامل الغيب ال بعامل الّشهادة، فالّشوؽ ال 

 .                                          يتحّقق انطبلقاً من األجساد بل يتعداىا ليبلمس بأطرافو األرواح البشرية 

        وليس مطلقاً ىو اعتبار الّتناقض و االختبلؼ سبيبًل يؤدي إىل اٟتب و احملبة و الّود، إذ قد يكوف أحياناً 
مصدر نفور و تباعد و خبلؼ، ذلك أّف األصل ىنا ليس االختبلؼ بوصفو كذلك و لكن بوصفو دليل اكتماؿ 

وانسجاـ، و لكن ما يؤخذ على علي حرب أنّو يضع الكره مقاببًل للحب، و تلك ىي ا١تفارقة اليت يقع فيها إذ 
يصف ىذه الّتجربة بالّتغَت، و ىذا يناقض فكرة الثّبات اليت أّدت إليها الّتجربة الفريدة و الفذة اليت كانت مفهوماً 

إذ منتهى التضاد التبلقي، فالضداف يلتقياف بقدر ما يتنابذاف " أبدياً و سرمدياً للحب، يقوؿ علي حرب 
ويتباعداف، كما أف ا١تتحدين يتنافُت و يبتعداف بقدر ما يتقارباف و يلتصقاف، و ٢تذا فاٟتب ا٠تالص قد يستحيل 

، فالّصورة اليت يعكسها يف ىذا ا٠تطاب 2" عداء مستحكما، كما أف العداوة الشديدة قد تنقلب صداقة و مودة 
 .                                                          مبعدة عن  الّتصور الذي أسلف ذكره عن مفهـو اٟتب 

       ولعّل الّتخلص من ىاجس الّزواؿ كمصَت ينتهي إليو اٟتب بعد أف يبلغ أوجو ىو ٕتديده كل مرة بطريقة 
تبعثو من جديد، و علي حرب ٭تّلل ىذه العبلقة من خبلؿ تأكيده على مصطلح الفناء إذ يبشر بوالدة جديدة 

استمرارا على أف تكوف ىذه العبلقة ليس ا٢تدؼ منها الّلذة فحسب ألّف ىذا الّنوع / تبعث من رحم ا١توت بقاء 
يزوؿ ٔتجرد اٟتصوؿ على رغباتو، فتنطفئ ٔتجرد وصاؿ الطرفُت، إف مصطلح البقاء و الفناء يف مقولة / ٯتوت 

اٟتب تؤوؿ إىل عكس ما كانت تعنيو سابقاً، فالفناء ىو شرط البقاء ذلك أف الّرغبات الغَت ٤تدودة يكوف زوا٢تا 
يفٌت يف شيء ليبقى يف شيء " يف غياهبا وأقصاىا يف انعدامها و وصو٢تا يف اختفائها، و ىذا تأويل قوؿ ا١تتصوفة 

 .                                                                       3" آخر، بل ىو يهوى الفناء من فرط ٘تسكو بالبقاء 

        ولكن الذي ٮتفى يف كبلـ علي حرب ىو أف اٟتب كما سبق وقّدمو مرتبط بالّروح و ىو يف ىذه اٟتالة 
يفّسره انطبلقاً من أسباب حّسية، يلّخصها القوؿ بالّتجديد و إ٬تاد الطّرؽ اليت تسمح باستمراره، وىذا يتناىف 

والثّبات الذي تنشده األرواح و تتمّيز بو، و كذلك انفصا٢تا عن األسباب، و ىنا يقع التأرجح يف ا١تفاىيم اليت 

                                                             
 .77، ص (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب -  1
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أٟتقها باٟتب بُت قولو بالثبات من جهة و إدراج أسباب التغَت بو من جهة أخرى و ذلك يف سبيل إرساء دعائم 
 .                              مشروعو التجاوزي إذ ٭تاوؿ رسم صورة جديدة مفصولة عن الصورة القدٯتة للحب

       وىذا ما يفّسر اّٖتاد الّتجربة الّصوفية مع الّتجربة البشرية، إذ قواـ اٟتب ىو الّشوؽ و تلك صفة تنسب 
و اٟتق أف الشوؽ ال يكوف إال باٖتاد احملب و احملبوب، و فناء أحد٫تا باآلخر، و الفناء " لؤلرواح ال لؤلجساد  

غَت ٦تكن يف عامل األبداف، إذ األبداف تتبلقى سطوحها فقط، و ال ٯتكن أف تتداخل و ٘تتزج، وحدىا األرواح، 
 ، فاألرواح تنعكس من خبلؿ األجساد و تتمّيز بعضها عن بعض، 1" ىي اليت تتحد، و يتداخل بعضها ببعض 

 .       واألرواح ال هتوى إال ما تألفو و يتنزؿ عندىا ٔتنزلة اٞتماؿ و اٞتبلؿ، و ىذا ما يقضي باٞتمع بُت الذوات 

      والّصور اليت تعكس لنا احتماؿ الّتناقض يف اٟتب، أنّو ٭تّل بالقلب الزاّىد و ا١تمتنع عن متاع الّدنيا، وكأف 
الّرغبة ال تنزاح عن شيء إال وتصرؼ يف شيء آخر بنحو مغاير، فيكوف للهوى سلطاف يتعاىل بطبعو عن العفة 
والّتعّفف، ليمؤل اٞتسد رغبة و ىذا تفسَت ا١تفارقة، فالّرغبة اليت تسكن الّذات و ال تصرؼ، ٗتتزف لتعود على 

فالتقوى ىي ٞتاـ " حب بصورة الواعية و تنعكس شوًقا و وجًدا و ا٧تذاباً بإّتاه ما ٗتتاره األرواح  / شكل ىوى 
ا٢توى، و معٌت كوهنا ٞتاما، أف الفجور ا١تنفي و ا١تكبوت ال يزوؿ بل يستبطن، و قد ينفجر و يعود بأشكاؿ 

 .                                                                     2" ٥تتلفة و ٭تضر من حيث ال ٭تتسب ا١ترء 

     فالطّبيعة البشرية تضع الّرغبة شرطًا كلياً يف الوجود و حيزاً يربط بُت األرواح و األجساد، فتلقي األرواح بقوهتا 
رغبة ٖتركها األجساد، و قوة الّرغبة ىنا تصل إىل حّد الفناء و االندماج و الّتماىي يف اآلخر، و ليس ىذا سوى 

اختزاؿ جململ الصفات الّرحيمة يف اإلنساف و ذلك بعودهتا بصورة الواعية و غَت واضحة، و إال كيف يرضى 
اإلنساف أف ينفصل عن ذاتو إلرضاء ذاتو يف الوقت نفسو، فاآلخر شرط الوجود و منتهى الّرغبة، و ال عجب إف 
وصف اٟتب أنّو ٕتربة إنسانية خاصة و قصوى ال ٖتل بكل القلوب و لكّنها ٗتتار حُت ٮتتار القلب سواه شرطاً 
لوجوده، و ٕتّسده اٟتاجة الّدائمة إىل االقًتاف و االجتماع و الوصاؿ، فتنأى بذلك صفة األنانية عن ىذا القلب 
و تبتعد، ليحّل اٟتب بو، فيسمح بتساوي ا١تتناقضات، فيصبح ٥تلوًقا روحانياً، و ٢تذا يكوف اٟتب ظاىرة نادرة 

 .                                                               اٟتدوث، كما ال تّتصف هبا كل الّنفوس و القلوب 
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       وىي تتجّلى عند اإلنساف البدائي أكثر من اإلنساف ا١تعاصر، ألّف األّوؿ يعيش حياة طبيعية صافية و نقية 
من كل الّشوائب، تظهر فيها معامل الفطرة و تّتضح عكس اإلنساف ا١تعاصر الذي ىو نسيج من العبلقات اليت 

تغيب فيها الفطرة و هتّمش، و تطفو على الّسطح معامل التصنيع و الّتقنية و عبادة ا١تادة، حيث تنسحب 
الّصفات اإلنسانية و ترضخ ١تتطلبات العصر، و ىذا ما يفّسر الّصور اليت أصبحت تعكس اٟتب عرضا ٞتانبو 

السامية، فبل يغدو موضوعاً للحب إال و ٭تاط بسياج من / اٞتسدي، و تغييبا ٟتقيقتو الروحانية / ا١تادي 
احملظورات والّرذائل، ذلك ىو اٞتانب األخر و ا١تنسي و ا١تهّمش للحب، بوصفو حاجة إنسانية و حيزا فاصبًل بُت 
اإلنساف واٟتيواف، و ألنّو يف العصر اٟتديث قد استنفذتو األجساد يكوف صورة مفصولة عن القدمي، ألهّنا تتمركز 

 .                                                                    حوؿ اٞتسد، فيغيب اٞتانب اإلنساين ٢تذه الّتجربة 

 أباح كل احملظورات و ٗتطى كل اٟتواجز – كما يظن –       وألّف اإلنساف ا١تعاصر و ْتكم سيطرتو على واقعو 
اليت كانت ٖتجز اإلنساف البدائي فتحّرره و تصنع ٢تذه الّتجربة عذوبتها فيعيشها بكل مراحلها، و إف كانت كل 
مراحلها ىي ىذا السعي الّدائم و البحث ا١تستمر عن اآلخر فردوسا و مبلذا هتدأ بو الّنفس و تستكُت، ٭تّو٢تا 

ىذا اإلنساف األخَت إىل حيز ٕتتمع فيو كل أنواع اٟتب، فبل ٯتكن التفريق بينها، ذلك أف الّصورة اليت ترتبط 
بالّروح  فيؤدي ىذا إىل  الّتقديس، و الغائب يف األفكار حوؿ اٟتب ىو الوجو الذي تكونت على أساسو 

ا٠تليقة، والكشف عن ىذا اٞتانب ضرورة ملّحة إذا كاف ا٢تدؼ ٣تاوزة  ا٢تالة الّسوداء اليت علقت بالّذىن نتيجة 
 .                الّتصور الذي ارتبط بو، و وضعو يف الّظل دوف تفكيكو أو فتحو على األوجو األخرى اليت ٕتهلها الّذات 

       و لعّل القوؿ باالختبلؼ يف ماىية اٟتب نتيجة اختبلؼ بيئة اإلنساف ا١تعاصر و البدائي ٭تيل من جهة 
على الّصورة الثّابتة للحب و ىو تأكيد على ا١تفهـو الذي بدأ اٟتديث بو يف بداية كتابو، و لكّنو من جهة أخرى 
نفي لؤلّسس اليت أراد بناء مشروعو التّجاوزي على أساسها إذ تصبح الّصورة اٞتديدة ٣تموعة من الظّروؼ اليت ال 
ٖتيل على تغَّت يف الّتجربة و ال ظهور صورة جديدة مفصولة عن الّصورة األصل، و ىذا ىو الفخ الذي توقع فيو 

الّلغة إذ تنفي من جهة لكي تثبت من جهة أخرى فيكوف الفصل بُت اإلنساف البدائي و اٟتديث من حيث 
 .                                                        الظّروؼ ا١تختلفة إحالة على توّحد الّتجربة و ثباهتا 

و لكن ىل يعقل أف تقود نفس األسباب إىل نتائج متباينة و متعّددة و متناقضة إىل حّد ال ٯتكن أف ٧تمع بُت -
 .                                                                                                          أطرافها ؟ 
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      تلك ىي ا١تفارقة اليت يقع فيها صاحب ا٠تطاب إذ رأى يف الثّبات صورة واحدة ٯتكن أف تتغَّت مع مرور 
الّزمن فينشأ من خبل٢تا صورة جديدة مفصولة ٭تتضنها العصر اٟتديث ٔتا يطرحو من ظروؼ جديدة و إمكانات 

و تلبس ثوبًا جديًدا يتجلّى من خبلؿ الّزواؿ و العرضية اليت  (الثّبات  )٥تتلفة، فتفقد الّصفة اليت لزمتها يف البداية 
تقضي بانفصا٢تا، و لكن القوؿ ىنا يهّمش الّصور ا١تختلفة اليت تظهر من خبل٢تا ا١تفاىيم، و ىذا ال يعٍت 

 .                             بالّضرورة زوا٢تا و لكن اّتساعها و صعوبة الوصوؿ فيها إىل ٪توذج واحد الرتباطو باألزلية و الّسرمدية 

       فتكوف الّصورة اٞتديدة اليت ٭تاوؿ أف يصّورىا من خبلؿ وصف الّصورة اٞتديدة اليت يوجزىا يف عبارة 
، ىي صورة ٣تاوزة من حيث الّتصور األّوؿ الذي ٬تعل من الثّبات و الّدٯتومة الّصفة ا١تبلزمة ٢تذه 1(العابر)

الّتجربة، فتحيل العابر على مفهـو آخر و ٕتربة أخرى مفصولة عن األوىل ألهّنا ال تتعّلق باألرواح البشرية و ال 
بالعواطف إذ ٖتيل على الّنزوات البشرية، و لعّل القوؿ هبذا ا١تصطلح ليس صورة جديدة يتمّيز هبا اإلنساف ا١تعاصر 

 .                                                    دوف غَته ، ولكنو مفهـو آخر ٮتتلف و يفارؽ الّنموذج الذي يصّوره علي حرب 

       وىنا تصبح الّصورة اٞتديدة اليت يراىا ٣تاوزة ١تفهـو اٟتب يف سبيل إرساء مشروعو الّتجاوزي، صورة 
مفصولة من حيث إحالتها على معٌت آخر ال عبلقة لو بالّتجربة اليت عرّفها يف بداية حديثو، إذ ذكر الّصورة القدٯتة 

عند اإلنساف القدمي و البدائي و عن مواجده و مواجعو، و الّصور اليت خّلدىا الّشعراء قدٯتاً إذ ٖتّولت معاناهتم 
إىل أعماؿ أدبية، ويف مقابل ىذه ا١تفاىيم ٭تاوؿ الّتمركز حوؿ اٞتسد فيبتعد عن الّصورة األصل و ىذه ليست 
صورة ٣تاوزة ولكنها مفصولة و مفارقة، ألهّنا مل تنشأ عن صورة واحدة و الّتجاوز عادة ينطلق من فكرة واحدة 

 .                                                       و٭تدث فيها الّتغيَت الذي يسمح باستمرارىا، و ىنا مكمن ا١تفارقة 

       فإذا كاف العامل الفائق ينقض ا١تنطق و يسعى إىل ىدمو فهو ىنا يساعدنا على تثبيت ىذه الّصورة يف 
أذىاننا، إذ يناقض أىدافو و ٯتنع من االلتفات إىل ما يناقض أفكارنا، فيظهر اٟتقيقة من أوجو أخرى متعّددة كما 
يدعي، فتكريس األجساد يباعد الوجو اآلخر للحقيقة و اليت ٬تهلها معظمنا، فاألوىل أف يسعى اإلنساف ا١تعاصر 

إىل البحث عن ا٠تفي يف ىذا ا١تفهـو عّلو بذلك ٮترؽ ا١تنطق و يباعد ا١تألوؼ فَتفق اٟتب ٔتعاين جديدة متجددة 
و٥تتلفة بعد أف تآكلت الّصورة و استهلكتها األجساد فلم تعد صاٟتة ٟتمل ىذا ا١تفهـو و ال استيعابو و ىي 

                                                             

1
حاوؿ علي حرب إرساء مشروعو الّتجاوزي من خبلؿ الّزعم بوجود صورة جديدة للحب يف عصرنا ، تتمركز حوؿ     *- - 

اٞتسد و لكن األمر الذي غفل عنو و ىو يقيم ىذه الصورة اٞتديدة ، أنّو يناقض الّصفة الرّئيسة اليت على أساسها أقاـ الّصورة 
األوىل إذ ربط ٕتربة اٟتب بالثّبات والتمركز حوؿ الروح ، و يف اٞتهة ا١تقابلة أصبحت الّصورة ا١تعاصرة مرتبطة بالّزواؿ و العابر 

  .                                                                                                               (الثّبات و الّتغَت  )فتتشكل ثنائية 
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الصورة اليت حاوؿ علي حرب تأكيدىا على اٟتب ٔتا ىو انعكاس ١تتطلبات اٞتسد فقط، و إال فكيف يصبح 
ىذا ا١تفهـو رمزا للعداء و تؤدي نتائجو إىل الّتباغض، و كيف ٕتسد حالة بشرية قصوى ونادرة واقعا يشوبو اٟتذر 

و اٟتيطة و صفاء لؤلرواح يتساوى فيو اإلنساف و اٟتيواف يف كفة واحدة، فإذا كاف األصل فيو البحث عن 
 .                     السكوف بعد االضطراب ، فالواقع ٬تسده اهنيارا لؤلرواح و األجساد على الّسواء 

         وال ينطلق ىذا الكبلـ من ا١تثالية، ذلك أف ا١تثالية عادة تسكن أذىاننا و أفكارنا و إف مل ٧تسدىا، 
وا١تقصود ىنا ىو تصحيح خارطة األفكار و ا١تفاىيم اليت رمت باٟتب حّيز اٞتسد و جّسدتو رغبة دنيئة دوف أف 
نفهم أف البّلشعور ال ٭تمل ا١تنبوذ و احملظور فحسب، و لكنو ٭تمل ما ال ٯتكن التفكَت فيو و ا١تمتنع عن التفكَت 

و ىذه ىي اٟتلقة ا١تفقودة يف تصور الذات ١تفهـو اٟتب، فاألرواح اليت ال ٗتضع ١تنطقنا الواعي إذ تتخذ من 
البلشعور مستقرا ٢تا و تسَت ٔتنطقها ىناؾ يف أقاصي الذاكرة البشرية، حيث ٕتهل الذات عن ذاهتا كثَتا ، ألّف 
ىذا اٟتّيز يتعاىل عن قدرة البشر على االستيعاب و الفهم و منو ال ٯتكن اٟتديث عن صورة جديدة ٘تركزا حوؿ 

 .             إتاه دوف اآلخر

        فيعكس صورة عامل ا١تيتافيزيقا ٔتنأى عن عامل اٟتس، عا١تا ساميا تسكنو األرواح و تنجلي فيو اٟتقائق 
اأَلِخبَلُء يَػْوَمِئٍذ : " بأبعادىا ا١تتباينة، و ٕتمع األنفس ا١تتحابة، و يصورىا القرآف الكرمي من خبلؿ قولو تعاىل 

َتِقُت 
ُ
 ، فتكوف ا٠تلة مدعاة للعداوة و مصَتا ينتهي إليو األخذ ٔتنطق األفكار 1" بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َعُدو ِإالِّ ا١ت

البلىويت اليت ال تدركو اٟتواس و ال ينبغي ٢تا / والتصور حوؿ ىذه العاطفة اليت  يكوف األصل فيها منبعها الغييب 
 .   ذلك 

       وليس منطلق ىذا التحليل الصوفية كمجاؿ يتجاوز فيو اٟتب األجناس البشرية فتصرؼ طاقاتو شوقا 
واشتياقا ال يرجى منو وصاال و ال اٖتادا يف عامل الواقع فيفٌت عن عا١تو ليبقى يف العامل اآلخر حيث يوجد احملبوب 

و ا١تعبود، و لكن باعتباره ظاىرة بشرية و مسرحها الواقع ٔتنطقو و طابعو احملسوس، و بوصفو صورة تعكسها 
 .                                                                         ا٠تيانات والكوارث األخبلقية و اال٨ترافات البشرية 

         والقوؿ ىنا ينطلق من ا١تفهـو األّوؿ الذي أورده ا٠تطاب عند علي حرب حوؿ ىذا ا١تصطلح، إذ يكوف 
الثّبات صورة ٥تتلفة عن اٟتب الذي ٯتّيز اإلنساف ا١تعاصر، فيستعيد ا١تفهـو قيمتو اليت سلبت منو كممارسات 
استهبلكية ليس الغرض منها سكينة األرواح و لكن تلبية رغبة األجساد اليت ال ٭تكمها قانوف و ال تقف أماـ 
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شذوذىا القوانُت و ال األعراؼ، و ال بد أف قيمتها تكمن يف كوهنا حالة من ا٨تبلؿ و انفصاؿ اإلنساف عن ذاتو 
و ال جـر أف اٟتب ىو أروع ما ٬ترب، و أٚتل و أهبى ما يشهد، " الراغبة عن طريق الرغبة ذاهتا، و قد قيل عنو 

فهو ألطف ا١تشاعر و أعجب األطوار و أدىش األحواؿ و أصفى األوقات و أعظم اللذات، و ليس ٙتة أٚتل وال 
  .                                                     1" ألطف، و ال ألذ و ال أسعد، من أف ٭تب ا١ترء و ٭تب 

       وال ٭تدث ىذا إال إذا تسامت الرغبة من دنسها إىل مصادرىا الوجودية ا١تتعالية، و لعل ىذا ما جعلنا ننحو 
باٟتب منحى جديًدا ٥تتلفا عن طبيعتو و عن طريق مناقشتو قدٯتا و حديثا، بطريقة تطرؽ ا١تناطق الغائبة 

وا١تستبعدة، و ألف تفكيك ا١تقولة يف ىذه اٟتالة ال يكوف إال بلفت االنتباه إىل ىذا اٞتانب الروحاين ا١تستبعد 
وا١تهّمش يف الّتفكَت و ىي طريقة نغَّت من خبل٢تا منظومتنا الفكرية و تقاليدنا حوؿ ىذا ا١تفهـو الذي استهلكو 

اٟتديث عن اٞتسد حىت أصبح ما ينشأ حولو يف الواقع ٣ترد إعادة و تكرار مطابقا ١تا قيل فيو، و إعادة إحياء ىذا 
ٕتسيدا و خرؽ منطقو ٔتنطق مغاير يبعثو من جديد، / ا١تصطلح ال تكوف إال باالختبلؼ عنو و ٕتاوز حقيقتو 

وليس التجاوز ىو ٘تركز حوؿ وجو آخر من وجوىو و لكن ٤تاولة استحضار كل األوجو و مقاربة بعض ما ٖتملو 
 .من دالالت و حدود

      و إذا كاف علي حرب ٭تاوؿ إحياء ا١تصطلح من خبلؿ مقابلتو للفناء بالبقاء و ذلك استجابة آلراء ا١تتصوفة 
حوؿ ىذا ا١توضوع، فاحملاولة ىنا ٗتتلف إذ تتجو إىل ا١تصطلح مباشرة من خبلؿ لفت االنتباه إىل وجوىو ا١تغيبة 

وا١تستبعدة و الًتّكيز عليها، و يف ا١تقابل الّسكوت عن ا١تراكز و هتميشها استجابة للمبادئ نفسها اليت أقيم على 
 .أساسها ىذا ا١تفهـو
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 : الحب و الفلسفات المباصرة - دااداًال 

L’Amour et les Philosophies Contemporaines 

       إّف االىتماـ باٞتسد موضوعاً للحب يعترب أحد نتائج الفلسفة ا١تادية ا١تعاصرة وكيف حاولت ىذه األخَتة 
أف تويل اىتمامها باٞتسد على حساب الّروح، فاعتربت اإلنساف ظاىرة من ظواىر الكوف والطبيعة، فاإلنساف 

مبعد من ىذا ا١تنطلق عن كل تفكَت، ألّف الواقع و ا١تادة استطاعتا أف توّجهو و تتحّكم فيو، و رٔتا بالغت ىذه 
الفلسفة حىت اعتربت اإلنساف و ْتكم الّتفوؽ اآليل و الّتقٍت ٣ترد قطعة ال ٯتلك ذاتاً و ذاتو ىي غيابو و نسيانو 

، فنسبت إىل اٟتب أبعاًدا مادية استهبلكية ال ترقى إىل مستوى (أنا أفكر حيث ال أوجد و أوجد حيث ال أفكر )
/ الوجود اإلنساين، و ىذا ما يفّسر أسبقية الوجود على ا١تاىية، و أولوية األجساد أو ا١تلموسات على األرواح 

 .الغيبيات 

      وانطبلقاً من نظرة كهذه ال ٯتكن اٟتصوؿ على أفكار صحيحة حوؿ ىذا ا١تفهـو ألهّنا ترّكز على بعد دوف 
أبعاده األخرى ا١تختلفة، فتدّنست احملبة ضمن ما تدّنس من مفاىيم قضى عليها الواقع فقضى بذلك على 

اإلنساف الذي فقد إنسانيتو أو كاد يفقدىا، بعد أف فقدت جل ا١تقوالت داللتها و استحاؿ الّتناقض اختبلفاً 
عامل يهبط اإلنساف فيو و يستقر يف قاعو، ال يوجد فيو زماف و ال ثغرات أو جدؿ أو " وٗتلت القيم عن قيمتها 

حدود أو صراع أو فارؽ بُت ا١تثَت و االستجابة، عامل ببل ذاكرة ال قيمة فيو و ال قداسة و ال دناسة و ال عدؿ وال 
ظلم و ال حق و ال حقيقة، عامل من الصَتورة الدائمة اليت تشكل الثبات الوحيد، عامل من األيقونات ا١تكتفية 

، فأَّنَّ للحب أف تّتضح معا١تو، إذا كاف اإلنساف ال ٯتلك الوقت للجلوس حىت مع نفسو يف ىذا الواقع 1" بذاهتا 
ا١تتسارع ٨تو الّنهاية و ا١تستسلم لؤلحداث اليت يأيت هبا واقعو اٞتديد ا١تتجّدد، فأضحى اٟتب يف الواقع ا١تعاصر 

 .                                                                          لعبة أجساد ال هتدؼ إىل أبعد من ذلك 

حوؿ الّذات اليت تنتقل من اكتفائها بذاهتا Nietzche  Friedrich    ويف ىذا تأكيد آلراء فريديريك نيتشو
 إىل االّٕتاه ٨تو اآلخر ا١تغاير، رغبة تسَّتىا إرادة القوة و السيطرة، René Descartesعلى رأي رونيو ديكارت 

و بعيدا عن كل عقلنة  نظاـ   و نظاـ يضبط اندفاعها، فالفلسفة ا١تعاصرة ٔتا وصلت إليو من طرؽ جديدة يف 
الّتفكَت سا٫تت ال ٤تالة يف إضفاء الطّابع اإليروسي على اٟتب من خبلؿ دعوهتا إىل تفريغ ا١تكبوت و ا١تقموع، 
وٖترير الذات من قهر العقل والدين و باقي القوانُت الغيبية، فتحدث نيتشو عن مفهـو إرادة القوة بوصفها ٣تاوزة 
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ا 1" الذات لذاهتا ٔتعٌت من ا١تعاين 
ً
، فانتقلت معاين اٟتب تدر٬تياً و استجابة ١تستجدات العصر حىت أصبحت عا١ت
تعّمو اإلباحة و اإلفراط دوف ضابط أو رقيب، و كل ىذا يدخل يف إطار ما يسمى باهنيار ٦تلكة القيم و إفراغها 

 .                                                                                                            من خصوصيتها لتتساوى كل األشياء

ٔتا ىي تعبَت عن الّسيطرة  (إرادة القوة )      ولعّل ىذا ما يفّسر الكوارث األخبلقية اليت تقع نتيجة ىذه الفلسفة 
بكل الوسائل و الطرؽ على ىذا اآلخر الذي ينفصل عن الّذات، فإذا كانت الّدوؿ ا١تستعمرة تفرض سيطرهتا 
على الّدوؿ الضعيفة الستنزافها من خبلؿ إخضاعها بالقوة، فللحب أيضا أبعاد ٬تّسدىا ىذا اٞتانب الذي ال 

يراعى فيو دور اآلخر، منصاعا لقوة الّرغبة اليت ال ٯتكن إيقافها عند حّد معُّت باعتبارىا حالة وجودية قصوى ٗترج 
الّرغبة باعتبارىا / فيو الّذات عن مألوفها، و لعّلو و استناداً إىل فلسفة نيتشو ٯتكن أف ندرؾ بعداً من أبعاد اٟتب 

ذاتيتو بإّتاه اآلخر الذي أصبح االّٖتاد بو حاجة ال بد / تفلتا من كل قيد وىوساً جسدياً ٮترج باإلنساف عن أناه 
منها، من خبلؿ الفناء الذي يضمن البقاء، و ىذا تأويل آخر للحب ٦تارسة يف أيامنا ىذه و انطبلقا من طريقة 

 .          تفكَت مغايرة 

      ولعّل الّذروة اليت يتم فيها استهبلؾ األجساد ٕتعل من ىذه الّرغبة اليت ال ترتوي باحملسوس تكتمل بتفريغ 
ىذه الّرغبات اليت ال تتوؽ إىل إبداع أو عمل إبداعي، و لعّل أىم من تناوؿ الّرغبة كدعامة يف األعماؿ الفنية 

و ىذا ما " ، و قد أ١تح علي حرب ٢تذه الفكرة من خبلؿ قولو Roland Barthesا٠تارقة ىو روالف بارت 
تشهد بو ٕتربة فبلسفة ا١تثل والتعايل، حيث إنتاج ا١تفاىيم و النظريات ٬تسد ٪تطا من اٟتضور، ٭تل فيو عشق ٤تل 

آخر، بقدر ما تستبدؿ متعة الوجوه و األجساد بلذة النصوص و الرموز، و لكنو حضور باٞتسد و لو فيو، إذ 
اٞتسد ىو يف النهاية مصنع الرغبات و األفكار، أكانت شغفا با١تعرفة أـ و ٢تا با١ترأة، عشقا للعقل أـ عبادة 

، جنونا بليلى أـ جنونا باهلل   .2" للمفهـو

          وتلك حالة ٮترج فيها اٟتب بنفس اإلمكانات و الّشروط عن الّلذة                                          
ا١تتجهة ٨تو اإلنساف إىل رغبة موازية تصرؼ يف ٣تاؿ اإلبداع، و لعّل االّٕتاه بالّرغبة إّتاىا آخر غَت الّلذة ىو 
تشتيتا لقواىا و٘تويها ألىدافها من أجل ضماف استمرارىا، و ٗتليدىا قصصا باستغبلؿ طاقتها، ولنا يف الّشعر 
اٞتاىلي أكرب دليل، و كيف ينبغ العشاؽ دوف غَتىم يف كتابة الشعر،  غَت أّف الفرؽ بُت الّصورة عند نيتشو 
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  وعلي حرب يكمن يف اإلحالة إىل الفكر يف خطاب علي حرب، و ىذا ما يبتعد عن اٞتسد كما يصّوره نيتشو
وىنا تكمن خصوصية ا٠تطاب عند علي حرب، رغم أف مشروعو الّتجاوزي ٭تاوؿ االلتحاـ هبذه الفلسفات 

 .                                                                                         ويشَت إليها

 La Pensée et le Concept de Plaisir:         الفكر و مفهوم الّلذة  -1    

        إّف اٟتديث عن الّذات ا١تفكرة ٭تيل بالّضرورة على ا١تفاىيم ا١تثالية اليت أٟتقت هبا على أياـ الكوجيتو 
الديكاريت إذ مت التمركز حو٢تا و اعتبارىا مصدرا وحيدا للحقيقة اليت تكوف مطابقة، فكاف ا١تنطق و والعقل والعلم 

ىي ا١تبادئ األساسية اليت يقـو عليها، فيتربأ بذلك من كل الّصفات اليت قد تنسب إليها الّنقص أو القصور، 
وظّلت كذلك إىل حُت كشف الّنقص ا١تتأّصل فيها، و ذلك انطبلقا من احتوائها على الّتناقض الذي ال يربأ منو 

 .                                                                                                           أي مفهـو 

      فكاف العقل انعكاساً ١تناطق البّلوعي يف اإلنساف و صار ا١تنطق حينئذ عاجزاً عن استيعاب مفاىيمو اليت 
تستدعي كل مرة العودة إىل حقيقتها من أجل سّد ثغراهتا، و على إثر ىذا الّتغَت مل يعد باإلمكاف اٟتديث عن 

ذات مفكرة عاقلة خالية من كل الّشوائب و ىذا ما أحاؿ إىل استبداؿ ا١تفاىيم الّتقليدية ٔتفاىيم أخرى تغَّت من 
خبل٢تا نظرتنا إىل ذواتنا بصيغ تتناسب و واقعنا اٟتايل، فكانت الّرغبة ىي البديل الذي حل ٤تل الّصفات ا١تتعالية 

 .                                                                       اليت كانت تنسب للّذات 

        ولعّل مفهـو الّرغبة ىنا على الّرغم من كونو ضربة أطاحت ٔتملكة الّذات إال أهّنا يف ا١تقابل ساعدت على 
استكماؿ طريقها و لكن ٔتفاىيم ٥تتلفة و مغايرة، إذ حّررت الرغبة ىذه الّذات من سجن العقل و ا١تنطق الذي 
كاد يقضي هببلكها، إىل الّتجدد الدائم وفق قانوف الّرغبة الذي ٯتّدىا با١تتعة، و تلك ظروؼ مبلئمة تسمح ٢تا 

ببذؿ أقصى طاقاهتا من خبلؿ فك قيودىا و منحها إّتاىا ٤تبباً، و مرغوبا يرضي مناطقها ا١تنسية و البعيدة حيث 
يطرح الّتناقض و التعادي مع الوعي، و لطا١تا عملت ىذه الظّروؼ على إعاقة الّذات وتثبيط عزائمها من خبلؿ 

فتحها ٢تذه الثّغرات، ولعل الّسبب الذي أيقظ الّذات على نقائصها ىو استعادهتا ١تفهـو اٞتسد الذي ٫ّتشو 
ديكارت فاعترب اإلنساف ذاتاً مفكرة عاقلًة مبعدة عن رغبات اٞتسد، و ىذه االستعادة أقامت شقا آخر للّتفكَت 
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لذة النص ىي تلك اللحظة اليت يسَت فيها " أٟتقتو باٞتسد ومتعو، فاعًتؼ برغبات اٞتسد من منطلق الّتفكَت 
 .1" جسدي متبعا أفكاره ا٠تاصة، ألنو ليس لدى جسدي ذات األفكار اليت يل 

        فكاف الستعادة اٞتسد األ٫تية البالغة يف توازف الّنفس البشرية، و لعّل الّتعديل الذي ٟتق الكوجيتو 
الّديكاريت أّدى بدوره إىل االقًتاب من حقيقة اإلنساف اليت ال تكوف مثالية و ال ينبغي ٢تا ذلك  كوهنا ٗتضع 

للّتغيَت الذي ينأى بدوره عن صفات الكماؿ و الّتعايل، وليس أدؿ على ذلك من األزمات اليت حّلت باإلنسانية 
و اليت أّدت يف هناية ا١تطاؼ إىل تشيء اإلنساف وعجزه عن تسيَت واقعو إال من خبلؿ الّتوقع و االحتماؿ الذي 

يظل بدوره نسبيا ال يوصل إىل نتائج يقينية، و ما الّصورة اليت يظهر هبا اإلنساف ا١تعاصر إال انعكاساً ١تركزية اٞتسد 
 .      الذي أصبح بدروه مستهلكاً مباحاً، ٯتلك ٦تلكتو ا١تنطقية ا٠تاصة أو تفكَته ا٠تاص 

      ولعل الفصل بُت منطق فكر الّذات و ا١تنطق ا٠تاص للجسد ال يؤدي بالّضرورة إىل فصلهما عن بعضهما 
البعض، بل كبل٫تا وجهاف لعملة تفكَتية واحدة ٖتيل إىل إّتاىاهتا ا١تختلفة و ا١تتناقضة و ا١تستبعدة و ا١تهّمشة إذا 

استحضر جانب دوف آخر أو ٔتعزؿ عنو، فالّذات ا١تفكرة إذ تقيم منطقها على عامل ا١تثل و التعايل، فوجهها 
اآلخر و الّضروري و ا١تكّمل ٢تا ىو اٞتسد بكل ما يؤمن بو من رغبات و متع و مطالب تناقض هبا منطق 

الّذات، و ىذا ىو تفسَت الطّريقة الّتقليدية يف الّتفكَت إذ ال يفكر يف شيء إال و يستدعي ما يناقضو وٮتالفو، 
أف أكوف مع من أحب و أفكر يف شيء آخر، ىكذا أتوصل " وبعبارة أخرى يضبط ا١تفهـو إال مقاربة ٔتا يقابلو 

إىل أحسن األفكار و ابتدع بشكل أفضل ما ىو ضروري لعملي، و الشيء نفسو بالنسبة للنص فهو يبث يف 
داخلي أحسن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذة إذا ما ٘تكن من أف ٬تعل نفسو مسموعا على ٨تو غَت مباشر، و إذا ما 

،  فاإلنساف يف 2" وجدتٍت أرفع رأسي عنو و أنا أقرؤه، لكي أٝتع شيئا آخر، فلست بالضرورة مأسورا بنص اللذة 

                                                             
1

لذة النص و من نصوص لذة النص ، العرب و الفكر العريب ، ٣تلة النصوص الفكرية و اإلبداعية و النقدية    : مطاع الصفدي - 
  .                                                                 13 ص –لبناف – ، مركز اإل٪تاء القومي 1990( 10رقم  )

  .                                                              16ا١ترجع نفسو، ص - 2

أّدى الًتّكيز على األثر الذي يًتكو الّتفكَت على اٟتب ، إىل إ٬تاد ا١تقاربة بُت الّصورة اٞتديدة للحب كما صّورىا علي          *- 
حرب ، و طريقة الّتفكَت الّتجاوزية ، إذ ترى الفلسفات ا١تعاصرة أّف الكوجيتو الّديكاريت مل يعد ٬تدي إذ يتمركز حوؿ الّذات 

العارفة ، ولكّنها تويل اىتماما أكرب بالّرغبة اليت يهّمشها اإلنساف بًتكيزه على الوعي البشري فقط ، كما يقارب اٟتب يف مفهومو 
الّدراسات الّنفسية ا١تعاصرة ، إذ أعادت االعتبار لساحة البّلشعور ، و اعتبارىا أساسا يف قياـ الّتفكَت البشري ، كما اعتربت 
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األصل ىو ذلك االنفصاؿ الّدائم بُت ذاتو و جسده الّلذين يتفقاف بقدر ما ٮتتلفاف، فيسمع كل منهما صدى 
أفكاره لآلخر، فتحمل ا١تعاين عند اإلنساف أبعاًدا ٥تتلفة ٖتيل إىل ا١تثالية تارة و ٖتيل إىل رغبات اٞتسد تارة أخرى 

 .                                                                          لتحصيل الّلذة اليت ٭تتاجها اإلنساف من أجل االستمرار 

       فلكل األفكار مهما كانت مثالية أبعادىا اليت تنبع من الّرغبة فتولد ا١تتعة ٣تاال ٤تبذا للّنفس البشرية، 
/ فتجّسد االنقساـ الذي أّكدت عليو الّدراسات الّنفسية ا١تعاصرة، و لعل إغفاؿ ىذا اٞتانب البّلشعوري اٞتسدي
الّصامت ىو الذي سار بالّذات اإلنسانية بإّتاه ا٢تاوية نتيجة الفراغ الذي يًتكو اإل٫تاؿ الّدائم ١تتطلبات اٞتسد، 

وألّف الّرغبة قوة ٘تتد باّتساع البّلشعور عند اإلنساف فهي تقاـو من أجل الربوز إىل الّسطح، و ىذا تفسَت 
 .                                    االستدراؾ الذي ٟتق الفلسفة العقلية و االعًتاؼ باٞتزء ا١تهّمش و ىو اٞتسد 

      فالّذات البشرية العاقلة ٗتفي خلفها أسباب اهنيارىا و ىبلكها، فبل سبيل للّتخفيف من سيطرهتا إال 
الّذات ا١تفكرة على الوعيها أي على مفهـو الّرغبة و ا١تتعة ، فينكشف / باالعًتاؼ هبا من خبلؿ انفتاح الوعي 

الوجو اآلخر للحقيقة ٔتا ىي ابتعاد عن الّذات ا١تفكرة العاقلة، فللجسد أيضا أفكار ال بد من االعًتاؼ هبا 
والّسعي إىل تثبيت ركائزىا ٘تاًما كما حدث مع الّذات ا١تفكرة اليت تكتفي بنفسها، أما اٞتسد فيعكس 

حاجة،الّذات إىل اآلخر، و الّنقص الذي ٭تّققو انفصا٢تا على عكس ما نادى بو الكوجيتو الديكاريت، فتّتجو 
 .                                الّذات ٨تو اآلخر بدؿ إّتاىها ٨تو ذاهتا 

 La Langue et le Corps:    الّلغة و الجسد  - 2

      إّف الّلغة با١تفهـو الّتقليدي ال تعدو أف تكوف صورة تعكس عامل الوعي عند اإلنساف ٔتا ىو عبارة عن 
مطالب و حاجات ال تصل اآلخر إال من خبلؿ اإلفصاح عنها بوساطة الّلغة، و ىنا يكوف ا٢تدؼ من الّلغة ىو 

الّتواصل فقط، و يف اٞتانب اآلخر ٯتكن أف ندرؾ لّلغة أبعاًدا أخرى أ٫ّتها نقل الّتجربة اإلنسانية من عامل 
ا١تسكوت عنو أو ا١تخفي إىل الّتجسيد و العياف بوسيط الّلغة، و لعّل ا١تقصود ىنا با١تسكوت عنو ىو الّصور اليت 

ٯتثّلها اٞتسد البشري ككياف يكتم و يكبت مطالبو الستكراىها من طرؼ الوعي و الّشعور كحّيز تقييمي ال 
 .                                                                                يسمح باحتضاف العوامل اجملهولة و ا١ترذولة 

                                                                                                                                                                                              

الرغبة رديف التفكَت العقلي من حيث األ٫تية ال ٯتكن هتميشو أو إنكاره ، و إال كانت تفسَتات اإلنساف ناقصة تتخللها فجوات 
 .                         وفراغات مردىا إ٫تاؿ الرغبة اليت تكوف الوجو اآلخر للذات ا١تفكرة العاقلة ، و تتجسد من خبلؿ اٞتسد 
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      فالّلغة يف ىذه اٟتالة تومئ و ٖتيل و ترمز إىل ىذه العوامل دوف اإلفصاح عنها كي تكوف ٕتارب مقبولة 
فتعكس قدرة الّلغة على إرضاء كل األذواؽ و األفهاـ و استحالة ضبط أبعادىا ا١تمتدة حىت تبلمس البّلشعور 
البشري، فإذا كاف الظّاىر يف الّلغة ىو إفصاحها عن عامل الوعي لئلنساف فامتداداهتا الّتأويلية تباعد ىذا الوعي 

وتفصح عن مطالب اٞتسد ا١تقموعة من طرؼ اجملتمع و وحدىا الّلغة تستطيع إخراجها من عامل الّصمت 
٭تضر كممارسة " واجملهوؿ، وا١تقصود بالّلغة ىنا ىو الّلغة الّشعرية أو ا١تنزاحة و ا١تتجاوزة ١تدلو٢تا ا١تباشر، فاٞتسد 

شعرية يعيد إنتاج خطاب مسكوت عنو انطبلقا من جوىره ككينونة إشكالية مهووسة بالسؤاؿ و القلق، والعنف، 
  .                                                                      1"واللذة، والغربة، و الشك و األنطولوجيا 

       فيعكس اٞتسد من خبلؿ اٞتوانب ا١تشّوىة و ا١تبهمة و الغامضة يف الّلغة، كوهنا تعكس عا١تاً يعّمو القلق 
واالضطراب، فيكوف الوجو اآلخر لّلغة ٔتا ىي لغة ىادئة و ىدوؤىا نابع من استقرارىا و نظامها تلك ا١تعاين 

ا١تتضاربة و ا١تتضادة و ا١تتناقضة اليت ٖتيل عليها يف كل مراحلها، فتلفت انتباىنا إىل عدـ براءهتا و صعوبة القبض 
 .                           مقاربة ال ترقى إىل مبلمسة ا١تعاين / على معانيها، فتصبح كل قراءة ىي ٤تاولة 

       ولعّل ىذه ا١تفاىيم اٞتديدة لّلغة وحدىا استطاعت ٗتليصها من ىاجس العجز الذي كاف ينسب إليها 
قدٯتاً، ٔتا ىي لغة تفصح عن ا١تعلـو و تفشل يف إظهار اجملهوؿ، و على ىذا األساس لطا١تا استبعد ا١تدلوؿ دالو 
من  خبلؿ ارتباطو ا١تباشر بو، فقّيده و منع ٕتاوزه للمجاؿ الذي حّدد لو، و حديثاً أصبحنا نقرأ أجسادنا من 
خبلؿ الّلغة اليت أصبحت قادرة على اإلٯتاء و التلميح إىل صمتها من خبلؿ غياهبا و امتداد مدلوالهتا لتحتمل 

" الّنقيض وا١تنسي و ا١تستكره، فيتحّرر بذلك اٞتسد من سجنو الذي قضى بصمتو لقروف عديدة، فتكوف 
مسؤولية قراءة اٞتسد قراءة جديدة تبلمس الظاىرة اٞتسدية عرب تارٮتها ا١تمتد يف قروف من القهر و الكبت 

والتأثيم، و أعلن اللغة عيدا بنفسجيا لروحي، و أصر على مبلحقة جسدي، انتشاء ٢تذا القهر ا١تر٘تي قرونا على 
 .   2" أنسجيت 

                                                             
1

 (فنوف و علـو  )كتابات معاصرة  (قراءة يف شعر وفاء العمراين  )اٞتسد رؤية و اكتشاؼ ا١تختلف : عبد العزيز بومسهويل - 
  .                                                         28 ص – لبناف – 1995 ( 25رقم  )٣تلة اإلبداع و العلـو اإلنسانية 

يتحّدث روالف بارت عن الّلذة و ا١تتعة و يربطهما بالقراءة يف األعماؿ األدبية ، إذ يرى يف الّلغة جسدا إيروسيا ، ٬تري *- 
الّتعامل معو على اعتبار أنّو مصدر متعة مصدرىا الّتفكَت و قوامها الّتخّيل و ا٠تياؿ ، إذ يرى يف ىذه ا١تتعة مضاعفة و ٣تاوزة 

 .                                                                                      للطبيعة العادية كوهنا ٕتمع بُت الفكر و الّلذة اّٟتسية 

2
 .                           38، ص  (قراءة يف شعر وفاء العمراين  )اٞتسد رؤية و اكتشاؼ ا١تختلف : عبد العزيز بومسهويل - 



الحب بين الروح والجسد................................................................الفصل الرابع   

 

 310 

       فتحرير الّلغة من نظامها الذي يقضي ارتباطها ٔتدلوؿ ٤تّدد ىو نفسو ما حّرر اٞتسد و أنطقو بعد صمتو 
ليعرّب عن حاجاتو و مطالبو اليت صارت لدى الوعي البشري مفهومة و مفروضة، إذ ال ٯتكن منعها ألهّنا تشغل 

الوعي عن حاجاتو، فالّلغة كياف ال ٯتكن أف نتجاىلو ألنّو / كل فجوات و فراغات الّلغة اليت يعرّب هبا اإلنساف 
دليل الفرد و ٥ترجو إىل الوجود و الكينونة، و الّتحرير ىنا استطاع أف ٭تّقق لّلغة رغبتها كما فعل مع اٞتسد ٘تاًما، 

فيكوف ارتباط ا١تفردات يف الّلغة غَت قسرياً و لكن اختيارياً، و ىذا ما ٭تّقق لّلغة متعها فتحيل إىل ا١تعٌت الذي 
تشاء، و منو قيل عن الّلغة أهنا ىي اليت تتّكلم عرب اإلنساف و ليس العكس، فتسد حاجتو و ترضي رغباتو يف 

 .                                                                                              اآلف نفسو 

إف "      فخروج الّلغة عن قانوهنا ىو نفسو الّصورة اليت ٕتّسد اٞتسد ٔتا ىو خروج بالوعي عن مألوفو و تقليده 
رمزية الكتابة ٖتضر يف النص من خبلؿ ٦تارستُت اثنُت، أي من خبلؿ الزمن الذي ينتقده ٚتاليا و إشاريا و ىو 
التابع لؤلصل و ا١تنت، مث الزمن الذي تصنعو اٟتركة ا١تختلجة نفسها للكتابة كعبور قسري لغبطة اٞتملة و عدـ 

، فللغة أيضا متعها و رغباهتا اليت ال تظهر و تنجلي إال من خبلؿ 1" سقوطها يف الدوراف ا١تغلق إلرادة ا٠تارج 
خروجػػػػػػػػػػػػػها عن مألوفها و ٖتكمها يف صَتورهتا من خبلؿ إحالتها على ا١تعاين اليت تشاء كما يكوف ٢تا اٟترية 

 .                                                                            ا١تطلقة يف اختيار االٕتاه الذي ترغب و تريد 

        ولعّل ىذه ا١تعاين ٖتيل مباشرة على إرادة اٟتب و كيف ٗترج يف مسَتهتا عن كل مألوؼ فتكوف الّرغبة ىي 
مسَّتىا الوحيد، و تكوف الّلغة بذلك أحد العناصر اليت تؤمن باٟتب قانونا يضمن البقاء و ٭تّرر من الّسيطرة، كما 

يسمح لئلنساف أف ٭تِت دوف ضابط زماين أو مكاين و يف نفس الوقت ىو يدرؾ ىذه األبعاد و يعيشها على 
 (زمانية و مكانية  )امتدادىا، فتنجلي معامل اٟترية وسط القيود، و تتحّرر الّلغة بدورىا من ضوابط البنية ا٠تطية 

وتصنع ضوابطها ا٠تاصة ٔتحض إرادهتا لكي ٗترب عن اٞتسد كياناً ٭تّس و يرغب و يتخّيل و لو اٟتق يف أف يكٍت 
 .         عن رغباتو، انزياحاً عن ا١تألوؼ و ارتيادا للمجهوؿ و ا١تكبوت و ا١تستور ْتجاب الوعي و ضوابط الّلغة 

 La Lecture et le Plaisir:     القراءة و الّلذة  -  3

        إّف العمل ٔتبدأ لذة الفكر ٭تيل على أ٫تية الّرغبة يف ٦تارستنا ٢تذه ا١تهمة، فالّتفكَت اٞتامد و اٞتاؼ يصيب 
الّذات با١تلل و ٯتنعها من االستمرار كما تعمل الّرغبة على فتح إمكانات جديدة للّتفكَت، و لعّل لغة األدب ىي 

                                                             
1

 – معسكر –منشورات مديرية الثقافة  (ا٠تطييب ٪توذجا  )ظاىرة الكتابة يف النقد اٞتديد مقاربة تأويلية : ٓتيت بن عودة - 
  .                                                                                                           131 ، ص 2005
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أوىل الّسبل اليت يؤدي الّتعامل معها إىل ا١تتعة و الّلذة، و عليو يكوف جسد األدب صورة ٗتييلية عن اٞتسد يف 
الواقع ٔتا ىو ىيكل متعالق، متماسك و منسجم، و ىذه اٞتمالية اليت يعكسها ىذا اٞتسد ٖتيل بدورىا على 

مسكوتات و غيابات تشتاؽ الّنفس الكتشافها، فتكوف الّلغة رغم وضوحها ٗتفي العديد من األسرار اليت ٖتتاج 
قارئا، فيخرج بعض ما ٭تتويو من خفايا و أسرار، فالعبلقة اليت ٕتمع الّنص و القارئ ال يكتب ٢تا الّنجاح مهما 
أوتيت من إمكانات إذا انعدمت بينهما الّرغبة اليت تتجّسد من خبلؿ اٟتب كرابط أبدي و هنائي قد ٬تمع بُت 

 .                                                                                                            كائنُت 

        وال عجب أيضا إذا قلنا أف الّلغة أيضا تتفاعل مع القارئ إذا استطاع بدوره أف ٬تعلها تبادلو نفس ا١تشاعر 
وتتجّسد ىذه ا١تبادلة من خبلؿ منحها إياه ١تفاتيح الّداللة لديها، و ال يكوف ىذا إال بعد جهد و تعب يبذلو 

القارئ و ىو يراود الّنص عن نفسو، و لكن مفهـو الّتعب ىنا تتخللو اللذة و ا١تتعة و ىو ما يؤدي إىل االستمرار، 
للقصيدة مفاصل تلتقي يف أصل جامع ىو " فمنت النص ىو مثَت صناعي يقابل ا١تثَت الطبيعي على أرض الواقع 

اٟتب، تنوعت عناوينها و مل تزد مضامينها على توليد صور بدت اآلف مثَتا صناعيا ١تقوؿ نكلو إىل ٤تلو من 
  .                                                     1" ا١تنت،و ١تسكوت عنو انطوى على نفسو حُت الكشف عنو 

      فإذا أسفر البحث يف الّذات اإلنسانية عن احتوائها على جانب الّرغبة و اٟتاجة إىل اٞتسد، فإف البحث يف 
كياف الّلغة أثبت أّف لّلغة جسداً تتمثّلو و ىي تنسج مضامينها و تنتج أسراره من خبلؿ بعد دالالهتا اليت تبلمس 

اجملهوؿ و ا١تستور، و استمرار الّرغبة تعكسها اإلحالة اليت تطاؿ مدلوالهتا يف سلسلة الهنائية، وتتمّيز الّذات القارئة 
ىنا من خبلؿ قدرهتا على الّتخيل و ا٠تياؿ، و إدراكها لؤلبعاد اليت ٯتكن من خبل٢تا اٞتمع بُت اٞتسد يف الواقع 
ومنت الّنص كصورة تعكس رغبة األجساد و سبلها، انطبلقا من مبادئ معرفية مصدرىا الّذات ا١تفكرة با١تفهـو 

 .                                                                                                   ا١تعاصر 

      ولعّل ىذا اإلسقاط الذي مت على الّلغة ككائن جامد ينقلها من عا١تها إىل عامل الوجود اٟتي و ا١تتحرؾ، فبل 
تقتصر اٟتياة على الكائن اٟتي فقط بل تتجاوزه إىل كل ما ٯتكن أف يتفاعل مع الّرغبة و ٬تّسدىا فيؤكد على 

أما عبلقة اٞتسد بالنص فإهنا تكمن يف البداية يف ذاؾ التداخل اللساين و الواقعي بُت ا١تنت و اٞتسد، " االستمرار 
أي يف العبلقة التكوينية اليت ينسجها اٞتسد مع النص فيهبو فيها كل معطياتو اإلدراكية ٗتييبل و متخيبل، مث يف 

                                                             
1

 – ( 13 )رقم  (٣تلة دورية علمية ٤تكمة  )يف معرفية النص الصويف ، ٣تلة اآلداب و العلـو االجتماعية : ياسُت بن عبيد - 
  .                                                                                         193 ، ص 2011- جامعة سطيف  
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كونو يشكل النموذج ا١تباشر للنص التخييلي، اٞتسد، إذف، موضوع النص و منبع معطياتو و منتجو ومتلقيو يف 
 .                                                                1" اآلف نفسو، إنو يشد النص إىل مسألة الوجود 

      فيكوف منت الّنص حّيزاً ٕتتمع فيو الّلذة باختبلفها، لذة معرفية ٭تققها تتايل الّدالالت و انفتاحها على آفاؽ 
فكرية جديدة و مبتكرة، باإلضافة إىل الّلذة اٞتسدية اليت ٭تّققها الّتصوير الّتخييلي للجسد بعد إسقاط مكوناتو 

على عناصر الّلغة و تراكيبها و انسجاـ ىيكلها، و لعل صعوبة و تشابك حلقات معانيها ىو سبب الّدىشة 
 .        اٞتسدية/ وعامل ا٧تذاب ٨توىا، فقراءة الّنص األديب متعة مزدوجة للقارئ فتتجاوز بذلك الّلذة الطبيعية 

       فيوفر الّنص للقارئ إمكانية صرؼ الّرغبة الزّائدة و إشباعها عن طريق سبل معرفية تّتحد فيها الّذات ا١تفكرة 
وغياهبا و الذي ٕتّسده الّرغبة يف اٞتسد، و ٢تذا فالّنقد ا١تعاصر يتعامل مع الّنص بوصفو أنثى ٖتمل بداخلها 

فقد تكمن حرارة الرغبة يف االحتفاؿ ٔتكاف نصي يهيئ للقارئ ثنائية ا١تتعة و ا١تعرفة كما " سببميزىا و تفردىا 
 .                                                                                                    2" يقوؿ روالف بارت 

       فاٟترارة ىنا ٖتيل على ٛتيمية الّرغبة اليت تتملك القارئ و ىو ٭تاوؿ الكشف عن ٣تهوؿ الّنصوص 
ومستورىا، و ٕتسّدىا الّلذة ا١تضاعفة اليت ٕتمع الّرغبة و اٟتب، أو الّلذة و ا١تتعة، و ٧تاح الرّغبة متوقف على 

براعة القارئ، وقدرتو على ترويض الّنص لكشف طبقاتو ا١تنسية و ا١تهّمشة و ذلك مكمن ا١تتعة، و يكوف حظ 

                                                             
1

 .                                       20 ، ص 2003 – ا١تغرب –النص و اٞتسد و التأويل ، إفريقيا شرؽ : فريد الزاىي - 
2

 . 94 ا٠تطييب ٪توذجا ، ص – مقاربة تأويلية –ظاىرة الكتابة يف النقد اٞتديد : ٓتيت بن عودة - 

كاف اٟتب يف الفلسفات ا١تثالية مقاربا للبحث يف اٟتقيقة ، فارتبط عند أفبلطوف بالعامل ا١تثايل و كاف عند زعماء العقل مركزه *- 
الّذات العارفة ا١تفّكرة ، و اّٗتذ مع التّيارات اٞتديدة إّتاىا ٥تتلفا إذ أصبح يقتضي البحث فيو الًتّكيز على اٞتسد كونو مركز الّرغبة 
، و الّرغبة يف ىذه التّيارات أساس البحث عن اٟتقيقة ، اليت مل تعد تكفي الّذات ا١تفّكرة من أجل اٟتصوؿ عليها ، و لكن ىي 
خفية و صامتة و ىذا ما يفّسر استعصاءىا على الفهم و اإلدراؾ ، ألهنّا ليست واضحة و ظاىرة كما ال تقـو على مبدأ الّتطابق 
كما كاف معموؿ هبا من قبل ، و من ىذا ا١تنطلق أصبح اٟتب منظورا إليو بوصفو جسداً و رغبة و مصدرا تسَته ا١تناطق ا١تنسية 

والغائرة يف أقاصي الّذاكرة البشرية ، و بعيدا عن ا١تشاعر و العواطف اليت لطا١تا تغٌت هبا الّشعراء الرّومانسيوف ، ذلك أّف لغة 
ا١تشاعر مل تعد تكفي لتعرّب ، إذ لّلغة أيضا فراغات و فجوات يتم البحث فيها عن مسكوهتا و ٣تهو٢تا ، ىذا ا١تسكوت ىو ما 

 .تعرضو لغة اٞتسد إذ تقابل مفهـو الّصمت ، و ىذا ما قالت بو الّدراسات الّسيميائية إذ أعادت االعتبار للغة اإلشارات 
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الّنص من ىذا الّنجاح بتمنعو و صّده، و مقدار الّتعب الذي يلحقو بالقارئ فينتج ا١تتعة من وصوؿ األمل إىل 
 .أوجو، وتلك ىي اٟتالة اليت ينتقل فيها اإلدراؾ من عامل ا١تعٌت إىل البلمعٌت 

      وال يكوف ىذا إال بدخوؿ القارئ إىل متاىة الّدالالت يف النص، و انفتاحها على بعضها البعض حىت 
تبلمس عامل البّلوعي عند اإلنساف، فيتذوؽ القارئ لذة اٟتب و متعو من منظور فلسفي يتجاوز بذلك العامل 

عاشقا للنص، مدركا / الواقعي و ا١تادي و يرتقي بو يف سلم البلوعي و ال ٯتكن أف يدرؾ ىذه اٟتقيقة إال قارئا 
ٟتقيقة الّرغبة اليت ىي يف األصل قوة فكرية ما ورائية أو غيبية ٘تد اإلنساف بدوافع البقاء و االستمرار يف ىذا 

الوجود، فبل ٮتتلف األمر حينها يف تنوّع إّتاه الّرغبة إف كانت امرأة أو نصا، ا١تهم أنو ٯتؤل الفراغ و النقص الذي 
يستشعره اإلنساف بداخلو و حاجتو إىل اآلخر الذي يكملها و يرفع عنها غربتها و يؤكد استقرارىا من خبلؿ 

 .استكماؿ كياهنا 

 L’Amour et le Corps:الحب و الجسد  - 4

        إّف اٟتب ىو أىّم مركب تشًتؾ فيو اإلنسانية يف أصل وجودىا على اختبلفها، فأوثقو باإلنساف تلك 
العبلقة اليت تربطو بوجوده و ىويتو و ا١تكاف الذي ال ينفك يسكنو و يسكن إليو، و قوة ٕتذبو فتثبت ركائزه يف 
موطن دوف آخر، فيكوف اٟتب ٤توراً تدور حولو كل عبلقاتو، فهو يكره ألنّو ٭تب و يغار ألنو ٭تب و ىكذا، 

وىو ا١تفهـو الذي ال بديل عنو يف مقابلتو ١تعٌت اٟتياة و أكمل ىذه العبلقات و أكثرىا تأثَتاً على الّنفس، فتجمع 
 .                    بُت األنفس و األرواح فتصنع األنس وسط الكوارث و إرادة االستمرار و اٟتياة وسط زواؿ أسباهبا 

       ولعّل ا٠تطاب الّصويف بوصفو خطاباً يدور حوؿ األرواح فيقارب ا١تسافات بينها قد تناوؿ اٟتب و بُت 
أسبابو وحدوده، و لعّل اٟتديث عن اٟتب ركز على االّٕتاه الّصويف بسبب االلتباس الذي أصاهبا كتجربة بُت 

البشر، فاستدعاء األجساد سيطر على اٟتب و منع من اٟتديث عن ٕتربة إنسانية ٔتنأى عن الّصورة اليت ندركها 
، وإف كانت احملبة تعود يف أصلها إىل نفس اٞتذور و األصوؿ فهي عند البشر تّتخذ صورا  حوؿ ىذا ا١تفهـو
تناقض هبا أصو٢تا وتباعد حدودىا، و انطبلقا من ىذا يصبح اٟتب يف منزلة احملظور و ا١تمنوع، إف مل نقل 

 .                                                      ا١ترذوؿ، و ىي ا١تواضيع اليت نفضل السكوت عنها ١تا فيها من ٥تالفة للطبيعة البشرية 

       وىذا اٟتظر مل يقتصر على العرب فحسب بل مشل كل األمم على اختبلفهم، ألّف الفطرة البشرية تدور 
و اٞتنس مثل أحد احملرمات األصلية يف وعي اإلنساف، و ارتبط يف ذاكرة الشعوب منذ " حوؿ نفس ا١تفاىيم 
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" القدـ، باٟتظر و النهي، و كاف ٤تل رقابة و موضع ريبة، و منطقة ٤ترمة ال ينبغي للقوؿ أف ٮتًتؽ حرمتها 
ولعل ىذا ما يعكس سنة ا٠تلق، إذ يشتهي اإلنساف احملـر دائما و يبتلى يف أعز األشياء لديو، فيلتقي النقيض 1

بنقيضو و ذلك ىو ا١تأزؽ الذي ال فكاؾ منو، فيشتهي احملظور كما اشتهى آدـ يف اٞتنة األكل من الشجرة اليت 
 .                                                                                                  كانت سببا يف عنائو و تعبو 

       وليس مطلقاً ىو اعتبار اٟتب مقاببًل ضروريا ١تفهـو اٞتنس، و لكن األشياء تلتقي يف أقصاىا و أوجها 
والّنقيض إىل نقيضو يسكن و ينتهي، و ٢تذا ٭تتجب خطاب اٟتب البشري وراء ا٠تطاب الّصويف على الرغم من 

أف األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فيهما واحد، لكن ا٠تطاب األّوؿ عادة يبتدئ كبلما عن األرواح و ينتهي بو ا١تسَت إىل كبلـ 
، رغم أّف تعريفهم للحب مل يبتعد  عن األجساد و قد ناقش ىذه الفكرة علماء الّدين أثناء ْتثهم يف ىذا ا١تفهـو
عن قوؿ الفبلسفة و ال الّشعراء، إال أهّنم استدركوا بعض الّنقاط و ا١تفاىيم اليت ظّلت عند الفبلسفة حقائق ال 
ٯتكن إنكارىا أو تغييبها، إذ ترى الفلسفة أّف اٞتنس ىو استغراؽ جسدي ال ٯتكن إنكاره و ضرورة تلحق ىذا 

ا١تفهـو وتقتضيو، على الرغم من االستكراه الذي ٭تملو، فللّتعفف عند علماء الدين لذة تعادؿ الّلذة اٞتسدية اليت 
٭تسها اإلنساف مقابل انصرافو عن ٕتسيد اٟتب، وىذه الّلذة روحية تشبع رغبة اٟتب و تعاد٢تا، بدال عن 

 .                                     األسباب اٞتسدية اليت تستويف اٟتب حّقو كما تنزؿ بو من منزلتو ليكوف مقاببل للشهوة 

       وانطبلقا من ىذا ٯتكن الفصل بُت ضروب عديدة من اٟتب حقيقو و مزيفو، مقدسو من مدنسو، و من 
٪تّيز حقيقتو اليت قد ٕتسد أحيانا دناءة الّنفس و صورة - الذي ىو ضرورة عند الفبلسفة -خبلؿ اٞتسد فقط 

و ٦تا يؤكد ىذا " ٥تتلفة عن أصلو، و قد تناوؿ ىذا ا١توضوع ابن حاـز األندلسي يف كتابو طوؽ اٟتمامة، يقوؿ 
القوؿ أننا علمنا أف احملبة ضروب، فأفضلها ٤تبة ا١تتحابُت يف اهلل عز و جل، إما الجتهاد يف العمل و إما التفاؽ 

يف أصل النحلة و ا١تذىب، و إما لفضل علم ٯتنحو اإلنساف، و ٤تبة القرابة، و ٤تبة األلفة و االشًتاؾ يف 
ا١تطالب، و ٤تبة التصاحب و ا١تعرفة و ٤تبة الرب يصنعو ا١ترء عند أخيو، و ٤تبة الطمع يف جاه احملبوب، و٤تبة 

ا١تتحابُت لسر ٬تتمعاف عليو و يلزمهما سًته، و ٤تبة بلوغ اللذة و قضاء الوطر، و ٤تبة العشق الذي ال علة لو إال 
ما ذكرنا من اتصاؿ النفوس، فكل ىذه األجناس منقضية مع انقضاء عللها و زائدة بزيادة و ناقصة بنقصاهنا، 

                                                             
1

                                                        .93، ص  (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب - 
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، 1" متأكدة بدنوىا فاترة ببعدىا، حاشى ٤تبة العشق الصحيح ا١تمكن من النفس فهي اليت ال فناء ٢تا إال با١توت 
فليس اٟتب ضرورة جنسية كما يرى ابن حاـز األندلسي و ال شرط وجودىا، إذ الّضرورة اٞتسدية من منظوره 
صنفا آخر من اٟتب زائل و عارض بزواؿ أسبابو و من ىذا ا١تنطلق يكوف اٞتسد دنساً يلحق ىذا ا١تفهـو يف 

 .                                                               أصل تكوينو العلوي و صورة مشّوىة و مزيّفة عن حقيقتو 

       ولعّل ىذا راجع إىل استقراره على أرض الواقع، دنيا ابتبلء، تكوف اٟتقيقة فيو غيبية علوية ال يستطيع 
اإلنساف إدراكها، ألهّنا تتعاىل بطبيعتها عن ذلك، و أبلغ ما قيل يف احملبة من منظور الّصوفية أهّنا ىذا العجز عن 

وأما " الوصف الذي يكوف ا٠تطأ ىو سبيل الوصوؿ إليو، و عليو تكوف ٕتربة خاصة و معجزة، يقوؿ علي حرب 
احملبة بالذات فبل تبلغ بلفظ و ال يكتنهها تصور، و ٢تذا ٭تًتز العارفوف عن ترٚتة مواجيدىم و أذواقهم بالعبارات 

 و ىذا ا٠تطاب يرتد ٔتشروع علي حرب الّتجاوزي 2" و األقواؿ، ٥تافة ا٠تطأ، فاحملبة سكر ال ٯتكن أف ٮترب عنو 
ليبلمس األبعاد ا١تتناقضة يف كبلمو عن اٟتب ا١تعاصر و ا١تفارقة اليت تتوّسط اٟتب بوصفو مقاربة للمفهـو القدمي 

 .                                                                                                 والّصورة اٞتديدة

 ىو عامل مبهم و غامض ٖتيط بو – ضرورة ٭تيل إليها التفكَت –      فحقيقة ىذا ا١تفهـو و انطبلقا من اٞتسد 
ا١تسكوتات و ٘تنع من ا٠توض فيو تلك الّصور اليت يظهر و يتجّسد من خبل٢تا، ألّف األصل فيها ىو تعاليها عن 

ىذا الوجود و ٕتاوز ١تنطقو احملدود، و لقدرة البشر ا١تتناىية بطبيعتها، و إدراكا ال ٬تاوز اٞتسد الذي ٭تصره يف 
 .                                                                احملسوس و ٯتنعو من االنفتاح على اجملرد و ا١تعنوي 

     وإف اشًتؾ ا٠تطاباف عند علي حرب و ابن حـز األندلسي حوؿ  ا١تفاىيم السامية للمحبة، و ىذا من جهة 
تناقض مع اآلراء السابقة اليت ٖتدث عنها علي حرب و عن الصور اٞتديدة و ا١تتجاوزة للمحبة، فهو من جهة 

أخرى مفارؽ للمعاين اليت أوردىا ا٠تطاب عند ابن حـز األندلسي، إذ يتحدث عن أنواع احملبة على اختبلفها من 
 . منظور اٞتمع بُت طرفُت، بينما يتحدث عن اٟتب با١تفهـو الصويف ا١تفارؽ يف حقيقتو للطبيعة البشرية 

           

                                                             
احملامي فاروؽ سعد ، منشورات دار مكتبة : قدـ لو و حققو  (يف اإللفة و اآلالؼ  )طوؽ اٟتمامة : ابن حـز األندلسي - 1

  .                                                                                         63 ، ص 1982 – بَتوت لبناف –اٟتياة

2
                                                          .96، ص  (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب - 



الحب بين الروح والجسد................................................................الفصل الرابع   

 

 316 

 L’Amour et la Vérité:          الحب و الحقيقة  - 5

       إّف اٞتمع بُت اٟتقيقة و الواقع أمر ٦تتنع و كذلك الفصل بُت الواقع و اٞتسد شيء متعّذر، ذلك أّف كل 
من اٞتسد و الواقع ضرورة و جزء ال ٯتكن فصلو، و من ىذا ا١تنطلق تتعاىل ا١تفاىيم ا١تطلقة عن الّتجسيد و تتغَّت 
بعد حلو٢تا على أرض الواقع، و ٢تذا ال يكوف اٞتمع بُت اثنُت يف اٟتب نتيجة زائل أو عارض من عوارض الّدنيا 

كاٞتماؿ مثبل، و ىو ا١تفهـو الذي ارتبط باٟتب بقدر ما انفصل عنو، إذ اٞتماؿ يف ىذه اٟتالة يتعاىل عن حّسيتو 
 .                                                                                   و يتجاوز ظاىر األمور ليبلمس الباطن أو اٞتوىر 

      وىنا تكمن ا١تفارقة إذ ال ٯتكن إدراؾ معايَت لتحديد اٞتماؿ و ال لوصف احملبوب، إذ تعمى عُت البصر يف 
ىذه اٟتالة و ينظر احملب  إىل ٤تبوبو بعُت تأ٘تر ١تنطق األرواح، حيث تدرؾ ما ال تدركو العُت و تعجز عن ٖتديد 

من ىنا " مبل٤تو، فأسباب اٟتب تتجاوز عامل اٟتس و تتعاىل عنو، لتعمد ا١تناسبة سبيبل بو ٕتمع بُت األحباب 
كانت ا١تناسبة علة اٟتب و االشتياؽ، ألنو إذا كانت ا١تناسبة يف جوىرىا ٘ترئيا بُت ذاتُت، فبالصورة تتمرأى 

 1" الذوات و تتعارؼ األرواح و تتعاشق النفوس 

      فجوىر اإلنساف ىو ما ٭تّدد ٚتالو و قابلية ا١تشاهبة بينو و بُت غَته، و ما األجساد سوى الّصورة ا١تمّوىة 
للحقيقة و األصل، و كلما اقًتبت  ا١تناسبة يزداد اٟتب و يتضاعف، و ىذا ىو تفسَت ذلك الّسعي الّدائم إىل 

االّٖتاد و الوصاؿ، فا١تقاربة بُت احملبُت تبلمس جوىر الّنفوس و أصل فطرهتا، أي قبل ارتدائها للباس اٞتسد 
 .                                                                                              وحلو٢تا الواقع ا١تعيش 

      فيكوف اٟتب يف أصلو أزيل الهنائي ٦تتد من األزؿ إىل األزؿ، و ذلك ىو جوىر األرواح و مادهتا، إذ ٗتتلف 
فتولد التنافر و تتشابو فتطالب باإلٖتاد و الوصاؿ و العودة إىل بعضها كحق ٖترمو منو األجساد و ٖتجزه عنو، وال 
يعرؼ ىذا إال يف العامل العلوي حيث األصل الصايف لكل وجود بشري، و مقرىا الوجود األوؿ ٢تذه النفوس قبل 

وىذا . 2" إنو اتصاؿ بُت أجزاء النفوس ا١تقسومة يف ىذه ا٠تليقة يف أصل عنصرىا الرفيع " أف تستقر يف األجساد 
التوحد الذي ٬تمع النفوس يبقى عامل جذب حىت بعد ابتعاد أجزائها و انقسامها يف أماكن ٥تتلفة، والشوؽ ىو 

الباعث على إدراؾ حاجة النفس إىل غَتىا و ارتباطها بشبيهها و إف ابتعدت ا١تسافة واستحاؿ اللقاء، فتنأى 
 .                                              أسبابو عن أسباب التقارب و احملبة عند اإلنساف يف الواقع احملسوس 

                                                             
1

                                                         .103، ص  (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب - 

2
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    وىذا ا١تيل إىل ا١تختلف ليس يف الواقع سوى صورة مزيفة، إذ األصل يف جوىر ىذا االختبلؼ ىو التماثل 
والتشابو ا٠تفي الذي ٖتملو األرواح و ٘تنع عنو ىياكل  األجساد، و يعرب عن ىذا صاحب طوؽ اٟتمامة من 

و قد علمنا أف سر التمازج و التباين يف ا١تخلوقات إ٪تا ىو االتصاؿ و االنفصاؿ و الشكل دأبا " خبلؿ قولو 
يسػػػػػػػػػػػػػػػػػتدعي شكلو، و ا١تثل إىل مثلو ساكن، و للمجانسة عمل ٤تسوس و تأثَت مشاىد، و التنافر يف األضداد 

وا١توافقة يف األنداد، و النزاع فيما تشابو موجود فيما بيننا فكيف بالنفس و عا١تها العامل الصايف ا٠تفيف وجوىرىا 
   .                                    1" اٞتوىر الصعاد ا١تعتدؿ، و نسخها ا١تهيأ لقبوؿ االتفاؽ و ا١تيل و التوؽ 

          فحقيقة اٟتب ىي ىذا الوجود يف عامل الصفاء و الكماؿ و اإلطبلؽ موطنا ٯتكن أف تستقر فيو اٟتقيقة 
مفهوما ال يقبل النقيض و ال االختبلؼ، فتكوف كإحساس يعًتي األرواح صفاء مطلقا و أقصى معاين اإلنسانية، 

حقيقتها أف هتب كلك " فبل يتحمل بذلك األوصاؼ اليت قد تنزلو من ىذه ا١ترتبة، و أٚتل ما قيل يف مفهومها 
، ولعل ىذه العبارة توجز لنا ا١تعاين الروحية اليت ٭تملها اٟتب، ْتيث 2" ١تن أحببتو، فبل يبقى لك منك شيء 

 .                                       يتخلى و يهب كّلو للّذات اليت يهواىا و ٭تبها فيعدـ نفسو كيانا أو وجودا 

       وكل ىذا يعكس قدرة األرواح و مدى ٖتكمها يف األجساد اليت تلبسها، فصفاء األرواح و طهارهتا 
تعكسها إرادة االحتواء يف اآلخر و االمتزاج بو مصَتا ترتاح فيو و ترتاح إليو، و لعل أبرز ما قيل يف احملبة أيضا أهنا 

سكوف ببل اضطراب، و اضطراب ببل سكوف فيضطرب القلب فبل يسكن إال إىل ٤تبوبو، فيضطرب شوقا إليو " 
، و ىي .3"ويسكن عنده، و ىذا معٌت قوؿ بعضهم، ىي حركة القلب على الدواـ إىل احملبوب و سكونو عنده 

الدرجة اليت يصبح احملب فيها ال يفرؽ بينو و بُت من ٭تب و يعتقد أف الذاتُت ذاتا واحدة، و كذلك األمر 
بالنسبة للتجربة الصوفية، فإذا كاف األصل يف خلق آدـ أنو من روح اهلل فهو دائم الشوؽ إىل اٞتزء الذي انفصل 

عنو، والروح تعكس الشوؽ الذي ٭تملها إىل العودة إىل أصو٢تا و االٖتاد هبا بعد الفناء عن الدار الدنيا وااللتحاؽ 
 .                                                                                                             بالدار اآلخرة 

                                                             
1

  .                                                       62، ص  (يف األلفة و اآلالؼ  )طوؽ اٟتمامة : ابن حـز األندلسي - 
2

روضة احملبُت و نزىة ا١تشتاقُت ، ٖتقيق مكتب الدراسات و التوثيق ، دار : مشس الدين ٤تمد بن أيب بكر ابن القيم اٞتوزية - 
  .                                               36 ، ص 2004 ، 1:  ط –بَتوت لبناف - الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، 

3
                                                                                                          37ا١ترجع نفسو، ص - 
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        ويكوف غياب الوعي يف ىذه اٟتالة ىو اإلدراؾ اٟتقيقي حملبة اهلل، و من منطلق ا١تناسبة و التناسب تبتعد 
األشياء و تقًتب يف الواقع إذ اٞتوىر يف أصل تكوينها واحد و االختبلؼ فقط يكمن يف مدى التقارب ا١توجود 

 .                                                                                    يف أصل تكوينها و جوىر فطرهتا  

       وما اٟتب إال صورة عن انقساـ النفس الواحدة إىل جزأين األصل يف وجود٫تا واحد، فتعكس احملبة سببل 
الهنائية و شوقا غَت ٤تدود و إرادة تنعدـ فيها معامل ا٢توية و االنتماء، و تتجلى على أرض الواقع ٤تبة حقيقية ال 
تزوؿ مع مرور الزمن و ال تضبطها أسباب تنتمي إىل عامل الواقع، و لعلو الفرؽ الذي يتميز بو اٟتب كحقيقة ال 
ندركها فنلحق هبا أوصافا ال تنتمي إليها، و نظلمها فنهمشها و نتجاىلها فتؤكد على ضياعنا و تشتت وجودنا 

 .                                                     بُت عامل الشهادة و عامل ٧تهلو و لكنو يسَتنا فيصنع مصَتنا 

      و ىنا تتجلى ا١تفارقة اليت ٭تملها مفهـو  اٟتب ٔتا ىو حقيقة ٖتضر كلما أردنا ٕتاىلها و تًتسخ كلما أردنا 
إبعادىا، ألف األصل فيها أهنا جزء ال يتجزأ من وجودنا و كياننا، ألهنا تستقر يف عامل النسياف و تنعكس الشعوريا 

على مشاعرنا و تصرفاتنا و توجو عقولنا و أفكارنا باالّٕتاه الذي تشاء، أما ما نوىم أنفسنا بأنو حب نتجو إليو 
ٔتلء إرادتنا فهو الوىم الذي سرعاف ما يزوؿ مع زواؿ أغراضو أسبابو و إف كاف مصدره ىو وعينا، وقد أثبت 

أف الوجود ىو عامل البلشعور أو البلوعي و ما عدا ذلك فتشويو Martin Heideggerمارتن ىايدغر 
 . للحقيقة 
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 La Beauté et la Perfection:     الجمال و الكمال - دابباًال 

 إف اٞتماؿ ٔتا ىو الّصورة اليت تشَت إىل وجود الكائن متعّذر الّتقدير و الّتمييز، و لعل الّسبب يف ذلك يعود       
إىل نسبية معايَته اليت تنطلق من الّذات ا١تمّيزة، فتستحسن انطبلقا من ذوقها الذي ٮتتلف بالّضرورة عن األذواؽ 
األخرى، و إف كاف كل منها يسعى إىل البحث عن صورة للجماؿ تسكنو و تسَته فًتسم معا١تو ا٠تاصة، فكلما 

اقًتبت الّصورة من الّنموذج ا١تتخيل و ا١تثاؿ الذي ٨تملو يف تصّورنا ٢تذا ا١تفهـو ازداد تعلقنا ٔتا نراه يف مرتبة 
اٞتماؿ، فشرط اكتماؿ معايَت اٞتماؿ لدينا ىو ا١تعيار الذي يوجو اعتقادنا ١تفهـو اٞتماؿ، و ليس اٞتماؿ ٝتة من 

 .                                            ٝتات اإلنساف فحسب و لكّنو الّصفة اليت تسكن كل ا١تخلوقات يف الوجود 

        ولعل االنطبلؽ من ىذا الّتقدير ٭تيل اٞتماؿ إىل مفهـو الكماؿ، إذ يكوف الّنقص و الّتقصَت ىو الّصفة  
الوحيدة اليت تطعن يف اٞتماؿ فتنزؿ بو يف تقديرنا و تبتعد بو عن معيارنا، و كل منا يرى اٞتماؿ انطبلقا من 

تقديره ١تكمن الكماؿ، على أّف الّصورة اٟتّسية ىي اٞتزء الّضروري و األوىل، فاألرواح اليت تسكننا رغم صعوبة 
تفسَتىا و غموض معا١تها تشَت إليها أجسادنا و صورنا احملسوسة فبل يدرؾ سّر ٚتاؿ األرواح إال األرواح نفسها، 

و إف " فيكوف ا١تعيار ىنا روحيا و ٢تذا تتناسب األنفس فتتحاب و تتجاذب، يقوؿ صاحب طوؽ اٟتمامة 
 .                                                                      1" للصورة لتوصيبل عجيبا بُت أجزاء النفوس النائية 

      فالّنفس البشرية اليت ٧تهل كنهها تنعكس من خبلؿ أجسامنا فنقدرىا انطبلًقا من إمكانية ٖتقيقها ١تعايَتنا 
اليت نرٝتها و نستحسنها بداخلنا، و مفهـو احملبة ينطلق من ىذا األساس فيختلف تقديرنا ١تن ٨تب عن تقدير 
غَتنا، فاحملبوب ىو الّنموذج الذي نصّوره للجماؿ، و كل خبلؼ بُت احملبُت يف اٟتقيقة ىو خبلؼ يسعى كل 
منهما من خبللو إىل ٖتقيق الّتطابق الذي عادة يكوف بالّتكامل و االلتحاـ كصورتُت ينتمياف إىل نفس الكياف، 

 .                                                                                وإف اختلف تقديرنا ١تفهـو اٞتماؿ 

      فاٞتماؿ صفة ال ٮتلو منها أي كياف مهما كاف، و يكوف الكشف عن ىذا اٞتماؿ من الطرؼ الذي 
إف اٞتماؿ صفة عامة تشًتؾ فيها ٚتيع ا١توجودات، فما من شيء إال و لو قسطو من " يتصوره ٔترتبة الكماؿ 

اٞتماؿ، تستوي بذلك ٚتيع األشياء أكانت ٤تسوسة أـ مفارقة، جسمانية أـ روحانية، طبيعية أـ مصنوعة، ظاىرة 
، و ال عجب، فكل منا ٭تمل بداخلو صورة عن ذاتو اليت يشعر معها ا١ترء بالتعلق و االنتماء، 2" أـ باطنة 

                                                             
1

  .                                                       66، ص  (يف األلفة و اآلالؼ  )طوؽ اٟتمامة : ابن حـز األندلسي - 
2

 113، ص  (العداوة / السكينة / ا١ترأة  )اٟتب و الفناء : علي حرب - - 



الحب بين الروح والجسد................................................................الفصل الرابع   

 

 320 

وٕتسدىا النرجسية عند كل منا، فاٟتب أو احملبة يف األصل تنطلق من حب األنا أو الذات اليت تكوف أحق أف 
نوجد هبا و ننتمي إليها كصورة تعكس كماؿ اإلنوجاد يف ىذا الكائن، و تنعكس ىذه احملبة أو التعلق انطبلقا من 

ا٢تو بداخلنا، إذ ٕتسد ذاتنا من خبلؿ انعكاسها على / تصورنا ١تفهـو الكماؿ بإتاه اآلخر الذي تسَته الرغبة 
 .                                                                                                 اآلخر الذي ٯتيزىا 

      و من ىنا تزيد نسبة إدراؾ اٞتماؿ و تتفاوت انطبلًقا من الّذات اليت ٘تّيزىا فكاف اٟتب الّتاـ و اٟتقيقي 
حكرا على ذوي الطبائع الّلطيفة و الرّقيقة، فبل ٭تل اٟتب بالقلب الذي تنعدـ فيو ىذه الّصفات، ألّف األصل فيو 

و أرواح العشاؽ " ىو ابتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده عن ذاتو و عن مكامن اٞتماؿ فيها و جهلو للمناسبة شرطا يتحّقق بو التعلق 
عطرة لطيفة، و أبداهنم رقيقة ضعيفة، و أرواحهم بطيئة االنقياد ١تن قادىا حاشا سكنها الذي سكنت إليو، 

، فتختار كل 1" وعقدت حبها عليو، و كبلمهم و منادمتهم تزيد يف العقوؿ و ٖترؾ النفوس، و تطرب األرواح 
نفس ما يناسبها من األنفس و إذا زاد التعلق بأكثر من نفس واحدة يصبح ىذا ال ىو باٟتب و ال ىو بالعشق، 
إذ ال ٯتكن لئلنساف أف ٬تمع بقلبو بُت حبُت و تلك ىي الطبيعة البشرية إذ ال تسكن الّنفس إال إىل الّنفس اليت 

ما جعل اهلل لرجل من " انفصلت عنها و صنعت من مادهتا، و ٖتيل إىل جوىرىا، يقوؿ تعاىل يف كتابو العزيز 
 .2"قلبُت  يف جوفو 

       فكل نفس تفتقد جزءا تسعى يف طلبو و ٯتّثل لديها معاين الكماؿ و الّتناسب، و لعل مفهـو الّنور اإل٢تي 
ىو  ما يبعث اٟتياة و من ٙتة اٞتماؿ يف كل ا١توجودات، و انطبلقا من ىذا الّنور ٯتكن أف ٪تّيز اٞتماؿ و ٨تّدده 

انطبلقا من قوى غيبية علوية ال تدركها سوى األنفس الّصافية و الّنقية، و ٖتيل بالّضرورة على اكتماؿ ا٠تلقة 
وا٠تليقة و قداسة الّذات اإل٢تية اليت نفخت فيها أسباب الوجود و اٟتياة، فكل ا١توجودات ٖتمل اٞتماؿ بداخلها 

لقد خلقنا اإلنساف يف أحسن " و إف اختلف تقييمنا لو، فهو ىذا االختبلؼ و التميز الذي يعجز فبل يدرؾ 
، فيحمل اٞتماؿ صفة العمـو ال ا٠تصوص إذ كل ما يف الوجود ٭تمل بداخلو من آثار ا٠تالق و نوره ما 3" تقومي 

 .                                            يلحق بو أسباب اٞتماؿ و البهاء الذي ٬تسد مفهـو اإلشراؽ و الّنور 

                                                             
1

  .                                                              161روضة احملبُت و نزىة ا١تشتاقُت ، ص : ابن القيم اٞتوزية - - 
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    فالوجود كتاب مفتوح على أسباب اٞتماؿ و مصادره و ال يدركو إال من توفرت بداخلو أسباب تقبل ىذا 
ألف ٚتيع ما يشاىد يف ىذا العامل من كماؿ و ٚتاؿ " اٞتماؿ و الذي تعكسو األرواح طهارة و نقاء و صفاء 

وهباء مفرؽ على صفحات ا١توجودات، إ٪تا ىو أثار من آثار اٞتماؿ القدسي، منو ىبط و عنو أشرؽ ليكوف دليبل 
 فشرط النور الرباين ىو الضرورة اليت ال يتم اٞتماؿ إال هبا و ال يتجلى يف ا١توجودات ٘تيز 1"عليهم وموصبل إليو 

إال من خبل٢تا، لذا و إف استشكلت علينا معايَت اٞتماؿ يبقى لكل ا١توجودات منها نصيب ال ينفك ٭تيلنا إىل 
 .                                                                                                ٚتاؿ خالقها و موجدىا 

      فالعشق يف األصل متجو إىل الّذات اإل٢تية كما يعتقد بذلك أصحاب ا١تذاىب الّصوفية و ال كماؿ أحق من 
الكماؿ ا١تطلق، حيث ٗتتزؿ أسباب اٞتماؿ فتدفع الّنفس إىل الّدىشة و ا٠تروج عن وعيها الذي يدرؾ سوى 

غيبية تلقي بأصدائها على / احملدود، إىل البّلوعي حيث يتصّور اٞتماؿ الغَت ٤تدود ٔتا ىو صفة ماورائية 
/ ا١توجودات فتمنحها اٞتماؿ و ترتقي هبا ٨تو أسباب احملبة و العشق، وتلك ىي ا١تفارقة اليت يعكسها اٟتب 

العشق يف عصرنا، إذ تنسحب فيو ميزات اٞتماؿ اٟتقيقية و اليت ىي األصل يف وجود احملبة كمفهـو مثايل إىل 
 .اٞتماؿ احملسوس اليت توجزه عبارة الّشهوة

        فيقع ىنا االختبلؼ و التنافر بُت الّروح و اٞتسد، و يتحّوؿ مفهـو اٟتب إثر الّتفكَت اٞتديد وفق 
، األصل فيو ىو ىذا الغموض الذي يعم اٞتسد فتسكنو ا٢تواجس والوساوس  الفلسفات ا١تعاصرة إىل مفهـو ملغـو

اليت ٕتهل مصادرىا و مكامنها، ذلك أّف اٞتسد ال ٯتّثل أصبل يف اٟتب ولكن جزءا ٤تسوسا يكوف يف أغلب 
األحياف ٦توىا للحقيقة مضلبل ٢تا، و من ىذا ا١تنطق يصعب ٖتديد احملبة اٟتقيقية من غَتىا، إذ ا١تعيار ىو 

فتقبل األنوار من األفق العلوي، و تبصر الصور الروحانية يف ذاهتا من دوف العودة إىل " األجساد أو عامل احملسوس 
معها لذة األجساـ، و ال تزاؿ النفس ترتقي  (ٖتتقر  )الصور احملسوسة، فيسنح ٢تا اٞتماؿ الكلي، و تلتذ بو لذة 

 .                          2" يف معارج اٞتماؿ حىت تبلغ اٞتماؿ القدسي 

     و تلك ىي األسباب اليت وضعت ىذا ا١تفهـو يف حّيز احملظور و ا١تمنوع، إذ ليست حقيقة ا١تفهـو ىي 
الّسبب و لكن تصورنا ٨تن ٢تذه العاطفة ىو العلة اليت حالت دوف استيعاهبا و إدراؾ أبعادىا اليت تبتعد بطبيعتها 

عن احمليط الذي تسكنو و عن الّلباس الذي تلبسو فيستهلكها و يسلب حقيقتها و جوىرىا الذي يتجلى من 
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الغييب، فيصبح ىذا ا١تفهـو مقدسا و مقدرا و سعيد اٟتظ ىو من ٯتنح فضلو / النوراين / خبلؿ اٞتماؿ اإل٢تي 
وما احملبة إال ذلك االبتهاج بنور اٞتماؿ الذي يشرؽ على النفس، أو يسنح ٢تا لدى إدراكها ٚتاال ما، فالنفس "

تعشق اٞتماؿ و تتلذذ ٔتطالعتو، لطبيعتو النورانية، لذا، فالنور ىو السبب األقصى للمحبة، إنو اٞتماؿ ومعدف 
  .                                                                                                          1"احملبة 

      وذلك ىو تفسَت نسبية اٞتماؿ و انعداـ معايَت لقياسو، و ىو أيضا ما يفسر انقضاء احملبة اليت مصدرىا 
 إذ كل ما فيو ٮتضع – أحد أبرز ٝتات عا١تنا ا١تعاصر –اٞتماؿ اٟتسي و سرعة زوالو وفق قانوف التغَت و التبدؿ 

لقانوف العابر و الزائل، و األصل يف ىذا ىو االبتعاد عن حقيقة األشياء بتهميش مصادرىا و الًتكيز فقط على 
 .                                                           الصور الوا٫تة اليت ٕتسدىا على أرض الواقع تشويها و تقصَتا 

        وذلك ىو ا١تأزؽ الذي وقعت فيو الفلسفات ا١تادية إذ ٮتضع كل ما يف الوجود من منظورىا إىل قانوف 
الّنسبية و اإلمكاف و االحتماؿ و لعّلها الطريقة الوحيدة اليت نظمت من خبل٢تا الفوضى اليت أصبحت تعم 

الفكر، واّتساع ا٢توة اليت أصبحت تفصلو عن واقعو و ٤تيطو على الّرغم من انتمائو إليو و انفصالو عنو، إذ الًتّكيز 
على عامل اٟتّس على الرغم من اتضاح معا١تو ىو تضييع للحقيقة و تشتيت ألبعادىا ا١تختلفة، و البحث عن 

اٞتماؿ من منظور حسي مباعدة ١تفهـو اٟتب و مدنس ١تصادره الروحانية ا١تتعالية، فجماؿ النفس أو الروح ىو 
فمىت كاف احملبوب يف غاية اٞتماؿ هلل، " مكمن اٞتماؿ اٟتقيقي الذي يغيب النقص الظاىر و يتجاوزه يف الواقع 

وشعور احملب ّتمالو أمت شعور، و ا١تناسبة بُت الروحُت قوية، ذلك اٟتب البلـز الدائم، و قد يكوف اٞتماؿ يف 
                                                                                                                             . 2"نفسو ناقصا لكن ىو يف عُت احملب كامل 

       فتعمى عيوف احملب عن رؤية عيوب ٤تبوبو، بل يصبح من منظوره للعيوب مكامن للجماؿ يف تقديره، وىذا 
ما ٭تيل على فكرة اٞتمالية السلبية يف العامل الغريب إذ أصبح اٞتماؿ ىو كل ما يفارؽ النظاـ و ٬تاوزه، سواء كاف 

من الّنوع الذي تستحسنو الّنفس أو تستهجنو، فللقبح ٚتاؿ و للعيوب مزايا يتغَّت من خبل٢تا تقديرنا للمفهـو 
اٟتّسي يف تقييم اٞتماؿ، فاٞتماؿ ٣تاوز للّصور اٟتسنة يف عامل اٟتس، فالّنسبية ليست صفة هبا تضبط معايَت 

 .                    اٞتماؿ و لكّنها صفة تعدـ للجماؿ معايَته و تضعو يف حيز العدـ نتيجة تضارب اآلراء حولو 
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        فا١تادية ا١تعاصرة مل تعط لؤلشياء قيمتها و لكنها جردهتا من ميزاهتا، و ىو الوصف الذي أٟتقو نيتشو 
بعا١تنا ا١تعاصر و أكده الفبلسفة الذين جاءوا بعده، فعلى الرغم من تبنيهم ٢تذه الفلسفات إال أهنم يؤمنوف بعبثية 
البحث عن اٞتوىر أو اٟتقيقة يف ظّلها، إذ تصبح اٟتقيقة صورة من صور الوىم الذي ال يرجى منو الوصوؿ إىل 
إرضاء الّنفس أو سكينتها، و ىو ما يقابل يف العامل الغريب بالبحث عن الّسعادة يف الّدنيا كواقع يستنفذ األعمار 
البشرية و ٯتنع من استقرارىا، و كظل يعكس العامل الغَت ٤تدود أو البلمتناىي إذا أردنا أف نعرب عنو بلغة ا١تنطق 

 .                                                                                                            البشري 

      ولعل غموض العامل اآلخر و مكامن اإلعجاز فيو ىي مصدر احتوائو على اٟتقيقة و ا١تطلق كقيمتُت 
منعدمتُت يف عا١تنا، و ىو سبب تعلقنا بو و إتاىنا ٨توه كعامل يوصف بالكماؿ و اٞتماؿ و االحتواء، فنشتاؽ 

إليو بقدر ما نشتاؽ لكشف اٟتقيقة و إرضاء فطرتنا البشرية اليت يكوف األصل فيها البحث عن األصل و الثبات 
واٟتنُت إىل معانقة الوجود يف أقدس صوره و أٚتل معانيو، فيعشق الوجود موجده و تسعى كل ا١توجودات إىل 

 .                                                                                               مبادلة احملبة اٟتقيقية 

      و لوال ا١تادية اليت استبعدت األرواح و ضّيعت اإلدراؾ اٟتقيقي لوجود اإلنساف ألدرؾ الكل أف ا١توجد أوىل 
و نفس احملب متخلصة عا١تة ٔتكاف ما كاف يشاركها يف اجملاورة، " بالعشق و اٟتب، يقوؿ صاحب طوؽ اٟتمامة 

،  وال ٭تجزىا عن 1" طالبة لو قاصدة إليو باحثة عنو مشتهية ١تبلقاتو، جاذبة لو لو أمكنها كا١تغناطيس و اٟتديد 
ىذا إال االستسبلـ إىل دنس الواقع و تغليف جوىرىا و طمس معا١تو نتيجة معايشة عامل اٟتس و قدـ العبلقة 

بينهما، و رغم أف صفة القرب و البعد ال تؤثر على احملبة اٟتقيقية، لكنها تؤجلها على قدر بعدىا و صعوبة 
 . الوصوؿ إليها 
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 L’Amour entre le Plaisir et le Malheur:    الحب بين الّلذة و البالء - ثامناً 

       إّف الّلذة تتفاوت من حيث مفهومها، فارتباطها بالّنفس البشرية ٭تيل على اختبلفها و تعّددىا فقد تكوف 
حّسية أو معنوية، أو روحية و تلك أعظم الّلذات و أكملها، إذ ٕتاوز اٟتّس و ترتقي إىل أف تبلمس األرواح أو 

 .                                                        عامل اٞتوىر، و لعل ىذه الّلذة ىي مطلب العشاؽ و ٤تبُت 

      إذ تعجز الّلذة اٟتّسية عن إشباع رغباهتم فيظل اٟتلم بااللتحاـ و االمتزاج كحد أقصى لّلذة و ىو ا٢تدؼ 
الذي يفٌت كبل٫تا يف سبيل ٖتقيقو، و على ىذا تكوف الّذات اليت ٖتّقق الّلذة متوفرة على شروط اٞتماؿ والكماؿ 

أماا١تدرؾ وىو موضوع اإلدراؾ أي ا١تستلذ بو، فإنو " فتبػػػػػػػػػػػػذؿ األرواح وسعها من أجل ٖتقيق اٟتلم بااللتحاـ 
كلما كاف يف ذاتو أشرؼ و أٚتل و أكمل، كاف االلتذاذ هبا أكمل و أعظم، كذلك ا١تدرؾ، و ىو مبدأ اإلدراؾ، 

، ومن ىذا ا١تنطلق 1"أي ا١تستلذ بو، فإنو كلما كاف يف ذاتو أكمل و أفضل أنتج أيضا لذة و أعظم و أفضل 
يكوف وصل احملبُت أعظم لذة يصل إليها احملب بعد الشوؽ الذي يقـو بتعليق الذاتُت عن طريق التجاذب قانونا 

 .                   ٕتسده قوة الرغبة الدفينة يف كليهما، و االٖتاد ىو السبيل الوحيد ٢تدوء ىذه الرغبة و سكوهنا 

     ولعل مفهـو اللذة  القصوى مفارؽ ١تعاين اٟتياة يف الواقع أو يف وعي كل فرد منا لتعرب إىل مواطن ٗتتزؿ فيها 
إمكانات التخيل و التصور لدى اإلنساف و تبلمس مفهـو الكماؿ ٔتا ىو ا٢تدؼ األٝتى الذي يبذؿ من أجل 

فاللذة القصوى ال تناؿ إال بزواؿ الفرؽ بُت ا١تدرؾ و ا١تدرؾ و فناء " ٖتقيقو البقاء كلو و السعي ٨تو الفناء 
أحد٫تا باآلخر و االٖتاد بو، و يف العقل يزوؿ الفرؽ و يتحقق اٞتمع و االٖتاد بل الفناء إذ تصَت الذاتاف، ذات 

 :                                      ا١تدرؾ و ا١تدرؾ، و العاقل و ا١تعقوؿ ذاتا واحدة، يقوؿ أحد الشعراء 

 2فيا لك من نفس ليس يشفي غليلها                       سوى أف يرى الروحُت ٘تتزجاف 

      فشرط امتزاج األرواح ا١تتحابة ىو شرط الوصوؿ إىل اللذة القصوى يف اٟتياة، و طبيعة ٣تاوزة ٟتيزىا الواعي 
وا١تدرؾ، ٨تو طبيعة ٮتتزؿ فيها الزماف و ا١تكاف و األبعاد و تزوؿ فيو العوارض و ا١تخاوؼ، و ال يكوف ىذا إال 

و من وجوه العشق الوصل، و ىو حظ رفيع، و مرتبة سرية ودرجة " بوصف احملبُت، يقوؿ صاحب طوؽ اٟتمامة 
عالية، و سعد طالع بل ىو اٟتياة متجددة، و العيش السٍت، و السرور الدائم و رٛتة من اهلل عظيمة، ولوال أف 
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الدنيا ٦تر و ٤تنة و كدر و اٞتنة دار جزاء و أماف من ا١تكاره، لقلنا إف وصل احملبوب ىو الصفاء الذي ال كدر 
  .                    1" فيو، و الفرح الذي ال شائبة و ال حزف معو، و كماؿ األماين و منتهى األراجي 

        وتلك رٛتة من اهلل عظيمة، إذ ٗترج فيها اإلنسانية عن إرادهتا و تستسلم إلرادة القدر، الذي يفطر ىذه 
الذات فيعلقها بغَتىا ويقضي هبذا التعلق مصَتا إىل ا١تمات، فتسلب اإلرادة من احملب و من احملبوب كذلك 

لتصرؼ رغبة يوجهها كل منهما إىل اآلخر، ذلك أّف احملبة اٟتقيقية يف األصل تكوف متبادلة، استجابة الختيار 
أولو ىزؿ و آخره جد، دقت معانيو -   أعزؾ اهلل –اٟتب " األرواح و األنفس اليت انفصلت عن نفس اٞتوىر 

ٞتبللتها عن أف توصف فبل تدرؾ حقيقتها إال با١تعاناة، و ليس ٔتنكر يف الديانة و ال ٔتحظور يف الشريعة، إذ 
، ومن ىذا ا١تنطلق ال يكوف اٟتب نعيما دائما بل قد يصبح أحيانا جحيما 2" القلوب بيد اهلل عز  و جل 

ومعاناة ال ٯتلك الفرد أمامها سوى الصرب سبيبل يتجاوز بو آالمو و أحزانو على اعتبار أنو الضرورة اليت ال ٯتلك 
 .                                                                                                ا١ترء معها من أمر نفسو شيئا 

        ويف ىذه اٟتالة يكوف اٟتب ببلء و ابتبلء يعيش صاحبها معامل الغربة و االنقساـ و الّتجزؤ طوؿ حياتو، 
وما األخبار اليت وصلتنا عن العشاؽ اجملانُت سوى دليل على ما نقوؿ، ىذا، و يعترب بعضهم اٟتب داء  مستعصيا 

ال تفيده األدوية و ال ٗتّفف من آالمو، إذ اآلالـ روحية و ليست حّسية، ىي يف األصل متعّذرة الوصف إال 
بالّدخوؿ فيها ٕتربة تتغَّت معها ا١تعامل األصلية لئلنساف، و قد التفت األطباء العرب القدماء ٢تذه اٟتالة و قالوا 

مرض وسواسي شبيو با١تاليخوريا، ٬تلبو ا١ترء لنفسو بتسليط فكره على استحساف بعض الصور " عنها أهّنا 
  .         3"والشمائل، و سببو النفساين االستحساف و الفكر، و سببو البدين، ارتفاع ٓتار رديء إىل الدماغ 

       ىذا، و على اختبلؼ تفسَتاهتم فاجملمع عليو أنو داء مستعصي العبلج، لتعّلقو باألرواح البشرية، و قد 
يصل يف بعض األحياف  إىل الّتخلي عن الّصفات اإلنسانية و الّسعي وراء ٖتقيق ىذه الّرغبة، و ىذا ما يكشف 
عنو واقعنا ا١تعاصر، و يسمى ىذا الّنوع بالعشق، إذ يعد ىذا ا١تصطلح من ابتكار ا١تتأخرين، و ال نعثر عليو يف 

القدمي ْتكم العادات و الّتقاليد اليت ترفض بعض األلفاظ و ٘تنع شيوعها، ١تا فيها من ىتك للحرمات و مساس 
أما العشق فهو أمر ىذه األٝتاء و أخبثها، و قل ما ولعت بو العرب، و كأهنم سًتوا اٝتو و كنوا " با١تقّدسات 
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عنو هبذه األٝتاء فلم يكادوا يفصحوا بو و ال تكاد ٕتده يف شعرىم القدمي و إ٪تا أولع بو ا١تتأخروف، و مل يقع ىذا 
  .                                                             1"اللفظ يف القرآف الكرمي و ال يف اٟتديث الشريف 

      ١تا ٭تيل عليو ىذا ا١تفهـو من ٤تظورات ٕتّسدت عند اإلنساف ا١تعاصر من خبلؿ مفهـو ا٠تيانات األخبلقية 
والكوارث اليت تصيب ركيزة اجملتمعات، فتوّسع من دائرة الببلء ليتجاوز الفرد إىل غَته يف ٤تيطو، و ليس مصَت 

ىذه التجاوزات إٜتاد نار ىذه األرواح و لكن زيادة اشتعا٢تا و انتقا٢تا من األمل الّنفسي إىل اٟتّسي الذي يسببو 
اجملتمع ٔتا يفرضو من حدود و ضوابط، فليس اٟتب يف الّنهاية سوى حالة خاصة و قصوى، مصدرىا األرواح 

لتعم كياف الفرد فتمؤل جسده رغبة وتنفخ فيو إرادة اٟتياة و البقاء و الذي يكوف ٙتنها ىو الفناء، الفناء أوال عن 
ذاتو و بعدىا عن واقعو و ٤تيطو، وبالّرغم من قداسة مصدرىا و ٝتّو جوىرىا، فقد يكتب القدر نعيما يلحق 

صاحبها فيذيقو الّلذة يف أوجها، وقد يكتب عليو شقاء و معاناة تضيق معها حدود الّزماف و ا١تكاف و شوقا يزيد 
كّلما مر عليو الّزمن، أو يلبسو لباس العداوة فيتحّوؿ اٟتب إذا بلغ أوجو و أقصاه دوف وصاؿ حالة من حاالت 

 .                                                                                          الّسخط و إرادة االنتقاـ 

اٞتسدي على اعتبار أنو سبب العديد من ا١تشاكل /         فاٟتب إذف قبل أف يناقش على مستواه ا١تادي 
االجتماعية فهو ىم وجودي و فلسفي ينبغي قراءتو يف أصلو و فصلو عن تبعاتو إذا أراد اإلنساف أف يكوف منصفا 
يف حقو وحق اآلخرين، فواقعنا ىو حصيلة تصورنا لو و نتيجة حصر إمكاناتنا حولو و تغييبا ألبعاده ا١تتعالية عن 

إرادتنا وا١تتجاوزة لتوقعاتنا، كما أف اٟتب سنة كونية و ركيزة كل وجود و ا١تبتدى الذي تبعث منو الكائنات واحملور 
 .                                        الذي تدور حولو كل ا١توجودات و ا١تنتهى الذي تعود إليو بعد التعب و الشقاء 

        فكانت الزوجية نظاما يضبط اتزاف الكوف و ٭تميو من الّتشتت و الّضياع، كيف ال و األصل يف ا٠تلق 
الذِّي : " .. نفس واحدة انقسمت فصارت ىذا اٟتنُت إىل االلتحاـ ثانية و العودة إىل األصل، يقوؿ تعاىل 

، و فلو مل يكن لئلنساف رفيق أو حبيب الستوحش وغابت 2... " َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َو َخَلَق ِمنػَْها َزْوَجَها 
عنو كل معامل اإلنسانية، إذ األصل فيها أهنا تبٌت على عاطفة اٟتب و احملبة، و فطرة الّتعلق باآلخر واٟتاجة إليو، 

و ما مفهـو اإلنساف يف الّنهاية إال ىذا اٞتانب الذي إذا استبعدناه غابت ا٠تصوصية و الفردية وتشابو ا٠تلق 
 .  كّلهم 
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، يرصد البحث أوىل ثغرات ا٠تطاب من خبلؿ الّتناقض الذي يظهر من خبلؿ مقدمتو ومجمل القول       
إذ تقضي الّدراسات البعدية عدـ ا١تطابقة كما تّدعي موت ا١تؤلف  ٔتجرد فراغو من  (اٟتب و الفناء )لكتاب 

كتابة كتابو، إال أنّو يؤّكد على تطابق طبعات الكتاب رغم الّتغيَت الذي طرأ عليها كما ٮتوؿ لنفسو ىذا الّتغيَت 
 .                                                                                                       رغم انفصاؿ الكتاب عنو 

       كما يرصد البحث خصوصية خطاب اٟتب عند علي حرب  و ذلك عن طريق اختبلفو عن باقي النصوص 
اليت تناولت نفس ا١تصطلح الذي قوامو الّتعلق بُت ذاتُت ٥تتلفتُت، إذ يتحّدث علي حرب عن اٟتب بوصفو قوة 
قاىرة و ٕتربة فريدة تبتعد عن أسباب ا١تنطق و تتعّلق بقوى الشعورية تكوف األبدية ىي ا١تصَت الذي يسَت ٤توه 

ٓتبلؼ اآلراء اليت تناولت ىذه الّتجربة بوصفها عبلقة مصلحة أو بسبب ٚتاؿ و ىي العبلقة اليت ال تستمر وتزوؿ 
 .                                                                                                      بزواؿ أسباهبا 

        وكذلك يكوف اختبلؼ الّصور اليت يتجّلى من خبل٢تا سبباً يف تغَّت صوره، فهو عند اإلنساف البدائي 
ٮتتلف عنو يف الّصورة ا١تعاصرة و ذلك راجع ألسباب أ٫ّتها موضوع اٞتسد الذي ٮتتلف تناولو بُت اإلنساف 

 ٤تافظا و يف بيئة تلزمو بذلك، و يف ا١تعاصر حيث تزوؿ أسباب احملافظة و ٮتًتؽ اإلنساف ا١تعاصر بوصفوالبدائي 
كل حدود، كما يعود نص علي حرب عن اٟتب إىل بداية ا٠تلق حيث كاف آدـ مبدأ الكوف و الّصورة اليت 

انفصلت عنها حواء، فيبقى اٟتلم بالعودة إىل ىذا األصل مستمر ما امتنعت أسباب ىذا العود و ىذا تفسَت 
 .                                                                                                           مفهـو الّسرمدية واألبدية 

 على انتساب اٟتب إىل عامل ا١تثل حيث          اختبلؼ ا١تفاىيم اليت حيكت حوؿ اٟتب إذ يصّر أفبلطوف
 يتعّلق بشيء مثايل ال عبلقة  توجد اٟتقيقة و األفكار الّصافية اليت ال يشوهبا دنس الوجود، فاٟتب عند أفبلطوف
 اٟتب إىل أسباب متعالية  لو باٞتسد و عامل اٟتّس و ىذا ىو تفسَت الّسرمدية و األبدية، كما ينسب سقراط

تتوسط بُت اإلنساف و اآل٢تة و ىذا ىو مسوغ غموض الّتجربة، وىذا ما ٬تمع بُت الّروح واٞتسد فبل تردـ الفجوة 
 .                                                                     بينهما إال بالفناء عن أحد٫تا 

        وىذا ما أوقع خطاب علي حرب يف الّتناقض و الّتعارض و ىو سبب تعثّر مشروعو الّتجاوزي، إذ ٭تاوؿ 
رسم صورة جديدة للحب تتمّيز بالّتغَّت و الّزواؿ و لكنو يتحّدث يف غَت موضع عن ثبات الّتجربة الرتباطها 

 .               ٔتفهـو األبدية، و ىنا تعّلق ا١تفاىيم عند علي حرب و تعيد الّنظر يف ما سبق أف أورده عن مفهـو اٟتب 
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     كما يكشف البحث عن اهنيار الكوجيتو الّديكاريت، إذ تصبح ثغرة اٟتب بوصفها حالة وجودية خاصة سبب 
انفصاؿ الّذات عن بعضها أو تعّلقها بغَتىا، و ىذا ما أحاؿ على مفهـو الّرغبة حيزاً ال شعورياً قالت بو الفلسفة 
اٟتديثة و أقرّتو العلـو الّنفسية إذ أّكدت على اٟتجب الذي ٘تارسو االّٕتاىات العقلية بإغفا٢تا للمواطن البّلشعورية 

 .                         اليت تصبح أكثر تأثَتا من الوعي ذاتو، و ىذا ىو تفسَت اٟتب إذ عرّب عنو بالقوة القاىرة 

         ىذا، و ال يكف مفهـو الثّبات عند علي حرب ينقض، إذ يتحّدث عن الّصورة ا٢تّشة و العارضة و الزّائلة 
للحب، و يف ىذا قوؿ با١تفارقة اليت ٖتمل ا١تفهـو على نقض غَته، إذ يعرؼ اٟتب بوصفو طبيعة ثابتة و أبدية 

ولكنو يرسم الّصورة اٞتديدة من خبلؿ وصفها بالّتغَت و الّزواؿ و يف ذلك قوؿ بالّصفة و نقيضها يف نفس الوقت 
وعن مفهـو اٞتسد يتمّيز ا٠تطاب عند علي حرب إذ يتناوؿ اٞتسد بوصفو داال مدلولو ىو الّرغبة الدفينة 

وانعكاس لبّلشعور، و ىذا ٮتتلف مع الّنصوص اليت تناولت اٞتسد بوصفو عبلمة على ا١ترض أو ا١توت كما 
٭تدث مع األطباء أو حّيزا يتحّدد بو الوجود البشري يف الّزماف و ا١تكاف، و كذلك يتناوؿ علي حرب عبلقة 

اٞتسد باٟتب بطريقة تتأرجح بُت أسباب الثّبات و الّتغَت، و يف ذلك ارتداد عن األىداؼ اليت يصبو إىل ٖتقيقها 
 .                                                                                                           مشروعو البعدي 

       كما تتمّيز صفة اٞتماؿ عند علي حرب على العديد من ا١تفاىيم و اٟتدود ا١تختلفة إذ تتنوّع و تتعّدد بُت 
الّروح و اٞتسد، فيحمل اٞتماؿ أبعاًدا حسية إذا ارتبط بالّشكل، كما ٭تمل بعداً روحًيا إذا ارتبط با١تشاعر 
والعواطف ويرتبط تارة ببعد قيمي إذا ارتبط بالّصورة ا١تتخيلة و ا١تثالية اليت ٖتملها الّذات عن اآلخر، وحوؿ 

مصطلح الفناء يتمّيز خطاب علي حرب إذ ٮتتلف عن باقي ا٠تطابات اليت تناولت اٟتب و ربطتو با١توت، إذ 
الفناء الذي ٖتّدث عنو القدماء ما ىو إال ا١توت الطبيعي أما الفناء الذي يقصده علي حرب فيتمّيز بو خطابو إذ 

يقابل الفناء بالبقاء ويساوي بينهما، فيجمع بُت الّتجربة الّصوفية و الّروحية، غَت أّف ا٠تطاب عند علي حرب 
يطابق بُت اٟتب واٞتسد كتجربة معاصرة، و يف ىذا الّتماىي استبعاد للجانب الّروحي اآلخر من جهة و تناقض 
مع اآلراء الّسابقة اليت نسبت اٟتب إىل األرواح، كما أّف وصف الّتجربة ا١تعاصرة من خبلؿ ارتباطها باٞتسد ىو 

 .                                                                  استدعاء ألحد أبعاد الثّنائية اليت ارتبطت با١تنطق الّصوري سابقاً 

      إّف الّصورة اٞتديدة للحب ٔتا ىي ضرورة ارتباط اٟتب باٞتسد تعود إىل الّنصوص الفلسفية الغربية ا١تادية 
و من ىذا ا١تنطلق  (أنا أفكر حيث ال أوجد و أوجد حيث ال أفكر  )والقوؿ باالستهبلكية، و منو القوؿ 

ارتسمت الّصورة اٞتديدة للحب أبرزىا الّصورة اليت ٖتّدث عنها فريديريك نيتشو عند حديثو عن الّسلطة والّتسلط 
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و شرحو إلرادة القوة وسيلة هبا يصبح اٟتب إرادة سيطرة و قوة، ىذا، و قد ينعكس اٟتب من خبلؿ الكتابة 
واإلبداع وىذا ما يستدعي خطاب روالف بارت، و حوؿ مقاربة اٞتسد و اللغة تتكشف لغة اٞتسد من خبلؿ 

فراغات الّلغة و صمتها و كذا بياضاهتا و ىي ا١تناطق اليت تعرّب عن الكبلـ الذي ٖترّكو الّدوافع البّلشعورية 
والبّلواعية، و تتجّلى الّرغبة يف الّلغة من خبلؿ خروجها عن مألوؼ نظامها و ارتيادىا للمناطق اجملهولة و الغريبة 

 .                                                                                                            عن طريق الّصمت والفراغ 

       إّف األدب صورة ٗتييلية عن اٞتسد يف الواقع ٔتا ىو ىيكل متعالق، متماسك و منسجم، و ىذه اٞتمالية 
يعكسها ىذا اٞتسد ٖتيل بدورىا على مسكوتات و غيابات، فتكوف اللغة رغم وضوحها ٗتفي العديد من األسرار 

و ىنا تتجلى أ٫تية القارئ، ىذا، و يشًتؾ ا٠تطاب عند علي حرب مع خطاب ابن حاـز األندلسي حوؿ 
ا١تفاىيم السامية للمحبة، ىذا من جهة و من جهة أخرى ىو تناقض مع اآلراء السابقة اليت ٖتدث عنها علي 

 .                                                                    حرب و عن الصورة اٞتديدة وا١تتجاوزة للحب 

      كما يكشف البحث عن مكامن اٞتماؿ عند اإلنساف و اليت تتجّلى من خبلؿ اٞتوىر و قابلية ا١تشاهبة بينو 
وبُت غَته و كلما اقًتبت ا١تناسبة يزداد اٟتب و يتضاعف، و ىذا ىو مسوّغ اٞتماؿ الذي يكوف مدعاة اٟتب، 

كما يكوف جوىر االختبلؼ الذي تظهره األجساد ىو الّتماثل و الّتشابو ا٠تفي، و يتعّلق اٞتماؿ ٔتفهـو الكماؿ 
إذ يقابل الّصورة ا١تثالية اليت تسكن الّذات و كل نقص يف الكماؿ ىو ارتداد يف مفاىيم اٞتماؿ، و الّنور الرّباين 
ىو سبب انوجاد اٞتماؿ يف كل ا١توجودات و ىذا سبب حلوؿ احملبة يف كل الكائنات على اختبلفها، و ىذا ما 
أّكدتو الفلسفات ا١تعاصرة إذ نسبت الوىم للحقيقة و قالت باستحالة الوصوؿ إىل اٞتوىر وعلة ذلك أف اٟتياة 

 .                                                                                      ا١تعاصرة تتمركز حوؿ ا١تادة 
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 :      تمهيـــــــــــد*- 

 إّف الفطرة البشرية تقضي بانتماء اإلنساف إىل موطن معُّت و إىل ىوية ؿبّددة تكتمل هبا امتداد الّذات      
البشرية لتبلمس بأطرافها أبعاد ثقافة معّينة، تنتمي إليها قهراً و تتلبس بلباسها، فتشغل حّيز اعبزء الذي ال يتجزأ 
من ىذا الوجود، و انطبلقا من ىذا تتبٌت الّذات  كل مبادئ اؽبوية اعبمعية فبل تتحّرر و ال تتفّرد إال وفق نظاـ 

الّضوابط الذي وبّدده ؿبيطها بوصفو أوىل الّصور اليت تتعّرض ؽبا الّذات فتعلق هبا وتلزمها مبادئ تتحّدد من 
خبلؽبا اؼببادئ العقلية و الّذىنية لئلنساف، فيحملها اإلنساف عرب الّزمن بوصفها ثوابت ال يرتضي عنها بديبل إذ 
سبؤل الفجوة بينو و بُت ؿبيطو و ال يغٍت يف ذلك البحث عن مدى مطابقتها ؼببادئ اؼبنطق الّصوري و ال حىت 

 .                                              مدى صّحة ىذه اؼببادئ

      ولعّل االعتقاد بكماؿ اؼببادئ اليت يؤمن هبا ىو نابع يف األصل من الّتشابو الذي يفرضو احمليط الذي ينتمي  
والّتباين   إليو فتصبح اغبقيقة ىي ىذا الّتوافق و الّتبلـز الذي ذبده الّذات وسط بيئتها، و ىذا ما يفّسر االختبلؼ

بُت الّطوائف و البيئات اؼبختلفة، إذ كل منها يرى يف اؼببادئ اليت تعّود وآمن هبا األفضل و األحق بأف تّتبع 
ويقتدى هبا، و يشّكل اآلخر بوصفو الكائن الذي يتمايز بفكره عنو العّدو الذي ىبشى منو،  ومنذ البدايات 

األوىل العتماد العقل البشري تتمّيز فقط تلك احملاوالت اليت تتطّرؼ عن سابق عهدىا بالّتفكَت، و ما الفلسفة  
إال تلك الّصورة اليت يتجاوز من خبلؽبا اإلنساف قيود اؼببادئ اعبمعية و اليت توجزىا الثّقافة بوصفها األساس يف 

 .                                                                                                                         كل انتماء 

       فكانت اغبضارة اليونانية مثبل أبعد اغبضارات اليت وصل إلينا من أخبارىا و عن تصّورىا الكثَت، فكانت 
اغبضارة األحق يف أف تنسب إليها مبادئ الّتفكَت الفلسفي بوصفو خروًجا عن اؼبألوؼ و تفرداً يواجو بو اإلنساف 

ذاتو قبل ؿبيطو، فيبحث عن مكامن الّردة يف اعتقاده و تصّوره لؤلشياء، فكاف اؼبنطق الّصوري                          
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أوىل احملاوالت اليت أخرجت اإلنساف من تعّصبو الذي جّرده من إنسانيتو، كما أنّو كاف أوىل الّسبل اليت أنقذت 
 .                                                                     الفكر من اغبَتة، إذ كاف ؾبّرد اػبروج عن منطق الّتعصب أوىل صور الّتغيَت اليت طالت مفهـو الثّقافة

      فالفكر البشري مل يرسم لنفسو طريقاً إال بعد كسر قيود أقانيمو و مبادئو اليت أّكدت على الّتشابو أساساً 
يضمن للثّقافة سيطرهتا على مناحي اغبياة، و لعّل اؼبقصود بالثّقافة ىنا ىو اؼبوروث الذي يكتسبو الفرد من ؿبيطو 

والذي يتحّوؿ إىل مقتنعات ال يبكن إبعادىا عن ذىنو، فيصبح مع مرور الّزمن من مبادئ العقل و ركائز عليها 
تقـو اؽبّوية الفردية وسط اؽبوية اعبمعية اليت وجد فيها، فالوجود باؼبفهـو الّتقليدي ليس وليد الّلحظة و لكنو امتداد 

زمٍت جململ الطّقوس و اؼبعتقدات اليت سبليها الّذاكرة اعبمعية ألمة ما، وال يكوف الّدين يف ىذه اغبالة سوى جزء 
من ىذا اؼبوروث الذي يبنح اغبق يف حراسة الفكر البشري و منعو عن االكبراؼ إال وفق ما سطّر لو من قوانُت 

 .                                                    وضوابط 

       ولعّل البحث يف الثّقافة الغربية أوغل و أعقد من البحث عنو عند العرب، على الّرغم من الّصورة اؼبتحّررة 
اليت يظهر من خبلؽبا الفكر الغريب، و ليس أّدؿ على ذلك من فًتة القروف الوسطى اليت أوجزت لنا تراثا يؤمن 

بالّتعصب و يرضى بالّتخلف مصَتاً إذا كاف شبنو ىو ىذه احملافظة و الّتحّيز إىل ثقافة تتمركز حوؿ اػبرافات 
والًّتىات و األفكار الّظبلمية اليت قضت بالّتخلف عقوداً زمنية فبتدة، إىل غاية اػبرؽ الذي طاؿ مفهـو اؽبوية عند 

رواد الّنهضة، فكاف اػبروج عن الّنظم و الّتقاليد الّسائدة أوىل بوادر الّتحرر، و بالّتايل إعادة االعتبار للّذات 
 .                                                        البشرية من خبلؿ منحها اغبق يف الّتفكَت 

 Kant  Emmanuel و إيبانويل كانطDescartes  René       فكانت الفلسفة العقلية عند رونيو ديكارت
عامبًل رئيساً يف رفع الغشاوة عن العقل البشري وربريره من االستعباد الذي  Hegel  Georgeو جورج ىيغل

ظّل يراوده عن نفسو فيمنعو من رسم طريق ىبّطها دبعزؿ عن القيود اليت كّبلتو فمنعتو من اغبراؾ إال وفق دائرة 
مغلقة، تكوف الثّقافة الّسائدة ىي اؼبركز الذي تدور حولو فبل تربحو، و إف كانت ىذه الفلسفات قد استبدلت 

مثالية دبثالية أخرى جّسدهتا الثّقة يف العقل و انتساب مفهـو اغبقيقة إليو قهراً، و الّسبب الذي أدرج العقل 
البشري يف دائرة الوسائل العاجزة عن االستمرار و الّتجدد سبيبًل بو يتحّقق اغبلم بتحرير البشرية و فك قيودىا، 

يف الواقع أنبلت من اإلنساف جوانب عّدة يف  (أنا أفكر إذف أنا موجود  )  فالوجود الذي ربّققو مقولة ديكارت
مقدمتها اعبسد، بوصفو الّصورة اليت سبثّلو يف الواقع و الكياف الذي ربيل عليو مناطقو اؼبنسية واؼبهّمشة، ففكرة 

الّتمركز ساعدت على إهباد اؽبامش الذي شّوش على اإلنساف كل األحكاـ اؼبطلقة اليت كاف يؤمن هبا أو ينتمي 
 .                 إليها 
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       فلم يعد العقل من ىذا اؼبنطلق وسيلة هبا تتحّرر الّذات و لكن سجناً سرعاف ما وقعت فيو فقّيدىا دببادئ 
ألزمتها نظاماً معيناً، فأصبحت اؽبّوية ىذا االنتماء ؼببادئ العقل حيث يغيب الوجود الفعلي الذي ذبّسده الّرغبة              

دبا سبلكو من إمكانات تتعّدى يف كثَت من األحياف اإلرادة البشرية العاقلة و اؼبنتمية إىل منظومة فكرية ؿبّددة، ومن 
ىذا اؼبنطلق تكوف اؽبوية ىي الّتحوؿ الّدائم يف األفكار و اؼبفاىيم اليت تؤمن هبا الّذات فتسعى إىل ربقيقها 

وتقّدسها فتصدـ كل مرة بعدـ جدواىا، ذلك أّف الواقع ىبتلف دبنطقو عن منطق العقل الذي يكوف نتيجة ما 
اليت تباعد يف الّنهاية بُت األفكار  باعتبارىا أقانيم و الواقع  ذبمعو الذاكرة عن اؼباضي، و يتجاوزه  فيصنع اؼبفارقة 

 .                                                                      بوصفو ىذا الّتحوؿ و الّتغَت الّدائم 

 يف ىذه اغبالة ىي صورة األفكار و ذبسيدىا على الواقع و ؽبذا ترفق دائًما بصفة الّتخلف 1*     و الثّقافة
والّرجعية، ذلك أّف الثّقافة من أىّم ظباهتا الثّبات، أّما طبيعة الواقع فتنأى عن ىذه الّصفة و تباعدىا من أجل أف 
تضمن االستمرار، و ؽبذا تتساوى عادة الثّقافة و مبادئ العقل، إذ كل منهما يبٌت على مفهـو اؼبعيارية واألحكاـ 

القيمية اليت تؤمن دبفهـو الّتناقض فتسَت كل ما يف الكوف وفق مبدأ الثّنائية الّضدية أو اؼبتناقضة، فتؤمن بأفكار 
وترفض أخرى، ال لشيء إال ألّف الّنظاـ يقتضي تبٍت منظومة فكرية تتساوى أطرافها وهتجر متناقضاهتا، فالثّقافة 

                                                             
الثّقافة باؼبفهـو الّتقليدي ىي ؾبموعة اؼبقومات اليت ينشأ الفرد يف ظلها ، فيكوف احمليط ىو منبت ىذه اؼببادئ ، فتنتقل *-   - 1

إىل اإلنساف عن طريق انتمائها ؽبا قهرا يفرضو الوجود الذي يؤدي إىل انتمائو لثقافة دوف األخرى ، و لعل الثّقافة ال تتمّثل يف 
العادات و الّتقاليد فحسب بل تتعدى ذلك إىل الّلغة و اؼبعتقد ، و كل ما من شأنو أف يبيز فردا عن اآلخر أو صباعة عن األخرى 

 .                                                                                                                  ، و ىذا ما يعكس الثّقافة 

و على مّر العصور كاف الفكر ىو صورة ؽبذه الثّقافة ، فبل ينفك يفكر إال وفق النموذج الذي تفرضو عاداتو الفكرية ، و لعل *- 
االنطبلؽ من ىذه اإلسًتاتيجية يف الّتفكَت ىو قضاء باالختبلؼ الذي يفصل األمم عن بعضها البعض و كذا ينشئ العداء 

والتباغض بُت األمم ، و لعل أوىل صور التخلي عن ىذه الطرؽ يف التفكَت الدعوة إىل االنفتاح و حوار اغبضارات سببا يهدؼ 
من خبللو إىل إهباد نقاط تلتقي عندىا األمم فتتخلى على تعصبها و انغبلقها و امتناعها عن اآلخر عدوا ـبتلفا ، و من ىذا 

 .                                                                        اؼبنطلق كانت الثقافة أحد أىم العوامل اليت سبنع من توحيد األمم 

و ؽبذا كانت الثّقافة ىي اؽبدؼ الذي سعت العوؼبة إىل ضربو إذ قالت بضرورة توحيد األمم بعد القضاء على أىم عامل يعيق *- 
ىذا الّتوحيد ، و ىو االنتماء ، و على عكس العاؼبية سعت العوؼبة إىل زبليص األمم من الثقافة ، يف حُت عملت العاؼبية على 
انفتاح األمم على بعضها البعض دوف التخلي عن خصوصيتها ، و لعلو السبب الذي أدى إىل التعامل مع العوؼبة حبذر كوهنا 

ترفض الثقافة ، اليت سبثل بالنسبة لؤلمم اعبزء الذي ال يبكن أف يتجزأ من اإلنساف ، كما كانت دائما دليبل على الوجود البشري ، 
 .                                                                                        إذ وجود اإلنساف ىي الثقافة اليت ينتمي إليها 
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إذف ىي معيار كل انتماء و شرط من شروط قياـ أية ىوية مهما كانت األفكار اليت تؤمن هبا، إذ قد تبٌت الثّقافة 
على األساطَت و اػبرافات، فتشغل ىذه األخَتة اغبّيز الذي ىبّلفو البحث يف اؼباوراء أو الغيب و ما تاريخ األمم 

 .                                               الغابرة إال أكرب دليل 

       ولعّل اؼبفارقة اليت ربدثها األفكار إذا ذبّسدت على أرض الواقع و اختبلفها عن األصل فيها ربيل على عدـ 
الثّقة هبا، و اعتبارىا صورة من صور الّتسلط الذي ال يهدؼ إىل أبعد من الّتحكم و السيطرة، و كذلك وبدث يف 

الثّقافة العربية مع الّشعارات اليت ربملها الذات فبل تقوى على ذبسيدىا إال دبباعدهتا و ؾباوزة مقوالهتا ألهنا ال 
تقيم بُت الذات و بينها مسافة ربوؿ دوف استيعاهبا و احتوائها بطريقة تؤدي إىل التقصَت يف مقاربتها ألهنا تدعي 

تبٍت الصور اؼبثالية ؽبا، وككل مرة سيحاوؿ البحث ىنا قراءة ىذه اؼبقوالت يف ظّل اؽبامش الذي وردت فيو، 
واؼبقصود باؽبامش ىو تلك الثّغرات اليت تتوّسط األفكار فتمنع من قيامها، كما سيحاوؿ البحث الكشف عن 

الّتناقضات اليت يوردىا اػبطاب و ىو وباوؿ إرساء دعائم ىوية ال تكوف ركيزهتا الثّقافة و لكن الّتفكَت، و ىذا ما 
 .(اؼبفكر )اصطلح على تسميتو 

      فهل يبكن البحث عن ىوية بعيًدا عن  الثّقافة كما يّدعي اػبطاب؟ أـ أّف الّذات تتناقض إذ رباوؿ 
 .االنفصاؿ و الّتجاوز؟ 
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 La Culture et les Principe de la Raison:  الثّقافة و مبادئ العقل -  ووًال 

       إّف الباحث يف أي ثقافة هبد أهّنا سبلك مصداقية تنتمي إىل العقل بوصفو مصدراً يبّيز منابع اؼبنفعة           
من غَتىا، فتحمل األمم الثّقافة و تقّدسها دوف أف يراودىا الّشك يف إمكانية وصوؽبا إىل عكس أىدافها، إذ 

األصل يف األفكار اليت تتبناىا الّذات و تنتمي إليها أهّنا تسَت باإلنساف إىل سعادتو و راحتو و ال تقّدس إال بعد 
وصوؽبا إىل أىدافها يف اؼباضي الذي يكوف مصدر مبادئها، و إذا انعكست ىذه األفكار على أرض الواقع بعكس 

 .                                                                              ما تصبو إليو، تًتّدد الّشكوؾ حوؽبا

     ولكن علي حرب أثناء مقاربتو ؼبفهـو الثّقافة ىبتلف مع كوهنا ىذا االنتماء إىل اؼببادئ و األفكار اليت تتمّثل 
و ىكذا كاف كلما عاين و شاىد و عاىن و كابد، تزداد شكوكو يف جدوى اؼبذاىب الرائجة " يف الًّتاث، يقوؿ 

واألطروحات اؼبتداولة، فانكشفت لو اللعبة على حقيقتها، و صار يرى إىل األدلوجات الشائعة بوصفها لغوا 
وعػبثا، ىنا قوي إحساسو باؼبفارقة و شعر بالغربة يف موطنو و بُت أىلو و أقرانو و كم كاف يتأوه و يتمٌت لو أمكنو 

 .                                                                        1" اإلفبلت من سجنو و التعري من ذاتو 

       فاػبطاب عند علي حرب يوّضح اؼبفارقة اليت هبدىا اإلنساف بينو و بُت واقعو، فتتشّكل عنده الّشكوؾ يف 
قباعة ىذه األفكار و عدـ قدرهتا على مسايرة الواقع، و لكن لؤلمر وجهو اآلخر، فالّنفي الذي طاؿ األفكار 

والعقائد بوصفها ثوابت، وبيل يف بعده اآلخر على الّتماىي مع اآلخر الذي يتناقض مع أفكار الّذات، و ىذه 
الّنتيجة اليت هبر إليها الّشعور باالغًتاب، و لعّلو الفخ الذي يقع فيو صاحب اػبطاب إذ ينفي ىذه األفكار رغم 
أنّو أّكد مرات عديدة يف معرض كبلمو عن إقامة اؼبشاريع التجاوزية من خبلؿ الّتخلي على فكرة األحكاـ اليت 

 .                                                                                                            من شأهنا أف تغّيب الّذات و تّتجو باذّباه اآلخر 

        فَتى أّف اؽبوية اغبقيقية ليست مرتبطة باالنتماء و لكّنها زبّلص من كل اؼببادئ و ربّرر من كل ثقافة، 
فالّذات عامل شاسع و متّسع وال يبكن أف ربّده اغبدود ألنّو متجّدد منفتح على اآلخر و اؼبغاير، وكما أف 

فأيقن عندئذ أف اؼبغايرة تقـو اؽبوية وذبددىا و أف " الّتعصب و رفض اآلخر ىادـ للهوية نتيجة سبركزه حوؿ ذاتو 
التعرؼ باآلخر سبيل ؼبعرفة الذات، و ىكذا صار ينظر إىل نفسو على كبو مركب ، و يفهم ذاتو على كبو دائم 

، فالّذات ال تقـو على ؾبموعة مبادئ وبّددىا العقل وال 2" التجدد فبل يتوقف عن إعادة اكتشافها و بنائها 
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احمليط الذي انطبعت فيو الثّقافة، ألنّو انفتاح على اؼبمكن و اؼبختلف و اؼبغاير، فاألشياء اليت ترفضها الّذات 
وهتجرىا، زبتفي يف وجو الوعي و تعود من خبلؿ وجو آخر خفي و لكنو أكثر تأثَتاً يف الّسلوؾ ، فتؤمن بأفكار 
و تبطن بداخلنا الّرغبة يف ىدمها و الّتخلص من سيطرهتا، و ىذا ىو تفسَت اػبرؽ الذي يبارسو الفرد بدءاً بقيمو 

 .                                               و مبادئو ىو، و سبرًدا يّتجو بو كبو ؾبتمعو و بيئتو 

       ولكن القوؿ ىنا إذ وباوؿ استعادة اؼباضي و األفكار من خبلؿ مساءلتها، يهدـ أّىم جانب يف الّتجاوز                                
و ىو ضرورة االنفصاؿ عن اؼباضي من أجل إقامة طريقة جديدة مبعدة بطبيعتها عن اؼباضي، و ىنا مكمن 

اؼبفارقة، إذ يكوف العود إىل اؼباضي كل مرة اعًتافاً هبذا األخَت و تأكيداً على عدـ القدرة على االنفصاؿ عنو، 
ولعّل الرّفض الذي يطاؿ العقل ال يؤدي إىل استبدالو بوسيلة أخرى و لكن العودة من أجل مساءلتو والبحث فيو 
عن اػبطأ و الّصواب و ىذه الطّريقة ىي عودة إىل منطق العقل الّتقليدي و كذلك القوؿ بالفشل الذي وبصده 

الّتوقع ىو إقرار بعدـ تطابق الّتوقع مع الواقع، و حبث عن طريقة تكوف أكثر تطابًقا مع ىذا الواقع ، فتقارب طرؽ 
 .                                                                       العقل بقدر ما تباعد 

       واعتماد العقل وحده طريقة يف تقدير اؼببادئ أّدى إىل ربّجره و انغبلقو و ربديد اغبقيقة مفهوماً من وجهة 
 Aristoteنظر واحدة أساسها التطابق و االحتواء، فالعقل أكثر األشياء عداًل قسمة بُت الّناس على رأي أرسطو

، فالعقل قاصر إذف عن كشف (الذات اؼبفكرة ) و ؽبذا ال يبكن أف يدرؾ اغبقيقة دبعزؿ عن وجهة نظره ىو 
اغبقيقة ألنّو غامض يف أصلو ىبفي بداخلو العوامل اليت تزيد من تعّصبو و سبركزه حوؿ ذاتو، و ؽبذا يبكن إدراج  

اؼبطلق، و إف اختلف األساس الذي يرتكز /فبلسفة العقل ضمن قائمة الفبلسفة الذين يتمركزوف حوؿ اؼباوراء 
عليو كبلنبا، فإذا كاف رواد فلسفة اؼبثل يلتفوف حوؿ  عامل اؼبثل دبا يطرحو من صور االكتماؿ اؼبطلق الذي يفارؽ 

الواقع وهباوزه، فالفلسفة العقلية بدورىا سبركزت حوؿ مبادئ مطلقة ال يبكن االحتكاـ إليها يف مواجهة ما ىو 
متغَت و نسيب، و لعلو الّسبب الذي لفت االنتباه إىل ثغرات العقل و فجواتو و أماكنو اؼبعتمة و اؼبظلمة بوصفها 

 .                                                                                        طرؽ أخرى ؼبقاربة اغبقيقة

       فالواقع أّف كل واحد منهم يرسم اغبقيقة بوصفها مبادئ مطلقة و مشاريع مت الفصل فيها فبل ربتمل اػبروج 
عن ؾباؽبا و ال عن اغبّيز الذي حّدد ؽبا، و من ىذا اؼبنطلق يكوف ىؤالء من دعاة الّتعصب ال الّتفتح و لعّلو 

الّسبب الذي ذبٍت البشرية اليـو نتيجتو العديد من الكوارث و اؼبآزؽ اليت يكوف ضحيتها اإلنساف نفسو و ىدماً 
يطاؿ البنية العقلية البشرية و تشكيكاً يف مفهـو اغبقيقة اليت تفقد قيمتها كلما أراد اإلنساف تقييدىا ومن ىذا 

و ىذه ىي بنوع خاص، حصيلة الدعوات " اؼبنطلق ينسب علي حرب الّتقصَت و العجز لكل اؼببادئ و القيم ، 
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و اؼبشاريع األصولية و اإلمرباطورية، من جانب اآلؽبة و األنبياء اعبدد، الذين وبتلوف اؼبشهد، خبطاباهتم النرجسية 
و هتويباهتم االصطفائية و تشبيحاهتم العقائدية و تصنيفاهتم العنصرية و سيناريوىاهتم اعبهنمية و سواىا من 

العمبلت الفكرية اليت تؤجج الصراعات الرمزية و اؼبادية، حوؿ األظباء و النصوص  أو حوؿ الثروات و السلطات، 
   .                                                                                  1" و بصورة زبلق حالة طوارئ عاؼبية دائمة 

         فاإليباف بوجود حقائق مطلقة و مباذج يقتدى هبا، ىو يف الواقع ىدـ ؽبذه األفكار، ذلك أّف الّتكرار ال 
ينتج الّتطابق و لكن الّتشابو الذي وبيل بدوره إىل معاين االختبلؼ، و لعّل ىذا ما يفتح األفكار على غَتىا 
لًتميم الّنقص الذي يوجده انتساهبا إىل الواقع عاؼباً ؿبسوساً و إىل العقل ؾبااًل يعّدد اغبقيقة و ال يضبطها إال 

ليحيل إىل االذّباه الذي تنتمي إليو إكراىاً فيؤّكد على نسبيتها، ولعّل الّنقص الذي ينسب إىل ىذه اؼبقوالت يف 
اغبقيقة ال يّتجو إليها مباشرة و لكن إىل الّذات اليت تؤمن هبا، ألّف الّنظر إىل اؼبقوؿ انطبلقاً من أحد أػوجهو ىو 
، إذ لكل شيء وجهو اآلخر الذي ال يكاد ىبتفي حىت يبدو، و ال يبدو إال ليحيل على  تقصَت يف حق اؼبفهـو

 .                                       إمكانية ذباوزه 

          ومن ىذا اؼبنطلق ال ؾباؿ للقوؿ بأحادية اؼبقوالت و ال أحادية اغبقيقة، إذ كبل منها ربمل يف ذاهتا 
تناقضها و انفتاحها على غَتىا من صورىا اػببلفية اليت تقضي على كل سبركز قد ربيل إليو، فالفكر ال يّتجو 

و الفكر الًتكييب، " باإلنساف اذباىاً واحًدا، و لكن تتعّدد اذّباىاتو بتعّدد االحتماالت اليت تطرحها العقوؿ البشرية 
دبا ىو كسر ألحادية التفكَت و خرؽ لوحدانية الذات و القطب أو اؼبرجع، ؼبصلحة البعد اؼبتعدد، إمبا منشؤه 

ازدواجية األصل و البداية، يف ما ىبص كل بنية أو ظاىرة أو صَتورة سواء تعلق األمر بالذرة أـ اجملرة، بالطبيعة أـ 
 .                                   2"باإلنساف، باػبلية أـ باجملتمع 

         فاألصل الذي سبثّلو الثّقافة و تعكسو ليس أصبًل واحداً و لكن مزدوجاً و متعدداً تنفتح فيو الثّقافات 
بعضها على بعض، و لعّل ىذا الّتعدد ىو الذي يقارب بينها، فينشئ لغة مشًتكة تسمح بالّتحاور و الّتعارؼ بُت 

األمم، و كل ىذا يهدـ األصولية مبدءاً تقـو عليو الثّقافة، و رغم ىذا فاؼبثّقف ىو من يؤمن دببادئ ثابتة                 
و معايَت ال يطاؽبا الّتغيَت، كما أّف طريقة تفكَته تستند إىل مبادئ العقل وتتمركز حوؿ اؼبنطق، و بالّتايل تعًتؼ 
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بالّتناقض وتؤمن دبفهـو الثّنائية، فاؼبثقف يف أصل تكوينو يبلك منهًجا رجعياً و متعصباً كونو ينطلق من مبادئ 
مطلقة و ثقافة تتعّصب دبا تؤمن بو سواء كاف ىذا الّتعصب ينطلق من العقل أو من العادات و الّتقاليد كصورة 

تتمّيز هبا أمة عن األخرى، ولذلك فعملو ال يتجاوز أحادية الّرؤية اليت ربّوؿ الّنتائج إىل مراحل ضرورية ينتهي إليها 
الّتفكَت، و لعّل الّصفة اليت يزعم علي حرب ارتباطها باؼبثقف ىي اؼبعيارية، دبا ىي وسيلة تبٍت األفكار الّصحيحة 

 .                                                                                                           و االبتعاد عن األفكار اػباطئة 

 L’Intellectuel et le Concept de la Valeur:    المثّقف و مفهوم القيمة  - 1

        إّف القيمة  كمفهـو معياري ربيل على أبعاد الثّقافة الّتقليدية بوصفها مباذج و أقانيم سبلك بداخلها 
الّصفات اؼبثالية اليت تتمّيز هبا وفق معيار اػبطأ و الصواب، فتكوف اؼبقولة انطبلقاً من ىذه اؼبفاىيم أحد حراس 
اؽبوية واؽبدؼ الذي يسعى اؼبثّقف إىل الوصوؿ إليو و ربقيقو، فتتلّخص أفكار اؼبثّقف يف ؾبموعة مبادئ ثابتة 

وهنائية و مطلقة وباوؿ ربقيقها من خبلؿ إسقاطها على واقعو الذي يّتسم بالّتغَّت ، فتنهار ىذه القيمة و تًتجم 
القيمة ىي مصدر اؼبشروعية و مرجعية اؼبعٌت، إذ ىي تشكل اغبافز " على أرضها على عكس ما كانت تعنيو 

واؼبلهم أو اؼبوجو والناظم أو النموذج و اؼبعيار، يف ما ىبص مساعي اؼبرء و مشاريعو و ؾبمل نشاطاتو و أعمالو، 
فتقّدس اؼبقوالت ، 1" كما ىو شأف اغبقيقة و العدالة أو اػبَت و الصبلح أو الكماؿ و التقدـ أو الكرامة و اغبرية 

 .                                                                                بوصفها صور هنائية ؼبفهـو اؼبثالية

         ولعّل القيمة يف نظر اؼبثّقف ىي احتواء ىذه اؼبفردات، ألّف اػبصائص اليت تضمها ذات حكم و بعد 
إهبايب يقّرره العقل الذي يتساوى الّتقدير بو بُت كل الناس، و ؽبذا ذبمع كل الّذوات على االعًتاؼ بأحقية ىذه 

اؼبقولة و خدمتها للبشرية، فيكوف اؼبثّقف وصياً على ىذه األظباء، فيتحّدث باسم اعبميع على اعتبار أنّو جزء من 
 .                                                                                               الثّقافة اليت أوجدتو 

      وإف كاف االستناد إىل العقل معياراً بو ربّدد القيم هبعل عمل اؼبثّقف مساوياً و معاداًل من حيث األبعاد لكل 
 تصبح وسائل فقط يف – و اليت عادة ما سبّيز و تفصل بُت األمم –الثّقافات، فالعادات و الّتقاليد يف ىذه اغبالة 

خدمة ىذه اؼبقوالت و ليست أىداًفا، و كاف ىذا أوىل الّصور اليت خّففت من وطأة الّتعصب و الّتمركز حوؿ 
 و طبعاً كاف ىذا سبب الّصراعات و االنقسامات، إذ ربدث اؼبفارقة بُت اؼببدأ –اؼبعتقدات الذاّتية لكل أمة 

 .                                                                                        بوصفو سبركزا و الواقع بوصفو اختبلفا

                                                             
1
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      فالعقل على الّرغم من الّتمركز الذي يبارسو حوؿ ذاتو إال أنّو يطرح األفكار بوصفها قضايا إنسانية و بطريقة 
 موضوعية تنبذ الّذاتية و تسعى إىل مل الّشمل و إزاحة الفروقات الفردية، فاعتماد العقل على امتداد اغبضارات

كاف سبًبا يف ربطيم الّتعصب كصفة ترتد هبا الثّقافات و تًتاجع لتبلمس األبعاد اؼباورائية                          
 .                                و االعتقادية لكل أمة دبعزؿ عن األخرى 

       وإف كانت ىذه الثّقافات ال تزوؿ سباًما و لكن تبقى بوصفها صور مقبولة من طرؼ العقل، و من ىذا 
اؼبنطلق ينتمي اؼبثقف إىل دين ىبتلف فيتمّيز، كما يستعمل لغة بدورىا ربيل على وجوده اػباص و اؼبنفرد، كما أّف 

اؼبثّقف يعكس تارىباً ؿبدداً، و كل ىذه األمور ترسم اؽبوية من منظوره، فتكوف األفكار اليت ينادي هبا يف الواقع 
ىي ىذا االنتماء الذي يّوحد لكنو ىبّصص يف اآلف نفسو، فتكوف اؽبوية  من منظور اؼبثقف عبارة عن مقوالت 

ثابتة وبّددىا العقل و ترسم معاؼبها الثّقافة اػباصة لكل أمة ، و ؽبذا تتمّيز الثّقافات على الّرغم من اعتمادىا 
 .                                          طريق العقل و اؼبوضوعية يف تقييمها للمفاىيم 

      ولعّل تقديس اؼبقوالت ىنا نابع من تقديس العقل يف حّد ذاتو و اإليباف بو سبيبًل يوصل إىل اغبقيقة مفهوماً 
واحداً هبتمع حولو دعاة ىذه اؼبشاريع، فاؼبثّقف ينتمي إىل الفلسفة العقلية اذّباىا يؤّكد للهوية انتساهبا إىل الّذات 

اؼبفكرة حيزاً ثابًتا و متعايل بطبيعتو عن الواقع، و لكن ىل يبكن ؽبذه األفكار أف تطبق على أرض                          
الواقع ؟ و ىل يبكن للمثّقف بوصفو وصياً و حارساً للهوية أف يكوف وفيا ؽبذه اؼببادئ اليت يؤمن هبا ؟ و ىل 

 .                                                            يبكن أف كبّدد لئلنساف وجهاً معيناً و صورة مطلقة ؟ 

      كل ىذه األسئلة ربيل على الفراغات اليت تفصل اإلنساف عن مبدئو و شعاره، كما أهّنا ربيل على الوحدة 
اؼبلغومة، اليت ذبمع بُت أفراد الثّقافة الواحدة، فالعقل الذي يقيم اؼبفاىيم و اؼببادئ يبقى بتعاليو و ثباتو ؾباوزاً 

للطبيعة البشرية، بوصفها تغَتاً دائماً و مستجدات ال تنفك تطرح على مستوى الوجود و ضرورة يقتضيها 
االستمرار و البقاء،كما أّف عبلقة اإلنساف بعقلو ليست عبلقة بسيطة أساسها الّتوحد و الّتوافق و لكن للعقل 
مناطق مظلمة ربيل على الوجو اآلخر لئلنساف الذي ذبّسده الّرغبة يف الّتمرد و االنفصاؿ عن القيود و الّتحرر 

كذات ال تنتسب إىل حّيز و ؾباؿ ؿبّدد كما أهّنا تشَت إىل ىذا اؼبسكوت و اؼبرغوب اليت ىي يف األصل مبادئ 
 .                                                 العقل و ركائزه اليت بنيت من خبلؽبا ىذه الّشعارات و اؼبقوالت 

        وعلى ىذا، فاؼبثّقف أو الفرد الذي ينادي بثقافة معّينة ىبفي بداخلو القوؿ بنقيضها و ىو ما يتجّسد يف 
الّزوايا و الّدوائر اؼبظلمة و الغرؼ اؼبقفلة، فليست اؼبثالية سوى وجًها مزيفاً و خادعاً ربافظ عليو الّذات لتبقى  
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وسط ثقافة ؿبّددة، كما أّف الّذات اؼبفكرة ليست الّصورة الوحيدة اليت ذبّسد اإلنساف يف ىذا الوجود بوصفها 
عقبًل ؿبضا يوّحد بُت صبيع البشر بوسيلتو اؼبعيارية حيث يكوف اػبطأ و الّصواب صور واحدة يتفق حوؽبا اعبميع، 

إذ تثبت الّدراسات اؼبعاصرة أف الّذات اإلنسانية ىي الّرغبة، حيث تنجلي معامل الّتميز والّتفرد و الوجود، و ىذا 
 .                                                        ىو الوجو اآلخر للّذات البشرية 

       كما أّف الطريقة اليت يتحّدث هبا علي حرب عن اؼبثّقف و انتساب ىذه اؼببادئ إليو، ال تراعي اؼبسافة اليت 
هبب أف تفصل بُت الّذات و اؼبوضوع، و لذلك ليست الثّقافة ىي اؼبثّقف و لكّنها االختبلؼ الذي ربملو 

الفجوة بُت األّوؿ و الثّاين، باعتبار األوىل ؾبموعة مقوالت و الثّانية ذات منفصلة سباماً عن ىذه اؼببادئ و ما 
 يرى أّف اؽبوية Martin Heideggerربملو أو تنادي بو ىو القراءة اػباصة ؽبذه اؼببادئ، فمارتن ىايدغر 

اليت كانت باألمس وليدة ثقافة ؿبّددة سبتد يف تاريخ ىذا الفرد ىي اليـو ذاكرة فردية زبتزؿ األزمنة اؼبتباعدة يف زمن 
واحد ىو الزمن اغباضر وتصنع ثقافة فردية لكل واحد ، إضافة إىل أّف الّتعامل مع العقل بوصفو مبادئ معيارية 
ثابتة مغالطة وجو الّصواب فيها أف العقل يف حّد ذاتو صورة ملغومة ىبفي بداخلو الّرغبة كعامل يتمّيز بو األفراد 

 .                                                                                                   عن بعضهم البعض 

 و ينادي هبا يف اغبقيقة زبتلف عن الطّبيعة البشرية و عن اؼبمّيزات اليت 1*        فاؼببادئ اليت وبتويها اؼبثّقف
قضت بقصور العقل و عجزه عن ربديد اغبقيقة كمفهـو مطلق إال باالختبلؼ معياراً يضرب الوحدة و يهز 

ركائزىا اليت كانت ربمل بداخلها أسباب تناقضها و تعارضها، ومن ىذا اؼبنطلق يتصل اؼبثقف دبحيطو و ينفصل 
يف الوقت نفسو عن ذاتو و خصوصيتو و يهّمشها ليستبعدىا، و كل ىذا يف سبيل الوصوؿ إىل وحدة و توّحد مع 
باقي الّذوات اليت تنتمي إىل نفس الثّقافة باؼبفهـو التقليدي، وؽبذا فوظيفة اؼبثقف ال تعدو أف تكوف ؿبافظة على 

 .                                                                                                     ىذا االسم بوصفو سبيزاّ و ىالة تضفي القداسة على صاحبها 

                                                             
1

إّف القوؿ بارتباط اؼبثقف بالثّقافة ىو ما أوجد اؼبفارقة يف مفهـو الثّقافة يف حّد ذاتو ، إذ ال يبكن اعبمع بُت  اإلنساف *- - 
فجوة  (الّذات و اؼبوضوع  )واؼببادئ يف كفة واحدة ، و ىذا ما قالت الّدراسات اؼبابعد حداثية إذ رأت أّف بُت اإلنساف و اؼببدأ  

ال يبكن ردمها و ىذا ما يوجد االختبلؼ قانونا يسَت عليو الكوف ، كما يؤّكد على عدـ وجود الّتطابق بُت الّذوات و اؼبوضوعات 
، و من ىذا اؼبنطلق تبقى اؼببادئ يف مثاليتها ترفض مبدأ اإلسقاط كما تؤكد على عدـ ارتباطها بأي فرد ، و لعل القوؿ 

 بالّصدمات اليت وبصدىا اؼبثّقف من خبلؿ أخذه باؼببادئ ، ليس اؼبقصود منو اؼببادئ يف حّد ذاهتا و لكن ىو حكم بالّتقصَت
على اإلنساف الذي يفشل يف تطبيقها ، ألنّو عاجز كل العجز عن مقاربتها ، و ىذا ما يقصد بالّتماسف قانونا وبفظ حقوؽ 

  .                                                                        اؼببدأ كما وبتفظ بتقصَت الّنظرة األحادية اليت يقارب اإلنساف هبا األفكار و اؼبفاىيم
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      فإسقاط الثّقافة على اؼبثّقف ىو ؿبو للمسافة اليت تتوّسط اؼبفاىيم و ال تسمح باقًتاهنا إال وفق االختبلؼ، 
وىذا ما تشَت إليو الفجوة اليت تتوّسط اؼبوضوعات، و من ىذا اؼبنطلق يكوف اغبكم الذي يقضي خبروج اؼبثّقف 

عن أىدافو يف األصل عدـ مراعاة للهوة بُت الّذات و اؼبوضوع، و لعّلو الّسبب الذي يسمح باجتماع اؼبتناقضات 
و اؼبتعارضات و ىي الفجوة اليت تتسع لتحتمل إمكانية القوؿ بغَت األىداؼ و اؼببادئ اليت ينادي، و ىذا ىو 

 .                                    شرط اكتماؿ اؼبشروع الّتجاوزي                                             

 : المثّقف و تقديس المقووت  - 2

L’Intellectuel et la Glorification des Catégories 

         إّف اغبديث عن مبادئ اؼبثّقف دبنأى عن ذاتو أو بًتؾ اؼبسافة اليت تفصلو عنها، وبيلنا إىل مقّدسات 
ومباذج تتمرأى من خبلؽبا األىداؼ الّسامية و اؼبتعالية اليت تعكس أعلى درجات اإلنسانية، دبا ىي صفات لصيقة 
بالّذات اؼبفكرة العاقلة اليت تؤمن بوجود حقيقة مطلقة و مباذج هنائية و حدود قصوى لؤلشياء، ولعّل الًّتكيز على 
القيمة و األنبية اليت ربتلها ىذه اؼبقوالت أفرغها فبا ربتويو من خصائص ال تكتمل اؼبقولة وال تبلغ ىدفها إال إذا 
استوفتها و احتوهتا، و لقد عرّب عن ىذه الفكرة علي حرب من خبلؿ فصلو بُت اؼبثقف وىذه اؼببادئ اليت زبدـ 

و معٌت ذلك أف اؼبسألة مل تعد تتعلق دببادئ و أىداؼ نسعى إىل ربقيقها، بقدر ما ىي مسألة " اإلنسانية 
سلطات و مواقع ربرص على احملافظة عليها، أو مسألة ثوابت و عقد سرنا أسرى ؽبا، أو أننا أضعنا البوصلة وبتنا 

 .1" نفتقر إىل األدوات والوسائل 

       فاؼبقوالت اليت ينادي هبا اؼبثقف ليست يف الواقع سوى مباذج مفرغة من روحها و جوىرىا، و ال تعدو أف 
تكوف ؾبرد صور مزيفة، إذ تضيع يف الّنهاية داخل الذات حبكم انتمائها ؽبا، فتحمل اؼببدأ بوصفو حقائق مطلقة 

أو ثابتة فيتحّوؿ إىل عقد و مفاىيم غامضة ملتبسة و غَت واضحة اؼبعامل، و ىنا إحالة على االنفصاؿ الذي 
يتشّكل بُت اؼبثّقف و الثّقافة، و ىو يف الوقت نفسو إعادة الّتفكَت يف مسألة الثّقافة اليت ال يبكن اإلحاطة هبا 

مفهوما، فبل يبكن ذباوزىا و ىنا يتعارض اػبطاب عند علي حرب مع ذاتو إذ أكد اغبصوؿ على اؽبوية انطبلقا 
 .                                                                                            من الّتخلي عن الثّقافة 

        وحبكم اؼبفارقة اليت يصنعها اؼببدأ بوصفو أحكاما ؾبردة و ذبسده على أرض الواقع خرقا و نقيضا، و ؽبذا 
ما يعرفو اإلنساف أو يصنعو أو يبنيو أو يدعيو ىو دوما ناقص أو مبتور أو مشتبو أو ملغـو أو منتهك أو يرتد " فػ 

                                                             
1

                                                         .9، ص  (اآلؽبة اعبدد و خراب العامل  )تواطأ األضداد : علي حرب - - 



  الهوية بين المثقف والمفكرحدود.....................................................الفصل الخامس 
 

 342 

عليو ، األمر الذي هبعل اؼبشاريع و الدعوات اإليديولوجية أو السياسية دبثابة أفخاخ و كمائن تطلق عفاريت ال 
فبُت    ،  1" يبكن السيطرة عليها، أو تفتح أبواب جهنم يف غَت مكاف و كما وبصل يف العامل العريب بنوع خاص 

اؼبثّقف و اؼببادئ اليت ينادي هبا، و يعود ىذا إىل العداء الذي تكّنو الطبيعة البشرية لكل اؼبقوالت الثابتة والّنهائية، 
و ال يؤدي اعتمادىا من طرفو إال إىل إقصائها و نقضها و االبتعاد هبا عن أىدافها و ىذا ىو سبب الطّعن يف 

 .                                                              اؼبقوالت اؼبثالية و عدـ الثّقة هبا و دبراميها 

       إذ ىي يف الواقع صورة فبّوىة عن حقيقة ناقصة و مزيّفة و ال يؤدي اعتمادىا من طرفو إال إىل إقصائها 
ونقضها و االبتعاد هبا عن أىدافها و تشويو معاؼبها، و من شبة الّنفور من كل مبادئ اؽبوية اليت ننتسب إليها، 

إرادة الّتحرر من اؼبفاىيم اليت أوجدهتا وصنعتها، فالقوؿ بالّتطابق بُت الثّقافة و اؼبثقف                                     فتنشأ
ىو سبب  تتحمل فيو الثقافة الّصورة اليت ينقلها اؼبثقف عنها، فليست العبلقة اليت ذبمع بُت اؼبثّقف و مقوالتو إال 

عبلقة تضبطها اؼبسايرة وتفادي الّصداـ، و بالتايل الّتعامل مع ىذه اؼببادئ بوصفها مقّدسات ال ينبغي اؼبساس 
حبرمتها، فتتشّكل العداوة مع اؼببدأ انطبلقاً من االستبعاد الذي يبارسو عليو اؼبثّقف، إذ يصر على االنتماء إىل 

 .                        جانب دوف اآلخر و ىنا مكمن اؼبفارقة اليت تقع فيها الثّقافات 

       فالّتأليو الذي ينسب لؤلفكار و الثّبات الذي تتصف بو ىو سبب يف مباعدهتا ألىدافها و انعداـ جدواىا 
وسط طبيعة من أىّم ميزاهتا الّتغَت و الّتبدؿ، و ؽبذا فتجديد اؼبقوالت يكوف بتجديد العبلقة بيننا و بينها والتعامل 

معها دبنطق اغبوار و اؼبساءلة من أجل اغبصوؿ على قناعة تتجاوز مبدأ التعايل الذي يكوف معو اؼبقوؿ سيدا 
واؼبنتمي   إليو دبثابة اؼبسود، رغم أف كلمة اؼبطلق ربمل بداخلها سبب التعدد و االختبلؼ و االبتعاد عن الصورة 

 .                                                                                                           الواحدة 

      و ىالة التقديس و التأليو ال يبقى ؽبا وجود إذا انتمت إىل الوجود اغبسي، فيحمل اؼبثقف                                          
ىذه اؼببادئ أثقاال تعيق حريتو و سبنعو من اغبراؾ إال وفق قانوف اػبرؽ و التجاوز                                      

اػببلصة من ذلك، عند من  يقرأ التجارب اؼبريرة و االنتهاكات الفظيعة للشرائع و القوانُت و اؼبواثيق " و التخلي 
الدينية و اؼبدنية، ىو االقتناع بأنو ما من شيء  يطرح على األرض يبلك قدسيتو، سباما كما أنو ليس كل طرح 

 و لكن النفي الذي يطاؿ اؼبقدسات ىو استبعاد عبانب معُّت، يف حُت الّتماىي مع   ،2"  شعارا يبلك مصداقيتو 

                                                             
1
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الوجو اآلخر الذي يبّثل الّنقيض، و لعل القوؿ هبذه الطريقة يف الّتفكَت ىو استحضار لقواعد اؼبنطق الّصوري اليت 
 .تؤمن بالّنفي و اإلثبات، و ذلك فخ من أفخاخ اؼبنطق الّصوري

        فيبقى اإلنساف عندىا رىُت أفكار ينتمي إليها قهرا فتزيد ىشاشة ىذه العبلقة و ينتظر فقط زواؽبا و يكوف 
ىذا األخَت باػبروج عن سلطتها، فبل شيء مطلق أو هنائي، و لعل اؼبثقف ىو الّصورة اليت تظهر من خبلؽبا ىذه 

اؼبقوالت ألنو ينادي هبا فيتلبس بلباسها و يصّور نفسو اؼبوكل هبا و الوصي عنها فيضفي على نفسو صفة 
الّتقديس و ىالة الّتأليو فيتحوؿ الّتقديس من اؼبقوؿ إىل اؼبثقف، وىو السبب الذي هبعل اؼبثقف يف النهاية 

متمسكا هبذه اؼببادئ رغم عدـ اقتناعو هبا سبيبل و وسيلة ناجعة  تسَت وفقها الطبيعة البشرية، و لكن ىل يبكن 
أف نتصور وجودا بشريا دبعزؿ عن التفاوت الذي تصنعو الفروقات الفردية بُت الناس ؟ و ىل يبكن إقامة ىوية ما 

دوف ثوابت تؤمن هبا فتنتمي إليها ؟ و إذا كانت ىذه اؼببادئ عديبة اعبدوى و كذا العقل البشري قاصر عن تقييم 
 .                                                                                          األمور ، فما مصَت الوجود البشري ؟ 

     إف البحث يف ىذه اؼبسائل وبيل على اؼبنطلق الذي يؤمن بو علي حرب، و لعّلو يصّور ىذا الّتفكَت                              
إذ إنّو يصّور انعداـ التّناقض طريقا يؤمن بو العقل، فيحتفظ باؼبقولة ويفصلها  (تواطأ األضداد  )من خبلؿ عنوانو 

عن احتماالهتا، ذلك أّف الّنقيض يستدعي نقيضو ال ؿبالة و الّتعصب يف تطبيق اؼببدأ                        
ينتهي إىل صورة عكسية، سباما كما يتحّوؿ اإلفراط يف القياـ بشيء ما إىل نتيجة عكسية سباما، ؽبذا فاؼبتناقضات                          

 .                                                                                                          تتقارب بقدر ما تتباعد و تتساوى كلما حاولنا الّتفريق بينها وذباوزىا 

       فأزمة الثقافة تكمن يف استبعادىا ؼبفهـو الّنقيض و لعل ىذا نابع من سبّسكها و تعّلقها دببادئها إىل درجة 
الّتعصب و الّتقديس، فتكوف اؼبقّدسات عائقا وبوؿ دوف ربقيق الّنهضة و الّتجديد، و ليس اؼببدأ ىو الّسبب 
ولكن طريقة تعاملنا معو، إذ ال ندرؾ قيمة األشياء فنخطئ يف تصنيفها و قبهل طريقة للتعامل معها، فتكوف 

ىذا الداء ىو مزمن عندنا و مستحكم يف النفوس والعقوؿ إىل حد " أفكارنا عامبل من عوامل رجعيتنا و زبلفنا و 
يصادر حرية التفكَت، و يشل إرادة اػبلق و التحوؿ، بقدر ما يدمر مصادر القوة و اغبيوية،  وىذا ىو األخطر، 
كل األمم لديها تراثات هتتم حبفظها و العمل عليها الستثمارىا يف صناعة اغباضر، باستثناء العرب الذين قرروا، 

و على عكس أسبلفهم االستقالة من مهاـ التفكَت اغبي اؼبستقل و اػببلؽ، لكي يشتغلوا بعبادة األصوؿ 
 .                                                                                   1" والنصوص 
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       فالًّتاث و الثّقافة ضرورة تتميز هبا األمم عن بعضها البعض و لكن العبلقة اليت يقيمها اإلنساف  معها ىي 
اليت هبب أف تتغَّت و تصّحح من هنجها، فالّتمركز حوؿ اؼببدأ و اعتباره حقيقة مطلقة ىو سبب الًّتاجع الذي 
تعاين منو الّذات، كما أنّو سبب صبود األفكار و اعتمادىا للّتقييم اؼبعياري سبيبل يف مواجهة اعبديد، فتعامل 

 .                                                                           اؼببادئ وكمقّدسات األحق هبا أف تعبد 

       وعلى الّرغم من االنتماء إىل الفلسفة العقلية و الّتمركز حوؿ العقل  كمدخل إىل العصر اغبديث، و الذي 
، إال أّف األصل يف ىذه اؼبقولة أهّنا حّررت الّتفكَت (أنا أفكر إذف أنا موجود  )أحالت إليو مقولة رونيو ديكارت 

ومل تقيده يف العقل اؼبنطقي كما يعتقد الكثَتوف من الّرواد األوائل للفلسفة العقلية، ألّف العقل الذي يعتمد اؼبعيارية 
سبيبل ىو الّتفكَت وفق اؼبنطق الّصوري، أما الّتفكَت باؼبطلق فتتعدد فيو مناىج العقل و طرقو، فاؼبقولة أّكدت على 

 .                                                                                                          ضرورة العقل بقدر ما عددت سبلو ووسائلو 

 و وضعتو يف حيز الفبلسفة الذين          ومن ىذا اؼبنطلق، يعاد الّنظر يف كل اآلراء اليت نسبت إىل ديكارت
ينادوف بالعقل اؼبغلق و اؼبقّيد دبا ىو مركز، و عليو تكوف الثّقافة ضرورة و لكن بعيدا عن الّصفات اليت أغبقت هبا، 

إذ يكوف الّتعامل معها مراعاة ؼبنطق الّتحوؿ و الّتجدد و االبتكار بعيدا عن اؼبفاىيم اؼبطلقة و الثابتة، ألّف اغبّيز 
 .                                                                                                           الذي وبتمل ىذا األخَت ىو عامل الغيب أو اؼباوراء أي بقدر انفصالو و مباعدتو للعامل اغبسي واؼبادي 

        فالتعايل و التقديس و التأليو ليس ظبة سبيز عامل اغبس بقدر ارتباطو بعامل يقبل ىذه الصفات و يناسبها، 
أما الواقع اؼبعيش فالتعامل مع مبادئو يقتضي فهما صحيحا ؽبذه اؼبقوالت ال التعامل معها كمقدسات ال ينبغي 

مساءلتها، و ال يعٍت ىذا عدـ االنتماء إىل اؼبقّدسات و لكن هبب مراعاة اؽبوة اليت تعكس اؼبباعدة بيننا،  
وبالّتايل اإلحساس بالّتواضع أمامها من خبلؿ مقاربتها ال احتوائها، و ىو الّسبب الذي يؤدي إىل انتهاكها، فبدؿ 
االنتماء إليها أصبحت ىي اليت تنتمي إلينا، و ىذا ما يظهره اؼبثّقف من خبلؿ تعاملو مع ىذه اؼببادئ، فتنعكس 

صورة من صور الّتسلط و الّسلطة اليت يقيمها اؼبثّقف اذّباه األفراد الذين ينتموف إىل ىذه الثّقافة اليت تكوف ؾبموعة 
من اؼببادئ، فتصبح اؽبوية من ىذا اؼبنظور مبادئ قهرية تضع الفرد يف وجود معُت فبل ينفك بدوره يشعر بالغربة 

 .                                                                                                            ذباىها و باألحرى ذباه وجوده 

       ومن ىذا اؼبنطلق تتجاوز الّدراسات اؼبعاصرة ىذا الوجود القهري وسط انتماء معُت إىل الثقافة اػباصة لكل 
وجود دبفرده بغض الّنظر عن احمليط اػبارجي أو عن اؼبراحل الزمنية اليت تشّكلت عربىا ىذه القناعات، و ىذا 
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األخَت وباوؿ أف يصاحل اإلنساف مع نفسو، كما أهّنا الطريقة اليت تتساوى هبا البشرية و زبتفي معامل الّتسلط سبيبل 
 .                                         للّتعصب وبصد يف كل وجوىو العداء و اػببلؼ بُت أبناء اؽبوية الواحدة 

     فالّتخلص من ىاجس ىذه الّسيطرة ىو الّسبيل الوحيد لذلك، و إف كانت ىذه الطريقة تستبعد الّتوحيد من 
جهة إال أهنا تستحضره من جهة أخرى، فالفروقات الفردية اليت تؤىل شخصا دوف غَته لتويل مهمة حراسة ىذه 

اؼببادئ تنقلب إىل فروقات تتميز هبا كل ذات عن األخرى فتمارس السيادة على نفسها قبل أف تفرضها على 
اآلخرين، فيتعامل مع مبادئو و ثقافتو بطريقة يتميز هبا عن غَته، ومن ىذا اؼبنطلق تتميز اؽبوية الفردية و زبتلف 

بقدر ما تتوحد و تندمج، و لعلو التفكَت اؼبغيب و اؼبستبعد عن حراس اؽبوية و ىو السبب الذي هبعل اؼبقوالت 
تؤوؿ إىل عكس أىدافها، فاؼبثقف الذي ينادي باغبرية ىو هبسد ىذه اؼبقولة بطريقة زبتلف عن طبيعتها، إذ 

تصبح تسلطا يفرضو على اؼبنتمُت إىل ىويتو، كما هبرد ىذا اؼببدأ من صفاتو اؼبتعالية و وباوؿ إقامتها على أرض 
 .                                                                                                 الواقع 

       فتحقيق اغبرية ىو مشروع ال ينتهي، و ال يبكن أف ينتمي إىل فئة دوف أخرى ألنّو اؼببدأ اؼبقّدس الذي 
كباوؿ أف نغرؼ منو و لكننا أبدا ال نبلغ أوجو أو هنايتو أو سبامو  إال من خبلؿ إعادة الّنظر يف الّشروط اليت 

 و األصل يف البشرية أهّنا زبضع للّتحّيز – ؼبا ال –وضعت لو، فاإلغراؽ يف الّشيء ىو سبب اهنياره و ارتداده 
قانونا يبنعها من الّتعصب و االنتماء اؼبطلق، فاإلنسانية كلها ذبتمع يف نقطة البدء، حيث يتفرّع االختبلؼ من 

الوحدة اليت قد زبتلف يف انتمائها و اؽبوية اليت كانت سببا يف إهبادىا، إال أّف الفكر البشري ىبتلف بقدر ما يتفق 
و يتباعد بقدر ما يتقارب و ما اغبدود اليت يقيمها اإلنساف إال تشويها لؤلصل الثّابت يف اإلنساف، بوصف 

 .                                                           انفتاحا يصحب الوصوؿ من خبللو إىل مبوذج

        إذ اؼبثّقف الذي يتوىل حراسة اؼببادئ اإلنسانية وبوؽبا بتسّلطو إىل صور مفرغة، ال تصل إىل أىدافها و ال 
تصيب  مراميها، و ليست ىذه اإلشكالية تطرح على مستوى أمة دوف أخرى، و لكن األمم فيها سياف إذ يصل 

العقل البشري مأزقو و هنايتو إذا ما سبركز حوؿ أصولو و تراثو و ثقافتو، و تصبح مبادؤه صورا عن التسلط إذا 
امتنعت عن االنفتاح و التواضع أماـ الفرؽ الشاسع بُت مصادر ىذه اؼببادئ                                                

 .                                                                                                             و تقديسها و إمكانيات اإلنساف الذي ال يبكنو إدراكها ، فيحوؽبا إىل تعصب و ذلك مقتل اؼببدأ 

      وؽبذا يبقى اؼبقوؿ ؿبافظا على قداستو بينما تتغَّت الّنظرة و الطريقة اليت نصل إليو من خبلؽبا، و كل الطّرؽ 
اليت تسلك الثّبات منهجا تتحّوؿ إىل بؤر للّتوتر و الّصراع، إف مل نقل للّتخلف و الّرجعية، فاألفكار ال تصل 
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مأزقها يف حالة ما إذا تعاملنا معها دبنطق اغبوار و الّنقاش، فبل نذعن ؽبا و كبن نكن ؽبا العداء، كما أّف الّتعصب 
يف االنتماء إىل ثقافة معّينة ال ينتج سوى اػببلؼ الذي يعدـ اإلنساف حّقو يف الّتعايش مع اآلخر الذي ىبتلف 

 .                                                                                                عنو ولكنو ينفصل عنو 

         فاالختبلؼ ال يكمن يف اؼببادئ كقيم و لكن يف طريقة تعاملنا معها، و الّتمركز من خبلؽبا حوؿ ذواتنا 
اؼبتسلطة، و ىذا ما يوجزه البحث يف مفهـو اؼبثّقف، دبا ىو صورة لرجاؿ الّدين و الّسياسة و االقتصاد، فنحن ال 

ندرؾ اؼببدأ بقدر ما ندرؾ الّصورة اليت يظهر من خبلؽبا، و بالتايل حقيقة قائلها فبل تكف األفكار عن مباعدة 
إف األفكار ىي رأس ماؿ بشري يشًتؾ فيو الناس كافة " أىدافها ما مل كبسن استخدامها، يقوؿ علي حرب 

والنماذج الناجحة يف مكاف تغدو ملكية عامة يبكن االنتفاع هبا من جانب الذين وبسنوف العمل عليها لصرفها 
 ، فاإلنسانية تلتقي يف الّنقطة اليت تنفتح فيها اؼببادئ بعضها عن بعض لتتّوحد مبدأ إليو ينتهي 1"واستثمارىا 
 .                                                                    االختبلؼ 

 L’Identité et l’Existentialisme:  الهوية و الوجودية  - 3

       إّف البحث عن جوىر أصيل يوجو اؼببادئ البشرية أمر متعّذر، كونو يتجاوز اؼبفهـو العادي للّزمن الّتقليدي 
أبعاده اليت توحي بوجود نقطة بدء انفصلت عنها البشرية، فصنعت وحدهتا يوماً ما، ذلك أّف اؼببدأ اػبارجي 

الواقع، و بالّتايل ليس اؼببدأ                                          / ينفصل عن اإلنساف بقدر انفصالو عن عاؼبو اػبارجي 
مرتبطا باإلنساف بقدر ارتباطو بالواقع الذي يظل عرب الّزمن حيزاً للّتغَّت و الّتبدؿ الذي يوجده االجتماع البشري 
واؼبعايشة اليت يتم على إثرىا ضبط اؼبعايَت و اغبدود اليت يسَت وفقها الكياف البشري كحاجة يقتضيها الوجود، 

 .                                                                                                   وىنا تكمن اؼبفارقة بُت الفكر بوصفو ثابتا و الواقع بوصفو مبوذجا عن التغَت

الفرد بوصفو وجوًدا منعزاًل منفرداً، وبيل على االختبلؼ بُت ىذه اؼببادئ /        ولعّل االنطبلؽ من اإلنساف 
وعدـ اجتماعها على رأي واحد يعكس ما وبملو اإلنساف يف ذىنو عن مفهـو الثّقافة و ربديدىا للهوية اإلنسانية 

فليس ىناؾ مبط كلي عاـ لبشرية أصيلة يبكن أف يفرض على اعبميع، أو ال بد أف يتفق معو اعبميع، و الواقع " 
أف فرض مثل ىذا النمط أو اؼبطالبة بالتجانس ال بد أف يعٍت تدمَتا إلمكانية الوجود البشري اغبقيقي لؤلشخاص 
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، فاؼببدأ 1" الذين نتحدث عنهم، فهم ال يصبحوف أنفسهم حقا إال بالقدر الذي ىبتاروف فيو أنفسهم حبرية 
الذي تنتجو اعبماعة البشرية ال وبيل بالّضرورة على فكرة الوجود الذي نقابلو باؽبوية رديفا يتحّدد بو الكياف 

اإلنساين، ذلك أّف البحث عن جوىر الّشيء عودة إىل أصلو حيث انبثقت ينابيعو األوىل دبعزؿ عن / الفردي 
 .     عاؼبو اػبارجي بوصفو صورة تعكس الّتغَّت  و الّزواؿ الذي يؤوؿ إليو 

      ومن ىذا اؼبنطلق، لعل البحث عن وجود لئلنساف يلفت انتباىنا إىل اؽبوية اليت تتعّلق بو منفرداً، وخصوصية 
تنبع من داخلو، و ىنا فقط يبكن أف نتحّدث عن مفهـو للحرية اليت تصنع ىوية اإلنساف اػباصة، فاػبصوصية 
تكمن يف مدى ربّرر اإلنساف من الّضوابط و القواعد و اؼببادئ اليت تعيق فهمو لذاتو اليت تشّكل دبفردىا كيانا 

قائما بذاتو، فاعبمع بُت الفرد و اؼببدأ الذي يتشّكل يف العامل اغبسي، ىو يف نظر الفلسفة الوجودية                                                         
مباعدة لؤلصل يف وجود اإلنساف و طمسا ؼبعامل اإلنساف بوصفو كائناً حراً، ولعل ىذا ما يؤّكد على عدـ انتماء 

فصورة الوجود البشري أو شكلو ىي معيار أصالتو أي مدى " اإلنساف إىل الواقع بل انتماؤه يرتد دائما إىل ذاتو 
ربقيقها لوحدة بدال من أف تكوف وجودا مبعثرا ، ومدى فبارستها للحرية بدؿ أف وبكمها الرأي و اؼبعايَت واألذواؽ 

 .                                                               2" السائدة 

        فاؽبوية اإلنسانية ليست بسيطة و ال ؿبّددة بالطريقة اليت يبينها الطّرح اؼبثايل أو الّنموذجي، ولكن ىذا 
الكياف يعّمو الغموض لدقة تفاصيلو و استعصائو على الفهم أو الّتحديد، فكل إنساف ىو دنيا قائمة بذاهتا ال 

عبلقة ؽبا بعاؼبو إال عن طريق الفعل الذي هبّسده، تعبَتاً عن عاؼبو اؼبنفرد، فيكوف اؼببدأ من منظور الوجوديُت ىو 
 .                   القيد الذي يبلـز الفرد فيحجب خصوصياتو 

      ولعّل اعتقاد الوجوديُت بالّتجسيد الذي وبّقق وجود اإلنساف وبيل كل اؼببادئ إىل ارتباطها بعامل اؼبيتافيزيقا 
 أو األبعاد اؼبتعالية، و بالّتايل ال يبكن أف تعكس الوجود البشري، و كل ىذا يساىم يف ربطيم الكوجيتو الديكاريت

باؼبفهـو الّتقليدي أو يعيد قراءتو من خبلؿ نزع صفة الثّبات عن العقل بوصفو مبوذجا معياريا هبتمع فيو البشر 
 .            على ؾبموعة ضوابط ال ينبغي مفارقتها 

      فالوجود البشري يكمن يف ربرير الفكر من قيد العقل اؼبنطقي الذي يكتفي بالفصل بُت الّصحيح و اػبطأ                          
والذي يتم على إثره وضع فبلكة أفبلطونية ذباوز الواقع و ال تنظر إليو إال من خبلؿ االعتقاد بصَتورة  ىذه 
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اؼببادئ و قباعتها يف تسيَت الواقع، بينما الواقع يباعد ىذا الّتصور و ينأى باؼبقوالت اليت يقر هبا العقل، ليحدث 
 .                                                                    اػبرؽ يف ذات اؼببدأ 

       ومن ىذا اؼبنطلق ليس على الّذات أف تنطلق من تصّور قبلي، إذ اؼبعيار وبدثو اؼببدأ بعد الّتجسيد، فيبقى 
اؼببدأ يراوح مكانو بُت الرّفض و إمكانية القبوؿ، و لعّل ىذا الّتصور مشل فبلكة األخبلؽ، إذ تعيد الوجودية                                   

يستخدـ لضرب من اإلقناع  لكن الضمَت كذلك لفظ"  تفسَت الّضمَت بوصفو حارس األخبلؽ و اؼببادئ بقوؽبم 
األخبلقي يؤدي بالشخص، أحيانا، إىل رفض اؼبعايَت األخبلقية اؼبقبولة يف ؾبتمعو، استجابة ؼبا يؤمن بأنو أمر 

، فاألبعاد اليت يبكن أف يدركها اإلنساف تتعاىل عن الوضع و الّضبط، 1" أخبلقي أعمق من ىذه اؼبعايَت جذورا 
ووحدىا الّذات البشرية قادرة على الرّبط بُت اؼببدأ و واقعو، بعيداً عن كل مبذجة سطحية و قاصرة عن اإلدراؾ 

 .                                                                           اغبقيقي للمفهـو 

        وليس مطلًقا ىو اعتبار الّذات الواعية قادرة على ذلك، إذ يبقى الغموض و الثّغرات اليت تستدعيها صعوبة 
الّتطابق كفيبًل بأف وبيل على بعد أغوار الوجود البشري و االختبلؼ الذي يكوف نتيجة خصوصيتو، و على الّرغم 

من ىذه اؼبفاىيم اليت تؤمن هبا الوجودية، فهي ال تنكر وجود األخبلؽ بل تقف بُت اؼبعيار و واقعو فتناقش 
االهنيار الذي هبّسده اػبرؽ يف الواقع، فتوسع اؽبوة بُت الفكر اؼبعياري و الواقع، فاؽبوية يف نظر الوجودية ليست 

 .                                                                                    مبطًا ثابًتا أو معياًرا ؿبدًدا و ال ىو الوحدة الوانبة و اؼبلغومة اليت ذبمع فئة فتنشئ اػببلؼ بُت أخرى 

ائتبلفا و استمرارا يقتضيو البعد عن الثّبات / سبيزا /        بل ىو الّتمّيز الذي تصنعو الّذات مع األخرى اختبلفاً 
والّتعصب و النظرة األحادية، و ىذا ما وبّرر اإلنساف من قيود اؼباضي، و من البعد الّرجعي الذي يقتضيو تقديس 

اؼبقوالت، مع األخذ بعُت االعتبار مسألة الواقع مقياًسا يتحّدد بو معيار اؼببدأ، فاؽبوية ليست التزاما بأي قيد بقدر 
 .                                                                                                           ما ىي مفارقة كل القيود اليت ربّددىا اؼببادئ والقوانُت

      ومن ىنا يقف اػبطاب الوجودي خلف مفهـو علي حرب للهوية، فبل عبلقة لئلنساف بوصفو ذاتاً راغبًة 
باؼبقوالت اؼبثالية اليت تقيم يف عليائها حيث ال يستطيع اإلنساف احتواءىا أو استيعاهبا إال من خبلؿ الّتواضع 

اؼبقوؿ دبجرد انتسابو إليو، ولكن وقوؼ خطاب الوجودية وراء / أمامها و اإلقرار بصفات الّضعف اليت سبّيز اؼببدأ 
خطاب علي حرب ال ينفي االختبلفات اليت تتشّكل بُت اػبطابُت، إذ سبفصبلت اػبطاب ربيل على االنفصاؿ 
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الذي تشَت عليو الوجودية باؼبفهـو اعبديد، فاؽبوية ىي جزء ال يتجزأ من الّذات اؼبعاصرة اليت تعترب حديثة الّنشأة 
 .                                                                                                من حيث وجودىا 

       أما علي حرب فيؤمن بأّف اؽبوية اؼبعاصرة زبتلف عن اؽبوية اؼبرتبطة بالثّقافة                                                  
و لكن عن طريق الكشف يف ىذه الثّقافة و البحث عن اؼبواطن اليت تشّكل العجز و فرزىا عن طريق  طرح 

البدائل، إذ الوجود بالّنسبة للوجوديُت ىو وليد البّلشعور، أما اؽبوية عند علي حرب فهي وليدة الوعي، و ىنا 
تكمن خصوصية اػبطاب عند علي حرب، إذ ىبتلف تصوره للوجود عن ما قالو زعماء الوجودية من الفبلسفة 

 .                                          الغربيُت

 L’Intellectuel et la Logique de l’Unification:   المثقف و منطق الّتوحد  - 4

       إّف الفكر الّتعددي أوىل الطرؽ اليت تعقد الّصلح بُت اإلنساف و مبدئو، مث بينو و بُت غَته، و الّتعدد ىنا 
وبيل على فصل اؼبقولة كصورة مطلقة عن اؼبثّقف الذي يقولبها انطبلقاً من أفكاره اػباصة فيصبغها و ينقلها إىل 

اآلخر و ىو يؤمن بالّنظرة األحادية و اؼبطلقة، فتفقد ىذه اؼبقولة صفة اإلنسانية اليت صنعت من مادهتا و مل توجد 
إال من أجل ربقيقها، فليس للفرد اغبق يف الّدفاع عن  اؼببادئ العامة و ال نسبتها إىل نفسو، و الّسبب يف ىذا 

ليس "ىو قصر احملاوالت الفردية يف استيعاب اؼبقوالت، إضافة إىل طبيعتها اليت الّتعدد من أجل الّتعامل معها 
اإلصبلح عمل فرد منقذ يفكر عن الناس أو يقرر عنهم و إمبا ىو عمل الفرد الذي يفكر و يعمل كمنتج وفاعل 

أو كخالق و قادر  أو كمنخرط و مشارؾ، على النحو الذي يصبغ مطالبو و يدير قضاياه، أو وبسن شرطو 
ويوسع ىامشو، أو يصنع حقيقتو و يؤثر يف ؾبتمعو دبا ىبلقو يف ؾباؿ من اجملاالت، ليس وحده بالطبع، بل 

دبشاركتو و تفاعلو مع سواه يف خلق التوسطات و الشبكات و اآلليات و اللغات اليت تسهم يف بناء الفضاءات 
 .                           فيكوف التعدد توسطا كما يكوف االختبلؼ توحدا 1" اؼبشًتكة و صوغ القيم اعبامعة 

       فاؼببدأ ليس ملكا ألحد، كما أنو الوجود الذي ال يبكن أف يقّيد دبفهـو ؿبّدد، و ذلك راجع لتعّدد سبلو 
ووسائلو و انفتاحو على كل الطّرؽ يف الّتفكَت و ارتباطو بصفة اإلنسانية  ككياف يتعاىل عن الّتجسيد و يبتنع عن 

الّتقوقع وسط مفاىيم  تقضي باهنيارىا، فاغبداثة مثبل ليست الّصورة اليت تعكس العقل و العلم فقط، بل ىي ىذا 
االنفتاح على العقل بكل إمكاناتو و احتماالتو، و اعًتافا بكل طرؽ التفكَت فيها مهما اختلفت و تباعدت، 

                                                             
                           .61، ص  ( الشراكة – اإلرىاب –اإلصبلح  )أزمنة اغبداثة الفائقة :  علي حرب - 1
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وؽبذا يبلغ اإلنساف أوج عقلو إذا أدرؾ أف عقلو قاصر و عاجز وحده يف استيعاب اؼبفاىيم و اؼببادئ، فيكوف 
البلعقل بدوره ؾباال ينفتح عليو العقل و يتخللو بطريقة يصعب الفصل بينها، فيكشف عن مكامن الرغبة يف 

 .اإلنساف و دورىا يف تسيَت العبلقة اليت تربطو دبفاىيمو و مبادئو

       فأساس الّشعور باالنتماء إىل ىوية معّينة ليست اؼبنفعة اليت وبّققها اؼببدأ فحسب، ولكن قوة الّتعلق 
اؼبنطق، و ؽبذا فبل ينبغي هتميش / واالقبذاب إليو بغض النظر عن التقييم اؼبعياري الذي يكوف مصدره العقل 

الّرغبة كصورة تعكس اعبانب اؼبغّيب و اؼبنسي و اؼبهّمش و اعبزء الذي ال يبكن فصلو عن العقل، وكمناطق ال 
تؤمن بالقيمة مفهوما، و ؽبذا تزيد اؽبوة بُت اؼبثّقف و مقولو إذا كاف العقل وحده سبيل الّتفاعل بينهم، إذ اؼبسافة 

 .                                                                                       بينهما شاسعة يعكسها البلعقل دبعطياتو

العقل و سبنع من اتّزانو و استقراره إال وتراوده الّشكوؾ عن /         إذ تبقى ىذه اؽبوامش تشّوش على اؼبركز 
نفسو فتلّغم اؽبوة بُت اؼبثّقف و مبادئو بطريقة يبنع من التقارب بينهما، فالّسلطة اليت يبارسها اؼبثّقف على غَته 

مصدرىا الّسلطة اليت يفرضها على نفسو و عقلو و رغباتو، و تلك ىي الّصورة اليت يظهر من خبلؽبا رجل الّدين 
 .                                                                                          دبا ىو حارس من حراس اؽبوية 

      فاؼبعتقد الذي يتلبس دببادئو و يدعو الناس إليو يصبح مع مرور الزمن أوثانا و أصناما تقيد حرية البشر 
وتلزمو  أماكنهم، فيزوؿ اؽبدؼ األظبى من وجود الديانة الذي ىو مؤل الفراغ الذي يتعذر البحث فيو عن 

الغييب اػبارؽ للقانوف الذي يسَت وفقو البشر، فكيف ؽبذا العامل / األسباب واؼبسببات الرتباطو بالعامل العلوي 
الواسع واؼبتعايل عن إرادة البشر و اؼبتجاوز ألبعاده الفكرية أف زبتصره ؾبموعة مبادئ ال أحد يبلك اغبق يف 

امتبلكها أو سبلكها، فيكوف رجل الدين أوؿ من يرتكب اؼبخالفات يف اؼبواطن اليت يبتعد فيها عن األنظار 
استجابة لنوازعو اليت يتأرجح استجابة ؽبا بُت اإلذعاف و التمرد، بُت حراسة ىذه اؼببادئ و االرتداد عليها، ألنو 

 .      يؤمن هبا قهرا

      وىذا ما يؤكد على هناية اؼبثقف صاحب الدور النبوي و فقدانو ؼبصداقيتو و فاعليتو فيما يدعيو أو يدعو 
إليو، و يعود ىذا إىل اؼبباعدة اليت يقيمها اؼبثقف مع مبادئو تعصبا و ربيزا و تسلطا يقضي بزواؿ ىذه اؼببادئ 

واهنيارىا على أيدي أصحاهبا، ذلك أف اؼبعتقد يصبح عبارة عن طقوس مفرغة من روحها، وال هتدؼ إىل أبعد من 
إرساء قواعد تتحوؿ إىل نقيضها من فرط تعصبها و أحادية الّنظرة اليت تقيم من خبلؽبا العبلقة مع أفرادىا، رغم 

أّف اغبكمة يف وجود الشرائع ىو توحيد البشرية من خبلؿ إهباد لغة للّتواصل و اغبوار مصدرىا الغيب أو 
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اؼبعتقدات الغيبية، فهذا اغبّيز وبيل على أحادية اؼبصدر الذي انفصلت عنو البشرية، وليست فبارسات رجاؿ 
الّدين سوى صورة من صور مباعدة اؼببادئ لتعرب عن آراء أصحاهبا، فيكوف الصراع و النزاع ىو مصَت ىذه 

الديانات و هناية مطافها، بعد أف تزيد من اؽبوة اليت تفصلها عن عاؼبها الغييب و اؼبتعايل عن اؼبمارسات البشرية، 
وتفارؽ الفطرة البشرية، دبا ىي سعي دائم إىل البحث عن لغة للّتفاىم و اغبوار، فيكوف اإليباف بالّتعدد أىم ركيزة 

 . ينبغي أف  يقـو عليها الّتفكَت 

 :الهوية بين الخالف و اوختالف  - 5

L’Identité entre le Conflit et la Différence 

ثابتة تبٌت على أساسها اؽبوية يلفت الّنظر إىل الوجو اآلخر الذي /        إف اإليباف مع اؼبثّقف بوجود قيم مطلقة 
يقتضيو ىذا االعتقاد، و ىو الّضرورة اليت وبيل إليها الّتناقض و الّتضاد مع مبادئ أخرى زبتلف عنها، و على 
قدر االتّفاؽ الذي وبدثو اإلصباع على تبٍت قيم معينة، ىو يف الوقت نفسو سبب الّشقاؽ والفجوات ومصدر 

للّتشكيك يف ىذه الوحدة، إذ يكوف قيامها مبنيا على حجب اآلخر و استبعاده من دائرة الّتفكَت، و ألف اآلخر 
موجود ال ؿبالة، يكوف ظهوره يف ىذه اغبالة من خبلؿ ىشاشة العبلقة اليت تتكّوف بُت اإلنساف و مبدئو، إذ 

 .                                                                          بينهما مسافة ال يبكن ردمها

       فالّتعصب يف االنتماء ال يلغي االختبلؼ بقدر ما يؤججو و يؤجلو، و من ىذا اؼبنطلق يكوف االلتفاؼ 
حوؿ مبادئ بعينها دوف غَتىا، بقدر ما يوّحد أمة يزرع اػببلؼ بينها و بُت غَتىا من جهة ويزيد من إمكانية 

إمبا " ارتداد أصحاهبا عليها من جهة ثانية، ذلك أّف الًتّكيز على األنا ال يلغي اآلخر و لكن يستدعيو و يستلزمو 
لكل منهما من ميزات حقيقية من اؼبمكن أف يتخلق هبا اآلخر، و خاصة بعد أف أتاحت ؽبما الدولة الواحدة 

وجود وعاء للتفاعل القومي و اغبضاري، فانتقاؿ الصفات من أمة إىل أمة حقيقة واردة ومن مث فهي طريق مفتوح 
، فيكوف الّتعصب يف طرح مبادئ اؽبوية ىو سبب اػببلؼ الذي ينشأ بُت األمم، إذ ليس 1" للتآلف و التأليف 

الّتعصب صفة يف اؼببدأ و لكنو صفة تلتصق بالّتفكَت، فتقوده إىل إلغاء اآلخر و استبػعاده، و لعل الّتعصب يف 
االحتفاظ بالثّقافة مل ربدث مع القدماء أنفسهم بوصفهم أصحاب اؼببدأ و منبع اؼبعاين اليت أغبقت هبا، كوهنا 

 .                                                                    ؾبموعة من التجارب
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        إذ تعترب ىذه الطريقة يف الّتفكَت منبوذة منذ القدًن، رغم الّنظم و الّضوابط اليت كانت تسَّت اغبياة البدائية 
واغباجة اؼبلّحة إىل الّنظاـ غبفظ اغبقوؽ، فالّتمركز حوؿ مفهـو ما، ىو مصدر التأـز واؼبآزؽ الذي تعرفو اؼببادئ 

فتنأى عن أىدافها من شّدة سبسكها هبا، ومن ىذا اؼبنطلق فالفكر اؼبنغلق فقط يؤمن هبذا الّنهج يف الّتفكَت، وؽبذا 
الغييب، و الوقوع من خبلؿ / أغبق بزعماء اغبداثة أكثر من غَتىم كحالة ارتدادية عن التفكَت اؼبيتافيزيقي 

الّتعصب يف ميتافيزيقا أخرى ال تنطلق من اؼباوراء، ولكنها تؤلو اؼبقوالت و تقّدسها إىل درجة يبكن اعتبارىا وليدة 
متعايل ال يدرؾ أىدافو فَتتد كل مرة معلنا عن فشلو يف استيعاب اغبقيقة و احتوائها، ويف كل / عامل مطلق 

اغباالت كبن نباعد اؼبعٌت و ال نقاربو كما أنّنا نصر على اػببلؼ عن طريق سبّسكنا بفكرة التوحيد ونبا ربت شعار 
اؼبقوالت اليت ترتد يف كل مرة على نفسها لتنقض نفسها فتؤكد ىشاشتها و استحالة الوصوؿ من خبلؽبا إىل 

 .                                                                                                   مبوذج موحد، ىو أبعد ما يكوف عن الطبيعة البشرية 

وصيا على ىذه األفكار و اؼببادئ اليت اعتلت عصر الّنهضة، دبا ىي /       ويكوف اؼبثّقف يف ىذه اغبالة حارسا 
نبذ للّتقليد و لكّنها صورة للّتعصب و الّتمركز ثانية حوؿ طبيعة أخرى، فإذا كانت العصور القديبة خرافية مبنية 

على ؾبموعة أوىاـ و أساطَت يف نظر الذات، فالعامل الذي يتمركز حوؿ قيم العقل ينتج القصر بدوره و الوىم يف 
ربدي العصبية والتعصب، فجددت " إمكانية اغبصوؿ على صورة كاملة، وال يكوف اػبروج من ىذا اؼبأزؽ إال بػ 

ذاهتا و أبصرت مصاغبها، و أحيت خَت ما يف تراثها، فكاف أف أبرزت عوامل الوحدة على أسباب التمزؽ، 
ورفعت قسمات التأليف على إمارات الشتات، و كاف أف أجابت على ذلك التحدي ؽبذه الشخصية القومية 

، فالّتوحد الذي يعكسو 1" الواحدة و ذلك الفكر القومي، طوقي قباة، سبقت ؽبما أمم كثَتة يف ىذا اؼبيداف 
 .                                                                                                         الّتمسك هبوية معّينة انطبلقا من مبادئ ؿبددة ال ينتج إال الّتمزؽ والشتات و االهنيار 

      ولعل الوجو اآلخر للهوية ىو االعتقاد بوجود ىوية فردية مستقلة دبعزؿ عن كل مبدأ أو مقوؿ يفرض كقيمة 
متعالية، و ىذه الّنظرة للهوية تعيد ترتيب العبلقة اليت ذبمع بُت اإلنساف و ذاتو و بُت ذاتو و غَته ككياف يعّمو 
الّتميز والّتفرد و االختبلؼ مع اآلخر، و مصدر إؽباـ و توقع لو، لكونو اآلخر الذي ىبفيو و يستبعده و لكنو 

يستحضره كضرورة يقتضيها فهم اؼبعٌت، وكذلك تصر الفلسفات اؼبعاصرة على ربرير اإلنساف من خبلؿ اإليباف 
بفرديتو، و ليست الفردية يف ىذه اغبالة إال صورة يكوف االختبلؼ فيها مولدا للوحدة واالرّباد، فينبذ الّتعصب 

 .       ألنّو أصبح يؤمن باالختبلؼ ال بالّتناقض الذي يطرحو التمسك و االستبعاد
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اتفاقها، ربت /          ومن ىذا اؼبنطلق تدخل البشرية عصرا تكتب فيو اإلنسانية وجودىا من خبلؿ اختبلفها 
شعار مشًتؾ ىو خدمة اإلنسانية، أو احًتاـ الفروقات اليت ربملها الطبيعة البشرية، و لعل التواضع يف تقبل اآلخر 

إف نظاـ اؼبعلومات "بوصفو ضرورة و حقا ال بد منو ىو ما يقود إىل التسوية مصَتا تنتهي إليو الفروقات الفرية 
اعباري إنشاؤه يف الوقت اغباضر يستبعد الفرد و يضفي على العملية طابعا غَت شخصي، ودافع التأثَت أو حجب 

اؼبعلومات ليس بالضرورة الدافع األساسي لقياـ ذلك النظاـ، بل يتمثل السبب الفعلي يف أنو فعاؿ، و متيسر، 
ومفيد بالنسبة ؼبن يتولوف عمليات صنع القرار يف الوقت اغباضر، و ذلك ىو السبب يف أنو يطرح العديد من 

 .                      1" اؼبشكبلت اعبديدة سباما فيما يتعلق بفهم اؼبواقع اغبقيقية للسيطرة 

       ومن ىذا اؼبنطلق تكوف اؽبوية اليت تفرض االنتماء صورة من صور الّتعصب و أبرز العوامل اليت تؤدي إىل 
االنفصاـ على مستوى الّشخصية الفردية، أما اؽبوية اليت ال تؤمن بوجود مبادئ مطلقة بل تًتؾ للّذات الفردية 
مهمة البحث عن نفسها بغض الّنظر عن العوامل اػبارجية و الّتارىبية اليت هتدؼ إىل الّتصنيف والّتبويب، أما 

االنتماء، فاألوىل أف ينتمي اإلنساف  إىل وجوده الّداخلي بدؿ الّتشتت و الّضياع وسط االنتماء إىل اؽبوية اعبمعية 
 .                                                اليت ال يبكن أف تتفق كلها حوؿ نفس اؼببادئ 

 L’Intellectuel et le Concept de la Vérité:   المثّقف و مفهوم الحقيقة  - 6

       إّف ىشاشة الرّكائز اليت يقـو عليها فكر اؼبثّقف ربيل عليها األحداث اليت ينعكس من خبلؽبا على أرض 
الواقع، و توجزه اؼبمارسات الفردية دبا ىي حصيلة تفكَت معُّت ال يتجسد إال نقضا ونقيضا، فالثّقافة              

اليت توكل أمرىا إىل فرد معُت تقضي بزواؽبا من خبلؿ تقييدىا دببادئ معينة ال تربحها، يف حُت يتجّدد الواقع 
 .                                                ويتّغَت كقانوف يسَت وفقو الكوف 

     فتتحوؿ القوة من كوهنا عامل قوة إىل وسيلة تثبيط و زبلف و تراجع، فاألفكار البشرية مل تعد قادرة على 
استيعاب الواقع بعد اهنيار النظريات الكربى، و استسبلـ الّتفكَت الذي يعتمد الّنظرة األحادية يف سوس 

اؼبستجدات اليت يطرحها الواقع بتقلباتو و انفتاحو على أقصى االحتماالت و أبعدىا عن ذىن اإلنساف فالواقع 
الذي تتجّسد من خبللو ىذه األفكار ىو أوىل الّصور اليت تعكس فشلها و ارتدادىا على ذاهتا من خبلؿ 

فالشعارات اؼبتداولة يف اػبطاب الثقايف، ربولت إىل أظباء على غَت " الكوارث اليت هبنيها الّتفكَت اعتمادا عليها 
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مسمياهتا أي ربولت إىل مطلقات خاوية أو إىل متعاليات ىشة، بعد أف تكشفت ؿباوالت االستنارة و العقلنة 
، على أف نشَت 1" عن عتماهتا و المعقوليتها، و بعد أف آلت مشاريع التقدـ و التحرر إىل رجعيتها و استبدادىا 

ىنا إىل أف القصر ينسب إىل اإلنساف و طريقة تعاملو مع أفكاره ، ذلك أف اؼبقولة تبقى يف مطلقيتها وتعاليها أو 
 .                                                                                           مباعدهتا للواقع اؼبعيش 

        فاؼبقولة دبا ىي تصوير مثايل لعامل ال يشبو الواقع من حيث انطبلقو من الثبات يف مقابل تغَت الواقع، ال 
تؤمن دببدأ اإلسقاط و لكن ربتاج من اإلنساف آليات لتطويعها و ما يتناسب و طبيعة عامل اغبس، و ؽبذا يكوف 
الواقع إذا فشل اإلنساف يف استيعاهبا و احتوائها مسرحا يشهد اهنيارىا ، فاؼبقوالت ال ينبغي أف تًتجم على أرض 

الواقع وفق قانوف االعتباط بُت الّداؿ و اؼبدلوؿ، و لكن على اإلنساف أف يبقي على اؽبوة بُت الّداؿ و مدلولو 
فيتغَّت اؼبدلوؿ انطبلقا من مستجدات العصر، وىذه ىي الطريقة الوحيدة اليت  يبكن من خبلؽبا اإلبقاء على الّداؿ 

 .          كيانا منتجا و متعاليا و ؾباوزا للقدرة البشرية 

     ففكرة الّتعايل ىنا ليست صفة تقضي بنهاية اؼبقوؿ و لكن تسمح بتجدده و تعّدده و صعوبة الوصوؿ إىل 
معناه، و ىذه وسيلة هبا يتجّدد الفكر البشري، و ليست طريقة هبا كبّدد اؼبقوالت و نتعصب يف تطبيقها كما يرى 

 .                                                                                ذلك حراس اؽبوية من مثقفُت 

    فاؼبفهـو الذي ينادي بو اؼبثّقف ليس ضرورة ربيل على مقولة معينة، بل ىي شرح                                            
و تأويل لوجهة نظر خاصة بصاحبها تتحّوؿ مع مرور الّزمن إىل وسيلة تسلط و سلطة على اؼبقولة أوال و بعدىا 
على باقي األفراد، و يف كل اغباالت  ال تنسب الّنتائج إىل اؼبقوؿ و لكن إىل صاحب اؼبقوؿ الذي يتوىل مهمة 

الّتفكَت بدؿ أبناء اؽبوية الواحدة، و اإلشكالية تؤوؿ يف الّنهاية إىل العبلقة اليت تربطنا باغبقيقة، إذ اغبقيقة ليست 
تطابقا و لكن ىي ؿباولة مستمرة للكشف و البحث يف اؼبستور واػبفي و اجملاوز، الذي ال تتضح معاؼبو كلية إال 

 .                                                                                                          عن طريق التأجيل و اإلرجاء

        ولعل ما يثبت صدؽ ما نزعمو ىو الّصورة اليت تبدت من خبلؽبا ؿباولة اعتماد الّداؿ وفق اؼبدلوؿ                    
الذي فهمو اؼبثّقف،  و يعترب اإلرىاب نتيجة آلت إليها ؿباولة تطبيق الّدين اإلسبلمي استجابة لفهم رجاؿ الّدين 

وفق مبدأ الّتعصب، فمن الّنقيض إىل الّنقيض تنتقل اؼببادئ اإلسبلمية و ذبّسد كوارث تبتعد عن أصوؽبا سباما، 

                                                             
 .          10 ، ص 1998 ، 2:  الدار البيضاء ، ط –أوىاـ النخبة أو نقد اؼبثقف ، اؼبركز الثقايف العريب : علي حرب - 1

 



  الهوية بين المثقف والمفكرحدود.....................................................الفصل الخامس 
 

 355 

فتشّوه اؼبنطلق و تنسب إليو الّنتائج اليت جناىا الفكر البشري، وما الوقائع اليت عاشها بلد اعبزائر إال صورة عن 
ىذا الّتفكَت الذي آؿ إىل عكس ما يصبو إليو بعد ؿباولة التطابق بُت الداؿ و اؼبدلوؿ، فالّديانة قبل أف تفرض 
مبادئ معّينة ىي رباوؿ الوصوؿ إىل أىداؼ ما، و الّتعامل مع اؼببادئ على أساس أهّنا ثوابت مطلقة كثَتا ما 

 .                                                                   يصل بُت الّنقائض و وبصد عكس الّنتائج 

         فاؽبوة بُت الفكر و الواقع تتجّسد من خبلؿ اهنيار اؼبشاريع و الّنظريات، و اغبل يف ىذه اغبالة ىو فتح 
ىذا شأف اؼبفكر اؼبنتج و اؼببدع يف ميداف عملو، إنو يفسر الوقائع بنصوص سبلك ىي نفسها " أقفاؿ الّتفكَت 

وقائعيتها، و يسعى إىل فهم اغبدث، فتغدو مفاىيمو حدثا حبد ذاهتا ، فاؼبفكر ىو عاؼبي بالتحديد، ألف األفكار 
اػببلقة و اؼبفاىيم اػبارقة ال جنسية ؽبا، و ىو يسهم يف تغيَت الواقع عرب وقائعية أفكاره بالذات، إذ األفكار 

 .                                          1" ليست سوى عبلقتنا بالواقع و اغبقيقة 

      فتكوف إمكانية الّتجسيد ىي الّشرط الذي يراعيو اؼبثقف قبل أف يبٍت مقوالتو، فبل تقتصر على الّتجريد 
الذي وبيلها على مفاىيم الوىم و العجز، إذ األفكار اليت يكتب ؽبا الّنجاح ليست تلك اليت تنطلق من عامل 
الثّبات واؼبطلق و لكن عليها أف تنتمي إىل الطبيعة اليت ستعيش فيها بغض الّنظر عن الفروؽ الثّقافية و العرقية 

 .                              واليت تعمل على مصادرة الّتجربة و حصرىا يف نطاؽ ضيق ال يتعدى أبناء اؽبوية الواحدة 

      فتحتفظ كل أمة بتجربتها اػباصة فبل تربحها و ذبعلها معيارا لتوّقع اؼبستقبل، بينما األصل يف األفكار أهنا ال 
تنتمي إىل وطن معُّت و ال ثقافة ؿبددة ، ألهّنا دائمة الّتغَّت و الّتجّدد و منفتحة على كل اإلمكانات دوف حدود، 

و أىم صفة فيها أهنا تؤمن بالّتغَت فتكسر حواجز الثّبات و ىي األسباب اليت تصيب األفكار بالعقم وربد من 
قدرهتا، إذ األفكار اغبية و اؼبثمرة ىي تلك اليت ترفض الّنمذجة فتنتمي إىل مفهـو اإلنسانية                                   

كصورة سبنحها اؼبصداقية، لتكوف دولة بُت األمم، دوف أف ربوؿ بينها الفروؽ الّتقليدية، يف عصر أصبح يوصف 
 .                                           بأنّو كوكيب يساوي بُت صبيع األمم يف كفة واحدة 

       فلم يعد تاريخ  كل أمة ىو ما يصنع سبّيزىا، و لكن العامل كلو ىبضع ؼبفهـو الّتدمَت الّذايت لؤلقانيم الفكرية 
اليت قّيدت األمم و منعتهم من االنفتاح على العامل أوال و على اؼبستقبل كصورة تتغَّت فيها موازين القوى و البقاء 
فقط لؤلمة اليت ربسن االندماج و االستمرار من خبلؿ تفعيل أفكارىا و جعلها أكثر مرونة،  وعلى الثّقافة اليت 

 أف ربمي نفسها من صدمات الواقع و مفاجآتو، فبل – صورة من صور االنتماء –تستطيع أف زبرج من الّتعصب 
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تنتمي األفكار و لكّنها زبضع ؼبفهـو اؼببادلة و الّتداوؿ فتثبت وجودىا عن طريق مدى استيعاهبا للجديد الذي 
وبملو اؼبستقبل، فبل سبلك األفكار جنسية ؿبّددة تقضي بانتمائها، إذ الكل يف االنتماء إليها سواء، ألهّنا يف 

األصل ترفض االرتباط بثقافة دوف أخرى، و ال وبدث ذلك إال مع األفكار اغبية و اػببلقة و اؼبتحررة من قيد 
 .                                                                         اؼباضي 

      إّف الّتفوؽ الذي وبّققو اؼبثّقف على مستوى أفكاره من خبلؿ ابتكار الّنظريات و وضع اؼبفاىيم                    
ينقلب إىل عجز و فشل دبجرد أف يقارب الواقع  و يبلمسو، ذلك أف ىذه األفكار آمنت بالثّبات، و انطلقت 

 .                                                                                                          منو يف رسم حدودىا، فهو يباعد الواقع بقدر مباعدتو ؼبفهـو الّتغَّت والّتحوؿ 

     وليست ذبارب اؼباضي ىي نقطة البدء يف تفكَت اإلنساف، و لكن الثّقافة بوصفها بنية فوقية ربكم 
اجملتمعات، فتمارس سلطتها من خبلؿ تعاليها، فيحملها الّتاريخ رغم اإلخفاقات اليت تلحقها، و لعل ؿباولة 

تطويع الواقع حسب ىذه الّنظريات ىو الّسبب الذي يؤدي إىل الّتخلف و الّرجعية، والعودة إىل نقطة األوىل يف 
كل مرة، رغم أّف ىذا األخَت ليس دبستطاع، إذ الواقع يفلت دائًما و يصنع حقيقتو دبعزؿ عن القيود فيكوف ىو 

 .                                                            اغبقيقة الوحيدة اليت تتمرأى للعياف 

       فيتحّوؿ اؼبثّقف إىل صاحب مهنة أو مركز نبّو اغبفاظ على اؼبؤيّدين، الذين يكونوف يف ىذه اغبالة يشبهوف 
الطريقة اليت ينتمي إليها يف الّتفكَت، و على عكس ذلك ينفر البقية من ىذا الّتفكَت ويكنوف لو العداء، ؼبا فيو من 

كوارث تعود على اجملتمع، و السبب يف ذلك فكرة التمركز اليت تباعد بُت اؼببادئ حد التعارض و يتمّثل ىذا 
البعض يف تلك الفئة اليت تعادي نظرياهتا ومفاىيمها، ويف كبل اغبالتُت نواجو الّتعصب و ظلم يلحق اؼبفاىيم 

واؼببادئ، ذلك أهنا تبقى يف تعاليها ربتاج إىل من يناقشها ووباورىا، فيطوعها وفق اؼبستجدات ال الّتعامل معها 
 . كأقانيم فكرية جامدة ال تنتج سوى الفشل 

 Le Mondialisme et l’Identité:  العالمية و الهوية  - 7  

        إّف اؼبستجدات اليت ضبلها القرف الّتاسع عشر دبا فيها من كوارث و حروب كادت تقضي على العامل كلو 
ربت راية الّسلطة و الّتسلط و السيطرة على العامل، إذ كانت اغبربُت العاؼبيتُت صورة عن اهنيار النظريات اؼبثالية 

اليت ضبلها ىذا العصر، و أضحى  صبع البشرية ربت مبادئ واحدة ونبا هبر يف أحسن أحوالو إىل الّتخلف 
والًّتاجع، ولعل اغبربُت العاؼبيتُت قد أثبتتا أف فرض الّسيطرة من منطلق الواحدية سبب كايف لتدمَت العامل، وكذلك 

 اليت تكوف سبب الّتمزؽ –الطّرح الواحدي ىبلف نفس الّنتائج يف البلد الواحد، و ما الّثورات و اغبروب األىلية 
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 إال أكرب دليل، فأضحى إسقاط الّنظريات على الواقع طريق مسدود و وىم يقود الّذات إىل –و االنشطار 
الّتشرذـ، إذ الّتطابق أصبح وسيلة هبا تزداد اؽبوة بُت الفكر و الواقع، فًتاوح األبعاد اليت ترظبها اؽبوية وتصدـ 

 .                                                بالواقع الذي يهّمش كل طرح قبلي لو 

        ومن ىذا اؼبنطلق استبدؿ مصطلح الّسلطة و الّتسلط باغبرية و الّتحرر، أي إعبلف عن كينونة بشرية دبعزؿ 
عن الّشروط اليت كانت تؤكد على وجودىا من قبل بوصفها جزءا ال ينفصل عن الكل الذي تكونو الثقافة 

فاالختبلؼ أي التمايز و التباين يتجلى يف ترتيب " دببادئها، و أصبحت وجودا ينبئ عن ذاتو من خبلؿ فعاليتو 
العبلقات اؼبتبادلة بُت ىذه العناصر التكوينية، أي يف تقييم فاعليتها اؼبوضوعية و تأثَتىا العملي دوف التعرض 

  .      1" لتشخيصها يف اؼبقاـ األوؿ 

        فأصبح ينظر لئلنساف على أساس أنّو ىو من بيده صنع اؼبصَت و اؼبستقبل، دبعزؿ عن كل مبادئ أثبتت 
فشلها على أرض الواقع، و لعّل ىذا االعتقاد وبيل مفهـو اإلنساف إىل ؾبرد آلة ذكية من صبلة االخًتاعات اليت 

أقبزىا، تولد الّلحظة و ال عبلقة ؽبا بتاريخ يؤّكد على انتمائها و يثبت جذورىا من خبلؿ انتمائها إىل حضارة أو 
ثقافة ما فيتغَّت مفهـو اإلنساف، و كل ىذا كاف نتيجة ما حّققتو الّثورة العلمية و الّتكنولوجية يف كافة أكباء العامل، 

فكانت الوسيلة الوحيدة اليت عمّمت مفهوما لئلنسانية يصنعو الّتقدـ و اإلقباز و اػبلق، الذي ىبرب عن وجوده 
نسي دعاة الثورة العلمية و التكنولوجية " ومركزه بالنسبة غباضره، فتم ذباوز اػبصوصية اؼبتعالية لكل إنساف و 

العنصر اإلنساين الواعي، اإلرادي، اإليباين يف اإلنساف، أي البعد الفاصل و اػباصية اؼبميزة لئلنساف على تنوع 
 .                                                    2" األنظمة االجتماعية و اؼبذاىب الفكرية عن اآللة الصماء 

       فمفهـو العاؼبية يرمي إىل توحيد البشرية بانضوائها ربت راية العلم و الّتقنية، وبالّتايل يكوف القضاء بتهميش 
االنتماء األصويل، و يتم الًتكيز فقط على انتمائو إىل عصر أصبحت ربكمو العلـو و التكنولوجية، فاغبدود 

اعبغرافية مل تعد تكفي لتعزؿ اإلنساف عن عاؼبو اػبارجي الذي ىبتزؿ الّزماف و اؼبكاف و الّلغة و الّتاريخ واألعراؼ، 
 .                                                                                                          ليجمع األطراؼ اؼبتباعدة و يوّحد اؼبصَت الذي ينتظر اإلنساف 

      إذ أصبحت اؼبشاكل اليت تطرح ال سبس أمة دوف أخرى و لكن اؼبآزؽ صارت تتسم بالعاؼبية، فإذا كانت 
بداية اإلنسانية صراعو مع الطبيعة، فواقعو اليـو و ىو يصّور اإلنساف األخَت أنو يصارع الواقع الذي ذباوزه وذباوز 
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نظرياتو  و اعتلى ليصبح مصدر خوؼ لئلنساف، فكاف العلم مرحلة حرجة يف تاريخ الفكر ذباوز من خبلؽبا 
الفكر كل تقاليده اليت كاف ينظر إليو من خبلؽبا، و صار التقدـ ىو اؼبعيار الذي ينبئ اإلنساف من خبللو عن 

 .                                                                                            وجوده 

        فاغبروب العاؼبية و اغبركات االستعمارية فشلت يف زرع مبادئ الّدوؿ القوية  و استئصاؿ جذور اؼببادئ 
اليت سبّيز األمم ألف وسيلتها كانت القوة و العنف، و لكن العلم دبا طرحو من مستجدات استطاع صبع األمم ربت 

فأدى إىل سيطرة الفكر اعبديد، " راية العاؼبية عن طواعية، تسابق فيها اإلنساف من أجل الوصوؿ إىل سبيز و تفرد 
أي إيديولوجية التقدـ اؼببٍت على سرعة انتشار السيطرة السياسية األوروبية من ناحية، و كذا على اتساع رقعة 
وأنبية االكتشافات العلمية من ناحية أخرى بسرعة فائقة، تعدت كل معدالت االنتقاؿ من مرحلة فكرية إىل 

، فكانت دىشة اإلنساف و إعجابو الّشديد دبا حققتو اغبضارة اؼبعاصرة 1" مرحلة تالية يف كافة العصور السابقة 
سببا كافيا لبلستسبلـ من خبلؿ نظرة مستقبلية زبّلف اؼباضي و تضعو يف حّيز أسباب الّتخلف و ترتد عن 

 .                                                                 أسباب ربيّزىا و انتساهبا إىل وطن و إعراضو عن اآلخر 

      فاؼبنجزات دبا حّققتو من تسهيل غبياة اإلنساف استطاعت صنع مرحلة جديدة يف تاريخ البشرية، لعل أبرز ما 
اؼببتكر الذي / يبّيزىا الّتوحد بطريقة صبالية يتبع فيها العامل الّدولة اؼبتقدمة اليت استطاعت أف ربتضن ىذا اعبديد 

 .                                        استطاع أف يساير العصر و ىبّفف من وطأة صدمات الواقع 

إف "     لكن ليس مطلقا، إذ سرعاف ما شعر اإلنساف بغربة تفوؽ تلك اليت كانت ذبمعو دببادئو و شعاراتو اؼبثالية 
تراجع مكانة الدين يف اجملتمعات الصناعية اؼبتقدمة، وزواؿ دور الفلسفة يف حياة البشرية، يف ىذه اجملتمعات، كانا 

يبثبلف جزءا ىاما من الرؤية اؼبستقبلية النابعة من أوروبا الصناعية يف النصف الثاين من القرف التاسع عشر على 
وجو التحديد، و ذلك ربت التأثَت اؽبائل لبلكتشافات العلمية، و تطبيقاهتا التكنولوجية اليت حاصرت ؾباؿ اإليباف 

، فتنشطر اؽبوية و تتجو معظم أجزائها إىل 2"و كادت تقضي على الفلسفة األوىل أي فلسفة ما بعد الطبيعة 
 .                          االلتحاـ مع ما تؤمن بو الّدوؿ اليت أثبتت وجودىا دبا حّققتو من اخًتاعات و منجزات 
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      فيكوف االنتماء إىل مفهـو العاؼبية ربت راية اؼبصلحة و اؼبنفعة سبيبل بو تتخلى األمم عن تعّصبها و تسّلطها 
بثقافتها، و يف مقابل ىذا تنسحب ؿباوالت الّتطويع و اإلخضاع، و تستبدؿ سياسة االغتصاب و الّسيطرة على 

 الذي عادة –األمم بسياسة اؼبراودة اعبمالية، حيث يكوف الّتمويو و الّتضليل و اػبداع سياسة هبا يوضع الّسبلح 
 فتنقاد األمم دوف وعي منها إىل مراكز الّتقدـ بوصفها فردوسا موعودا ومصَتا –ما يؤدي إىل العناد و الّتمسك 

مفضبل يأمل اإلنساف أف ينتهي إليو، ولكن ال شيء يدرؾ  دبعزؿ عن نقيضو، و ال شيء يؤمن بالّنظرة األحادية ، 
حىت و إف كاف الّتقدـ بوصفو ؾباوزة الّتعصب و الّنظرة االرتدادية، ألنّو يعكس بدوره صورة من صور االستعباد 

اليت تنفصل عن عامل اؼببادئ و األفكار إىل مادة أو آلة، و لكل منهما فجواتو و ثغراتو اليت ربيل على مراكز 
 .                                                                                            الّضعف و الّنقص فيو 

  Concept du Pouvoir L’intellectuel et leالمثّقف و مفهوم السلطة  -8

       يندرج اؼبثّقف دبا ىو حارس للهوية ضمن قائمة الّنخبة، و ىذه اؼبنزلة ذبعلو يعتلي ليقود أبناء ىويتو، فيفّكر 
و يقّرر عنهم بوصفو األحق باحتضاف اؼببادئ اليت يقـو عليها ىذا االنتماء، فينطلق من األفكار ويسقطها على 

واقعو، تطويعا تكوف الّنتيجة يف غالب األحياف فشبل و اهنيارا يلحق الفكرة فيقضي هبشاشة اؼببدأ الذي وبّدد ىوية 
ما و لعل السبب يف ذلك يعود إىل االعتقاد بالتطابق الذي يلحق عبلقة الداؿ باؼبدلوؿ يف اؼببدأ مهما كانت 

و اؼبوضوع الذي  (اؼبثقف )صورتو اليت يظهر من خبلؽبا، ناىيك عن العبلقة اليت تربط بُت الذات بوصفها 
 .                                                                                يعكسو اؼببدأ

       والّسلطة اليت يبارسها اؼبثّقف على واقعو تكوف السبب اؼبباشر يف تقويض ىذه اؼبفاىيم، إذ يقتضي الّتعامل 
مع الطبيعة اؼبتغَّتة طرقا تنتمي إىل جنسها، أما األفكار اؼبثالية و اؼبتعالية فبل ذبد مكانا ؽبا سوى يف عامل اؼبثل 

حيث تكمن اؼبباعدة بُت الفكر و الواقع، أو بُت اؼبنطق و البلمنطق، و يفقد اؼبثقف الثّقة بُت أبناء ىويتو، فيكوف 
عملو تسلطا و سلطة يبارسها على األفكار، إذ ىبرجها من مصدرىا و منبتها يف أقاصي الّذاكرة، إىل الواقع الذي 
ىبتلف عنها فيمتنع عن احتوائها، و على الواقع إذ وباوؿ تطويعو و ما يقتضيو التطابق مع أفكاره،  وكذلك على 
أبناء ىويتو من خبلؿ تقييدىم و منعهم من االستفادة من ذبارهبم اليت يكوف مصدرىا الواقع ، فيقضي بالتخلف 

 .                                                                  و الرجعية مصَتا ينتهي إليو 

     إذ يلزمو الثّبات مكانا ال يربحو، فيجاوزه الّزمن، و كل ىذا مبدؤه اإليباف بوجود طبقة خاصة سبلك اغبق يف 
الّتفكَت، يف مقابل العامة مستقببل و خاضعا ؽبذه اؼببادئ، بينما يتصف الّتفكَت اغبي بدواـ االبتكار و الّتجديد 
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وؾباوزة األفكار الثّابتة اليت تتحّوؿ مع مرور الّزمن إىل أصناـ أو سباثيل  تقاـ من أجلها طقوس للعبادة و الطّاعة، 
وأىم مصَت ينتهي إليو الّتمركز حوؿ شيء ما ىو الّتخلف و الًّتاجع، و لنا يف القروف الوسطى يف العامل الغريب 

إف اؼبثقف فقد مصداقيتو و فاعليتو و بات أعجز من أف يقـو بتنوير الناس وتثقيفهم، بل ىو الذي " أبرز مثاؿ 
أصبح وبتاج إىل أف يتنور و يعيد تثقيف نفسو، بنقد دوره و تفكيك خطابو عن العقل و االستنارة و التحرر، 

وذلك لتعرية األوىاـ اليت انبنت هبا مقوالتو و وجهت فبارساتو و اليت أنتجت كل ىذا اؽبزاؿ اؼبعريف و الوجودي 
، خصوصا يف العامل العريب  ، و لعل ىذا ما يقضي بالّتجديد و االبتكار 1" الذي آؿ إليو وضع اؼبثقفُت اليـو

 .                                                                 شرطا أساسيا يف االستمرار 

        فاؼبثّقف بوصفو حامل اغبقيقة و حارسا للهوية ىو عائق من عوائق الّتفكَت، إذ يظل الّتفكَت عنده متمركزا 
حوؿ الّتقاليد الفكرية، فيكوف مشروع ما بعد اغبداثة قاضيا بنهاية عصر اؼبثقف صاحب الدور الرسويل، وميبلد 

اؼبفكر مبوذجا يرفض الّنمذجة و مركزا ال يؤمن بالّتمركز، و أفكارا سبتنع عن الّضبط، وىوية تتحّرر من شروط 
 .           وجودىا، و كل ىذا وبيل عاؼبية األفكار و عدـ اكبصارىا يف فئة دوف أخرى 

       فتتأّكد اؽبوية الفردية بقدر الّتأكيد على اّتساع رقعتها و امتدادىا لتشمل كل فكرة حية و ـبتلفة و مبتكرة، 
فيّتسع مفهـو اغبقيقة حيث ال يبكن أف ندركها أو كبيط هبا، ويكوف الّتفكَت مساحة ذبمع بُت اؼبمنوع واؼبمتنع، 

فبل تتوقف وظيفة اؼبفكر عند اؼبمنوع بل تتجاوز إىل اؼبمتنع حيزاً وبتمل الواقع بتناقضاتو و صدماتو، فتتغَت طريقة 
 .                                                                                  الّتفكَت و ما يتناسب مع الواقع 

     فاؽبوية اليت رباوؿ الّتطابق مع مبادئها تنتهي إىل االهنيار و االرتداد بعكس اؽبوية اليت رباوؿ ذبديد مفاىيمها 
من خبلؿ فتحها على إمكانية فهم واقعها، فيكتب ؽبا االستمرار و توليد مبادئ جديدة انطبلقا من األصل الذي 
يرفض اػبضوع للواقع اعبديد، و مبعث ذلك مراعاة اؼبسافة بُت اؼبوضوعات بعضها ببعض النتفاء التطابق قانونا 

 .                                                                                    قد وبكم بُت أطرافها

     ولعل الّتجديد ىنا يكوف يف العبلقة باؼبفاىيم عن طريق ابتكار طرؽ جديدة يف إقامة اؼببادئ، إذ اػبرؽ الذي 
يبارسو الواقع يف اغبياة وبيل على اؼبناطق اؼبغيبة يف الفكر و إمكانية اػبروج عن مألوؼ التفكَت إذا أراد اإلنساف 

فهم الواقع و استيعابو، و ىذا بدوره يساعد على توحيد و تقاطع أفكارنا بعضها مع بعض، فنجاوز اؼبثقف 
بوصفو قيدا يشل حريتنا إىل اؼبفكر كيانا ينفتح على األفكار اؼبختلفة و اؼبغايرة، إذ يتخذ الواقع مصدرا لتصوراتو 

                                                             
1
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ويرفض األصولية طريقا مسدودا و ؿبدودا وصل باؼبثقف إىل مأزقو، فالتمركز حوؿ األفكار و اؼببادئ صورة تعكس 
 .                                     السلطة اليت تقيد الفرد و تضبط تفكَته وفق قانوف اػبطأ و الصواب 

     وىذا الّسبيل الذي أعلنت فشلو الفلسفات اؼبعاصرة، و عدـ جدوى التقييم اؼبعياري يف إدراؾ اغبقيقة، ويعود 
ذلك إىل صعوبة القبض عليها أو حىت مقاربتها من منطلق الّتفكَت اعبامد واألحادي ، وكذلك يرى اؼبثقف يف 

الفردية للمثقف تنعكس اؼببادئ من وجهة / اغبقيقة صورة مطابقة ألفكاره و مبادئو، و انطبلقا من الّنظرة الّذاتية 
نظره ىو، فتكوف اغبقيقة اليت يصّورىا حقيقة تنتمي إليو، و ىذا ما يؤّكد على مفهـو الّسلطة اليت يبارسها اؼبثّقف 

 .                                                                           ذباه مبادئو 

تبسيطي ال يتجاوز ؾبموعة األفكار اليت وبفظها انطبلقا من /      ىذا، و ينظر اؼبثقف إىل الواقع دبنطق إسقاطي 
نظرتو األحادية اليت تفرغ اؼبقوالت من ؿبتواىا و ربـر اغبقيقة حقها و قيمتها وسط العمـو و الغموض، فاؼبثّقف 

 .                                                            إذف ال وبافظ على اؼببادئ بقدر ما يسعى إىل ىدمها 

 Foucault et les Concepts du Pouvoir:      فوكو و مفاهيم السلطة  - 9

      إف اؼبقاربة اليت يرفق فيها علي حرب اؼبثّقف دبفهـو الّسلطة زبفي يف ثناياىا خطاب ميشاؿ فوكو                                    
Michel Foucault عن الّسلطة و اؼبعرفة، دبا ىو مبلمسة ألبعاد الثقافة اليت تؤمن بالّتعصب و تتحّيز للّتضاد

سبيبل بو سبارس الّسلطة بوصفها قمعا و استبعادا للخطاب اؼبختلف و اؼبغاير، و سبيزا تفرضو الّذات من خبلؿ 
سبركزىا حوؿ أفكارىا اليت تسَت يف اذّباه ال يقبل االنسحاب إىل غَته بأي حاؿ من األحواؿ، و يكوف اؼبستبعد يف 
ىذه اغبالة ىو اؼبناقض و اؼبعارض و تلك ىي سبل النظرة األحادية اليت تؤمن بالثنائية و ال تعًتؼ بوجود مناطق 

 .                                                                                                          بينية أو اختبلفية

 سبارس عن طريق الّتخلي عن منطق أطراؼ الّنقيض، ذلك أف االعًتاؼ بالّنقيض         فالّسلطة يف نظر فوكو
وبيل على إمكانيتو و وجوده، و لكن اإلسًتاتيجية ىنا تكوف عن طريق الّسكوت الذي ال ينتظر منو احتماؿ 

يعرؼ فوكو القمع أنو ليس ؾبرد منع، بل ىو إقصاء و إسكات و إعداـ ما هبب قمعو دبجرد ؿباولة ظهوره، إنو "
 ىو ذاؾ الذي يقتنع بأوليتو    و اؼبثقف عند فوكو، 1" يعمل وفق آلية ثبلثية من التحرًن و التغييب و الصمت 
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وسيادتو، و حقو يف امتبلؾ اغبقائق اؼبطلقة، و تصويره الكماؿ بوصفو اغبدود اليت يضعها ىو لعاؼبو، فيكتسبو 
، فتكوف القيادة ىي حّقو الذي ينتظر من البقية أف يعًتؼ بو و يبارسو ذباىو   .                                                                                                طابع الّشمولية و العمـو

       ومن ىذا اؼبنطلق يكوف دور اؼبثّقف أقرب ما يكوف بدور اؼببّشر الذي بيده وحده مفاتيح اؼبستقبل الذي 
يكوف صورة عن ماضيو الّضارب جبذوره يف أعماؽ الّتاريخ البشري، و حصيلة العقل دبفهومو الّتقليدي، أي 

ىو التعاضد و التآزر بُت ملفوظة القمع و صورة " بوصفو فاصبل بُت ؿبظور و مسموح أو جائز و فبنوع، فاؼبثّقف 
التبشَت وبملها اؼبثقف الشمويل الذي يتكلم باسم اإلنسانية و اغبقيقة و اؼبستقبل، فهو حامل راية اغبق، وبشارة 
الغد اؼبشرؽ، فهو صاحب اغبق يف مشولية اؼبعرفة، و ىو الوكيل الشرعي للكلية و اؼبراسل  للمطلق، حيث يتقـو 
التفلسف كفكر مشويل و كتأمل تأسيسي أو كقوة كشف ربمل معايَت القيمة و الداللة، فهو الذي يقوؿ اغبق 

 .                                                                             1" ويبتلك اغبقيقة و هبسد الشموؿ 

       ففوكو يرى يف اؼبثّقف صورة تنعكس من خبلؽبا وظيفة الّتبشَت دبا ىي البديل عن الّدور الّنبوي الذي ربّدث 
عنو علي حرب، و كيف تكوف ىذه الوظيفة سببا يف الّتعايل الذي يبارسو اؼبثّقف كونو حارسا للهوية و أعلم 

الناس بأمور دنياىم على حد زعمو، فتنحصر اغبقيقة يف نظره و تتجسد يف شخصو ككياف ىبتلف عن البقية 
ويتميز باألفضلية معيارا بو يهّمش بو غَته، ولعل الوجو اآلخر للحقيقة عند فوكو  ىو الّرغبة  بوصفها القوة 

الّدفينة، و اليت ال يزيدىا اػبفاء سوى القوة يف اندفاعها كصورة تعّدد اغبقيقة و ال ترضى بأحاديتها و اكبصارىا يف 
شخص اؼبثّقف، و لعل ىذه األبعاد اليت فتحت للحقيقة تعيد صياغة مفهومها، من خبلؿ إعادة االعتبار 

 .                                                                                                           للممنوع و احملظور، إذ تصبح ىذه الّصور إمكانات قد تؤوؿ إليها اغبقيقة 

       ولعل الّتعصب يف االنتماء إىل ثقافة معّينة ىو الّسبب اؼبباشر للّتشكيك يف مصداقيتها، إذ ال يبكن اإلجابة 
عن أسئلة ىذه الثّقافة إال من خبلؿ اإلحالة إىل ثغراهتا و فجواهتا حيث يكوف اإلرجاء عامل ىدـ وتفكيك ؽبذه 

، فثبات 2" فالثقافة اليت طوعت الناس و أقنعتهم ىي اليت خلقت فيهم رغبة معرفة حقيقة من ىم " الثّقافة 
مبادئ الثّقافة و سبركزىا حوؿ ذاهتا ىو ما أنشأ تلك الّتصدعات و الّتشققات اليت لفتت انتباه اإلنساف إىل معرفة 

 .                                                                                          ىويتو اؼبنفصلة عن غَته 
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    وال يكوف ىذا، إال بعد الّتحرر من قيود ىذه الثّقافة اليت تضّلل حىت تبقى سلطة أبدية و وحدة ال تتيح سوى 
رغبة الّتمرد و االنفصاؿ عن ىذه اؼببادئ اليت هتّمش دور الّذات الفردية يف اإلعبلف عنها كيانا يبلك اغبق يف رسم 

مفارؽ بطبيعتو اليت ربتاج إىل / تراثا يف عامل مل يعد هبدي األخذ بو، كونو مباعد / مستقبلو بعيدا عن اؼباضي 
إمكانات تساعد بدورىا /متجددة، ال ينبغي أف هنمل فيها القدرات الفردية، دبا ىي احتماالت / طرؽ جديدة 

 .                                                                                     على احتواء الواقع و تطويعو 

      فالّسلطة هتدؼ إىل الّسيطرة بقدر فرضها للّنظم و القوانُت اليت يتعّذر اػبروج عن مدارىا، و ىو الّسبب 
الذي وبيلها على الرجعية و التخلف كوهنا ترفض اعبديد و تتجنبو خوفا منو على االتزاف الذي تًتكو النظم 

فالسلطة تدعو إىل احًتاـ القواعد و ربث على طاعتها لتؤمن االستقرار و تتعرض إىل أقل ما " وتشكلو يف الواقع 
 .                                                   1"يبكن من التحوالت، و لتتقي كل أشكاؿ الفوضى اؼبمكنة 

       وربليل فوكو ىذا ينطلق من مقتو لفكرة األصل الذي يستدعي اغبديث عنو عودة إىل اؼباضي واالنطبلؽ 
منو أساسا يف ربديد اؽبوية، فهذا اإلسقاط ال يؤدي إىل إثبات اغبقائق، بل يعمل على تضييعها والتأكيد على 
غموضها، من خبلؿ إخضاعها ؼببدأ التطابق التارىبي الذي يساعد على ضبل األفكار على مر العصور بنفس 

الصور،  وؽبذا يتحوؿ الّتفكَت عند فوكو من الثّابت إىل العارض و الزّائل و اؼبتغَّت قانونا يؤّكد على مفهـو 
ال يبحث فيها عن األصل أو عن اغبقائق اؼبنسية، وال " االحتماالت و اإلمكانات اليت قد تكوف عليها اغبقيقة فػ 

يبحث عن اؼبكبوت الذي هبب أف يتحرر، بل سيكتشف اعبزئي و اغبدثي و العارض، اؼبؤقت و الفجائي 
واؼبتغَت، إذ التغَت ىدـ االستمرار والثبات و تأكيد لبلنقطاعات و الفواصل و كثرة التعاريف و اؼبنعرجات و تعدد 

  .                                                                                                                                                     2" الوجهات و التوجهات 

        فاؼبثّقف بوصفو سلطة يبارسها الفرد على فكره و على أمتو عند علي حرب امتداد للفكرة كما جاءت 
عند ميشاؿ فوكو، و لعل ىذا االختبلؼ يف الفكر و الثّقافة و الذي أصبع على تسّلط اؼبثّقف وبيل إىل إمكانية 
كسر الّنمطية يف الّتفكَت، و فتح باب االحتماؿ كسبيل ىبرج اؼبثقف عن مبادئو التقليدية و وبيل على إمكانية 

اؼبثاقفة أو االنفتاح الثّقايف الذي تتخلص فيو كل أمة سواء كانت عربية و أو غربية من قيود اؼباضي، ويعرقل 
 .                          حركتها ويصر على ارتدادىا يف كل مرة رباوؿ فيها الّتقدـ أو الّتحرر من الّتبعية 

                                                             
1

   .                                                                                       47اؼبعرفة و السلطة ، : ميشاؿ فوكو - 
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         ولكن الّتشابو الذي يطرحو الّنصاف ال ينفي االختبلفات اليت سبنع من تطابق الّنصُت، ذلك أّف الّسلطة 
 يصاحبها القوؿ بالعنف مصَتا إلقامة ىذه الّسلطة، أما علي حرب فَتى يف وسيلة الّسلطة تلك القيم  عند فوكو

و اؼببادئ اليت تسيطر من خبلؿ إيباف اآلخر هبا و دبصداقيتها عن طر يق مدى قباعتها يف الوصوؿ إىل اغبقيقة 
انطبلقا من أحد أبعادىا، وىذا ما يعلن عن ميبلد اؼبفّكر بوصفو حامل االختبلؼ و الّتعدد ، و ؾباال تنفتح فيو 

الّذاتية اغبق يف الربوز و الّتميز، بغض النظر عن األلقاب / الثّقافات بعضها على بعض، كما سبنح اؽبوية الفردية 
 .اليت كانت يوما ما سببا وحيدا يف إبداء الرّأي و اغبديث باسم اعبميع 
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 Le penseur et le Concept de la Vérité:   المفّكر و مفهوم الحقيقة -  ااياًال 

         إّف اؼبباعدة اليت تصنعها اغبقيقة دبثاليتها و تعاليها ربيل إىل عجز الواقع عن استيعاهبا، وىذا ما هبعلها 
ربافظ على مكانتها، فتبوء كل ؿباوالت ذبسيدىا  بالفشل و االرتداد، ذلك أّف اغبقيقة اليت يبكن إدراكها 

واستيعاهبا ىي اليت تنطلق من اغبدث يف الواقع و حصيلة الّتجارب اليومية، ومن ىذا اؼبنطلق، ال يبكن أف نعثر 
و كذلك اغبقيقة اليت تنطلق من ، على اغبقيقة يف أفكارنا، ألهّنا و حبكم ذبريدىا أصبحت دبنأى عن كل إدراؾ 

إف " اغبدث ال تؤمن باؼبطابقة و إال ربولت إىل أفكار جامدة بل ردبا ينبغي البحث يف فراغاهتا و احتماالهتا 
الفكر ىو عبلقة باغبقيقة بقدر ما تفهم اغبقيقة بوصفها أثر اغبدث، و مفعوال من مفاعيلو، سواء تعلق األمر 

و معٌت ذلك أف الفكر ىو قراءة للحدث تسهم ...حبدث علمي أو تقٍت أو ؾبتمعي أو سياسي، فٍت أو عشقي 
يف صوغو بقدر ما تعًتؼ دبا يتولد عنو من اغبقائق و الوقائع، و الفكر الذي ينفي اغبدث يتحوؿ إىل ؾبرد وىم 

، وىو الّسبب الذي أدى بالّتفكَت اغبداثي  إىل العدوؿ عن مراميو و ربولو إىل فكر 1" أو إىل ؾبرد معتقد جامد 
تقليدي يتمركز حوؿ معطياتو، على الّرغم من أف ىدؼ اغبداثة ىو ذباوز الّتقليد و القضاء على كل ثبات قد 

 .                                               وبوؿ دوف الّتعايش مع اغبدث 

        فكاف الّتعديل الذي طرأ على مفهـو اغبداثة و الّتجاوز الذي مت على مستوى مقوالهتا، صورة عن الّتفكَت 
الذي انعكس من خبلؿ مشروع ما بعد اغبداثة، و لعل البحث يف الّصور اليت تتمرأى من خبلؽبا اغبقيقة لدى 

العامل الغريب وبيل إىل اؼبغّيب الذي ىبتفي وراء الطريقة اليت ينتهجها الغرب يف الّتفكَت، و اليت هتدؼ إىل القضاء 
على كل فكرة تتمركز حوؿ ذاهتا فتقيد الّتفكَت و ربرمو حريتو، و تعترب القروف الوسطى دبا ىي صورة ذبلى من 

خبلؽبا الّتخلف و الًّتاجع و العجز الذي أرىق العامل الغريب قرابة طبسة عشر قرنا، فجوة و ثغرة يف تارىبو وجب 
العمل على ردمها و االرتداد على األسس اليت انبنت عليها، و أبرزىا الّتصور الذي كاف حوؿ اغبقيقة اليت 

 .ذبسدت يف شخص رجل الكنيسة أو رجل الدين و الذي أصبح يعادؿ دور اؼبثّقف يف مقاربتو ؼبفاىيمها

         إضافة إىل أف اإلبقاء على حياة فكرة ما ينبع من القدرة على تعديل مسارىا كل مرة و ذبديدىا، و ال 
تبلغ األفكار كماؽبا إال إذا أعلنت عن موهتا و عدـ جدواىا، ويكوف دور اؼبفّكر ىو ذباوز ىذه اؼبقوالت من 

خبلؿ تعديلها و إعادة تأىيلها وفق اؼبستجدات، فيتجاوز الّتفكَت عنده االىتماـ دبا ىو كائن إىل البحث يف ما 
 .                                   يبكن أف يكوف، أو ما ينبغي أف يكوف، فيشارؾ اؼبفكر يف إنتاج واقعو 
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      وتلك ىي الطريقة الوحيدة اليت يستطيع من خبلؽبا أف يتوقع األحداث و الوقائع اليت زبرج يف كل حاالهتا 
عن اؼببادئ العقيمة و اعبامدة، و ؽبذا تكمن قيمة اؼببدأ يف نتائجو على أرض الواقع، فالتعامل مع اآلخر ىو 

الذي وبدد النظرة اليت سبثل و تعكس حقيقتو، لذلك ال ينبغي االنطبلؽ من أفكار مسبقة و جاىزة من قبل عن 
 .                                                                                                          ىذا اإلنساف

     فليس اإلنساف يف الواقع ىذه اؼبثالية اؼبطلقة و ال ىو بالصورة الدنيئة اليت تصدر عن التعصب يف إطبلؽ 
األحكاـ، فهو إذف حبث و كشف ينطلق من الواقع و يؤمن باغبدث صورة للحقيقة، فاإلنساف الذي يتصف 

بصفات معينة، تصبح األحداث اليت يكوف مصدرىا قابلة للتوقع و االحتماؿ، ذلك أف االنطبلؽ ال يكوف من 
القيم اؼبطلقة و العامة، فًتتبط اغبقيقة دبفهـو اغبدث و تنفصل عن اؼبطلقات اليت تبقى بتعاليها أبعد ما يكوف عن 

اإلنساف، فبل شيء يوصف باغبقيقة إال إذا ارتبط دبفهـو اغبدث، و من ىذا اؼبنطلق يقيم اؼبفكر عبلقتو مع 
اغبقيقة بوصفها ىذا التحوؿ الدائم و اؼبستمر، الرتباطها باألحداث اؼبتغَتة يف الواقع و اليت ال يبكن حصرىا أو 

 .                                                             إخضاعها للنمذجة 

     فاؼبفكر يؤمن باألحداث مصدرا للحقيقة دبنأى عن األفكار اجملردة اليت يكوف التقييم فيها أقتل ما يكوف ؽبذه 
 فبل يبكن الفصل بُت الفكر و الواقع إال من خبلؿ تطويع أحدنبا، وألف التطويع متعذر، فبل بد للفكر ،اغبقيقة

 .                          أف يتخلى عن أفكاره اجملردة و يتعايش مع الوضع 

       فتصبح اؽبوية يف نظر اؼبفكر ىذا الّصنع الّدائم ؼببادئها اليت ال تنفصل كما ال تتماىى سباما مع اؼببادئ 
اؼبطلقة اليت ال ربصد يف الواقع سوى عكس ما تصبو إليو، ذلك أّف اؼباضي الذي يقّدسو اؼبثّقف يف مبادئو ال 

ينفك وبضر و لكن بصورة ـبتلفة عن ىذا الّتصور، إذ اغباضر يضم اؼباضي و اؼبستقبل يف حلقة الهنائية تدور 
حوؽبا األحداث فتطرح البدائل و تكشف عن الثّغرات اليت تغيب عن أذىاننا، ولعل االلتفات إىل الّنقاط اؼبغّيبة 
والّسلبية يهدؼ إىل فتح مناطق جديدة يف الّتفكَت، و ليس القضاء مطلقا على ىذه اؼببادئ، فتحمل اؼبقولة يف 

 .                   أبسط تعريفاهتا داللة اؼبشاريع اليت مل تكتمل بعد، و ىذا ىو الّشرط الوحيد الذي يبقي على حياهتا 

         والًتّكيز ىنا يكوف على غياب اؼبقولة دوف ظاىرىا ألّف الفكرة اليت ذبّسدىا ربيل مباشرة على نقائصها 
وثغراهتا، فيكوف الغياب إمكانية من بُت صبلة اإلمكانات اليت ربتملها اؼبقولة، بل و تتجاوز اؼبقولة غياهبا إىل ما 
ينبغي أف سبثّلو و ىنا يظهر دور اؼبثّقف يف صنع اغبقيقة يف واقعو انطبلقا من اؼببدأ و عبورا إىل إمكاناتو اؼبختلفة 
من طرؼ اؼبفّكر من خبلؿ ربويل و خلق اؼبفاىيم اعبديدة، و ىذا تأويل ما ينبغي أف يكوف، وىنا تلتقي آراء 
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 يف تعريفو للفن بوصفو عملية خلق  Aristoteعلي حرب عن اػبلق و االبتكار و األفكار اليت جاء هبا  أرسطو
فما يبيز الشعر عند أرسطو بشكل أساسي ىو " و ابتداع الصور كما كاف يبكن أف تكوف، أو كما ينبغي ؽبا ذلك 

ؿباكاتو العامل الكوين، فالشعر وباكي ما يبكن أف وبدث و ما ينبغي أف وبدث بالضرورة أو باالحتماؿ أي أف 
   .                                                                   1" وباكي اػباص و اعبزئي أو ما وقع بالفعل 

      فالفكرة اػببلقة و اؼببدعة و اليت تقًتب من مفهـو الكماؿ ىي اليت تؤمن بالتطابق، بل بالتجاوز                                          
قانونا يتدارؾ النقص الذي تظهر من خبللو اؼبفاىيم، و االنطبلؽ من نظرية أرسطو وبيل على الفعالية اليت 

سبارسها الذات ذباه الواقع دبا ىو صورة ناقصة ال تصور اغبقيقة إال من خبلؿ أحد أبعادىا، أو أحد أوجهها اليت 
 .                                                                                              تكوف قاصرة يف اإلحالة إليها

     أما الفن فيقابلو التفكَت الذي ينطلق من الواقع و لكنو ال يكتفي دبعطياتو بل يعمل على تطويره و إثرائو من 
خبلؿ التصور الذي يتغَت بتغَت الذات اؼبفكرة، و كل ىذا يكشف عن وجوه أخرى للحقيقة كانت غَت متوقعة، 

فعملية اػبلق بقدر ما هتدؼ إىل تقييد اغبقيقة و الوصوؿ إليها، ىي توسع من مداركها، فاغبقيقة من ىذا اؼبنطلق 
 .                        اعًتاؼ بتعاليها، فبل يبلك اإلنساف سوى القبض على بعض أصدائها يف الواقع 

 le Penseur et la valeur:    المفكر و القيمة  - 1

      إف القيمة باؼبفهـو التقليدي ىي اؼبباعدة اليت يقتضيها الفصل بُت اػبطأ و الصواب بوصفهما اؼبعيار الذي 
يبيز بُت اؼببادئ، و انطبلقا من مبادئ العقل تكوف اؼبقولة اؼبقبولة ىي اليت توافق الصواب و ذبانب اػبطأ، فيمتنع 

التفكَت عن اؼببادئ اليت تصنف ضمن اؼبشاريع احملظورة النعداـ القيمة اليت سبثلها يف نظر الذات العاقلة، و ىذا 
الّتصور الذي نشأ حوؿ مفهـو القيمة نابع من اعتبارىا معيارا وبدده العقل و يقره اآلخر بوصفو صورة للذات 

فيكوف للخطأ و الصواب معايَت ؿبددة ال ينبغي ذباوزىا، فيقارب ىذا التفكَت اغبقيقة بصورة تبسيطية معيارية ال 
 .                                                                                                       تتعداىا إىل جوىر األشياء، فيكوف الواقع مسرحا النقبلب و ارتداد ىذه اؼبعايَت 

        إذ قد ينعكس اؼببدأ الذي يستوفيو الصواب على أرض الواقع ارتدادا و نقيض ما كاف يصبو إليو، و وبدث 
هبب أف نتجاوز ثنائية التضاد بُت عاؼبُت مرئي و غييب، " العكس مع اؼبشاريع اؼبمنوعة و احملظورة و اؼبنبوذة فػ 

لكي نرى إىل الكائن يف تردده بُت اغبضور و الغياب، أو بُت الكشف و اغبجب، أو بُت اؽبوية و اؼبغايرة، هبذا 
اؼبعٌت ال شيء ينكشف بالكلية، و ال موجود ىبلو من بعده الغييب، و ال عامل يبقى على ما ىو عليو بعد معرفتو، 
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 ، 1"واؼبقصود بذلك عامل اإلنساف اؼبفتوح دوما على اجملهوؿ و البلمتوقع فبا وبدث و يتشكل أو فبا يصنع وينجز
فالقيمة يف نظر اؼبفكر ىي األنبية اليت يشكلها اؼببدأ بوصفو انفتاح على اجملهوؿ وارتياد للممنوع و اؼبمتنع كوهنا 

مناطق مظلمة يف ذىن اإلنساف هبري التعامل معها عن طريق ذبريدىا من معيارىا الذي وبرمها حقوقها عن طريق 
 .                                                                                        تقييدىا 

       إذ تكوف قراءة اؼبقولة يف نظر اؼبفكر خاضعة للنظرة العمودية، حيث يباعد اؼبعيار العقلي و يثبت لكل 
اؼبقوالت قيمتها من خبلؿ تأكيده على أنبيتها يف تدارؾ أحداث الواقع، من خبلؿ االنفتاح على اؼبمكن  

واحملتمل، و بذلك يكوف العصر الذي نعيش فيو صورة عن القيمة اليت يصنعها اإلنساف لنفسو بغض النظر عن 
اآلخر، ذلك أف الكينونة ىي انطبلؽ من الذات و عودة إليها و إثبات قيمة اؼببدأ دبنأى عن اؼبعيار الذي ربيل 

 .                                                                                                               إليو 

        فتختلف القيمة بالنسبة للمثقف عنها عند اؼبفكر، و عن طريق ىذا االختبلؼ يقيم كل منهما عبلقتو مع 
ىناؾ عقل مغلق و دغمائي أو أحادي و استبدادي مقابل عقل تركييب يقبل التحاور و التفاعل وينفتح " ىويتو فػ 

على التعدد و اؼبغايرة، إنو فرؽ بُت عقل غَت منتج يقع أسَت مباذجو اعباىزة أو قوالبو اعبامدة أو مقوالتو اؼبطلقة، 
، ومن 2" مقابل عقل فعاؿ قادر على االبتكار و اإلنتاج عرب ذبديد مناىج النظر و أنظمة اؼبعرفة و أدوات الفهم 

ىذا اؼبنطلق يؤمن اؼبفكر باالختبلؼ و ال يؤمن بالتناقض، كما ال ربمل عنده اؼبفاىيم و معايَت حبد ذاهتا، و لكن 
الواقع الذي وبوؽبا إىل حدث وحده القادر على تصنيعها و إعادة تشكيلها، فهل اؼبساواة اليت يفرضها اؼبفكر على 

 .    كل اؼبوجودات تساعده حقا على التوقع األقرب للحقيقة ؟ 

          إف وظيفة اؼبفكر تكمن يف إعادة قراءة اؼبقوالت، و ذلك عن طريق ذبديد العبلقة معها باالبتعاد عن 
الذاتية و التعصب معيارا يقيم التناقض و التعارض، و ىو السبب اؼبباشر يف حصوؿ الصدمات على أرض الواقع، 

إذ باستطاعة االنفتاح أف يرمم الفجوات اليت يًتكها التناقض عن طريق إقامة عبلقات اختبلفية تنفتح من خبلؽبا 
األفكار على بعضها البعض، فتمحي الثقافة بوصفها رجعية تعود باؼبفاىيم إىل اؼباضي و تتجدد من خبلؿ 

التحويل و إعادة اػبلق، و السَت وفق ىذا النهج ضرورة يقتضيها التجاوز الذي يفرضو الواقع علينا، فبدؿ التدنيس 
الذي تتمرأى من خبللو مقوالتنا على أرض الواقع وجب تطويعها وفق مستجدات العصر، و ذلك باالبتعاد عن 
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اؼبعيارية و البحث عن وسائل جديدة تكوف من خبلؿ اغبفر و البحث يف جوىر ىذه اؼبقوالت، فيحافظ على 
تعاليها و يعيد تشكيلها، إذ اؼبقوالت تتميز بأىدافها و تتنوع األسباب بتنوع طرؽ التفكَت والتدبَت، و لعلو 

 .                                                           السبب الذي يوحد البشرية ربت راية اإلنسانية 

       ورغم اؼبباعدة اليت يشكلها الواقع مع أفكارنا إال أنو يوحدىا بوصفو اغبيز الذي ال تظهر إال من خبللو، 
فيتحوؿ الفرؽ بُت الثقافات إىل فرؽ يف طريقة النظر إىل مقوالت ىذه الثقافات، و يف حالة توحد الطريقة إذ 

ذباوز الطرؽ اؼبعيارية يبكن اغبديث عن لغة عاؼبية يتفق فيها صبيع البشر، و ذلك باالنطبلؽ من نفس التصور 
حوؿ مفهـو اؼببدأ و تكوف اؼبستجدات يف الواقع بوصفها أحداث القيمة الوحيدة اليت يبكن أف تتصف هبا اؼبقولة      

فاؼبفكر من ىذا اؼبنطلق يرفض االنتماء إىل أية ثقافة، و ال يسعو أف ينتمي إىل أمة ما كونو اؼبنفتح الدائم على 
التجديد، كما أف مبادئو تتغَت باستمرار فبل يكوف الثبات مصَتا تنتهي إليو، و لعل االختبلؼ الذي يؤمن بو ال 

 .                                            يبركزه حوؿ مفاىيم بعينها، فبل يبكنو التسلط وفق مبادئ معينة 

      فالتوحيد الذي يهدؼ إليو اؼبفكر ىو توحيد قوى التفكَت البشري من أجل السيطرة على صدمات الواقع 
اؼبتكررة و اؼبتبلحقة، و من شبة حراسة اإلنساف باسم اإلنسانية بوصفها الصورة اليت تساوي بُت صبيع البشر، ولعل 
انفصاؿ اؼببدأ ىنا عن اغبقيقة وبيل على تعددىا و انفتاحها، و بالتايل العجز عن إدراكها، فالثبات اؼبطلق الذي 
يبيز اغبقيقة ال يقارهبا إال من خبلؿ تعدد احتماالهتا و إمكاناهتا، و ىذا يعكس بدوره العجز الذي يبيز التفكَت 

البشري و ال يكوف استدراؾ ىذا إال عن طريق ارباد اعبهود و طرؽ التفكَت فيها، فتكوف مراوحة الثبات سبيبل إىل 
الوحدة و صورة تتبدى هبا اؼبفاىيم، و لكن ىل يبكن الوثوؽ فيما زبطو أفكار البشر من احتماالت، إذا كانت 

 .                                                  اغبقيقة تتعاىل بطبيعتها عن كل ربديد ؟ 

      إف اػبروج عن مألوؼ تفكَت  اإلنساف ىو السبيل إىل ؾباوزة عجزه و تقصَته، إذ العقل الذي كاف يبيزه أياـ 
اغبداثة سار كبو ارتداده عن معايَته بعد الكشف عن مكامن النقص فيو، و لعل االبتعاد عن اؼبنطق و اعتماد 

البلمنطق ىو ؿباولة ؼبقاربة اغبقيقة من خبلؿ استنفار أقصى طاقات الفكر دبباعدة تقاليدىا، فاالحتماؿ ىو 
خروج عن مألوؼ للتقاطع مع طبيعة أخرى ـبتلفة و مغايرة، و ىذا ما يبحو اؽبوة بُت اؼببدأ يف حالة ذبسيده وكونو 

 .                                                                 اؼبطلق / يشغل حيز التعايل 
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      فالتفكَت البشري ال يدرؾ اغبقيقة و لكنو يقارهبا بعد اػبروج عن منطق الثبات و اؼبعيارية و الدخوؿ يف 
منطق التحويل و اػبلق كدرجة يتعاىل هبا التفكَت عن البساطة و السطحية، و يف نفس الوقت ىي ؿباولة فهم 

 .                                                                                     اؼببدأ و فك عقده اؼبتشابكة، ليس مطلقا و لكن بتخفيف وطأة النتائج الغَت متوقعة اليت يصدمنا هبا الواقع 

 :المبادئ بين المفّكر و المثّقف  - 2 

Les Principes entre le Penseur et l’Intellectuel 

          إف االعتقاد باالعتباطية قانونا يربط بُت الداؿ و اؼبدلوؿ أو بالضرورة حكما يقطع يف ارتباط اؼبعٌت بلفظ 
ؿبدد، يعكس اؼبأزؽ الذي يعاين منو اؼبثقف، فيؤرجح أحكامو بُت اؼبقبوؿ واؼبمنوع منطقيا، فيكوف اؼببدأ الثابت 
يف نظره ال وبتمل اػبطأ و ال اغبياد باألىداؼ كما يتمثلها اؼبثقف أو ينتظرىا من الواقع الذي ينطلق يف اعتقاده 
من الفكر الذي يكوف بدوره وليد الّتجارب الّسابقة، و ىذه الطريقة يف التفكَت ربصد يف غالب األحياف اهنيار 

 .                                                                                                الثوابت و ارتدادىا على مراكزىا و أىدافها 

و ذلك يشهد على "         ففي ربديد اؼببادئ قتل للمفاىيم و حرماف ؽبا من اإلنتاجية مصَتا وبوؿ دوف زواؽبا 
مأزؽ اؼبعٌت الذي يتأرجح دوما بُت اؼبماىاة و االختبلؼ، بُت النفي و اإلثبات، بُت االستحقاؽ و اإلرجاء، أما 
الذين يقولوف بالقطع و البت، فإهنم يشهدوف على غياب اؼبعٌت بقدر ما يرتدوف عن مقاصدىم أو يًتاجعوف عن 

،  فاألصل يف اؼبعٌت ىو مقاربتو ال إدراكو، و ىذا ما يسمح باستمراره و ذبدده دوف أف يستهلك، 1" مواقفهم 
فيعلن عن موتو و استيفائو، و التعامل مع اؼبعٌت دبنطق القطع ينتج التناقض و التضاد و التضييق من حيز اشتغالو، 
و بالتايل سهولة االنتقاؿ منو إىل نقيضو، و ىذا ما يعكسو دبجرد اتصالو بالواقع، و على أرض الواقع ينشأ العداء 

 .                                                                                         بُت اإلنساف و مبدئو ، و يكوف التمرد حصيلة اؼبسايرة اليت تكوف بُت اؼببدأ وحاملو 

      فتنتهي األفكار اؼبثالية إىل أسباب للصراع و النزاع، فالتماىي اؼبطلق و الرفض اؼبرـب يفضياف إىل نفس 
النتائج، إذ ال يعقل التخلي عن اؼبقوالت اليت ربدد ىوية اؼبرء و سبيزه بوصفو إنسانا بغض النظر عن انتمائو 

العقائدي، وكذلك ال يبكن لئلنساف أف يعيش عبدا مقيدا بأفكار يريد تطبيقها كما عاشها األولوف، ففي كبل 
اغبالتُت يكوف اإلنساف ىو الضحية األوىل ؽبذا اإلفراط أو ذلك التفريط يف التعامل مع اؼببادئ، و قد ناقش علي 

حرب و بُت اؼبأزؽ الذي يقع اإلنساف فيو إذا ما ازبذ من أقصى األطراؼ مكانا إلقامة اؽبوية و يتخذ من اإلسبلـ 
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مبوذجا يف قراءتو ؽبذه اؼبسألة عن طريق ثنائية االستبلب و االرتداد، فيتساوى النقيضاف يف حالة التطبيق على 
 .                                                                                                       أرض الواقع 

         فالتعامل مع مبادئ الدين بوصفها أقانيم ال ينبغي ؿباورهتا أو مناقشتها أو حىت تطويعها و ما يتوافق 
ومعطيات العصر ىي سبب النتائج االرتدادية اليت تفضي إليو ىذه اؼببادئ، إذ تتعامل مع متغَت دبنطق الثبات، 

 يؤدي إىل اؼبفارقة اليت كبصدىا يف – أي ضبل اؼببدأ كما طبقو األوائل –كما أف األصولية يف تطبيق اؼببادئ 
الواقع، ويكوف التعصب يف ىذه اغبالة ظلما يلحق األفكار و اؼببادئ، فاالستبلب ىنا يوجز التفريغ الذي مبارسو 
ذباه اؼببدأ فنحصد خواءه و فقدانو ؼبعناه، كما أف التخلي عن اؼببادئ مطلقا يوقع اإلنساف يف حَتة، يكوف من 

نتائجها االغًتاب الذي هبده اإلنساف ذباه ذاتو واآلخرين، و يف كبل اغبالتُت تفضي اؼببادئ إىل عكس ما يصبو 
فمحاوالت إحياء اإلسبلـ فشلت ألهنا تقـو على إنكار أثر الزمن و القفز فوؽ اؼبتغَتات، "إليها أصحاهبا، فػ 

فالدمار ليس مرده التخلي عن الوجو اإلنساين لئلنساف و ال فقداف اإلنساف عبوىره اإلنساين، بقدر ما ىو شبرة 
التعامل الغييب واعبوىراين واالصطفائي واإلنسانوي مع اإلنساف و تارىبو، فلنحسن قراءة واقعنا اإلنساين، لعل ذلك 

  .                                                                                           1" ىبفف من وطأة الكوارث والفضائح 

       فالتعدد و االختبلؼ يف التعامل مع اؼببادئ ضرورة ال بد منها إذا أردنا التخفيف من وطأة الصدمات اليت 
تنتجها األفكار، كما أف اعتبار اؼببادئ صورة ؼبفهـو اؼبثالية أكثر األحكاـ مغالطة، إذ يكوف االهنيار مصَتا حتميا 
ؽبا، و التعصب يف قبوؿ اؼببادئ أو رفضها تعبَت عن نظرة أحادية البعد تتحوؿ يف أغلب حاالهتا من النقيض إىل 

النقد دبا ىو كشف وتعرية " النقيض، ولعل البحث يف اؼبرفوض قد يستدرؾ النقص الذي يطرحو اؼبقبوؿ كبديل فػ 
و فضح، يؤوؿ إىل خروج اؼبرء عن عجزه، باخًتاؽ حاجز نفساين معيق، أو كسر قالب معريف ضيق، أو تفكيك 

، فتكمن أنبية اؼببدأ يف مدى اخًتاقو ؼبعياره، وصنعو 2" جهاز مفهومي قاصر، أو تغيَت شرط وجودي قاىر 
 .                                                                    غبقيقتو اػباصة بو ال تصوير حقيقة ما 

       فتتواضع اؼبقوالت وال تتسلط دبا تقولو، و ذبعل من اؼبسافة بُت الفكرة و واقعها أقل بعدا و ابتعادا، و ال 
إف البحث عن اغبقيقة " يكوف اؽبدؼ ىو القبض على اؼبطلق، و ذلك ألنو متعذر بتعاليو دوف أف يفقد قداستو 

مل يعد ؿبور التفكَت، و إمبا يتعلق األمر بإسًتاتيجية نقدية ربملنا على فبارسة عبلقتنا بوجودنا على كبو تبدو معو 
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اغبقيقة أقل حقيقية و الذات أقل شفافية، و اؼبوضوع أقل مثوال، و الكائن أقل انكشافا، و الفكر أقل قبضا 
 .                                                                                                     1" واستيبلء 

      فتًتاوح اغبقيقة بُت اؼبفكر و اؼبثقف، و يتعامل معها اؼبثقف بوصفها ىذا الّتصور الّسطحي و البسيط الذي 
يأخذ بالضرورة اليت تقضي بارتباط الداؿ دبعٌت ؿبّدد، فتكوف يف ذىنو ؾبموعة من اؼببادئ اليت تكوف دبثابة الثوابت 

اؼبتعالية، و التعايل يف نظر اؼبثقف يتعلق باالرتباط اؼبباشر هبذا اؼبعٌت الذي يبقى على نفس الصورة فبل يربحو، 
وىذا ما يؤدي إىل عقم اؼببدأ و تغَت طبيعتو استجابة للمستجدات اليت وبملها العصر، فتصبح اؼبقولة بوصفها ىذا 
االرتباط اؼبباشر دليل تعمية و تكوف وظيفة اؼبثقف ىي سبويو اغبقائق ال إيضاحها من خبلؿ التسًت على الكوارث 

 .                                             اليت ربصدىا اؼبقوالت على أرض الواقع 

        ولعل ىدؼ اؼبثقف ىو اإلبقاء على سيادة ىذا اؼببدأ كونو ركيزة يف صنع اؽبوية، فيصر على إضفاء ىالة 
التقديس على أفكاره كي يتعذر ؿباورهتا أو إعادة النظر فيما ربملو من معاين، بينما ينظر اؼبفكر إىل اغبقائق 

بطريقة ـبتلفة سباما، فيحرص كل اغبرص على كشف ما فيها من غياب و خفايا ربيل أو تقارب جوىرىا، فإذا 
كاف التعامل السطحي مع األمور يفضي إىل اهنيارىا، فالكشف عن مآزؽ األفكار قبل ذبسيدىا وبميها من 

 .                                                                                     الصداـ مع الواقع 

       وهبذا تكوف وظيفة اؼبفكر ىي فضح اغبقائق اليت ال تظهر عادة بل زبتفي و تتسًت لتبقى على سبيزىا 
وفرادهتا، و لعل التعريف الذي أغبقو ىايدغر باغبقيقة ىو الصورة اليت انتهى إليها البحث فيها، إذ اغبقيقة ال 

ربمل معٌت التطابق كما يراىا اؼبثقف و يبارسها و لكنها ربمل معٌت التخفي و التسًت، فبل يكوف الفضح عيبا 
 .         يلحق اغبقائق اليت نؤمن هبا و لكن استدراكا ؼبا فيها من مثالب ال ينبغي إغفاؽبا أو ؾباوزهتا 

          كما أف اإليباف بظاىر األمور نقصا يعًتي التفكَت و زيادة يف حجم اؽبوة اليت تفصل اؼبفهـو عن معناه 
اغبقيقي، بينما يكوف الكشف يف غيابو دافعا الحتماؿ و توقع الصدمات اليت قد ينتجها الواقع، فيكوف التعامل 
مع اؼببدأ انطبلقا من االحًتاس سبيبل يف ردـ فجواتو و بعيدا عن التطابق و اؼبماىاة، و لكن ىل االعتقاد بتأثَت 

العصر على األفكار وبيل على اختبلؼ أو تغَت الزمن ؟ و ىل ىذا يعٍت أف اغبقيقة كانت قديبا بسيطة وأصبحت 
 .                                                                                                         معقدة ؟ 
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        ليس اإلنساف القدًن بسيطا كما نعتقد و ال ىو بالسطحية اليت نتصور، إذ مارس وجوده بالطريقة اليت 
ربيل على إدراكو للمعاين اليت وبملها واقعو دبا فيو من حقائق، و ليس أدؿ على ذلك من العود األبدي الذي 
وبملنا على االلتفات إليو كل مرة، سواء تعلق األمر بالعامل الغريب أو العريب، فالركيزة اليت أقيمت عليها اغبضارة 

الغربية على الرغم من ؾباوزهتا لفًتة القروف الوسطى تقود إىل اغبضارة اليونانية و الرومانية، و لعل اؼبتمعن يف 
اؼبسائل اليت ناقشها ىؤالء بوصفهم األولُت على مستوى الفكر وبيل على الوعي باؼبفاىيم اليت تؤوؿ إليها اغبقيقة 

 .             خاصة وفق الّتصور اليوناين ؽبا

        فأوج اؼبراحل اليت وصل إليها اإلنساف القدًن يراوحها اإلنساف اؼبعاصر اليـو و يرتد إليها بعد سلسلة 
اؼبراحل اليت مر هبا، و لعل العودة يف كل مرة إىل التصور الذي كاف حوؿ اغبقيقة يؤكد ارتباطها بالقدماء أكثر من 

ارتباطها بنا، و لعل اإلنساف يف مراحلو اؼبتأخرة يوقن أنو يفقد وجوده من فرط ؾباوزتو للحقيقة، و لعل االهنيار 
الذي وصل إليو نيتشو  و ىو يبحث عن مفهـو للحقيقة، نفسو اؼبصَت الذي أدى بسقراط إىل اختيار اؼبوت بدؿ 

 .                                                   تغييب اغبقيقة و تزييفها 

        فالفكر اإلنساين يسَت يف دائرة مغلقة تضل اغبقيقة فيها متعذرة اإلدراؾ، و ليس تغَت الواقع ىو السبب 
ولكن ارتباطها بعامل علوي غييب ظل اإلقرار بوجوده منذ األزؿ و على اختبلؼ الثقافات، و لعل ىذا ىو الفراغ 

الذي ظل على مر الزمن يثبت عجز اإلنساف و ؿبدودية تفكَته، كذلك األمر بالنسبة للعامل العريب الذي يبثل فًتة 
متأخرة يف صبيع اجملاالت و خاصة على مستوى الفكر، فاإلنساف العريب اليـو ال يكاد يفقو شيء، و ليس أدؿ 
على ذلك من عجزه عن فك شفرات الكتب العربية القديبة، فعلى الرغم من اعتماده لنفس اللغة اليت يتكلمها 

فهو يعجز عن قراءهتا، فما بالك بفهم أو إدراؾ أبعادىا، و ليس ىذا من باب إطبلؽ األحكاـ ولكن تلك 
 .                                            حقيقة مغيبة عن أذىاننا ال ندركها و كبن نتبع منجزات العامل الغريب 

   فالفكر يف األصل ليس الفرؽ بُت العامل الغريب و العريب و ال الفرؽ بُت اإلنساف البدائي و اؼبعاصر بل ىو 
فجوة  تفصل بُت طبيعة و أخرى، بُت الواقع بوصفو اؼبتغَت و اؼبتجدد و الناقص و الزائل و العارض و آخر متعايل 

غييب و ثابت، ال يبكن إدراكو إال أنو يسَت العامل الواقعي و يضبط أحداثو، و يف ىذا العامل اؼبتعايل تستقر 
اؼبطلقة وتظهر يف الواقع من خبلؿ تعددىا و تنوعها و صعوبة إدراكها إال مقاربة تقتضي يف كل مرة / اغبقيقة

 .                تعديل اذباىها 
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      وؽبذا يكوف الفكر قاصرا ما مل يتدارؾ إمكاناتو و يستنفر أقصى طاقاتو، و هبدد عرب اػبلق آلياتو يف معايشة 
الواقع، و من ىذا اؼبنطلق ال وبق أف نصف الفكر البدائي بالرجعية و السطحية و لكن للقضية أوجو أخرى، إذ 

الفكر الذي وصف بالبساطة يف عصرنا ىو ذاؾ الفكر الذي استطاع أف يقارب اغبقيقة انطبلقا من عصره، ولعل 
التعقيد الذي يلحق تفكَتنا اؼبعاصر نابع من عجزنا عن إدراؾ اغبقيقة و قصر النظرة اليت نبصر هبا واقعنا، فالتمويو 

الذي يبارسو اؼبثقف يعود بالدرجة األوىل إىل فكرة التبعية اليت يفرضها على اؼببادئ، إذ وبمل اؼببدأ                          
و اؼبعٌت الذي قاربو القدماء من بُت صبلة اؼبعاين اليت كانت ؿبتملة، و يتعصب يف تقييد ىذا اؼببدأ، فيكوف عملو 

 .                                                              تغييبا للحقيقة و طمسا ؼبعاؼبها 

      إذ التفكَت الذي وبق لو أف وبتضن اؼبعٌت ىو ذاؾ الذي ينبع من الذات مصدرا تقارب بو اغبقيقة، فاإلنساف 
اؼبعاصر أكثر تعصبا يف فبارسة وجوده من اإلنساف البدائي، و لعل قوة التفكَت عند البدائي مرتبطة بقدرتو على 

االنتماء و بناء اؽبوية اليت استطاعت أف ربرره و تؤكد على وجوده، فالصفة اليت تلتصق بالذات البدائية و تنعتها 
" بالتخلف وىم من أوىاـ الذات اؼبعاصرة، فتكوف اؽبوية مراوحة بُت اؼببدأ و احتماالتو اؼبختلفة، يقوؿ علي حرب 

فاؽبوية ىي ىذا الثابت الذي ال يتوقف عن أف يتغَت و يتجدد، و ذلك السر الذي ال نكف عن اكتشافو 
والتعرؼ إىل أنفسنا عرب فك رموزه و طبلظبو، بل اؽبوية جرح ال يلتئم و غور ال يرتوي، ؽبذا فاؽبوية فباثلة 

 .                     1" واختبلؼ، و ثبات و تغَت، و ىي تعارض و شقاؽ و قلق و غربة 

      ومن ىذا اؼبنطلق ال يبكن اغبديث عن النهايات إذا انفصلت عن البدايات، ذلك أف النهايات ىي نفسها 
البدايات اليت ال ينفك اإلنساف يعود إليها يف كل توقعاتو و أفكاره، فالًتاث ال نغادره و نتجاىلو إال و يعود 
بطريقة أخرى و ىذا ىو تأويل الكبلـ عن العود األبدي الذي يظل فيو الزمن اؼباضي حاضرا رغم غيابو من 

منطلق، و كذلك ليس الًتاث بالبساطة اليت ذبعل اإلنساف يبارس عليو مبدأ اإلسقاط و النقل اغبريف، إذ ىبفي 
 .                              بداخلو سر و جوىر األشياء اليت ال تدرؾ بظاىرىا و لكن بالغور يف أبعادىا 

        فاؽبوية ليست بالفهم السطحي الذي نقتل بو مبادئنا و ال تلك اليت يفرضها اؼبثقف بتسلطو و سلطانو، 
ولكنها حق تكتسبو الذات فتنتمي إليو لتؤكد على وجودىا، و ليس الًتاث ىو  سبب التعصب، و لكن طريقة 

مقاربة ىذا الًتاث ىو سبب االرتداد و الًتاجع، فالتخلص من العقد النرجسية اليت توىم اإلنساف بأنو سيد اػبلق 
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سبيل إىل التواضع و العودة إىل أصل اػبلق و ذلك بااللتحاـ ثانية يف أجزاء األرض اليت انفصل عنها، وىذا ما 
يوافق مفهـو اإلنساف الكامل الذي بشر دبيبلده فريديريك نيتشو، إذ يتخلى عن كل القيود اليت كانت تزيد من 
سيطرتو وىيمنتو على الطبيعة و من شبة اإلقرار بالضعف ميزة لئلنساف تلزمو التخلي عن صفات التقديس اليت 

 .                                                                                                     يلحقها بذاتو 

      ولكن الصفات اليت يلحقها علي حرب باؼبثقف، و تلك اليت يلحقها باؼبفكر ربيل على التعارض و بالتايل 
ىو يقيم ثنائية من حيث ال يدري و ىذا يتناقض و اؽبدؼ الذي جاء يف مشروعو التجاوزي إذ يكوف االختبلؼ 

 .                  ىو األساس الذي تتبناه اؼبفاىيم و لذلك ال ينبغي األخذ بأحد األطراؼ و ترؾ الطرؼ اآلخر 

 : المفكر و المثقف عند إدوارد سعيد  - 3

Le Penseur et l’Intellectuel chez Edward Said 

      كثَتا ما يتداخل مفهـو اؼبفكر و اؼبثقف أو يًتادؼ اغبديث من خبلؽبما عن الشخص اؼبتعلم، و قل من 
يضبط فروقا ربوؿ دوف اػبلط يف استعماؽبما، و ال عجب يف ذلك إذ نعيش عصرا يصعب فيو وضع اغبدود اليت 

تفصل بُت اؼبفاىيم و بعبارة أخرى نعيش اضطرابا أو فوضى على مستوى اؼبصطلحات اليت تعرب ال ؿبالة عن 
الفوضى الفكرية اليت تؤجل و تستبعد و ترجئ اغبسم يف كل اؼبواضيع اليت أصبحت تتسم بالتعقيد و التشعب، 

ورغم ىذا فالفرؽ الذي يقيمو علي حرب حوؿ ىذه اؼبفاىيم يلفت انتباىنا إىل أعماؿ إدوارد سعيد الذي حاوؿ 
من خبلؽبا الوقوؼ عند اؼبثقف بوصفو سلطة تستبد بالتخصص الذي تنتمي إليو انطبلقا من التأكيد على حيازتو 

 .                                          للحقيقة معيارا يتحقق بو الكماؿ الذي ينشده البشر 

، إال أنو يضع فرقا دقيقا من خبلؿ         وعلى الرغم من أف مصطلح اؼبفكر و اؼبثقف يرد عنده بنفس اؼبفهـو
بل إف نقادا آخرين يزيدوف من توسيع داللة الكلمة جبعلها تدؿ على كل من يتمتع بقدر ما من الوعي "قولو 

االجتماعي أو الوعي السياسي، و يتطرؼ بعض اليساريُت يف ىذه الداللة حبيث تشمل كل من يفكر على 
، إذ 1" اإلطبلؽ، و ؼبا كاف التفكَت خصيصة إنسانية أساسية، فقد تنتهي الكلمة إىل الداللة على صبيع الناس 

يصبح اؼبفكر صفة تطلق على كل البشرية بوصفهم يشاركوف يف ىذه العملية، أما اؼبثقف فهو حكر على 
اؼبتخصص الذي ينتمي إىل ؾباؿ معُت، فتعمم وظيفة التفكَت بقدر بساطتها و تقرب الشعوب بقدر انفصاؽبا عن 

 .                                                                                               اػبصوصية الفردية 
                                                             

  10ص 2006  1: ط -  القاىرة –ؿبمد عناين ، رؤية للنشر و التوزيع : اؼبثقف و السلطة ، ترصبة و تقدًن :  إدوارد سعيد - 1



  الهوية بين المثقف والمفكرحدود.....................................................الفصل الخامس 
 

 376 

       ولعل ىذه ىي اغبدود اليت تفصل بُت اؼبثقف و اؼبفكر، إذ التخلي عن التخصص و التعصب يقرب مهمة 
اؼبثقف من وظيفة اؼبفكر الذي يرفض االنتماء إىل ثقافة معينة تعيق عملية تفكَته أو ربصره يف نطاؽ يزيد من 

دور اؼبثقف يف اغبياة العامة باعتباره البلمنتمي أو اؽباوي الذي يعكر صفو اغبالة " عجزه عن مقاربة مراميو فػ 
، إذ يتحرر اؼبفكر من قيد اؼببادئ اليت ينتمي إليها عن طريق ؿباولة التواضع أماـ ىذه اؼبقوالت اليت ال 1" الراىنة 

يربطو هبا زبصص معُت، و بالتايل يتساوى يف اغبق مع غَته و يكوف حظو من إمكانية إقامة ىذه اؼبقوالت 
 .                                                                                          مساويا إلمكانات غَته 

الفطري / اؼبفكر إىل عهده األوؿ /        ولعلها الطريقة اليت تبعده عن التسلط و التعصب، فيعود اإلنساف 
بالتفكَت و هباوز كل ما تلقاه من ؿبيطو اػبارجي حبكم انتمائو إليو، و من ىذا اؼبنطلق وباوؿ إدوارد سعيد أف 

ومن ىنا ينبع تصويري للمفكر يف صورة اؼبنفي و اؽبامشي و اؽباوي، ويف " يصوغ مفهوما للمفكر من خبلؿ قولو 
، فوظيفة اؼبفكر يف األصل اكبراؼ عن كل تصور 2" صورة مؤلف لغة رباوؿ أف تنطق بالصدؽ يف وجو السلطة 

مطلق غبقائق يبكن أف وبوزىا اإلنساف أو وبرسها من خبلؿ امتبلكها و ضبل شعاراهتا، فهو ربرر من كل قيد 
 .                          يؤدي بانتماء فكره إىل جهة ما

بدائية و ساذجة تتحرر من أي زبصص يؤىلها إىل امتبلؾ اغبقيقة، /        ورغم أف وظيفة اؼبفكر حالة أولية 
ففي نظر علي حرب يكوف اؼبفكر حبل يقتضيو وصوؿ اؼبثقف إىل مأزقو بعد اهنيار و ارتداد مبادئو يف أرض 

الواقع، وكأف التفكَت البشري يدور يف حلقة تكوف هنايتها ىي بداية جديدة تستدرؾ النقص الذي يقضي بوصوؿ 
اؼبقوالت إىل أوجها و أقصاىا، و النقص ىنا ال ينسب للمقوؿ بقدر ما ينسب لفكر اإلنساف و لطبيعة الواقع 
اليت ال تؤمن بالثبات و الكماؿ مبدأ تقارب بو العوارض الزائلة، و لعلها الصفات اليت ذبانب أىداؼ اؼبثقف 

إف اؼبثقفُت اغبقيقيُت يشكلوف طبقة العلماء أو اؼبتعلمُت البالغي الندرة حقا، ألف ما ينادوف بو ىو " وتباعدىا، إذ 
 .                                                            3"اؼبعايَت اػبالدة للحق و العدؿ، و ىي اليت ال تنتمي ؽبذه الدنيا 

      ولعل تقديس اؼبثقف ؼببادئو على قدر تعاليها حصرت ىويتو و ضيقت من ؾباالتو و صورتو لدى اآلخر 
ؾبموعة أساطَت مفارقة للواقع و مبلمسة بزعمها لكل األوىاـ اليت آلت إليها اغبقيقة يف الواقع، و الصورة اليت 

و ال يعترب الشرؽ يف نظاـ اؼبعرفة اػباصة بالشرؽ " ينقلها إلينا كتاب اإلستشراؽ عن ثقافة الشرؽ أكرب دليل 
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مكانا بقدر ما يعترب موضوعا أو عرفا أو أدبيا دبعٌت أنو ؾبموعة من اإلشارات و اإلحاالت، و حزمة من 
اػبصائص، وىي اليت قد تنشأ فيما يبدو من قوؿ مقتطف يستشهد بو، أو شذرة من شذور النصوص، أو اقتباس 

من عمل كتبو شخص ما عن الشرؽ، أو بعض ما زبيلو أحد األسبلؼ، أو مزيج من ىذه صبيعا، فالكتابة عن 
 .                                  1"الشرؽ تقدـ قصصا خيالية تتضمن اؼببلحظة مباشرة أو الوصف يف ظروؼ معينة 

        فتنفتح وظيفة اؼبفكر لتضم البشرية كلها باختبلفها و على سبيزىا و يف كل عصورىا، و ينحصر اؼبثقف يف 
الفئة اليت تتلقى اؼببادئ و تتوىل حراستها، و ىنا تكمن اؼبقاربة اليت يقيمها علي حرب حوؿ مفهـو اؼبفكر 

واؼبثقف و كذلك إدوارد سعيد بوصفهما مثقفُت عربيُت ذباوزا ىذه اؼبرحلة إىل التفكَت بوصفو انفصاال عن التقاليد 
الضد / الفكرية و ؿباولة للتخلص من القيود العرقية اليت منعت اغبوار مع اآلخر، و نظرت إليو بعُت النقيض 

الذي وجب التعصب يف اغبكم عليو، و لعلو السبيل الذي بقدر ما حاوؿ التمسك بالقيم باعد األىداؼ 
 .                                                                                                         اإلنسانية 

      ورغم التعالق الذي حققو النص عند علي حرب بنص إدوارد إال أف االختبلؼ يكمن يف استخداـ اؼبصطلح 
فكثَتا ما يورد إدوارد سعيد مصطلح اؼبثقف و يقصد بذلك اؼبفكر، و كذلك ال يكوف اؼبفكر صورة ذباوزية يف 

اإلنساف و لكن بدئية تشكلت مع الوجود األوؿ لئلنساف يف ىذه اؼبعمورة، أي قبل انتسابو إىل عقيدة معينة 
ومبادئ بعينها، و ىنا تكمن اؼبفارقة يف مقاربة كل من علي حرب و إدوارد سعيد ؼبفهـو اؼبثقف و اؼبفكر و لعل 

كتاب اإلستشراؽ إلدوار سعيد يتعرض ؽبذه األنواع بطريقتو اػباصة، و ىذا ما وبيل بدوره على خصوصية 
 .                                                                 اػبطاب كما أحاؿ عليها اؼبقوؿ عند علي حرب 

     والنص عند إدوارد سعيد يفتح ثغرات يف اؼبشروع التجاوزي عند علي حرب، إذ يستعمل مصطلح اؼبثقف 
لئلحالة على الصورة األوىل اؼبتحجرة للتفكَت، و اليت منبعها العقل سواء تعلق األمر باؼبنطق كما ربيل عليو 

النظريات اؼبثالية أو العقيدة كما يتجسد عند رجاؿ الدين، أما اؼبفكر فصورة لتحرر العقل من ىذه القيود، وإشارة 
إدوارد سعيد الرتباط التفكَت باإلنساف البدائي و بعدية التفكَت وفق طريقة اؼبثقف، ربيل على فشل التجاوز 
دبفهـو علي حرب، إذ تصبح الثقافة وفق ىذه الطريقة مرحلة بعدية للمفكر و ىنا مكمن اؼبفارقة، إذ وبمل 

التفكَت وجهُت أوؽبما اؼبثقف بوصفو حامل اؼببادئ و الثانية التفكَت دبعزؿ عن ىذه اؼببادئ، فيكوف اؼبفكر الذي 
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يتحدث عنو علي حرب يف نظر إدوارد سعيد مثقفا يظهر من خبلؿ وجهُت ـبتلفُت نبا االنتماء إىل ثقافة معينة 
 .                                                و التحرر وفق طريقة مغايرة تنطلق بدورىا من مبادئ معينة 

 L’Identité et la Mémoire:  الهوية و الذاكرة  - 4

        إّف اؽبوية بوصفها داللة االنتماء ؽبذا الوجود ال تتعلق دببادئ و عادات و ثقافات تكشف يف كل مرة عن 
ثغراهتا و ال ىي تلك اؼبقوالت اليت ربصد على أرض الواقع الصدمات و األزمات، و لكنها ذلك اؼباضي الذي ال 

يبتد يف الزمن و لكنو لصيق بكل إنساف فيعلن سبيزه عن غَته، ىو ذلك اؼبخزوف يف الذاكرة البعيدة، من خبلؽبا 
يتعلق اإلنساف بزمن أوؿ يتماىى معو كما وبن إىل موطن " فقط يعلن اإلنساف عن كينونتو و انتمائو إىل ذاتو فػ 

أصلي يسكن إليو، و لذا، فهو ال ينفك يتذكر أزمنتو كما يتخيل أمكنتو، و الذاكرة تتجو على الدواـ إىل زماف 
التأسيس تنتسب إليو و تستمد منو اؼبعٌت و الداللة، من ىنا فإف الذاكرة إف ربفظ و تثبت فهي سبثل أداة اؽبوية 

                                                                                                                         . 1" ،و من ال يتذكر فبل ىوية لو 

       كما أف اؽبوية ال تتعلق باغبيز الواعي عند اإلنساف فحسب بل سبتد بوجوده يف الطبقات اؼبنسية من 
الذاكرة، و لعلها اؼبنطقة اليت ربتضن وجود اإلنساف األوؿ، حيث البدء، و يف ىذه النقطة يتعذر تقدير الزمن أو 

ربديده، وؽبذا فهو يستقر يف البلشعور البشري حيث تتميز اػبصوصية الفردية لكل إنساف بوصفها عوامل 
اإلنساف يبحث عن زمنو الضائع وفردوسو اؼبفقود، غَت " اؼبتغَت ، فػ / باطنية ال عبلقة ؽبا باػبارج الزائل / داخلية

أف الزمن يفلت منا، و ينزلق من أصابعنا كلما حبثنا عنو، و ال يبكن العثور عليو، ألف الزمن الضائع ىو البلزماف 
نفسو، أي السكوف األبدي، و السكوف األبدي انتصار رمزي لئلنساف على اػبوؼ واألمل و اؼبوت، و لردبا كاف 

 .             .  2"أخف عبئا على اإلنساف أف يستبدؿ فكرة اؼبوت بفكرة السكوف األزيل 

      فاإلنساف هبهل نفسو فكيف لو أف وبدد ىويتو اليت تستقر يف غبظة البلزمن و ىو اؼبفهـو اؼبقابل للثبات، 
ولعلها النقطة اليت يعجز اإلنساف عن ربديدىا ألف الزمن فيها ينتهي عند البدء، و من ىذا اؼبنطلق، يعلن اؼبثقف 

عن عجزه يف ربديد اؽبوية و كذا فشلو يف استيعاب اؼببادئ اليت تركها األولوف بوصفها ثقافة خارجية تباعد الوجود 
 .                                                                    البشري و زبتلف عن مركز الثبات فيو 
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      فبل أحد يبكن أف يعرؼ نفسو حق اؼبعرفة ألهنا عامل غائر و غامض ال وبتويو الفكر البشري و ال ينبغي لو 
ذلك، و ال سبيل إىل ؾباوزة الثبات، و ذلك دبقاربة اؼبعاين اليت تسمح بتواجده يف ىذا الواقع، و قد أعلن 

كبن معشر الباحثُت عن " فريديريك نيتشو عن صعوبة و استحالة القبض على ماىية اإلنساف، من خبلؿ قولو 
اؼبعرفة ال نعرؼ أنفسنا، إننا قبهل أنفسنا، و شبة سبب وجيو لذلك ، فنحن مل نبحث عن ذواتنا فكيف بنا أف 

 .                                                                                            1" نكتشف أنفسنا بأنفسنا ذات يـو 

       فاؽبوية ىي اعبزء الذي ال يتجزأ من كياننا، و ليست ىي ؾبموعة اؼببادئ اليت لبتلف يف ربليلها فتضيع 
ىويتنا و كبن ننتمي إليها، فالتوحيد الذي ينطلق من األصولية و اؼببادئ الثابتة ال ينتج سوى الشتات و الفرقة 

وضياع األىداؼ، ذلك أف اإلنساف اليـو مل ىبضع للعقل، كما مل تعد ذبدي معو اؼبقوالت اؼبثالية، و لكنو الكائن 
 .      الذي سيطرت عليو اؼبادة و انتصر فيو اعبسد على مفهـو الذات اؼبفكرة فانقلب اؼبفهـو الديكاريت لئلنساف

     فمحاوالت صبع البشرية ربت راية اؼبقوالت مل تعد ناجعة، ألف اإلنساف أضحى رىُت أىوائو و رغباتو اليت ال 
تنتهي ، فتغَتت صورة اإلنساف دبا ىو عبد ألسياده أو أفكاره، و ارتسمت صورة أخرى إلنساف يراوده التمرد 

واػبرؽ و التحرر من قيد اؼببادئ و خاصة بعد أف أثبتت عدـ جدواىا، وحىت اؼبثقف الذي يدعو إىل ىذه 
اجملتمع ليس فبلكة " اؼبقوالت وبمل يف داخلو الرغبة يف الثورة عليها، و ذلك ىو مأزؽ اإلنساف اؼبعاصر ، فػ 

للفضيلة أو ملكوتا للسعادة، دبا يف ذلك ؾبتمع اؼبثقفُت، بل ىو مصنع سلطوي ال ينفك عن إنتاج التفاوت 
والتفاضل أو االنتهاكات و االرتباكات اؼبضادة للقوانُت و اغبقوؽ، و أخَتا ألف العامل ىو أعقد و أكثر استعصاء 

   .                                 2"من أف نقبض على قوانينو أو نتحكم دبساره أو أف نستشرؼ صَتورتو و مألو

         فاؽبوية الفردية أو اعبمعية ال زبضع إال إىل اختيار الذات اليت مل تعد تأسبر للمبادئ اؼبثالية كما أهنا مل تعد 
تقيم يف أبراجها العاجية، ذلك ألهنا أصبحت تشعر بالريبة و اػبوؼ من اؼببدأ يف حد ذاتو، عكس الصورة اليت 

كاف يعكسها اؼببدأ بوصفو الصورة اؼبتخيلة اليت تصاحل اإلنساف مع نفسو و بيئتو و تسمح لو بالتعايش دوف 
اإلحساس بالفراغ الذي تًتكو األسئلة اؼبرجأة يف ذىنو، و اليت كثَتا ما كانت تعيق انفتاحو على الواقع، فاؼببدأ 

الذي كاف يبد صاحبو بالقوة بعد الضعف الذي يشكلو البقاء وحيدا مع واقعو، أصبح اليـو سببا رئيسا يف اؽبوة 
 .                                        اليت باتت تفصلو عن واقعو بفعل الصدمة اليت وبدثها اؼببدأ دبجرد ذبسيده 

                                                             
1

                                                 .9حسن قبيسي ، ص : أصل األخبلؽ و فصلها ، تعريب :  فريديريك نيتشو - 

2
 23 ، ص 2010 ، 1: ، ط -  اعبزائر –، منشورات االختبلؼ  (صناعة اغبياة اؼبشًتكة  )اؼبصاحل و اؼبصائر :  علي حرب --

                                                                                                                            . 



  الهوية بين المثقف والمفكرحدود.....................................................الفصل الخامس 
 

 380 

        ىذا، و لعل ربكم اؼبنجزات اليت أقبزىا عقل اإلنساف يف مصَته و رغباتو و أىوائو دور كبَت يف اهنيار 
فبلكة اؼببادئ عنده و إحالتها على اعبسد بوصفو الصورة اليت يستقر هبا الوجود يف ىذا الكوف، و ؽبذا ال يبكن 
التميز من خبلؿ الفكر الرجعي و الثابت و اؼبقدس للمفاىيم بل يكوف الفكر الذي وبصد النجاح ىو الفكر 

 .                                                              الذي يقتدي و يتبع ألنو يعكس حقيقة تتجدد بعد حُت 

  L’Identité entre le Destin et l’Intérêt:     الهوية بين المصير و المصلحة  - 5

 حوؿ مفهـو الوجود وبيل إىل استبعاد اؼباضي حيزا زمنيا مل يعد معًتفا       إف االنطبلؽ من أفكار مارتن ىايدغر
بو، ذلك أف الزمن اؼبوجود ىو الذي هبمع بُت اإلنساف و زمنو يف غبظة تنتج حدثا معينا، و ما الزمن اؼباضي إال 

ذاؾ اؼبخزوف يف الذاكرة الفردية وعيا و الوعيا تتحدد من خبللو اػبصوصية الوجودية لكل إنساف، ولعل ىذا 
عقيمة سبارس التدمَت الذايت دبجرد / االعتقاد يؤكد على عدـ جدوى الثقافة اػبارجية بوصفها ؾبموعة أقانيم فكرية 

ارتباطها بالواقع اؼبعاش، و كذلك الكشف الذي وصلت إليها الدراسات النفسية و اليت سبحورت حوؿ وجود 
كياف خفي يف اإلنساف وبيل على االرتداد عن مفهـو اؼبركزية العقلية اليت قاؿ هبا رونيو ديكارت،  و اليت سبثلت يف 

الرغبة كصورة تفوؽ الوعي البشري و تتجاوز أىدافو ألف مسَتىا  خفي ذبهل مصادره و منابعو،  و ىو صورة 
 .                                                                                                            تتجلى من خبلؽبا اؽبواجس و الوساوس، و النقيض الذي يعادي الوعي وهبانبو 

  ولعل التهميش الذي طرأ على ىذه اؼبنطقة ىو ما أكد على وجودىا و ذلك من خبلؿ انعكاسها بطريقة غَت 
متوقعة على سلوكات البشر، و من ىذا اؼبنطلق يكوف التأليو و التقديس و االنتماء إىل اؼببادئ ؾبرد أوىاـ أو 

 .                 اعتقادات سبويهية تصدـ الذات كل مرة بانتمائها إىل أفكار جوفاء ال ربيل على اؼبعاين اؼبقصودة 

فاؽبوية اغبية "        وؽبذا فاؽبوية اإلنسانية ليست ىذه العوامل العارضة و الزائلة و اؼبرتدة يف كل مرة على ذاهتا 
واػببلقة و البناءة، سيما اليـو يف عصر اؽبجرات و التبادالت و التشابكات يف اؼبصاحل و اؼبصائر ليست ىي اليت 

سبارس بصورة مغلقة أو متحجرة أو أحادية أو عدوانية بل اليت تصنع و تبيت و سبارس كهوية ملتبسة و متوترة، 
، وبالتايل 1" ىجينة و مركبة بقدر ما ىي رحالة و عابرة بكل معاين الكلمة الرمزية و اؼبادية أو الزمانية و اؼبكانية 

اإليباف باؽبوية اؼبتعددة و اؼبقاربة، و إنكار الثبات سبيبل يوصل إىل حقيقة اؽبوية الفردية، و لكن ىل يبكن الراحة 
و الطمأنينة يف ظل ىذا التشويش الذي مبارسو على مفهـو اؽبوية، إذا كاف األصل يف اإلنساف ىو سعيو وراء 
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الثبات و اضطرابو وسط التعدد ؟ ىل يقدر اإلنساف أف يعود ثانية إىل طفولة الفكر البشري ؟ أـ أف الفكر يف 
 .                                                                                          األصل مل يربح مكانو ؟ 

        و القوؿ بضرورة االنتماء إىل ىوية ؿبددة بعينها وبيل مباشرة على األوجو اليت ربتملها ىذه الكلمة من 
نقيض وضد، و اؼبفهـو ال يعرؼ إال باستدعاء ضده، و كذلك االنتماء يؤوؿ إىل مفهـو األنا اليت بقدر تضخمها 

سبارس األنانية و األفضلية على اآلخر الذي يصبح دبثابة العدو و اؼبختلف، ولعل القوؿ هبذه اإلمكانات ؾبتمعة 
يشكك يف مصداقية االنتماء إىل ثقافة ؿبددة تعرؼ هبا اؽبوية الفردية، إضافة إىل أف التفكَت األحادي ينتج مباشرة 

 .                                    التعصب و الرغبة يف إقصاء الرأي اؼبغاير من أجل إثبات أحقية الذات

       ىذا، و لعل اإليباف بالثبات صفة سبيز اؼببادئ و تبلزمها أحد السبل اليت تنتهي بصاحبها إىل اعبمود 
والتقوقع حوؿ اؼبفاىيم و القضاء بعقمها، و بالتايل اغبَتة نتيجة عدـ الثقة يف مسايرهتا للعصر الذي يعيشو 
اإلنساف، فيكوف الًتاجع و االرتداد نتيجة حتمية تقتضي فيها األفكار العودة إىل األصوؿ اليت وضعت فيها 

فيحصل االضطراب من ىذه اؼبفارقة اليت تشكلها األفكار و الواقع و اؼبعٌت، فيقع الفكر يف مرحلة حرجة مفادىا 
العودة يف كل مرة إىل نقطة البدء حيث يتعذر اعبمع بُت الشتات اؼبعريف الذي يشكلو البحث يف اؼبفاىيم اليت 

أصبحت دبنزلة الصنم أو الوثن الذي سرعاف ما يدرج ضمن اؼبطلق و اؼبتعايل، و ىذا ما يؤدي إىل اعبمود الفكري 
ومن ىذا اؼبنطلق يكوف الفكر يف حالة تأىب دائمة من أجل استئناؼ البحث يف اؼبفاىيم و اؼبعاين اليت ربملها 

اؼببادئ نتيجة االنفصاؿ الذي تثبتو ببعدىا عن معناىا القدًن و األصويل و األويل للفكر، فتكوف الطفولة الفكرية 
ضرورة البد منها، إذ يرتد إليها الفكر كلما أراد إنتاج اعبديد أو خلق مفاىيم ـبتلفة عن القدًن مبلمسة للمعاين 

 .يف عصره 

      فالفكر البشري يراوح مكانو و ال يربحو ألنو هبدد كل مرة آلياتو، و لعل اإلصرار على اؼبعاين األصولية 
للمفاىيم يقيد األفكار و ينتج عقمها، فالفكر اػببلؽ ال يتخذ من النظرة الرجعية ركيزة لو، بل عليو أف ينطلق من 

اغباضر و يبتد يف اؼبستقبل و ذلك ىو تقدير الزمن عند الفبلسفة اؼبعاصرين، فالنظر إىل اؼبستقبل يوحد نبـو 
البشرية انطبلقا من الواقع الذي أصبح ينأى عن أفكارنا بعيدا بطريقة ال يبكن أف نتحدث من خبلؽبا عن لغة 

 .             رباور وحوار، و لعل اؼبستقبل دبا يفرضو من أزمات تتهدد العامل كلو فتسَت البشرية كبو مصَت واحد 

        وألف األصل يف اؼببدأ خدمتو للمصلحة تكوف اؽبوية ليست ماضيا و لكن مستقببل ال ينفك يتجدد ليوحد 
فبل ؾباؿ بعد للعزلة يف عصر تشابك اؼبصائر و اؼبصاحل، و عوؼبة اغبروب " البشرية كلها لتنتمي إىل واقعها الواىن 
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، فاؼبشكل و اؽبم الذي هبمع البشرية أصبح واحد ألنو يبثل الصراع بُت اإلنساف و الواقع و ؿباولة 1" و اؽبويات 
 .                                       التخفيف من وطأة األحداث اليت ال زبضع ؼببدأ معُت و ال ربقق مقولة ما 

     بل أصبح الواقع يسَت تلقائيا انطبلقا من منطقو ىو، فبل ؾباؿ ؼبعاداة اآلخر إذا كاف بدوره يقاظبنا نبومنا 
و لذا ما كبتاج إليو، اآلف، أف نكسر القوقعة األناسية و أف ال نتحدث " ووبصد معنا الكوارث على قدـ اؼبساواة 

عن غزو ثقايف، بل أف نعمل عقولنا و نشغل طاقاتنا الفكرية، لكي مبارس الغزو اعبميل و الغٍت بإنتاج أفكار نفهم 
، فاؽبوية 2" هبا واقعنا و نصنع حياتنا و نغٍت ثقافتنا و الثقافة العامة أو العاؼبية لكي نسهم يف إدارة العامل وقضاياه 

ىي ىذا اؼبصَت اؼبشًتؾ الذي هبمع البشرية كلها من أجل حل اؼبآزؽ اليت تصارع اإلنساف اؼبعاصر بغض النظر 
عن عرقو أو دينو أو نسبو، بل بوصفو الكائن الذي وبصد نتائج اكتشافاتو، و لكن بعد كشفها عن الوجو اآلخر 

 .                                            الذي يقابل و يعارض األىداؼ اإلنسانية اليت صنعت ألجلها 

       ولعل األخذ بعُت االعتبار مسألة العودة إىل الواقع بوصفو حدثا يف البحث عن اغبقيقة وبيل على ربكم 
الواقع يف تفكَت اإلنساف  و ضرورة إعادة تأىيل اؼبقوالت وفق ىذا الواقع الذي أصبح متفلتا من كل قيد، و ىذا 
يظهر من خبلؿ اػبرؽ الذي يبارسو على النظريات و اؼبقوالت اليت كانت توصف باؼبثالية و اؼبتعالية، و ىذا ما 
وبيل بدوره إىل انتقاؿ اؼبركزية من الذات اؼبفكرة بوصفها مركز العقل إىل الواقع بوصفو صانع األحداث و اغبيز 

نقتنع أف " الذي وبتضن اعبسد بوصفو دليل وجود ىذه الذات و الصورة اليت تتمرأى من خبلؽبا، فيجب أف 
التغيَت، أيا كاف عنوانو و شكلو، ال يتم بقرارات فوقية، و إمبا ىو حصيلة جهود اجملتمع بكل قواه، و أف يقتنع كل 

واحد بأف التغيَت كبو األحسن و األفضل، ىو مسؤولية متبادلة وبملها صبيع الفاعلُت كل يف حقل عملو ودائرة 
 .             ، فبل ؾباؿ لبلنطبلؽ من أفكار تنأى بطبيعتها عن األحداث اليت يعيشها األفراد 3" تأثَته 

      ولعل الصدمات اليت يتلقاىا اإلنساف تكوف نتيجة اؼبباعدة اليت تفصل بُت الداؿ بوصفو اؼبقوؿ و اؼبدلوؿ إذ   
وبيل على اؼبعٌت الذي يشًتط بدوره ؿبيطا معينا و ثقافة بعينها، لكن اؽبم الذي يطرح اليـو ليس التأصيل للبشرية 
و ال البحث عن انتماءاهتا اليت باتت ال تغٍت شيئا، و لكن تتجو اإلشكالية كبو اؼبصَت الذي تسَت كبوه اإلنسانية 

و ضرورة ابتكار آليات جديدة يف التفكَت زبفف وطأة الصدمات اليت تتتاىل يف الواقع و تتضخم إذ سبتد يف 
اؼبستقبل إنذارا حبدوث اؼبزيد، ولعل البشرية يف ىذا سواء دوف مراعاة لؤلصوؿ اليت انفصلت عنها، و اليت ال تزيد 
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يف الواقع سوى تأزما و ضعفا يلحق البشر نتيجة ىذه الرجعية يف التفكَت، و لعل ىذه العوامل ؾبتمعة بقدر ما 
  .                            (اؼبصَت اؼبشًتؾ أو اؼبصلحة العامة  )أصبحت تتهدد البشرية فهي توحدىا يف مقولة 

       وىذا ما يولد لدى البعض ضرورة البحث عن فكر خبلؽ و مبتكر بعد أف أعاد االعتبار للبنية التحتية 
وجعلها ركيزة يتكئ عليها الفكر و ال ينفصل عنها، كما أثبتت الدراسات اغبديثة، إذ جعلت اإلنساف بنية متعالية 
بعد أف سبركزت حولو و جعلتو يف مقاـ التقديس، فكانت اؼبنجزات اليت نسبت إليو ىذه الصفات السبب اؼبباشر 

الذي أدى إىل االرتداد على ىذه اؼبقوالت اليت بقدر ما أعلت من قيمة اإلنساف صنعت مآزقو و مشاكلو وأعلنت 
 .عن وصولو إىل مرحلة حرجة ، فبل شيء يصل إىل أوجو إال و يرتد على ذاتو

        ىذا، و من خبلؿ مستجدات الواقع يبكن قراءة الكوجيتو الديكاريت من أوجو عديدة أخرى، لعل أنبها 
 اليت سبحورت حوؿ العقل البشري مل سبركزه و ربجز حرية اإلنساف فيما عداه، و لكنها  أف دعوة رونيو ديكارت

دعت إىل التفكَت انطبلقا من الواقع و اغبدث، فالتفكَت ىو جوىر اإلنسانية و ليس مركزا تلتف حولو، إذ التفكَت 
يف األصل ال يوجد إال إذا كاف ىناؾ موضوع، و اؼبوضوع يف عصرنا ىو مستجداتو و صدماتو  ومن ىذا اؼبنطلق 
قد يقلب الكوجيتو الديكاريت و يقرأ قراءة صحيحة و فعالة، إذ ربيل على الفاعلية الفكرية، ال على أولية الفكر 

يف الواقع و تصدره لؤلحداث، و ىذا االعتقاد يؤوؿ إىل قاعدة مشًتكة ينطلق منها التفكَت بغض النظر عن اؽبوية 
كسر عقلية النخبة و االنتقاؿ إىل اجملتمع التداويل، حيث " اليت ينتمي إليها أو اؼببادئ اليت يؤمن هبا ، و بالتايل 

كل الناس ىو فاعلوف و مشاركوف يف أعماؿ البناء واإلمباء، كل من موقعو و بأدوات اختصاصو و إبداعاتو يف 
 ..1" ؾباؿ عملو 

        فالكوجيتو مل يتمحور حوؿ  فردية اإلنساف إذ أنو يبلك عقبل، و لكن سبيزه يكمن يف مدى استخدامو ؽبذا 
العقل، إذ التفكر يعٍت اػبلق و التجديد و االبتكار، انطبلقا من االحتماالت اليت وبيل إليها العقل بوصفو حامبل 

للتعدد و مركزا تدور حولو مناىج التفكَت باختبلفها، ىذا، و لعل التعامل اعبيد مع العقل وبيل على أنبية 
اؼبصلحة العامة و على التجاوز الذي يبارسو اإلنساف دبراعاتو ؼبصاحل الغَت، ألف األنا غَت موجودة لوال اآلخر، أو 

 .                                            أف حضور الذات يعٍت وجود الغَت الذي نتشارؾ معو يف الواقع الراىن 

                                                             
1
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اؼبصائر باتت متداخلة على "        فالعامل أصبح قرية صغَتة تتجاوز األعراؽ و األعراؼ و التقاليد السائدة، فػ 
اؼبستوى الكوكيب، و ألهنا متشابكة، فإف من يعتقد أنو يدافع عن حقوقو و مصاغبو، باإلضرار دبصاحل سواه أو 
على حساب حقوؽ غَته، فإف عملو سوؼ يرتد إليو آجبل أـ عاجبل، و ال يفعل بذلك سوى التواطؤ مع من 

، فاؼبصلحة عامة و ال ؾباؿ للتمركز حوؿ الذات إذا كانت بالضرورة ربيل على اآلخر 1" يعتربه ضده أو عدوه 
 .                                                                                                         وتقتضيو

       وقد ناقش علي حرب مسألة اؼبصلحة العامة و هتديدىا ؼبفهـو السلطة أو اؼبركزية من خبلؿ كتابو ثورات 
القوى الناعمة، إذ تعرض للثورة التونسية و اؼبصرية و بُت األنبية اليت شكلها اإلنساف بوصفو كذلك أي بغض 
النظر عن انتمائو إىل طبقة معينة يف صنع القرار و اغبدث، إذ يكوف العقل اؼبتحرر من كل قيد أوىل باحتضاف 

اعبديد واإلطاحة بالتسلط و اؼببادئ اػباوية اليت ال هتدؼ إال إىل خدمة حراسها من خبلؿ الدفاع عن حقوقها 
الوانبة والظاؼبة و ربت شعارات مل تعد ذبدي يف واقعنا الواىن ، ولعل الذي حدث يف تونس و مصر ىو وليد 

التفكَت الذي يتخلى عن اؼبقوالت اعبوفاء اليت أصبحت مصدر استبداد و تسلط و التفكَت باؼبصَت اؼبشًتؾ الذي 
إف األجياؿ الشابة من العاملُت " يوضع بأيدي السلطة، فيكوف الًتاجع ىو اؼبصَت الذي ينتظره، يقوؿ علي حرب 

على الكتب الرقمية، و الذين أحسنوا قراءة اؼبعطيات و فك الشيفرات، و استثمروا عقوؽبم بإتقاف لغة اػبلق 
 .                                                                        2" والتحوؿ، ىم الذين سيغَتوف وجو العامل العريب 

       لكن، و من ىذا اؼبنطلق ىل يبكن أف نصدؽ اآلراء اليت تنسب النجاح للفوضى ؟ و ىل يبكن أف يكتب 
للنظاـ اعبيد أف يكوف وليد الفوضى و التشويش ؟ ىل وىل عصر الرئاسة الفردية و على اعبميع أف يشارؾ يف 

 .                                                                                                         صنع اؼبصَت ؟ 

        كل ىذه االحتماالت تؤكد على فاعلية الكوجيتو الديكاريت و جدواه رغم ؾباوزتو من طرؼ الفلسفات 
مبتكرا، بيده فقط / اؼبعاصرة، و على الرغم من التفوؽ الذي وبدثو الواقع و سيحدثو، فاإلنساف بوصفو مفكرا 

النجاة من مآزقو، و تبقى اؼبقوالت اليت جاء هبا اؼباضوف يف عليائها مامل نعد إنتاجها و تأىيلها من خبلؿ دؾبها 
يف الواقع، ألف الفطرة البشرية يف األصل ترفض البلنتماء و تصر على االنتساب، ولكن ليس االنتماء القهري بل 

الذي تستقر حولو التجارب و يؤكده اغبدث، مع التجديد الذي ال بد منو قانونا يضمن االستمرار و النجاح، وما 
النهاية سوى مرحلة ذبديدية تغَت فيها األفكار وجهتها و ذبدد فيها اؼبقوالت مفاىيم دبا يتوافق العصر الذي نعيش 
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فيو بعيدا عن الفكر األحادي و الرجعي، ألف اؼبعٌت الذي كبملو يف أذىاننا عن اؼبقوالت ىو حق لغَتنا ال يبكن 
أف نسلبهم إياه، و من حقنا كبن أف نبتكر آليات جديدة من أجل االلبراط يف عصرنا و كبمي أنفسنا من أنفسنا 

 .                                                                             و بأنفسنا 

    ولكن القوؿ مع علي حرب بضرورة اػبلق و االبتكار من أجل ذباوز اؼبادية و االستهبلكية اليت باتت لغة 
العصر و عملة وحيدة هبا يكوف اغبوار و التفاىم بُت الناس، يغّيب الصور اليت تظهر من خبلؽبا الفلسفات الغربية 

اؼبعاصرة، إذ يعود التفكَت بالنسبة إليهم ليلتحم ثانية بالتيارات الروحية و الروحانية، ولعل األخذ هبذا االعتبار 
يكتب االرتداد لكل التفكَت الذي نادت بو اغبداثة بوصفها إرادة للتمركز حوؿ اإلنساف و الواقع، وعودة إىل 

األسئلة اؼبيتافيزيقية و اؼباورائية اليت ناقشها سقراط و أفبلطوف من قبل، و ؿباولة لردـ الفجوة الروحية اليت يعاين 
منها اإلنساف اؼبعاصر دبا ىو وليد التطور و التقدـ و وصوال تدرؾ بو األشياء أوجها وأقصاىا ،ولعلها أيضا 

اعًتاؼ بامتداد اؽبوة اليت تفصل اإلنساف بواقعو و استحالة اعبمع بينهما دوف وسيط و حيز يفوؽ القدرة البشرية 
 .                                          و يتجاوزىا ليثبت ضعف اإلنساف و ؿبدودية عقلو 

       ورغم ىذا فالعودة اليت يقتضيها التفكَت البشري و االرتداد إىل العامل اؼباورائي ما ىو يف الواقع سوى مرحلة 
جديدة أو بداية خرجت من رحم الّنهاية اليت وصل فيها التفكَت البشري  حدوده، و لعل الغموض الذي وبيط 
بعامل األرواح ىو السبيل الوحيد جملاوزة الوصوؿ إىل طرؼ الشيء، و بالتايل تضمن بو اغبداثة استمرارىا إىل ما 

البداية ىي اؼبادة اليت يصنع منها االستمرار، وىذا ما يؤجل اغبصوؿ على اغبقيقة / الهناية، و طبعا، تكوف النهاية 
كل مرة، فمن االحتماؿ إىل التعايل و الغيبية تتعدد أوجو اغبقيقة و تتنوع، فإذا كاف التفكَت وسيط اإلنساف، 

 . فعاؼبو الغييب و اؼبتعايل ىو اغبلقة اؼبفقودة اليت ال تكتمل معاين األشياء إال هبا 
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 : ارتداد مفاهيم الّثورة في الخطاب الّتحرري-   الثا

 La répercussion des concepts révolutionnaires dans le discours de 

libération.                                                                                                    

إرساء دعائم مشروعو الّتجاوزي  (ثورات القوة الناعمة يف العامل العريب  )وباوؿ علي حرب من خبلؿ كتابو        
عن طريق القوؿ بنجاح الّثورة اليت ال تنتمي إىل الفئات اؼبتعصبة و األصولية و ىو يف ذلك يرى أف ؿباوالت 

الّتحرر اليت انطلقت من العامة ىي أقدر الّصور على كسر اؼبركزية الّسلطوية من جهة و الّتعصبية من جهة ثانية، 
و لعّل أوىل اؼبطبات اليت يقع فيها اػبطاب من حيث ال يدري ىو اغبكم القيمي الذي أطلقو على الّثورات يف 
العامل العريب، رغم أّف اؼبشروع الذي وباوؿ إرساءه ال يؤمن باألحكاـ، كوهنا صيغ قاصرة و عاجزة عن مقاربة 

و لكن مت الًتّكيز " اغبقيقة، اليت ىي ابتعاد عن كل سبركز أو حكم تستدعي يف اؼبقابل الّنقيض و اؼبعارض، يقوؿ 
على ما هبري يف تونس مث يف مصر، ألّف الثورة يف كل من البلدين، قد قبحت بأقصى سرعة، و بأقل اػبسائر يف 

 .1..." األرزاؽ و األرواح

      إّف القوؿ بنجاح الّثورة وبمل يف أحد أبعاده احتواء اغبكم و استيعاب أبعاد الثورة، دبا ىي ىذا اؼبطلق الذي 
توجزه كلمة الّنجاح، بينما اغبقيقة فليست بالبساطة اليت ربيل على مفهـو الّتطابق أو اغبكم، ذلك أّف الّنجاح 

اؼبطلق صورة يتعّذر الوصوؿ إليها ماداـ اغبديث يقارب واقعا من بُت أىم ظباتو الّتغَت و الّتبدؿ و احتواء الّنقيض، 
و ىذا ما أّدى باػبطاب عند علي حرب، يف معرض حديثو عن الّنجاح، إىل استدعاء ذبربة الفشل، ففي حُت 

ـبلخلة بذلك ثنائية الّديكتاتوريات و األصوليات، بقبضاهتا األمنية و ما فياهتا " وباوؿ الّتخلص من الثّنائية، يقوؿ
، ىو يف اؼبقابل يقيم ثنائية 2.." اؼبالية و عقائدىا االصطفائية اليت تولد اؼبساوئ و اؼبفاسد أو اؼبصائب و الكوارث

أخرى أحد أطرافها قباح الّثورات اؼبعاصرة يف العامل العريب، و يكوف طرفها اآلخر ىو الفشل الذي طاؿ الّتفكَت 
مل تفوت الفرص، كما فعلت األجياؿ : ىذا ما أويت للقوى اعبديدة و األجياؿ الشابة أف تفعلو: اغبداثي، يقوؿ

 .3"والقوى الّسابقة اليت أخفقت يف مشاريعها سواء على جبهة اغبداثة أو معسكر الًتاث

     فيقع صاحب اػبطاب يف فخ التفكَت وفق اؼبنطق الّصوري دوف أف يدري، إذ يستحضر الثّنائية و يؤمن 
الفشل، فالقوؿ عنده يستحضر منطق الثّنائية يف كثَت من مواضعو إذ وباوؿ / بوجود حّدين متعارضُت، الّنجاح

                                                             
. 9، ص - تفكيك الديكتاتوريات و األصوليات كبو– ثورات القوة الناعمة يف العامل العريب : علي حرب-  1
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الّنفي و اإلثبات، ففي سبيل الّتأكيد على الّتجاوز الذي يلحق اؼباضي، يؤّكد على ثنائية، يف اؼبقابل ىو يؤكد على 
" عقم الثنائية و عجزىا عن احتواء اغبقيقة، فيكوف الّتمركز حوؿ الّصفات ىو ما يبّيز اػبطاب يف كثَت من مواضعو
و ىكذا، ففيما كانت خريطة العامل تتغَّت بصورة غَت مسبوقة، لكي تصعد دوؿ كانت متخلفة، فقَتة، ىامشية، 

،فمن الّنقيض إىل الّنقيض، تنتقل األحكاـ عنده دوف الوقوؼ على حدود بينية يبكن 1" فتصبح غنية، قوية، فاعلة
اػبروج عن طريقها من مطب اؼبركز الذي ربدث عنو أرسطو يف معرض حديثو عن مبادئ اؼبنطق الّصوري، فالّثورة 

 .وفق ىذا االعتقاد موضوع يكفي اغبكم عليو بدخولو حيز اؼبفاىيم اليت يكوف وجهها اآلخر ىو النقيض

         ىذا، و ال تغادر األحكاـ الّنصوص اليت يدرجها علي حرب أثناء حديثو عن الثورة، و حكم الفشل ىذه 
اؼبرة يربطو بالّشعارات و البلّفتات اليت يسعى أصحاهبا إىل إرساء قيم العدالة و اغبرية، إذ يكوف اغبكم ىنا اختزاال 

على اؼبستوى الداخلي، أخفقت " ، يقوؿ(على كبو أسوء )لكل ما حققتو األنظمة وفق كل اؼبستويات يف عبارة 
، 2"  األنظمة يف شعارات التقدـ و اغبرية و العدالة االجتماعية، بل ىي أعادت إنتاج األوضاع على كبو أسوأ

فتكوف الّنظرة األحادية ىي الّصفة اليت تندرج ربتها كل الّشعارات اليت نادت هبا حركػػػػػػػػػػات الّتنوير يف عصر 
 .الّنهضة 

      ذلك أّف الوجو اآلخر ىو الّصورة اليت انعكست من خبلؽبا يف عصر الّنهضة و ىي حقائق ال ينبغي إغفاؽبا 
أو حجبها، ألهّنا حدث يثبتو الواقع و يؤّكده، إذ أّدت اغبركات الّتحررية إىل رفع الغشاوة على العامل و خاصة 

الغريب، فكاف الّتخلص من سلطة الكنيسة أوال و بعدىا إعادة االعتبار للّذات اإلنسانية و انتماء اغبقيقة إليها يف 
 .بعض موضعها

     ىذا، و يتساوى التقدير يف موضوع الّثورة و الّشعارات الّتنويرية، ذلك أّف الّنجاح الذي ربّدث عنو خبصوص 
الّثورة يف تونس و مصر ىو قباح آين حّققو سقوط الّنظاـ، طبعا مع ما يف الّنتائج اليت وصلت إليها الّثورة من 
ربفظ يف بعض مواطنها، و الّشعارات اليت تعالت ربملها األنظمة يوما يف سبيل ربقيق اغبرية، و لعّلو الّسبب 

 .الذي أّدى بصاحب اػبطاب إىل الوقوع يف الّتناقض حوؿ ىذه الّشعارات

       فالفشل ىو اؼبصَت الذي وصل إليو عند حديثو عن اغبرية و العدالة، و لكّنو يف اػبطاب الثّاين يعود لَتتد 
و ؽبذا مت الًتّكيز يف الّثورات اعبديدة " عن ىذا الفشل و يصف نفس الّشعارات بالّنجاح يف ربقيق أىدافها، يقوؿ
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على قيم اغبرية و العدالة و الكرامة، لكي تًتاجع شعارات الّتحرير و اؼبقاومة و اؼبمانعة، كما رفعت شعارات 
الديبقراطية و الّتعددية و الّشراكة و الّتنمية، لكي تًتاجع اؼبقوالت األحادية و اؼبركزية و الفوقية، كذلك مت الّتأكيد 

على احًتاـ حقوؽ اإلنساف بوصفها قيما عاؼبية، يف مواجهة انغبلؽ اػبصوصيات الثّقافية أو تعسف الدوؿ 
 .1" القومية

      فتستحضر ىنا قيم العدالة و اغبرية بوصفها بدائل ثورية انتهجتها الّثورات اعبديدة، رغم أّف العدالة و اغبرية 
ىي هنج الّثورات منذ القدًن و ال وجود لثورة عرب تاريخ البشرية زبلو من مطالب العدالة و اغبرية، فإطبلؽ 

األحكاـ القيمية أوقع صاحب اػبطاب يف ىذا الّتأرجح و الًّتدد، يف حُت وبيل على األوجو اؼبختلفة للحقيقة 
بوصفها حقائق مطلقة جرى ربطها حبكم مسبق، فأوقعت الّلغة صاحبها يف مطبات الّتعارض و الّتناقض، تناقض 

 .مع األفكار اليت طرحها ىو ذاتو، بًتكيزه على فكرة الّنجاح أو الفشل

      بينما، ال سبيل للحكم باؼبطلق على ىذه األحداث، ألّف الّتاريخ يشهد يف كثَت منها أهنا معّقدة و مركبة 
بطريقة يتعّذر اغبكم فيها، كما أّف ذبربة الّنجاح و الفشل مل تكن مطلقة يوما، ذلك أهّنا ذبربة تتعّدى أطرافها 

لتصبح ذبربة قومية إنسانية، و لعّل القوؿ بالّنجاح أو الفشل ال يتجاوز يف كثَت من حاالتو األطراؼ اؼبطالبة هبذه 
 .اؼببادئ، أو األطراؼ الثّورية، و تلك مفارقة يصعب اؼبطابقة بُت أطرافها

     ففي سبيل القوؿ خببلؼ األفكار الّسائدة ىو يتعارض و يتمركز حوؿ أقصى حدود الّتصور يف ىذه القضية، 
و ىو نفسو الّسبب الذي جعل صاحب اػبطاب ال يلتفت إىل األوجو األخرى احملتملة لنفس اػبطاب، رغم أنّو 
يف كثَت من اغباالت يشَت إىل العجز الذي يلحق الّنظرة اؼبّتجهة إىل القضية من جهة واحدة و قصرىا يف تقدير 

اغبقيقة، و لعّل الّسبب يف ذلك راجع بالّدرجة األوىل إىل تركيز علي حرب على إثبات مشروع الّتجاوز عن طريق 
ربطها بالّتجارب اؼبعاصرة، و يف اؼبقابل نفي كل ما يتعّلق بالًّتاث أو اغبداثة، أو بعبارة أخرى انتساب كل 

و مسوغي يف ذلك ىو " الّتجارب الّناجحة إىل فتوحات العوؼبة، كما يؤّكد يف كثَت من الّنصوص، نذكر
االنتفاضات الرّاىنة ىي شبرة فتوحات العوؼبة اليت كانت مصدر فزع لدى اػبائفُت على ىوياهتم الثقافية أو 

 .2" اؼبتمسكُت بعقائدىم القديبة و اغبديثة
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       ففي سبيل الّتأكيد على مشروع العوؼبة بوصفو صورة جديدة جرى ربطها عنده دبشروع الّتجاوز ىو وبدث 
ىوة حّد الّتعارض بُت كل اإلقبازات القبلية و البعدية، رغم أّف االختبلؼ ىو الفاصل بُت اؼبشاريع وفق مقوالت 

الّتجاوز و ال هبوز من ىذا الباب إطبلؽ األحكاـ حبّقها، ألّف اغبقيقة أعقد من أف ربّددىا األحكاـ، ذلك أهّنا ال 
تكوف عن طريق الّتطابق و لكن البحث عنها يقتضي يف كل مرة الكشف عن جزء منها أو بعضها، ليس 

 .الكشف الذي يفضي إىل كّلها و لكن كشفا تزداد معو ابتعادا و فباطلة

     و تلك ىي اؼبفاىيم اليت ربّدث عنها اليونانيوف قبل الفًتة األرسطية، و كذا ركز عليها مارتن ىايدغر أثناء 
حديثو عن اغبقيقة من وجهة نظر بعدية فهي مقابلة ؼبفهـو الكشف، الكشف الذي وبيل على اختفاء اغبقيقة 

مفارقة عجيبة ذبعل من شدة الوضوح ىو االختفاء عينو، و ىذا " كلما حاولت مقاربتها تزيد ابتعادا و ىذه
 ، فالقوؿ باحتماالهتا وإمكاناهتا ىو إشارة إىل صعوبة 1"تاريخ األفكار الغريب  " (ما مل يفكر فيو )االختفاء ىو 

أو استحالة الوصوؿ معها إىل مبوذج مطلق، مبوذج قاؿ بو اؼبنطق الّصوري عندما ربطها دبفهـو اؼبطابقة، فوضع 
اؼببادئ اليقينية اليت ال هبوز اػبروج عنها إذا أراد اإلنساف أف يسلم من اػبطأ، ذلك أّف العقل آلة يتم  الفصل 

 .بوساطتها بُت حّدي اػبطأ و الّصواب

للّشعب التونسي، كما "       واالعتقاد بانتماء اغبقيقة إىل مفهـو الّتطابق ىو ما جعل علي حرب يقوؿ، 
اؼبصري، أف يفرح دبا حدث، بعد أف أزيح الكابوس و انكسر جدار الّصمت و اػبوؼ، لكي تنطلق القوى من 

عقاؽبا، و يستعيد اجملتمع، يف ـبتلف حقولو و قطاعاتو، حيويتو و مبادرتو للمشاركة يف إعادة إرساء النظاـ 
 .2"وتشكيل خارطة السلطة على أسس و قيم جديدة

      فالقوؿ بضرورة الفرح ىو إشارة إىل الّنجاح الذي أّكده يف مرات عديدة ؽبذه الّثورات اؼبعاصرة، ىذا من 
جهة و من جهة أخرى لطاؼبا ربّدث عن حقيقة زبتلف سباما عن مفهـو اؼبطابقة، فاغبقيقة ليست ما يراه أو 

وبضر، و لكّنو ما ىبتفي و يتّسًت، و لكّنو يصف األحداث اليت جرت يف تونس على أساس أهّنا حقائق مطلقة، 
صورهتا تتطابق مع الواقع الذي يعكس قباحا و ربّررا للّشعوب، و نسي أف يفّكر يف الوجو اآلخر الذي قد وبمل 

اغبقيقة و وبيل عليها أو ينعكس من خبلؽبا، رغم أنّو يف غَت مرة ينسب قصور العقل ؼبن يرى األحداث وفق 
الّصورة اليت تظهر من خبلؽبا، بينما ينسب الّنباىة ؼبن يتوّقع كل أوجو اغبقيقة على اختبلفها، و ال يستثٍت الّنقيض 
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من ذلك، ألّف الّنقيض ىو أحد حدود االختبلؼ، فتكوف األحكاـ عاجزة عن احتواء اغبقيقة العتمادىا على 
 .الّنظرة األحادية

 على –      ىذا، و يصف علي حرب الّثورات اؼبعاصرة بالّسلمية و يقر عدـ ارتباطها بالعنف، و ىو الّسبب 
يف قباح الّثورة و ىذه الطّرؽ ىي من نتائج فتوحات العوؼبة، فيعرّب عن سلمية ىذه الّثورات من - حّد اعتقاده
و أخَتا ىناؾ صعود األجياؿ اعبديدة، الّشابة، الفتية، اليت تفلت من عقاؿ اإليديولوجيات اإلظبنتية " خبلؿ قولو

و اؼبنظمات اعبهادية اإلرىابية، ؽبذه العوامل، و خباصة الشباب، و وسائل اإلعبلـ، الدور األكرب يف حصوؿ الثورة 
 .1" اعبارية، اليت ىي ثورة سلمية، مدينة ، ال تشبو ما سبقها

      فطالت صفة الّسلمية ىذه الّثورات و يف اؼبقابل نفى عنها كل وسائل العنف، و قد عرّب عنها يف غَت موضع 
ثورات  )و ىو الّتصور الذي حاوؿ إرساء دعائمو منذ بداية حديثو يف كتاب  (القوة الّناعمة  )من خبلؿ عبارة 

، فالدّكتاتوريات و األصوليات اليت تنتمي إىل األنظمة العربية على حّد اعتقاده ال (القوة الّناعمة يف العامل العريب 
يبكن ذباوزىا إال عن طريق الّسبل الّسلمية اليت تتصّدرىا األجياؿ الّشابة و الفّتية، رغم أنّو يف بداية حديثو عن 

 .الّثورة الّتونسية و الّسبب األّوؿ يف قيامها ذكر موقفا مناقضا سباما ؼبا مت تقريره يف ما بعد

على "        و ىنا مكمن اؼبفارقة، فالّسبب يف قياـ الّثورة الّتونسية ىي تلك اغبادثة اليت عرّب عنها اػبطاب بقولو
ىذا الّنحو انبجس اغبدث التونسي، فاإلنتفاظة اليت اندلعت، يف السابع عشر من كانوف األوؿ من العاـ 

مل زبطط ؽبا لبب سياسية أو ثقافية و ال قيادات حزبية أو نقابية، كما ىي العادة، و إمبا قاـ هبا فاعل  (2010)
مغمور مل يرد يف ذىنو أف ما سيفعلو سوؼ يشكل ثورة ال سابق ؽبا، شاب متعلم عاطل عن العمل، سدت يف 
وجهو أبواب الرزؽ، فآثر أف وبرؽ نفسو، احتجاجا على وضعو البائس يف الساحة العمومية للمدينة اليت يعيش 

 .2" فيها، فأشعل ثورة الياظبُت يف بلده

      فهذا اػبطاب يهدؼ من خبلؿ قراءتو اػبطّية إىل إثبات عدـ انتماء ىذه الّثورة إىل أطراؼ معّينة و ال إىل 
أنظمة، أو أحزاب بعينها، كما ىدؼ اػبطاب إىل انتساب أسباب الّثورة إىل شاب، ىو يشغل اؽبامش من اجملتمع 

لعدـ حصولو على أدىن شروط الوجود، إذ ال يبلك ال عمل و ال حىت أسباب الّرزؽ، رغم أنّو متعلم مت هتميشو 
من طرؼ اجملتمع، و لكن صاحب اػبطاب غفل عن وجو آخر أقره اػبطاب، و ىو حرؽ ىذا الّشاب لنفسو، إذ 
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ىذا العمل يعترب عنفا جسديا غبق الّنفس البشرية بعمومها و نفس الّشاب بشكل اػباصة، و ىذا ما مت تصويره 
 .يف الفقرة الّسابقة

      و ىذا ما جعل صاحب اػبطاب يقع يف تناقض مع الّشروط و الوسائل اليت جعلها سبب قباح الّثورة، فهو 
يتحّدث عن ثورة و سائلها سلمية باؼبطلق، و ىدفها القضاء على كل أنواع الّديكتاتوريات و الّتسلط، بينما ىو 
يذكر لنا حادثة ىي من البشاعة اليت زبتزؿ فيها كل أنواع اإلنسانية، فكانت سبب اشتعاؿ الّثورة لدى الّشباب، 

ولعّل االشتعاؿ الذي ربّدث عنو مل هبّسد على أرض الواقع، ألّف زين العابدين بن علي خاؼ من هتديدات 
الّشباب فهرب من اؼبواجهة، و سرعة االستجابة نابع من تقدير ىذا األخَت ػبطورة الّنتائج اليت قد يصل إليها إذا 

 .عاند ىذا الكم اؽبائل من الّشباب الثّائر

     فكاف الّسبب اؼبباشر يف قياـ الّثورة يف تونس ىو العنف الذي قضت على إثره نفس بشرية سبامها على يد 
صاحبها، و تلك أبشع صور العنف، و ؽبذا ال يبكن ذباىل ىذه اغبقيقة اليت ذكرىا اػبطاب و خلّدىا الّتاريخ 

، فلفظ (الّشرارة الّتونسية  )سببا يف الّثورة الّتونسية، و ال شك أّف العنواف الذي أدرج ربتو ىذا اؼبعطى أكرب دليل
الّشرارة يف كل حاالتو يشَت إىل إرادة االنتقاـ اليت ال يبكن تصّورىا بشكل سلمي و تلك ىي اؼبفارقة اليت يقع فيها 

 .اػبطاب

    كما أّف علي حرب أثناء حديثو عن قباح الّثورة رّكز فقط على اؼبركز الذي سبّثل يف الّسبب الذي أّدى إىل قياـ 
الّثورة، بينما تناسى أو نّبش ما وبدث خارج ىذه األحداث أو على اؽبامش يف ظّل غياب الّنظاـ بكل وسائلو 
األمنية، ذلك أّف الّنظاـ مهما كانت ديكتاتوريتو و تسّلطو، فهو يف جانب من جوانبو ال شك يكتسي ىالة من 

الّتخويف ترىب و ترعب و ربفظ األمن لكل الّشعوب، و ىذا ىو الوجو الغائب يف تصّور علي حرب للحقيقة، 
اليت ليست حكما قيميا زبتزؿ فيو كل االحتماالت و اإلمكانات و حىت اؽبوامش و العوارض، و ىو ما أدرجو 

 .اػبطاب عنده أثناء حديثو عن الّتناقضات اليت يبكن أف توجو الّتفكَت البشري

        فبل يبكن اغبصوؿ على صور مثالية و طوباوية إال يف تصّور الفلسفات اؼبثالية يف أعقاب عصر الّنهضة، 
إّف العامل ال تصنعو فقط األفكار الكبَتة و القيم الّسامية، و إمبا تصنعو أيضا، و ردبا خاصة، األطماع " يقوؿ

، فأين ىذه االعتقادات من الوصف الذي صاؿ الّثورة الّتونسية و اؼبصرية 1"والّنزوات و العداوات و األحقاد
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باؼبطلق؟ أين اؽبامش و اؼبغّيب يف ىذه الّثورات اليت قاؿ عنها علي حرب أهّنا قبحت، يف مقابل فشل الّثورات 
 .القديبة اليت تكوف شعاراهتا اغبرية و العدالة؟

     إذ الّنزوات و األطماع و العداوة ىي ظبات البشر على اختبلفهم حىت ال ىبلو منها أحد، و ىو الّتقدير 
الذي غفل عنو اػبطاب، فصّور األنظمة الّسياسية العربية دبعزؿ عن كل الّصفات اإلنسانية، و يف اؼبقابل جعل من 
الّثورات صور مثالية لتحرير الّشعوب و حفظ حقوقهم، و يف ىذا مبالغة إلثبات الّصفة يف كل من الطرفُت، و ىو 
ما أّدى إىل اختزاؿ األحداث، انطبلقا من الّتصور الذي انطلق منو يف تقدير الّنتائج، و ىذا ما صدـ اؼبصريُت يف 

 .ميداف الّتحرير بعد الّثورة الّتونسية

       فكانت انعكاسات الّثورة على أرض الواقع ىي نفسها الّصور اليت لطاؼبا أفضت إليها الّثورات األىلية من 
عنف و قتل، ففي كل حاالت الّثورة ال يبكن اغبديث عن واقع ىبلو من العنف خاصة إذا تعّدت الّثورة ؾباؿ 

الّتفكَت و ذبّسدت على أرض الواقع، و تلك ىي اؼبفارقة اليت وقع فيها صاحب اػبطاب إذ يتحّدث عن أنبية 
الّتغيَت على مستوى الفكر عن طريق اػبروج عن الّتفكَت األصويل و األفكار العقيمة، إذ الّتغيَت ال يتجاوز 

 .األفكار، و ىو اؼبركز الذي التف حولو يف ؿباولة بناء مشروعو التجاوزي

     إذ األمر ىبتلف، فهو ىبلط بُت الّثورة على األفكار و الّثورة ؾبّسدة على أرض الواقع و أطرافها اؼبختلفة، ويف 
" ىذه اغبالة ال يبكن اغبديث عن قوة ناعمة ألهّنا تّتجو كبو اآلخر مواجهة و عداوة كذا حقدا و كراىية، يقوؿ
وإذا كانت الّثورة، كما عرفتها يف إحدى اؼبقاالت ىي ربّرر الفرد من سجنو الفكري، فإف ما تشهده ساحات 
اؼبدف العربية من انتفاضات، سوؼ يكوف لو مفاعيلو الثّقافية و الفكرية، ألّف أزمة اؼبشاريع اغبضارية تكمن، 

بالّدرجة األوىل، يف مباذج الثّقافة البائدة و طرائق الّتفكَت العقيمة، كما تكمن يف العقوؿ القاصرة و الّلغات الفائتة 
 .1"و اؼبعارؼ اؼبيتة

        وإف كانت ؿباولة الّتغيَت اؼبتجّهة كبو األفكار صعبة و معّقدة ألهّنا تتعّلق بالّثوابت و اؼببادئ اليت سبّثل 
وجود اإلنساف، سواء تعّلق األمر باعبانب الّشعوري أو البّلشعوري، ألّف اإلنساف يف الواقع ينتمي إىل حّيز 

البّلشعور أكثر من انتمائو إىل الّشعور، ذلك أهّنا الّذاكرة اؼبنسية و اؼبغّيبة اليت تصنع كيانو، و األصح القوؿ أنّو 
فالبّلوعي يقطن الوعي و يتخلل أوعيتو و يغمر وعاءاتو كما أّف " اغبّيز الذي ال ينفصل عن عامل الّشعور

البلمعقوؿ يتمفصل مع صفائح اؼبعقوؿ و يتشابك مع دروبو و تنويراتو مثلما أف البّلمفكر فيو يطوؼ حوؿ مراكز 
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الّتفكَت و يلتف حوؿ أعمدتو و أقطابو، ىذا الّرىاف اؼبابعد حداثي عمل على تبياف وىم اؼبطلقات و اغبديث عن 
 و يف الوقت نفسو يصعب اإلطبلع عليها أو ؿباورهتا، 1"حقائق مفارقة ومقدسة ال يشوهبا وىم و ال يعًتيها خلل

و رغم الّصراع الّنفسي اليت تؤدي إليو ؿباولة الّتجاوز، إال أّف األمر على أرض الواقع يشهد على مواجهة طرفُت 
 .قاؿ عنهما علي حرب أهّنما حّدين ربركهما قوة الّطمع و الّنزوات

        فبل يبكن اغبديث عن مشروع ناجح، ألّف اؼبراوحة ىي ظبة كل اؼبشاريع و خاصة يف عصر أعلن فيو عن 
اهنيار مفهـو اليقينية و الوثوقية، لصاحل كل ما ىو عابر و زائل و عارض، و ىذا الكبلـ نابع من صميم أىداؼ 

اؼبشروع  الّتجاوزي الذي حاوؿ تصوير الّثورات العربية اؼبعاصرة و وصفها بالفتح اعبديد، فاإلعبلف عن دخوؿ 
عصر جديد ىو الوصوؿ إىل صورة خبلفية معها تتغَّت اؼببلمح اعبذرية لؤلحداث اؼبعتادة، و ال يكوف برسم صورة 

 .مثالية سعى الّتجاوز يف حد ذاتو إىل ذباوزىا

       إّف اإليباف بفكرة تقوؿ إّف اغبقيقة زبتلف عن كل تطابق مع الواقع، هبعل وصف األحداث كما ترى أو 
ثورات القوة الناعمة يف  )تسمع تقصَت يف إدراؾ ىذه اغبقيقة، و قد حدث األمر نفسو مع علي حرب يف كتابو 

إذ أدرج صفحات متتالية يتحّدث فيها عن معمر القذايف و ليبيا عن طريق القوؿ بنفس ما ورد وما  (العامل العريب 
تداولو الّناس حولو و حوؿ شخصيتو، و من ىذا اؼبنطلق وبكم على فشل الثورة يف ليبيا و وصوؽبا إىل مرحلة 

العجز لكوهنا تتعامل مع شخصية غريبة األطوار و مركبة و متعددة ال تستجيب بسهولة، كما حدث يف تونس 
ومصر، رغم أّف األحداث تسارعت على خبلؼ ما كاف يتوّقع، و سبكن اللّيبيوف من القضاء على ىذه الّشخصية 

الغريبة، فهل ربّققت اغبرية اليت نشدهتا الّثورة يف ليبيا؟ و ىل حقا كاف الّسلم ىو ظبة ىذه الّثورات كما سبق 
 .ووصفها علي حرب؟و ىل كاف سبب زبلف الّليبيُت ىو معمر القذايف؟ 

       ىذا، و قد ربدث علي حرب عن سعي الثورات العربية للتخلص من األنظمة اؼبستبدة اليت ربكمها، و ىو 
فلكل " يف اؼبقابل يرى أف الليبيُت ال وبكمهم أي نظاـ، بل الفوضى ىي القانوف الذي يسري عليهم، يقوؿ

فوضى نظامها اػبفي، كما لكل صدفة قوانينها غَت اؼبعروفة، قد تكوف الفوضى خبلقة، و بالعكس، قد تكوف 
 .2"مدمرة، كما ىي حاؿ نظاـ الفوضى يف ليبيا، و ىذا النظاـ يقـو على قاعدة، بل حيلة أساسية
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       وىنا تكمن اؼبفارقة، ففي سبيل إثبات االختبلؼ بُت تونس و مصر و يف اؼبقابل ليبيا، تعارض مع األصل 
يف قياـ مشروعو، إذ ربدث يف مرات عديدة عن خطورة الّنظاـ و فبارساتو االستبدادية، و ىذا ما جرى اغبديث 
عنو خاصة يف تونس و مصر، ىو يصف احملاوالت الّليبية دبحاولة إقامة نظاـ وبفظ حقوقهم و حرياهتم، خاصة 

 .كوف الّنظاـ يضع اغبدود و ىو ما يفتقده الّليبيوف مع معمر القذايف

      ولعل ؿباولة الفصل تلك ىي ما أوقع اػبطاب يف الًّتدد و اؼبراوحة بُت الّتخلي عن الّنظاـ و البحث عن 
نظاـ يف ظّل غيابو، فكاف الّتمركز حوؿ ىدؼ واحد ىو سبب الّتقصَت يف مقاربة اغبقيقة، فيظهر يف كل حاالتو 

متعامبل مع األنظمة العربية، و ال يذكر األنظمة الغربية إال على سبيل إعطاء أمثلة عن الّنجاح و الّتفوؽ، و مواقفو 
فالعدّو األّوؿ يف نظر الّلبناين ىو الّلبناين " ىذه عكست عداوتو لؤلنظمة و أوقعتو يف فخ ما يقولو فيما يلي

اآلخر، أي شريكو يف الوطن، و ليس إسرائيل كما يدعوف، ىذا ما تشهد بو اؼبعارؾ الكبلمية اؼبشحونة دبفردات 
النبذ و اإلقصاء و التخوين و اغبقد اليت ذبسد إرادة القتل اؼبعنوي لآلخر، بقدر ما تنص اغبواجز الرمزية و اؼبادية 

، رغم أّف القارئ ؼبدّونات علي حرب يرى فيو شخصا متحامبل على مسألة الّتدين 1" بُت اؼبذاىب و الطوائف
بالّدرجة األوىل و بعدىا باقي اؼببادئ، خاصة إذا كاف القارئ متديّنا، فتنسب إليو مباشرة صفة العلماين، و من 

 .ىذا اؼبنطلق قد تؤّدي مدّوناتو إىل مشاحنات أشبو بتلك اليت ربدث عنها

      و يف ختاـ ىذا العنصر يقـو اؼبشروع التجاوزي عند علي حرب على ؾبموعة من اؼبقوالت اليت أوجزىا 
اغبديث عنده بضرورة الّتحرر و الّتخلص، و يف اؼبقابل ؿباولة بناء و تشغيل الفكر لتحقيق الّتميز و الّتفرد، ووضع 

ؾبموعة من الّشروط اليت تؤّدي إىل قباح الّتجارب و فاعليتها، يف مقابل عقم الّنماذج اليت تبٌت على الثّبات 
والقارئ ؼبشروعو يرى فيو ـبتلفا، إذ وباوؿ اػبرؽ و الّتجاوز، و لكّنو دوف يعي ذلك يعكس اػبطاب عنده تدينا 

و باإلصباؿ، فإف االنتفاضات " وإيبانا ال يبكن أف يتحرر منو حبكم انتمائو، و ىذا ما يعكسو ىذا اػبطاب
اعبارية، إذا قدر ؽبا أف تنجح، سوؼ تفضي إىل تغيَت وجو العامل العريب، حبيث يغادر عجزه و يستعيد فعاليتو 

 .2" وحضوره على اؼبسرح الكوين، دبا يعٍت ذلك من تراجع التدخل األمريكي و النفوذ اإليراين على السواء

      فاستحضار مسألة القضاء و القدر ىو من صميم مسألة الّتدين و اإليباف، و ىو كذلك عود إىل الّتفكَت 
وفق الّتسليم إلرادة غيبية تنأى بطبيعتها عن القدرة البشرية، فمسألة الّتجاوز اليت سعى إىل إرسائها اػبطاب ال 

تكاد تنبئ عن مقوالهتا حىت ينتهكها اػبطاب نفسو دبجرد ؿباولة اػبوض يف مناقشة قضاياه، ذلك أّف األمر يتعّلق 
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دببادئ اؼبنطق الّصوري، إذ يستدعي اػبطاب عديد األوجو األخرى، غَت تلك اليت يراىا صاحبو و ىنا تكمن 
ـباتلة اغبقيقة و عدـ وضوح معاؼبها ألهّنا دائمة الّتفلت ؿبيلة كل مرة إىل صور أخرى ـبتلفة يصعب اإلحاطة هبا 

 .      ألهّنا متعّددة

 :ارتداد البدائل في تصّور علي حرب لألحداث: رابعا

La répercussion des variantes selon la vision de Ali Harb a’ propos des 

événements.                                                                                                      
يكاد يًتاوح القوؿ يف خطابات علي حرب بُت ضرورة ذباوز فًتة القدًن إلرساء مقوالتو و مشروعو،        

وضرورة ابتكار طرؽ جديدة يكوف من خبلؽبا اإلنساف قادرا على استيعاب واقعو و اإلحاطة باألحداث دبا يف 
ذلك استشراؼ اؼبستقبل الذي يبقى يف تصّوره األساس يف كل فكر ينشد االستمرار و عدـ الوقوع يف فخ الّنماذج 

العقيمة، ألّف الّنظرة اليت يعتمدىا توقعو يف عجز الّتقدير، ذلك أنّو وباوؿ إرساء ىذا اؼبشروع عن طريق األخذ 
بشروط مسار معُّت، تبقى فيو باقي االحتماالت على حدود تصّوره تنتظر من يكشف عنها، و ىذه األخَتة ىي 

 .سبب الّتوتر يف بناء صرح ىذا اؼبشروع

     فيجد البحث يف قراءتو لتصّور عند علي حرب سبب اػبروج عن األفكار األحادية و ؾبانبة األخذ بالّصور 
، و كذا الوصوؿ إىل مرحلة  اؼبثالية اليت ربيل على الّتمركز و كذا العقم و الّتقصَت يف اإلحاطة حبدود اؼبفهـو

و إذا كانت " انفصالية، أف صاحب اػبطاب يتحّرر من فخ ليقع يف فخ آخر مل ينتبو إليو، و نذكر مثاال يف قولو
اغبضارات القديبة نشأت و ازدىرت ربت يافطة القداسة و األلوىة و التعايل، فإنو من الصعب اليـو أف ينمو 
ؾبتمع أو يزدىر دبثل ىذه اؼبفردات، ألف صناعة التنمية ربتاج إىل فرد قادر و فاعل، و يشارؾ يف بناء ؾبتمعو، 

بالعمل و اإلنتاج و االبتكار، بقدر ما يبارس استقبلليتو الفكرية و حيويتو الوجودية بكل أبعادىا اؼبعرفية 
 .1"والسياسية و اػبلقية و العشقية

      فالبنية اػبطّية ؽبذا اػبطاب تفيد انتماءه إىل صبلة الّسبل اليت يسعى اؼبشروع إىل إرسائها، و لكن الوجو 
اآلخر للخطاب يكوف باستحضار باقي الّنصوص الّسابقة و ؿباولة مقاربتها هبدؼ الّتنسيق بُت أطرافها، فيجد 

القارئ أّف علي حرب يتناقض يف كبلمو عن الفكر القدًن إذ يصفو أو وبكم عليو يف مواطن عديدة بالعقم 
 .ووصولو إىل مراحل حرجة وجب اػبروج من سجنها
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        و قد أدرج كثَتا من األمثلة عن الًّتاث و اغبداثة و كيف أصبحت مقوالت العدالة و اغبرية سببا يف 
الّصراعات و الّنزاعات اليت جرت إىل االنقساـ و الّتجزؤ، و لكّنو يف ىذا اػبطاب ينسب الّنجاح و اإلقباز ؽبذا 

الفكر اؼبثايل الذي حّقق انتصار حضارات عديدة يف كل اجملاالت، و ما الّتصور اعبديد الذي يقًتحو سوى 
استجابة للظّروؼ الرّاىنة، رغم أنّو يف أماكن عديدة يرى أف الّتغيَت مبدؤه و منطلقو الفكر البشري أّوال، و تلك 

 .ىي سبل إثبات مفهـو االستمرار الذي لطاؼبا ربّدث عنو، و ليس الّتفكَت يف مرحلة تالية هبري تعديلها

      وتلك ىي احتماالت الّلغة و إمكاناهتا، إذ تستدرج صاحبها فتحملو ما مل ينوي قولو لتثبت دائما انتماءه 
ؽبا على عكس الّتصور الّسائد، الذي هبعل من الّلغة معربّة عن إرادة اإلنساف و مًتصبة ألفكاره إذ زبرجها إىل 

الوجود، فتعّدد أوجو الّلغة يعّدد فهم اإلنساف ؽبا، فيحكم باؼبوت الّرمزي لصاحبها دبجرد فراغو من كتابتها لًتتبط 
بعديد القراء الذين يثبتوف انطبلقا من بنيتها اػبطية إحاالهتا على العديد من اؼبعاين اؼبتعّددة و اؼبختلفة اليت تزيد 

الّلغة ىي أبعد من أف تكوف ؾبرد لعبة منطقية و أوسع من أف تكوف ىندسة " من استحالة مطابقتها ؼبفهـو ؿبّدد،فػ
ألسنية، فهي تكشف عن كينونتها و ثرائها يف األشكاؿ اؼبتنوعة اليت تتبدى يف االبتكارات الفنية و اعبمالية أو 

 .1" األساليب الببلغية و اػبطابية أو اؼبهارات اجملازية و االستعارية

      فرسم خارطة حياة معاصرة عند علي حرب ىو ترّدد بُت انتساهبا لفكر حّي خبلؽ متجاوز، و فكر آخر 
يقولب نفسو انطبلقا من الّسائد و اؼبتداوؿ، و ذات الّتوتر الذي يتحّدث عنو اػبطاب ىو ما وبيل عليو تصّور 

و ال غرابة يف ذلك ألف كل " القدماء و وصفهم بأصحاب الّتفكَت العاجز و الّنماذج العقيمة، من خبلؿ قولو
واحد منهما كاف متمًتسا وراء ثوابتو، منغلقا على ذاتو، ال يسمع إال صوتو، بقدر ما تتحكم بعقلو أطياؼ ومباذج 

، فبل 2" العلماء القدامى الذين أسسوا للفرقة و شرعوا للعداوة بُت اؼبسلمُت لكي وبصد اػبلف العواقب الوخيمة
 .يلبث اػبطاب حىت يستحضر القدامى بعكس الّتصور الذي كاف من قبل

     و يف ىذا تناقض سببو األحكاـ القيمية اليت يصر على إطبلقها يف كل مرة يتحّدث فيها عن عصر معُّت، 
فينسب للعصر القدًن يف خطابو األّوؿ أسباب االزدىار و الّنجاح و يف خطابو الثّاين ينسب إليو أسباب الفرقة 
والعداوة و تلك مطبات النظرة األحادية اليت حاوؿ اػبطاب الّتخلص من سيطرهتا يف مرات عديدة، فاألحكاـ 

تقـو باختزاؿ كل أوجو اؼبوضوع يف صفة تلحقها هبا، فتغيب كل الصور األخرى احملتملة أو اؼبمكنة، فتكوف 
 .اغبقيقة قاصرة عن احتواء كل أبعادىا
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      ولعلها الّنظرة نفسها اليت ىبتزؿ من خبلؽبا اإلسبلـ يف صفة األصولية، إذ يتحّدث عن اإلسبلـ يف كل 
مواضعو عن صورة ذبسدىا األصولية و كأنو يرى فيو حّدين ال وجود ؼبسافة بينية بينهما، فيطابق بُت اإلسبلـ 

واألصولية، فإّما الّتحرر هنائيا من اإلسبلـ أو االنتماء إليو عن طريق تبٍت األصولية منهجا، و ىذا ما جعلو يؤّكد 
دائما على الوجو اؼبتزمت الذي تعكسو خطاباتو، و كاف من قبيل اإلنصاؼ اغبديث عن كل الصور اليت قد يظهر 

من ىنا فإّف األصولية " من خبلؽبا، و ىو ما يعكس تصّوره للفشل الذي يلحق كل انتماء ؽبذا الّدين، يقوؿ
اإلسبلمية مل تعمل إال بعكس ما أتت من أجلو أو ضّد ما أعلنت الّدفاع عنو أو اّدعت ؿباربتو، فهي مل تفلح ال 
يف جلب اؼبصاحل و ال يف درء اؼبفاسد و اؼبكاره، بل ىي تكاد تطيح دبا حّققتو اجملتمعات العربية من اؼبكتسبات 

واإلقبازات يف سعيها إىل الّتقدـ و الّتحديث و اؼبعاصرة، يستوي يف ذلك الّسلفيوف احملدثوف و األصوليوف 
 .1."اؼبعاصروف، و إال كيف نفّسر كل ىذا العماء و اإلرىاب؟

      فيخرب القوؿ يف كل خطابات علي حرب بارتباط اإلسبلـ باألصولية، و ىذا الّتصور ألغى كل الّصور 
اػببلفية اليت قد يظهر من خبلؽبا اإلسبلـ، إذ اغبدود عنده تفصل بُت أصولية إسبلمية و الّتخلي عن مبادئ ىذا 
الّدين مطلقا، فيقرأ اؼبفاىيم انطبلقا من أبعد حدودىا، اليت تشّكل ثنائية فيتعّذر على إثرىا مقاربة اإلسبلـ دوف 
صفة األصولية ذلك أف الّصور األخرى مغيبة ال هبري اعتمادىا، و لعّلو الّسبب الذي جعل علي حرب يرى يف 
األصولية كل أسباب العجز و العقم و ال حّل يف اعتقاده سوى الّتخلص منها مطلقا، و ىنا تكمن اؼببالغة اليت 

 .لطاؼبا أفضت إىل تزييف اغبقائق، و كذا الّنظرة األحادية اليت تدعي عدـ وجود مسافات بينية

سبحور حوؿ اإلشادة بالّثورات  (ثورات القوة الناعمة يف العامل العريب  )      إّف اغبديث عن علي حرب يف كتابو 
العربية و اغبكم عليها بالّنجاح خاصة تلك اليت حدثت يف تونس و مصر، و مبعث ذلك ىو ارتباط ىذه الّثورات 

بصفة الّسلمية، و ىذا ىو اؼبقصود بالقوة الّناعمة، و ال تقرأ يف ىذا الكتاب إال ما وبيلك على الوصوؿ إىل 
كاف يبلك تصورا آخر ـبتلف حّد الوصوؿ  (اؼبصاحل و اؼبصائر )األىداؼ، انطبلقا من الّثورة رغم أنّو يف كتاب 

 .إىل نتائج مناقضة

و إذا شئنا الّنظر إىل "       إذ حكم على الّثورة باؼبطلق و وضعها يف دائرة األعماؿ اإلرىابية و الّتدمَتية، يقوؿ
الظّاىرة بعُت الّنقد و لغة الفهم، قبد أف أبرز ما يبيز الّثورات ىو طابعها الّتدمَتي، و ليس البنائي، إذ قلما ينجح 

قواد الّثورات و أبطاؽبا يف أعماؿ اإلصبلح و البناء، بل إّف الّثورة ىي ذات طابع إرىايب، إذا شئنا الرجوع إىل 
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، فيقع صاحب اػبطاب يف الّتناقض أثناء وصفو ؼبميزات الّثورة، فَتبطها باإلرىاب 1"الفيلسوؼ األؼباين ىيغل
والّتدمَت، و الّسبب يف ذلك يعود إىل تصويره األشياء كل مرة و الفكرة اليت يريد الوصوؿ إليها، فيحاوؿ الّتمركز 

 .حوؿ اؼبفهـو انطبلقا من الّصفات اليت يلحقو إياىا

       فتكوف الّثورة إرىابية و ذات طابع تدمَتي مرة إذ وباوؿ إغباؽ هبا كل صفات الفشل، و ىو ما أورده 
اػبطاب الّسابق، و تكوف الّثورة سلمية إذا أراد صاحبها الوصوؿ هبا إىل صفة الّنجاح، رغم أّف الّثورة ىي مزج بُت 

الّصفتُت على الّسواء، ففيها صفات العنف، و تكوف ذات طابع سلمي من جهة أخرى، و الّتغييب الذي طاؿ 
الّصفات يف كل حالة نابع من الّنظرة األحادية اليت مت الّتمركز فيها حوؿ صفة معينة سبثل أبعد حدود الّتصور و ىو 

 .ما يستدعي يف اؼبقابل نفي الّصفة اؼبعارضة

      وىذه الطّريقة قاصرة يف مقاربة اغبقيقة، العتماد منطق الّتمركز و الّتهميش، يف حُت ىبتلف مفهـو اغبقيقة 
عن كل تطابق، و يستدعي ؿباوالت الكشف اليت تكوف مستمرة و متعّددة ما تعّددت العبلقات اػببلفية اليت 
تتوّسط بُت اؼبفهـو و نقيضو الذي ال يبكن الوقوؼ فيو على مركز ثابت أو مطلق أو هنائي و ىذه ىي دعوى 

 .االستمرار يف مقاربة اغبقيقة

        فبل يكاد يستوي اؼبشروع عند علي حرب من خبلؿ دعواتو حىت يرتد و يعود إىل سابق عهده بالّتفكَت 
الّتقليدي الذي توجزه مبادئ اؼبنطق الّصوري، و لعّل الّلغة عنده تنبئ يف بعض األحايُت عن انتمائو الذي يسعى 

إىل ذباوزه عن طريق البحث عن سبل جديدة تفك قيد الّتفكَت انطبلقا من شروط اؽبوية و االنتماء، و ىذا ما 
و أساسو االعتقاد بأنو مع الثورة يف إيراف و دعمها غبزب " وباوؿ إهبازه عندما يتحّدث عن وىم النصر اإلؽبي

اهلل، ربقق ما مل وبققو العرب منذ زمن صبلح الدين، كما يبالغ و يهوؿ الكثَتوف، تسجيل النصر على أمريكا 
، ويف 2 " (النصر اإلؽبي )وإسرائيل و العامل الغريب، بالطبع، ىم يعتقدوف أف ذلك حصل دبدد من اهلل، و لذا ظبي 

 .ىذا إشارة إىل اؼببالغة يف انتساب الّنجاح إىل الّنصر اإلؽبي

القدرة  )     فيقع يف الّتناقض بُت إرجاع أسباب قباح الّثورات إىل القضاء و القدر، و ىذا ما عرّب عنو سابقا بػ
و بُت وصفو للّنصر اإلؽبي بالوىم، و تلك ىي مطبات الّلغة، إذ تعرّب يف بعض حاالهتا عن جانب موجود  (اإلؽبية
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يسعى اؼبشروع ىنا إىل ذباوزه و تغييبو، و ىنا تتجّلى قدرة الّلغة على القوؿ  (انتماؤه، ىويتو، تدينو )يف اإلنساف 
 .عرب اإلنساف و ليس العكس

      وفكرة ذباوز مسألة الّتدين، ىي ما جعلت صاحب اػبطاب يعيد قراءة سبب عصياف إبليس و نزولو إىل 
و ىذا ما تشهد بو الّرواية الدينية " األرض، إذ جعل من العقل سبب اػبروج عن الّتبعية و الطّاعة، فأورد ما يلي

بالذات، حيث أف إبليس طرد من بُت اؼببلئكة ألنو استكرب على األمر اإلؽبي بقياس العقل، كما يقر البداية يف 
فبا يعٍت أف مشكلة إبليس مع ربو سبثلت يف كونو قد شغل عقلو يف اؼبساءلة و االعًتاض  (اؼبلل و النحل )كتابو

واحملاججة، يف حُت أف الدين ىو خضوع و تسليم، بالطبع ىناؾ وجو آخر للمشكل،و ىو أف إبليس يبثل مصدر 
الوسوسة و سلطة الغواية على العباد، على ما جاء يف خطاب الوحي، و لكن اهلل مع علمو بذلك، أمهل إبليس 

إىل يـو الدين، و تأويل الرواية بوجهيها، أف العامل ال يسَت من دوف مساءلة أو معارضة عقبلنية، و أف اؽبوى 
، حاوؿ اػبطاب ىنا اإلحاطة باألوجو اؼبختلفة اليت أصبح 1"والغواية و الفتنة ىي اأّلصل و احملرؾ و ليس العقل

فيها العقل ؿبرؾ إبليس و اؽبوى ىو ؿبّرؾ البشر، ذلك أنّو الّسبلح الذي استخدمو إبليس ضّد البشر، و لكن 
الوجو اآلخر الذي يغفل عنو اػبطاب، رغم أنّو استحضره يف حديثو عن سبب طرد إبليس، و ىو مسألة الّتكرب، 

 .أليس الكرب من ىوى الّنفس كذلك؟

      فسعي علي حرب للّتأكيد على معارضة العقل ألسباب العبودية جعلو يتمركز حوؿ العقل من جهة، و يقيم 
حّدين متعارضُت، أحدنبا العبودية و حدىا اآلخر ىو العقل و الّتعقل، و يف جانبو اآلخر مل يلتفت للّسبب 

الرّئيس الذي ذكره يف معرض روايتو للحادثة، و ىي الّتكرب، فاؽبوى الذي هبعلو ؿبرؾ البشر على األرض و يتجلى 
 .من خبلؿ الغواية ىو أحد أوجو العصياف اليت جعلت إبليس يطرد من األرض و ليس العقل وحده

        فيلتفت اػبطاب إىل جانب يف حُت يهمل جانبا آخر استهل بو حديثو، فكاف الّسبب الرّئيس الذي 
استبعده اػبطاب وغيبو أثناء ربليلو، فزعزعة اؼبركز ليست بالّضرورة تغييبو، و لكن الّتخفيف من سلطتو بقدر ما 
يبثل مقارنة باؽبامش حالة خبلفية،  و ىذا ىو دعوى االىتماـ باؽبامش الذي يعكسو يف ىذا اػبطاب الوسيلة 

 . اليت كانت سبب الّتكرب، أال و ىي قياس العقل

      ىذا، و يستمر اػبطاب عند علي حرب الوقوع يف فخ الّتحيز إىل اعبانب الغريب الذي يصفو بكل الّصفات 
اؼبثالية، يف اؼبقابل يلحق بالعامل العريب كل الّصفات اليت تنقص من شأنو و لعل ىدفو من ذلك الّتحرر من عقدة 
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االنتماء اليت يرى فيها عيبا يعًتي الّذات اإلنسانية، فيصيب تفكَتىا باألحادية و اؼبركزية، و منو الّتقصَت يف رواية 
و قد قبحت أوروبا يف ذلك بعمل ربويلي خارؽ على الذات، " اغبقيقة، ذلك أف أبعادىا األخرى مغيبة، يقوؿ

ربّولت معو إىل مساحة للّتداوؿ، على غَت صعيد، بقدر ما ربّررت من وىم اإليديولوجيات الطوباوية الّتحررية، أو 
كسرت منطق الفكر األحادي و الّنظاـ الّشمويل أو الفاشي، و خاصة بقدر ما خف فيها اؼبنزع األصويل والطلب 

 .1.."على اؼبعٌت الّديٍت

       فالّتحّيز الذي يبارسو من خبلؿ إلقاء أحكامو القيمية، وبّرره من انتمائو من جهة و لكنو يدرج نظاـ 
الّتفكَت عنده وفق الثّنائية، اليت يكوف طرفها األّوؿ العامل العريب صاحب األفكار العقيمة و الفكر األصويل 

اؼبتخّلف و يف الطّرؼ الثّاين العامل الغريب صاحب األفكار اػبارقة كما يصّورىا اػبطاب، إذ تتجّلى الّصورة اؼبثالية 
يف ىذه األفكار اػبارقة اليت يلتف حوؽبا اػبطاب عنده، ففي سبيل القوؿ بالّتجاوز مصَتا ينتهي إليو العامل الغريب 

 .تتحمل الّصفات عند علي حرب عبء اإلشارة إىل حدود اؼبفاىيم و ىذا من باب الفصل بُت الّصور

بالطّبع تغَّت العرب كثَتا عما كانوا عليو، "        و ىذا ما يعكسو القوؿ عنده إذ يستحضر العرب كنموذج قيمي
، فاغبكم الذي يشمل العرب ىو ضرورة يقتضيها اػبطاب، أو نتيجة 2" و لكّنهم زبّلفوا باؼبقارنة مع تقّدـ سواىم

يستحضرىا العقل دبجرد قراءة الّصفات اليت ينسبها للطّرؼ اؼبعارض، فيكوف الوجو اآلخر للّتقدـ الذي وبدث يف 
العامل الغريب بوصفو صاحب التجارب اؼبثالية و الفريدة، ىو الّتخلف الذي يعيشو العامل العريب نتيجة ذباربو 

 .الفاشلة و العقيمة و كذا أفكاره اؼبستهلكة

         فيتحّرر اػبطاب اغبريب من اإلشادة بالعامل العريب موطن انتمائو ليصبح مؤيّدا للعامل الغريب، و ىو اػبطأ 
الذي يقع فيو إذ وباوؿ الّتحرر فيؤلو و يقّدس الّتجارب الغربية بطريقة ذبعلو يتمركز حوؿ أفكارىم اليت ال يبكن أف 

تتجّسد إال من خبلؿ مبوذج معُّت، و ىي دعوة منو إىل األخذ هبذا الّنموذج من أجل ربقيق ىذا الّنجاح الذي 
لطاؼبا ربّدث عنو، و القوؿ عنده مارس االختزاؿ لدرجة نسي فيها أف لكل شيء وجهو اآلخر الذي ال ينفك 
يستحضره و وبيل إليو و لعّل األمر يتعّلق بأبسط األمور اليت يكوف اؽبامش مصَتا ؽبا، كوهنا حاالت استثنائية، 

 .رغم أنّو ضرورة
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       رغم أّف القوؿ يف اؼبشروع الّتجاوزي ال يغادر ذبربة من الّتجارب مهما كانت بسيطة إال أحصاىا، فيحدث 
الّتأرجح يف اؼبفاىيم، ذلك أنّو ال بد أف األشياء ربتوي على الّنقيضُت يف ذات الوقت، و ىو األمر الذي يتعّذر 
معو إطبلؽ األحكاـ القيمية اليت تدعي امتبلؾ اغبقيقة اؼبطلقة، أحد أوىاـ الّذات اليت اقتنعت دبصداقيتها أياـ 
الّتفكَت وفق اؼبنطق الّصوري، و ىو األمر الذي أّدى بصاحب اػبطاب إىل اغبكم على مستقبل الّدوؿ الغربية 

قباحا يستوي يف تقديره صبيع البشر، ذلك أّف ىذه الّصورة ىي الّشائع و اؼبتداوؿ عرب كل وسائل اإلعبلـ على 
اختبلفها، و يف اؼبقابل يتداوؿ اعبميع مسألة زبّلف العرب و وقوفهم يف مؤخرة األمم، لكن ىل ىذه حقيقة 

مطلقة وجب الوقوؼ على حدودىا؟ أال يتخّلل ىذه األحكاـ قيم خبلفية تنعكس من خبلؿ األحداث 
 .والّتجارب العابرة؟

      و إذا كاف األمر كذلك، فاغبقيقة من ىذا اؼبنطلق بسيطة و سطحية و زبضع لقانوف اؼبطابقة، و ىنا وبدث 
االرتداد يف أىداؼ اؼبشروع الذي عمل على دعمو علي حرب من خبلؿ ربليبلتو اليت مل تستثٍت حىت األحداث 

اليت تتعّلق ببداية اػبلق رغم غيبيتها و ضرورة اعبرأة يف حالة إعادة قراءهتا اليت صّورت إبليس صاحب عقل أوصلو 
القياس إىل اؼبعصية و اػبروج عن شروط الّتعبد، و لعّل اؽبامش كاف سبيل صاحب اػبطاب يف إعادة قراءهتا، وكذا 
االلتفات إىل األوجو األخرى اؼبغيبة أو اؼبهّمشة يف اػبطاب و ىي األوجو اليت عادة ما تقلب توحيد الّتفكَت رأسا 

على عقب، و ىذه ثغرات الوصوؿ إىل نتائج مطلقة تلتف حوؿ اغبقيقة، ذلك أّف لكل شيء وجهو اآلخر فبل 
 .ترتاح اغبقيقة لقيمة مطلقة أبدا، لقصرىا و احتوائها على تقدير يعتمد الّنظرة األحادية و الوحيدة اعبانب
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، أوىل اؼبفارقات اليت يقع فيها اػبطاب عند علي حرب ىي الّنفي الذي طاؿ مفهـو ومجمل القول         
الثّقافة العربية رغم أنّو يف كثَت من اؼبرات يرفض األحكاـ الّذاتية اليت تعترب أحكاًما ظاؼبًة و قاسيًة، وبيل الّنفي فيها 

إىل إثبات العكس و الّنقيض و ىذا ما يشَت إليو االستبعاد، إذ يستدعي الطّرؼ الذي يتماىى معو و عادة ما 
 .                      يكوف الّنقيض، و يكوف اآلخر ىنا ىو اعبانب الذي وباوؿ اػبطاب الّتماىي مع أفكاره و ثقافتو 

        وكذلك ال يكف اػبطاب عن استحضار اؼباضي الذي يبّثل بالنسبة إليو ركيزة و ىذا ما يتناىف و اؼبشروع 
الّتجاوزي، إذ رباوؿ اػبروج و االنفصاؿ عن اؼباضي ال بالعودة إليو كل مرة سواء بالقبوؿ أو الرّفض و ىذا 

استدعاء للمنطق الّصوري دبا ىو فصل بُت اػبطأ و الّصواب، كما أّف وصف األفكار بالّتقصَت و العجز فيو من 
 .                                 الّتبسيط و الّتسطيح ما وبيد بالعمل الّتجاوزي عن األىداؼ اليت سبق و سطّرىا 

     ولعّل الطّريقة اليت يطابق هبا علي حرب بُت اؼبثّقف و الثّقافة ؿبو لتلك اؼبسافة اليت تفصل بُت اؼبقوالت 
فتمنع من تطابقها، ذلك أّف الثّقافة ال تشَت مباشرة إىل اؼبثقف ألف الفجوة سبتد بامتداد الّرغبة اليت وبملها اؼبثقف 

فتصنع سبّيز اؼبشاريع عنده، وأوىل الفجوات تلك اليت رظبها ىايدغر عن اؼبفاىيم اليت سبّيز اؼبثّقف عن الثّقافة فتصنع 
اػبصوصية الفردية، ولكن القوؿ عنده يتعارض إذ يرسم حدود اؽبوية عن طريق الّتخلص من الثّقافة و ىنا تكمن 
اؼبفارقة إذ يصف اؼبثّقف مرة بالوصي على الثّقافة و يف مواطن أخرى بالّصانع للهوية اػباصة من خبلؿ انفصالو 

 .                                                                                                              عنها 

       وقد عرّبت الوجودية عن ىذا االنفصاؿ من خبلؿ حديثها عن الّتصور اعبديد للثّقافة اليت ىي ال تعكس 
العامل اػبارجي بقدر ما تعود كل مرة ؼببلمسة الّذات الفردية، و من ىذا اؼبنطلق ربدث اؼبباعدة بُت الواقع  والثّقافة 
كما أهّنا تعيد تفسَت اؼببدأ دبا ىو نتيجة األحكاـ اؼبعيارية اليت يقّرىا العقل و لكّنها مبادئ هبري الّتعامل معها من 
خبلؿ توّقع طريف قباحها و فشلها يف أرض الواقع، و ىذا ما جعل من الوجودية تعيد الّنظر يف مفهـو الّضمَت إذ 

 .                                                       ال ذبعلو تابعاً ؼبعيار العقل و لكن األمر ىبتلف 

     ورغم الّتشابو بُت الوجودية يف اؽبوية و رأي علي حرب حوؿ ىذه اؼبسألة إال أّف ىذا ال يعٍت انتفاء 
االختبلفات اليت تشّكل يف نظره كل منهما ؽبذه اؽبوية، إذ تكوف يف نظر الوجودية حديثة الّنشأة و ال عبلقة ؽبا 

باؼباضي، أّما يف نظر علي حرب فهي ىذا االنفصاؿ عن الثّقافة و اؼباضي و يف ذلك عود دائم إىل مسألة اؼباضي 
و خرؽ دائم ؼببدأ الّتجاوز دبا ىو انفصاؿ عن اؼباضي، فتكوف اؽبوية عند الوجوديُت وليدة البّلشعور، أما عند علي 
حرب فهي نتيجة الوعي أو الّشعور، غَت أّف علي حرب و أثناء تأكيده على اهنيار اؼبقوالت و اؼببادئ يقـو بنفي 



  الهوية بين المثقف والمفكرحدود.....................................................الفصل الخامس 
 

 403 

اليقُت، و ىذا ما أوقعو يف فخ إطبلؽ األحكاـ القيمية اليت عادة ما تكوف عاجزة عن إدراؾ اغبقيقة وعامل 
 .                      تسطيح ينتفي معو الوجو اآلخر  للحقيقة كما تبّدت أياـ الّنظريات اؼبثالية من خبلؿ اليقُت 

        إّف القوؿ عند علي حرب دبفهـو الّسلطة وبيل على خطاب ميشاؿ فوكو عن الّسلطة و اؼبعرفة، غَت أّف ما 
يبّيز خطاب علي حرب ىو صبلة االختبلفات اليت يظهرىا اجتماع الّنصُت، ذلك أّف الّسلطة عند فوكو يصاحبها 
القوؿ بالعنف مصَتاً من أجل امتبلؾ الّسلطة، أّما علي حرب فَتى يف الّسلطة ؾبموعة القيم و اؼببادئ اليت يؤمن 

هبا اآلخر فتسيطر عليو و تثبت مصداقيتها من خبلؿ مدى قباعتها يف الوصوؿ إىل اغبقيقة انطبلقاً من أحد 
أبعادىا، كما تلتقي آراء علي حرب عن اػبلق و االبتكار و األفكار اليت جاء هبا أرسطو يف تعريفو للفن بوصفو 

عملية خلق و ابتداع صور كما يبكن أف تكوف أو كما ينبغي ؽبا، غَت أّف االختبلؼ يكمن عند أرسطو يف 
انطبلقو من الّصور األصل و اإلضافة اليت تغَّت من الطّبيعة، أما عند علي حرب فهو الّنفي الذي يطاؿ اؼبفهـو من 

 .                                                                                      أجل رسم معامل فكرة مغايرة 

      ورغم أّف الّصورة اليت يرظبها علي حرب للمفكر أنّو يؤمن باالختبلؼ ال بالّتناقض، كما أنّو يقيم عبلقة 
انفتاح مع كل فئات اجملتمع، إاّل أنّو يصف عمل اؼبفكر بأنّو مفارؽ و معارض من حيث مبادئو للمثّقف و ىنا 

يكمن الّتناقض يف كبلـ علي حرب إذ يؤّكد مرة على مبدأ مث يعود ليعارضو ليثبت اؽبدـ الذي يطاؿ مشروعو 
 .                                                                                                         الّتجاوزي 

      رغم الّتعالق الذي وبّققو الّنص عند علي حرب مع نص إدوارد سعيد إاّل أّف االختبلؼ يكمن يف استخداـ 
اؼبصطلح، فكثَتا ما يورد إدوارد سعيد مصطلح اؼبثّقف و يقصد بو اؼبفكر، و كذلك ال يكوف اؼبفّكر صورة ذباوزية  

و لكن بدئية تشّكلت مع الوجود األّوؿ لئلنساف يف ىذه اؼبعمورة أي قبل انتسابو إىل عقيدة معّينة ومبادئ 
بعينها، و ىنا تكمن اؼبفارقة يف تفريق كل من علي حرب و إدوارد سعيد ؼبفهـو اؼبثّقف و اؼبفّكر، إذ يتحّدث 

 .علي حرب عن اؼبفكر بوصفو صورة ذباوزية للمثّقف 

      ىذا، و يقع صاحب اػبطاب يف مطب األحكاـ القيمية أثناء وصفو للّثورات العربية بالنّاجحة، و ىو يف 
ذلك وباوؿ كسر اؼبركزية اليت هتدؼ إىل ىدـ اؼبركز، دبا ىو نظاـ سبّثل يف اؽبيئات الّسلطوية، إذ تعكس أمباطا من 
الّديكتاتورية و الّتسلط، و ىذا ما وبيل إىل طرؽ الّتفكَت اؼبنطقي دبا ىو صورة للثّنائية و الّتطابق، كما أّف مسألة 

االحتواء اليت يسلكها اػبطاب يف ؿباولتو لكسر ىذه اؼبركزية وبيل على أحادية الّنظرة من جهة، و من جهة أخرى 
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يهمش باقي الّصور اليت ظهر من خبلؽبا الّنظاـ يف كل حاالتو، دبا ىو طريقة ناجعة يف إظهار أحد أوجو اغبقيقة، 
 .اليت ليست حكما قيميا جرى اعتماده من طرؼ اػبطاب

       ويصل اػبطاب إىل تعارض و تناقض بُت اؼببادئ  اليت جعلها سببا يف قباح الّثورة الّتونسية، إذ يتحّدث عن 
، و لكّنو يناقض ىذا من خبلؿ كبلمو عن سبب قياـ ىذه الّثورة و ىي (القوى الّناعمة  )الّسلم أو ما يعرّب عنو بػ 

اغبادثة اليت رواىا حوؿ الّشاب الّتونسي، فتتساوى بذلك صور الّثورة يف العصر اغبايل و الّثورات القديبة، دبا ىي 
ثورات أىلية، و الّسبب يف ىذه اؼبفارقات ىو ؿباولة اػبطاب لرسم صورة جديدة مفصولة ينتمي إليها اؼبشروع، 

 .الّتجاوزي

       وما يرتد دبشروعو الّتجاوزي ىو القوؿ الذي أهنى بو حديثو عن الّثورة، إذ ربط مسألة قباحها بالقضاء 
والقدر، و تلك ىي اؼبفارقة، إذ تتحّوؿ ىذه الّنتائج من كوهنا صورة للّتفكَت و الّتدبَت و اليت حاوؿ فيها الّشباب 

اػبروج عن الّسائد و اؼبعتاد يف قياـ الّثورة، و ىذا ما أّدى إىل قباحها إىل الّتأرجح مسألة قباحها و تعّلقها 
 .(إذا قدر ؽبا أف تنجح )بالقضاء 

        كما أّف الّتحامل الذي يظهر من خبللو اػبطاب عند علي حرب حوؿ اإلسبلـ مرده الّتطابق الذي يلـز 
فيو صفة األصولية اإلسبلـ عنده، و ىذا ما جعل من كل صور اإلسبلـ تظهر من خبلؿ الّتدمَت و اإلرىاب، 
دوف االلتفات إىل األوجو األخرى لئلسبلـ ذلك أّف اؼبوضوع ليس مطابقا للّذات و لكن بينو و بينها مسافة، 

وىذا ما يعّدد أوجهها و ال وبّددىا، و يبارس العمل نفسو من خبلؿ مناقشتو لقضية عصياف إبليس و طرده من 
األرض، إذ اكتفى بطرح مسألة العقل بديبل عن الكرب، يف حُت للقضية أوجو عّدة ال يبكن إثبات أحدنبا و نفي 

 .األخرى

                                                       
       

 

 

 

 

 

 

 



  الهوية بين المثقف والمفكرحدود.....................................................الفصل الخامس 
 

 405 

 



.............................................................................................................خاتمة   

 

 
406 

 

 

 

        

 

 

            حاصُل القوؿ ، يصل البحث يف هنايتو إىل رلموعة نتائج حاولت رصد فجوات اخلطاب عند علي 
حرب ، أو بعبارة أخرى رصد الغائب يف الكالـ و ادلهّمش يف سبيل زعزعة ادلركز أو احلضور بوصفو زلاولة تشييد 

صرح مشروع ذباوزي أو بعدي ،  وقد وصل ادلدخل أثناء مقاربتو لطرؽ الّتفكًن و أبعاد احلقيقة إىل أّف الفجوة اليت 
تفصل الّداؿ عن ادلدلوؿ أو ادلقوؿ عن ادلعىن ىي سبب االنتقاؿ من الّتفكًن القدَل إىل احلداثي و بعدىا 

الّتجاوزي، فًنى األّوؿ يف احلقيقة صورة مطابقة لعامل الغيب أو ادلاوراء إذ اقرتنت معاٍل األشياء بعامل األساطًن 
واخلرافات ، و ليس مطلقاً تعّلق احلقيقة باخلرافة بل ارتبطت كذلك بعامل ادلثل كما أّكد ذلك أفالطوف ، فكاف 

 .الوىم أسبق من العقل يف تفسًن احلقيقة و وضع حدود ادلعىن الذي ظّل ينشده اإلنساف و يسعى إىل بلوغو

    وتنتهي ىذه الفرتة لتحّل زلّلها فرتة احلداثة تغًّن معها مفهـو احلقيقة لًنتبط بالّذات اإلنسانية ، دبا ىي مركز 
الكوف و زلور تدور حولو كل الّدراسات ، فكانت أوىل سبل الوصوؿ إىل احلقيقة ىي العقل بوصفو فصاًل بٌن 
اخلطأ و الّصواب ، دبعزؿ عن مناطق الّرغبة و اذلوى ، و عند ىذه الّنقطة يلتقي الّتفكًن ادلاورائي و العقلي ، 
وانطالقاً من ىذه الطّريقة اجلديدة يف الّتفكًن أصبحت احلقيقة منظوراً إليها اعتماداً على رلموعة من القواعد 

والقوانٌن ، تصل حتًما إىل نتيجة معّينة ، فكاف استحداث ادلنهج وسيلة هبا يزيد من يقينية احلقيقة ، وأقيم الّتفكًن 
احلداثي على مبدأ العقالنية و الّتجريبية  ، و لكن ادلفارقة ضبلها اسم احلداثة يف حّد ذاتو إذ يرفض اليقٌن و الثّبات 
و جيعل من الّتغًن و الّتجدد سبب االستمرار ، و ىذا ما أّدى إىل الّتجاوز الذي طاؿ العقل بوصفو منطق و العلم 

 .                                                                                                      بوصفو ذبربة
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     فقاـ الّتفكًن على مفهـو الكارثة و الّشك و كاف ادلركز ىو اذلدؼ الذي عملت الّدراسات البعدية على 
ذباوزه، و من شبة إعادة االعتبار للهامش و ادلستبعد و ادلرذوؿ ، و كذا االىتماـ بالفراغات و الّشقوؽ والفجوات، 
وىنا مكمن احلقيقة اليت تكوف غائبًة دائماً النفصاذلا عن ادلركز الذي ديثّلو احلضور ، كما وصل البحث إىل طبيعة 

الفكر الّتجاوزي العريب و الذي كاف نتيجة اّتصالو بالغرب و قوامو العمل على كسر ادلركزية العقدية من خالؿ 
تسليط الّضوء على األسئلة ادلؤجلة اليت نشأت حوذلا و ىو ما مسح بانتشار الّدراسات اليت منعت من قبل 

 .                                                                             لتعارضها مع األصل يف يقٌن العقيدة 

     ىذا ، و حيصي البحث رلموعة نتائج أخرى أدركها أثناء حبثو عن الّنهاية مصطلحاً منفصاًل عن أصولو اليت 
نسب إليها و متصاًل بالعودلة مقاباًل اقتضاه احلديث عنها عند علي حرب ، فكاف الّتجاوز ىو اخليط الرّفيع الذي 
صبع أجزاء ادلشروع عند علي حرب ، و على الّرغم من الّزعم دبحاولة إقامة ىذا ادلشروع إال أّف البحث وصل إىل 

رلموعة من الثّغرات و العثرات اليت حالت دوف االنفصاؿ عن ادلاضي و كذا الّتفكًن ادلنطقي الذي ظّل يراود 
نصوصو فيوقعها يف االرتداد مرّات عديدة ، فاحلديث عن احلضارة أحاؿ إىل ادلقابل و ادلناقض ، كما اعرتؼ 

بادلرحلة الّسابقة عندما ذكر الثّقافة ادلنفتحة ، كما يشًن إىل رلموعة من الّتعارضات اليت تفصل الّنصوص بعضها 
على بعض على عكس ما يذكره خطاب علي حرب ، فالتاّريخ الذي ال يكاد ينتهي احلديث عنو ينفصل عن 

الّتاريخ الذي ربّدث عنو زعماء ما بعد احلداثة ، إذ تبقى طبيعة الّتعاقب مسة الّتاريخ الذي ينتسب إليو علي حرب، 
 .                     بينما يكوف الّتاريخ بادلفهـو ادلعاصر حديث الّنشأة ، و ىذا ما وسع من ىوة ثغرات الّتجاوز 

       كما يرصد البحث رلموعة من ادلصطلحات اليت حييل حضورىا إىل  انتمائها إىل خطابات من ثقافات 
سلتلفة ، لكن البحث عن مواطن االختالؼ فيها أّكد على زيف ىذا االّدعاء و انفرادىا باألفكار اليت ربيل إليها، 

فكانت ىذه ادلصطلحات عبارة عن صور رلازية تنفتح بطبيعتها على العديد من الّنصوص ادلختلفة ، فنهاية 
اإلنساف عند علي حرب زبتلف عن الّصورة اليت رمسها ىايدغر و فوكو لنفس ادلصطلح ، و كذلك زبتلف هناية 

الّزمن عن الّصورة اليت أوردىا فوكوياما عندما تناوؿ الّنهاية بطريقة سلتلفة ، قوامها االكتماؿ الذي تكوف كل 
احملاوالت بعدىا ىامشا يكتب خارج منطقة الّتاريخ ، كما يتمّيز خطاب اإلنساف األخًن عن الّصورة اليت رمسها 

 هناية الّتاريخ و اإلنساف  )فوكوياما  يف كتابو 

الذي أحصى البحث حولو رلموعة من الّصفات ادلتمّيزة و ادلختلفة عن الّتصور الذي وضعو علي   ( األخًن 
حرب ولعل صبلة االختالفات ىي ما يصنع خصوصية اخلطاب عند علي حرب ، دبا ىو ىدؼ البحث و الّسبيل 
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الذي ارتضاه مناسباً دلقاربة مشروع علي حرب دبا ىو زلاولة ذباوزية ، انطالقاً من عديد ادلفاىيم اليت تعّدت مسألة 
 .                                 الثّقافة و اإلنساف و الّزمن و العودلة لتلتحم بالّلغة و طبيعتها بٌن احلقيقة و اجملاز 

       فيحمل اجملاز عنده صورة مفصولة عن الطّبيعة اليت ضبلتها الكتب العربية القددية ، إذ تساوي بٌن احلقيقة 
 و ىو يف ذلك يؤّكد – الّلغة رلاز –واجملاز و جيعل من اجملاز أصالً يف الّلغة ألنّو ال وجود لصورة أخرى غًن اجملاز 

على الفجوة و اذلوة اليت تفصل الّداؿ عن ادلدلوؿ ، و ال يؤمن بإمكانية الّتطابق بٌن الّداؿ و ادلدلوؿ ، كما يستبعد 
فكرة االعتباطية و العشوائية اليت بين على أساسها صرح الّلغة بوصفها حقيقة أو صورة للّتواصل و الّتداوؿ ، وىذا 
ما جعل من مصطلح الّنظم مفصواًل عن الّصورة اليت ظهر من خالذلا عند اجلرجاٍل عندما ربّدث عن الّتماسك 
الذي جيمع حّدي الّلغة من داؿ و مدلوؿ ، فيتمّيز الطّرح عند علي حرب النفصالو عن ادلفاىيم الّسابقة ، كما 

يورد مصطلح الّلوغوس بصورة زبتلف عن الّصورة اليت ذبّلى من خالذلا يف الثّقافة اليونانية ، إذ تعّدى العقل عندىم 
 .                                                       مسألة ادلنطق لينفتح على كل طرؽ الّتفكًن على اختالفها 

        وكذا وصل البحث إىل رلموعة اختالفات تتشّكل من خالذلا نصوص علي حرب بطريقة مغايرة عن 
األصل يف وجودىا ، فيذكر الّصمت عنده بطريقة مفارقة لألصل يف ورودىا عند جاؾ دريدا ، كما يتناوؿ 

الّتفكيك دبفهـو سلتلف و مغاير و يرد احلفر عنده بصفات مل يتناوذلا ميشاؿ فوكو                                          
،  ويتمّيز االختالؼ عنده عن الطّبيعة اليت ذكرىا سوسًن                    (حفريات ادلعرفة  )يف معرض حديثو يف كتابو 

و دريدا، كما يتجّلى مصطلح اإلمكاف خالًفا للطّبيعة اليت ذكرىا أرسطو عندما ربّدث عن اإلمكاف بوصفو شرط 
اجلمالية و الفّنية ، و يكوف الكشف عنده صدى للّصورة اليت رمست للحقيقة يف احلضارة اليونانية إذ تنفصل 

 .                                                                                                احلقيقة عن مفهـو الّتطابق اليت لطادلا أحالت على احلضور أو الّداؿ  

        كما يتناص الّنص عند علي حرب مع الّنتائج اليت وصل إليها علم الّنفس احلديث إذ يبحث عن ادلعىن 
انطالقا من مهّمش الكالـ و مستبعده ، و ىذا ما يقابل البحث يف فجوات الكالـ و بياضاتو أو ما يسمى يف 

الّدراسات الّنفسية بزالت الّلساف وىنا مكمن ادلفارقة ، و يستحضر اخلطاب عند علي حرب روالف بارت                                   
عندما يتحّدث عن القراءة و عالقة اذلوى و الّلذة اليت ذبمع بٌن القارئ و الّنص وتقضي باستمرار القراءة ما 

استمرت عالقة اذلوى ، و يتعّدى القوؿ عنده مسألة الّلغة و ادلعىن و ادلفارقة بٌن احلقيقة واجملاز ليالمس الفكر 
والواقع و العالقة اليت تربطهما باحلقيقة فيكوف االنتقاؿ ىنا من احلقيقة اليت تعكسها الّلغة ، إىل احلقيقة اليت يرى 

 .              علي حرب أهّنا منفصلة عن الفكر سباماً ، و مالمسة بأبعادىا الواقع بوصفو حدثاً 
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اىو باحلقيقة اذّباىا سلتلفاً عن الّصورة الّسابقة اليت كانت ترفق احلقيقة بالفكر         ولكن علي حرب و أثناء اذبج
طابق بٌن احلقيقة و الواقع ، و تناقض يف الوقت نفسو عندما يتحّدث عن عجز الّتصور ادلثايل يف إدراؾ احلقيقة 

متجاوزا بذلك الّصور اليت ظهرت من خالذلا احلقيقة يف عصر الّنهضة إذ عكست احلرية  و العقل و العلم حقائق 
ال ينبغي إنكارىا و إنكارىا حييل على الّتقصًن و العجز يف إدراؾ أبعاد احلقيقة كما يصوجرىا تعّدد و اختالؼ ، 

والّنفي و االستبعاد الذي طاؿ الّنظريات ادلثالية و الّتصورات  اإلنسانية أوقع اخلطاب عنده يف الّتماىي مع الوجو 
اآلخر الذي حيوي الّظواىر الغًن إنسانية و الغًن أخالقية ، و ىذه ىي مطبات األحكاـ القيمية  ، إذ رباوؿ الّنفي 

 .                                                         فتقع يف فخ الّتماىي و ىو عجز عن إدراؾ أبعاد احلقيقة 

     كما أّف ارتباط احلقيقة بالواقع يفقدىا الّصفة اليت مت الرتّكيز عليها يف مشروع علي حرب ، إذ ىي حبث 
وكشف يتعّدى الظاىر ، عكس الّتصور الذي أّدى إىل ربط احلقيقة بالواقع و ىو ما عّّب عنو اخلطاب عندما ربط 
احلقيقة بالوىم ، و ىذا ما يعكس سبويو اخلطاب و خداعو كل مرة و ما يتناسب و الفكرة اليت يوردىا اخلطاب ، 

ىذا ، و يدعي عدـ االنتماء حبديثو عن اجملتمع الّتداويل ، و لكنو يقع يف فخ االنتساب من خالؿ وصفو باعتماد 
الفكر الوسطي ، و تلك مغالطات يقع فيها اخلطاب عند علي حرب فيحيل كل مرة إىل تعثّر ادلشروع الّتجاوزي 
عنده و عودتو كل مرة إىل تبين الّصور القددية اليت منطلقها ادلبدأ و الّذات و كذا الّتطابق بوصفو صورة للحقيقة 
بعكس االّدعاء الذي يزعم االنفصاؿ عن أسس قياـ ادلنطق الّصوري ، و الّتصور الذي رمستو االذّباىات العقلية 

 .                                                                                                                                                                                                                     والعلمية 

      ولعّل الّصورة يعكسها القوؿ عند علي حرب بوجود عامل افرتاضي و لكن إىل جانب عامل واقعي عادي 
يوحي باالختالؼ البٌّن بٌن الّصورة األصل عند جاف بودريار، الذي يرى أّف العامل الواقعي زاؿ و انتهى ، و أّف 
العامل االفرتاضي ال يقف موازيا لو و لكنو يتخّلل العامل الواقعي ، و ىذا ىو تفسًن اخلياؿ و الّتخيل ، و الذي 

توّسع انطالقاً منو مساحات الاّلشعور و تصبح مسًّن الفرد ال عادلو الواعي الذي زاؿ وانتهى ألّف اإلنساف يستطيع 
الّتحكم فيو ،  كما يرسم علي حرب حدود ادلنطق الّتحويلي الذي ينطلق من الفكر و الثّقافة و الواقع ليعيد 

 .                               تشكيل صورة جديدة سلتلفة بطبيعتها عن الّصورة األصلية 

       ىذا ، و يتجاوز علي حرب الفكر و الواقع ليالمس أطراؼ عامل األرواح و الّصورة اليت حياوؿ رمسها للحب 
بوصفو ذبربة فّذة و نادرة و أبدية ، تتعّلق بو الّذاتٌن فتبتعد عن األسباب ادلنطقية اليت لطادلا قدمت للحب 

فابتعدت بو عن أسباب االستمرار و الّدديومة ، ومن ىذا ادلنطلق يعود نص احلب إىل بداية اخللق و االنقساـ 
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األّوؿ ألجزاء الّنفس ، و ما احلب إال تلك الّرغبة يف االلتحاـ ثانية بٌن األجزاء ادلنفصلة و ىذا تفسًن مفهـو 
الّسرمدية ، و على اّتساع مفهـو احلب زبتلف وتتنوع اآلراء اليت حيكت حولو ، فًنى أفالطوف أّف احلب ينسب 

إىل عامل ادلثل و احلقائق ، و أنّو ال يوجد يف الواقع إال بصورة مزيّفة و مشّوىة ، و كذلك يرى سقراط                           
 .             أّف احلب مثايل ألنّو يتوّسط اإلنساف و اآلذلة فيكوف احلب عندىم مفصوال عن اجلسد 

         إال أّف الّتناقض الذي يقع فيو خطاب علي حرب ىو ارتداده عن مفهـو الثّبات الذي سبق و ربط بو 
احلب ، إذ جيعل من الّصورة اجلديدة للحب عند اإلنساف ادلعاصر مالزمة للجسد ، و ىذا ما يفنذ مفهـو األبدية 

و كذا الثّبات ،  فالّصورة اجلديدة اليت أراد من خالذلا رؤية ذباوزية تعارضت مع ادلفهـو الذي أورده يف مقدمة كتابو 
عن احلب ، كما حييل خطاب احلب إىل اهنيار الكوجيتو الّديكاريت من جهة و تفسًن الفجوة اليت تركها الوعي 
بقصوره عن استيعاب اإلنساف و ىو الّرغبة اليت تشغل حيز الاّلشعور ، فتحيل إىل ادلناطق ادلنسية و ادلهّمشة 

للّذات ، كما يتمّيز خطاب الفناء عند علي حرب بابتعاده عن ادلدلوؿ الّضروري الذي لطادلا ارتبطت بو ليحيل إىل 
مفهـو البقاء و يف ىذا تقريب بٌن الّتجربة البشرية من جهة و الّتجربة الّصوفية من جهة ثانية ، ويعالق البحث آراء 

علي حرب بالفلسفة ادلادية و كذا آراء نيتشو عن إرادة القوة ، دبا ىي صورة تبتعد بطبيعتها عن األصل يف وجود 
 .                                                         الّتجربة ، و يف ىذا إعادة لرسم خارطة الّتفكًن اجلديد 

     وكانت ادلقاربة بٌن اجلسد و الّلغة طريقة هبا تتجّلى لغة اجلسد دبا ىي الفراغ و البياض الذي يتوّسط الكالـ 
فًناود الّلغة كل مرة ، و حييل إىل عدـ براءهتا ، الرتباطها بشيء غائب و مؤّجل ربيل إليو الّلغة و يتعّذر الوصوؿ 

إىل ادلدلوؿ ما امتنع مأل ىذا الفراغ ، كما حيصي البحث رلموعة الّصفات اليت تكوجف مفهـو اجلماؿ ، وىي 
 .                ادلناسبة و الكماؿ و كذا الّنور الرّباٍل الذي يفسجر وجود اجلماؿ يف كل ادلوجودات على اختالفها 

    ويف خاسبة البحث حياوؿ علي حرب رسم حدود ادلثقف و ادلفكر بوصفهما مناذج للّتفكًن ترتاوح  وظيفتها بٌن 
احملافظة و الّتجاوز الذي يؤّدي إىل تغًّن طرؽ الّتفكًن ، و لكن الفصل الذي طاؿ كل من ادلفّكر و ادلثّقف أوقع 

صاحب اخلطاب يف ادلطابقة بٌن ادلثّقف و الثّقافة  ، و يف ذلك زلو للمسافة اليت تفصل بٌن الّذات و ادلوضوع ، 
و كذا بٌن ادلواضيع ، و ىذا من شأنو تبسيط ادلفاىيم و تسطيحها بطريقة يتعّذر معها البحث يف خصوصية 

ادلواضيع ، ىذا ، و حييل مفهـو اذلوية عند علي حرب على آراء الوجوديٌن ، غًن أهّنا يف نظر علي حرب انفصاؿ 
عن الثّقافة ، بينما ترى الوجودية أّف اذلوية حديثة الّنشأة  و ال عالقة ذلا بالوعي ، بل ذلا امتدادات يف الاّلشعور ، 
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كما يتناص مفهـو الّسلطة عند علي حرب مع الطّبيعة اليت ذكرىا ميشاؿ فوكو، غًن أّف الّسلطة عند فوكو ترتبط 
 .             بالعنف و القوة ، و ىذا ما يفارؽ و يباعد بٌن ادلوضوع ذاتو لدى الطّرفاف 

      كما خيتلف تصّور علي حرب للمفّكر و الّصورة اليت رمسها إدوارد سعيد ف إذ يكوف ادلفّكر عند علي حرب 
صورة رلاوزة للمثّقف ، بينما يكوف ادلفّكر عند إدوارد سعيد صورة أولية للّتفكًن البشري قبل الّتلقي الثّقايف الذي 
بوسعو توجيو الّتفكًن البشري ، ويف الّنهاية ، يبدأ القوؿ بإمكانية إجناز حبوث حوؿ ادلشاريع العربية ، لكن ليس 
بوصفها صورة عن اإلجناز الغريب ، و لكن قراءة يف اخلصوصية اليت سبنع من الّتطابق و تفتح باب االختالؼ ، 

فالّشقوؽ والفجوات وحدىا قادرة على ابتداع شيء جديد و وحدىا البياضات ربيل إىل إمكانية اخلروج من دائرة 
الّتقليد و الّتبسيط لتحيل على الغائب يف الكالـ و احلاضر يف سلّيلة و الشعور ادلفكر العريب بعيًدا عن كل أشكاؿ 

 .                                                                                   اإلسقاط و كذا الّشرح والّتفسًن
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،                              منشورات  (حنو تفكيك الديكتاتوريات و األصوليات  )ثورات القوى النّاعمة يف العامل العريب - 

                                       . 2011 ، 1: ط – اجلزائر – االختالؼ 

 :المراجع 

  2002 ، 1: ط – دمشق – ، مركز اإلمناء القومي  (يف أصل ادلخفي و ادلكبوت  )يف صباليات الّصمت : إبراىيم زلمود -  

 .  2006 ، 1: ط – القاىرة - زلمد عناٍل ، رؤية للّنشر و الّتوزيع  : ادلثقف و الّسلطة ، ترصبة و تقدَل : إدوارد سعيد .- 

  1: ط – القاىرة – زلمد عناٍل ، رؤية للنشر و التوزيع : ، ترصبة  (ادلفاىيم الغربية للشرؽ  )اإلستشراؽ                        -
2006 .                                                                                                     

                   .1993 ، 1: ط – بًنوت – الّنص القرآٍل و آفاؽ الكتابة ، دار اآلداب  : (علي أضبد سعيد  )أدونيس - 

                 .1993– بًنوت – شفيق أسعد فريد ، مكتبة ادلعارؼ : اإلنساف ذلك اجملهوؿ ، تعريب : ألكسيس كاريل - 
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– معسكر – ، منشورات مديرية الثقافة  (اخلطييب منوذجا  )– مقاربة تأويلية – ظاىرة الكتابة يف الّنقد اجلديد : خبيت بن عودة - 
2005.                                                                                                                          

                  .1990– اجلزائر – ، موفم للنشر  (زلنة الثّقافة العربية بٌن الّسلفية و التّبعية  )اغتياؿ العقل : برىاف غليوف - 

 ، 2: ط – ادلغرب – سعيد الغامني ، ادلركز الثقايف العريب :، ترصبة  (اخلطاب و فائض ادلعىن  )نظرية التّأويل : بوؿ ريكور - 
2006                                                                                                                              

        . 1982 ، 1: ط – بًنوت باريس – زغيب ىنري ، منشورات العويدات : ادليثولوجيا اليونانية ، ترصبة : بيار غردياؿ - 

بًنوت لبناف – جورج كتورة ، ادلكتبة الشرقية :  ، ترصبة    -       أطلس : بيرت كونزماف ، فرانز ، بيرت بوركارد ، فرانز فيدماف - 
                                                                                                      .   1991 ، 1: ط – 

      .2000 ، 1: ط – سورية – ثامر ديب ، دار احلوار للنشر و التوزيع : أوىاـ ما بعد احلداثة ، ترصبة : تًني إيغلتوف - 

dtv 
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الدار البيضاء – زلمد عالؿ سيناصر ، دار توبقاؿ للنشر : كاظم جهاد ، تقدَل : ترصبة : الكتابة و االختالؼ : جاؾ دريدا   - 
                                                                                              . 1988 ، 1: ط – ادلغرب 

الدار البيضاء – منًن احلجوجي و أضبد القصوار ، دار توبقاؿ : ، ترصبة  (أطروحة موت الواقع  )الفكر اجلذري : جاف بودريار - 
                                                                                                     . 2006 ، 1:، ط - 

– اجلزائر – سعيد الغامني ، منشورات االختالؼ : ، ترصبة  (الفلسفة يف العامل الواقعي  )العقل و الّلغة و اجملتمع : جوف سًنؿ - 
                                                                                                               .2006 ، 1: ط 

فاطمة اجليوشي ، : ، ترصبة  ( 1987الفلسفات العدمية و الّتفسًنية يف ثقافة ما بعد احلداثة  )هناية احلداثة : جيايت فاتيمو -  
                                                                                      .1998– دمشق – منشورات وزارة الثقافة 

 .  2009 ، 1: ، ط - لبناف – وفاء شعباف ، مركز دراسات الوحدة العربية : االختالؼ و الّتكرار ، ترصبة : جيل دولوز – 

احملامي فاروؽ سعد ، منشورات دار مكتبة : ، قدـ لو و حقق لو  (يف األلفة و اآلالؼ  )طوؽ احلمامة : ابن حـز األندلسي – 
                                                                                            .1982– بًنوت لبناف – احلياة 

 ، 1: ، ط - بًنوت لبناف – ، دار الفكر ادلعاصر  (حوارات لقرف جديد  )ما العودلة : ، صادؽ جالؿ العظم : حسن حنفي – 
1999.                                                                                                                       

                  1961– بًنوت – سلمى خضراء اجليوشي ، مكتبة ادلعارؼ : إنسانية اإلنساف ، ترصبة : رالف بارتوف بري – 

 2002 –– (279)عامل ادلعرفة رقم  (اإلهباـ يف شعر احلداثة العوامل و الظواىر و آليات التأويل : عبد الرضبن زلمد القعود   – 
.                                                                                                                           
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اجلزائر ، – منشورات االختالؼ  (قلب تراتب القيم و التأويل اجلمايل للحياة  )نيتشو و مهمة الفلسفة : عبد الّرزاؽ بلعقروز - 
                                                                                                               . 2010 ، 1: ط 

– ، منشورات االختالؼ  (أسئلة ادلفهـو و ادلعىن و التواصل  )ربّوالت الفكر الفلسفي ادلعاصر                                -
                                                                       . 2009 ، 1: ، ط - اجلزائر 

ط – سورية – ، مركز اإلمناء القومي  (األعماؿ الكاملة  )زلمد ندَل خشفة ، : الكتابة يف درجة الّصفر ، ترصبة : روالف بارت - 
 :1 ، 2002 .                                                                                                                 

 ، 2: ، مركز اإلمناء احلضاري ، ط  (األعماؿ الكاملة  )منذر عياشي ، : لذة الّنص ،  ترصبة                            -
2002 .                                                                                              
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 ، 2: ط – ادلغرب – عبد الّسالـ بن عبد العايل ، دار توبقاؿ : درس يف السجيميولوجيا ، ترصبة                               -
1986.                                                                                               

إدريس كثًن : ، ترصبة  (تفكيك ادليتافيزيقا و استحضار األثر  )مدخل إىل فلسفة جاؾ دريدا : سارة كوفماف و روجي البورت - 
                                                         .  1994 ، 2: ط – ادلغرب – و عز الدين اخلطايب ، إفريقيا شرؽ 

                      . 2006 ، 1: ط – الدار البيضاء – إبستيمولوجيا العلم احلديث ، دار توبقاؿ للنشر : سامل يفوت - 

بًنوت – ، ادلؤسسة اجلامعية للدجراسات  (حبث ابستيمولوجي أنطولوجي – تفكيك العقل اللغوي  )فلسفة الّلغة : سامي أدىم - 
                                                                                               . 1993 ، 1: ط – لبناف 

                      .  2003– حلواف – مفهـو االغرتاب عند ىربرت ماركيوز ، دار ادلعرفة اجلامعية : سهًن عبد الّسالـ - 

                                  .  2008 ، 1: ط – ادلغرب – يف االنفصاؿ ، دار توبقاؿ : عبد الّسالـ بن عبد العايل – 

                              . 2000– بًنوت لبناف – الفكر يف عصر الّنهضة ، إفريقيا شرؽ                    - 

                 . 2008 ، 2: ط – ادلغرب – ثقافة األذف و ثقافة العٌن ، دار توبقاؿ للنشر - 

                                    .  2007 ، 1: ط – ادلغرب – منطق اخللل ، دار توبقاؿ - 

                       .  1993 ، 1: ط – بًنوت لبناف – يف نظرية األدب ، دار ادلنتخب العريب : شكري عزيز ادلاضي - 

مكتب الدجراسات و التوثيق ، دار : روضة احملبٌن و نزىة ادلشتاقٌن ، ربقيق : مشس الدجين زلمد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية - 
                                                            . 2004 ، 1: ط – بًنوت لبناف – الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 

              .  1993 ، 1: ، ط - الدار البيضاء ادلغرب – الّداؿ االستبداؿ ، ادلركز الثقايف العريب : عبد العزيز بن عرفة - 
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           .2003 ، 1: ط – عماف األردف – ، دار الشروؽ  (دراسة نقدية  )يف حداثة الّنص الشجعري : علي جعفر العالؽ - 

                               . 1996، -ادلغرب – لذة الّنص أو مغامرة الكتابة عند روالف بارت ، إفريقيا شرؽ : عمر أوكاف - 

 ، 1: ط – اجلزائر – منشورات االختالؼ – قراءة يف الفكر العريب ادلعاصر – من الّنسق إىل الّذات : عمر مهيبل -     
2001 .                                                                                                                            

 ، 1: ط – القاىرة – نداء احلقيقة مع ثالثة نصوص عن احلقيقة ذلايدغر ، دار شرقيات للنشر و التوزيع : عبد الغفار مكاوي - 
2002   .                                                                                                                    

، اذليئة  (مقاربة حوارية يف األصوؿ ادلعرفية  )إشكالية تأصيل ادلصطلح يف اخلطاب الّنقدي العريب ادلعاصر : عبد الغين بارة - 
                                                                                                  . 2005ادلصرية العامة للكتاب ، 
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 ، 1: سامي أدىم ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ط : ىايدغر و سؤاؿ الّزمن ، ترصبة : فرانسوار داستور -  
1993.                                                                                                                           

فؤاد : مطاع الصفدي ، فريق الرتصبة : هناية التّاريخ و اإلنساف األخًن ، اإلشراؼ و ادلراجعة و التقدَل : فرانسيس فوكوياما - 
                                                  . 1993– بًنوت – شاىٌن ، صبيل قاسم ، رضا الشاييب ، مركز اإلمناء القومي 

                                                   .  2003– ادلغرب – الّنص و اجلسد و التّأويل ، إفريقيا شرؽ : فريد الزّاىي - 

حسن قبيسي ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع : أصل األخالؽ و فصلها ، تعريب : فريديريك نيتشو -   

 . 2009– بًنوت – رلاىد عبد ادلنعم رلاىد ، دار الطباعة للنشر : ىذا اإلنساف ، ترصبة                                -

– زلمد الناجي ، إفريقيا شرؽ : ، ترصبة  (كتاب العقوؿ احلرة  )إنساف مفرط يف إنسانيتو -                                      
                                                                 . 2002 ، 1: ج – ادلغرب 

زلمد رشيد رضا ، : دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاٍل ، وقف على تصحيحو و طبعو و علق على حواشيو : عبد القاىر اجلرجاٍل - 
                                                                                   .1402/1982– بًنوت – دار ادلعرفة 

ط - لوجنماف القاىرة – الشركة ادلصرية العادلية للنشر  (بٌن البالغة العربية و الفكر احلديث  )فلسفة اجملاز : لطفي عبد البديع - 
1 ، 1997 .                                                                                                                   

– الّسيميائية – مدخل إىل ادلناىج النقدية احلديثة البنيوية  )معرفة اآلخر : عبد اهلل إبراىيم و سعيد الغامني و عواد علي - 
                                                                       -  الدار البيضاء ادلغرب – ، ادلركز الثقايف العريب  (الّتفكيك 

– ادلطابقة و االختالؼ –  (صورة اآلخر يف ادلخياؿ اإلسالمي خالؿ القروف الوسطى  )ادلركزية اإلسالمية : عبد اهلل إبراىيم - 
                                                             . 2001 ، 1: ط – الدار البيضاء ادلغرب – ادلركز الثقايف العريب 
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 ، 2: ط -. الدار البيضاء -  ، 2000إفريقيا شرؽ  (نصوص سلتارة  )الفلسفة احلديثة : زلمد سبيال و زلمد بن عبد العايل - 
2010  .                                                                                                                     

 دار 12العدد – إسالمي – نقد احلداثة من منظور عريب  (2 )احلداثة و انتقاداهتا                                             -
                                    .2006 ، 1: ط – الدار البيضاء – توبقاؿ للنشر 

–  ، دار توبقاؿ 11نقد احلداثة من منظور غريب ، العدد  (1 )احلداثة و انتقاداهتا                                             -
                                                  .  2006 ، 1: ط – الدار البيضاء 

                             .2006 ، 1: ط – الدار البيضاء – احلداثة و ما بعد احلداثة ، دار توبقاؿ للنشر : زلمد سبيال  – 
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: ط – اجلزائر – منشورات االختالؼ  (الّنقد و احلقيقة و التّأويل  )قراءات يف فكر و فلسفة علي حرب : زلمد شوقي الزجين - 
1 ، 2010  .                                                                                                                   

 ، 1: ط – اجلزائر – ، منشورات االختالؼ  (مقاربات يف احلداثة و ادلثقف  )إزاحات فكرية  -                         
2005  .                                                                                              

  2002 ، 1: ط – ادلغرب – ادلركز الثقايف العريب  (فصوؿ يف الفكر الغريب  )تأويالت و تفكيكات                            -

  1: ط – اجلزائر – ، منشورات االختالؼ  (صفائح نقدية يف الفلسفة العربية  )اإلزاحة و االحتماؿ   -                          
2008 .                                                                                             

                                                           -   ادلغرب – ىايدغر و سؤاؿ احلداثة ، إفريقيا شرؽ : زلمد الّشيكر - 

: ، تقدَل  (فلسفة البحث يف العلـو الطبيعية تربوية احلل ألزمة ادلنهج يف القرف احلادي و العشرين  )هناية العلم : زلمد كتش - 
                              . 2002 ، 1: ط – مصر اجلديدة – أضبد عبد الرضبن سايح ، إيرتاؾ للطباعة و النشر و التوزيع 

                                             .   2005 ، 1: ط – ادلغرب – رؤيا الّتماثل ، ادلركز الثقايف العريب : زلمد مفتاح - 

، رللة النصوص الفكرية و اإلبداعية والنقدية رقم  (العرب و الفكر العريب  )لذة الّنص من نصوص لذة النص : مطاع الّصفدي - 
                                                                                . 1990– لبناف –  ، مركز اإلمناء القومي 10

                       .2003 ، 1: الّزمن يف الرواية العربية ، ادلؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ط : مها حسن القصراوي  – 

      . 1987 ، 2: ط – الدار البيضاء ادلغرب – سامل يفوت ، ادلركز الثقايف العريب : حفريات ادلعرفة ، ترصبة : ميشاؿ فوكو - 

بًنوت – عبد العزيز العيادي ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع : ادلعرفة و الّسلطة ، ترصبة                      -
                                                                                   . 1994 ، 1: ط – لبناف 
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          .2005 ، 7: ط – الدار البيضاء – إشكاليات القراءة و آليات التّأويل ، ادلركز الثقايف العريب : نصر حامد أبو زيد - 

بًنوت    – علي حاكم صاحل ، حسن ناظم ، دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة : بداية الفلسفة ، ترصبة : ىانز جورج غادامًن  - 
                                                                                                         .2001 ، 1: ط – لبناف 

ادلغرب – حسن ناظم و علي حاكم صاحل ، ادلركز الثقايف العريب : نصيات بٌن اذلًنمينوطيقا و التفكيكية ، ترصبة : ىيوسلفرماف - 
                                                                                                      .  2002 ، 1: ط – 

                         . 2007 ، 2: ط – دمشق –الفلسفة ادلادية و تفكيك اإلنساف ، دار الفكر : عبد الوىاب ادلسًني - 

 .                                                                                                     2003 ، 1: ط – بًنوت لبناف – احلداثة و ما بعد احلداثة ، دار الفكر ادلعاصر : عبد الوىاب ادلسًني فتحي الرتيكي - 
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                                                                                                          :  الكتب بالفرنسية :ثانيا 

/Ali Harb : le discours des fins ultimes ( les conquêtes de la mondialisation et les 
impasses de l’identité , Traduit de l’arabe , et présenté par : Mohammed Chaouki 

Zine , éditions El-Ekhtilef , Alger – Algérie 2010.    

-Ferdinand de saussure : cours de linguistique générale, édition, Talankit- Bejaia, 
2002 

-Roland Barthes : le plaisir du texte, éditions de seuil 1973, 1 publications-en 
France- :p :8. 

 :                                                                                                                المقاالت : ثالثا 

                                       .  1996/1417السنة الثالثة خريف  (13 )العرب و التفكيك ، العدد : إدريس ىانئ - 

           . 1985( 95 )عامل ادلعرفة – الكويت – تغيًن العامل ، اجمللس الوطين للثقافة و الفنوف و اآلداب : أنور عبد ادللك - 

 ، اجمللس الوطين للثقافة و الفنوف واآلداب 1983يوليو  (67)زىًن الكرمي ، عامل ادلعرفة : بنو اإلنساف ، ترصبة : بيرت فارب - 
                                                                                                              – الكويت – 

اجمللس الوطين للثقافة  ( 58عامل ادلعرفة  )فؤاد زكريا : اماـ عبد الفتاح اماـ ، مراجعة : الوجودية ، ترصبة : جوف ماكوري - 
                                                                                           .1982– الكويت – والفنوف و اآلداب 

فاروؽ عبد القادر ، اجمللس الوطين للثقافة : ، ترصبة  (السياسة و الثقافة يف زمن الالمباالة  )هناية اليوتوبيا : راسل جاكويب - 
                                              .2001ماي – الكويت – مطابع الوطن  ( 269 )والفنوف و اآلداب ، عامل ادلعرفة 

 .........................................................................................ثبت المصادر و المراجع   

                                   .  1العودلة و خطاب النهايات ، ص  (باحث يف الفكر اإلسالمي و ادلعاصر  ): زكي مبارؾ - 

 (فنوف و علـو  )، كتابات معاصرة  (قراءة يف شعر وفاء العمراٍل  )اجلسد رؤية و اكتشاؼ ادلختلف : عبد العزيز بومسهويل - 
                                                                 .   2005– لبناف  - ( 25رقم  )رللة اإلبداع و العلـو اإلنسانية 

         .2004شتاء و ربيع  ( 63العدد  )– رللة النقد األديب – نيتشو و ما بعد احلداثة ، رللة فصوؿ : عطيات أبو الّسعود- 

                  . 2002 أبريل يونيو 30 ، رللد 4، عامل الفكر ، العدد  (فاصل بٌن حديث و معاصر  )نيتشو : غاًل ىنا  – 

         1980 ( 29 )عامل ادلعرفة – الكويت – العرب و الّتحدي ، اجمللس الوطين للثقافة و الفنوف و اآلداب : زلمد عمارة - 
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رللة اإلبداع  (علـو و فنوف  )كتابات معاصرة  (الفلسفة األفالطونية و اجلسد الدريدي  )ال معىن اجلسد : اذلادي حامد - 
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.............................................................................................................خاتمة   

 

 
421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................  ..........................................فهرس الموضوعات   

 ه- أ....................:...............................................................مقدمة 

 9-7............................................................ الحقيقة و طرق الّتفكير  :مدخل

  16-10.................................................................... الّتفكًن ادلاورائي-أواًل 

   23-17.................................................................... الّتفكًن احلداثي-ثانياً 

               29 -24................................................................. الّتفكًن الّتجاوزي -ثالثاً 

 36 -30................................................. إشكالية الّنهاية و الّتجاوز:الفصل األّول 



.............................................................................................................خاتمة   

 

 
422 

   37......... ......................................................الّنهاية و مفهـو الثّقافة -أواًل 

 40 - 37.......................................................................ة مقولة الّنهاي- 1

 53 -41...... ............................................................ذّباوز و الثّقافة  اؿ -2

 68 - 54........ ........................................................خصوصية النهاية  -ثانياً 

 77 - 69......   ...........................................................الّنهاية و اإلنساف-1 

  81–  78.....................................................................الّنهاية و الّزمن  -2

  101 – 82........ .....................................................الّتجاوز و ادلقوالت  -ثالثاً 

  107 - 102 ..........................................ىإشكالية الّلغة و حدود المعن:الفصل الثاني 

    111  -108......................................................... ادلعىن بٌن احلقيقة و اجملاز-أواًل 

              114 -112.......  .......................................................... اجملاز و اإلعجاز -1

                119 - 115..... ................................................... احلقيقة و مفهـو الّلوغوس -2

      121 – 120. ...........................................................  مقوالت التّأسيس -ثانياً 

          124  –122.. ...............................................................مفهـو التغريب   -1

   129 -125 .................................................... نقد الّنص و قضية موت ادلؤلف -2

 

      ..................................................... ..........................................فهرس الموضوعات   

          133 - 130............................................................. إشكالية ادلغّيب  -3

 ادلعىن و االختالؼ يف الّلغة  -4  133-136...................................................

 138- 136................................................... الّلغة بٌن الواقع و اإلمكاف -5 

      140- 139.................................................... احلقيقة و مفهـو الكشف  -6

 149 - 141 ................................................ القراءة الّتجاوزية مفارقات -ثالثاً  

        160-  149. .....................................................احلقيقة و  مفاىيمها- رابعاً 



.............................................................................................................خاتمة   

 

 
423 

      163  - 161............... ....................................... القراءة و احلقيقة -خامساً 

 الّنص و اخلطاب الباريت  -1 166 -164      ................................................ 

  169 -167...................................................... الّنص بٌن القارئ و ادلبدع -2

  175 -170......................................................... القراءة و ضرورة الّتعدد -3

 178 -176..........................الفكر و الواقع إشكالية المنطق و الّّلمنطق :الفصل الثالث

                184 -179.................................................... احلقيقة بٌن الفكر و الواقع -أواًل 

           193 - 185...................................................... الواقع و مفهـو الكارثة -ثانياً 

               198 - 194........................................................ الواقع و وىم احلقيقة -ثالثاً 

               202 - 199............................................... الفكرة بٌن الّتشابو و االختالؼ  -1

  204 -202........................................................ الفكرة و قضية الغياب  -2

   207 -204...................................................... الواقع و صناعة احلدث-رابعاً 

 213 - 208............................................................ الفكر و إمكاناتو  -1

  221 -214.................................................... الواقع و إشكالية ادلتوّقع-خامساً 

  225 -222.................... ...............................    و الّتعددنطق الفكر بٌن امل -1

 228 - 226......................................................... اخلياؿ و مقاربة الواقع  -2

 ..................................................... ..........................................فهرس الموضوعات   

  230 -228......................................................  الواقع و إشكالية ادلتوّقع -3

 بٌن ادلنطق الّصوري و ادلنطق الّتحويلي -    سادساً  .                        241 -230.......................................

  .246 -242......................................... الحب بين الّروح و الجسد:الفصل الّرابع 

                       249  - 246..............................................................  مفهـو احلب -أوالً 

                         250 - 249.......................................... ........................صل اخللق أ -1

                254 -251...... .............................................. مفاىيم احلب عند القدماء  -2



.............................................................................................................خاتمة   

 

 
424 

            260 - 254................................................. احلب و  الكوجيتو الّديكاريت-ثانياً 

                      262 - 260....................................................... احلب و مفهـو اجلماؿ-ثالثاً 

             264 -262....................................................... احلب بٌن  البقاء و الفناء -1

                    268 – 265............................................................ الّصوفيةب و احل-رابعاً 

      282 -269......... ......................................... اإلنساف ادلعاصرو احلب -خامساً 

               . 285 - 283................................................ احلب و الفلسفات ادلعاصرة-سادساً 

                        287 – 285........................................................لفكر و مفهـو الّلذة ا- 1 

                        290 – 288............................................................. الّلغة و اجلسد  -2 

 292 -290................................................................لذة القراءة و اؿ -3

  295 – 293............................................................ احلب و اجلسد  -4  

              298 -295........................................................... احلقيقة ب و احل -5  

  303 -298.......................................................... اجلماؿ و الكماؿ-سابعاً 

  309 -303.................................................... بٌن  الّلذة و البالء ب احل-ثامناً 

  314 -310............................... حدود الهوية بين المثّقف و المفّكر :الفصل الخامس

                        318 - 315....................................................... الثّقافة و مبادئ العقل -أواًل 

 ..................................................... ..........................................فهرس الموضوعات   

                       321 -318.................................................... ادلثّقف و مفهـو القيمة -1

                    327  -322................................................ ادلقوالت قديس ادلثّقف و ت -2

                     331 - 328......................................................... اذلوية و الوجودية  -3

 333  -331.................................................... ادلثّقف و منطق الّتوحد -4

          336 - 335............................................ اذلوية بٌن اخلالؼ و االختالؼ  -5

                    340 - 336.................................................... ادلثّقف و مفهـو احلقيقة -6



.............................................................................................................خاتمة   

 

 
425 

                       343 – 340............................................................ العادلية و اذلوية -7

  345 -343.................................................... ادلثّقف و مفهـو الّسلطة -8

  349 – 346..................................................... الّسلطةمفاىيم فوكو و  -9

  351 – 349.................................................... ادلفّكر و مفهـو احلقيقة-ثانياً 

 354 - 352........................................................... ادلفّكر و  القيمة -1

  360 -355................................................. ادلبادئ بٌن ادلفّكر و ادلثّقف -2

 363 - 360..................................... حدود ادلفّكر و ادلثّقف عند إدوارد سعيد -3

 365 - 363............................................................ اذلوية و الّذاكرة -4

 374 – 366................................................. اذلوية بٌن ادلصًن و ادلصلحة -5

  382- 376..........................................................................خاسبة 
 390-383 ..........................................................قائمة ادلصادر و ادلراجع

    395- 392...............................................................فهرس ادلوضوعات
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.............................................................................................................خاتمة   

 

 
426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..............................................................................................................ملحق 

 :اآليات القرآنية مضبوطة بالّشكل : أواًل 

  (                       30 )سورة البقرة  ، اآلية / 1      1" َو ٍإْذ قَاَؿ َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإٍلج َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة " قولو تعاىل 

ـُ اْسُكْن أَْنَت َو َزْوُجَك اجلَنَّة " قاؿ تعاىل    (                         35 )سورة البقرة ، اآلية / 2 .             2... " َوقُػْلَنا يَا آَد

َتِقٌن : "  قولو تعاىل 
ُ
  (.                            68 )سورة الزخرؼ اآلية / 3     3" اأَلِخاَلُء يَػْوَمِئٍذ بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َعُدو ِإالج ادل

 (                       4 )اآلية رقم : سورة التٌن  / 4                              4" َلَقْد َخَلْقناَ اإِلْنَساَف يف َأْحَسِن تَػْقِوٍَل : " قولو تعاىل 

 قولو تعاىل :  (            4 )اآلية رقم : سورة األحزاب / 5                       5"مَّا َجَعَل اللَُّو ِلَرُجٍل مجْن قَػْلبَػٌْنِ  يف َجْوِفِو " 
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َها َزْوَجَها : " ..  يقوؿ تعاىل    (       1 )سورة النساء ، اآلية رقم /6  6... " الذجي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َو َخَلَق ِمنػْ
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 .                             2002 / 1423 ، 10: ط – دمشق – القرآن الكرَل برواية ورش لقراءة نافع ، دار ابن كثًن – 

:                                                                                                             المصادر و المراجع 

المصادر   :الكتب بالعربية : أواًل 

:                                                                                               علي حرب 

  2000 ، 1: ط – ادلغرب – ، ادلركز الثقايف العريب  (فتوحات العودلة و مآزق اذلوية  )حديث الّنهايات - /1    

 ، 2: ط – بًنوت – ، دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع  (قراءة تأويلية يف الثّقافة العربية  )التّأويل و احلقيقة /- 2    
2007                                                                                             

 . 2005 ، 4: ، ط - الدار البيضاء ادلغرب – ادلركز الثقايف العريب  ( 1الّنص و احلقيقة  )نقد الّنص /- 3    

  2005 ، 3: ط – الدار البيضاء ادلغرب – ، ادلركز الثقايف العريب  ( 2الّنص و احلقيقة  )نقد احلقيقة /- 4    

 4: ط – الدار البيضاء ادلغرب – ، ادلركز الثقايف العريب  ( 3النص و احلقيقة  ) (نقد الّذات ادلفكرة  )ادلمنوع و ادلمتنع /- 5.  
 ،2005                                                                              . 

 .        1997 ، 1: ط – بًنوت لبنان – ، دار الكنوز األدبية  (حوارات و زلاور  )الفكر و احلدث /- 6    

 .                                                                                                  2002  1: ط – الدار البيضاء ادلغرب – ، ادلركز الثقايف العريب  (منطق الصِّدام و لغة الّتداول  )العامل و مأزقه /- 7   

– ، ادلركز الثقايف العريب  ( 1سياسة الفكر  ) (مصائر ادلشروع الثقايف العريب  )األختام األصولية و الّشعائر الّتقدمية /- 8   
 .                                                               2001 ، 1: ط – ادلغرب 

: ط – ادلغرب – ، ادلركز الثقايف العريب  (2سياسة الفكر  ) (نقد بورديو و تشومسكي  )أصنام الّنظرية و أطياف احلرية /- 9   
1 ، 2001                                                                               . 

ين و أعطال احلداثة ، ادلؤسسة العربية للدراسات /- 10    .  2005 ، 1: ، ط - بًنوت – اإلنسان األدٌل أمراض الدِّ

 .                                                                                                    2005 ، 1: ، ط - بًنوت – ، ادلؤسسة العربية للدراسات  (دراسات و فكر  )هكذا أقرأ ما بعد الّتفكيك / - 11 

 .  1998 ، 1: ط – الدار البيضاء – ، ادلركز الثقايف العريب  (حنو منطق حتويلي  )ادلاهية و العالقة /- 12  

 .  2009 ، 2: ط – اجلزائر – ، منشورات االختالف  (العداوة / الّسكينة/ ادلرأة  )احلب و الفناء /- 13  

 . 1996 ، 1: ط – بًنوت لبنان – ، دار الكنوز األدبية  (سًنة فكرية  )خطاب اذلوية /- 14

 .                                                                                    2008 ،  1: ، منشورات االختالف ، ط  (اآلذلة اجلدد و خراب العامل  )تواطأ األضداد /- 15  

 .                                                                      2005 ، 1: ، ط - ادلغرب – ، ادلركز الثقايف العريب  (اإلصالح ، اإلرهاب ، الّشراكة  )أزمنة احلداثة الفائقة /- 16 
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 . 1998 ، 2: ط – الدار البيضاء – أوهام الّنخبة أو نقد ادلثقف ، ادلركز الثقايف العريب /- 17 

الدار البيضاء – ، ادلركز الثقايف العريب  (اإلسالم بٌن روجي غارودي و نصر حامد أبو زيد  )االستالب و االرتداد /- 18 
 .                                 1997 ، 1: ط – ادلغرب 

 .                                                                        1994 ، 1: ط -  بًنوت لبنان – دار الطليعة – مقاربة نقدية سجالية – أسئلة احلقيقة و رهانات الفكر /- 19  

مباحث نقدية حول أعمال زلمد عابد اجلابري ، حسٌن مروة ،                                                         )مداخالت /- 20 
 ، 1: ط – عويدات – ، دار احلداثة للطباعة  والنشر و التوزيع  (هشام جعيط ، عبد السالم بن عبد العايل ، سعيد بن سعيد 

1995                                          . 

 .                                                                                    1991 ، 1: ط – الدار البيضاء – ادلركز الثقايف العريب  (فصول يف نقد اإلنسان  )لعبة ادلعىن / - 21 

 ،                                      1: ط – اجلزائر – منشورات االختالف  (صناعة احلياة ادلشرتكة  )ادلصاحل و ادلصائر /- 22 
: ط – اجلزائر – ،  منشورات االختالف  (حنو تفكيك الديكتاتوريات و األصوليات  )ثورات القوى النّاعمة يف العامل العريب - 
1 ، 2011                                      . 

: المراجع بالعربية

: إبراهيم محمود

. 2002 ، 1: ط – دمشق – ، مركز اإلمناء القومي  (يف أصل ادلخفي و ادلكبوت  )يف مجاليات الّصمت  - 23

 :  (علي أحمد سعيد  )أدونيس

.  1993 ، 1: ط – بًنوت – الّنص القرآٍل و آفاق الكتابة ، دار اآلداب - 24

: أنور عبد الملك 

 .     1985– الكويت –  ( 95عامل ادلعرفة  )تغيًن العامل، اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب، - 25

:                 بختي بن عودة 

 .  2005– معسكر – ، منشورات مديرية الثقافة  (اخلطييب منوذجا  )– مقاربة تأويلية – ظاهرة الكتابة يف الّنقد اجلديد - 26

:                                                                                                                         برهان غليون

.   1990– اجلزائر – ، موفم للنشر  (زلنة الثّقافة العربية بٌن الّسلفية و التّبعية  )اغتيال العقل - 27
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:                ابن حازم األندلسي 

بًنوت – احملامي فاروق سعد ، منشورات دار مكتبة احلياة : ، قدم له و حقق له  (يف األلفة و اآلالف  )طوق احلمامة –28  
 .  1982– لبنان 

:                                                                                           حسن حنفي و صادق جالل العظم

 . 1999 ، 1: ، ط - بًنوت لبنان – ، دار الفكر ادلعاصر  (حوارات لقرن جديد  )ما العودلة –29

:                                                                                                                       عبد الرحمن محمد القعود 

 .  2002( –– 279)عامل ادلعرفة رقم  (اإلهبام يف شعر احلداثة العوامل و الظواهر و آليات التأويل –30  

:                                                                                                                           عبد الرزاق بلعقروز 

 ، 1: اجلزائر ، ط – منشورات االختالف  (قلب تراتب القيم و التأويل اجلمايل للحياة  )نيتشه و مهمة الفلسفة - 31
2010.                                                                                                               

 ، 1: ، ط - اجلزائر – ، منشورات االختالف  (أسئلة ادلفهوم و ادلعىن و التواصل  )حتّوالت الفكر الفلسفي ادلعاصر - -32 
2009  . 

:                                                                        سالم يفوت 

 .  2006 ، 1: ط – الدار البيضاء – إبستيمولوجيا العلم احلديث ، دار توبقال للنشر - 33

:                      سامي أدهم 

– بًنوت لبنان – ، ادلؤسسة اجلامعية للدِّراسات  (حبث ابستيمولوجي أنطولوجي – تفكيك العقل اللغوي  )فلسفة الّلغة - 34
 .  1993 ، 1: ط 

:                                                                                               سهير عبد السالم 

 .   2003– حلوان – مفهوم االغرتاب عند هربرت ماركيوز ، دار ادلعرفة اجلامعية - 35

:                      عبد السالم بن عبد العالي 

 .                                   2008 ، 1: ط – ادلغرب – يف االنفصال ، دار توبقال –36

 .                              2000– بًنوت لبنان – الفكر يف عصر الّنهضة ، إفريقيا شرق - - 37  

 .                 2008 ، 2: ط – ادلغرب – ثقافة األذن و ثقافة العٌن ، دار توبقال للنشر - 38

 .    2007 ، 1: ط – ادلغرب – منطق اخللل ، دار توبقال - 39
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:                                   شكري عزيز الماضي 

 .  1993 ، 1: ط – بًنوت لبنان – يف نظرية األدب ، دار ادلنتخب العريب - 40

:                        شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية 

بًنوت لبنان – مكتب الدِّراسات و التوثيق ، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع : روضة احملبٌن و نزهة ادلشتاقٌن ، حتقيق - 41
 .  2004 ، 1: ط – 

: عادل عبد اهلل

. 2000 ، 1: ط - سوريا دمشق- دار الكلمة للنشر و التوزيع و الطبع– إرادة االختالف و سلطة العقل – التفكيكية - 42

:   عادل مصطفى 

: ط – القاهرة – رؤية للنشر و التوزيع  (-نظرية التأويل من أفالطون إىل جادامًن – مدخل إىل اذلًنمينوطيقا  )فهم الفهم - 43
1 ، 2007   . 

:                                                         عبد العزيز بن عرفة 

.   1993 ، 1: ، ط - الدار البيضاء ادلغرب – الّدال االستبدال ، ادلركز الثقايف العريب - 44

:               علي جعفر العالق 

 .  2003 ، 1: ط – عمان األردن – ، دار الشروق  (دراسة نقدية  )يف حداثة الّنص الشِّعري - 45 

:          عمر أوكان 

 . 1996، -ادلغرب – لذة الّنص أو مغامرة الكتابة عند روالن بارت ، إفريقيا شرق - 46

:                                عمر مهيبل 

 .   2001 ، 1: ط – اجلزائر – منشورات االختالف – قراءة يف الفكر العريب ادلعاصر – من الّنسق إىل الّذات - 47

:                                                                                                                           عبد الغفار مكاوي 

 .   2002 ، 1: ط – القاهرة – نداء احلقيقة مع ثالثة نصوص عن احلقيقة ذلايدغر ، دار شرقيات للنشر و التوزيع - 48

:                                                                                                                     عبد الغني بارة 

، اذليئة ادلصرية العامة  (مقاربة حوارية يف األصول ادلعرفية  )إشكالية تأصيل ادلصطلح يف اخلطاب الّنقدي العريب ادلعاصر - 49
 . 2005للكتاب ، 
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:                                                                                                   فريد الزاهي 

 .  2003– ادلغرب – الّنص و اجلسد و التّأويل ، إفريقيا شرق : فريد الزّاهي - 50

:                                                     عبد القاهر الجرجاني 

– زلمد رشيد رضا ، دار ادلعرفة : دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاٍل ، وقف على تصحيحه و طبعه و علق على حواشيه - 51
 .  1402/1982– بًنوت 

:                                                                                 لطفي عبد البديع 

 .  1997 ، 1ط - لوجنمان القاهرة – الشركة ادلصرية العادلية للنشر  (بٌن البالغة العربية و الفكر احلديث  )فلسفة اجملاز - 52

: لعموري عليش

.  2010دون طبعة، – اجلزائر – مبادئ عامة يف ادلنطق الصوري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع - 53

:                                                                                                                  عبد اهلل إبراهيم و سعيد الغانمي و عواد علي 

الدار البيضاء – ، ادلركز الثقايف العريب  (الّتفكيك – الّسيميائية – مدخل إىل ادلناهج النقدية احلديثة البنيوية  )معرفة اآلخر - 54
-   ادلغرب 

:                                                                        عبد اهلل إبراهيم 

ادلركز الثقايف – ادلطابقة و االختالف –  (صورة اآلخر يف ادلخيال اإلسالمي خالل القرون الوسطى  )ادلركزية اإلسالمية - 55
 .   2001 ، 1: ط – الدار البيضاء ادلغرب – العريب 

 .   2004 ، 1: ط – بًنوت – ، ادلؤسسة العربية للدراسات و النشر (حبث يف ادلركزيات الثقافية  )ادلطابقة و االختالف - 56

:                                                          محمد سبيال و محمد بن عبد العالي 

 .                                                                                                                      2010 ، 2: ط -. الدار البيضاء -  ، 2000إفريقيا شرق  (نصوص سلتارة  )الفلسفة احلديثة - 57

ط – الدار البيضاء –  دار توبقال للنشر 12العدد – إسالمي – نقد احلداثة من منظور عريب  (2 )احلداثة و انتقاداهتا - -58
 :1 ، 2006                                   . 

 .  2006 ، 1: ط – الدار البيضاء –  ، دار توبقال 11نقد احلداثة من منظور غريب ، العدد  (1 )احلداثة و انتقاداهتا - 59 

 . 2009 ، 3: ط – ادلغرب – ادلعرفة العلمية ، دار توبقال للنشر - 60

 .  2005 ، 2: ط – ادلغرب – احلقيقة ، دار توبقال للنشر -61

. 2008، 3: ط– البيضاء ادلغرب - احلداثة ، دار توبقال للنشر الدار- 62
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:                                                  محمد سبيال 

 .   2006 ، 1: ط – الدار البيضاء – احلداثة و ما بعد احلداثة ، دار توبقال للنشر –63

:                           محمد شوقي الزين 

 .                                                                                                                    2010 ، 1: ط – اجلزائر – منشورات االختالف  (الّنقد و احلقيقة و التّأويل  )قراءات يف فكر و فلسفة علي حرب - 64

 .                                                                                               2005 ، 1: ط – اجلزائر – ، منشورات االختالف  (مقاربات يف احلداثة و ادلثقف  )إزاحات فكرية - 65

  2002 ، 1: ط – ادلغرب – ادلركز الثقايف العريب  (فصول يف الفكر الغريب  )تأويالت و تفكيكات -66

 .  2008  1: ط – اجلزائر – ، منشورات االختالف  (صفائح نقدية يف الفلسفة العربية  )اإلزاحة و االحتمال - 67 

:                                                                                             محمد الشيكر 

-    ادلغرب – هايدغر و سؤال احلداثة ، إفريقيا شرق - 68

:                                                            محمد عمارة 

. 1980-الكويت –  ( 29عامل ادلعرفة  )العرب و التحدي ، اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب - 69

:  محمد كتش 

أمحد عبد : ، تقدَل  (فلسفة البحث يف العلوم الطبيعية تربوية احلل ألزمة ادلنهج يف القرن احلادي و العشرين  )هناية العلم - 70
 . 2002 ، 1: ط – مصر اجلديدة – الرمحن سايح ، إيرتاك للطباعة و النشر و التوزيع 

:                               محمد مفتاح 

 .  2005 ، 1: ط – ادلغرب – رؤيا الّتماثل ، ادلركز الثقايف العريب - 71

: محمود اليعقوبي

. 2009 ، 3: ط– بن عكنون اجلزائر - دروس ادلنطق الصوري، ديوان ادلطبوعات اجلامعية- 72

:                                               مطاع الصفدي 

 ، مركز 10، رللة النصوص الفكرية و اإلبداعية والنقدية رقم  (العرب و الفكر العريب  )لذة الّنص من نصوص لذة النص - 73
 .  1990– لبنان – اإلمناء القومي 

:                                                                                مها حسن القصراوي 

 .  2003 ، 1: الّزمن يف الرواية العربية ، ادلؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ط –74
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:                      نصر حامد أبو زيد 

 .  2005 ، 7: ط – الدار البيضاء – إشكاليات القراءة و آليات التّأويل ، ادلركز الثقايف العريب - 75

:         عبد الوهاب المسيري 

 .   2007 ، 2: ط – دمشق –الفلسفة ادلادية و تفكيك اإلنسان ، دار الفكر - 76 

:                        عبد الوهاب المسيري و فتحي التريكي 

 .   2003 ، 1: ط – بًنوت لبنان – احلداثة و ما بعد احلداثة ، دار الفكر ادلعاصر - 77

:  الكتب المترجمة 

: إدوارد سعيد 

 . 2006 ، 1: ، ط - القاهرة – زلمد عناٍل، رؤية للنشر و التوزيع : ادلثقف و السلطة ، ترمجة و تقدَل -78

. 2006 ، 1: ط – القاهرة – زلمد عناٍل، رؤية للنشر و التوزيع : ، ترمجة (ادلفاهيم الغربية للشرق  )اإلستشراق -79

: ألكسيس كاريل 

 . 1993– بًنوت – شفيق أسعد فريد، مكتبة ادلعارف : اإلنسان ذلك اجملهول، تعريب - 80

:  بول ريكور 

 . 2006 ، 2: ط – ادلغرب – سعيد الغامني، ادلركز الثقايف العريب : ، ترمجة (اخلطاب و فائض ادلعىن  )نظرية التأويل -81

:  بيار غريمال 

 . 1982 ، 1: ط – بًنوت باريس – زغيب هنري، منشورات العويدات : ادليثولوجيا اليونانية، ترمجة -82

:  بيتر فارب 

–  ، اجمللس الوطين للثقافة و الفنون واآلداب 1983 ، يوليو 67زهًن الكرمي ، عامل ادلعرفة : بنو اإلنسان ، ترمجة -83
 -الكويت

: بيتر كوزمان، فرانز ، بيتر بوركارد ، فرانز فيدمان 

 . 1991 ، 1: ، ط - بًنوت لبنان – جورج كتورة، ادلكتبة الشرقية : أطلس الفلسفة ، ترمجة -84
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:  بيير زيما 

، ط - بًنوت لبنان – أسامة احلاج ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع : ، تعريب (دراسة نقدية  )التفكيكية -85
 :1 ، 1996 . 

: تيري إيغلتون 

 . 2000 ، 1: ط – سورية – ثامر ذيب، دار احلوار للنشر و التوزيع : أوهام ما بعد احلداثة ، ترمجة-86

: جاك دريدا 

: ط – الدار البيضاء ادلغرب – زلمد عالل سيناصر، دار توبقال للنشر : كاظم جهاد، تقدَل: الكتابة و االختالف، ترمجة- 87
1 ، 1988 . 

الدار – فتحي أنقزو، ادلركز الثقايف العريب : ، ترمجة(مدخل إىل مسألة العالمة يف فينومولوجيا هوسرل  )الصوت و الظاهرة -88
. 2005، 1: ط – البيضاء ادلغرب 

:  جان بودريار

الدار البيضاء ادلغرب – منًن احلجوجي و أمحد القصوار، دار توبقال للنشر : ، ترمجة(أطروحة موت الواقع  )الفكر اجلذري -89
. 2006 ، 1: ط – 

:  جون سيرل 

، 1: ط – اجلزائر – سعيد الغامني، منشورات االختالف : ، ترمجة(الفلسفة يف العامل الواقعي  )العقل و اللغة و اجملتمع -90
2006 .

: جون ماكوري 

– اجمللس الوطين للثقافة والفنون و اآلداب  (58عامل ادلعرفة  )فؤاد زكريا : امام عبد الفتاح امام، مراجعة : الوجودية، ترمجة -91
 . 1982– الكويت 

:  جياتي فاتيمو

فاطمة اجليوشي، منشورات وزارة : ، ترمجة(1987الفلسفات العدمية و التفسًنية يف ثقافة ما بعد احلداثة  )هناية احلداثة-92
. 1998– دمشق – الثقافة 

: جيل دولوز 

. 2009 ، 1: ط – لبنان - وفاء شعبان، مركز دراسات الوحدة العربية: االختالف و التكرار، ترمجة-93
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 :اآليات القرآنية مضبوطة بالّشكل : أواًل 

                        54، ص( 30 )سورة البقرة  ، اآلية / 1      1" َو ٍإْذ َقاَل رَبَُّك ِلْلَمََلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة " قوله تعالى / 1

 .                         54، ص ( 35 )سورة البقرة ، اآلية / 2 .             2... " َوقُ ْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َو َزْوُجَك الَجنَّة " قال تعالى / 2

  .                           493، ص ( 68 )سورة الزخرف اآلية / 3     3" اأَلِخََلُء يَ ْوَمِئٍذ بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َعُدو ِإالِّ الُمَتِقين : " قوله تعالى / 3 

  597، ص (4 )اآلية رقم : سورة التين  / 4                              4" َلَقْد َخَلْقناَ اإِلْنَساَن ِفي َأْحَسِن تَ ْقوِيٍم : " قوله تعالى / 4

، ص  ( 4 )اآلية رقم : سورة األحزاب / 5                       5"مَّا َجَعَل اللَُّه ِلَرُجٍل مِّْن قَ ْلبَ ْيِن  ِفي َجْوِفِه " قوله تعالى/ 5
418     .  

َها َزْوَجَها : " .. يقول تعالى /6 ي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َو َخَلَق ِمن ْ ، ص  ( 1 )سورة النساء ، اآلية رقم /6  6... " الذِّ
77       
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 Hobbes   Thomasتوماس هوبس -05

                                 Jean Baudrillardجان بودريار- 06

   Jacques Derrida: جاك دريدا -07

 Hegel   Georgeجورج هيغل -08

  Georges Batailleجورج باتاي    - 09

     George Berkeleyجورج بيركلي - 10

   Hans George Gadamarجورج هانز غادامير - 11

  Gilles Deleuze: جيل دولوز-12

  Hume    Davidدافيد هيوم -13

   Roland Barthes: روالن بارت -14

 Descartes Renéرونيه ديكارت -15

 Socrate: سقراط -16

      Freud  Sigmund سيغموند فرويد-17

                 Thalèsطاليس   - 18

 De Saussure Ferdinand:    فاردناند دو سوسير-19

 Francis Fukuyama.فرانسيس فوكوياما- 20

    Francis Baconفرانسيس باكون - 21

   Nietzche    Friedrichفريديريك نيتشه -22
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     Christophe Colombكريستوف كلومب - 23

  Copernicكوبرنيك - 24

 Heidegger    martinمارتن هايدغر -25

 Foucault    Michelميشال فوكو -26

 Chomsky  Naomنعوم تشومسكي - 27

     Homerهومير -28

   Héraclites  هيراقليطس- 29
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 : ثبت المصطلحات  : ثالثا 

               Pères de l’Egliseآباء الكنيسة

                      la traceاألثر

               abductionاالحتمال

                            différence: االختَلف

                        autre: اآلخر

                       morale: ..األخَلق

      volonté de puissanceإرادة القوة

              Incertitudeاالرتياب 

                      mythe: األسطورة 

                                problématique:.إشكالية

   origineاألصل

                     Arbitraireاالعتباطية 

     foisاالعتقادات

            Miraculeuxاإلعجاز 

                        possibilitéاإلمكان 

                                                            le moiاألنا 

              l’homme: اإلنسان 

                   humanisme اإلنسانية

                          dernier hommeاإلنسان األخير 

 surhommeاإلنسان األسمى

  survivanceالبقاء 

   structuralisme..البنيوية
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 ..malheurالبَلء

 Distanciationالتماسف 

  histoireالتاريخ 

 ..herméneutiqueالتأويلية 

 dépassementالتجاوز 

 .conformeالتطابق 

 évolutionالتطور 

 occidentalisationالتغريب  

 … variationالتغير

 .interprétationالتأويل 

 penséeالتفكير 

 pensée moderniteالتفكير الحداثي

 pensée métaphysiqueالتفكير الماورائي 

 .déconstructionالتفكيك 

 .traditionالتقاليد 

 .techniqueالتقنية 

   .. répétition التكرار 

                            intertextualitéالتناص 

                     contradiction: : التناقض 

                     union: : التوحد 

                    corps: : الجسد 

 majestueux: : الجليل 

                    beauté: : الجمال 
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                   l’amour: : الحب 

                    l’événement: : الحدث 

                     la modernité: :.الحداثة 

 le moderne: : الحديث 

 discours des fins:  النهايات خطاب

 la civilisation: : الحضارة 

 la présence: : الحضور 

 la vérité: : الحقيقة 

    la vie: : الحياة 

                    Utopieالخرافة 

 la spécificité: : الخصوصية 

                     le discours: : الخطاب 

                     le désaccord: :. الخَلف 

      création بداع اإل

 l’imagination ::الخيال 

 :: le bien:الخير 

 :: le daseinالدازاين 

 le signifié ::الدال 

 la religion ::الديانة 

 :: le sujet::الذات 

 la mémoire ::الذاكرة 

 le male ::الذكر 

 le désir ::الرغبة 
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 l’esprit ::الروح 

 le temps réel ::الزمن الواقعي 

 le pouvoir ::السلطة 

 la sémiologieالسيميائية 

 le sentimentالشعور 

 la douteالشك 

 Formalisme ruseالشكَلنيين الروس 

 le silenceالصمت 

                mystiqueالصوفية 

 le monde العالم 

               l’universel: : العالمية 

    le raison: : العقل 

             Le Raison Logiqueالعقل المنطقي 

                 le science: : العلم 

            Psychologie: : علم النفس 

          eternel retourالعود األبدي 

                 mondialisation: : العولمة 

               l’absence: : الغياب 

             vertu: : الفضيلة 

               philosophie: : الفلسفة 

                ’extermination l: : الفناء 

                l’approprié: : القبلية 

                  ’ancien l: : القديم 
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                 la lecture: : القراءة 

                  le valeur: :  القيمة 

                  l’écriture: : الكتابة 

              l’illumination: : الكشف 

 classique: : الكَلسيكي 

 le paroleالكَلم 

 parfaitالكمال 

 cogito Descartesالكوجيتو الديكارتي 

 le plaisirاللذة 

 linguistiqueاللسانيات 

 le subconscientالَلشعور 

 la langueاللغة 

 la langue poétiqueاللغة الشعرية 

 logosاللوغوس 

 post modernismeالمابعد حداثة 

 métaphysiqueالماوراء 

 les principesالمبادئ 

 transcendantalالمتعالية 

 l’expectantالمتوقع 

 Intellectuelالمثقف 

 métaphoreالمجاز 

 l’imitationالمحاكاة 

 le signifiantالمدلول 
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 référenceالمرجع 

 le centreالمركز 

.            le centre de parole: : مركز الكَلم 

            les projets: : ..  المشاريع 

     le projet de dépassement: : ..المشروع التجاوزي 

                  le sens: : ..المعنى 

               paradoxe: : المفارقة 

.                les concepts: : المفاهيم 

.                 l’approche: : المقاربة 

               les catégories: : المقوالت 

.       logique transformel: .المنطق التحويلي 

      logique formelle: المنطق الصوري 

                 mort: الموت 

    objet: : الموضوع 

             Muthosالميتوس  

 texte : :النص 

 système: النظام 

 âme:.النفس 

 critique: النقد 

 fin: : .النهاية 

 renaissance:.النهضة 

  margeالهامش 

  marge de paroleهامش الكَلم 



 ................................................................................................ملحق

 

 
434 

  délocuteurالهو 

  identitéالهوية 

  réalitéالواقع 

 hyper réelالواقع الفائق 

 existentialismeالوجود 

 existentialismeالوجودية 

  l’être pour – soiالوجود لذاته

  l’être pour – autreالوجود ألجله 

  médiateurالوسيط 

  illusionالوهم 

  conscienceالوعي 
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 (62-54)......................................................................................تمهيد *- 

 (62-62...................................................................) الّنهاية و مفهوم الثّقافة -أواًل 

 (65-62)...............................................................................ة مقولة الّنهاي- 1

  ( 77-65)..........................................................................ّتجاوز و الثّقافة ال -2 

 (91-78)........................................................................خصوصية النهاية  - انياً 

 (100-91)...........................................................................الّنهاية و اإلنسان-1 

 (104-100)............................................................................الّنهاية و الّزمن  -2

 (121- 105)....................................................................الّتجاوز و المقوالت  - الثاً 
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 ( 124- 122).................................................................................مجمل القول*- 

  ى إشكالية الّلغة و حدود المعن:الفصل الثاني *-  

 (130-126).......................................................................................تمهيد *- 

 (135-131..............................................................) المعنى بين الحقيقة و المجاز- أواًل 

 (138-135...........................................................................) المجاز و اإلعجاز -1

  (142-138....................................................................) الحقيقة و مفهوم الّلوغوس-2

 (144-143.........................................................................)  مقوالت الّتأسيس - انياً 

 (147-144)...............................................................................مفهوم التغريب  -1

 (151-147..............................................................) نقد الّنص و قضية موت المؤلف -2

 (154-151.............................................................................) إشكالية المغّيب -3

 (156-154.................................................................) المعنى و االختالف في الّلغة -4

 (159-157..................................................................) الّلغة بين الواقع و اإلمكان -5 

     (161-159....................................................................) الحقيقة و مفهوم الكشف -6

 (181-162) ................................................................. القراءة الّتجاوزيةمفارقات - الثاً  

 (184-182.....................................................................)الحقيقة و  مفاهيمها- رابعاً 

 (187-184.....................................................................) القراءة و الحقيقة -خامساً 

 (189-187) ..................................................................  الّنص و الخطاب البارتي -1

 (191-189 ................................................................) الّنص بين القارئ و المبدع -2

 (191-191....................................................................) القراءة و ضرورة الّتعدد -3
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 (198-197)......................................................................................تمهيد *- 
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  (204-199................................................................) الحقيقة بين الفكر و الواقع- أواًل 

 (214-205....................................................................) الواقع و مفهوم الكار ة - انياً 

          (219-215.....................................................................) الواقع و وهم الحقيقة - الثاً 

  (222-219..............................................................) الفكرة بين الّتشابه و االختالف -1

 (225-223......................................................................) الفكرة و قضية الغياب -2

 (229-226) .................................................................. الواقع و صناعة الحدث-رابعاً 

 (235-229..........................................................................) الفكر و إمكاناته  -1
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 :الممخص بالمغة العربية

 يتناول ىذا البحث ، نقد خطاب المقوالت عند عمي حرب ، عن طريق مقاربة     
مشروعو الّتجاوزي ، عمما أّن الّتجاوز عنده ىو وصول المقوالت حًدا يتعّذر معو 

االستمرار، أو ما يسميو عمي حرب بالمأزق ، فيل استطاع عمي حرب الّتأسيس لمشروع 
الّتجاوز في المقوالت التي تناوليا  ؟ ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية اعتمد البحث عمى 

رصد مفارقات الخطاب عنده ، باالعتماد عمى االختالف طريقة يتم بيا الكشف عن 
ىوامش الخطاب عنده ، وىذه اإلستراتيجية في البحث تبتعد عن القراءة الخّطية لمّدوال وال 
تعترف بوجود عالقة اعتباطية بين الّدال و المدلول ، و لكن تشير إلى الوجو اآلخر لكل 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    مقول ، ذلك أّن الحقيقة متعّددة ، فيتكّشف زيف المركز و مراوغتو و ارتداده عمى ذاتو 

: الممخص بالمغة الفرنسية 

La présente recherche traite la critique des catégories du 
discours chez Ali Harb, à travers l’approche de son projet de 
dépassement, sachant que le dépassement pour lui est l’arrivée 
des catégories à une limite qui empêche la continuité, ce qu’Ali 
Harb appelle le dilemme. Ali Harb, a-t-il pu fonder un projet de 
dépassement dans les catégories qu’il a traitées ? Pour 
répondre à cette problématique, la recherche a basé sur les 
paradoxes du discours chez Ali Harb, en adoptant une méthode 
de révélation des marges du discours. Cette stratégie dans la 
recherche s’éloigne de la lecturelinéaire des signifiants et ne 
reconnait guère de la relation arbitraire entre le signifiant et le 
signifié, cependant, elle montre l’autre face de chaque 
catégorie, car la vérité est multiple, de ce fait, la fausseté du 
centre se révèle, ainsi que ses manouvres et sa réflexion sur 
lui-même. 
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