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 ، الهوّیة المستعارة 

   الّتفکیر خارج صنادیق األنساق وضرورةالعالج بالمعنی  

 
 

 : صملخّ ال

من الزاو�ة بل  "العالج باملع�ى" ال من زاو�ة الطبيب النف�ىّي والعالج اإل�ليني�ّي،  حول  هذه الدراسة    محورتت

ات  .املعرفّية ال�ي �عت�� اإل�سان صا�ع معانيھ
ّ

وأّن من ال يصنع معانيھ ا�خاّصة   .وأّن ضياع املع�ى خطر ��ّدد الذ

عطىمهّدد بالشعور باالغ��اب وضعف املناعة الفكرّ�ة، وفق قاعدة: "إّن املعا�
ُ
ب�ى وال �

ُ
ويعيش �� ال��اية ��وّ�ة   ". ي ت

 مستعارة.

ر بمرجعّيات مستعارة، وداخل صناديق أ�ساق مغلقة.  
ّ

ات العر�ّية املعاصرة تفك
ّ

نتج    ولموخلصت إ�� أّن الذ
ُ
ت

ات �عُد معان��ا ا�خاّصة ال�ي �ستجيب الش��اطات العصر وظروفھ. واكتفت بالعيش ع�� استعمال معا�ي  
ّ

هذه الذ

بالتفس�� والتأو�ل ح�ى تالئم منطلقا��  ،األّول�ن وتوسيعها العقدّية واملذهبّية من جهة، و�تدو�ر منتجات  ا  كرها، 

 ن جهة أخرى. مكّرسة �� الو��، �� ا�حال�ن معا، "ثقافة األجو�ة". اآلخر/ الغرب من املعا�ي والدالالت والرموز م

  -الهوّ�ة املستعارة  :مفاتيح �لمات
ّ
 العالج باملع�ى.  –خارج الصندوق  –قافّية األ�ساق الث

Abstract : 
 This study talked about "Logo therapy -treatment with meaning" not from the point of view 

of the psychiatrist and clinical treatment but talked about it from the cognitive point of view that 

considers man to be the maker of meanings, that the loss of meaning is a threat to the self, 

and that those who do not make their meanings are threatened by a sense of alienation and 

weak intellectual immunity, according to the rule of "meanings are adopted and not given", and 

ultimately live with a borrowed identity. 

 And I concluded that the contemporary Arab self thinks with borrowed references, and 

within closed boxes of formats, and this self has not yet produced its own meanings that 

respond to the requirements and conditions of the era, and contented itself with living on the 

use of the meanings of the ancients and expanding them unwillingly, with interpretation and 

interpretation to suit their doctrinal and doctrinal premises, and by recycling the products of the 

other. The West of meanings, connotations and symbols on the other hand. Dedicated to 

awareness, in both cases, "a culture of answers". 

Key words:  borrowed identity  -  Cultural patterns. -   Out of the box  -Logo therapy  /treatment 

with meaning . 

 حسن الخطیبي د. أ.
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 : توطئة  -1

فا و من التعاب�� ال�
ّ
تحّسرا ع�� ما آلت إليھ أمور ا�حياة وهيمنة فو�ىى القيم: ي درج الّناس ع�� قولها تأف

بقى مع�ى" أو "ما �اين مع�ى". كما �شيع ب�ن الّناس اليوم  نقول بالّدارجة املغر�ّية: "ما  . و "لم �عد هناك مع�ى"

الت هذه  خالل  ومن  مع�ى"…..  بال  أصبحت  "حيا�ي  �حيا�ي"،  مع�ى  عن  "أبحث  حاجة  عبارات:  تظهر  عاب�� 

امل�ّحة للمع�ى من أجل أن ُيوجد. فاملع�ى شرط من شروط وجوده �� املقام األّول. كما أّ��ا  ال�ائن البشرّي  

تضمر من    من جمل  �عاب��  الفراغ  املع�ى،  موت  الوجودّي،  االحباط  الوجودّي،  قاء 
ّ

الش مثل:  الدالالت 

الالغر�ىيّ  حالة  وسطوة  ات، 
ّ

الذ عن  الرضا  وغياب  املع�ى،  �� املع�ى/أزمة  قة 
ّ
الث وعدم  الهدف،  وافتقاد   ،

 املستقبل وفقدان شهّية العيش. 

إّن الفراغ من املع�ى بلبل حياة األفراد وجعلها فو�ىى عارمة. فالعديد من الّدراسات النفسّية �ش�� إ�� 

  وأّن   . أّن اإل�سان ال �شعر بالسعادة �� حياتھ ما لم يجد �حياتھ مع�ى. ويشعر بأّن ألفعالھ داللة وجدوى 

فشل املرء �� استخدام حّر�تھ �� تحقيق إم�اناتھ اإل�سانّية، وفشلھ �� ال��وض بمسؤولّيات هذه ا�حرّ�ة  

انبعاث حالة من الالمع�ى، متّوجا ذلك األمر باال��حاب  لشعور بالوجود، و يؤّدي، �� ال��اية، إ�� فقدانھ ا

ھ �ستطيع أن يحيا بواسطة  " ا�خاصّية امل  أّن   من مواجهة ا�حياة واالستقالة م��ا. وا�حال
ّ
أن مّ��ة لإل�سان 

عھ 
ّ
 .1�� املستقبل"إتطل

الّنفس   عن  الرضا  مفا إّن  من  عنھ  يتفّرع  وما  الّنف�ىّي  األمن  االنفعالّية  وتحقيق  الطمأنينة  مثل:  هيم 

ا�ّي والّتوازن االنفعا�ّ�، أصبح من أّولو�ات األفراد �� عاملنا امل
ّ

عاصر، بل هو  واالستقرار الّنف�ىّي والتكّيف الذ

  ، وزحف تكنولو�ّ� مدهش  ،أعّز ما ُيطلب اليوم. فهو حبل الّنجاة �� ظّل ما �عرفھ العالم من ثورات صناعّية

سطوة غ�� مسبوقة �حضارة  ي أ�حت سلطة فوق �ّل الّسلطات، و وهيمنة لإليديولوجّية التقنّية املقيتة ال�

ما �عد القيم،    املا�عديات: ما �عد العقل،�� عصر    .مع�ىاالس��الك املتوّحش، �� عالم غارق �� التفاهة والال 

ما �عد اإل�سان، وا�حديث عن اإل�سان املعّزز رقمّيا كما تصفھ تّيارات ما �عد اإل�سانّية  ما �عد التار�خ و 

Post humanism    أو اإل�سانّية العابرةTranshumanism2،    اغ��اب اإل�سان الذي  وما نتج عن �ّل هذا من

 خصاصا نفسّيا كب��ا نظرا لت�ّحر مساحات كب��ة من إ�سانيتھ.ا�ي أض�� �ع

اغ��اب   �عا�ي مش�لة  ا�حديث  قبيح. فا�جتمع  العصر �ست�� وجھ  البشوش �حضارة  الوجھ  إّن خلف 

اإل�سان، اغ��ابھ عن نفسھ وعن مجتمعھ إ�� ا�حّد الذي استحالت فيھ هذه ا�حضارة إ�� ما يمكن �عتھ بـ  

. فلقد اغتالت التقنّية �ّل ما هو إ�سا�ّي �� اإل�سا�ّي، بما �� ذلك معانيھ ال�ي يحيا ��ا. فقد  "مق��ة اإل�سان"

فبقي عار�ا مفضوحا بال حرمة و�ال سيادة ع�� مملكة معانيھ. وهذا ما �عطي املشروعّية للّسؤال    .جّردتھ م��ا

 
الّتسامي بالّنفس، ترجمة طلعت منصور، دار   -مقّدمة في العالج بالمعنى  :اإلنسان يبحث عن المعنى :فيكـتور ايميل فرانكل -1

  .103، ص1982، 1القلم، الكويت، ط
ما  حركة دولّية تدعم استخدام العلوم والتكنولوجيا الجديدة لتعزيز القدرة اإلنسانّية العقلّية والفيزيائّية وقدرة التحّمل، وحتى إلغاء -2

ص من الموت.يعتبر غير مرغوب فيه في 
ّ
خيرا التخل

ٔ
حيان مثل الغباء، المعاناة، المرض، الشيخوخة وا

ٔ
   معظم اال
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املؤّول، �� ظّل س��ورة هذا "التدم��    "اإل�سا�ّي"، أي اإل�سان الوا�� الفاعل الّناقد عن مستقبل اإل�سان

ا�ّي" املتتا��. 
ّ

 الذ

ذلك أّن "الفهم    ،إّن اإل�سان مخلوق يبحث عن مع�ى. وهو صا�ع معان وخالق دالالت. فاملع�ى هو ا�حياة

فو�ل ملن ال يرى �� حياتھ مع�ى. وو�ل ملن ال يرى مع�ى   1ليس شيئا يقوم بھ اإل�سان، بل هو �ىيء ي�ّونھ".

عھ ا�حياة مّنا. فا�حياة  
ّ
ما ما تتوق

ّ
عھ من ا�حياة و�ن

ّ
 من خالل أع�ن اآلخر�ن. إّن األهّم ليس ما نتوق

ّ
حياتھ إال

��  فع�� قدر ما نمنحها من معان ودالالت ت�ون. فحياتنا    . �� ما نصنعھ نحن من معان. وما ����ا من دالالت

أو هو ال�ائن    .معانينا ودالالتنا. وع�� هذا، فاإل�سان �ائن معر�ّ� �� املقام األّول إذ ُيوجد �� وجود معر��ّ 

الذي ُيوجد باملع�ى وللمع�ى. فاإل�سان مع�ى بدرجة أو��. فهو يحيا �� عالم من املعا�ي ال�ي تصنعها م�جزة  

غة. فالعالم مجّرد تأو�الت لصراع اإلرادات. وم
ّ
ات �ج�� ما سبق وحمايتھ  سوى نوافل ومستحبّ   ،ا غ�� ذلكالل

   وتزكيتھ وتذك�� الغافل عنھ.

ّن املع�ى هو �� ال��اية تأو�ل اإل�سان  أوع�� هذا، فإّن "سؤال املع�ى يرادف سؤال اإل�سان نفسھ من حيث  

عاملا نظاما ومنطلقا داخلّيا فيتحّقق  يكتسب  نمائّيا  تأو�ال  أو  ّ◌ ا �سموهذا م  .لذاتھ وملعرفتھ  ا�حضارة  يھ 

فاإل�سان   وعليھ،  املعرفة.   �� ليجدها  دوما  ا�جهولة  ذاتھ  من  تحّرره  إ��  املع�ى،  إ��  اإل�سان  رحلة  التار�خ 

 .2�ى مبدأ املعرفة"سيصبح من خالل املع

غة و و�عد �ّل هذ، هل �ستقيم القول بوجود عالم خام خا
ّ
التسمّية؟  سطوة  رج سيطرة املعا�ي وسلطة الل

   ،و�الّتا��  . وهل �ستقيم لنا ا�حديث عن وجود عالم من دون لغة
ُ
نا ال ن

ّ
  من وجود معان، وا�حال أن

ّ
وجد إال

غة/ املعا�ي؟ 
ّ
 من خالل الل

ھ هو الذي شرع �� أن  أو�ذا قلنا 
ّ
ّن اإل�سان مشروع مستمر ومفتوح ع�� التغّ�� الدائم، فإّن ذلك �ع�ي أن

ا�ي من املعا�ي والدالالت والرموز.  ي�ون، ال ما أراد أن ي�ون 
ّ

. شرع �� أن ُيوجد من خالل إنتاج االكتفاء الذ

طلق األسماء معن
ُ
نتج املعا�ي و "ت

ُ
 ح�ن االستقالل �� توليد املعا�ي. فأن ت

ّ
اه أن ت�ون  فال يتحّقق الوجود إال

ط.فاس��اتيجّية التسمّية والتعي�ن �� اس��اتيجّية �سيّ  .3سيدا" كما يقول نيتشھ
ّ
   د وهيمنة و�سل

�� الوجود اإل�سا�ّي هو: "مش�ل املع�ى"  و�ذلك أّن أهّم مش�ل  نا �عتقد 
ّ
"إرادة    أو باألحرى ، فإن مش�ل 

املع�ى". فأن "ُيوجد اإل�سان" معادل "للقدرة ع�� أن ُيوجد". والقدرة هنا، �شمل مسؤولّية الفرد ع�� إنتاج  

معانيھ ا�خاّصة، ومن مداخل "أن ُيوجد" التفك�� النقدي �� جملة من األ�ساق الثقافّية املتوارثة واملهيمنة، 

 طة لفعل توليد املعا�ي.  البارزة واملضمرة، املوّجهة للو�� والّضاب

 
فالطون إلى جادامر، دار النهضة العربّية، بيروت، ط  عادل مصطفى: فهم الفهم -1

ٔ
ويل من ا

ٔ
: مدخل إلى الهيرمينوطيقا، نظرّية التا

 . 214، ص2003، 1
،  1سة في فلسفة الجمال في الوعي الشعرّي العربّي، مركز دراسات الوحدة العربّية، ط هالل الجهاد: جمالّيات الشعر العربّي: درا  -2

 . 53، ص 2007
 .2، ص1999،  1عبد السالم بنعبد العالي: ميثولوجيا الواقع، دار توبقال للّنشر، ط -3



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوّية المستعارة
ٔ
 د. حسن الخطيبي  .ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)204( 

ل �� فعل توليد  
ّ
مت �� مجالنا ا�حيوّي املتمث

ّ
نا، لألسف، نحيا من خالل أ�ساق ثقافّية متغّولة. تحك

ّ
إن

واألف�ار والقيم  أ�ساق    .املعا�ي  ا�حقيقة،   �� و��  املضمرة.  األ�ساق  تلك  بھ  �سمح  ما   
ّ

إال ننتج  ال  فنحن 

فيھ ولدت  الذي  التار��ّ�  �شرطها  ع��ها  .مح�ومة  التفك��   �� �ستمر  التحّول  ،  فأن  حقيقة   �� ضرب  هو 

  .1التار��ّ� والتقّدم اإل�سا�ّي 

�عيش مجّردا م إ�سان  تخّيل  يمكن  الّداللةفهل  لباس  املع�ى، عاٍر من  ُيجهد اإل�سان نفسھ  ن  ؟ وملاذا 

وضو�ّ� أم أّن فعل إليجاد مع�ى �حياتھ؟ وهل من الضرورّي فعل ذلك؟ وهل املع�ى معطى أص�ّ�، ذو وجود م

الو�� هو الذي يضفي ع�� األشياء معناها؟ هل يمكن أن ينوب أحد عن أحد �� بناء معا�ي األشياء؟ هل  

املع�ى معطى أم مب�ي؟ هل املع�ى خاّص أم عاّم؟ بمع�ى: هل املع�ى �ىيء متوارث أم أّن �ّل فرد يصنع معناه  

؟ هل يمكن أن �عيش بمعان/مرجعّيات مستعارة؟  ا�خاّص، ومسؤول عنھ؟ هل املعا�ي اختالف أم مماثلة

هل    ،صبح �حياة الفرد مع�ى من خالل نصائح اآلخر ومواعظھ و�رشاداتھ وتوج��اتھ؟ وأخ��ايوهل يمكن أن  

ع��   أش�ل  (اإل�سان  ذاتھ  مع�ى  يدرك  ال  ذاتھ  هو  ھ 
ّ
أن وا�حال  مع�ى  األشياء  يمنح  أن  اإل�سان  بإم�ان 

ع�ى من ال �عرف معناه أصال؟ هل هذا �ع�ي أّن ما نمنحھ ل�حياة من معان  اإل�سان)؟ هل يمكن أن يمنح امل

تة �� الّزمان وامل�ان. ويستحيل �عر�فها �عر�فا مطلقا. و�التا��، تبقى هذه ا�حياة  
ّ
ال تتجاوز �و��ا معان مؤق

 برّم��ا لغزا من األلغاز وسّرا من األسرار؟

 أصالة فعل البحث عن المعنی:  -2

لق اإل�سا
ُ

ّن إ�سان اليوم أعياه البحث املض�ي عن هذا املع�ى.  أن ليبحث عن املع�ى. ومن دون شّك،  لقد خ

فوقف مس��يحا �� باحة الالمع�ى. فالالمع�ى هو البديل الوجودّي، والعزاء الوحيد واملعادل املوضو�ّ� لهذا  

 اإل�سان املبلبل. 

ذين حّققا  
ّ
رفاهّية البشرّ�ة �� شّقها املادّي با�خصوص، فرغم التقّدم العل�ّي والتكنولو�ّ� الكب��ين الل

ة �عا�ي  فإّن هذا التقّدم فشل �� شّق آخر، ال يقّل أهمّية عن األّول إن لم نقل هو األهّم، إذ جعل البشر�ّ 

أشياء أخرى كث��ة  هو  �� أزمة "غياب املع�ى". فال�ائن اإل�سا�ّي ليس شيئا واحدا، بل    .اليوم أزمة عميقة

أك�� من أّي وقت  ،  حاجة ماّسةّن اإل�سان اليوم ��  ألذلك نقول    .املعلوم وكث�� م��ا مجهول   ومتعّددة، م��ا

ممارسة "ر�اضة التأو�ل" قصد إزالة الكث�� من الزوائد الفكرّ�ة ال�ي ما ُ�ّس�ى "بالعالج باملع�ى"، و   م�ىى، إ��

حياتھ بال مع�ى. و "اإل�سان الذي    وجعلت   .و�سّببت لھ �� أزمات مزمنة  .و�سكن وعيھ قهرا  .تحتّل عقلھ قسرا

ذلك   إ��  ذهب  كما  ل�حياة"  يص�ح  ال  ي�اد  ولكّنھ  سعيد،  غ��  إ�سان  مجّرد  ليس  مع�ى  بال  حياتھ  �عت�� 

  .2نأينشتاي
ُ
ع دائم إ�� تحقيق مع�ى يجعل حياتھ �ستحق أن �

ّ
 عاش.إّن اإل�سان �� تطل

 
كـثر في مفهوم الّنسق الّثقافي انظر:   -1

ٔ
 للتفصيل ا

نساق الّثقافّية العربّية، المركز الّثقافّي ال عبد هللا الغذامي: الّنقد الّثقافي: -
ٔ
 . 2005، 3عربّي، الدار البيضاء، ط قراءة في اال

سس وتطبيقات العالج بالمعنى، ترجمة إيمان فوزي، دار زهراء الّشرق، القاهرة، د.ت،   -2
ٔ
فيكـتور إميل فرانكل: إرادة المعنى: ا
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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ل �� و�اء فقدان  
ّ
ي هذا "الو�اء" ب�ن الّناس. وقد تمث

ّ
لقد ظهرت حاالت مرضّية كث��ة ومتعّددة �سبب تف�ى

ل "العالج باملع�ى"
ّ
نواع العالج  نوعا من أ  Logotherapy "1املع�ى، و�� أمراض ثقافّية ونفسّية وفكرّ�ة. فمث

الذي ُ�عّد رمزا ألهّم حركة ��   2النف�ىّي والثقا�ّ� والفكرّي. وهو عالج ارتبط بالّنمساوي فيكتور ايميل فران�ل

املعاصر الّنفس  أحد    .علم  ل 
ّ
مث الذي  الفلسفّي  الوجودّي  بالعالج   

ُ
ُ�عرف ما  فروعأو  البحث    أهّم 

 . ّي اال�ستيمولو�ّ� الفلسفّي �� التحليل النف�ىّي الوجود

 إذا عرف أّن �حياتھ مع�ى. فهو ال يتعامل مع األشياء باعتبار ما ��  
ّ

إّن اإل�سان ال �ستطيع العيش إال

 
ّ

ل الذ
ّ

ة. ف�ي  ات العانيّ عليھ، بل من خالل ما �عنيھ بالنسبة إليھ، بمع�ى أّن األشياء ال "�ىيء" من دون تدخ

 ال  �� غياب. و�� �ىيء عديم املع�ى  ة. ذات تمأل األشياء باملع�ى�ىيء لھ مع�ى بوجود ذات عانيّ 
ّ

ة. إّن  عانيّ الات  ذ

األشياء ال تحمل معان��ا ع�� ظهرها. فاألشياء نفهمها من خالل ما ����ا من مع�ى، ومن خالل ما فهمناه م��ا  

 من حضورها  
ّ

وليس بما �� عليھ فعال. فاألشياء أحادّية �� وجودها، متعّددة �� معان��ا ودالال��ا، فارغة إال

الواحد كث��ا ومتعّددا.  امل ال�ىيء  البشر. ولهذا، يصبح  إدراك   �� �� اآلن نفسھ متعّددة كما ��  لكّ��ا  ادّي، 

األشياء.   االختالف سّيد  الّنظر. فيصبح  بتعّدد  املعا�ي  تتعّدد  ��ذا،  األصل.   �� هو  مّما  أك��  العالم  و�ص�� 

  واحد، والواحد جمٌع ال ��ائي. و�ضيع املع�ى بال عودة �سبب هذه ال�وميديا املوجعة: ال�لُّ 

قال   كما  يوم"  �ّل  جديدة  فـ"الشمس  إل��ا.  اإل�سان  رؤ�ة  بتعّدد  املوجودات  معا�ي  تتعّدد  هنا،  من 

ه��اقليطس، ألّ��ا تكتسب �ّل يوم مع�ى جديدا باعتبارها موضوعا ُمدَر�ا من طرف الّناس. والقصُد هنا أّن  

غة من املع�ى، ألّ��ا مندرجة �� نظام الطبيعة، لكّ��ا تأخذ معناها مّما  األشياء موجودة �� العالم، لكّ��ا فار 

ھ مختلق املعا�ي . و يراها عليھ اإل�سان
ّ
ھ �ش�ل ما مختلق املوجودات أيضا. إّن األشياء    .�ن�ىى هذا األخ�� أن

ّ
وأن

 بفهم اإل�سان لها. وع�� هذا األساس، فالتأو�ل ي
ّ

سابقة ع�� الفعل  بوجود مادة    قّر ال تصبح ذات مع�ى إال

 ضمن س��ورة تأو�لّية. و�عبارة أخرى، فإّن املوضوع التأو���ّ 
ّ

ة إال
ّ
، ذاتھ، ولكّ��ا مادة ال يمكن لها أن تصبح دال

 من خالل تجّسده �� موضوع""مس��دف" بو�� هو ذاتھ ال يمكن أن ُيوج
ّ

  .3د إال

ما هو فعل متأّصل  إّن فعل البحث عن املع�ى ليس بالفعل الطارئ ع��  
ّ
اإل�سان، وال بالفعل الكما�ّ�، و�ن

عنده، داخل �� كينونتھ، خاّصة وأّن مسألة الشفافّية �� املع�ى �� حاالت استثنائّية. ومن لم يمارس هذا  

حظّية ال�ي ال يلعب الزمن �� حيا��ا أّي دور 
ّ

ف�ي بال ذاكرة، ال ماض  .  الفعل لم ينفصل �عد "عن ال�ائنات ال�

شاط التأو��ّ�    ،لذلك  .وال حاضر  عندها
ّ
ع�ى فقط، بل نبعث ا�حياة من رمادها  املال �ستعيد من خالل الن

 
 يبحث عن المعنى، مرجع سابق.اإلنسان  - فيكـتور ايميل فرانكل: -1
 إرادة المعنى، مرجع سابق.  -

دلر). ُيعتبر زعيم المدرسة النمساوّية الّثالثة بعد فرويد 1997- 1905عالم وبروفيسور نـمساوّي ( -2
ٓ
ُمُه   وا

َ
في العالج النفسّي. كان َمْعل

سالفه هو: "العالج بالمعنى". دخل تجارب شخصّية، فضال عن صدمته 
ٔ
ذين قتلوا  الجديد عن ا

ّ
خوه وزوجته الل

ٔ
بوالده ووالدته وا

فرانجميعا في معسكرات 
ٔ
ذلك الّشرارة المحّفزة له   وكانالغاز النازّية. عانى خاللها من الّتهميش في المعتقالت لمّدة ثالث سنوات.  وا

 لالهتمام الفلسفّي في مستوى العالج النفسّي الوجودّي. 
وي  -3

ٔ
د ل، جامعة محمدسعيد بنكراد: استراتيجّيات التا

ٓ
،  2011، 1اب والعلوم اإلنسانّية، طالخامس، الرباط، منشورات كلّية اال
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 من خالل �شاط تأو��ّ� ال �غر�ھ    .و�ستعيدها
ّ

كما تّم تثبي��ا �� نواة داللّية خفّية ال يمكن إدراك سّرها إال

 . 1صوص"واجهات النّ 

للدالئل وخالق  "دليل  اإل�سان  أّن   �� شّك  هذه  .  2"وال  حيازة  من  ن 
ّ

تمك وقد  بالتدليل.   
ّ

إال �عيش  وال 

الصفات منذ "أن تحّرر من ان��اره أمام األشياء واضعا لها �سمّيات، أّي منذ أن انصرف إ�� إ�شاء الداللة  

ا واألشياء  الطبيعّية  األشياء  ع��  إّياها  مضيفا  األشياء"واكتشافها  وراء  ما  وع��  قافّية 
ّ
أّن    ،3لث حرّ�ة  أي 

ها". إّن خلق  اإل�سان �انت مقرونة بالتّ 
ّ
م آدم األسماء �ل

ّ
ق بالقدرة ع�� التسمّية "وعل

ّ
مك�ن اإلل�ي لھ املتعل

 الدالئل و�سمّية األشياء �� عملّيات تأو�لّية بالّدرجة األو��. فالتسمّية تأو�ل �� املبتدأ وا�خ��.

أ  ھ هو ذاتھ ال يدرك مع�ى ذاتھ؟ هل يمكن أن  لكن هل يمكن لإل�سان أن يمنح األشياء مع�ى وا�حال 
ّ
ن

 يمنح املع�ى من ال �عرف معناه؟ 

ھ ب�ّل �ساطة هو نفسھ ال يدرك  ،  إّن اإل�سان ال يقدر أن يمنح مع�ى �حياة ال تملك مع�ى �ش�ل مسبق
ّ
ألن

فقط تقديرّ�ة  سلطة   �� املع�ى  وهب   �� فسلطتھ  و�الّتا��،  أصال.  أح�.  معناه   �� حاملة  تظّل  امها  سلطة 

يجوز لنا أن نطرح أشّد األسئلة هوال: أّي مع�ى �حياة �شرّ�ة    ،النسبّية واالحتمال واالختالف. �� هذا املقام

ل �ّل ما لھ عالقة باملع�ى؟
ّ
 بال مع�ى طاملا أّن اإل�سان هو الذي يف�ىي إ�� �ش�

نت�ي إليھ. فنحن ال نصنع  إّن فكرة أولوّ�ة الوجود �ع�ي أّن الوجود ليس شيئا ينت�ي إلينا، بل نحن من ن

نا بالفعل دائما موجودون �� �ّل ما نفعل. 
ّ
 عاملنا، بل �سكنھ فحسب. وال نفعل شيئا بالوجود ألن

ذلك أّن حقيقة    .ومادام األمر كذلك، فاملع�ى ليس ع�� صواب كما نزعم. فهو �ىيء ناقص وغ�� منتھ

وسيعيش بما يفرضھ عل��ا من معان ودالالت إ�� أجل غ��   .األشياء لن يقدر اإل�سان اإلمساك ��ا كما ��

مسّ�ى. وسيظّل اإل�سان �عيش غر�تھ غ�� ضابط ح�ى موقع تواجده وهو �عيش فوق هذه الذّرة الصغ��ة  

الباهتة  غب   الزرقاء  بحّبة  تقّدر  األ�ال�ي  محيط   �� سابحة  الشاسعار  أحد    .4وان  سوى  األرض  �وكب  فما 

 العوالم ال�ائنة ب�ن عدد �خم ال ُ�عّد وال ُيح�ىى من العوالم األخرى. 

نا �عيش ع�� �وكب صغ�� محدود الّتخوم، و�محدوديتھ ت�ون معرفتنا محدودة. فنحن �عرف �� حدود  
ّ
إن

ره لنا من قدرات للفهم واملعرفة. إّن مملكة املعا�ي ما ��  
ّ
 مملكة االستعارات واألخطاء. ومن هنا،  ما يوف

ّ
إال

تا، ب�ن �ّل هاتھ الرؤى ال�ي تدبُّ  
ّ
يأ�ي اإليمان باالختالف باعتباره الوسيلة الوحيدة إلقامة ص�ح، ولو مؤق

 دبيب الّنمل �� أذهان البشر.

ر بالنيابة عنھ،
ّ

 إذا تحّرر من سلطة تفك
ّ

وانتقالھ من    إّن اإل�سان ال �ستطيع أن ي�ون خالقا للمع�ى إال

تحكم التفك�� وتحصره ��    التفك�� بالو�الة إ�� التفك�� باألصالة. إّن وجود مرجعّيات مستعارة "صناديق"

 
 .8، صنفسهالمرجع  -1
 .3، ص1987، 1مارسيو داسكال: االّتجاهات السيميولوجّية المعاصرة، ترجمة حميد لحميداني، إفريقيا الّشرق، ط -2
 .3، صنفسهالمرجع  -3
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ٔ
سلسلة عالم المعرفة،   ترجمة شهرت العالم، رؤية لمستقبل اإلنسان في الفضاء، -نقطة زرقاء باهتة كوكب اال

داب، الكويت، 254العدد 
ٓ
 . 2000، المجلس الوطنّي للّثقافة والفنون واال
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املقابل، من ��  زوايا ضّيقة محّددة اإلحداثّيات ودرجات االنفراج والّضيق، هو من معوقات إنتاج املع�ى. و

 دوا�� الشعور �غياب املع�ى ذلك الكّم الغز�ر من ا
ّ
و "نحّ��ا "حّبا    ا ألف�ار املتوارثة وامل��اكمة ال�ي نأ�لها أكال مل

   جّما، و�عيش ��ا، �� ��اية األمر، "حياتنا ".

رة من خالل تجر���ا ا�خاّصة. فالتجر�ة شرط من  
ّ

ات املفك
ّ

 إذا أنتج��ا الذ
ّ

فاألف�ار ال ي�ون لها مع�ى إال

من   شرط  والتجر�ة  األف�ار.  ع��  مع�ى  إضفاء  األف�ار  شروط  من  جملة  فإّن  املع�ى،  و��ذا  الفهم.  شروط 

الواردة علينا منذ عصر التدو�ن كما سّماه محمد عابد ا�جابري تبقى غ�� ذات مع�ى إن لم ندمجها �� بنيتنا  

أن   ،ومن باب العنف واالضطهاد.  املعرفّية الراهنة. ونخضعها ملنطقنا �� الفهم والتأو�ل. فل�ّل عصر معناه

العصور  تجعل مع�ى م دة من قضايا 
ّ
املتول �ّل األسئلة  ل�ّل زمان وم�ان، وقادرا ع�� اإلجابة عن  ا صا�حا 

 بالقهر اإلقصاء.  
ّ

 ومستجّدا��ا. لن ي�ون ذلك، �� نظرنا، إال

ونظرا إ�� أهمّية قطاع "إنتاج املعا�ي وتوليد الّدالالت"، فإّن العديد من الدول مجال السيادة، تحتكره  

مستبعدة  حولھالنّ   لنفسها،  العمومّي  بما    . قاش  املعا�ي  إنتاج  إ��  �عمد  معلومة.  جهات  تدب��ه  أمر   �
ّ
و�تو�

�ستغّل وسائل اإلعالم قصد قصف العقول وصناعة الرأي  و   يتالءم مع نظامها االيديولو�ّ� والدي�ّي والثقا�ّ�.

الذا� االستقالل  تحقيق  ويستطيع  الطوق  عن  عمرو  �شّب  ال  ح�ى  العاّم�ن،  وق 
ّ

املعا�ي، والذ إنتاج   �� ّي 

ابتة واألزلّية.
ّ
   وا�خروج من طوق التسليم با�حقيقة الواحدة الث

ات العر�ّية، مدار بحثنا هذا، �عا�ي الكث�� من الو�الت نتيجة هذا الداء، بل لقد وصل ��ا  
ّ

وال شّك أّن الذ

وليد املعا�ي ا�خاّصة ��ا، إذ  داء "غياب املع�ى" إ�� مراحلھ املتقّدمة. ف�ي �عا�ي خصاصا كب��ا ع�� مستوى ت

ال�ي اكتست صبغة   الكث�� من املعا�ي بواسطة عنعنات مختلفة لسلسة من ال�خصّيات  قامت بتصنيم 

والبطولة لذات    .الزعامة  ا�جماعيت�ن  الت 
ّ
والتمث والذاكرة  ا�جم�ّ�  التار��ّ�  والالو��  األع��  األنا  لت 

ّ
وش�

تلك ال�خصّيات/األبطال امتالكھ ا�حقيقة ال�ي ال تقبل استئناف  اّد�� �ّل واحد من  و   .1اإل�سان العر�ي

  ا�خالص الفردّي وا�جما�ّ�.جسيده الفهم، وتمثيلھ الّدين القو�م والفرقة الناجية، وت 

و  مستعارة.  بمرجعّيات  ر 
ّ

تفك املعاصرة  العر�ّية  ات 
ّ

الذ فإّن  معان��ا  لو�ذلك،  �عُد  ات 
ّ

الذ هذه  نتج 
ُ
ت م 

�ستجيب   ال�ي  وتوسيعها  ا�خاّصة  الّسابق�ن  األّول�ن  معا�ي  بتدو�ر  واكتفت  وظروفھ.  العصر  الش��اطات 

 
ّ

تلك األجو�ة ال�ي اعتالها الصدأ.   .رح والتفس�� والتمطيط املبالغ فيھ مكّرسة �� الو�� "ثقافة األجو�ة"بالش

ّن أ��. ونقصد ��ذا،  وفقدت قيم��ا لك��ة االستعمال و�لباسها، كرها ال طوعا، إش�االت وقضايا أك�� م��ا بكث

 
ُ
أ ما  مجاوزة  �ستطع  لم  العر�ّية  ات 

ّ
والثقافّية  الذ الزمانّية  املسافة  رغم  معان  من  التدو�ن  عصر   �� نتج 

�اث ُيقرأ بصفتھ  
ّ
وا�جغرافّية ال�ي تفصلها عن ذلك العصر البعيد. و"جعلت خطا��ا اإلصال�� م�حقا بال�

أي   ولذاتھ،  ذاتھ   �� ُيقرأ  أن  بدل  إليھ،  اجتماعّية  مدخال  ظروف  وّجهتھ  متمّ��ا  خطابّيا  ال 
ّ

�شك بصفتھ 

�اث".
ّ
أليس   2وسياسّية وثقافّية مختلفة عن تلك ال�ي وّجهت ا�خطاب القديم الذي أصبح ُيد�� اليوم بال�

 
ات العربّية: قطاع البطولة  -1

ّ
ات العربّيةللتوّسع انظر: علي زيعور: التحليل النفسّي للذ

ّ
كبري في   -والنرجسّية في الذ

ٔ
المستعلي واال

   .1982، 1الّتراث والتحليل النفسي، دار الطليعة، بيروت، ط
ويلّية في الخطاب اإلصالحّي العربّي، دار الطليعة، بيروت، ط -2

ٔ
   .5ص ،2002 ،1محّمد الحّداد: حفريات تا
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بـ "داء   ات املس��لكة و�صاب��ا 
ّ

الذ إ�� هشاشة و��  تار�خ الصالحّية، يؤّدي  اس��الك معان قديمة، تجاوزت 

 ا�خروج من مضمار سباق ا�حضارات وتقّدم األمم؟  ،ا��و�التّ  .�ى املزمن"فقدان املع

ات العر�ّية تتدهور حالة "�ّح��ا النفسّية واملعرفّية" عندما تزعم حداث��ا وما �عد حداث��ا.  
ّ

كما أّن الذ

 
ّ
لبيئة، ب�ّل ق تلك املعا�ي واألف�ار وافتس��لك، مرة أخرى، معا�ي الغرب وأف�اره دون و�� م��ا بظروف تخل

 ما تحملھ �لمة بيئة، من املعا�ي ال�ي أفرز��ا. 

علينا    ّب صنقد مزدوج، ين  .و�� ا�حالت�ن، املرض�ن، �غيب ما سّماه عبد الكب�� ا�خطي�ي بالّنقد املزدوج

ية ال�ي   كما ينصّب 
ّ
ع�� الغرب. و�أخذ بيننا و�ينھ. ف��مي إ�� تفكيك مفهوم الوحدة ال�ي تثقل �اهلنا، وال�ل

والوحدة  تج باألصل  تقول  ال�ي  االيديولوجيا  ع��  والقضاء  هوت 
ّ

الال تقو�ض  إ��  ��دف  وهو  علينا.  ثم 

كما أّن نقطة الضعف األساسّية وا�خط��ة �� مشروع الّ��ضة العر�ّية ا�حديثة، عدم اإلدراك أو   1املطلقة.

ا نقد العقل. فراحوا يتصّورون  الو�� بأّن" سالح الّنقد" يجب أن �سبقھ و�رافقھ "نقد السالح". لقد أغفلو 

عّدت من املا�ىي" حسب �عب�� غرام�ىي، و�ّما   .الّ��ضة
ُ
طون لها، بل و�ناضلون من أجلها إّما �عقود "أ

ّ
و�خط

 .2مفاهيم أنتجها "حاضر" غ�� حاضرهمب

قافة العر�ّية اإلسالمّية تحفل بالعديد من الت
ّ
�ش�ل  تدري، و آليف املكّرسة من حيث ال  و�املناسبة، فالث

ة  
ّ
وا�ح، ملثل هذه اليقينّيات املعرقلة �حركة التفك�� والتجديد واإلبداع، وذلك �� ش�ل عناو�ن وثوقّية دال

شرح    ع�� ا�حقيقة املطلقة ال�ي ليست �عدها حقيقة، ومثال ذلك نذكر العناو�ن اآلتية: "��اية ا�حتاج إ��

� األرب  "و"��اية  و"بدايةامل��اج  األدب"  فنون  و   �  املذهب"  ا�ج��د  دراية   �� املطلب  و"��اية  املقتصد"  ��اية 

و"��اية الرتبة �� طلب ا�حسبة" و"��اية االغتباط بمن رمى الرواة باالختالط" و"��اية السول �� شرح م��اج  

�ي األصول "و"��اية الوصول �� دراية األصول" و"��اية اإلقدام �� علم الكالم"... وغ��ها من كتب ال��ايات ال

جعلت براد�غم "ال��اية" من�جّية إليقاف تجديد التفك�� واستئناف الّنظر فيما تطّرقت إليھ، وفصلت فيھ  

 با�حكم الّنافذ.

ال��ائّي فال�ّ  ا�حّل  معان��ا  الكتب من  �� هذه  واختلفوا فيھ  �اية  العلماء  تداولھ    ھ نيتداولو أو قد  .  ملش�ل 

 استباقّيا لعدم الوقوع   فيھ، أي أّ��ا قد ت�ون نقطة ��اية  ن و�ختلفو 
ّ

ع أحيانا، وحال
ّ
ملش�ل ال يزال قيد التوق

عفي العقل العر�ّي من التفك��
ُ
كرها ال طوعا،    ،وتدفعھ  .�� االختالف املف��ض. إّن هذه ا�حلول االستباقّية �

م ل�ّل مخت  . فيمارسفعل االج��اد  قار�ةإ�� االستقالة من م
َ

حك
ُ
لف،  بذلك التقليم القسري والتصفيف ا�

  �� لھ،  �� خالف  اج��اد  لقاعدة: ال  �� وق��ا، وا�ح��م�ن  لفاتورة االش��ا�ات  واملسّددين  املر�دين وا�حفظة 

ھ.
ّ
  بطون كتب السلف، جوابھ/حل

واال�عتاق    هذه شعاره ا�خروج عن  ال بّد إذن، من االنفالت من سطوة األ�ساق املغلقة وقيادة حراك ثقا��ّ 

لتنميط الثقا�ّ�، وتحو�ل ال��ايات املغلقة واأل�ساق  التعليب املعيارّي و امن الصناديق املغلقة ال�ي كّرست  
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 . 9محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر، دراسات تحليلّية نقدّية، مركز دراسات الوحدة العربّية، ص -2
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عن سامي 
ّ
والت واملتعّدد،  ا�ختلف  إلنتاج  دة 

ّ
ومول اآلفاق،  رحبة  مفتوحة  بدايات  إ��  األ�ساق    هذه  الثابتة 

ل  و�نب�� أّن    ونقدها.
ّ
جديدا يف�ح ا�جال أمام �ائن فاعل، ال يتعامل مع نفسھ    "مع�ى ال��اية إم�اناُ�ش�

ا�حر�ّ  محامي  أو  ا�حقيقة،  ورسول  ا�حّق  آية  والعدالة،بوصفھ  والبشرّ�ة".  أو   ة  األّمة  فالّ��ايات    1صفوة 

 ف�ّل بداية تحمل �� باط��ا ��اي��ا.  .بدايات ستؤول ال محالة إ�� ��ايات

سق، بما هو حزمة معاي�� وضواب
ّ
ة، �ستبطن دوما  إّن الن

ّ
ط من�جّية ونظم فكرّ�ة ومعرفّية، إن شئنا الدق

 عن األسئلة ال�ي يطرحها هو وتفرضها معاي��ه
ّ

ھثقافة القهر واإلقصاء الرمز��ن. فهو ال يجيب إال
ّ
غ��   ، إذ أن

قادر ع�� كشف حقيقة جديدة. فهو ال يفعل أك�� من التصر�ح بصنف ا�حقيقة املضمرة سلفا �� داخلھ.  

ذا��ا  إّن   �� األشياء  "حقيقة"  إدراك  اإل�سان  ع��  �شّوش  واألشياء  .  األ�ساق  املرء  ب�ن  وسيطا  والعتبارها 

تمارس ا�حجب والع�ى أك�� مّما البيان    ،جعل حدود الرؤ�ة مرهونة بما تقّدمھ من مساحات وآفاقياملدركة  

ضعف قدرة اإل�س 
ُ
ف�ح. وت

ُ
ل و�عّتم أك�� مّما توّ�ح وت

ّ
التعب�� عّما يراه هو من دون    ��ان عوالتبي�ن. وتضل

ر
ّ

يفك وال  �سمع  وال  يرى  ال  كمن  اإل�سان  فيغدو  عنعنة.  وال  الوجود   .واسطة  ع��  قدرتھ  يفقد  و�الّتا��، 

ر"  
ّ

وا�حضور و�سمّية الّراهن. إّن األ�ساق ال �عمل سوى ع�� إنتاج اإل�سان ذي البعد الواحد الذي "يفك

  �عقل أدا�ي يخدم النسق ال غ��.

و�نتاج املع�ى عملّية أنطولوجّية. فأنا أفهم �ع�ي أنا موجود. فعملّية الفهم "ليست مجّرد  إّن عملّية الفهم 

عملّية يقوم ��ا املرء ب�ن غ��ها من العملّيات. إّ��ا عملّية أساسّية. عملّية ف��ا ومن خاللها ُيوجد املرء بوصفھ  

ليصبح الفهم شكال من أش�ال    2�سان بل هو �ىيء ي�ّونھ"،موجودا إ�سانّيا. فالفهم ليس شيئا يقوم بھ اإل

العالم  �� العالم. أو عنصرا م�ّونا من عناصر الوجود   �� الدوام من    ،ولذلك  .الوجود  فالفهم متحّرر ع�� 

بـ "أل" التعر�ف    قيود األ�ساق وصرام��ا وموضوعي��ا، ألّن هناك دائما حقيقة ممكنة. وليس هناك حقيقة

فا�حقيق "حقيقة  أبدا.  أصبحت  ا�حقيقة  إّن  حقيقتك.  فلك  أنت  أّما  أنا،  إ�ّ�"  بالنسبة  "حقيقة  ة 

املن�ج تجر�بّية  من  تنفلت  األ�ساق".  ه��مينوطيقّية  صيانة    3وصرامة  أو  إح�ام  مسألة  ليس  املسألة  إّن 

�اث الذي �عّ�� عن نفسھ من خالل النصوص، بل �� مسألة استبعاد أّي �ىيء  
ّ
يمكن أن  أنفسنا بمقابل ال�

�اث بمقت�ىى موضوعھيمنع
ّ
 . 4نا من فهم ال�

، إضافة إّن املن�ج، بما يضعھ من أ�ساق، لدى �ادامر "ليس هو الوسيلة الوحيدة لالق��اب من ا�حقيقة

كن�ا    أّن ا�حقيقة ليست مطلقة يقينّية مكفولة الّضمان من خالل أدوات املن�ج، كما لو �انت ا�حقيقة  إ��
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ة مرسومة ع�� نحو ما وقع �� ظّن دي�ارت صاحب "املقال عن  
ّ
ي�ون العثور عليھ مضمونا من خالل خط

 1املن�ج" حينما �ان يصوغ قواعده لهداية العقل والبحث عن ا�حقيقة والعلوم".

 : أسس العالج بالمعنی عند فیکتور فرانکل: العیش بالمعنی  -3

جاه اإل�سا�ّي �� علم النفس. 
ّ
ُ�عّد العالج باملع�ى مدخال عالجّيا �ستند ع�� مبادئ الفلسفة الوجودّية واالت

ز ع�� الوجود اإل�سا�ّي ومع�ى ذلك الوجود. و��دف إ�� �عديل املدخل الفلسفّي لدى األفراد  
ّ

وهو عالج يرك

حياتھ.  وخ  �� املفقود  املع�ى  اكتشاف  ع��  املضطرب  خص 
ّ

ال� ومساعدة  ا�حبطة،  معتقدا��م  فض 

فاإل�سان إذا وجد مع�ى �� أّي جانب من جوانب حياتھ سواء أ�ان جنسا أو قّوة أو ذرّ�ة أو خدمة عاّمة أو  

 .2ون هدفا �س�� إليھ ويعيش من أجلھمعاونة إ�سانّية، فإّن هذا ي� 

د فران�ل 
ّ

ع�� أّن أسباب �شأة املرض النف�ىّي هو خواء املع�ى �� حياة الفرد والذي يؤّدي إ�� الفراغ  و�ؤك

و�  .الوجودّي  نفسّيا.  ھ يصبح �حيحا 
ّ
فإن يجد مع�ى �حياتھ  الفرد حينما  أهمّية وجوده وقيمتھ.    دركوأّن 

   عرفويشعر بجودة ا�حياة. وي
ُ
ھ يمكن أن يجد مع�ى �أّن حياتھ �ستحق أن �

ّ
حياتھ عندما يواجھ  عاش. وأن

املع�ى لديھ. كما أّن    أو من خالل املعاناة. فاملعاناة قد تز�د  .أو عندما يواجھ ضغوطا اجتماعّية.  تجر�ة أليمة

  .3مع�ى دي�ّي أو روحا�ّي أو وط�ّي"فران�ل "وجد �� �عض األحيان مع�ى �� املوت، إذ يموت املرء سعيدا من أجل  

ملتبس   العالم   �� أن  فالوجود  "للقدرة ع��  يصبح معادال  اإل�سان"  "يوجد  فأن  الوجود،  بالقدرة ع�� 

التعديل   القابلّية ع��   بقدر ما يتضّمنھ من قدرة ع�� استمرار 
ّ

إال لھ  ُيوجد". فقو�� "أنا موجود" ال مع�ى 

والتح الص��ورة  دينامّية  من  بھ  أتمّتع  ما  بالضرورة  تتضّمن  موجود"  "أنا  أخرى:  و�عبارة  ا�ي. 
ّ

و�ّل  الذ ّول، 

 انخفاض �� مستوى الص��ورة �ع�ي انحدارا صوب املوت والال�ىيء والالمع�ى.

ّن العالج باملع�ى يندرج �� إطار النظرّ�ة الوجودّية ال�ي قامت ع�� أساس انتقادها ل�ّل من  أو�ذلك نقول 

�ما. ويعت�� فران�ل أّن  التحليل النف�ىّي الفرو�دّي وعلم النفس األدلرّي، خاّصة مفهوم الدافعّية عند �ّل م�

االدلرّي  امل�انة  ودافع  الفرو�دّي  ذة 
ّ
الل اإل�سان.    مبدأ  سلوك  لتفس��  �افي�ن  هذا   غ��   �� فران�ل  و�ق��ح 

   .الصدد "إرادة املع�ى"

اإل ا�حياة   �� را 
ّ
مؤث دورا  للمع�ى  و إّن  باملع�ى  الشعور  فنقص  األسباب  �سانّية.  أهّم  من  تحقيقھ  عدم 

��دف العالج باملع�ى إ�� مساعدة الفرد ع�� اكتشاف و�يجـــــاد  ة االضطرابات السلوكّية. و اء �شأالرئيسّية ور 

بتحمّ  الو��  ع��  ال�خص  ومساعدة  ا�ختلــــفة،  حياتھ  مواقف   �� ات  املع�ى 
ّ

بالذ والو��  املسؤولّية،  ل 

� و�� ��ا. فيكتشف  والقدرات، ومساعدة الفرد ع�� اكتشاف املعا�ي األصيلة بداخلھ وال�ي قد ال ي�ون ع�

 املعا�ي األصيلة بأعماقھ. و�درك أّن مص��ه يتحّدد من خالل اختياراتھ ا�حّرة ال املفروضة. 
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 ولقد حّدد فران�ل املبادئ األساسّية للعالج باملع�ى بثالثة عناصر أساسّية: 

اإلرادة:-أ مفاهيم    حرّ�ة  مع  يتعارض  مفهوم  و وهو  والقدرّ�ة.  والسلبّية  حرّ�ة   �ع�يا�حتمّية  ال��اية   ��"

ما  
ّ
و�ن اإلرادة اإل�سانّية. و�رادة اإل�سان �� إرادة �ائن محدود. وحرّ�ة اإل�سان ليست حرّ�ة من الظروف، 

 
ُ
خاذ موقف معّ�ن ت

ّ
 . 1جاه أّي ظروف قد تواجھ اإل�سان"باألحرى حرّ�ة ات

ومعانيھ، وتحّمل مسؤوليتھ  إّن ا�حديث عن حرّ�ة اإلرادة هو حديث عن حرّ�ة الفرد �� اختيار أفعالھ  

ال�املة عن ذلك االختيار "فاإل�سان ليس ببساطة أمرا موجودا، ولكّنھ يقّرر دائما وجوده الذي سي�ون  

عليھ...وقياسا إ�� ذلك، فإّن ل�ّل �ائن إ�سا�ّي حّر�تھ �� أن يتغّ�� �� �ّل �حظة. فال�ائن اإل�سا�ّي هو �ائن  

األحوال ا�خارجة  اضطرار ل�خضوع إ�� �عض الظروف و   لرغم من �وننا ��فبا  2يتجاوز ذاتھ أو �سمو بذاتھ.

 
ّ

نا ن�ون أحرارا �� اختيار عن إرادتنا، إال
ّ
جاه �ّل   أن

ُ
 . ذلكردود أفعالنا ت

ات
ّ

ففران�ل    .وا�حديث عن حرّ�ة اإلرادة �� بناء املعا�ي واألفعال يرتبط أشّد االرتباط بمفهوم الو�� بالذ

 � املر�ض واعيا  أن يجعل  و يحاول  بال��امھ بمسؤولياتھ.  الو��  إدراكھ  ّل  القرار �شأن  خاذ 
ّ
ات لھ حرّ�ة  ���ك 

لنفسھ بوصفھ �خصا مسؤوال عن اختياره ألهدافھ �� ا�حياة. وهو بذلك �شتبك مع مفهوم آخر ال يقّل  

ل �� مفهوم الو�� بتحّمل مسؤولّية االختيارات. ف
ّ
الّتأكيد ع�� االل��ام باملسؤولّية جزء ال يتجزأ  أهمّية يتمث

 من العالج باملع�ى.

ع إ�� املستقبل:  -ب
ّ
قة �� مستقبلھ، واملستقبل بصفة عاّمة، حكم ع�� نفسھ بالفناء.  التطل

ّ
من "فقد الث

وا�جس�ّي". العق�ّ�  لال��يار  عرضة  بالدينا   3وأصبح  فران�ل  سّماه  بما  ره�ن  املستقبل  إ��  ع 
ّ
التطل ميات  إّن 

أي ب�ن ما هو    وحاتھ،مطو �ال التوتر ب�ن إنجازات الفرد  من أش  ومعناها أن ي�ون هناك دائما ش�ل  املعنوّ�ة،

ما أصبحت حياة  عليھ اآلن و 
ّ
ما ينب�� أن ي�ون عليھ مستقبال. ف�لما ضُعف منسوب هذه الديناميات، �ل

ما اهتّم 
ّ
ما ارتفع منسو��ا، �ل

ّ
إّن الفرد ��   بمستقبلھ و�انت �حياتھ مع�ى.الفرد بال مع�ى و�ال مستقبل. و�ل

سامي وتصعيد درجة التوتر ب�ن ا�حال�ن: ال�ائن 
ّ
ع دائم إ�� تجاوز وضعّية ال�ائن إ�� حال املمكن ع�� الت

ّ
تطل

   واملمكن.

ل عند فران�ل دافعا رئيسّيا �� حياة اإل�سان، بل إّ��ا أقوى الدوافع    إرادة املع�ى:-ج
ّ
إّن إرادة املع�ى تمث

هن ي�ون  ال  فبغ��ه  و الرئيسّية.  فطرّي  دافع  وهو  ا�حياة.   �� لالستمرار  م�ّ�ر  لد اك  إ�سان،  متفّرد  �ّل  ى 

مكن تحقيق هذا الدافع  و�  آلخر.لدى نفس الفرد من موقف  ومختلف �� طبيعتھ وتوّجهھ من فرد آلخر، بل و 

وقدراتنا ع�� التحّدي ملعوقات إنجاز هذه    من خالل ما نحّققھ �� حياتنا من مهام نكتشف من خاللها ذواتنا

 املهام. 
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ومع�ى هذا أّن اإل�سان يحتاج إ�� �ىيء ما "ليعيش من أجلھ، إذ ال �ستقيم العيش السليم من دون وجود  

مع�ى. إّن س�� اإل�سان إ�� البحث عن مع�ى هو قّوة أولّية ��    "�ىيء" �عيش من أجلھ، وح�ى ت�ون �حياتھ 

ھ ال بّد أن يتحّقق بواسطة  
ّ
حياتھ وليس ت��يرا ثانوّ�ا �حوافزه الغر�زّ�ة. وهذا املع�ى فر�د ونو�ّ� من حيث أن

 . 1غزى ُ�شبع إرادة املع�ى عنده"الفرد وحده. و�مكن لهذا أن يحدث، وعندئذ فقط يكتسب هذا املع�ى م

التقليدّية عندما   جاهات العالج 
ّ
ات ال�ي سلب��ا  باملع�ى أن �عيد لإل�سان إ�سانيتھ  و�ذلك، حاول العالج 

اقتصرت ع�� ا�جوانب البيولوجّية ا�حيوانّية مّرة، وا�جوانب االجتماعّية النفسّية مّرة أخرى، ال�ي ساهمت  

إش مجّرد  اعتبارها  تفوق  ال�ي  اإل�سان   �� عناصر  أهّم  �غييب  حّر�تھ  ��  النفوذ:  فرض  أو  ا�حاجات  باع 

عاش. 
ُ
عھ الدائم إ�� تحقيق مع�ى �حياتھ ح�ى �ستحق أن �

ّ
 ومسؤوليتھ ع�� أفعالھ وتطل

لقد انتقل العالج باملع�ى من "إرادة القّوة" إ�� "إرادة املع�ى". فقّوة املع�ى أك�� من قّوة القّوة. فا�حياة ال  

 إذا �ان لها مع�
ّ

عاش إال
ُ
ى، وليس إذا �ان صاح��ا ذا قّوة ونفوذ. فكم من ذي قّوة ونفوذ أقدم  �ستحق أن �

ر فيھ ع�� األقّل.
ّ

 ع�� االنتحار، أو فك

زت  و .  و�ذا �انت نظرّ�ة التحليل النف�ىّي رهنت تحليال��ا بالغرائز الفطرّ�ة وخاّصة الغر�زة ا�جنسّية
ّ

رك

ك اإل�سا�ّي، فإّن النظرّ�ة الوجودّية �عطي أهمّية  النظرّ�ة السلوكّية ع�� األحداث الشرطّية ال�ي تقّيد السلو 

 معانيھ ودالالتھ.   فاإل�سان مسؤول عن اختيار .قصوى لإل�سان �� اإلرادة واالختيار

ات اإل�سانّية. و��دف إ�� مساعدة الفرد
ّ

ع�� اكتشاف املعا�ي    و�خاطب العالج باملع�ى البعد الرو�ّ� �� الذ

�انت سببا �� االضطراب الذي �عانيھ مع ذاتھ ومع اآلخر، وذلك من خالل تبص��ه  املفقودة �� حياتھ، وال�ي  

ز  ال من ال��ك�� ع�� مواطن ال�جز و با�جوانب االيجابّية والطاقات واإلم�انات ال�ي يمتلكها بد
ّ

القصور. و�رك

ب�ن األنا واألنت، و��  لتقاء  االحول بحث اإل�سان عن املع�ى �� حياتھ. ففي العالج باملع�ى يتّم ال��ك�� ع��  

جاه تحر�رهما من عماهما االنطولو��
ّ
 . هذا االلتقاء يتّم تحّرر كال الطرف�ن من "صممهما" االنطولو�� �� ات

�عيش.   املع�ى  ذلك  أساس  وع��  مع�ى،  �حياتھ  يخلق  يجعلھ  اإل�سان  لدى  املع�ى"  "إرادة  تنمية  إّن 

تھ، فإّن هذا ي�ون هدفا �س�� إليھ ويعيش من أجلھ. فاإل�سان إذا وجد مع�ى �� أّي جانب من جوانب حيا

ھ �عّول عل��ا كث��ا �� اشتقاق مع�ى �عيش من أجلھ
ّ
كذلك وجد مع�ى  .  وقد وجد فران�ل مع�ى املعاناة، بل أن

 .2مع�ى دي�ّي أو روحا�ّي أو وط�يّ  املوت، إذ يموت اإل�سان سعيدا من أجل

 : نی وال ُتعطی عنی: المعاني تُبالّذات العربیُّة والحاجة إلی العالج بالم  -4

من زاو�ة الطبيب النف�ىّي   بھ  �تّم �ا ال �"العالج باملع�ى"، فإ�ّ   حول هذه الدراسة    تمحورتكما أسلفنا، ل�ن   

وأّن ضياع املع�ى    .تقار�ھ من الزاو�ة املعرفّية ال�ي �عت�� اإل�سان صا�ع معانيھ ومنش��ا  بلوالعالج اإل�ليني�ّي،  

ا
ّ

وأّن من ال يصنع معانيھ ا�خاّصة مهّدد �عدم الشعور باالنتماء، ومهّدد بالشعور باالغ��اب    .تخطر ��ّدد الذ

 
   .131اإلنسان يبحث عن المعنى، مرجع سابق، ص   فرانكلن:فيكـتور إميل  -1
 .12ص  ،نفسهالمرجع  -2



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)213( 

الفكرّ�ة، وفق قاعدةواالحتالل و  املناعة  ت�ن معناك    : ضعف  عطى" وقاعدة: " إن لم 
ُ
� ب�ى وال 

ُ
ت "إّن املعا�ي 

 فسيبنيھ لك اآلخرون". فالعقول ال تقبل الفراغ. 

  ،لذلك  .�شكيل تصّوراتنا ورؤانا للعالم �ش�ل مستقّل سيحّفز اآلخر ع�� �شكيلها لناوعليھ، ف�جزنا عن   

أحرارا.   لن�ون  دالال��ا  و�شييد  معان��ا  بناء   �� ا�ي 
ّ

الذ حكمها  عن  والدفاع  وتصّوراتنا  ذواتنا  حماية  علينا 

ده بزرع معان واستنبات  فصناعة املعا�ي وتوليد الدالالت أمن قومي ينب�� حمايتھ من �ّل اخ��اق خار�ّ� ��ّد 

 دالالت ليست لنا. ويسومنا سوء العذاب الدال�ّ� واملعنوّي.  

�عا�ي    املعاصرة  العر�ّية  ات 
ّ

فالذ واملعا�ي.  الدالالت  بناء  لفعل  توزيع عادل  إ��  اليوم  ا�حاجة ماّسة  إّن 

ي. أّوال، من خالل اقصاء  اليوم من إقصاء و��ميش �سبب التوزيع غ�� املت�ا�� للسلطة الفاعلة �� صنع املعا�

تكريس   التفك��. وثانيا، من خالل  إنتاج املعا�ي والدالالت وأنماط  �� فعل  لها من املشاركة  اآلخر/ الغرب 

عدة: قياس  سلطة املا�ىي ع�� ا�حاضر وسيادة منطق التفك�� �� املستقبل من خالل املا�ىي، وهيمنة قا

 .  مقولة" ا�خاّصة والعاّمة"و  الشاهد ع�� الغائب،

ثانية.    التدو�ن" من جهة  الطبقة السائدة من جهة، ومعا�ي طبقة "عصر  فاملعا�ي السائدة �� معا�ي 

مب� استقرار  هو  ما 
ّ
و�ن حولھ،  العاّم  فاق 

ّ
االت البّتة  �ع�ي  ال  معّ�ن  مع�ى  مقموعة  فاستقرار  أصوات  ع��  ي 

ر بمعا�ي غ��ه، والذي ورؤوس مقطوفة
ّ

يقيس الشاهد ع�� الغائب ��    . فالذي ال يصنع معانيھ، والذي يفك

س  
ّ
ر باألصل واملماثلة. هؤالء جميعهم هم بمرض ت�ل

ّ
ر باألشباه والّنظائر، والذي يفك

ّ
تأو�التھ، والذي يفك

  - الفكر مصابون. وهم إ�� الّتداوي باملع�ى محتاجون. ولعّل من املفاهيم املق��حة للعالج نجد: حرّ�ة اإلرادة  

ع إ�� املستقبل. -مع�ى ا�حياة  -إرادة املع�ى 
ّ
 1التطل

  
ُ
ت ات �� صناعة معان��ا ا�خاّصة. وتحّملها مسؤولي��ا �املة �� اختيارا��ا.  و�� مفاهيم 

ّ
جمع ع�� دور الذ

ات موّجهة. فالفرد  ضرورة تمّتع الفرد با�حرّ�ة �� صناعة املع�ى من دون أ�ساق سابقة وقبليّ  تفق حول كما ت

ھ �� كال ا�حال�ن    .خرونغ�� مرغم ع�� أن يفعل ما يفعلھ اآل 
ّ
أو يفعل ما يرغب فيھ اآلخرون منھ أن يفعلھ، ألن

 �غيب ذاتھ. ويغيب معناه ا�خاّص. و�غيب إرادتھ. 

يتفاعل    .فبصناعة اإل�سان معناه ا�خاّص �شعر بقيمتھ و�إ�سانيتھ. وُ�قبل ع�� ا�حياة بمعناها الواسع 

ف، إذ اإل�سان ليس آلة مج�ّ�ة ملا ينتجھ اآلخرون. إّن إرادة  و�تجاوب معها. و�حّقق التمّ�� والتفّرد واالختال 

ل دافعا أساسّيا �� حياة اإل�سان، بل �ستحيل ا�حياة بدون وجود هذه اإلرادة
ّ
و�صبح ال وجود    .املع�ى تمث

 . مل�ّ�ر لعيش هذه ا�حياة

سؤوال عن اختياراتھ  وهذه اإلرادة لن ت��ّ�خ �� و�� اإل�سان إذا لم يرتق بالو�� بذاتھ بوصفھ �خصا م  

 ح�ن يتجاوز ذاتھ. و�رتقي ��ا إ�� ما ورا��ا. إّن اإل�سان ال �ستطيع أن  
ّ

وأهدافھ. فاإل�سان ال ي�ون إ�سانا إال

 إذا استدرك أّن �حياتھ مع�ى
ّ

نا ال نتعامل مع    .�عيش فردا حّرا إال
ّ
وأن ��ب لألشياء مع�ى، وذلك ع�� اعتبار أن

ما نتعامل معها من خالل ما �عنيھ بالنسبة إلينا. األشياء ا�ختلفة باعتبار م 
ّ
 ا �� عليھ، و�ن
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 ة:  بناء ع�� هذا املع�ى يحّق لنا طرح األسئلة اآلتيّ  

الدو��، وصندوق    "الّنقد"  ھ �عيش عالة ع�� صندوق 
ّ
أن أم  العر�ي املعاصر خالق ملعانيھ  هل اإل�سان 

ر  ال��اث/الكن� الذي ال تنت�ي �جائبھ؟ هل تجاوز  
ّ

ھ ال زال يفك
ّ
العقل العر�ي ما ُجمع �� عصر التدو�ن أم أن

املع�ى س 
ّ
بت�ل العر�ي  العقل  بمرض  القول  لنا  يحّق  ألم  العصر؟  ذلك  من  مستوردة  فكرّ�ة   . بمنظومات 

طو�ل األمد ع�� ممارسة    داوي باملع�ى، وترو�ض صص عديدة من التّ إ�� حفهو �� مسيس ا�حاجة    ،ا��و�التّ 

   ا�جري وراء الدالالت؟ر�اضة التأو�ل و 

فاء التاّم مّما أسماه غريغوري باتيسون، األّب الرو�ّ� ملدرسة    ّي هل استطاع العقل العر� 
ّ

اإلسالمّي الش

املزدوج "اإلكراه  بـ  فقدان  double bind  ألطو  ع��ا  ب 
ّ
ي��ت ال�خصّية  �عيشها  فصام  حالة  باعتباره   "

متناقضة  االستقالليّ  مواقف  وتبّ�ي  الذاتّية.  الفكري ة  الش��وفرنيا  و�الّتا��  لال��جام،  وهل    1ة؟ّ◌ وفاقدة 

وتحتكر سلطة    ،بحقوقھ �� الفهم �املة أم توجد قنوات خاّصة تنوب عنھ �� ذلك  يتمّتع اإل�سان العر�ّي 

ل فيكتفي هو باس��الك ما تنتجھ تلك القنوات ا�خاصّ   .صناعة املعا�ي وتجارة التأو�الت
ّ

ة؟ وما حدود تدخ

النّ  وتأو�ل  املع�ى  بناء   �� العر�ّية  ات 
ّ

ات  الذ
ّ

الذ ب�ون  القول  يمكن  أال  هنا؟  الدي�ّي  الّنّص  خاّصة  صوص، 

ب  
ّ

إال ملع�ى  إذ ال مشروعّية  السلف/اآلخر،  اإلحالة ع��  خالل   من 
ّ

إال معناها  "تب�ي"  أصل العر�ّية ال  وجود 

 
ّ
�اث؟ وهل التفك�� باألصل واملماثلة واألشباه والنظائر والنماذج قادر ع��  وشبيھ ونظ�� ومثيل ونموذج �� ال�

ات تحّقق ذا��ا، إن لم نقل تتجاوز ذا��ا؟ 
ّ

 جعل الذ

معانينا    ليست   �� ات، 
ّ

بالذ �اث 
ّ
ال� باآلخر  هنا  ونقصد  اآلخر،  من  وصلتنا  ال�ي  واألف�ار  املعا�ي  إّن 

�� بال العر�ّية املعاصرة  ات 
ّ

الذ سعف 
ُ
� ما �� معا�ي أ�حا��ا. و��ذا املع�ى، فإّن تلك املعا�ي ال 

ّ
و�ن ضرورة، 

يجا�ّي �� ا�جغرافيا املعاصرة، و�� خر�طة العوملة والثورة التكنولوجّية واإلعصار الرق�ّي.  إموقع �ش�ل  التّ 

ات ال�ي �س��لك املعا�ي وال تنتجها �� ذات معّرضة ل 
ّ

لتسّمم الفكرّي �ش�ل كب��. فكث��ة �� املعا�ي ال�ي فالذ

 .  تجاوزت تار�خ الصالحّية وال زلنا �س��لكها من خالل التفك�� ��ا وف��ا بأ�ساقها الثابتة ال�ي اعتالها الصدأ

  
ّ
مت �� بنية العقل العر�ّي نظم معرفّية ثابتة. ش�

ّ
  اإلطار الّنظرّي لت النموذج الفكرّي واإلدرا�ّي و لقد تحك

تفك��ه وهي�لتھ، فيما   رت 
ّ
أط العقل  لهذا  لت صناديق مغلقة 

ّ
املعرفة. وش� إنتاج  بمثابة قوان�ن  لھ. و�انت 

ظرّ�ة ال�ي ُ��ندس و�� الفرد.  هذه النّ   2  ."�� السيطرة ع�� العقول وفق نظرّ�ة التأط�� �شبھ نظرّ�ة "غو�لز 

 ما أرى أنا، معتمدة اس��اتيجّية تجعل عو 
ّ

قلھ ينحصر �� اختيارات محّددة �ش�ل يجعلھ  تجعلھ ال يرى إال

الث". وهو ما يضع حجابا يمنع وعيھ من  “بـ  غ�� منفتح ع�� خيارات أخرى أو ما يمكن �سميتھ  
ّ
ا�خيار الث

ي بھ هنا  
ّ
االنفتاح ع�� �ّل ا�خيارات املمكنة. و�حول دون تجاوز املق��ح وال�ائن إ�� غ�� املق��ح واملمكن. و�أ�

 
ة المنهاج، مركز الغدير للدراسات والّنشر، بيروت، -1

ّ
زق االكراه المزدوج: حراك ضّد الصندقة، مجل

ٔ
-78العدد  حسن الخطيبي: ما

 . 62، ص2018، 88
لماني في عهد هتلر الذي قال -2

ٔ
لك: عندما تزور صديقا لك في بيته ونسبة إلى وزير الدعاية اال

ٔ
و قهوة؟ فإّنه   :يسا

ٔ
تشرب شاي ا

ٔ
ا

ن تطلب عصيرا مثال.
ٔ
ن يخطر ببالك ا

ٔ
   يستحيل ا
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ذين أصبحا اليوم عائقا أمام التفك�� "ال�حيح"  
ّ
الث املرفوع" ومبدأ "عدم التناقض" الل

ّ
ر بمنطق "الث

ّ
يفك

 ��ما مع ما وصلت إليھ البحوث الف��يائّية املعاصرة، خاّصة ف��ياء الكّم.لتناف

ل   
ّ
الذي ش� العصر  التدو�ن،  بالّتواتر منذ عصر  ال�ي وصلتنا  املوروثة  والبارد�غمات  األ�ساق  تلك  إّن 

ر من خاللها، و��ا ننظر إ
ّ

قافة العر�ّية، �� ال�ي نفك
ّ
 نقطة البداية لت�و�ن الّنظم املعرفّية للث

ّ
ل  �� العالم، ونحل

إّ��ا   املغلقة.  بالصناديق  ننعتھ  البارزة واملست��ة، �� ما  ابتة، 
ّ
الث الّنظم واأل�ساق  والظواهر. وهذه  األشياء 

أحالم   تقّيد  فأ�حت  لظهورها.  التار���  رط 
ّ

الش بتجاوز  صالحي��ا  تار�خ  تجاوزت  تفك��  و�طارات  مناو�ل 

جديد مختلف. و�عيق فرصة االنفتاح ع�� �ّل االحتماالت املمكنة.  الّناس. وتقتل ف��م الرغبة �� ممارسة �ّل  

  وتحجب ع��م رؤ�ة املستقبل بجّرها لهم جّرا ا�� الوراء البعيد.

ثابت، وخطرها الزم  فإّ��ا تصبح ساّمة، وضررها  تار�خ اس��الكها  إذا تجاوزت  �أّي بضاعة  لذلك  .  و�� 

تجاوز  أنواعها،  ة 
ّ
ب�اف املؤّسسات،  ع��  ا   ينب��  بمهّمة  الفكر  وال��وض  البسيط،  الو��، ألحادّي  تجديد 

و�كساب األفراد كفايات التفك�� من خارج الصناديق املغلقة وال��اد�غمات املوروثة، وتلقيحهم بآلّيات الفكر  

ب، والفكر النسقّي 
ّ

اتّية لالنخراط بكو   املنظومّي املرك
ّ

فاءة  الّتواص�ّ� القادر ع�� دفعهم إ�� اج��اح معان��م الذ

   عالية �� قضايا العصر.

فالعديد من املعا�ي ال�ي مازالت تحكم رؤ�تنا للعالم �عيد تدو�رها �ش�ل فّج، بل تحّولت إ�� ثوابت ال   

�قامة غ��ه،  فأساس التطّور ليس إزاحة حكم و   1قداسة".حولها و "اكتسبت بالقدم جالال و   تقبل االختالف

مأو تبديل قانون ورفع شعار جديد، و 
ّ
ي�ون "بإدخال �غي�� أسا�ىّي ع�� و�� ا�جتمع، و�بدال مفاهيمھ  ا  �ن

 2".��ن عاملھ املادّي ة ب�ن اإل�سان واإل�سان، بينھ و حول العالقات األساسيّ 

قافة العر�ّية املعاصرة مرهون ب��اكمات �سقّية تراثّية منحدرة من امليتولوجيا   
ّ
إّن الكث�� مّما تنجھ الث

�اثوالدين  
ّ
بات �سقّية ونظم فكرّ�ة مرجعّية مستوردة من ال�

ّ
تمتّد جذورها إ�� عصر  و   .والعادات، وره�ن مرك

   .التدو�ن كما أسلفنا، وأحيانا إ�� العصر ا�جاه��ّ 
ّ
ت هذه ال�

ّ
�اكمات النسقّية ��حن الو�� الفردّي  وقد ظل

م �� إنتاج خطاباتھ وأف�اره ومعانيھ ودالالتھ ور و  وا�جما�ّ�.
ّ

 موزه.تتحك

ذلك،    ع��  ذاتا  و�ناء  ال  "مطابقة"  ذاتا  تجعلها  مستعارة  بمرجعّيات  ر 
ّ

تفك املعاصرة  العر�ّية  ات 
ّ

فالذ

تماثل اآلخر وتطابقھ، سواء أ�ان هذا اآلخر موروثا تراثّيا مشروطا بتار�خ إنتاجھ، أو �ان فكرا    . "مختلفة"

ات العر�ّية �� وضعّية حرجة  غر�ّيا معاصرا لھ هو اآلخر مال�سات ظهوره ا�خاّصة. و�� ا�
ّ

حال�ن معا، ت�ون الذ

، وغ�� قادرة ع�� بناء نموذجها ا�خاّص   . وغ�� "طبيعّية"
ّ

ع�� الرغم من ��ّيبنا من    ،وضعّية استعارّ�ة ليس إال

 . توصيف "ا�خاّص"، إذ ال "خاّص" اليوم قبل األمس، �� ظّل عوملة جارفة

ر محمد عابد   
ّ

�اثلقد ن��نا املفك
ّ
�� حقيقة األمر،  ،  أوسع  ا�جابري إ�� هذا من خالل اعتباره "تدو�ن ال�

قافة املكتو�ة، بقدر ما �ان" الهدف الكب�� منھ هو صياغة  
ّ
فوّ�ة إ�� الث

ّ
قافة الش

ّ
من الرغبة �� االنتقال من الث
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 د. حسن الخطيبي  .ا
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اكرة ا�جمعّية لألّمة، أي صياغة قوان�ن �شغيل تلك الذاكرة، وصياغة اآلليّ 
ّ

ات ال�ي ع�� أساسها  قوان�ن الذ

قافة املهي�لة  1تنتج املعرفة"،
ّ
قافة غ�� املهي�لة إ�� الث

ّ
االنتقال من حرّ�ة اإلنتاج    ،بمع�ى آخر  .واالنتقال من الث

"ترسانة   ووفق  رسميت�ن،  ورقابة  ضبط  أجهزة  وفق  الفكر  وتأميم  قافة 
ّ
الث مأسسة  إ��  والفكرّي  قا�ّ� 

ّ
الث

وأدوا ثقافّية،  وأ�ساق  العر�ّي  قانونّية"  اإل�سان  �جعل  تأو�لّية  وآلّيات  قرائّية،  واس��اتيجّيات  تحليلّية،  ت 

و  بالضرورة.  ثقافتھ  ليست  ما  ثقافة  بواسطة  ر 
ّ

بالضرورة،يفك عقلھ  ليس  ما  �عقل  إّن    ُ�نتج  نقول:  لذلك 

   إيديولوجيةمرحلة التدو�ن من أك�� املراحل التار�خّية العر�ّية اإلسالمّية  
ّ
قت ف��ا الكث��  إ�� اليوم، حيث تخل

قا��ّ 
ّ
 العر�ّي اإلسالمّي إ�� اليوم.  من املنظومات الفكرّ�ة ال�ي امتّدت �� الّزمن الث

ات العر�ّية ال تنتج املعا�ي إذا �انت �� وضعّية املتلّقي املس��لك. ف�ي ��ذا املع�ى 
ّ

ت الذ
ّ
ت�ون    ،لذلك ظل

ات  
ّ

خاذ القرارات وتقديم ا�خيارات وصناعة االق��احات والبدائل. فتظّل هذه الذ
ّ
قد قّدمت استقال��ا �� ات

وفكرّ�ة   جغرافّية  تفصلها مسافات  حينما  الغر�ة  حّدة  وتزداد  غ��ها.  بمعا�ي  �عيش  بالغر�ة عندما  �شعر 

اإل  وضعّيات  ل�ّل  ا�حتمّية  والنتيجة  املعا�ي.  تلك  عن  ��  وزمنّية  والوحدة  واإلقصاء  باالغ��اب  حساس 

ات العر�ّية مسلسل انتحارها حلقة حلقة دون أن ��� ذلك؟ 
ّ

 االنتحار. فهل �عيش الذ

ات غ�� املنتجة للمع�ى �شعر �عدم مسؤولي��ا عّما يقع، بدعوى أّن �ّل ما يقع هو   
ّ

ومن جهة أخرى، فالذ

ف��ا.   لها  دخل  ال  �اث 
ّ
ال� من  مستوردة  معا�ي  مع�ىنتيجة  املوروثة  املعا�ي  لتلك  �عد  تتعّمق   ،و�ذلك  .ولم 

ي  ّد إش�الّية استقالة العقل العر�ّي املعاصر وعدم انخراطھ �� إنتاج األف�ار القادرة ع�� التعا�ش �ش�ل نِ 

قافة الغر�ّية. وهنا، نتحّدث عن العقل العر�ّي املستقيل. 
ّ
 مع األف�ار الوافدة من الث

ات �� إنتا 
ّ

ج املعا�ي يجعلها �شعر بتحّمل مسؤوليا��ا. كما يضمن لنا انخراطها، �ش�ل أو  إّن إشراك الذ

  
ّ

إال ما  مع�ى  بقيمة  �شعر  ال  ات 
ّ

الذ فهذه  وأهّمي��ا.  حيا��ا  بقيمة  و�حساسها  ا�حياة،  مشروع   �� بآخر، 

�ّي وتنمية  حياة مع�ى. و�زداد وع��ا بالوجود اإل�سال� بأّن    درك املشاركة �� إنتاجھ وصناعتھ. وح�ن ذلك، تب

 �حياة.هذه االشعور باملسؤولّية وا�حرّ�ة وترقّية "إرادة املع�ى" ل

ات. وال يمكن لنا ا�حديث عن انتقال املعا�ي من ذات إ�� أخرى، أو انتقال   
ّ

فاملعا�ي غ�� مفصولة عن الذ

ھ ال يمكن لنا ا�حديث  
ّ
عن مع�ى يوجد  التجارب من ذات إ�� أخرى. فهذا باب �� األسطورة وا�خرافة. كما أن

ات. ونقصد بالداللة أن ت�ون لها  
ّ

 ح�ن ت�ون لها داللة عند الذ
ّ

ات. فاملعا�ي ال ت�ون لها جدوى إال
ّ

قبل الذ

 وظيفة وقدرة ع�� حّل املشكالت.  

ات ومعناها    ،�ذلك نقول و  
ّ

ات واملع�ى. فتلك الوسائط �� حجاب ب�ن الذ
ّ

ال ينب�� أن نضع وسائط ب�ن الذ

ما    ،سائط ت��ض بمهّمة املصفاة ال�ي تخدم"ا�حقيقّي". �� و 
ّ
وال شّك، رؤ�ة معّينة للعالم وتوّجها محّددا. ف�ل

ات الكث�� من �خصّي��ا املعنوّ�ة. وفقدت االستقالل  
ّ

ما فقدت الذ
ّ
ات واملع�ى، �ل

ّ
�عّددت الوسائط ب�ن الذ

   الذا�ّي �� التفك�� والّنظر إ�� األشياء.

 
ويل، المركز الّثقافّي العربّي، ط  -1

ٔ
بو زيد: الخطاب والتا

ٔ
 .  18، ص2000، 1نصر حامد ا



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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ال�ي كّرست لثقافة ثابتة ال تتحّرك    عرفّية املستقّرة �� بنية العقل العر�ّي ونقصد بالواسطة تلك الّنظم امل 

 
ّ

أو كما سّماها نصر حامد أبو ز�د: "ثقافة ليس �� اإلم�ان أفضل مّما �ان،    . باال�شداد إ�� الوراءإ�� األمام إال

بات بدعوى االستقرار. وثقافة  1وليست ثقافة بقاء ا�حال من ا�حال".
ّ
اإليمان بأّن" التغي�� يحمل  ثقافة الث

ننع��ا نحن بثقافة الذاكرة" و"ثقافة  و  .2معھ الشرور وا�خاطر واملضار أك�� مّما يحمل من املنافع والفوائد"

 3التفك�� باألصل".

إّن حضور تلك األ�ساق املهيمنة/ األصنام ع�� الذهنّية العر�ّية حول فعل إنتاج املع�ى ال تتجاوز �و��ا   

�الرئي�ىّي:    موضوعھمجّرد تمر�ن مدر�ىّي  
ُ
ات املؤّولة / العانيّ .  �ج ع�� منوال األسالفا

ّ
ة/  وعندما تر�د الذ

ات ال�ي الباحثة عن املع�ى اإلجابة، تحضر تلك األ�ساق املهيمنة (الع
ّ

قل امل�َون) ضاغطة ع�� و�� تلك الذ

نفصل "الذات عن تار�خها. فتصبح غر�بة    ،��ذاو   .�ستجيب كرها و�طر�قة ال شعورّ�ة لشروط تلك األ�ساق

ل  أن يخرج من وجهة نظره الذاتّية و �� ح�ن أّن "املؤّول ال �ستطيع أبدا    4مستلبة أمام حقيق��ا"،
ّ
ال�ي �ش�

فة و�عادة إنتاج نفس ا�خطابات.  ما يجعلنا نمارس، دون و�� مّنا، عملّيات تدو�ر املعر   وهذا  5أفق تأو�ليتھ.

وألّن التقليد ال يخلو    .�تّم ذلك، �� غالب األحيان، �� اطار إخراج مشّوه ألّن األصل ال يمكن أن ُ�عاد كما هوو 

د ير�د أن ُيحا�ي، أن    امن مفارقة �سب�� 
ّ
ي�ون مثال، لكّنھ ال �عمل �� ال��اية  ال ي�ون اإل�سان إ�سانا "فاملقل

 ع�� �عي�ن انفصالھ
ّ

 ما ليس هو .إال
ّ

ھ ال �عيد وال يكّرر إال
ّ
 .6واملثل ليس هوّ�ة ع�� اإلطالق". إن

 خاتمة:    -5

املتوارثة  السوداء  والصناديق  املغلقة  األ�ساق  من  التفك��  ا�عتاق  وقت  حان  ��    .لقد  نختلف  ال  وقد 

  �� الصناديق  بك��ة  اإلسالمّي القول  العر�ّي  ا�حاضر  .العالم  وصناديق  املا�ىي  الفكر    .صناديق  صناديق 

و   .الدي�يّ  العادات  والقناعاتصناديق  �اث  .التقاليد 
ّ
ال� ثقافّية  .صناديق  عصر    .صناديق  صناديق 

وع�� باب �ّل صندوق حّراس غالظ وسدنة    .شديدة اإلقفال ومتينة إح�ام الطوق   جميعها. و التكنولوجيا

رح والتفس��  ون من معان ودالالت بطرق شّ�ى. و شداد �سّوقون ملا ير�د
ّ

�مارسون قسرا دور الوساطة �� الش

ّدة وخروجا عن القانون. وليس  رِ اال�عتاق من أسرها جر�مة و والفهم والتأو�ل و�ناء الدالالت. و�جعلون أمر  

� تحر�ر الو�� من دهال�� الصناديق املغلقة ال�ي تجاوزت املنظومات الفكرّ�ة  من منصرف من هذا النفق غ�

املوجودة ال�ي تتضّمن تار�خ مّدة صالحي��ا. فأصبح خطر التسّمم باالشتغال ��ا أمرا ثابتا. �عيش معاناتھ  

 اليوم ع�� ر�وع العالم العر�ّي واإلسالمّي.  

 
بو زيد: الخطاب  -1

ٔ
ويل،نصر حامد ا

ٔ
 . 243مرجع سابق، ص والتا

 . 243، ص نفسهالمرجع  -2
ة المنهاج، مركز الغديرح -3

ّ
للّدراسات والّنشر،   سن الخطـيبــي: قراءة الّتراث من التفسير بالّنظائر إلى الوعي الهيرمينوطيقي، مجل

   .2016، 76العدد  بيروت،
خر، ترجمة بول ريكور  -4

ٓ
ات عينها كا

ّ
مة العربّية للّترجمة بيروت، ط وتعليق وتقديم: الذ

ّ
 . 46ص ، 2005، 1جورج زيناتي، المنظ

 . 48، صنفسهالمرجع  -5
 .  220ص  ،1985، 1بنعبد العالي، المركز الّثقافّي العربّي، ط. معبد السالكليطو: الكـتابة والّتناسخ، ترجمة  حعبد الفتا  -6
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ملناو�ل واالطارات واأل�ساق، والبحث عن املع�ى من خارج  فا�حاجة ماّسة اليوم إ�� التفك�� من خارج ا 

   إطار هذه الصناديق
ّ

سق ُيل�� الذ
ّ
فا�حملة اليوم، �� فكر ما    .1ات. و�نتصر ع�� اإل�سان ويستعبدهألّن الن

ا�ي 
ّ

ات من استقاللها الذ
ّ

�عد ا�حداثة، �� ضّد األ�ساق وضّد اإلطار ألّن االثن�ن معا �عمالن ع�� حرمان الذ

ات، بصفة عاّمة، ال    ،و��ذا املع�ى  ع�ى لھ ال قيم لھ. ومن ال م  .� إنتاج معان��ا وصناعة قيمها�
ّ

نصل إ�� أّن الذ

�اث واج��ارها قد  
ّ
 من خالل إنتاجها معان��ا وصناع��ا. �� ح�ن أّن تدو�ر معا�ي ال�

ّ
�شعر بجودة ا�حياة إال

   يخلق لها مشا�ل جّمة أهّمها: االغ��اب وعدم التالؤم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
كـثر حول مفهوم الّنسق انظر:  -1

ٔ
 للتوضيح ا

نساق، ترجمة يوسف فهمي حجازي،  -
ٔ
  .2010 ،1منشورات الجمل، طنيكالس لومان: مدخل إلى نظرّية اال
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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