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أي فحص الفكر  النقد هو في حقيقته نقد الذات والفكر والعقل والوعي،'' 
لنظامه وتحليل العقل لبنيته وإعادة نظر اإلنسان بالصور والنماذج التي يعي من 

الذات وتفكيكها من أجل تغييرها إنه تشريح .خاللها نفسه ويمارس عالقته بذاته 
  ''في ضوء وقائع العالم ومتغيراته ئهاوإعادة بنا

  رهانات الفكرالحقيقة  و أسئلة:  علي حرب                                                                                               
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  .إىل مصباحي الذي نزف إشراقا 

  .رايا ـــمبسطت ي اليت ـرضأإىل 
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                                                                                                                             .راعة املتعة يف خميلة النسيجـو ب،فم العنكبوت  يف املوتحلضورك طعم 
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  :دمة ــمق

وحدود املعرفة ؛ فأضحى  ،انقالبا يف ماهية التفكريأثارت ظاهرة الكتابة يف الفكر الفلسفي املعاصر      
اليت جندها ، ا للحقائق والبديهياتوتقويضو تطوحيا باإليديولوجيا ،احلديث عن الكتابة انشغاال بطرح األسئلة، 

أو  ال ميكن )Taboo( حمرماأضحت فكان هلا صبغة قدسية  ،اعتقد الناس يف مطلقيتهاف ،ةثقافالتتراكم يف 
الكشف يف ممارسة الفضح والتعرية و النقد/املساءلة/ل ذلك تنربي الكتابةألج. يستحيل جتاوز حدود التفكري فيه

الذي به ال ؤالس/تكون الكتابة، غداة ذلك.تناقضها ختفي ا هاته احلقائق زيفها،واليت ،عن استراتيجيات اهليمنة
اتمع /من الكبت و التصورات املولدة للمرض نتيجة خوف من خوف أكرب هو العامل اخلارجي يتحرر الكائن

اا للسؤال و ملا تطرح الذات ذ.اإللهبعد اإلعالن النتشوي عن موت ،  اهلإضحى أاألنا األعلى الذي /
يديولوجيا اتمع، من إ االنعتاق سبليف الوجود عن  امنقب اجلذري، يكون السؤال إذ ذاك سؤاال أنطولوجيا

تفائه باجلسد ميلك حباف.طولوجي نو حبثا عن أمن أ.وحتررا من االستالب،وجتسيدا إلرادة احلياة واإلبداع
احتواء  ،نه يستعص عليهاأاالستهالك ،ووبإشعار ثقافة التسطيح،الرفض إشهار الكتابة االحنراف والكائن حق 
  .يف العامل  ،وما به يكون خمتلفاخصوصياته  ،وسحقهذا اجلسد

ومتيط اللثام عن حقائق  عن حداثة نقدية مؤسسة على أسس علمية معرفية، تكشف النقاب، حبثا     
تكون الكتابة جتاوزا للحدود بني األنظمة املشكّلة للبنية الداخلية .وتكشف زيفها ،تمحصهافمثالية، /متعالية

التوبإشرافالذّاكرة اآلخر، وإحبارا يف سراديب أرشيفات /املقصي/املنسي/للكائن، واستحضارا للغائبة كويني 
  ،خررك اآلدو تنزلق لتفيها،العني اليت جتعل الذات ترى الالمرئي /من خالل النص؛ فمنظمة من نسيان مضاعف

يزيد يف انفتاح و، املعاناة يفكائن اليتقلب ف .مل العرفاينوالتأ الرغبةللعشق و اعل الذات ذاا موضوعملا جت
اليت  ،اللذة يف األمل أو، اللذة القصوى وهي -موضوع العشق -خرالتضحيات من أجل اآليتكبد واجلرح، 

بوصفها إجراء يف  ؛عرب ممارسة الكتابة متعتهاو ،يعيد للحياة كثافتها الذي ،جيدها الكائن التراجيدي الفنان
والتأسيس  ،الذي ال يهدف يف األخري إال إىل االستهالك ،رحماربة التكلس والتكرا و.األنساقو، تفكيك األبنية
ثقافة  أين تؤسس.  وحسابات إيديولوجيةوق سيصبح اإلنسان قيمة ، شيئا خاضعا القتصاد ال ؛لرباغماتية فجة

لكن كتابة ،  اةاليت تنفي سحر احلي .االجتراروكتابة املنفعة ، كتابة التطابق،لكتابة حتت الطلبلالتسطيح 
إا الكتابة اخلسارة ، الكتابة  .وتفتت االعتقادات املرسخة ،املختلف، الكتابة اليت تستبعد اجلاهز

 ارجتاجاالساكن  حترك، و و املقدس انتهاكا و نقداًََ تفكر يف احملرم ،املقاومة لاليدولوجيا فهي تلك اليتاحملاربة
الكتابة تصبح ف. خمالبها اليت جتد نفسها واقعة يف اتاملنظومو ،لقيماو ،تحرر احلياة من تلك األنساقف وزعزعة،
ئها الكائن يتحمل عب ةقرارا باملواجهة واملخاطرفيه، و مفكر - التفكري يف الال، وولعا بتجاوز احلدودعندها 
  .وابتهاجبفرح 
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يتعني على اجلسد  اليتأول احلدود /خرآاملوت  نيكو ،يها اجلسدإلاليت يصري  بوصفه النهاية احلتمية     
فق ال وإ ة،هي التجربة اليت ال تكون ممكنو .جيعل من اختبار املوت متعة ،جتاوزها ومواجهتها بفرح نتشوي

ىل إينتبه  و هي التجربة اليت جتعل الوعي.املوت يف لذة/كراه عها إزاحة اإلفلسفة للعشق، يصبح من املمكن م
انفتاحا على ، ومركزية الوعيتصبح جتربة العشق و املوت،وعيا بالف ؛نشطة الالواعي اليت ختترقه باستمرارأ

   .اللغة/العقل /ورشة حدادة الوعي ؛ ن الكتابة صناعة الوعيإي ؛ أخراآل

مغاير  خطاب نقديظهر علينا  ،بني الداخل و اخلارج، السنني الفآاملتنقل من  على ركح مسرح املعرفة     
عهد اخلطاب يكن  مل.وكثرة إحاالته، تعدد لغاته، وإمياءاته اجلسديةو، لغته مناملشاهد له يف دهشة  جعل

تعدد املالطابع الكرنفايل  اهذوحيث تبدو اللغة مبتهجة،  اجلميل و التعبريي،ا االحتفاء اللغويذ النقدي
خشبة  على مثلنياملمن زمرة وتنشد املختلف املغاير ،  ،فتجسد كتابة إبداعية، نقد حيتفي خبصوصيته.األصوات

راقصا برجلني  ،بيسر، نقد احلداثة مسرح اآلن يرتاد وهو، ممثال للنقد البنيويكنت أراه ناقد  ،مسرح املعرفة
  .يف آن و للذاكرة انللنسي يصلحان ،تنيديريدي ويدين، نتشويتني

نقدها بدأت تلفظ من ي ،زقهآمو، ظهرت تناقضاته ،حيثفالسهإالعقل  إعالنملا أقفلت احلداثة خائبة مع      
و النزعة ، النقد، والتنويرعصر إىل عها إىل بداياا ارجإ حماولةو، هت إليهانتاليت ا، تهايديولوجيإ يفضحو

يف لذة النص  جعل بارتولقد . ، ال تربير الواقعكانت مهمة العقل النقدث حي، والفلسفة التجريبية؛ اإلنسانية
، اجلنون: اه العقلقصأهم ما أ ادةعباستالنص، فانشغل يف لذة . مسارها من أجل تصحيح ،نقد احلداثةمشروعا ل

حيث ، سارةو اخلالربح أ يقوم على مبد اقتصادي، اتمع احلداثيوملا كان ... ، الكتابةاجلسد، اخليال، احلب
بارت مقابل ذلك، التفكري يف مبدأ اقتصادي  كان على.ستهالكو اال،و املنفعة،و الفائدة،الربح اتمعيفضل 
حيكم نشاط عقلي اقتصادي  أمبد فانتبه إىل ،الشيءالذي حيتكم إىل قيمة  ، الجتماعياأ هلذا املبدموازية كقوة 

،نتيجة ما يتلقاه الوعي من على خفض التوتر إىل درجة الصفر  يقوم ، الذياللذة أمبد ية هوالنفس اإلنسان
'' تعليق''بـ سمح للذاتهذا اخلفض لتوتر اجلهاز العصيب ي. اخلية و حماولة امتصاصهاإثارات خارجية ود

، مبدع نقدي لعقل  ، والتأسيساإلبداعواإلنتاج، و الذي يعد فسحة للعب، - التعليق–األحكام هذا األخري 
  .شكالية البحث إ ومن هنا انبنت

، رمبا ألنه كثري التنقل بني املقاربات النقدية ،ارتخفي ميلي الذايت لبأبل ال لفت خطاب بارت انتباهي،      
. يديولوجيااإلفلت من طاب نقدي، يكسر املعتاد يف القراءة، ما جيعله يخلمكانات خمتلفة إري عن حبثه اجلذو

حيفز يف  "بارت"ن إإضافة إىل هذا ف. بيةعولوجية يف الثقافات الشنثربته األاالتفات وكثر هأه في روقينيوالذي 
ال نعيش يف عامل ا، باعتبار أننا مريض االكاتب شخص/عداملب/املثقفحىت يبدو  .املعرفةو حيرك فيه عشق القارئ 

هنا، هو من أجل صحة " بارت"وجديد .الكتابة، مباهي الداء والدواء /فنبحث دائما عن الفارموكون، يقني 
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،كتابة اجلنون ضد د اخلوف ضالكتابة مع اخلوف ، مل مل ضد األاأل ةباكت:نفسية البد من مواجهة املرض
 .الفلسفية خاصة النصوصمجلة من معه أ قرأنصا جيعلين  أقرأن أريد أكنت  الكربى، ويف غاية البحث. اجلنون 

لنص مع نص النص، وجدت الكثري  من التعالقات املختلفة اليت ينسجها هذا ا القراءة يف هذا فمع اختتام أشغال
والوجود  "يدغره"اجلسد ورغباته، مع و" نيتشه"معه .األنساق التحتية والفوقي  النسق العالقة بني يف" ماركس"

فهذا ... يف العامل، ومعىن أن يكون الكائن هو أن يتكون، و مع الصوفية  خاصة عالقة املرأة والرجل واهللا 
 اولأتن أن تردفأ. خاصة زخم الفلسفيمع هذا  ال. النص طبقات وثنيات، و هو ما يشكّل مجاليته بالنسبة إيلّ

 "الكتابة" :هي طابخلا صلب هذاتقيمان  ماأبدتا يل  ساءلة قضيتنيمب النقدي الباريتبالدرس هذا اخلطاب 
جتربة احلدود  اخلطاب النقدي، يصبح معها ومعرفيانطولوجيا أمن خالل مقولة اللذة حبمولتها  "التجاوز"و

 ذن السؤال املركزي الذيإ.اجلسد و الوعي: اليت تقف على احلافة ق البينيةطنااملو ،جتربة التخوم/القصوى
ينفتح ، حداثة نقديةو ديث أحتمشروع  كيف نؤسس بالكتابة :هو اؤالتسحيرك التو شكالية البحثإيشمل 
من النصوص اليت تبني قلق  داواح ''لذة النص''ويعد. النغالقجتاوز او اللغة على اآلخر/الوعي/هلا العقلمن خال

يف بنفسه  عطاء الكائن الثقةإ على التأكيدب ؛الدينامية واالستمرارية و، قرارالكائن الغريب يف البحث عن االست
   .نتاج و التوليد الداليلاإل

فهوم م: النقاد به اشتغلأكثر ما و  برت الكثري من األقالم،القضايا اليت يطرحها املشروع النقدي الباريت      
حة اثقلها يف الس وهي قضايا هلا... و التحليل البنيوي للسرد، ميولوجيا الداللةالنص، ونظرية النص، وسي

، يناقش الفهم الباريت للنص والقضايا املتعلقة  يف كتابه نظرية النص "حسني مخري"جند مثال  ،املعرفية النقدية
اليت كان هلا حظ  نصوص البارتيةالو كثرية هي  ،تبباردراساته النقدية يف عديد  "الغذامي "انشغلو. بالتناص
وتكوينا أو  اخلقا تناول موضوعة اللذة باعتبارهمن  ،يف حدود ما اطلعت عليه جدألكين مل ، الترمجة أوفر يف

لذة  إىل موضوعة ال يف مشروع بارتإىل زاوية من الفراغ  البحثانعطف  ذاول. باعتبارها أشكلة أنطولوجية
يء على ، والتركيز أكثر شككل خاصة نظرية النص ال ينفصل عن مشروعه الذي ، وضمرهايبحث يف مل

    .حبكم االختصاص أوال وقبل كل شيء ،  األبعاد الفلسفية للخطاب الباريت

بتدفقاته  يت العلميةرضجر ذاكألجل ذاك فإن املنهج الذي بدا يل أنه األقرب من روح النص، الذي أ     
فقد كان  ،ضجرين امتداد النصيمل حيث .بل املوسوعية ،ربولوجيةثنواأل،ةيوالفلسف،لميةوالع،األنطولوجية

وقد يكون هو الشعور األنطولوجي الذي رافقين يف قراءة هذا النص إىل  رهبين مفاهيمهأوما ، تهإمنا كثافا، قصري
 وي ،نتش مست لهري ذفنص بارت ش .مرحلة متأخرة من البحث قبل أن تزيح مشاعر الفرح هذا الشعور

حيتفي  ة وال داللة واحدو ،ليس فيه مركز ،نصللذة و الوجد حتتفي باو ،و االستدالل، وضد منطق الربهان
من أجل ذلك، أردت أن أقرأ بارت ببارت، أو التفكري باملنطق الباريت ذاته، ...األجناسبتعدد الثقافات و

 أوالنص  ، من أجل تيسري عبور املكبوت، االنطالق من اهلامش صوب املنت و الذهاب  خارج النص يف 
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أي التفكيك . جتد الذات متعة يف النص املتداخل ،حيثو اختراقها الوعي  ،اللذات العضوية/النصوص
. الغائبة  صكان النصومت، واسترجاع قدر اإلمصاضر، والنفاذ إىل مناطق الغياب،و الاحل اوزة يجيةكإسترات

ة اليت لن ندخلها بل نبقى على عتباا،ونطوف على حوافها، لكن مع ذلك ميكن فيبقى النص تلك املدينة اجلميل
  .اللعب فيها

  :على النحو التايل  البحث إشكاليةنسجت هذا وقد     

    :مقدمة     

مهدت فيه إلشكالية الكتابة يف الفكر الفلسفي بني فالسفة العقل، و فالسفة ما بعد احلداثة، : مدخل و     
اللغة و الكتابة، فالكتابة العقلية اليت هلا غاية حفظ املعىن من النسيان عند :والرؤية املختلفة لكل منها فيما خيص 

إىل الكتابة مباهي غراماتولوجيا عند دريدا و قد أفالطون ،إىل هيغل ،و روسو ، إىل الكتابة النسيان عند نيتشه، 
  .الكتابة و ذاكرة امليتافيزيقا : ومسته بـ

مفاهيمية  أرضيةحاولت البحث فيه عن سؤال املصطلح و املفهوم، و: الذي محل عنوان، النقد : الفصل األول 
  .يقف عليها النقد  من خالل اللعب  اللغوي بدالالت امليتالغة 

مصطلح اللذة و تعالقاته فيه  تو تناولجتربة العشق  و اختبار املوت ، : األمل /كتابة اللذة : الفصل الثاين     
لنص انطولوجيا اليت يستعريها أنفسيا و  للكائن التكوينيةللبينة  الفهم الباريتاملعرفية و األنطولوجية  باملوت ، و 

يف املقابل  تكون للذات مسات نصية، فهي كلمة ... ويتردد يظهرو خيفي ا،حي اكائن النص حذ يصبإمن الكائن 
  .و صورة

و تناولت فيه لذة الكتابة، بوصفها تقويضا لإليديولوجيا وحاولت استنباط أبرز اإلجراءات : الفصل الثالث     
 .والسؤالالتعليق والقطيعة  :وهي وكما يطرحها بارت ،" لذة النص"النقدية يف القراءة النقدية يف  واآلليات

تنهل هاته .وهي إجراءات جتعل القارئ حياديا يقظا، يف كتابة نقدية متخصصة... والوزن والترهني واللعب
 .اإلجراءات من الفينومينولوجيا كجذر قوي ينبض يف أعماق نص بارت 

الكائن  الفصل الرابع اهتم أساسا بالتجاوز الذي حيدث على مستوى الذات يف فعل القراءة؛ أقصد جتاوز     
يف كل مرحلة يقطعها يف الكتابة األوهام و االعتقادات، حيث تابعنا مع بارت تداعيات الذات، وإشراقة 
رغباا واحدة تلو األخرى، كالومضات اليت يتعني تتبعها، إىل إهداء الذات حملبوا املوت واالنفصال عنه، حىت 

بعد رحلة من التحوالت مت فيها . طهري األرسطيالت/خترج الذات كالوليد صفحة بيضاء من غري تصور مؤمل

Université Sétif2



  

 -  11 -  

 

بعبارة بسيطة أن متارس قطيعة ابستيمولوحية مع أهوائها،وتنظر إىل .تعديل تصوراا، وميوالا، ورغباا 
األشياء من زاوية نظر اآلخر إليها ، وتتبعها هلروب الرغبة عرب سلسلة الدوال يف رحلة تنويرية يقودها اجلسد يف 

  . طلق من رغبة إيروسية حمرمة، وصوال إىل التسامي والقدسيةالذات، تن

    . و خامتة خلصنا فيها جل النتائج اليت وصل إليها البحث     

ظاهرة الكتابة يف النقد اجلديد، : خبيت بن عودة:ومن الدراسات اليت أمدتين بالعون أذكر على سبيل املثال     
ليل النفسي لالبالنش وبونتاليس، والوجودية جلون ماكوري، وما الكتابة و االختالف،و معجم التح: ودريدا

  ...هكذا تكلم زارادشت والعلم اجلذل: فوق مبدأ اللذة لفرويد ،و نيتشه 

قد أبالغ فأقول أن من البديهي وجود صعوبات تكتنف أشغال البحث العلمي، ولعل البحث خيلو من اللذة     
و اجللد،و الصرب، واملكابدة يف سبيل صورة حييا اإلنسان من أجلها أو حىت اليت يزيدها مجاال األمل و املعاناة،

لعل أبرز الصعوبات العلمية ندرة املراجع فيما خيص حبث حول اللذة تقريبا كما قلت سابقا فلو . يعشقها
ي هنا حتدث عن بارت يكون دائما يف إطار حمدد، لكن تفكريه الفلسفي يف العرضي،و املتغري واهلفوات اليت ه

أو اعتبار النقد تأويل اهلفوات و الصور و الغوص يف شبكة ونسيج النص، وفق جدلية التقطيع '' اللذة''
 .والتركيب اهلدم والبناء، فلم أجد ما يسد الرمق يف هذه الصحراء الشاسعة 

شهودا وحمبة  من دالئل ظهور نعمة اهللا على العبد ،ظهور أثرها؛ على لسانه ثناء واعترافا، وعلى قلبه     
وملا كان شكر اهللا موصول بشكر . فإين أمحد اهللا عز وجل على ما أنعم به علي.وعلى جوارحه انقيادا وطاعة 

عقيلة حمجويب العرفان بالفضل،فهي اليت تكبدت عناء القراءة :الناس، فيتعني علي أن أقدم بني يدي الدكتورة 
  و االعتراف بالفضل .ر و االمتنان والتوجيه، واإلشارة و التنبيه، فلها موفور الشك

كما ال يفوتين أن أقدم الشكر إىل عالمات كثرية،و مرجعيات هلا أثرها يف الذات ، فكان لزاما أن أدون      
محلت به لغام إيل،وما أزهرت به يف حبثي من عديد العطاء املعريف  إشارات تلفظ فضلهم على البحث،و مبا

 بارة ، واألستاذ اليامني بن تومي ، واألستاذ منري مهادي، واألستاذ عبد الرزاق األستاذ عبد الغين: والفلسفي
  .واألستاذ إمساعيل مهنانة ، األستاذة رمية برقرق كانوا اقتصاد لذيت الذي استعدته حلسايب اخلاص. بلعقروز
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رط الثمرة العلمية، ويو يف األخري أسأل املوىل اللطيف اخلبري أن يتقبل ويسدل القبول على البحث هاته       
ذواقة يف ممارسة النقد،و تقليب تربة األرض حول شجرة العلم حىت نزيد يف إنتاجيتها، و عطاءها املسرف /قراء

  .و ااين، فنجين عديد اللذات وحنصد وفري املتعات 
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 الفكر،دينامية سريورة تشكّله، بوصفه خطاب ترحل ساير و املشاهد للخطاب النقدي املعاصر، لعل       
 ،يشتغل خطاب النقد املعاصر على اهلامش إذ يف املمارسة النقدية املعاصرة؛ يلحظ اختالفاً وحتوالت املعرفة،
الداخل  سريعة، وإيقاع عنيف إىل يسري حبركة اليت جتعل هذا اخلطاب...  ، اخلارجاملتغري العرضي، اجلزئي،

 ويتتبع تعالقات النص التحتية ب يف اخلواء،وينقّ،تمناطق الصم حيفر يف إذ -وهذه هي املفارقة - واجلواين
هو قانون اجلاذبية اليت تشد اخلطاب النقدي ،وجتعله  ،حيث الفائض الداليل وعصور تشكّله، هخمترقا طبقات

 Roland) 1980-1915(بارت، بل هلا السيالن،فالنص اليت ال تستقيم ثابتة أعماق إىليسقط ويهوي 
Barthes  ص يرى1(»هي العبور واالختراق «أنّ حركة الن ( .  

ال  واإلحبار يف، وفض مستغلقاته وجماهيله ،صنتضاعيف ال ينشغل خطاب النقد املعاصر باستكشاف       
صحراء ناعمة بيهيم  ذي، الّرحالالبدوي سندباد البحار، ومن اليف هذا يقترب من لعله ، وائية النصوص

وبالرحلة يشكل  بالتجربة يطمئن كثرية الظّالل، يم بالسراب، متتد ما امتد البصر، وما أنصتت األذن، الرمال،
واقفا على األطالل املهيبة، يتذكّر اآلثار  ،يهتم بالعودة واألوبة،وااللتفات إىل الوراءكما  ،منط وجوده الفريد

ومع عوامل جديدة  اليت حتمل له من الذّكرى مواعيد اللّذة واملتعة ،مع املنسي املستبعد، ة،والرسوم الدارس
  .سيخترقها 

دي يف حلظة اشتغال احلواس يف القراءة النقدية، تصبح القراءة خربة حسية بالنص، فال جيد اخلطاب النق       
إذ عرب اآلثار ختلق . كي يستعيد ذاكرة النص اختالفا ،املتجاوز املتعايل واحلال هذه، إال فصل الدال عن املدلول

ة، عند استحضار املستبعد، وإذ ذاك يكون مكان للمتعة قد خاملسافة اجلماليق، هي حلظة الوقوف على اآلثار ل
وسيكون إحبارا مبا هو نزيف للذّاكرة، واستنزاف كل ما  ل رائع،بني الذّاكرة والنسيان، حينها تنمو اللّذة بشك

وعندها يكون  .ليقذف بوجوده إىل األمام مستشرفا آفاقا جديدةختزنه من تصورات آن للنسيان حموها، 
كتابة تشتغل على .خطاب النقد رحلة هلا التحول والترحال واملغامرة والبحث، سريورة هلا االحتراق والبعث 

ات رملية النكثبان عظيم،  إىلص ضمن جدل احلضور والغياب، لتكشف عن ختلّقه، وسريورة تشكلّه من ذر
  .النص الظاهر  إىلأو بلغة النقد املعاصر من النص التكوين 

                                         
   61،ص1993. ،3عبد السالم بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: درس السیمیولوجیا، تر: ـ روالن بارت 1
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ابت العقلي وراء ، والبحث عن الثّالبنية السطحية انزاح اخلطاب النقدي عن قراءة جل ذلكأمن       
اليل بل لعبه الد؛ هي القراءة اليت ال يغريها منطوق النصلدخول يف حماورة العامل الداليل للنص، فالظاهرة،إىل ا

فيدخل يف صراع ومقاومة مع النص، تدفعه حنو مزيد من اإلحبار وال. عه البالغي، وتناقضاته وصمتهوتقنرحل ت
ختراقاته وجتاوزاته حنو مناطق الصمت والصمم يف دهاليزه وعوامله الباطنية ،حبثا عما يكفل له مواصلة عبوره وا

ركات املناهضة احلاخلطاب النقدي كتابة، فمع  إنّ:بوسعنا أن نقول .يف النص ملتمسا ومطالبا حبقوقه يف اللّذة
كما  كتابةوال .مبا هي ممارسة املساءلة والتعرية.)1( »النقد نشاطا من نشاطات الكتابة  «النغالق العقل أضحى

إحبار )2(»هي إحبار أول بال عناية«)Derrida 2004 -1930(يرى فيلسوف التفكيك دريدا
فلم يعد  اللوغوس/عناية األب/سندبادي،جواين يف داخل النص يف العامل الباطن،إحبار مباهو مغامرة بال وصايا

 .فةخمتل وعودة بل سريورة، بعد اإلعالن عن غياب املرجعيات هناك ضامن حلضور املعىن

       ص،جتاوز اخلطاب النس ثبات املعىن، وانغالق النص، اليت تكرة للنؤية العقالنيقدي املعاصر حدود الر 
حيث الغرائيب  الواعي النص بقراءةبل الناقد يعيد خلق النص؛. ألن مثل هاته الرؤية تقتل النص ونفي التعدد؛

مبا هي سابقة  ومقموع من أصوات و لغات يف أرشيفات النص،أو ماهو  ؛و الفجائعي والرغائيب والعجائيب
حينها . آثار النص بعبارة وجيزة مالحقة لتشكّل النص الظاهر الذي يظهر ويبدو عقالنيا متكامال متناسقا، أو

خلخلة هلذا الوعي وهز لبينة النص، حىت نفسح جماال ، وتصبح القراءة تكوينا للنص، وإعادة تشكيله من جديد
العقل وعلى حضور املعىن املركزي، وإفساح اال لتنقّل وحركة /ودة املكبوت، الذي يشوش على الوعيلع

النقد املقترح بقوة يف السنوات األخرية، هو نقد ينصرف إىل قوى العمل، اليت تتحرك « ـ املعىن وسريورته ف
حركة انقالبية مفاجئة مبجرد عثورها  حداثباستمرار يف كل نص ،تقيم داخل هذا النص متحينة الفرص إل

 لخطاب النقديلأي إنّ . )3( ».على توترات ز انتظام الداللة اليت بدا أنّ النص يسري يف طريقها ألول وهلة
لتقويض سلطة  ،، مباهي انقالبات وممارسات قتالية حمنكةالنغراس يف الوعي النصاستراتيجيات خاصة ل

  .اليت تتدخل بطريقة ال شعورية يف إنتاج هذا النص ،الرقابة

                                         
صبري محمد حسن،دار المریخ للنشر، السعودیة، د ط :التفكیكیة، النظریة والممارسة، تر:ــ ینظر كریستوفر نوریس1
 .15،16، ص ص 1989،
 .143كاظم جھاد،دار توبقال للنشر،المغرب، د ط ، دت، ص:رالكتابة واالختالف،ت: ـ دریدا 2
دریدا عربیا، قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : ـ أحمد البنكي3

  .30،ص 1،2005لبنان،ط
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اخلطاب النقدي  أمامهو تقلّبات النقد وال حتدده؛ فال نستطيع  الرتياب،، ويثري ااألسئلةيطرح  ولعل ما       
                حنيط حبدوده علما  أننقبض على داللته، وال نستطيع حىت  أناملعاصر حتديد مرجعية بعينها، وال نقدر على 

بل وال يرضى مبرجعية أو  ،وال يرضى حبدود وال ضوابط صارمة ،اخلطاب النقدي ال يستقر على حال«  فـ
وشارف على الوقوع يف  ،فهو ما يلبث يغري وجهته وطريقه كلما زامحته اخلطابات املؤدجلة ،إستراتيجية واحدة

ا جنانب الصواب؛ ننأ أرىن اخلطاب النقدي املعاصر هو حبث جيولوجي، فال إ :فإذا قلنا )1(».فخ املماثلة
فاجلهاز . مساته برزأطاب النقدي املعاصر متسما ا، بل قد تكون واحدة من الرحلة اجليولوجية اليت بدا اخل

حفر،  :فنجد مثال:ومنها اجليولوجيا املفاهيمي للخطاب النقدي املعاصر يؤخذ من العلوم واملعارف األخرى
هي مصطلحات جيولوجية مت ... اجنراف، صدع، إزاحةتعرية، طبقات ترسبات، صفائح، أعماق، تفكيك، 

يف تاريخ  فتظهر على اخلطاب النقدي عالمات البحار واملستكشف واملنقب احلفري...توظيفها يف حقل النقد
  .النص

فمصطلحات مثل  خنطأ ماهيته، ناأنن اخلطاب النقدي حبث بيولوجي فال أرى كذلك إذا قلنا إو       
 جندها   تشتغل يف حقل النقد...التماهي، واملكبوت، والالشعور، اللذة واملتعة، والنسيج، إزاحة ،مقاومة

يف الشعور النص وحماولة التعرف على  ،فتظهر على اخلطاب النقدي عالمات العامل التجرييب والباحث النفسي.
ائي أو مايعرف بالنص الظاهر ناملكبوت من خالل تتبع تاريخ تكو النص وختلقه حىت يظهر يف شكل.  

فإذا كانت الفلسفة الوجودية  ؛اخلطاب النقدي أثر كبري علىفلها  وإذا توجهنا تلقاء الفلسفة الوجودية،       
، مثل احلرية وإشكاالتالبشري الفريد، والبحث عن السكن أمام قساوة الوجود،  الوجودعلى  اهتمامهاتركز 

  .جندها فاعلة يف حقل النقد...األعلى واإلنسانواملسؤولية، واحلضور اجلسدي يف العامل، 

فمصطلحات من مثل : ةمرغنا وجوهنا يف األرض، فال جند كبري عناء يف كشف الفلسفة املاركسي إذاأما        
 /التحتية/املناضلة/الكادحة لطبقةلدور الدينامي ال وخاصة ،السلطة ،وعالقات اإلنتاج ،اإلنتاج ،اإلنتاجية: 

  .تمع مدينجم/ بنية فوقية متماسكة إنتاجاملتعالق يف  النسيج املتالحم، املتفاعل،

                                         
الفلسفة والھیرمینیوطیقا، نحو مشروع عقل تأویلي، منشورات االختالف،الجزائر والدار العربیة :عبد الغني بارة  -  1

  .28، ص 2008، 1ط. للعلوم ناشرون، لبنان
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تقلبت وجوهنا يف السماء، فمعانقة املطلق، ونوارنية التجربة القرائية، وفعل التأمل، والتسامي  إذا أما       
اخلطاب  إنإن قلنا  أخنط قد ال ...جتربة روحانية أاوفة املتص إليهاوالكشف، والعالقة االيروسية اليت ينظر 

  .النخاع  إىل نوراينالنقدي املعاصر 

هو حس املغامرة  :ولعل القاسم املشترك هذه بعض تعالقات اخلطاب النقدي املعاصر حبقول املعرفة،       
غائب وتفكر يف احملرم، وحتفر يف داخل هذه املعارف اليت تنقب يف العماء ، وحتاول فتح املستغلق واستدعاء ال

ولعلها  .أوهامهث العقل باالنفتاح، وترك املقدس وتفجر احلدود جبمع ماال جيتمع ،مولعة بالتناقض الذي حيد
املطلق، الثابت الفضيلة : نقيضها إىللتعرب . اهلامش، املدنس والرذيلة واملتغري: يف نقطة االنطالق أيضاتشترك 

 Gilles Deleuze( قصاء واالستبعاد، وليس ببعيد عما نقول هذا النص جليل دولوزاإل، فتفضح آليات ...
لن نصنع من الفلسفة ما صنعه أفالطون، وال يعود ذلك إىل جتاوزنا « : الذي يقول فيه) 1925-1996

به إىل ألفالطون، بل على العكس من ذلك إىل إن أفالطون ليس قابال للتجاوز، وما من فائدة يف إعادة ما قام 
مستعارة من أفالطون ملسائل مل تعد  إما الفلسفة أو تطعيمات: ليس لنا سوى االختيار بني أمرين. األبد

 قطائع هيهذه  االنبناءبعضه فوق بعض، لكن حركة  ينبينرمبا ما يوضح أن الفكر الغريب  ووه.)1(» أفالطونية
هي التطعيم والتلقيم : يلة إىل مثل هاته الغايةتضمن استمرارية هذا العقل وديناميته، ولعل الوس معرفية،

 . لتخصيب هذا العقل و إخراجه خمرج اجلديد

جيديه نفعا العجز احلركي  ال يواجه دارس اخلطاب النقدي املعاصر، الذي ،األكرب اإلشكالو لعل        
يائي، واحتماالت الرياضي، الكيم جتارب جتمع بني من خربةوالذاكرة الفارغة، اليت متيزان الطفل، بل البد له 

، ولذة العاشق،ومتعة األسري الذي بواستقراءات ارب، وتأمالت الصويف، وحنكة املقاتل، ومغامرة الالع
ما يصدق على  وهو.خاصة وأن للخطاب النقدي املعاصر تعالقات حبقول معرفية كربى  ...استعاد حريته 

خيرج عليها  أن، بل إا الرحم الذي ختلق فيها وتعالق قبل اخلطاب الباريت الذي ترىب وليدا يف تلك احلقول
  .ليؤسس حلياته اخلاصة 

                                         
ریمون بیلور، : أجرى معھ الحوار)" عالمات وأحداث(جیل دولوز الفیلسوف المترحل :"ــ مقابلة مع جیل دولوز 1

،ص  1991، 14- 13مجلة العرب والفكر العالمي، مركز اإلنماء القومي، لبنان،ع . محمد میالد:تر .لد وفرانسوا إوا
215 . 
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... بني ما نفكر فيه وما نعيشه، بني العامل املثايل والعامل الواقعي ،بني الروح واجلسد بني العقل والالعقل       
تلك الكفّة، معلنا غلبتاها  تأرجح الفكر الغريب ،وكلما ثقلت واحدة من كفيت هذا الفكر، مال مؤشره إىل

ومضى الفكر الغريب من قدمي الزمان، متحركا بني الداخل واخلارج، يف حبث منهوم عن .باألخرى وإطاحتها
وهذه احلركة اليت مل تسكن، ومل تستقر على كفة، شكل من املراجعة هلاته الذاكرة .املعرفة وحدودها

يف نص ليس بفلسفي ) les oubliés(منهجياته ومضامينه ومنسياته راجع اخلطاب الفلسفي اجلديد «الغربية
فالثابت املميز  )1( ».وال بديين، نص شعري، أضحى مكانا ممتازا لالستلهام، هو خزان جماهيل، وذاكرة نصوص

إىل عامل حماولة إنزال الفلسفة من العامل املثايل  بعد احلداثة، اليت مارست تفكيك العقل الغريب، هو خلطابات ما
هو البحث عن  مل يعد اهلم كما.فتح العقل على اهلامش الذي نفته تلك املركزية  إىلالسعي الواقع املتغري، و

 اإلقصاءفبعد محلة . نقي أصلبعد احلداثة، من أن ال  خطابات ما إليهاألصل، بل قد ال يقني أكثر مما وصلت 
العقل وحده  أنعلى اعتبار  ...اآلخر/الكتابة/اجلسد/لى الدالالفكر الغريب مع الفلسفة العقلية عمارسها اليت 

جاءت ردة احلداثة البعدية لتتجاوز هذا االنغالق، وإزاحة هذا اإلقصاء، يف . احلقيقة إىلل وقادر على الوص
ثل شكل من الثّورة على العقالنية، وخلخلة للعقل الغريب املتمركز حول ذاته، فخرت الفلسفة من مساء عامل امل

اجلنون،  : األفالطونية، واملثالية الكانطية، وي ا احلداثة البعدية إىل أرض الواقع، إىل هوامش أقصاها العقل
إنه عهد االيارات، والتجاوز، وأفول األصنام،وإعالن غياب ... اآلخر، التعدد، اجلسد، اجلنس، الكتابة ااز،

وإحالل التنافر  ،واملاهيات الثابتة ،هو مغادرة لغة األنساق املغلقة ،ديدةإن ما مييز النقد بداللته اجل«املرجعيات 
كعاملي حترير يف إعادة تعريف اخلطاب الثقايف،وهكذا فالتشظي وغياب التحديد والشك العميق  ،واالختالف

   )2(»يف كل اخلطابات الشمولية والكلية هي العالمة الفارقة للتفكري مابعد احلداثي

احلقيقة تسكن عامل املثل، بوصفه عاملا ثابتا،  أن أفالطون رأىوهو يرسي دعائم اجلمهورية الفاضلة،       
النقية  تنسلخ عن عاملها املادي، لتدرك احلقيقة أن إالعلى الذات اليت تبحث عن احلقيقة،  وما. مطلقا الزمنيا

حاليت تود املتعدحاول  فقد.حماكاة شائهة لعامل املثل  األخريعترب ألنه ا ؛ةد يف األرض، أو يف عامل املاد

                                         
، منشورات مدیریة "الخطیبي نموذجا "ظاھرة الكتابة في النقد الجدید ،مقاربة تأویلیة : ــ بختي بن عودة 1

 . 83، ص2005الثقافة،الجزائر،دط، 
ت الفكر الفلسفي المعاصر، أسئلة المفھوم والمعنى والتواصل، منشورات االختالف، تحوال: عبد الرزاق بلعقروز - 2

 128،ص 2009، 1الجزائر والدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان ،ط
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الفالسفة استنطاق العامل باسم العقل ومقوالته ألنه جينبنا زيف احلواس ويتعاىل على العامل احملسوس ليدرك «
     )1( »احلقيقة العقلية اردة 

العقل هو الذي يوصلنا  أن إن املصطلح املركزي الذي تشكلت عليه الفلسفة العقلية هو العقل،اليت اعتربت    
فالغاية .ألنه مدنس، مادي ؛جرى احلط من قيمة املعرفة الصادرة عنه الذي مقابل الغريزة واجلسد،، إىل احلقيقة

  فماهو هذا العقل؟. هي املعرفة املطلقة اردة عن عامل املادة ،البعيدة عن الوجود اإلنساين، وانشغاالته ومهومه

الكالم واخلطاب الذي : هو عند أفالطون وأرسطو]Logos)2(اللوغوس[اليونانية هو  يف اللغة"العقل"       
وهو معادل حلكم ومفهوم وأحيانا يعرف برابطة . يعمل على توجيه اإلنسان توجيها سليما إلدراك احلقيقة

خلطاب إن وظيفة اللوغوس هنا هي أن يظهر شيئا بعينه، فا...غري أن املعىن األول هو معىن خطاب –وأساس
مبا هو ربط وضم ومجع مجل  ،فاملعىن اللغوي للعقل )3(.تركيب أي إظهار شيء يف مجلة وجوده مع شيء آخر

رجع هذا الفائض من املعاين وتاملختلف، حتتوي هذا أو أفكار من أجل استنتاج أو الوصول إىل احلقيقة الذي 

                                         
 .107ـ المرجع السابق، ص 1
فكل واحد منا ماني، فھو عند الیونانیین العقل الكلي، ویدل على هللا، المطلق، الالز :مفھوم مطاطي":اللوغوس/ العقل"  - 2

یشعر بأن في داخلھ عقال محدودا ،الیصحح أحكامھ إال باستلھام عقل كلي ثابت الیتغیر، فأین یوجد :" یقول جمیل صلیبا
فا ھو الموجود " ھذا العقل الكلي؟ إنھ هللا الذي أتوجھ إلیھ إنھ الموجود الالنھائي الكامل الذي یتجلى لنفسي مباشرة 

العقل قوة النفس التي بھا یحصل  إذأما العقل عند أرسطو ھو أكثر مافینا ألوھیة .في الوجود یدل على هللا فكل ما. العاقل 
  .تصور المعاني

ثم إن من معاني العقل قوة االصابة في الحكم، أي تمییز الحق من الباطل، والشر من الخیر، والحسن من القبیح، وھذا      
ویطلق كذلك على مجموع الوظائف النفسیة المتعلقة بتحصیل . وفطرة في اإلنسان التمییز یحدث بالطبع، فالعقل طبع

وھو ضد الغریزة والحدس والھوى والمعرفة الدینیة والحس والتجربة ... المعرفة كالذاكرة، واإلدراك والحكم واالستدالل
المعنى وتجریده مستغنیا عن الحواس فالعقل ملكة فطریة قادرة على التمییز والحكم وإدراك الحقائق الغیبیة وتصور ...

والقلب والغریزة في ادراك الحقیقة وھنا تنشأ األضداد التي یقیس العقل انطالقا منھا قدرتھ في الوصول إلى الحقیقة 
لكن المعنى الغالب . الوحي كالحدس عند الصوفیة، الجنون، الحب،: والیقین فالعقل ھنا یقع بالموازاة مع أضداد أخرى

اللفظ أو الصوت اللفظي غیر أن ارتباط ھذا الصوت بكینونة متعالیة، جعلھا صفة تخص قوى التحكم " ازعي ھویقول الب
  "بالكون في الموروث اإلغریقي ونخص الذات اإللھیة في الفكر المسیحي

؟ ھل یمكن وھو الذي یبحث عن إمكان المعرفة، أي ھل المعرفة ممكنة ".العقل مصدر المعرفة " ومع عصر األنوار غدا 
والمراد من كل ھذا ھو االیمان بالعقل وبقدرتھ على  -خاصة مع كانط أي نقد العقل –.أن یوصل العقل إلى حقیقة أكیدة

ادراك الحقیقة وسبب ذلك أن قوانین العقل مطابقة لقوانین األشیاء الخارجیة، وإن كل موجود معقول وكل معقول موجود 
دلیل الناقد األدبي، إضاءة ألكثر من خمسین تیارا و : رویلي وسعد البازعي ینظر، میجان ال –عند ھیغل خاصة  –

المعجم :وینظر جمیل صلیبا. 133،ص  2000 ،2لبنان ط/، المركز الثقافي العربي ، المغرب . مصطلحا نقدیا معاصرا 
 91، 85،86،88ص، ص  2وج 151ص  1982، دار الكتاب اللبناني، لبنان، دط ، 1الفلسفي ج

فؤاد بن أحمد، مجلة الفكر العربي : تر" االنطولوجیا و الفینومینولوجیا عند مارتن ھیدغر:" نظر جان ھیبولیتـ ی 3
  .108، ص2006، 135- 134باریس، ع   –المعاصر ، مركز اإلنماء القومي بیروت 
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املعىن الكلي الثابت، وهو ما يفسر ل على تد فاللغة حبسب التفكري العقلي هي لوغوس،.إىل املعىن الواحد 
ألجل ذلك طرد الشعراء من .حضور املعىن على للغة الشعر اازية اخليالية، اليت تشوش  أفالطونرفض 

ة اجلمهوري. 

فالسفة العقالنيني لفلم يبق ل مثل مفارق،وبعد إزاحة الفكر الكنسي مل يعد هناك عامل ، نواربعد ثورة األ     
ومهش الوجود  ،،وكذلك مت إقصاء اجلسد من حقل املعرفةاملطلق به لإلميانله جديد إبحثوا عن ي أن إال

وبينما كان العقل ينصب على  «الذي أضحى هو اإلله اجلديد بدال عن اهللا  ،أمام سلطة العقل املتعالية ،البشري
 ،كان جيري التبخيس من شأن اجلسد ،كقوام أساسي للحقيقة يف مكان اهللا ،وهيغل ،يد ديكارت وكانط

إذا احلقيقة موجودة يف العقل ذاته، و اليت ال ميكن  )1(» .أو سجن أو عائق أمام اخلالص ،واعتباره جمرد آلة
  .إال باالنفصال عن اجلسد -مرة أخرى-الوصول إليها

لعقل ويف يف ا) Kant 1724-1804(صاحب أسس ميتافيزيقا األخالق كانط  -يف البدء–يشكك       
احلقيقة، فالبد من نقد هذا العقل أي هل ميكن أن يوصل العقل إىل حقيقة قارة؟من  إىلقدرته على الوصول 
فاحلقيقة : مث ما لبث الشك يقينا)نقد العقل احملض، نقد العقل العملي، ونقد ملكة احلكم(خالل الثالثية النقدية

هكذا انتهى النقد الكانطي من لعقل ذاته،فهو مكتف بذاته، ، واليت ال يوصل إليها إال اموجودة يف العقل نفسه
ة، األخالق ليس إذن للنقد الكانطي من موضوع سوى التربير، تربير املعرفة احلقيقي«االعتقاد  إىلاالنتقاد 

 )2(" إنه يبدأ باألميان مبا ينتقده ،ين احلق، فالتناقض صارخ بني قصدية اخلطاب وما يسكت عنهة، الداحلقّ
واعتقد  "كانط"قضي األمر عند ، ومادون العقل عن حقل البحث عن احلقيقة  إقصاءتيجة هلذا االعتقاد مت ون

هو بتجرده وانفصاله عن ما إال، ولن يبلغ اليقني، املوجود يف داخله هو احلقيقة إىل الوصوليف قدرة العقل على 
الذات املفكرة اليت تنفصل عن اجلسد لتبلغ أو يف الكوجيتو  "ديكارت"طرحه  وهو ما.اجلسد خارج عنه أي

والتركيز على الكليات واملاهيات بوصفها ثابتة  و الوجودجعلهم يستبعدون التفكري يف اجلسد  وهو مااليقني، 
   .ال تتغري

                                         
، 1،2003ط.زائركوجیتو الجسد،دراسات في فلسفة موریس میرلوبونتي،منشورات االختالف الج:عمر مھیبل وآخرون-1

 29ص
نیتشھ ومھمة الفلسفة، قلب  تراتب القیم والتأویل الجمالي للحیاة، الدار العربیة للعلوم  لبنان ، :عبد الرزاق بلعقروز  -  2

  51،ص 1،2010منشورات االختالف ، الجزائر ط
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روح ال وأفضليةة على الوجود، املاهي أفضليةعتقاد يف أفضلية العامل املثايل على العامل املادي، ونظرا لالو       
الكتابة السيئة، الكتابة النسقية عن املتشظية ، الكتابة كتذكر وبني الكتابة احلسنة  أفالطونميز  .على اجلسد

 واجلسد األهواءالثانية فكتابة  أما ، واملقدس،لروحلفاألوىل يف نظره هي كتابة  .والكتابة كنسيان
حيث  ) Jean Jacques Rousseau( وميضي األمر نفسه يف القرن السابع عشر مع روسو.املدنس

الذي  )(Hegel  يتكرر كذلك مع هيغل .ألا حتمل طابع املدمر املخرب يرفض روسو الكتابة ويدينها؛
ألن الكتابة يف نظره هي هذا  ،وأدان الكتابة هو اآلخر. اخلارج لصاحل الروح / أطاح هو اآلخر بالعامل املادي

   ) 1(ونقيض الذاكرة  ،النسيان للذات، هذه اإلحالة إىل اخلارج

احلقيقة ، فإن  إىلونتيجة لالعتقاد صاحب اجلمهورية الفاضلة أن الفضيلة ال الرذيلة هي مايوصل        
أفالطون انتصر للكتابة احلسنة اليت تضمن حضور املعىن ، الكتابة التكرار اليت حتافظ على املعىن من أثر الزمن ، 

، ويبقى متوجسا خائفا من  أفالطونلكن تبقى الريبة جتتاح ...بدل خوفا من تعرضه للتغري والتحول والت
وهذا ما جعل أفالطون يعترب الكتابة .الكتابة حتفظ املعىن ، إال أا كذلك متحوه أنالكتابة فرغم إقراره 

من األفضل عدم اللجوء إىل هذا الفارماكون الذي هو دواء يف الظاهر لكنه  «  )Pharmakon( فارماكون
يف احلقيقة خطره يأيت من تعطيل فاعلية الكالم وبذلك يقضي على ذاكرة الذات نفسها ألنه حيجر على داء 

وتكرس نسيان الداللة األصلية يف  ،ألا تشتت املعىن: الفارماكون هي داء)  2( »الذاكرة ويسبب النسيان 
 ،بل سيصبح املعىن خاضعا لنسيج النص،فالكتابة حتجب املعىن وجتعله غريبا عن مقاصد املتكلم  ؛غياب املتكلم

و هنا نفهم إحلاح امليتافيزيقا الغربية .إرادة الذات اليت تريد فهم الوجودأمام .واللعب اللغوي واإلحالة املستمرة
وتكشف بقدر ما ختفي .ألن الكتابة حتجب بقدر ما تربز وتبني«على الوضوح وجتنب أالعيب اللغة وااز 

فهي تعني الذاكرة على استحضار . ألا حتفظ الكالم من فعل الزمن:خرى هي الدواءومن جهة أ.)3( »ومتوه
لكن مع هذا تبقى الكتابة ذات فعل تدمريي وحتمل املوت للوغوس وتسبب نسيان . املعىن ، فهي ضد النسيان

   .األصل    

                                         
   127،  118،  117الكتابة و االختالف، ص ، ص : ینظر دریدا  - 1
المطابقة واالختالف ،المركزیة الغربیة، إشكالیة التكون و التمركز حول الذات ،المركز الثقافي : عبد هللا إبراھیم -  2

  328، ص  1997،  1لبنان،ط/العربي المغرب
  174ص1998دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر دار المعرفة الجامعیة ، مصر ،دط،  : محمد علي الكردي  - 3
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مع أفالطون، ويف العقل مع يف عامل مثايل -جيسد االعتقاد يف وجود احلقيقة  اإلقصاءالرفض وإن هذا        
 ،مدنس ،فهيوالكتابة ،واجلسد ،الوجود ومن جهة أخرى، االعتقاد يف دونية. هذا من جهة -العقالنية احلديثة

 ،مغلق على ذاته وسوليس هذا بعيدا عن تصورهم للغة اليت اعتربوها لوغ...وختريب للذاكرة، نسيان الذات
وتوريق داليل يتم حضور  ،رب عالمات شفافة خالية من كل ظاللفع ،داخله اليت تقع يف احلقيقة إىليوصل 

أو  هو مظهر شفاف للمدلولأو الصورة،  املادي فالدال ،ذهن صاحب الكالم حىت يف أواملعىن يف الكالم 
ورغم هذا فإن العقالنيني يفضلون الكالم .ينا وتوثيقا وحفظا للمعىنالكتابة تدوفتغدو معها ، املتصور الذهين

ويكف عن  ،بغياب املتكلم وتواريه ينسحب املعىنالكتابة، ألن الريبة تبقى تسكنهم جتاه الكتابة ؛ فعلى 
لغوية  أشياءبل يغدو حضورا مستحيال ألن األشياء يف العامل اخلارجي ملا تدخل عامل اللغة تصبح  ،احلضور

تقصي  أنوليس ببعيد عن امليتافيزيقا   األصلية فيتمزق االرتباط بني الدال و املدلول،  تكف عن متثيل داللتها 
وهلذا ترفض امليتافيزيقا الكتابة اليت تنتج اللغة وتعيد املعىن  فهي ال تنقله،اليت دد حضور املعىن  ،اللغة اجلسدية
شكل نفي لكثافة الدليل وماديته، ونفي للبعد البالغي « وعليه فرفض امليتافيزيقا للكتابة يتخذ .خمتلفا ومغايرا

ة الفلسفية، واختزاهلا لطابعها االستعاري، وحتويلها إىل جمرد أداة الستحضار املعاين األصلية اليت توجد داخل للغ
ومن جهة أخرى يتأسس ذلك الرفض على منح امليتافيزيقا للمدلول أسبقية زمانية . الذّهن أو يف عامل مفارق

مبا  –وأنه من طبيعة روحانية خالصة، بينما اللغة ومنطقية على الدال؛ أي اعتبار أن الفكر سابق على اللغة ،
  ) 1(» .هي تلطيخ لروح امليتافيزيقا الطاهرة وتلويث ملعانيها اخلالصة  –هي جسم مادي 

مل اللغوي الذي يشكلها، فتصبح االع إىلتنقل من العامل اخلارجي  اإف ،الذات ملا تسكن اللغة أنكما      
 وهذا ما. ويبحث عن منط وجدي فريد اخلاص يف عامل اللغة، حيارب أوهامه، كائنا لغويا، حياول فهم وجوده

جتاوز للتعايل على العامل املادي،إىل الفناء والتحام  نسيان مبا هو ؛جيعل الكتابة نسيانا للذات كما ترى امليتافيزيقا
 ) Heidegger 1889-1976(كما يرى هيدغر )2( » وجود اإلنسان إمنا هو ماهيته«يصبح فالوعي فيه، 

جيعل الذاكرة تنزف بكل ما ختزنه ، وما تدخره  ، وهو مايف هذا العاملالفريد  ماهية الكائن هي طريقة وجوده
  .، جتعل الوعي يتجاوز انغالقه، فيتغري ليفهم العامل الذي يوجد فيهمن معاين مرجعية

                                         
مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، " یدة للكتابة في الفلسفةنحو سیاسة جد:" محمد أندلسي  - 1

 56، ص2005، أفریل،  33مجلد  4الكویت ع 

/ ،لبنان،منشورات االختالف /إشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة، الدار العربیة للعلوم:عمر مھیبل - )2(
 .207، ص2005، 1لبنان، ط /المغرب/الجزائر المركز الثقافي العربي
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لق أماكن آمنة للوجود البشري، بل مت يف فهم الوجود، وخ ،خفق العقلأوالتهميش،  اإلقصاءونتيجة هلذا       
، وميكانيكا احلركة، ونظام تفكري املغلقة على ذاا البنية :حيث أصبحت دد وجوده النسق، يف اإلنسانقرب 
يغتصب  الذيفلم يكن هناك بد من إعادة التفكري يف العقالنية، ويف هذا اخلطر ، واملبالغة يف التجريد ،اآللة

على اللعب  والتأكيد، اإلقصاء آلياتوتفكيك  ،حتريره من قسرية النسق حماولة، ولكائنلالوجود الفريد 
  .كأقوى وسائل االنعتاق

أو افتراض  كيف ميكن تصور كلية منظمة عضويا من دون التصرف انطالقا من غايتها األخرية،«
 هناك بنيات، وإذا مل يكن املعىن إال داخل كلية، فكيف تراه ينبثق إذ مل تكن غايتها على األقل؟

فهي ممكنة انطالقا من هذه البنية األساسية اليت ا تنفتح الكلية، وتفيض، لتكتسب معىن يف 
صحيح أن هذا االنفتاح ، جيب إن نفهمها عرب شكلها األكثر افتقارا لليقني ،استعجال غاية ائية

د باالنغالق على ، ولكنه هو أيضا ما يهد)بل وحىت ميتزج ما( هو ما حيرر الزمن والنشوء
  .)1( ». يهدد بإسكات القوة حتت الشكل. الصريورة ما إن مينحها شكال

ِ ردة على /ظهرت أوهام الفلسفة العقلية،يف القبض على احلقيقة انطالقا من الداخل       العقل،جلية فهذه
اا،وعلى إقصاء فاعلية القراءة وتفسر ذاا بذ،االنغالق البنيوي للنصوص، وعلى اعتبار البنية مكتفية بذاا

وأن العقل قادر على الوصول  ،كلية منظمة مغلقة على ذاا العقل/لغةفاعتقاد الفلسفة العقلية أن ال. والتأويل
الوجه اآلخر للعقل الذي يلعب دورا  خاصة مع الكشف عن.أمر أشهر إفالسهاملوجودة يف داخله إىل احلقيقة 

خاصة مع تشكيك فرويد . الذي يقوض وهم اكتفاء العقل بذاته.املتماسكأساسيا يف تشكيل هذا العقل 
)Freud 1856-1939 ( يف بنية العقل اليت ختفي صراعا جذريا بني الوعي والالوعي يف العقل، هذا

الالوعي هو عامل متفلت على الدوام، ويعود يف شكل جديد، خمتفيا وراء بالغية اللغة، نتيجة لرقابة األنا /اآلخر
ونتيجة هلذا ،فأن يف الكالم شيء  )2( على، اليت متنعه من الظهور؛ألنه عامل مدنس، عامل شهوات ورغباتاأل

لكن يف الكتابة، فإن الواعي والالواعي من كالمنا خيط على صفحة . نصمت عنه، وال نقوله نتيجة للرقابة
ش على حضور املعىن بل يرجئه وهو ما يشو ،ويراوغ فعل املراقبة بظهوره يف شكل رمزي بالغي ،الكتابة

وهلذا فنحن بقدر ما نتعامل مع اللغة " هي أكثر لعبا ومراوغة" اللغة« وجيعل البنية قلقلة  ،ويؤخره إىل حني

                                         
 162الكتابة و االختالف، ص : ــ جاك دریدا ) 1(

  12-9،ص ص 1994، 5إسحاق رمزي، دار المعارف، مصر،ط: ما فوق مبدأ اللذة،تر:فرویدینظر  - 2
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بوصفها لباس املعىن، أو مرآة احلقيقة، أو لسان حال الذات، تلجأ هي إىل املراوغة لكي تنزلق بنا إىل ما ال 
  ) 1(» .نفكر فيه نريده أو إىل ما ال نعيه وال

 كما يرى بارت يف درس السيميولوجيا، منفتح وليس مغلقانسيج ل، وحتيل إىل ذاا، فالنص حق فالبنية ال     
لدوال أخرى، فكل دال حيمل أثرا  وتأجيل جمال الختالف الدوال ، له تاريخ وليس وليد اللحظة الراهنة، فهو
 .يعترب النظام اللغوي هو سلسلة اختالفات" دي سوسري"مادام أن . لدوال أخرى، مهاجرة يف نصوص خمتلفة

... النظام اللغوي يتحقق بواسطة االختالف، الذي حيدث بني الوحدات أو العناصر اليت تكون النظام  إن«
إن هذا النسق االختاليف جيب . وخيرجه من دائرة النظرة السكونية للنظام لكن دريدا يدفع ذا املعىن إىل أقصاه

أن ال ينظر إليه كنسق بسيط حييل إىل ذاته، بل كمجال لإلحاالت الدالة على حضور االختالفات السابقة، 
نفسر  نأميكن ) 2(» . ألثر العناصر الغائبة اليت تنتمي لنفس النسق  traceمها أثر فكل عنصر أو وحدة لغوية

العالمات ختتلف فيما بينها ف ،Différence)  (من خالل مقولة االختالفهذا يف ضوء التفكيك الدريدي 
نتيجة حضور عالمات غائبة في مث هي خت. هو عمل الكالم الداخلي،حيث يعد االختالف يف النظام اللغوي

ى املعىن مرجأ ألن العالمات الغائبة هذه الكلمة الذي يقصي تلك العالمات اليت كان باإلمكان أن حتضر ،فيبق
وهو ما جيعل .وال ثابت  ، فيبقى النظام اللغوي غري مستقر ، تظهر فور كتابة الكلمة احلاضرة لكنها تظهر طيفا

كل كتابة حتمل داخلها احماء؛ مبعىن أن هذا النص هو أثر لنصوص كانت ف إذا.تنطوي على ميزة تارخيية اللغة
ة عالمة كليلكن يتم غياب  هاته النصوص مبجرد ظهور النص بوصفه  ن البعض اآلخرمتعالقة ويأخذ بعضها م

على تلك النا لذلك يتشكّصوص املتعالقة داخليائية املعىن وصريورة الد اللة اليت ال ميكن ل فائض املعاين، وال
أن جتسدها الداللة اخلطية للكالم وإمنا جتسصوص اليت فاضت على دها تلك النل احلفر  )3( ص الفوقيالنعم

والتفكيك يف العقل على فتحه على ما يعتقد أنه هامش ،هذا األخري هو الذي شكّل هذا العقل يف سريورة 
 ذيالي فتأويله للنص ه.وهنا نتحدث عن فاعلية الذات يف استدعاء هذا الغائب الذي يسكن الذاكرة. تارخيية

 ،اللغة ليست بريئة على اإلطالق« تاريخ تشكلهويف  ، عامله الداليلجيعل النص ينفتح عرب مغامرات القارئ يف

                                         
 .138ص1998، 1لبنان،ط/الماھیة والعالقة، نحو منطق تحویلي، المركز الثقافي العربي، المغرب : علي حرب- 1
مجلة ثقافات ،صادرة عن كلیة اآلداب جامعة "جاك دریدا فیلسوف نظریة الكتابة و التفكیك :"ــ أنور المرتجي  - 2

  166، ص2002، 3البحرین ع
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هي تلك  -حتديدا  -فللكلمات ذاكرة أخرى، تغوص يف عمق الدالالت اجلديدة بطريقة عجيبة والكتابة
   )1(»املصاحلة بني احلرية والذكرى، إا تلك احلرية املتذكرة

صاحب املطرقة هلدم الفلسفة  )(Nietzshe 1844-1900جاء نيتشه "فرويد"و" دريدا"لكن قبل        
ومقابل الكتابة العقلية التذكر ) 2( » .هل اللغة إال جنون له لذته«وغدت معه اللغة جنونا  وأصنامها،العقلية 

اللغة تنقل الفكر، وأن الدال ميثل  أنالكتابة النسيان، وبدأ صاحب املطرقة يف هدم اعتقاد العقالنية  أشهر
   .ن املاهية تسبق الوجودأاملدلول، و

بكتابة إبداعية شعرية تك الرداء الرجعي للغة، ودمرت .مارس اخلطاب النتشوي هدم العقالنية الغربية       
عاته املركزية احلدود بني الفلسفة والشعر، وعرت األقنعة اليت يضعها العقل الغريب ليخفي إيديولوجيته، ونز

تكون  ،هذا الكتاب إعالن كبري للحرب، أصنام نضرا باملطرقة«:يقول األصنام أفولفي كتابه ف.حول ذاته
وحاول إزاحة مركزية  ،النتشوي جاء لقب املعادلة بني العقل والالعقل فاملشروع )3(» املساءلة بضربات املطرقة

و ماهو  ،ة العقالنية اليت ال تنظر إال إىل ماهو حاضر يف الوعيوهلذا البد من إجراءات تبتعد عن املمارس ،العقل
ألجل  ،وأن هذا الراهن ماهو إال سريورة وحتول وليس ثابتا ،وتنسى أن احلاضر هو وليد املاضي ،يف الراهن

، هخطابتعرية وشيم بنيته الفوقية و ،ذلك ونتيجة تكلس العقل الغريب مل يكن هناك إجراء إال الطرق هلذا العقل
ريورة، والعودة املختلفة سيدفع املعىن حنو الل، للنفاذ والعبور إىل عامله التحيتوجتاوز ماهو ظاهر وبادي للعيان، 

يف مغامرة إىل حماورة مناطق الغياب  العقالنية،مع  الال تارخييةوهنا يتجلى أهم كسر للقراءة األفقية .ال الثبات
أسلوب جديد يف النقد والتقومي، «فاجلينيالوجيا  .عقلية اليف تارخي) Généalogie( سفر جينيالوجيو

أسلوب يعمق السؤال حول األصل التكويين لألشياء وللعقل ومقوالته أيضا ؟ ما هي قوى العقل واإلدراك ؟ ما 
هي اإلرادة اليت ختتبئ يف العقل وخلف املقوالت؟ هذه هي الطريقة اليت حتقق النقد احلقيقي إنه املنهج 

من يقف  نوقلب القيم، والبحث ع يف التساؤل، إستراتيجيةبوصفها  وهو يف هذه املمارسة. )4( »الوجياجليني
 ،البنية املكتفية بذاا والعقل املغلق على ذاته.ووهم ،يعلن غياب احلقيقة وموت اإلله.وراء تشكل املفاهيم،

                                         
 24،25، ص ص  2002،مركز اإلنماء الحضاري،لبنان،1محمد ندیم خشفة،ط:الكتابة في درجة الصفر، تر: ــ بارت  1
ص  1938فیلكس  فارس، مطبعة  جریدة البصیر، مصر د ط،، :  ھكذا تكلم زارادشت ، تر : فریدریك نیتشھ  -  2

186. 
  .6،7ص ص  1996ریقیا الشرق ، المغرب،، إف 1حسان بورقیة و محمد ناجي، ط : ، تر1جأفول األصنام ،: نیتشھ  - 3
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استعارة بتكررها يف /كذبة إالصل مل تكن احلقيقة يف األ.والقادر على الوصول إليها  ،الذي يقبض على احلقيقة
بالنسبة لنيتشه هي تعرية  اإلنسانوعليه تكون مهمة  .الزمن غدت حقيقة، خاصة بغياب بريقها االستعاري

ن كشف تكوو بالغوص يف وديان العامل الداليل للنص،. وهذه احلياة يف الكلمة،واستعادة هذا الربيق احلقيقة،
والبحث عن . امليتافيزيقا اليت ختتبأ يف النصاء لفضح الرجوع إىل أصل األشيو، وما يقف يف خلفيته النص

املرأة  األخرية اليت يعتربها نيتشه. كشف حقيقة احلقيقةأجل اإلرادة اليت تتكلم فيه، وماذا تريد يف النهاية من 
امرأة  احلقيقة«  عشق مالحقتهاحيث تقع هاته الذات اجلينيالوجية يف اللعوب، الفاتنة املغرية اليت ال فضيلة هلا،

تعاهد كل من كانط و هيغل وشوبنهاور على الوفاء هلا واإلخالص هلا ومن مث دجنوها، أما يف الطرف النقيض 
كانت احلقيقة مع نيتشه يف وضع شيطاين شغوفا ا يرتعد ويلهث يف منعرجاا يتوتر ال يكف عن عشق 

، ومبا هي مساءلة و الوجه اآلخر للعقل تقصاء لالمرئي من احلقيقةفهذه اجلينيالوجيا مباهي اس)1( »مساءلتها
سلما ومدرجا للعبور املنفصلة عن اجلسد املتعالية على العامل املادي تتخذ من الذات العارفة  ال .صلألحثيثة ل

ناطق صمت القوة، الذي يبحث يف م إرادة الكائن املغامر أو إاليقوم ا  لوجيا الاهاته اجليني إنهناك،  إىل
الكائن احملتفي باجلسد يف معرفة العامل النص وبياضاته وفجواته، اليت جتعله يسبح يف فائض داليل ال ائي، 

مواضع الروح املضللة وذهب بأنامله إن اجلسد قد قطع رجاءه من اجلسد ، فغدا جيس « :املظلم للعقل /التحيت 
   )2(» يتلمسها من وراء احلواجز القائمة على مسافة بعيدة

بوصفه إرادة قوة، نظر نيتشه إىل اإلنسان خالقا جديدا، فهو اإلله اجلديد، بعد أن أعلن عن موت        
ال متيل نفسي إال إىل ما «:يقول نيتشه. هو الكائن الذي يهوى املغامرة واملخاطرة وهو يتتبع تاريخ احلقيقة.اإلله

أن الدم روح، وليس بالسهل أن يفهم اإلنسان دما كتب بدمك فتعلم حينئذ أكتبه اإلنسان بقطرات دمه، 
إذا أردت القتل فال تستعن ... ألن من يقرأ ال خيدم القراءة بشيء ؛إين أبغض كل قارئ كسول. غريبا

هو قارئ يفتح النص،  الكائن اإلبداعي )3(»بالغضب بل استعن بالضحك أن تشعر أن إهلا يرقص يف داخلك 
 ةغامربويقتل اللوغوس، إنه فرح التدمري النتشوي؛  إذ يتحرك دائما ليهتك، ويعري األقنعة، الغياب،باحثا يف 
الذي يريد من  ؛الكاثارسيس األرسطي/الرعب والشفقة موضوع التطهري فيعيش بالفعل .يف اهول اإلنسان

ل التراجيدي من من األحاسيس اخلطرية العنيفة عرب الرعب والشفقة ملا حيدث للبطالكائن  خالله حترر
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كما هو حال  أما عند نيتشه فالتراجيديا نشوة وحمفز على خوض جتربة فعلية، وليس فقط تلق سليب،.مآسي
ليس يتعلق األمر بالتحرر من الرعب والشفقة، وال بالتطهر من إحساس خطري عن طريق  «املتلقي عند أرسطو 

وم اإلنسان نفسه باختراقه الرعب والشفقة، فرح إمنا بأن يقو - وهذا ما كان أرسطو يعتقد به -إفراغ حاسم
فإذا كان موضوع التطهري عند ) 1(» الصريورة السرمدي، هذا الفرح الذي ينطوي كذلك على فرح التدمري

اليت بواسطتها يصبح وأرسطو هو التخلص من انفعاالت نفسية عرب اخلوف مما حيدث للبطل واإلشفاق عليه،
، ومن مث هر اإلنسان من هذه االنفعاالت، إال بتجربتهاس عند نيتشه ال يتطّاإلنسان سويا، فإنه على العك

 وممكناا، تكتشف ذاا ،وذه التجربة اليت تضع فيها الذات اجلرحية ذاا أمام اخلطر واملغامرة. التحرر منها
مبدعا خالقا /إهلاصبح وت ،السماء فتعانق املطلق إىلصعد تو ،وتفرغ كل األحاسيس املؤملة ،وتتحرر من أغالهلا
فيجب . ستصبح منذ اآلن جاحدا لنفسك ساخرا، جمنونا مشككا كافرا شريدا«أيها املنفرد : حدث نيتشه قال 

عليك أن ترضى باالحتراق بلهبك، إذ ال ميكنك أن تتجدد ما مل تشتعل حىت تصبح رمادا، إنك تتبع طريق 
تتنكر ) 2( »ه من شياطينك السبعة إنك تتبع طريق العاشقأيها املنفرد فأنت تفتش عن إله لك تقيم. اخلالق

فال تفتت ذاا بذاا  ،والبحث يف احلقب التارخيية لتشكل احلقيقة ،الذات لذاا يف رحلة استقصاء الغياب
 التضحياتيف شكل من  ،بل حترق ما ختزنه من معاين وتصورات مرجعية ،تفرض تصوراا على العامل

يف ذلك التتبع  ،تفىن يف الكتابة أوم لذات جرحية ممزقة تقتل ذاا يف الكتابة دهي الكتابة بال ،والقرابني
خيوط أفكارها "تنسج"تفسح اال لظهور ذات تفتت نفسها عرب الكتابة و«فهذه الكتابة  ،اجلينيالوجي املؤمل

ن احلقيقة ترضى عمادام تعشق البحث  الذات اليت متارس فعل الكتابة ترضى باملوت،  )3( ».عرب زمنها املفصول
ختلد  ،رحلة قدسية ،فتغدو القراءة اجلينيالوجية جتربة وجودية .بغياا لتنتج ذاا بذاا، بفنائها يف حمبوا

ديونيسي « العامل، وهي جتربة أمل ومعاناة فالفنان /تتحمل فيها الذات عبء وجودها يف النص حني ،الذات
الرؤية العقلية املثالية ال تشجع الكائن على  إذا كانت )4( » .ما هو إشكايل ومرعببالضبط لكل " نعم"يقول

تؤمن مبا هو ما ورائي سابق على املادة، والدال، واجلسد، والتجربة احلسية، فالكتابة النتشوية  ألا ،املغامرة
لكائن اليت تعكس منط لتبحث يف ماهية ا املقدس/السماوي املدنس، إىل/العرضي/املادي/تنطلق من األرضي

 .وفرادته، ليغدو إثر ذلك ذاتا متعالية . وجوده

                                         
 78الكتابة و االختالف ،ص : دریدا  - 1
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يف حترير الدال من تبعيته ،أو وضعيته املتفرعة «ألجل ذلك رأى دريدا أن املشروع النتشوي ساهم      
مننحه  أو املفهوم املرتبط به، مفهوم احلقيقة، أو املدلول األول، أيا كان املعىن الذي" اللوغوس"بالقياس إىل 

يفسر االحتفاء النتشوي باللغة الشعرية اليت ترفض  من اللوغوس، هو ما.حترير الوجود واجلسد والدال )1(»له
واليت  ،سحرها ولذايعيد للحياة كثافتها، وجتها  أنإمنا حتتفي مباديتها، يريد .أن تكون متثيال ملعىن مثايل 

يشنع نيتشه بكل " زارادشت"هكذا تكلم "ي كتابه فف ،ثايل املفارقاحملتفي بالعامل امل ،سلبها إياها الفكر العقلي
اعتربوها دنسا البد من جتاوزه ،إذ الكهان ، الفالسفة العقالنيون، الزهاد، البابا،العراف: املشنعني باحلياة وهم

  . ناحية املثالية والفضيلة واآلخرة 

،تلك الكتابة اليت  (Aphoristique) حكمية عكس هذا الفكر فلسفته ورؤيته للوجود يف كتابة شذرية    
وجزر من النصوص، هي كتابة ضد االستمرار، ضد  ،تتخللها مناطق الصمت الكثرية، نتف من الكلمات

 ،يف شكل نتف تشجع على النسيان ال التذكرالكتابة  )2(خطية الزمن تستغين عن املطلق كضامن للحقيقة 
مواضيعها خمتلفة، فتجد النص  ،نص من جزر عديدة ،ال رابط عضوي بينها ،فالنص يتشكل من مقاطع وحكم

ر من قراءة ثكأحتتم قراءة الفراغ  ،أو نقول بنية من فراغ ،قصريا وال ميتد امتدادا كبريا، تصمت أكثر مما تقول
 ،لى مادية اللغةفهي تنتج التعدد بتركيزها ع ،كتابة ال تستعيد املعىن متماثال مع ذاته بل خمتلفا ،ماهو حاضر

   .وهو ما مينح اللغة مظهرها اجلسدي ،واإلمياءة ،والتلميح ،وعلى طاقاا الكامنة يف التكثيف

 :ومن ميزاا ما يلي
  . ال تتوخى التحديد املنطقي ملا تتحدث عنه .1
 .تروم حتريك الفكر وخلخلة يقينياته وعاداته  .2
وألا من جهة  ،اإلمجاع القائمتتسم الشذرة بطابع الذاتية، ألا موجهة أساسا ضد  .3

  . أخرى حتمل بصمات جتربة صاحبها، وتروي سريته وتعرب عن إمعاناته يف احلقيقة 
  .فاعلية الشذرة تستمدها من طابعها البالغي والشعري، أكثر مما هو منطقي و برهاين  .4
  )3(تركُم األسئلة وتثري اإلشكاليات أكثر مما تقدم األجوبة  .5
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والفراغ ،كتابة شظايا بلور منثور، فأين للحديث عن معىن كلي  ،ممارسة متعتها الصمتشذرية الكتابة ال       
يقبض عليها؟ وكيف لعقل كلي أن حيتوي هاته البعثرة والتعدد؟ وكيف له أن يعيد هذا التائه إىل منظومته 

كرب منه، إا تتجاوز حدوده عبثا حياول العقل أن يراود هاته الشظايا احتواًء،الظاهر أن القضية أ الشمولية؟ 
وإمكاناته املعرفية ومنطقه الواحدي، جيب على العقل عندها أن يشهر إفالسه، ويعلن عجزه عن احتواء هاته 

وانشغاله بفرادته  ،جيب أن يتراجع و يفسح اال للمختلف الذي يعلن يف كل حلظة اشتغاله على ذاته. الشظايا
    .وخصوصيته اليت تكسر التطابق

والذي هو . جذورها حاول نيتشه الرجوع إىل احلياة يف تدفقها وعنفواا الذي يشكل اإلله ديونيزوس       
إذ حيرك وخيلخل نيتشه الثقافة الغربية املتمركزة حول العقل، من خالل ثنائية . الوجه اآلخر ألبولون إله العقل

افة الغربية، هي ثقافة عقلية أي أبولونية، أمهلت إذ يرى نيتشه أن الثق. اجلنون/ديونيزوس العقل، و/أبولون
فالديونيزوس مقابل للعقالنية وامليتافيزيقا «اجلنون/الغياب/الالعقل/الوجه اآلخر ألبولون أقصد ديونيزوس

مقابل أبولون الذي يقوم بكامله على احملظور . السقراطية إنه إله الضحك، والغريزة، والصدق، والعفوية
فانتصر نيتشه إىل الديونيزوس، مبا هو رمز الغياب، السكر، العربدة ،احلركة،  )1(».ل خاصوجتاهل اجلسد كدا

أما أبولون فهو إله . ألنه إله اخلمر ؛فديونيزوس مذهب للعقل.العقل/عتربه أصل سابق ألبولوناف ...الرقص
متركزها حول ذاا، ألا البد من تقويض . فاحلضارة الغربية عند نيتشه هي حضارة أبولونية عقالنية.العقل

هو حلظة  ؛فاالحتفاء النتشوي بديونيزوس باعتباره املقوض لسلطة العقل.حتمل يف داخلها ميتافيزيقا احلضور
  .النص/وبالتايل البد إن نقوض العقل عن طريق تشتيت املعاين داخل العامل. اجلنون والسكر واملذهب للعقل

                                         

  دیونیزوس Dionysos     :   و یدعى  كذلك باخوس  لدى اإلغریق ، ھو إلھ الكرمة  و النبیذ  و الھذیان النشواني
اإللھ الغائب  أي : وكذلك دیونیزوس . الرقص  و اللعب  و الضحك ،ھو رمز التحول  و التطور : ومن میزاتھ كذلك  

  .  بالنشوة  و المغاالة  : و یصف نیتشھ  دیونیزوس . الغیاب الذي یقلق 

أنھ ال یكشف   و ال : و الغناء ، من میزاتھ   إلھ النور و الجمال.  ویدعى  فیبوس الخالص :  Appolonبولون  أ 
ال یعرف المشھد : في المسرح الیوناني   . إرادة  كذب قویة  و إرادة  رافقھا العنف   :  تتضمن  حقیقة  أبولون.  یخفي 

في  " موضوعھ"العرض و "  ذات"الحركة و الكلمة   و تكون فیھ الجوقة   الفصل  بین) الدیونیزوسي(التراجیدي  البدئي 
دال  "أما  المسرح األبولوني  موجھ بغائیة  و یقوم بكاملھ على المحظور  أو المحرم  و على تجاھل الجسد  ك . آن معا  

  "  خالص
ھ ، تعریب أسامة الحاج ، المؤسسة نیتش: وجیل  دولوز   165الكتابة و االختالف ص : جاك دریدا :ینظر : للتوسع 

   39،40،73،81،74ص ص 1998الجامعیة للنشر و التوزیع لبنان 
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 النشوة :ذي أدخلته يف علم اجلمال، يعربان عن شكلني من النشوة إن هذا الثنائي ال: يقول نيتشه       
الرسام،النحات والشاعر امللحمي هم راءون :يج بشكل خاص العني، اليت تتلقى منها قوة الرؤية:األبولونية

على العكس فإن جمموع احلساسية هو الذي يثار ويهيج، إىل درجة إنه يفرغ :والنشوة الديونيزوسية.بامتياز
يف احملاكاة يف تغيري املالمح، يف التحول  ،ويف الوقت ذاته يكثف قوته يف التمثيل ، سائل تعبريه دفعة واحدو

ويبقى الشيء األساسي هو يسر التحول، هي احلالة احلرجة اليت . يكثف كل أشكال فن املومئ والكوميدي
   )1(.يكون فيها املرء ممن ليس هلم رد فعل

على العكس من ذلك، ميثل أبولون إرادة فصل الشعر . ديونيزوس هو رمز السكر والعربدة، واملوسيقى       
بتمرد نيتشه على . عن املوسيقى، والكلمة عن رنينها، واجلسد ورمزيته، واملسرح وأبعاده املادية

ا يريد نيتشه بعث الطاقة الدالة الالعقل يف الفلسفة والكتابة والفن؛ إمن/العقلي ودعوته إىل ديونيزوس/األبولوين
فنيتشه من خالل هاته األسطورة، يريد إخراج اللغة خمرج  )2( .للغة ، قبل كل احتواء تكرسه الكلمة أو الفكرة

العقل، يف إقصاء أو فصل الدال عن طاقته الداللية، عندما تصبح للكلمة / اجلديد، مبعىن جتاوز إرادة أبولون
قتضي بعث احلياة فيها، فللكلمات أثار يثيل الدال للمعىن املثايل، وهو ما موسيقى ورنني يقوض وهم مت

يتميز غضبا ويقتلع "عند نيتشه  فاملبدعوللداللة ظالل ،إذ ترن يف الكلمات موسيقى ورنني اجلناس البالغي، 
ثيل، بل يقتلع ويقلع فهو يبعد الدال عن املعىن، وينأى به عن التم )3(" السنابل من أصوهلا، هم احملتفلون بالعيد
اجلسد كاملومياء، كما هي النشوة األبولونية اليت حتنط الكلمات، وتقتل /عنه داللته األصلية، فهو ال حينط الدال

  .ومتنع سيالن الداللة . يت الكلمة باهته، بل شفافة توصل إىل حقيقة متعاليةأسحر احلياة فت

احلركة باعتبارها اإلجراء من أجل الفهم /الرقص/أي الكتابة ينظر نيتشه إىل الكتابة على أا ديونيزوسية   
إنه ال بد من تعلم « :والتأويل ؛هي رقص القلم حنو أقصى العقل، باجتاه اجلنون، بله أصل العقل يقول نيتشه 

 تلك القشعريرة اخلفيفة اليت تنشرها مشية العقل انحة... التفكري، مثلما يتعلم الرقص كنوع خاص من الرقص
أن يعرف املرء كيف يرقص برجليه، .. يف كل العضالت؟ البالهة العنيدة يف حركات العقل، اليد املتثاقلة

بأن .. باألفكار وبالكلمات، أال يزال هناك داع ألن نقول بأنه على املرء أيضا أن يعرف كيف يرقص بقلمه
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جان الكتابة، حيث يكون التفكري مشية من هنا يؤكد لنا نيتشه على احلركة، وهي )1(»عليه أن يتعلم أن يكتب؟
غريزة التدمري  اجلسد هو املفكر بكل حواسه بالغريزة؛ .جمنحة للعقل، هنا يضمحل ويتالشى العقل يف الالعقل

بتقويض امليتافيزيقا، والرقص بالرجلني /فالبد من أجهزة جسدية خاصة عضالت قوية، فهي كفيلة بالطرق.
الكتابة . الكتابة تدل على هيجان املكتوب وتوتر املرسوم« حقيقة امللتوية الزلقة للتصلحان يف تتبع املسالك 

والرحالت الشائكة، يقاوم من خالهلا  ،تدفع حنو املغامرة ،هي باألحرى صراع ومقاومة، لعبة واستراتيجيا
اعتمد نيتشه على .)2( »احملرقة اليت تكويه من الداخلة وحيتفظ بالشعل، وسلطة احلقيقة ،الكاتب زيف املعىن

لفضح امليتافيزيقا اليت تسكن النص .وحماورة مناطق الغياب أي النزول إىل أعماق النص ؛التأويل للتعرية والفضح
يدعي القبض  ،لصاحل شيء غييب ،دوغمائية تريد نفي احلياة/هدم كل اعتقاد : فهذا ما يريد نيتشه العمل به

وهذه مجيع األزمنة «:يقول نيتشه. هتك حجب املعىن املثايل املفارقعرب عمل التعرية، و.املعىن /على احلقيقة
كما تفصح مجيع حركاتكم عن تراكم كل العادات  ،تتزاحم مرسلة نظراا من وراء قناعكم ،ومجيع الشعوب

فإذا ما نزعت أقنعتكم، وألقيت أمحالكم، ومسحت ألوانكم، ووقفت حركاتكم، فال يبقى . واملعتقدات فيكم
تراكمات  إالنه حقيقة ماهو أما يظهر على  إذ أن احلقيقة أو )3(»  .إال شبح ينصب مفزعة للطيورمنكم 

خيال فقدت بريقها حبكم تكررها يف الزمن فقتل هذا التكرار /هي يف األصل جماز. واعتقاد راسخ متكلس
 ،ومنسح األلوان ،ونلقي األمحال ،فعلينا أن نعري احلقيقة، أن خنلع عنها لباسها، أن ننزع األقنعة. سحر الكلمة 

  .اليت تتخذها احلقيقة كي تقنعنا أا كذلك

يف تاريخ الفلسفة الغربية فكان نقطة ارتكاز للحداثة البعدية خاصة  ال املشروع النتشوي مفصال مهمشكّ     
ن معىن لوجوده منوذجا سلبيا أو منوذجا ارتكاسيا، يبحث ع تفكريه يف اإلنسان بوصفه مبدعا وإرادة قوة، ال

زحزح العقالنية الغربية يلخل وحاول أن خيالذي يريد احتواء هذه الفردانية، ف ،الوجود املطلق أماماملفرد 
  .وسنجد هذا املشروع النتشوي من أبرز التعالقات التحتية يف النص الباريت.،املتمركزة على ذاا

احلضور يف عملية /اللوغوس/ديونيزوس على العقل/بالغيا/ إذا كان فيلسوف اهلدم نيتشه ينتصر للجنون       
قلب جذري للعقالنية، فإن إستراتيجية التفكيك ـ بزعامة دريدا ـ ترى يف هذا القلب والتحطيم ميتافيزيقا 
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فاالنتصار حلد من حدود اجلدلية هو يف األخري انتصار للميتافيزيقا، فقد انتصر نيتشه للغياب على احلضور، 
فدريدا يرى أنه ال بد . على األنا" اهلو/"فانتصر لآلخر.لى الثبات، وللجسد على الروحوانتصر للحركة ع

على الذات كما على اآلخر يف الوقت عينه . حضورا وغيابا للكتابة من االشتغال املزدوج داخليا وخارجيا ،
 . ،ال تطابقا مع الذات وال مع اآلخر 

كن الكاتب أن يكون واقفا متاما ، فعبثا نصحنا نيتشه إذن جيب االختيار بني الكتابة والرقص، فال مي«
جيب النزول والعمل واالحنناء ... برقص للرياع ، فالكتابة هي أوال وإىل األبد شيء ننحين عليه، 

الكتابة هي املخرج مبا هي نزول . وتقدميه للقراءة للنقش، ومحل اللوح اجلديد إىل الوديان، وقراءته،
  )1( ».هنا  –ها  –الغري –اجتاه  –يف –الغري  –أجل –من  –استعارة : اتهللمعىن خارج ذاته يف ذ

إال . فاهلدم النتشوي يقتضي دائما من إرادة القوة، الصعود واالرتقاء ذه الذات أي اخلروج عن ذاا       
املقيم يف قمة حيكي لنا أن زارادشت " هكذا تكلم زارادشت"فنيتشه يف كتاب، أا مضطرة كذلك إىل النزول 

ها أنا ذا جالس انتظر « وجيعل منهم مبدعني وكتب على ألواحه جديدة  ،جبل يبغي النزول كي يغري الناس
: بني ركام األلواح القدمية احملطمة واأللواح اجلديدة، وملا تستكمل كتابة الوصايا عليها، فأي مىت تأيت ساعيت

وذلك هو سبب انتظاري،إذ البد أن تعلن يل . الناس ثانية ساعة احنداري وجنوحي، فأنين أريد إن احندر إىل
عالمة اقتراب الساعة فأرى األسد الضاحك، وسرب احلمام الزاحف، وإىل ذلك احلني أتكلم كمن له سعة من 

فنيتشه وهو ينتظر جيلس  )2(».وقته فأخاطب نفسي وأقص عليها ما أعلم إذ ال يقص علي أحد شيئا جديدا
هنا يربز تناقض نيتشه الذي يلح دائما على و. توقف حركة الذاتتت تراجع ذاا، هنا الذا ؛وخياطب ذاته

ففي الفسحة من الوقت الذي ينتظر فيه حوارييه، وهو صاعد على اجلبل للنزول إىل الوادي معهم، . احلركة
ال يقول [ناقضهي حلظة الت. ثبات وحيكي لنفسه/الذي عزموا أن ينقشوا معه تعاليمه على قلوب الناس، جيلس

فالبد إذن من الثبات، واالشتغال على الذات بله خطاب الذات يف نفس الوقت ] ما يعين و يعين ما ال يقول
فالكتابة ليست فقط ديونيسوسية بل أبولونية . الذي تشتغل على خطاب اآلخر، كي نفلت من قبضة امليتافيزيقا

حركة وثبات .ة اشتغال مزدوج صعود ونزولأي أن الكتاب. كذلك، فديونيزوس غري منفصل عن أبولون
  .،حضور وغياب
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الذات  ي، هاآلخرعن االشتغال بذاا بل هذه الذات هي عينها  تنأى الكتابة ليست حركة وهيجانا،       
لتستعيد املطرود،  ، بعد رحلة جينيالوجية يف عصور العقل،أخرىاليت تنكرت هلا يف البدء، لتستعيدها مرة 

، تكون معها هذه الكتابة جتربة وجودية تبحث عن اآلخرهنا اجلنون، فتنفتح الذات على  واملسجون، وهو
بالذات، وتقويض أوهامها، وما ختطه هي  معىن وجود الذات، أو معىن الكينونة، فتغدو الكتابة حفر يف الذات

   .اقيمن ميتافيز

حني، هي فارماكون كما قال أفالطون  إىلالكتابة ليست غيابا مطلقا للمعىن، فقط تأجيل حضور املعىن        
قد نزداد فهما بالرجوع إىل . متارس التذكر والنسيان يف الوقت ذاته، فيصبح النص لعبة اإلحالة واألثرية 

لفظ األثر من تلك األلفاظ اليت « األثر إذ أن /الكتابة) trace(الكلمة املفتاح يف إستراتيجية التفكيك األثر
ملنطق امليتافيزيقا، منطق احلصر واحلد، واليت تفضح انفصال أزواجها فتصاحل فيما بنيها، تشكل فضيحة بالنسبة 

إن األثر ليس غيابا لكنه ليس حضورا كذلك، إنه ... عاملة يف الوقت ذاته على إبعاد مها بعضهما عن بعض 
التقليدية فال هي ماض زال اليت ال تسعفنا يف إدراكها أمناط الزمان " اللحظة"إا .بقايا حضور وعالمات غياب

فاألثر ليس احلضور وال الغياب، إنه احلضور غياب والغياب ) 1(» وال هي مستقبل سيأيت وال حاضر قائم
هذا هو املنطق الدريدي مجع املتناقضات حلظة ال تدرك فيها تقسيمات العقالنية للزمان بني حاضر . حضورا 

أنه مكان االختالف . وعي خمتلف بالزمانال ينقطع إنه  وماض ومستقبل، إنه استمرار ال ينفك وانفصال
كالطيف، تلوح نص دمغات نصوص أخرى بصمات، تظهر يف ال /ففي النص جتد أثر. املرجأ، الكتابة األثر

كشبح يسكن احلضور،فال نقدر على حصرها ال يف جدول الغياب، وال يف احلضور، فهي بني الغياب 
يقترح دريدا االلتواء كإستراتيجية  يف مقابل فعل الرقص عند نيتشه كإجراء لنقد العقل الغريب ،      .واحلضور

كما ميارسها "اللوجوس"يف قلب) (loxosااللتواء«يف القراءة والفهم والتأويل ونقد خطاب العقل الغريب
كة مزدوجة، تتموقع بني حيث يكون االلتواء حر )2(»ال خيرج عن إطار اللعب ،فيلسوف على شاكلة دريدا
وإثبات فاعلية هوامش خبسها . ،واالنشغال بآثارهمن أجل هز بينته وتشتيت معناه. الدخول واخلروج يف النص

غرق النص تالكتابة تقوض سلطة العقل، وتشتت املعىن، عرب جدل االختالف واإلرجاء، و اإذ. العقل قيمتها
و احتفال باخلصوصية اليت حياول املنطق الشمويل احتوائها .لغويضمن ال ائية من النصوص، إا الكتابة لعب 
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فالقبض على حقيقة ثابتة للنص يف القراءة النقدية املعاصرة أصبح من األوهام ، اليت جتاوزها اخلطاب . وابتالعها
نص حيث يتطلب النص من القراء مالحقة األثرية يف النص و حبث تأثري هذه النصوص على ال. النقدي الغريب

 .والبحث يف تاريخ النص
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يتحرك  هو خطاب حواري،ف ،بوصفه نشاطا ومعرفة دينامية، أكد النقد حركيته يف األنساق اليت يشتغل فيها 
والنقد نفسه،  ،، العلم)اإلنسانية(األدب، املعرفة، والعلوم: حبرية ليكون مكان حوار حلقول مرجعية أمهها

: بل يشتغل يف حقول املعرفة املتعددة ،ألدبمل يكن قسرا على ا"النقد"فـ  )1(.وااليدولوجيا ،الثقافة، احلياة
، )Marx (نقد االقتصاد السياسي عند ماركس :يكفي تذكر. الفلسفة ،كما النقد ذاته ،االقتصاد ،األدب

نقد النص، نقد خطاب العقل، نقد ).Todorov (" تودوروف"نقد العقل عند كانط ،نقد النقد عند 
نقد مل يختص يف التداول االصطالحي بداللة :إن مصطلح« .احلقيقة ، نقد الذات املفكرة مع علي حرب

وال شك أن خمتلف االستعماالت للمصطلح . واحدة،وإمنا جرى توظيفه يف حاالت متعددة بدالالت متعددة
واألكيد أن النقد استفاد من هذا  )2(»الواحد، تعمل أثرها يف تضييق أو توسيع جمراه وما ميكن إن يحمل عليه

  .ى حقول املعرفةاالنفتاح عل

       ولعل هذا ما جيعل منه زئبقي احلركة، موسوعيالذي بإمكانه أن يطيح باحلدود بني حقول  ا إىل احلد
قد خيضع يف كل مرحلة يقطعها املعرفة، وال ميكن نكران أنّ الن،سق الذي وهو يؤسس خلطابه الشخصي للن

 ،ة دون استثمار إيديولوجي مفتوحاسريا حنو ممارسة نقديوبقي يف كل قفزة يقطعها .يهيمن على تلك املرحلة 
وذه القفزات داخل . منشغال بالسؤال والبحث املنهوم عن آفاق خمتلفة للممارسة النقدية املتجاوزة لالنغالق

و لعل .ويغري مواقع الرؤية ووضعياته وهو يشتغل على النص ،وجيدد أدواته ،يتجدد خطاب النقد،هاته السريوة 
لقد منح بارت النقد الفرنسي البنيوي وما بعد البنيوي « :ما جنده جمسدا يف املشروع النقدي الباريت  هذا

املتمكنة يف التعامل مع النص، ومع  عمل على تعميم نوع من احلرية .إمكانات لتفجري السائد النقدي
يف الشيء اجلمايل،بال حدود،وبال الفضاءات العالمية، خملخال النظرة املنطقية إىل الداللة؛ لتبدو إمعاناته 

  )3(».حمدثا بذلك انقالبا حقيقيا، يف مفهومي النقد واخلطاب النقدي.وسائط

حقول الخنراط يف لوطواعيته  ،يتعامل النقد مع املعرفة بشىت صنوفها، مبينا ليونته يف التعامل مع أي نص     
إن النقد ما هو إال نشاط ميدان ممزق بني «دب والفلسفة األ: ولعل أهم رين يرفد النقد منهما. املعرفة املتعددة

                                         
ص  1،1999منشورات كلیة اآلداب، المغرب، ط.نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر:ـ ینظر محمد الدغمومي 1
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تزيد من نقاط متيز  ،ذه املنزلة بني املنزلتني للنقدفه )1(» .اخليال واملنطق الفلسفي: كل من القطبني املتحاربني
د وألجل ذلك نفى بارت أن يكون النق. وجتريد املنطق ،املمزقة بني جتسيد األدب/املمارسة النقدية املفتوحة

  . )2( ».حيتل مكانا وسطا بني العلم والقراءة« علما بل

 يف البحث عن املدلول،الذي احنصرت مهومه  ،هيمن االشتغال خارج النص على خطاب ما قبل احلداثة       
 يف تفسري النص، حيث كان انطباعيا، ، واالنشغال باملؤلف، والتاريخ، والسياق االجتماعيومضمون اخلطاب

اليت اعتربت أن اللغة ال متثل الواقع، وال تنقل املعىن، بل ختلق الكلمات  .الذي ثارت ضده البنيويةوهو األمر 
  .ذاا، وليس فيما هو خارج عنها للغةبنية ابمن جديد، فتفسري النص مشغول 

ـَبّأت         القيمية  ةتجاوز، ماخلارجيق ابنية اللغة، وإقصاء السيب انشغلتعن ممارسة نقدية عقلية، البنيوية ن
 لىفعرجت ع ،البنية املغلقةحيث تأسست على مقولة  واملعيارية حنو ممارسة علمية تصبو إىل حتقيق اليقني،

ا وفق سانكرونية أفقية ال متد يدا إىل ما البنية وحاور تأغلقو ،اإلنسان؛ مذ تنادى أصحاا مبوت املؤلف
ركنت البنيوية إىل الرؤية الداخلية للنص، انطالقا من ثنائيات إذ ، الديونيزوسيةخفي وتوارى يف خلفية النص 

وحصرت . وأغلقت النص، وأقفلت على التاريخ )التزامن ،التعاقب( ،)اللغة ،الكالم( ،)الدال، املدلول(متضادة 
والدقة املوضوعية ألا كانت  ،والغاية اليت حترك البنيوية هي الصرامة املنهجية .النص ضمن حلظة زمنية حمددة

أغرت علوم الطبيعة البنيوية، خاصة إمهاهلا للجانب اإلنساين، والتارخيي  نماحي ،نقدية علميةمقاربة تبحث عن 
  .والوصول إىل نتائج قارة 

أهل البنيوية يثورون عليها  ،واإلقفال على البنية ،جعل اإلغراق يف التجريد، واإلغالق على التاريخ       
مولد القراءة الشعرية، وأشرك " تودوروف"كما أعلن  ،مولد القارئ" بارت"وهاته هي املفارقة، فأشهر ،
 .انغالق البنية: وتغريت الرؤية باإلمجال للنص، ومتت مصادرة الوهم  ،القارئ يف مراقبة االنزياح" ريفاتري"

وبدأ احلديث " النص" االحتفاء مبصطلح وبدأ  ،وتوليد املعىن ،إنتاج النصو ،الذات إىل اللعب/ودخل القارئ
بالبحث يف  ،مستلهمة التراث النتشوي ،وبدأت معاول التفكيك واحلفر ،والتداخل النصوصي ،عن التناص

غادر النقد من مضائقه  « وما يترسب يف أعماقه من عوامل مغيبة مضمرة، وتتبع تاريخ تكونه ،خلفية النص

                                         
 60التفكیكیة النظریة و الممارسة ، ص : كریستوفر نوریس  - 1
  101، ص  1994،  1منذر  عیاشي ، مركز اإلنماء الحضاري ،  لبنان، ط: نقد و حقیقة ،  تر : بارت  - 2
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) 1( ».الوجي خبطواته ونتائجه على فروع الثقافة املتعددةياءات التقومي اجلينإىل فض االبستيمولوجية والتشريعية،

فالناقد ما بعد احلداثي قد غادر أرض الثنائيات امليتافيزيقية اليت يتم على أساس منها احلكم، وأصبح عمله 
ومراقبة .النصوصللبحث يف تعالقاته التحتية بغريه من .خلخلة هذه الثنائيات، متدفقا إىل أعماق النص
  .التحويالت اليت جيريها هذا النص على هاته النصوص

واالنقالب اجلذري الذي مس اللغة يف القرن العشرين، حيث كفت اللغة  مع ثورة اللسانيات املعاصرة،       
بل غدت أكرب من ذلك بيت حماكاة األشياء يف العامل، وإمنا أصبحت ختلق األشياء من جديد ؛/عن متثيل

بعد البنيوية  مث اشتد اإلحلاح مع تيارات ما.، يبحث عن سكن مأوى الكائن باعتباره كائنا بال مأوىو ،جودالو
وملا كان النقد خطابا .غري طاهرة ،على أن اللغة يف أصلها جمازية وال توصل معىن، وإمنا هي مضللة

إن النقد يواجه موضوعا ليس هو «  عن طبيعة العالقة اليت سيقيمها النقد مع اللغة "بارت"يتساءل .لغويا
  )2(» فأي عالقة يستطيع الناقد أن يقيمها مع اللغة ؟. العمل، ولكنه لغته اخلاصة

إذا كانت لغة األدب متارس : والذي يربز حرية النقاد إزاء عالقة النقد باللغة ،وقد نضيف سؤال ناقد آخر    
لنقد باعتبارها لغة اللغة، ستجرب ازدواجيتني معا فإن لغة ا.نوعا من االزدواجية بني املعىن والتعبري،
فكيف ستحمي نفسها من حيلها هي؟ إن هذا السؤال، هو الذي . وستتضاعف فيها املستويات إىل حد كبري

جيعل لغة النقد تفتح عينيها على مدامها، وحتاول أن تعيد النظر ليس فقط يف لغة األدب، بل يف لغتها هي أيضا، 
ما عالقة  :إن ما حيرك هاته احلرية ويغلف هذا السؤال هو سؤال مضمر )3(.أشراكها للغة ولتحتمي من فخاخ ا

  الكائن باللغة؟ 

هل كان جتاوز اخلطاب الفلسفي للخطاب العقلي إحلاح على : هناالذي يطرح اآلخر  السؤال ولعل       
عند نيتشه ؟ أو أثرا بله توقيعا كما هي اخلطاب النقدي يف ارحتاله حنو مغامرة الكتابة بوصفها نسيانا كما هي 

عند دريدا؟ حرية وتذكرا كما يقول بارت ؟ أي هل خيلق النقد عالقة جديدة مع اللغة حيكمها االستعمال 
 اجلمايل ؟

                                         
  .112تحوالت الفكر الفلسفي  المعاصر ،  ص: لرزاق بلعقروز ـ عبد ا 1
   107،108، ص ص   نقد وحقیقة:ــ  روالن بارت  2
العمى و البصیرة ، مقاالت في بالغة النقد المعاصر، تر سعید الغانمي ، المجلس األعلى  : ــ ینظر بول دي مان  3

 .10،  9ص ص 2000،  2للثقافة، ط
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سأستعني هنا بواحدة من اإلجراءات الفينومينولوجية وهي :من أجل غاية مضمرة حترك هذا البحث       
طاقة املفاهيم، ألجل  ؛ تعليق املعىن املرجعي، من خالله خنلق فسحة زمنية، ميكننا اللعب فيها وبعث"التعليق"

الداللة  تأخريفسيعمل البحث إذا على . ويسيجها العقل،تفكيك االعتقادات الدغمائية اليت تؤطرها املؤسسة
، وخلخلة ماهو ثابت وقار يف الطبقات اجليولوجية والتراكمات املعرفية للمصطلحات واألصلية الواحدة

خاص بالنقد من املفهوم واملصطلح ذاته الذي  واملفاهيم، وسيكون هذا سبيال ألجل البحث عن منطق لإلبداع
وليس الغرض من هذا . كيد على أن خطاب النقد فاعلية كتابية هو اآلخروالتأ. تبنته املؤسسات العقالنية

لنستيعيد الفائض . التكملة واإلضافةمن خالل التأسيس عرب منطق االستبدال، بل اإلحلاح على االختالف 
ث ولعل من وفرة معاين النقد، ما جيعل البح. ..حبثا عن اجتراح إمكان النقد إبداعاالداليل للواحد األحادي 

  . تفجري طاقته وكثافته املفاهيميةووصيغه وخمتلف تشكيالته ] النقد[يعقد العزم على تتبع هذا املصطلح 

   :ميتالغة  / لغة : خلخلة ثنائية -1

ومن هذه  –ضمن الرؤية املنطقية للغة -ختضع العالقة بني النقد واألدب، ملنطق الثنائيات املتقابلة      
 ،)تعليق/إنشاء(، )لغة اللغة/لغة( ،)لغة حممول/لغة موضوع( ،)نقد/أدب:(التقابالت املفاهيمية جند

الثنائيات املتعارضة  إذ ذه). ثانإبداع /إبداع أول( ،)قراءة/كتابة( ،)لغة جمردة/لغة حسية(  ،)ابتداع/إبداع(
  .تتحدد هوية النقد يف نسخته العلمية والعقلية؛ باعتباره يف مرتبة ثانية وثانوية بعد األدب

إذ تلقفت . من منظور الدراسات األلسنية) اللغة، ولغة اللغة( الوجه اآلخر لثنائية) أدب،نقد( تشكل ثنائية      
ل يتحدث منوذج التواص يف" ياكبسون"فهذا  .قسيم اللغة إىل موضوع وحممولاللسانيات النموذج املنطقي يف ت

الوظيفة امليتالغوية، وهي اللغة اليت يكون موضوع دراستها لغة أخرى، فالنقد لغة تتحدث عن لغة  عن
  .النص؛أي لغة اللغة بتعبري املناطقة 

  :ال وجود ألحدمها دون اآلخر ومهااللغة إىل قسمني ، يكمل كل واحد منهما اآلخر، و "ياكبسون"قسم  

 .أو اللغة احملمول)  Méta langage):( اردة ( ما وراء اللغة  .1
                                            . أو اللغة املوضوع )Langue – objet): (احلسية (اللغة ـ اهلدف  .2
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تالغة،وتكون الكلمة املراد شرحها هي اللغة فإذا شرحنا كلمة بواسطة الترادف، أو التضاد فإننا نستعمل املي
عالقة األدب  غدتف)1( .ميثل ميتا لغة،ألنه مقولة تتكلم عن مقولة أخرى "ياكبسون"اهلدف والنقد حسب 

 .)  Métalangage(ما وراء اللغة  لغة بلغة اللغة أو : عالقة تناظر بالنقد

ملناقشة هذه القضية،الستبيان ماهية النقد باعتباره لغة اللغة ،أال  الظاهر أنه البد من ترهني ثنائية لسانية،       
من خالل استغالل أهم اإلضافات، اليت زودت الثنائية بطاقة وتوهج، إن ترهني " الدال واملدلول:"وهي ثنائية 

« :قولوهو يعاجل قضية اللغة ولغة اللغة ي "حسني مخري"وجوازات طرحها  هذه الثنائية اللسانية له مسوغات،
فإن اللغة املوضوع تصبح هي " دو سوسري"إذا نقلنا هذه القضية إىل حقل اللسانيات واستنادا إىل مفاهيم

-وذا تصبح العالقة بني اللغة signifiant واللغة احملمول هي الدال  signifié املدلول
  )2(» .ملدلولواللغة الواصفة أو لغة اللغة من نوع عالقة الدال با  Langage – objetاملوضوع

، جيعل البحث يفجرها داخل عالقة دال مبدلولأن عالقة اللغة ولغة اللغة من نوع جمرد اإلحالة إىل        
وحتيل العالقة بينهما  التفكيك هلاته العالقة اليت جتمع حدي العالمة إستراتيجيةخاصة مع الرؤية ما بعد حداثية، 

  .إىل ماال اية  ، واالنزالقواإلحالة املستمرة، إىل اللعب

منزل، :مثال جتد )موضوع(إن البحث يف القاموس عن مرادفات بيت        
تقويض،تفكيك  ، هدم : ضده) موضوع( وتبحث عن أضداد بناء)...حمموالت(/مسكن،مأوى

فلما تبحث عن . تتساوى يف كوا كلها دوال)املوضوع واحملمول(هذه املرادفات واألضداد )...حمموالت(
، وهكذا حيتاج هدا الدال بدوره إىل مدلول. مباهو تصور  ذهين  كلمة ما، ال جتد إال داال وال جتد معىنمعىن 

". ال استقرار اللغة"وهو ما يدعوه التفكيك . ينتشر ويفلت وينزلق املدلول ويبقى مرجأ ومؤجال إىل ما الايةف
وإمنا )أي إىل مدلول ال ميكن إن جيد التعبري عنه( عنه  ال ائية الدال ال حتيل إىل ما يعجز اللسان عن التعبري« إن

وها  :إن قيام الكتابة هو قيام اللعب«وقيام اللعب بني الدال واملدلول هو ذاته قيام الكتابة )3(»إىل فكرة اللعب
عه أن اللعب يعود إىل نفسه، ماحيا احلد الذي كان يعتقد بإمكان تنظيم حركة العالمات انطالقا منه، وجارا م

                                         
النظریة األلسنیة عند رومان جاكبسون دراسة و نصوص ،المؤسسة الجامعیة للنشر    : ل بركةــ  ینظر فاطمة الطبا1

  84، 39، ص ص    1993، 1والتوزیع،لبنان ، ط 
نظریة النص، من بنیة المعنى  إلى  سیمیائیة الدال، الدار العربیة  للعلوم  ناشرون  ، لبنان و : حسین خمري  -2

 284، ص   2007،  7ط منشورات االختالف ، الجزائر
 62درس السیمیولوجیا  ،ص :  ــ بارت  3
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، اليت كانت تشرف "خارج اللعب"مجيع املدلوالت املطمنة، مطوحا جبميع األماكن احلصينة، مجيع مالجئ 
قيام اللعب بني الدال واملدلول وبني املوضوع واحملمول هو الكتابة أي إنتاج  )1(»على حقل اللغة أو حترسه 

: أقصد [غ احلد بني مدلول متعال ودال منحطاألمر الذي يلواالبتعاد عن االنشغال مبضمون اخلطاب ،.اللغة ،
وحبسب نص ].الرؤية الفلسفية امليتافيزيقية للدال واملدلول، اليت تعلي من شأن املدلول، وحتط من قدر الدال

والنص هو املدلول، فإن احلدود بني النقد واألدب تلغ ويقوم اللعب  حسني مخري الذي يعترب النقد مثل الدال،
 النص وتوليد الداللة، إنتاجوخيلق فسحة يتاح فيها للقارئ املرجعي،  يؤخر حضور املعىنبل خطاب . بينهما

من خالل املالحقة والتتبع، فيمح احلد بني النص والقراءة، فتحدث عالقة تداخل يتجاوز فيها خطاب النقد 
ق العالقة بني وجهي جمتهدا يف متزي.،النص الظاهر وما ينقله من معىن أحادي، لتيسر عودة النصوص الغائبة 

  .العالمة 

إال أن يعطي معرفة عنه، .النقد لغة صارمة ،ال شأن له بلغة األدب،خطاب ترى املتعاليات األكادميية يف        
ضرب من السعار التجرييب، والتخطيطية «واليت يرى فيها دريدا .ةهي معرفة عقلية مشولية، صارمة، عقالني

صرامة النقد ال « لكن .  أما تقمص صفة اإلبداع، فهو مرفوض. نسق مغلق جتمد املعىن يف) 2(».املتكاثرة
النقد لغة، وابتداء من هذه  )3(».،ويسمح ا "األدبية"تتجلى، وال تتضح، إال عندما يكون على علم بتقلباته 
قارئ أنه ، فتستشعر ذات الباللغة اوعي همن خاللسد اللحظة البد أن يبحث النقد عن استعمال مجايل للغة،جي

حيتاج مأوى ولن يكون هذا املأوى العامل املثايل البعيد املتعايل عن  ،كائن بال مأوى يبحث عن سكن وسكينة
مهوم اإلنسان الوجودية بل هو عامل اللغة اسد الذي جيعل الكائن يلتحم فيه، ويعي وجوده يف عامل متغري ما 

خاصة، وجيعلها تغادر مواقع التمثيل واحملاكاة، ويزيد يف  فيهتك رداءها الرجعي يضطره للتغري ليفهم العامل،
  .تصديع العالقة بني الدال واملدلول ليكسب العالمة دالالت أخرى مل تكن أبدا لتكون هلا

  

 

                                         
 104الكتابة و االختالف،ص : ــ جاك دریدا  1
  135المرجع السابق  ، ص : دریدا  -2
  16التفكیكیة النظریة و الممارسة ، ص : ــ  كریستوفر نوریس  3
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  :وفائض  ةإزاح -  2

يفتح األبواب، يف فهم " Méta"الدخول يف دالالت  فإن "language- Méta"إذا كان النقد       
  .لغة اشتغال اخلطاب النقدي مبا هو ميتا

إذ . امللحق، استخدام إمكانية املعىن املزدوج، للعب بالكلمات هذا ما يقول به التفكيك/من نافلة الزيادة     
ل يف داخلها الكلمة املزدوجة املعاين حتمف؛ اهتمام إستراتيجية التفكيك ،استقطبت املصطلحات املزدوجة املعاين

إظهار املعنيني املتناقضني للمصطلح، والعمل على استحضار على  فنعمل ،)1(.قوة على اخللخلة، والتفكيك
بزعزعة استقراره، وهناءته وبعثه إىل مدارج بإثارة الريبة والشك يف الظاهر وفيما هو مقول املعىن املهمش، 

  .التبعثر والتيه

"Méta:"عرب هذا املصطلح خيلق البحث .معاين مزدوجة أو قل متناقضة تملهي من املصطلحات اليت حت
ثورة / نكون إزاء ثروة"language  Mét(a)" مع. إمكانات وفسحة مجالية مع التفكيك واللعب اللغوي

يسكن هذا إنه املهمش الذي ". ما وراء"امليتا تعين كذلك غري إنانقالبا على املعىن املتداول،حتدث " امليتا"لغوية 
  . لحاملصط

  " language   +Mét(a):يتركب هذا املصطلح من 

1 - Méta  :2( .وقود صلب قابل لالحتراق ، أو وقود حيترق بال رماد( 

يدل أساسا على النار واحلرارة والطاقة، وهو رمز الكربيت األمحر وقود اللهيب : )a(احلرف- 2
= كربيت+وقود( متداخلة يف لفظ واحد،سنكون أمام ثنائية "امليتا"وهو حرف تتضمنه.)1(.واالشتعال

                                         
 27المرجع السابق  ،ص : ــ ینظر جاك دریدا  1
  -  إن البحث ھنا یرید إن یجد مسوغا لھذا الطرح  ، خاصة وأنني ال أملك أي دلیل  لكنني  أجد بعض  المسوغات مما

لست أدري  ما إذا كان فقھاء اللغة  : " فھذا عبد السالم بن عبد العالي  یربط بین لفظتي األثر و التراث  یقول .قرأت  
عل  لفظ تراث  مشتقا من لفظ األثر و لست أمتلك  أي دلیل لغوي  یقنع  بجواز  یوافقونني على ھذا ، إال أنني أحب أن أج

لعقالنیة ساخرة ، : عبد السالم بن عبد العالي " ھذا االشتقاق ، اللھم  إنني  أعتقد أن ھناك أكثر من داللة  فلسفیة تسوغھ
  51ص

داب بیروت و المؤسسة الوطنیة للكتاب  المنھل، قاموس فرنسي عربي ،دار اآل:سھیل إدریس و جبور عبد النور  -2
  662، ص 1990، 11الجزائر ط
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الوقود والكربيت من لوازم البيت كاملوقد، ومن لوازم اإلنارة (وكذلك ...) احتراق، هولوكوست نار،تفجري،
  .) كالقنديل

 Scholem)( رسالة من شوليم.اللغة:بني اهلاوية والربكان'':جاء يف حماضرة دريدا: language/ اللغة - 3
اللغة تتكلم عرب النار واالنفجار، أين حتترق الذات وتكتوي املدلوالت،  '') rosenzweig(إىل روزنسفايغ 

اللغة هي آلة احلفر ومادة احلفر، حنفر ا وبداخلها، اللغة انفجار وانشطار، ال تنفك عن التقلب والتحول 
ا يواجه تراجيديا املكابدة وإمن ، )مسكن وسكون وسكينة(والتلون، جتعل اإلنسان ال حييا يف مجالية املشاهدة 

ويتجلى يف مستويات وجوده وحضوره ككائن  يتحلى بصورة اللغة املتشظية، ،)صراع ومعاناة، بناءو هدم(
خمتلف، ال يزال يتخلف ويتراجع دون بلوغ مقصوده، وإدراك مفقودة، النار ليست جمرد حمق وحرق، وإمنا هي 

هو النص الربكاين الذي ال خيمد وال : لذي مادته اللغةوسيكون النص ا.أيضا بعث ونشور، انبعاث وصدور
واحتراقه،  ،و تقلبه،اللغة هي عامل تكون الكائن )2( يسكن، دائم اهليجان والثوران، نص يتكلم باجلرح والنزيف

نقيا من اآلثام واألوهام، وهو قد عاش جتربة اخلوف  ،لتبعثه وتقذف به مولودا مطهرا من كل ما ختزنه الذاكرة
اللغة هلا البطولة، فاختاذ القرار بالسكن يف اللغة يشهد على توقيع اجلرح /حلظة التكون يف رحم .طهر من األملفت

على جسد الكائن، ولكنه اجلرح الضروري ألجل البعث والصدور واخللق، فليس يغين عن امليالد نزيف 
  .وخماض عسري، ليعود الكائن املمزق جديدا

  language )Mét(a  /منطق امليتالغة ليس منطق الوصف والشرح، بل منطق التفجري واحلرق  :الغةامليت
تأكل األصل، تقتل  ،إا لغة تشتعل حيث التراجيديا هي ما يشكل جوهر الوجود يف النص،، و البعث واخلرق

مات ال من أن الكل: اللوغوس القابض على املعىن، ألنه مينع التعدد، وحيتوي املختلف، عندها نفهم مراد بارت
سيكون )3( .تعود تدرك ومها كمجرد أدوات، وإمنا تصبح قذائف موجهة، وانفجارات ورجة وآليات ونكهة

عليه بإجالء املكان  ،األنا أفكر اإلقامة فيها/ امليتا لغة هو النص الربكاين، منطقة منكوبة ليس مبقدور الكوجيتو
وإن مل يفعل سيحترق ألنه ، وتتحني الفرص للخروج، اليت ستغادر األعماقاملنصهرة بعضها ببعض للحمم 

                                                                                                                               
، 1لبنان ط/ تأویالت وتفكیكات ،فصول في الفكر الغربي المعاصر ،المركز الثقافي العربي، المغرب: ـ شوقي الزین  1

 204ص . 2002
" اك دیریدا بختي بن عودة قارئا لج"بركانیة النص و أتون المعنى :"ـ ینظر محمد شوقي الزین  2

http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n25_12azzin.htm   ،2008   
  16درس السیمیولوجیا،  ص: ــ ینظر روالن بارت 3
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 امغامر اإال إذا كان ديونيزوسي ، ، هذا الكوجيتو الذي يقصي اجلسد احملارب حمكوم بوازع احلفاظ على الذات
من أجل أن يتجاوز ذاته، ويكتشف ممكناته، ويراهن  ،يعترب االحتراق ميالدا جديدا ا، حمتفيا باجلسد،خماطر

هية مفكرة على القبض قدرة الذات بوصفها ما] الذات املفكرة  [يفترض الكوجيتو الديكاريت على وجوده، إذ
  . املعرفة احلسية إمجاالهذا إذا انفصلت عن اجلسد، و ،على احلقيقة

ال يكون هلا هنا حمل من . والسائل، هذه اللغة النارية، وغري العقالين داخل هذا العامل املتشظي، واملنفلت     
العامل ا أفكر أن تنزل إىل أرض الواقع ووهو ما يستدعي من هذا األن ،أو بتعبري أدق يكون أمنها مهدداد الوجو
إرادة " نيتشه يف وسيفكر البحث مع اجلينيالوجي.ليحدد الكائن فيها ماهيته ،وتفحص متغرياته وتعدده ،املادي
وتتصارع مع تأويالت  ،وتك احلجب، وتنزع األقنعة ،اليت تغوص إىل األعماق، وتتدفق تدفق الشالل" القوة

صراعات تأويلية تصنع ا /وجودها مرهونا مبا حتدثه من معارك وحروب«سابقة؛ إا الذات املؤولة اليت يصبح 
كينونة اإلنسان اجلينالوجي، الذي يعتقد بأن مصريه يف التاريخ مرتبط ال مبا خيوضه من مشروع حبث سلمي 

ليكون وجوده إذ ذاك سلسلة ال ائية من " حلبة صراع"تاريخ من حيث كونه إمنا يرى ال عن املعىن، و
سيكون التفكري مع نيتشه ضد النموذج  )1( ».وتكون اجلينيالوجيا تاريخ ذلك املصري. التحوالت التأويلية

ما يزهد يف االرتكاس بقدر  "حقيقة"لصاحل النموذج اإلبداعي للناقد الذي ال يرضيه الزهد يف الـ،االرتكاسي 
عندها يصبح الناقد مبدعا تستهويه املغامرة واملخاطرة  يف وديان  ،و السليبة أمام نص خيفي أكثر مما يصرح

  .وهو يسكن اللغةوتشرباته  ،و فسيفسائية النص،الداللة 

عن نيتشه . النص عند نيتشه هو لعبة النار لعبة االحتراق/فالعامل . هذا القتل هو بداية اللعب والتعدد       
الواحد هو املتعدد، فقد اكتشف : قال ] مؤسس الفكر اجلديل) [Héraclite( حيدث حبديث هريقليط 

يولد من االحتراق الذي يأخذ شكل والعامل يتجدد . إنه لعبة النار مع نفسها. هريقليط أن العامل هو لعبة زوس
احلضارة الغربية حضارة عقالنية، تنفي التعدد واالختالف، تعتقد أن احلقيقة موجودة يف عامل )  2(التعددية، 

                                         
نقال عن عبد الغني بارة  82، ص1999، 1المغرب طمیتولوجیا الواقع ، دار توبقال للنشر : عبد السالم بن عبد العالي -1
  37الھرمینیوطیقا والفلسفة ، ص: 
 سرق لھ برومیثیوس النار  أھداھا للبشر و  عذبھ زوس بأن صلبھ وجعل النسور . ــ زوس  كبیر اآللھة عند اإلغریق

  تأكل من كبده كل یوم حتى إذا انتھت تلك الكبد بدلھا  بأخرى  
سھیل القش ، ، المؤسسة : الفلسفة في العصر المأساوي اإلغریقي ، تقدیم  میشال  فوكو ، تعریب  :ــ ینظر نیتشھ  2

  59،60ص ص   1982،   2الجامعیة  للدراسات  و النشر  و التوزیع  ، لبنان  ط 
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املثل ونستطيع الربهنة على وجودها وأن هذه احلقيقة تقبض على املتعدد املختلف يف العامل املادي، أو أن هذا 
  .نهاية يرجع للتطابق معها املتعدد واملختلف يف ال

تطابق العامل . فامليتافيزيقا تنفي املختلف ،تنفي غريزة اللعب، وتكرس التطابق مع مدلول متعايل سابق      
يف لعب وصريورة واحتراق  بل هوالعامل املادي ال حياكي العامل املثايل،لكن املادي مع العامل املثايل، 

تلك النار اليت سرقها بروميثيوس . حيث يعود املعىن إىل ذاته خمتلفا ،ىنعوعندها فالحديث  عن ثبات امل.وبعث
إن االحتراق هو منطق الكتابة . مرح و لعب رغبة قتل ومقاومة، ،إن النار رمز املعرفة ،و أهداها للبشر،للزوس

: تشه تقولوهي تقرأ نصوص ني "سارة كوفمان"احلياة، الكتابة لعب ونار فيما تذهب إليه / فهو منطق املوت
املوجودة يف  اللعب جتاوز لسلطة احلقيقة، ومقاومة وهم احلقيقة ) 1(. »تلك اللعبة ، النار اليت هي الكتابة «

اللعبة والنار إا لعبة اخلفاء والتجلي، أين ميكن للمعىن أن ينزلق، ويصري، ويتحرك، فاللعب /الكتابة. عامل مثايل
 .ملعىن املركزي، حيث تتولد معاين جديد يف كل لعبة، كزهرة نرداللغوي باحلروف والكلمات كفيل بقتل ا

اللوغوس أول إجراء من أجل التعدد واالختالف حيث يفسح اال واسعا للعب وتعدد /فقتل الداللة األصلية
وحدها يف هذا العامل، لعبة الفنان والطفل تعرف الصريورة، واملوت، تبين ودم، بدون « :يقول نيتشه .املعىن

وهكذا تبين  وهكذا تلعب النار احلية أبدا مثل الطفل والفنان،. وداخل براءة دائمة العافية  أي اام أخالقي،
ا تكدس مث دم، وهي من إتكدس مثل الطفل أكواما من الرمل على شاطئ البحر، ... ودم بكل براءة 

كالفنان الذي تدفعه احلاجة حنو اإلبداع، إا حلظة شبع مث تنتابه احلاجة .وقت آلخر تكرر لعبتها مرة أخرى
إا الكتابة  )2( ».جديدة اليت حتي عوامل  ،ليست الكربياء الكافرة، بل هي غريزة اللعب املستيقظة بدون توقف

ثرية بني الدال عليه قيام اإلحالة واألو. مطابقة عودة املعىن على نفسه اختالفا ال. خمتلفلعب، وإضافة، وتكرار
 .هدم داخل الصريورة، وبالتايل قيام اللعب،ويرجع كل هذا إىل غريزة اللعب الديونيسيلول، بناء وواملد

نقد جديد أم دجل :"صاحب كتاب" رميون بيكار"الذي ثار فيه ضد-"نقد وحقيقة"يؤكد بارت يف     
حنو حقيقة «دنا أن النقد كتابة ويقول أيضا النقد يقو -والذي أشهر فيه استنكاره للنقد املعاصر "جديد
وجيب أن نفهم الكتابة على أا ممارسة اللعب، هذا األخري الذي  )3( »الناقد قارئ يكتب «يقول و،» الكتابة

                                         
إدریس كثیر : ترالمدخل إلى فلسفة جاك دریدا، تفكیك المیتافیزیقا واستحضار األثر، : ــ سارة كوفمان، روجي البورت  1

  .78ص  1994، 2وعز الدین خطابي ، إفریقیا الشرق ، المغرب ط 
 61المرجع نفسھ، ص: نیتشھ  - 2
  119، 118،  115نقد وحقیقة، ص ص : ینظر بارت  - 3
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يف وفرة النصوص اليت تعالق ا،  ، من أجل فتحه وتعوميهكما سبق أن ذكرنا هو قتل الداللة األصلية للنص
  .واإلقرار بال حمدودية املعىن

على ذكر " عبد امللك مرتاض"ريقي يأيت،ذات األصل اإلغ "Méta"ن جينيالوجيا ممكنة ملصطلح حبثا ع         
تعين يف العلوم الطبيعية التغري والتعاقب واملشاركة " فامليتا"خمتلف الدالالت اليت حتملها هذه اللفظة؛ 

يشمل بالقياس على شيء والتخفيـف من غلواء تراكب العناصر، وتعين ما وراء، ومابعد، وما جياوز، أو ما 
فهي االشتمال واإلدخال واالحتواء، كما تعين : أما داللتها يف العلوم اإلنسانية. من األشياء ،أو علم من العلوم

، ر، أثناء املهامشة وااورة، فيلتحق شيء بشيءعلم إىل آخإذ تعين انضياف شيء أو  .اإلخراج واإلبعاد
فتصبح هذه اللغة اليت . معىن آخر، وذلك القتضاء العالقة املعرفية ويتحصحص معىن يف ،ويتسرب علم يف علم

  )1( .تتحدث عن اللغة مثال مبثابة هذه الالحقة اإلغريقية، اليت تضاف إىل علم ما

وجيب أن نأخذ باملعنيني، فال ننتصر . فهذا املصطلح هو من املفاهيم املضادة اليت حتمل يف داخلها نقيضها      
، فالبد من االشتغال على املعىن املزدوج؛ بالتعرف داخل بل حنتفي بتعدد املعىن ملعىن اآلخرملعىن ونقصي ا

ما ع املصطلحات الواردة فيارجإنستطيع و. ال حيتويها معىن مثايل ، أوالكلمة على مدلوالت ال تتمتع بوحدة
، "يلتحق"،"انضياف"،"ورةاملهامشة واا"،"اإلدخال، اإلخراج"،"اإلبعادتواء واالح":إىل" مرتاض"قاله 

االحتواء /املهامشة وااورة)/(اإلضافة وامللحق: (مقوالت نقدية معاصرة اليت ترجعو ،"يتسرب"
االشتغال : النقدية للممارسة على ثالث آليات  -حسب ما يبدو - ستتوزع ).تسرب وحتصحص)/(واإلبعاد

  .املزدوج،و التكملة، و التناص

  

  

  

  

                                         
،دار ھومھ، ) متابعة ألھم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتھا(في نظریة النقد:عبد الملك مرتاض:ــ ینظر 1

  221، ص 2002زائر دط ،الج
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  :االشتغال املزدوج  -3

تلخص فاعلية الكتابة ) إدخال وإخراج( ،)احتواء و مهامشة( ،)إبعاد وجماورة(إن هاته األفعال املتناقضة،     
 احلركة املزدوجةأو مايعرف  يف الوقت ذاتهالنقدية ذهابا وإيابا، على جسد النص، وجسد الكتابة النقدية 

فإيقاع حركته ليس  ،اخلطاب النقدي املعاصر خاصةيلخص فاعلية  و هو ما، واليت تتراوح بني الفعل ونقيضه،
، فليس األمر خيلو من مراجعة يةالنبش يف أروقته التحتو ،حىت وحنن نقول اختراق جماهيل النصوص. مباشرا 

أو ما يدعى يتوقف لرياجع ما قد قطعه  ،األشواط اليت يقطعها يف كل قفزة ينتقل فيها بني طبقات النص
اللعبة ،فهي تتحرك مث تثبت، تبتعد ، يشكل الكر والفر فيها جوهر ، كأا معركة )1("ديةلكتابة النقبفاعلية ا"

وتراجع ما اجنزته وهكذا،  ،استراتيجياا يف اختراق النص، وتعاود حبك  خططها وتدخل وخترج،وتقترب 
على ذاته فيما هو يشتغل  وال يكون كتابة إال إذا اشتغل. ملة بذااتالنقد كتابة مك تعتربإستراتيجية التفكيك ف

فهو  الكتابةإذا أراد النقد أن يعيش تبادال مع «  .اوأبولوني اأي أن يكون ديونيسي ،على النص موضوع درسه
وهكذا سيكون عليه أن ، و بالتايل الكتابة ،أي حمبة احلركة" حمبتها"عليه أن يلتحم حبركة ما يدرسه إىل حد 

و لكن الكتابة أبولونية أيضا ، فهي تعين كذلك ،كل كتابة " ديونيزوسية "يلتقي مع نيتشه يف توكيده على 
احللم فحسب ألن خروجا . هكذا داخل احللم باخلروج من احلد . اجللوس و احلفر يف داخلنا يف اجتاه اآلخر
أن يتموقع النقد  الذي إذ يفكر بالنص موضوع معاينته ينبغي  ، .ائيا و مفاجئا سيحرمنا من كل شيء

  )2( » .ودرسه فهو يفكر بنفسه أيضا

فال تعىن .وإحداث البلبلة يف أعماقها،وإضفاء لوثة التنوع داخلها  ،الكتابة ختريج اللغة خمرج اجلديد      
 اشتغاالت عمودية وأفقية على بل هي توقيع حيمل طابعا خصوصيا خلطاب النقد عرب ،الكتابة مبحاكاة وال متثيل

النص جيعل من املعرفة ف .هذا اجلسد املادي ، الصورة اجلمالية  ،هذه الشكل  الكاليغرايف ، جسد النص
تخرجه من ف .احلياة واملوت، احتفاالت بالتدمري والقتلديونيسوس احتفاالت اخلصب و احتفاالت)  3(احتفاال

                                         
 أن تلجأ إلى أدوات  صاحب خطاب العقل  و ترجعھا ضده  ویجب إتقان لغة المیتافیزیقا : وھي في إستراتیجیة التفكیك

وإتقان منطقھا  واإلطاحة  بمفھوماتھا  ومن ثم إرجاعھا  ضد خطاب المیتافیزیقا في نوع من الدھاء أو المكر و  تبدأ 
َّي  الغریب للخطاب"لنشوء عبر نوع من المعرفة الجدیدة  با   29الكتابة و االختالف  ، ص   :ینظر جاك دریدا ". الل

ــ حاضر النقد األدبي ، مقاالت في طبیعة األدب  تألیف  من طائفة  األساتذة المتخصصین  ، تر محمود الربیعي ، دار  1
 164ص ) النقد من حیث  ھو لغة : لة  روالن بارت من ضمنھ مقا( ،  1998غریب  للنشر و التوزیع ، القاھرة  د ط ، 

  40الكتابة و االختالف  ، ص :ــ دریدا  2
  16درس السیمیولوجیا   ،ص :ــ روالن بارت   3 
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. صورهو تارخيه ،و.فضح أقنعته والبحث يف تناصاتهو، هز لبنية النصلخلة وخب، احلياةالسكون والكمون إىل 
هي الشرط الضروري ممارسة الكتابة من قبل الناقد :ذلك أن إستراتيجية التفكيك ترى أن وهامه،أتعرية و

 .حىت نستطيع أن نعهد إىل النقد األديب بعمليات االستجواب والقراءة، اليت مين شخصيا« ف. لعملية القراءة
عندما يغدو   )1(».الكتابة أيضا) دريدا . ت من عنداملعقفا" (الناقد"كذلك فهذه العمليات تفترض أن ميارس 

 باطنأماكن الالحتدد، والبياضات، والفجوات اليت تتيح للناقد الدخول إىل  خيترق عندما ،النص سكنا للقارئ
 «إن ،والوصول إىل مرتبة العشق الصويف للنصبلوغ املطلق تروم تكون القراءة أشبه برحلة صوفية .النص

قراءة كطقس شعائري، احتفايل يثري كائن  )passage  « )2االحتفال بالكتابة يصبح احتفاال مبنطق االنتقال
ترتعش الروح املتنسكة، وتنجلي القراءة كتابة أخرى  ،أثناء حماورة مناطق الغياب الوعي سكري/غيبي. البهجة
لتعانق املطلق  ،قل من مقام إىل آخرتوهو ما جيعل الذات تن ،لتأخري حلضور املعىن املثايللا وتغدو متعة هن. للنص

، أمهيته يف احلديث عن الكتابة كاحتفال "بالنشو"سيشكل الرجوع إىل أطروحات ،وتقذف التعدد يف الوحدة
يقه بغض النظر عما رالذي عن ط وس، هي االحتفال الواضح أو اخلفيالكتابة هي جمموعة من الطق«  و طقوس

أن الذي يقرأه يقرأ األدب أن ما كتب ينتمي إىل األدب و، يعلن عن ذلك احلدث نريد قوله، وعن كيفية التعبري
تكون اللغة  ،، جمموعة من الطقوس الكتابيةلكتابة األدبية من النقد احتفاال، وبالتايل كتابة إبداعيةجتعل ا) 3(» 

غري  طريق أمام إبداالت شق «، حيث تكون الكتابة عن الكتابةاليومية العاديةجازة من أعبائها أثناءه يف إ
الكاتب هو من حتدث له اللغة مشكلة جتعله يغوص إىل ف. )4( »متوقعة ، أو إنه يلعب  لعبة املرايا الالمتناهية 

هذا التحول هو نفسه فثمة حتول جيري اآلن يف الكالم االستداليل ، و األعماق فال يقف عندها أداة أو مجاال ،
هذه األزمة جعلت النقد يتفكر يف  )5(.عامة للتعليق أزمةفنحن ندخل يف : الذي يقارب بني الناقد و الكاتب

  .حقيقته اليت تأكدت حسب بارت بكونه فعال كتابيا

 ليس يف وحدة مناهجه و ال يف«اليت تكمن . فالنقد عند بارت، بدأ يتساءل عن مرجعيته وعن حقيقته      
التبجح الذي يقول عنه بعضهم بارتياح إن النقد اجلديد مينح منه دعمه، ولكن يف توحد الفعل النقدي، هذا 

                                         
  51المرجع نفسھ،ص : ــ دریدا  1
 187ظاھرة  الكتابة  في النقد الجدید  ، ص: بختي بن عودة  - 2
، 1نعیمة بنعبد العالي وعبد السالم بنعبد العالي ،دار توبقال للنشر، المغرب ط:أسئلة الكتابة تر: ــ موریس بالنشو 3

   40، ص 2004
 34نقد وحقیقة ، ص  : ــ  بارت 4
  77،80ــ ینظر المرجع نفسھ ،ص ص  5
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فهذه األزمة )1(» .الفعل الذي تأكد من اآلن فصاعدا، كفعل كتايب ممتلئ بعيدا عن أعذار العلم واملؤسسات
ومنع ايث ووظيفتها اليت ختتص باملراقبة خرجت بالنقد من املؤسسة العقالنية وطابعها الدغمائي ومنهجها احمل

أي أن يصبح هو ذاته ممارسا للكتابة بوصفها خلخلة لكل  ،إىل فضاء الكتابة الواسعلف املخت توحيدالتعدد و
  تشتت املعىن و جتعله يسيل  اليتلتلك الفاعلية  ذاته يف الوقتممارسا ، والبداهات اليت توزعها املؤسسة العقالنية

  النقد ملحقا :تكملة ال -4

، فإن دريدا يعمل على هذا التأكيد واالعتقاد "روسو"كما يرى ملحقا بالصوتو إضافةباعتبار الكتابة        
وملا كانت . تدرج حبثًا حىت أثبت فعالية امللحق ،وأن األصل دائما ناقص حيتاج إىل ملحق وإضافة ف ، خللخته 

مبثابة هذه الالحقة :ستصبح إذا هذه اللغة اليت تتحدث عن اللغة  ،بشيءو التحاق شيء امليتا تعين إضافة شيء
هي توسل  (Supplémentarité)كتابة إضافية «و ستكون الكتابة النقدية . و تلحقاإلغريقية اليت تضاف 
   )2(» و إحلاح للنص املقروء

البد من استبيان . ا باألدبقبل مناقشة ما املقصود باالستكمالية يف خطاب النقد ، أو النقد بوصفه ملحق       
  .إستراتيجية التفكيكوفق " Supplément"اإلضافة / امللحق" ملقولة

  :وهذه أهم ما حيمله هذا املصطلح من دالالت    
                                )3(."يشري إىل ما نضيفه، فهو يأيت ليلتصق بالشيء، ليتطفل عليه ،أو ليسد فيه نقصا "امللحق أو الزيادة )1
  )4(." كل ملحق من شأنه، أن يقلب نظام ما ينضاف هو إليه، وأن حيل حمله أحيانا "  )2
. يرفرف على حدود أي نص فالتكملة هي زيادة على شيء ما واستبدال له، التكملة هي المرئي نصي، )3

يستطيع املرء بلوغه، ولكن يف اآلن نفسه هناك حدود "ضافيا"ويوحي منطق التكميلية، أن هناك دوما شيئا 
التكملة هي زيادة على شيء ما واستبدال له، بل يدين دريدا للتكميلية يف كتابة . على ما قد بلغه املرء
  )5(. النصوص وانتشارها

                                         
  78ـ المرجع نفسھ، ص 1
 91المدخل على فلسفة دریدا ، ص   :ــ سارة  كوفمان  2
 27الكتابة و االختالف ،ص: ــ دریدا 3
 28ــ المرجع نفسھ، ص  4
نصیات بین الھرمینیوطیقا و التفكیكیة ، تر حسن ناظم و علي حاكم صالح ، المركز الثقافي : ھیو سلفرمان . ــ  ینظر ج 5

  76،77،80ص   ص ، ص  2002، 1لبنان ط/ الثقافي العربي المغرب
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حق به أو عليه ، والبد أن تستدعيه حالة نقص جوهري يف إن امللحق البد أن يشبه وخيتلف يف آن، عما يل )4
 )1(.ما أضيف امللحق إليه، ويكون كذلك زيادة على األصل

، فامليتالغة باعتبارها انضياف نص إىل نص، والتحاقه به "الزيادة واالستبدال"تكمن فاعلية امللحق يف هذه        
فلو كان النص األديب  الربجوازي، رتبة ثانية بعد النص األديبال يعين تبعية النص النقدي للنص األديب، فهو يف م

املوضوع مكتفية بذاا فما حاجة اللغة إىل الوظيفة / مكتف بذاته فما حاجته إىل النقد؟ولو كانت اللغة 
 .تلغ مثل هاته التراتبية" الكتابة "لكن مع   امليتالغوية؟

ن مل يعمل اخلطاب النقدي وفق منطق التكملة فهو خيدع إن إحلاق النقد باألدب، سيكون تكملة، فإ       
بدون أن جنازف بإضافة بعض " املوضوع"، بدون وضع اليد علىندما  يريد رؤية النص بدون ملسهع«نفسه 

  )2(» .اخليوط اجلديدة
بل تم بلحظة دخول نص يف  ،فالكتابة النقدية مبا هي إضافة، إذن لن تم باملعىن وال بالذات اإلنسانية       

ووراء هذا النص ،تعمل بطريقة متخفية يف اهلامش  ،وجود ال ائية من النصوص داخل النص الظاهر بل نص
إن مكان التقاطع بني نص وآخر، هو « احلافاتاشتغال خطاب النقد سيكون عند احلروف و ، فمجالالظاهر

 )3(». تكميلية ليس منطق استرجاع ودمج نصوص فقطمنطق ال...وحده ،وطرفه وهامشه ،مفصل النص وختمه

أن يقلب نظام ما ينضاف هو إليه والبد من أجل  .املتوسل بالكتابة واملشتغل وفق منطق التكميلية عليهفالنقد 
وذلك من ذلك أن تربز هنا النقص الذي جاءت من أجل تكميله ورمسه، أن تبحث عن الغائب يف احلاضر،

، اجلسد/أو مالمسته من خالل مالمسة الدال، إىل حني والتعرف عليهواإلقامة فيه ، خالل االلتصاق بالنص
إن الكتابة هي ذلك الفضاء الذي يتم فيه إيصال نص ما، «  إىل رغبة الكتابة اليت خرج منهافتعيد النص األديب 

تزيد على ما قد إن الكتابة تكمل حبيث أا ... وانتشاره، وتكشفه،وإدماجه، وحتديده ،ووضعه يف سياق 
 فخطاب النقد  )4(» تشتغل مكانه تكرر ما حكي و أيضا مبعىن إا ك فإا تكملكتب يف مكان آخر ومع ذل

 هذا املضمر النصي أن تقر، أ الكتابة النقدية ولمنطق التكلمة موقع انتشار النص وتكشفه فتحا قيغدو وف

                                         
 72دلیل الناقد األدبي ، ص : ــ ینظر میجان الرویلي و سعد البازعي   1
المدخل إلى فلسفة دریدا  ، ص :نقال عن سارة كوفمان   71، ص 1972التشتت،  لوسوي ، : ــ جاك دریدا  2

  10،11ص
  79نصیات بین الھیرمینیوطیقا  و التفكیكیة ، ص  :ــ سلفرمان  3
 45فسھ  ، ص  ــ المرجع ن 4
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أن النص النقدي املضاف إىل النص : ن نقول هنا بهل ميكن أالسؤال الذي  يطرح هنا . جديد ن م وتكتبه
أو إن النص خيفي يف أماكن هامشية مواقع نقده اليت حتتفظ لنفسها بالمرئي نصي  ،األديب هو يسكن هذا النص

ال يبلغ النقد مبعناه اإلبداعي إال «و ؟وزعزعة متاسكه ،خمفي بعيدا عن الوعي واالنتباه هلا بإمكاا ديد ثباته
ال يعود يف هذه احلالة تعليقا إيضاحيا، ملا قد يكونه خطاب " نقد."كتابة: قدم هو نفسه باعتباره نقد يت

... ذا املعىن . الكاتب، بل هو مرافقة له تزيده غموضا وعتمة، العتمة اجلوهرية اليت تصنع قوة النص نفسه
أي مترصدا   poursuiveurوالناقد اجلديد متابعا"   suiveur"يكون الناقد كما عرفناه حىت اآلن تابعا

هذا هو انزياح اخلطاب النقدي املعاصر عن اخلطاب النقدي البنيوي، وهذا  )1(»إمكانات غموض"لــ 
  . االنزياح يف رؤية النص هو بؤرة اإلبداعية النقدية 

يه نقصا، أن تلتصق بالنص أي أن النص، ليتطفل عليه، أو ليسد ف / امللحق عند دريدا يأيت ليلتصق بالشيء   
مالمسة النص بالكتابة، حتفر بني القراءة والنقد جرفا، وهو نفس ما '' تالمسه أن تضيف خيوطا جديدة، إن

وخترق ذلك الترابط  ،و متزق العالمةفالكتابة تشتت املدلول، )2(. ''تقيمه الداللة بني حافة الدال وحافة املدلول
 ،النقدية املعاصرةكيف تلمس الدال هذا هو املهم يف الكتابة  .ث به إىل الصريورةبني الدال واملدلول، لتبع

هو املراهنة احلقيقية اليت جتازف ا املمارسة النقدية وهي حتاول  -يألن النص جسد ماد -سيكون ملس النصو
  .آثار النص كشف 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
أدونیس منتحال ،دراسة في االستحواذ األدبي و ارتجالیة الترجمة، یسبقھا ماھو التناص؟ مكتبة مدبولي ط :  ــ كاظم جھاد1
 70ص  1993،    2
   118نقد و حقیقة ،ص : ــ بارت   2
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  :النقدية التناص يف الكتابة  -5

لتناص من يعد اإذ  .خاصة مع فتوحات مابعد احلداثةثورة يف الدراسات النقدية الغربية، شكل التناص       
فهو «: مشروع النص املفتوح، مقابل النص املغلق جيسد ،و مظاهر التجاوز واخلرق اليت حتدث بني النصوص

 )1(» نصية دائمة  اجلانب املستعرض من الكتابة اليت ال تنغلق على نفسها، بل تنفتح على غريها يف تفاعالت
 وحاول حتويلها وإخراجها جديدة، ،خاصة حبقول معرفية كربىواخلطاب النقدي املعاصر أظهر تعالقات 

بوصفه نسيجا حمبوكا من  .وهو ما يصدق على اخلطاب الباريت.خطابه اخلاص/يخرج عليها ليؤسس حلياتهف
  ...علمي واألديب، والفلسفي نصوص قادمة من ذاكرة متشتتة، جتمع بني اخليايل والواقعي، ال

إن اإلبداع يف « ، هي عالقة تناصية )النص النقدي(واالبتداع ) النص األديب(إن العالقة بني اإلبداع        
حيث سيلفي سبيله إىل النص املوضوع، فيقبل عليه بالتحليل، .هذه احلال،سيكون تناصا جمسدا ال تناصا عائما

ما يهم هنا هو العالقة  ) 2(»هو الذي نطلق عليه مصطلح االبتداع.داو يتوقف من حوله ،لينشئ نصا جدي
املوضوع /فالتناص هو تفاعالت نصية حيوية ، فاخلطاب النقدي ملا يتناص مع اخلطاب .التناصية بني اخلطابني

هو امتصاص لوفرة من النصوص ،و التناص يلغي سلطة : التناص. فإنه يستحضره بطريقته هو بفاعلية وحيوية 
فالكتابة الثانية قراءة تنهض « نص كما يلغي احلدود بني النصوص املؤلف، أو مفهوم األبوة، ويلغي انغالق ال

                                         
     یعرف النص بأنھ طرس :   جیرار جینیتالتناص عندpalimpseste    أو نصا جامعاarchitexte  و كال

التعبیرین یحیلنا إلى   التناص؛ من حیث تشكیل النص طرسا یسمح بالكتابة على الكتابة ، نص  في نص ، انطالقا من 
ومن حیث یتشكل النص  الجامع أو المتن  الكلي من مجموع  كل من النص  و ما . وفرة  من النصوص  إلى ما النھایة 
و یتبطنھ ویوازیھ  أي في جمیع األحوال  یغذیھ و یرفده  بشاكلة أو أخرى یمھد لھ و یذیلھ  و یومئ إلیھ  

.Transtextualité ،  عند جنیت  أي ما یخترق  النصوص و یمكنھا من  اختراق سواھا و ھو یعرفھ بأنھ كل ما یضع
  .فجنیت یدرس التناص السلبي  و الفاعل"في عالقة صریحة  أو مخفیة ،مع نصوص أخرى ]  النص [

التقاطع و التعدیل  المتبادل  بین وحدات  عائدة على :العمل التناصي عندھا یتلخص في :  التناص عند جولیا  كریستیفا  
فكل نص عند كریستیفا ھو تشرب و تحویل " التعدیل"،   "العالقة  :"  نصوص مختلفة  وركزت على مفھومین أساسین 

ى  التبادل  الحاصل بین نصوص أدبیة مختلفة ، بل حتى  على التبادل  لنص آخر،  و كریستیفا  تبسط مفھوم التناص ال عل
 . بین أنواع مختلفة  الكتابة و الموسیقى  ، الحرف و الرسم  الصورة و اإلیماء

أو نجوى ذاتیة الحواریة  "  مونولوغ"نزعة الحوار في األدب  التي بھا  نخرج عن الكتابة ك : الحواریة عند باختین
حوار بین لغات أو مستویات للكالم  مختلفة و ترجمت الحواریة الى الفرنسیة        ) . التعددیة الصوتیة(ن  أیضا یدعوھا باختی

 " أي مخترق للغة    translinguistiqueما فوق لغوي ثم فیما بعد      Méta- linguistiqueب
 37- 34أدونیس منتحال، ص ص: كاظم جھاد : ینظر 
  285ص     1993، 1جابر  عصفور دار  سعاد الصباح ، الكویت  ط: ر البنیویة  ،تر  عص:ــ إدیث  كروزویل  1
نظریة القراءة، تأسیس للنظریة العامة للقراءة األدبیة ، ،دار الغرب للنشر و التوزیع ، الجزائر :  ــ عبد الملك مرتاض   2

  65،ص  2003د ط ،
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و أحال . تعين تسرب علم يف علم ، ومعىن يف معىن آخر" : Méta"و  )1(»على التناص مع الكتابة األوىل
  .مرتاض العالقة ،بال لبس إىل التناص ،  فالكتابة النقدية هي ذاا  كتابة تناصية

تبني يف القسم السابق إن قضية احلدود بني اللغة النقدية واألدبية تتهاوى ،مث كان انعطاف النقد حنو        
الكتابة فتطورت العالقة، ال من مهادنة إىل عالقة تدمري، انطالقا من املقوالت الدريدية ،مث جاءت ثورة نظرية 

  .ي الفروقات بني النص النقدي والنص األديب يلغ'' النص''ولعل مصطلح  .النص لتلغي احلدود بني األجناس 

أصبح احلديث عن حدود  ،جاءت كشوفات نظرية النص والتناص، لتعطي خطاب النقد الكثري من احلرية   
األدب أو أ من قبل ال تم إن كنت تقر "بالنشو"فكما قال . تفصل بني الكتابات له رائحة املاضي امليتافيزيقي

  .ط يف الكتابةغريه مادام كل شيء اخنر

نسيج  «.فالنص  إىل نصوص ال متناهية لةتناص وإحاالنص و لكن . فالنص ليس نسقا مغلقا على ذاته       
السابقة أو ) هل ميكن للغة أال تكون ثقافية ؟(من االقتباسات واإلحاالت واألصداء وأعين من اللغات الثقافية 

،هناك فقط،أصوات على النص األبوة املزعومة للمؤلف " التناص"ألغى فقد  )2(» .املعاصرة، اليت ختترقه بكامله
إعادة الكتابة  يفإجراءات يف النسخ واملسخ  خاصة مع. يف النص ال تعرف من املتكلمفعديدة تسكن النص، 

نص يف هذا التحويالت اليت جيريها على وفرة الساخرة للنموذج األصلي وهي مكمن بالغة وشعرية ال
، الذي يسمح بالعثور حتت )Anagrammes(اليت تتدرج من ممارسة اجلناس التصحيفي و.  النصوص

                                         
 152المرجع السابق ،ص : ــ عبد الملك مرتاض 1
  63درس السیمیولوجیا ،ص:روالن بارت ــ 2
  ھي حاالت كثیرة مختلفة باختالف صاحبھا إال أن أھمھا :حاالت عمل التناص: 
یعمد الكاتب ھنا إلى أخذ فقرة من نص  یتدخل ھو فیھ  و یتالعب بھ  مدخال علیھ  إفسادا مقصودا أو   :التشویش .1

 . دعابة
اقتباس مبتور ، إنقاص لكالم  على نحو  یحدث حرفا للنص  عن وجھتھ األصلیة  و یمنحھ وجھة أخرى :  اإلضمار .2

 . لم یكن القارئ لیتوقعھا  
فتطیل الكالم إلى حد .یعمل الكاتب بمعكوس  اإلجراء الذي سبق  یحول النص  و یحرفھ   : التضخیم و التوسع .3

دة  و اإلطالة  الخبیثة   و السفسطة  الوقحة   ، الناطقة  بنفاذ فلسفي   االنفجار  یلغمھ بشيء من الثرثرة  المقصو
 . متضمن في سخریة شیطانیة   

ھو إجراء  شدید  الشبھ بما سبقھ لكن ال یقوم على تضخیم الكالم كمیا  بالضرورة لزحزحتھ أثره ، بل في :المبالغة  .4
الم ھذه إما إلى تعمیق األثر  إیجابیا  أو ضخھ بفلسفة  ما، و تقود مفاقمة الك. مبالغة معناه  و المغاالة  فیھ نوعیا

 .اإللحاح في الشيء  قد  یؤدي إلى االعتقاد في معكوسھ 
وھو الصیغة األكثر  شیوعا  في التناص و خصوصا  في المحاكاة الساخرة ، لما فیھا من عمل :  أو العكس القلب .5

 .في عالقة تناصیة  للتضاد  یذھب  بعكس الخطاب  األصلي   المستدخل 
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إذ يرتد  ...ةت،اليت تقوم بني النصوص املختلفحىت التبادالت والتحويال الكلمات على كلمات أخرى ،
مبا فيه الكاتب بالتفصيل إىل عناصر وصيغ وأمناط، صارت أسرارها البنائية،واملضمونية أو شيفراا معروفة ،

 مفهوم فالنص هو يف ذاته قراءة وكتابة يف آن، انطالقا من )1(.الكفاية ليمارس عليها تفكيكا وإعادة بناء
  .) هدم/بناء(، فهو اشتغال مزدوج "التناص"

باملعىن (باعتبارها نوعا من النسخ التضعيفّي " مفهوم الكتابة الدريدي"يقترب عمل التناص هنا من .       
إن األمهية بكاملها معقودة . املفترض من كل نسخة" األصل"ا تزداد الصورة بعدا عن ) للكلمة  الفوتوغرايف

" االنتثار"إن أمكن االستمرار بالكالم مبفردات ديريدية للزيادة اليت حيدثها النص األخري على سابقه ولعمل
يروج له النقاد املعاصرون ،من أن النقد  رمبا هنا نفهم ما)2(" األصل"الذي يقحمه على" االنزياح"أو " التبعثر"أو

مسألة إستراتيجية باألساس، تقوم على استعادة  مبا هي. إبداع أول مبا أنه يقوم بتحويالت على النص األصل
 .املعىن خمتلفا 

فاملرور بالكتابة الروائية .تناص النقديقد تتكفل الكتابة الروائية بتوضيح العمل التناصي، خاصة ال       
املقال النقدي أن يكون «  فبارت يريد. داعيتها يف التناص سبيل لفهم التناص يف اخلطاب النقدي املعاصروإب

رمبا أول سؤال يتبادر إىل الذهن ملاذا يريد بارت من اخلطاب النقدي أن يكون . )3( » كالرواية احلوارية
نونا عديدة فهو فن مزيج ؟ أم ألن يف كالرواية احلوارية ؟ أ ألن الرواية هي اجلنس الذي اتسع أو احتضن ف

أال تفكر يف كتابة رواية؟ : الرواية تعددا لألصوات كما يقول باختني؟ لكن اجلواب عند بارت حني سئل
الرواية ال حتدد مبوضوعها بل بالتخلي عن روح اجلدية، إن شطب كلمة وتصحيح أخرى، « :فكانت إجابته

كلمات جديدة، كل ذلك يف نظري ضرب من التذوق اللغوي  ومراعاة الوقع املوسيقي والصور واكتشاف
على  تشطيب وحتريفات/هذا هو ما مييز الكتابة الروائية، فهي كتابة )4(».واللذة الروائية احلقيقية اجلارف،

                                                                                                                               
 .                        یتم بنقل المعنى  إلى صعید آخر ، و تحویل المجاز  إلى حرفیة:   تغییر مستوى المعنى .6

 56- 53:أدونیس منتحال ص ص: كاظم جھاد :ینظر .

   49، 48، 43المرجع السابق، ص ص.  كاظم جھاد:ــ  ینظر 1
  60، 59المرجع السابق، ص ص : ــ ینظر كاظم جھاد  2
 Roland Barthes: “Roland Barthes par Roland Barthes” Seuil . Paris 1976 .p124  ــ  3

الزمن ـ الفضاء ـ – 2النقد البنیوي و النص الروائي  نماذج تحلیلیة من النقد العربي :  محمد سویریتي : نقال عن
  178،ص  1991، المغرب ، د ط  ، السرد،إفریقیا الشرق 

  206، ص 1986الكتابة قفزة في الظالم  دط، المؤسسة الوطنیة  للكتاب ، الجزائر ،: ــ مرزوق بوقطاش 4
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يستعيد احلياة يف هذا النص ليغدو صورة كلية واحدة متعددة . اوإيقاعتكسب النص موسيقى ورنينا  ، نصوص
وأكيد أن الكتابة النقدية تتفاعل مع الكتابة الروائية اجلديدة وستوظف اإلستراتيجيات الروائية يف . يف آن
  )1(»عالقة بني الناقد والروائي«  مادامت هناك كتابتها

        فمن خالل. انصب اهتمام بول دومان، على البحث يف بالغة خطاب النقد، فهو عنده رمزي جمازي       
اخلطاب النقدي وخلخله ليكشف عن تناقضاته، وفق " دي مان"وهي الثنائية اليت حرك ا "رية العمى والبص" 

حني تكون أعظم حلظات العمى اليت مير ا النقاد بصدد افتراضام النقدية،  جدلية العمى والبصرية يف الكتابة،
ادل الضروري للطبيعة البالغية هي أيضا اللحظات اليت ا حيققون أعظم بصائرهم؛ حيث يكون العمى هو املع

والناقد ملا يأيت يفكك هذا العمى أو يضيء النص، ينتقل العمى إىل اللغة النقدية، اليت تتطلب قارئا . للغة األدبية
. إذ يضطر النقاد بشكل عجيب إىل قول شيء خمتلف متاما عما أرادوا قوله آخر يقع هو أيضا يف هذه اللعبة،

ارتباطا ال فكاك منه بفعل الكتابة نفسه واخلاصية املتسببة يف هذا العمى النقدي هو  ذلك أن عمى هؤالء يرتبط
و باعتبار النقد خطابا .متارس اللغة فكرة التضليل أي عرب إشاراا املضللة يتيه املعىن )2(. الطبيعة البالغية للغة

تعبري أي يتناقض الناقد مع بصريته، ما لغويا فإن اللغة النقدية كذلك متارس ازدواجية وتناقضا بني املعىن وال
بالغة خطاب النقد ، باعتباره خطابا يقوم على : يشكل حلظة عمائه من منظور بول دومان هو ما دعاه 

. الناقد وما يعنيه ومكمن هذا البالء حبسب دي مان هو طبيعة اللغة ذاا  يقول بني ما «paradox» املفارقة
فهذه طبيعة اللغة أصال، بالغية اللغة هي سبب تورط اخلطاب النقدي يف التعددية  فاللغة النقدية رمزية، جمازية

  .فالفرق بني اللغات يصبح بال جدوى ألن اللغة يف األصل جمازية ،والرمزية 

حني تناول بالقراءة مجلة من الكتابات .بالغية اخلطاب النقدي/البحث عن رمزية"بول دو مان"أثرى       
بل تقول ماال تعنيه هي شخصيا -كما يقول تودوروف-النقدية، وأثبت أا ليس فقط تقول ماال يقوله النص

ا النقد ،سواء أكان مستوحى من فما بالك إذن ذه الكتابة الفاعلة، ال السلبية،ونعين «:إذ يقول تودوروف
العلم أو من الفن ؟وكيف ميكننا أن نكتب نصا ما وحنن أوفياء لنص آخر وحمافظون على سالمته؟ كيف ميكننا 
أن نتلفظ خبطاب منبثق عن خطاب آخر؟إن الناقد يقول شيئا آخر ال يقوله العمل املدروس، عندما تنضاف 

                                         
  113نقد و حقیقة ،ص : ــ بارت  1
 140،143العمى و البصیرة ، ص ص  : ــ ینظر بول دي مان  2

Université Sétif2



  

 -  56 -  

 

نه يبطل الكتاب الذي إومبا أنه يضع كتابا جديدا ف. ادعى قول الشيء نفسهالكتابة إىل القراءة اردة،حىت وإن 
  )1(».يتحدث عنه

: ويذكر تودوروف شكلي الكتابة. ، بله يبطل املوضوع الذي يتحدث عنهةال منفعل ةالنقد كتابة فاعل       
الكلمة دف إىل الكتابة املتمركزة حول اللوغوس تسمي : ويتحدث دريدا عن شكلي -الساذجة والفاعلة 

درس ( يف  "روالن بارت"، ويتكرر األمر مع والكتابة مبا هي غراماطولوجيا ، فهي اليت تنتج اللغة.التوصيل 
ويف لذة النص بني الكتابة التدوينية ) écrivance (و) Ecriture(حني يفرق بني ) السيميولوجيا 

وابتداء من هذه   ecritureو بالفعل من الكتابةمها يف احلقيقة شكالن بالقوة أ«  -والكتابة الشهوانية 
ـَّد حديثا  النص األصلي دون مساس  وميكن لكال النصني . اللحظة ؛ توجد الكتابة ، إذ ال يترك النص املول

ويصح القول أنه كلما توغل النص النقدي يف فهمه ،ازداد النزاع عنفا، حىت .. أن يدخال يف نزاع مع بعضهما
  ) 2 (»  .إىل نفسه لغتهار حني يدير الناقد بعماه سالح يصال إىل حد التدمري املتبادل وتتحول إىل انتح

حتيل إىل أسطورة .تطورت العالقة بني النصني إىل حد التدمري، فقضية العمى والبصرية يف الكتابة النقدية        
وحني .فالناقد يبحث عن حقيقة النص . العمى حلظة أبصر احلقيقة/فالناقد أوديب الذي فقأ عينيه األوديب

ر حقيقة من قرأ هلم يكون وقع هو نفسه فريسة للغة وتعميتها فيعمى يف أن يدرك حقيقته فيما هو يدرك يبص
لكنه مل يقدر على حل . كأوديب الذي حل لغز الوحش األسطوري الذي أرعب سكاا. حقائق اآلخرين

الترحل والتجاوز بحث والبصرية حلظة الجدلية العمى و . ةفلحظة العمى هي هي حلظة إبصار احلقيق. لغزه هو
البصرية اليت سعى من أجل إدراكها إىل أن يفقأ /ما اضطره وهو يبصر احلقيقة". ة حقيق" من أجل إجياد الـ 

هذه هي . فبني نص ونص عالقة أوديبية تقتضي تدمريا وقتال ألصل األشياء. العمى ويهيم على وجهه/ عينيه 
 "املأساوي "سوء التفاهم الدائم هذا هو ما يشكل« رى بارت ذلك أن الطبيعة امللتبسة للمأساة اإلغريقية فيما ي

 .أودييب حيكم عالقة النصوص بعضها ببعض تبتغي القتل وانتهاك احلرمات احملظورة  نزوع) 3( »

                                         
      21ورجاء بن سالمة ، ، دار توبقال ،المغرب د ط ،د ت ،ص شكري المبخوت:الشعریة ، تر :ــ تزفیطان تودوروف 1
  نھایة الكتاب و بدایة الكتابة  :  الكتابة و االختالف ، ضمن مقالة :جاك دیریدا : لمزید من االطالع ینظر. 
  143العمى و البصیرة   ، ص    :ــ  بول د ومان  2
 87درس السیمیولوجیا ،ص: بارت  - 3
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ذلك أن عمى  « البصرية هو الكتابةوقد كان بول دومان رأى أن املتسبب يف هذا اجلدل بني العمى و       
فالكتابة ذات فعل تدمريي وليست ذات فعل عقلي . )1( »هؤالء يرتبط ارتباطا ال فكاك منه بفعل الكتابة نفسه 

إمنا تنتج . عقلي وكسر لنسقية اللغة واحدية وتربيرتقضي على كل بني احلدود و ، تكرس هذا الفعل التدمريي
ال النفي؛ بل لتطابق والتجاوز كتابة ال يسعى إىل غاية اون الدريدي ، جتاوز باسم الفارماك ، اللغة مع الكتابة

االختالف بوصفه مقولة ال تقلب األوضاع فتجعل اهلامش مركزا واملركز هامشا بل تبيان فاعلية اهلامش 
ركز الذي يهنا يكون اإلبداع النقدي مغايرا ملنطق التراتب  ،النقص أن املركز دوما يعاين منباملركز وكملحق 

جتاوز اخلطاب النقدي ملوضوعه جتاوزا . ، جتاوز ناحية االختالف ال املطلق والكلياينعلى الضدية الدغمائية
هو النص النقدي اخلاص بذات عاشت جتربة شخصية مع  كاختالف يستند على موضوعه ليبدع نصا جديدا
 خلق نص الناقد والنص النقدي/شكيلتفالنص يساهم يف  .العامل التحيت الذي تتعالق فيه ال ائية من النصوص

  .لينتجه من جديد .يعيد تشكيل أبنية النص

فمن أهم املصادرات  مسة االحتيال واالستحواذ "روالن بارت"تتخذ عند  هذه العالقة التناصية بني النصني     
 كل ما يفترض هذا ، مع"من حوله"لنص األديب ال أن نكتب من ا" انطالقا"تكون الكتابة النقدية أن : البارتية

" Artaud أرتو " يصرح بأن ال جمال للكتابة عن فها هو )2(. إعادة اخللقو "رغبة باالستحواذ"و" خيانة "من 
 هي من التوهج واحلرارة والتحدي، إىل حد أن ليسإن كتابة آرتو « أن نكتب على غراره إال بسرقة كتابته، و

احلل الوحيد . وليس هناك نقد يوجه إليه ، ميكننا أن نكتب أي مؤلف حول آرت لدينا ما نقوله عن آرتو، ال
من منظور أخالقي ، لكن من منظور  السرقة هنا ال تؤخذ )3(» .وأن نسرق كتابته ،هو أن نكتب على غراره

 كاتب مسرحي هو "أرتو"ف. أضاف أن نكتب على غراره بطريقته ، هنا ال حتيل على التناص السليب،مجايل
عن فن  التفرع لغة أخرى، وأن يكف عن" متثيل"فقد أراد من املسرح أن يكف عن  ، صاحب مسرح القسوة

 "أرتو"وقد دعا " اللوغوس"وهو أوال مقتل حامل املعىن أي ،املسرح وعي بالقتلورأى ان . ، األدب مثالآخر
 .املنطق إىل تربديها بكاملها بعد للوصول إىل رنني الكلمات والصرخة اليت مل يتوصل نص ال/ إىل تعرية اجلسد

خروجا عن منطق الثنائيات العقلية دال ومدلول، نقد وأدب، تكون ، فالكتابة على غرار مسرح القسوة ) 4(

                                         
  142المرجع نفسھ  ص : بول  دومان   - 1
 71أدونیس منتحال   ،  ص : كاظم جھاد :    ــ ینظر  2
  45درس السیمیولوجیا ، ص:ــ بارت  3
 85- 84الكتابة و االختالف ص ص : ینظر دریدا  -   4

Université Sétif2



  

 -  58 -  

 

االشتغال على ب...،  ، والدال باملدلول بل تبحث عن حلظة التحام الوعي بالعامل، و اجلسد بالروحجسد روح 
وهو ما يفترض أن يسرقه الناقد من .املدلول /الروح اجلسد عن/معتقد يفصل الدالة االنتهاك لكل لذو ، التعرية

ق، الذي تعاقد مبعناها اخلال" السرقة "كاملة تقود إىل "آلة حرب "يطرح بارت إستراتيجية أو « "أرتو"مسرح 
ن بارت نفسه إ. إعادة معاجلة معاين اآلخرين حبيث ال تعود متت ملقاهلم األصلي بصلة: عليه قدامى العرب

، والبعثرة وإعادة الصياغة والتضعيف، واالستنطاق تصبح فيها العمل بإجراءات من التقطيعيشدد على ضرورة  
نطاق التقليد إىل نطاق اإلبداع القضية خترج عن  )1(»أي جديدة" متعذرة على التمييز"ر املستعارة العناص

  .حتويل معانيها غة النصوص القبلية وبداعية من صيايكسب عمله إوالشعرية فالعامل بالتناص 

 بوصفه ييعد انتاج النص وخلقه وماتقتضيه هذه العملية من تدمري فاخلطاب النقدي له كينونته اخلاصة به       
إن الكتابة تعين أن نضع « ، و حتويل وغريها من اإلجراءات اليت تسهم يف استعادة خمتلفة للنص  ، وإعادة بناء

إا  )2(».أي أن نضع لغتنا وإنتاجنا اخلاص للغة ضمن ال ائية اللغة  ؛ عليه اليوم التناصا فيما يطلق أنفسن
كتابة ال متناهية  نصوص عائدة إىل فضاء متشظ و هائم ، فلسفة اللغة املكتوبة، فلسفة التشتت واالختالف

 فخطاب النقد املعاصر .ابقالنصوص بصمات، وتبقي أثارا وتؤشر على االختالف ال احملاكاة و التط هاحتفر في
رض اشتغاال كل تناص يفتيف الالمتناهي و خالادتوة فكل كتابة تتطلب إضافة كتاب.يقودنا حنو حقيقة الكتابة 

عن التناص  "كاظم جهاد"حتدث وقد  .وعندها لن يكون هناك إال التجاوز والعبور )هدما و بناء(مزدوجا 
ترك لنا بارت صيغة تطبيقية إذا جاز التعبري هلذا « :يقول" S/Z"كتابه  من خالل "بارت"النقدي عند 

كتب كل قطعة حبرف مميز ،مث ي"سارزين"من قصة بلزاك عبارات أو مقاطع  فيه يأخذ" s/z"التصور، يف كتابه 
   )3( »خطابه يف"التهمها"يروح ينميها يف خطابه النقدي، ينشئ عليها وينوع بعدما قطع الصلة على هذا النحو و

البد من مساءلة مقولة " اإلبداع " هنا نكون يف مواجهة املقولة األخرى اليت يروم البحث الكشف عنها       
يء جديد من عناصر ش تأسيس الشيء عن الشيء ، أي تأليف: لإلبداع معان عديدة ، لعل أمهها: اإلبداع 

الوجود ريج للعامل من العدم إىل ذا التخه)4( يعين كذلك إخراج العامل من العدم إىل الوجودو. موجودة سابقا
تأليف شيء من أشياء موجودة ،التداخل النصوصي لى التناص وهذا التأسيس الذي يبىن ع. خمرج اجلديد 

                                         
 69المرجع نفسھ ، ص: ــ كاظم جھاد 1
  37نقد وحقیقة  ،ص:  ــ بارت2
 74نتحال ، صأدونیس م: ــ كاظم جھاد  3
 32- 31، ص 1المعجم الفلسفي ، ج: ینظر جمیل صلیبا  - 4
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يبقى على هامشيته . إمنا يكملهو إنه منطق لإلضافة واالستكمال، باعتباره منطقا ال يلغي النص األصل،سابقا 
أفق لينخرط يف  النقدي اخلطاب منطق التكملة سيدفع ويقذف. األصل ز يف الوقت نفسه نقص النصيربفعاال و
يوجد «  إىل الوجود بعثا وحياة سكونهاإلبداع يف خطاب النقد هو اخلروج بالنص من وسيكون . الكتابة

خترجه من الوجود بالقوة إىل ... التأويل تبعث فيه احلياة/ القراءة والتأويل؛ فهو موات النص بفعل القراءة و
وال حتيط به علما إال مبا تتيحه هلا من خالل شقوقه وفجواته  ، وهي مع ذلك ال تستنزفه ، لوجود بالفعلا

   )1(»   كتابة/ءةفتتعدد به قراكمداخل إغراء وغواية فيتعدد ا نصوصا 

ف  النصحني يصبح التأويل فعل إبداع خيلق  ، يتجه اإلبداع نقدا إىل التأويل كإستراتيجية يف الفهم        
فهو املعرفة خلقا . ، وفعل ال يتوقف عن اإلبداع واالبتكاراملغاير، وقول ما مل يقل/ التأويل خلق املختلف«

اإلبداع مبا هو باعث «مث إن اإلبداع باعث على التأويل. خلق جديد للغة، نص التأويل) 2( » متحوالجديدا 
حييل  )3(» ألقصى فيه كتجربة نقصان ومرض وجنونا ارواستغعلى التأويل أي على التوغل يف دهاليز النص و

ة تعري تابة مبا هي ممارسة يف اخللخلة والتوغل يف طبقات و ثنيات النص فعل اإلبداع تأويال على حركة الك
حيتفل بالكثرة و تأويال اإلبداع . النقد  تتشابك يف نص التأويلحركية اإلبداع و. أقنعة املعىن املتطابق مع ذاته

مأساويا حيث ضياع الكائن يف اللغة /   أنسجة النص احملبوكة تراجيدياالتوغل يفب. .اللة يف النصفائض الد
إن مفهوم « عندها يكون اإلبداع هو حتقيق االختالف . وتالشي العقل يف الكتابة وضياع النص يف التناص

 )4( »اختالف :ة املفتاحية مثله مثل االضافة والتحويل، يرتد إىل صورة إدراكية أخرى للكلم ذناإلبداع إ

انتقال اخلطاب النقدي من فضاء . ، تنتهك التطابق وختلق املختلف املغايرالختالف مقولة دريدية إستراتيجيةا
  .فا  هو الذي جيعل النقد إبداعا التطابق مع النص لفضاء الكتابة اختال

ذلك أن السيميولوجيا مثال تكشف استحالة قيام عالقة خارجية بني لغة ) الظل –نص ( النقد اختالفا هو    
وأخرى، بالضبط عندما تتخذ الدليل موضع تفكريها ، فهذا بارت يرى أنه عند احلديث عن الدالئل عن طريق 

أيديهم وصور يف ذات الوقت ون ، عندما يبينالصينية دالئل أخرى، يكون األمر أقرب إىل مصوري الظالل

                                         
  22الفلسفة و الھرمینوطیقا ، ص: ـ بارة عبد الغني  1
  26المرجع السابق ، ص:  ـبارة 2
 183ظاھرة الكتابة في النقد الجدید ص : بختي بن عودة  - 3
  39دریدا عربیا ، ص: أحمد البنكي  - 4

Université Sétif2



  

 -  60 -  

 

عندما يتخذ نص ما موضوع تفكريه نص أخر أي تفكري للغة من  )1 (احليوانات اليت ترمسها كظل على اجلدار
متعة مشهدية حلركة  simulacre )(صورة ونص الظل /خالل اللغة أخرى، يكون األمر أقرب بنص أيقونة

تشكلها، وحركتها ولفها ودوراا ما يثري يف الكائن البهجة  ، وطريقةاسد؛ متعة رؤية ظل األيدي الظالل 
ظل /تكون امليتا لغة قرين ذاا،النص األيقونة /ى متعة رؤية اليدحىت إن متعة رؤية الظالل تطغى عل. واملتعة
تنسينا مجاليته موضوعه . الظل –للنص وستكون مشهد اإلبداع" صناعة ظل النص"ستكون امليتالغة هي . النص

– le Texte األيقونة  -على النصsimulacre ينتصر السيموالكر « ذي ختلق فيه ال
icone.شق على النص األيقونة لنسق هويته لعنف أساسي وعا ممارسة خالقة) الظل –النص ( كر السيموال

استقرار ع الترحيالت يف قلب إنه أشبه ما يكون مباكنة حرب تزر.املرجعية املتراصة جوانية لغته ودائريته 
كصورة خمتلفة يعمل الذي  السيموالكر/ النقدالنص ووسنكون أمام خلخلة للعالقة بني  )2( »األيقونة –النص
  .للنص

من خالل ما جاء يف هذا الفصل الذي اهتم مبحاورة فائض املفهوم ألجل اكتشاف صيغ جديدة خلطاب     
الغائب الذي يسكن هذا / همشفحاول الفصل حماورة مناطق مسكوت عنها ومن خالل امل. النقد

وافق تدمري احلدود بني اخلطابات تدمري العالقة اليت جتمع حدي العالمة اللغوية، تدمري العالقة بني : إذا.املصطلح
إذ النقد وجد نفسه ضمن إستراتيجية التفكيك منخرط يف أفق الكتابة، . واملدلول وإحالتها إىل اللعب  الدال

يد تشكيلها من جديد بعيدا عن إطالق األحكام و عندها أعيد تعريف املمارسة النقدية و خمترقا اللغة اختراقا يع
إذا حتقق االستثناء من كل ما قيل يصبح خطاب .. اختراقفالنقد كتابة ،و األخرية جتاوز و.قلب مفهوم النقد

  . واستبدال اص، زيادةكتابة، إستراتيجية ،فاعلية، واشتغال مزدوج على لغة النص ولغته اخلاصة ، وتن:النقد

 

 

                                         
  24السیمیولوجیا  ،ص درس : ــ  ینظر بارت1

  simulacre  : یترجم باإلیھام و الظل وھو ما یسمح بتكرار جملة النھائیة  من االزدواجیات كنسخ ال أصلیة  تمنع من
و اإلیھام لیس مزدوج الوظیفة و البنیة و إنما ما یسمح بخلخلة العالقة االزدواجیة  .  خلود  و استمرار  األصل و األصلي 

    202تأویالت و تفكیكات ، ص : محمد شوقي الزین . بین نقیضین 
 7مجلة كتابات معاصرة المجلد " و النص األیقونة " الشبح"الكتابة  ، النص  –الترجمة :دریدا: "مصطفي الحسناوي  - 2

  13،ص 1995،  25الشركة العربیة للتوزیع لبنان ، ع 
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بدأ التفكري يف معرفة الكائن لذاته وجتاوزه  حيثكنا فيما سبق طرحنا أفكارا عن ارحتال املعرفة،  إذا        
لذاته باستمرار ومن مثة جتاوز اإلدراك العقلي أو اجلمالية العقالنية إىل اإلدراك اجلمايل الديونيسي التراجيدي 

اقتناص املستحيل حدسا،يتخذ صيغة بالغة اخلصوصية أين يغامر وخياطر الكائن،ويراهن  ل مبتعةحيث االحتفا
 .ما عالقة الكائن باللغة؟:ولوجيا هوهذه اخلربة احلسية بالنص تطرح إشكاال أنط.على وجوده

العقلي يف الوصول لشمولية واليت تعيق الوعي واإلدراك لاملناهضة  ، هذه الكتابةالنص الشذريأمام هذا       
ما معىن هذا النص وأية غاية جيري :فهذه الكتابة تدفع ذات الباحث إىل االستغناء مطلقا عن السؤال. إىل املعىن

 .إذ هي الكتابة اليت عطلت التفكري العقالين ومجدت كل صالحيات حضور املعىن الشمويل .إليها 

تتوازى أو تكافئ على األقل الطاقة املوجودة يف نص عددة، متثقافية لعل النص الباريت حيتاج إىل مرجعية       
بارت املوسوعي، الذي ميتح أفكاره صامتا عن مرجعيات فكرية فلسفية شرقية وغربية، هذه النصوص اليت 

كما يقول -)( Inter-dite يستعيدها بارت تظهر لكنها غري مقروءة ألا حمظورة أو مقروءة يف الداخل
فالقارئ ابتداء ذاكرة ثقافية، وشفرات . يطويها يف سجل الكتمانت يف جلة الصمت وبل يغرقها بار- بارت

اجلسد /نصية إذا كان حجم ذاكرته ضئيال واألرض اليت يقف عليها هشة، فمن الصعوبة مبكان قراءة هذا النص
لقارئ، ، نص له أصداء تضجر يقني اات ثقافات خمتلفةالزئبقي املنفلت واملخاتل لكاتب صامت كتب بأصو

فهذا النص حيتفي  .اللغة ومع الذاكرة رهبة وتأزم مع وتزعزع الكثري من اعتقاداته الراسخة، وتضعه يف حالة
جبمع ما ال جيتمع عادة يضعك وجها لوجه يف رؤية التناقض فتارة يتراءى النص شبقيا حسيا وتارة صوفيا 

مرة يبدو مستسلما للفلسفة و قالنيا،وتأمال روحانيا، وطورا يبدو ال عقالنيا لكنه يضمر تفكريا ع
فال وحياول إجياد مصاحلة بني الواقعية واملثالية، وبني كل املتناقضات  التجريبية،وجنده مرة أخرى مثاليا متعاليا

  . هو هذا وال هو ذاك حيطم التناقضات ويوحد بينها يف نسيج واحد

ورائي، طالسم لذيذة؛ لذة يف ال  وال بصر ال أماميأين خفت أن أدخل املنت الباريت إذ أين ال أ وال أنكر     
؛ تغري القارئ يف دخول نص أبوابه مشرعة على اإلمكانات داخله حتددها وتعددها، وأصوات كثرية ترن

 - يف أشهى املصطلحات اليت يتداوهلا بارت-النص نسيج العنكبوت:املختلفة، لكن وهذا استدراك ال بد منه
كما يقول -وللحرف عشقه-كما يقول بارت-خماطرة حيث للحرف لذة/ن مغامرةفاختاذ قرار بالقراءة سيكو

احلرف، وهو إذ ) وقارئه(يتقبل كاتب اللذة  « إذ ذاك يكون احلرف يف ذاته مقلقا أو للحرف هاجس–دريدا
ال (احلرف لذته وهاجسه، شأن كل من حيبون اللغة:يتخلى عن املتعة، ميلك احلق يف قول اللذة والقدرة عليه
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القارئ /اللذة ال تأيت هكذا بل اللذة اختاذ قرار وجودي صارم تلتزم به ذات الكاتب) 1( »هواة اللغة)الكالم
جيب على الكائن أن يسلك طريق العاشق،بعيدا عن قوانني علم اجلمال . لتتجاوز ذاا وتبحث عن ممكناا 

القراءة، /دم والبناء، وتلك هي لذة الكتابةالكانطي، بل تبدد كل حضور للمعىن بتفتيته، والدخول يف لعبة اهل
 اجلرح ميالدواألمر ال خيلو من خماطرة كما قلنا، لكن .حني يتذوق القارئ االرستقراطي ترف الدال وبذخه 

  .وانبثاق

الذي يقدم نفسه كشخص غيب أو باألحرى  –ال جتد ذات الباحث واحلال هذه أمام هذا النص الال مبايل     
أي نقطة تتموقع فيها، وال أي موضع  -املنظومة الشمولية اليت يبدو أنه حياول بغبائه التفلت منها يتغاىب أمام 

ال أية زاوية أو ركن شديد تشد به اهلمة يف قراءة هذا النص،أيف البداية أم يف النهاية أم يف الوسط؟ ، وقدم ثابت
، وأين الثانية؟ فال جيدي السؤال عن ترتيب أين هي األوىل كتابة ليس له بداية والاية، شذرات/لكن هذا نص

هلذا . على القارئ أن يبحث عن نقاط أخرى للتموقع .يم وتنسيق فهذا الطابع الكتايب يتحدى النسقية والتنظ
أن أرقب هذه الشذارت الال مرتبة، املتشظية من موقع آخر موقع حيتفظ باالختالف وجيعلين يف مأمن  ارتأيت

  .النص السابق على املنت إنه اهلامش بعض سقطات وهفوات هذا النص أو. طع النصية من طغيان هاته املقا

كان اخلوف نزوع  "عن اخلوف "  Hobbesهوبس  " نص لـ"لذة النص"ن ورادا يف هامشانص      
هو مقطع يف املنت؛ عنواا -يف نسخته الفرنسية-ونص مطبوع على غالف هذا النص"حيايت الوحيد

هذا املقطع النصي استوى على صفحة الغالف وال مينع هذا من الرجوع إىل املنت فيجب خرج .األوديب
  .االشتغال ضمن منطق اإلضافة الدريدي الذي أبرز فاعليته كمحارب عنيد المربيالية املعىن، وهيمنة احلضور

لى املوجودة سابقة عالشذرة اليت كتبها بارت عن أوديب يف اهلامش،شذرة "لذة النص"جاء على غالف     
أو - املسودات/الباريت حيث تظهر تشطيبات، وإضافات يف احلواشي حتدث عادة على النسخة املشوهة يف املنت

ظهرت على الغالف هذه الشذرة وهي مقطع نصي يف املنت جاء -''عملية إلصاق مزيفة''كما تسميها كوفمان
  :فيها

ذا مل يعد هناك رمز األب فما جدوى سوف ينتزع موت رمز األب من األدب كثريا من لذاته، فإ«
حكي احلكايات؟ أ ليس كل سرد يعود إىل األوديب؟أليس احلكي هو حبث احلاكي عن أصله، هو 
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قول منازعاته مع القانون، هو الدخول يف جدلية احلنان والكراهية؟ واليوم يتخلص دفعة واحدة من 
لقد كان األوديب .وال عاد حيكي أبدافما عاد أحد حيب، وال عاد أحد يكره، :األوديب ومن السرد

  )1( ».يصلح لكتابة روايات جيدة، وللحكي اجليد:بوصفه متخيال يصلح لشيء ما

ذلك الذي قتل والده، وتزوج أمه، :التجاوز وتعدي احلدود والتيه" األوديب"تلخص األسطورة اليونانية      
 الشخص الذي يفك األلغاز ويعجز عن فك لغزه هو إنه ذلك. فلما أبصر احلقيقة، فقأ عينيه، وتاه يف اهول

حكاية تراجيدية ترتيب التيه فيها  )2( ».إنه األوديب : حيث يوجد لغز يوجد دائما من يفك رموز األلغاز«
مث انتهاك .األصل السلطةالقانون،:وقطع رأسه واألب هنا رمز،يبدأ من الصراع مع األب والذي يتم بقتله

ويسري  ،حلظة إبصار احلقيقة هي حلظة العمى،أين يفقأ عينيه.الزواج من األم:ارماحلرمات أي الزنا باحمل
أوديب اخترق مناطق الالمفكر فيه وجتاوز حدود املنطق والعقل فكانت ايته تراجيدية يف األرض ف تائها/هائما

  .مأساوية

عقدة " الكثري من احلاالت املرضية ومسيت يف علم النفس بـ "فرويد"من خالل أسطورة أوديب فسر     
إا اجلملة املنظمة من رغبات احلب والعداء اليت يشعر ا الطفل " ):complexe d’Œdipe( "أوديب

رغبة يف موت :امللك أي -  جتاه والديه، تظهر هذه العقدة يف شكلها املسمى إجيابيا كما يف قصة أوديب

                                         
  49لذة النص ، ص : بارت - 1
   109المدخل إلى فلسفة جاك دریداـ ص : سارة كوفمان - 2
 -  شكلت أطروحات فروید النفسیة رجة للفكر الغربي خاصة أفكاره عن التكوین النفسي لإلنسان ومقوماتھ البیولوجیة

خاصة في طبقاتھ العمیقة التي أطلق علیھا اسم وكشفھ عن وجود صراع في نفس اإلنسان بین الوعي والالوعي، 
فطریة عند اإلنسان ثم بتطور أفكاره قسم الدوافع النفسیة في البدء رأى فروید أن الحب والجوع أھم المیول ال. الالشعور

إحداھما ھي المجموعة التي تھدف إلى االحتفاظ ببقاء الفرد، والثانیة ھي المجموعة التي تھدف : لإلنسان إلى مجموعتین 
آلالم النفسیة تتأتى من وعلى الثانیة اسم الغرائز الجنسیة ورأى أن ا" األنا"إلى بقاء النوع، وأطلق على األولى اسم غرائز

رأى أن كل . الطلیقة وبین الغرائز الجنسیة المكبوتة''األنا"الصراع الذي یقوم بین ھاتین الناحیتین من الدوافع بین غرائز
العملیات النفسیة تخضع لمبدأ اللذة واأللم بمعنى آخر أن النفس تتطلب اللذة وتتجنب االنزعاج واأللم، مما یجعل الغرائز 

ة دائما مكبوتة وتخنفي في أعماق النفس نتیجة للكبت الذي تتطلبھ التربیة والدین والحضارة ثم في دراساتھ األخیرة الجنسی
البناء وغرائز /اإلیروس والتناتوس أي غرائز الحب: تحول ذلك الصراع بین الغرائز الجنسیة وغرائز األنا إلى صراع

بمعنى أنھا أصل سابق للوعي واألنا ما ھو - د المیول الجنسیة عند الطفلوجو: ولعل من أھم اكتشافات فروید. الھدم/الموت
إال مشتق من ھاتھ الغریزة البدائیة مثلما ذكرنا سابقا مع الجنون والعقل عند نیتشھ وفروید ھنا یشكل مع نیتشھ زعماء 

الغرائز الجنسیة تمر بمراحل مختلفة إذ رأى أن -الشك في العقل كبنیة أولى سابقة وھو األمر الذي أثار حفیظة الكثیر آنذاك
أین تنسجم في وحدة ناضجة واحدة تقوم علیھا وظیفة التناسل حتى تصل إلى النضج الذي تتمیز بھ عند اإلنسان البالغ 

لكنھا تبدأ من عناصر محدودة في الطفولة األولى حین یلتمس الطفل اللذة في مناطق جسمھ المختلفة قبل أن یصل إلى 
ي تمتزج فیھا ھذه العناصر جمیعا ووجد أن مصدر الغریزة جسدي كالفم واألعضاء التناسلیة والتي تولد إثارة المرحلة الت

فالطفل یمص ثدي أمھ قبل أن یمص إصبعھ ویمص .داخلیة في النفس وھنا تكون الغریزة متموقعة بین الجسدي والنفسي
، دار المعارف، 5إسحاق رمزي،ط : ا فوق مبدأ اللذة،ترم:فرویدینظر .ھذین قبل أن یستخدم شفتیھ للتقبیل بوقت طویل
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أوديب تلعب عقدة ...من اجلنس املقابلمن نفس اجلنس، ورغبة جنسية يف الشخص املنافس وهو الشخص 
فهاته العقدة تنطوي على رغبة حمرمة حترميا  )1( » .دورا أساسيا يف انبناء الشخصية ويف توجيه الرغبة اإلنسانية

حبسب ما تواطأت عليه قوانني الطبيعة البشرية وشرائع –رغبة قتل األب ورغبة الزواج من األم–مضاعفا
  . البناء يف آن واحد/اهلدم واحلب/فعقدة األوديب هي رغبة مزدوجة يف القتل.اتمع

املوازي للسلطة والقانون، وبوصفه املعيق لتحقيق تلك  وملا كانت األم حمرمة، ويقف األب يف الطرف     
السلطة جسد األم /القانون/إذ حيتكر األب.الرغبة اجلنسية، فإنه غالبا ما تؤدي إىل أفول تلك الرغبة احملرمة

ويعتربه مركزا لإلجناب، ومينع الطفل من التفكري احملرم يف جسد األم عرب التهديد باخلصاء حيث تترافق عقدة 
اخلصاء أي الطفل يتخيل نفسه دائما مهددا من األب، ما يشكل عند  Fantasmeهوام/وديب مع خيالاأل

مما يؤدي إىل انتهائها بشكل مفاجئ فعقدة .الطفل عزوفا عن تلك الرغبة احملرمة أي حترمي العالقة اآلمثة باحملارم
األصل حلظة حامسة يف نشأة كائن يريد /وبالتايل تعد حلظة قتل األب.،األوديب هي دوما ملغومة بعقدة اخلصاء

املقدس ويقف يف /فالرغبة األوديبية هي صراع دوما مع القانون، األخري الذي حيظر انتهاك احملرم) 2(أن يكون
  .وجه حتقيق وإشباع تلك الرغبة

ع األصل؛أي الدخول معه يف صرا/و كما يف األسطورة فإن الرغبة احملرمة مل تتحقق إال بعد قتل األب  
لكن احلديث عن قتل األب هو يف األخري اية ،ومقاومة، حىت يتم قتله وإفساح اال لتحقيق اإلشباع الغريزي

هي ما حياول بارت إجياد صيغة خمتلفة ميكن من خالهلا للكائن حتقيق اإلشباع عرب طريق آخر طريق ومأساوية 
مع عدم تعريض الكائن لتلك النهاية  )من األم قتل األب والزواج(ميكنه يف األخري من التفكري يف املمتنع 

وإسهام هذه ). جدلية األب واالبن يد قيمة يف فاعلية الذات وحركتهايصبح للتهد.املأساوية؛العمى والتيه
  .اجلدلية يف انبناء الشخصية

دث يف نفس إن ما يريد بارت االلتفات إليه أن التخيل الذي حي. فإذا انتزع رمز األب فقد األدب لذته       
الطفل نتيجة اخلوف من األب هو الفاعلية ألن هذا اخليايل سيصبح احملرك بالنسبة للطفل يف عدم التصادم مع 

                                         
، المؤسسة الجامعیة 2مصطفى حجازي، ط:معجم مصطلحات التحلیل النفسي ، تر : بونتالیس. ب.جان البالنش وج -  1

   356،  ص  1997للدراسات و النشر لبنان ، 
 یصور بطریقة تتفاوت في درجة تحویرھا بفعل العملیات سیناریو خیالي یكون الشخص حاضرا فیھ وھو : الھوام
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السلطة القانون ال /وثانيا دعوى قتل األب .النص يلعب يف مؤسسة اللغة ف .املؤسسة بل يلعب داخل املؤسسة 
احملرمة ال تسلك الطرق /أن حتقيق الرغبات الالواعية  طائل من ورائها بل على العكس تفقد األدب لذته مبعىن

حياول  "بارت"ما سنفتحه يف العنصر القادم لكن اإلشكال الذي يبدو أن  وية للتحقيق وهواملباشرة بل طرقا ملت
  .توجيه النظر إليه كيف نتفادى وحنن نشكل ونبين ذواتنا تلك النهاية املأساوية؟

، الذي يبحث عن أصله وحل ألغاز الوجود الكربىاألنطولوجي للكائن سؤال السطورة األ تلخص هاته     
كيف أوجد يف العامل على حنو خمتلف، كيف أجد خالصا من عامل كثرت فيه .واخلطأ واالغتراب والعقاب

؟ كيف أحقق الوجود يف العامل من غري أن أخاف، أقلق، أغترب، أتيه، من غري الشعور بالذنب املتناقضات؟
من أجل ذلك يصبح اختاذ القرار باملغامرة حمفوفا  املأساوية؟ / تفادى الكائن تلك النهاية التراجيديةكيف ي

  .باملخاطر األمر الذي يعين أن الفرد مسؤول عن وجوده 

أمه من غري /كيف يكون الكائن ذاته وكيف يتجاوز اخلوف؟ كيف ينفذ إىل موضوعات حبه:السؤال إذن      
لذي حيمل طابعا إننا إذن ذا القول نطرح إشكال التهديد الذي يلقاه الكائن وااألب ؟ أن خياف من ديد 

إذن كيف يقاوم الكائن هاته العوائق اليت تظهر .ورؤيته لذاته وإمكاناته واستشراف مستقبله  همأساويا وحمبطا ل
األنساق اليت تتحكم يف الكائن هاته األسئلة األنطولوجية تصبح أكثر إحلاحا أمام سيطرة  سلطتها أمام الفرد؟

  .كالنسق االجتماعي والتارخيي والثقايف واليت حتد من ااالت املمكنة للكائن 

نزوع "يكون العامل خميفا، وقد يكون اخلوف كما قال هوبس -رحلة الفعل-يف رحلة البحث عن األصل     
أثناء الفعل، كيف . التيهوشدا جينبه املأساة قد يصبح ذاك االنفعال مرشدا للكائن يف العامل، مر"حيايت الوحيد

كيف جنعل تلك العقدة األوديبية اليت -العمى والتيه يف حالة أوديب-ميارس الكائن احلرية من غري أن يصيبه ضر
ية أكثر من كوا كبتا يصبح جلدا للذات، أو نشهد دينامفعل أي فاعلية و سريورةتتوارث من جيل إىل جيل 

يدخل ضمن طائلة االستالب حىت نقول مع  حيثوميحى الوجود الفريد للكائن يف العامل يطمس  حيثأفوهلا 
بل يف هي حالة صريورة ما من أشياء متناحرة  ،يف نص اللذة مل تعد القوى املتضادة يف حالة كبت«:بارت

كيف حيقق الكائن إمكانا وجوديا أصيال يف عامل كثر فيه الزيف والوهم ) 1(».حقا، كل شيء متعدد
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احلرية املسؤولة،سؤال املثقف الذي يريد التغيري وفضح ، سؤال االنعتاق وإنه سؤال الكينونة والتناقض؟
  .ركزة على ذااتمتعرية األنساق املاإليديولوجيا و

،لكن كما قلنا مع نيتشه من قبل أن الفنان ديونيسي هذا السؤال يقحم الذات يف ما هو مأساوي مؤمل     
خيلق عامله، الفنان التراجيدي و ،يقول نعم لكل ما هو مرعب؛الفنان يقتحم جبسده العامل ليفضح زيف األشياء

إنه إرادة بناء وإبداع وجتاوز وممارسة حرية وتعددية ؛ لكن هاته ، األمل من أجل أن يبين العامليتقبل ملتذا 
 حصر ال بطرق وحمدودة بسياج مطلقة، فهي حماطة حرية قط البشرية احلرية ليست« حمدودة مشروطةاحلرية 

احلرية،  حات.طمو صداما بني تراها تعريفها الكثرية طرق وإحدى خمتلف، بطرق املأساة ولقد عرفت. هلا
يتعرض الوجود البشري )1( ».لإلنسان قوة وإحباطا أكثر هو الذي البشري، وبني النظام الكوين واإلبداع
عوائق جمتمعية وتارخيية تتحكم يف ذلك الوجود الفريد قد جتعل الذات منطوية على ذاا وتعيش يف ملضائق و

السقوط يف إرادة القطيع واجلمهور من الناس حيث تطمس معامل عامل طوباوي خيايل ال ميت للواقع بصلة أو 
   .تني ال تكون الذات ذاايف احلالو التجانس واالستقرار والفرد حيث أهم ما يطالب به اتمع ه خصوصية

. شري بارت هنا إىل قمع لذة النص،اليت ترجع إىل األوديب،بوصفه متخيال تنبين عليه احلكاية والسردي       
 املرجع/اتمع/املعىن/السلطة/هذا القمع جعل لذة النص يف أدىن مستوياا؛ألا ال حتكي صراعا مع القانون

ترى إن املس مبقدسات  "كريستيفا"الرغبة يف احملرم وانتهاك املقدس ف/اللغوي، وال تنتهك حرمة اللسان
فتحاول .املقدس/احملظور/سلطة مانعة تعيق االقتراب من احملرم/، فهناك مؤسسة)2(اللسان مس مبقدسات اتمع 

وصرف الكائن عن ممارسة الكتابة مبا  ،)اهلدم والبناء/ ( )املوت واحلب(دائما القضاء على تلك الرغبة املزدوجة 
باإليديولوجيا وفضح أقنعة اخلطاب وكشف ال حقيقة احلقيقة، هذه املعوقات القانونية إطاحة هي تقويض و

املتسلطة على الكائن، واليت دد الكائن وجتعله خائفا باستمرار، وتستبعد امليول اجلنسية احملرمة فهي تؤسس 
، والتخفيف من التوتر، فتبقي الكائن يعقدة األوديب أو إلغائها؛ وتكرس احلصول على اإلشباع الطبيعألفول 

ومتنعه  ولعلين أحيل هنا إىل الفلسفة العقلية اليت تلزم الكائن باحملافظة على أمنه وسالمته،. يف مأمن من املخاطر
اإلشكالية عند بارت كيف . فظ الذاتمن املخاطرة وعدم املراهنة على وجوده كمطلب عقالين منطقي حل

 .؟وهي تواجه الوجه اآلخر للعقل  يف النسق أو داخل العقل واللغة من غري ضرر كمطلب عقالين الذات تلعب
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فمن .قد يكون هذا متهيدا ال بد منه قبل الدخول يف حماورة النص الباريت عن الطابع الوجودي للجسد     
موضوع البحث واليت ميكن أن نقول إا أساسية هو أن على النص أن تتوفر  "صلذة الن"املصادرات البارتية يف 

أضحى النص فضاء افتتان « أي إن النص جسد أو فضاء فتنة وإغراء، أقرل أن يفيه اإلرادة للمتعة؛ إرادة من أج
رة صعبة واملسألة ال فضاء تعبرييا وينبغي طرح مسائل تتعلق بالفتنة عندما نكتب والتمكن من افتتان اآلخر مغام

اليوم هي معرفة ما ميكن أن يكون فتنة يف النص كيف نتصورها وجنعل اآلخرين يدركوا وعلى اخلصوص 
 حىت يتحول إىل مشهد للمتعةلكي يقرأ البد له من جتسد ف )1( »كيف جنعل من ينوي الكتابة مقتنعا ا؟

يف إنتاج املعىن وتكوين النص وإخراجه من  هشراكإل، فالقارئ حمكوم باهليأة اليت يتقدم له فيها النص، واإلغراء
  . العدم إىل الوجود

من أجل ذلك كتب  .القارئ بعني االعتبار/يطرح بارت ممارسة جديدة للنص تقوم على وضع اآلخر       
صورة بشرية يصبح النص مع بارت جسدا و حيثفة، بارت عن إرادة النص للمتعة وهي إرادة الكتابة املختل

فالنص جسد أي له  ،ة تكوينية انطولوجية ونفسية ويتوفر على إرادة إبداع جتاوز إرادة اتمع للتطابقينوله ب
  .خصوصية وفرادة تفرض اختالفه ضمن النصوص اليت تشكل منها 

،تلك األسطورة وتبعاا املعرفية وتشعبها األنطولوجي، )االبن-األم-األب:(من خالل ذلك الثالوث     
سنحاول النفاذ إىل النص الباريت، فكيف ميارس الكائن احلرية من غري أن يصل إىل إحلاق األذى بنفسه؟كيف 

كيف نتجاوز :عل وقد يصري السؤالميوت ويتيه ويعمى بالفخيترب خوفه من املوت والتيه والعمى من غري أن 
 أو ذاتنا خارج نوجد«أن ألن معىن أن نوجد هو.الذات املتمركزة على ذاا و املتمركزة يف احلاضر واحلقيقي

   )3( ». معىن وجود الفرد هو أن يلقى بنفسه يف املستقبل«و)2( »نتجاوزها

عند بارت طريقة ميكن بواسطتها لإلنسان أن يتغلب على التيارات املدمرة اليت تتهدده، وحيقق ذاته جتاوزا؛      
إا احلاجة إىل مواجهة )4( »ال أخاف لكي أنا أكتب«أكتب اخلوف ضد اخلوف :إا الكتابة؛ الكتابة املخيفة 

  .يتحرر عندما اخلوف من أجل أن جيد الكائن خمرجا من اخلوف، أن يصبح املرء ذاته 

                                         
  54،  53درس السیمیولوجیا ص ص : بارت  - 1
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قد يكون يف هذا الكالم شيء من التجريد حيتاج إىل جتسيد يتفاعل من خالله اإلدراك احلسي للقارئ،      
  .وضع فيها س اليت يتمفنحن حنتاج من أجل الفهم أن نضع املوضوع يف أنساقه اليت لفظته و

حياول النبش يف هذا  الظاهر أن من األسئلة املقلقة لبارت، والذي يبدو أن النص يف كله     
تطرح الذات ذاا للتقصي  حيث ،؟وملن نكتب؟هل الكتابة سؤال أنطولوجيومل كيف نكتب.الكتابة:السؤال

توقيعا /وانعتاقا من إرادة اتمع للتطابق، ورمسا والسؤال اجلذري؛ حبثا عما جياوز احلدود وفرارا من االستالب،
وحيقق  وسكينة كيف نتجاوز الراهن ونستشرف املستقبل أين يعيش الكائن يف سالم للخصوصية والفرادة؟

كيف يعانق املطلق  ؟كيف يصل الكائن إىل الفردوس:إمكاناته أو رمبا قد يكون السؤال على الشكل التايل
يف كليات  الذي جيمد الوعي ،تقويضا ذلك النمط من التفكري العقالين الدغمائي كيف نتجاوزواملستحيل ؟

أين ينغلق ،ماهوية ال تساعد الذات على جتاوز ذاا وال تشجع التفكري فيما هو خارج سياج املمكن 
 .نظاماحياء وحتديث للعقل بوصفه فاعلية ال إاللغة؟ أي البد من حركة تصحيح للعقالنية وإعادة /العقل/النسق

اجلسد إىل العينية أو كيف يتجسد النص؟ مث ما هو دافع /كيف يصل النص:مث نواصل التفصيل بطرح أسئلة
هل ميكن احلديث عن الوجود مبا هو حضور؛  :النبش فيها "بارت"اولمث القضية األخرى اليت حي النص للكتابة؟

مث  ينسحب أي احلضور املستحيل للمعىن؟أقصد احلضور االمربيايل للمعىن أم مبا هو غياب؛ حضور ال يلبث 
 ماهو املوضع الذي يشغله القارئ أمام نظام اللذة النصية هل سرياهن على وجوده؟هل سيتحمل عبء وجوده؟

هل سيدخل يف اللعبة النصية؟مث قبل هذا وذاك ما الذي جيعل الفهم ممكنا؟أو بتعبري آخر ما الذي يضمن 
  املختلف؟/املغاير/مشاركة جسدية للقارئ بوصفه اآلخر

  :املماثلة بني النص واجلسد -1

حيث أصبح يتحدث عن بيولوجيا -يدخل بارت مسلحا مبرجعية فلسفية وبيولوجية عن الكائن احلي     
خاصة -بل إن بارت يستند إىل البيولوجيا يف حتليل تكون النص واالشتغال احلسي اجلسدي للقارئ - 1الكتابة

 فيذهب إىل اعتبار ميكن أن نقول -مع املثريات النصية أو استراتيجيات الغواية يف النص -اجلهاز العصيب للكائن
 ،فتأكيدا منه على جودة اإلصغاء.بشرية أن النص جسد له صورة:"بارت"صية عند ذة النإنه أساسي يترجم اللّ
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ميكن أن نتصور  «) corps( واجلسد )corpus( بارت إىل رنني جناسي بني النص،املنت،املدونة يلتفت
من أي حمل أتت منه هذه ( حصادا مجاعيا هائال قد جتمع فيه كل النصوص اليت حدث أن لذت ألحد

قريب وذلك على وجه الت) وهذه تسمية حسنة:corpus منت(صيويظهر فيه للعيان هذا اجلسم الن )النصوص
ويقول أيضا) 1(سد اإليروسي لإلنسان فسي اجلّكما يعرض التحليل الن "ص صورة بشرية هل هو صورة الن

جتسيدية له وجناس خطي؟نعم ولكنوتأكيدا على اخلروج عن ) 2( ».سبة إىل جسدنا اإليروسيه كذلك بالن
املركزيهذا اجلناس من الثّ" بارت"أخذ ية ة الغربيوة، قافة الشرقياملرجعيبارت ة خصوصا إذ يقولة العربي:» 

 )3( » )حيحاجلسم الص(املنت "ائعة التاليةص العبارة الروهم يتحدثون عن الن يبدو أن علماء العرب استعملوا

هنا آخذا بعني االعتبار الرنني اجلناسي بني املنت واجلسد  "بارت"املماثلة بني النص واجلسد اليت يطرحها      
تستثري أطروحات سابقة عن اجلسد، خاصة أطروحات ما بعد احلداثة، اليت ثورت فهما جديدا للجسد على 
غري ما مت تناقله يف تاريخ الفلسفة يف ثورة تشبه الردة على امليتافيزيقا الغربية اليت نفت أن يكون اجلسد قوة 

،فالوجود يتجسد يف مقابل الوجود ارد، الكلي، املاهوي ،احتفي بالوجود العيين واخلصوصيلكن  راكية ،إد
فقد تغريت النظرة جذريا مل يعد بإمكان الكائن أن يوجد  4" مقولة انطولوجية"يف اجلسد وعليه يغدو اجلسد 

  .واطف يف العامل من غري أن يتجسد، بل سيصبح اإلنسان مفكرا باحلواس والع

    إن هذه النصوص لبارت تفصح عن رؤية وجوديهو مبعىن آخر إن النص  ،فقوله إن النص جسد، صة للن
ن من الوجود يف العامل ومع بل الوجود يف صورة جسدية هو ما ميكن الكائ ،وجود متعني خصوصي وفريد

يف  وليس"...تتجسد"أن أو جسدا تكون أن أو ،جسد لك يكون أن يعين العامل يف جودك و  «إذ أن. اآلخر
األشياء  أدرك اجلسد خالل ة، فمنجسدي صورة يف وجودي خالل من العامل إال يف أكون أن وسعي

 يف يكون وبالعكس فيهم على التأثري قادرا أكون اجلسد خالل العامل ومن منهم يتألف الذين واألشخاص

                                         
   المتن:corpus   مجموعة مكتملة من الملفوظات  تؤخذ كمواضیع للتحلیل و تعتبر المجموعة  كخصائص للنموذج

اللغوي  القابلة للدارسة  وكقاعدة  لوصف و تحضیر نموذج تأویلي لھذه اللغة  ینبغي إذن جمع و انتقاء  الوثائق  المكتوبة 
  یمیاء معجم الس 47أو الشوفیة  وذلك  وفقا لطبیعة  البحث  بن مالك  

   39- 38لذة النص ، ص ص  : بارت   - 1
  25المرجع نفسھ ، ص   - 2
  24المرجع نفسھ، ص   - 3
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، فأنا جسد يعين أنين من الوجود يف العامل من خالل اجلسدمبعىن أن اإلنسان يتمكن  )1( »يفّ  التأثري استطاعتهم
ومن خالل  ،فالكائن البشري موجود يف العامل من خالل اجلسد الذي يصوغ فرادته.متعني مرئي كذات،كفرد

يق اجلسد ميكن عن طرو.غري، املوجود معهم يف العامل اجلسد ميكن اإلنسان من الدخول يف عالقات مع ال
  .من التعبري فاحلديث عن اجلسد هو احلديث عن اخلصوصية والكائن من الفهم 

وإمياءاته أي اجلانب  ،كثافته التعبريية ،على جسدية النص "بارت"لة هي إحلاح فالغاية من املماث        
احملسوس وامللموس، الذي هو الدال باعتباره اجلانب املادي الذي يتشكل منه النص ويصوغ حضوره 

يقبل جسدنا  «، خاصة اجلانب اخليايل أي اللسان ،اخلصوصي ومرجعيته الذاتية أمام النسق املتحكم يف إنتاجه
الت احلية وليس فقط نظاما من األلفاظ املتغرية وتبعا هلذه إنه مركب من الدال ،املقارنة بينه وبني العمل الفين

ويتخذ منه منوذجا لتناغمه الداخلي  ،العالقة يستعري النص من اجلسد حساسيته وخاصيته اإلحيائية والرمزية
التصوير واإلحياء : فاملقارنة البارتية بني النص واجلسد تستعري من اجلسد )2( »وانسجامه الداليل والفين

أي ليس ؛واإلمياءات اجلسدية مث القضية األخرى املهمة واليت يستعريها النص من اجلسد هي أن للجسد تارخيا 
وصفه جسدا فالتعامل مع النص ب ومها أبرز ما جيعل النص خيتلف عن املنظومة اليت تشكل فيها بينة ال زمنية

البحث عن نوعيات صياغته الثقافية اليت يتداخل فيها بقدر كبري اخلطاب التخييلي ببالغته وأسلوبيته «يعين 
إن اجلسد إذا كان ال ميلك حقيقة فهو مع ذلك  ،واستيهاماته واحلقيقة التارخيية بوصفه واقعة ثابتة ومؤرخة

فوكو وجاك دريدا بوصفه تارخيا ال يتسم بالشمولية  ميلك تارخيا هو ذلك التاريخ اجلهوي الذي دعا ميشيل
اجلسد ) 3(.».بقدر ما يتسم باخلصوصية واالنغراس يف تربة الوعي والالوعي اجلماعي الذي يسم مراحل معينة

بالتصريح  فريد ال ينقل املعىن الواقعي يتكلم باإلمياءة وبالتلميح ال ،إذا كيان ثقايف بامتياز وبناء رمزي وتارخيي
  فالنص ال ينقل الواقع وال .ع درجة متاثل الواقع واللغة ويضيو ال ينقل املعىن .ظالال داللية ر يكتنز ويتص

فهو  ،.يكرس النص هذا الغياب والنسيان للمعىن األصلي الواقعي إذ .إمنا خيلقها من جديدو يسمى األشياء
نطولوجية ذات أبنية وملا كان النص صورة بشرية وجسدا، .ز ذاته من خالل حركاته وإيقاعاتهدائما ينج

    فإنه يتيح للقارئ إمكانية ملسه وزيادة انفتاحه خصوصية تعبريية وتصويرية وتارخيية
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فهو  "األجناس"،إذ يسقط مقولة األداء اجلسدي للنص هو القادر على خلخلة التصنيفات امليتافيزيقية       
وما جيعل النص يفلت ..)1(أو هو بعض لغة أو لغة كل اللغات رج اللغات يقع خاالفكاهي الذي ال يضحك،

 "بارت"فالنص يقول .املختلفة احململة يف داخله اللغات الثقافيةوهاته األصداء هو  أن يكون إيديولوجيامن 
إىل مدلول مة ال حتيل النص ال يسمي األشياء فكل عالأي  ؛مث إنه يفكك التسمية ،يهاجم القانون النحوي للغة

   )2( إمنا توجد وجودها املفرد العيين هناك" هو ذاك"الكلمات ال تريد أن تكون ف اقعي،مرجعي و

بل إن األمر .البنية اخلطابية /املالحظة للسطح  ةال ميكن أن ختتربه العني ارد،هذا الوجود املفرد هناك       
عني تقدر على الرؤيا احلدسية لومضات إشراقية ملا توارى  ،حيال إىل جهات خمتصة يف النفاذ إىل أعماق النص

فالكلمات تنسى الداللة  .وتوجد وجودها اآلخر هناك ،إذ خترج األلفاظ والكلمات عن داللتها األصلية.وغاب
إنه اإلمث واالحنراف ،عب جبسد األم الل/بقوانني النحو والتركيبمث إا تلعب ) األب/قتل األصل(األصلية 
 معىن «ة تستعمل فيها ظتنبثق يف كل حل إذ ،فاأللفاظ توجد وجودا خمتلفا عن وجودها يف القواميس.املضاعف

 .فاملعىن يربز يف مكان ما من اخلواء من األماكن املعتمة)3(»عدم من ال » ينبثق« أن هو الشيء » يوجد« أن
وهو ما يصوغ ) 4( »تولد الداللة«لذاكرة الكلمات هو ما يضمن هذا اإلاك للغة واللسان وهذا التحريك

  " بارت"حبسب ذا التفكيك للتسمية يدنو النص من املتعة فرادة النص عن تلك املنظومة و

فاألمهية هي فعل الدال أو أداء . إذا كان اجلسد هو املكون للوجود البشري، فإن الدال هو املكون للنص     
ألن الوجود العيين . و اشتغال جسد القارئ لإلدراك احلسيالذي يتمكن من جعل النص مرئيا وقابال النص 

هو : فالعيين .أصدائهمجله، ،أي ملسه ومشه وتذوق عباراته، كلماته ؛للنص كجسد يعين إمكانية إدراكه باحلواس
ثلة ويسمى بالصورة ويقابله املعىن والعيين هو الذي ميثل املعاين العامة بأم .الذي ميكن من إدراكه باحلواساألمر 

ال يقف فقط على النص  "بارت"إذ أن  )5(والعيين ما دل على الشاخص أي على املوجود بالفعل . حمسوسة
فهل هلذا النزوع اجلنسي من داللة ما، من خالهلا  ،هامش اهلامشكجسد بل جسد إيروسي، فهو ينتقل إىل 

إعادة دمج النزعة «لـ  حماولة هنا ؟ميكن أن نقول أن النص حيتفي باآلخر، أين ختلق اللغة عالقة باآلخر
وهي بيت يغري القارئ  مرغوبا فيه جنسيا،جسدا  اللغةحينما تغدو  )6(»الجنسیة مع الوجود االنساني 
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اته الكتابة املنحرفة اليت تدفع القارئ إىل املمارسة اإلنتاجية عرب تلك املواقع والوضعيات وجوده 
  نص فنشهد تداخل و التحام القارئ و ال.الشبقية

النص صورة بشرية هل هو  « األنطولوجي ذاته للكائننص جسدا فإن له التكوين النفسي ووملا كان ال     
صورة جتسيدية له وجناس خطي؟ نعم ولكنه كذلك بالنسبة إىل جسدنا اإليروسي فلذة النص ال تقبل أن 

وذلك مثلما أن لذة اجلسد غري قابلة ألن ) الظاهر –عملها النحوي املتعلق بالنص(ختتزل إىل عملها النحوي 
ذلك  - للحظة اليت يسري فيها جسدي وراء أفكاره اخلاصة ختتزل إىل احلاجة الفسيولوجية لذة النص هي تلك ا

نظرة فاحصة على التكوين النفسي ألجل ذلك البد من إلقاء )1( »ألن جسدي ليس له نفس أفكاري 
الذي ينبغي على القارئ أن حيلله ،و وجوده املتجسد .النص نشوئية نطولوجي للكائن من أجل سرباألو

 .ويصفه

ع مثل وخمططا ألعضاء ووظائف فسيولوجية ويهتم بالبنية السطحية للجسد أما موضاجلسد  العلم يرى       
احلواس واملشاعر والوجدان وهي أمور ذاتية ال تتشابه بني جسدين وأكثر كما تتشابه األعضاء الفسيولوجية 

ذلك فإن  ألجل .ألا عرضية متغرية ومتقلبة ،ا البحث العلمي باالهتمام عىناألخرى بني األجساد ال ي
اجلسد العلمي للنفاذ إىل /الوجود املتجسد الشخصي ال ميكن إظهار خصوصيته من غري جتاوز النص الظاهر

لدينا أجسام عديدة، جسم التشرحييني، وجسم علماء  «:النص الباطن الذي ينتج هذا النص يف سريورة خالقة 
نص النحويني والنقاد والشراح وفقهاء اللغة  إنه:وظائف األعضاء ذلك اجلسم الذي يراه العلم أو الذي يتكلمه

له  غري إن لدينا أيضا جسم متعة، وهو جسم مصنوع من العالقات اإليروسية وحدها ال صلة) النص الظاهر(
  )2( » إنه تقطيع آخر وتسمية أخرى كذلك النص:باجلسم األول

راءة السطحية يكون جمال اشتغاهلا اجلسد شكل من الق :ن جتعلنا نتموقع يف شكلني من القراءةان الرؤيتاهات     
واليت  ، و تارخيه،وحواسه ،ومشاعره ،وأحاسيسه ،وال ترى إىل اجلسد يف عمقه وكثافتهالفسيولوجي العضوي 

قراءة أو .اليت تدل على علة ما ،راضهوأع ،وامتداده ،من خالهلا يندمج الكائن يف العامل ،بل تنظر يف طوله
نسيج حمبوك من الرؤية «النص /، فاجلسدوتارخييا ،وثقافيا ،باعتباره بناء رمزيا تم بتكوين النصشخصية 
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اجلسد فعند الحدیث عن  )1( ». واحلركة وأعضاؤه حييط بعضها ببعض ويلتصق بعضها ببعض بطريقة خمتلفة
كون ي مثةومن ، اجلسد عند التحام الكائن بالعامل واالندماج فيه/إيروسيا جيب تذكر التناسل وحركة النص

حوله خربة وجودير ليفهمه  ةة داخليشخصية ،جتعل مبقدور الكائن التعايش مع عامله املتغي . 

قد تكون الفلسفة الوجودية هي من اهتم ابتداء بقضايا اجلسد ووجود الكائن يف العامل وما محلت هذه      
يت تكرس أو تبين عاملا جمردا بل إن أعظم إسهام للعلوم الالفلسفة من ردة على الفلسفة الوضعية واملناهج العقلية 
املغزى الفلسفي هلاته  و احلياة العاطفية لإلنسان « ـفلسفي للوجودية هو دراستها و اهتمام أصحاا ب

احلاالت العاطفية على عكس الفلسفة العقلية اليت ترى يف العواطف واألمزجة املتقلبة واملشاعر عقبة يف طريق 
املوضوعية، غري أن الوجوديني يذهبون إىل إن هذه هي بعينها املوضوعات اليت جتعلنا نندمج بكياننا كله املعرفة 

لذلك يرى بارت ) 2( »يف العامل وتتيح لنا أن نتعلم عنه أشياء يتعذر علينا تعلمها عن طريق املالحظة املوضوعية
فيها اجلسد وراء  هي تلك اللحظة اليت يسريأن لذة اجلسد ال ختتزل إىل احلاجة الفسيولوجية ؛ لذة النص 

ال من خالل فينومينولوجيا تنفذ إىل عمقه إال ميكن أن نفهمه مبعىن أن للذة النص مرجعية ذاتية . أفكاره اخلاصة
  .هي خصوصيته به يكون النص فريدا وما لتسرب ما.و باطنه

على أن "هيسرل"فقد اتفق الوجوديون مع"existence"ود اإلنساين العيينيركز الوجوديون على الوج      
، كما اتفقوا على استحالة االستدالل على ما يسمى الشيء هر نفسهاظيكتفوا بوصف الظاهرة على حنو ما ت
أو بتركيبها ،الداخلي للغة  بالبناءفإذا كان التحليل املنطقي يهتم  "كانط"يف ذاته من وراء الظاهرة كما فعل 

يكون للقضايا معىن وما هي شروط   ماذا تشري؟ وكيف ميكن أنو إىل؟ اتوكيف تدل الكلم ،املنطقي
الداخلية  خمتلف ألنه يهتم باللغة بوصفها ظاهرة بشرية أكثر من اهتمامه ببنيتها ن اهتمام الوجوديإصدقها؟ ف

خلف الظاهرة معىن ليس هناك  يتطابق مع املدلول و الالدال ولفكر، امتثل  ال اللغة )3(.أو بعالقتها بشيء ما
  . يفضح هذا الوهم الباطينالنص النفاذ إىل عمق بل . حمدد وواحد
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 :إرادة النص للمتعة -2

يأيت بارت على ذكر منوذجني للنص ويطرح فيها مببالغة وتكثيف اخلاصية النوعية لكل  1يف الشذرة الثانية     
 ، كتابة تصوغ اختالفها،شاذةظاهرة ونص هو  .نص كظاهرة طبيعية ،كتابة صوتية:من هذين النموذجني

روحاته العالقة بني النص وهنا يضبط بارت يف أهم أط .اآلخر/كل نص يفترض حضورا خمتلفا للقارئو
حيث تقوم األخرية على اعتبار أساسي هو أن القارئ جسد أو تتطلب جسد  ،هي عالقة جسدية، والقارئ

باعتباره جسدا وصورة بشرية  والفهم الباريت للنص، .ته وتارخيه هو اآلخراالقارئ كآخر غريي له خصوصي
جيعل  وهو ما محيمية، مبا هي جتربة شخصية و يضمن دخول القارئ يف جتربة القراءة وممارسة الكتابة هو ما

وتوليد  ،، واليت تفرض على الكاتب سياقات كتابة خمتلفة تسمح لآلخر بالتواجد واإلنتاجوجود القارئ ممكنا
وحماولة مراودة  )2( »") أراوده عن نفسه"إن(هذا القارئ علي أحبث عنه«بارت يقول  .وختصيب اللغة،الداللة 

هناك بالذات حيث يتعدى :إرادة النص للمتعة  «النص على إرادة للمتعة/وإغراء القارئ تتضمن توفر اجلسد
 ،جسد مغر يراود القارئ، اجلسد، هو وجود من أجل اآلخر/النص يصبح )3(».النص الطلب ويتجاوز الثغثغة

 .وحياول أن يشركه يف اإلنتاج وإدخاله كونه التخيلي

اللغة يف :  .دخمرج اجلدي هاإلرث الفلسفي وخيرج فيهماحيمل   )4(منوذجني للنصستعرض بارت لنا ي      
ب أو ما نص يكتب حتت الطل وجود كلي ماهوي جمرد، كجسد علمي هلا بعد نفعي،أفقر تواجد هلا /أقفر

 وجود ،رمزي ،جسد،عيتها واللغة يف كثافتها وإبدا ،)texte – babille ( يسميه هو بالنص الثغثغة
نكون أمام إرادة النص لالختالف وإحلاح على .نص يكتب متردا واحنرافا على النمطية والثقافة السائدة .،عيين

املكرسة للمعىن الشمويل الواقعي اآلخر أين يصبح النص فعل رغبة مزدوجة يف هدم تلك اإلرادة السلطوية 
 (رعبةامل فهي النصوص.وحتقيق رغبة حمرمة يف انتهاك مقدسات اللسان وحتريك املنظومة االجتماعية والتارخيية

textes terribles (غناجة املcoquets .  
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ملا مثاليا فهو يؤسس لكتابة عقالنية، حتاكي عا. احملاكاة/يؤسس اتمع االستهالكي للكتابة التمثيل     
من نفسه "جيعل الكاتبحيث الكتابة التدوينية  ،هيللمنفعة ،كتابة لالستهالك ،طوباويا، كتابة حتت الطلب

  1".عاملا منظرا مثقفا ،فال يتحدث إال من موقع أخالقي قد طهر من كل شهوانية للغة

فهي كتابة مدمرة، ذات رغبة حمرمة دف  ،حتققها حتقيقا فرديا عينياتنتجها وأما الكتابة اليت تنجز اللغة و     
حترير احلياة من مظاهر  "إىل استعادة سحر احلياة اليت سحقها اتمع االستهالكي فهدف الكتابة يتلخص يف

االنعتاق من األنسقة الثابتة من جهة ، وعلى خلق مناطق توتر غري  االنغالق ورسم دروب اهلروب والقمع، و
فهي الكتابة اليت حترك ) 2(" ستقبلي ملا هو أكمل من جهة ثانية، تكون مبثابة تطلعه املآمنة لدى الكائن اإلنساين

هذا اتمع الذي سحق خصوصيات الفرد .وختلخل اتمع وقوانينه ومصادراته وبديهياته ومقدساته وحمرماته 
الكتابة مشكلة "تصبح حيث يةشهوانلا ، اللغةوهي الكتابة اإليروسية .ه وإلغاء ما به يكون فريداءوأراد احتوا

تثري قلقا أو  انطولوجية على درجة قصوى من األمهية وليس جمرد رسم ميكانيكي لكلمات عارية من املعىن وال
هي ما مينح للنص وجهته وواجهته حني يكون النص وستصبح هاته الكتابة وامتيازاا النوعية  3"استفهاما

جتربة شخصية، ويطرح ذاته  الذي يعيش فيه القارئين اخللق ألنه النص التكو ؛موطن تشكل ذات القارئ
  . فيتشكل خلقا من بعد خلق للسؤال اجلذري

نه يلخص منوذجني من عالقة إ هو ما عالقة الكاتب باللغة؟ :إن السؤال الذي يطرحه هذا املقطع النصي       
ة يف شكل متتد هذه الثنائي ،اجلوع والطلب، أو عالقة يتحكم فيه عشقيةاللغة إما عالقة /الكاتب مع جسد أمه

تعارض بني هذين النصني مشخصة يف كل مرة اخلصائص النوعية يف كل نص وكأن بارت مولع مبالحقة 
يأيت بارت على .حني يتكلم عن الفرق بني هذين النصني - كالذي للرواية-اجلزئياتودقائق الالتفاصيل و

ال يعدو إن يكون رغوة لغة ال ينتج لغة إنه حركة ،texte –babilleفالنص الثغثغة:خصائص كل منهما 
مص غري ذي موضوع حركات حالة فمية غري متمايزة غري خمتلفة، نص بارد جنسيا، لغة رضيع، لغة آمرة آلية 

تكون عالقة هذا النص . هو نص يتشكل، حتت جمرد احلاجة إىل الكتابة، لغة خالية من العواطف. ميكانيكية
 .وحتقيق اإلشباع وجتنب االنزعاج بطرق سوية خمتصرةقة استهالك حمكومة بوازع املنفعة مع اللغة عال
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لغة ال إحياء  ، بل أن بارت يسميها صوتيات ، يصدر أصوات غري متمايزة هو الفم الذيلعضو من اجلسد /جلزء
ومن أجل .ختلففهو نص من غري خصائص نوعية تصوغ وجوده امل .ال جتسيدو ال أصداء و وال إمياءة فيها

العجز ؛نص عاجز عن اإلنتاج فجسم :ذلك يذهب بارت إىل اعتبار هذا النص لغة رضيع فأهم مسات الرضيع 
الرضيع عاجز حركيا وعصبيا مل يكتمل جهازه العصيب وال احلركي مث هو عاجز عن التلفظ، إال من بعض 

يف تأدية وظائفه احليوية ويتمتع بوصاية ومحاية عليها حيركها اجلوع، يستند إىل األم و الصويتات غري متمايزة قد
فغياب األم  1"إجناز األفعال النوعية: إن العجز عند الرضيع حالة أساسية ويتأكد عجزه خاصة يف"األب 

األم  حضورلذلك يعد  .بالنسبة إىل الرضيع أمر مزعج ال يستطيع أن يعوض غياا بأي شكل من األشكال
فهذا النص يفتقر إىل جاذبية . وإال يستمر انزعاجه. لإلشباع ضرورة ال غىن عنهابالنسبة إىل الرضيع كمصدر 

  .رغبة جنسية إىل ألجل ذلك حيتاج إىل حنان ال  ،جنسية شأن جسد الرضيع

تكرار ال" تعديال على النصوص اليت تشكل منهاو هذا النص يعيد املعىن متطابقا مع ذاته وال حيدث تغيريا      
مثة دائما :األشكال السطحيةلكن مع تغري اإليديولوجية وحمو التناقضات،تكرار املضامني، واخلطاطات :اخلجول

فال يعيد تشكيل وال صياغة اللغة  2"كتب وبرامج وأفالم جديدة وأحداث يومية ولكن املعىن هو نفسه دائما
القارئ تعترب . ة ذات طابع نفعيلغ.له داللة أحادية من غري ظالل وال كثافة وال ميارس عليها أي انتهاك ،

نص العرض قابل لالستهالك، )4("عالقة احملاكاة اإلميائية بالنموذج"نص حتكمه إذ هو Un vase )3(وعاء
مبعاين أخرى  أما العرض فهو من جهة قد يكون تصويرا مرتبكا مثقال«والعصاباإليديولوجي يفتقر إىل الرغبة 

 .) 5(»غري معىن الرغبة

واإلنكار إا كتابة تنتج واعتناق الرفض  )perversion(باسم االحنرافنص يكتب -أما النص اآلخر      
للمتعة وهي لذة خاصة لذة ) imprévision(باحثا عن إمكان فجائيلذة اجلسد الفريد الغريب اللغة، 

يفترض النص املرعب القارئ جسدا تراوده عن نفسه  .العصاب والرغبة:يظهر أهم مميزين هلذا النص  .منحرفني
  . نصوص ترغب يف القارئ أو يف مشاركة وجودية هلا طابع جنسي مع جسد القارئ
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 املفاتيح البارتية اليت يستند إليها يف حتديد كنهه/هو النص الذي ال تنكشف حقيقته إال مبالحقة املفاهيم     
: اكرة متتد جذورها إىل التحليل النفسي، فمصطلحات من قبيلفللمصطلحات الواردة يف املقطع النصي ذ

هي مصطلحات جندها ،واحلاجة، املوضوعاملرحلة الفمية، العاطفة اللذة االحنراف، الرغبة و العصاب، الطلب 
" نيتشه"و" باطاي"، واملباحث األنطولوجية عند"فرويد"و" الكان"يف حقول التحليل النفسي خاصة عند 

ذاكرة هاته املصطلحات وداللتها يف أنساقها اليت  احلفر يفوهو األمر الذي يلزم البحث ب"...رترسا"و" بونيت"و
ألجل ذلك سنمضي .فهي بالنسبة إيل يف هذه املرحلة من البحث مفاتيح للولوج إىل النص الباريت .ترد فيها

  .شوطا يف التحليل النفسي والبنية التكوينية النفسية و األنطولوجية للكائن

  : الغواية واستراتيجيات النص لذة حول ؤالالس -3

ن يف النفس نزعة قوية إىل التزام مبدأ اللذة، من أجل ذلك إإذ  تنتظم العمليات النفسية وفق مبدأ اللذة      
ما تبدأ منه أية عملية نفسية، مهما اختلفت الظروف، إمنا هي حال من ف ".ةيسيطر هذا املبدأ على احلياة النفسي

التوتر الكريه املؤمل، ومن مث تتخذ لنفسها تلك العملية سبيال يؤدي آخر األمر إىل نقص هذا التوتر والتخفف 
إىل تعطيل اللذة عى تسو ،لكن هناك قوى حتاول أن تلغي االلتزام ذا املبدأ )1( "احلصول على اللذة يمنه، أ

إلثارة والتخفيض لإلنسان جاهدا امتصاص ا بسبب التهديد واخلوف حياول اجلهاز النفسيو ،ووقف تنفيذها
وداخلية وتقع يف اجلهاز  ،العامل اخلارجي / خارجية : وهاته القوى اليت تعيق اللذة هي قوى من كمية التوتر،

  .عدم اللذةا ومها مصدر  النفسي

                                         

  مبدأ اللذةPrincipe de  Plaisir  :یھدف مجمل النشاط النفسي : أحد مبدأین یحكمان تبعا لفروید النشاط العقلي " ھو
بط بزیادة كمیات اإلثارة وإن اللذة ترتبط وعلى اعتبار أن االنزعاج یرت. إلى تجنب االنزعاج و الحصول على اللذة

 452معجم مصطلحات التحلیل النفسي،ص "،البالنش و بونتالیس"بتخفیض ھذه الكمیات فإن مبدأ اللذة ھو مبدأ اقتصادي
 23ما فوق مبدأ اللذة ص : فروید -1
 األنا األعلى ،األنا  ،الھو : ركان و أ  ; الالوعي ، وما قبل الوعي  ، والوعي:  ینقسم الجھاز النفسي إلى  أنظمة ھي
 )  :ألجل ذلك تكون األنا لیست األنا بل ھي حاصل جمع ھذه األركان و األنظمة المختلفة بمعنى آخر األنا متعدد(

تتضمن  مجمل  المحتویات  غیر الحاضرة في المجال  الواعي  الراھن  وھو احد     Inconscient:  الالوعي - 1
انظمة الجھاز النفسي  و الذي یتكون  من   المحتویات المكبوتة  التي  حظر  علیھا  العبور إلى نظام  ما  قبل  

 .الوعي  بفعل الكبت    -الوعي 
ا النظام  ال تكون حاضرة في المجال الواعي  الراھن  محتویات  وعملیات ھذ    Préconscient:  ماقبل الوعي - 2

نظام  ماقبل . إال انھا  تفترق عن محتویات  النظام الالواعي  على صعید  حقھا في العبور  إلى مستوى الوعي 
ت الوعي  محكوم من قبل عملیات ثانویة  إذ تفصلھ الرقابة  عن النظام الالواعي  حیث ال تسمح للمحتویات  و العملیا

 .  الالوعیة بالمرور إلى نظام ما قبل الوعي  إال بعد  الخضوع  لبعض التحویر
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األمور اليت ال يتأتى اخلارجي السري وفق مبدأ اللذة سريا مطلقا من األمور الصعبة، بل من  جيعل العامل      
اليت تعمل من  )1(عنها سوى تعريض الكائن احلي ألشد املخاطر وإحلاق األذى به، ومن مثة تؤدي غرائز األنا

الذي يدفع املرء إىل تأجيل اإلشباع، والتخلي عن  أجل احملافظة على الكائن أن تستبدل مببدأ اللذة مبدأ الواقع
يدفع به إىل تقبل عدم اللذة مؤقتا خالل السري امللتوي الذي يؤدي آخر كثري من األمور اليت تتيح ذلك بل 

وتتخلص من ديد العامل اخلارجي الذي يثري يف اجلهاز  إلشباععلى ا)2("اهلو"وحيصل .األمر إىل الظفر باللذة
لكي يتصدى ألي يقظة وانتباه، فيبقى دائما مترقبا ر أكثوجتعل الكائن  )3(."للخطر"النفسي ترقبا مؤملا وتوقعا 

 أن يستخدم كل ما ينطوي عليه من طاقة ونشاط خطر اخلارجي منه والداخلي، فيتطلب منه هذا اخلطر
والتدمري الكلي وهنا نشري  اخلالص هو مبدأ للجنون والتطرف/بدأ اللذة احملضللحفاظ على الذات، فال ينتصر م

وتطوحيا بالواقع مطلقا والتنكر له  "اهلو"س ومتطلباتباعتبارها استجابة مطلقة لغرائز اجلن إىل اللذة السادية

                                                                                                                               
الوعي من وجھة –الوعي  ویقع  نظام  اإلدراك  - وھو  من وظائف  نظام اإلدراك     conscience  : الوعي   - 3

ي  و المعلومات  نظر موقعیة على تخوم الجھاز النفسي حیث  یتلقى  في آن  معا المعلومات  من العالم الخارج
اللذة  و كذلك  انبعاث  الذكریات ومن ابرز  -النابعة من الداخل وھي األحاسیس التي  تندرج  في فئة االنزعاج  

الوعي من وجھة نظر  وظیفیة   مع أنظمة االثار الذاكریة  وھي  –و یتعارض نظام  اإلدراك ) .آلیة االنتباه (آلیاتھ  
حیث  ال تدون  فیھ آثار  دائمة لالثارات  و یلعب  الوعي   دورا ھاما  في  دینامیة : الالواعي   وما قبل الوعي   

وھو من  یستقبل اإلدراك .الصراع من جھة  التجنب  الواعي  للمزعجات  و الضبط  األكثر  تمیزا لمبدأ  اللذة  
اإلدراك المتجدد الذي یرتبط بإعادة   یتمسك فروید بنظریة ترھین الوعي بمعنى.الحسیة المختلفة  اآلتیة  من العالم  

  .الذكریات باعتبار  إن   الكلمات المستذكرة  منطوقة  ثانیة  في مرحلة والدتھا  على األقل  تنشیط
عبور  من الالوعي إلى  ما قبل الوعي  و ھنا تبرز  فاعلیة : یتم  عبور محتویات الالوعي عبر عملیتین  مھمتین 

العبور  من نظام  ما قبل الوعي إلى  الوعي  وتتم بفاعلیة االنتقاء فعبور  المحتویات  التحویر و التشویھ بمعنى 
رقابة  أولبى تمارس  فعل التحویر  ویتم من خاللھا  عبور  محتویات : الالواعیة إلى الوعي  یتم عبر رقابتین  

نتقاء ویتم من خالل  العبور  من ما قبل الوعي  ثم رقابة  ثانیة  تمارس فعل اال –الالواعي  إلى نظام ما قبل الوعي 
 441،442معجم مصطلحات التحلیل النفسي ، ص ص : ینظر البالنش و بونتالیس   الوعي إلى الوعي

،589،590 ،591،596  . 
ھو ذلك الجانب من النفس الذي یقوم بوظیفة الوقوف على الواقع وبوظیفة قبولھ بعض الرغبات او المطالب التي :األنا-1

   28فوق مبدأ اللذة ص  ما:فروید .عن الدوافع الفطریة بعد ضبطھا تصدر

  ھو میل الجھاز النفسي إلى تقیید اإلشباع المباشر للغرائز البدائیة حتى یكون إشباعھا آخر األمر متفقا مع : مبدأ الواقع
 30فوق مبدأ اللذة، ص ما:ویدفیھا من أوضاع المجتمع والعرف واألخالق فر الحدود التي تقرضھا الظروف الخارجیة بما

ن قطب الشخصیة النزوي، وتكون محتویاتھ التي تشكل التعبیر النفسي للنزوات  -2 ِّ الھو أحد أركان الجھاز النفسي یكو
الواعیة وھي وراثیة فطریة في جزء منھا ومكبوتة، ومكتسبة في الجزء اآلخر انھ بالنسبة لفروید المستودع األول للطاقة 

الھو  اقتصادیة كما یدخل في صراع مع االنا واالنا األعلى اللذین یشتقان منھ على الصعید التكویني ومن وجھة نظر 
یعتبر الخزان األكبر لیبیدو ویستمد االنا الطاقة التي یستخدمھا من ھذا الرصید خصوصا على شكل طاقة متسامیة ومجردة 

   570،571النفسي، ص ص معجم مصطلحات التحلیل : ینظر البالنش. من طابعھا الجنسي
  28،30ینظر المرجع نفسھ ص ، -3

 Sadisme   نسبة إلى الروائي الماركیز دي ساد، وھي شذوذ جنسي یرتبط فیھا اإلشباع بالتعذیب واإلذالل الذي یصب
معجم مصطلحات : على اآلخر وترتبط ھذه اللذة بالعنف الذي یمارس على اآلخر ویصبح مرادفا للعدوانیة ینظر البالنش

  280التحلیل النفسي،ص 
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 "بارت"تصبح اللذة مرادفا للقلب اجلذري وسنجد مع حيث جذريا، وهو األمر الذي يدفع الكائن إىل التهلكة 
إىل وتقود الكائن  ،فيما بعد أن هذا الشكل من اللذة ال يرضيه ألا يف األخري تنتصر حلد من حدود اجلدلية

  .خطر حقيقي

هذا  ،الفرد هي استنادا على ما سبق ذكره هي مبدأ حيكم اشتغال اجلهاز النصي/إثر ذلك فإن لذة النص       
اليت الثقافة /ويتعرض هذا املبدأ النصي ملضايقات من العامل اخلارجي ،األخري فيه صراع بني الالوعي والوعي
مبا فيه آثار حيتفظ ا يف ذاكرته كذلك تعيق   عامله الداليل الصغري/ دد وجوده الفريد، والعامل الداخلي

حتور  :إذا كنا قلنا أن مرور حمتويات الالوعي إىل الوعي يتم عرب مراقبة ثنائية ،أوىل. احلصول على اللذة 
تنقي منها ما يعرب للوعي يكون باملقابل النص الذي متارس عليه الرقابة من األنا :  منتجات الالوعي والثانية

ينتج من خالل حتوير النصوص املوجودة يف الثقافة وتشويهها يف مرحلة أوىل مث يف املرحلة التالية يتم  ،األعلى
 .األنا املثايل /النص الظاهر ليشكل أو ما يظهر .من تلك املنتوجات ما يطفو على السطح .فيها االنتقاء

       وعليه سيتتبع القارئ تكوص من كونه الوعي أو أثار ن النة نصوص واقتباسات وأشالء ومقاطع ذاكري
أي من يوم كان نسخة وخمطوطا إىل أن صار نصا ظاهرا على غرار النشاط الناخليايل ة فسي لإلنسان وفق جدلي

تمع/الثقافة/نا األعلىمثايل تستغين به عن األ أعلىمزي الذي تؤسس ألنا والرفلما يولد الطفل يولد مفطورا . ا
سية بدائية ويف مراحل منوه يصطدم بالواقع والعامل اخلارجي فيبدأ األنا يف التشكل مشتقا عن على رغبات جن

  .ا حال النص مع النصوص اليت حيوهلا حلسابه اخلاصذالرغبة اجلنسية بعد تعديالت وحتويرات جيريها عليها هك

النصوص أو اللغات الثقافية حتويل يف ،مت ذكره تكون لذة النص هي النشاط العقلي للنص بناء على ما     
نقول يتعامل مع كمية من  أنوسعنا ،بولذة النص نشاط اقتصادي كمي وكيفي .وإخراجها جديدة املختلفة

القارئ وتتوحد به لبلوغ حلظة /اآلخر إغراء إىل ، تقصديصوغها كيفيا صياغة رمزية أنالنصوص وحياول 
  .سكينة
هي يف األخري ما يسهم يف تشكيل االنا األعلى،/والثقافة األنا/لنصي بني اذاجلدلية والصراع الدينامي ال     

تشكيل أنا أعلى ل الفرد/أجيال يتكون فيها النص/باملرور مبراحلباعتباره منتوجا ثقافيا  خصوصية النص
. وهنا مربط الفرس بالنسبة للقراءة هي مالحقة تشكل النص، وسريورة هذه العملية.النص الظاهر/مثايل

  . التارخيية اليت مر ا واملراحل
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وعامل الثقافة ليس له إجراء ملنع وقوع الضرر  ،فالصراع اخلارجي بني العامل الداليل الصغري للنص     
، فيكبت النص النصوص اليت على اللذة أو احلصول على اللذة بطريقة ملتوية لالنص إال تأجيل احلصو/باألنا

وتتحقق متعة النص . يدإخراجها خمرج اجلدالباطين، ويعمل على حتويرها وعامله /وعيهيأخذ منها ويدخلها يف ال
فاجلهاز النفسي للكائن ال يتقبل مباشرة كل ماهو  .التحويل والتأجيلعن طريق يف اية هاته العمليات الفاعلية 

واالنتقاء منها ويتم تعديلها وحتويرها مصدر إثارة ولذة بل يعرضها على مبدأ الواقع حيث يتم تأجيل اإلشباع 
مله يستمر مبدأ اللذة يف السيادة على قطاع بأكو.هذا التأجيل فيما بعد يوصلنا إىل متعةلتعرب وتطفو إىل الوعي 

صد به قبعا لقوانني العمليات األولية ونالذي ينشط تاحليز اخلاص املكرس للهوام ووهو من النشاط النفسي 
  .الالعقلي  /الالوعي /يشتغل داخل العامل الباطين ) ليالعق(مبعىن آخر أن مبدأ اللذة  )1(عيالالو

  "Refoulement" الكبت :النص رغباته وميوالته/من آليات اإلقصاء واالستبعاد اليت خيفي ا األنا     
آلية ملواجهة الرغبات اجلنسية إذ يدفع األنا النزوة اجلنسية والتصورات والذكريات املرتبطة ا  الذي يعد

دفاع مرضي باملقارنة مع دفاع سوي من منط "ويعرف الكبت بأنه.حيث يتم كبتهاوإشاراا إىل الالواعي 
اعية قبل قوة الرغبة الالو وهو معرض دوما للتفشيل من ...التجنب ويوصف الكبت منذ البدء كعملية دينامية

النصوص السابقة اليت /يف مواجهة الغرائز اجلنسية النص/الكبت أهم إجراء لألنا )2("اليت جتهد للعودة إىل الوعي
كوحدة شاملة ومتناسقة رغم صراعاته  النص/األنا وظهورمن أجل احلفاظ على الذات؛ تشكل منها هذا النص 

وتفشل قوة الكبت وهو ما يدعى  ،تنفذ النزوات اجلنسية إىل الوعي لكن.على املستوى الداخلي واخلارجي
لكنها عودة خمتلفة  فتكسر نظام احلظر املفروض عليها من األنا «Retour du refoulé»عودة املكبوت 

تتطابق حلظة بزوغ  '' إذ تظهر على شكل أعراض، أحالم وهفواتللمحتويات الالواعي وآثاره الذاكرية 
مبعىن أن النزوة ختتفي أو كما يقال بلغة )'' )1للرغبة ظة ظهور اهلوام ومع اإلجناز اهلالسياجلنسية مع حل

                                         
   459النفسي،ص معجم مصطلحات التحلیل: البالنش  - 1
  418المرجع نفسھ ص   2
  الھلوسة "تصور كاذب فیھا انفصال عن األشیاء الواقعیة: الھلوسة : Hallucination" الھلوسة إدراك صور  یظنھا

الھلوسة إدراك  كاذب و اإلدراك ھلوسة صادقة وھناك : المدرك حقائق خارجیة مع أنھا غیر موجودة في الواقع لذلك قیل
الوھم خطا في طبیعة الشيء على حین أن الھلوسة خطا في إدراك وجوده ولكل حاسة ھلوسة :فرق بین الھلوسة والوھم
واس ھلوسة حاستا السمع والبصر وأسباب الھلوسة داخلیة ال خارجیة وھذا كلھ یدل على أن تخصھا إال أن أكثر الح

   521،ص 2المعجم الفلسفي ج: ینظر صلیبا .لفاعلیة النفس تأثیرا في اإلدراك
 الرغبة(Désir)  ھذا مثال ذلك أن قوام الرغبة في األكل تصور الحاجة إلیھ والحكم بان ھذا الشيء و.ھي نتیجة تصور

إن النبات في حاجة إلى الماء، :بقولھم (Appétit) وفرقوا أیضا بین الحاجة والشھوة.الفعل صالحان إلرضاء تلك الحاجة
ویعنون بذلك أن الماء ضروري لھ أما الشھوة فمصحوبة بألم الحرمان فلو شعر النبات بالحرمان لكانت حاجتھ إلى الماء 

فھو مبدأ حركة ونعني بذلك انھ قوة تمنعھا القوى المضادة من القیام بعملھا أو  شھوة وكذلك النزوع أو المیل إلى الشيء
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االستيهامات فالصلة وثيقة بني اهلوام والنزوة اجلنسية اليت و والصور ض األخيلةالتحليل النفسي تتثبت على بع
تنتظم التصورات الالواعية يف  "فتخرج حمولة  و حمورة يف هذه الصيغ الرمزية  جتعلها ختترق نظام الوعي

حقيقي  هوامات،وسيناريوهات خيالية تتثبت عليها النزوة، مما يسمح لنا باعتبارها وكأا إخراج مسرحي
من "إخراج مسرحي"أي كما قال البالنش ،خروجها إىل نظام الوعي هو خروج رمزي ال حقيقيف)2("للرغبة

 بفعل هذا الكالم غري الواقعي الذي ختتفي وراءه النزوة نا األعلىاألنقل وتكثيف وترميز فال تنتبه إليها سلطة 
هذا انتصارا وال يعين  ،أي أن إشباع الرغبات اجلنسية يتم على املستوى اهلوامي  ؛وتتفادى التعارض مع الواقع

النص على صعيدين داخلي /ية تقاوم ا الذاتللمكبوت على الكبت، تبقى هاته العمليات حيال نفس
  .فالكون التخيلي للنص هو مسرح األحداث اليت من خالهلا تتعدل النصوص واللغات الثقافية. وخارجي

تنزع الرغبة الالواعية إىل إن تتحقق من خالل استرجاع اإلشارات املرتبطة بتجارب اإلشباع األويل ألن      
فاحلاجة متولدة عن حالة من التوتر الداخلي، ويتم إشباعها من خالل الفعل ) Besoin(الرغبة غري احلاجة 

باآلثار "؛ بينما ترتبط الرغبة برباط ال فكاك منه)كالطعام مثال(ي يؤمن املوضوع املالئم هلا وعي الذّالن
، باع حتكموجتد حتقيقها يف إعادة اإلنتاج اهلالسي لإلدراك الذي أصبح إشارات على هذا اإلش" الذاكرية

فالرغبة مرتبطة بإشارات طفلية ال متحى ألا ليست يف جوهرها  اإذ. توجه للبحث عن املوضوع يف الواقعوت
  )3(.عالقة مبوضوع واقعي مستقل عن الشخص بل هي على عالقة مع اهلوام وتثريها أحداث راهنة

ثل بارت بني النص وهنا ميا La forme hallucinée du texte4 النص له شكل مهلوس         
بأنه قد ال يطيق أن أمه كانت متهتكة ولكنه قد  )أ(يسر إيل " واألوديب ذلك البطل الذي ال يعرف األمساء

                                                                                                                               
إرادة متوقفة عن الفعل لعدم حصولھا على الوسائل الالزمة لتنفیذه وعلى ذلك فالحاجة والشھوة والمیل ظواھر نفسیة 

 432، ص  1فلسفي ج المعجم ال: جمیل صلیبا : انفعالیة إذا انضم إلیھا تصور الشيء أصبحت رغبات ینظر
 460البالش المرجع نفسھ،ص- 1

في سبیل " الھو"ھي من بین أبرز العملیات األولیة وھي كافة العملیات التي تجري في الالشعور أو التي یقوم بھا
الحصول على اإلشباع وسعیا وراء إرضاء المیول الفطریة التي لن تعدل وتظھر ھذه العملیات على أخلص أشكالھا في 

حالم وھذه العملیات تتجاھل الزمن والواقع وال تخضع لالعتبارات المنطقیة المألوفة من أمثلتھا عملیة التكثیف ومنھ األ
وھي إلصاق ) أو اإلبدال(مثال إخراج صورة شخص من عدة أشخاص أو اسم جدید من عدة أسماء مختلفة و عملیة النقل

أو األشخاص أو عملیة اإلخراج المسرحي وھي الجمع بین الماضي  األھمیة الوجدانیة ألمر أو لشخص بغیره من األمور
 27ما فوق مبدأ اللذةص :والحاضر والمستقبل في فترة واحدة كما تخرج القصة على المسرح فروید 

    597المرجع نفسھ،ص   2
   374المرجع السابق ،ص : ینظر البالنس   - 3
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 )أ(إن  !األوديب:هذا غريب، أليس كذلك؟ويكفي اسم لوضع حد الندهاشه :حيتمل ذلك من أبيه و يضيف 
فاالسم ...أو ينتزع األمساء املوجودة إنه ال يقول-هابأمسائال يسمي األشياء ليدنو يف نظري من النص،إذ النص 

إن النص يف ذلك يفكك ...بل هو جمزأ إىل ممارسات وإىل كلمات ليست أمساء ال حيضر على طرف اللسان
نصا غري حقيقي ال يعرف حقيقته هو كذلك ال  أالقارئ يقرف )1("التسمية وهذا التفكيك هو ما يدنيه من املتعة

تشوش اخلط الفاصل بني /فاهللوسة تك.تراه عيناه إىل دماغه فيدخل العقل يف عملية تصوريقدر إن ينقل ما 
 . مثة ال ثقة فيما يقوله النص ومن .برسم صورة ال تكون حقيقية بأي حال من األحوال، اخليال والواقع

ساكنة ومتحركة ويتعرض ثبات املستوى الطاقوى :الداللة /النصي منطني من الطاقة/يف اجلهاز النفسي         
يف اجلهاز النفسي إىل التهديد من خالل حاالت اإلثارة، أو من خالل التوزيع غري املتساوي لإلثارة ضمن 
النظام ويتيح التوزيع والتحول السريان احلر لكمية اإلثارة، فتضطر اجلهاز النفسي إىل حماولة استعادة احلالة 

  . ثارة أي حالة االستقرارالسابقة على اإل

هل مبدأ اللذة يتطابق مع االحتفاظ بثبات املستوى : هنابالنسبة لفرويد اإلشكالية /أصبحت املسألة     
ختضع هلذا املبدأ النصية /مبعىن هل الطاقة تظل ثابتة داخل نظام مغلق ويعين هذا أن الوقائع النفسية: الطاقوي

نفسية أو عصبية ال يتغري مقدارها رغم تعرضها ملختلف التحوالت الذي يؤدي إىل افتراض وجود طاقة 
ألنه ينزع إىل احلفاظ على الثبات، أو على العكس يتطابق مع . واالنتقاالت فهذا املبدأ يترادف ومبدأ االستقرار

  .ختفيض جذري للتوترات إىل أدىن مستوى ممكن 

الداللة /بالثبات فهو يتطابق مع السيالن احلر للطاقة الحظ فرويد أن مبدأ اللذة يتعارض باألحرى مع االحتفاظ
وهنا اللذة هي السيالن احلر للطاقة من تصور إىل آخر يف اجلهاز  )2(.، بينما يتطابق الثبات مع ربط هذه الطاقة

العصيب املتكون من تشعبات عصبونية وحتطيم قيد الكبت الذي يربط الطاقة ويعيق حركيتها وانتقاهلا وسيالا 
باملثل يكون النص نسيج ينتقل فيها املعىن من دال .يضمن هذا السيالن هو تلك العمليات األولية لالوعي ماو

وحياول استرجاع حالة  فهو يفتقد إىل استقرار أو ثبات ،إىل دال يف شكل من اهلروب و الفرار واالنزالق

                                         
 47ت  لذة النص ص بار- 1
   454،  448 - 446معجم مصطلحات التحلیل النفسي ص ص : ینظر البالنش - 2
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 فكريستيفا ترى أن النص 1رية النص فالنص جهاز يعيد توزيع نظام اللغة وهو ما نقله بارت عن نظسكينة ، 
وبني  ،املباشر اإلخباربواسطة الربط بني كالم تواصلي يهدف إىل  ،جهاز عرب لساين يعيد توزيع نظام اللسان

 :وهو ما يعين إنتاجيةأمناط عديدة من امللفوظات السابقة عليه أو املتزمنة معه فالنص إذن 

 .ي عالقة إعادة توزيع هأن عالقته باللسان الذي يتموقع داخله  - 1 -
ص معني تتقاطع وتتناىف ملفوظات عديدة نففي فضاء  ،أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي - 2 -

   2 .متقطعة من نصوص أخرى

واللتني . الواقع اخلارجي والغرائز اجلنسية الداخلية اليت تريد اإلشباع: يكون بصدد مواجهة أمرين النص/فاألنا
–أنا(هو بني: على جبهتنيأي أن الصراع هنا .حتدثان يف النفس أملا حادا جيب التخفف منه وخفض التوتر

  .ذي يثريه هذا الصراع املضاعفالتخفف من األمل الداخلي واخلارجي ال النص/، وحياول األنا)هو-أنا(و) واقع

مها التأجيل :ذةإذا تبني من خالل ما مضى إن اجلهاز النفسي يرتكز على ركيزتني أساسيتني يف حتقيق الل    
وعي لل النصوص/اخليال وهي وسائل واستراتيجيات اختراق املكبوت/مث التثبت خلف اهلوام ،زمنيا لإلشباع
  .وجتاوز الكبت

لقارئ مواقع إيروسية تغري وترواد اص ذاكري له آثار ذاكرية ،رمزي وهو ما يشكل فالنص الرغائيب ن    
فقصدية  )3'' إن على النص الذي تكتبونه أن يقدم إيل الدليل على أنه يرغب يف وهذا الدليل قائم إنه الكتابة''

تقصدونين لكي أقرأ لكم ولكين لست '' هذا التجسد هي إغراء القارئ ذه الكتابة الرغائبية الرمزية الذاكرية،
بصعوبة تبقى يل صورة (بالنسبة إليكم شيئا آخر غري هذا القصد، لست يف أعينكم بدال ألي شيء ال صورة يل 

قد أهزأ من ذلك فما نفسي باليت تلتمس االعتراف (لست بالنسبة إليكم جسدا، وال حىت موضوعا ) األم 
ر والتوغل يسعنا يف آخر املطاف أن نقول أنكم كتبتم هذا النص خارج إن أنا إال حقل محأ أصلح لالنتشا)ا

                                         

  16لذة النص  تر سحبان ص : ینظر بارت - 1
   21علم النص ص : ینظر  كریستیفا- 2
  15لذة النص ، تر  سحبان ص ، :بارت    - 3
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كل متعة، وأن هذا النص الثغثغة هلو يف اجلملة نص بارد جنسيا، كما هو شأن كل طلب قبل أن تتشكل فيه 
 )1(."الرغبة وقبل إن يتشكل فيه العصاب

فالبد إذن أن نعيد التفكري يف .؟ لذةبشيء من التفصيل البد من إعادة طرح مفهوم اللذة فما هي ال       
ح سرية املصطلح ملزمون بفض حليل النفسي إذن حنناللذة بكل محولتها الداللية اليت يعطيها هلا الت

  .ليحصل اإلدراك بلذة النص .اللذة :املركزي

 يظهر هنا مصطلح جديد النص العصايب أو النص الذي تشكل فيه العصاب والذي يعد كذلك باإلضافة إىل
  الرغبة واحدا من استراجتيات الغواية يف النص، فما هو العصاب ؟

  :يقول بارت

الذي "املستحيل"بل بالقياس إىل"صحة اإلنسان"ال بالقياس إىل:العصاب هو أسوأ ما حيتمل وقوعه 
اخل ، غري أن ...العصاب هو االرتياع الفزع من قاع املستحيل(" Battaill "باطاي"يتحدث عنه

إن :ولكننا حني ننتهي إىل املفارقة التالية) ت هذا هو وحده ما يتيح الكتابة والقراءةأسوأ االحتماال
ضد العصاب لتحمل إن هي -أو غريها-النصوص اليت كتبت يف أحضان اجلنون مثل نصوص باطاي

هذه النصوص املرعبة هي مع ذلك نصوص :أرادت إن تقرأ القليل من العصاب الالزم إلغراء قراءها
إن أكن جمنونا فلن أقوى على العمل،وإن أكن سليما فلن أراه : يقول لك كاتب إذنسوف .غنجة

  )2(".خليقا يب،فأنا عصايب

يف لعب األطفال خاصة عند : سوية  ىو أخر يف حاالت مرضية/ وجد فرويد حتقق اللذة رغم األمل       
هذا القارئ علي '' عن اللعب فرويد وهي حالة سوية وبارت ذاته قبل أن يتحدث عن النص العصايب يتحدث

ولسوف يكون حينئذ مكان للمتعة قد خلق  دون أن ادري أين يوجد")أراوده عن نفسه"إن(أحبث عنه
ينبغي أن ال يكون :إمكانية جدل للرغبة، إمكانية فجائية للمتعة:اآلخر هو ما يلزمين بل إنه املكان"شخص"فليس

   )3(."األمر قد قضي وأن يبقى مثة جمال للعب

                                         
  15،  14لذة النص ، تر  سحبان ص ص :بارت    - 1
  15ص ، المرجع نفسھ   - 2
  15،  14ص ص  المرجع نفسھ   - 3
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صل إجابات عن كيف تواجه النفس األخطار وتتحوقد وجد فرويد يف هاتني احلالتني السوية  و املرضية     
وتكون من ، أ اللذة ومبدأ الواقعمن غري أن تصاب خبطر فيعقد تصاحل بني مبد.على اللذة وتشبع رغبة مكبوتة

  .األمل بني السبل امللتوية وغري املباشرة لتحقيق الرغبة واقتناص اللذة من

وهو مرض نفسي عصيب  – Névroseمن أبرز احلاالت املرضية واليت جند فيها الكبت هي العصاب    
  .يف العقل بني الواعي والالواعي  والذي يتشكل نتيجة الصراع

ملا كان كل أمل فيما يتابع فرويد هو نتيجة عدم الظفر باللذة وملا كان كل صراع يؤدي يف أغلب احلاالت      
إىل العصاب فأغلب األمل نصيب النزوة اجلنسية نتيجة القمع والكبت الليبيدي الذي تتعرض له هاته النزوات 

هاته الرغبات إثر هذا الكبت يتشكل وتبدأ سلسلة الصراعات داخلية خارجية ما يضطر األنا إىل كبت 
يتصل بالعصاب واألمراض النفسية، إمنا هو من ذلك النوع؛ أي "أمل"إال أنه من املؤكد أن كل"العصاب إذ يقول

فإثر تعرض الكائن لصدمة ما وتعرضت حياته للخطر  )1(''إنه يف صميمه لذة مل ميكن الظفر ا على أا كذلك
يلحق باجلهاز العصيب لإلنسان، وأعراض هذا العصاب  "عصاب الصدمة"لةيف أي حادث تنشأ عن ذلك حا

تبدو يف كثرة األعراض احلركية اليت تظهر على املريض وكما يظهر على املريض دالالت اإلعياء الشامل 
 :واالضطراب والفوضى وأهم ما يتميز به عصاب الصدمة مظهرين

وهو احلالة اليت تعرض للمرء  ،ت عنصر املفاجأة والفزعإن العامل املهم الذي يسببه يبدو كأنه ينطوي حت - 1
 .يتوقعه إذا واجهه خطر مل يكن

  )2( .إذا حلقت باملرء إصابة أو جرح أدى هذا بصفة عامة إىل منع وقوع املرض النفسي به - 2

يعيش الكائن ضمن منظومات وقيم ومجاعات ومؤسسات قد تشكل إحباطا وتعجيزا للكائن فتصبح      
يف الفلسفة .فالواقع يهدي للكائن يف كرم مسرف وإنفاق جماين الصدمة تلو األخرى .ديدا سبة لهتشكل بالن

الوجودية تصيب الكائن الصدمة والدهشة من العامل ذاته عندما جيد الكائن ذاته كواقعة ملقاة يف العامل وهنا 
 : م يوجد على حنو خاص فريديطرح إشكال أنطولوجي هام هل يرضى الكائن أن يكون ملقى به يف العامل أ

إننا نكتشف أنفسنا إن صح التعبري . فلم خيتر أحد أن يكون على هذا النحو بل جيد نفسه ببساطة يف الوجود"

                                         
  29ما فوق مبدأ اللذة ص : فروید  - 1
   31،32ینظر المرجع نفسھ ص ص  - 2
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مل نصنع أنفسنا يف هذا العامل، وحنن نكاد نشعر بالدهشة بل  نكموجودات حرة وسط عامل من األشياء، وحن
فدهشة الوجود يف العامل وحتقيق جود  )1( ».كواقعة حيسب حسااحىت بالصدمة عندما نكتشف أنفسنا هناك 

أصيل يصبح أمرا يتطلب الكثري من اليقظة األنطولوجية للكائن قبل أن تشمله وحتتويه سياسة ومنظومة القطيع 
وهو ما يرتد باملثل على النص أما النصوص اليت أين تسحق معامل خصوصيته اختالفه ويصبح وجوده زائفا 

  .فيهاتشكل 

إن أهم مميز للعصاب هو عدم التطابق مع الواقع أو هو شكل خاص من اإلدراك احلاد للواقع وليس شكال      
فهناك فرق بني العصايب الذي يكبت وبني -من اهلروب بل شكل خاص للتخلص من قبضة الواقع وتعديله 

انون تستجيب كلية /يا على  الواقع فاألناانون الذي يتنكر مطلقا للواقع ويبين عاملا خاصا متعال / الذهاين
إصابة نفسية املنشأ تكون فيها األعراض تعبريا رمزيا :"فالعصاب -لرغبات اهلو أما العصايب فيكبت رغبات اهلو

املريض العصايب ال يقول احلقيقة وال ينقل  )2("عن صراع نفسي يستمد جذوره من التاريخ الطفلي للشخص
دمي هذا من جهة، ويستمد صوره من الذاكرة وهذا من جهة ثانية إنه تاريخ ق  الواقع ألن كالمه رمزي

األنا إلغاءها مطلقا  قدرال يالوعي وإىل الرشد فالتصورات تبقى قابعة يف ال ولةطفال طفلي تصور ينتقل من/جدا
  .أثر تارخيية يف الالواعي/دبةوكأا تبقى منقوشة كن

رأى فرويد أن أحالم العصايب تعود به إىل األمل الذي حل به، ما جيعله يستيقظ فزعا، أما يف حالة        
بقي يف الذاكرة فالعصايب يعاين أشد ما يعاين مما . الصحو واليقظة فيجاهد على عدم استعادة هاته الذكريات

حتار فرويد يف تفسري ا)3(أنه من اخلري أن يبقى نائما تيقظ يف نفسه ما يظنمن أن تسمقاومة خشية  وتصدر عنه
أحالم هؤالء، خاصة وأن من طبيعة احللم أن حيتوي على صور ترتد إىل الفترة اليت كان فيها اإلنسان سليما 

،إال أن أن من طبيعة احللم حتقيق الرغباتحنن نعرف "معاىف لكن أحالمهم احنرفت وأصبحت تدور حول األمل 
تكون وظيفة احللم عندهم قد أصاا االضطراب هي األخرى كما أصاب غريها، اضطرابا حوهلا عن األهداف 

                                         
   210الوجودیة  ص :ماكوري- 1
    329المرجع السابق ص  : البالنش  -2

 من مثل اإلزاحة والتكثیف وفي الواقع منذ اللحظة التي نتعرف فیھا : إن الرمزیة تغطي كل أشكال التصویر غیر المباشر
معجم : اللبالنش"  یحل أحدھما محل اآلخر یمكن أن نصف العالقة بأنھا رمزیة:على معنیین على األقل لسلوك ما كأن
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اليت حتري األلباب، تلك النزعات اليت تصدر  )1(العادية املألوفة أو أن نلتمس التفسري يف تلك النزعات املاسوكية
أين ترتبط اللذة باألمل أو تكون " املازوشي"اجلنسي رافاالحن/الة الشذوذحوهنا يردها فرويد إىل )2("عن األنا

 - احملبوب –اللذة كل اللذة عند الشخص يف األمل، إذ ينزل املازوشي األمل بنفسه ويستسيغ أن ينزل به الشخص
يزج املريض نفسه يف وضعية مؤملة مكررا جتارب قدمية من غري "فيعيش هذا الشاذ ملتذا باألمل حيث . األمل

، يقاوم الكشف عن ما النص الذي يكتب باسم االحنراف وهو هنا نص عصايبف) 3(".وذجها األصليتذكر من
يرقد عليه، فتبقى النصوص نائمة يف عامله السفلي وطبقاته التحيتة، واليت تستيقظ يف احللم حيث ينشط 

  .وراء اخليالوالظهور يف صيغة رمزية متخفية متقنعة . النصوص وتتاح له فسحة يف العبور/الالواعي

ما الركن الذي جيرب على التكرار، ويستفيد من هذا األمل املتكرر، أو التكرار :السؤال الذي يطرح هنا       
ال يستفيد على اإلطالق من هذا التكرار، إذ تبدو الوحيد من هذا التذكر و هو املتأمل) األنا(املزعج، املؤمل؟ 

  .ةلذة يف هذه العودة الرمزي) اهلو(جيد   املقابليف.عاناةعلى الكائن أعراض اإلعياء واالضطراب وامل

الستراتيجيات التكرار ومن هذه ا ،ن جيد سبال تتفاوت يف مراوغتها لنجاح العبورأحياول املكبوت      
يعيد هذا التكرار إنتاج ما مضى بشكل متفاوت يف -الذي يتحدث عنه بارت-التكرار اإليروسي /املختلف

فوراء هذه املعاناة الظاهرية هناك حبث عن حتقيق  يف صيغة خمتلفة،حياول العودة إىل احلاضر فاملكبوت  ،تستره
فاملكبوت )4(.ويصبح اضطرار التكرار النموذج األبرز على املقاومة املميزة لالوعي ،الرغبة اليت متيز العصاب

تتثبت وراء ،فجتري يف الالشعورحياول أن يعود متجسدا يف نظام الوعي من خالل تلك العمليات األولية اليت 
، اليت من خالهلا حيطم املكبوت قيود الكبت اليت تضمن سيالن الطاقة يف اجلهاز النفسيصور الاهلوامات و

إذن يشترك العصاب والرغبة يف . فتجسد الرغبة الالواعية يكون من خالل التكرار املختلف ألحداث املاضي

                                         
وھو شذوذ جنسي حیث یبحث المازوشي عن " ساخر مازوش"نسبة إلى الروائي   Masochisme المازوشیة - 1

ارتباط اللذة الجنسیة باأللم أو باإلذالل الذي یلحق بالشخص والذي "اإلثارة الجنسیة في األلم وأساس الشذوذ المازوشي ھو 
فالشخصیة المازوشیة تنبني على . ب من خالل الرضوخ العبودي إزاء المرأة وما یرافقھ من عقاب جسديینزلھ بھ المحبو

أساس عقاب الذات أو ارتداد على الذات أو كما یشیع تعریفھا بأنھا سادیة مرتدة على الشخص ذاتھ ولالرتداد على الذات 
وشیة الحقة أن الشخص یستنزل األلم على نفسھ عنھ ینظر یعذب الشخص نفسھ وثانیا والتي تتمیز بھا الماز - 1: مرحلتین
 .     439" 438المرجع نفسھ ،ص ص : البالنش
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ختلفة للمعىن ،لكن الصراع واجلدلية هنا تتم يف العامل الباطن اخليايل للنص األثرية والصياغة الرمزية والعودة امل
  .حيث يتم حتويل وعودة املكبوت عودة خمتلفة 

 اإلستراتيجية األخرى لإلغراء هي اللعب وهي احلالة السوية اليت وجد فيها فرويد حتقق اللذة مع األمل،      
التف حوهلا بعض اخليط، فلم خيطر له مرة واحدة أن جيرها خلفه وإن " بكرة"كان لدى صاحبنا :"يقول فرويد

يلعب ا لعبة احلصان والعربة، بل واصل قذفها بعيدا يف مهارة عجيبة خلف سريره وهو ممسك باخليط حىت 
" ها"دا عليه االرتياح قائال يف سرور مث عاود جذا مرة أخرى وب" أوووه"إذا ما اختفت البكرة قال عبارته 

كانت إذن هذه لعبته بأكملها كاالختفاء والعودة، على أنه مل يكن يظهر جليا منها ملن يشاهدون "هنا"يعين
كان لعبة يستمتع ا يف .ذلك سوى اجلانب األول ذلك اجلانب الذي كان يكرره الطفل دون ملل أو عناء

  )1("تعة دون شك من اجلانب الثاين من اللعبةنفسه، رغم أنه كان يستمد أكرب امل

وهو األمر الذي ) الالواعي( باعتبار الرغبة اإليروسية يف األم،و الرغبة العدوانية جتاه األب مكبوتة يف عامل      
غياب األم ألا كانت عاملة كثرية الغياب -لكن الطفل الفرويدي عوض هذا الغياب ،يعيق حتقيق اإلشباع

باللعب والتكرار والتعبري الرمزي باعتباره إجراء لذويا مقصودا يف تأخري -واألب ألنه كان مقاتال يف احلرب
 .اإلشباع الفعلي واحلصول على إشباع خيايل على منط مغاير جذريا

قذف  يف ومتعة) لذة( حيدث ختفيفا للتوتر ،اخلفاء والتجليعلى الظهور والغياب  فاللعب الذي يقوم     
فهذا اللعب جيمع بني .و ليس جر البكرة من خلفه.يف صورة لعبواستعادا جمددا وتكررها األشياء بعيدا عنه 
واخلروج  وأعاد متثيل حركة أمه بني الدخول. باللعبوجلب اللذة وفرحة إىل النفس  ،التخلص من األمل

فاستبدل الغياب باللعب تعويضا خلسارة حضور  ،ورضا للذات باللعب والتكرار املختلف ،وأصبح مصدر فرح
إن إجبار التكرار يرتبط يف لعب األطفال ''.والتخلي بشكل ائي من عقدة نفسية تسبب أملا للذات ،األم

  )2(".شباع الذي يؤدي إىل املتعة والرضاذلك اإل ألحد الدوافع الفطرية ،باع العاجلارتباطا وثيقا باإلش

يورث العامل الكائن احملنة واألمل بل إن الكائن ال يوجد يف عامل يقني وثبات، وهو بإدراكه ال حقيقة هذا      
العامل يدفعه ذاك اإلدراك إىل أن يبدع وخيرج املكبوت وتلك األحاسيس إخراجا مسرحيا؛تعابري رمزية ا 
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 إخراجا مجاليا لكائنتجربة الباطنية لالأي إخراج . من أغالل الكبت وسلطان القهرحيدث تنفيسا للذات 
بتعرضها حملك الواقع تتعدل الرغبات الفطرية للكائن، تبدع الذات حلوال ملآزقها بإنزال رغبة الواعية إىل ف.

الواقع فتشتغل الذات وتفعل كل أدواا املعرفية وقواها اإلدراكية واحلسية من اجلسد إىل العقل إىل الروح 
  .حيث تصبح ذاتا فاعلة ودينامية 

وهي داللة فهمها فرويد  "ها"و"أوووه:"لتنفيس عن املكبوت هو التعبري الرمزيإن الشكل الذي يأخذه ا     
مبعىن أن التعبري عن الذات يكون رمزيا، - على أا إشباع للرغبة اليت تتحقق عرب موضوعات بديلة هي اللغة

. ة مرة أخرىإن الرغبات البشرية تتحقق عرب موضوعات بديلة، أو عرب اللغ''تعبري ال يكون مكشوفا بل حمتجبا
أي ضمن مجل تصوغ  -هو أن هذه الرغبات ال تعرب عن نفسها حيث تعتقد الذات ذلك ،لكن األمر املهم

، وتكون ممثلة من طرف دوال "بني السطور"فإذا ما عربت الرغبة عن نفسها ضمن اللغة كان ذلك.طلبات
جل ذلك يركز التحليل النفسي أل.عكسفاللغة هي اليت تفصح عن الكائن وليس ال )1(''جتهل الذات حىت أمهيتها

اذ يعترب ، قراءة اللغة الرمزية وما يهمس بني السطور، حالمهكالم املريض وقراءة الرغبة الالواعية يف أعلى 
اللغة وحدها تؤسس يف " فهو كائن لغوية الكائن نتاج لغة كثري من املطارحات الفلسفيالتحليل النفسي و

 2" ن واقعها الذي هو واقع الوجودضم" األنا"حقيقة األمر مفهوم 

من خالل تفحص سلسلة الدوال اليت يلفظها املريض يتم مظلم /كشف عامل الالشعور مباهو عامل باطنف     
تبدأ الرغبة الالواعية يف الفرار واهلروب من تصور  ،رمزي،حيثاليت تظهر يف شكل عرضي هامشيتلك خاصة 

لداللة، فتفضح متاسك العالمة سيالن ا/إحيائية وإميائية تسهل جريان ذ تكتنز اللغة الرمزية طاقةإإىل تصور 
فانطالقا من الكلمة نكتشف '' احمللل من حدس الرغبة الالواعية فيتمكنله أصداء الواعية،  فالدال. األنا/الكلية

فإنه يتعني  انطالقا مما جاء يف التحليل النفسي )3( ''إذا أرهفنا السمع تداعيات الذات ورغبتها الالواعية
اإلنصات إىل ما يصمت عنه الوعي وال يتكلمه اللسان هناك يف الفجوات وبني السطور تقبع الرغبات 

يات األولية اليت يتخذها املكبوت للنفاذ إىل الوعي لمدراك العإ و تغدو عملية الكشف متيسرة إذا ما مت.املكبوتة
الهلا املكبوت وهنا نتعرف مع الكان على أمهية اإلزاحة والتكثيف كأبرز العمليات اليت مير من خ:وهي 

فااز املرسل هو تنقل الرغبة املستمر على طول سالسل التداعيات، وهو وسيلة هذه .االستعارة وااز املرسل
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با أهوج للرغبة من دال إىل دال ميكننا إن نصف ااز املرسل فورا باعتباره هرو: لإلفالت من الرقابةالرغبة 
من دال إىل دال قصد االقتراب من  تتبع الرغبة بغيتكون املهمة صعبة ، ضمن التحليل حيث ينمن مث سو

التعالقات األوىل للرغبة، وباملقابل بإمكاننا أن نقول عن االستعارة إا تعطي لرغبة الشخص بل وحىت لكثري 
ت النص التحتية مع نصوص مبعىن إن على القارئ أن يرصد الرغبة يف تعالقا1.من رغباته، تعبريها الصادق

فالقارئ يشتغل . الدوال الداللة الذي حيدثها اختالف اجنرافووإن يتتبع انزالقات املعىن سابقة اليت حل حملها 
على الالواعي فكلمة قد حتل مكان كلمة أخرى حتوز حق ظهور يف البنية الفوقية وتؤخر حضور كلمات 

ت كان باإلمكان إن تظهر على سطح النص حىت احلرف قد تلك الكلمة الفوقية متثل جمموعة كلما.أخرى 
اجنراف الداللة وتداعياا فيصبح النص أثرا وهنا وهنا حيدث ال استقرار اللغة وقموعة م خيفي حروفا أخرى

  .تقليبهاونفهم ما يقوله بارت أن للحرف لذته وهاجسه فاحلرف قادر على هز الداللة 

إجبار "النصية ملبدأ اللذة واألمل فقط بل هناك مبدأ سابق على هذا املبدأ هو/ال ختضع العمليات النفسية     
عقدة ضخمة حاول فرويد فكها " إجبار التكرار"التكرار كما يف حالة العصايب والطفل هنا يف هاته القضية

مبا أن التكرار يضطر : وهي.تناقضات جتتمع هنان أكرب املوالتفكري فيها خاصة يف كتابه ما فوق مبدأ اللذة، أل
أي يهدف يف األخري إىل الرجوع إىل حالة الصفر حالة  ؛الكائن إىل الرجوع إىل املاضي واستعادة حالة سابقة

ألنه خيفض جذريا من اإلثارة كما قلنا يف حالة الطفل، وأن املسؤول عن هذا اإلجبار هو املكبوت، فهو ؛العدم 
إجبار التكرار هو ف.ريض إىل إعادة املاضي واحلياة فيه مرة أخرى كما لو كان جزءا من احلاضرالذي يدفع امل

أي كيف تصبح الرغبات  ،أليس هنا تناقض ما وتواطؤ بني متناقضني. نتيجة ما هو مكبوت يف الالشعور
  اجلنسية هي احملرض على التكرار؟ 

ألا تعمل على خلق احلياة وهي تصل إىل هذا  ،ز اجلنسيةرأى فرويد أن هذا القول ال يصدق على الغرائ       
وهنا وحد فرويد  اهلدف باجلمع بني خليتني ينتج من احتادمها كائن جديد ألن وظيفتها الربط واجلمع والبناء

لذي يعمل على البناء وعلى بعث احلياة ا -رب احلب عند الشعراء والفالسفة- éros بني الليبيدو وبني إيروس 
 . يتعارض مع هدف الغرائز اجلنسية  ر،كرار ختدم شيئا آخأي إن نزعة الت) 2(يف بني عناصرهابالتأل
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بدأ التساؤل الفرويدي ماذا ختدم نزعة التكرار واليت ختدمها كذلك نزوات : يف كتاب ما فوق مبدأ اللذة      
الذي يشتد فيه الصراع ينب النزوات  احلياة؟ يف دراساته السابقة كان مبدأ اللذة هو املسيطر على اجلهاز النفسي

لكن يف إحدى خرجاته على . اجلنسية ونزوات حفظ الذات فتنتظم كل العمليات النفسية ضمن ذاك املبدأ
بأن هناك مبدأ أكثر بدائية من مبدأ اللذة هو  :العقل العلمي ومع احلاالت املرضية والسوية اليت فحصها قال

بإعادة األمر الواحد مرة بعد مرة وأن هذا اإلجبار أمر يعلو مبدأ اللذة " لكائنالذي يلزم ا ،مبدأ إجبار التكرار
فإذا كان مبدأ اللذة جياهد من أجل خفض التوتر، وحماولة استعادة حالة سابقة على )1("ويفوقه قوة وسطوة

ملادة اجلامدة وهو ذاته هدف التكرار أي العودة إىل ماهو ماض وسابق، إىل حالة ا-داخلية وخارجية -اإلثارة
إن كافة الغرائز تنحو حنو إحياء حالة سابقة، إىل ايته املنطقية ولقد تبدو على النتيجة مسحة " أي إىل املوت 

 Thanatosالتناتوس/مبعىن آخر أن مبدأ التكرار خيدم غريزة املوت )2("من الصوفية أو اإلغراق يف التعمق
اليت متثل ذلك النزوع التدمريي الذي يعمل على حتطيم واليت تعمل يف أعماق الكائن فهي صامتة ساكنة 

فتحل غريزة . العقبات اليت تواجه اإلنسان للتغلب على كل ما يقف دون وصوله إىل اهلدف الذي يتطلع إليه
   عن النزوات اجلنسية لت بديالاملوت بديال عن نزوات األنا يف الصراع النفسي مع نزوات احلياة اليت ح

يف احلاالت السابقة كانت الغرائز اجلنسية هي اليت جترب على التكرار فهنا يوجد تقارب بني اإليروس      
) 3(والتناتوس وهو ما حري فرويد فوصل به إىل حد التساؤل حول ما إذا كان مبدأ اللذة يف خدمة نزوة املوت

أو بني اللذة والتكرار املؤمل يف حالة العصايب واملازوشي الذي جيد لذة  ،حلياةا املوت وفكأن هناك تواطؤ ما بني
هذه األحوال واملواقف اليت "ولفوحدة األضداد اليت نلمسها هنا يرجعها فرويد إىل فلسفة اجلمال يق.مل األيف 

ا يعتمد على وجهة تؤدي آخر األمر إىل زيادة احلصول على اللذة أمر ينبغي أن تبحث فيه فلسفة اجلمال حبث
   )4( "النفس النظر االقتصادية إىل نشاط

نرجع قليال إىل الوراء يف حماولة لفهم هذا التقارب فكما قلنا إن عودة املكبوت تستتر يف ما هو جديد، يف      
شكل رمزي عرب تلك العمليات اليت جتري يف الالواعي فتتمكن من استعادة ما هو ماض يف شكل حمور وجديد 
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. أي إحياء املاضي وإخراجه خمرج اجلديد . بح ذلك املاضي ممتعا مبعىن آخر إا العودة اختالفا ال تطابقا فيص
وهنا يربز دور غريزة احلياة أكثر فاعلية يف حب البقاء وقمع نزوة املوت فتجعل من التكرار ذاته لذيذا أو 

قة املوجهة لتدمري الشخص ذاته فتعيق اللذة ينشط مبدأ اللذة حماوال تصريف الطا -كما يسميه بارت-ايروسيا
هو على "االرتداد والتكرار كاجترار بل إحيائه يف احلاضر تصبح دافعا للخلق واحلياة واإلبداع فمبدأ اللذة

العكس من املذاهب املتعية التقليدية، ال يقصد بذلك إن غائية الفعل اإلنساين هي اللذة بل إن أفعالنا تتحدد 
   1"زعاج اآلنيني اللذين يؤمنهما تصور الفعل الذي يتعني إجنازه أو تصور نتائجهباللذة أو االن

أن تغيريا يف كيمياء الكلمات واألحرف قادر على تغيري الداللة وجذب انتباه القارئ وشد عضالته      
ورهافة مسعه، أا تغري العاشق املكافح من أجل تدفق املعىن وصريورة الداللة اليت تسري يف كل اجلهاز النصي 

شاعره وانفعاالته للمشاركة يف القراءة وهذا التدفق هو الذي جيعله يقاتل ويهرب ويعده للمصارعة موظفا م
. أمام الرغبة يف اقتناص املستحيل يصبح العقل أكثر فاعلية ودينامية ونشاطا ألنه يشعر بالتهديد واخلطر.

احلياة من أجل الوجود وملواجهة أبرز إكراه /فيصارع من أجل البقاء والدفاع عن احلياة فتنشط الغريزة اإليروس
املوت، فاألمر ال يستقيم إال بتعاضد نشاط العقل مع نشاط القلب والوجدان ونشاط  يصري إليه اجلسد وهو

احلدسي يف االشتغال مبعىن آخر /املوضوعي والوجداين القليب/فأمام التهديد واخلطر يبدأ النشاط العقلي.اجلسد
  .سيفتح العقل حدوده على اآلخر املقصي

على اجلسد اختبارها ومن مث جتاوزها  يتعني وت آخر احلدود اليتباعتباره اية يصري إليها اجلسد يكون امل    
يبدا  إدراك الكائن إنه يصري إىل املوت و   فالوعي باملوت حىت يفهم الكائن وجوده من كل جوانبه أو يف كليته

واقعة انين  حينما استعوب   ’’.عند الكائن القلق  من النهاية اليت يصري اليها خاصة مع الطبيعة الفجائية للموت 
فاملوت هو الذي ينزع عن اجلسد طابعه احليوي الفاعل  2''كائن  من أجل املوت يتملكين  قلق وجودي عارم 

إال يكون احلديث عن خلود اجلسد حماال أمام هذا احلد احلتمي الذي يترقب الكائن؟وحبسب األطروحات 
على اعتبار إن املوت . أن الكائن صائر حنو املوت فيبدأ عنده القلق على مصريه–اهليدغرية خاصة-األنطولوجية

ولة للوجود فحىت ندرك الكائن يف كليته علينا أال نغفل اجلانب اآلخر منه أي كونه جسدا هو السمة الالمعق
التفكري يف موت اجلسد حوار مع العدم فالعدم يستمد هويته ''مائتا حىت نعرف حقيقة الوجود اخلاص للكائن
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جلسد كما إن ومشروعيته من سلب اجلسد ونفي جسديته إنه صراع مع عدمه الذايت أي نقيضه وهو خلود ا
اجلسد يستمد هويته من إصراره على البقاء من االرتداد الدائم عن هوة الفناء من التفاعل مع قواه احلية 

   1''واالستجابة له

اجلمهور من الناس الكائن فيها حلظة "/هم"ال/رمبا املوت وحده هو اإلمكانية الوحيد اليت ال يشارك فيها القطيع
ان تعيش  جتربة املوت وتصارع  من اجل البقاء  ال   تبار لذات بعيدا عن التطابقخاصة جدا بل رمبا هو أهم اخ
. »وليس حلظة وجودنا أمام اهللا«احلامسة هي حلظة مواجهة املوت اللحظةأن '' من اجل االه  يف العامل املثايل 

ي، وهو بذلك جيعل من فاستباق املوت بعزم يعين أن جيد فيه املرء اكتماال ما ذلك ألن املوت يضع حدا لوجود
املمكن أن تكون هناك وحدة للوجود، وفضال عن ذلك فمادام هذا اإلمكان هو قبل كل شيء إمكاين، والبد 

   2'' »هم«أن آخذه على عاتقي، فإن املوت حيررين من ال 

الكائن  لكن ابتغاء التوحد واالكتمال يصبح نزوعا عند. اذ ذاك نفهم ذلك الولع باملوت عند الفالسفة .    
لكن كيف لكائن مات إن يعود و يقول لنا  فهو يريد ان يعي مبوته وفنائه    .جارفا يريد حتقيقه / وميال قويا

كيف جاءه املوت أو ما معىن املوت؟فمن املستحيل عقليا ومن غري املنطقي أن ميوت الكائن مث يعود إىل الوجود 
وخيربنا بعامل ما بعد املوت؟إذن أي إمكانية لعودة الكائن إىل احلياة بعد اختباره املوت فعليا ليخربنا بتجربته يف 

  3االحتضارو ا النتحار : وهنا  جند بارت  حيذر  من شكلني  لالختبار املوت  املوت ؟

اإليروس يتم من خالهلا جتاوز هذا  أخرى هي جتربة يبحث بارت عن اختبار فعلي للموت عرب جتربة    
الل تصري هاته الذات خ/إىل أين تسري: جتاوز الذات لذاا لكن اإلشكال: إذا كنا إىل اآلن نقول. اإلكراه

التجاوز الذي تقوم به ؟ من بني اإلشكاالت املطروحة يف الفلسفة الوجودية إىل أين يتجه الكائن يف انبثاقه و 
ومنهم من رأى انه يتجه إىل –"كريكييغارد"خاصة–هم من رأى أن الكائن يتجه إىل اهللاختارجه على ذاته؟ من 

 اجتاهه يف ذاته جياوز أنه على البشري الوجود ن إىلينظرو الذين املؤمنون الفالسفة''–"سارتر"،"نيتشه"-العدم
 ذاته أنه جياوز على البشري الوجود إىل ينظرون "كامي"، و"سارتر"و ،"نيتشه" فإن ناحية أخرى ومن .اهللا إىل
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 وحيدد ، اخلاص معايريه لنفسه ليضع ومتروك مهجور متاما فاإلنسان بالتايل .إله مثة فليس العدم، إىل اجتاهه يف
فتجاوز الذات ذاا يتجه إىل الذات اإلهلية أو إىل العدمية اليت ترى أن  1"عليه سوف يصبح وما قيمه،
فإيل أين تسري رحلة التجاوز عند بارت ؟ ماذا سيواجه . أفول املرجعيات جيعل الذات إهلا تشرع لذاا/غياب

  ؟ جتاوزاته/الكائن من خالل ترحالته

ال يكون ذلك التوحد هو كما يقول فرويد طريقا إىل أاالحتاد اجلنسي مع اآلخر إذا كانت اللذة تبتغي       
املوت أي أن غرائز احلياة يف خدمة غرائز املوت وفق ما جاء به فرويد إن مبدأ اللذة يف خدمة غرائز املوت 

سعي إىل املوت فيكون إشباع الغرائز اجلنسية هو .حالة املادة اجلامدة/حلظة سكينة حيث إن الكائن يسعى إىل
غري إن املتعة ليست أبدا  "ولكنه السعي من أجل العودة املختلفة املتجددة فليس املوت اية بل بداية وميالدا.

النص غري مكتمل ويسعى حنو /فإذا انطلقنا من إن اجلسد الكائن. ) '')2إدراكا وال شيء يفصلها عن الساتوري
و باملثل فالقارئ كذلك يبحث عن االكتمال والتوحد مع اآلخر يف جتربة فعلية .االكتمال والتوحد مع اآلخر

إال مباهو استتباع " ألبري كامو"ال يكتسي املوت قيمة اجيابية من منظور " اختبار املوت بالنسبة للطرفنييتم فيها 
أي " السلسلة املكبلة ""كامو"للوعي برتابة املعيش اليومي إنه ممارسة فلسفية نوعية،حترر جذري مما يسميه 

النظام اخلانق الذي يأسر حرية الفرد ويلزمه باملعتاد والسائد إذا كان املوت خيارا مفروضا على اجلسد فهو 
إبطال ملستطاعه وإذا كان مطلب اجلسد فهو حتقق له املوت الالإرادي أمل حمض واملوت اإلرادي أمل ممتع 

  3"رر واخلضوع الفعل واالنفعال التجسد والتشيؤواملسافة بينهما مماثلة للمسافة بني التح

إذا كان املوت هو القدر احملتوم الذي يصري إليه اجلسد فكيف اليكون ذلك القدر سلبا لفاعلية اجلسد      
هو التجربة اليت تعيد للجسد نشاطه وجتدده أو جتربة  -استرجاع حالة سابقة–وحيويته بل كيف جنعل املوت 

فالتجربة اجلنسية هي اختبار للموت وحتقيق له فعليا و ممارسة ممتعة يف الوقت .حرية الكائن ممتعة وتأكيدا على 
وهي إشكالية ال . العدم وليس احلضور/فالسعي إىل إشباع الرغبة اجلنسية هو سعي حثيث إىل املوت. نفسه

    إىل مطارحات الصوفية وأهل العرفانتتضح إال بالرجوع 
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يف تارخيه يف أرشيفاته ومنسوخاته النزوع حنو املوت هو نزوع من أجل وحدة  الغياب الذي يف النص     
الوجود ومن أجل اكتمال الكائن ،فقد قلنا إن الغريزة اجلنسية مكبوتة يف الالواعي أو البحث عنها واقتفاء آثار 

صد األثر يتر''مبا إن املوتي يكتنف احلضور أو يوشح احلضور والرغبة هو استدعاء للموت للغياب الذ
ن القارئ املريد لبلوغ حلظة املوت يسعى حنو فصل الدال عن املدلول والبحث يف طاقته إف 1''التارخيي للجسد

- هنا يتضح جليا جدل اللذة واملوت فالقراءة يف تضاعيفهاملختزنة تارخييا وما خيفيه النص من نصوص غائبة
 .الغياب يف النص /العشق منشغلة بالبحث عن املوت

العاشق مبعية اخلوف سيكون اكرب انفعال /ففعل القراءة أو القراءة بعشق أكرب خماطرة سيقوم ا القارئ    
احلرف : مصاحب هلذا التجربة العشقية للنص وهي رحلة يف تفحص واستقصاء الغياب الذي يقف يف خلفية

 انه خيرج عن ذاته باستمرار النص هو مبعىن - يف -والكلمة واجلملة والنص فمعىن إن يكون القارئ موجودا
 تعين بوصفها  Existenceنفسها الوجود ففكرة'' املوت يف رحلة القراءة العاشقة /وهو يواجه الغياب

 اخترنا الوجود وعندما لنظرية املعرفة، بالنسبة مضامني هامة على بالفعل قد احتوت ذاته، عن املرء خروج
 قد بذلك اإلنسان ، فإننا وضع الذي يناسب األساسي الوصف أنه على Ex-sistence ...ذاته  جياوز الذي
 إمكانية-األقل على -لديه أن أو  Opennessاالنفتاح مسة وهي ا اإلنسان، يتسم أساسية مسة بالفعل قررنا

فعل القراءة مبا فعل 2"مع اآلخرين جنب إىل جنبا يكون وأن ذاته، خارج يوجد أن هو املرء وجود ذلك، فمعىن
يف النص هوة فعل مشاركة جسدية واستعداد لتحقيق الذات أو إرادة الكائن ألن يكون وإن يتجاوز الوجود 

ألجل ذلك الصوت املغري انه االستعداد لوضع الذات حتت تصرف اآلخر .يف كل مرة ذاته بوصفه ذاتا فاعل
  .خمبأة يف قبو النص  الذي يرن ويهتف يف األعماق فهو هاتف املعشوق الذي يرن جناسيا يعلم القارئ برغبة

إن '' :يقول باطاي  تتيح اختبار املوت من غري أن ميوت الكائن حقيقة هو العشقية الوحيدة اليت اإلمكان .    
ن يبلغ املرء هذه املرحلة إاالفتتان به إذ ما رء دفعته رغبة ملحة حنو املوت وذا حتكم باملإالنزوع اجلنسي 

ي التوحد اوزة أال االندثار واالضمحالل إالقصوى حىت يصري راغبا يف التالشي مندفعا حنو املوت ال يبتغي 
وضعية االنقسام والتناقض واالنشطار اليت فرضتها عليه احلياة و هذا ما يفسر ملاذا تبقى تلك الطاقات الغريزية 
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ختترب هذه الذات ذاا وتتقصاها حبثا عن  )1( ''ر تتحني الفرص لتنطلق من عقاهلااملتوحشة يف حالة توثب مستم
االحتاد به ومن مثة تتجاوز أملها وانشقاقها على ذاا سيكون احلب / اآلخر املنسي املستبعد املعشوق للتوحد

؛ شكل من البحث والعشق قادرا على تشجيع هاته الرحلة رحلة البحث عن اآلخر املنسي املستبعد يف الذات
طلبت اجلمال فما وجدته إال حيث تنصب '' املتعطش عن املعرفة وعبور واختراق احملرمات وانتهاك املقدس

اإلرادة بأكملها إىل املراد،وحيث يرتضي اإلنسان بالزوال لتجديد الصور وتبديلها، فاحملبة واملوت صنوان 
   2''رضي باملوت دمتالزمان مند األزل فمن أراد احملبة فق

الغياب التالشي الضياع وجتد متعتها يف هذا اخلواء والفراغ رحلة الكشف عن /القراءة اليت مهها املوت     
الواقع والنفاذ إىل مقابر مجاعية للمكبوت أين متد السلطة اذرعها القمعية اليت /املكبوت هي اختراق األسطح

خوفا أكرب هو العامل اخلارجي وظيفتها الكبت تطال النفس اإلنسانية فيضطر الكائن إىل الكبت خوفا من 
والرقابة ما جيعل املكبوت ال يقيم له مكانا وال أصال بل يبقى على الدوام متخلفا خمتلفا، متفلتا ملتفتا إىل 

والسؤال كيف نقيم . فيظهر شبحا طيفا ذلك العامل اآلخر الذي يوجد هناك يف الالمكان . جهات هامشية 
عالقة نريدها توحدا واحتاد مع هذا اآلخر الغريي وكيف نتجاوز أذرع السلطة واملراقبة  عالقة مع هذا الطيف

النص الظاهر كيف حنرر هذا اآلخر موضوع عشق القارئ من الرقابة؟ هل ميكن ألي /ناواملقاومة اليت يبديها األ
املاهوية للكائن؟ أي رغبة عالقة إن تسمح بالتوحد مع هذا الغريب هل ترى العالقة تفترض ما يتجاوز الطبيعة 

سترافق هذا الكائن وتآزره بل و تدحرجه إىل حيث الالمكان إىل وحدة الوجود إىل مطلق الغياب؟ هل ميكن 
" اآلخر إىل اللعبة بديال عن الغياب املتكرر /إن جند مكانا يف الالمكان للعب الدينامي أين يتم استدراج الشبح

  3''كة لذاا يف جتربة اإليروس وتدنيس املقدس هو بال ريب أمنوذج االنتهاكالبحث عن الذاتية املتفردة املنته
 تبقى جتربة اإليروس إمكانا  متاحا لالختراق الطابو وانتهاك املقدس 

املوت /أين متكن من استعادت وإيقاظ احملبوب من عامل الغياب "أرفيوس"تلوح يف أفق هذه الدراسة أسطورة    
إىل معشوقته فتفلتت " أورفيوس"املأساة هي قدر الكائن فمن شدة العشق نظر ...ضور لكن احل/إىل عامل احلياة 

منه وعادت أدراج الغياب من جديد لكن حلظة النظر؛ حلظة للذة حلظة ممتلئة و ميكن للكائن أن يدمي حلظة 
فسه بعد رحلة االستعادة بعدما تفلتت منه إال إن جيلس قليال إىل ن ''ألورفيوس''فلم يبقى . العشق أزمنة مديدة

                                         
1 - G – Battaille : Les Larmes d’éros ; editions j j pouvert ; paris ; 1961 p 16   نقال عن :

  . 209، 208من النسق إلى الذات ،  ص ص : عمر مھیبل 
 104ھكذا تكلم زرادشت ،ص : نیتشھ  - 2
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الكاثرسيس والتفريج عن املكبوت وفك إسار /ساته أين نتكلم عن التطهريأإال إن يغين على أوتاره جتربة م
إن القراءة التراجيدية هي األكثر '': القمع أين نتحرر حىت يتم استنزال الرغبة احملظورة إىل الواقع ؟ يقول بارت

عرف وال أعرف أتعامل مع نفسي كما لو إين أ: اعرف ايتهاي أروي حكاية ن امسع نفسأفأنا ألتذ ب: احنرافا
إن جيد الكائن لذته يف زيادة األمل الذي يوقعه به احملبوب إنه . األمل/اللذة املازوشية  تلك اللذة  1''عرفأال 

بل جيد لذته يف زيادة صدع  لباملدلوولعل القارئ هو اآلخر ال جيد لذته يف تطابق الدال .احنراف وشذوذ 
ها حىت يتمتع بذلك البذخ والفائض الداللة وتورق العالقة بني الدال واملدلول وهو يتقدم يف قراءة طبقات

فعرب ذلك التصديع املقصود لطريف العالمة  2"ما يصري ايروسيا هو الصدع " فلذته لذة تصديع . الداليل للنص
وهو ما سنتناوله يف الفصل /املعىنحضور  تأخريو تأجيلئ سيعمل على جنعل حلظة اللذة طويلة مبا أن القار

 دال ومن نص تفرمن دال إىل على تقصي الرغبة الالواعية اليت القارئهذه الفسحة من الزمان يعم  يف القادم
   .احلرف/وحتت أصغر وحدة صوتية املوت يف كل حلظة مواجهة على  التأكيدنه إ.إىل نص

منه خاصة وأن مبادئ التحليل النفسي عقدة ضخمة مربوطة بإحكام مع خيوط  متهيدا ال بدقد يكون هذا      
قبل الدخول يف حماورة النص الباريت ،خاصة وأن النص عند . النسيج الباريت كان يتعني علينا فكها وتفجريها

بارت ما يتيح الكتابة  أين يصبح العصاب عند -بارت يستعري من الكائن البشري هذه البنية التكوينية النفسية
والقراءة فالنص ملغوم بعقدة أصلية نواتية هي األوديب فيه رغبة مكبوتة مضطهدة وتستر يف البنية اخليالية 

هذه الرغبة عند بارت هي شرط انقراء النص أو إرادة )3( "العقدة االوديبية عقدة نواتيه يف العصاب" للنص ألن
ومبا أن الرغبة تتستر خلف العمليات الالواعية فعلينا تتبعها عرب .ذاكري النص للقراءة إي إن النص رمزي

إن انتقال الرغبة يف صورة مرموزة هو الذي يتيح لنا وحده ''يعة تارخييةألن الرغبة ذات طب.اإلزاحة والنقل 
اب أن ذلك أنه بإمكاا ولو أا ال تكون مقولة ضمن ذلك اخلط:تصور االحتفاظ حبقيقة تارخيية عرب األجيال

فهو يرمز رغباته االيروسية فيه رغبة تارخيية مكبوتة بني السطور  يمبعىن إن النص اثر)4("ترد يف بنية قوله
  .والعدائية

                                         
 28الرفرافي ، ص : لذة النص ، تر :  بارت  - 1
   16فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص : لذة النص، تر: بارت - 2
 580معجم مصطلحات التحلیل النفسي،ص: البالنش - 3
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فكيف ندرك .البد للذات من إقامة عالقة معه  اباعتباره آخر غريي)اهلو(و)األنا(نرجع إىل ما قاله فرويد عن  
فكيف تكون العالقة ممكنة خاصة يف جانبها . ا هو حمتاج إىل اآلخرفاألنا غري مكتمل بذاته وإمن).اهلو(اآلخر

 الغامض احتاد املوت واحلياة أو وحدة األضداد ؟

من أجل تفسري و كثري بيان عن حلول ملثل هذه القضايا ال بد أن نعرج إىل املباحث األنطولوجية اليت ترى      
إذ أن أهم خاصية للوجود البشري هي اخلاصية . العتبارأن أهم مميز للعالقة اجلنسية هي وضع اآلخر بعني ا

إن كال من اجلنس واللغة يتضمن الفكرة القائلة بأن الفرد البشري ''اجلنسية يف ما تذهب إليه الفلسفة الوجودية
فاجلنس يشري إىل حقيقة هي أنه على الرغم من أن اجلسم البشري حيتوي :ال ميكن أن يكتمل بدون اآلخرين

فإن لديه نصف ) اخل...مثل اجلهاز العصيب، واجلهاز اهلضمي، واجلهاز التنفسي(كاملة ومتعددة»أجهزة«على
وفضال عن ذلك فهذه . جهاز للتناسل، وهو على هذا النحو ال يكتمل بدون شخص آخر من اجلنس اآلخر

ثرية غري ليست جمرد حقيقة جتريبية أو بيولوجية، من النوع الذي ميكن أن يالحظ يف خملوقات أخرى ك
ألن اإلنسان  )1(."بل إن اجلنس عند البشر يصطبغ بصبغة إنسانية حبيث يصبح ظاهرة وجودية حمددة. اإلنسان

يف هذا العامل موجود مع اآلخرين مبعىن أن وجوده الفردي ليس مغلقا على ذاته بل منفتح على اآلخر، 
هي جتربة ملموسة مادية ليست ذهنية مبعىن دخول األنا واآلخر يف ممارسة جتريبية فعلية وليس  فاملمارسة اجلنسية

والتعرف عليه يف .جمرد مالحظة اآلخر خارجيا فهي تعين الدخول يف الفعل واملمارسة باحتاد األنا مع اهلو 
تتميز ا املمارسة اجلنسية هي  أي بوصفها ذات فاعلة وهنا قضية مهمة جدا. صميم التجربة الواقعية امللموسة 

/ أي أن املمارسة اجلنسية تتوافق.اعتبارها جتربة حسية ملموسة؛ مبعىن آخر إا غري ماهوية متعالية على الواقع 
ليس بني اإلهلي [تتصاحل مع الواقع وأن املمارسة تسبق النظرية ال العكس ألا تتم بني كائنني ماديني بشريني

  ]كر املسيحي الكنسيوالبشري كما يف الف

د وهنا تتحقق يف ممارسة اجلنس أين كان الرجل احتحالة اال ، الرجوع إىل حالة املوت يف املمارسة اجلنسية
من خالل تلك العالقة وحبسب التوليد / واملرأة جسدا واحدا قبل انفصاهلما إىل جسدين وبعث احلياة والنسل 

رمبا قضية احتاد التناتوس و اإليروس باعتبارها تتجاوز . فطريةاملرأة جسد تكوين وخلق ومكمن رغبة  الصوفية
يقول عمر مهيبل تصبح موضوع أشكلة من  االتفكري العقلي اليت ميكن أن يراها العقل جمرد حدث جنسي كم
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حىت  فهناك كما يقول عمر مهيبل موت يف احلب 1"عالقة الرغبة كتجلي وجودي باملوت" نواحي كثري أمهها 
: فالعالقة بني املرأة والرجل هي ذاا العالقة بني االنا و اهلو    العريب جند املقولة الشائعة مات عشقايف تراثنا 

فاملرأة كما اهلو جزء ال يتجزء من الرجل أو األنا ففي أصل اخللق مل اشتقت حواء من آدم خلقت منه فهو مثل 
أة هي استعادة حلظة ملا كانت حواء يف ضلع آدم إله خالق وتكون العالقة العشقية واجلنسية بني الرجل واملر

  .وهو األمر الذي  سنكشف عنه يف الفصل الرابع توحد الكل باجلزء توحد األنا واآلخر 

  القراءة املنحرفة و لذة الوعي باألمل: الكتابة رهانا وجوديا – 4

فكما سبق أن رأينا إن الوعي ماهو إال جزء بسيط من اجلهاز النفسي أمام النظام اآلخر أو الالوعي فيبقى    
الذي يتفلت منا وما نتناساه فال ميكن للذات إن ب العالمة مدلوال  دائما هذا الالوعي غري حاضر أمام الوعي

و يفلت منه يف ماهو يفكر بسبب من طبيعته فمهمة الفكر إن يستحضر ما يتناساه أو يسكت عنه أ" خالصا 
تذكر ما مر باإلنسان هو  - ألن االستذكار. التمنع على كشف الطوية وفتح سجالت الذاكرة النصية 2''ذاا

هلذا فإن القراءة عليها أن تضع يف احلسبان هذا اإلقصاء لرغبات وحمتويات . من املصادر املؤملة بالنسبة للذات
هلذا فاإلنصات لكالم آخر داخل الكالم هو رهان القراءة اجلديد أن تستمع . ا الواعيالالواعي ضمن كالمن

انه مشروع . لرنني الكتابة ورنني الكلمات عندما تقرع بعضها ببعض وتدق داخلها رنات وهواتف اجلناس
  األمل و انبنائه وهو مصدر .النفاذ إىل أعماق الذاكرة واسترجاع ما مر به النص يف تشكله من الداخل

هو العامل الذي ال تقدم . هاته الرحلة إىل عامل الالشعور ومعرفة الكبت واملكبوت هو مراهنة على الوجود     
فاعلية  ى التأملعليه الذات املفكرة اليت تتخطى عامل احملسوس للتأمل يف عامل املاهيات،عامل املثل بل تزيد عل

الذات الفاعلة .لنفاذ إىل مطلق الغياب الذي يسكن احلاضر؟االستقراء األرسطي وتضيف إليها جهات خمتصة با
) األرشيف الذاكري(تنفذ إىل أعماق العامل الباطن إىل الطيات السحيقة لالوعي إىل الطبقات املتتالية للذاكرة 

   .األنا األعلى إىل ما نسكت عنه وننساه بفعل رقابة.أو إىل تورق الداللة

رب سلسلة التداعيات حبثا عن التصور الالواعي املولد للمرض وهو تصور طفلي ففي تتبع تلك الرغبة املتفلتة ع
السؤال هنا كيف يبلغ الكائن النقطة أو بتعبري . مؤمل تتبعهو  يف منطقة خاوية من الذاكرةقدمي الذي يقيم 

                                         
 205من النسق إلى  الذات  ص : مھیبل  عمر - 1
، ص  1994دار الطلیعة  ، بیروت ،  14أسئلة الحقیقة ورھانات الفكر ، مقاربات نقدیة و سجالیة ، ط: حرب علي  - 2
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قبل اللحظة القصوى حيث ميتزج الدال باملدلول أو تلتصق الكلمة بالتصور أي كيف نصل إىل ما : آخر
كيف نبلغ املساحات بعيدة األغوار أين ينحدر الكائن إىل ابعد و".دال ومدلول"، "جسد وروح"االنفصال إىل

ما هي حلظات تكون وتشكل النص من الداخل ؟ كيف  نقطة حيث يالمس العشق املوت أو رمبا اجلنون ؟
نزالق؟ كيف نتتبع املستحيل، موشومة متفلتة وهائجة حركتها املميزة هي اال/نالحق أثرا ال أصل له؛ رغبة

 هو كيف حنرر الغرائز املكبوتة ؟ بيت القصيد هنا بعيدا عن كل محاية أو وصايا أو عناية أبوية حتميه من األمل ؟
لعل بارت يزيد من وسوسة القارئ ملا يقول بأن للحرف وأي كيف ننفذ اىل تعالقات النص التحتية ؟

  احلرف؟ الالواعي قد يتخفى حتتمبعىن أن .لذته

ولعل بارت كان ذكيا يف تلك  -لو جاز هذا التشبيه –إن النص املسبب للعشق يشبه حصان طروادة      
إىل الرنني " لذة النص"وبارت كثريا ما يلتفت يف  -للنص من حيث هو نسيج العنكبوت  أعطاهاالصورة اليت 

بينما اعترب هذا النسيج دائما وإىل ولكن  tissu تعين النسيج) نص(  texteكلمة" -اجلناسي بني الكلمات
وخيتفي ذا القدر أو ذاك فإننا اآلن نشدد داخل ) احلقيقة(اآلن على أنه نتاج وستار جاهز يكمن خلفه املعىن 

تنفك الذات : النسيج على الفكرة التوليدية اليت ترى إىل النص يصنع ذاته ويعتمل ما يف ذاته عرب تشابك دائم
ضائعة فيه،كأا عنكبوت تذوب هي ذاا يف اإلفرازات املشيدة  - textureالنسجهذا -وسط هذا النسيج

  hyphologieلنسيجها ولو أحببنا استخدام األلفاظ ألمكننا تعريف نظرية النص بأا علم نسيج العنكبوت
 )hyphos النص نسيج العنكبوت : برز مقوالتهأهكذا يصدر لنا بارت بعضا من  )1( )"هو نسيج العنكبوت

فالنص ممارسة استنساخ . ذلك إن النص نسيج من االقتباسات واالستشهاد وامللصقات الثقافية فهو نسيج لغات
: وما يشكل مركز ثقل هذه الصورة هو ما تومئ إليهال ائية مبعىن هو منسوخ من وفرة ال ائية من النصوص 

حد صائر إليه اجلسد أي املوت ورغبة جنسية تتطلب /فبني أفق. احلياة واملوتإا جدل اللذة واألمل، صراع 
  "األنا األعلى"و" اهلو"على أساس أن األنا منطقة بينية بني .يبقى الكائن واقفا على احلدود . إشباعا

أوهن البيوت فكما جاء يف القرآن الكرمي أن . األنثى/جيعلنا هذا التصوير نستعيد جانبا عن حياة العنكبوت     
لبيت العنكبوت إذا أن حلظة موت ذكر العنكبوت هي حلظة ممارسته اجلنسية حيث تلتهمه األنثى مباشرة إنه 
مدفوع برغبة غريزية تعطل كل تفكري يف عدم املخاطرة بالذات بل جتذبه رغبته إىل حتفه فينسى أنه يقدم على 

ه جورج باطاي خبصوص هاته التجربة أقصد جتربة إا حلظة معانقة الوعي للمستحيل فما يذهب إلي.موته
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كما ...ال ختضع ملقاييس العقل واالستدالل املنطقي وإمنا ختضع ملقاييس الفطرة والتلقائية''العشق واجلنس أا 
أن منهجية الكشف عنها تتجاوز املنهجية االستقرائية القياسية لتغوص إىل أبعد حدود الكشف واالستبطان 

القراءة حيث جدل اللذة واألمل اليت تتزامن فيها اللذة /يكون هذا هو التراجيدي يف الكتابة وقد1'' والتجذر
واملوت القضية هنا حدسية أكثر منها عقلية برهانية ألا تضرب يف تناقض صارخ يرفض العقل مببادئه أن يقبله 

 اللذة واألمل،: ن لقضيتني نقيضتنيوهنا جند هذا الوجود املتزام'' مبدأ عدم التناقض'':فمن أبرز مبادئ العقل
لذة وأمل يف آن اخلوف والرغبة ، فالكتابة مزدوجة فهي املوت واحلياة يف آن. املوت أو وحدة األضداداحلياة و

اخلوف والرغبة اخلوف من املناطق األكثر ظالمية وديدا ''.األمر املستحيل  هوووضياع وتالشي الكائن 
 2''"املريع"وما املستحيل يف هذا السياق إال أعلى درجات " املستحيل"يولد فكرة والرغبة يف اقتناص شيء مريع 

والذين يدامهان األنا .الغريزة اجلنسية وعدوان خارجي هو العامل اخلارجي: يتهدد األنا عدوان داخلي    
للواقع جير أكرب األذى املسؤول عن الرغبة اجلنسية والتنكر مطلقا " اهلو"فاالستجابة املطلقة لصوت  ويتهددانه
أما الكبت املرضي للنزوات . اجلنون هو أكثر احلاالت املرضية اليت تصيب من تنكر للواقع . على األنا

واالستجابة املطلق للواقع فهو استالب للذات ودخوهلا قفص التطابق ومسخ هويتها و ما به تكون الذات فردا 
وأمام هذه االختراقات  هذه االختراقات اليت متزق الوعي ؟فكيف واحلال هذه إجياد تسوية أمام . خصوصيا 

يلجاّ بارت وهو يتحدث عن العدوان املزدوج ضد األنا إىل أن يكون القارئ على علم بفنون القتال يف الثقافة 
  -الكتابة فن قتال عند بارت/الشرقية اليت تفعل اجلسد والعقل والروح يف املصارعة و املقاومة تصبح القراءة

وإزاحة الكبت . يصر الكائن الفريد على البحث عن املعرفة واختاذ قرار باملخاطرة يف سبيل البحث عنها   
الذي متارسه النظم العليا ضد رغبات بدائية أي مراجعة تاريخ الذات وما تصادره الرقابة اليت تفرض على 

اللذة بدل /فسح هو جمال الصريورةأمام تلك الصراعات بني األنا والواقع إىل جمال أ. الكائن خنق رغباته
الصراع ومن مث تعديل النزوة اجلنسية البدائية؛ حيث يتم تفعيل الرغبات عرب العمليات األولية من أجل حترير 

عرب هذه االستراتيجيات يفشل الكبت ونضمن سريان الطاقة والسيالن ) مسألة احلرية(الغرائز اجلنسية املكبوتة 
  أو إحبار يف الذات .هاداخليف الذات يف رحلة  لكنها.ن املعىن الكلي اإليديولوجيلمعىن بدل الرعب ملاحلر 

                                         
     208من النسق إلى الذات ،  ص : عمر مھیبل  - 1
  134- 133نیتشھ وقلق الكتابة ،ص ص : حسن بورقیة  - 2

Université Sétif2



  

 -  103 -  

 

حيطم يف ذاته احلواجز والطبقات واالستثناءات ال دجما ) مقلوبا Teste Mr السيد تست(لنتخيل فردا 
بعدم نه الذي خيلط اللغات حىت تلك اليت اشتهرت إ التناقض املنطقي:ختلصا من شبح قدمي وإمناوتوفيقا 

 أماممن اامات بالالمعقولية وبعدم الوفاء ويقف صلدا  إليهقد يوجه  توافقها ويتحمل يف صمت مجيع ما
املشروع  اإلرهاب وأمام، )إن يتناقض مع ذاته: األكربإىل اخلزي  اآلخراستدراج (السخرية السقراطية 

كان وصمة تمعنا وجلعلت لو وجد فرد كهذا ل)جنائية مؤسسة على سيكولوجية الوحدة أدلةكم من (
فمن ذا الذي يطيق ارتكاب التناقض :الناس فردا غريبا وأحاديثمنه احملاكم واملدرسة واملصحة العقلية 

نه قارئ النص حلظة يلتذ بالقراءة ففي هذه اللحظة تنقلب إ:دون خجل؟إال إن نقيض البطل ملوجود
ابا وتلج الذات املتعة من باب تساكن لغات تعمل عق األلسنالتوراتية القدمية فال يعود تعدد  األسطورة
  1''بابل سعيدة  نص اللذة هو:جنبا جبنب

يستقرأ ذاته حيطم احلواجز والطبقات يف ذاته، وهذه القراءة تفكيك ألغالل اهلوية فأنا /قارئ النص يقرأ     
ر املنذور للغياب يف الطبقات لست أنا إمنا هناك آخر يقيم بني جنبيها خمتلف جذريا عن األنا خيتفي هذا اآلخ

نقد الذات وحتريك حلدود الوعي  الكتابة إذ ذاك/تصبح القراءة املختلف للذاكرة يف العقل الباطين للذات
جتربة اللذة واجلنس  إن'' بتجربة العشق مر الذي يكون حتقيقه ممكنا اآلخر وهو األ/واستحضارا للمستبعد

غرائزه اليت طمرها الكبت عرب  فتستيقظلسحيقة ا أعماقهالقدمية القابعة يف  آالمهعلى استعادة  اإلنسانتساعدان 
االغتراب  أنواعكل  نشاطها وحيويتها من هنا وجب العمل على حتطيم نستعيدواحلقب التارخيية املتعاقبة 

ن نرى قد يكون هذا نادرا أ. 2''جاهزةاليت شكلت ذواتنا التارخيية وصاغتها ضمن قوالب نسقية  الضغوطاتو
أيعقل أن جيهل الفرد من هو ومن يكون ؟ حبسب . شخصا يستقرأ ذاته وإذا وجد بدا شخصا متناقضا مع ذاته

وباملقابل أو يف النص آليات إقصاء  ما تقدم من البحث جانب من هوية الكائن منسي مستبعد يتعرض لإلقصاء
انب املخفي من اهلوية يكون قد وقع يف ن يقرر الكائن استقصاء هذا اجلأ؟ فواستبعاد خيفي ا النص ذاته

ومن اامه بالالمعقولية فيفرض عليه اتمع  3تناقض منطقي غري أن هذا الكائن ال خيجل من ارتكاب التناقض

                                         
 13لذة النص ، تر سحبان، ص : بارت  - 1
  209من النسق إلى الذات ،  ص : عمر مھیبل  - 2
الكالم التناقض  ھو الذي یكون بعضھ مقتضیا  ابطال بعض ) : Principe de Contradiction (مبدا التناقض "  - 3

 ل إن الشيء نفسھ ال یمكن إن یكون  حقا وباطالل معا وھذا القول انما ھو نتیجة لمبدأ الھویة  ھو القو: و مبدا التناقض 
d’ identité)    Principe ( اي  لقولننا) :وعلى ذلك فالتناقض مناف للمعقولیة ألن من شرط  العقل  إن ) ماھو ھو

.   إلى اشتغالھ بامور تمنعھ من تذكر ماقالھ سابقا    یكون متنفقا  مع نفسھ  فاذا كان العقل   یقع في النتاقض فمرد ذلك
        351-349ص ص  1المعجم الفلسفي ، ج : صلیبا: ینظر
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 ضمر وهو نرجع قليال إىل الوراء عندما حتدث بارت عن العصاب. عزلة على اعتبار أنه فرد غري سوي
ب عن قيم هذا يفرض على الفرد عزلة اجتماعية فهو غريال يليق به مقاما ومأوى إال املصحة العقلية ف وصاحبه

على العاشق إن يعيش العاطفية العشقية اليت أفقدها الرأي احلديث أمهيتها كمخالفة قوية "اتمع االستهالكي
عاطفية هي اليوم إذن مبثابة البذيء يف تتركه وحيدا وعرضة أمام اآلخرين يف ظل انقالب نظام القيم فهذه ال

وبارت يف لذة النص يريد نه أصبح من النادر أن جند إنسانا يتأمل أو له رغبة ما أفكأين ببارت يقول  1"العشق
؛ وظهر اإلنسانطغى العلم على  أينفي الوقت احلاضر ف. استعادة النزعة اإلنسانية اليت فقدها اتمع احلديث

الذي ال يتساوى  لإلنسانالعاطفي  للجانبقاتل  أهم كان لكنه يف الوقت ذاته اإلنسانيةات العلم يليب حاج نأ
االستهالك؛ حيث مل يعد  حياة رفاهية فغدت لذة الكائن يف فتوفرت للكائن.أكثرفردين أو  فيه ال يتطابقو

؛ و ما يتراكم يف ثقافتنا نقدية جتاه الواقع حساسيةيست له أي فل عنده األملجتمدت مستشعرات و يتأملالكائن 
سننطلق من .ديث أوروبا احل الكائن خاصة يف تاريخعلى  اآلالمكرب أ أوجهاهاته اللذة اليت هي على  فجرت

مع بارت كيف  رىنوس.واآلالم اخليبات  أضخمكرب قدر من اللذة يرادف جين أى احلصول عل: هذه املعادلة
-أملهقل كمية من اللذة حيث تصبح لذة الكائن يف ألى احلصول ع جيب األملجل التخفف من أتقلب اآلية من 

اللذة كل اللذة  إن أياكرب؛جتنبا وحتسبا ألمل  -رغبات وميوالت فطرية ميكن حتقيقها بالفعل إشباعنظرا لعدم 
أو على  2'' من الكدر األقلعليه أن يعاين القدر عينه على ،كرب قدر من اللذة أحيصل على  أنمن يريد ''األمل يف

يف حياتنا املعاصرة .قل قدر ممكن يف احلياة من األملأقل قدر من اللذة لكي حيصل على أالعكس أحصل على 
كلي  على إشباعاملعاصر تقريبا  اإلنسانيوفر العلم و التكنولوجيا للكائن الكثري و قدرا كبريا من اللذة فيحصل 

كأن هنا خلال ما فكما يرى مل وال وجع أومن غري لكل ما ترغب فيه نفسه ال من عناء وال من جهد يذكر 
 والوجع  املعاناةو  األملكمية من  كبربال بد إن يتناسب مع  ةاللذنيتشه إن احلصول على كمية كبرية من 

مبعىن جيب أن أتأمل حىت ال موضوعا للتفكري وانشغاالته بدال احلصول على اللذة  األملفينشغل الكائن جبعل .
لفرد أن يدافع عن نفسه بوسائله اخلاصة ضد العنف و أن يصبح بالتايل من أجل هذه الغاية رجال على ا'' أتأمل 
يف سالف الزمان كان املرء يتعلم كثريا من األمل اجلسماين ومن احلرمان حىت أنه كان يرى يف ممارسة .عنيفا

 ملسؤول عن حفظ الذات ختتارا فاألنا 3'' القسوة على ذاته ويف العذاب اإلرادي وسيلة ضرورية حلفظ ذاته
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 65نیتشھك العلم الجذل ص  - 3
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اتمع  إليههو االختيار الذي ينظر و 1'' ال تعرب االنا عن ذاا إال يف حالة اجلرح''واملعاناة والوجع األملدا اربإ
على أنه تناقض وال معقولية ويراه املبدع اختيارا صحيحا من أجل حفظ ماء خصوصيته وما به يتفرد ويتعني 

جيعله فردا غريبا بله شاذا عن املنظومة  إرادتهللخطر مبحض  التعرضاملعاناة وقرار وواخلطأ  األملفخيار 
نه القارئ صاحب اللذة املازوشية املنحرفة إ :ميكننا يف األخري أن نقول. االجتماعية والنسق الذي يعيش فيه

فالفردية . وجودهله صفات تشخص، تعني   individuفهو الفرد الذي يوقعه به احملبوب أملهلذته كلها يف 
باملعىن العام ما يتميز به فرد عن آخر من الصفات اجلسمية واملعنوية كبنيته ومزاجه وحساسيته وذوقه وأفكاره 

الفرد هو أساس كل حقيقة وجودية إذ هو وجود  2وكل ما من شأنه إن جيعله ذا خلق فريد وطابع خاص 
. متعني يكفي إن نتذكر إن احلضور اخلصوصي يف العامل هو فقط احلضور اجلسدي باعتباره بناء تارخييا وثقافيا

بل يصبح .واالختالف الكتابة رغبة يف التفردففردانية الكائن وما به يتشخص ويتعني هو جسده ومن مثة تكون 
فتكون .لعب إىليسلك القارئ طريق الطفل الفرويدي الذي حول انزعاجه  فقد غايراملالتفكري إىل  مدعاة األمل

  .الكتابة لعبا

هذا اجلرح حيذر  3"أويل عناييت باللغة ألا جترحين ، تفتتين'' األملأليس هذا احنرافا أن جيد الكائن لذة يف    
. اجلسد يف التفكري للخروج من املأزق فيبدأ. الذاتلفعل شيء ما حلماية  باألمل اإلحساسعرب  هينبهو الكائن

فاجلهاز العصيب للكائن كما قلنا سابقا قادر على . قيقياحلعامل غري يف هذا الجل البحث عن خالص وجناة أمن 
 اإلحساسوهذا  باألملبل قد يضاعف الشعور  لألمل إبطاالخلروج من املوقف اخلطر هو ليس او  األملكبت 

الكائن  إنقاذجل أفيصبح العقل فاعلية ونشاطا من  متأذ،اجلسد  أنئن فمن خالله يدرك العقل ينقذ حياة الكا
فالتعرض للخطر هو تعرف على طاقة اجلسد ودينامية العقل وفاعلية غريزة حب البقاء . واستجابة لغريزة البقاء

هل نرى  األخرية اإلجابة؟ هو من امتلك البطلمن هو ''عند الكائن فيظهر البطل املخبوء يف كل واحد منا
 إبراهيممثل : هلو نقيض البطولة) رفض املشاجرة (األخريةبطال ال يتكلم قبل إن ميوت ؟إن التخلي عن الكلمة 

يشكل (الرد بسرعة مدمرة ألا اقل تغطية أيضا الذي ميتنع عن الكالم حىت قيامه بالتضحية املطلوبة منه أو
الذي  "زن"هذا ما كان جواب املعلم : باستدارة غري الئقة األخرينستبدل اجلواب ) الصمت دوما غطاء مجيال
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خبلع حذائه ووضعه على رأسه ومن مث يسري احنالل كامل للجواب " من هو بوذا؟''كان يرد على السؤال املهم
   1" إنه السيطرة على الالسيطرة.األخري

جسد النص /املعرفة وهو موضوع معرفته الذي هو الدالسيسا على ما مضى يكون اجلسد أداة القارئ يف أت  
اجلسد مزدوج يف املعرفة  اإلبداعيةوطاقته وهو يشتغل التعرف على اجلسد و جبسده اإلنسانعالقة ف.املادي

فكارنا إىل أداة املسؤولة عن حتويل فكارنا وهو نفسه األأعن مكنونات  واإلفصاحاتنا يف التعبري أدفهو :الوظيفة 
قراءة القارئ جلسده اخلاص وفق تارخيه واستيهاماته وشهواته  2' 'سدة يف الواقع وهذا مكمن املفارقةشياء جمأ

 مث إن.ورمزيتهوحواسه ومشاعره وتارخيه وثقافته  أعضائهورغباته ولكن وهاته هي املفارقة هو أداة املعرفة بكل 
أو والعامل والناقل لألشياء من العامل اخلارجي إىل العامل الداخلي  لكائناجلهاز اجلسدي للكائن هو الواسطة بني ا

 جبسدهرسطي هو احلد األوسط فال ميكن للكائن إن يدرك العامل إال أأو بتعبري  العقل

وما الروح إال كلمة أطلقت لتعني جزء من هذا اجلسد إن هو إال ميدان حرب .إنين بأسري جسد ال غري« 
) أنا(اعي وهو جسدك وأداة تفكريك العظمى وهذا اجلسد ال يتبجح بكلمة أنا ألنه هو وسالم فهو القطيع والر

يكمن سيد أعظم منها ألنه احلكيم اهول . إن وراء إحساسك وتفكريك... هو مضمر الشخصية الظاهرة 
   )3(» وهذا احلكيم إمنا هو الذات بعينها املستقرة يف جسدك وهي جسدك بعينه

وذوق وطعم  ةكثر شيء مع لغة اجلسد العالمات السيميوطيقية الكلمات اليت هلا نكهأ يتفاعل جسد القارئ
بل يشد حواس الكائن ما له جانب مادي . اجلانب الشهواين للغة اليت تثري احلواس أو ما يسميه استيهامي
كلمات هلا رنة  4''ةكبري لذائذهي مصدر  اإلميائيةهذه "و واإلحياء اإلمياءة - ،اللغةلغة اجلسد إاحمسوس 
اللغة االستعارية لغة  إا...أصداءهلا / لعب لغوي كلمات هلا تاريخ/ اجلناس هلا حركات راقصة/موسيقية

اجلسد واحلياة الكتابة االختالف ال الكتابة الصوتية اليت تنقل املعىن يف عالمات شفافة الكتابة الكثافة واالنزياح 
 اإلدراكلغة استعارية يتقاطع فيها  إذنلغة احلياة واجلسد ''مياء والسحرواهلتك واالنتهاك للمحرم الكتابة الكي

،والفهم مع الذوق،وتلتقي فيها العني وهي حاسة امليتافيزيقا بامتياز مع األذن واألنف من هنا تنبع اإلنصاتمع 

                                         
  191شذرات من خطاب في العشق ،ص : روالن بارت  - 1
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   9تر الرفرافي ، ص : لذة النص : بارت  - 4

Université Sétif2



  

 -  107 -  

 

رغبة املوشومة يف يف عوامل العامل الباطن السري للذات وكشف ال اإلحبارإن  1'' أمهية مفهوم الفيلسوف الفنان
يتطلب اشتغال اجلسد وفاعلية أعضائه وحواسه .  إيقاظهاعدم الذاكرة اليت جتاهد الذات يف صحوها على 

اللغة احلركية أو ما يشكل حركية اللغة اجلانب اخليايل االستيهامي للغة ومشاعره تثريه اللغة احلسية الشبقية ، 
 . وصاية إال مع النسيان ضد النسيان تبحر بال عناية والالعالمات الكثيفة املركزة اليت جتعل الذات 

حاملا جيري ارتباط كلمتني ''هو شذوذ ولذة ألمل  ،ملأمصدر / جترح وتفتت رغم أافاالهتمام باللغة      
فالقارئ ينشد الضياع  2'' تلك هي املتعة: جيري شيء جمرى البديهي حىت أهجره إنجمرى البديهة وما 

خر قادر آفال يوحد طريف العالمة بل يبحث عن غائب .والصدع ويبحث بشغف عن احلافات فهو يف احنراف
على تقليب الدالالت أي هو ال يبحث عن االستقرار بل خيترع ايات جديدة خمتلفة، وكلما وجد ارتباط دال 

وهكذا إىل ليصري داال جديدا يبحث عن مدلول اخر بحث عن مدلول اخر يمبدلول فك ذلك االرتباط وانشغل 
احلد هي جتربة ماهو خارج كل شيء عندما يكون  - التجربة "النص ماالاية وهي املتعة اليت جيدها القارئ يف

 3"املتعذر بلوغه بالذات، واهول بالذات:كل شيء مبلوغا ، وبرسم املعرفة عندما يكون كل شيء معروفا
استقرار فتنة  وهر االحنراف يف القراءة هذا اخلروج والتخارج املستمر وعدم الثبات والاليشكل ج فهذا هو ما

أو  )اهلو(فمن اجل اجناز مشروع احلرية أي حترير النزوات املكبوتة أو . الزيادة والفائض اليت يغرى ا القارئ
نه ميكن إن دة على الوهم ألاراإل العاشق البد من التضحية واملقاومة وانتصار/املعشوق الذي يبحث عنه القارئ

ألجل ذلك البد من تقليب الكلمات والدوال على كل  األوهاميكون ارتباط الدال باملدلول جمرد وهم من 
تتمتع بتعدد داليل و ليس داللة  الكلمةأوجهها ورؤيتها يف خمتلف السياقات اليت ترد فيها واليت من خالهلا جند 

عن املدلول اهلائي وتلك هي لذته ليست له  إليهالقارئ يتخلى عن يف كل مرة يصل ا/ثابتة قارة فالكائن أحادية
يقحم املعرفة يف دوامة االنعكاس « إن األدب . جل اللذةأغاية نفعية من وراء هذا الفعل إال اللذة من  أي

وفق خطاب ينفك عن .فعرب الكتابة تنعكس املعرفة على نفسها وتفكر فيها دون انقطاع : والتفكري الالمتناهيني
املأساة وعليه لن تكون /تصبح اللغة مسكن للتراجيديا) 4(» أن يكون إبستيمولوجيا ليصبح دراميا مأساويا 

                                         
   62، ص '' نحو سیاسة جدیدة  للكتابة في الفلسفة '' : محمد أندلسي  - 1
 46لذة النص ، تر سحبان    ، ص : بارت - 2
، مركز اإلنماء القومي  ، بیروت ،  37مجلة العرب و الفكر العالمي ،ع  "" الحد  –التجربة '':   موریس  بالنشو  -  3

 62، ص 1990
 15درس السیمیولوجیا ،ص : ــ بارت  4
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تنطلق ابتداء بنكران الذات ذاا وهو ما سنعمل على حتليله  بل درامية مأساوية .ا إبستيمولوجية علمية املعرفة
 يف الفصل الرابع 

ليات الدفاعية واحليل النفسية كلما وجد الكائن وتنشيط اآلفالقراءة املنحرفة تفعيل للعقل او اجلهاز النفسي     
 واجلنسية وخطر خارجي ه الكائن مزدوج خطر داخلي مصدره النزوةنفسه يف خطر وهنا اخلطر الذي يتهدد 

 قد أمنه أن اإلنسان وجد ينبثق كلما التفكري يف الوجودي األسلوب أن" العامل اخلارجي وهنا ينشط التفكري
ويظهر 1" االدني هذه يف العابر وضعه يعرف وعندما العال، يف اإلام واللبس ألوان يدرك وعندما مهددا، أصبح

ورغم ما قد -كما يقول نيتشه-تفكرينا العظمى آلةداتنا احملاربة اجلسد، أثر هاته الفاعلية العقلية خاصة يف أ
 األملرغم يتعرض له الكائن من امل يبقى اجلسد مكافحا من اجل البحث عن خالص و إعطاء معىن للوجود 

والدة املبدع تستدعي  أنفف أثقال احلياة ،غري خيو األوجاعما ينقذ من  اإلبداعليس يف غري " الذي يعاين منه 
املعشوق املتفلت الذي يسكن  إىلالوصول : فهو يركز على هدف 2''المحتوالت كثرية وتستلزم كثريا من اآل

 هدفه حيث إىلتعترب اخلربة وذاكرة القارئ مساعدا مهما يف رحلة القراءة والوصول .الالشعور/الالمكان 
ويستمر يف التحرك إىل .رته الكثري من الصور ملأل الفراغات والفجوات اليت يف النصيستدعي القارئ من ذاك

  .املستقبل إىلوهو جمهود واجتهاد تأويلي واندفاع .النص/الوراء العطاء معىن لوجوده الشخصي يف العامل

إىل أن صار لنصوصي تشكل النص من هذا الشتات ا والتفكري يففلحظة اللذة بالنص ولغاته الثقافية املشتتة      
يعرف بالبلبلة فلم يعد  أو ما 3االسطورة البابليةجيعل بارت يفكر يف  .عالمة فوقية/ نصا ظاهرا/نصا واحدا

 األسطورةالتعدد ليس عقابا ليس خطيئة ففي هذه اللحظة تنقلب فسنة لعقابا ذلك التعدد واختالف األ
: جنب إىل تعمل جنبالج الذات املتعة من باب تساكن لغات عقابا وت األلسنة يعود تعدد التوراتية القدمية فال

بلوغ  أرادر يف قصة البلبلة جاء تعدد اللغات نتيجة خطيئة اإلنسان الذي ذكفكما ي" نص اللذة هو بابل سعيدة
لكن التعدد داخل النص بالنسبة إىل بارت ليس بسبب  السماوي والتساوي بالرب ما ترتب عليه هذا العقاب 

                                         
 67الوجودیة ، ص : جون ماكوري  - 1
 73ھكذا تكلم زرادشت ،ص : نیتشھ  - 2
م  لسانا واحدا  وتحدیدا  قبل بابل وبعد مأساة بابل  تشتتت البشر  و حلت السنة كانت األرض یاجمعھا تتكل: بابل  - 3

متعددة  محل اللسان اللسان الوحید لما شید  برج  بابل  في محاولة بشریة للتساوي بالرب  لكن الرب  فرض تفوقھ  
لوغ السماء و التحول الى الھة   وعقابھم المطلق مند اللحظة التي اوجد فیھا اختالط  األلسنة   فقد كان لالنسان  بھدف  ب

بلبلة اللسان التي أوقف  اشغال  /  الرب بان یبلبل لغاتھم  التي كانوا بفضلھ مجتمعین  فاقتحام السماء   جر علیھم خطیئة
العنصر  وما بناء برج بابل سوى بدایة  تنذر  بظھور  رغبة  اخرى  ھي نیل الخلود و المقام االللھي   ھذا بناء  البرج 

ھو اكثر ما یربط  مشھد بابل  بمشھد الخطیئة  و الحال  ان الرغبة في التشبھ  با  و ادعاء األلوھیة  یعنیان  في العمق  
  18 -16لسان ادم ، ص ص : عبد الفتاح كلیطو : ینظر  . الرغبة  في  االستغناء  عن هللا  
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 إمنا أصليةيوجد لغة  انه ال األخرى واإلضافةال حتتاج إىل تكفري وشعورا بالذنب واخلطيئة  أاعىن مبخطيئة 
املادي لبلوغ السماوي /حمدودة للكائن  لالاعلى الرغبة  التأكيد:أصل ومن جهة أخرى هناك تناسخ ال يوجد 

  .أي حتقيق اخللود واحللول مقام اإلله والنظر بعيين اإلله فيضحي كأن اإلنسان هو اإلله اإلهلي/

ألجل ذلك  .ات ثقافيةقساحة عمومية نسيج خيوط وملص،على التعدد والتردد مفتوحيصبح النص فضاء      
وليس اخلطيئة و  يصبح التعدد الداليل والتداخل النصي أو هذه البلبلة اللغوية يف النص هي ما يشكل متعة

 إحساسالذات من غري ة إىل تدخل وتعرب تلك اللغات والنصوص الثقافي أينلذنب واحلاجة إىل التكفري اب اشعور
وأذا كان هذا . لغة اإلله ولغة ثانية لغة اإلنسان بل هناك لغات متعددة خمتلفة/ليس هناك لغة أوىل إذن.بالعقاب

إىل لغات خمتلفة ليس لعنة بل  اإلله فالتحول من لغة.ه يف النص سعادة بالبابلية لعنة وخطيئة فان األسطورةيف 
فتداخل اللغات يف النص ليس عقابا بل  اإلنتاجاإلنسان الثقة يف نفسه من اجل  وإعطاءاملعىن  إنتاجحرية يف 

 واإلجياد رادةاإلإن طالب املعرفة يشعر بلذة " احتفال و عبور ملقام املبدع و الرغبة يف التشبه به والتماهي به
 إرادةالستقرار  إالانطوى ضمريي على الصفاء فما ذلك  فإذا أعماقهاما حتس به يف  إىلوبلذة استحالة الذات 

ملا بقي شيء ميكن  آهلةن هنالك ااذ لو ك اإلهلةيب لالبتعاد عن اهللا وعن  أهابهي ما  اإلرادةفيه وهذه  اإلجياد
والتكوين  اإلجيادفسحة للقارئ يف اخللق وهناك النتشوي عن موته  واإلعالن املؤلف/اإللهفبعد تنحية  1''خلقه 

يراه  يعين كل شيء بكامله وكل ما اإلنسان" على النتشوي ذلك نه اإلنسان األإ.اخلالق اإللهفتصبح له صورة 
 أن إىل األشياءالذي يعرف هذه احلالة يغري مالمح  اإلنسان. يردده يراه جريئا متوار قويا حافال بالقوة كل ما

فرصة له .. ذلك هو الفن إىلتصري جمرد انعكاسات لكماله والذي يضطره  أن إىلتعكس له صورة قوته 
  2" متعته من رؤية نفسه كامال اإلنسانيف الفن جينب : ليستمتع بكينونته

  جتربة جتاوز احلدود-الكتابة نقد الذات بالذات - 5

تقف على حافة  إايمة كما يذهب إىل ذلك فرويد يف منطقة البينية االنا املرابطة على التخوم املقهو      
يرن /ذاك الصوت الذي يهتف  اآلخر/اهلو''صوت  أعماقهاااليار بني الواقع ومتطلباته وذلك النداء الغائر يف 

جتد توفيقا  أنميكن  هعل إشباعالذي يبحث عن  ذلك الذاكرةدهاليز تضاعيف وطيات و بنييف العامل السفلي 
ضاعفة مع املوت عالقة مجتربة العشق تقييم عالقة ''.القضية تتاخم حدود العرفان أن أم؟ أو تعايشاتسوية  أم

                                         
 73ھكذا تكلم زاردشت ، ص :نیتشھ - 1
  85-84ل األصنام ص ص أفو: نیتشھ  - 2
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يف التجربة ومن احتاد  اآلخرداخلية عنواا صوت الذات اليت ختوض التجربة وعالقة خارجية عنوانه موت 
الوقوف عند احلافة وسنسميها مع بارت على غرار  اإ 1'حلظة املوت وتبدأالشريكني حيدث ايار الوعي 

الداخلية التجربة احلد هلا /التجربة الباطنية جتربة التخوم واختراق احلدود أو تعدي احلدود أو "ايطجورج با"
ولعل من اشتهر بالبحث يف جتربة التخوم كان جورج باطاي فهو يعرف بفيلسوف الرغبة –مسميات كثري 

 جتربة إن'' التخوم واحلدود اليت تقبض على حرية الكائن بإبرازعلى اعتبار إن هذه التجربة كفيلة  –واملوت 
دود اليت حسيا وماديا باحل اإلنسانفعربها فقط يتقولب وعي  أساسهاالعشق أو اجلنس جتربة انطولوجية يف 

مؤقت يشبه ذلك التوحد الذي حالة من التوحد مع ذاته توحد  إىل ينفذتتحكم بذاته وحميطه وعربها أيضا 
هن فلو قرر القارئ إن خيوض جتربة القراءة وقراءة الرغبة اجلنسية املكبوتة حتديدا فإنه يرا)2(''حيققه الفناء باملوت

خراج حينما تتمكن من فهم ذاا (''كيف ميارس حريته من غري عنف أو ارتداد على الذات.على وجوده
إن دعوة بارت : لعلنا هنا نقف على مفصل مهم البد من توضيحه للقارئ هو )3('' حكامها اخلاصةأسوابق 

الفعل وانتفاء تلك الثنائيات  إىل ممارسة جنسية مباهي احتاد بني كائنني من جنسني خمتلفني يشاركان يف ذات
االحتاد بني االنا و اهلو ركين اجلهاز النفسي للكائن على اعتبار أما :موضوع ختفي ما يريده بارت–ذات 

اآلخر /ركنني خمتلفني أي احتاد األنا واآلخر كما االحتاد اجلنسي لكن يف الذات أين تبتغي االنا التوحد مع اهلو
وهو ما حذر منه بارت من املساءلة –السلطوية غري ذلك من األمورو...ه وكبته عليه ال سجنه وقرب والتعرف

وبالتايل إن التوحد الذي نتحدث عنه هو توحد على  -السقراطية لآلخر اليت تقوم على التهكم والسخرية 
ستقرا ذاته فالقارئ وهو يقرأ الرغبة اجلنسية املكبوتة يف النص فهو ي:غريها/مستوى الذات بني اناها وآخرها 

الذي يسكنه يعين يبحث يف مكبوتاته ورغباته اجلنسية اليت تقع يف الشعوره هو ذاته وما  يبحث عن اآلخر
فكلما توغل القارئ يف .ريهتوحد اإلنسان بآخره بغ أي وأشخاصختبؤه ذاكرته من نصوص وصور وكلمات 

 اآلخر/ة ميكن للهوطنق بآخر لتحاقاالعلى مالحقة الغياب فهو يستقصي ذاته ابتغاء  وأصردهاليز النص 
  .    إليهااهلروب 

                                         
  208من النسق إلى الذات، ص  : عمر  مھیبل  - 1
  209المرجع نفسھ  ص - 2
 32لذة النص ، تر سحبان،ص :بارت- 3
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نا تنصرف إىل احلفاظ على الذات والكفاح يف سبيل االنا واهلو ركنني خمتلفني يف اجلهاز النفسي غرائز األ    
نا يف احلفاظ سنرى فيما بعد كيفية اشتغال األ 1احلياة وتلك هي متعتها حيث إن متعة االنا هي متعة الدفاع 

يربز  أينأو النظام الرمزي وهنا  األبويالذات من العامل اخلارجي واهلروب من اخلوف من هذا اتمع على 
االنا احملاربة اليت تدخل يف صراعات دينامية  إا.الرغبات اجلنسية/نا فاعال يف التعامل مع حمتويات الالوعياأل

يكسر  أنلرغباته عليه  اإلنسانمن أجل حترير ألن العامل اخلارجي يطبق على األنا فتضطر إىل كبت النزوة و
  .يف اجلهاز النفسي للكائنهوامية جتري حرب داخلية  أينشوكة نفوذ العامل اخلارجي على الذات 

االنتباه  أليه: منها آلياتالداخلية واخلارجية له : باعتباره ركنا دفاعيا بامتياز يقاوم االنا على اجلبهتني     
حل للمأزق الذي توجد فيه الذات فدائما هذا هو  إجيادإىل غاية  األملكبت : واليقظة وله حيل منها الكبت

ما يتهدد وجوده وسكنه يف بنيات  يءوجع دائم جيعله يشعر باخلوف واحليطة واحلذر من شوحال االنا يف امل 
مهم هو إن الكائن ال يعيش يف عامل  أمرعلى هذا االنفعال الذي يشعر به القارئ يف النص يؤكد . النص

جماز عامل /عامل ال حقيقة خيال- على اعتبار إن اهللوسة تصور كاذب-من أو عامل يقني بل عامل مهلوسآمطمئن 
ن ما من إإن كل رغبة نوع من العشق ف"وهو ما يشكل داللة على رغبة إيروسية فيه متناقضات وازدواج داليل

،فضاء فتنة وإغواء وإغراء له صفات النص متردد متعدد .2''من العشق أكثروالتصويري شيء يدعو إىل اازي 
والعودة املختلفة والغياب وال يظهر بشكل صريح بل خيفي  املفاجأة/اهلجوم واملباغتةيف متعته يجد ف أنثوية

جاب والتكشف ، و صريورة االحتاملتردد حقيقته ويتمنع على البوح وفضح أسراره فحقيقته تقع حتت طائل
) تنتظر( من احلضر والرجل صياد متنقل املرأة وفية املرأةألن : خطاب الغياب''حيث الفتنة واإلغراء والكذب 

متسعا من  تعد منه اخليال ألن لديهاو املرأة هي اليت تعطي شكال للغياب) يتحرشيتنقل و( بينما الرجل متسول
ويف هذا التعليق متكن . التعليق الفينومينولوجي للحكم ال يكون للذات من فعل إال 3''تغينالوقت تنسج و

النص هو ذلك الغريب .فالشعور باخلوف يوقظ الكائن ينبه على إن ليس يف بيته.واإلنتاجالذات من القراءة 
والعجيب، ذلك املتردد واملتحرر من حدود العقل فالكلمة توجد وجودها املفرد هناك، وتتمتع بتعدد داليل يف 

بارت  إليهوهذا  ديدن  رسالة العشق كما يذهب دوما رد فيصبح هلا تعدد ال ائي فهي متجددة كل سياق ت

                                         
  100معجم مصطلحات التحلیل النفسي ص: ینظر  البالنش  - 1
  89الجسد والصورة و المقدس في اإلسالم، ص:فرید الزاھي  - 2
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 1الھام سلیم حطیط وحبیب حطیط، ط : العشق، ترشذرات من خطاب في :بارت  - 3

 25ص. 2001واآلداب، 
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هذا التجدد والعودة املختلفة مبا حتمله .)1( يف آن)مثقلة برغبة الداللة على الشهوة(ومعربة) مرمزة(خاوية "ألا
يعشق النص فكثريا ما يقع نظر القارئ يف  أومن طابع الفجاءة جتعل القارئ يهتز متعة ونشوة ويستمتع بالنص 

   " أحب النص :"على قول بارت " لذة النص''نص

 هانقد الذات ليس عملية عقلية وصفية علمية حمضة؛ بل خماطرة ومغامرة فأن يستقصي الكائن ذاته ويعرض     
معرفة املرء :املعرفةللبحث اجلذري ويستنفد كل طاقته اجلسدية يف التعرف هو جمهود نقدي هائل فمن أشكال 

ما  بذاته مبعىن املرء معرفة كانت رمباو« بذاته وهي ليست موضوعية بل هي معرفة ذاتية أي استبطانية للذات
 إدراك لدينا يكون يف حالتها ألننا أخرى بطريقة عليه احلصول ال ميكن اليقني من قدرا أن تزعم على قادرة
حيث تصبح أهم مسة للذات هي التجاوز واالنتقال بتتبع األثر والرغبة املوشومة يف  2»باطين  ووعي مباشر

هذا التجاوز من اجل االلتحاق .الالوعي،عرب اإلزاحة والنقل هو يف األخري تتبع املستحيل ألن ال أصل لألثر
  .اليكون ممكنا خارج التجريب وهو األمر الذي يتضح فيما سيأيتبأقصى ممكن يف اإلنسان 

 

 

 

  

  

  
 

                                         
    148المرجع نفسھ  ص :ینظر   - 1
  149الوجودیة ،ص : جون ماكوري  - 2
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 :ث ـل الثالـالفص

                        جتاوز مقربة الصوت و أمثلة املعنى: لذة الكتابة 

 

 

  .السكن يف النص  -1
 مقاومة النص و ترهني الوعي  -2

 : وزن ال -3

 :التعليق واللعب  -4

 :القطيعة االبستيمولوجية  -5

 :على الذات :السؤال وإعاقة االرتداد/اللذة  -6

 اإلنفاق اانيالتبديد و : النسيان  -7

 اإلزاحة و التكثيف و اإلخراج املسرحي : احللم  -8
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إن املسألة هي تقويض كل «هو وضع حد لاليدولوجيا" لذّة النص"إن اهلم الذي يشغل بارت يف      
ولقد رأينا فيما سبق شتاتية النص املستحيل، الذي أزم عالقة القارئ باللغة، وجيعل القارئ  )1( »إيديولوجيا

ينفي  - املازوشية والسادية –فنص االحنراف، واالحنراف املتطرف. وجها لوجه يف مشاهدة الال متجانس
ق ابتداء من الفضح فالقراءة النقدية ينطل.إمكانية حضور املعىن، ويضع حدا لسلطة املعىن، وهيمنة احلضور

إن اللذة ليست عنصرا يف النص، وال هي جمرد بقية، كما ال تتوقف على منطق للفهم « :والتعرية والتقويض
وال تستطيع أية مجاعة أن تتحمل .واإلحساس،إا زوغان، شيء ثوري، وال حيمل الصفة اتمعية يف آن واحد

إننا نرى جيدا أن لذة النص  ؟حمايدهل اللذة شيء .ة فرديةعبئها،كما ال تستطيع ذلك أية عقلية، وال أية هلج
فاللذة إجراء نقدي يف التعرية والفضح لتحرير الفكر من )2( » .حمل لهال ألا أخالقية، بل ألا ال :لذة فاضحة

  . كل األوهام 

 حتدثها صور، حياول اجلهاز النفسي لإلنسان جاهدا امتصاص اإلثارة، والتخفيض من كمية التوتر اليت      
ورموز ولغة النص املستحيل، إىل حدودها الدنيا، فإذا كان األخري خييب أمل القارئ يف احلصول على املعىن، 

، حياول دائما ''فرويد''وهو األمر الذي يثري انزعاجا عند املتلقي، حبكم أن اجلهاز النفسي لإلنسان فيما يقول 
وإذ يشكل النص املرعب املغناج استثارة عنيفة صادمة .األمل التزام مبدأ اللذة وجتنب االنزعاج ومصادر

للقارئ،جتعله ينعطف إىل مسالك أخرى أكثر التواء من املسالك املعهودة والسائدة يف حتقيق اإلشباع واحلصول 
كل اإلثارة تعين أن يبدأ نشاط العقل ليتصور  «على اللذة، فإن هذه اإلثارة حمفز لتفعيل اليقظة وحتفيز الفكر 

                                         
  - اإلیدیولوجیا : Idéologie األفكار التي وتعني علم األفكار واستخدم المصطلح نابلیون بونابرت، تعبیرا عن كافة

نوعا من " ماركس"واعتبرھا. تصوغ الجمھوریة ،تعددت معانیھا فتأتي تارة بمعنى العقیدة والمذھب أو منظومة األفكار
نسق كالمي تجاھد جماعة ما  في أن " باشالر"الوھم یحجب العقل ویعوق المرء عن إدراك الواقع والحقیقة، واعتبرھا 

  .السلطة داخل مجتمع بعینھتحقق عبره قیمة بعینھا، باستخدام 
  . 133الموسوعة النفسیة ص :طھ عبد القادر :ینظر    

  .الفكرة من حیث ھي سائدة : وھي عند بارت في لذة النص  
االیدیولوجیا مجموع من األفكار، والصور، والسلوكات  المشتركة  بین مجموعة من األفراد  '' ::ویعرفھا رشید بن مالك 

دولة  في المجاالت  الثقافیة والروحیة كالسیاسة والدین، واإلبداع الفني، وذلك  لطمأنة الفرد من  یشكلون وحدة، طبقة ،أو
  " ة التي تعكس اإلیدیولوجیا من جھة أخرىجھة، و إلجباره على الخضوع  لألنظم

  .88قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي،ص :رشید بن مالك 
  . 37سحبان، ص : لذة النص، تر : بارت - 1
 .29،30المرجع نفسھ  ص ص  - 2
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االحتماالت أو الفروض املمكنة اليت تفسر الوقائع ،ومعىن هذا أن حيلّق العقل يف آفاق اخليال ليتصور 
  )1( ».االحتماالت والفروض

تغدو املهمة الفعلية للقراءة يف تسهيل عبور املكبوت، عن طريق حتويله وتيسري السيالن واجلريان احلر       
،جيب أن نضع بعني االعتبار أن النص كائن تشكّل يف رحم النصوص، خيفي للمعىن، ال ثباته ومن مثة طغيانه 

من أجل ذلك فال . تارخيه وتعالقاته اته النصوص، اليت تبقى مقروءة فيه كندبة حمفورة يف ذاكرته مل متح إطالقا
هر من صوت وهنا تشتغل القراءة على مالحقتها، من خالل تأخري ما يظ. يقني فيما يقوله النص فللنص آثار

اإلنصات : واحد ينطق يف هذا النص، الذي ال يكون إال صوتا إيدولوجيا، أو إن استعرنا اجلملة من نيتشه
ال ينظر إليه على أنه حامل ملعىن جاهز أحادي وإيديولوجي، ويوضح بارت «بربودة هلذا الصوت، إذ أن النص 

 ،)Le sens Solidifié(إذا ما مت، جف فتيبس  وإن املعىن. هذا التصور قائال إن املعىن هو اإليديولوجيا
وعليه فإن اإلصغاء إىل مفردات النص املقروء، على أا مفردات حتتوي معاين متناقضة ومتنافرة، يف ذات 
املفردة الواحدة، ويف ذات النص الواحد، يعين أننا نقتفي آثار االختالف لغويا، والبحث عن االختالف، متبعني 

ها املفردة الواحدة أو النص الواحد، يعين اإلنصات املتأين لصوت الكينونة وهي تعلن عن آثاره اليت تتضمن
فكيف واحلال هذه نتساءل عن املعىن؟ وعن األب الروحي للنص؟ فالنص  )2(».حضورها عرب احلدث اللغوي

جسد إمياءة، إحياء، ال ينقل احلقيقة، يوجد وجودا عينيا هناك، فالقراءة ملزمة مبالحقة تارخيية النص، أي كل 
رابطة فترة تارخيية من مراحل تشكل النص بتشريح ذاكرة الكلمات، فك نسيج النص، وأنساقه املتقاطعة واملت

  .واملتضافرة، مالحقة ظالل النص من خالل التقطيع وإعادة التركيب أو باهلدم والبناء

يقوض بارت يف هذا النص الفلسفة العقالنية؛ عرب صيغة اإلنكار اجلذري لقوانني القراءة العقالنية      
ومسلماا وبديهياا وترسانتها املفاهيمية، ومنظومتها املصطلحية العقالنية، اليت تقصي كل فاعلية للذات يف 

اء ذاتيا، وال حتتاج إىل اآلخر يف إنتاج الداللة، وقراءة اإلنتاج، إذ تعترب النص بنية مغلقة على ذاا، حتقق اكتف
لذات عضوية /و األمر اآلخر هو رفض تعدد املعىن، فما يتحكم يف إنتاج النص الظاهر أنساق حتتية .النص

ذاته حممل بأصداء ورغبة مكبوتة مزدوجة، " بارت"مستقلة، تتفاعل فيما بيينها يف األعماق، فهو نسيج بتعبري 

                                         

 65ص ، 1998، مصر،دط،  1فلسفة العلوم، المنطق االستقرائي،دار المعرفة الجامعیة ،ج: ماھر عبد القادر محمد  1

 . 34،  33الدال و االستبدال  ، ص  ص :  عبد العزیز  بن  عرفة - 2
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فبارت امللتزم بالدفاع عن الطروحات اليت تتضمنها أعماله « ز على قراءة تسرب أغواره وتفكك ترسباته فهو حيف
االستثنائية، عازم يف كل مرة ينتبه فيها إىل ظاهرة أو طفرة، على متابعة املسكوت عنه، حبداثة ال ترحم عماوة 

لقد . ية أو الثقافية هامشيا أو عدمي اجلدوىفهو متعدد التساؤالت، وحاضر يف ما يبدو للمؤسسة األدب. املركز
وفر بارت للقراء مؤشرات أخرى لالحتكام إىل التغيري يف شجرة النسب املفاهيمية، ويف الكينونة ذاا 

وال مهادنا، وإمنا قارئا منوذجيا للتصدعات املمكنة ملا تصنعه اخلطابات  لألخالقية النقدية ،مل يكن مصاحلا
يعمل بارت يف لذة النص على التمهيد لدخول القارئ يف اللعبة النصية جتعله يتفلت  )1(» .ثلةاملتناقضة أو املتما

ويتحرر من طغيان املعىن الشمويل، بل تغدو القراءة مشغولة ومنهمكة يف البحث عن مدى أثر النصوص يف هذا 
يا، وحماولة إنتاج إشارات النص، بعالقة تكون النص يف رحم الثقافة اليت ختلق فيها باعتباره منتوجا ثقاف

علينا أن « وفتح النص ) اخلصاء(املكبوت، واستقصاء تعالقات الرغبة، بقطع الداللة األصلية املرجعية للكلمات 
نعمل على ج قراءة تعددية للنص، واالعتراف باشتراك األلفاظ، وتعدد املعاين وإقامة فعلية لنقد تعددي، وفتح 

يصبح مفهوم اللذة مقلقا لإليديولوجيا؛ حني يتحول قارئ اللذة إىل حمب   حيث)2( ».النص على البعد الرمزي
وعاشق للنص، ومتجول يف ليل النص التحيت، فيعيد خلق النص واسترجاع املكبوت إىل احلياة، وإعادة خلق 

إيديولوجية  –فالتحليالت السوسيو«النص، قارئ ال يشغل نفسه بالبحث عن املدلول ومضمون اخلطابات 
تتأسس على حصر حبثها يف املدلول، وتنسى تلك التحليالت الوجه األخر الرائع للكتابة أي املتعة اليت ميكن أن 

فاملتعة تنشأ يف مالحقة آثار  )3(».تنفجر عرب قرون خارج نصوص كتبت متجيدا ألكثر الفلسفات كآبة وشؤما
ممارسة نصية قوامها النقد والتحليل وليس  أي حماولة بلورة.النص، بني جدل اهلدم والبناء، احلياة واملوت

  .الوصول إىل حقيقة ثابتة

الكتابة كممارسة جتاوز مستمر، :كتابة وجتاوز، أو إن صح التعبري/طرح بارت القراءة بوصفها ممارسة      
 بقطع رأس اإليديولوجيا يف مراحل متعاقبة من مسرية القارئ داخل العامل التحيت الداليل للنص، من خالل

جتاوز الصوت القريب واملعىن املثايل الذي يبدو يف النص ألول وهلة، أثناء القراءة احلفرية، مث جتاوز القارئ 
وإمنا يعين سفرا : فعل اإلدراك، ال يعين تشكيال منسجما لألشياء واملواضيع« لذاته، وحتقيق ممكناته ذلك أن 

                                         
 . 93،  92ظاھرة  الكتابة  في النقد  الجدید ، ص ص :  بختي  بن  عودة  - 1
 . 78، ص  درس السیمیولوجیا : بارت  - 2
 . 43لذة النص ،تر سحبان ، ص   : بارت  - 3
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حدوده، وعلى ذاكرته الطفلية ورغباته اليت تقبع يف وعرب التجاوز يتعرف الكائن على  )1( ».الكتشاف العامل
 العقل الباطن، أو اليت ركمها الكبت يف الذاكرة، عندما يصبح النص إثارة عنيفة آلثار حتتفظ ا ذاكرة القارئ

ومن خالل مقص الكتابة يتحرر من أوهامه وآالمه .مل يستطع الوعي أن يلغيها كليا، إمنا سجنها يف الالشعور
تصبح القراءة تنقيبا يف الذاكرة، وقلبا لصفحات عامل الالشعور اليت سجلت فيها . يقص ممزقا النسيجعندما 

  .وهو أمر ال يكون ممكنا إال إذا استطاع الكائن وعي وجوده .تلك اآلثار وقص جذر أمل

بني األنا واألنا  ختترق السلطة الذات، بل هي متورطة يف تشكلّها من حلظة امليالد، وعندها يبدأ الصراع      
األصل وعن /النص، مبا أن النص أوديب يبحث عن حقيقته، عن األب/األعلى، واهلو يف املستوى الباطين للذات

األنا األعلى /األصل ميثل األب/الصراع مع األب:الرحم الذي ختلق فيه، ميكن نسج املعادلة التالية املزدوجة/األم
لنصوص الرحم، اليت تشكل فيها النص فمهمة القارئ بوصفه واألم هي ا. ، واليت تفرض كبت الرغبات

الطبيب كذلك أن يعني النص على استعادة ذاكرته وتداعي تصوراته، للكشف عن جذر املرض الذي يؤمل هاته 
النص /هنا تكون السلطة يف الداخل أو إن السلطة اخترقت الذات.النص حىت يتخلص منها ائيا/الذات

النص، متارس القمع واهليمنة حىت يف ال شعور اإلنسان ذلك أن /ظمة املشكلة لألناوأصبحت واحدا من األن
فالسلطة خفية داخل عامل الالشعور، لذا وجب احلفر يف اجلذور  )2(»تدخل يف تكويننا وختترقنا مجيعا«السلطة 

 .لقطع كل رؤوسها
إن كانت السلطة «: ق اللغة يقولوإذا كانت اللغة عند بارت فاشية كما يقول، بل إن السلطة ختتر       

وعندما نبعدها وندفعها هنا، سرعان ما .متعددة يف الفضاء االجتماعي، فهي باملقابل، ممتدة يف الزمان التارخيي
تظهر هنالك؛ وهي ال تزول البتة قم ضدها بثورة بغية القضاء عليها، وسرعان ما تنبعث وتنبت يف حالة 

ور يف كل مكان، هو أن السلطة جرثومة عالقة جبهاز خيترق اتمع ويرتبط جديدة، ومرد هذه املكابدة والظه
هذا الشيء الذي ترتسم فيه السلطة، ومنذ األزل، . بتاريخ البشرية يف جمموعه، وليس بالتاريخ السياسي وحده

نص، وجيب إعمال مبا أن السلطة عالقة باللغة، فإن األمر إذن يقتضي الشك والريبة فيما يقوله ال) 3(».هو اللغة 
ألن السلطة جمسدة يف منظومة سائلة زئبقية، فالشك من أصغر وحدة .الفكر يف األوهام اليت تسكن النص

لزوال مثال، ظاهرة بشكل  اخلصوبةاإليديولوجيا يف رواية « صوتية إىل النص بوصفه عالمة كلية، ذلك أن 

                                         
 .80صكوجیتو الجسد ، : عمر مھیبل و آخرون - 1

 256فلسفة التواصل ، ص: عغمر مھیبل  - 2
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فإن اللغة هي بيت " هيدغر"وى كما يرى ومبا أن اإلنسان كائن بال مأ )1(».صارخ دبقة على حنو خاص
وهي الفاشية متارس سلطتها، ألا هي املتكلم، وما الذات  الكائن، فهي السكن الذي يوجد فيه الكائن،

اإلنسان ليس السيد الذي حيكم نظام الدال «،"بارت"املتكلمة يف النص إال ذات تذوب يف نسيجها كما يرى 
وإمنا هذا النظام هو الذي يشكله بوصفه إنسانا باألحرى وإن هذا األخري يزاح عن املركز بصورة دائمة لصاحل 

وهلذا يبقى النص رغم غياب منتجه، ففيها تكتب الذات موا ،يف  )2(» لت منه وخيترقه بربودته كليةعامل يف
حلظات متعاقبة بل تعي موا اآلين، ،تقع أسرية عشقها، وهو األسر الذي حيثّ على مقاتلة األوهام واإلكراه 

ينزع ردائها الرجعي ويعيد ختصيبها املسلط على اللغة اجلسد وكسر تلك األصفاد املرجعية ليحرر اللغة ، ف
الوجود يف العامل، استثناء آخر أكثر /فالسكن يف النص...وخلقها من جديد، ليخلق هو اآلخر كائنا آخر

ويدغدغ . محيمية، يف عالقة جسدين جتعل من هذا الكائن جييد اإلنصات ملا يقوله النص، بل يدع النص خيترقه
  .نص، وتعرية الظاهر والوصول إىل بنيته الالشعورية اخلفية ذاكرته حني يراهن على ملس جسد ال

،أو الوجود املفرد يف عالقته بالوجود ) الفرد(يأ هلذا التداعي من خالل دراسة مسارات إنتاج النص       
ملطلق، فالقراءة تعىن ذه اجلدلية بني اخليايل والرمزي، بني الوجود املفرد والوجود ا.املطلق، اليت تنازعه جسده
، ال تنتمي إىل عصري، إا بطبيعتها عرضة يف قرارة نفسيإن اللغة اليت أتكلمها  «وفاعليتها يف بناء الذات 

وهذه هي املهمة الفعلية يف حرب )3(».للشك اإليديولوجي، فإذن إىل جانب هذه اللغة ينبغي أن أصارع
 .النص/ليت تدخل يف التكوين الباطين للفردالعالمات، املصارعة و املقاومة، أمام هيمنة السلطة اخلفية ا

 :السـكـــن يف الـــنص  -1

 ،وجدل اللذة واملوت ،تبدأ من نسيج العنكبوت"بارت"عند " إنتاج النص"إن البيولوجيا احملتكم إليها يف      
إىل متاهي احلرباء باحمليط الذي توجد فيه، خاصة إذا دامهته األخطار وقدرة ذلك الكائن على االنفصال عن 

كما حيدد  ،هو ما حيدد اختالف النص ،ومتابعة هذه البيولوجيا النصية. جزء من جسده أثناء تعرضه للخطر
هو درء اخلطر عن الذات أو " بارت"عند ولعل اجلامع بني هاتني اخلاصيتني للنص  ،نزهة القارئ يف اختالفها

أي احلفاظ على الذات وهو  ،تقاوم من خالهلا الكائنات احلية اخلطر الواقعي ،باعتبارها إجراءات دفاعية

                                         
   36لذة النص ،تر سحبان  :بارت - 1
   40الخیالي و الرمزي، ص . اللغة : جاك الكان : مصطفى المسناوي  - 2
 .  24لذة النص ، تر الرفرافي ، ص  :بارت - 3
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وبعبارة وجيزة متفصل اجلسد مع العامل الواقعي وختلصه من  .املطلب العقالين بامتياز لكائنات غري عاقلة
  . األوهام

، فالنص مفتوح على الائية النصوص،  التماهي يتخلق النص فردا خمتلفا له خصوصياتهمن النسيج إىل     
وما . نسيج من ملصقات كثرية قدمية وحديثة، وهي ما جتعل املعىن ممتنعا على احلضور، إن مل نقل مستحيال

فهي القراءة  .العاقلة/مبدأ اللذة يف بنيات الواعية /من خالل مبدأ عقلي ،يعين القارئ هو مالحقة هذا التشكل
إن يف كالم الذات الراهن شيء تصمت عنه وال . التنبيه إىل إن خلف احلضور هناك شيء ما ينسحب وينزلق

التراجع الالائي للمدلول، النص متددي جماله جمال الدال، وال ينبغي تصور الدال على « فالنص يكرس. تقوله
وباملثل فإن ال ائية الدال ال حتيل إىل  ،يأيت بعد حنيوإمنا هذا الذي وحامله املادي " اجلزء األول من املعىن"أنه 

إن التوليد .اللعبوإمنا إىل فكرة )أي إىل مدلول ال ميكن إن جيد التعبري عنه(ما يعجز اللسان عن التعبري عنه
تأويلي  ال يتم وفق منو عضوي، أو حسب طريق)أو لنقل الذي جماله النص(الدائم للدال داخل جمال النص 

فيتم يف كل جهد قرائي تقويض وحتطيم، أي ارتباط بني الدال  )1(».،وإمنا وفق حركة تسلسلية للتداخل والتغري
واملدلول، يف عملية توليدية حتويلية ،ختضع الدال إىل سلسلة من التغريات والتحويالت اجلوهرية اليت تساهم يف 

  .فرض خصوصيته 

مكبوتا، الائية من النصوص مت حتويرها ومعاجلتها فخرجت نصا جديدا  خيفي النص الظاهر وراءه نصا     
ومىت ما وقعت يد .ممتعا أي النص الظاهر املتماسك املنسجم ،باعتباره املنتج النهائي لتلك اإلنتاجية

القارئ على ذلك النظام فترجه وحتركه، لتطل على األعماق الدفينة واملكبوتة والسريورات املنتجة /العاشق
من خالل مبدأ اللذة، فإا ال حمالة تدرك الفاعلية والدينامية النصية يف معاجلة النصوص .لنظام اللذة النصية

الثقافية وخترجيها جديدة، وهذه املالحقة والوصف، إلنتاجية النص هي بالنسبة إىل الذات تشكيل هلويتها فال 
  .خر الذي يستعص على الظهورننسى أن مطلب القارئ هو حتقيق ذاته يف حبثه النهم عن اآل

إن الدينامية اليت نتحدث عنها هي توليد الداللة تبعا للنشاط املزدوج أو الرغبة احملرمة حترميا مضاعفا أقصد      
النصوص، وهدم وعالقة /املوت؛ إقامة عالقة إيروسية مع األم/اهلدم/احلب ورغبة ضد األب/البناء/رغبة يف األم

فإن النص املتعدد املستويات ) التفكيك والبناء (وتبعا لطبيعة النص املزدوجة « األب /عدوانية جتاه السلطة 
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، دف إىل إنتاج داللة متواصلة "جوليا كريستيفا"كما ترى  Productivitéيعترب إنتاجية 
Signifiance «)1(كلمات، إن التوليد الداليل هو الفسحة من الزمان، اليت يتم فيها تأخري املعىن املرجعي لل

مفعال جسده يف فعل املعرفة، والبحث /وااللتفات اىل الصداء احململة داخلها، واليت يشتغل فيها القارئ موظفا
التعليق الفينومينولوجي للمعىن الكلي الشمويل /إن هاته الفسحة هي الناجتة عن التأخري.عن اآلخر

ال والفعل الدينامي يف توليد الداللة إا الفسحة اليت يتيح القارئ فيها لذاته االشتغ.اإليديولوجي
Signifiance الالحقة «بإيقاظها وجعل الداللة يف حالة صريورة وسيالن،بغياب منتج النص، فـ"ance  "

انزالق املدلوالت وسيالا من دال إىل دال دون انغالق  )2(»تؤكد على مفهوم سري العلمية، االشتغال الدائم 
 .النص 

املعىن، يف اجلهاز النفسي /حيكم مبدأ اللذة، من حيث هي السيالن احلر للطاقة هو املنطق الذي      
أي االنشغال بتورق الداللة أوالصيغة املتعددة للداللة، وبقدرات اجلسد الالائية يف توليد الداللة .النصي/

التوليدي، مبعىن جعل الكتابة هو زيادة انفتاح النص، واملشاركة يف ذلك الفعل الداليل  فهم. واجناز الرغبة
النسيج االجتماعي من طبقات داللية متعددة ومن لغات ثقافية كثرية ،بنية دينامية من غري متركز و /النص 

 Le texte )  (حيكمها منطق االختالف يف الواحد املتعدد فهو النص اجلمع  )3(مفاضلة أي عادلة 
plurielوهو اإلمكانية .ض لاليدولوجيا داخل هذا النسيج وتنجرف معها الذات يف فعل اللعب الكتايب املقو

الوحيدة اليت من خالهلا يشتغل جسد القارئ يف البحث عن حدود املعرفة، ألن من غري خلق فسحة زمنية، 
أظن أنه باإلمكان اشتغال اجلسد ،ومن أجل  ال. وتأخري حضور املعىن، وإلغاء أي امتياز لـ اآلن واحلاضر

النص، كما تشتغل داخل اجلهاز النفسي، املهم هنا هو كيفية اشتغال /اجلهاز اللغوي اشتغال مبدأ اللذة داخل
اجلسد يف فعل /إذن فألجل هاته الغاية جيب أن نثور اآللة املفكرة . مبدأ اللذة وحتقيق اإلشباع واملتعة والرضى

  .القراءة 

القارئ، ومفهوم القراءة مث يضيف  متكن بارت يف الشذرة األوىل من تقدمي طرح خمتلف فيما خيص هوية      
تقصدونين لكي أقرأ لكم، ولكين لست بالنسبة إليكم شيئا آخر غري هذا القصد ،لست يف « : يف شذرة تالية

                                         
  276نظریة النص، : حسین خمري   - 1
  92السیمیائیة ، ص : میشال  أرفیھ  وآخرون  - 2
 58فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص : لذة النص، تر: ینظر بارت - 3
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لست بالنسبة إليكم جسدا وال حىت ) بصعوبة تبقى يل صورة األم( أعينكم بدال ألي شيء ، ال صورة يل 
ارئ هو جسده، مبا هو أوال وقبل كل شيء ما جيسد حضوره إن ما يؤكد على فاعلية الق )1(»موضوعا 

اخلصوصي الفريد، مث على اعتبار اجلسد بناء تارخيي وثقايف ورمزي، فهو من ميكن القارئ من قراءة النص على 
ليس . اعتبار أن النص كذلك بناء ثقايف رمزي تارخيي، وهنا نتحدث عن عالقة جسدية بني النص والقارئ

كرة فقط بل هناك هذا اآلخر املسكوت عنه اجلسد هذا الفضلة يف سلة مهمالت الفلسفة القارئ ذاتا مف
ألجل ذلك .الغربية، والذي فرض حضوره فيما بعد مع فلسفات أثبتت فاعليته وقدراته الالحمدودة يف املعرفة 

  .يلح بارت على احلضور اجلسدي للقارئ 

، وخيطب النص ودي عن ذه التميمة ترغب يفوهالنص متيمية « :ويف مكان آخر يضيف بارت قوله 
تتصل باملفردات وباملراجع وبقابلية :طريق ترتيب كامل للشاشات غري مرئية، وعن طريق مماحكة انتقائية

لقد مات ...) ال وراءه على شاكلة إله من آهلة(واآلخر، املؤلف يضيع دائما وسط النص ... القراءة 
وملا جرد من كل ما لديه فإنه مل .ه املدين، والغرامي،السريياختفى شخص: املؤلف من حيث هو مؤسسة

يعد ميارس على مؤلفه تلك األبوية الرائعة، اليت تكفَّل كل من تاريخ األدب والتعليم بإقرار سردها 
وهي ليست متثال يل (إنين حباجة إىل صورته : يف املؤلف على حنو ما داخل النص أين أرغببيد : وجتديده

   )2(» ").يثغثغ"إال إذا كان (كما أنه حباجة إىل صوريت )وال إسقاطا

الكاتب والقارئ كل منهما صورة وموضوع نزوي، أو مستهدف جنسيا، وموضوع رغبة بالنسبة إىل      
ووعي يقبض على املعىن، أو ضامن حلضور املعىن، وترك نصه يتكلم اآلخر مات املؤلف من حيث هو ذات 

فالكاتب وهب جسده للغة بعدما توارى الكاتب يف نصه ،بعد أن خلقه ألجل .عنه، النص هو جسد الكاتب
هناك يف النص جند .)3("فضاء فتنة وافتتان"اآلخر بقي النص متكلما بإيقاعاته ورغباته إذ ذاك يصبح النص 

ليس يف خشبة النص «فالتعرف على النص، طريق للتعرف على كاتبه وليس العكس .أو صورته جسد الكاتب
أمامه، ليس هناك ذات وموضوع، فالنص جيعل ) قارئ(خلفه، وما من منفعل)كاتب(من خمبأ ما، من فاعل
لوس اجن(إنه تلك العني غري املتمايزة، اليت يتحدث عنها كاتب متعد للحدود : املواقف النحوية بالية

إن العني اليت أرى اهللا منها هي ذات العني اليت يراين اهللا :"الذي يقول) (Angelus silesuisسيليسيوس

                                         
 15فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص: لذة النص، تر: بارت  - 1
 33المرجع نفسھ ، ص - 2
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صورة الكاتب يرغب يف القارئ أما األخري فهو صورة يرغب يف صورة الكاتب كذلك /النص.)1(»منها
لذة "دائما يفحىت إن بارت .فكالمها يتمرأى يف اآلخر، وكل منهما يرى شبحه يف مرآة اآلخر

فالنص هو الفخ الذي جيعل إمكانية .وتتكرر عنده هذه الصيغة ]   L’auteur (le lecteur)[يكتب"النص
. اآلخر/متاس جسدي بني الكاتب والقارئ ممكنة، أو النص هو الذي يتيح وحيقق التقاء القارئ بصورة الكاتب

نصه وبني جسد القارئ ،يف هذا العقد /بني جسد الكاتب ''Contrat'' وهنا ميكن احلديث عن قيام عقد
  )2(على النص أن يقنع، وعلى القارئ أن يؤول فالعالقة متبادلة بني األنا و اآلخر بوصفهما طرفني متعاقدين 

الدال يف تارخييته ويف نسقه الثقايف الذي تشكل فيه، وهو اإلمكان الوحيد للكشف /اجلسد/فقراءة النص      
فالعالقة بني صورة األنا وصورة اآلخر، تتم يف النص التكوين أو يف السجل اخليايل .عن اآلخر والتعرف عليه 

  )3(»الشبيه) خراآل(بغلبة العالقة مع صورة «الذي يصطبغ عند الكان 

نرسيس من جهة، ومن جهة أخرى احلديث عن /تفترض هذا العالقة بني الصورتني حتيني أسطورة نرجس     
  .الذي حتدث عنه بارت، حىت نفهم هاته العالقة بني صورة األنا وصورة اآلخر" اجلسد"

بعت ذلك الشخص الذي أعجبته صورته إىل حد العشق، تلك اليت انط: أما فيما خيص أسطورة نرجس       
على صفحة املاء، ومن خالهلا نظر إىل اآلخر، إذ اعترب صورته شخصا آخر، حورية ماء فعشق صورة اآلخر 

وليس صورة اآلخر، وتعرف دائما هاته األسطورة حبب الذات أو . ،،واليت هي صورة عن ذاته هو يف األخري
مبعىن أن يتخذ الكائن من ذاته  )4("احلب املوجه إىل صورة الذات Narcissisme:"فالنرجسية هي. األنانية

  .املرآة اليت يرى فيها شبحه وطيفه/من خالل العني .موضوع حب

العني اليت جتعل الذات تبصر الالمرئي فيها، ألجل ذلك ترى بارت يلح على احلضور اجلسدي /النص      
ة اليت تعرف عند ، وهي املرحل"نرسيس"للقارئ فالذات ترى اآلخر موضوع عشقها، كما هو حال األسطورة

، فالتعرف املرآوي على صورة الذات عند الطفل، الذي كان قبل هذه املرحلة يتعرف مبرحلة املرآة" الكان"

                                         
   24سحبان ،ص : لذة النص تر: بارت  - 1

 46قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي،  ص : ینظررشید بن مالك  2
  241معجم مصطلحات التحلیل النفسي ،ص : البالنش و بونتالیس - 3
 512المرجع نفسھ ،ص  - 4
  والعبور إلى النرجسیة وھي من أبرز الكشوفات العیادیة " مرحلة المرآة:"األطروحات الالكانیة خاصة ما یعرف

نفسھ ، باعتبارھا ) بین ستة أشھر و ثمانیة عشر شھرا( المرحلة التي یدرك من خاللھا الطفل الحدیث السن'' الالكانیة وھي
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على أشياء العامل بشكل شتايت غري موحد ألنه ال يعرف قبل مرحلة املرآة جسده، ويف تلك املرحلة ملا ينظر إىل 
عله مبتهجا لرؤية تلك الصورة اليت له، وهو نفس ما حيصل صورته فيها يرى جسده كيانا وبنية موحدة، جت

مرحلة املرآة وهي شهادة ميالد الذات، «بالنسبة إىل النرجسية، فإن الطفل اليعرف أن تلك الصورة هي له 
يف املرآة :حيدث الفعل الذي ميسك من خالله الطفل، وهو مل يشرع يف الكالم بعد بنفسه ألول مرة هوية ذاته

فالتعرف املرآوي وتشكيل  )1(» ل يتعرف على نفسه يف املرآة، ويرافق هذا التعرف البهجة واالنشغال،فإن الطف
صورة األنا واالبتهاج املرافق هلذا التعرف، وتلك املسافة اليت تفصل األنا عن صورا، كل هذا له دور مهم يف 

عرف على صورة اجلسد، واستيعاب وتعترب هذه املرحلة شهادة ميالد الذات، حيث يبدأ الت.تكوين الذات
وحدته بعد أن كان مشتتا ويعاين من فوضى احلواس، لكل حاسة لذة عضوية، وظيفية منفصلة عن لذات 

  .احلواس األخرى، لكن رؤية األنا وصورا على املرآة كوحدة جتعل الذات تستبق ما ستكون عليه مستقبال

يقوم هذا التوحيد اخليايل «قد إا لآلخر هي التماهي باآلخر أهم فعل للطفل جتاه تلك الصورة اليت يعت      
على التماهي بصورة الشبيه، باعتباره شكال كليا، ويتضح هذا التوحيد ويتجسد من خالل التجربة احملسوسة 

فالشكل الذي يبصره الطفل يف املرآة والتماهي .)2(». اليت يدرك الطفل من خالهلا صورته الذاتية يف املرآة
النص رمحا لتشكل األنا، فتنطلق الذات يف /اخليالية للجسد، وتعترب املرآة/رة اآلخر، أو الصورة اهلواميةبصو

اقتفاء تلك الصورة لكن املسافة اليت بني الصورة والذات جتعل من املستحيل القبض على تلك الصورة اليت 
ة اليت يتعذر القبض عليها، واحلركة تنتج ختتفي وراء املرآة، وهنا تبدأ احلركة من أجل القبض على تلك الصور

إن مرحلة املرآة هي يف آن معا انبثاق التماهي املستلب والرحم الرمزي ،حيث يدلف األنا يف « داللة /طاقة 
شكل أساسي، قبل أن يتموضع ضمن جدل التماهي باآلخر، وقبل أن تعيد له اللغة وظيفته كذات ضمن 

ن جسد أمه، يبدأ الطفل خاصة يف سن ستة أشهر، يف حب ذاته بدل من فبعد انفصال الطفل ع) 3(» الكوين
حب أمه، فمرحلة املرأة تؤسس ملثل هذا احلب حب الذات، الذي يؤخذ يف مرحلة أوىل حب اآلخر الذي هو 

                                                                                                                               
ال یزال الطفل في ھذه الفترة یعتمد على . رفھ على نفسھ في المرآةذاتا مستقلة،ویكتسب صورتھ عن نفسھ من خالل تع

ویجعلھ التعرف على الصورة في المرآة، ینتقل من النقص إلى . غیره اعتمادا كبیرا، وال یستطیع إطعام نفسھ أو الكالم 
إذ : ل ھنا  انتقال جوھري إن االنتقال الحاص. االستباق؛ یستبق ما سیكونھ جسده البالغ المستقل، والخاضع لشبكة اللغة

وینتج األنا "خط تخیلي"یؤمن للذات صورة كاملة عن نفسھا، و یطرح ھیئة األنا إال أنھ یطرحھا كما قال الكان ضمن 
                       ''                                                 .باعتباره تخیال ، مجابھة الذات ضمن المرآة، وعن المسافة التي تفصلھ عن الصورة

 . 21الخیالي والرمزي، ص. اللغة : جاك الكان : مصطفى المسناوي 
 . 28المرجع نفسھ  ، ص  - 1
 .468معجم مصطلحات التحلیل النفسي ،ص : البالنش و بونتالیس  - 2
 32اللغة ،الخیالي  و الرمزي ، ص :مصطفى  المسناوي  - 3
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يصبح األنا بكليته موضوعا للحب فإننا نتوصل بذلك إىل القول بتطابق غلبة النرجسية «أناه يف األخري، حيث
   )1(»ية مع اللحظات املكونة لألناالطفل

العني هو الذي جيعل الذات ترى /نرجع إىل نص بارت جند إن احملرك األساسي هلاته العالقة هو النص      
اجلسد الذي من خالله أرى صورة اآلخر، أرى جانبا من اهلوية منسيا، وعندها يبدأ /فالنص. صورة اآلخر

 La الرؤية (Merleau Ponty 1908-1961) "بونيت"سميها مع التفاعل بني اجلسد وهذا العامل، وسن
vision وهو أسلوب يف الرؤية يكون نتاجا لتفاعل اجلسد مع عامله «بعيون اجلسد للعامل الواقعي،إنه املنظور

  .)2(»املرئي الذي حييا فيه

 جنسني خمتلفني داخل وحدة كمثل العالقة بني" اهلو"و"األنا"علينا الرجوع إىل الوراء قليال، و تذكر إن        
التجربة الداخلية للوعي شديدة اخلصوصية، يف البحث عن اآلخر، واستقصاء الذات تصبح الكتابة هي 

عندما  ،احلد وهي اجلواب الذي يلقاه اإلنسان- لتجربةا« واستنفاد طاقة اجلسد، هنا نتكلم مع باطاي عن
يعرب عن استحالة  ،يكون قد قرر أن يطرح نفسه للبحث جذريا، وهذا القرار الذي يعرض الكائن كله للخطر

وال عند نتائج الفعل، وال عند يقينيات  ،التوقف مطلقا عند أي تعزية، أو أي حقيقة كانت وال عند فوائد
وطورا ختترق العامل ومتضي  ،تارة تنغلق يف نظام لكنها ،املعرفة واإلميان، إا حركة اعتراض تعرب التاريخ كله

وينكر نفسه ) اهللا، الكائن، اخلري،األبدية،الوحدة(حيث يركن اإلنسان إىل غاية مطلقة  ،لتنتهي يف ما وراء العامل
قلنا إن القارئ يسعى سعيا حثيثا حنو االكتمال وااللتحاق ذا اجلانب املنسي من ذاته،  )3(»يف مجيع األحوال

و الالواعي وحمتوياته اجلنسية واحملرمة، وقلنا إن أكرب جانب من اهلوية منسي بالنسبة للذات هو اجلسد وه
  وإذا كان هذا األخري يتعذر إدراكه والقبض عليه ورؤيته وملسه، فماذا تفعل الذات جراء هذا العجز ؟ .وطاقته

... نرى من خالهلا الالمرئي، فهو عني الرؤية املرآة اليت ننظر فيها إىل جسدنا، وهو العني/العني/هو النص   
وهو  ،العني هي اليت تتيح يل رؤية اآلخر، والنص جسد، واجلسد هو اآلخر فهو املوضوع وهو األداة/فالنص
إن جسده هو ذات اإلدراك القادرة على إن تتحول :إدراك الكائن للخارج وإدراكه جلسده متزاوجا«  اهلدف

وع لإلدراك من مثة، فإن مقاومة اجلسد تعين أنه يرفض إن مينح للذات املدركة جزئيا وبشكل شذري إىل موض

                                         
 513السابق ، ص المرجع : البالنش و بونتالیس  - 1

 35كوجیتو الجسد ، ص: عمر  مھیبل و آخرون  - 2
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ملا كان  )1(»أو إدامتها عرب الذاكرة ،إما عرب حلم اليقظة  ،مما جيعلها ختلق تلك الصورة ،صورة عن جسدها
اهات النص جسدا، والقارئ يبحث ويريد التعرف على جسده، بوصفه اآلخر الذي يقهر املوت، آخر اإلكر

املسلطة على اجلسد، وهو إيديولوجيا العصر، اليت حيارا النص، لزرع الوعي حبب احلياة يف النفس، وتشكيل 
هويته أو وحدة وجود، تلم مشل هذا الكائن املتشظي، وإذ قلنا أن التخريج النهائي للنصوص الثقافية، يعد املنتج 

لى الذات باملثل، حيث تشكل فاعلية اجلسد املنتوج اخليايل النهائي لدينامية اللذة النصية، فإن األمر ينعكس ع
 .للهوية، فالكائن كما جاء يف الفصل الثاين نتاج لغوي ،كائن لغوي

فكلما حترك . حاملا يعي الكائن صورته ينجذب حوهلا ويبتهج ا ويبدأ يستبق صورته     
فاملعىن صريورة وليس ثابتا، فاجلسد ليس سجنا . الصورة، كلما تشكل املعىن وتكونت الداللة/الدال/اجلسد

عائم يف حالة اجلسد العاشق مبا هو جسد «للروح، بل هو من حيررها جيعلها يف صريورة وحركة مستمرة 
فاالنفتاح على العامل الواقعي الذي يتمفصل فيه اجلسد، وينخرط فيه جيعله يتحرك يف شكل ) 2(»انسياب

  .وثبات، سائال منبثقا على الدوام 

                        )3( »هو املعىن ماهو منتج حسب لذة حسية ماهو تولد الداللة؟«: يقول بارت مباشرة بعد قوله         
إن ما يسعى إليه من نواحي متعددة هو وضع نظرية للذات يف منزعها املادي، وقد مير هذا السعي من « 

قد يتخذ لنفسه طريقا سيكولوجيا قدميا، فينتقد دون هوادة األوهام اليت حتيط ا الذات : حاالت ثالث
، وقد وصل ذلك السعي إىل أبعد )لقد برع الكتاب األخالقيون الكالسيكيون يف هذا النقد (الومهية نفسها 

من ذلك فيما بعد، أو يف اآلن ذاته فيقبل انشقاق الذات املدوخ، تلك الذات اليت توصف كتراوح خالص، 
وهذا يهم النص، إذ أن املتعة دون إن تستطيع قول ذاا فيه، جتعل رعشة إلغائها (تراوح الصفر وامنحائه 

وهذا ال يعين إضفاء الصفة ") روح فانية"،"روح متكثرة"(ذات وأخريا قد يعمم ذلك السعي ال) تتخللها 
ال حق لنا يف التساؤل : "اجلماهريية على الذات والصفة اجلماعية، وهنا مرة أخرى جند النص واللذة واملتعة

بل بصفته صريورة " كائنا "عمن يؤول، فالتأويل ذاته مبا هو شكل إلرادة القوة، هو ما يوجد ال بصفته
ولعل الذات أن تعود حينئذ،ال من حيث هي وهم بل من « ويضيف  )4(»من حيث هو هوى ) ومصريا

                                         
 .28النص و الجسد  و التأویل ، ص : فرید الزاھي   - 1
 .178شذرات من خطاب في العشق ، ص : روالن بارت  - 2
 .60فؤاد صفا  و الحسین سحبان ،ص : لذة النص، تر: بارت  - 3
 . 61- 60المرجع نفسھ ، ص ص  - 4
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هناك لذة ما تتأتى من طريقة يف ختيل اإلنسان لنفسه فردا ومن ابتداع منتوج خيال حيث هي منتوج خيال 
تومها لوحدة،  اجلانب اخليايل للهوية، هذا املنتوج اخليايل مل يعد: أخري، هو من بني أندر منتوجات اخليال

ولكنها ليست –إن لذتنا فردية:بل هو على العكس من ذلك مسرح مجاعي جنعل تعددنا ميثل فيه
  )1(».شخصية

فإنه يف املرحلة األوىل بالنسبة للطفل قبل مرحلة املرآة، تكون ) 2(إذا كان القارئ صورة هوامية خيالية      
تبعا للطرح الالكاين يبدأ عشق تلك الصورة، . د يف املرآةالصورة مشتتة، قبل أن ينظر إىل الذات يف شكل موح

ومالحقتها على أساس أن تلك الصورة هي لآلخر الذي تقع الذات يف عشقه، ويف املرحلة األوىل تكون الذات 
منفصلة عن تلك الصورة ، اليت يعتقد الطفل أا لآلخر، ويبحث عن وحدة تلم مشل هذا الكائن 

الصورة اهلوامية اخليالية، اليت تظهر يف /اآلخر/لطفل يف جمهوده النقدي استنطاق حمبوبها/حياول القارئ.املشتت
وهو ما يقتضي حضور الوعي، وتفعيل آليته األبرز االنتباه، . لكن اآلخر صامت ال يتكلم إال مهسا نداء. النص

امليتافيزيقي القريب، من خالل تفعيل اإلدراك احلسي خاصة اإلنصات واإلصغاء وجودة التمييز بني الصوت 
وبني صوت املعشوق البعيد، فاهلدف االنطولوجي الذي حيرك القارئ أو من أجله تتحرك آلة الكتابة احلادة 
،هو اإلمساك ذه الكلية أو الصورة الكلية للجسد، ومن مثة تبدأ الكتابة الرغائبية عرب جدلية اهلدم والبناء يف 

 .الطريق إىل حتقيق هذه الغاية الوجودية هي علمية موضوعية عملها إلعادة خلق النص والذات لكن 

                                         
 - منتوج خیالFiction   : التحول الذي ینتج لدى الذات عندما تتحمل صورتھا( Imago )  زال ذي ال ی ائن ال تحمل الك

ة  إن تحمل. غارقا في العجز الحركي، و ما في الرضاعة  من تعلق و تبعیة ي مرحل ھذا الكائن الذي ھو اإلنسان الصغیر ف
Enfants   میر ھ ض دخل فی ذي ی ب الرمزي ، ال ة القال ي وضعیة نموذجی رز ف ھ یب ا أن دو لن اج ، لسوف یب لصوره بابتھ

ھ) Je(المتكلم  د إلی  في شكل أولى، قبل أن  یتموضع ھذا الضمیر المتكلم ، داخل دیالكیتیك التماھي مع اآلخر، وقبل أن تعی
ا . اللغة ضمن إطار الكوني و طبقتھ كذات  الي  –لعل األولى أن یشار إلى ھذا الشكل كأن د )   Je – deal(مث ا نری إن كن

ى وظائف  ذا االسم عل ا تحت ھ ي نتعرف فیھ إدخالھ في سجل معروف، بمعنى أنھ سیكون أیضا جزء التماھي الثانویة، الت
ي ة ، ھ ة الھام ر أن النقط دي غی ع اللیبی م  التطبی ط وھ ي خ اعي ف دده االجتم ل تح ذ ماقب ذات من ع ال كل یض ذا الش أن ھ

)Fiction ( ده رد وح ى الف بة إل ھ بالنس ن اختزال و  –ال یمك ى نح رد، إال عل ق بصیرورة الف م ال یلح ط وھ األحرى خ أو ب
تكلم ث ھو ضمیر م ا من حی ھ أن یحل بھ ا) Je( مقارب ، تجاه التألیفات  الدیالكیتیكیة التي ینبغي ل ھ تن ع واقع و '' فره م ھ

   61قول لجاك الكان جاء في ھامش لذة النص الترجمة المغربیة ص 
Imago/ ة ورة الھوامی كل : الص رین، بش رء لآلخ لوب إدراك الم ھ أس ذي یوج یات، ال ي األول للشخص وذج الالوع النم

ة  ة و الھوامی ة الواقعی ائلي انتقائي ویرصن ھذا النموذج انطالقا من العالقات مابین الذاتی ابین المرء و محیطھ الع ى م األول
  .تدل الصورة الھوامیة على االستمراریة الخیالیة ، لھذا أو ذاك من شاركوا في ھذه الوضعیة'بینما .…

  ، 307، 207معجم مصطلحات التحلیل النفسي ،ص ص : البالنش و بونتالیس  
    61فؤاد صفا  و الحسین سحبان  ، ص : لذة النص، تر: بارت  - 1
  15،33المرجع نفسھ ، ص ص   - 2
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إىل استباق ما سيكون جسد الطفل يف " جاك الكان"ولعل تلك الصورة اليت تدفع الطفل حبسب        
الطفل صورا، وتريد /املستقبل واالندفاع إىل األمام، خاصة مع تعذر القبض على الصورة تتحمل الذات

إن «وعي بالذات هو توحد مع صورة ذلك اآلخر املوجود يف املرآة لتفهم الذات من تكون فال. حتقيقها فعليا
تتحدد حبسب ) 1(».معرفتنا بأنفسنا البد هلا من أن تعي معىن التوحد باآلخر الذي تقوم عليه هوية اإلنسان

يقبع هناك صورة  الطرح السالف موطن انطالق رحلة القراءة، وبالتحديد يف السيناريو اخليايل للنص، حيث
مفعال أهم أدوات جسده ) الغريية(الناطق باسم اآلخر ) الالوعي(اآلخر فيتوجه إىل املكان الغريب اهول 

سيبحث القارئ يف الواعي النص عن خطاب .اللذة/احلسية،خاصة اإلصغاء إىل نداء اآلخر يف اللحظة الراهنة
من أجل القبض على فعل املخيلة اخلالقة بأقرب  « :دريدالذلك يقول  النص احلاضر/اآلخر الذي يسكن الوعي

ما ميكن، جيب إذن االلتفات إىل الداخل غري املرئي للحرية الشعرية، جيب االنفصال بغية االلتحاق باألصل 
  )2( ».األعمى للعمل يف ظالمه وليله 

     إعادة قراءة الذات وخلق  -اما حيدث للقارئ يف قراءة النص هو عينه ما حيدث للذات خالل مسار حيا
األنا األعلى، واليت تشتق كلها من /الكائن لذاته، وتشكيله ألناه غري احملددة، واليت تسعى إىل االكتمال 

الدينامية للجنسية الراشدة، واليت تتوحد يف الفعل اجلنسي /حيث تؤسس اجلنسية الطفلية.احملرم /النزوات اجلنسية
  . سل والبقاء والدميومة واخللودجيري لغاية االستمرار والتنا

يكون هذا التأريخ للذات جنسيا من حلظة امليالد واالنفصال عن جسد األم، إىل إن يصبح الطفل راشدا      
وقادرا على االندماج يف العامل، والتغيري والتجديد يف اتمع ،أي تلك املراحل اليت متر ا النزوات اجلنسية من 

 -مبعىن أخر أن يعيد القارئ قراءة.  يتم نفاذها إىل عامل الشعور خالل تاريخ الكائنتعديالت وحتويالت، حىت
جسد التكوين واخللق، /ونقد ذاته، وتاريخ انبناء شخصيته من خالل اللغة االيروسية، أو النص  - يف الراهن

ومن مثة كيفية  والتعرف على املكبوتات والرغبات احملرمة، اليت ترزح حتت عبأ الرقابة وسلطان الكبت،
غريزة احلياة اليت تدافع وتصارع من /غريزة اإليروسوهو العمل الذي تقوم به .تصريفها، وحترر الكائن منها

  .أجل البقاء، وضد غريزة التناتوس، وهاته الغريزة هي اليت ستبقي الكائن حيا لكنه حيتاج إىل إرادة 
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لة، هو عالقة الطفل مبحيطه األسري، خاصة األب واألم الدال/تكون العالقة األكثر تفعيال لنمو الليبيدو    
السلطة، أو املعيق يف إشباع رغبة /على اعتبار العقدة األوديبية اليت متنع الطفل يف اختراق احملرم باعتبار األب

يفتش القارئ عن رغبة أمومية عشقية شهوية تصمت عنها األم ،ألا على عالقة بنظام أبوي . جنسية يف األم
سلط حيتكر حق االستمتاع جبسد األم، حيث ميارس استراتيجيات اهليمنة على جسد األم، جيعلها تصمت مت

إنه الطفل الذي يبدأ يلح على أمه بأن تقول له حبها، يستفزها ألجل اإلجابة، . عن شهية أمومية جتاه الطفل
مومية اليت تتمنع على البوح وهي صامتة ال تقدر على فضح مشاعرها، جيتهد أوديب من أجل حدس الرغبة األ

ينفق كل جمهوداته، وأوقاته بال حساب من . وكشف أسرارها يالحقها يتتبع آثارها، ال يكف عن مساءلتها
لريى لذة اآلخر املعشوق، اليت تفعم الذات فيها عشقا وتفيض لذة . أجل الظفر بكلمة حب منها، برغبة شهوية

يكتب نصه اخلاص الذي أجنزه فعليا، . إىل اختيار موضوع آخر يدفعه حب الذات ونرجسيته. يف ذلك اجلسد
فالكتابة إغراء .ويسجل فيه مغامراته العشقية مرحلة مرحلة ليغري قارئا آخر، كموضوع آخر للعشق و الرغبة 

  .وإغواء 

فالتفكري  .تتزامن فاعلية تبنني الذات مع حركة تكوين النص، فهما خيتربان سويا عرب جتربة اإليروس املوت     
يف تعالقات النص التحتية بغريه من النصوص، هو ذاته التفكري يف الالوعي الذي يتم من خالل صريورة تعديله 

النص الظاهر، والذي يعد الترمجة الفعلية لعملية التحويل الداليل لتلك النصوص، /وحتويره، تشكل وتوليد األنا
زدوج، إذن تتحول من خالله الذات عرب مراحل مهمة تنتج هي اشتغال م.اليت مت تشرا وامتصاصها وختزينها

، خال من  من خالهلا تلك الصورة اهلوامية عن ذاا، بعد تعذر القبض عليها أو باعتبارها منتوجا خياليا للهوية
   .الوهم ألنه تأسس موضوعيا وحبياد 

النص قبل إن تدرك /اليت تغيب يف املرآةفإرادة الذات للتوحد واالحتاد باآلخر، جتعله يالحق تلك الصورة        
فليست الذات هي اليت تفرض تصوراا على النص بل النص خيضع القارئ لنظامه . الذات وجودها املفرد 

« : اخلاص الذايت،إذ يعيد الدال تشكيل الذات كما يتشكل الطفل الصغري ففي عديد شذراته القارئ طفل
حنن مفعومون كالما مثل أطفال صغار، « : ويقول أيضا )1(») القراءهؤالء "(هسترييون صغار"أيوجد إمجاال 
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مما يسمح هلم به ، إا املخاطرة النامجة عن :""ممن ال شيء أبدا مينع عنهم أو يالمون بسببه أو أسوء من ذلك
   )1(».ابتهاج مستمر اللحظة اليت ختتنق فيها اللذة اللفظية لشدة إفراطها وتتهالك يف املتعة

لذات اليت نشكلها وتبنيها اللغة مرحلة مرحلة، مع ما يف هذا االنبناء من أمل ومعاناة ووجع وتعديالت يف ا     
حىت تقذف به إال العامل صلبا، وقد اشتد عوده على مواجهة الواقع ...ميوله وأهوائه بني االتصال واالنفصال 

تجها اخلطاب، فتتحول الذات وتتكون لتكون حني يغري القارئ موقعه ليصبح اآلخر ذاتا سردية ينوفرض ذاته، 
عرب تتبع تشكل النص من خالل االستماع إليه  ،ويروي لنا حكاية املكبوت الذي تقمع يف الالواعي ،ذاا

بنفس الطريقة اليت يبين ا اإلنسان الصغري " أناه"إن القارئ يبين «. مبحض اإلرادة باخلضوع لذلك النظام 
تنعكس وعن طريق الصورة اليت يقدمها له النص بوصفه شيئا آخر  ،ذاتا عالقة نرجسيةإن له باعتباره . نفسه 

فال ميكن للذات أن تتعرف على اآلخر إال ) 2(»ويكتشف أنه مرتبط مبحيطه بشكل جوهري، يتعرف على ذاته
ا جنسيا، فأن جيعل الكائن ذاته موضوع.الدال فليس هناك طريق إال هذا اجلسد النصي/اجلسد /من خالل النص

موضوع عشق ورغبة بوصفها آخر، ويسمي هذا احلب يف علم النفس الليبيدو النرجسي أي انسحاب ليبيدو 
املوضوع إىل ليبيدو نرجسي ألجل ذلك قال بارت ليس هناك ذات وموضوع فالقارئ هو الذات وهو 

النص يف وجوده /اجلسد فهو انعكاس هلذا.املوضوع، أن جيعل الكائن ذاته موضوع نقد وتأمل وتفكري وعشق 
  .املختلف 

السؤال الذي بات يشغل القراءة ليس هو معىن النص بل إحالته ومالحقة هذه التشعبات واإلحاالت،           
لكن يغدو هذا االستقصاء والتتبع مستحيال، إذا مل تتجهز الذات بعدة إجرائية وأدوات نقدية، قادرة على 

زاحة السلطة الالشعورية اليت متنع سريان الداللة، وملا كانت الكتابة يف تفكيك األوهام، وحترير الفكر، وإ
فإن القارئ أمام اهليمنة  )3(» الكتابة خلخلة ألا تتحدد كمتعة «أعراف وتقاليد النص الباريت ممارسة للخلخة 

يجية حفرية والسلطة اليت تقف وراء إنتاج النص، جيري مناورات جتمع بني الدخول واخلروج، وضمن إسترات
واملسك بتالبيب النص يف ترابطه مع النصوص، وحماولة . جتيد التنقيب والتقليب من أجل فضح اإليديولوجيا
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على القارئ أن يتساءل عن الطريقة اليت تكونت من خالهلا النصوص، اليت «متزيق ذلك النسيج وفك تضافره 
فمشروع جتاوز  )1(».ل عن حمتوى األفكار وتطورهاتلعب من خالهلا، اليت تنكتب من خالهلا، أكثر مما يتساء

الليلية ال /التحتية/السطحية للنص وجتاوز الصوت القريب، للنفاذ إىل باطن النص، وبنيته التكوينية/البنية اخلطابية
يستقيم من غري تعرية اخلطاب، وكشف تناقضاته وهو األمر الذي جيعل املعىن يفيض، وخاضع للسريورة ال 

  .الثبات 

كيف خنترق بنية النص وننفذ إىل عامله الباطين ؟ مث  االستراتيجيات الكفيلة بالعبور إىل ال وعي النص؟ هيما ف
كيف يطالب القارئ حبق اللذة؟ ما هو السلوك الفعال يف التفلت من قبضة االيدولوجيا يف الوقت الذي نعمل 

د وصف املوضوع السيميائي، وتتمثل جمموعة اإلجراءات املستعملة قص«على تقويضها؟فتحليل النص هو 
هذه األسئلة وأخرى تشغل هذا النص  )2(»خصوصيتها يف اعتبار املوضوع ككل حمتوى على داللة شاملة 

وما معىن .الباريت، وقد حاول تقدمي إجابات خمتلفة عن فعل الكتابة بوصفه اشتغاال باالختالف ومقاومة احلضور
ها على غرار بارت الذي مييز بني نص القراءة ونص الكتابة سنسميها الوجود يف النص أو كما أحب أن أمسي

 الكتابة يف النص 

 مقاومة النص وترهني الوعي  -9

النص العصايب ،نص مقاوم، مبعىن أنه قد يصبح من املتعذر كشف كيف تركب وتكون مع       
النص يف كشف وحكي سريته الذاتية، خاصة وأن أصل املرض النفسي يرتد إىل ماهو ) résistance(مقاومة

طفلي أو ذكريات طفليةيرقد عليها، تبقى عالقة يف ذهن املريض ال تلبث تعود وختتفي من جديد، والعصايب 
ال يزداد أ.كما قلنا يف الفصل الثاين هو الذي تستيقظ يف حلمه تلك الذكريات اليت ارتبطت بصدمة عنيفة 

األمر صعوبة خاصة وأن عجلة القراءة تتحرك إىل الوراء إىل غاية استعادة حلظة السكون املطلق للمادة، أي 
أال يزيد هذا " بارت"املوت إىل اخلواء، التالشي واالضمحالل ليقذف من مثة جتاوزا إىل املستقبل، كما يقول 

ته الالشعورية اليت يعد عارض العصاب، أي من مقاومة النص يف كشف طويته خاصة ماهو طفلي؟ وأنشط
  . الترميز واألثر الذاكري مدلوالت على هاته األنشطة أو تقوم مقامها
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يعاين النص من الذاكرة شأن العصايب . يقاوم النص كل حماولة لكشف طويته ومكبوتاته ورغباته احملرمة     
. لذاكرة ،وما خيتزنه من صور دائمة ومؤقتة وجياهد بشراسة عدم استيقاظ ما ينام عليه، أو فتح سجالت ا

فيضطر إىل استخدام .والتعالقات التحتية اخلفية اليت تربط هذا النص احلاضر بغريه من النصوص الغائبة
من املسؤول عن :السؤال هنا.استراتيجيات خيفي ا النص تلك اآلثار الذاكرية املزعجة، كي يظهر متماسكا

الكفيلة بتعرية آليات النسيان واإلقصاء واالستبعاد اليت خيفي ا النص نفسه؟كيف  املقاومة ؟ وما هي اآلليات
نصل إىل ذاكرة النص واسترجاع ما مر خبربته من نصوص مكبوتة، خاصة وأن النص يبدي مقاومة كاسحة يف 

ن ألجل ذلك يرى بارت إن مهمة القارئ يف البداية هي التسريع بالكشف ع. الكشف عن هاته الذاكرة
إذا غرزت مسمارا يف اخلشب، فستختلف مقاومة اخلشب للمسمار حبسب املنطقة اليت تغرزه «مقاومة النص 

... إذ ال ميكن التنبؤ فيه باحلافات وبالصدع: يقال عندئذ إن اخلشب ليس متشاكال يف كل االجتاهات: فيها
النص وعلى التخطيط غري املنتظم  أن يتعرف على أضعف مقاومات) السيميولوجي(يتعني على التحليل البنائي 

بالتايل جيب كشف هاته املواقع، اليت .2املتحرك/فبعض مناطق اخلشب هو الذي يقاوم نفاذ املسمار) 1(».لعروقه
أي إن النص له مواقع ومناطق، تشكل حاجزا مقاوما لنفاذ أو .تقاوم نفاذ املسار، واليت هي عنيدة على العبور

أي إن يف النص نزوعا . وإحباط كل حماولة للتعرف على املكبوت يف الالشعور. ةسيالن املعىن وسريان الطاق
حنو الثبات، واالستقرار، والكبت هو واحد من آليات االستبعاد، واإلقصاء لذلك املكبوت، أو تلك الرغبة 

  فكيف ميكن إخراج ما يف الالشعور إىل الشعور؟ .ويقف حاجزا ضد نفاذ القارئ. احملرمة

ح التحليل النفسي فرضية مهمة يف تفسري ظاهرة املقاومة من حيث إا مؤشر على وجود ذكريات يطر      
مولدة  حول نواة مركزيةميكننا أن نعترب بأن الذكريات تتجمع، تبعا لدرجة مقاومتها، يف طبقات متتالية «

جيعل . من شدة املقاومة سيزيدللمرض، وكل عبور من دائرة إىل أخرى، أكثر قربا من النواة خالل العالج، 
منذ تلك الفترة من املقاومة إحدى التجليات اخلاصة بالعالج، وما يتطلبه من استذكار، وهي تصدر " فرويد"

السلطة،وأذرعها /فكلما قربنا من النواة املرضية) 3(».عن نفس القوة اليت ميارسها األنا ضد التصورات املؤملة
دت املقاومة، وبالتايل االقتراب أكثر من الذكريات الطفلية، خاصة وانتشارها يف طبقات النص، كلما ازدا
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وتعد . الذكرى املولدة للمرض ،اليت يتعني نسياا، حىت نقطع جذر األمل، هاته الذكرى اليت تتجمع حوهلا
عمليا  وسيلة للنفاذ إىل املكبوت، وإىل سر العصاب؛ إذ أن القوى نفسها هي الفاعلة،« املقاومة بالنسبة لفرويد 

يقاوم العصايب أي كشف عن مكبوتاته، أوإعادة إيقاظها، أو احلديث عن .)1( ».يف كل من املقاومة والكبت
وهنا إشارة . ذكرى ما هلا عالقة باملكبوت، أو رغبات، يرى أنه من األحسن إن تبقى طي الكبت والنسيان

فيظهر مقاومة شرسة على مكبوتاته  اقع،اخلوف من الوحبكم . مهمة،هي أن النص ال يسلم مكبوتاته بسهولة
  .هو نائم يف عامله السفلي التحيت وما

اكتشف فرويد أن من يقوم بعملية الكبت هي النظم العليا لألنا، فاألنا باعتباره مقيما على التخوم بني      
العامل اخلارجي ، وعامله الباطين فيضطره اخلوف من األنا األعلى ، إىل عدم كشف طويته وكبتها يف عامله 

ميارس أية مقاومة بل حياول التخلص من  ي اليعترب فرويد إن الالواع'' فوق مبدأ اللذة ما''يف كتابه . الباطين
األنا . مراقبة الذات، وإقامة املثل العليا والضمري اخللقي«: يقوم األنا األعلى بثالث وجوه من النشاط. الكبت

األعلى يف نظرنا ممثل جلميع القيود اخللقية، واملتكلم بلسان النزعة إىل الكمال، وعلى اجلملة فهو ميثّل من 
الذي يعد  فاألنا األعلى) 2( ». النفسية ما ألفه الناس أن يسموه الصفات السامية يف احلياة اإلنسانيةالناحية 

الضمري اخللقي، الذي يعمل عمل مراقب ألفعال الكائن، فهو املسؤول عن العالقات االجتماعية بني الكائن 
. يات يف أفعاهلا وسلوكها وتصرفااويطالب الشخصية بالتزام املثل العليا، واألخالق.وحميطه االجتماعي

هو الرمزي مكان النظام والقانون مكان  األنا األعلى«األنا خاضع بدوره إىل أنا أعلى النسق ثقايف ألن /النص
ذلك إن الرمزي هو نظام الثقافة : هكذا يتم تسجيل التحليل النفسي ضمن األنثربولوجيا ( خطاب األب 

نا هو اخليايل مكان التخيل مكان التنوع والتغري وملحقات الذاتية املتحركة ويصبح األ) اإلثنولوجي(باملعىن 
إنه مكان الال مكانات وسبب البنية الغائب وهي البنية : واهلشة ، أما اهلو فال مكان له إال من خالل قلب املعىن

  )3( ». الواقعي: اليت يسميها الكان

نص ظاهر، بديال /النص تكوين أنا أعلى/الثقافة وبني الفرد/علىيكون من نتائج هذه اجلدلية بني األنا األ       
الفرد يف حتويل منتجات الثقافة؛ ذلك أن األنا /عن هذا األنا األعلى إثر النشاط الدينامي للعامل الباطين للنص

                                         
  . 487، ص  السابق ینظر المرجع - 1
  115الموسوعة النفسیة ،ص :طھ عبد القادر   - 2
  .22الخیالي و الرمزي، ص . اللغة : جاك الكان : مصطفى  المسناوي  - 3
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وواقعه  واألنا األعلى منتوجات لتحويالت الالواعي يف السريورة التارخيية حلياة اإلنسان يف عالقته مبجتمعه
الذي يعيش فيه، فمن خالل االحتكاك بالواقع، وتشرب وامتصاص الكائن لثقافة جمتمعه وعاداته وقيمه، يتعدل 

  .جانب من اهلو، ويتشكل األنا األعلى مثايل هلذه الذات بدال عن األنا األعلى اجلمعي

انتقال املعىن من تصور إىل فسيالن و. فإزاحة آليات الكبت هو ضمان سريورة املعىن وسريان الطاقة      
تصور وانزالقه من دال إىل دال، عرب العمليات األولية لالواعي، اليت تفترض يف حدودها القصوى انزالقا ال 

النص الظاهر، اليت يبحث عن الثبات، /هو ما يزعج األنا ائيا للمعىن أو بلغة الطاقة سيالنا حرا وكليا للطاقة،
اقة، واحلد من انتقال التصورات، إن ما يزعج األنا هو االستذكار والتكرار، واالستقرار، فتحاول ربط الط

فاالستذكار الذي يتأتى من تداعي الذكريات يف ذهن الكائن؛ فعرب حتريك النص من خالل اإلغراء اجلنسي 
   ).الطفلي خاصة(، ميكن التعرف على التصور املولد للمرض )اللمس خاصة(

النص يف /ماهو هامشي،عرضي ،متغري، على كل الطبقات املشكلة لبنية الذاتميكن التعرف من خالل      
يشكل مصدر لذة أو ما يرمز  وإذا كانت القراءة تنطلق من اجلزئي والعرضي، أو ما. سريورا التارخيية

شف والتعرف على األنا األعلى الذي يبدي مقاومة ألي إثارة خارجية ميكن الذات من الك. ''اآلخر/اهلو''إىل
عن مصدر املرض ويصبح هذا الكشف هو العالج الناجع حلالة هذا املريض، وفيما خيص النص أليس النص إال 
تكثيف نصوص وإزاحتها يف فعل نرجسي وظهورها يف وحدة رغم تعددها واختالفها وتباينها ، تترجم أخريا 

أي اخليايل والرمزي وكيف تعلقت  من خالل جدل األنا واألنا األعلى.العالمة الفوقية/يف هذا النص الظاهر
النصوص وتفاعلت فيما بينها ، وحتوهلا من حال إىل حال إىل غاية وصوهلا إىل املرحلة النهائية يف شكل النص 

 .الظاهر،وبدل البحث عن مميزات كل جنس يصبح القضية احملورية اليت تشغل القراءة التداخل وتوالد النصوص

األنا هي غري حاضرة يف الراهن ، ألن /ص اليت يأخذ عنها النص أو يتشرا النصاآلثار الذاكرية للن         
. هناك فعل كبت مسلط عليها فهي مدفونة يف الالشعور ، وجياهد األنا وهذا النص الظاهر يف عدم ايقاظها

ن أجل أن يعرب مهمة الناقد هي كشف املقاومة وفضح استراتيجيات اهليمنة األبوية الرمزية على الدال وحتريره م
اللذة : املشاركة يف انفتاح النص على الالائي واملطلق من هامش مدنس هو: املكبوت إىل الوعي مبعىن آخر

اآلخر هو املكان الغريب ، الذي «اجلنسية اليت تقبع يف الالواعي أي من فاعلية العامل الداليل للنص ذلك أن 
ب ،ضمن النظرية الفرويدية مكان التاريخ واملواقع مكان العائلة والقانون واأل:يصدر عنه كل خطاب

ليست الذات نقطة بل نتيجة بنية معقدة .إن اآلخر ليس شخصا بل مكان .االجتماعية مكان ترد إليه كل ذاتية

Université Sétif2



  

 -  134 -  

 

إذا تواطأنا مع بارت  )1( »وانطالقا من حدث معني هو الوحيد الذي حيدث للذات املفردة خالل مسار حياا 
فالتعرف على البنية املعقدة للذات ، خالل مسار حياا انطالقا من النشاط اجلنسي، هو الذي ميكننا من إدراك 
تكون النص تارخييا الذي يعترب بنية معقدة ، ولكشف مسار تكونه فإنه يلزم القارئ مالحقة هذا التكون من 

كانفصال ومتايز األنا عن (ص ظاهر أو متايز النص عن باقي النصوص الداخل ، حىت وصلت تلك الرحلة إىل ن
النصوص وتشكيل األنا األعلى بتمايز األنا عن /النص هي سريورة تعديل اهلو/اهلو ألن سريورة تشكل الذات 

  .اليت يأخذ عنها لكي يشكل ما به يكون فردا وينفصل عن تلك النصوص الثقافية ليشكل ذاته) 2(اهلو

مام سلطة املوت الذي يهدد اجلسد، تستدرج األنا للمقاومة، والتحرك إلزاحة هذه فأ      
وهذا الفعل هو الدينامية اليت حترك األنا واليت يبعث عليها الالواعي . اإليديولوجيا،والصراع من أجل البقاء 

س فعال مستمرا يف كتابات فرويد، الالواعي خصوصا باعتبار أنه ميار" دينامي"تصف كلمة «بوصفه اآلخر 
يتطلب قوة مضادة، متارس فعلها بصفة مستمرة بدورها كي تسد يف وجهه سبيل النفاذ إىل الوعي ، تتأكد 

إزاء حماولة النفاذ إىل الالواعي، وباإلنتاج  مبقاومةهذه الصفة الدينامية عياديا من خالل واقعة االصطدام 
  )3( ».املتجدد ملواليد املكبوت

أن مل نقل مستحيال إخراج ما يف الالشعور إىل الشعور، إذ إن " فرويد"الصعب بالنسبة إىل وإذا كان من       
املريض ال يذكر كل ما هو مكبوت يف أعماق نفسه، فهو ملزم أن يعيد يف احلاضر ماهو مكبوت، بدال من أن 

القارئ يف إعانة /اجليستعيده يف ذاكرته، على أنه جانب من املاضي كما هو متطابقا مع ذاته وهي مهمة املع
النص على استرجاع ذكرياته الطفلية ،خاصة وأن املريض يعطي للطبيب بشكل ال واع دور الصور األبوية 

كيف أن عالقة الشخص بالصور الوالدية، هي اليت تعاش من " فرويد"احملبوبة، أو املرهوبة اجلانب ويكشف 
فالعالقة إذن ستكون بني النص والقارئ، كعالقة .)4( مبا مييزها خصوصا من جتاذب نزوي جديد يف النقلة 

طبيب مبريض وحياول القارئ أن ميارس التفكري يف النص حبياد، ويقظه وحماولة تتبع الرغبة املكبوتة، اليت بني 

                                         
  . 21المسناوي ،المرجع السابق، ص مصطفى  - 1
 . 592معجم مصطلحات التحلیل النفسي  ،ص  : ینظر البالنش و بونتالیس  - 2
  248معجم مصطلحات التحلیل النفسي ، ص :البالنش - 3
 التحویل:transference   ھو في األصل انتقال األثر الوجداني الذي یترتب على فكرة، أو موقف نفسي إلى فكرة أو

سواء كانت مشاعر  –أثناء العالج  بالتحلیل -موقف آخر، ویقصد بالتحویل عادة، إن تنتقل مشاعر المریض الطفلیة 
ما فوق مبدأ : فروید. ص المحلل نفسھأو األشخاص التي ابتعثتھا أصال،وتدورحول شخ. المحبة،أو الكراھیة من المواقف

 .40اللذة ،ص 
   549البالنش ،المرجع نفسھ ، ص :ینظر -4
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باالعتماد « السطور، وتظهر كومضات ليس من أجل تفسريها بل من أجل استعادة الذاكرة استعادة خمتلفة 
إلعانته على استرجاع الذكريات املكبوتة يف شكل جديد،  ) 1( »كرته واسترجاع ما مر خبربته على ما وعته ذا

التكرار كاختالف، أو عودا يف شكل خمتلف بدل اخلوف من استيقاظها وهو ما يعرف يف التحليل النفسي 
  .النص/خاصة أمام املقاومة اليت يبديها الوعي Transfertالتحويل /بالنقلة

املقاومة ومن مث صار فن التحليل يقوم على  كان يقف دون هذه الغاية ما كان يقع باملريض من أنواع غري أنه" 
التبكري بالكشف عن هذه املقاومات ما أمكن التبكري وعلى جذب انتباه املريض إليها، وعلى تعليمه كيف 

دخل عنصر اإلحياء الذي يستمد وهنا كان ي -يتخلى عنها باستخدام مالنا من أثر عليه هو أثر إنسان على آخر
   2'' قوته من التحويل

إن استعادة املكبوت يف احلاضر أو العودة املختلفة هي املساعد على النسيان فالتعرف على النص يف كليته     
بلذة هو ترهني من أجل إدراك ما يفيض على بنية النص يتحسس القارئ ذلك الغائب وهنا تبدأ فاعلية الذات 

من .)3( »االنتقال من النظام إىل العملية « هو    Actualisationالتحيني/ ى اإلنتاج فالترهني وقدرا عل
النص يف الراهن حىت تشعر الذات براهنيتها، وأن يعيش رغباته يف /ذكريات الذات/خالل وضع كل تصورات

قلة واللجوء إىل الفعل احلاضر، وهو ما يدعى يف التحليل النفسي بالتفعيل والتجسيد يف احلاضر ،خالل الن
النصوص يف احلاضر من خالل ترهني الوعي، /إن إحياء الذكريات. داللة/و هذه احلركة تولد طاقة  4احلركي

فاملهمة امللقاة على عاتق القارئ هي حتويل . كأا رهن الوالدة اجلديدة.أي إحياء الذكريات يف اللحظة الراهنة 
إن القراءة  «. ن يف شكل جديد حمور خمتلف، كتجربة معيشة يف احلاضرالنصوص املكبوتة إىل الراه/الذكريات

مبعىن االستهالك تعين إال يلعب القارئ لعبة النص وحنن نقصد ذا إن حياول القارئ استعادة النص حلسابه 
غري أننا )متثيال مسرحيا (النص  ميثلسلبية منفعلة باطنية، فإنه  حماكاةاخلاص ولكن لكي ال يرتد عمله إىل جمرد 

فالقراءة اإلبداعية  ) 5( »ال ينبغي أن ننسى إن للفظ اللعب، باإلضافة إىل معناه احلريف واملسرحي داللة موسيقية 
هي استعادة النص حلساب القارئ اخلاص يف شكل حضور معدل عرب العلميات األولية اليت من خالهلا يعود 

                                         
  40المرجع نفسھ، ص :فروید - 1
  المرجع نفسھ  ، ص ن :فروید - 2

  .17قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي، ص: رشید  بن  مالك - 3
  . 398،  399معجم مصطلحات التحلیل النفسي ،ص ، ص : ینظر البالنش ، وبونتالیس  - 4
  . 65درس السیمیولوجیا ، ص : بارت  - 5
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يعتمد النص على التحويل والنقل أي نعقلن  1نا التمثيل أو اإلخراج املسرحي املكبوت ومما يذكره بارت ه
  النصوص وهي هنا لذة النص /الالوعي

جيري هنا دمج املاضي باحلاضر باملستقبل يف وحدة حلمية أي اإلخراج املسرحي للرغبة حيث تنتظم       
إن اخليال هو األداة اليت جتسد « .قيق رغبة ماالتصورات الالواعية يف هوامات تتثبت عليها النزوات، وتصور حت

أي متنح جسدا لكل ما هو روحاين ، وتنقل الالمرئي إىل جمال املرئي احملسوس، خالقا بذلك تفاعال وجوديا 
العني اليت من خالهلا نرى /ولعل ما يستدعى هنا وحنن نتحدث عن هاته الفكرة هو النص )2( »بني العاملني 

تنزلق لرؤية اآلخر الالمفكر فيه، ما يسكت عنه الوعي، ونصمت عنه أي إن الذات تعود اآلخر وجتعل الذات 
إىل املاضي عن طريق قدرة االستحضار والتجسيد لتندفع يف املستقبل عن طريق اخليال ، وهذا كله يف اللحظة 

 واملستقبل يأن املاض«فليس هناك زمان متراتب ماضي حاضر مستقبل . الراهنة، وهو ما يدعى بالزمانية
 حاضر يف البشري قط باملوجود فنحن ال منسك باحلاضر ، ينفصم ال ارتباطا البشري املوجود حالة يرتبطان يف

 يف الذاكرة بواسطة بداخله يستحضر املاضي البشري ألن املوجود ذلك التعبري ، صح إن السيف حبد مقطوع
 كنا لو ...لنوجد  كنا ما إننا .ذاته فيه يسقط و مستقبله واخليال التوقع بواسطة بالفعل يرسم احلاضر، وهو

 بني املاضي» لدرجة معينة« اآلن ونوحد بواسطته جناوز الذي الزمانية من اخلاص هذا الضرب إىل نفتقر
  )3(» واملستقبل  واحلاضر

. يف الشذرة األوىل" بارت"النص مكان للسكن ووجود هذا الكائن من غري عقاب وال مسؤولية كما قال      
تنقيح التجارب واالنطباعات واآلثار الذاكرية . فالنص يف أهم عمل يقوم به، هو تنبيه القارئ إىل ذكرياته

يشكل « إن الوعي ،ل التحينيهو شكل من تعديل أحداث املاضي من خال ،انطالقا من التجارب اجلديدة
وهو ما وهذه اللعبة النصية تنعكس على وعي القارئ،  )4( » ''ملشروعه''ماضيه وينقح معناه على الدوام تبعا 

                                         
في سبیل " الھو"ھي من بین أبرز العملیات األولیة وھي كافة العملیات التي تجري في الالشعور أو التي  یقوم بھا  1

اء المیول الفطریة التي لن تعدل و تظھر ھذه العملیات على أخلص أشكالھا، الحصول على اإلشباع، و سعیا وراء إرض
في األحالم وھذه العملیات تتجاھل الزمن والواقع، وال تخضع لالعتبارات المنطقیة المألوفة، من أمثلتھا عملیة التكثیف 

وھي ) أواإلبدال(ة النقل ومنھ مثال إخراج صورة شخص من عدة أشخاص، أو اسم جدید من عدة أسماء مختلفة وعملی
إلصاق األھمیة الوجدانیة ألمر أو لشخص بغیره من األمور أو األشخاص أو عملیة اإلخراج المسرحي، وھي الجمع بین 

  .  27ما فوق  مبدأ اللذة، ص  : الماضي والحاضر والمستقبل في فترة  واحدة، كما تخرج القصة على المسرح فروید 
  .   53و الصورة و المقدس في اإلسالم ، ص الجسد : فرید الزاھي  - 2
  221الوجودیة ،ص :  جون ماكوري  - 3
 139المعجم مصطلحات التحلیل النفسي، ص: البالنش وبونتالیس - ینظر  4
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على النظام اللساين وحماولة النص تطهري اللغة من التلوث )اللعبة اهلريقليطية (يعين أن يلعب القارئ لعبة النص 
إىل الذات فهو أن تتفكر الذات خارج ذاا من خالل خضوعها اإلرادي لشبكة  أما بالنسبة ، اإليديولوجي

وهذه هي لذة -خاصة بالنسبة لذكريات املاضي ، النص املعقدة ،وختليها عن االنفعاالت اإليديولوجية
 أو الكاثرسيس ،الذي جيعلها تتخلى عن رغباا تدرجييا حىت خترج ذاتا نقية كأا للتو ولدت -املازوشي

القراءة التعديل واالختبار فاألرسطي لكنه ممارسة وليس جمرد تقبل سليب وهو ما سنراه يف العنصر اآليت 
واملراجعة واحلذف والزيادة والنقصان يف فعل تشكيل الذات وبناء اهلوية وصناعة الوعي ، من اجل ضمان 

مزدوج يضطلع ببناء الذات يف الوقت الذي فالفعل القرائي فعل . االستمرارية واخللود والبقاء يف مواجهة املوت
فالقراءة ليست نشاط استهالكيا إا لتقترب من التفكري العملي والتأمل الصويف . تبين فيه النص وتكونه

  فمالحقة شقوق النص وتتبع مراحل تكونه بصرب وأناة ويقظة ووعي يهدم فكرة االستهالك

 : الوزن- 3

العشق، مبا هي رحلة /عل جسدي اشتغال احلواس، واألهواء يف فعل القراءةيتطلب الفعل القرائي مبا هو ف     
خاصة حد  -املعاناة واألوجاع رحلة اهود التأويلي يف مالحقة الغياب واختراق األسطح وجتاوز احلدود

وخلق الفسحات، والنفاذ إىل األعماق من  -املوت بوصفه آخر إكراه وأكثرها واقعية املمارس ضد اجلسد
األمر الذي يتطلب الكثري من القوة واجلهد ويقظة . ل الفجوات والثقوب، يف طبقات وترسبات النصخال

كما يقول بارت ،لكنها القراءة " سلسلة من النريان املفتوحة"الوعي ، فليس السكن يف النص آمنا، فهو 
يقول . وغياب ووجع وصمتاملازوشية اليت جتد لذا يف أملها، فيما يوقعه به املعشوق السادي من معاناة 

أن يقرر القارئ اختاذ طريق العشاق طريق املعاناة )1(»إنين أويل اهتمامي للغة ألا جترحين تفتتين«بارت 
انفتاحه أو قد ينثر عليه امللح كي يكون أكثر إيالما،  يزيد يف واألوجاع ،فإنه ينبغي أن ال ينغلق اجلرح، بل

اجلرح يقتضي األمل واملعاناة والنزيف، ولكنه يستلزم « مع ذلك فهو لذيذ ونبقي اجلرح مفتوحا وينزف مؤملا ،و
اختراق وانبثاق، اكتواء وابتداء،  أيضا امليالد والصدور واالنبعاث حسب تعبري إدموند جابيس، اجلرح هو

سرها هو قراءة مأسورة عشقا، وما يأ )2(».هيجان وسيالن، خلخلة للبدايات املطمئنة وارجتاجا لبحار الكتابة 
رحلة تبتغي جسدا قويا نشطا . تورق الداللة، وانزالقها واجنرافها وهرب الرغبة يف وديان العامل الداليل للنص

                                         
 42فؤاد صفا  و الحسین سحبان ،ص: لذة النص، تر: بارت  - 1
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املبنية من آالف السنني نصب أثري وتكلسات قدمية .فالنص عامل خفي جمهول األروقة والدهاليز . نبيها فطنا
 .جدا

النص وتلتصق به، وتنهمك يف عملها جبد ومحاس إن صح أما القراءة األخرى فال تغفل شيئا، بل تزن « 
فما يأسر هذه : القول، وتدرك يف كل نقطة من النص، انقطاعات الوصل، اليت تقطع اللغات ال القصة

، ليس هو تعرية احلقائق من أوراقها، بل الصبغة املورقة لتولد ) املنطقي(القراءة ليس هو الشمول 
احلال يف لعبة اليد الساخنة ليس من مضاعفة سرعة حركة األحداث، بل  اإلثارة تأيت كما هي .الداللة

( ففي اللحظة اليت تقفز فيها كل يد ) عمودية اللغة وعمودية حتطيمها(من نوع من اللغط العمودي 
حيدث الثقب، وجيرف معه الذات املنخرطة يف ) وليس حني تقفز بعدها(فوق اليد األخرى ) خمتلفة 
مفارقة مادام الرأي العام يظن أنه يكفي إن (واملفارقة هنا أن هذه القراءة الثانية . صذات الن -اللعبة 
النص ) باملعىن احلقيقي للكلمة(هي اليت تناسب إذا ما طبقت ) يف القراءة حىت نتجنب امللل نسرع

فسوف يقع الكتاب من  ،احلد األقصى اقرؤوا رواية لزوال مبهل اقرؤوا كل شيء فيها- احلديث، النص
ويسقط حقه يف أن  ،فسوف يغدو هذا النص معتما ،واقرؤوا من نص حديث أطراف مجلة ،أيديكم

'' حيدث'':ال حيدث للخطاب حيدث للغةألن ما ؛تريدون أن حيدث شيء وال شيء حيدث :ميدكم باللذة
وليس يف  ، فعل التعبرييف ،حجم اللغات أي صدع احلافتني وثنايا املتعة كل ذلك حيصل يف" يذهب"ما 

واحلش احملكم،  ...فما ينبغي إذا أردنا أن نقرأ مؤلفي اليوم ليس هو االلتهام واالبتالع:تتابع العبارات
 )1(».علينا إن نكون قراء ارستقراطيني:واسترجاع الفراغ الذي كانت متارس فيه قراءات قدمية

اجلسد هو نظام متماسك على املستوى الظاهر، ونسق متفاعل عضويا يتكون من عناصر /النص         
العليا السوسيو ثقافية والتارخيية، فهو ليس بنية مغلقة على  ومكونات و عالقات تستمد مكوناا من النظم

تكوين /من نص ظاهر ونص باطنذاا، بل بنية منفتحة على النسق الثقايف املنغرس فيه، هذا و يتشكل النص 
  .وخلق إي النص مزدوج

اللذات اجلنسية العضوية، اليت تكون نظام اللذة النصية وصف النص / النص التكويينيصف خطاب النقد      
فالنقد خطاب واصف لتعالقات وأثر النصوص اليت سامهت  ، من مرحلة التخلق إىل مرحلة الرشد واالستقالل
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هذه الذات الفارغة ) تعطل فيها عمل املخيلة(إن قارئ النص شبيه بذات مرتبكة « .يف تشكيل النص الظاهر
تتجول قرب واد ينحدر يف أسفله ر، ما يدركه متعدد، يصدر عن مواد ومستويات متنوعة، من أضواء وألوان 

كل هذه احلوادث تكاد تدرك كل على .واء وضجيج وأصوات أطفال وحركات ومالبسوخضرة وحرارة وه
الذي ال ميكن  ، وهو ما حيدد النزهة يف اختالفها ، بيد أن املزج بينها متفرد ، إا ختضع لقواعد معرفة: حدة

فمعرفة  )1( »هذا هو شأن النص ألنه ال ميكن أن يكون هو ذاته إال يف اختالفه. أن يتكرر إال كاختالف
وكشف تعالقاته التحتية، وأمشاجها الترابطية  ، و أخذ عنها ويتشرب منها ، النصوص اليت يتناص معها النص

وخمتلف التحوالت اليت جيريها عليها يدخل يف صميم فهم النص، فما ، يف الرحم الذي تشكلت وختلقت فيه 
وال يكون هذا ممكنا خارج ،سده العيين الفريد يشكل جوهر املعرفة بالنص هو تناسله وال ائية داللته وجت

وهذه هي )  2( »حلواس هي القنوات اليت تنقل لنا املعرفة بوقائع العامل اخلارجي وحوادثها« املعرفة احلسية ؛ألن 
أداء النص أو لذته، ومرجعيته الذاتية وما يشكل فرادته أمام النسق، أو النظام / مهمة القارئ كشف خصوصية 

. فهو بنية خاصة خمتلفة خبصائصها اجلمالية، وقوانينها البالغية له لذته اخلاصة .للغوي الذي يتشكل فيها/الرمزي
فيختربا معا . هو مصدر متعة القارئوهذا الكشف واالستبطان الختالف للنص ومالحقة حلظات تشكله 

والتعرف على تشكل النص . )3(»يتطلب من القارئ مسامهة فعالة«املوت، مث العودة املختلفة، ألجل ذلك فإنه 
من الداخل من لذة الطفولة إىل اللذة الرشد، من امتصاص النصوص إىل اإلخراج النهائي املسرحي لتلك 

حيث يستقيم عوده لكن احلركة مزدوجة فاالطالع على تشكل النص هو تشكيل هلوية  اللغات الثقافية،
 .القارئ يف النص

وتشابك عدة أنساق عضوية  ،ال ائية من النصوص متضافرة نسية الراشدة ،هيفلما  نقرأ تاريخ اللذة اجل      
العدل بني /اللذة ذاته من وجود نظام الغاية حتقيق من متكن معينة وظائف أداء ألجل ،بينها فيما متفاعلة

املدى وهي حتقيق  والقصرية ، لغة اللغات/اللغات، غاية بعيدة املدى وهي االحتاد اجلنسي االحتاد يف لغة واحدة
 فيما ومترابطة ،متشابكة من لغات للنص الذي يتشكل الشيء نفسه بالنسبة .لغة /اإلشباع اآلين لكل عضو

خيدم اهلدف العام للنظام اللذة النصية وهو  ، هو الوحدة يف نص ظاهر هدف لتحقيق مستمر تفاعل يف بينها

                                         
   63درس السیمیولوجیا ،ص : بارت  - 1
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 فهوئل واللغات واألصوات يف نسق تتفاعل فيه عضويا ،فالعالقات االختالفية اليت بني الدال .االحتاد باآلخر
لتحقيق جيري إىل النشوة  وتكاملية مستقلة بطريقة تعمل لتلك اللذات واألصوات الثقافية اليت الكلي اموع
يف كمية اللذة املتدفقة مع  تعديل أو تغيري خيضع للتغيري فأي ،واالرتباط بني عناصر نظام اللذة النصية. التناسلية

ألجل ذلك جيب أن يتمتع القارئ بيقظة . يؤثر على تشكل النص وفرادته،تدفق النصوص وكيفية حتويلها 
: ونشوئيته كما يفعل املالحظ ، وتركيز االنتباه على كل اجلزئيات يف حماولة إلدراك آليات إنتاج النص ، الفكر

ات بني العناصر فهاته املالحظة بشقيها الكمي والكيفي يف وصف تسجيل كل التفاصيل بدقة وحتديد العالق
  )1(.الظاهرة هي معرفة دقيقة 

لغاته الكثرية اليت يأخذ  والتفاعالت، والترابط بني العالقات، معرفة يقتضي ألداء النظام الدقيق الوصف إن     
واليت  النظام، ا يتأثر اليت والعوامل املتغريات من كثريا هناك ألن حدة، عنصر على مميزات كل عنها، ومعرفة

فيصبح حتليل النص حتديدا للخصوصية، أو اإلخراج املسرحي . فيها والسيطرة عليها ضبطها، والتحكم ينبغي
اللغة من خالل تفكيك النص إىل أجزائه، وبنياته املكونة لكشف الترابط /للنظام الرمزي/األنا األعلى/لألب

باعتباره الترمجة النهائية لتلك  .تشكلها مرحلة مرحلة حىت حلظة خروجه نصا ظاهراوتتبع والعالقة بينها، 
كلما ازداد حجم الثقافة كلما كربت (نصوص كالسيكية ،ثقافة :لذة النص« التحويالت اليت يف األعماق 

ص من خالل إنه فن من فنون العيش ، ميكن تعريف لذة الن: ذكاء كم، ابتهاج، سيادة، أمن ) اللذة وتنوعت
باملنزل ، بالضاحية ، باقتراب موعد األكل : مبكان وزمان القراءة) دون أي إمكانية للتعرض للقمع (ممارسة ما 

هذه اللذة )... عن طريق اإلستيهام(باملصباح بالعائلة حيث ينبغي أن تكون أي ال هي بالقريبة وال بالبعيدة 
 . )2(».ومن هنا يأيت النقد :ميكن قوهلا

ما هي قدرة نظام اللذة النصية على توليد الداللة وحتقيق املتعة؟ أي تقييم اإلنتاجية :السؤال اهلام هنا هو        
وبناء جمتمع  ،ومن حيث كفاءة النص يف حترير اإلنسان، لغاته الداخلية/النصية من حيث كفاءة لذاته العضوية

                                         

 46،47فلسفة العلوم ، ص ص:ینظر ماھر عبد القادر  - 1
  '' مساحة  ظواھریة محسوسة ندركھا بحاسة البصر وكمعطى أولي ویشبھ في تشكیلھ النسیج المتشكل انھ النص الظاھر

النص و. معنى معین والعمل على إقراره وإعالنھ كمعنى وحید  Fixerمن رموز تشكیلیة یھدف إلى تثبیت
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 بني املوجودة والتفاعالت العالقات باعتبار معقد فنظام اللذة النصية نظام )1(»مجعية أصدقاء النص «قراء 
لتخدم هدفا يسعى له الكائن وهو االحتاد باآلخر،  ، وأجزائه،كتداخل اللذات احلسية اجلزئية العضوية عناصره

علما  )2(اللذة ففعل القراءة ينشغل بتسجيل .وتداخل وترابط تفاعل عالقات ، هذه اللذات احلسية بني فتنشأ
من خالل حساب  ، من ناحية الكم والكيف ، ة هو مبدأ كمي وكيفي، أي تقييم اإلنتاجية النصيةأن مبدأ اللذ

اللذة و قياس – منو معدل الزيادة والنقصان ومعرفة قدرة النص على استيعاب الائية ووفرة نصوص ،فنحلل
 ، زن محولته الدالليةالنص، و كثافة وحتليل) 3( وكيفية حتويل هذه النصوص االستيعاب حجم اللغات ومعدل

عالقات داللية جديدة وترابطات ووصالت ختتلف عما حتتفظ به الذاكرة من وصالت داللية  ذلك بناء يتبع مث
يف املرحلة التالية لعملية حل الروابط وهو ما نفصل فيه الحقا، حىت يتم تعديل تلك  ، سبق أن مرت بالذاكرة

إن االرحتال وراء الدالالت واملعاين، باالرتكاز إىل تقنيات ااز اللغوي، '' .النزوات وينخرط الكائن يف العامل
و من خالل كل هذا التتبع و  )4( »يضاعف إمكانات اللغة وجيعلها أكثر قدرة على اإلبانة و التوضيح 

ها يف عامل اليت حيصل علي، يعرف الكائن أن احلرية واالستقاللية، احلسابات االقتصادية واملالحظات الدقيقة
هي خبضوعه لنظام النص إراديا واإلنصات له، وهو الذي خيفض من انزعاجه و أمله وحتطيم الكبت،  ، النص

بتفكيكه لتصورات القارئ املؤملة من خالل حتفيزه . أي قدرة نظام اللذة النصية على تقليص حجم االنزعاج
لذة / (حلظات تشكل النص حلظة حلظة و يتتبع والتخلص منها وه،عرب العمليات األولية على االنفصال عنها 

شبقية بني النص /وجمموع هذه اللحظات تعيد بناء النص من خالل تارخيية النص يف حماورة شيقة) لذة
  .والقارئ، كما بني اجلسد والعامل

  

  

  :التعليق واللعب  -4
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يطالعنا بارت بإجراء آخر مهم لوجود القارئ يف عامل النص، من اإلجراءات املهمة للتفكري النقدي      
،من خالهلا تعلق الذات كل يقينياا،وتتوقف عن إطالق "Epoch"اليقظ التعليق الفينومينولوجي 

اجلسد أكثر للتجربة األحكام ، واالستجابات املتسرعة إىل حني، خالقة بذلك مسافة زمانية خيضع فيها 
 .والنقد

على غرار ما ( قصريليس يف وسع نص اللذة أن يكون شيئا آخر سوى نص « : يقول بارت
ألن اللذة ال تنقاد للقول إال عرب الطبيعة و) هذا قصري شيئا ما  كل ما هنالكأهذا : يقال

دائرة جدل وجيز  ، فإننا لن نستطيع اخلروج من) يل حق يف اللذة( الالمباشرة للمطالبة باحلق
يغيب هنا حد ثالث هو غري .زمن الظن والرأي، وزمن ما يفارق الظن واالحتجاج،:ذي زمنني

ذاته " اللذة"اللذة وغري الرقابة املفروضة عليها ،هذا احلد مؤجل إىل حني وما دمنا نتشبث باسم
لن ... دافإن كل نص عن اللذة لن يكون أبدا إال إرجائيا وسيكون مدخال لنص لن يكتب أب

  )1( »دون أن يدخل شيئا أبدا  - يكون يف وسع مدخل كذاك إال أن يتكرر

ألن مواجهة العامل اخلارجي والسري .فيما سبق وتبعا للطرح الفرويدي يشكل العامل اخلارجي إعاقة للذة     
اإلشباع،  يدفع املرء إىل تأجيل«وفق مبدأ اللذة، بشكل مطلق يعرض الكائن ألشد املخاطر، األمر الذي 

فالنزوات ال ترمي يف األصل إال إىل التفريغ، وإىل اإلشباع بأقصر : فمن خالل التأجيل حتقق اللذة أهدافها
الطرق املمكنة، وال تتعلم إال تدرجييا مراعاة الواقع، الذي يتيح هلا دون سواه الوصول إىل اإلشباع املنشود 

  )2(» . من خالل االلتفافات والتأجيالت الضرورية

إن التأجيل إذن وحبسب التحليل النفسي سلوك لذوي يف التفلت من قبضة اإليديولوجيا، إن تطابقا أو      
مفارقة؛ وخترج عن الصراع الثنائي الضدي، بني االعتقاد أو املفارقة، إىل حد أكثر فسحة وإمتاعا، وإذ ذاك 

أ اللذة من الكبت ومن الواقع الذي يؤدي يتخلص مبد.تستطيع لذة النص اخلروج عن الرقابة املفروضة عليها ،
  إىل وقف تنفيذ مبدأ اللذة وهو ما يضمن السيالن احلر للمعىن 

                                         
    26،  25فؤاد صفا  و الحسین سحبان ص  ص : لذة النص، تر: بارت  - 1
   454معجم  مصطلحات التحلیل النفسي، ص  : البالنش - 2
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إىل تأجيل اإلشباع وتأخريه  Paradoxa /ومن املفارقة Doxaيلجأ األنا من أجل التفلت من العقيدة      
قبل أن نواصل احلديث عن التأخر . نبدل جعل اللذة يف صراع مع الواقع ،ينتهي أخريا بإيقاع األذية بالكائ

)  Conflit(واإلرجاء، جيب أن نشبك هذا املقطع مبقطع أخر يتحدث فيه بارت عن التفلت من نطاق صراع
  األضداد إىل فسحة االختالف يقول بارت

Différence se glisse subrepticement à la place du conflit»  « Que la )1(  

فليس االختالف هو الذي يضع القناع على وجه النزاع " ليندس االختالف خلسة يف مكان النزاع « 
 ،وإىل جانبهإن االختالف يؤخذ عنوة ضد النزاع إنه يقوم يف ما وراء النزاع : وال هو الذي خيفف

ن أن يكون وعليه فلن يكون النزاع شيء آخر غري احلالة املعنوية لالختالف فكلما ختلى االختالف ع
كلما عاينا فيه تفويتا ملتعة كان )وذاك شيء صار شائعا)(مستهدفا حتويل وضعية واقعية(تكتيكيا أخر

باإلمكان احلصول عليها وفشال الحنراف يتسطح حتت وطأة قانونه اخلاص، ومل يعد يعرف كيف 
حني أرفض العنف،  فما أرفضه. فالنزاع مقنن دوما، وما العدوان إال أشد اللغات رثاثة: حيدد ذاته

خارج على كل قانون طاملا انه خيترع بكيفية :هو القانون ذاته وبالتايل توجد نزعات يف نص سادي
ال شيء يوجد غري االنتصارات أحب النص ألنه بالنسبة إيل : متصلة قانونه اخلاص به وحده ،وبالتايل

وتغيب فيه كل ) ار بني األزواجمبعىن الشج(هو هذا الفضاء اللغوي النادر الذي يغيب فيه كل شجار
ليس فيه شيء من خماطر املراوغة والعدوان واملساومة وليس ":حوارا"مماحكة لفظية ليس النص أبدا

جزيرة ويبني الطبيعة غري  –املعتادة-فيه تنافس للهجات الفردية إنه يؤسس يف حضن العالقة البشرية
أي أا قد : نستشف احلقيقة الفاضحة للمتعةو جيعلنا )إذ الفراغ وحده اجتماعي(االجتماعية للذة

 ) 2(» بعد أن يكون كل خيال للكالم قد أبطل  حمايدةتكون 

التدمري للموضوع؛ إي إنتاج اللذة /العنف/جيعل اخلروج املفاجئ واملفارق الذي يتخذ هيأة التحطيم       
باملوت مبعىن نفي احلياة، وإقصائها لصاحل املوت، على غرار اللذة السادية املنحرفة، اليت جتد لذة يف قتل 

مل تع القانون « هي جتربة "ج باطايجور"لكن اللذة السادية فيما يراه .موضوع عشقها/وتعذيب احملبوب

                                         
1  -    Roland Barthes : le plaisir du texte , éditions du seuil , 1973,  p24 
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ألن اللذة السادية دف إىل التدمري والقتل، هلا غاية املوت وليس جتاوز  -)1( »املتحكم بتجربة اجلنس والعشق
فهنا تنتصر اللذة السادية للموت على احلياة وللغياب على . املوت بوصفه إكراها يتعني على اجلسد إزاحته

دي هلاته اللذة هو التدمري والعنف الذي يبين نظامه اخلاص، كنظام مقلوب عن نظام احلضور، فالنشاط االقتصا
: تنحط قيمة الغايات السامية«: فهي تصنع قيمة بدال عن قيمة أخرى، وقانونا بدال عن قانون آخر. السلطة

قبل أن تتحطم هذه هي العدمية إا حلظة غري قارة مهددة، إذ تنزع قيم أخرى سامية إىل السيطرة سريعا ،و
إن اجلدلية ال تقوم بربط حلظات اجيابية متعاقبة، ومن مث ذلك االختناق داخل الفوضوية، . تلك القيم السابقة

أبالعنف؟ إن العنف . كيف يثبت عوز كل قيمة سامية؟ أبالتهكم؟ إن التهكم يصدر دائما من موقع التأكيد
إذا مل تقل وإذا مل تكن مذهبية، لعل العدمية األكثر متاسكا أباملتعة؟ نعم . قيمة سامية ومن أكثر القيم تثبيتا

فتفكيك )  2(»تكون بطريقة ما يف باطن املؤسسات واخلطابات احملافظة والغايات الظاهرة: تكون مقنعة
وتقويض احلقائق، و تفتيت االعتقادات، والقيم السامية ،و األرجل اخلفية للسلطة الزئبيقة  ، جيب أن يسلك 

الذي يربر احلقيقة، وكذلك ليس القلب اجلذري لقيمة ما كما جنده عند ساد أو   التهكم السقراطيطريقا غري
فيجب االحتراس من قلب القيم ، اللذة ال يغريها التحطيم والعنف،بل  -اليت تدعى األفالطونية املقلوبة-نيتشه 

  .اللغة/هلا منطق لالشتغال خمتلف يف باطن املؤسسة

ن منطق العقالنية ومبدأ الثالث املرفوع، ومنطق الضدية وحبسب منطق العقالنية الصارم خترج اللذة ع     
ومن املمكن إن يكون هناك تواطؤ لألضداد "إما أسود أو أبيض"الميكن أن يعيش املتناقضني جنبا إىل جنب

هو شأن اللذة  ورمبا )3( ». فثمة توافق بنيوي بني األشكال احملتجة، وبني األشكال اليت يقع عليها االحتجاج«
السادية اليت ختفي نزوع السيطرة و التسلط وإذالل اآلخر مع أن املشروع السادي جاء ردة على قوانني 

إيديولوجي؛ألنه يهدف إىل إثبات قيمة ما من -صعد أم نزل  -لكن القلب اجلذري الراديكايل هو) 4(اجلمهورية

                                         
   74الدال  و االستبدال  ، ص  : عبد  العزیز  بن  عرفة   - 1
  47فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص : لذة النص، تر: بارت  - 2
  السخریة والتھكم"یحذر بارت في الشذرة األولى من األسئلة السقراطیة ومنھجھ في محاورة اآلخر الذي یقوم على "

ھذا وتختلف فلسفة سقراط عن فلسفة القدماء في إنھا تركت التجوال فیما وراء الطبیعة .وجعل اآلخر یتناقض مع نفسھ 
فلسفة السوفسطائین فقد اتخذ نفس األساس الذي اتخذوه لیبنى علیھ  وتختلف فلسفتھ كذلك عنوالتنقیب في العماء األول 

أما ھم فاتخذوا من الذاتیة وسیلة . إال أنھ وصل إلى نتائج مضادة تمام التضاد مع ما وصل إلیھ السفسطائیون. الحقائق
 356، ص  1م الفلسفي، ج المعج:ینظر جمیل صلیبا-  یھدمون بھا الحقائق الخارجیة واتخذھا ھو لتقریر الحقائق الخارجیة

  55فؤاد صفا  و الحسین سحبان ص : لذة النص، تر: بارت  - 3
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حال العدمية اليت تنكر كل القيم، وكل » نه اخلاصيصنع قانو«خالل نفي القيم األخرى كما قال بارت 
لكن يف النص يغيب . املعتقدات يف الوقت الذي تؤمن وتعتقد يف هذا اإلنكار ذاته، فتقع يف قبضة امليتافيزيقا

إمنا على العكس تتم باخلروج عن حد اجلدلية بني . هذا الشجار بني األزواج الضدية والنزعات الدغمائية  
النتصار حلد ما وذلك خبلق وابتداع حد ثالث، ويكون هذا اخلروج عن منطق الضدية خروجا نقيضني، أو ا

ورمبا من خالل هذه األدوات ) subversion subtile")1"التخريب النافذ غري منتظر وال متوقع مساه بارت
فاللذة حمايدة .احلدوداليت سنعرضها هنا جند دالالت هذا املصطلح الذي كما يرى بارت إنه ال ينتصر حلد من 

)Neutre ( ا تقيم يف منطقة االختالف بعيدا عنيغيب فيها الشجار والنزاع و االنفعاالت املتسرعة ، إ
 Le grand mythe sémiologique »فالقراءة عند بارت تبتعد عن .منطق القلب واالستبدال الكلي

du «versus »» )2(فقد كانت السيمياء قبل ثورة "لنقيضضد وا"األسطورة السيميولوجية الكربى للـ
اللذة ،ال إغراء ملنطق األضداد يف حتليل /لكن مع الكتابة. نظرية النص، تقيم حتليلها للنص على الثنائيات الضدية

وال يغيب عن . ألن اللذة هنا ترد كمرادف للقلب اجلذري والتحطيم والعنف واإلقصاء واالستبعاد. النص
وهو قانون يبقى يف األخري .ل العدواين من اللذة ألن العنف يصنع قانونه اخلاصبارت أن حيذر من هذا الشك

فلذة الكتابة مع روالن بارت حتتفي بالتعدد والتناقض واالزدواج الداليل، أن يقبل باالختالف .إيديولوجيا
  ...مشرعا ملسرية قراءة تنشد اخلالص يف نسيج العنكبوت

إلستراتيجية يف تفكيك خطاب العقل ، وتقويض امليتافيزيقا إنه واحدة من املصطلحات الدريدية ا     
ويذكرنا بالتأخر واإلبطاء "  plus tard" تأجيل حضور املعىن إىل ما بعد وعند بارت يرد مصطلح" اإلرجاء"

إىل الفيلسوف " جاك ديريدا"مفهوم يدين به") التأخر"أو(إن مفهوم اإلبطاء «) Le retard( "دريدا"عند
فاجلذر األنطولوجي ال يقيم عند منعطف من منعطفات التاريخ، فهو ليس احلضور ) Husserl(   "هيسرل"

املكتمل عرب التاريخ، إنه ال يفتأ جييء دون أن حيل ائيا ، وإلمعانه يف احلضور حيول دون حضوره، فيبقى 
املعىن احلاضر متشح بظالل  مبعىن آخر أن املعىن ليس حاضرا اآلن، فهذا.)3(»متشحا بالغياب أو بظالل املاضي

  .كثيفة غائبة، على القارئ أن يبحث يف ذاكرة الكلمات عن هذا الغياب

                                         
1  -     Roland Barthes : le plaisir du texte ,  p 74   
2  -   Ibid ,  p 74   
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 -املزاعم البنيوية  –بوصفه عالمة فوقية ليس النص نسقا بسيطا حييل إىل ذاته أو بنية مغلقة ومكتفية بذاا     
دراسة ال تقيم اهتماما للطبيعة الزمانية للغة بل إن النص لعبة اختالفات مستمرة ، فالنظرة السكونية البنيوية 

بعد البنيوية هي املقولة  لكن الردة الكربى اليت حدثت مع تيارات ما. ،ترى أن النص بنية ال زمنية، نظام مغلق
فالنص لعبة اختالفات وليس نظام اختالف، فإضافة .اليت روج هلا أهلها أن البنية غري مكتملة وغري مكتفية بذاا

وهو عمل اخلطاب الداخلي ، هناك تأخري مستمر أو إرجاء  (Différence)الختالف إىل ا
(Différance)  واليت تتم على مستوى حمور الغياب ويضرب يف عمق تاريخ اللغة والطبيعة الزمنية

لتحتية، للكلمات، كما رأينا يف الفصل السابق مالحقة اهلروب املهتاج للرغبة من دال إىل دال، وتتبع تعالقاا ا
النصوص الغائبة يف البينة السطحية للنص، جتعل /فكل حرف ،كلمة ، مجلة أو النص ختتزن مجلة من الكلمات 

القراءة تنقيبا يف العماء والغياب، فيجب االشتغال على تلك اإلحاالت واالحنرافات والنسيان املضاعف يف 
  .صميم احلضور

اإلشارة إىل : بشكل آخر ه إستراتيجية تأخري حضور املعىن هواإلرجاء الذي متارسه القراءة باعتبار       
الغياب، ومضمر النص ،واحلفر يف سجل غياب واملكبوت النصي، أي االشتغال على تقويض ميتافيزيقا 

؛انه التلذذ باملماطلة وهو حفر يف الكلمات عن .احلضور والصوت األبوي الذي يتكلم للوهلة األوىل يف النص
فاإلرجاء هو رغبة يف استعادة املاضي ، هو . سيان عن املكبوت، يف سيكولوجيا أعماق النصالغياب، عن الن

فالنص  .)1(فعل يراد به التأجيل إىل مابعد، ألن النص يتكون من أرشيفات هي دوما ويف اآلن منسوخات
دة املكبوتة جيعل كالذاكرة تتكون من أرشيفات مرتبة زمنيا ومتسلسلة ، فأي حدث راهن يثري الذاكرة أو املا

الذكريات تتداعى ،الشيء نفسه بالنسبة للذاكرة النصية، حتريك البينة السطحية وإثارا، جيعل املعاين املختبئة 
ما « من خالل تأخري حضور املعىن املركزي ،وهنا تبدأ املتعة . والدالالت النائمة والنصوص الغائبة تتداعى

فمعىن البحث يف ذاكرة النص . )2(» وليس على جمرد زمانية قراءا توقعه املتعة من متزق عميق على اللغة
  . واسترجاع مضمر النص، هو النبش يف تاريخ اللغة واالشتقاقات اللغوية عن معىن خمتلف غائب مضطهد 

ينسج النص احلاضر تعالقات خفية يف املاضي مع جمموعة من النصوص، اليت  تظل غائبة يف هذا النص        
احلضور، كما يبقى مرجأ /، الذي  يطمرها يف سجل الالوعي، فيبقى املعىن خمتلفا عرب سلسلة التركيباحلاضر

                                         
 .  39المدخل إلى فلسفة  دریدا ، ص : كوفمان  : ینظر  - 1
  .20فؤاد صفا  و الحسین سحبان  ص : لذة النص، تر: بارت  - 2
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الغياب، فيستحيل حضور املعىن ، وتبدأ على النص أعراض عدم االستقرار والقلق /عرب سلسلة االستبداالت
فاإلثارة تأيت كما هي « : وهنا يشبهها بارت لعبة اليد الساخنة.وتبقى املعىن مؤجلة ضمن نظام االختالف

عمودية (احلال يف لعبة اليد الساخنة ليس من مضاعفة سرعة حركة األحداث، بل من نوع من اللغط العمودي 
وليس حني تقفز (فوق اليد األخرى ) خمتلفة(ففي اللحظة اليت تقفز فيها كل يد ) اللغة، وعمودية حتطيمها

فأمام انزالق املعىن حتت الدوال ،واللعبة ) 1(» طة يف اللعبةحيدث الثقب وجيرف معه الذات املنخر بعدها،
القارئ يف لعبة الدوال واملدلوالت لعبة اإلحالة تراكب الكلمات و النصوص –طية للنص تنخرط الذاتيقلرياهل

لمة اجلملة ،النص وليس تتابعها يف التركيب اللغوي، ألن كفوق بعضها البعض اليت ترقد وتغفو حتت احلرف، ال
على القارئ أن .األوىل تعطينا ال تعدد املعىن أما تتابع الكلمات فإنه يهدف إىل الوصول إىل معىن واحد

يستعيدها أن يشري إليها بتحريك الكلمات وزحزحتها عن أماكنها ،وخلخلة حروفها حىت ترن كلمات و 
  .لنص الالشعورية و البحث عن آثار ا.النصوص  الغائبة ،إنه الدخول يف لعب الدوال واملدلوالت 

أي تعليق ،اختاذ إستراتيجية يف تأخري وإرجاء حضور املعىن ؛األمر الذي يقتضي خربة فينومينولوجية بالنص    
الداللة املرجعية للكلمات ووضع كل االعتقادات و احلكام السابقة بني قوسني ، وليس حتطيمها ، فقط 

إا فعال تعليق توقف جيمد بعيدا كل ، وة تعليق اللذة حقها مهما نقل فإننا لن نويف أبدا ق« تأخريها إىل حني
أو على ) أكثر إشكال املس الشيطاين احنرافا(أن اللذة شيء حمايد ) اليت تقبلها الذات نفسها (القيم املقبولة 

ة األصلية فاللذة كإستراتيجية قرائية تعلق باستمرار حضور الدالل )2( »األقل ما تعلقه اللذة هو القيمة املدلولة
ألن هذا التعليق ميكن القارئ من الوصول إىل أماكن الرغبة الالواعية، أو اليت ختتبئ يف  .املرجعية للكلمات

خلفية وعي النص ،واليت حتشر بني الفجوات وبني السطور وخلف اخليال، فالنص كما قلنا رمزي ال ينقل 
يد خلق الكلمات حيث تنسى ماضيها الداليل نسيانا حقيقة األشياء أو كما قال بارت ال يسمي األشياء أمنا يع

 .مضاعفا

و اإلبوخية هي أحد اإلجراءات اهلوسرلية يف ) époché(يرد التعليق عند بارت يف نصه األصلي      
وتعين وضع املعاين املسبقة واألفكار القبلية بني أقواس حيث يتم تعليق املعىن  )3(الوصف الفينومينولوجي

                                         
 . 21المرجع نفسھ ،  ص    - 1
    . 63فؤاد صفا  و الحسین سحبان ،ص  : لذة النص، تر: بارت  -   2
 - 1891(أو الظاھراتیة، تدل عادة على الفلسفة التي طورھا ادموند ھوسرل  Phenomenology :الفینومینولوجیا - 3

الذي أسس مذھب الظاھریات التي أرادت جعل الفلسفة علما دقیقا عن طریق البدء بدایة محایدة أو تعلیق كل ) 1931
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فنتمكن من الوصف الفينومينولوجي احملايد، وهنا يتم التخلص من أهم معيق لسيالن املعىن يف  ،املرجعي
جيعل من جتربة اإلدراك « اإلبوخية فهو/النص ، إنه املعىن املرجعي الذي يوقف مبدأ اللذة بواسطة التعليق

ا، وتشظيها ،ويف هذه جتربة انفتاح على التعبري، كما هو قائم يف املوضوعات احملسوسة، ويف اختالفه
التجربة بالذات ،يتم إدراك الفاصل الالمرئي بني املوضوع احملسوس ودالالته، وليس يف بداهة أولية 
تصور العامل، اليت يقيمها الوعي يف عزلته، ويف هذا الفاصل الالمرئي، تتم رؤية االختالف بني احملسوس 

هذا التعليق الفينومينولوجي للقيم  )1(».  قامة ثابتةواملعىن ،يف انزياحاته الالائية ويف عدم تبنيه ال
وعليه تتطهر الذات من ذاكرة خزنت معاين مرجعية . واملدلول املرجعي، فتكون القراءة إذن حمايدة

يف تعليق االعتقادات .عالقة باللغة تسهم يف قتلها، بالتايل إزاحة أي تلوث إيديولوجي يعلق بالكلمات
 .ياء يف ميالدها اجلديد، تلك اليت ختتفي وتضيع يف الالشعورواليقينيات تتبدى األش

 :يأيت بارت مبثال يقول 

هو ماسح حياكم حاليا بسبب " دارميس"أي القضية العادلة إن :املدلولةما تعلقه اللذة هو القيمة «
و يف أغلب األحيان ه"دارميس"وما يكرره قلم ...حيرر أفكاره السياسية ،إطالقه النار على امللك

 ،هذه الكلمة حيث تكتب على هذه الكيفية Haristaukrasie االرستقراطية اليت يكتبه 
ويعرف أيضا أن هذا االمتعاض  ،يعجب بعده بشطط الدال) أحجاريف (وهوجو ..."تصبح رهيبة

والتقومي الذي ،مبعىن من قيمه وإميانه السياسي  ،دارميس من أفكاره"أفكار"الصغري مصدره هو
إن ....ومع ذلك .ويقيء ،واحدة يكتب ويسمي ويكتب الكلمات على غري وجههاجيعله حبركة 

 )2( »القيمة وقد انتقلت إىل مرتبة الدال الباذخة: لذة النص هي مايلي

عرب اللعب باختالف احلروف،وإدراك الفروقات اللغوية، استطاع أن يقوض سلطة سياسية، " دارميس"فـ    
ة كتابية بسيطة، يكتب الكلمات على غري وجهها يف الظاهر، لكنها ومعىن مرجعي كمركز، حبركة مراوغ

                                                                                                                               
أن یبتكر منھجا للوصف التفصیلي الدقیق نحو ما یتناولھا الوعي فقد حاول  ىمعلوماتي السابقة ووصف ماھیة الظواھر عل

لألنواع المختلفة من الموضوعات في ماھیتھا الخالصة  فلب ھذا المذھب ھو الوصف ألنھ یقدم لنا وصفا تفصیلیا لماھیة 
. بین المثالیة و الواقعیة ،" كل وعي ھو وعي بشيء ما"الظاھرة على نحو ما تعطى للوعي وحاول المصالحة بمقولة 

 312، 25الوجودیة ص ص :وريینظر ماك

 . 72كوجیتو الجسد،ص: عمر مھیبل وآخرون- 1
  63-62فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص ص  : لذة النص، تر: بارت   -2
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جبعل الدوال .ختفي وتشري إىل شيء آخر ، فاالحنراف واللعب الغوي ممارسة وإجراء على التقويض واخللخلة
تنضح داللة وتقوض ا سلطة املعىن، عرب إستراتيجية اللعب باحلروف والكلمات، ألن اللغة خزان ال ائي 

فإمكانية استيقاظ الدالالت اليت ترقد حتت كل كلمة ، جتعل تقويض .دع ال ينضب من الكلماتمستو
تتأتى لذة النص من بعض التصادمات أو االنقطاعات، فاللسان " بارت"فكما قال . اإليديولوجيا على أوجه

يل إىل مدلول مرجعي فكل عالمة ال حت.)1(يعاد توزيعه وإعادة التوزيع هذه حتصل دائما بواسطة االنقطاعات 
ألن هذا  .البد من أن نقرأ ما وراء النص، باعتباره صريورة تارخيية.واقعي وإمنا هذا الغياب والنسيان لألصل

النص ليس إال نسخة ،لقيط ليس له أصل ثابت قار بل منسوخ، أو أوديب الذي ال يعرف من يكون، ويبحث 
نص ختفي يف الشعورها كلمات خافية، /فكل عالمة.غيابعن والديه، وعن حقيقته ، هو احلضور املوشح بال

فإذا أردنا أن نقرأ مؤلفي اليوم يقول .تغيب وتضيع يف عامل الغياب، هي ليست حاضرة نتيجة للكبت والقمع 
أصبح من الالزم على  )2(» استرجاع الفراغ الذي كانت متارس فيه قراءات قدمية« بارت فينبغي على القارئ 

والنبش يف تاريخ اللغة ،وذاكرة الكلمات وداللتها املختلفة والتنافر والتناقضات اليت تدخل يف القراءة احلفر 
صميم تكوين الكلمات واجلملة واحلكاية واليت ختتفي داخل الكلمة احلاضرة والنص الذي خيفي النصوص 

  . وليس املدلول يف ذاته" تورق الداللة"الغائبة مبعىن آخر مالحقة

عب بالكلمات واحلروف وطرح املعاين املرجعية والداللة األصلية إىل اخلارج بعيدا ميكن فسح عرب الل       
اال للنصوص املكبوتة أن تتكلم، ألن هاته الكلمات احلاضرة وهذا النص احلاضر ماهو إال تكرار بوعي أو 

ع وأن تعرب إىل السطح من غري وعي للنصوص السابقة، وهذه النصوص الغائبة حتاول جاهدة أن حتقق اإلشبا
مبعىن آخر، أننا ووفق إستراتيجية التأخري والتعليق الفينومينولوجي، ميكننا أن نستعيد تلك النصوص الغائبة وننفذ 

  .إىل مكبوت النص، ونسترجع أصوات مكبوتة يف األعماق

      ا النصوص الغائبة اليت تظهر مقروءة يف النص لكنها مقروءة بني السطور ألا ممنوعة من الظهور إ
والعبور إىل سطح النص، هي اليت تثري ذاكرة القارئ وما حتتفظ به من آثار ذاكرية، تساعده على استرجاع ما 

يبتدئ النص الذي ال يطاق، النص ) وقارئه(مع كاتب املتعة« مر خبربته من نصوص وشفرات ولغات وأصوات
" عن"ال ميكنكم أن تتكلموا:إال إذا اعتراه نص متعة آخراملستحيل هذا النص يقع خارج اللذة ، خارج النقد 

                                         
  .16المرجع نفسھ ص : ینظر  - 1
 . 21الرمجع نفسھ،  ص   - 2
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فحسب، على طريقته أن تنخرطوا يف سرقة أدبية " فيه"مثل ذلك النص مايف استطاعتكم، هو أن تتكلموا
 ») وليس إن تعيدوا كسابق العهد املستبد بكم حرفية اللذة(وهلانة، أن تؤكدوا على حنو هستريي خواء املتعة 

هو تناص يثري ويقلب ذاكرة القارئ وجيعله يراجع ما خبأه عقله الباطن، وما كبته الوعي يف فالنص مبا  )1(
 .و نسيان ما علق بالدال من مدلول .الالشعور فرياجع هو ذاته ذاكرته وتارخيه

بتأخري املعىن األصلي تتجلى استحالة احلضور ويصبح اال إذن مفتوحا للعب يف غياب مدلول متعايل،      
وبالتايل التأكيد على فرح العود األبدي النتشوي حيث التكرار واللعب . صبح الطريق مفتوحا لسريان املعىنلي

وهنا تنهار الغائية العقالنية على أن كل ما يف الوجود يرجع إىل الواحد، أي الوصول إىل .والعودة كاختالف
على النص يف كليته، وإمنا إىل قراءة حتتفي ذا  اية،ورد تعدد معىن النص إىل املعىن النهائي الذي يقبض بسطوة

  .التعدد تدخل يف اللعب كقراءة منزهة عن كل منفعة

الدال النصي خبلع معطفه املرجعي الواقعي،وأخره إىل حني، إي إذا /إذا انطلق القارئ أوال من حترير اجلسد     
واحلال هذه للنفاذ إىل ال واعي  انطلق القارئ من أن اللغة ال تقول احلقيقة ،فماذا يفعل القارئ

النص؟واسترجاع الرغبة املكبوتة يف العامل الباطين للنص واليت طمرها الكبت ال من أجل أن حتل حمل الوعي، 
يقول . بل من أجل تفضح األصل امللوث دوما بالنقص، لتقول إن النص احلاضر ماهو إال تكرار لنصوص سابقة

  :بارت

وهذه اللذة ال (هذه الكلمة أو هذه احلكاية فألا كانت قد كتبت يف لذة إن اقرأ بلذة هذه اجلملة 
ولكن أيصح العكس؟ هل تضمن يل الكتابة يف لذة أنا الكاتب لذة قارئ )تتعارض وشكاوي الكاتب

ولسوف  دون أن أدري أين يوجد")أراوده عن نفسه"إن (؟ال بكل تأكيد هذا القارئ علي احبث عنه 
أمكانية جدل للرغبة :اآلخر هو ما يلزمين بل انه املكان"شخص"يكون حينئذ مكان للمتعة قد خلق فليس

 ) 2("ينبغي إن ال يكون األمر قد قضي وأن يبقى مثة جمال للعب:إمكانية فجائية للمتعة

عب مكان من أجل املراودة وخلق مكان رغبة، هو فسحة االختالف، أن يكون هناك جمال لل        
االختالف واإلرجاء ،ولعبة اإلحاالت الدائمة بني الدوال واملدلوالت تلك احلركة اهلريقليطية اليت هي الصريورة 

                                         
    28فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص  : لذة النص، تر: بارت  - 1
  14فؤاد صفا  و الحسین سحبان  ، ص : ذة النص، ترل: بارت  - 2
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التأكيد . حيث يعود املعىن خمتلفا مث ينزلق هذا املعىن، ويعود مرة أخرى يف دال جديد، وهكذا إىل ما الاية
ميكن إن نطلق اللعب على «ا جاء يف هامش الترمجة املغربية على غياب املعىن يفسح اال واسعا للعب، كم

غياب مدلول متعايل من حيث أن ذلك الغياب ال حيد من اللعب أي من حيث هو خلخلة لالنطولوجيا 
اللعب إستراتيجية يف تقويض اإليديولوجيا ، وخلخلة املعىن الواحد احلاضر ) 1(»الالهوتية ومليتافيزيقا احلضور

واجلانب املمتع يف اللذة هو العودة بعد غياب ،وعملية إتالف احلضور املتعايل .ترسبات اخلطاب كليا وحفر يف
استبدل الغياب باللعب تعويضا خلسارة احلضور ).باللعب، وهكذا يتكرر اللعب يف صورة ممتعة حضور وغياب

، صيغا، مجال، نعوتا، كلمات(أحبك مجيعا: وكأنه يقول هلذه الدوال) القارئ(يبدو املؤلف« ":بارت"يقول 
،ممن ال أطفال صغار؛ حنن مفعمون كالما مثل )العالمات وسرابات األشياء اليت متثلها: احلابل بالنابل:تصدعات

،إا املخاطرة النامجة عن ابتهاج "مما يسمح هلم به: "شيء أبدا مينع عنهم، أو يالمون بسببه أو أسوء من ذلك
لقد رأينا كيف أن األطفال  )2( »ة اللفظية لشدة إفراطها، وتتهالك يف املتعةمستمر للحظة اليت ختتنق فيها اللذ

يتخلصون من األمل بواسطة اللعب والتكرار، إن لعبة االختفاء والظهور املالزمة لفعل اللعب والتكرار، بغياب 
اليت يكرر فيها قذف فلعبته .املدلول املتعايل املثايل حيدث متعة عند الطفل فتظهر عليه عالمات السرور /األم

ليس «: إنه على العكس اهلروب إىل األمام يقول بارت.البكرة وإعادا ليست استعادة ماهو ماض كما هو ،
اهلروب إىل  3(»أي اهلروب إىل األمام:مثة وسيلة لإلفالت من استالب اتمع،سوى الوسيلة التالية

ن التكرير الذي جيتر معاين من غري أن يعيد األمام،االندفاع إىل املستقبل لإلفالت من التقليد، وم
  .واستعادته يف اللحظة الراهنة .إنتاجها

هكذا حال القارئ فلن يعطيه النص املستحيل أي معىن فمن املفروض أن يسبب له هذا انزعاجا، لكنه طفل     
عة ورضا، فاللعب يسمح له باللعب والعقاب خياف منه، فهو يبدع جوانيا ما حيقق اإلشباع، ويصل به إىل مت

تقويض اإليديولوجيا باللعب :بالكلمات واحلروف والنصوص قادر على ذلك إذ انه حيتوي على رغبة مزدوجة
إي حترير النص من اإليديولوجيا هذا من ناحية ،واحلصول - مثال " دارميس"كما فعل -بالكلمات باالختالف

عىن املثايل، إثر تالقح الكلمات وإخراج وميالد كلمات امل/على املتعة من ناحية أخرى باستقاللية الطفل عن األم

                                         
  14المرجع نفسھ ،   ص   - 1
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ألن قتل اإليديولوجيا وقطع رأس الداللة األصلية واللعب مع معىن .جديدة تكون املتعة أكثر توفرا وجمانية
  .متعال، هو يف حد ذاته السبيل الوحيد للمتعة، وهو ما يسمح للجسد باالشتغال

األمر الذي يقتضي العودة إىل الوراء .ن الغائب املكبوت املنسي املهمشالقراءة هي رحلة النبش واحلفر ع     
واحلفر يف املنابع وهتك األقنعة،وعدم السقوط يف االعتقاد ، فالقراءة هي الرجوع إىل الوراء إىل خلفية النص 

» هوية أوىلالبحث عن األصل معناه يف اية األمر ويف التحليل األخري، الشروع يف إماطة اللثام  عن «ألن 
بل قد نقول إن اإلرجاء هو تلك الرحلة من احلفر لفضح األصل، على اعتبار انه ليس إال تكرارا ، فالقراءة )1(

هذا النقد مليتافيزيقا اإلرجائية هتك احلجاب عن االستعارة، اليت تكلست عرب الزمن واختذت صيغة احلقيقة، 
تم بكيف تكون النص، وآلية اشتغاله وأالعيبه يف وضع النص موضع تساؤل وشك، أن يهاحلضور وهيمنته 

  ...إخفاء ذاته، وآليات اإلقصاء 

إن القارئ حباجة اإلرجاء واللعب بالكلمات والتقليب يف ذاكرة النص ألنه األمر الذي حيمله ويدفعه إىل      
هو أن نتعلم أوال كيف التفكري يف ذاته من جديد ، فان نقرأ هذا العامل من النصوص، هذا النص الفسيفسائية، 

 بالعامل، تنشغل أن هو العامل يف تكون أن ألن معىن"العامل-يف-الوجود"عامل النص، أن حنقق يفنندمج وننخرط 
 يف وجودا بوصفه فاإلنسان .العامل هذا داخل جتدها اليت األشياء مع باستمرار وتتفاعل وتنخرط فيه، به وتم
 صح التعبري إن يده متناول يف جيدها ما،بل مكان يف ملقاة األشياء يترك بأنيقنع  ال ،بالعامل ومهتما العامل،

 دمج طريق عن تعقيدا أكثر وجيعله عامله باستمرار ميد وهو ،حاجاته تلبية أجل من لالستخدام قابلة بوصفها
 فليست ذلكومع  لالستخدام قابليتها يكتشف جديدة، مواد جديدة، أدوات :نطاق اهتمامه يف جديدة أشياء

 عدد العامل هذا جيعل وما.العامل يف يده يف متناول تكون اليت وحدها هي اإلنسان يصنعها اليت األدوات
القارئ مشارك يف خلق  )2(البشري  االهتمام هو عناصره من عنصر كل على والداللة املعىن املعامل،وما يضفي

يزيد يف غموضه وال حتدده ال  ،النص وإنتاج املعىن وقراءة اآلثار الالشعورية يزيد يف تشققات النص وصدوعه
 ،بل يزيح هاته الداللة املركزية ويلعب بالدوال ،تكون قراءته سلبية جمرد مستقبل لداللة ما موجودة يف النص

   .ويعيد تشكيل أبنية النص من جديد
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 :القطيعة االبستيمولوجية  -5 -

اجلسد ،هو الذي جيعل الذات ترى /النص/نرجع إىل نص بارت جند أن احملرك األساسي هلذا النقد، هو العني
فالنص الذي من خالله أرى صورة اآلخر، أي تنظر بعيين النص لنرى اآلخر أو الالمرئي من . صورة اآلخر

حلظة ضياع فيه سيبحث القارئ عن آخر  ،اخل جسدي محيميالعالقة بني القارئ والنص عالقة تد .الذات
إذن حتتاج الذات يف بدء القراءة إىل القطيعة االبستيمولوجية مع  ،وهو يف األخري ماهو إال ذاته اليت تنكر هلا

  :لتنظر إىل األشياء من زاوية نظر اآلخر يقول بارت  ،ذاا

؟ كيف نقرأ النقد ؟ هناك )الت اللعب ملل حكايات األحالم و جو(كيف نتلذذ بلذة مروية «
فبدال من : أن أغري موقعيينبغي ، مبا أنين هنا قارئ من الدرجة  الثانية ، : وسيلة واحدة فحسب

أستطيع أن  -و تلك هي الوسيلة املضمونة لكي أخطئها -قبول أن أكون من يسر إليه بتلك اللذة
ر، أدخل يف االحنراف ، فيصري الشرح و فأحلظ خلسة لذة اآلخ: أجعل من نفسي رائيها الشبقي

الكتابة  فلذة( إن يكن الكاتب منحرفا . غشاء مشقوقا / التعليق يف عيين حينئذ نصا ، منتوج خيال 
، فإن الناقد يعيش يف احنراف مضاعف ، وقارئ الناقد يف احنراف ثالث و هكذا )لديه ال وظيفة هلا
 )1(»إىل ماال اية له 

تغري موقع الرؤية ميكن الذات من التفلت من قبضة اإليديولوجيا و السلطة، كما له دور يف الرؤيا ؛ رؤيا      
يساعد على الفهم اآلخر إن تغيري املواقع / حىت يرى جوانب أخرى جمهولة من جسدهاآلخر من مواقع متعددة ،

على مستوى الذات ، إن تبتعد قليال عن  يميةإذ حتتاج الذات من أجل إن تفهم ذاا إن متارس قطائع إبست. 
ذاا عن رغباا وميوالا عن مرجعياا وأهوائها تقيم قطيعة إبستيمولوحية يتم من خالهلا إقامة مسافة بني 
الذات وتصوراا ومعتقداا، وهي جانب مهم يف املعرفة و تنقل عرب املرآة لتكون اآلخر وتنظر بعينه إىل 

لترى األشياء من نفس موقع الرؤية اليت يطل ا على .ل فهم موقف اآلخر و اإلحاطة بدوافعه األشياء من اج

                                         
 25فؤاد صفا و الحسین سحبان ، ص: لذة النص  ، تر : بارت  - 1
 -  القطیعة االبستیمولوجیة  ھي  تلك اللحظة  الفریدة  التي یحقق فیھا العلم  قفزة نوعیة وكیفیة و التي و یكون من

  4- 3الموسوعة النفسیة،ص ص :  طھ عبد القادر . نتائجھا تجاوز العوائق االبستیمولوجیة
وتعني فیما تعني  علم نظریة   Logos ومعناه  علمepistemeتتكون من كلمتین  یونانیتین  épistémologieو 

-61''تسعى الى  بیان شروط المعرفة البشریة  وقیمھا وحدودھا  وموضوعیتھا  من وجھة نظر  العلم اللمعاصر '' وھي 
 ف التواصل  60
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أصبح رائيها : أي تكون الذات اآلخر " إن العني اليت أرى اهللا منها هي ذات العني اليت يراين اهللا منها"األشياء 
جبانب كوا عملية ذهنية، حتتم هي عملية نفسية « ''غاستون باشالر ''  فاالبستيمولوجيا عند. الشبقي 

استخدام التحصيل النفسي لتقومي الوقفات، والقيام بالقطيعة االبستيمولوجية من أجل تصحيح املعرفة، و 
معا، لذلك يقيم ) أو الباحث ( توسيع أطرها، باحلكم على ماضيها التارخيي، والوعي بأخطائها، و أخطاء العامل

و يعين به تلك البصرية اليت تستطيع   Répression intuitionدس الكبت،باشالر أمهية بالغة ملا أمساه ح
لتراقب  )1(» أن متسك باملكبوت وتتوقعه حىت تنطلق من وقفتها االبستيمولوجية إىل قطيعتها االبستيمولوجية

ضور عليها إن جتري قطيعة ابستيمولوحية مع ميوالا و تصوراا و ترجئ ح. الذات توقفات النص وانقطاعه
من . فمن أجل معرفة موضوعية بالنص، أو من أجل تفكري علمي على القارئ إن يغري موقعه. رغباا إىل حني
فدراسة الباحث لذاته وموضوعه من وجهة ابستيمية باشالرية، يعين التعرف على الرغبة بكل .أجل فهم اآلخر

لرغبة والذي يساعد املعرفة العلمية على أبعادها الكشف عن العوائق االبستيمولوجية فالكشف عنها إمساك با
أن تضع حتت ناصيتها كل ما يؤدي للتوقفات كموضوع للوعي ا، بعدما كانت دوافع ورغبات وميول 

  . فغاية العلم هي عقلنة العامل وضبط قوانينه ومرجعياته) 2(الشعورية تؤدي للوقفة كأداء

ديث إذن هنا هو عقلنة اجلسد من أجل إجياد تسوية بني إذا كان اجلسد هو العرضي واملتغري والطارئ ،فاحل   
اجلسد والعامل، وضبط حركاته وتعديل شهواته وميوالته واالندماج واالخنراط يف العامل ،والتطهري من مشاعر 
اخلوف والرعب ،باالقتحام واملواجهة والكفاح التأويلي و املخاطرة العقالنية فبارت يتحدث عن فاعلية 

ال (هي دوما أثر ختلفه قطيعة، ليخلفه إثبات« املتعة :سد اليت يؤسسها العلم والعقل، يقول بارتودينامية اجل
ال تكون أبدا )هذه الذات التارخيية، اليت أنا إياها من بني ذوات تارخيية أخرى(و إن ذات هذا التاريخ )تفتح

بتذوق املؤلفات املاضية، وبدعم بسبب عدم قدرا على دئة نفسها بالنهوض يف إن واحد "تناقضا حيا"إال
إذن )3(»إا ذات منشطرة عرب النص مبتانة أناها و بسقوطه : املؤلفات احلديثة يف حركة تأليف جدلية مجيلة

التعرف على اآلخر هو يف األخري حتديد للهوية من حيث متثل اآلخر لذايت حيث اآلخر هو جزء من الذات 
بالتايل ال داع للحديث عن تطابق أو متاثل بني األنا واآلخر ،بل إن مدار  لكن اآلخر يف األخري خمتلف عن االنا

احلديث هو حول املطالبة حبق يف اللذة واالستمتاع عن طريق التحويل ،و من خالل ترسيخ مفهوم ،ذي حيتفظ 
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ؤسسة داخل وحماربة امل/أي ممارسة الكتابة، مبا هي اللعب اللغوي داخل النظاملكل من األنا واآلخر خبصوصيته 
 . وخلخلة وتقويض سلطة احلضور ومركزية املعىن والوعي،املؤسسة كما يقول بارت 

وحتقيق اكتمال اجلسد الذي إال يستقيم أال بتذكر اجلانب اآلخر، الذي يصري إليه اجلسد وهو      
بطولة يقوم ا اجلسد هي مقاومة املوت، وحتقيق الكائن لالكتمال والتوحد /الغياب فأكرب مواجهة/املوت

العامل ، وجودا خمتلفا حبيث  باآلخر، ولن يكون هذا الطريق املقاوم إال بابستيمولوجيا تشرع لوجود الكائن يف
يبين القارئ معرفته علميا من خالل الوصف والتحليل والتنقيب والنقد، لينتقل  بني املراحل املشكلة للنص، من 

تأيت من  ، املعرفة العلمية احلقة« مرحلة إىل مرحلة يف شكل وثبات وقفزات ، متجاوزا ما كان عليه سابقا 
هي تصحيح ملا ميلكه  ، ذلك أن كل معرفة علمية متطورة ،فة األوىل وجماوزاهدم املعرفة الناجتة عن املعر

وجيب أن ال . )1( ».ولكنها تشكل اخليال املعريف األساسي هلا ، اإلنسان من جتارب أوىل خاطئة على العموم
جه أمام ننسى أن النص بيت العنكبوت فمباشرة بعد النفاذ من خالل تلك الصدوع،جيد القارئ ذاته وجها لو

فتراوده الوساوس . بعد جتربه حقيقية.وحبثها املنهوم عن قتله. العنكبوت/الغياب الذي تبديه جتاهه األنثى/املوت
فيهيأ ذاته للمصارعة واملقاومة، وهوس التفقد . والشكوك يف أن املوت يتربص به حىت حتت احلرف الواحد

  وهو.اآلين 

اجلسد، ألنه غري مكتمل فيعيد تشكيل أبنية /بتكوين النص فإذن القارئ ملزم من أجل تكوين أناه     
النص،كما تتشكل وتتفاعل اللذات العضوية املستقلة يف اجلسد حيث ال يوجد انفصال وال متايز ،بني غرائز 
محاية الذات والغرائز اجلنسية، أي إن هناك حالة من الالمتايز ولكي حيدث االنفصال بني الغرائز اجلنسية وغرائز 

نا، ال بد من تتبع تاريخ تشكل الذات جنسيا، وتعديلها للنزوات اجلنسية مبا يتوافق مع مبدأ الواقع ، إىل أن األ
تتوحد يف اللذة اجلنسية التناسلية النهائية يف اجلنسية الراشدة ، وتكوين موضوع عشق خمتلف وهو ذاته خارطة 

 . لذة النص أو تكون النص من الداخل بالنسبة لبارت

الدال وهو /الدال يف حركته ،وهو ما يعين مالحظة وصف اجلسد /تتبع الصورةيف البدء من خالل         
فمالحقة الرغبة هو مالحقة جسدي  )2(».هذا األنا الذي ينظر إليه املرء، هو جسده اخلاص به«يشتغل 
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وشة فيه ، أالحق صوريت املنق/صوريت املنطبعة/النص أنظر إىل ذايت/من خالل العنيفاخلاص،أن أكون متجسدا ،
إن « الكتابة تعري فينا ما نريد استبعاده وإقصاءه تكشف أسرارنا وخيباتنا .هناك، مبعىن آخر أن أعيش جسدي

وتاريخ ،وهي عندما تنطلق جتد نفسها مغمورة مبتخيل  ،فكل قراءة تتأسس على ذات ،القراءة هي لعبة املتخيل
  )1(».و صورا"األنا"مة اللقاء بنيو إن بينة النص ليست إال دعا،هذه الذات

  :على الذات :السؤال وإعاقة االرتداد/اللذة   -4

مكان اللذة يف نظرية النص ليس أكيدا على أنه سيأيت يوم تستشعر فيه ضرورة نوع من « : يقول بارت      
التعجيل بفك لوالب النظرية قليال ، وبزحزحة اخلطاب عن مكانه ، وكذا اللهجة الفردية اليت تتكرر وتتمنت 

من سيعترب نفسه (ث اسم مبتذل وحمقروبزعزعته بسؤال ، واللذة هي هذا السؤال ، رمبا أعاقت اللذة من حي
من حيث هي كذلك ستعوق اللذة عودة النص إىل األخالق إىل  )اليوم شهوانيا دون أن يضحك مما يقول

إذ صح القول ، قد تعود نظرية النص بدونه "ينزلق"فاللذة شيء غري مباشر ،: أي إىل أخالق اتمع: احلقيقة
فلذة النص هي من يعوق النص يف االرتداد إىل ذاته وتطابقه  ) 2( ». من جديد نسقا ذا مركز وفلسفة للمعىن 

مع نفسه أو العودة كتطابق ومماثلة كيف ذلك هل اللذة إذن إستراتيجية قرائية؟أو من مستلزمات القراءة؟ أجل 
حث السؤال حبث والب": " موريس بالنشو"اللذة هي السؤال الذي يعيق عودة املعىن تطابقا وارتدادا،يقول 

حبث عن اجلذور إنه االستقصاء والغوص حىت األعماق واحلفر يف األسس وتقصي األصول وهو يف النهاية 
   )3( "استئصال هذا االستئصال الذي يقتلع اجلذور هو العمل الذي يقوم به السؤال

نظرية أو علم  عن التأسيس ، فهي ضد تأسيس من أجل خلخلة البديهيات وصرف النظر السؤال     
أن نضع كل شيء موضع  بل هي تنسف اجلذور فكيف هلا تؤسس لنسق قسري ثابت ؟ .النغالق يف نسقوا

ليست إال "احلقيقة "لقد الحظ نيتشه أن" سؤال ألن كل شيء عري بريء احلقيقة ما هي إال استعارة تكلست
السؤال الذي ينزلق بالنص فيجب تركيز االنتباه إىل الطبيعة البالغية للحقيقة إنه )4( "تصلب استعارات قدمية 

إىل ختومه إىل اختراقها وانفتاحه على اآلخر فهو غري مكتمل غري تام السؤال الذي ميضي إىل األعماق سؤال ال 
فتحرك النص و . ائي يقوم بزعزعة اخلطاب وزحزحته عن مكانه ، لترى شيء آخر غريه يقبع داخله
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دوما خلخلة إي ممارسة دف إىل زعزعة « من حيث هي هذا الفعل يف األخري هو فعل الكتابة ، .ختلخله
النص ضمن طائلة /كي ال تدخل أو تدرج الذات)1( »الذات الفاعلة ، وتقويضها وتشتيتها يف ذات الصفحة 

 »اعتناق الرفض والعزلة «النص أن تيسج نفسها بالرفض واإلنكار ؛ألن الكتابة /االستالب جيب على الذات
 .املطرقة اليت دم يقينيات املؤسسة /فلذة الكتابة إستراتيجية خلخلة وجتاوز بالسؤال  )2(

 التبديد و اإلنفاق ااين: النسيان  -5

إذا كنا إىل اآلن توصلنا إىل إجراءات للذة كفلت للدال حتررا من املرجع ، عرب التأجيل وحتريره وفصله      
مازال إجراء آخر ممتع للقارئ إىل حد . وفرت للقارئ متعة ورضا عن املدلول باللعب و السؤال ، و اليت 

  .اإلسراف ، إنه التبديد غري املشروط أو اإلنفاق ااين للمعاين 

إنه نص ترف اللغة ، وبذخ الدال ،واستحالة " البوتالتش"النص عند بارت عالمة متحدية من نوع      
ملاذا كل هذا البذخ اللفظي يف نص ما ؟ أيشكل «ص ،يقول بارت احلضور حيث اإلنفاق ااين ، هو مامييز الن

ترف اللغة جزءا من الثروات الفائضة ، ومن اإلنفاق غري ادي ، ومن التبذير غري املشروط ؟ أيدخل عمل لذة 
يف طبيعة االقتصاد الذي يدخل ضمنه بناء أهرامات مصر؟ أيكون الكاتب يف ) كعمل بروست مثال (كبري 

ماحل ومع ذلك يطعم؟ أيرعى اتمع املركنتيلي : ذا هو البديل الرديء للمتسول، للراهب، وللبونزعصرنا ه
العشرية األدبية شأنه يف ذلك شأن الصانغا البوذية، وذلك مهما اختذت هذه العشرية من تعلة ؟ أيرعاها اتمع 

أجل ما يتلفه ؟ أهي عشرية زائدة ومع  وإمنا من) فهو ال ينتج شيئا(املركنتيلي ال من أجل ما ينتجه الكاتب
وبعبارة   فعدم جدوى النص هو نفسه الشيء ادي ، على حنو البوتالتش" ويقول )3( »ذلك ال تعدم فائدة ؟ 

هنا نص عظيم الشأن منزه عن كل غرض ، وهناك شيء :أخرى ، إن اتمع يعيش على منط االنشطار
، لكل  إنه جيهل احنرافه اخلاص به:مع جيهل كل شيء عن هذا االنشطارمركنتيلي قيمته يف جمانيته ،ولكن ات

" فللدافع حق اإلشباع ، و للواقع االحترام الذي يستحقه ، ويضيف فرويد : من الظرفني املتنازعني نصيبه 
وفيما خيص النص، رمبا ال توجد بالنسبة إليه آية " ولكن كما يعرف اجلميع ال يوجد شيء جماين سوى املوت

                                         
 38درس السیمیولوجیا ص: بارت   - 1
  37المرجع  نفسھ  ص  : - 2

  نوع من العطاءات الكاملة التي تتم بین القبائل على شكل التبادل یتصف بالتنافس و التحدي واالحتفال و :البوتالتش
   31فاق الضخم وھو ذو طبیعة  مقدسة وقد یصل التنافس  في البدل الى حد الموت بارت تر سحبان ص اإلن

   30لذة النص  تر سحبان ص : بارت   - 3
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ينبغي لنا أال نكتب شيئا أن نكف عن الكتابة، وإال ظللنا على الدوام حتت طائلة :جمانية، سوى حتطيمه لذاته
   )1( ». االسترداد

فكما قال بارت النص هو قائمة مفتوحة من نريان اللغة ، وأضواء متقطعة ،خطوط سائحة مبثوثة يف النص    
 Potlatch و التبذير غري املشروط للمعاين ، فالعالمات املتحديةه )2(كالبذور اليت حتل حمل العناصر اخلالدة 

de  signes – »نص بذخ  3»تضحية وحتدي :حترق تستهلك وتبذر الكلمات داخل التأكيد املرح للموت
وترف لغوي ، ميارس اإلنفاق ااين للمعىن، بال مقابل ، شخص ال مبايل ،يتلف كل معانيه املخزنة يف 

وعليه أن يكون (إن النص هو«الذاكرة، فهو يكتب خسارة وفقداناملاهو موجود يف نسقه الثقايف الذي نشأ فيه 
   4». ياسياألب السذلك الشخص الالمبايل ، الذي يعري مؤخرته يف وجه ) 

البوتالتش هو اإلنفاق ااين ، فهو احتفال يتم يف : بوتالتش وكما جاء يف اهلامش/النص عالمة متحدية      
فيه العطاء املطلق بال مقابل، لكن هذا العطاء يتحدى الطرف املتلقي ، بأن يقدم نفس اإلنفاق الضخم الذي 

من لغات اهلنود احلمر األمريكيني ، وتعين من الناحية   potlatche''":كوفمان"يقوم به الطرف األول تقول 
 ''االثنولوجية اهلدم أو اهلبة ذات الطابع املقدس، اليت تتشكل حتديا ملن يتلقاها كي يقدم هبة من نفس القيمة

أي أن النص يتحدى القارئ أو إن صح التعبري يتحدى ذاكرة القارئ فيجب أن ميارس الفعل ذاته ، أقصد )5(
أي البذل يف متعة، عطاء جماين ،متعة القارئ متعة يف .بذير واإلنفاق والبذل كطقس شعائري احتفايلفعل الت

إا ) 7( »وعن اخلسارة satori )6(فال شيء يفصلها عن الساتوري :غري أن املتعة ليست أبدا غنيمة «خسارته 
فالنص  حيول  وفرة من .سارة املعىن القراءة اليت تزيد يف التشتت دالالت النص ، وحتتفي بالتعدد ، حتتفل خب

النصوص اىل كم موجز و صغري هو نص واحد جامع كثيف رمزي ،وهو يتحدى النص صاحب العطاء ااين 
القارئ، بعطاء آخر يقلب القراءة النسقية الكلية، اليت تسري أفقيا من أجل البحث عن املعىن، ليصبح هو ذاته 

                                         
   31 -30المرجع نفسھ ص ص : بارت  - 1
   25ینظر المرجع  نفسھ  ص  - 2
    45المدخل إلى فلسفة جاك  دیریدا  ص :  نقال عن  كوفمان   403الكتابة  و االختالف  ص : دریدا   -   3
 54المرجع نفسھ  ،ص:بارت - 4
  45المدخل إلى فلسفة دریدا   ص   : كوفمان   -5
لذة : بارت . ھي بلوغ  النیرفانا  أي  التحرر من  روابط  األسباب  و المؤثرات  لدى الراھب  الیاباني :الساتوري -  6

   22النص  تر الرفرافي  ص 
  22- المرجع  نفسھ   ص:  بارت  - 7
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وحدة يف تعدد، وينفق بإسراف كل تصوراته ، يف شكل .ألصداء وامللصقاتمركزا لتعدد اللغات جممع التقاء ا
 .قرابني للمعشوق، حىت تغدو آخر اهلدايا هي املوت اليت يتعني تقدميها هلذا اآلخر،وهو موضوع الفصل الرابع 

ائه، فهذه يرفض النص املرعب أن يعطي اللذة اانية للقارئ ، بل البد من مقابل يكافئ أو يزيد على عط     
فيخالف عن ذلك  روائيأما ماهو ( « النصوص تشتت وتنثر املعىن، بل هي نصوص ال تستوف حضور املعىن 

فهذه ) 2( » Maya  )1( كل االختالف ألنه جمرد تقطيع ال بنية له، تشتيت أشكال ونثرها على أنه املايا
  .وليست عرضا إيديولوجياالنصوص ال تكتنز معىن، فهاته النصوص تسبب اجلهل، ألا تصوير، 

القارئ هاهنا يفجر اخلطاب ويزيد من تصديعه ، وانقطاعاته عرب القراءة املتأنية ، فبارت هنا يرفض سرعة       
أما النص «وعجلة القراءة حيث على قراءة بتؤدة وحبب ، ال يبحث عن منفعة مادية بعجالة ، استهالك اليومي 

هة استهالكه ، فعلى األقل من جهة إنتاجه ، فماهو بلهجة وال مبنتوج فال مكان له ، إن مل يكن ذلك من ج
،إن النص يستمد ملا له من ) هذا االنغمار وهذا االنفكاك هو تولد الداللة(خيال ، والنسق فيه منغمر ، ومنفك 

يف  فالسكن) 3( »خاصية ال مكانية ، حالة غريبة ويوصلها إىل القارئ ، فهو يف نفس الوقت مقصي وهادئ 
يف هذه . االنتباه واحليطة واحلذر:النص جيعل الوعي حيرك أهم وظائفه ، ورمبا هي الوظيفة الوحيدة للوعي 

فيما سبق أحل بارت على . قراءة اليت حترك الكلمات جتد الكلمات اليت ترقد حتت الكلمات،كلمات خمتلفة
ىن أن ينسى أن هلاته الكلمات داللة القارئ أن جيعل مسافة بينه وبني الدالالت يف حقيقتها يفقد املع

النسيان هو الفقدان املؤقت أو النهائي ملا « باعتبار " Oubli" اإلرجاء شكل من النسيان  عندها يكون.أصلية
إنه احلفر من أجل بلوغ الضياع، بلوغ حلظة املوت، موت الداللة األصلية للكلمات،  )4( »حفظته النفس 

تنسى ذاكرة الكائن كل ما حتتفظ به أو ما سجلته يف أرشيفاا عن املدلوالت /فتخرج جديدة ممتعة حني تفقد
  .األصلية للدوال

إحبار يف الذكريات املتراكمة يف : سيتخذ تقويض اإليديولوجيا صورة احلفر يف الذاكرة أو بتعبري آخر     
الكتابة كنسيان «عندها تصبح الكتابة نسيانا . الذاكرة لكنه اإلحبار الذي يلزم إشراف النسيان على هاته الرحلة

                                         
یة  في األلسنة  الھندوسیة  المظھر الذي ال یخفي الحقیقة  فقط  بل یسبب  جھال   ھي إحدى األفكار األساس: المایا ھي  - 1

        33بارت لذة النص  تر  سحبان ص . وھي بغموضھا   واستحالة   تعریفھا  حاجز لالنعتاق   و مساعد علیھ 
  33بارت  المرجع  نفسھ  ص - 2
  35بارت المرجع نفسھ ص  -3
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 oubli للمعىنen tant que ek-rature» l’écriture « وهذا الشطب واالحماءrature  وجماوزته
ek-rature وهو /فيصبح اإلحبار يف الذاكرة)1(».وره للشطب والنسيان وهكذالتثبيت أمر آخر ، يتعرض بد

مؤمل ألن الذات تتأمل من االستذكار، عملية حمو ملدلوالت وذكريات وتصورات ، ختتزا الذاكرة قد تكون 
  .ومها جيب التخلص منها 

سة اليت تقبض على احلقيقة الكتابة ممارسة لتقويض اإليديولوجيا وامليتافيزيقا ، فاتمع والسلطة واملؤس     
،تدعي امتالك احلق وترفض املتعة وتضطهد النشاط االقتصادي للذة ،باعتباره إجراء قادرا على خلخلة 

لكن مع اللذة حيث ينتفي حضور املعىن ،حينما نتحدث عن . ميتافيزيقا احلضور وتشويش متثيل الدال للمدلول
ماتريده اللذة هو « . راءة ممارسة فعل اخلسارة والفقدان والنسياناخلواء والفراغ والضياع والتالشي، لتغدو الق

هي القراءة  )2( »حمل ضياع هو الصدع االنقطاع االنكماش الذواء الذي يستويل على الذات يف كبد املتعة 
املوت والتالشي بلوغ حلظة /خسارة متكررة للمعىن ال شيء كما قال بارت يفصلها عن مبدأ النريفانا

يطلق هذا اللفظ عند البوذيني على اخلري األعلى ، الذي يبلغه اإلنسان برجوعه إىل املبدأ "   Nirvana"العدم
املوت األكثر تأكيدا على الغريية مبعىن التأكيد أن خلف /هي الكتابة )3( "األول ،و احماء ذاته الفردية يف الكل

بل خبسارة املعاين حيتفي بذلك الفقدان هذا احلضور وخلف الروح يوجد املوت ، سابق على احلضور قارئ يق
. اللذة اقتصاد خسارة ال ربح وال غنائم من ورائها ،  ذلك هو مبدأ اللذة وجوهر املتعة/املستمر فهذه اإلجراء

القارئ ملزم أن يعيد يف احلاضر ماهو مكبوت ماض يف أعماق باطنه ، ألن النص ميارس حتويال على مواضيع 
أن يكرر املعىن يف احلاضر تكرارا -فروض العمل املقابل الذي يقوم به القارئ نصوص سابقة ،وهو من امل

أن يستعيد املنسي من وعي النص اختالفا أو بعبارة وجيزة يستعيد النص حلسابه اخلاص،فتتكلم يف هذا  -خمتلفا
لكل يف اجلزء إال حبركة واليصل اىل هاته املرحلة من ذوبان ا.األنا الوحدة الائية اللغات، فهو الواحد املتعدد 

  ..البناء وهو يعيد تشكيل أبينة النص، وإخراجه جديدا ممتعا حيول ا التعدد إىل الواحد–اهلدم

  

  

                                         
  68، ص " كتابات"في قراءة  :" ــ  محمد شوقي الزین  1
    16سحبان ص :  لذة النص تر : بارت - 2
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 اإلزاحة و التكثيف و اإلخراج املسرحي : احللم  -6
الكتابة مبا هي فعل خلخلة واستقصاء ونفاذ إىل املكبوت ، والعامل الباطن السحيق املنسي للذات       

،لتكشف عنه وتفضح آليات اإلقصاء واالستبعاد اليت من خالهلا يتم تكبيل الرغبات وعرقلتها، من العبور نتيجة 
عل املرح الذي من خالله يتم العبور لكن الكتابة هي هذا الف Castration عقدة اخلصاء : تصورات أمهها

-والسيالن احلر للطاقة ،حيث يتم التفريج عن الرغبات البدائية يف فعل الكتابة اليت متارس العمليات األولية
على اعتبار أن '' Lire –réver 1''احللم  –أو بعبارة أخرى القراءة - اإلزاحة والتكثيف واإلخراج املسرحي

زاحة والتكثيف، وعلى اعتبار آخر هو إن الذكريات خاصة الطفلية، تعود يف أحالم أبرز آليات احللم، هي اإل
الكتابة تكون يف عامل /حىت يظهر أن القراءة  -كما جاء يف الفصل الثاين  - املريض العصايب خالل النوم

وا أبدا لكأن الكتاب عند باشالر مل يكتب« :القذارة ،حيث يغيب الوعي يقول بارت /الدنس/ الظالم/الليل
حنن : و قد أسسه يف لذة ،لقد أسس باشالر نقدا خالصا للقراءة ،كأم بفعل قطيعة غريبة قرؤوا فقط،

وتلك املمارسة ترضينا متام اإلرضاء ،  )منزلقة مرحة لذيذة واحدية ومبتهجة ) منخرطون يف ممارسة متجانسة
الشعر من حيث هو جمرد حق ( ساب اللذة إنه الشعر كله الذي يندرج مع باشالر يف ح ،أن حنلم -أن نقرأ:

حىت تصدر اللذة  ،ولكن ما إن يدرك العمل ضمن نوع من أنواع كتابة ما) املعركة–وقف استمرارية األدب
العامل –واملكبوت ،تساءلنا قبل قليل عن طرق اكتشاف عامل الالواعي. )2(»صريرا وتربز املتعة ويبتعد باشالر 

إن احللم هو بالنسبة لفرويد الطريق « واحد من بني تلك اإلمكانات للكشف عن املكبوت هو احللم . الباطن
ميكن إن نعترب األحالم خري وسائل البحث « : وهذا ما يؤكده فرويد ملا يقول )3(»امللكية الكتشاف الالوعي

إذا اهتدينا ذا وجدنا أن أحالم املريض .نفس العميقةاليت ميكن إن نأمن إليها يف الكشف عن عمليات ال
بعصاب الصدمة، تتميز ذه اخلاصة هي أا تواصل العودة به إىل املوقف الذي حلت به النكبة فيه، وإذا به أبدا 

   )4(».يستيقظ وقد أخذه الرعب مرة أخرى واشتد فزعه 

يتنازل الوعي لالواعي يف الليل، .  ترى يف ليل النص املدهلمتغيب حاسة امليتافيزيقا العني يف النوم، العني ال      
ويفسح له املكان للتعبري يشتغل اجلسد والوعي غائب عن اإلدراك، والذات كما يتردد يف كثري من املواضع يف 

قد تأخذ لذيت شكل زوغان، الزوغان حيصل كلما « ، وعدم توازن وفقدان الوعي،"زوغان"نص بارت يف

                                         
1 - roland barthes : le plaisir du texte .p 52    
   41، 42سحبان ،ص : لذة النص  ، تر  : بارت --  2
   598 -معجم مصطلحات التحلیل النفسي ،ص : البالنش و بونتالیس   3
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رام الكل، وعلى قدر ما أمحل هنا وهناك، مستسلما ألوهام اللغة وإغراءاا وختويفاا مثلي مثل ختليت عن احت
حىت علميا يرسل الدماغ مواد كيميائية مثل أقراص منومة .مما جيعل الوعي يرغب يف النوم 1''فلينة فوق موجة 

أو جهاز  ،ال تنام مثل القلب لكن تبقى األجهزة اجلسدية تشتغل -للجهاز العصيب تشل اجلسد عن احلركة 
كذلك فإن احلواس األخرى تبقى تشتغل، وكل األعضاء ،األجهزة اجلسدية تشتغل بالوعي .. التنفس ، املعدة

فترغب الذات رغبة  -من الذات يف النوم، فيتقلب اجلسد ذات اليمني وذات الشمال، والوعي يف غياب 
م على إنشاء خاليا جديدة، وعمليات إصالح وترميم للخاليا، ويعمل الدماغ البشري يف النو. شديدة يف النوم

ومراجعة أحداث اليوم، وغربلتها وتصفيتها، واليت اختزنتها الذاكرة املؤقتة، وخيزن بعد املراجعة صورا وأحداث 
ريو لو أعدنا قراءة السينا -ميكن القول أن هناك أشغاال كربى يقوم ا الدماغ يف النوم –يف الذاكرة الدائمة

االنفتاح على أنشطة (الذي يتحدث عنه بارت عن فعل القراءة يظهر أن الكائن يقسم عمله على الليل والنهار
يف النهار تكون املقاومة والعمل واالشتغال واحلركة والفاعلية ويف الليل ) الالواعي، أو عمل العقل يف الليل

توقف ومراجعة –حترك واشتغال:كة الذات يف النصاهلدوء والسكينة واألحالم، وهكذا ميكن أن منثل إيقاع حر
التناقض "وهدوء، وهكذا وهو ما جنده يف الفصل القادم يف عالقة الذات مع موضوع العشق، أو مايعرف ب

وقد جند تأويال آخر ... جتاه نفس املوضوع حب وكره حركة و توقف " Ambivalence الوجداين
  . نؤخره إىل ما بعد

: ن صور جيمعها احللم بال منطق يذكر، احلدود مهترئة ورقيقة جدا بني عاملني نقيضنيتتكون األحالم م     
أوديب ضرير، –فاحلاسة الرئيسة العني تكف عن السيطرة على اجلسد . عامل اخليال وعامل الواقع يف احللم

لة، وال تنقل صورة ما واملعلوم عن الضرير أنه حيفز كل احلواس على االنتباه، والنشاط ألن احلاسة املركزية معط
العني يف نقل معىن ما تراه، يبدأ العقل يف  –ونتيجة هلذا العطب وهذا اخللل يف تأخر احلاسة . تراه إىل العقل

ألجل ذلك تتميز األحالم بطابع ال منطقي، والمعقول . خلق تصورات من العقل الباطن من أعماق الذاكرة
لكن ليس يعين هذا إن . مجع ما ال جيتمع عادة، جنده كله يف احللميف عملية مجع الصور، فالتنافر والتناقض و

هذه البين الالواعية بالمنطق خاص منطق فريد حيركها خاص ا ،ذايت إىل حد ما تنظم هذه البنية الالعاقلة 
  . أواحللمية 
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سبق وأن طرحناها يف  -اإلزاحة واإلخراج املسرحي–التكثيف- يعود املكبوت من خالل عمليات أولية      
إن كل حلم حيقق رغبة ما ولكن هذه . الفصل الثاين حيث تتثبت الرغبة على اهلوام أو السيناريوهات اخليالية

ظاهر يتيح للرغبة املكبوتة التعبري عن  الرغبة تبقى كامنة، يف أغلب األحيان، وتكون فقط ممثلة من طرف حمتوى
اخليالية، اليت يتثبت عليها /واحد من اإلمكانات للنفاذ إىل الباطن هي العناصر البالغية )1(نفسها، بطريقة ملتوية 

وكل استراتيجيات البالغة، وخاصة اجلناس ، االستعارة وااز: واليت من خالهلا ننفذ إىل العامل الباطن:املكبوت
والسخرية من األب أو الضحك اخلاصي، والفصل . يعد هاتف احملبوب الذي يرن يف مناجاة العاشقالذي 

مث هنا نتعرف ) الترادف والتضاد(حنن إىل اآلن تعرفنا على التشاكل –سنجدها فاعلة يف القراءة  )2(والوصل
كرب من ذلك بكثري، خاصة وبارت يؤكد أا ليسا جمرد زخرف لغوي ، بل إما أ -على االستعارة والكناية 

واللغة حتاكي ( اللغةMimesis إميائية إن املروءة هي يف احلفاظ على « فاعليتهما يف اجنراف الداللة وسيالا
إن  )3(» ) غامضة حىت اجلذور(غامضة  جذرياوذلك بطريقة هي  ،هذه اإلميائية هي مصدر لذائذ كبرية) نفسها

. القراءة معنية ابتداء بكشف تكون النص من الداخل ،أو مراجعة تارخيه والرجوع إىل الوراء من خالل الصورة
وملا كانت اللغة جمازية ورمزية ، فهي دائما وأبدا ال تقول احلقيقة، وال تنقل املعىن فهي متارس اخلداع والتضليل 

الصورة ، والطاقة اإلحيائية واإلميائية للغة، أو قدرة اللغة /اجلسد/يركز التحليل النفسي على الدال. واملراوغة
أي أن اللغة ال تشري إىل معىن حمدد، أو لداللة واحدة ووحيدة إمنا هناك إمكانية املعىن املزدوج ". اإلحياء"على 

كل مرة، فالدال ،فاملعىن متعدد واللغة مشحونة باإلحياء، فاملعىن ليس أحاديا ثابتا بل متغريا متفلتا منبثقا يف 
بالنسبة للتحليل النفسي قابل حلمل بعض األصداء الالواعية، خصوصا لدى ظهوره ضمن بعض الظواهر 

  .مثل احللم،وزلة اللسان والنكتة كما جاء يف الفصل الثاين "عقلنة"األقل

قتل األب والزواج : إذا كان احملرك الذي يشتغل عليه النص، هو رغبة أوديبية مبا هي رغبة مزدوجة وحمرمة     
هذه التصورات جتد قوة تقمعها، وجتعلها يف . وإذا كانت الرغبة تصورا والعقدة جمموعة تصورات.من األم
والعمليات األولية هي آليات . ختضع التصورات املكبوتة لعلميات أولية أو معاجلة وإصالح يف احللم. الالواعي

فتظهر يف صيغة رمزية، ألجل ذلك يعترب احللم حتقيقا وإجنازا اشتغال الالواعي للنفاذ واختراق عتبة الشعور، 
وهذه .غياب الوعي/ومن خالل احللم حبسب النصوص الفرويدية السابقة، يستيقظ املكبوت أثناء نوم  للرغبة

                                         
 18الخیالي و الرمزي، ص . اللغة : جاك الكان : مصطفى  المسناوي  - 1
  9الرفرافي ، ص : لذة النص ، تر :  بارت  ینظر- 2
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أو التكثيف واإلزاحة، أي االرتباط بالتشابه واالرتباط . االستعارة والكناية: العلميات هي عمليات بالغية
از  )1( .اورة، حيث تتداعي التصورات املكبوتة اليت تتثبت عليها النزوةباوهنا ال نتحدث عن االستعارة وا

فالنص نسيج . دوال كثرية الائية/أو وحدة دالة تتعالق فيها لغات ،بل النص ككل بوصفه عالمة ،يف اجلملة
 ،بل هو بعض لغة أو لغة كل اللغات ،ملصقات ثقافية أي النص تكثيف وال يتكلم أي لغة من تلك اللغات

، ويزيح الداللة وهو إىل جانب ذلك يزيح مركزية أي صوت ولغة من اللغات. فهو إذن كناية  جزء عن كل
املركزية للدوال ،ويزيح صنف اخلطاب الذي ينتمي إليه ويعيد إخراج اخلصائص الشكلية لنصوص السابقة 

من أجل أن '' شكل من النرجسية''الذاتية ومجاليته اخلصوصية  يثبت فيه مرجعيته )2(إخراجا جديدا فريدا 
و هو الفعل الذي جيد لذة من .يكون نصا خصوصيا فريدا عن تلك املنظومة األبوية اليت تشكل يف رمحها

إي .فتتنقل الرغبة على امتداد سالسل التداعيات، وتفلت من الرقابة.جريان املعىنحيث يتم . احلرف إىل النص
ومالحقة االنزالق الداليل ميكن  ،ملدلول حتت الدال مثل عملية هرب وفرار وقفزات من دال إىل دالانزالق ا

مبعىن أن على القارئ أن يرصد .كما جاء يف الفصل الثاين  ،الذات من االقتراب من التعالقات األوىل للرغبة
من خالل تتبع انزالقات املعىن .نها تعالقات النص التحتية مع نصوص سابقة ومتزامنة، اليت حل حملها أو أخذ م
إن الطاقة احلرة ليست جمرد تفريغ ''واجنراف الداللة الذي حيدثها اختالف الدوال ضمن لعبة احلضور والغياب

صالت ترابطية '' كثيف لإلثارة ؛ أمنا هي سريان على امتداد سالسل التصورات وهو سريان يتضمن
تظهر على البنية الفوقية وتؤخر  ،كلمة قد حتل مكان كلمة أخرىف،فالقارئ يشتغل على الواعي النص )3(''

كان باإلمكان أن تظهر على سطح  ،تلك الكلمة الفوقية متثل جمموعة كلمات ،حضور الكلمات األخرى
حىت احلرف قد خيفي حروفا أخرى فتبقى تلك الكلمة الظاهرة متثل كل . لوال الرقابة املفروضة عليها ،النص

بتحريك ،فتبقى هاته الكلمة احلاضرة قلقلة متوجسة ،اليت حلت حملهم بفعل سيطرة، تلك الكلمات املقموعة 
واجنراف  ، استقرار اللغةو هذا النص وهنا حيدث ال ،يظهر ما تكبته هاته الكلمة ،بسيط ولعب باحلروف

 ،فيصبح النص أثرا باملفهوم الدريدي. أين تتداعى خمتلف اآلثار الذاكرية املكبوتة من خالل اإلحياء، الداللة 
. فاحلرف قادر على هز الداللة وتقليبها وتشتيتها، أن للحرف لذته وهاجسه " بارت"وهنا نفهم ما يقوله 

فانطالقا « هو شرط التحليل النفسي ،جودة اإلنصات إىل الكلمات املخفيةفإن  ،وبالنسبة إىل التحليل النفسي

                                         
  65معجم مصطلحات التحلیل النفسي ،ص  : ینظر  البالنش و بونتالیس  - 1
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فليس يهم يف التحليل النفسي  )1(» تداعيات الذات ورغبتها الالواعية ،من الكلمة نكتشف إذا أرهفنا السمع
تقبع  ،وال يتكلمه اللسان هناك يف الفجوات وبني السطور  ،بل ما يصمت عنه الوعي ،احملتوى الظاهر للكالم

، فإنه جيب مالحقة األصداء إىل غاية تالشي الصوت  ،وملا كان الدال حامال ألصداء الواعية. الرغبات املكبوتة
ما تريده اللذة هو حمل ضياع هو الصدع االنقطاع االنكماش الذواء الذي يستويل على « وأفول عقدة أوديب 
  )      2( »الذات يف كبد املتعة

أو كما  ،هو اجلوهر املشكل للعلمية اإلبداعية اليت خترج اللغة خمرج اجلديد املمتع، ة فالتكثيف واإلزاح     
من خالل هاته اآلليات البالغية  ،أي إبداع و إنتاج اللغة، النسق الثقايف /اإلخراج املسرحي لألب : قال بارت 

البد ،لكي يكون هناك فن البد من  االنتشاء « : يقول نيتشه ،أو فرادة النص ،اليت جتسد اخلصوصية النصية
 ،هو تكثيف القوة ،األساسي يف النشوة هو اإلحساس...أوال أن تكون انفعالية كل اآللة قد كثفتها النشوة 

إىل إرغامها على  ،هذا اإلحساس هو الذي يدفع اإلنسان إىل وضع شيء من ذاته يف األشياء ،تكثيف الكمال
  .)3( » .ا يصنعه فيها إىل التعسف يف حقهااحتواء م

أجد اآلن أسئلة تراودين ملاذا كل هذا االشتغال وهذا التوليد وهذه الفاعلية ؟ لعل هذا السؤال يذكرين      
بال  ،وإعادة الثقة لإلنسان يف اإلنتاج ،وهو دينامية الكائن يف جمتمعه:الكتابة/بالغاية األنطولوجية للفعل القراءة

هي يف األخري  ،هذه الدينامية اليت نتحدث عنها مع اإلنتاجية النصية ،والشعور بالذنب ،العقاب خوف من
النسق على اآلخر /اللغة/فبارت يبحث عن دينامية العقل أو فتح حدود العقل . اللوغوس/العقل/ إبداع اللغة

 .وأنشطته املختلفة من أجل اإلنتاج واإلبداع

فإن هذه العلميات تقدم لنا ممارسة  ،لكتابة مالحقة تكون النص من الداخلا –فإذا كان هم القراءة      
أو اإلخراج  ،من خالل فاعلية حتويل وحتوير منتجات الالوعي ،مرضية ملثل هذا الكشف عن العامل الباطن

قالنية الذي مت إقصاءه يف الع) اخليال(رمبا يظهر هنا مسكوت عنه آخر  .األب/املسرحي للغة والنظام الرمزي 
وفهم تكونه و سر فرادته ،جند بارت يلح أو يستدعي اخليال من أجل تقصي حقيقة تشكل النص. الغربية

 اخليال حيرك ما لكن ،املثال سبيل على وضع الفروض ويف، العلمي  الفهم يف رئيسيا دورا أيضا اخليال لعبي«
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قبل قليل كنا نتحدث عن فهم حيادي موضوعي ) 1(»يف املعرفة الرغبة بل ،العملية ليس احلاجات هنا
يقول ميكن أن نأمن " فرويد"ن إبل  ،غري ظاهر،يربز اخليال هنا فعاال يف الكشف عن العامل باطن خفي .مؤسس

الذي ميكن أن (املخيلة وحدها تعرض يل املمكن الوجود«حبياد وموضوعية  ،إليها يف الكشف عن الالواعي
احملظور املرعب كاف أيضا ألن استسلم إليها دون خوف من التضليل وهذا كاف لرفع هذا ) يكون

الغياب عامل غري /حىت غدا يتقصى عامل املاوراء  ،السؤال الذي يثار هنا هل جتاوز العلم ذاته) 2(»واخلداع
  الباطن ؟/الظاهر

 ،ور بارت لفعل القراءةوالذي أرى أنه التأويل القريب من تص -األمر اآلخر اخلطري بالنسبة للحلم و النوم     
« هو أنه ميثل استعادة للحياة الرمحية ويعترب كذلك نرجسية أولية اليت -مع أنه جيب أن حنتفي بالتعدد 

وجتد هذه احلالة منوذجها ، وحبالة من الالمتايز التام ما بني األنا واهلو  ،بالغياب الكلي للعالقة مع احمليط"تتصف
واحلياة  ،املرحلة اجلنينية )3(»يت ميثل النوم استعادة هلا تتفاوت يف درجة كماهلاوال، األول يف احلياة الرمحية 

الرحم /وحتوالت الذات يف النص التكوين  ،الرمحية تتماثل إىل درجة كبرية بصريورة الوعي يف القراءة
واألب فمن كاشتغال النطفة يف الرحم بغياب األم .الذي يتخلق فيه الكائن حبسب ما يطرحه بارت ،الوجودي

يتكون ،الليلي فانقسامات يف الزمن  -إىل مضغة إىل علقة  وتعالقات وتواشجات يف الرحم ،نطفة أمشاج
بعد أن اكتمل منوه ، حىت ينفصل عن جسد األم ، يف طبقات ثالث ليلية وتتخلق أطوارا ،اجلنني العالق بالرحم 

. كتابة بصوت مرتفع اليت يتحدث عنها بارتأو ال ،جتسد قلق االنفصال وهي ذات الصرخة،يف صرخة مرعبة 
مث الرشد واالنفصال  ،إىل البلوغ ،هاته املراحل اليت مير ا اجلنني تتماثل واملراحل اليت مير ا الكائن من امليالد

فالقارئ كلمة .وخيتار موضوعا آخر للعشق .جسد األم حىت خيلق نصه اخلاص/النهائي عن النص التكويين 
بعد سلسلة من التحوالت والقفزات .فة مقذوفة يف رحم النص حىت خيرج كائنا راسيا صورة، كمثل نط

 . وهنا يتمكن الكائن من اجناز الرغبة وهو موضوع الفصل القادم.النوعية يف النمو

 

                                         
  145الوجودیة ، ص: جون ماكوري  - 1
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3 - Freud (s) Massenpsychologie un d Ich-analyse ,1921.GW.XIII .146 ,S,E, XVIII, 
130-1 .FR146-7    513معجم مصطلحات التحلیل النفسي ،ص  : نقال عن البالنش وبونتالیس 

Université Sétif2



  

 -  167 -  

 

 

  :الفصل الرابع

 :رسم الصورة الشخصية و كتابة اجلسد اخلاص للمتعة 

 .-الذات ذاهتا التبنني و متعة جتاوز   -

 متعة حتليل نظام اللذة النصية: حـياكة النص -3

  و القطائع االبستيمولوجية على مستوى الذات ) املتعة(تولد الداللة 
 )االمتالء و الفائض (و تشكيل االحتياط  لذة االدخار: التكثيف  -1

  )إدماج اآلخرية يف الذات(                   
 )حماولة السيطرة على اآلخر(  التضحية/ ااني  اإلنفاقاللذة السادية و   -2

                                   املركزي دالمن الو جتريد النص  اإلزاحة -3
 )للذات اإلرادياالنشطار (

             احلداد والتسامي ،الفقدان و النسيان : النرجسية  إىلالعبور  -4

  )وإهدائه املوت اآلخرانفصال الذات عن (    
  الوعي الوجودي للقارئ على حدود العرفان :شقالع –الكتابة /القراءة -4
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بالنسبة للمتلقي شيء أشبه بالسحر والفتنة بل  ،لعل األثر الذي حيدثه النص الذي جتسدت رغبة العشق فيه     
ليستويل النص على . مسبب للحب والتغيري بشكل جوهريالسحر  هذا ،إن هاته الرغبة املتجسدة لغويااألسر؛ 

الذات تدرجييا؛ على رغباا واهتماماا حلظة بلحظة يف تتابع وتعاقب زمين يؤسس للمتعة، فهو كاجلالد 
وتلك هي املتعة ؛متعة الكفاح التأويلي  ،واحملتل جيعل الكائن ميشي على جرحه ويقاوم من أجل نيل االستقالل 

لعصايب الذي حيفز على البحث عن اإلشباع يف كل حلظة حىت يضحي التفكري باإلشباع آنيا هو النص ا. 
 ،التفكري/بتعبري أدق تعطشا لإلشباع أو ،فيصبح ذلك احلب تشغيال للتفكري يف كيفية احلصول على اإلشباع

عن املأزق الذي من أجل اخلروج ،تتضافر قوى اجلسد والعقل والروح وحمفزا على جريان وسيالن األفكار ،و
اجلسد عضالت وحواس وتصرخ غرائز /لتتحرك آلة الكائن ،فتتحول األفكار إىل أفعال.وضع فيها الكائن ذاته

  .احلياة عندما يقاوم العقل من أجل احلياة/اإليروس

تعالقات النص التحتية بغريه  - اليت تضرب يف عمق تاريخ اللغة ،حيقق نص الرغبة عرب تعالقاته التحتية    
بل أدهى من ،لقادر على إيقاظ دالالت نائمة  ،من النصوص و التعالقات بني الكلمات مبا حيضر ويغيب

فإن مهمة القارئ  ،وإذا كان األمر على ما نذكر - القادر على قلب الداللة املركزية ،ذلك بلذة احلرف 
السابق  -  على اعتبار أن الرغبة الالواعية تتجسد عرب العمليات األولية –ناريو املسرحيهي قراءة السي

فإنتاج املعىن ليس وليد اللحظة .والذي حيرك النص الظاهر ،أو النص املكتوب سلفا ،لتشكل النص الظاهر
مبا أن و ،صبل نتاج جمموعة من التحوالت والتجاوزات حتدث على مستوى الذات والن ،الراهنة القريبة
املعىن احلاضر /فإن على القارئ العودة إىل الوراء وليس فقط االقتصار على اللحظة الراهنة،الرغبة تارخيية 

إنه يتبنني ويتشكل يف صريورة وانبثاق .بالقارئ املكافح ينجز وحيقق ،أي أن النص غري مبين وغري منجز،
  .ه حروفا إىل صياغته النهائية  املتناسقة من  كون.يتعني على الذات كشف كيف تركّب وتكون.مستمر

مبعىن آخر علينا قراءة  ؛النص/يكافح القارئ من أجل أن يعطي معىن خاصا بوجوده الفردي يف العامل     
تتقصى . الوعي/ باعتباره عرضيا متغريا وباعتباره بناء تارخييا، ال قراءة الثابت النص الظاهر ،الدال/اجلسد

  .اللغة فيخرجها إخراجا إبداعيا/النص وما به يكون خصوصيا خمتلفا مثورا العقل /القراءة حقيقة اجلسد

النص /إن ما يشكل لذة نص هو الزيادة أو ما يفيض على البنية حيث يفلت الفائض من سيطرة الوعي     
هذا الفائض يؤكد أمرا  .ص القدمية واملعاصرة لهالظاهر فتلك التعالقات التحتية اليت ينسجها النص مع النصو

وأهم انفعال  ،واألثرية والتصوير  ،والتعبري الرمزي ،فاالزدواج الداليل..مهما أن النص غري مكتمل وغري منجز 
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 ،القارئ/أليست هاته االستراتيجيات إشراكا لآلخر ،وذلك التوزيع والتقطيع ،للنص هو التردد وتلك اهللوسة
ملعىن ومع ذلك أليس من االستحالة القبض على هذا الفائض وهاته الزيادة ؟ أم هل هي االستحالة يف إنتاج ا

  اليت تشجع الذات على التجاوز؟

فما يكون فعل القراءة واحلال هذه أمام غموض  ،و ملا كان النص يتموقع بني جدل احلضور والغياب     
وعامل  ،تخذ أهم قرار يف ظل املخاطرة فهم الالشعورالنص وازدواجه ولعبه الداليل ؟ فعلى القارئ أن ي

فمع ذلك جيب  ،ومهما بدا النص غفال من الوضوح وغامضا،والقوى الكابتة والرقابة ومقاومة النص املكبوت
فما تكون مهمة القارئ واحلال على ما أذكر؟ فهل هو مطالب بإجراء .ركوب سفينة البحث يف اهول

أن مهمة القارئ : العامل ؟ و إعادة تشكيل أبنيته ؟ أال ميكن أن نقول إذا /النص تصليحات وتعديالت على هذا
  فرادة النص أي جسديته مبا هي حضور خمتلف فردي يف العامل ؟ / كشف خصوصية

التعبري الرمزي واألثر : تضمن الفصل الثاين االستراتيجيات النصية اليت جتسد رغبة جنسية إيروسية     
ا حيرك النص انفعال القارئ جتاهه فهو جسد غري مكتمل  ،الت رغبة جنسية مكبوتةالذاكري وهي دال

إن أقرأ « يكتب هو اآلخر بلذة/هي إثارات مراودة للقارئ حىت يقرأ ،ويبحث عن حلظة توحد واحتاد مع اآلخر
ال تتعارض وهذه اللذة ( فألا كانت قد كتبت يف لذة ،أو هذه احلكاية ،بلذة هذه اجلملة هذه الكلمة

لذة قارئ ؟ال بكل تأكيد  ،هل تضمن يل الكتابة يف لذة أنا الكاتب ولكن أيصح العكس؟) وشكاوي الكاتب
ولسوف يكون حينئذ مكان  دون أن أدري أين يوجد") أراوده عن نفسه"إن(هذا القارئ علي أحبث عنه ،

ية جدل للرغبة ، إمكانية فجائية إمكان : اآلخر هو ما يلزمين بل إنه املكان" شخص"للمتعة قد خلق فليس
 ،فاالستراتيجيات النصية العشقية )1( »وأن يبقى مثة جمال للعب ،ينبغي أن ال يكون األمر قد قضي : للمتعة

أو وجود القارئ مكانيا ومشاركته بالفعل يف اإلنتاج و اللعب الداليل، من خالل  ،تفسح مكانا لوجود القارئ
اهلوام وتتجسد يف التعبري /ذها النص أين تتثبت النزوة اجلنسية على اخليالالوضعيات اإليروسية اليت يتخ

يف اهلفوات والسقطات واجلزئيات التافهة أو ما يفيض :تقيم النزوة يف مكان هامش بالنسبة إىل األنا.الرمزي
  . على البنية إمجاال؛ وهو ما يشكل مصدر لذة للقارئ أو املكان الذي جيده القارئ لنفسه يف النص
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لذة مشاهدة )بالنسبة للبعض وأنا منهم (والبيوغرافية  ،والروائية ،ملاذا توجد يف بعض املؤلفات التارخيية''
لعصر أو لشخصية ؟ملاذا هذا الفضول حنو اجلزئيات "احلياة اليومية"عرض 

سيد املادي التج(املالبس اخل؟ هل هذا هو املذاق االستيهامي للواقع /املساكن/الوجبات/املواقيت:التافهة
واملشهد الصغري اخلاص حيث أستطيع أن  ،"اجلزئية"أليس اإلستيهام نفسه هو مايدعو") كان ذلك"لصيغة

حيصلون على املتعة من مسرح ) هؤالء القراء"(هسترييون صغار"أجد لنفسي مكانا بسهولة؟ أيوجد إمجاال
وهكذا ال )أال ميكن أن توجد أحالم و استيهامات للرداءة؟( ،ال مسرح العظمة بل مسرح الرداءة : فريد

ومع ذلك أثار حفيظيت ) املاضية(و"حالة الطقس الراهنة "وأقل أمهية من تدوين، ميكن ختيل تدوين أدق 
 )واحد من الذين يسقطون حق اللذة (كون الناشر وهو رجل فاضل Amiel وأنا أقرأ ذات يوم إمييل 

اليت كانت حول  ،وحالة الطقس ،ذفه من هذه املذكرات اجلزئيات اليوميةظن أنه أحسن صنعا حب ،
هي اليت ما ،فلم يترك غري اعتبارات أخالقية ال طعم هلا على أن حالة الطقس تلك  ،ضفاف حبرية جنيف

  )Amiel« )1كانت لتتقادم ال فلسفة إمييل 

اليت تريد التحرر من طوق الكبت الذي  ،اجلنسيةتلك األماكن اليت تتخفى من ورائها أو تتثبت عليها النزوة      
فالبد إذن و احلال هده من حتقيق اإلشباع  ،يأسرها مما جيعلها تنقلب إىل الضد وتصبح مدمرة و دد الكائن

وما تتثبت عليه النزوة هو اهلوام . حىت يتجنب األنا األذى الواقعي. واحلرية لتلك النزوة اجلنسية وحتريرها
. ليه يكون األخري أهم نقطة تربز خصوصية النص وما به خيتلف عن املنظومة اليت يتشكل فيها وع، واخليال 

. هناك ميكن احلديث عن اإلنتاج والتوليد الداليل وضمان حرية انتقال املعىن من تصور إىل تصور آخر وانبثاقه 
بنص له نكهة و ذوق استيهامي  حسية بلغة متجسدة ،/فالقارئ يتم استدراجه للفعل الداليل عرب إثارة جنسية

أما  .خاص وما حيتفظ به وعيه من آثار ذاكرية أين يصبح النص يقلب يف ذاكرة القارئ مباهو أنظمة و أرشيفا 
ولذات اللغة طبعا كما قال  ،النص الذي يفتقد إىل مذاق استيهامي أين تلغي الكثري من لذات احلياة اليومية

والدخول ضمن منظومة  ،اجلزئيات/نص بعض مقاطع احلياة اليومية  بارت عن ذلك الناشر الذي حذف من
كلية شاملة وإقصاء ماهو هامش جزئ عرضي متغري على اعتبار أن ال دور له يف البنية الكلية والشمولية 

وهذا اجلانب .الناشر كلمات هلا طبيعة ماهوية أخالقية ونفى كل ما جيسد خياال واستبهاما فأبقى ذلك.للنص
ألا يف العقل الباطين للنص يف أمكنته ؛ من النص هو ما يتعني على القارئ أن جيتهد من أجل إبرازه وكشفه 
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إن كل اجلهد على العكس من ذلك يقوم يف إضفاء الصفة املادية على لذة النص ويف جعل «السرية الالواعية 
نص هي احتجاج موجه بالتحديد ضد فصل النص إن لذة ال. موضوع لذة مثل غريه من املوضوعاتالنص 

عدم فصل البنية عن ذلك الفائض الذي يصنع اختالفها  ،عدم فصل الواقع عن احلياة اليومية) 1 (»عن الباقي
  . وفرادا

حتدثنا عن األدوات  ويف الفصل التايل ،إذا كان الفصل الثاين انشغل بفلسفة العشق اليت يستند عليها بارت     
فإن الفصل الرابع حيدد من خالله غائية الفعل القرائي ودوافعه  ،النقدية اليت تساعد القارئ يف الفعل القرائي

  .وآلياته 

لكن قبل الدخول فيما يطرحه بارت ، جيب إن نؤسس لقراءتنا من منطلقات أساسية فالقارئ ملا يدخل إىل  
  :النص جيب أن يضع يف اعتباره نقاطا مهمة هي

  .فيجب االنتباه إىل األخطاء و اخلدع البصرية .مل ال يقيين ال يسمي األشياء بأمسائهاالنص عا .1
 .تصورات يف النص جيب تعديلها و هناك غرائز جنسية مكبوتة ال بد من حتريرها/إن هناك أخطاء .2
 .خليفة فهو بدل عنه و صورة عن إرادة اإلبداع و اخللق/إن القارئ ينوب عن الكاتب .3
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 متعة حتليل نظام اللذة النصية : حـياكة النص     - 1
  والقطائع االبستيمولوجية على مستوى الذات ) املتعة(تولد الداللة  

مياثل نظام اللذة النصية، نظام اللذة اجلنسية هذا األخري الذي يعد احملصلة النهائية لصريورة من الفاعلية                            
و الدينامية تقطعها نزوات جنسية مشتتة ،تدخل يف تفاعل وانصهار، عرب تاريخ منو الليبيدو حىت تظهر يف 

حيث .لنزوة ووسيلة القمع الكبت لنظام األنا، أخصب مراحل منو الليبيدووحدة متناسقة، وتعد اجلدلية بني ا
يفصح املكبوت اإليروسي بأنه حي موجود بالقوة لكنه حيتاج إىل من يوجده بالفعل، من ينجزه ويكسر 

ال ميلك حق الظهور يبقى دوما  ،أصفادا تكبل حريته و انتقاله وحركيته، يظهر هذا اآلخر املعشوق طيفا شبحا
هكذا يعود املكبوت جديدا  ،نكتة حلما هفوة.  ختلف يتجلى رمزيا، هامشيا عبثيا تافها مهمال عرضيا متغريايف

وتصبح معها املتعة هي تولد الداللة، من . وشكل إلغرائه من أجل حتريره ، هذه اجلدة هي مصدر متعة القارئ 
  .ام اللذة النصيةخالل القطائع االبستيمولوجية على مستوى الذات ، وهي حتلل  نظ

 -البلوغ –الطفولة : فاللذة متر مبراحل خمتلفة حىت تصل إىل لذة الكائن الراشد، وهي حمطات مهمة      
فالنظامني األخريين مل يكونا يف . الرشد ويساهم هذا النمو الليبيدو للكائن يف تشكيل األنا واألنا األعلى 

النزوات اجلنسية تفرض على «ل املسامهة الكربى ملبدأ الواقع مت حتويله وتعديله من خال ،األصل إال الواعي
هود الطبقة العاملة الكادحة يف  ،فليس اللذة اجلنسية إال ترمجة ائية )1(»اجلهاز النفسي مهمة حتويلها

به و هلذا فاجلزئي والعرضي هو املسؤول عن تشكيل هوية اإلنسان ،ومبا . أو اللذات العضوية التحتية ،األعماق
اجلزئيات و العرضي أي / يكون فردا خصوصيا يف اتمع وهو احملطة اليت تنطلق منها القراءة ،أي من اهلامش

اللذات العضوية العرضية، باعتباره أساس تشكل األنا، أو النظام اللذة النصية مبعىن أن القراءة تتأسس من 
  .حقة تشكله من الداخلالنظام ملال/ اهلامش اإليروسي، سريا حنو املنت حنو األصل 

يف الفصل السابق يتحدث عن توليد الداللة من لذة حسية ،فإننا واحلال هذه نستند إىل منو " بارت"مبا أن      
فاملراحل اليت من خالهلا تتكون الذات : فصريورة تكوين النص هي صريورة تكوين األنا يف آن واحد الليبيدو ،

متايز األنا عن اهلو، والتعديالت اليت مير مبها اهلو، نتيجة احتكاكه بالواقع  هي ذات املراحل اليت يتم من خالهلا
جيب كذلك تذكر العقدة األوديبية اليت يظهر أن بارت ينسج على غرار فرويد تكوين . فيتشكل األنا األعلى
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ارت يبحث عن فب. خاصة فيما يتعلق جبدلية اخليايل والرمزي، مث عالقة اخليايل والواقعي.النص ،من خالهلا
وضع نظرية للنص من خالل التحول، والتوليد الالائي للدال ، ما جيعل النص الفوقي هو تعدد نصوص ، 

  .والذات متعددة متكثرة

و ملا استند بارت يف طرح نظرية للقراءة  ،سيان تكون النص وتكون األنا كما يطرحها التحليل النفسي     
خاصة تكون أو توليد األنا من خالل العقدة  ،وهو التحليل النفسي  املهمة على واحد من املرجعيات املعرفية

انبناء شخصية و) 1(األوديبية ومن خالل مبدأ اللذة اجلنسية، فإن مراجعة منو الليبيدو أو ما يعرف بتنظيم الليبيدو

                                         
  مرحلة الرشد - مرحلة البلوغ  - مرحلة طفولة: مراحل النمو اللیبیدي للكائن - 1
ارتباط اللذة الجنسیة بإثارة الفجوة فیھا یسود : ھي أولى مراحل التطور اللیبیدي  stade Oral: المرحلة الفمیة  - 1 

الفمیة و الشفتین التي تالزم تناول الغذاء یقدم النشاط الغذائي الدالالت االنتقائیة  التي تنتظم من خاللھا عالقة الموضوع و 
 المص: وتتفرع ھاتھ المرحلة إلى نشاطین " أكل یؤكل : تفضح عن نفسھا فمثال تدمغ عالقة الحب مع األم بدالالت 

نشاط المص یتخذ منذ ذلك الحین قیمة نموذجیة تتیح لفروید إن یبین " مرحلة فمیة السادیة (و العض ) مرحلة فمیة مبكرة (
كیف تكتسب لنزوة الجنسي استقاللیتھا و تشبع من خالل الغلمة الذاتیة بعد إن كانت تحصل على اإلشباع باالستناد إلى 

یتخذ  Stad sadique- Oral ه المرحلة ھو اإلدماج أما المرحلة الفمیة السادیةھدف ھذ.وظیفة  حیویة ومن ناحیة ثانیة 
  اإلدماج ھنا منحى تدمیري للموضوع و یتضمن تدخل التجاذب الوجداني في عالقة الموضوع 

انھا المرحلة الثانیة من التطور اللیبیدي التي تقع بشكل تقریبي  anal–stad  sadique:سادیة  -مرحلة شرجیة  -2
ما بین عمر السنتین و األربع سنوات تتمیز ھذه المرحلة بتنظیم الیببیدو تحت صدارة  المنطقة الغلمة الشرجیة حیث 

و بالقیمة الرمزیة للبراز و یالحظ ) اإلمساك  –الطرد (تصطبغ عالقة الموضوع بالدالالت المرتبطة بوظیفة اإلخراج 
مو الضبط العضلي وھي مرحلة تنظیم ماقبل تناسلي و تسود فیھا النزوات مازوشیة باالرتباط مع ن –خاللھا تدعیم السادو 

إنھا المرحلة التي یتشكل . السادیة و الغلمیة الشرجیة فھناك صلة بالموضوع الخارجي كما ھو الحال في المرحلة التناسلیة 
ر و الغلمة الشرجیة كما انھ یمحض حیث یطابق فروید ما بین النشاط و السادیة وبین الفتو: الفتور  –فیھا محور النشاط 

العضالت بالنسبة لنزوة السطوة و الغشاء المخاطي : كل من النزوتین الجزئیتین الخاصتین بھما مصدرا مستقال ھو 
و " الشرجي بالنسبة للغلمة الشرجیة السادیة تھدف إلى تدمیر الموضع و باحتفاظ بھ من خالل السیطرة علیھ في إن معا 

الرمزیة للعاء و المنع في المرحلة الشرجیة بنشاط التغوط حیث اثبت فروید في ھذا المنظور التعادل الرمزي ترتبط القیمة 
  "النقود = الھدیة  = البراز : بین 

تأتي  ھذه المرحلة من التنظیم الطفلي للیبیدو بعد المرحلة الفمیة و   stade Phalliqueمرحلة القضیبیة   - 3
النزوات الجزئیة تحت سیادة األعضاء التناسلیة ؛ ولكن خالفا لحالة التنظیم التناسلي عند البلوغ الشرجیة و تتصف بتوحید 

ال یعرف الطفل في ھذه المرحلة صبیا كان أم بنتا سوى عضو تناسلي واحد ھو العضو الذكري مما یجعل التعارض بین 
ع ذروة عقدة األودیب و أفولھا حیث تسود عقدة مخصي تتوافق المرحلة القضیبیة  م - قضیبي : الجنسین معادل للتعارض

) في حالة الصبي ( ذلك إن أفول األودیب : یلعب وجود مرحلة قضیبیة دورا أساسیا بالنسبة لعقدة األودیب'' الخصاء 
  مشروط بتھدید  الخصاء وھذا بدوره یستمد فاعلیتھ من االھتمام النرجسي الذي یبدیھ الصبي تجاه عضوه الذكري 

في العالم الخامس أو (ھي الفترة التي تمتد من أفول الجنسیة الطفلیة  période de Latence)( الكمون فترة- 4
حتى بدایة البلوغ وتمثل فترة توقف في تطور الجنسیة و یالحظ فیھا من وجھة النظر ھذه تضاؤل في النشاطات ) السادس 

) وطغیان الرقة مقارنة بالرغبات الجنسیة بشكل ممیز(  الجنسیة و سلخ الطابع الجنسي عن عالقات الموضوع و المشاعر
تشتق فترة الكمون أصلھا تبعا لنظریة التحلیل . مع ظھور مشاعر من مثل الحیاء و االشمئزاز و تطلعات أخالقیة وجمالیة 

مع  - ألولىالذي ینتج نسیان ینسحب على السنوات ا –النفسي من أفول عقدة األودیب حیث تتطابق مع تصعید حدة الكبت 
ھي فترة استراحة محددة مسبقة بین -تحول توظیفات الموضوعات أعلى تماھیات باألھل ونمو عملیات التسامي البالنش 

اندفاعتین للیبدو ال تستلزم من ناحیة منشئھا أي تفسیرا نفساني و یمكن عندئذ إن توصف أساسا  انطالقا ممن أثاره في 
ب لحظة زوالھا وتنتھي فترة الكمون مع اندفاعة البلوغ التي تحدد نھایة  فترة الكمون ھاتھ الفترة نشھد زوال عقدة األودی

 فالغیاب المستمر لإلشباع یرغمان العاشق الصغیر عن التخلي عن شعوره 
ھي مرحلة من مراحل النمو النفس بالجنسي تتمیز بانتظام النزوات الجزئیة  stade génitalمر حلة  تناسلیة  - 5

التنظیم التناسلي (المرحلة القضیبیة : المناطق التناسلیة وھي تتضمن فترتین تفصل بینھما مرحلة الكمون أيتحت سیادة 
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ووصف نظام اللذة حتليل : الكائن ضرورة من أجل فهم ، و إدراك التصور الباريت خلطاب نقدي إبداعي ميارس
 .النصية أو تكون النص وتشكله حلظة بلحظة 

 )االمتالء والفائض (وتشكيل االحتياط  لذة االدخار: التكثيف  -1

كيف تشتغل هاته البنية من الداخل كيف تكونت هذه التركيبة :إذا انصب هم القراءة يف بؤرة مهيمنة هي     
الكتابة هو أن تستعيد /الغريبة؟ وما هي إحاالته؟ و ما هي النصوص الغائبة وما هي إمكانياا ؟فإن هم القراءة

سنمر بنمو الليبيدو، لنالحق تكون هذه التركيبة كما  فإننا واحلال هذه. استعادة خمتلفة جيملها النسيان.الذاكرة
  . تتبع فرويد التاريخ اجلنسي للطفل من خالل مبدأ اللذة

االهتمام الفرويدي « باعتبار إن نشأة األمراض النفسية ترتد يف معظمها عند فرويد إىل أصل طفلي إذ أن      
و هكذا جيتهد فرويد يف إقامة سلسلة  ،ف اإلصاباتجاء نتيجة اكتشاف األصل الطفلي ملختل،بتنظيم الليبيدو

  )1(» .متتابعة من العهود يف الطفولة و البلوغ لكل منها تارخيها املتفاوت يف دقته

/ إذ حيصل الطفل على لذة جنسية من مصه ثدي األم ،تستند اللذة اجلنسية على نزوات حفظ الذات     
لكن .فيعترب الثدي يف املرحلة األوىل بالنسبة للطفل موضوعا للرغبة  ،الذي يوفر له طعاما ،موضوع الرغبة

حيصل على لذات  ،حبسب ما ذكرنا يف ما يتعلق بنمو الليبيدو ،الطفل يف هاته املرحلة وهي هنا املرحلة الفمية
أي إن كل عضو يف جسد الطفل حيصل على لذة عضوية مستقلة عن  ،عضوية مستقلة ال رابط عضوي بينها

فهنا ترتبط . ويف الوقت ذاته لذة حفظ الذات  ،لذة جنسية: وهي لذة مزدوجة من حيث هي ،قي األعضاءبا
ما جيعل النزوات اجلنسية ترتد يف نوعيتها يف اية املطاف إىل خصوصية «. النزوة اجلنسية بنزوات حفظ الذات

، ا ال تولد النزوة اجلنسية هي كو" املصادر"وهكذا تصبح الصفة املشتركة لكل هذه .كل عملية عضوية
إمنا كإحدى اآلثار اإلضافية للوظيفة  ،على غرار العضو الذي يفرز منتجاته ،باعتبارها نتاجها الطبيعي والنوعي

اليت قد ( احليوية وما يشكل أصل أي مصدر للنزوة اجلنسية مبعناه العريض ، هو جممال تلك الوظيفة احليوية 

                                                                                                                               
تتحول فیھ اللذة المرتبطة بالمناطق ''و التنظیم التناسلي الفعلي الذي یقوم عند البلوغ في التنظیم التناسلي البالغ ) الطفلي

معجم :  البالنش و بونتالیس : تھیأ السبیل للنشوة التناسلیة  ینظر " تمھیدیة  ''المولدة للغلمة غیر التناسلیة إلى لذة 
 469، 424، 475- ،470مصطلحات التحلیل النفسي  ، ص ص 
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فاللذة اجلنسية الراشدة هي مثل نسق يتشكل من .)1(») اعا، وهدفا وموضوعاتتضمن بدورها مصدرا، واندف
ختدم دينامية  ،ومع الزمان تشكل ترابطات وروابط عضوية. وحدات عضوية تشتغل حلساا اخلاص 

  .اللذة الراشدة /النسق
وليس بنية حماكية يستطيع أن ينكشف يف  ،بيانية -ويستطيع النص من حيث هو بنية رسم«: يقول بارت 

إىل مواقع ايروسية تشهد كل احلركات على صورة النص " فيتيشية "صورة جسم منفسخ إىل موضوعات 
أو ما يدعى هوام اجلسد املشتت يف التحليل النفسي  ،فالصورة اهلوامية تظهر مشتتة) 2(»ضرورية ملتعة القراءة

فالوعي ممزق بني هاته . حسية خاصة بكل حاسة من احلواس منفردة/أي النص جمزأ إىل مواقع إيروسية ،
شأن جسد الطفل يف  ،أو الوحدات الدالة يف النص أي أن الذات موزعة توزعا سيميائيا يف النص ،اللذات

كيان دال حبيث ميكن اعتباره عالمة من نوع اجلسد «املرحلة الفمية قبل التعرف على شكل ووحدة يف املرآة 
فاجلسد بناء رمزي ) 3 (»ط ا جمموعة من األنظمة السيميائية و ختترقها حمولة إياه إىل كيان تعبرييخاص حتي

اآلخر /فبينة النص مسكونة بأثر ذاكري  ،من خالهلا نستطيع إنتاج آثار النص الذاكرية، وممارسة شعرية 
حيث )العودة املختلفة للمكبوت(حيث يتم اإلخراج املسرحي اجلديد .الذي ال يظهر إال يف احللم ،الغريي 

بل  ،وال يستقر ،وال يثبت، فيجري املعىن  ''Lire –réver 4''احللم–القراءة''يتوالد املكبوت ويتدفق بفعل
ألنه ليس هناك معىن حاضر حضورا مطلقا فاجلسد موزع يف املرحلة األوىل بالنسبة للقارئ  ،ينبثق باستمرار

بنية على انفراد، أي وعيا ذاتيا بالوحدات الدالة حبركتها الصامتة ،من /عضووعي ذايت بكل  البد أن يكون له
فاملكبوت يتطلب من القارئ مهمة انتاجه وحتويله . أجل إدراك التناسل وانسالل وانزالق املعىن حتت الدوال

 ة،بنيات دال/ لذات جزئية/ وخلقه، وهنا نرجع إىل ما يقول بارت حيث إن النص ينقسم إىل موضوعات 
جمموعة مواقع  فالنصفاجلسد ينقسم ويتشظى لريصد الغياب يف املرحلة األوىل من أجل اإلمساك بالوحدة، 

إيروسية عضوية مستقلة، مثل جسد الطفل الصغري مشتت ، فالنص هذه العالمة الفوقية حتيط ا جمموعة 
له إىل كيان تعبريي متفرد ضمن النسق فاألنظمة السيميائية املختلفة هي اليت تشكل النص، وحتو :أنساق خمتلفة 

 . املوجد فيه

                                         
  483معجم مصطلحات التحلیل النفسي،  ص: البالنش   - 1
   56فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص   : لذة النص، تر: بارت  - 2
 34الجسد والصورة و المقدس  في اإلسالم ، ص :فرید الزاھي  - 3

4  -  roland barthes : le plaisir du texte .p 52    
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االنساق على اختالفها، أي عبور اللغات الثقافية واللهجات /فالقراءة تم بتجميع هاته اللذات           
أي من غري االنتصار إىل هلجة أو لغة بعينها .النص من غري مفاضلة بينها / االجتماعية املختلفة ، إىل اجلسد

فهنا حيدث من خالل فعل االمتصاص، بوصفه املمر ملرحلة الفمية إدخال الثقافة ).العدالة داخل هذا النسيج (
، اليت متتد يف ) اخلربة احلسية(املناطق االيروسية - يف تنوعها إىل الذات ، من خالل فاعلية األجهزة اجلسدية

عامل اخلارجي من أجل امتصاص ماهو مصدر لذة، لكن كما قلنا سابقا هو إدخال مؤسس علميا، الثقافة و ال
وليس حمض انفعاالت إيديولوجية بال مسوغات علمية ؟كيف يكون هذا ممكنا وحنن نتحدث عن آثار ال واعية 

فل قبل أن يتشكل اجلسد للثقافة إدخاال علميا هو راجع إىل خصوصيات املرحلة، فالط/؟إن فهم إدخال النص 
فقط، أكثر ما يشتغل بالنسبة للطفل يف فترة الطفولة، هي حواسه '' هو''له الوعي و اخلضوع ألنا أعلى يكون 

يف التقاط كل شيء  من العامل املوجد فيه أي يتم إدخال أشياء العامل إىل الذات حسيا و هذا األخري معرفة 
ا وضعنا يف االعتبار الفلسفة التجريبية اليت تقول إن مصدر املعرفة املوضوعية علمية ملاذا ؟ اجلواب بسيط جدا إذ

هو احلواس ، و ليس العقل إذا التفكري احملايث التجرييب يفعل احلواس يف فعل املعرفة، واليت جتعل الوعي يقظا 
و  - للوعي هي الوظيفة املهيمنة –ومنتبها وحذرا خالل سكنه يف البنية، فمن أبرز وظائف الوعي هي االنتباه 

ما يوقظ الوعي هو إدراك اخلواص احلسية، اإلدراك بواسطة األعضاء احلسية يؤدي إىل تركيز االنتباه على طول 
حىت أنه يظهر يل وأنا أقرا لبارت إن حركة الذات يف النص تكون )1(الطرق اليت تنتشر عليها اإلثارة احلسية 

إدراكه ووعيه، يراقب التفاصيل واجلزئيات يلتفت إىل أدق  جمال) الفيتيشية( حمسوبة بدقة ، فأن يوسع الكائن
شيء وحيسب لكل خطوة خيطوها يف النص آلف حساب و يقيم مردودية حركته، يف كل خطوة فكما قلنا 

 . ذهاب وجميء ،حركة وهدوء، قطيعة وتوقف يف آن:فيما سبق النص عامل ال يقني،حركته هي

ئقة لقدرة اجلسد يف التعرف على األشياء، ومل تثق يف غري ذلك أولت للفلسفة التجريبية أمهية فا     
فاملوضوعية بالنسبة للفلسفة التجريبية ، هو أن يتم اختبار أي شيء يعرض على الوعي علميا، مث اإلضافة 
األخرى يركز على التجربة ال يربهن على صدق القضايا باملنطق و العقل، بل خيضع كل شيء للتجربة ال 

مث هنا جيب تذكر أن القارئ عاشق ، وعند املتصوفة ال نربهن على موضوعات العشق، ألن الربهنة  –الربهان 
" لذة النص"والتربير العقالين الذي يرجع الوفرة، و الكثرة، و التعدد إىل الواحد يف افتتاحية  - تعين الشك فيها 

                                         
   591المرجع السابق  ، ص :: ینظر البالنش و بونتالیس - 1
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ال تعتذر :أن تقول .1ل حمل بيكونبوسع لذة النص مثلها يف ذلك مثل من يريد أن حي« : يبتدئ بارت قائال
سوف أشيح بوجهي وسوف يكون ذلك دون غريه هو إنكاري : " إا ال تنكر شيئا أبداأبدا ، ال تربر أبدا 

فاحملايثة و القراءة املوضوعية تتأتى من فاعلية اإلدراك احلواس من حيث إن األخرية قوى إدراكية أين  )2(»
وهنا جيب تذكر .هي اليت تنقل لنا املعرفة من العامل اخلارجي إىل العقل  فحواسناتدخل الثقافة إىل الذات 

أو ما جتد فيه  ،وهي خضوعها للواقع فتعدل الذات جانبا من رغباا، الطريقة اليت تتعدل ا النزوات اجلنسية 
التصورات  يظهر من خالهلا ماهي.أي وضع التصورات املكبوتة حتت التجربة الواقعية  ،لذة نتيجة للواقع

و اليت ينبغي التخلص منها فتتزايد أمهية ،واليت ال أساس موضوعي هلا  ،الومهية الكاذبة اليت ختتزا الذاكرة
فهل من فعل اللذة أن يف كل قراءة ، ) اللعب اللغوي(و اإلزاحات و االحتماالت والتجريب يف اللغة ،احملاولة 
و االنسالخ من األغالل اليت تعيق الذات  ،تطهري من اإليديولوجيافاإلنسان حيتاج إىل  )3(»؟ موضوعينيجتعلنا 

كأا ، فالذات يف املرحلة األوىل تتنكر لذاا  -تطهري اللغة و الذات من اإليديولوجيا  –يف االنطالق والتحرر
  .النرجسية/إىل أن تصل إىل الذات األنانية ،فتنظر إىل األشياء بعيين اآلخر  ،تضع ذاا جانبا

ألن الثقافة فيها شيء من الوهم والزيف واملعتقدات  ،فاخلوف من اإليديولوجيا مع تدفق الثقافة إىل الذات    
ومنتوج ).لو حتدث عنها بيكون لقال إا أشباح مسرح(إن األنساق اإليديولوجية منتوجات خيال « الباطلة 

أن تتخثر بكيفية استثنائية، طبقة كهنوتية  حيث تبلغ لغة ما وجتد بعد، اخليال هو تلك الدرجة من املتانة 
وإذا ما  ،تناضل من أجل اهليمنة«يضيف إا)  4(»لتتكلمها بطريقة اعتيادية و تنشرها ) فنانني قسيسني، مثقفني،

وتصري رأيا سائدا  ،وشؤوا اليومية،احلياة اتمعية فإا تنتشر يف كل مكان يف جمرى  ،صارت السلطة ملكا هلا
سوى أن ،جلعل هاته األنساق تكف عن ييجنا  ،ليس هناك وسيلة أخرى«: ويضيف بارت  )5(»وطبيعة

فتقويض األوهام األشباح ،اليت  )6(»وأنا وأنا ما حملي من هذا كله : وإال كان التساؤل  ،نسكن واحدا منها

                                         
فیلسوف ورجل دولة انكلیزي فقد منصبھ  بسبب اتھامھ )  1561 – 1626: ( (Bacon )فرانسیس ببیكون  - 1

.                                              باالختالس سعى إلى القطیعة مع الفكر األرسطي و السكوالئي عادى التجریبیة التلقائیة و العقالنیة المجردة
   5الرفرافي ،ص : تر : ھامش لذة النص : ینظر  
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يعتقد الناس يف مطلقيتها فهاته األنساق ال تكف عن ييجنا،البد أن نسكن واحدا منها، لكن ترفض األخرى 
الثقافة والتراث والتاريخ فيها أشياء . هذا اإلقصاء ، وعليه جيب أن يقوم العدل بني هاته احلقول على تعددها
لم التخلص من كل ماهو طوباوي مؤسسة على حمض انفعال خاطئ، تصورات ومهية علينا من خالل الع

فهي حماولة لتنظيم وضبط انفعاالت الذات . وإيديولوجيا، ومهي خادع ، أو أي معتقدات ال يؤكدها الواقع
فلما نقوض سلطة األب تتاح للذات التعبري عن انشغاالا، ومكبوتاا وملا كان األنا . أمام مرجعيات الذات 

  .    سيكون كبريا يف تفكيكهاألعلى هو ال واعي ، فإن اهود 

من أجل استعادة الذكريات والتصورات، اليت تتثبت عليها النزوات اجلنسية، البد من تفكيك األنا       
االبن، هي  - على القارئ تتبع تشكله وتكوينه من جذوره فجدل العالقة بني األب. األعلى واإلطاحة بسلطته

قدة أوديب، باكتشاف مركزية القضيب و اخلوف من اخلصاء، اليت تتيح تعديل النزوة إىل غاية أفول ع
والتخلص من املرض النفسي والتخلص من التصورات املرضية، ائيا واختيار موضوع غريي خمتلف عند 

من خالل فعل النقد . والغاية اليت جيري إليها مبدأ اللذة عند بارت ، هي فضح مركزية املعىن والذات. الرشد
اجلسد ، وتوسيع الوعي باالنتباه إىل /ية واملساءلة ،بإحلاحه على انفتاح العقل على اآلخروالتقويض والتعر
  .أنشطة الالواعي 

يبدأ الكائن يف التعرف على العامل اخلارجي وحميطه، من خالل حواسه اليت تنقل للعقل ما تتعرف عليه ومن     
فإنه خيترب األشياء أكثر، و يشكل أنظمة ذاكرية وكلما تقدم العمر بالطفل . مثة يسجلها العقل يف الذاكرة 

اجلسد كل تلك الصور اليت حتصل عليها، من خالل /يدخر النصو . خمتلفة بصرية مشية ذوقية مسعية حركية
و املماثلة تتقتضي أن يشتغل النص كما اجلسد، يدخر يف ذاكرته وأرشيفه اللغات . عمل مجاعي للذات عضوية

فيما خيص )  1(الزمين، واالرتباط يف سالسل التداعيات، ودرجة قابلية النفاذ إىل الوعي  للتسلسل: ويرتبها تبعا 
نظام الذاكرة ،فالقارئ ينطلق من النص الظاهر احملسوس، اللغة اإلميائية اجلسدية، تقتضي حاسة التذوق ، فاللغة 

ل فيه بني اإلدراك املوضوعي احلسية اليت جتسدت من خالل التصوير والترميز ،هي ما حيرك احلواس حيث نفص
والتصورات املسبقة، من خالل التصورات اليت مت اختبارها، و تبدأ عجلة الفعل القرائي باالشتغال ويتحرك 
دوالب صريورة الداللة يف اخلطاب الواصف للظاهرة، من غري تسلط ذاتية القارئ وتصوراته على النص 
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أشياءه و كيفية انبنائه، والقانون املتحكم فيه، فهنا يتم متييز ، إن ندع النص خيربنا ويقول لنا ) االبوخية(
إن اجلسد «  اإلدراك املؤسس عن الوهم ،و االنفعال، والعاطفة اإليديولوجية اليت تفتقر إىل أسس موضوعية

يطهر باملعرفة، فريتفع مبرانه على العلم، ألن من يطلب احلكمة يطهر مجيع غرائزه ،ومن ارتقى فقد ادخل 
فكل ما يتصل بالواقع األرضي املادي، هو اجلدير بالبحث و التفكري العلمي، فاحلديث  .)1(». املسرة يف نفسه

تقويض امليتافيزيقا و هنا عن وقائع نصية، متصلة بعامل اخلربة، حىت نؤسس عليها فهما موضوعيا، ينشغل ب
اخلداع، فصرامة التجربة العلمية وقوا يف األوهام ، اليت حتيط ا الذات ذاا كما قال بارت، و الزيف و 

ألن إمكانية اخلداع واردة، فالبد أن يطال الشك و التمحيص و االستقراء، . كوا صادرة عن جتربة وخربة
  .مبعىن آخر أن القراءة نقد للواقع، و ليست تربيرا للواقع  .كل ما ينفذ من العامل اخلارجي إىل العقل

هذا نص جيد و ذاك : نص ما، حسب اللذة فال ميكنين أن أنساق إىل القول إذا قبلت أن أحكم على«  
نص رديئ، فال قائمة للجوائز و ال نقد، ألن النقد يتضمن دائما هدفا تكتيكيا، و استعماال جمتمعيا ، 
ويتضمن يف أغلب األحيان غطاءا خياليا، إنين ال أستطيع أن أحدد، و ال أن أختيل مقدار قابلية النص 

تصاف بالكمال، أستطيع ذلك كما ال أستطيع أن أتصور النص مستعدا ألن يدخل يف لعبة احملموالت لال
، أن ينتزع مين )شأن الصوت الذي يغين (غري كاف، ليس يف وسع النص  ذاكمفرط و هذا: املعيارية

و  إيل، ةذاك بالنسب هو: و أكثر من ذلك أيضا ذاكهو : سوى احلكم التايل، الذي ليس نعتا بأية حال
وهذا : إنه يف العمق نقس السؤال" هذه ليست ذاتية، وال وجودية، بل هي نتشوية " بالنسبة إيل"عبارة 

  )2(»." بالنسبة إيل

 فهذا انطباعية ساذجة وال خيلو األمر من املعيارية ،فيتعذر أن حنكم باجلودة والرداءة على النص     
،انطالق الوعي يف فحص الظاهرات، معلقا كل التصورات ، فوصف الظاهرة كما تبدو للوعي هو 

مل تعد املعرفة صورية ميتافيزيقية بعيدة عن التركيز على حضورها املادي و الوجودي و ليس املاهوي، 
نني اليت حتكمها، أرض الواقع، فالعقل يأخذ من الواقع حيلله، يناقشه كي يصل إىل فهمه، وصوال إىل القوا

فإن القراءة  فالتصورات املسبقة ال تفرض على النص ،فالقانون يشتق من النص من طبيعة النص ذاا،
تنطلق انطالقة منهجية من أدوات منهجية، فهي مطارحة علمية، متارس الفعل القرائي اإلبداعي بأسس 

متخصصة، فبناء النص يتم من خالل يبقى اخلطاب النقدي قراءة . منهجية وبداعي املسؤولية العلمية
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جتريب واقعي معريف، وال يتم من فراغ و بال مسوغات ملموسة ،ويف عامل طوباوي ، : أسس علمية
فألجل القبض على املكبوت، جيب التخلي عن االفتراضات غري املؤسسة ، بعيدا عن الشطط املعريف 

تعرية احلقيقة ، وأقنعتها هلذا تصبح احلاجة : والنقد واألحكام القيمية، فالقارئ حيتاج إىل التعرية واملساءلة
للتجريب ، وخاصة وأن مبدأ اللذة مبدأ اقتصادي حيكم هذا اجلهاز اللغوي ، يرتبط بالزيادة ماسة 

فالنص ال ينقل  .والنقصان واالدخار واالحتياط واإلنفاق والفائض ، الثبات واحلركة الظهور واخلفاء 
  .رى وهلا كيميائها اخلاصةفللكمات ذاكرة أخاملعىن 
حتتاج عرب الطبقات الرسوبية للنص ، إذن  فهم الكتابة هو تتبع أثار النص ، وتولد املعىن و مساراته      

التعرف على قوانينها ، ومبدأ اشتغاهلا كيمائيا، وما حتدثه تلك الكيمياء اللغوية على جسد القارئ ، 
ا كمجرد أدوات وإمنا تصبح قذائف موجهة وانفجارات ال تعود الكلمات تدرك ومه«وجهازه النفسي

فالعمليات النصية عمليات   )1(»إن الكتابة األدبية جتعل من املعرفة احتفاال :ورجة واليات ونكهة
أو أذا  ،املرتبطة بالزيادة والفائض.بيولوجية اقتصادية فيحتاج القارئ إىل ضبط قوانني اللذة/كيميائية

أو إنفاق جماين كل هاته األشياء يلزم القارئ بالتعرف  ،نقصت الكمية أو أذا كان هناك ادخار يف النص
الكلمة مادة كيميائية دقيقة تقوم بأشد « . أو كل ما يشكّل بالنسبة له استجابة حسية حركية  ،عليها

ومبا أن بارت يتحدث عن بيكون  .ايدوألجل ذاك حيتاج القارئ إىل استقراء علمي حم )2(»أنواع التشويه 
مث حذف ماهو إيديولوجي؛ ،فإن االستقراء البيكوين يتم من خالل تسجيل حضور وغياب الظاهرة 

تسجيل كل ما يشكل مصدر لذة أو انزعاج بالنسبة للحواس ، من أجل القبض على أصل الظاهرة أو 
أكرب عدد من الوقائع النصية مث تصنيفها  اجلذر التكوين للنص أو املركز املولد للمرض، من خالل مجع

البد أن نقف  ،إذا أردنا فهم تشكل النصف.حبسب اللذة واألمل، وتسجيلها يف الذاكرة معرفيا وعلميا 
ذلك أن بيكون يف منهجه االستقرائي، ويف الكشف عن أمام حقيقة الصور ، اليت تلتقطها حواسنا ، 

قوائم احلضور، وقوائم :حظات و تصنيفها يف ثالث قوائم مجع املال: الصورة، كان يقوم على مايلي
 Positiveقائمة احلضور ويقوم فيها بتسجيل احلاالت املوجبة: الغياب ، ودرجات املقارنة 

Instances   جدول الغياباليت توجد فيها الظاهرة، قائمة الغياب)"table d’absence  ( وهو
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مبعىن ) Méthode de différence (يف التخلف  مرادف لطريقة االختالف ، أو طريقة التالزم
  )1(آخر، أن الشيء ال يوجد يف احملل، الذي يعد وجوده فيه طبيعيا أو سويا أو عاديا

املترمجة من طرف كل من صولرس (Sarduy لسيفريو ساردي Cobra  كوبرايف « : يقول بارت 
فاحلافة األخرى هي : ضهما مع بعضتدخالن يف مزايدة بع، يقوم التناوب بني لذتني )واملؤلف نفسه

زدين، زدين أكثر كلمة أخرى ، فاحتفاال آخر يشيد اللسان ذاته يف مكان آخر، : السعادة األخرى
بواسطة املد املتعجل لكل لذات اللغة، أين يقع هذا املكان؟ إا يف فردوس الكلمات هاهنا يوجد حقا 

كل الدالئل حاضرة وكل منها يصيب : الءخليط يأيت عن امت) المكان له(نص فردوسي طوباوي 
  )2(»مرماه 

االدخار و اإلحساس باالمتالء و فائض ،إن هاته اللذات اجلزئية يتم ختزينها و : هذا عمل املرحلة الفمية 
جتميعها من خالل امتصاص، يأ اجلسد للذة الكلية فكل اللذات حاضرة على اختالفها، وهو ما جيعل الكائن 

ى اختالفها، بعد اجلوع أي من خالل يف نشوة فتمتلئ الذات، و تسجل الذاكرة ، كل االدراكات احلسية عل
ويبدو « ، و تفيض بتسجيلها هلاته اللغات الثقافية)االبوخية(إفراغ الذاكرة من التصورات السابقة 

احلابل : كلمات ، صيغا ، مجال ، نعوتا ، تصدعات( أحبك مجيعا: وكأنه يقول هلذه الدوال ) القارئ(املؤلف
ممن ال شيء أبدا مينع  أطفال صغار،؛ حنن مفعمون كالما مثل )اليت متثلها العالمات، وسرابات األشياء : بالنابل

، إا املخاطرة النامجة عن ابتهاج مستمر للحظة "مما يسمح هلم به : "عنهم أو يالمون بسببه أو أسوؤ من ذلك
  )3 (»اليت ختتنق فيها اللذة اللفظية لشدة إفراطها، وتتهالك يف املتعة 

صورات إىل مصدر طاقة شأن امتصاص املواد احليوية الغذائية بالنسبة للكائن، عند األكل تتحول تلك الت     
القارئ هي /املوضوع و االبن/ألن الدالالت اليت تربط عالقة بني األم والتغذية، و يستفيد منها يف منو الكائن 

  .منو اجلسدكن هذا الشبع ال يؤدي إىل الغثيان أو التقيؤ إمنا يؤدي إىل دالالت األكل، ل
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كلية دون ترسب، :ما الذي يفعمين هكذا؟هل هي كلية؟ال إنه شيء ينطلق من الكلية و يتجاوزها«
أردم ألنين ممتلئ ) ليست روحي ممتلئة وحسب بل تفيض(وإمجاال دون استثناء، ومكان ال شيء جبانبه 

ساوي يعين بالنسبة يل ماال ،و أمجع دون اكتفاء، أنتج فائضا ،ويف هذا الفائض أشعر باحلرمان، ألن ما ي
'' يتجاوز فيها االستمتاع اإلمكانيات اليت حدست ا الرغبة''أعي يف النهاية هذه احلالة اليت : يكفي

، دون أن أكون مرتويا، أو مثال أجتاوز حدود الشبع ، فاكتشف "اكتفاء"أدع ورائي كل: معجزة
ثمالة، قادين اإلفراط إىل االعتدال ، أناسب الصورة التصادف بدال من الشعور بالغثيان، أو التقيؤ ، أو بال

انتهيت من عدم الكفاية، كي أعيش صعود املخيلة :ضبط ودقة وموسيقى: فاملقاسات هي ذاا
  )1(»النهائي،أي انتصارها

لة املهم يف املرحلة الفمية بالنسبة للرضيع ، هو تعليق املواقف النقدية، يقبل كل شيء بال استثناء، أي دال     
ففي التحليل النفسي من أجل اكتشاف العالقات . يتم كشفها من أجل اكتشاف العالقات، وإقامة الوصالت

 )2(»البد من التخلي عن املواقف النقدية« وسالسل التداعيات اليت حتكم نظام الذاكرة اليت ينقب فيها القارئ
التافه كما أمجع اهلام،احلابل بالنابل ، مجع كل فعلمية التجميع ال ختضع يف املرحلة األوىل إىل أي فكرة، أمجع 

،ألن تفضيل لذة على أخرى وقوع  وال التفاضل وهو ما يعين العدل، ''أحبك مجيعا''ما تقع عليه يد القارئ 
فهي عملية شرهة يف . فعلى الذات أن تدخر كل ما تقع عليه من معرفة بالنص وتسجله .يف اإليديولوجيا 

يف هاته -حتديدا-ألن الرضيع التقاط كل دال حتت دال آخر ،وكل نص حتت نص، أو حرف حتت حرف،
ألين يف حاجة «واد غذائية ليكمل منو عقله وجسده األم من م املرحلة المييز، بل يدخل كل ما يتلقاه من

، ) اجتماعية(عامة ،كلما لزمين أن أحيل إىل تعد للحدود يف النص، و إىل كل ما يتعدى فيه وظيفة "لذة"إىل
اللذة، وذلك كلما –خاصة هي جمرد جزء من الكل" لذة"، وأحتاج من جهة أخرى ، إىل)بنيوي(وكل اشتغال 

عما ) اإلحساس بالبدانة ، حيث تدخل الثقافة دخوال حرا(تهاج، واالمتالء، والراحة وجب علي أن أميز االب
والنصوص القدمية ذات وتفيض بكل الدوال ،متتلئ الذات  )3(». خيص املتعة من رجة وزعزعة وضياع

ه يف أي إن اجلسد كله بأعضائه وحواس" مفعومون كالما" واحلديثة، والصياغات واخلصائص ، اليت يتم نقلها 
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 )1(»كل ماهو مصدر لذة، وإسقاط كل ماهو عامل إزعاج على اخلارج  لذة، تريد اجتياف –األنا « هيلذة 
فالقيمة الرمزية للكلمات مهما .حتس الذات بلذة تغمر اجلسد كله، وتفيض، فيحس الكائن ببدانة ثقافية

تعددت، الميكن فرض معىن على باقي املعاين، أي عدم إقرار أي داللة جمازية تكون داللة شاملة حمتوية لكل 
ة، جيتذب عدادا الائيا من املدلوالت ، دالالت الكلمة، فكما قلنا سابقا أن التصور املكبوت هو مثل نواة بلور

ففي املرحلة األوىل يتم جتميع مصادر الطاقة والنمو، أي مجيع كل تلك اآلثار الذاكرية للكلمات والنص ، فكل 
صورة قادر على اجتذاب مدلوالت كثرية مت حموها ونسياا، و التصق وعلق ا مدلول واحد هو /دال حاضر

  . فهو متسلط وحاز حق ختصيب تلك العالمة/ املدلول املعجمي، مرجعي

و لعل السؤال اآلن ما جدوى هذا اإلدخال الثقايف بتنوعه واملؤسس علميا إىل الذات؟ من خالل امتصاص      
هاته الوفرة من النصوص الثقافية قدمية وجديدة ؟إنه الدخول الذي يكشف الغطاء عن البنية التارخيية 

موضعة النص ''هي intertextes مهمة النص املتداخل يقول حسني مخري إن .واالجتماعية اليت حتيط بالنص
ألن  ،والنص املتداخل هو نص املتعة. ) 2(''ثقافية والتارخيية -داخل املنظومة الثقافية وتشكيل بياناته السوسيو

الذي يقال يف ،كما يقول بارت العبا على الرنني اجلناسي ، Interditeاملتعة ممنوعة تقال يف الداخل  
مصطلح ) االمتصاص(إذن فمصطلح  الذي يرن يف مصطلح النص املتداخل، وهو املصطلح، الداخل واحملذور 

لو رجعنا إىل اجلهاز اهلضمي للكائن فبعد إدخال األكل النظيف ، تتم املعاجلة داخل املعدة واشتغال بيولوجي 
امتصاص آليات اهلضم بتحليل املواد الغذائية ، إىل عناصر جزئية مكونة لتلك املادة، كمصدر للطاقة حيث يتم 

وهكذا تعرب بالنسبة  -فاعلية اإلدخال واإلخراج بالنسبة للجسد- العناصر احليوية، والتخلص مما هو غري مفيد 
عبور من الالوعي إىل ماقبل الوعي، و هنا : للتحليل النفسي حمتويات الالواعي إىل الوعي، عرب عمليتني مهمتني

)  3(العبور من نظام ما قبل الوعي إىل الوعي فتتم بفاعلية االنتقاءتربز فاعلية التحوير والتشويه مبعىن العبور، أما 

فتجاوز احلدود بني خمتلف األنظمة املشكلة للجهاز النفسي، يتم من خالل هاته الرقابة املزدوجة ،أما العناصر 
لطاقة، مثال اليت مت حتليلها فيتم توزيعها على أجهزة اجلسد املختلفة كل وحاجته، العدل شرط يف توزيع هاته ا

                                         
 االجتیاف)"introjection( یقوم فیھا بنقل موضوعات أوصفات خاصة بھذه الموضوعات "وھي العملیة التي

 "وھكذا یرد ذكر االجتیاف داخل األنا أي اجتیاف المثل األعلى لألنا.خیالي / تبعا ألسلوب ھوامي"الداخل"إلى"الخارج"من
 45- 44نفسھ، ص ص المرجع : البالنش 
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حيتاج البنكرياس إىل جزئ السكر الذي مييزه من بني عدة عناصر كأن األجهزة اجلسدية تفكر عقالنيا، مع أن 
ويف حالة لو كان هناك فائض من السكر . ال عقل هلا مييز بني السكر والكالسيوم الذي حيتاجه العظم مثال 

املادة /، إذا كانت هناك حاجة إليه تتم استعادة السكر خاصة، يتم ختزينه يف الكبد الذي حتتفظ به مدة وجيزة
احليوية، أما إذا مل تكن هناك حاجة إليه يتم ختزينه يف شكل خاليا دهنية، حتيط بالعضالت عند الشخص 

وهو مصدر مهم للطاقة بالنسبة للطفل ، ملا يبدأ يف احلركة  - ) 1(والقارئ عند بارت كائن شره  -البدين
  2'' متعذر استعماهلاطاقة عاطلة عن العمل ''واملشي فيستنزف تلك الطاقة ، فنسميها مع باطاي 

مبعىن أن النص يهضم . يتعلق بشيء راهن مثل األكل، وال ننسى أن اللذة راهنية عند فرويد  االمتصاص     
املنظومة الثقافية اليت أدخلها إىل الداخل علميا، مث حيللها إىل عناصرها املكونة، ويعيد من ويتشرب وميتص 

حتويل العناصر الثقافية إىل مصدر للطاقة والنمو، يتخلص مما اليفيده يف منوه العضوي ،أما اذ كان هناك فائض 
متصاص من األنساق التحتية فيتم ختزينه لساعة احلاجة، يف شكل احتياط من خالل فاعلية اهلضم وآلية اال

  :املشكلة للنص يف اختالفها وتوزيعها بشكل عادل 
نص اللذة إنه ذلك الذي يرضي، يفعم ، يغبط ، ذلك الذي يأيت من صلب الثقافة وال يقطع صلته « 
هذا النص مرتبط مبمارسة مرحية للقراءة، أما نص املتعة ذلك الذي يضعك يف حالة ضياع، ذلك  -ا

، فإنه جيعل القاعدة التارخيية و الثقافية و السيكولوجية ) ورمبا إىل حد نوع من امللل(ب الذي يتع
للقارئ تترنح يزعزع كذلك ثبات أذواقهن وذكرياته، ويأزم عالقته باللغة، إا ذات متأخرة عن 

ألا  زماا تلك اليت متسك بكال النصني يف حقلها، و تقبض على أعنة اللذة و املتعة كليهما ذلك
هذه النزعة اليت (تشارك يف ذات الوقت ، وعلى حنو متناقض يف النزعة اللذية العميقة يف كل ثقافة 

ويف حتطيم ) تتسرب إىل الذات، دوء حتت غطاء فن من فنون العيش ومنها الشغف بالكتب القدمية 
وتلك هي (ضياعها وتبحث عن ) وتلك هي لذا(هذه الثقافة ، تستمتع هذه الذات مبتانة أناها، 

  ) 3( »إا لذات منفلتة مرتني منحرفة مرتني) متعتها

يف املرحلة األوىل من حياة الطفل تستند النزوة اجلنسية إىل نزوة األنا، و كل منهما تشتغالن و حتصل على      
التعرض  اإلشباع، نزوة اإليروس يستمتع اهلو بتعلقه مبوضوع العشق والرغبة، الذي جيسده الثدي من غري
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للعقاب، مث نزوة األنا اليت متارس تقويض اإليديولوجيا، اليت تتدفق مع دخول الثقافة إىل اجلسد، فهي تستمتع 
منو :لذة األنا : الثقافة خيدم غايتني/فالرضاعة من خالل امتصاص احلليب. بالدفاع ضد خطر اإليديولوجيا 

ال جيمع النص « نسية اليت جيدها يف امتصاص الثدي يف اللذة اجل: اهلو/ولذة اآلخر. الكائن وحفظ الذات 
شتات واقع ثابت، أو يوهم به دائما وإمنا يبين املسرح املتنقل حلركته اليت يساهم هو فيها، ويكون حمموال 

وعرب نقل عالقات القوى من الساحة ) يف تنظيمه املنطقي والنحوي(وصفة هلا، فعرب حتويل مادة اللسان 
إىل جمال اللسان، ينقرئ النص ويرتبط بالواقع ) والا املنظمة من موقع ذات امللفوظ املبلغيف مدل(التارخيية 

 )1(») الذي يتوافق مع حتوالته(وباتمع ) املنزاح الذي خضع للتحول(بشكل مزدوج ، فهو يرتبط باللسان 
للمعىن املرجعي الواقعي ،  فالتحويل الذي جيريه النص على اللسان ، و إعادة توزيع نظام اللسان هو تقويض

الذي يعلق بالكلمات أي إكساب العالمة اللغوية معاين جديدة باكتشاف دوال ترقد حتت العالمة اللغوية 
واكتشاف عالقات داللية جديدة، وخمتلفة، عما هو متعارف عليه ، بالنسبة للسان ومن خالل هذا التحويل 

) الذيل االستيهامي للواقع(حواسه من خالله اللغة اجلسدية احلسية  يدمج النص اآلخر يف اإلنتاج الداليل، بتثوير
يشارك القارئ يف عملية اإلنتاج، و تقويض املعىن املرجعي للعالمات، وخلخلة اللسان، ومنه خلخلة البنية 

  . الثقافية و التارخيية اليت ينوجد فيها الفرد

سة األكثر أمهية يف فعل القراءة؛ ألن هدف املرحلة يتحدث بارت عن حاسة التذوق، بل قد أزعم أا احلا    
األوىل هو االمتصاص واإلدخال من خالل اشتغال اجلهاز اجلسدي الفم مثال وتفعيل حاسة التذوق، فالقراءة 

جانبه احلسي املادي ، فالقراءة بلذة هي جتربة  إدراك طعمها، تذوقفن تذوق الكلمات، واجلملة، والنص و
تتذوق الذات من خالهلا جسد اللغة، فإدراك حقيقة الشيء ) sens expérience(     حسية             

سلطة برتقال بالعرق ، ولذائذ اللغة، أتذوق سيادة : فمثال يرد عند بارت الكثري من الصور. يتم إذا جتسد 
ه أو حمتواه إن ما أتذوقه يف سرد ما، ليس إذن هو مضمون« الصياغات ، املذاق االستيهامي طعم الكلمات 

أعدو، أقفز أرفع : املباشر و ال حىت بنيته، بل ما أتذوقه هو تلك اخلدوش اليت أوقعها على الغالف اجلميل 
رأسي أغوص من جديد، ال وجه للمقارنة بني هذه اللذة، وبني ما توقعه املتعة من متزق عميق على اللغة، و 

املضمون، بل هو ال حيفل باملعىن املباشر، ألن هذا املعىن هو القارئ ال يتذوق  )2(»ليس على جمرد زمانية قراءا
عرب ملس معىن املرجعي الشمويل الواقعي االمربيايل، وهو الذي يتعني تعليقه وتأخريه حىت يفسح للقارئ اإلنتاج 
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الدال، بل تبحث  الذات عن دوال أخرى وأصداء وآثار أخرى ، تسكن الكلمة احلاضرة /تذوق هذا اجلسد و 
احلرف ، إذ أن تقليب حرف واحد قادر أن يأيت جبملة من الدوال املخبأة حتت /ساعدة أصغر وحدة صوتيةمب

فللناقد شغف بالوصف الدقيق بل مسرف يف الدقة، ومالحقة .الكلمة الواحدة، إىل إن نصل إىل النص ككل 
فهو  -نقدي أن يكون روائيا شأن الروائي وهنا  يتضح ملاذا يريد بارت من اخلطاب ال-التفاصيل واجلزئيات 

   .هنا يلتفت إىل احلرف أصغر وحدة صوتية ، ومتذوقا أثره على تغيري الداللة

تتدىل عموديا مشدودة إىل حبال موترة (مسط وحلاف ومناشف ،:مجلة تلذ يل'' بوفاري بيكوشي''أقرأ يف  «
هذا الذي (ملهووس ،وجنون الوصف، أتذوق هذا إسرافا يف الدقة ونوعا من الضبط اللغوي ا''مبقابض خشبية

يتعرض اللسان األديب لالرجتاج والتجاوز، : ونلفي أنفسنا أمام هذه املفارقة") روب غرييه"جنده يف نصوص 
وليس هذا (، يف احلدود نفسها اليت يتطابق مع اللسان اخلالص، اللسان األساسي ،اللسان النحوي التجاهل

تأتى التدقيق املذكور من غلو يف العناية، وال هو بفائض قيمة بالغية، وال ي) اللسان بطبيعة احلال إال فكرة
فال يعود : وإمنا يتأتى ذلك الضبط من تغيري يف القانون-فأفضل أفضلوكأن األشياء كانت توصف بكيفية 

ن بل يصري منوذجه نوعا م) شيئا'' نرسم''فنحن ال (الذي حيتذيه الوصف هو القول اخلطايب ) البعيد(النموذج 
متعة تذوق خاص بالصياغات، واخلصائص الشكلية ،والتغريات اليت أحدثها النص  ) 1( »االصطناع القاموسي

ألن الذوق قوة إدراكية هلا اختصاص على مستوى النظام، أو االحنراف األسلويب الذي جيعل اللسان مرجتا، 
نتباه وكثرة التعاطف وقد يطلق الذوق ويرادفه حسن اإلصغاء وشدة اال.بإدراك لطائف الكالم وحماسنه اخلفية 

أيضا، على حذق النفس يف تقدير القيم اخللقية والفنية كقدرا على إدراك املعاين اخلفية يف العالقات اإلنسانية، 
أو قدرا على احلكم على اآلثار الفنية، كالشعر واألدب واملوسيقى بطريق احلواس والتجربة الشخصية دون 

وملا كان اإلدماج يتم عرب النشاط الفمي ومناطق جسدية أخرى مولدة للذة اجلنسية،  ) 2(نةالتقيد بقواعد معي
وجند عند  ) 3( .حيث يتم اإلدماج من خالل األحاسيس اجللدية والتنفس، والبصر، والسمع:تشكل سندا له 

ولرمبا أرى يف هاته املرحلة منطقتني مولدتني لإلثارة .بارت حديثا مكثفا عن حاسة السمع، وحسن اإلصغاء 
باعتبارمها قوتني إدراكيتني مهمتني يف التمييز، وإدراك .الفم ،األذن، التذوق واإلنصات : بالنسبة لبارت

  .الفروقات اللغوية 
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القراءة املادية التجريبية، تقطع أي امتياز للصوت األبوي وخترسه إىل حني، فبإحلاحها على اجلناس تكون       
اإلصغاء ،تفكك الرابطة القدمية املرجعية  –إن القراءة . تربز باقي الدالالت األخرى اليت تنخر سلطة احلضور

ريق املزية بني الدال واملدلول تستبعد حضوره بلعب لغوي جتعل الدوال يرن بعضها يف البعض اآلخر، عن ط
البالغية اجلناس من خالل التركيز على العالقات االختالفية بني ما حيضر و يغيب، حيث تتالقح الكلمات فيما 
بينها، و تتكاثر بتقاطعها مع كلمات أخرى بتقليب احلروف ، فتكتشف العالقات املضمرة بني الكلمات 

واجلملة أو / الكلمة/نصوص ، اليت ترن يف النصال/املدلوالت/املكونة للنص، وحماولة مجع كل تلك التصورات
اليت تالحق الكلمات .عرب اجلهاز اجلسدي و القوة اإلدراكية لألذن  ) 1('' رنني الكتابة''اإليقاع املوسيقي أو

واجلمل والنصوص اليت تتكرر تكرارا إيروسيا فيحدث جرسا موسيقي، تنتشي له األذن، فيجب تركيز اإلصغاء 
مبعىن أخر أن القراءة تشتغل على مالحقة آثار  )2(»مدقوق، أو ما يتفجر وينتشر/فورحم«اللتقاط ماهو

االختالف اللغوي، فاتفاق األصوات واختالفها، حيدث إيقاعا موسيقيا يف النص، فتدرك األذن أن هناك نشاطا 
ية املضافة إىل واجلرس تابع الختالف االهتزازات الفرع«الشعوريا يف الداخل، مضافا إىل النشاط الواعي 

فاإلنصات جيعلنا ندرك القيمة املضافة للنص ، أو ما خيبأه النص يف الالواعي من خمتلف  )3(»الصوت األصلي
الدوال،و النصوص، اليت كبتها الدال املركزي املهمني،و النص الظاهر، من خالل اهلدوء واليقظة واإلصغاء 

اليت حترك حاسة السمع يف التقاط كل الكلمات اليت تتقاطع  اساجلن/اجليد إىل تلك األجراس املوسيقية البالغية 
اإليديولوجني والصوت األمومي املعشوق /وترن فيما بينها جناسيا، يتبني من خالهلا الصوت املركزي األبوي

هكذا أتوصل إىل : أن أكون مع من أحب وأفكر يف ذات الوقت يف شيء آخر«الطوباوي ، /املثايل البعيد
يبعث يف لذة أحسن إذا ما : ر، واخترع بصورة أفضل ما هو ضروري لعملي كذلك شأن النص أحسن األفكا

متكن من أن جيعلين أنصت إليه بكيفية غري مباشرة، إذا ما دفعين وأنا أقرؤه ، إىل أن أرفع رأسي عاليا، وأن 
قا شاردا، على وجه بنص اللذة، قد يكون فعله خفيفا معقدا، دقيمأسورا أمسع شيئا آخر، فلست بالضرورة 

ننصت إليه ،ينصت إىل ما ال كحركة رأس مفاجئة، كحركة رأس طائر، ال يسمع شيئا مما : التقريب
  )4(»نسمعه
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يف جتميع صور وصيغ ولغات اليت  : ففي املرحلة األوىل يتم يف حماولة الستعادة الفراغ ومواجهة الغياب     
الليلي للنص ،فالكلمة والنص /يرقد عليها  النص الظاهر،بال مفاضلة أي باستعادة ما يرقد يف العامل التحيت 

يع الوعي من خالل إضافة الكلمات احملذوفة من أي ينبغي على الذات توس. واجلملة هلا آثار من عالمات كثرية
 . الوعي 

إنه خيفي يف . تصبح ممارسة الكتابة تعرية لتلك الترسبات والتكلسات والتورقات يف الزمن، لفضح احلقيقة    
ذاته نصا آخر نصا تعرض للكبت والتهميش واإلقصاء، نص الشعوري يسكن يف األعماق، يلح على القارئ 

ووصف فينومينولوجي ألشيائه وأصواته ولغاته وهلجاته، اليت ترن يف أعماقه وعامله الباطين،  رؤية أنطولوجية
هذا الرنني يقتضي من القارئ أذنا حساسة ترهف السمع ، أبعد من الصوت املثايل للحقيقة، تنظر فيما هو 

جلناس أو رنني الكتابة، وميثل ا أبعد من احلقيقة، إىل خلفية النص إنه اإلنصات لإليقاع ،وموسيقى اجلسد،
أما الكتابة بصوت «هاتف احملبوب فهو يصغي بلهف إىل جرس و رنني هاتف احملبوب املتأيت من األعماق،

إا من جهتها ،لقانون التواصل املنتظم ،الظاهر –إا تترك التعبري للنص ،فهي من جهتها ليست تعبريية  ،مرتفع
أو النغمات الذكية بل حتملها  ،ي ال حتملها االحنناءات الصوتية املسرحيةلتولد الداللة وه ،تنتمي للنص التكويين

إنه اإلنصات لنداء الرغبة املكبوتة احملجور عليها  ) 1(»  .وهو خليط إيروسي من جرس ومن لغة ،غنة الصوت
اها، وهي إذ العقالنية تفصل الكلمة عن موسيق/قلنا يف املدخل النشوة األبولونية. من الوعي، اإلنصات لآلخر 

هي قراءة تبعث وتفجر  ،فالقراءة اليت تنصت إىل هذا الرنني. تفعل ذلك فهي تفقد الكلمات طاقتها التعبريية
وبالتايل يفرغ النص من كل ، على القارئ أن ال يركز أو ال يقرر معىن معينا« الطاقة السيميائية يف النص 

احلاضرة أوال يف النص  –بعني االعتبار ن نأخذ االختالفجيب أ -احتياطاته، بل يقوم بتحريك خمتلف املعاين 
  traceمث تلقيمها الواحد يف اآلخر و جيعلها تتكاثر بتقاطعها مع ألفاظ أخرى من نفس اجلذر الذي محل أثره

التناقض الداليل أو هذا  )2(»لعبة مرآة هاوية بدون قاع Anagrammatiqueجتعلها تتأجل ترن جناسيا 
التردد والالحتدد ،يفسح جماال ملشاركة القارئ فهو حيفزه على البحث والنبش فيما يقبع خلف الكلمات ، 

  .والنص إىل ماهو موجود بني الطيات والطبقات و األروقة واألمكنة السرية للنص

                                         
 64المرجع نفسھ ، ص  - 1
  81المدخل إلى فلسفة دریدا ،ص : كوفمان- 2

Université Sétif2



  

 -  189 -  

 

لوجية، بل هي صوتية هدفها ليست كتابة فونو الكتابة بصوت مرتفعواعتبارا ألصوات اللسان، فإن « 
هي العوارض ) من منظور املتعة(ليس وضوح الرسائل، أو مسرح االنفعاالت ، بل إن ما تسعى إليه 

نستطيع أن نسمع غنة صوت احلنجرة، وزجنار احلروف الصوامت ، الدافعية ، هي اللغة مكسوة بالبشرة، 
متفصل اجلسد : ، صادرة عن اللب العميقو املتعة احلسية للحروف الصوائت ، وأصوات ستريو برمتها 

واللسان ، ال متفصل املعىن واللغة، ميكن لنوع من فن اللحن، أن يقدم فكرة عن هذه الكتابة الصوتية، 
لكن مبا أن هذا النوع من األحلان قد مات، فلعله اليوم من السهل أن جند تلك الفكرة يف السينما، فيكفي 

وهذا إمجاال هو التعريف املعمم (قرب شديد،  عنأصوات الكالم  يف الواقع أن تسجل هذه األخرية
وأن تسمع النفس واحلصى ، ولب الشفاه، وكل حضور خطم اإلنسان يف ماديتها ويف ")رنني الكتابة"ل

) ليكن الصوت، ولتكن الكتابة طريني لدنني، ومتزجليني دقيقي التربغل ، يرجتان كخطم حيوان( حسيتها 
املدلول بعيدا، وإلقاء اجلسد اهول للمثل، داخل أذين حتصل برغلة، وجتعيد، حىت تنجحا يف عمل 

   )1(». حيصل إمتاع : ومالمسة، وكشط ،وتقطيع

القارئ يواصل اإلصغاء إىل /خيتفي صوت األم يف أعماقها يتأخر يف احلضور، يتماطل ردها ما جيعل الطفل      
كلمات وتالقحها، أين تتكاثر موسيقيا بعضها يف البعض اآلخر، من وال،احلروف ورناا إىل اللغات وتقاطعاا 

خالل اللعب باحلروف، أو اللعب اللغوي، فيكتشف كلمات جديدة، كل اجلدة خمفية منسية مقصية ،كما 
األم، فإبعاد وقذف املدلول املرجعي للكلمات وتعليقه /لعب طفل فرويد واكتشف املتعة مع غياب املعىن املثايل

خالل اللعب اللغوي، يبدأ الكائن يف التصور والتخيل أي تفعيل خميلته وإبداع دوال جديدة، يف انتظار ، ومن 
هاتف احملبوب الذي تأخر وغاب كثريا، تشتغل خميلة الكائن يف إعطاء تصورات إىل الدماغ لتسد ا الفجوة 

ائية للدال الواحد، هو اإلبداع من خالل الفارغة اليت تنتظر صوت احملبوب ، فتفعيل املخيلة يف إنتاج دوال ال 
أن متتلك « إحالل تصورات أخرى حمل التصور املركزي ، واليت تعذر على القارئ استعادا من الذاكرة

دقيقة وذوقا رفيعا؛ أن تكون معتادا على أشهى وأجود ما ميلكه الذهن، على أنه طعامها املنطقي  أحاسيس
شجاعة و جسورة، أن متشي يف احلياة خبطى ثابتة،قرير العني ،إن تكون والطبيعي، أن تتمتع بروح قوية،

مستعدا لألسوء دائما، كما لوكنت تستعد لفرح ، مفعم دائما برغبة البحار والعلوم، اليت مل تكشف بعد 
وبالرجال واآلهلة اهولة، إن تنصت أذنيك لكل موسيقي فرحة، كما لو كانت تشري إىل صدى اللذة 
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الراحة الوجيزة واليت يبيحها الشجعان واجلنود والبحارة لنفسهم، يف هذه األماكن البعيدة، تعتريهم القصرية، 
  )1(».الدموع فجأة يف نعيم اللحظة اليت يهزمها نعيم التعاسة القرمزي

اقتفاء األثر ومالحقة الرغبة وتعالقات النص التحتية، غري املكتوبة بل ممحوة ، فهي غري مرئية ألا مكتوبة      
العالمة الفوقية، والقارئ هو من يستعيدها فهي موجودة /النص-يف خلفية-شبحا،يلوح وراء/حموا فتظهر طيفا

كرة املؤقتة للوعي ، فهو الذي ينتجها فالنص يصبح يف ذاكرته الدائمة لالواعي ، يف العقل الباطن وليس الذا
مراودا هلاته الذاكرة، فالنص عرب كلماته ومجله وحروفه تناصاته وإحاالته، ينقب وحيرك وخيلخل مستثريا 
الالواعي، حمركا تلك األرشيفات من النصوص املدفونة يف الذاكرة، واليت استثارها هذا النص الراهن ، تعرب إىل 

 .وتدخل إىل عقله لتخترب ما سبق له أن تعرف عليه جسد القارئ

املتعة غري « نالمس هنا مسألة مهمة، هي اإلثارة النصية للقارئ، وهي إثارة تشكل مصدر متعة للقارئ ألن    
ماينبغي التمسك به، هو أن املتعة (أحيل إىل الكان  تقال بيننا/وهي ممنوعة الداخل،تقال يف /قابلة للقول
فتوافر املتعة هو  )2(») الذي يتكلم من حيث هو متكلم،أو أيضا ال ميكن أن تقال إال بني السطور ممنوعة على

يف منطقة الصمت والالحتدد واملتواري يف خلفية النص، وليس احلاضر هو املمتع، بل الغائب املنسي املستبعد 
ثرية مفقودة مهمشة إنه الالمقول من الظهور، حىت تأخذك الريبة يف احلرف ذاته، القادر على إخفاء دالئل ك

 .،املمنوع من الظهور 

 Les "مطران ليكار"يف جزئية صغرية ينعت فيها  -"بورست"عن –" ستاندال"عثرت و أنا أقرأ نصا أورده « 
cars ابنة أخي، صديقيت الصغرية، مسرائي الصغرية، آه يا صغرييت الشهية("ابنة أخ نائبه يف التفاتات مثينة ("

إىل الرواي " سليست ألباري"و" ماري جنيت":"فندق بالبيك "عثت يف ما توجهت به ساعيتا بريد عبارات ب
وما أقرأه يف ") !يا للشباب يا للبشرة اجلميلة!يا للمكر العميق !ياللشيطان الصغري ذي شعر طائر الزريق(" 

أتذوق .ر التفاح النرمانديةهو أشجا" بروست"، انطالقا من "فلوبري"مكان آخر، ولكن على نفس الشاكلة عند 
وأفهم أن مؤلفات . سيادة الصياغات، وقلب األصول،والالمباالة اليت تستحضر النص السابق من النص الالحق
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كل خلق )  2(مانداال) 1(املاتيزيس العامة " هي املؤلفات املرجعية بالنسبة إيل على األقل،وهي أيضا " بروست"
بالنسبة إىل جدة الراوي، ومثلما كانت " دو سيفيين"سائل السيدة مثلما كانت كذلك ر -الكون األديب 

إن ": بروست"يف" خمتص"وهذا ال يعين البتة أين...روايات الفروسية، بالنسبة إىل دون كيشوت اخل
،وهذا هو النص ذكرى دائرية  هو فقط"حجة"ليس ما أناديه إنه ليس"هو ماحيضرين و"بروست"

،أو اجلريدة اليومية، أو " بروست"خارج النص الالمتناهي، سواء كان هذا النص هو  استحالة احلياة:املتداخل
 ) 3(»إن الكتاب يصنع املعىن واملعىن يصنع احلياة:شاشة التلفزيون

فالنص أثر ذاكري ملا تأيت اإلثارة النصية ؛ لعب الكلمات، الصياغة ،الوصف ،االنقطاع تثري الذاكرة اليت      
نظام أرشيف «يشبه ب" فرويد"، وتسجل فيها اآلثار الذاكرية، ألن تنظيم الذاكرة عند تتجمع فيها الصور

سلسلة /فنص بروست يترك آثاره عند القارئ ، تبعا ألمناط من الترابطات ) 4(» معقد ترتب فيه الذكريات 
من خالل تداعيات ، وحيرك تداعيات يف ذاكرة القارئ ، مبا حتتفظ من نصوص اليت تنفذ وختترق الوعي 

/ اخليوط تتقاطع عندها، تلك الصور/يصبح نواة عقدة، بني خمتلف النصوص" بروست"العالمة الفوقية، نص
الذي حدث لبارت مبجرد )Association(اآلثار الذاكرية، يصبح حمرك ذكريات وتداعيات فهذا التداعي

اخلزان، ألن /نصوص الغائبة من الذاكرةهذا السيالن للطاقة، عملية اجنراف لتلك ال العينية اجلزئية،ماقرأ تلك 
فالنص . الصور تشكل صدمة لوعي القارئ واختراقا بالغا لألنا ،تغمره بالكامل تزيد اللذة، وتنمو بنمو اجلسد

دفق قوي من الكلمات ،كما يقول بارت، ختترق األذن، جتري جبسد القارئ داخل البنيات التارخيية، واآلثار 
غري حاضر بل دوما مرجأ مؤجل إىل حني ، واللعب داخل هذه الفسحة الزمانية هو  الذاكرية للنص ، فاملعىن

ممارسة استنساخ /املتعة، اليت جينيها القارئ فهذا الرنني يشوش على احلضور فالنص إذن ليس تعبريا ، بل كتابة
  .،ال متناهي ألصوات تأيت من هناك من فردوس اللغة 
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احللم ترضيه وتشعره بالراحة؛ فاألنا ملا تغدو ملتقى الائية من  –ة وألجل ذلك يرى بارت أن القراء     
النصوص أو تتكثف داخلها، نصوص الائية ، يف شكل من االستيالء على الوعي ، رمبا يشعر الوعي بالسكر 

فكل ذلك التحويل  .فيصبح الكائن مثل فلينة يطفو ،والزوغان والغباوة، كما يرى بارت فريغب يف النوم
داليل جيري داخل الذات، فيتم خلق كلمات جديدة وعالقات داللية جديدة، مثل منو عقل الطفل الصغري يف ال

النمو حيث تبدأ اخلاليا العصبية يف النمو، وإقامة الوصالت واالمتدادات ، بني بعضها لتشكيل شبكة أعصاب 
نوم، حيث املنطق متوقف عن العمل، حيث يطلق العنان للعقل يف اخللق خاصة يف ال. ،  وخاليا عصبية جديدة

الفردوس ،حىت ترى ماال ميكن رؤيته واملناطق /وهكذا يتحرر الالواعي، فيتجول فكرنا يف عامل مدهش
رمبا تكون العقالنية اليت تركز فقط على جزء من الدماغ الذي يشتغل ارا، وال تعلم أن . املستحيل/اهولة

يتحدث بارت يف .غري وعي من اإلنسان، فالعقل يشتغل نوما ويقظةالعقل يشتغل ليال كذلك بوعي أو من 
مقطع سردي عن حالة من الثمالة تصاب ا الذات واألصوات ختترقها، فأخذته غفوة والنصوص الالائية، 

  :تقرع اجلسد والثقافة تتدفق على الوعي، لتستويل عليه فيصبح اجلسد منتشيا مثال

غفوة فوق كرسي حانة، أحاول هازال عد كل اللغات اليت تصل إىل كنت ذات مساء وقد أخذتين " 
موسيقى، حمادثات، ضوضاء ،كراسي وكؤوس مجلة أصوات، مكاا النموذجي ساحة مبدينة : مسعي

، وهذا )وهذا معروف(قد يتكلم يف أنا أيضا)  Sarduy  Severo"(سفريوساردي"وصفها (طنجة 
شبه ضجيج الساحة العمومية، ويشبه تدرج هذه األصوات اخلفية يشبه أميا " داخليا"الكالم الذي يسمى

لقد كنت أنا نفسي مكانا عاما، سوقا شعبية ،متر داخلي الكلمات، : ، اليت كانت تأيت من اخلارج
لقد كان .، كما لو كان ذلك قانون هذه اللغة دون أن تتشكل مجلة واحدةوالتراكيب، وبقايا الصيغ ، 

املتوحش جدا على اخلصوص معجميا، ومتفرقا يشكل بداخلي عرب اتصاله الظاهر الكالم الثقايف جدا ،و
هذه الالمجلة مل تكن قط شيئا لقد أعوزته القوة لبلوغ مستوى اجلملة، أو : شيئا متقطعا على حنو ائي

شيئا مما يسبق تكون اجلملة، لقد كانت بشكل دائم، ورائع ماهو خارج اجلملة، هكذا تسقط بالقوة 
من حيث هو (للسانيات، اليت ال تؤمن إال باجلملة، اليت أعطت قيمة مبالغا فيها للتركيب اجلملي كل ا

حنو ملا يتكلم ال (أذكر هذه الفضيحة العلمية، ألنه ال يوجد هناك حنو للكالم ) شكل ملنطق لعقالنية ما
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ومن مثة لتركيب (جملة ، إننا مستسلمون لل)ملا ينكتب، ويف املقدمة ليس مثة حنو للفرنسية املتكلمة
  )1 (» ) .اجلمل

بعد حتصيل كل تلك اللذات، ميكن للذات أن تدرك القوانني اليت تتحكم يف النص ،ألن اإلحساس بأن اللذة،   
متأل اجلسد بالكامل ، وترتفع به عن العامل الواقعي ، إثر تعطل العالقة بني الدال واملدلول، مع فائض النص 

مومية، تتالقى فيه شىت األصوات ، وهنا قد واليت مت حتصيلها وجتميعها، جيد القارئ نفسه كرجل يف ساحة ع
األندلس ، /يكون بارت يومئ، وهو يتحدث عن ساحة طنجة اليت يبصر من خالهلا الكائن الفردوس املفقود

وهذا العامل - Polyphonie -فالذات مكان عام تعدد فيه األصوات بال مركزية.على الشريط الساحلي
عمومية، تتداخل فيها األصوات،واللغات، لكنه تداخل تنقصه  الذي يتحدث عنه بارت عامل حمسوس، ساحة

القوة ليكون مجلة وهذه القوة الين حيتاجها الذات ألجل بولغ اجلملة هو حماولة للسيطرة على هذه اجلسد 
 . املشتت،أو على هذه الشتاتية النصية

  )خر حماولة السيطرة على اآل(  التضحية/ اللذة السادية و اإلنفاق ااين  - 2

تبدأ غريزة ،أو الصور إىل الداخل  ،بعد املرحلة الفمية أين يتم إدخال موضوعات العامل اخلارجي     
اليت تبدأ مع بروز األسنان عند الطفل، إىل املرحلة  العدوان يف االشتغال من خالل نزوة التدمري السادية/املوت

رتباط وحل الراوابط ،نزعة تفكيكية تدمريية جلسد الشرجية السادية ،  هي مرحلة عدوانية يتم فيها تفكيك اال
  . األم

النص قليال، ويبدأ يف احلركة و املشي، وهنا يتم /يتماهى الطفل يف هاته املرحلة باألم النشيطة، ينمو الطفل     
يتم  النصوص، ومن الطاقة املخزنة يف اجلسد النصوص القدمية،/استهالك الطاقة اليت مت حتصيلها من خالل األكل

يبدأ النشاط العدواين الذي النزوة املسيطرة هنا هي نزوة العضالت، . إنفاق كل مدخرات الذاكرة من صور
) ثدي األم( خيدم غريزة املوت ، مع بروز األسنان من خالل نشاط العض والقطع، جتاه نفس املوضوع العشق 

موضوع العشق، على اعتبار / ش جتاه النصوجيد الطفل لذة يف االمتصاص ، و لذة يف التقطيع و التجزيء واحل
ال يوجد موضوع ثابت العالقة مع « : أن اللذة السادية هي إحلاق األذى باآلخر، واألمر ذاته للنص مع اللسان
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فال يتعلق األمر : ، على أن هذا املوضوع يوجد بالنسبة إىل الكاتب)هذا ما يقوله الكان متحدثا عن ساد(اللذة 
أحيل هنا على بلينيه فيما يقوله حول (ن األمومي، إن الكاتب فرد يلعب جبسد أمه، باللغة، بل باللسا

من أجل متجيد ذلك اجلسد، وجتميله، أو من أجل جتزيئه إىل أقصى حدود ما ) : لوتريامون ، وحول ماتيس 
الية إذ ال أذهب إىل حد التمتع بتشويه اللسان ،فيطلق الرأي العام صرخات ع: التعرف عليه من اجلسد ميكن
الفعل القرائي الذي يفكك العالقة الرمزية بني النص  الظاهر و النصوص السابقة ، )1(» للطبيعة أن تشوه "يريد 

خالل حتريكها يتم نسيان  وتشويهه و تدمريه بتقطيعه و قصه نتفا ، من أجل إكسابه بعدا دالليا جديدا، من
الذات وحتديدا مع / مع إدخال اآلخر إىل العامل الداليل  ) 2(الوجداينيبدأ التجاذب . الداللة األصلية وجتاهلها 

هو اآلن يف مرحلة متقدمة من ساديته، .بداية النشاط العدواين من خالل نشاط العض يف املرحلة الفمية السادية 
فإنه يندفع ومن يعاين من هذا االضطراب ، . املوت والعشق: وهنا يبدأ التناقض الوجداين جتاه نفس املوضوع 

صوب املوضوع كأنه فاتح وغازي، مث يتوقف ويراجع ما فعله، يتقدم ويتأخر ، إىل غاية الوصول إىل رغبة أمه 
فيه، اليت يقمعها األب عرب آلية الكبت والرقابة ما جيعلها دائما صامتة ، يتعذر الوصول إليها إال بعمل مستمر 

يف اشتغال مزدوج إىل غاية التخلص من هذا التناقض يف وأسئلة ملحاحة يف استنطاق احملبوب عن رغبته ،
 . مراحل الحقة من النمو الليبيدي للكائن

حتتاج هذه املرحلة جهدا عضليا ينفق كمية الطاقة، اليت ميتصها اجلسد عن طريق األكل مما هو حاضرن      
باعتباره املنطقة النزوية النص، يف التحرك والتوغل يف كما قد يستنزف تبعا لكثرة اهود التأويلي العضلي 

األكثر نشاطا، يف هاته املرحلة، فالتوغل يف النص أكثر ، يتطلب كمية كبرية من الطاقة ،وتفتيتا هلا وكلما 
يتوغل أكثر حيتاج طاقة أكرب، على الكائن الغوص بعيدا يف ثنيات وطبقات النص الداللية، أن يعاين وأن جيتهد 

فهذا الشكل من املقاومة اليت ويالته الداللية، ألجل حتريك ذاكرة اللسان التارخيية ، يف تأويالته وتوليداته وحت

                                         
  41فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص: لذة النص، تر: بارت  - 1
2- Ambivalence أبرز نموذج لھا . تالزم وجود میول ومواقف ومشاعر متعارضة في العالقة مع نفس الموضوع

حیث یرید الشخص مثال أن یأكل وأن ال یأكل في نفس :مجال إرادي: الحب والحقد تعالج مسالة التجاذب في ثالث مجاالت
ومجال عاطفي حیث یحب المرء ویكره نفس .حیث یطرح الشخص في آن معا الفكرة ونقیضھا :ومجال فكري.قتالو

تكمن أصالة فكرة التجاذب الوجداني مقارنة بما سبقھا مما وصف على أنھ تعقید العواطف ،أو . الشخص في حركة واحدة
توكید والنفي متأنیین وغیر منفصلین عن بعضھما ال، حیث یكون ال–تذبذب المواقف في الحفاظ على تعارض من نمط نعم

ھذا من ناحیة كما تكمن أصالتھا من ناحیة أخرى، في إمكانیة تواجد ھذا التعارض األساسي، في مختلف قطاعات . بعضا
و یستخدم مصطلح التجاذب الوجداني للداللة على أفعال ومشاعر نابعة عن صراع دفاعي، حیث تتدخل .الحیاة النفسیة

الموسوعة :طھ عبد القادر:ینظر.ع متناقضة فما ھو سار بالنسبة ألحد األنظمة یكون مزعجا بالنسبة لنظام آخردواف
   156،157النفسیة،ص ص
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تسلكها القراءة هو آلة خنترق ا اإليديولوجيا، ونفضحها من الداخل باعتبارها بنية الواعية، دون أن نعيد 
راع ومقاومة، لعبة الكتابة هي باألحرى ص« كسابق العهد املعىن احلريف للنص فالقراءة كتابة مقاومة

خالهلا الكاتب زيف املعىن، وسلطة احلقيقة،  واستراتيجيا تدفع حنو املغامرة، والرحالت الشائكة، يقاوم من
  .)1( ».وحيتفظ بالشعل احملرقة اليت تكويه من الداخل

سرد ما، ليس  إن ما أتذوقه يف« . يف هاته املرحلة يكون النشاط العضلي احلركي أكثر األنشطة املميزة هلا    
إذن هو مضمونه ،أو حمتواه املباشر، وال حىت بنيته بل ما أتذوقه ، هو تلك اخلدوش اليت أوقعها على الغالف 

أعدو، أقفز أرفع رأسي أغوص من جديد، ال وجه للمقارنة بني هذه اللذة، وبني ما توقعه املتعة من :اجلميل
: لنتفحص جيدا األفعال اليت يقوم ا القارئ  ) 2(»ءتهمتزق عميق على اللغة ، وليس على جمرد زمانية قرا

هي ... االنعطاف ، تغريي املواقعالغوص ، السباحة، املصارعة ، العدو القفز، رفع الرأس ،اجلري ، الطريان، 
وهي تنفصل أيضا إىل أفعال  ،بني الصعود والنزول ،بني اخلروج والدخول كلها أفعال جسدية عضلية تتراوح

أسبح وأغوص، سيظهر القارئ بوصفه سائحا، طيارا : أفعال مائية ,أطري :جري و أفعال جوية أ: أرضية 
،سباحا ،جواال بعيدا عن ارض اليقني أو على مسافة من اليقني ، فالوضع البشري يف النص ليس استقرارا ، إمنا 

ابة، مثل من كثرة األصوات حركة جتاوز، وفاعلية ودينامية فيتخيل املرء نفسه وكأنه يطفو مثل فلينة أو ذب
وها أنا ذا أطري اآلن،  ،منذ تعلمت املشي ،إنين ما زلت راكضا«وتعددها، مكانا عموميا أو كما يقول نيتشه

ولست حباجة إىل من يدفعين للتحرك ،لقد أصبحت خفيفا ، فأنا أطري مشعرا بأنين أحلق فوق ذايت ، وأن إهلا 
إنه املفعول القوي للذة احلسية، ما يفيض على البنية، يف احتادها بلذة احلفاظ على الذات  )3(»يرقص يف داخلي

هو « فإذا كان اإلنسان.، اجلمع بني املتناقضني شعور بالثمالة والسكر وفقدان الواعي، والشعور باالنتشاء 
لفعل يف إطار سر جتاوز الذات أساسا املوجود، أي الذي خيرج عن ذاته ، وجياوز نفسه فعندئذ ينبغي أن يفهم ا
 Homo أنه إنسان جوالهذا ، فاإلنسان ليس إنسانا عمليا فحسب ، بل إن أفضل وصف له هو 

Viator «)4 (. هذا الفعل الدينامي احلركي للذات ، هو متعة االنفتاح يف عامل النص ،من خالل رصد الغياب
ل يف علمية تصفية وتطهري الدال من املدلول األصلي، الذي يسكن الكلمات، والسباحة يف النص املتدفق السائ

                                         
، شركة حوار 38مجلة كتابات معاصرة، ع" المكتوب یفجر المكبوت"كتابات"قراءة في: "ــمحمد شوقي الزین 1

  68ص 1999للنشر،لبنان 
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اليت يصر  فالوحدة األخالقيةمنشطران  وقراءاته فالنص« وتنقية اللغة من اإليديولوجيا عرب االختبار والتجريب 
وكأننا ) نص اللذة(إننا نقرأ نصا . وينكسر يف النص بشري، هي ما ينغمر اتمع على توفرها يف كل إنتاج

وهنا  )1(»منهمكة وغري جمدية ،نقوم بانعطافات مفاجئة ائية بصورة كاذبة :طري يف فضاء غرفةذبابة ت
 فاألخالق، وماهو واقعي ملا يعرب إىل النص ،من نظام الواقع إىل نظام النص ،ينكسر ويتحطم ، فالدال النصي

ويبدأ فعل املقاومة والصراع مع املعىن املرجعي االمربيايل، لكن يبقى دائما . حيطم املدلول الواقعي املرجعي
الفعل القرائي، سلوك علمي مسؤول حىت يتفادى الوقوع يف قبضة االيدولوجيا، وجيب أن نتذكر أن اللذة ال 

إن اللغة اليت «: يقول بارت. يف قلب الداللةيغريها التحطيم، وقلب القيم، بل االنعطاف وااللتواءن واحلذق 
فإذن إىل جانب  ،إىل عصري، إا بطبيعتها عرضة للشك اإليديولوجي" ال تنتمي" ،يف قرارة نفسيأتكلمها 
ويف الوقت  طرح،بعملية ] فأقوم:[إمنا أنا أكتب ألين ال أرغب يف كلمات أجدها. ينبغي أن أصارع ،هذه اللغة

إذا كان موضوع الرغبة، هو املنطقة الشرجية، فقد  )2(»هي لغة لذيت ماقبل األخريةاللغة ذاته تكون هذه 
انتقلت الرغبة من الثدي إىل الرباز ،وانفصلت عن الثدي بالفطام، ويعترب اإلخراج شكال من اهلدية للمحبوب ، 

فيكون . ''بوتالتش''فالنص عالمة متحدية .وهي عملية طرح كل التصورات اليت حتتفظ ا الذاكرة بإسراف 
ففاعلية .السادي اهلادف إىل تدمري املوضوع ،واالحتفاظ به من خالل السيطرة عليه يف آن معا النشاط العضلي 

« نزوة السيطرة هنا هي من أجل تطويع اآلخر للواقع، وتفادي اخلطر باالنفصال عن جزء من التصورات 
هلو للعامل، وأن جيعل العامل حياول األنا باعتباره كائنا بينيا، أن يتوسط ما بني العامل واهلو، وذلك بأن يطوع ا

فالقيمة الرمزية تكون أكثر شيء يف املرحلة الشرجية للرباز  )3(»متمشيا مع رغبة اهلو، بفضل الفعل العضلي
الذي يتعني االنفصال عنه، أو باعتباره قابال لالنفصال عن اجلسد،كمثل املرحلة الفمية سينفصل الطفل عن 

يتعود الطفل على االنفصال تدرجييا عن موضوعات رغبته، فالذات تدرجييا ومن مث .ثدي أمه الدال على الرغبة
  .تتعود االنفصال عن ميواللتها ورغباا أو موضوع العشق لتؤسس لكينونتها اخلاصة 

لطريان يتم فيها استنزاف البدانة الثقافية ، وحتويلها إىل طاقة تزود الذات ،واجلري ا ،فالسباحة و الغوص     
وهو ال يعين إفراغ النص  .تدمريي وحال للروابط ،فعل احلفر والنبش واخللخلة من خالل عمل أويل بالقوة يف

                                         
  36ص  فؤاد صفا  و الحسین سحبان: ترلذة النص ،:  بارت - 1
    24الرفرافي ، ص : لذة النص ، تر :  بارت  - - 2
3 -   Freud (s) : das ich und das es ;1923-G W XIII ,286   معجم :البالنش و بونتالیسنقال عن

  106مصطلحات التحلیل النفسي،ص

Université Sétif2



  

 -  197 -  

 

وهي ما جتعله يوقع ، من طاقته املعنوية السيميائية، بل تعزيزه بعالقات داللية جديدة تضيفها ذات القارئ 
ص يف دميومة واستمرارية تؤسسها ماجتعل الن ،كتابته اخلاصة بوصفه مشاركا يف انفتاح النص على الالمتناهي

واللسان حال كونه مقطعا، والثقافة حال  ،اللذة حال كوا مقطعة:نصوص املتعة«  العشق          -القراءة
كوا مقطعة، إا نصوص منحرفة احنرافا يكمن يف كوا خارج كل غاية، ميكن ختيلها ،حىت لو كانت غاية 

، فال حجة بالغيبة تقبل وال شيء يعاد تشكيله،وال شيء )ل قد تضجر ظاهريافاملتعة ال تفرض اللذة، ب(اللذة، 
فنص املتعة الزم لزوما مطلقا، ال يتعدى إىل غريه، على أن االحنراف ال يكفي لتعريف املتعة، بل ما . يستعاد

تهى الذي يضمن يعرفها هو منتهى االحنراف، ذلك املنتهى الفارغ املتحرك دوما الذي ال يقبل التوقع، وهو املن
شهرة، لفت األنظار، منافسة ،خطاب : املتعة، ذلك أن احنرافا متوسطا، سرعان ما يتعثر بلعبة الغايات التابعة

الرباز، عن الذات فعملية /وهذه هي متعة الفعل العضلي، يف انفصال جزء من اجلسد ) 1( »اخل .استعراض
هي جتربة البذل والعطاء ااين، يف شكل هدية وعطاء  ،اإلخراج هي ممارسة يف لذة بالنسبة للطفل

كما يرى فرويد، فالرباز كقيمة رمزية معادلة للهدية بسخاء ال حمدود  ،قرابني من أجل املعشوق/وتضحية
أي البذل يف متعة ، عطاء جماين، متعة خسارة )  2(» سأقدم لك أكثر مما تقدم يل ولذلك سأسيطر عليك «
مبعىن أن بلوغ  )4( »وعن اخلسارةsatori )3(فال شيء يفصلها عن الساتوري :ست أبدا غنيمةغري أن املتعة لي«

العدم من تفكيك العالقة بني اجلسد وعامله و ختلصه من أوهامه، ورغباته اليت ال تتوافق مع واقعه، هو حترر من 
ذاكرة، عرب هذا اخلصاء يف مرحلتني العالقة املرجعية الواقعية، ومن املعىن املعجمي القاموسي الذي حتتفظ به ال

فهو شكل من املقاومة اجلسدية للسيطرة على الرغبة مبعىن أن . متتاليتني، مباهو انفصال عن جزء من اجلسد
على الذات أن تنفصل يف كل مرحلة تقطعها يف التوغل يف النص عن جزء من تصوراا ورغباا وميوالا، 

  . يف هذا اجلهد التأويلي الذي يفعل النسيان اهو مصدر لألمل و املرضحىت تتحرر كليا من املكبوت وكل م

  

  

                                         
   53فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص : لذة النص، تر: بارت  - 1
  76شذرات من خطاب في العشق ،ص  : بارت  - 2
تر  لذة النص،: بارت. روابط األسباب والمؤثرات لدى الراھب الیاباني ھي بلوغ النیرفانا أي التحرر من:الساتوري - 3

    22الرفرافي، ص 
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  )االنشطار اإلرادي للذات(اإلزاحة وجتريد النص من الدال املركزي  - 2

بعد توسيع دائرة الوعي الحتواء كل الصور اآلتية من شىت الثقافات، أو مجع النصوص اليت حدث أن        
حيث  ،حتس الذات بالبدانة لذت ألحد كما قال بارت؛ مع شرط املساواة، وعدم املفاضلة بينها، وهناك

تلك الصور، وتستبعدها يف  اللذة قسطا من-تنفق الذات يف حركة القراءة . تتداخل النصوص بعضها مع بعض
املرحلة السادية احلالة للروابط، واليت تتطلب جمهودا تأويليا عضليا، تكمن فاعليته يف اهلدم، وخلخلة الترسبات، 
كسر التكلسات القدمية، حيث تتفكك الترابطات الداللية، وتفقد متاسكها املنطقي، وهي املرحلة اليت جتعله 

  . سر الكثري من التصورات، وحتدث الكثري من اإلزاحات وأمهها موضوع الرغبةينفق الكثري من املعاين، وخي

كلما ازداد التوغل حتدوه الرغبة يف معرفة حقيقة، مشاعر أمه، وكلما اقترب من العمق، ازداد االضطراب     
الرغبة لتلتصق يف هاته املرحلة تنتقل . والتناقض، وانفصل الوعي أكثر عن تصوراته وأهوائه ورغباته وميوالته

الذي حيتفظ بقيمة رمزية هي اهلدية، وقابليته لالنفصال كذلك عن اجلسد والتحرر ائيا " القضيب"وتعلق بـ
من عقدة اخلصاء، وحياول الطفل يف هاته املرحلة تصليح جسد األم ،الذي خربته ساديته متّحي اللذة مع بروز 

  .قاللية عن األم والتحرر من عقدة اخلصاءرغبة االنفصال عن موضوع العشق وتصعد متعة االست

يعرف أن أمه ليس هلا قضيب ذكري  وكما أن الطفل، )  1(كثري من القراءات منحرفة وتتضمن انشطارا"
كذلك فإن القارئ ) وهو اقتصاد كان فرويد قد أوضح مردوديته(، ويف الوقت ذاته يعتقد أن هلا ذلك 

أنفعلكما لو أن ( ولكن مع ذلك ،ا ليست سوى كلماتأعرف جيدا أ: يستطيع أن يقول باستمرار
فأنا ألتذ : ، وبني كل القراءات فإن القراءة التراجيدية هي األكثر احنرافا)هذه الكلمات تنطق بواقع ما

كما لو أين ال  ، أتعامل مع نفسي وال أعرف أعرف: أعرف ايتهابأن أمسع نفسي، أروي حكاية 
ولكن سيعدم باملقصلة " Danton دانتون"و أن  ينكشف أمره سوف أوديبأن  أعرف مليا: أعرف

وبالنسبة إىل احلكاية املأساوية اليت ال تعرف هي نفسها ايتها، فإن هناك إحماء للذة، وتزايدا  مع ذلك،
  ) 2(»  )وتصاعد قليل للمتعة"للدرامي"اليوم هناك يف الثقافة اجلماهريية، استهالك كبري(للمتعة 

                                         
  :ورد في  الترجمة المغربیة انتظار بدل انشطار، لكن في النص البارتي األصلي نجد بارت یقول - 1
 "Beaucoup de lecteures  sont  perverses , impliquant un clivage : Roland barthes : le 

plaisir du texte  p 65 
  28الرفرافي ، ص : لذة النص ، تر :  بارت  - 2
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. هي لذة احنراف وشذوذ  ،الذي يوقعه به احملبوب ،املازوشية تلك اللذة اليت جيدها الكائن يف األمل اللذة     
ولعل القارئ هو اآلخر ال جيد لذته يف تطابق الدال باملدلول، بل جيد لذته يف زيادة صدع العالقة بني الدال 
واملدلول وحترير الدال من املدلول املرجعي الواقعي ، وهو يتقدم يف قراءة طبقات الداللة وتورقها حىت يتمتع 

فعرب ذلك التصديع ) 1("ما يصري إيروسيا هو الصدع"فلذته لذة تصديع. صبذلك البذخ والفائض الداليل للن
املقصود لطريف العالمة جنعل حلظة اللذة طويلة، مبا أن القارئ سيعمل على تأجيل وتأخري حضور املعىن، يف 

 اليت تفلت من دال إىل دال، ومن أثر ،هذه الفسحة من الزمان يعمل القارئ على تقصي الرغبة الالواعية
يف "متجذر("عميق:هكذا جرح العشق« أي جعل املعىن يف حالة جريان و االنزالق ... ذاكري إىل أثر آخر

ففي تأجيل حضور املعىن يكون القارئ ) 2(»ال يلتئم تسيل عربه الذات املتكونة عرب السيالن نفسه ) الذات
واالختالف بني الوحدات  ،الكلماتيزيد يف اإلنقطاعات بني احلروف وممارسا فاعال يف توليد الداللة، ملا 

ومن خالل االجتهاد يف تأويل  وهو ال يرتق هذا الصدع والشقوق ،و يزيد يف شقوق النص وصدعه،الصوتية 
وهنا ميكن للداللة املكبوتة أن . الكلمات وإعطائها أبعادا داللية أخرى تتجاوز البعد الداليل املرجعي القاموسي

وحماولة التقاط نقاط تقاطع  ،لق من الكلمة، وتعددها الداليل واالحتفاء بهمن خالل الفحص الذي ينط.تظهر
إىل بنية النص وما يفيض عنها، والزيادة اليت تنبثق من النص وتعالقات التحتية بغريه من ، بني الدالالت 

  .خصوصية النص أي الزائد عن البنية  النصوص، أو بكلمة خمتصرة ما يشكل

املرض )  3(حالة املريض الفصامي املنحرفة بعدما قطعت شوطني مهمني يف منو الداللة  تصادف هنا القراءة    
حيث يزدوج وعي املريض فتتعايش وضعيتان متناقضتان، داخل األنا وال ميكن الذي يتم فيه انشطار األنا

                                         
   16فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص : لذة النص، تر: بارت - 1
 175ص . شذرات من خطاب في العشق: روالن بارت  - 2
و . وتعني االنشطار،االنقسام Schizo: یتكون ھذا المصطلح من كلمتین یونانیتین: (Schizophrénie) الفصام-3

phrénie في ھاتھ الحالة .وتعني الفكر وھو عارض ذھاني یتمیز باضطراب في الترابطات، التي تحكم مجرى التفكیر
الفكر والعاطفة  تفكك: یمثل الفصام أو التفكك،أھم خصائص ھذا المرض.التي تنفصم مختلف الوظائف النفسیة

ال یحلم الفصامي إال .والفعل،الالمباالة تجاه الواقع واالنكفاء على الذات مع طغیان حیاة داخلیة غارقة في النشاط الھوامي
برغباتھ أما ما یمنع تحقیقھا فال وجود لھ وھكذا فمركبات األفكار التي ترتبط فیما بینھا بعاطفة شائعة، ولیس برباط 

لى التشكل فقط، بل تتعزز أیضا ألن مسالك الترابط التي تصل مابین ھذه العقدة واألفكار األخرى، لم منطقي، ال تمیل إ
تعد مستعملة  فإنھا تفقد حیویتھا وقدرتھا على إقامة ترابطات مالئمة، وتكون النتیجة انفصال العقدة الفكریة المشبعة 

معجم مصطلحات التحلیل : ینظر البالنش و بونتالیس . الدوام بالعاطفة أكثر فأكثر ، وصوال إلى استقاللیة متزایدة على
  396النفسي ،ص

 انشطار األنا ''Clivage du Moi  " یستعمل فروید ھذا المصطلح للداللة على ظاھرة خاصة جدا یراھا فاعلة على
الواقع الخارجي،  حیث تتواجد ضمن األنا موقفان نفسیان تجاه: و الذھان ) Fétichismeالتیمیة (وجھ التحدید في

یأخذ أحد الموقفین الواقع بعین االعتبار، بینما ینفي الموقف اآلخر ھذا : باعتباره یشكل عقبة تعرقل مطلبا نزویا معینا 
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هل املوضوع رفض إدراك نقص العضو الذكري عند األم، واالعتراف ذا النقص، أي : التوفيق بينهما ومها
النواة  الذات إىل آخر نقطة من التجاذب حيث تربز هنا/خمصي، أم ميتلك قضيبا؟ هنا وصل النص

القضيب، باعتباره داال عن الرغبة وأشهر مميز هلاته املرحلة هو توحد اللذات اجلنسية املستقلة، وجتمع /املركزية
مبعىن توحد الدوال وتالقيها يف دال . قة املولدة للمرضامليول اجلنسية يف املنطقة التناسلية، ويغدو القضيب املنط

 .واخلصب، الذي يتمتع بقيمة رمزية كبرية منها السلطة، القوة.مركزي هو الدال على الرغبة وهو هنا القضيب
ومع هذه الدالالت اازية ال ميكن االنتصار إىل أي داللة تكون مركزية، بالنسبة للباقي ما يلتقي يف خمتلف 

الذي جيعل اللذات اجلزئية تتوحد حتت سيطرته  ، هو)  1(هو كونه موضوعا قابال لالنفصالته اازية هنا، حتوال
يف املرحلة . ال خيرج الطفل من فوضى النزوات اجلزئية، إال حني تكتب الصدارة للمنطقة التناسلية يف البلوغ« 

اجلنسية حول هذا املوضوع، تعد املرحلة القضيبية القضيبية جند موضوعا جنسيا، ودرجة معينة من تالقي امليول 
نتيجة ذلك يكون  )2(» .مرحلة حامسة من حيث إا ذروة عقدة أوديب، وأفوهلا أين تسود عقدة اخلصاء

التجاذب على أوجه، وعند هاته املرحلة نشهد أفول عقدة أوديب، ويدخل الطفل يف التماهي باألب خوفا من 
 .اخلصاء 

ة األنا باعتباره ركنا دفاعيا، متعته يف الدفاع أمام اهلجوم اخلارجي أو الداخلي، و ذا حيرك األنا تربز فاعلي     
وذا يعد  .بعد آلييت االنتباه واجلهد العضلي'' االنشطار''آلية دفاعية مهمة جتاه الواقع ،خاصة وهي آلية 

وحياول  ،حيث يشكل رفض اخلصاء النمط األويل حلاالت رفض الواقع األخرى ،االنشطار فعل إرادة حرة
ولكنه يبني أيضا  .إجياد تسوية بني القوتني املتصارعتني ،فرويد توضيح هذا التواجد باللجوء إىل عمليات الكبت

ومبا  ،اخلصاء فاالنشطار آلية دفاعية جتاه واقع) 3(كيف يشكل هذا التعايش انشطارا حقيقيا للشخص إىل اثنني
  أن االنشطار فعل قصدي فما هو الدور الذي تلعبه هذه اخلاصية أو هذه اآللية ؟

على كل اللذات ) السلطة(يف هاته املرحلة وصلت القراءة إىل مركز اضطراب، أو الدال املركزي املسيطر     
تأيت مرحلة أخرى هلا أمهيتها يف تشكيل األنا األعلى، الذي ميارس الرقابة،والذي ينتج من خالل فعله الرقايب أن 

                                                                                                                               
الواقع ، مستبدال إیاه بأحد منتجات الرغبة ویستمر ھذان الموقفان جنبا إلى جنب ، دون أن یمارسا أي تأثیر متبادل على 

 124المرجع نفسھ ،ص:البالنش و بونتالیس                      .  بعضھما البعض
  409البالنش  و بونتالیس ،مغجم مصطلحات التحلیل النفسي ، ص : ینظر- 1

  474ینظر المرجع نفسھ  ، ص   - 2
   263ینظر  المرجع نفسھ  ، ص   - 3

Université Sétif2



  

 -  201 -  

 

فخاصية االنشطار الذي حتدث كآلية دفاعية جتاه هذين  )حيور النص، ويشوه حمتوياته الالواعية وآثاره الذاكرية
و االنثناء على ذاته، ''Distorsion'' الذات إىل االلتواء/اخلطرين اآلتيني من اهلو ومن الواقع، مما يضطر النص

 ،بل هي يف حالة صريورة ،مل تعد القوى املتضادة يف حالة كبت«ألجل ذلك كان االنشطار إراديا ومقصودا 
وااليدولوجيا يف رواية  ،اجتيازا خفيفا ،إين اجتاز الليل الرجعي ،كل شيء متعدد،ياء متناحرة ما من أش
إىل نزعة  ،فمن نزعة طبيعية إىل نزعة عائلية: دبقة على حنو خاص ،لزوال مثال ظاهرة بشكل صارخ اخلصوبة

أهو التواء مبتذل ؟ بل لرمبا أذهلنا بذلك  ،من مواصلة قراءة الكتاب مينعيناستعمارية على أن كل هذا ال 
فهل من فعل : ومقاومة جماز الرضى ،مقاومة عدوى احلكم ،احلذق املدبر الذي تنقسم به الذات وتقسم قراءا

يبقي القارئ تصوراته وميوالته ،حتت جمهر االختبار وطاولة التشريح ، ) 1(»؟ موضوعينياللذة أن جتعلنا 
فة حمايدة يقظة ، فهو حىت إىل املرحلة القضيبية يبقى القارئ معلقا أحكامه، ويفسح ليؤسس وعيا نقديا ومعر

أي إخضاع اجلسد أكثر شيء للتجربة وبقائه قيد . اال أكثر لالختبار ولعبة االحتماالت وتوليد املكبوت
ميائي أو وظيفة التوليد السي« االختبار ، ليتخلص من تصوراته الومهية الطوباوية واإليديولوجية 

الذي يعضد العالقة الرمزية للدال باملدلول، أين تستنزل إىل املستوى التداويل والداليل   Semiosisالسمطقة
من أجل  ،من خالل التوليد الداليل، واجلدلية اخلصبة بني السيمائي والرمزي، يتم حنت اللغة أكثر ) 2(» للغة

إلبداع النقدي اكتماال، واصل القيام بلعبة جديد و اخصاء العقل فكلما حقق ا/اللوغوس/اإلخراج اجلديد للغة
حتت هذا النص املرعب املغناج ،الذي . املعىن املركزي والتوغل أكثر يف النص ولعبة توالد الداللة ، غري املنتهية

ال يطاق ، إذ ال جند اية مع بداية، رحلة البحث متشعبة كلمة واحدة  تدوخ الذات من ال استقرارها 
  .يوعتها وانفالت داللتها وتعددها وم

بعد تشتيت وحل الروابط بني الدوال احلاضرة والغائبة ،اليت كانت االشتغال الرئيس يف املرحلة السابقة      
وتربز عند الطفل فكرة اإلصالح، فبعد الشعور بالذنب  ،حياول العاشق أن يلم شتات هذا اجلسد املتشظي

حياول الطفل أن حيافظ على جسد األم، أو يعيد إليه اكتماله ومجع شتات هذا اجلسد إلحياء ما سبق أن قتله، 
إصالح كارثة ساديته ومن خالل إلغاء كل األذى الذي أحلقه به يضمن الطفل لنفسه امتالك موضوع طيب 

اعد اجتيافه على تعزيز األنا، وهكذا تلعب هوامات اإلصالح، دورا انبنائيا يف منو األنا، متاما ، ومستقر يس

                                         
   37 - 36.فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص ص: لذة النص، تر: بارت - 1
   258نصیات بین الھیرمینویطیقا و التفكیك  ، ص: سیلفرمان -   2
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بعد حل الروابط بني  ) 1(.ألجل ذلك ينشطر األنا الذي يعترب وسيلة لتجميع ثانوية شتات عامل نفسي متفكك
ذه املرحلة حياول الكائن النسق الثقايف، وتشويه العالقة بني الدال واللسان ،ويف ه/اجلسد والنصوص/ الدال

إصالح السادية وحماولة ترميم ذلك النصب األثري الذي عاثت فيه اللذة السادية ختريبا وحفرا هنا سيخرج 
القارئ من غري ما يتحمل أي مسؤولية على النص كما خرج النص  من تلكم الرحم بال مركزية لغة من 

اجلسد ،بقي مركز هذا البناء حيري الطفل هل األم متتلك قضيبا وحتاول أن ترمم جزءا كبريا من . اللغات الثقافية 
أم ال ؟ كذلك حال القراءة املنحرفة أعرف اية القصة ولكن مع ذلك، فالقارئ يرفض إدراك حقيقة ائية 

التعارض هنا يقوم مابني حضور أو غياب حد واحد، هو القضيب الذي حيدد الفرق اجلنسي بالنسبة .للنص 
نساين ومبا أنه قابل لالنفصال عن اجلسد ، كما يتخيل الطفل فإن العضو الذكري، يندرج يف سلسلة للكائن اإل

ونظرا ) اخل .هدية =ولد=براز=عضو ذكري(من املصطلحات القابلة لإلبدال فيما بينها يف معادالت رمزية 
نكار فاعلية دفاعية أخرى رغبته وعشقه ألمه، واإلهليمنة عقدة اخلصاء واخلوف من األب، يقرر الطفل إنكار

  .للذات 

) تكون األنا األعلى(إىل جزء يراقب وجزء مراقب ، أي تشكل الضمري اخللقي إثر هذا تنشطر الذات      
تضع أساسا عالقة االنا والواقع، موضع تساؤل «أن هذه اإلصابة " فرويد"النص الظاهر ،ويرى /املراقب 

اليت جتد منوذجها األوىل يف إنكار . وجود آلية نوعية هي اإلنكاروانطالقا منها دعم باضطراد استخالصه ل
فهنا يوجد . هذا ويعد اإلنكار من اإلمكانيات املتاحة الكتشاف الالواعي أو الوعي باملكبوت)  2(»اخلصاء

موقفني متناقضني ضمن األنا بصدد واقع اخلصاء من طرف األب، فهذا االنشطار واإلبقاء على موقفني 
النص يف ترميز /جتاه الواقع هو ما جيعل الكائن يكبت رغباته فيتشكل عارض العصاب أي يبدأ الكائن متناقضني

إن هذا االنشطار ليس يف احلقيقة دفاعا صادرا عن « رغباته و تظهر على النص  هذه االزدواجية أو التثنية 
، بينما يتوجه اآلخر حنو ) اإلنكار(يتوجه أحدمها حنو الواقع ،األنا، بل هو طريقة للحفاظ على تواجد دفاعني

وهكذا ) 3(» )عارض خوايف على سبيل املثال (عصابية  النزوة ، وهذا األخري ميكن أن يؤدي إىل تكوين أعراض

                                         
   125،78معجم مصطلحات التحلیل النفسي ،ص ص : ینظر البالنش و بونتالیس   - 1
  وسیلة یلجأ إلیھا الشخص الذي یبوح بإحدى رغباتھ أو أفكاره أو مشاعره التي كانت مكبوتة حتى تلك اللحظة في "ھو

  128،صالمرجع نفسھ : البالنش .فیھ بالدفاع عن نفسھ ضدھا من خالل إنكار تبعیتھ لھ  نفس الوقت لذي یستمر
  125البالنش ، وبونتالیس ، معجم مصطلحات التحلیل النفسي، ص - 2
  125المرجع نفسھ ، ص : البالنش -3
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وتكبت الرغبات  ،فتنقسم على ذاا فيتكون األنا األعلى ،حتتفظ الذات يف داخلها على موقفني متناقضني
  .الواحد/وهنا يصل القارئ إىل جذر تكون العصاب أو الترميز وهنا تتعدد الذات  ،ية يف الالواعياجلنس

اليت من خالهلا )  Négation(''اإلنكار ''تفصم وتنشطر الشخصية وتقبل باإلمكانيتني معا عرب آلية       
األنا ينشطر إىل ركنيني واحد /فركن الدفاع النفسي.يعلن الطفل عشقه ألمه ،يف الوقت الذي ينفي رغبة ا 

الواقع عرب آلية اإلنكار وركن دفاع جتاه النزوة اليت تشكل ديدا هي األخرى : يدافع جتاه العدوان اخلارجي
بوسع لذة النص مثلها يف ذلك مثل من يريد أن حيل « من خالل تكوين عارض اخلوف أو العصاب اخلوايف 

سوف أشيح بوجهي،وسوف يكون :"إا ال تنكر شيئا أبداتربر أبدا  ال تعتذر أبدا،ال: أن تقول.حمل بيكون 
  )1(»"ذلك دون غريه هو إنكاري

حيث  تتم يف مرحلة البلوغ إزاحة املتصور املولد للمرض ائيا، واخلوف هو الذي يزيح ذلك التصور
  .اللغة األصلية /املركزيالذات باألب، يف أحد وظائفه ولعل أبرزها اخلصاء فيخصي الدال /النص يتماهي

ما يتنافر مع ما يتقارب،ليس هو فكرة أن اخلوف إحساس :؟املتعة واخلوف)أم متاهي(جتاور"
إنه البضاعة اليت ترفضها . بل إن اخلوف إحساس حقري يف رداءة- وهي فكرة مبتذلة-مزعج

خلوف نزوع لقد كان ا:"أعتقد أن هوبس هو وحده الذي اختذ موقفا خمالفا من اخلوف(الفلسفات
ذلك إنكار للخرق وجنون يف :كما أن اجلنون يرفض اخلوف من أن يكون حديثا")حيايت الوحيد
وتنتمي على األكثر إىل العصاب ،وبفعل قضاء أخري تبقى الذات اخلائفة دائما ذاتا ،خضم الوعي

بالذات هي هذه ).غري أن اخلوف ليس هو القلق: يتحدث عن القلق، الكلمة النبيلة الكلمة العلمية(
إنه السردية املطلقة ،ليس ألنه غري قابل ألن يعترف به :األسباب اليت تقرب بني اخلوف واملتعة

                                         
  13فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص : لذة النص، تر: بارت  - 1
  التماھي" Identification  ": إنما عملیة نفسیة یتمثل الشخص بواسطتھا أحد مظاھر أو خصائص أو صفات شخص

فعل التماھي لھ معنین . تبعا لنموذجھ، تتكون الشخصیة وتتمایز من خالل سلسلة من التماھیات. آخر ویتحول كلیا أو جزئیا
رتد على الشخص ذاتھ، ویصف فروید إما یدل على التعیین أي اإلقرار بأن الشيء ھو عینھ، أو بمعنى الفعل الذي ی: 

العملیة التي تترجم عالقة التشابھ، من خالل استبدال صورة بأخرى، أو من خالل التعیین باعتباره ممیزا لعمل الحلم، إنما 
فھو مجرد عملیة نشطة تستبدل ھویة جزئیة أو تشابھا كامنا بھویة كلیة، ویتقاطع ھذا : لیس للتعیین ھنا قیمة معرفیة 

مع المشاركة الوجدانیة، ویتم التمییز ما بین تماه غیري وجاذب، حیث یماھي المرء شخصھ الخاص  -التماھي - ھومالمف
وبین تماه ذاتي النزعة وطارد ، حیث یماھي المرء الشخص اآلخر بشخصھ الذاتي ھو، وفي ھذه الحاالت . بشخص آخر

البالنش " . النحن"من التماھي یستعان بھ أحیانا، لتبیان تكون  التي تتواجد فیھما ھاتھ الحال نكون بصدد شكل أكثر تعقیدا
  198المرجع نفسھ ،ص  : و بونتالیس  
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بل ألنه إذ يقسم الذات تاركا إياها سليمة، ) باإلضافة إىل أنه ال أحد مستعد حاليا لالعتراف به(
الذي يسمعها وهي متنع عن ذلك  ،إن اللغة اهلاذية: ال يكون يف متناوله سوى دالئل منضبطة

مما يعين أنه يكتب اجلنون "أنا اكتب لكي ال أصبح جمنونا:"يقول" باطاي"لقد كان .تصعد فيه
وال ميارس عليها ،إن اخلوف ال يطرد الكتابة "أنا أكتب لكي ال أخاف"ولكن من يستطيع القول

هذا ( ،عضهماإما يتعايشان بواسطة أشد التناقضات سكونا، منفصلني عن ب: ضغطا وال ينجزها
 )1 (». دون أن نتكلم عن احلالة اليت تكون فيها الكتابة خميفة

يدرك الطفل جيدا أن القضيب مهم لصورته، واختالفه، فأي خطر ميسه يشكل اضطرابا لتلك الصورة عن 
 األنا األعلى، كمعيق لتحقق الرغبة ويصبح باعثا على اخلوف على الذات من ذلك التهديد،/الذات يظهر األب

هنا يربز الدور الفاعل للعقل يف احلفاظ على الذات، مما يضطر الذات إىل التخلي ونبذ ذلك التصور املولد 
املرض، وحيدث األمر بسهولة ألن الذات قد تعودت على االنفصال عما ترغب و التماهي يف كل األشواط 

مما  االبتعاد عن فكرة خيالية يف أمه،يقرر من أجل احلفاظ عن الذات . اليت قطعتها يف وجودها يف هذا العامل 
فعل  نرجسي تقوم به . الليبدو من املوضوع إىل الذات  انسحابجيعله يفكر يف ذاته بدل التفكري يف أمه أي 

   .أمام حب األم الرحم الذي تكون فيها) حب ذاته(النص ليكون ذاته /الذات 

اجلسد /النص/ املدونة/فالنص ذاكرة مجاعية من النصوص القدمية واحلديثة، تتجمع كلها يف هذا املنت         
الكائن ووعيه متمزق بني :لكن حضورها شرط لغياا، وهو ليس إقصاء بل حتويرها، ألن وهذه هي التراجيديا 

بل ينكر كل عالقة أو )ذ منها و أنبىن عليهاالنصوص اليت يأخ(فيخفي النص رغباته الالواعية .الرغبة والواقع
اخلوف هي أن نكتب وحنذف يف فعل مزدوج،نتصل لننفصل، فالنص يكتب –فالكتابةرغبة أوديبية جتمعه ا 

الكائن هو الواحد /اهلدم والبناء ليكون النص: النصوص الثقافية حموا، حتركه رغبة مزدوجة هي اللعبة اهلريقليطية
  .اإلله/وال أصل، وال خوف من األب.يدة، بال مركزيةاملتعدد أو بابل سع
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مل يقل بارت باجلنون، والذهان ألنه تنكر مطلق للواقع، وما يعين هذا  1 اخلوف ضد اخلوفالكتابة مع       
وقوع الذات يف خطر و التهديد الوجودي ،فالقلب والضدية هي إيديولوجيا مقلوبة ،وتشييد عامل بعيد عن 

جيب أن يربز ماهو واقعي يف الذات، لكن اخلوف هو البقاء داخل النسق الثقايف " الكان"ل الواقع، كما يقو
مث إن اخلوف يشجع اجلسد . والرمزي واالجتهاد يف حماربة انغالقه، بل جعله ديناميا فاعال منفتحا على اآلخر

فروالن بارت . قارئ آخرعلى اهلروب والفرار، إىل األمام واالندفاع إىل املستقبل، واختيار موضوع بديل 
فاإلنسان اخلواف يضع يف عني االعتبار الواقع . صامتا أن القراءة هي بالفعل خماطرة ومغامرة لكن عقلية /يقول

وليس معىن هذا إن الذات تسلك التجنب جتاه العامل، بل من أجل صحة نفسية للذات، عليها أن . ومتطلباته
إشكاالته ومن خالل هذا االخنراط تعدل النزوات اجلنسية، ويتم تدخل يف ضغوطات العامل، وتنخرط جبد يف 

  .تشكيل االنا اليت من خالهلا يندمج الكائن يف العامل ويكون عنصرا فاعال يف اتمع 

ال يبلغ منتهاه ) التأمل(إن الفكر نفسه «. تشهد هذه املرحلة أفول عقدة أوديب ،و التخلص من اخلوف     
احلدود،فماذا تعين احلقيقة خارج متثل تعدي احلدود، إن مل نر ما يتعدى حدود إمكانية إال داخل تعدي  ،فينا

جورج ('' ماذا تعين احلقيقة إن مل نفكر يف ما يتعدى حدود إمكانية التفكري؟... وما ميكن حتمل رؤيته  ،الرؤية
لى ،واهلو، واألنا، حيث تدخل إن التفكري يف الالمفكر فيه، يف البنيات الالوعية ،كاألنا األع )2(») باطاي 

اإليديولوجيا وختترق حىت الذات، فتمارس الذات السلطة على ذاا، فتقصي وتستبعد وتسجن و متارس كل 
بنية ال واعية، فهي تتشكل  ،سائلة ودبقة:األعمال املتسلطة يف ذاا على ذاا، فااليدولوجيا كما يقول بارت 

                                         

لذة ''فبارت على مدار .یجب أن نلفت انتباه القارئ أن بارت یتحدث عن مشاركة أنطولوجیة لألھواء في فعل القراءة  - 1
یتحدث عن مشاعر وأھواء كثیرة، أغلبھا متناقضة البھجة ،الملل، والسأم، الغبطة، األلم،الضجر ،الخوف الھیجان '' النص
مشاعر فرح نجد عند بارت الغبطة الفرح : فھي من وسائل الذات لالنفتاح على النص، ویمكن تصنیفھا إلى فئتین .،الحب

ي المقابل ھناك مشاعر الخوف والرعب و الفزع القلق الھیجان أو االنفعال الشدید ،و تبدو ھاتھ و ف..االبتھاج السرور
النص، أو في مراحل معینة من وجود القارئ في النص ،تجد ھناك /االنفعاالت الوجدانیة مرتبطة بأحداث الجسد في العالم 

تضع الذات فیھ ذاتھا تناسب شعورا ما ،ففي كل مرحلة من و ھكذا فكل موقف . انفعال ما في مرحلة تالیة تجد انفعاال آخر 
فشعور ما ، یسجل شكال من الحضور الجسدي في النص ، ففي . مراحل تكون االنا یكون ھناك شعور معین تجاه اآلخر

ركي إعادة تشكیل أبنیة النص ینبغي االھتمام بالجانب الوجداني للذات في فعل المعرفة، إضافة إلى الجانب الحسي الح
ّد استبصارات أصیلة ذات '' یقول جون ماكوري . الجسدي من الصعب أن نستبعد الفكرة القائلة بأن المشاعر  یمكن أن تول

''  بل إن ھذه العالقة الوثیقة التي تربطنا بالعالم من خالل المشاعر ، قد تكشف لنا ، عن حقائق تتعلق بالعالم . أھمیة فلسفیة
ع مختلف، وتشكل مصدر معرفة، فمثال عند بارت یكون ھناك  شعور خوف من تھدید  فالمشاعر إذن  بصیرة من نو

األب، وھناك  شعور بالغبطة  و االبتھاج  بدخول  النصوص الثقافیة إلى الذات ،  و شعور  بالسأم وھي المرحلة التي  
فكل  ھاتھ المشاعر التي  . لمعشوق توافق   أفول  عقدة أودیب  ثم الھیجان في انفصال  األنا عن الھو أو العاشق عن ا

وجودیة  و یبدو أن الشعور األساسي  عند بارت في لذة النص  ھو / تحس بھا الذات في النص ھي مشاعر أنطولوجیة 
 ..  الخوف
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ذاته من صرخة الطفل ، حىت تتمنت يف شكل كلي ومشويل وختتفي يف األنا مع تشكل أو بداية تعبري الفرد عن 
الكائن ما جتعل يشوه وحيور رغباته /املنظومة االجتماعية والثقافية والتارخيية ،ومتارس سلطة على النص/األعلى

 .فتظهر يف تعابري رمزية  

ال الذات عن اآلخر وإهدائه انفص( احلداد والتسامي :الفقدان و النسيان : العبور إىل النرجسية  - 4
 )املوت

) أمام إنتاج ما، أمام نص ما(ليس السام ببسيط، وال يفلت املرء من قبضة السأم، :ال حيلة يف األمر«
حبركة تضايق ، أو إزعاج أو حبركة ختلص ، وكما أن لذة النص تفترض إنتاجا غري مباشر، فكذلك 

الثغثغة يثري سأمي أنا  -مثة سأم صادق، وإذا كان النص فليس: السأم ،ال يستطيع أن يتذرع بأية تلقائية
إن ) لو أن يل شهية أمومية ( شخصيا ، فذلك ألين يف الواقع ال أحب الطلب ، ولكن ماذا لو أحبه 

   )1(». إنه املتعة منظورا إليها من ضفاف اللذة: السأم ليس ببعيد عن املتعة

)  2(تعلن الذات احلداد، ع عشقها، ورغبتها وانفصلت عنهابعد أفول عقدة أوديب، فقدت الذات موضو       

األم، سأشيح بوجهي وسيكون هو دون غريه إنكاري، فيشيح بوجهه عن أمه، ويتلقف /على فقدان احملبوب
و القانون ليس له يف اية األمر من معىن سوى أن تفضل امرأة أخرى غري « موضوعا غرييا امرأة أخرى 

أي بني املرحلة القضيبية و املرحلة التناسلية، والذي ،كون الذات قد وصلت مرحلة الكمون وهنا ت ) 3(»''األم''
: مييز مرحلة الكمون، هو توقف النشاط اجلنسي، فبعد التخلص من عقدة اخلصاء، يف مراحل الثالث، األول

الذات من خالل القضيب ،فتحررت : سحب الرباز من اجلسد، وثالثا: ثانيا .اخلصاء بسحب الثدي من الفم 
وتشكل األنا األعلى ) اإلزاحة والتكثيف من الكبت وعربت رمزيا إىل الشعور أو الوعي(العمليات األولية 

  . ،وختلص الكائن من العقدة املولدة للمرض

                                         

 32لذة النص، تر  سحبان ص:بارت   1
إنھا عملیة نفسیة داخلیة ، تلي فقدان موضوع  التعلق  العاطفي ، و   Travail du  deuil: لحداد و التسامي عمل  ا - 2

ینجح الشخص تدریجیا من خاللھا في االنفصال عن ذلك الموضوع ، وحتى  ینجز ھذا االنفصال  الذي یتیح أخیرا القیام  
ضر كل من الذكریات و التوقعات التي كان اللیبیدو یرتبط بالموضوع تستح'' بتوظیفات جدیدة ، البد من مھمة نفسیة تنقذه 

  "مفرط ، ثم یتم انفصال اللیبیدو عنھا بعد ذلك ) انفعالي(من خاللھا ، وتخضع لتوظیف 
 Lagache(D) . Le travail du deuil .1938.In  R. F.P. , X ,4 C F 659   نقال  عن البالنش و

 369حلیل النفسي ،ص معجم مصطلحات الت: بونتالیس 

 49فؤاد صفا  و الحسین سحبان، ھامش ص : لذة النص، تر: بارت  - 3
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بعد هذه األشواط املثمرة اليت من خالهلا ختلص من عقدة اخلصاء ،واخلوف من املوت،  ذا الكفاح       
النص خرج .التأويلي للسلطة و أذرعها، هو يتمتع اآلن بصحة نفسية واستقاللية عن املنظومة اليت تشكل فيها

 ،وتشكل هو كيانا قائما بذاته ،الرحم/انفصل فيها ائيا عن تلك النصوص ،إىل الوجود بعد رحلة من التشكل
عندما حيصل وأتصدع هكذا، يعين أنه مل يعد يل مكان يف أي مكان، وال حىت يف « خمتلفا عن تلك النصوص 

تعد ، تبدو وكأا تب)تافهة (نصاب املوت ختتفي صورة اآلخر اليت التصقت ا، وا عشت تكون تارة كارثة 
إىل األبد، و تكون طورا سعادة مفرطة جتعلين ألقاها على كل حال، وأنا مهجور، أو ذائب ، ال مكان له يف 

 )1(».أي مكان، ويف املقابل لست أنا، لست أنت ،ليس املوت وليس مثة مادة للحديث مع اآلخر

أن الصورة اليت يراها هي  تدخل الذات يف فترة كمون، وهي املرحلة اليت يصل فيها الطفل إىل إدراك     
تالشى صوت احملبوب ،مرحلة صورته الشخصية، هي أناه هو، مل يعد املعشوق موضوع احلب موجودا، و 

،يقرر العاشق إن متوت الصورة، و حييا هو ، فاملوت ) األنانية(هدوء وسكينة، فنظرا للتفكري يف حياته اخلاصة 
هذه اليت تقارب عن طريق  ،إن جمانية الكتابة« بعد كل تلك اهلدايا هو اهلدية األخرية اانية إىل هذا اآلخر 

هذا ما بقي للكائن ،إن يهدي من حيب )  3(» اليوجد شيء جماين غري املوت« ويقول) 2(»جمانية املوت،املتعة 
 أرضى مبغادريت لآلخر دون بكاء، وأحتمل عبء احلداد« ... املوت كي  يوجد هو  ، ويعلن مراسيم احلداد 

ميثل الغياب صورة احلرمان، أرغب وأحتاج يف الوقت نفسه، تنسحق الرغبة ) على العالقة و أتقن فن النسيان
الصورة اهلوامية، فالكائن يضطر إىل /مات اآلخر) 4(» هنا تكمن الظاهرة املتملكة للحس الغرامي: باحلاجة 

أن : م هذه اخلسارة الفادحة؟ املكافأة هي التضحية باملوضوع، من أجل احلفاظ على ذاته، لكن ما الغنيمة أما
هنا يكون بديال عن ذلك املوضوع املفقود هو نصه اخلاص . الذات امتلكت معرفة جبسدها وبقدراا العقلية 

الذي يضع فيه ذاته و جسده الذي يصبح مرآة يرى فيها قارئ آخر، صورة هوامية تغريه فيكتب الكاتب ذاته، 
إذن وصلت الذات بعد اإلنكار .بح بطاقة هوية الكاتب، وأناه اخلصوصية ويتوارى خلف نصه الذي يص

  .اجلذري إىل عشق الذات النرجسي 

                                         
 32مقاطع من خطاب في العشق ،ص : بارت - 1
 39فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص : لذة النص، تر: بارت  - 2
  31المرجع نفسھ  ، ص   --  3
 28خطاب في العشق ،ص:بارت   4
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كيف نفهم هذا االنفصال للذات عن موضوع العشق، نرجع إىل عامل التكوين النفسي للكائن، هنا يكون      
، تغيري كبري يف مسات اجلسد الطفل يف مرحلة البلوغ و البلوغ بالنسبة للكائن، انقالب جذري للجسد 

العقل اكتمل نضجا، /وشخصية الكائن يبدأ تدفق اهلرمونات اجلنسية، يدخل الطفل يف سن املراهقة والدماغ
إال يف املراهقة، مما يتيح " اختيار املوضوع "ال يتدخل « امرأة أخرى بدل األم /ينشط موضوع عشق خمتلف

عن موضوعات عشقه ورغباته، بعد أن بلغ  ) 2(فالكائن يتسامى )1(»ري للحياة اجلنسية إن تتوجه ائيا حنو الغ
و انسحب  ،وختلى عن األوهام فتحول النشاط اجلنسي بأفول عقدة أوديب إىل نشاط متسام، الفردوس 

أصبح يثري السأم و امللل ، فيتخلى األنا عن : الليبدو من موضوع العشق إىل عشق األنا، فهو كما يقول بارت 
نزوات اإليروس و التناتوس، جتاه املوضوع وبعد حركات اهلدم و البناء، ومن خالل التجارب الصدمية اليت 

فال ربح  ،و قبوله بكل اخلسارات اليت تتعرض هلا ،أي اخلصاء الذي تتجاوزه يف كل مرحلة ،تتعرض هلا الذات
 . قرابني  /و الغنائم جناها، بل فقدان وخسران كل شيء من أجل املعشوق كاا هبات مقدسة

لكن كما جاء يف اهلامش البد من انفعال قوي كي تنفصل و تتمايز الذات عن اآلخر كما يتمايز األنا عن     
دون (ميكن تعريف لذة النص من خالل ممارسة ما « : الترميز/االستيهام/ي اخليالاهلو، القوة هنا اليت تعوزه ه
باملنزل بالضاحية باقتراب موعد األكل باملصباح بالعائلة، : مبكان وزمان القراءة): أي إمكانية للتعرض للقمع

اخليال  هي ما يضفي فقوة . )3(») عن طريق اإلستيهام(حيث ينبغي أن تكون أي ال هي بالقريبة و ال بالبعيدة 
  .اختالف النص ويفرض خصوصيته

االنفعال واهليجان الذي يغذي الذات يف فترة البلوغ من أجل االنفصال عن املوضوع، جتاوز الكائن      
رغباته احملرمة، اليت جتر الكائن إىل اآلالم ، متوت صورة املعشوق من أجل حياة خاصة، جتاوز الكائن رغباته، 

الغنيمة إىل جسده،وما ميتكله من قدرات بلغ الفردوس، يعلن احلداد على رغباته احملرمة تعرف وهذه هي 
التضحية باحملبوب، تقدمي املوت يف شكل اهلدية للمحبوب، أهداه كل شيء، انفصل عن كثري من تصوراته من /

ع الذي حتررت من أجله ، بقي له املوت يهديه املوت،  متر الذات هنا بكمون بعد سلسلة من تأجيل اإلشبا
خالله الذات واللغة والعقل عن كثري من تصوراا، وصل إىل الفصام وانشطار الذات بني حدين البد للذات 

                                         
  498عجم مصطلحات التحلیل النفسي ،ص م: البالنش و بونتالیس   -1
تطلق  تسمیة  التسامي  على النزوة  بمقدار  تحولھا  إلى ھدف  جدید  غیر جنسي ، حیث  تستھدف "تسامي الجنسیة  -  2

  174المرجع نفسھ ،ص : البالنش.موضوعات ذات  قیمة  اجتماعیة 
  53فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص : لذة النص، تر: بارت  - 3
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وال يكون إال بانفعال وهيجان قوي، وحماولة اخلالص واالنفصال عن اآلخر .من جتاوز حالة الفصام واالنشطار
شيء منحرف، خلف واجهات توافق : وم التالشي أحد خت: " االنفعال'':،و خلق البديل، يقول بارت 

أفكارها مع ما هو سائد، بل لعله الضياع األشد مكرا ودهاء ، لكونه يتناقض مع القاعدة العامة، اليت تريد أن 
بل ينبغي لنا أن  ينبغي لنا أبدا أن ندع أنفسنا تنخدع مبا تومهنا به صورة املتعة، ال: متنح املتعة للقاعدة العامة 

) اخل .متعة منفعلة/متعة مبكرة، متعة متأخرة(عليها، حيثما يطرأ اضطراب يف االنتظام الغرامي التعرفل نقب
حينما تتمكن من فهم ذاا (أيتعلق هوى األمر باهلوى من حيث هو متعة ؟ أم باملتعة من حيث هي حكمة، 

  )1(»  )خارج سوابقه أحكامها اخلاصة

 Emotion   اهليجان وترمجها سحبان االنفعال و له معاين منها:  

صدمة مفاجئة شديدة يغلب فيها العنف، مصحوبة بازدياد احلركات، أو انقطاعها ،كاخلوف والغضب ورعشة  - 1
 .احلب املفاجئ 

ه اهليجان هو الشعور باالضطرابات العضوية الباطنة، أو الظاهرة اليت تصحب التصور، اهليجان هو الشعور ذ   - 2
 ) 2(التغيريات 

فهذا االنفعال الشديد للذات، هو الذي جيعلها تزيح حالة التفكك اليت متر ا الذات بعد خيبة األمل ،       
هو ذلك التكوين '' :اليت تلقاها، وهي تريد القبض على رغبة موشومة يف الذاكرة يتشكل عنها األنا املثايل 

إذ يرون أن األنا  ego idealاحملللني النفسني بينه وبني مثال األنا النفسي الداخلي املنشأ ،والذي يفرق بعض 
) 3(»املثايل، هو ذلك املثال النرجسي الالشعوري املطلق القدرة، والذي تشكل على غرار النرجسية الطفلية

 .فاألنا املثايل يتخلى عن مشاعر جنسية، من أجل تطلعات أخالقية من خالل التماهي باألب 

هليجان القوي من حدس البديل ، وتتكون ذات جديدة، بعد خماض عسري ، وانفعال شديد وتعب ميكن ا     
جسدي وضغط عصيب، خيرج الكائن إىل الوجود ، وخترج اللغة جديدة هي نص القارئ عرب آليات حلميـة  

من الـوعي  اشراقية أي منتجا ذاتيا، ومن خالل حرية خاضعة لنظام النص إراديا، يتمكن الكائن من خالهلا .
النص باعتباره ملفوطا شخصيا، أي اجنـازا فرديـا يعيـد    «باحلدود املتحكمة به من أجل جتاوزها و تعديلها 

                                         
 31،32المرجع نفسھ  ،ص ص  - 1
  534-535المعجم الفلسفي ، ص ص،  :ینظر  صلیبا   - 2
 115الموسوعة  النفسیة  ص:  طھ عبد القادر  -3
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التركيبة اللغوية واملنظومة السيميائية، ويوزعها توزيعا جديدا ، وفق حاجاته التعبريية ورؤيته اجلمالية، وعـن  
قدم النص بعملية احتواء وامتصاص بعض العناصر النصـية  إعادة بناء، ي/طريق هذه العلمية االزدواجية توزيع 

الغريبة عن جهازه اللغوي و إطاره املضموين، وينسق بينها وقد تنتمي هذه العناصر إىل ثقافـات متباينـة، و   
فالفاعلية النصية أمام النسق الثقايف الذي تشكل ضمنه النص عرب تناصاته مـع تلـك    )1(»أجناس أدبية خمتلفة 

لثقافية، يقتضي هاته الفاعلية ليكون فردا خمتلفا مع وجود تعالقات مضمرة بينه وبنيها ،وهاته فاعلية  النصوص ا
، )اللسـان ( هي اهلدم والبناء أي الرغبة االوديبية يف أجلى  صورها مبا هي عالقة عدوانية تدمريية جتـاه األب 

. يز هذا النص عن باقي النصوص الثقافيـة النصوص الثقافية، مبا هي رغبة حب ونرجسية فيتما/ورغبة يف األم
مرحلة التعرف على اآلخر ، ودجمه يف الذات هو مرحلة عدوانية وعشقية يف آن، واسترجاع حالة االنصـهار  
الكلية بني اجلسدين أو التوحد وااللتصاق وما قبل االنفصال جسد وروح، بل هو النسيان املضاعف للمعىن، 

النص /من خالل املرحلة األوىل، وقبل إدخاهلا إىل الداخل مث يف داخل الذاتفالكلمة تنسى مرجعها الواقعي، 
يتم كذلك نسيان الكلمات ملعانيها يف النص،يف كل سياق ترد فيه شكل من النسيان املضاعف للداللة األصلية 

لق النص فالقارئ وهو خي. وتتم خلخلة اللسان وذاكرته). فرويد(،تظهر الكلمات جديدة واجلدة شرط املتعة 
فالنص موضـوع  .ومراجعة دفاتر الذاكرة املخزنة ،ويكونه يقوم يف الوقت ذاته تكوين الذات التارخيية وبنائها

األمل ،املرآة اليت من خالهلا تنعكس صورته ،جسده فيعطيه ثقة يف نفسه على أنه قادر علـى اإلبـداع   /العشق
قرأ اجلانب اخلاوي مـن ذاكـرة اإلنسان،خاصـة     واإلنتاج والتوليد الداليل،كأن القارئ يولد من جديد،وي

السنوات األوىل من الطفولة ،ففي النص يستعيد تارخيه اخلاص،يعيد تشكيله من جديد و يتعرف على احلدود 
أي يعيد تشكيل ذاته بإعادة تشكيل .املتحكم فيه ؟ إنه بقراءته النص يقرأ تارخيه وذاته اخلاصة، وجسده اخلاص 

  . النص

األثر،هي ،هي التفكري يف ذلك املنسي املهمش  ،طاب النقد هو تعرية آلليات النسيان واالستبعاديصبح خ     
ألجل حتريره من خالل دفع  ،الذي متارس على الدال واجلسد ،كشف استراتيجيات السلطة واهليمنة واإلكراه

ودفع الشك إىل حدوده ،واالرتياب يف كل شيء  ،إىل املناطق اهولة والالمرئي والالمفكر فيه ،الوعي
من .وحبكم تكررها غدت حقيقة ،وفقدت بريقها يف الزمان ،فاحلقيقة ماهي إال استعارة تكلست ، القصوى

يف كل املراحل اليت متر ا تصل إىل جذر  ،مع عملية اإلزاحة و اخلصاء ،خالل تتبع رغبتها من دال إىل دال
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أن هذا األنا املنشطر على ذاته إىل مراقب . املرحلة األخرية مث أهم شيء خاص يف ،الترميز وآلية القمع والكبت
نه الركن الوحيد أمل يعد ينظر لألنا على «يظهر ال اكتماله فلم يعد قادرا على كشف احلقيقة ، و مراقَب

وخصوصا  ،من خالل االنشطار ،ذ تستطيع بعض أجزائه أن تنفصل عنهإ ، املشخصن واملتكامل داخل النفس
نا يف وجه جزء آخر منه، فيحاكمه بشكل وهكذا يقوم جزء من األ: تقادي أو الضمري اخللقيركنه االن

ولعل .فالذات جتعل ذاا موضوعا للنقد والتمحيص والغربلة )1(»ويعامله كموضوع إذا جاز القول ،انتقادي
ألنه لو كان حرا ما  ،أن األنا ليس حرا حرية مطلقة:األمر األول:هذا االنشطار يشري إىل نقطتني أساسيتني

والعقل النظري . العارفة املتعالية/ مث األمر الثاين هنا إشارة إىل التعايل الكانطي أو األنا املثالية. انشطر على ذاته
الذي بدأ عنده النقد بالتشكيك أوال يف  ،ألجل الوعي باحلدود اليت تبلغها املعرفة،والعقل العملي عند كانط 

 ،قبل البحث يف حدود املعرفة نبحث يف أداة املعرفة وشكك يف قدرة العقل ،ىل احلقيقةقدرة العقل يف الوصول إ
وكأن بارت هنا يرجعنا إىل عصر .قبل أن ينتهي به إىل اإلميان بقدرة العقل املطلقة يف الوصول إىل احلقيقة

لكن من غري اعتقاد يف قدرته . جند هنا التعايل الكانطي،األنوار فإضافة إىل التجريبية اليت حتدثنا عنها سابقا 
  بل بارت يتحدث عن االنفتاح على هوامش العقل اليت أقصاها من دائرة البحث عن املعرفة  ،املطلقة

  الوعي الوجودي للقارئ على حدود العرفان :العشق –الكتابة /القراءة .-2

  :    يقول بارت 

لعل هناك على ما يبدو صوفية النص،على أن كل اجلهد على العكس من ذلك يقوم يف إضفاء     « 
أي إما أن نقرب  موضوع لذة مثل غريه من املوضوعاتالصفة املادية على لذة النص ويف جعل النص 

وأن نرفق به الئحة ملذاتنا احلسية ) اخل .. طبق،حديقة،لقاء صوت،حلظة(من احلياة" اللذائذ"نص
شخصية،وإما أن نفتح عن طريق النص ثلمة املتعة، ثلمة الضياع الذايت الكبري مماهني النص حينئذ،مع ال

واملهم أن جنعل مناطق حقل اللذة ، ومع أمكنته األكثر سرية  ،خلوصا، حلظات االحنراف األكثر 
ذة النص هي احتجاج موجه إن ل. أن دم التعارض الكبري بني احلياة العملية وبني احلياة التأملية ،متعادلة
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إذ ما يقوله النص عرب خصوصية امسه الفردية، هو حضور اللذة  ،بالتحديد ضد فصل النص عن الباقي
  )1(»دفعة واحدة يف كل مكان، وعدم انتماء املتعة إىل أي مكان

ا املراحل أوصلتن. وحدة الوجود هي احملرك لرحلة البحث عن اآلخر املعشوق، الذي هو صورة عن الذات      
وتدبر من خالل تأجيل  ،القدسية،كل حركة الذات يف عامل النص ،تأمل/السابقة اليت متر ا الذات إىل التسامي

باألمل كما جنده يف الثقافة اإلشباع، و التفكري امللي يف أمر مؤمل جتد فيه الذات لذة، أو إن الذات ال تبايل 
حالة تأملو صفاء ذهين، واملعلوم عن الثقافة الشرقية واليت يستند ألا يف .، هي تنسى أملها الشرقية الروحية

و كذلك أفكارها عن تزاوج اآلهلة  ،إليها بارت يف كثري من اإلحاالت فيما خيص اجلانب الروحاين و التأمل
إنتاج /من أجل إجناب)الكاتب والقارئ(يظهر يل أن بارت يتحدث عن تزاوج إرادتني –من أجل إجناب العامل 

وهكذا حىت نصل إىل جمتمع  ،بل تصبح الكتابة توريطا لذات أخرى ،العامل وهو اإلنتاج الذي ال ينغلق/نصال
 )2(»الكتابة هي علم متع اللغة كامازيترا اللغة«: عرب النص التكوين واخللق، فبارت يقول ،منتج وخالق

بعد استعادة اجلسد يستعيد  مث بارت هنا-.والكامازيترا هو مصنف هندي من صور موضوعها وضعيات جنسية
ويف الثقافة اهلندية ،خاصة عند اليابانيني  -هنا الروح ،و كأن بارت يقول أن على الكائن أن يعرف ما ميتلكه

فاإلنسان يف الثقافة و الديانة الشرقية يستمد القوة من التأمل الروحاين، أو حاالت الصفاء الذهين ، .والصينية 
أي ختفيض ) مبدأ نريفانا(رة على اإلحساس باألمل والالمباالة به ، وهو ما يعرف اليت يتم من خالهلا السيط

أعشق « العصاب اليت تكبت األمل -فهي الكتابة . بل نسيانه. التوتر واالسترخاء وتقليل ردة الفعل جتاه األمل
عليه، بل  اآلخر ليس حسب صفاته، بل وفق وجوده، وحبركة قد ترون فيها تصوفا، فإنين ال أعشق ماهو

ال حكم فيها وال : ، هي لغة منفرجة) يف وجه سائر لغات العامل املنطوقة(فاللغة اليت جينح إليها العاشق . أعشقه
من دون ، ومثلما يؤم الصويف حيز القدسية : ما أضفيه يف هذه احلركة هي فئة االستحقاق نفسها.رعب املعىن

يبدو يل : اآلخر تراين ال أواجه بني القربان والشهوة" مثل"إىل فإنين بوصويل) اليت قد تكون نعتا أيضا(مباالة 
  )3(»أنين قادر على اشتهاء اآلخر بنسبة أقل والتمتع به بنسبة أكثر
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للمعشوق ،من أجل حلظة لذة وكما رأينا ) التضحية بالتصورات(تتكبد الذات تضحيات، وتقدم قرابني      
يف كل مرحلة بانفصاهلا عن ، يت تبحث عن صورة خيالية استمتاع الذات ال ،يف حركة الذات يف النص

والعقل أكثر من املتصورات السابقة .إذ تغدو تلك املتعة معادال لالستقالل وحترير اللغة. تصوراا السابقة
فاللذة اجلنسية إمكانية مهمة لتجاوز الذات ذاا . ، حىت تنفصل عنها مطلقا)الرداء الرجعي(واملؤملة و األوهام 

هو الوجود البشري  ،مبعىن االجنذاب إىل اآلخرEcstasis الوجد « ن خالل احلب والعشق فم
Existence فالفرد يف العالقة اجلنسية خيرج عن ذاته إىل  ،الذي يعين اخلروج عن الذات وجتاوزها إىل اآلخر

كما سبق أن رأينا مع بارت أن العشق جيعل الذات خترج عن  )1( » .اآلخر-مع-ليكون وحدة الوجود ،اآلخر
 ،ومن خالل صريورة اللذة تدرك الذات ذاا، أو تنكر ذاا فتجعل منها موضوعا للمراجعة والنقد ،ذاا 

اليت حيركها العشق يف الذات  ،وهذه الفاعلية الدينامية) عقال،جسدا،روحا(ومتسك بذاا يف شىت جوانبها 
فالذات تصل إىل اجلنة بأعماهلا ال  ،اجلنة/الائية النصوص اليت يسميها بارت الفردوس /بلغ املطلقجتعلها ت

  . بصكوك الغفران الكنسية

 ،اللعب ،التكثيف ،اإلزاحة(حيفزه عرب العمليات األولية  ،االجنذاب بني األنا واآلخر اجنذابا جنسيا        
من خالل االجنذاب إىل .وجتاوز الراهن واالندفاع يف املستقبل، على احلركة والفاعلية) اإلخراج املسرحي

 العهد" آيات بعض ويف« جيعلها موضوعا للتأمل والتفكري واملعرفة  ،واالفتتان بصورة خيالية ،صوت اآلخر
 املعاشرة مبعىن" املعرفة"فعل  يستخدم ،حيث »يعرف« لكلمة خاص مغزى ذو استخدام هناك "القدمي

 العارف وحدة إىل تشري املعرفة جند فهنا) ٤:١ سفر التكوين ("      امرأته حواء آدم وعرف"،اجلنسية
-إىل الوجود تنتمي فاملعرفة، املعرفة يف اجلسدي العامل إىل تشري اجلملة أن أيضا نالحظ أن وميكن .واملعروف

. )2(». خالصة مفكرة ذات به منعزل تقوم فعل جمرد ليست أا أعين ، اآلخرين-مع- والوجود العامل،-يف
 ،يسلك القارئ طريق العاشق طريق الباحث عن معشوق متفلت غائر يف األعماق، لكن هناك اتصاالت

هذا املعشوق الذي كلما ازداد ) األنا واهلو(حيث ال تنقطع الصلة مطلقا بني الذات واآلخر، وهواتف ترن 

                                         
  تحمل معاني كثیرة فھي حالة صوفیة یحس بھا الرجل الصوفي عندما تنقطع أوصافھ البشریة باتحاده » الوجد «كلمة

وھو یكاد یرادف الوجود البشري الذي یخرج عن ذاتھ ، أو یعلو ویجاوز وجوده ) الوجد اإللھي(مع الموجود األعلى 
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فطريق العاشق طريق األمل، ألجل ذلك جيب على الذات اليت قررت أن . القارئ منه قربا، ازداد بعدا ونأيا 
أن تتحمل األمل والوجع،فال شيء يفرق بني  - ''بالعشق الصاعق''أو مايسميه بارت-جتعل ذاا موضوعا للعشق

بداية تراين مرجتا : مفتون بصورة ماإنين: العشق الصاعق، هو تنومي مغناطيسي« درب االنغرام ودرب األمل 
حيث ال شيء يفرق بني درب ،أو تراين أيضا مهتديا بتجل ما ....ومكهربا،ومبدال ومهزوز املشاعر وملغما

يف ) باملرآة(ودرب األمل،ومن مث تراين مسحوقا،واقعا يف الشرك ودون حراك، أنفي ملتصق بالصورة ،االنغرام 
فجمالية الصورة هي ما يفنت األنا، فالنص ) 1(»صورة اآلخر للمرة األوىل لتفتين هذه اللحظة اليت تتراءى فيها 

إىل أن  ،وتبدأ فاعلية الذات يف مالحقة تلك الصورة.املرآة هو من ميكن الذات من رؤية ذاا خاصة الالمرئي 
لذات هي من فرحلة التجاوز اليت تقطعها ا ،موضوع العشق/الكاتب/تصل وتدرك تلك الصورة صورة اخلالق

حيث خيلق القارئ تلك الصورة اليت تعذر القبض عليها فيصبح خالقا ، أجل الوصول إىل صورة اخلالق املبدع
 .وهو األمر الذي يتضح أكثر بالرجوع إىل الطروحات النتشوية والصوفية اإلسالمية . هو اآلخر

كما يرى نيتشه  ،حيب املخاطرة واللعبأما القارئ فهو الرجل الذي  ،مبا أن النص جسد تكوين فهو أنثى     
ليس الرجل للمرأة إال ) احلبل(هو كلمة  ،وليس هلذا اللغز إال مفتاح واحد،كل ما يف املرأة لغز «يف زرادشت 

املخاطرة : للرجل ياترى ؟ إن الرجل احلقيقي يطلب أمرين.ولكن ما تكون املرأة ،وسيلة أما غايتها فهي الولد
خلق الرجل للحرب وخلقت املرأة ليسكن الرجل .إىل طلب املرأة فهي أخطر األلعاب واللعب وذلك ما يدعوه

غري أن الرجل أقرب إىل خلق الطفل من املرأة  ففي كل ،تفهم املرأة الطفل بأكثر مما يفهمه الرجل ... إليها
املرأة لعبة  لتكن ،فلتعمل النساء على اكتشاف الطفل يف الرجل ،رجل حقيقي حيتجب طفل يتوق إىل اللعب

وليهتف ، ليتوهج الكوكب السين يف حبك أيتها املرأة  ،صغرية طاهرة كاملاس تشع فيها فضائل العامل املنتظر
ألضعن للعامل اإلنسان املتفوق ليكن يف حبك استبسال تتسلحني به القتحام من يثري الوجل يف :شوقك قائال

   )2(»قلبك

–على االنفصال إىل أنا  ،هو استعادة للحظة توحد سابقة وقدمية ،روسفاحتاد املرأة والرجل يف جتربة اإلي    
أي استعادة حلظة  ،وهي ذات احلركة اليت يبحث فيها األنا كما جاء قبل قليل عن اآلخر...ذكر–أنثى / آخر

فيصبح له صورة اإلله  ،جسده/الصورة من ضلعه/مث خلق الرجل للمرأة،سكينة وهدوء واستقرار وتوحد بينهما 
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وهنا نرجع إىل الفصل الرابع حيث يكتشف النص الطفل يف  .مبدعا أي يصبح منتجا للنص / أي خالقا 
 .القارئ، و يبدأ عملية تكوينه 

رحم خيلق /فالنص وطن.األنثى/تكون من خالل اجلسد التكوين،اهللا /الكاتب/ فالوصول إىل صورة املبدع     
الذي خلق منه من أجل أن يستعيده، ويشكال وحدة  ،عن اآلخر نشأ فيه، يف املقابل النص يبحث ،القارئ منه

اجلرح هو شرط / ، لكن ذلك األمل "جترحين تفتتين"رغم ما يوقعه النص بالقارئ من أذى . من أجل اخللق
الكائن /يف هاته الرحلة؛ رحلة البحث املضين عن حقيقة من أنا ومن أكون وإعطاء معىن لوجود القارئ. امليالد

وهو خيترب املوت، جيد القارئ ذاته قد  ،العامل والتوجه بإرادة قوية حنو اقتفاء أثار الرغبة املتفلتة/يف النص
« مدنس عرب حمطات مفصلية فـ /تشكلت عرب الصريورة اهلدم ودينامية اجلسد، انطالقا من نزوة جنسية

 تصل إىل النضج الذي تتميز به عند حىت،متر بعدة مراحل خمتلفة  ،غريزة معقدة كثرية العناصر، الغريزة اجلنسية 
حني يلتمس الطفل اللذة يف مناطق جسمه  ،لكنها تبدأ من عناصر حمدودة يف الطفولة األوىل ،اإلنسان البالغ

فتتشكل أنا القارئ جنينا يف رحم  )1(»قبل أن يصل إىل املرحلة اليت متتزج فيها هذه العناصر مجيعا ،املختلف
  .ة واخللقجسد املتع/النص التكوين 

هنا إشارة مهمة هي أن على الذات أن تقوم بعمل نقدي جبار،وجمتهد من أجل أن تدرك صورا، وتنتج      
النص ، وتصبح وجودا فرديا خصوصيا ، اليت يظهر ا الشخص الراشد على /ذاا وتنفصل عن جسد األم

تحدث عن هذا التاريخ اجلنسي للطفل فروالن بارت ي. أساس أن هذه األنا املتماسكة ،هي ركن اهلو معدال
خاصة عالقة الطفل باألمن ألن هاته العالقة إضافة إىل أا تضمر نزوعا جنسيا مكبوتا، إال أا عالقة تبتعد عن 

نضع أنفسنا يف دائرة طيبة متبادلة ،يكون « كل منفعة ومنزهة عن كل غرض، يقول بارت عن هاته العالقة
آلخر ونعود إىل جذور أي عالقة تلتقي عندها احلاجة والشهوة ، يقول التصرف واحدنا فيها مبثابة األم ل

أطلب مين كل ما ميكنه إرقاد جسدك، لكن ال تنسى بأنين أشتهيك قليال ، وبشكل خفيف وال أريد : احلنون
رز احلياة تشتغل عند للجنني ،قبل إن خيرج إىل احلياة وأب/حىت أن نزوات اإليروس)2(»فورا أي شيء منك 

وتبقى كما يبدو أهم - إذ لكل حاسة لذة–اشتغال حسي للجنني هو السمع واالستماع ، إىل ما تقوله األم
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وتبقى رمبا .حاسة يف صريورة حياة اإلنسان، وأهم إدراك حسي نزوي فاعل يف احلياة اجلنسية للطفل إىل الرشد
  .امل اخلارجيهي أكثر حاسة فاعلة حىت يف النوم تنبه الكائن إىل أي مثري من الع

ومبا أن بارت يعترب النص جسدا، وأحال إىل املرجعية "مات عشقا:"جند يف تراثنا العريب املقولة الشائعة     
وهو ما جيعلين استدعي الطروحات العربية عن اجلسد خاصة عند حميي الدين ابن .العربية اليت أخذ عنها

،هذا ومل يكن " روحنة اجلسد"و" جسدنة الروح"ب:يف رؤيته للجسد أو ما يعرف .) هـ638-560(عريب
ما و.بل يروا يف جوهرها عالقة روحية "العالقة اجلنسية"صوفيو اإلسالم زاهدين يف املرأة ، أو حيطون من قيمة

جنده عند الصوفيني كذلك هو إلغاء احلدود بني اإلهلي واإلنساين خاصة ، فاإلنسان هو سبب وجود الكون و 
ي العامل، وألوهية اهللا ال تتحقق إال باإلنسان؛ فبه عرف وعبد، وبسببه كانت احملبة هي األصل، بانتهائه ينته

الرجل، / والرابط بني اخلالق واملخلوق، ولعل ما يستقطب االهتمام يف النص الصويف، هو العالقة بني اهللا وآدم
 الذات اإلهلية، أي اخللق والتكوين/اهللافاملرأة عند الصوفيني جسد تكوين، وخلق ، وهلا صفات . املرأة / وحواء

و ما يعر ف عن  .وعن جسد املرأة تصدر الكثرة والتعدد عرب االحتاد اجلنسي.فمحبة املرأة من حمبة اهللا  ،
فخلق (الصويف كذلك هو حب الذات، ونرجسيته اليت تأتى من كونه كان يف البدء إهليا، فاهللا عشق ذاته 

فاإلنسان صورة عن اهللا، وتكون العالقة بني اإلنسان واهللا،كمثل ] على صورتهخلق آدم [لريى نفسه) اإلنسان
فاحتاد اإلنسان باهللا أو احتاد الرجل واملرأة، هو رجوع إىل .العالقة ببني املرأة والرجل، هي عالقة أصل بفرع 

اء حلدود بني املذكر فهو إذن إلغ. حالة سابقة، الرجل املخلوق عن اهللا و املرأة املخلوقة عن الرجل من ضلعه
وال يكون هذا ممكنا إال . وهذا االتصال هو ما يضمن االستمرارية والبقاء)  1(.واملؤنث، وبني اإلهلي واإلنساين

املعرفة، فمن التعرف إىل االتصال /مبجاهدات ومكاشفات والتدرج يف املقامات لالحتاد باهللا، وتوليد احلكمة
  .ن واألمل ،يتم الوصول إىل مرتبة العشق الصويف وبلوغ املطلق االحتاد، وعرب طريق احلرما/املباشر

حيث خترج الذات عن ذاا، وتنجذب إىل اآلخر وجدانيا، ،الكشف–فتكون القراءة واحلال هذه قراءة     
وجيد لذة يف ،فهل من املعقول أن جيد كائن لذة يف أمل.لتخترق املسكوت عنه وتولد الداللة وختصب النص 

فتوحد األضداد الذي جيعل الكائن يف حالة وجد ونشوة يلعب خماطرا بذاته، ومتحديا  .ة يف موتولذ،خسارة
لكل الصدمات وهو منتش، وجيد متعة يف مالحقة أثر ال أصل له، هو عبادة روحية ال يقدر عليها إال األنبياء 

                                         
، )"واحد یساوي ثالثة (یة ابن عربي، التأنیث و مثلث الخلق انزیاحات صوف: خطاب الكشف '' : بومدین بو زید :ینظر  1

 46- 43ص ص  1998المجلد التاسع، الشركة اللبنانیة للتوزیع ،بیروت، . 33مجلة  كتابات معاصرة ،ع 
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ل اآلخر لغزا يصعب أن أجع ،أن تستهلك نفسك ،إن تكافح من أجل موضوع عصي الفهم هلي عبادة حمضة«
وتتوقف عليه حيايت يعين أن أكرسه إله ، لن أمتكن قط من اإلجابة على السؤال الذي يطرحه اآلخر علي ،حله 

له رغبة أوديبية . والقارئ ليس أوديبا.القراءة خماطرة عقلية : هنا مربط الفرس  )1(»،فالعاشق ليس أوديب
فالقارئ ال يعطي معىن للنص ، . يتعني أفوهلا، أو التخلص منهاحمرمة، كما رأينا مع بارت، لكنها الرغبة اليت

الحيل ألغاز املدينة كأوديب الذي حل لغز الوحش ودخل املدينة، اليت جرى فيها انتهاك احملرم وجرت عليه 
فالقارئ واقف على احلدود ويف العتبات، لن يدخل املدينة كالنيب موسى كما قال بارت . ويالت التيه والعمى 

لكنه احللم  )2(»سيخترق املسالك الرائعة ملدينة كبرية جدا ، مسالك ميكن اللعب عربها ميكن احللم فيها«
أين جيري تقويض اإليدولوجيا واإلطاحة باستراتيجيات اهليمنة ،من غري  .واللعب يف دهاليزها وأروقتها ليال

اها من قبل هي إخراجا مسرحيا تغدو رحلة القراءة بلذة اليت تتبعن. ترقب عقاب وال إحساس بالذنب
اللذات /للنظام الثقايف واالجتماعي والرمزي، إخراجا إبداعيا مسرحيا من خالل فاعلية ودينامية األفراد/لألب

اجلزئية العضوية اليت تتعالق وتتداخل فيما بينها من اجل احلديث عن نسيج عضوي جديل يسوده العدل أو 
  .جمتمع دينامي /نسق 

القراءة تأسيسا على ما سبق، هي استعادة النص استعادة خمتلفة عرب التحويل الداليل واإلزاحة واللعب،     
ويزيد يف انفتاح النص ، قراءة عاشقة مولدة جمتهدة تأويليا،واجهت املوت بوصفه اإلكراه املسلط على اجلسد

النص /نبنائه، حىت انتظم يف شكل ائيعلى املطلق والالائي ،نفذت إىل األعماق وسربت تكوين النص وا
التصور يف داخل اإلنسان، حىت يتم حتقيقها فعليا بإخضاعها /فنمو الداللة كنمو الليبيدو، ومنو الفكرة. الظاهر

: فتكون القراءة . عقله جسده وروحه:للتجربة واالختبار، حىت يتم تعايش الرغبة و الواقعن فيوظف كال من 
أبدا ميكن وضعها "أطروحة "حول لذة النص ما من "ة روحانية يف الوقت ذاته ، يقول بارتجتريبية واقعية مثالي

 فيا له من فرح عظيم، الذي ما إن يبدأ حىت يتوقف دون نتيجة ) االستبطان(وما يكاد يكون ممكنا هو التفقد 
eppure si gaude  الذات، عن  املتعة متعة استقاللية 3»إذ أنه ورغم كل شيء فإين استمتع بالنص

فنجد املخيلة اليت : حيث  ينفتح العقل على ماأقصاه من دائرة املعرفة. تصوراا املؤملة ،و من الوهم كذلك  
خمرجا من املوقف اخلطري الذي وضع فيه ذاته، ختلق الصور، وجند اجلسد املقاوم آلة القتال ،حىت جيد الكائن 

                                         
  126شذرات من خطاب في العشق ، ص: روالن بارت - 1
  53فؤاد صفا  و الحسین سحبان ، ص: لذة النص، تر: بارت  - 2
 24الرفرافي، ص: لذة النص تر: بارت - 3
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–ة، وخوض حرب التحرير مع األوهام، وهي مجالية الكتابة فتصرخ غرائز احلياة فينا لتدفعنا إىل املقاوم
الصرخة - هي الكتابة.لألنا من أجل االستقاللية  هي الكفاح التأويلي، تصبح الكتابة إذاالصرخة عند بارت ، 

le  grain de l’ecriture   متفصل : جتسيم صويت كامل للجسد الغامض« : الكتابة بصوت مرتفع
ميكن أن يعطي فكرة عن هذه الكتابة  ،نوع من فن النغم ،فصل املعىن واللغةاجلسد واللسان، وليس مت

لكي تتمكن من نفي املدلول إىل أبعد مكان، ومن إلقاء اجلسد اهول للمؤلف داخل .....الصوتية
تصبح الكتابة االيروسية آخر حماولة حيوانية، للنجاة آخر رد فعل غريزي .)1(»وذلك هو اإلمتاع ....أذين

ملاذا نكتب؟ « ":ميشال دوسارتو"يقول .مقاوم ،يف الكتابة ختلد الذات ويقهر املوت/للبقاء فالنص الكائن وعر
ذات عندها تصبح القراءة ، هي كتابة ال )2(» ، لنصارع ضد موت اجلذب الوجداين اإلدراكيلكلكي ال 

. هي اشتغال القارئ على ذاته، و لغته وتارخييه، وصوره، وذاكرته املنسي منها، واملستبعد واملقصي خاصة 
أن يقيم الكائن عالقة نقدية مع ذاته، ألجل فهم . )االنشطار(يتجاوز فيها الكائن ذاته ، وتصبح ذاتا متعالية 

" فردي"بل أمام " ذاتييت"ذيت أجد نفسي ال أمامنص ل" حتليل"كلما حاولت «: الذات ، وإذا ذاك يقول بارت 
ما : ، ذلك املعطى الذي جيعل جسدي املنفصل عن غريه من األجساد، وخيصه بلذاته اخلاصة ، وأمله اخلاص

إذ يف اية تأليف دقيق جدا بني .ذايت التارخيية وهذا اجلسد هو أيضا ، أجده هو جسدي اخلاص للمتعة 
يف اية ذلك التأليف )اخل...تربية،الطبقة االجتماعية،شكل الطفول(اعية وعصابية عناصر سريية تارخيية اجتم

، واكتبين من حيث أنا ذات سيئة الوضع حاليا، ) الال ثقافية(واملتعة ) الثقافية(أحسم اللعبة التناقضية، بني اللذة 
إىل أسف، أو خطأ ، أو سوء حظ، هنا ال تشري "قبل األوان "و"بعد األوان("جاءت بعد األوان، أو قبل األوان 

 )3('' ذات ال تنتمي إىل زماا بل هي يف زوغان): موضع منعدم بل تدعو فحسب إىل

 

 

 

                                         
 37الرفرافي ،ص: لذة النص ، تر : بارت  - 1
شوقي الزین ،مجلة كتابات : تر ) " وجھ الشيء حقیقتھ ( كتابات  مشھد الصوت و الكتابة : " میشال  دوسارتو  - 2

 67، ص38معاصرة ، ع 
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   : مةــاتـاخل

 ، و املطارحة العقالنية،البنيويةاملقاربة ض تقو ومعرفية ،طرح بارت قضايا وجودية "لذة النص"من خالل      
اهتم بارت على غرار ف .كانية اللعب اللغويإم ينفتاألثر، وتزهق بل  ،لغي خصوصية واختالف كل نصت اليت

وحاول البحث يف مجالية . ال وهو اللذة، أوالثقافة، والدين، الكثريين من نظرائه امش من هوامش الفلسفة
يف االعتبار احلد الذي يفرضه  األخذ ،أصبح من املتعني  حيث "esthétique du plaisir textuel " نصيةالللذة 

 .الكتابة /يف فعل القراءةاجلسد 

يتموضع فيه هذا النص  ذيالنسق تفصح املنظومة املصطلحية، واجلهاز املفاهيمي يف النص الباريت، على ال     
 ،التناصو كثافة الدليل،و ،وقضية اللعب اللغوي، حيث االحتفاء حبضور اجلسد ،نه نص مابعد حداثيإ

النصوص واجلهاز املفاهيمي يتموضوع النص الباريت يف خطابات نقد العقل من خالل ف ،ثريةواأللة، واإلحا
على الصراع  واإلحلاحترتبط بعلم النفس و التشكيك الفرويدي يف العقل  ،الغائبة اليت ترن داخل نص بارت

النص الظاهر النصية و نتاجيةاإل :خاصة "كريستيفا"نظرية النص عند و ،ني الواعي والالواعي يف بنية العقلب
فكار العقالنية ألالوجودية اليت قاطعت او اللعب اللغوي،ووالكتابة  ،عن االختالف الدريدية واألفكار ،ولدوامل

وقدرته  ،التفكري له فرادته منط من ،للموجود البشريوالنزوع اجلنسي  ،املشاعر والعواطف أنعلى  هابإحلاح
 .للظاهرة الذي جنده كذلك يف النص فينومينولوجيا أو الوصف الفينومينولوجيالو  .الكشفعلى االستبصار و

الشعور  ةمن زواي اإلنساينخاصة تفكريه يف الكائن  ،جورج باطاي قد ال خيفى عن نص بارت تأثريولعل 
جلدار واختراق ا ف عن الضياعشاليت تكو ،والرغبة واملوت وإحلاحه على التجربة اجلنسية واللذة املرتبطة ا

 .واستنفاد طاقة اجلسد يف املعرفة ،عن ذاته أعماقهالبحث يف  إىليتجه الكائن  حيث ،الفاصل بني احلياة واملوت
" بونيت" "يطابا"و "نيتشه:"اليكون إال حتت مظلة الوجودين خاصة  ،فاالقتراب من موضوع لذة النص

وعلى  ،عيا متعالياوأو  ،مفكرة اسدا وليس ذاتباعتباره ج ،لوا وجود الكائن يف العاملوكيف تأو "...وسارتر"
 أطروحةللقارئ املنطلقات والفرضيات اليت يصوغ ا بارت يكشف  وهو ما ،أرض االبستيمولوجيا الباشالرية

والسؤال املضمر يف  .الثقافيةتساكن مع هذه اللغات يو "لذة النص"خل فيه اتدي والفضاء اجلديد الذي، اللذة 
  .مباهي يقظة التفكريالنقد واملساءلة والكتابة يف حياتنا  نرسخ هو كيف:هذا النص 

ملتهبة نعمل اآلن على تلخيصها من خالل رحلة البحث  ،مهمة يضرب يف مفاصل "لذة النص"هذا وإن      
  :اليت امتدت على أربعة فصول 
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اليت  ،ينقد بارت يف لذة النص مشروع احلداثة :من أجل جتاوز انغالق العقل: ة لنص ونقد احلداثةلذ -
فطرح  ،، ومل تعد ذلك السؤال املفتوحمادامت احلداثة تدخل شرك القولبة ،وصلت إىل نقطة يتعني جتاوزها

جتعل اإلنسان ال  ،علميةو لتجاوز تلك العثرة يف جعل احلداثة تقوم على أسس معرفية ،مشروع ما بعد احلداثة
اللذة حبثا عن معها تصبح  .والضيق من هذا العامل ،والتيه ،والتأزم ،الشعور بالذنبو ،يعيش يف االغتراب
كما رأينا يف البحث  ،بل إن موضوعة اللذة ،وال يعين هذا جتنبا ألحداث ومتغريات العامل ،االستقرار والسكينة

ل تعليق كل األفكار ، وهذا اخلضوع مباهو يف املرحلة األوىل حياد من خالخضوع للعامل لكن بإرادة وحرية
املسبقة، واملعاين الشائعة أثناء وجود الذات يف العامل، تسكت وحتترف الصمت، لتسمع وتنصت هلذا العامل 

وهي تتخلق يف هذا العامل  ،هو فسحة تلعب فيها الذات وتستمتع باستقالليتها طورا وطورا املتغري واملعقد،
من غري انفعاالت  ،العامل/يشارك يف بناء النصو. كراهاتهقع وإفيتحرر الكائن من الوا ،ويتحقق ا اإلشباع

البد يعي جيدا " بارت"فالكائن عند . اللذة السادية/هائجة إيديولوجية دف يف األخري إىل التدمري والعدوان 
ل بل اللعب داخلها والتفاعل مع مكوناا من أج ،أنه يعيش ضمن أنساق ال يفيد التصادم معها وقلبها جذريا

فتصبح مهمة الناقد هي نقد . تصبح اللذة دينامية الكائن يف العامل إنتاجا وإبداعا ،كسب الطمأنينة والراحة
ليأخذ منها النزعة اإلنسانية  ،وهو نقد يرجعنا بارت معه إىل فلسفة األنوار وعصر احلرية ،الواقعو العقل

كانطي وهو سؤال املشروع ال ،وصول إىل احلقيقةنقد قدرة العقل يف ال، ووالتفكري يف حدود املعرفة والتشكيك
 ،إعمال العقل يف النقدو ،التجريبية :كذلك من أهم مميزات عصر األنوار. عتقادا قبل أن يصبح هذا االنتقاد ا

مؤسسة بعيدا عن اإليديولوجيا فال  ،هذا كله جمتمعا عند الناقد ملعرفة بالنص، يدولوجياواالوفضح األوهام 
تفرض تصوراا على النص، بل متارس القطيعة مع أهوائها وميوالا ملراقبة آليات وكيفيات اشتغال هاته البنية 

فبارت حياول إعادة التفكري يف وظيفة العقل ورسالة العلم . والنسق الثقايف الذي تتموضع فيه ،من الداخل
ض العصر األنواري أو كما يسميها بيكون األشباح كما قو ،بتحرير الكائن من األوهام ،اتمعفرد وبالنسبة لل

إذ حتتاج الذات إىل تفكري . اتمع بنية عضوية متفاعلة ودينامية يسودها العدل/سقيصبح الن ،أوهام الكنيسة
فاإلبداع هو النقد  .ينشغل بتقويض األوهام اليت حتيط ا الذات ذاا ،علمي تؤسس عليه فهما موضوعيا

ألجل ختريج اللغة والعقل خترجيا .واليت تشجع التفكري خارج احلدود ،الذي له طابع املغامرة واملخاطرة ،املستمر
  .جديدا مسرحيا

وهي من أكثر االامات اليت تنسب لبارت يف ''احلرية املطلقة ''يقوض بارت يف لذة النص : مسألة احلرية -
احلرية هي  :اس أنه يشرع لقارئ حر حرية مطلقة تنتهك النص، لكن يف النص الباريت على أس ،الوطن العريب
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تصبح معه احلرية كفاحا  ،بل إن الذات تنفصل عن تصوراا يف كل مرحلة تتبع فيها الرغبة ،لنصاخلضوع ل
ذلك هي قراءة فكأن النص يريب الذات على اخلضوع اإلرادي، لكن مع . املتعة/لذة من أجل نيل االستقاللية /

حفظ :فاملطلب العقالين . العاقلة/وهي تفكر يف بنيات الواعيةفتسلك طريقا عقالنيا . ةمغامرة غري حمدود
جند أنه من الصعوبة حتقيق احلرية يف ظل  ،فاستنادا إىل التحليل النفسي. ، يدخل يف صميم توليد الداللةالذات

فمبدأ الواقع يصبح مثل املنظم لعمل اجلهاز  ،ة املطلقةوجود عوائق نفسية يف الذات متنع الذات من احلري
الذي يضبط إيقاع احلركة حىت ال تكون املأساة واالغتراب النفسي، النفسي ورمبا حتتاج الذات إىل هذا القانون 

 .عن رغباته" بارت"االنفصال كما رأينا مع ، ووالشعور بالذنب فيلجأ الوعي إىل االنقسام واالنشطار ،والتيه
  .فاحلرية املطلقة حقيقة وامهة 

ومركزية احلضارة  ،جند بارت يقوض مركزية الصوت واحلضور ،إضافة إىل تقويض احلرية:  تقويضات -
العقالنية الغربية؛ أي نقد العقل و .احتفى بارت يف نصه باآلخر املختلف عنه دينيا وعرقيا وثقافيافقد  ،الغربية

فنجد بارت كثريا ما يستشهد بالثقافة الشرقية خاصة يف  ،لق على نفسهأغذاته و ذلك العقل الذي متركز على
  . سابق على التفكري الغريب اكأنه يقول أن هناك تفكري ،تراثها الثقايف

تتعدد وسائل مقاومة : األمر الذي لفت انتباهي يف لذة النص: أدوات نقدية وعدة منهجية الزما للمقاومة  -
 ،والتفكيك ،والتحليل النفسي ،واالنثربولوجيا ،السيمياء:  القارئ علىإذ يعتمد : اإليديولوجيا

وأدوات  ،االنطولوجيا والعرفان، فعلى الكائن أن يكون جمهزا بأقوى الوسائل املنهجية، ووالفينومينولوجيا
د من فالب.قدي واحدا من فنون القتال، ألنه سيدخل حربا مع اإليديولوجيا يغدو معها اخلطاب الن ؛التحليل
وفضح  ،وتعرية اخلطاب ،حجاب احلقيقةو فتك أقنعة/  من أجل ضمان هتك ،تارخيي ،تأويلي ،عقلي: تفكري

إزاحة املعىن وصف اللذة النص، ووتشخيص و ،من أجل كشف ،استراتيجيات اهليمنة والسلطة يف كل حلظة
فعلى اإلنسان أن التعدد، االنزالق وورفض السيالن و ،الذي يريد اإلبقاء على االستقرار ،اإليديولوجيا/املركزي

وكل أشكال  ،وتفادي اإلشكاليات اإليديولوجية هذا حمرم وذاك غري حمرم ،ميسك باملعرفة من خمتلف تشعباا
بل جيب االهتمام خبصائص الفكر والثقافة . بل تؤخرها وتقزمها وحتجمها ،الصراع الثنائي اليت ال تقدم املعرفة

بالقبض على مفاتيح ميكن من خالهلا الولوج إىل ثقافة أي  ،والثقافات راتية للحضاومعرفة التركيبة الداخل
 .فتصبح القراءة مع بارت رحلة سياحية علمية .مثلما جند بارت مع الثقافات الشرقية  ،حضارة من احلضارات
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نزيح من خالهلا اهليمنة وعناء، مل الكتابة رحلة تعب وأ/حلة املقاومةر: الكتابة جتربة مجالية وجودية/القراءة -
 ، تأمال يكتشف فيه ذاته،تدبرامتعنا و ،وتفكرا العامل تأمال / حمنة يعيشها القارئ مع النصفهي  ،والسلطة

يف ذاكرة ، وعرب تلك االختراقات للنص املتجسد امللتحم بالعامل من خالل الوعي ،إليها يف فاعليتها يتعرفو
 ملرجعي ذايغيب املعىن ا وهكذا ،الذاكرة ، اليت حتتفظ اورات الذهنيةنتيجة تداعي املتص ،مثل نزيف ،القارئ

تريد اإلسهام يف ضة  ،فبارت يتحدث عن ذات فاعلة .يف لذة فيتيشية يغريها احلرف، التوليد الالائي للدال
تغيري جذري من أجل ضة اتمع وإحداث أي كيف تؤسس الذات مشروعا حتديثيا افته، اتمع وتغيري يف ثق

فيتنكر لذاته  ،من أجل حتقيق اهلدف الذي يصبو إليه اإلنسان ،واليت تتطلب املعاناة والتضحية. حمسوس/ملموس
باستخدام الكتلة اهلالمية  ،حىت يتطهر أخريا من اإليديولوجيا ،ويضحي يف سبيله بكل شيء ،من أجل اآلخر

ليضحي التفكري آنيا حلظيا يف  ،يف السؤال واملساءلة القارئ املبدع/املثقف وألجل ذلك جيب أن جيتهد. العقل
وليس تابعا  ،التضحيات جيد املبدع متعة يف كونه منتجا للمعرفةورغم هذه املعاناة و. كل مايراه وما يسمعه

إىل وا غاية التحديث هل ،وهو الذي ميتلك معرفة نقدية دينامية ،أعود هنا إىل سندباد املغامر يف املدخل .للمعرفة
 ،وانشغاله برسالة التنوير ،ومعاناته ،فاملثقف جيد لذة يف تضحياته ،اللذة املازوشية اليت حتدثنا عنهما يف البحث

فمهمة اإلصالح والتحرير وتقدمي  ،أي إن املثقف ال جيين منها أي منفعة ،وتقريبا عند بارت املتعة هي اخلسارة
، وسؤاال فلذلك تعترب ممارسة الكتابة بالنسبة للناقد جرحا مفتوحا ،األنبياء العالج لآلخر وهي مهمة كمهمة

  . نطولوجياأ

حتركه هاته الرغبة  ،التوحد بصورة املعشوق لجأداية من بيتحرك القارئ يف ال:من املعشوق  أهمالعشق  -
 تنفصل أين ،اليت تتم على مستوى الذات ،االبستيمولوجيةع ئحتقيقها ومع القطا إىللكنه يف الطريق  ،اجلنسية

جانب  إىل فتلتفت الذات ،موضوع عشق آخر/آخرن بديل يتكو ،رغباا وميوالا بلذة عن الذات بالتدريج
 /فينسى الكائن معشوقه ، إىل ما متلكه ،فالعشق ينبه الذات إىل االلتفات .وفاعليته منسي منها هو اجلسد

  .ه وهو يشتغل يف رحلة العشق فتسقط الغاية من أجل الفاعلية يكتشف جسد، والصورة اخليالية
 تقنياتيتبع التفاصيل والتشعبات وجييد الناقد عند بارت روائي  :اللذة الروائية يف اخلطاب النقدي - 

عاشق على / حىت إن القارئ.احلرف /الوصف بدقة مسرفة يف تتبع الرغبة حىت حتت أصغر وحدة صوتية 
شاكلة أبطال الرواية املعاصرة أين يصبح االحتاد باملعشوق مستحيال لكن كما قلنا سابقا يل املعشوق هو 

   اهلدف بل العشق اسد لفاعلية ودينامية الذات يف البحث عن املعشوق
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 ،احملو خلطا، اإلخراجو اإلدخال:تتراوح بني ،شكيل مستمرتحركة :البقاء/رحلة الفناء : السيالن  الكتابة -
ي ه فتكون اللذة .وهكذا  آخرويورط قارئا  وإخراجه،ويعيد تشكيل النص  ،النص إىليعيد القارئ ا احلياة 

ماعية تجالشبكة اال/النص/يف النسيج  ا للذاتمستمر وتشكيال يل الداليلتحوالتلك الصريورة و الدينامية يف 
 إغالقوضد  ،أي صياغة منط اختاليف للعيش مبدأه احلب ال النفعية ؛دد والعدلحت  تقوم على التعدد والاليتال

. بعيدا عن كل استثمار إيديولوجيو ،التصنيع إعادةوقابلة للتداول  ،بل تشكيله باستمرار كمادة خام ،النص
جلنسي وهي عند بارت تتماثل مع التاريخ ا. عن الطريقة اليت تكون من خالهلا النصحيرك الكتابة سؤال 

حلظة تصبح الكتابة دافعا لتعويض هاته كل  املوت الذي خيترقه يف وت يف نصه ويعي هذامي فالكائن ملا .للكائن
  .، حىت ختلد هذا اجلسد الذي قهر املوتالشفاءاخلالص و اللحظات حلظات الفقدان لتسري بالكائن إىل

والتعرف عليه اجلسد  ،به وهو الذي تبحث الذات عنه لالحتاد ،هو اجلسد اآلخر إن :اجلسد ذلك اآلخر -
العني هو ما يسمح ويتيح للذات بأن تبصر جسدها /صبح النصي ،الذات ال متلك معرفة جبسدها .ذلك اهول
  ،قدرات جسده املخبأة إىل التعرف إىلخري لبحث عن ذلك املعشوق يصل يف األاوالقارئ يف . وهو يشتغل

فلما تفقد الذات موضوع عشقها وخساراا باملغامرة و اللعب  إالمن املمكن الكشف عنها  واليت مل يكن
وهو التعرف على  ،كرب الغنائم اليت حتصلت عليها يف رحلة اإلحبارأمام أتكون  ،املتكررة لتصوراا من أجله

الروح واجلسد والعقل : املكونة أبعادهن ال يقصي أهو أن على الكائن : وما نتعلمه من الدرس الباريت.جسدها
 أنجل أديناميا من  هايصبح كل من، الثالثية لو متكن الكائن من التعرف عليها وتوظيفها بفاعلية  األبعادهاته 
 ،الشخصية للكائن تغرس وجوده اخلصوصي األبعادوكل هاته  ،يف العامل أهدافهو  ،و تصوراته ،أفكارهتنمو 

إن مث .ده بعد موته اليت ختلّ ،الشخصية ناتهبياويعطينا  ،يرسم صورته اخلاصةوه في أثرهيف قلب العامل وتدمغ 
، ف من العقاب واالغتراب أو مبصطلحات مسيحية ال خيشى اخلطيئةويتخلص من اخلالفاعلية والدينامية جتعله 

كما  ،ائن وحميطه األسرييرمم العالقات اإلنسانية بني الك ،مث إن اجلسد باعتباره منطقة بينية بني الكائن والعامل
 ،احلميمية تاوتنجلي معه العالق )رأينا من خالل عقدة األوديب اليت يتعني على الذات التخلص منها

أطياف / أعضائهاالستماع واحلوار بني  آلياتويفعل  ،ت اإلنسانية اليت يربطها اجلسد مع اآلخراوالعالق
يسوده العدل والتوزيع  ،اجلسد نسقا ديناميا متفاعال عضويافيغدو والعدل يف توزيع الطاقة يف اجلسد  ،اتمع

لكن متتلكها الذات  إدراكيةفهو قوة  .اجلسد كنز الذات اهول يف نعيد التفكري جيعلناوهو ما  ،العادل للطاقة
  . املرآة /العني  /جيعل الذات تدرك جسدها هو النص  ال تبصرها وما
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العامل ت النص يف الائية النصوص وتعالقا/بارت عن الفردوس يتحدث:  الكائن كلمة يف رحم اللغة - 
مير بسلطة وال مؤسسة متنحه  ال حيث ،التأويلي همبجهوداليت ينفذ إليها الكائن ، ومع النصوص التحيت

من األوهام  أن الذات ختلص ذاا بذاا للذات أيمث العودة املختلفة  ،اآلخرصك املرور إىل العامل 
طورا  يف رحم النص تتخلق وتتشكل ملقاةوصورة  إىل هذا الكائن عند بارت كلمة ةإضاف .اخلطأو

املسيحية اليت كسرت هيمنة الكنيسة على  اإلصالحباستعادة حركة فلعل هنا تبدو املسيحية  .بطور
وهذه احلركة قوضت هيمنة  ،وجعله يف متناول العامة" مارتن لوثر"الكتاب املقدس عندما ترمجه 

اليت كان يوزعها على الناس واليت متحو اخلطايا  ،بصكوك الغفران أطاحتو ،وسلطة البابا يةالكاثوليك
واعتربت العالقة  ،الكاثوليكيةنتية شككت بل هامجت الكن الربوتست ،اجلنة واخلالص لإلنسانوتضمن 

البابا هو املسيح الدجال  الربوتستانتواعترب  ،بني الرب واإلنسان مباشرة وشخصية المتر بالكنيسة
وتوارى اهللا فماذا إذن ؟  يف العامل اآلثامالدجال مبعىن كثرت /بظهور الكذاب ،علنوا عن يوم القيامةأو

و العالقة املرآوية  قال بارت أن الكائن كلمة وصورة ذلك ألجل ،اإلصالحجيب إن ينزل املسيح ألجل 
حىت إن .هو يف الثقافة العربية خليفة اهللا على أرضه وهو الذي ينوب عنه أو كما ،بني الكاتب والقارئ

 بإصالحاتويقوم  ،الوجود إىلسيخرج  ،لقاها إىل مرميأهو كلمة اهللا  القرءان/املسيح يف النص الديين
فبارت يلح  ،الكنيسة/بصكوك الغفران اليت تعطيها إياه املؤسسة صل إىل الفردوس بأعماله الوي .للعامل

مع كثرة التجريب ف ،و العقلية و الروحية يف اإلنتاج و اإلبداع ،وقدراته اجلسدية ،على ثقة الكائن بنفسه
أهم من  اإلرادةو. د ذاا أهم من املعشوقحصبح حالة العشق يف تحيث  ،نمو خرباتهت واالختبار

  .اخللخلة واإلصغاء د والفضح واملساءلة والكشف والنقالكتابة مترين على /فتغدو القراءة.احلرية

هي  ،اللغة ن الذات داخلرحلة تكو : فكر من األوهاماستقاللية ال/النضال التأويلي من أجل املتعة/اللذة -
خيط هويته ويوقع خصوصيته ضمن  وهو ، وانفتاحها على اآلخريدفع الذات لتجاوز انغالقها على ذاا ما

  .الكوين 
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  :ملخص

                                                                 ". لذة النص"، هكذا تكلم لذة اجلسد: من أجل مجالية للمدنس 
 "ارتـب"لكن .ركزة على ذاهتا ـــمن خالله احلضارة الغربية املتم "بارت"يهز  الذي بدا مشروعا حتديثيا،

دية ــــــــاربة النقــــــ،وباالستناد إىل مرجعيات معرفية يقوض على طريقته هاته املركزية، ويطرح رؤيا أخرى يف املق
يبة ـــــــــــــتغل هاته البنية من الداخل كيف تكونت هذه الرتكــــــكيف تش : للنص، ينصب اهتمامها يف السؤال

سؤال الذي يتحرك من ــــــــــــــوهو ال ؟)مالحقة تعالقات الرغبة( االتهــــــوما هي إحالعجيبة الغريبة 
ل ـهو تأوي: تفصيلــــــبال "بارت"دي عند ـــــــــــــــــــــــــــــاملتغري حبيث يغدو اخلطاب النق/رضيـــــــــــالع/امشــــــــــــاهل

ز العامل ــــــــــــــمر غائب مكبوت يف دهاليـــري إىل مضــــــباعتبارها تشوات ، الزالت، السقطات ــاهلف
صاء واالستبعاد اليت ـــــوحماولة سرب آليات اإلق. لذة ما يفيض على البنية:أو قد نقول باجلملة باطن،ـــــــــــــــــــال

رحي ــــــــــــعنه النص ويكبته أي قراءة السيناريو املست ـــيصم باته احملرمة أو ماـــــــــــــــــــخيفي هبا النص رغ
هولة فممارسة الكتابة مبا هي تعرية ـــــــــــــــــــــلكن ليس األمر هبذه الس .ختلفةــــــــــللمكبوت يف عودته امل

لة املعاناة ــــــــــــــيات االقصاء واالستبعاد، هي رحـــــــــــــيات اهليمنة والسلطة، وفضح آلــــــــاسرتاتيج
،ألن فضح  هوةـــــرمان حتى تغدو الكتابة شــــــــــــــــــــــــــمل احلأالرحلة اليت يصاحبها اع تلك ـــــــواألوج

د على وجود عور هو يف األخري تأكيـــــــــــاط عامل الالشـــبوت ونشـــــــــــة الوعي واإلشارة إىل املكـــــــــــــــــــــمركزي
/ للتوحد به) موضوع العشق(قصاه ـــــتنكر ذاهتا حتى تصبح آخر تت "بارت"ذات عند ــــــــــــبل إن ال.اهلو/اآلخر

ورغم هذه .قد الذات بالذاتـــــــــــــــكتابة واحلال هذه نـــــــــــتجاوز أملها فتغدو الـــــــــــــــــــــــــالنرجسية ،ومن مثة ت
تعة يف كونه ـــــدع مــــــــــــــجيد املب تالية للتصوراتـــــدها الذات واخلسارة املتـــــــــــــاليت تتكب ناة والتضحياتاملعا

 تقديمحرير وتوال اإلصالحفمهمة .ويريةــــــــــــالتن ةرسالالب وانشغاال اءلة،ـــــــــــــــاملسو ولذة يف السؤالللنص جا ــمنت
رحا ــــــــــــــــــــــج ذاتلل بالنسبةك تعترب ممارسة الكتابة لفلذياء؛ ــــــــــــــــاألنبهي مهمة كمهمة ... لآلخر العالج 

 .ولوجياــــــــــــــــــــوسؤاال أنط ،مفتوحا
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Résumé : 

     Pour une  l'esthétique de l'impur: le plaisir du corps parlait ainsi "le plaisir 
du texte», qu’il s’apparaître comme projet de modernisme 

D’après ce dernier « Barthes » secoue la civilisation occidentale égo 
centralisée. 

Cependant Barthes se réfère aux références cognitives, il déconstruit cette 
centralité, à ça maniére.il opte pour d’autres visions d’approches critiques du 
texte. 

     Basé sur la question. Suivant : Comment fonctionne la structure interne  
?cette composante mystérieuse et fabuleuse, quelles sont les références (le 
désir de poursuivre)? C'est la question du marge, l’incident, variant. 

Chez « Barthes » , le  discours critique devient l’interprétation des lapsus , 
d’on l’évocation  de l’absent , l’implicite, le refoulé de l’inconscient d’obscurs. 

Ansi la recherche des  mécanismes de l'exclusion et l’éloignement .dont le 
textes cache ces désires / péchés, il voile et  il ne dit pas .c’est à dire la lecture 
du  scénario scénique, le refoulé dans les différents retours. 

  pratiquer l'écriture comme ,étant généalogie des stratégie du pouvoir et 
domination  

     c’est une voyage des souffrances et des douleurs, qui s’ accompagne le mal 
de l’insuffisance, jusqu’a la l’écriture devient capricieuse, car le dévoilement 
de l’ego,l’activité inconscient, c’est en dernier lien, infirmer l’existence de 
l’autre. 

Chez « Barthes » l’être nie soi- même afin de parcourir l’autre (l'objet de 
l'amour) pour y s’ unifier. (narcissisme) 

Dans ce cas, l’écriture c’est critique l’être par soi- même. Malgré les 
souffrances et les sacrifices que l’être subi et les conceptions des pertes 
successives .Le créateur trouve une Jouissance comme étant producteur du 
texte et le plaisir de quête d’occuper les messages des Lumières .  c’est 
pourquoi la mission libérale, réformatrice aussi préparer le remède pour 
l’autre, c’est une  mission comparable aux missions prophétique ;pour l’etre 
la pratique de l'écriture et avec une ontologie question est un plaie ouverte.   
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