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دللة كلية اآلادا جامعة الفيوو
ٍيئة التحرير
أ.اد  /أمحد ذلند عبد الصالو
أ.اد/أميية ذلند بيومي
عفيفي
ا.اد /دلدي امحد توفيق
أ.و.اد /شريف مصطفى
أ.و.اد /.إمساعيل رجب عثناٌ
أ.اد.عست توفيق اجلريتلي
اد.ذلند امحد حصً

عنيد الكلية
رئيض دللض اإلادارة
(وكيل الكلية لشئوٌ الدراشات العليا والبحوث )
رئيض التحرير
اشتاذ بقصه اللغة العربية
أشتاذ مصاعد بقصه الفلصفة
مدير التحرير
أشتاذ املكتبات واملعلومات املصاعد ورئيض قصه املكتبات واملعلومات
مصئول الصغحة االلكرتوىية
عضو ٍيئة تدريض بقصه اللغة العربية
ذلرر لغوي
عضو ٍيئة تدريض بقصه اللغة االجنليسية
ذلرر لغوي

دللض التحرير
أ.اد /مجال عبد الصنيع
الشاذلي

أشتاذ اللغات الشرقية –ىائب رئيض جامعة القاٍرة

Professor Jeremy

Professor at the English Language

Munday

Department University of Leeds-UK

أ.اد /أمحد دلدي ححازي

عنيد كلية اآلادا جامعة القاٍرة ،ىائب رئيض جامعة 6اكتوبر
"شابقا"
ىائب جامعة احلصني بً طالل باملنلكة األرىية اهلامشية -شابقاً

أ.اد /عبد العسيس بقوش
أ.اد /عبدالعسيس بً عبداهلل بً
شامل الدخـيل
أ.اد /شاادية قياوي

أشتاذ اللغة الفارشية كلية ادار العلوو جامعة القاٍرة
اشتاذ اخلدمة اإلكليييكية ورئيض اجلنعية الصعوادية للدراشات
االجتناعية -كلية اآلادا جامعة شعواد
أشتاذ عله االجتناع جبامعة عني مشض  ،العضو امليتد باإلمه
املتحدة مصتشار وزيرالتعليه العالي شابقاً
أشتاذ اللغة بقصه الصحافة كلية اإلعالو

أ.اد /اديا البدايية

أ.اد /ذلند جاشه البكا

مجَورية مصر العربية – الفيوو  -ص .
Email:

63514

ٍاتف 0842154781:

فاكض 0842154770

http://www.fayoum.edu.eg/art/

دللة كلية اآلادا جامعة الفيوو
ا.اد /ذلند عبد الرمحً
الشرىوبي

الصابق –رئيض اجملنع اللغوي

أ.اد /مصطفى مرتضى

أشتاذ عله االجتناع -عنيد كلية اآلداب جامعة عين شمس

أ.اد/شويكار شالمة

أ.اد .توفيق ذلند عبد امليعه

اشتاذ التاريخ ورئيض اجمللض العلني،كلية اآلادا جامعة اإلماو
عبد الرمحً بً فيصل
أشتاذ املكتبات واملعلومات ووكلية كلية اآلادا لشئوٌ التعليه
والطال جامعة امليوفية
اشتاذ بقصه عله اليفض جامعة الكويت

أ.اد /مَا عبد اللطيف الصحيين
أ.بصنة عثناٌ

أشتاذ األاد الفرىصي والفرىكفوىي وكيل كلية اآلادا
مديرة مكتب وكيل الكلية لشئوٌ الدراشات العليا والبحوث

أ.اد /حصياء ذلنواد ذلحو

مجَورية مصر العربية – الفيوو  -ص .
Email:

اشتاذ اجلغرافيا كلية اآلادا جامعة الفيوو ،عنيد كلية الرتبية

63514

ٍاتف 0842154781:

فاكض 0842154770

http://www.fayoum.edu.eg/art/

جمل٘ كلٔ٘ اآلداب دامع٘ الفْٔو
ج

قْاعد اليشس يف اجملل٘:
 .1تيشس اجملل٘ البشْخ – باللغ٘ العسبٔ٘ ّاألديبٔ٘  -اليت مل ٓشبق ىشسٍا يف أّعٔ٘ آخس.ٚ
 .2تضدز اجملل٘ ىضف سيْٓ٘ ّتُقبل ىشس البشْخ يف أّعٔتَا املتصضض٘ ّقق التضئف:
 اإلىشاىٔات ّالعلْو االدتناعٔ٘
 اللغْٓات ّالجقاقات املقازى٘
ُٓ .3قبل لليشس يف اجملل٘ البشْخ اليظسٓ٘ ّالتطبٔقٔ٘ ّاملقاالت الت ٙتتنٔز باألصال٘
،تشَه ق ٙتقدو املعسق٘ اإلىشاىّٔ٘ ،تُضٌيف املْاد اليت تقبلَا اجملل٘ لليشساىل األمناط
التالٔ٘:
 البشْخ ّالدزاسات
 املقاالت العلنٔ٘
 املسادع٘ اليقدٓ٘
 األعنال املرتمج٘
 املسادعات العلنٔ٘ ألدبٔات التصضط
 ملصضات زساٜل املادشتري ّالدكتْزاِ
 تقازٓس املؤمتسات ّاليدّات ّّزش العنل
 عسّض الكتب جماالت اآلداب ّاللغات ّاإلىشاىٔات ّالعلْو االدتناعٔ٘.
 .4ختغععا األعنععال املقدمعع٘ للتشكععٔه العلن عٕ الشععسٖ (املعن عٕ) ّققععا لليظععاو املتبععا قععٙ
اجملل٘ ّتلبٔ٘ ملعآري تضئف اجملالت العلنٔ٘ اليت أقسٍا اجمللص األعل ٙللذامعات .
 .5الختغا األعنال املقدم٘ لليشس مً قبل األساترٗ –دزد٘ استاذ -للتشكٔه املعنٕ.
 .6الباسععح مشععْٝل عععً ئجععُ مشععْٝلٔ٘ كاملععّ٘،ملتزو بإزسععال ئجععُ مُعععس بأسععه
الباسععح كععامالاّ ،الدزدعع٘ العلنٔععّ٘ ،املؤسشعع٘ امليتنععٕ ععا ،كنععا ٓقععدو الباسععح قععسازا
كتابٔا ممَْزا بتْقٔعُ بأٌ البشح املقدو مل ٓشبق ىشسِ يف أٖ جمل٘ علنٔع٘ أّ معؤمتسا
علنٔا أّ غري ذلك.
ٓ .7ساعٕ يف البشح أٌ ٓتنٔعز باألصعال٘ ّأٌ ٓكعٌْ اععاق٘ للرتاكعه العلنعٕ ّٓشعَه يف
ثسا ٛاملعسق٘ اإلىشاىّٔ٘ ،أٌ ٓكٌْ مشتْقٔا للذْاىب العلنٔ٘ مبا يف ذلعك ععسض األسعص
اليظسٓ٘ ّامليَذٔ٘ املتبع٘ يف استصالظ اليتاٜر ّمياقشتَا.
ٓ .8شرتط زقا البشح عل ٙمْقا اجملل٘ مقسّىا مبلصط باللغ٘ العسبٔ٘ ّاإلجنلٔزٓ٘
لكاق٘ ئْخ اللغات عدا اللغ٘ الفسىشٔ٘ ٓقتضس ملصضَا عل ٙالعسبٔ٘ ّالفسىشٔ٘.
ٓ .9كتب البشعح باسعتصداو بسىعامر  Microsoft Office Word 2212أّ معا بععدِ ّىعْ
اخلط ّ Simplified Arabicىْ الضفش٘ )ّ (B5بيط اخلط  14للنع ّ  16للعيعآًّ
الفسعٔعع٘ بَععْام (3سععه يف األزبععع٘ دْاىععب) ّاملشععاق٘ بععس األسععطس1.15سععه مععا االلتععزاو

جمل٘ كلٔ٘ اآلداب دامع٘ الفْٔو
الدقٔق بيظاو التْثٔق الرٖ تتبعُ اجملل٘ سالٔا ٍّْ ىظاو)"، (APAمدزسع٘ يعٔكاغْ "
 Chicagoسْا ٛيف التْثٔق يف م البشح أّ يف تشنٔ٘ ادتداّل ّاأليعكال أّ تيشعٔق
العيآًّ أّ قاٜن٘ املسادا ّحنْ ذلك مما خيالف ٍرا اليظاو.
ٓ .12ته زسال البشح الختاذ اإلدساٛات اخلاص٘ بالتشكٔه مً خالل :املْقا
االلكرتّىٕ للنذل٘
 .11تْدُ مجٔا املساسالت اخلاص٘ باليشس ق ٙاجملل٘ ىل زٜٔص التشسٓسّ -كٔل
كلٔ٘ اآلداب للدزاسات العلٔا ّالبشْخ – كلٔ٘ اآلداب – دامع٘ الفْٔو إلختاذ
ادساٛات التشكٔه عرباملْقا األلكرتّىٕ للنذل٘.
ُٓ .12شععدد الباسععح زسععْو التشكععٔه ّاليشععس كامل ع٘ا قبععل الشععسّ يف التشكععٔه ّقق عا
للنْاصفات الفئ٘ للضفش٘ كنا ّزد سابقا يف البيد زقه (. )9
ٓ 13سقا البشح عل ٙمْقا اجملل٘ بالتيشٔق املركْز يف بيد(ّ )9دٌّ اخطا ٛلغْٓ٘ اّ
مطبعٔ٘ ّيف سال ّزّد مالسظات لغْٓ٘ ُٓشدد الباسح للنذل٘ زسْو املسادع٘ .
 .14بعد حتكٔه البشح ّ عادتُ للباسح الستٔفا ٛمالسظات احملكنسُٓ ،عاد ملدٓس
التشسٓس للنسادع٘ بَد اليشس اليَآّ ٕٜسسل اىل مشْٝل اليشس االلكرتّىٕ لسقا
البشح عرب مْقا اجملل٘ يف صْزتُ اليَا ٜ٘ٔالقابل٘ لليشسّ ،بعدٍا حيضل الباسح
عل ٙقادٗ بقبْل ئجُ لليشس لكرتّىٔا ُّٓدزز عنً اخلط٘ الزمئ٘ لليشس باجملل٘.
 .15األئاخ اليت تسد للنذل٘ لٔشت ا أغساض دٓئ٘ أّ سٔاسٔ٘ ّ منا أئاخ علنٔ٘
يف جماالت ختضط اجملل٘ ععع املشاز ا سابقا عععع مبصتلعف قسّعَعاّ ،كعل معا ٓعسد معً
أئاخ تعرب عً ّدَ٘ ىظس الباسح ّحتت مشؤّلٔتُ.
 .16حيعععق للكلٔععع٘ ععععادٗ ىشعععس اتْٓعععات اجمللععع٘ الكرتّىٔع عاا ،أّ املشعععازك٘ قععع ٙقْاععععد
البٔاىات ّاملْاقا االلكرتّىٔ٘ دٌّ السدْ للباسجس باملْاقق٘.

املساسالت:

 تُسسل البشْخ الكرتّىٔا الختاذ اإلدساٛات اخلاص٘ بالتشكٔه عرب:
 مْقا جمل٘ كلٔ٘ اآلداب عل ٙبيك املعسق٘ املضسٚ
 مْقا كلٔ٘ اآلداب إلزياد الباسجس سْل آلُٔ زقا األئاخ عل ٙمْقا اجملل٘
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الفهرس

م

اسم البحث

الباحث

رقم
الصفحات

1

تقييم خصائص النسيج العمراني بمدينة شب ار الخيمة

د.ورده أحمد السيد محمد

99-3

 -محافظة القميوبية

2

أيديولوجيا العنف في الفن السابع " رؤية فمسفية "

د.ىالة محجوب خضر

336-9:

3

الصوبات الزراعية في محافظة البحيرة (دراسة

د.مرفت عبد المطيف أحمد غالب

434-337

جغرافية)

4

تغيرات الغطاء النباتي في بيئة السبخات الرئيسية في

د.أماني حسين محمد حسن

477-435

المنطقة الشرقية  -السعودية باستخدام تقنيات
االستشعار عن ُبعد  :دراسة في الجغرافية البيئية

5

مشارکة الزوجة العاممة في نفقات األسرة لطمب الزوج

د.عماد حمدي إبراىيم

4;9-478

 :رؤية مقاصدية

6

قياس القوة الوطنية لدول حوض البحر المتوسط

د.عمي يونس السيد عمي

588-4;:

"دراسة في الجغرافيا باستخدام نظم المعمومات
الجغرافية"

7

األنفاق الجديدة لقناة السويس "دراسة تطبيقية في

د.ايياب لطفي البرنس

692-589

جغرافية النقل"

8

عمم الجمال البيئي حدوده  ،مقاراباتو  ،مجاالتو

د.بدر الدين مصطفى أحمد

752-693

9

مفيوم الوجود وماىيتو بين األکويني وسواريز

أ.أروي كارم محمود

794-753

11

مظاىر التموث االجتماعي في المجتمع الحضري

د .سناءأحمد

8:3-795

األبعاد والتداعيات دراسة تطبيقية

11

المتسولون والمتشردون في مصر والعراق القديم

د.صفاء عبد الرؤوف محمد

964-8:4
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12

المخصبات الکيماوية لممحاصيل الزراعية في مصر -

د.أيمن عبد المطمب السعيد

:44-965

حالة مصنع دمياط "دراسة في الجغرافية االقتصادية"

13

تحميل جغرافي لمصيدليات البشرية في مدينة إيتاي

د.حسين محمود محمد قمح

;46-:45

البارود بإستخدام نظم المعمومات الجغرافية

14
15

الخدمات المجتمعية في محافظة الوادي الجديد " رؤية

د.نبيل اسحق فرانسيس؛ د.سيد

جغرافية "

عبدالعال

الجيومورفولوجيا اليندسية ليضبة المقطم بشرق

د.وىبة حامد حامد شمبي

3224-;47
326;-3225

القاىرة

16

إقميم أنواع النباتات الطبية والعطرية في محافظة

د.أحمد عمى سيد إبراىيم الدرس

32;;-3272

الفيوم " دراسة في الجغرافيا الزراعية "

17

رأس المال اإلجتماعي لمصيادين وانعکاسو عمى
التنمية المستدامة دراسة سوسيو أنثروبولوجية
بمحافظة السويس

 18اآلراء السياسية في ضوء نظرية التطور قراءة في فکر
شبمي شميل

19

التعمم عن بعد وأثره عمى االستقرار األسري في ظل

جائحة کورونا  ۹۱دراسة في ضوء النظرية الشکمية

د.ىاني محمد بياء الدين؛

3495-3322

د.جبر اهلل عباس حسن سممان
د.أشرف محمود أمين حسان

3542-3496

د.محمد سيد بيومي

3596-3543

عمى عينة من أسر إمارة الشارقة

21

مفيوم الحجة من منظور أفعال الکالم "دراسة في

د .السيد عبد الفتاح جاب اهلل عبد

3644-3597

21

دور األسرة في التنشئة عمى المواطنة في المجتمع

د.أحمد کمال عبد الموجود عيد

3725-3645

المنطق الالصوري"

المصري دراسة ميدانية عمى عينة من الشباب بمدينة
أسيوط

 22الحراک السياسي وتمکين النخبة النسائية في المجتمع
المصري (المجمس القومي لممرأة بمحافظة اإلسکندرية
نموذجا)
ً

الفتاح

د.أحمد زين العابدين أحمد

د.أسماء محمد عباس إبراىيم

3785-3726
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23

دور التراجمة الالتين في حصار أنطاکية (-32;9

د.محمد خمف

3832-3786

24

األصول الفکرية لممذىب اإلباضي التأسيس السياسي

د.إيمان محمد محمد عمران

3878-3833

25

التحميل المکاني لوفيات السکان کبار السن في مصر

د .السيد محمود

3948-3879

26

التكنولوجيا الطبية المنزلية كمدخل لمرعاية الصحية

د .محمد كمال أحمد

399:-3949

27

االندفاع العدواني وعالقتو بالتنمر المدرسي لدى عينة

د.عصام عبدالمطبف عبداليادي

;3:4;-399

28

النزعة العممية في العصر الوسيط األوربي

د .کريمة سعيد حسين محمد

3;36 -3:52

29

سوق النقل التشارکي الجماعي في القاىرة الکبرى

د .كامل مصطفى كامل

4222-3;37

32;:م6;3-6;2 /ىـ)
والرؤية الکالمية

دراسة ديموجرافية

لمرضى األمراض المزمنة دراسة ميدانية

من طالب المرحمة المتوسطة بمدينة جدة
"جروسيتيست وروجر بيکون" نموذجا.

(حالة أوبر باص) دراسة في الجغرافيا االقتصادية

العقاد

الصعيدي

باستخدام نظم المعمومات الجغرافية GIS

31

اإلشکاليات الطبية لجائحة کورونا دراسة في األخالق

د.محمد کمال الجيزاوي

4294-4223

31

المواطنة الرقمية وتغير القيم فى المجتمع المصرى

د.صفاء عمي رفاعي ندا

4352-4295

التطبيقية

دراسة وصفية مطبقة عمى کمية التربية -جامعة
اإلسکندرية

32

أثر شبکة النقل الجوي العالمية في انتشار وباء

د.أحمد يونس صالح عبد الجواد

43:8-4353

33

کوجيتو المغة :األنا أ ِّ
ُوجد ( رينيو
ُفکر  ...و األنا ال أ َ
ديکارت وجاک ال کان )

د.سامي محمد محمد عبد العال

44;4-43:9

34

التعايش السممي في سياسة النبي بالمدينة المنورة "
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ملخص
تناقش الدراسة فمسفياً مقولةَ ديكارت " أنا أفكر إذف أنا موجود " عمى خمفية مقولة جاؾ
الكاف" أنا أفكر حيث ال أوجد وأُوجد حيث ال أفكر" ،وىما مقولتاف تستحضراف جوانب الحداثة
انتقاالً إلى ما بعد الحداثة بكؿ زخميا المختمؼ .وتجري المناقشة عمى المستوى المغوي والمنطقي
والداللي لمعبارتيف .وكيؼ يتـ تفكيؾ الكوجيتو لصالح التنوع واالختبلؼ الفكري ،ذلؾ بحكـ التحوؿ
المغوي الذي اجتاح الفمسفة المعاصرة(التحميؿ المغوي  -التفكيؾ  -التأويؿ  -االتجاىات البنيوية).
فالكوجيتو الديكارتي ينظر لمفكر مف زاوية الحضور التأممي الخالص دوف آفا ٍ
ؽ أخرى ،والدراسة
تضع الكوجيتو في دائرة المغة .لتوضح الجوانب الداللية التي تظير كما لو كانت فمسفة المغة ىي
المحرؾ الرئيس لؤلنا ،وبخاصة كوف األنا مبنية مثؿ نظاـ المغة تمامًا حيث وجود االستعارات
والمجازات التي تسمح بوجود اآلخر.
ىكذا س تبدو المقولتاف  -مف زاوية الدراسة  -عبارتيف جدليتيف ،تخضعاف آلفاؽ المعنى
بما سيعيد طرح مشكبلت فمسفة المغة( مثؿ :المغة والفكر والوجود ،المعنى والمرجع ،البنية
ػأف جاؾ الكاف
المجازية لمغة ،نظاـ الخطاب ،داللة اآلخر ،حركة المجاز واالستعارة والتواصؿ) ،ك َّ
ٍ
معاف أخرى .أىمية ذلؾ أف
يعيد قراءة مقولةَ ديكارت ويعري جذورىا الميتافيزيقية بحثاً عف
المقولتيف تعبراف عف عصريف كامميف بكؿ مبلمحيما الفكرية .أ حدىما :روح الفكر الغربي(الذاتية)
وسـ العصر الحديث(عصر الكوجيتو  .)age of cogitoوثانييما :أفُوؿ الذات خبلؿ العصر
الذي َ

خطاب النيايات ،نياية اإلنساف ،نياية التاريخ ،نياية الحقيقة!!
شاع
ُ
المابعد الحداثي الراىف ،حيف َ
كممات مفتاحية :الكوجيتو – كوجيتو المغة – رينيه ديكارت  -جاك الكان



أستاذ مساعد  -قسم الفلسفة -كلية اآلداب  -جامعة السقازيق
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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تقديم (:المشكمة والرؤية )
ٍ
لو نظرنا إلى ِ
عمبلقة في تاريخ الفمسفة الغربيةَّ ،
فإف عبارة
المغة كشج ٍرة
( أنا أفكر حيث ال أُوجد  )..جزٌء مف مقولة جاؾ الكاف الشييرة ( :أنا أُفكر

حيث ال أُوجد و أُوجد حيث ال أفكر I think where I do not find and
ٔ
الم ْزؽ ،مف النبات
 ، )find where I do not thinkأي َّأنيا بمثابة الق ْ
طعَ ،

األكبر ِّ
بكؿ جذوره .وىي تستحضر نقديًا مقول َة ديكارت (أنا أفكر ،إذف أنا

ٕ
تتبع
موجود  . )I am thinking, therefore I existوىنا سأُحمؿ المقولتيف وأ ّ

مسارييما فمسفياً بوصفييما وجييف لمكوجيتو  Cogitoفي حدود المغة ،ثـ مناقشة
قضاياه عمى المستوى الداللي ،فالمقولتاف ضرباف مف التفكير في دالالت األنا
وكيفية ابراز خمفياتيا الفمسفية  -المغوية.
تبدو المقولتاف  -مف زاوية الدراسة  -عبارتيف جدليتيف ،تخضعاف آلفاؽ
المعنى بما يعيد طرح مشكبلت فمسفة المغة( المغة والفكر والوجود ،المعنى
والمرجع ،البنية المجازية لمغة ،نظاـ الخطاب) ،وىي التي ال تخمو مف إشا ةر إلى
موضوعًا أـ رم ًازَّ ،
ألف ىناؾ ىاجسًا لغويًا وجوديًا في ثنائية
الوجود سواء أكاف
ُ
ػأف جاؾ الكاف ِّ
األنا – العالـ .ك َّ
يفكؾ مقول َة ديكارت ويعري جذورىا الميتافيزيقية.
أىمية ذلؾ َّ
أف المقولتيف تعبراف عف عصريف كامميف بكؿ مبلمحيما الفكرية.

وسـ العصر الحديث(عصر
أحدىما :روح الفكر الغربي(الذاتية) الذي
َ
الكوجيتو  .)age of cogitoوثانييما :أفُوؿ الذات خبلؿ العصر الراىف ،حيف

خطاب النيايات ،نياية اإلنساف ،نياية التاريخ ،نياية الحقيقة!!
شاع
َ
ُ
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لكف السؤاؿ المنطقي :كيؼ ىي كامؿ شجرة المغة فمسفياً في ضوء
جذورىا ،وماذا عف األرض التي تنمو فييا؟!
المقولتيف السابقتيف؟ إلى أيف تمت ُد
ُ
َّ
لعؿ استعارة الشج ِرة ال تغيب فمسفيًا ،ديكارت نفسو في كتابو( مبادئ الفمسفة )
يقوؿ :الفمسفة كميا أشبو بالشجرة the whole of philosophy is like a
الميتافيزيقا،

المكونة مف جذور وجذوع وفروع ،جذورىا roots
tree
ّ
جذعيا  trunkالفيزياء ،والفروع التي تخرج مف ىذا الجذع ىي العموـ األخرى
التي تعود إلى ثبلثة عموـ رئيسة :الطب والميكانيكا واألخبلؽ ،وأنا أعني بيذه
األخيرة أسمى أخبلؽ وأكمميا ،أي تمؾ التي تفترض معرفة كاممة بالعموـ
األخرى ،والتي ىي أقصى مراتب الحكمة  .ultimate level of wisdomولما
ثمار مف جذور األشجار وال مف جذعيا ،بؿ مف أطراؼ
كاف المرُء ال يجني
اً
أغصانيا وحسب ،فالفائدة الكبرى التي تُ ْجَنى مف الفمسفة تتوقؼ عمى أجزائيا

َّ
التي ال َّ
يتسنى لممرء تعمُميا إالَّ في أخر المطاؼ ٖ،
ولعؿ شجرة الفمسفة ممتبسةٌ
بأشجار المغة في تراث الفكر الغربي مف واقع المقولتيف أو عمى األرجح تتغذى

ماء و ٍ
مف ٍ
احد وتعيش التاريخ نفسو.

البلفت لبلنتباه َّ
أف المقولتيف( الديكارتية والبلكانية) تمارساف إيقاعًا
اشكالياً مف المعب الفمسفي  philosophical playيبرز عالـ العقؿ ويفتح
وضعاً لتغاير المعاني لما ىو موجود .ىما يتداخبلف بطريقتي التفريغ واالمتبلء،
االنغبلؽ واالنفتاح  .أي تركيب الصور وانفكاكيا وتشكيميا حيث ال شيء ثابت،
وحيث امكانيات التجريب(اإليجاد) .سيؤخذ ىذا بالحسباف رغـ َّ
أف ديكارت كاف
معنياً باليقيف ،أي إقرار الحقائؽ الذاتية بخبلؼ الكاف .مما يؤكد َّ
أف تحميبلً
ّ
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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لتناقض المقوالت الفمسفية يقدـ فيماً مختمفاً لؤلفكار ،ويسائؿ أسس الفمسفة
الغربية وليس الكوجيتو الديكارتي فقط.
َّ
ألف الفكر عند ديكارت( أي االمتبلء :أنا أفكر كموجود حاضر لذاتو)
ُيقابمو رأساً برأس األنا البلم ِّ
فكر عند الكاف( أُوجد حيث ال أفكر لذاتي) ،بينما
ُ
الوجود عند ديكارت(أنا موجود) يوازي الغياب لدي الكاف (أفكر حيث ال أُوجد).
تخيؿ أشكاؿ االحتماالت وأوجو التأويؿ التي تطرحيا المقولتاف
بناء عمى ُ
ذلؾ ً
لمحضور واليقيف أو عكسيما .ونحف ندرؾ َّ
المخيمَّة اإلنسانية ىي ممكة الصور
أف ُ
بالنسبة لؤلنا .فمئف أمكننا االعتناء بتمؾ الوضعية ،فالفكر ال ينفصؿ عف المغة،
بحكـ َّ
أف كؿ صور التعبير كاشفة لحركة األنا وتحوؿ نشاطو إلى داؿ في نظاـ
مف المعاني.
ٍ
كمفيوـ ثري في الفمسفة المعاصرة ( نيتشو وفتجنشتيف
و"المعب" play
وجادامر ودريدا وميخائيؿ باختيف وجيؿ دولوز ٗ )...ىو أمر وارد نتيجة:
َّ - 1
أف المقولتيف تشتغبلف عمى ثنائية المغة والوجود ،األنا واآلخر(االنتقاؿ –
التحوؿ – التبدُؿ  -االزدواج).
ُ
الممغز ،وىو المقاء بيف الوجود
 - 2حضور المغة يعطي المقولتيف زخميما ُ
والبلوجود.
 - 3ىناؾ متغيرات لممعنى كاألحبلـ بالنسبة لديكارت والبلوعي عند جاؾ ال
كاف .وىي ما تجعؿ فيـ المقولتيف لونًا مف التفكير المضاعؼ حائم ًة دوف
خمُوص فك ةر ديكارت عف األنا.

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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رتكاز مع الفكرَّ ،
 - 4معنى الوجود يعد نقطةَ ا ٍ
ألف اإلثبات الوجودي( األنا
موجود ديكارت) ىو الحاصؿ .والنفي بالتبادؿ( األنا ال أوجد الكاف ) ىو
الناتج كذلؾ.
 - 5إذا جمعنا المقولتيف ،فسنرى َّ
أف الوجود ىو الغياب والفكر ىو البلفكر
يصعب إقرار
والعكس .كؿ طرؼ ال يستغني عف اآلخر ،وجياف إشكالياف
ُ
أحدىما دوف اآلخر في الفمسفة المعاصرة (كما لدى مارتف بوبر وايمانويؿ
ليفيناس ).

ٍ
ٍ
جديدة لممقولتيف ومعرفة حدودىما لغويًا
برؤية
وىذا ستطرحو الدراسة

وفمسفيًا ،وكيؼ تتأسس داللتيما ،وكيؼ تق أر الواحدةُ األخرى بالتبادؿ ال المقارنة
فقط؟ وبأي منطؽ ستكشؼ المقولتاف مفاىيمنا عف المغة والخطاب؟ تقع المشكمة

َّ
موضعة الفكر بواسطة نظاميا الداللي
داخؿ األنا التي ىي لغة قادرة عمى

ال .interpreted
 .signifying systemإذ ال يظير
الوجود إالَّ حيف يكوف مؤوَّ ً
ُ
ٍ
َّ
كشرط مفترض سمفاً ،في حيف َّأنو
مر عبر األنا
ألف وجوداً مف زاوية ديكارت َي ُ
يتراوح بيف الغياب والحضور بالنسبة لجاؾ الكاف ،وربما ال يبدو كذلؾ دوف ٍ
بناء
استعاري لمفكر .وفي الحاليف لف يكوف األنا خالصًا رغـ دفع الكوجيتو بيذا
المعنى ،كذلؾ ال يتزامف الوجود مع الفكر بسبب َّأنيما مصوراف عبر البلوعي
أف يمثؿ الوجود
حيث اآلخر .فاألنا ُيؤوؿ
الوجود طارحاً أخيمتو شريطة ْ
َ
مجموعات ال متناىية مف المواقع االفتراضية .virtual positions

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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أين تقف المغة؟
ٍ
تظير عبلقة األنا بالوجود ك ٍ
إشكالية ليا صمة بالمغة ،وباتت
عبلقة
واضح ًة في خضـ التحوؿ المغوي  linguistic turnالذي اجتاح الفكر الغربي،
مف الوضعية المنطقية وفمسفات العمـ مرو اًر بالبنيوية وليس انتياء بالتفكيؾ
وفمسفات المغة والييرمنيوطيقا المعاصرة ٘ .وخضعت مواقعُ األنا أو الوجود عمى
صعيد الفكر لمواقع المغة وبنيتيا وكيؼ تؤثر عمى الوعي والبلوعي .فالسؤاؿ:
أيف تقؼ المغة؟ سيحدد بالنسبة لديكارت داللة الكوجيتو (التفكير +الحضور)
وكذلؾ بالنسبة لمقولة ال كاف( التفكير +الغياب).
َّ
يفرغ صور
إف غياب الوجود فكرياً عند الكاف( أفكر حيث ال أُوجدِّ )..
الوجود لدى ديكارت حيف ُيفكر أناه عمى نحو تاـ ،وبالعكس َّ
فإف امتبلء الفكر

المراوحة قضية
ديكارتيًا ( أنا أفكرِّ )..
يفرغ ما يشكؿ وجود األنا الكانيًا .وتمثؿ ُ
تبدؿ الفكر والوجود كحركة تختمؼ وتأتمؼ بمعطياتيا عمى الجانبيف وتحوؿ الفكر
إلى عممية لغوية تستند إلى مفاىيـ وأفكار أخرى .والسيما َّ
أف الكوجيتو
الديكارتي  cogitoىو المؤسس لمبادئ الحداثة التي قامت عمييا جوانب الحياة
الغربية ،مف اإلنساف إلى الدولة ومف االعتقاد والتقنية إلى التاريخ.
وداللة البلأنا  non– egoبمقولة الكاف جعميا نظاماً لغوياً أسيـ في
مرحمة ما بعد الحداثة عمى نطاؽ الفكر وقراءة البلوعي وانتاج المعنى .نقطة
التحوؿ ىي األنا التي ىي المغة ،لكف التبريرات والمفاىيـ تُكمؿ المشيد في تاريخ
الفكر الغربي وتعكس تطوراتو البلحقة .وبخاصة مع انقساـ األنا بواسطة

البلوعي( فرويد وقراءات ال كاف) وانزالؽ المدلوؿ(دي سوسير) واقتصاد
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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العبلمة(جاف بودريار) وأشكاؿ الكتابة والميبدو( فرانسو ليوتار) وتزييؼ الوعي(
كارؿ ماركس) .وكأننا نترقب ذلؾ طواؿ عقود ما بعد الحداثة التي تفكؾ بنية
األنا وتعيد رسـ صورىا في الفكر الغربي.
تُبرز مشكمةُ المقولتيف َّ
أف المغة ميمشة عند ديكارت مقارنة بالفكر

المجرد ،وىي كذلؾ تتراجع نظير حضور األنا في العالـ .والتيميش دفع ديكارت
لبلعتقاد بالوجود الخالص لمفكر .مع أف التجريد والفكر الخالص  -إذا ما أردنا
نقد التجريدات الديكارتية  -يرتبطاف فيما يقوؿ جاؾ دريدا باقتصاد الخياؿ
 economy of fictionوالسرد  narrativeوالببلغة  rhetoricوفمسفة المغة،
َّ
أي تعبير عنيما يمس ىذه الجوانب  .ٙبينما نظ ًار ألف المغة أساسية عند ال
ألف َّ
كاف ،جاءت مقولتو معب ًرة عف تأسيس المغة داخؿ الفكر ال خارجو .ديكارت

والكاف قد ال يقوالف ذلؾ صراح ًة ،لكف (رغـ ىذا) تتجمى المغة بأكثر جوانب
الفكر تنوعًا في عبلقتيا بالوجود .فالمغة ال تتوقؼ عمى شكؿ األنا ىنا أو ىناؾ،
بؿ بقدرتيا عمى انتاج االختبلفات.
وىي عبلقة ستُظير قدرة األنا الديكارتي عمى الوجود إذا تصورنا مقولة

الكاف كاشف ًة لمقولتو بالمقابؿ .أي َّ
أف مقولة الكاف قراءة جدلية لجوىر الكوجيتو

كما ّنوىتَّ ،
ألف اختبلؼ األنا مرتبط بالقدرة عمى الخروج إلى الحياة والتعبير عف

ويكتب فقط ،بؿ ما يتـ التفكير فيو بجميع أطرافو.
نفسو .وىذا ال يشمؿ ما ُيقاؿ ُ
عامة ،تظؿ داخؿ أعماقيا ِ
ٍ
ٍ
دة آلفاؽ الفكر،
معاف
فالمغة نظاـ في إطار
محد ً
تخاتمو ،بؿ قد تناصبو التفمت والتحوؿ.

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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َّ
إف األدب عمى سبيؿ المثؿ( كأحد تجميات المغة) كانت إيقاعاً قديماً لرتـ
الذات والفكر واألشياءَّ ،
ألنو تعبير استعاري عف الوجود وأشكالو المجيولة.
واالستعارات بمثابة الشكؿ األولِّي لبدء التفكير في مشكبلت الحياة ،ومنيا خرج
التفكير العقبلني بطريقة الكؿ( الموغوس  ) logosوحدث ذلؾ لتمييز فك ةر
العقؿ( النوس  ( nousعف األسطورة ( mythالكبلـ االنفعالي والنفسي ) .وقد
أشار أفموطيف  Plotinusإلى ذلؾ حيف رأى َّ
أف ىناؾ ما يسمى بالتفكير
الخطابي)  discursive thinking ( dianoiaبخبلؼ التفكير غير
الخطابي .ٚ non-discursive thinking
تاريخيًا كانت لغة األدب رئ ًة أخرى لمتفمسؼ حيث ثراء الداللة وخصوبة
العاطفة وتنوع األخيمة ،فاألدب كنصوص ابداعية يعد الدرجة القصوى الستعماؿ

ٍ
أدبية ،باعتباره تقنية
المغة .وأي تعبير يشكؿ وسيطًا لغويًا ال يخمو مف معالـ
رمزية لتجسيد المعنى وفقًا لرأي الفيمسوفة الفرنسية جوليا كريستيفا .فكما تقوؿ
نحف نمتمؾ األنا  egoحيث توجد في فضاء المغة وىذا الموقع لـ يعد متصبلً
كشيء نسقي ،بؿ ىناؾ الكممة ،العبلمة ،اإلشارة .فاألنا ُيبدي اىتمامو لغوياً
ٍ
بأشياء كما في الشعر والرواية ،لكنو سيخضع لما يخمعو عمى األشياء مف سمات
إنسانية  ،anthropomorphismأي ستأتي عبارات األنا – بؿ سيكوف ىو
نفسو  -استعارات لما يقوؿ .ٛ
وبغض النظر عف تصنيؼ التعبيرات( بحقوؿ المعرفة والتفكير)ِّ ،
فإنيا
تنطوي عمى صور استعارية مطموسة وصيغ متمونو بتموف المعاني  .ٜولو تخيمنا
ٍ
ببلغية
الثمج ،فالمغة كمجازات
األشياء فتتجمد أو تذوب كنتؼ
يممس
ساح اًر
ِ
َ
ُ
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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مو ِّ
معناه
ضع األنا وتُطمقو بيذا النحو حتى في أخص ما يعتقد .ىي تمنحو ّ
تُ ْ
ٍ
ٍ
مشدودة فوؽ
كإمكانية يقتفي آثارىا .وحيف يسير ،يمتشؽ األنا الكممات كأوتار
المدوي .والمدىش َّ
أف األنا ديكارتي مركز
فراغ
ٍ
مفتوح ،وقد ال ُ
تحوؿ دوف سقوطو ُ
الفكر وىي كذلؾ لدى الكاف وىذا مبرر جعميما ينطمقاف مف نقطة( الفكر)
ويختمفاف في النيايتيف .والمسألة أنو لوال كوف المغة تشغؿ مساحة األنا ما كاف
االثناف ليقوال ىذا القوؿ .ولذلؾ كما ستوضح الدراسة سيتقاطعاف وسيختمفاف عمى
تمؾ القاعدة.
ىناؾ شكبلف لعبلقة األنا بالمغة:
أو ًال :األنا ُيوجد داخؿ المغة حيف يوجد أماـ آخر وحيف يتواصؿ معو .فبل يقوؿ
األنا" أنا" إالَّ إزاء شخص ضمناً أو صراحةً .ونزُعو عف ىذا الوجود يعطيو
وضعًا انطولوجيًا ليس لو .وضع قد َّ
جعمو بالفعؿ عبلمة متضخمة في تاريخ
الفمسفة بحجـ ميتافيزيقا اإللو والعمة والسبب والحقيقة والذات العارفة.
ثانياً :يترؾ األنا في المغة آثا اًر ىي المضمار ألية ٍ
معاف لو .واألنا بذلؾ ىو
الشكؿ المؤوؿ(كالخط والعبلمة والصورة

والنقطة) ،أي َّأنو يتحوؿ وال يقؼ

صامدًا في وجو التمقي .بكممات أوضح :األنا بصمة لغوية

linguistic

 fingerprintتتحرؾ عمى خطوط تواصمية وتُفيـ في سياؽ أبعد مما يتكمـَّ .إنو
ٍ
بطريقة ما مرمياً في فضاء المغة دوف توقؼ.
ىذا المقوؿ said
ألجؿ ذلؾ ستنطمؽ البداية لمعرفة األنا مف صورتو عف ذاتو بوصفيا
امتثاالً يحدد معناه ويعطيو مع ذلؾ قواماً ىشاً .وليست بداية الموضوع مف نقد
الدعاية السياسية وال مف كشؼ الترويج أليديولوجيات شمولية .بمجرد وجود األنا
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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داخؿ المغة وضمف تعبيراتيا ،سيبقى مرىوناً بقدرات ِ
المغة ليس أكثر .المغة حينئذ
صورة األنا ونقض لمركزيتو ،قيد وانفكاؾَّ .
ألنيا تُ ِّنوع داللة األنا بالوقت القابض
ٍ
كضباب ٍ
عابر تحمميا رياح المغة حيث
فيو عمى ذاتو .ولف تتراكـ أية أوىاـ سوى
ال تكوف .وىذا يؤكد َّ
أف التفكير غير ممكف أصبلً ،فإذا كاف األنا ال يممؾ تأثي اًر
ثابتًا في المغة ،فكيؼ ينقؿ ما يعتقده لآلخريف ،بؿ المغة تسدد إليو المحاولة في
ىيئة أسئمة جديد :مف يكوف ىو ابتداء؟! كيؼ يعد نفسو متماسكاً؟! ىؿ ىو مفرد
أـ متعدد؟ واألسئمة ليست ىامشية ،لكنياً واقعة في جوىر المغة ،كما أنيا في
صمب األنا وماىيتو بالتوازي .كؿ أنا يطمؽ أحكامًا مف شأنيا معاقرة اليقيف
باالستحواذ ،سيكوف مصي هر التيو في متاىات لغوية.

فضاء المغة  -األنا
بالنسبة لديكارت يتقرر تأكيد معنى األنا فك ًار ووجودًا رغـ تداخؿ الحاليف
بأسموب التزامف أو التعاقب (الفكر – الوجود) .واألداة " إذف"  ( doncبناء عمى
 ( thereforeالمعبرة عف الحدس الديكارتي ىي نقطة اإلمكاف المغوي ،فاالنا
أف يوجد عمى الفورَّ .
ألف المغة توجد معيما وتسيؿ فك ةر
سيفكر وىو ذاتو عميو ْ
االنتقاؿ( مف ..إلى  .) from .. toفعؿ الشرط ( أنا أفكر) يييئ الوعي

الستقباؿ خطوتو التالية داخؿ األنا ،بينما يظير جواب الشرط(أنا موجود) خارجاً

ٍ
بحقيقة ما .فالفكر يساوي الوجود بشكؿ مف األشكاؿ
مف المعنى وينتظر مراوحتو

الواعية والبدييية ،ألننا طبيعيًا نستطيع التفكير حيف نوجد وسنصؿ إليو بالتوازي.
ابتداء لو تصورنا الفكر أحد جوانب الوجود المتفرد ،إذ يثير ديكارت
و ً

ذلؾ بخمفية المقولة ( ...إذف أنا موجود ) ،فحقيقة الوجود درجة مف اإليجاد ال
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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الممقى ىناؾ"َّ ،إن و الحضور لماىية األنا المفكر ومف جنسو .أي
الواقع ُ
الغفؿ " ُ
ليس ىو وجودًا سمبيًا كما تومئ العبا ةر في نيايتيا الداللية(تحصيؿ حاصؿ

أف تُ ْع ِمؿ
 ،) tautologyلكنو الوجود الذي يحمؿ قيمة الفكر( األنا أُفكر) ،عميؾ ْ
أف تستقؿ وتتحرر تشير إلى داخمؾ وتقوؿ :أنا
أف توجدْ .
فكرؾ حتى تستحؽ ْ
بمؿء الكممة.

يعتقد ديكارت َّ
أف داللة المغة أبعد مف مجرد االعتراؼ بوجودىا ،فيي
بوصفيا كبلماً معب اًر عف الفكر تعد خاصيةً بشريةً ننفرد بيا نحف البشر بخبلؼ
الكائنات  ،فاإلنساف ىو الكائف الوحيد الذي استطاع إبداع لغة لمتعبير عف الفكر
والتواصؿ مع بني جنسو .بينما الحيوانات ورغـ إمكانية النطؽ ببعض الكممات

لدي بعض فصائمو التي يتشابو جيازىا الصوتي بجياز الصوت البشري إالَّ َّأنيا

تعي ما تُطمؽ مف أصو ٍ
ألنيا ال ِ
ال تستطيع التكمُـ( بالمعنى المغوي لمكبلـ )َّ ،
ات.
ٍ
فطرية ،األمر
أصوات الحيوانات وايماءاتيا ما ىي إالَّ تعبير عف غرائز
يض ِعؼ برأي ديكارت أية مقارنة لقدرات الحيواف بالعقؿ اإلنساني .وحتى
الذي ْ

البكـ سنجد َّ
أف
يحوؿ دوف ْ
أف عدـ فاعمية جيازىـ الصوتي ال ُ
الصـ و ُ
في حالة ُ
يصطنعوا وسائؿ تواصؿ(كاإلشارات -الحركات) وىي أشبو ببنية المغة ووظائفيا،

َّ
ألنيـ يتمتعوف بقدرات عقمية تمثؿ الفكر والوعي .يشير تشارلز تايمور َّأنو لـ
يوجد أي أناس ميما كانت قدراتيـ ،لـ يستطيعوا التواضع عمى كممات مترابطة
بطريقة ما تنقؿ أفكارىـ words together in a manner to convey their
 .thoughtsوىذا ما تثبتو انثروبولوجيا المغة مف ٍ
جية وجود أنظمتيا الصوتية

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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والكتابية ارتباطاً بصور الحياة وتطورىا مع تاريخنا اإلنساني ،وبدليؿ أنيا مف
أقدـ الموضوعات في الفمسفة الغربية ٓٔ.
ىكذا يرى ديكارت َّ
أف الحيواف ال يستطيع استعماؿ الكممات مثمما يفعؿ
اإلنساف "...لو وجدت آالت ليا صور حيوانات كالقرود أو أي حيوانات أخرى
غير ناطقة  ، irrational animalفميس لنا مف وسيمة لنعرؼ ما إذا كانت
ليست مف طبيعة ىذه الحيوانات في كؿ شيء ،ألف مثؿ ىذه اآلالت تشبينا في
األجساـ واألفعاؿ بقدر ما يكوف ذلؾ ممكناً ،لكف المؤكد أف ىناؾ طريقتيف
لمعرفة أنيا ليست كائنات إنسانية بحاؿ .األولى :أنيا لف تكوف قادرة عمى
استعماؿ الكممات أو العبلمات  singsبتأليفيا وصياغتيا composingكما نفعؿ
نحف البشر عندما نعمف أفكارنا لآلخريف .فبإمكاننا تصور خير التصور أف ىناؾ
آلة مصنوعة بطريقة تجعميا تصدر الكممات ،بؿ وتحدثنا حتى عف أفعاؿ جسدية
 bodily actionsتؤدي إلى بعض التغيير في أعضائيا ( عمى سبيؿ المثاؿ،
إذا لمسناىا في مكاف معيف َّ ، given spot
فإنيا سوؼ تسأؿ عما نريد منيا؛ أو
إذا لمسناه في مكاف آخر ،فسوؼ تصرخ أننا نؤذييا ،وما إلى ذلؾ)؛ لكف ليس
مف المعقوؿ أف تضع ىذه الكممات في أنظمة مختمفة different orders
لتتوافؽ مع معنى األشياء التي تُقاؿ في حضورىا ،كما يفعؿ حتى أكثر الناس

غباء .ٔٔ " most dull-witted
ً
لنبلحظ عمى ىذا النص:

َّ 
أف المغة  -بصرؼ النظر عف مكانتيا  -لصيقة الصمة بجوىر اإلنساف
ِّ
المفكر .و َّ
أف التعبيرات الناتجة عف تفاعمو تحمؿ ما يفكر فيو أماـ اآلخريف.
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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وقد ذكر ديكارت اآلخريف صراحةً في مقابمة مع الحيواف الذي ال يعرؼ
اآل خر بموجب عدـ قدرتو الذاتية عمى التواصؿ مثؿ اإلنساف.
تشابو شكمي ليس أكثر ،وقد تكوف
 تشابو الكائنات مع اإلنساف ىو مجرد ُ
بعض األفعاؿ آلية ومتناظرة ،لكنيا ال تدؿ عمى تماثؿ التكويف وبخاصة

التكويف العقمي.
 الكممات ليا أنظمتيا الخاصة ،إذ يستطيع اإلنساف توليفيا وابتكارىا مف وقت
ٍ
لمعاف جديدة وكذلؾ
آلخر .وىذا التوليؼ يخضع لما يجعؿ التعبيرات حاممة
لما يجعميا وثيقة الصمة بالمؤلؼ( الذي وجد نقدًا كبي ًار في فمسفة ميشؿ فوكو
وروالف بارت ).
أف الجانب الم َّ
َّ 
فكر فيو مف الكممات ناتج عف نظاـ المغة ،وليس مجرد
ُ
استعماؿ آلي لمكممات وا ّال لما دّل ت عمى شيءَّ ،
ألف سياؽ الكممات لو نشاط
داخميا وىي األنا المعبر عف نفسو.
َّ 
أف ىناؾ أنظمة مختمفة باختبلؼ الصيغ والتركيب واذا ضممنا كبلـ ديكارت
عف المغة سنجد أنو سيحدث اختبلفاً في بنية األنا التي تنغمؽ عمى ذاتيا.
بل الختبلؼ الفكر عف نفسو وفي ذاتو بالتوازي.
وسيكوف ذلؾ مدخ ً
ولذلؾ ستكوف الطريقة الثانية الختبلؼ اإلنساف عف الحيواف مكممةً
لممشيد" ..والطريقة الثانية :ىي َّأنو عمى الرغـ مف أف مثؿ ىذه اآلالت قد تقوـ
بالعديد مف األشياء بشكؿ ٍ
أي منا نحف البشر ،فإنيا
جيد أو حتى أفضؿ مف ِّ

ستفشؿ حتما في القياـ ببعض األشياء األخرى ،والتي مف خبلليا نكتشؼ أنيا لـ
تتصرؼ بعمـ ووعي  ،consciouslyولكف فقط بواسطة استبعاد أعضائيا
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.

ٕٜٜٔ

مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم

( االنسانيات والعلوم االجتماعية)

مج  ،35ع( 4يوليو) 4243

بطريقة معينة .ألنو ،في حيف أف العقؿ أداة كونية universal instrument
أف تعمؿ في جميع أنواع المواقؼَّ ،
أف يكوف ليا
فإف أعضاءىا يجب ْ
يمكف ْ

تصرؼ خاص لكؿ فعؿ بعينو ،ألمر الذي يترتب عميو أنو مف المستحيؿ عمميًا

أف يكوف ىناؾ عدد ٍ
كاؼ مف األعضاء المختمفة في الجياز تجعميا تتصرؼ في
جميع أحداث الحياة بنفس الطريقة التي يدفعنا بيا عقمنا إلى التصرؼ" ٕٔ.
تميز اإلنساف بالفكر عف سواه
ترجع الفقرةُ إلى االختبلؼ الحاصؿ عبر ُ
ٍ
كائنات ،ونسي ديكارت َّ
أف االختبلؼ كاف لصيقاً بالمغة أو باألحرى تناساه،
مف
فاآللة قد تقوـ بأفضؿ ما نقوـ بو أحيانًا ،لكنيا في نياية األمر تتصرؼ دوف ٍ
عمـ
أو وعي .أي أننا بحكـ كوننا كائنات مفك ةر نمتمؾ اختبلؼ الفيـ والتفكير وىو ما

لـ يعترؼ بو ديكارت صراحةً إالَّ في إطار مفيوـ كوني حوؿ العقؿ بوصفو
أعدؿ األشياء قسمة بيف الناس ،أي قوة الحكـ بشكؿ صحيح وتمييز الحقيقي مف
الزائؼ the power of judging correctly and of distinguishing the
true from the false (which is what is properly called good
. sense or reason) is naturally equal in all men

ٖٔ

ولكف تبرز الطريقتاف السابقتاف مقدار الخمخمة التي تحدثيا معالجتو
لمسألة المغة في حركة األناَّ ،
فضاء لغوي ُي ِّنوع المعاني ،ففي
ألف األنا سيكوف لو
ٌ

قضية المغة المثالية  perfect languageيشير الفيمسوؼ اإليطالي المعاصر
أمبرتو إيكو إلى مبلحظة ديكارت َّ
أف ىناؾ أصواتًا لغوي ًة مبلئم ًة ألمة مف األمـ
وبالتالي ستكوف األصوات ذاتيا صعبة ألية أمة أخرى ..ولكف ديكارت يرى
أيضاً َّ
أف ذلؾ إىدار لطاقات العقؿ ما لـ نجد لغةً كالبلتينية مثبلً حيف كانت
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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راسخة قديماً وكانت أكثر استعماالً عمى نطاؽ عالمي ،إذ ذاؾ جرى استعمالُيا

وفؽ قواعد ومبادئ أولية .وىي مبادئ يراىا ديكارت ضرورية لمتكمـ بأية ٍ
لغة
تتجاوز االختبلفات بيف البشر بمغاتيـ المحمية ٗٔ.
ويعتقد ديكارت في إمكانية وجود المغة العالمية ،لكف ليس وفقاً لعمميات
تذكر األسماء األولية( البدائية ) primitive
تعمـ ودراسة ،بؿ عف طريؽ ُ
 namesالموجودة في العقؿ ،بحيث تتوافؽ األسماء مع ترتيب معيف لؤلفكار
التي ستكوف بدورىا قائمة عمى منطؽ لغوي أشبو بمنطؽ األفكار الواضحة ،ثـ
يمكننا عندئذ توليد سمسمة النيائية مف األرقاـ infinite series of numbers
دوف تكريس المجموعات المختمفة كميا في الذاكرة .ولكف ىذه المشكمة تزامنت مع
اكتشاؼ الفمسفة الحقيقية القادرة عمى تحديد نظاـ مف األفكار الواضحة .إذا كاف
باإلمكاف تعداد مجموعة كاممة مف األفكار البسيطة التي ننتج منيا كؿ أفكار
معقدة يستوعبيا لمعقؿ البشري ،واذا كاف مف الممكف تحديد سمة معينة ليا -كما
نفعؿ مع األرقاـ  -فباستطاعتنا بعد ذلؾ التعبير عنيا بنوٍع مف رياضيات الفكر،
بينما كممات المغات الطبيعية تثير فقط أفكا اًر مشوشةً .15 confused ideas
ىكذا بفضؿ مركزية "األنا أ فكر" يعيد ديكارت اختزاؿ ماىية المغة في

أفكار و ٍ
ٍ
اضحة وضوحاً بدييياً .وىو أمر لف يقضي  -رغـ ذلؾ  -عمى اختبلفات
المغة في ذاتيا وفيما ينتج عنيا مف تعبير ٍ
ات كما ذكر فيمسوؼ الكوجيتو نفسو.

ولو افترضنا َّ
أف األنا حيف يعبر ،إذ يوجد بحكـ إمكانية فيمو مف اآلخريف ،فإنو
يصعب عمينا تقميص االختبلفات التي تحدثيا المغة .وبخاصة في مسألة َّ
أف
ُ
المغة مستقمة عف الفكر تبعاً ِّ
لكونيا مادة برانيةً لمتعبير عنو ليس أكثر .وبالتالي
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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فالمغة باعتبارىا مجموعةَ أصو ٍ
ات خاصة بعمميات النطؽ تعد مستقمةً عف الفكر.
وىنا ُيؤسس ديكارت رؤيتو عمى التبايف بيف المغة والفكر مف زاوية َّ
أف لكؿ منيما

تميزه عف غيره.
ماىيتو التي ُ

أف ىناؾ كياناً روحياً باطنياً ،حيث َّ
إف الفكر ذو ماىية ال مادية تدؿ َّ
َّ
أف

أسبابو الوحيدة ِّ
وخالص السمات ،فاالنا المفكر عقؿ ،روح ،فكر
بل
كونو مستق ً
َ
أف المغة نظاـ مادي خارجيَّ ،
متيقف مف نفسو ومف وجوده  .ٔٙفي حيف َّ
ألنيا
ِ
المتحدث أو
تجسد أصواتاً مسموعة أو كممات مكتوبة يمكف تداوليا كوسيط بيف
الكاتب والمتمقي .ناىيؾ عف أَّنو يؤكد انفصاؿ المغة عف الفكر وأسبقيتو عنيا،
ٍ
أفكار
ه
مرضية ستبقى
فاإلنساف حتى في حالة فقداف النطؽ نتيجة عمة طبيعية أو ّ
موجودة بينما لف يتمكف الحيواف مف االحتفاظ بأية ٍ
أفكار لو فقد قدرتو عمى تعمـ
ً
الكممات وتكرارىا .أي َّأنو قد ُيوجد فكر لدى اإلنساف غير معبر عنو ،لكف
التدرب عمى النطؽ.
يستحيؿ وجود فكر بمجرد ُ
ضمف ىذا الجانب ،تنشأ مشكمة ديكارت حيف ينفي العبلقة المؤثرة بيف

المغة والفكر بوصفيما مف طبيعتيف متناقضتيف ،وبالتالي تغدو المغة مجرد أداة
أف
برانية لتعبر عف جوىر الفكر .لكف السؤاؿ الجوىري إذف :كيؼ يمكف لمغة ْ

تترجـ  translateالفكر مع َّأنيما مف طبيعتيف متناقضتيف؟ وىؿ يمكف التفكير
فعبلً دوف ٍ
لغة؟
بالفعؿ تركز أفكار جاؾ الكاف الفمسفية عمى المغة إذ تحدد مف (يكوف )

األنا أو( ال يكوف) عبر البلوعي الذي يعد مبنياً عمى غرار بنيتيا الداللية The
 ،unconscious structured like a language ٔٚويجيئ الفكر البلواعي
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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كمحور افتراضي سيتـ ابداؿ الوجود منو واليو .وال يتـ ذلؾ دوف وجود المغة
ٍ
كنظاـ رمزي أساسي في كؿ المسألة .عندما سيكوف اإلنساف ىناؾ حيث يفكر،
فمف يوجد ىنا كأننا ندرؾ وجودًا بعينو .وال يعد ذلؾ تناقضًا ببيف الػػ" ىنا" والػػ"
ىناؾ" ،لكف بنية المغة ىي ما تسمح بيذه التحوالت والغيابات .مقولة ال كاف
تمثؿ خطابًا وليست محض مقولة ،كما عبر عنيا بدالة االنفصاؿ والسمب ":إما
أنني ال أفكر أو أنني ال أوجد ou je ne pense pas ou ne suis pas
وباإلنجميزية "  .ٔٛ " either I am not thinking or I am notفالتفكير
البلوعي كرغبة اخذ جانبًا مف طاقة الفرد ،جذبو في عممية ليا وجودىا الخاص
حيث ال يتحدد بما ىو موجود ،ولو وجد فمف يترؾ المجاؿ لبلوعي .لكف يجب
ٍ
صعيد آخر .الرغبة ال تتجزأ ،ال
أف يعرؼ ذاتو عمى مستواه وليس عمى أي
ْ
تيدأ ،مسكونةٌ بجوٍع يفتح سيولتيا إلى أقصى مدى .والرغبة تتحوؿ مف المادي
المشوه.
إلى الرمزي ،إلى السيميائي نتيجة بنية الثقافة وصور اآلخر ال األنا
ّ

التشوه داللة أصيمة عبر بنية األنا ،يعتقد ال كاف في كتابات َّ Écrits
أف
ُ
األنا تظير فيما يسميو مرحمة المرآة  mirror stageلدى الطفؿ بيف ستة أشير
والسنة والنصؼ مف عمره إذ ىناؾ " وظيفة األنا"  function of egoالتي
يحتاجيا لمتماسؾ تعبي اًر عف نفسو وادراؾ كيا نو موحداً .أي ستعوزه الفكرة
المتناسقة عف وجوده مع كونو عاج اًز عف التحكـ في نشاطو الحركي والجسمي
ككؿ .وىذا ىو التناقض والتمزؽ في صمب أناه ،صورتو في المرآة بجانب
اعتماده عمى قوة اآلخريف وحمايتيـ .يرى الكاف أنو المشيد المذىؿ لمطفؿ أماـ
بعيدا عف إنياؾ نفسو ،كما في حالة القرود ،إذ
المرآة ،ىذا الفعؿ في حدود األناً ،
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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فور إلى
بمجرد السيطرة عمى الصورة ،ثـ بمجرد أف يجدىا فارغة  ،emptyيرتد اً
سمسمة مف اإليماءات  series of gesturesالتي يختبر فييا -أثناء المعب
العبلقة

- play

بيف

الحركات

المفترضة

داخؿ

الصورة

والبيئة

المنعكسة  ،reflected environmentوبيف ىذا المركب االفتراضي virtual
 complexوالواقع ،وكذلؾ ُي ِّقيـ الطفؿ فييا جسده واألشخاص واألشياء مف

حولو .ٜٔ

يمكف القوؿ ّإنيا صدمة األنا بيف االفتراض والواقع ،الصدمة الناجمة

عف التمزؽ بحثًا عف االكتماؿ المفقود ،وتصبح األنا مييضة ،مفتتة ،محتوية
عمى عوامؿ ناسفة ذاتيًا ال تبقي وال تذكر ،حيث األحبلـ واإلخفاقات .مف تمؾ
المحظة تصبح األنا ىي الجرح الرمزي  symbolic woundالقابع في إعماقنا
الغائرة .فميس ثمة أنا مثالية بعيدة عف المقارنة ومنعزلة في أصداؼ ىائمة خارج
المقارنة والتجريب .أقؿ صورة يراىا اإلنساف أماـ ذاتو سيجدىا بعيوف أخرىَّ ،إنيا
ترسـ
مواقع اآلخر داخمنا حيف نرى أنفسنا .ولئف كانت مرحمة المرآة في الطفولة ُ
حدود األنا ،فالمغة ستظؿ مرآة مع اإلنساف طواؿ حياتو وىي أشبو بالمشاىد
الرمزية التي تصدـ األنا طواؿ الوقت .ستقع صورةُ اإلنساف داخميا بيف" التماسؾ
والتناقض" البنيوييف المذيف يتبلعباف بو ويحمبلف الوعيو وصوره الخفية .كما

يقوؿ فرويد َّ
فإف األنا المثالي ىو اآلف ىدؼ لحب الذات الذي تمتع بو في
مظير إلى ىذا
َه
الطفولة مف قبؿ األنا الفعمي .وتزيح نرجسية  narcissismالذات
األنا المثالي الجديد ،والذي ،عمى طريقة األنا الطفولي ،يجد نفسو ممسكاً بكؿ ما
لو قيمة ٕٓ.
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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المغة ىي الفضاء الذي يحاوؿ االنا التوحد بو مثمما يحاوؿ التمركز حوؿ
معانيو وتصوراتو وجذوره المتخيمة ولكف كما مثمت صور المرآة شرخًا في بنية
األنا ،فالمغة ليست إالَّ شروخًا حادثة لمعانيو المتخفي فييا وفوؽ ذلؾ تشكؿ

البنية الكمية  whole structureلبلوعي ٕٔ .ىكذا ال يكؼ األنا عف التحدث
لمتعيف مف أوؿ وىمة .وتبقى
سعيًا لمييمنة عمى الكممات ،بيد َّأنيا غير قابمة
ُ
محددة ،معاف سر ٍ
ٍ
ابية
الفجوة نتيجة تحوؿ الرغبات إلى دواؿ رمزية دوف معاف
ومتو ٍ
ارية .و َّ
ألف المغة ذات وجود كمي باألساس ،فيي مسرح االلتقاء مع اآلخر
بكؿ تعدديتو وأنماطو ،ولف يكوف األنا منفردًاَّ ،
ألف ىذه المغة يستحيؿ التكمـ
بذاتيا إالَّ إذا كاف األنا كافيًا لمتكمـ بذاتو .والمستحيبلف يمتقياف في بنية و ٍ
احدة مما
ينتج عنيما تمزؽ بنيوي داخؿ جوىرنا الساعي طواؿ تاريخو لرتؽ وجوده دوف
جدوى ،مف ثـ يظير الصراع والعنؼ والذىانيات عمى صعيد الذات.
وتعكس مرحمةُ المرآة ظاىرة التماىي( التقمص)  identificationمع
الجانب المفقود في األنا ،أي أف التماىي أو التقمص عممية سيكولوجية ُيشابو(

جانبا أو سمة لدى اآلخر ،ويتحوؿ
أو ُيحاكي)  assimilatesعبرىا
الشخص ً
ُ

كميًا أو جزئيًا عندما يوفر ذلؾ اآلخر النموذج الذي يريده .ويحدث ذلؾ عف
تحدد خبلليا الشخصية .ويستخدـ فرويد
طريؽ سمسمة مف التقمصات التي تُ َ
ٍ
مختمفة أبرزىا َّأنو إجراء يتـ التعبير بو عف عبلقة التشابو التي
التقمص بمعاف
يستبدؿ بيا شخص صو ًةر بأخرى ،وىو اجراء مميز لعمؿ الحمـ .dream work

وبحكـ ِّ
اء نشطاً ،فيو يضع ىوية جزئية  a partial identityمحؿ
كونو إجر ً
بيوية ٍ
ٍ
كمية .ٕٕ a total identity
أخرى ،أو يستبدليا
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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والتماىي في المغة نوعٌ مف الخطاب إذ يستند فيو المتحدث(األنا) إلى
وضعية السمطة ،والتمركز حوؿ داللتيا .فميس كؿ مف يتحدث يستطيع إيجاد
ال لآلخر ،ىو يتكمـ مف موقع اآلخر األكبر  Otherباصطبلح ال
مبرراتو وصو ً
كاف .وىو نظاـ المغة القائـ عمى اإلحبلؿ واالستبداؿ ،جاعبلً األنا أحد المواقع
ال ارتبطت تحوالت مرحمة
ال .وبوصفو دا ً
المتماىية في تضاعيؼ المغة إجما ً
المرآه بأبنية المغة مع اختبلؼ السياقات .فالمغة ال تتميز بأية ىوية ثابتة ،إنما
تأتي المعاني مف قدرة الدواؿ عمى توليد المدلوالت المختمفة .ومع تكويف المعاني،
تصب ح ظبلليا القابمة لمتبدؿ أكثر مما تثبت عمى وضعية بعينيا .وبالتالي لف
يجد االنا الديكارتي نفسو سوى صورة داللة زائفة عمى قارعة الخطاب والنصوص
المرتينة باآلخر.
َّ
ال ديكارتيًا ) يعني المغة حيف تصمت وتنطؽ
إف الفكر( الذي كاف منعزً
الوعيًا فيما ال يظير مباش ًرة .وباعتباره فك ًار بالوقت نفسو ،فالبلوعي بمثابة
المسرح الذي يصطّنع مف الشخوص واألشباح موجودات .يستحيؿ تحديد ماىيتو،

َّ
ألنو مسرح سيكولوجي حيث استعارات اآلخريف .دوماً مف زاوية الكاف ،تعد داللة
البلوعي في محؿ خطاب اآلخر .فعندما أفكر ،لف أكوف( أنا = أنا ) أبدًا ،بؿ
احتماؿ أنا زائد (  ) plus +اآلخر ،أنا في ( ×  ) timesاآلخر ،واآلخر(
يكوف  ) isاألنا .وعمميات كيذه غير محسومة بوجو معيف ،بؿ تتشكؿ بوجوٍه ال
حصر ليا.
وحتى لو تصورنا األنا ىو األنا ،إذ يضاعؼ نفسو بحسب مقولة ديكارت،
فمف يكوف األنا األوؿ (أنا أفكر) ىو ( األنا موجود عمى نحو رمزي)َّ ،
ألنو سيأخذ
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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رمزيتو في فضاء المغة .لدرجة َّ
أف المضاعفة  doublingشيء جوىري،
اختبلفي وتناقضي عمى مستوى البنية ال الظيور .ىنالؾ لحظتاف زمنيتاف
مختمفتاف ومتزامنتاف ،ال تترتباف إحداىما وراء األخرىَّ ،
ألنيما لحظتاف
متضادتاف ،متنازعتاف الداللة .كما َّ
أف األنا الذي يحمميما في الحقيقة أنا مزدوج
بل لمتماسؾ ،بؿ لبلختبلؼ الذي ال
 .double egoوليس يبدو التوحد بينيما قاب ً

ٍ
بأريحية ،فالصراع والتموف واالنزالؽ ىو عيف المواقؼ(
يترؾ فك اًر داخؿ ذاتو
مشروع ما بعد الحداثة).

ىكذا يبلمس الكاف آفاؽ المغة بيذه الصور أو العكس ،فمرحمة المرآة -
عمى صعيد أعـ  -تكشؼ عف المصفوفة الرمزية  symbolic matrixالتي
أف يتـ بمورتو
يترسب فييا األنا في شكؿ بدائي  primordial formجداً ،قبؿ ْ

أف ترد المغة إليو -عمى نحو كوني  -وظيفتو
في جدلية التماىي مع اآلخر ،وقبؿ ْ

كذات .ثـ إف الشكؿ البدائي نفسو سيكوف مصد ًار لمزيد مف التقمصات الثانوية
حتى بالنسبة لجعؿ األفعاؿ الميبيدية عادية  .libidinal normalizationلكف
النقطة الميمة كونو شكبلً يموقع قوى األنا  -قبؿ تحديده اجتماعياً – في االتجاه
خيالي  fictional directionوالذي سيظؿ غير قابؿ لبلختزاؿ irreducible
بالنسبة لمفرد وحده .وباألحرى سينضـ تقريباً إلى الوجود القادـ لمذات بغض
أف يحؿ األنا بيا تناقضو المفترض مع
النظر عف التوليفات الجدلية التي يجب ْ

الواقع ٖٕ.

َّ
إف األنا يرث تناقضاً ال فكاؾ منو ،يرثو مف تاريخو .واالنتقاؿ مف
المادي والزمني إلى الرمزي والبلزمني أمر يراه الكاف ناشطاً عمى المستوى
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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الخيالي ،لكوف األنا معجوناً مف دواؿ الرغبة التي ال تتوقؼ ،ولف تكوف الدواؿ
ٍ
بمعاف مستقرة ،وطالما كانت داخؿ المغة ،فيي النظاـ الذي لف يكتمؿ،
ممتمئة
سمسمة لف تتوقؼ عف التوالد واالنحراؼ ،ال بالمعنى السيكولوجي فقط ،لكنيا
بشكؿ منتج فكرياً وداللياً .وفي الحاليف( المرآة والمغة) سيكوف ىناؾ اغتراب
ونقص بنيوياف غير قابميف لبلنتياء ،وسيكوف ثمة نشاط زائد لتعويض المفقود
الذي لف ي شبع ميما انخرط األنا في تتبع الصور والعبلقات الداللية .وىذا ديدف
الدواؿ التي تتحدد بذاتيا .حتى َّ
التعيف ،االشباع مراحؿ
أف االكتفاء ،التوقؼ،
ُ

بل لمكوجيتو الديكارتي بكؿ
مستحيمة المناؿ ،وىنا ستكوف مرحمة المرآة بدي ً
محموالتو وثقمو ،ويقرر ال كاف ىذا االنفصاؿ الم نطقي :إما مرحمة المرآة أو
الكوجيتو .ٕٗ either the mirror phase or the cogito
َّ
وكأف األنا كداؿ في حالة تجؿ ،يبدو باستمرار أنو يأخذ موقعًا دالليًا مف
داخؿ المغة ،ىذه الدوائر الرمزية التي تترسب فييا معاني االنا ضمف كيانو
األولي ساعياً إلى اكتماؿ مستحيؿ وضائع بالمضموف الحرفي لمكممة .وليس
االكتماؿ المفترض ضائعاً فقط ،بؿ رغـ ذلؾ يمثؿ خرافة يتطمع إلييا األنا .تتميز
مرحمة المرآة عند " ال كاف" بظيور الوحدات الداللية التي تبرز فروقًا بيف ما ىو
خيالي  imaginativeوما ىو واقعي ،لكف ما السبب؟ السبب َّ
أف المغة طالما
تحضر خبلؿ ىذه المرحمة وغيرىا ،فقد أدرؾ اإلنساف الغيرية  othernessالتي
ُ

تمكنو مف التمييز بيف أنا وانت وىي وىو .والتمييز يتصؿ بالرغبة التي ال تتحقؽ
التفكؾ الراسب في أعماؽ الكائف
ومعاودة  -نتيجة
بسيولة  -بؿ تزداد إلحاحاً
ُ
ً

اإلنساني ونتيجة الجانب الرمزي بعيد المناؿ ٕ٘.

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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وليذا يجعؿ الكاف الطبيعة( وىي العقؿ عند ديكارت) داالً مراوغاً بفضؿ
ىذه الرواسب المرآوية لغة وتكوينًا ،ففي اإلنساف تساؤؿ ال ييدأ عف الحيواف
الذي يسكنو حيث التجارب الغريزية والمشاعر والتأثيرات الحسية( كما يقوؿ
فيمسوؼ التفكيؾ جاؾ دريدا الحيواف الذي أكونو بناء عمى ذلؾ the animal that

 ،)ٕٙ therefore i amالحيواف المعبر عف قوة الغرائز الرغبات (البلوعي)،
وبالوقت نفسو ستكوف الطبيعة  -التي ىي نحف  -ليا إيقاع سريالي غرائبي يخيـ
بظبللو عمى كؿ شيء .حالنا بيذا الخميط غير البلمعقوؿ يمثؿ فكرة الصو ةر
 imagoفي تاريخنا القديـ والمعاصر .وىو عبلقة ميمة بيف العالـ الداخمي
والخارجي  ،Innenwelt and the Umweltأي تموقُع األنا في الجدؿ الزمني
الذي يغرس اإلنساف داخؿ تطورات الحياة .ٕٚ

تشكؿ مرحمة المرآة المزدوجة دراما األنا ،إذ يتحوؿ مف العجز الذاتي
أماـ الصورة إلى حالة ترقب واستباؽ  – anticipationىذه المؤلفة مف أجؿ
المحددة في عمميات إغواء التقمص المكاني lure of spatial
الذات ،و ّ
 ،identificationمع تعاقب األخيمة واألوىاـ  phantasiesالتي تمتد مف
صورة الجسـ المتشظي والمفكؾ  fragmented body-imageإلى صورتو
الكمية المثمى  its totalityالتي ستأخذ شكؿ الترميـ األساسي لبلنا( مثؿ تقويـ
العظاـ  - ) orthopaedicوأخي اًر تتحوؿ مرحمةُ المرآة ذاتيا إلى درع ليويتنا
المغتربة  ،armour of an alienating identityحيث ستسـ  markببنيتيا
الصمبة ىذا التطور العقمي الكمي لمذات .ٕٛ

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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إذف سيكوف الكوجيتو الديكارتي نفسو كوجيتو َّ
مفككاً نتيجة اليوية
المغتربة لؤلنا ،وما يردده ديكارت دومًا عف صور الحواس واألوىاـ الخادعة إنما
ىو نتاج لمتقمص المكاني تعويضًا لحالة التشظي األساسي ،حيث سترسـ المغة
خشبة المسرح الذي يراىا ديكارت ىامشية في حركة الفكر .وبينما يتجنب
ديكارت ىذا الخطر غير المقصود واآلتي مع الذوات منذ الطفولة ،ستكوف المغة
عالماً يضـ َّ
كؿ آخر قريباً كاف أـ بعيداً ،تمؾ الفجوة المزمنة التي ال تقبؿ
ُ
االلتئاـ ،وعوضاً عف اعتباره مصد اًر ألخطاء االنا ،سيمثؿ لدى الكاف عبلمة
وجود وحياة وفعؿ.

من يتكمم؟( صوت اآلخر)
في مقولتي ديكارت وجاؾ الكاف ،يحؽ لنا التساؤؿ :مف ذا الذي يتكمـ
حيف يقوؿ " :أنا " بيف الفكر والوجود؟ ليس السؤاؿ خاصًا بإنساف معيف ،كأننا
نريد معرفة "مف ىو"  ،who isإنما يتعمؽ بالنسؽ العاـ عبر كمية األنا عمى
ألف المعاني بعيدة لدرجة َّ
الصعيديف .وكذلؾ ليس السؤاؿ استفياماً قريباًَّ ،
أف أي
أنا قد يقوؿ ىا أنا ذا أتكمـ إلى ٍ
متمؽ .لكنو بالوقت نفسو سيحمؿ أفكا ًار أعمؽ،
ولذلؾ ف َّ
إف موقع األنا يممس آفاؽ الفكر والمغة والوجود.
ترتيف االجابة بسؤاؿ ضروري آخر :كيؼ أُوجد إذف؟! األنا يساوي
ٍ
حسابية بعد ضرب وطرح وقسمة ،إنما بعممية لغوية -
البلأنا ،ليس بعممية
وجودية .ال وسيمة لمعاينة اآلخر وال تحديد ىويتو دوف المغة ،بؿ المغة شرط

وجود األنا .ورغـ َّ
أف عبارة ديكارت لـ تحدد مف يتكمـ ،إالَّ أنيا تتيح لكؿ مف
أف يقوؿ أنا .والوجود والفكر ضرباف مف المعنييف المذيف لف
أف يوجدْ ،
يفكر ْ
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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يقوالف مف ىما تحديداً .فاالنتقاؿ الداللي بينيما ييدؼ إلى التعميـَّ ،
كأف العبارة
إف َّ
تقوؿَّ :
أف يوجد ،ىكذا عمومية الوجود بصيغة ما
كؿ مف يفكر ال عميو سوى ْ
تترتب عمى عمومية األنا بصيغة ما كذلؾ.

ألف المتكمـ يفكرَّ ،
و َّ
فإنو يفكر بالنسبة لمف يريد التحدث بحكـ
التواصؿ .فالكبلـ عمؿ الفكر عمى األصالة .و َّأيًا ما كاف ىذا الوضع ،فبل عميؾ
أف توجد لمجرد الثرثرة قصداً وال
أف تفكر .إنؾ لف تستطيع ْ
أف تتحدث قبؿ ْ
ْ

اإلشارة العابرةَّ .
إف جوىر أي كبلـ ىو الفكر ،المقولتاف س تقوالف الشيء نفسو
رغـ إنكار ديكارت لذلؾ المعنى ورغـ اعتراؼ ال كاف بو .يأتي المعنى مف حيث

أنؾ ال تستطيع أف تبدأ وجودؾ" ديكارتيًا" دوف فكر وأيضًا " ال كانيًا" ال تستطيع
الكبلـ إذا لـ يكف كبلماً حامبل ٍ
لفكر .إذف الكبلـ لدى " ديكارت والكاف " كبلـ

ٍ
َّ
شيء آخر ،إنو كبلـ مرغوب ،توقيع
مفكر فيو ولو بعض التأثير عمى مرمى
يعبر عف اإلغواء حتى النخاع.
معاف .أي َّ
الخطورة ليست في الكبلـ فقط ،بؿ فيما تترتب عميو مف ٍ
أف
الفكر يتوقؼ عميو الوجود( ديكارت ) وا ْف اختمفت األنا مف إنساف آلخرَّ ،
ألف

احد .فالكائف الذي يفكر دومًا ىو كائف إنساني ،ينظر إلى ما يفكر فيو
المبدأ و ٌ
ويمؤل حياتو بتمؾ الفاعمية .والكوجيتو الديكارتي باإلنجميزية كما ذكرت في مقدمة

الدراسة "I am thinking , therefore I exist " :وبالفرنسية:

je

 ... pense , donc je suisحيث ال يستطيع األنا االشا ةر إلى ذاتو في المغة
دوف القدرة عمى التفكير وسرد القوؿ .ليس األنا خارج ىذا التراث الفمسفي والمغوي
الغربي ،ألف انعداـ األنا يعني انعداـ تفكيره بصورة أو بأخري وفقاً لمسيرة التنوير
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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والحداثة .ىنا يؤكد ديكارت عمى ىذا المبدأ (الكوجيتو) باعتباره حقيقةً ىي مف
الوثاقة والثبات واليقيف لدرجة َّ
أف المتشككيف  scepticsال يستطيعوف زعزعتيا
واالقتراب منيا .حتى وا ْف كانوا يمتمكوف أكثر الفروض شططًا وتطرفًا
بعيدة لدرجة َّأنيا
 ،extravagant suppositionsوتأخذ لدى ديكارت مكانةً
ً

المبدأ األوؿ لمفمسفة التي يبحث عنيا .ٕٜ

فالكوجيتو يشير التينياً إلى فعؿ الكينونة  ergo sumالذي ال ينفصؿ
عف الوجود .إنو األنا الػذي (يفكر) فيكوف ،فيوجد ،فيتموقع ،أي ىو أحد أفعاؿ
يتعيف ىناؾ أي انفصاؿ فمسفي بينيما .التفكير
التعبير عما يفكر وعما يوجد ،وال ّ
الديكارتي ىو الشؾ فيما يتمقى األنا ويمارس بحثًا عف الحقيقة خالصة لذاتيا .أنا
أفكر ،..أي أنا اشؾ وارتاب وأحاوؿ م ةر وراء أخرى وأعاود التفكير .وىذا ىو
الكفيؿ بتحقيؽ ما أُوجد فيو ليس وىما ولكف وعيًاdubito, ergo cogito, :
)" )ergo sum "I doubt, therefore I think, therefore I amالشؾ
خيط مف التفكير الذي يقودنا إلى خيط مف الوجود .ارتباط ال يقتضي سوى ما
ىوف بعمميات الفكر عمى اعتاب
يجري فيما يتـ التفكير فيو .الموضوع تدريجياً مر ٌ

الحقائؽ.

يتذكر ديكارت بعد الكوجيتو "...،ثـ تباعاً اختبرت بكؿ انتباه
أف أفترض َّأنو لـ يكف لي أي جسـ ،وأنو
 attentivelyما كنت أنا عميو ورأيت ْ
لـ يكف لي أي عالـ ،وال أي مكاف أشغمو ولكنني بالوقت نفسو ال أستطيع

االفتراض أنني لـ أكف موجوداً  ،existبؿ عمى العكس مف ذلؾ ،ىناؾ حقيقة
تامة أنني عندما كنت أشؾ في وجود األشياء األخرى ،يستتبعو ببل
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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ٍ
جداؿ  incontrovertiblyوبكؿ يقيف بأنني كنت موجوداً ،بينما إذا توقفت عف
التفكير فقط ،فمف يكوف لدي أي سبب لبلعتقاد بأنني موجود ،حتى لو كاف كؿ
شيء آخر كنت أتخيمو حقيقيًا " ٖٓ.
ىكذا يتكمـ األنا األعمؽ ،ىذا الجوىر الذي يتبمور في التفكير المتأمؿ
َّ
وكأف ديكارت يقوؿ األنا يتوحد بالوجود حيف ي توحد بماىيتو الحاممة
لذاتو.

لوجودىا .ورغـ َّ
أف األنا ىو اليقيف بيذا المعني ،إالَّ أنو ال يستند إلى أي شيء
َّ
محؿ شؾ .والمغة
خارجي .وبخاصة أف تأمؿ كؿ شيء مف ىذا القبيؿ كاف
تحمؿ أصداء األنا عمى مستواه المتأمؿ ،لدرجة َّ
أف انقطاعًا عف التفكير وقتئذ ىو
انقاع عف الوجود .والكبلـ يحمؿ وجوده الخاص مف واقع التفكير فيما ىو لذاتو.
يواصؿ ديكارت" :وبذلؾ خمُصت إلى أنني كنت جوى اًر تكمف طبيعتو فقط
في التفكير ،والذي ،مف أجؿ الوجود ،ال يحتاج إلى مكاف وال يعتمد عمى أي
وبناء عمى ذلؾ ،فإف ىذا "األنا" ،أي الروح التي بيا أنا ما أنا عميو
شيء مادي.
ً
تماما عف الجسد ،بؿ ىي أسيؿ في التعرؼ عمييا مف الجسد؛ ولف
 ،تختمؼ ً
موجودا" ٖٔ.
يتوقؼ عف كونو كؿ ما ىو عميو ،حتى لو لـ يكف الجسد
ً

واضح َّ
أف الكممة بمعناىا المسيحي تترؾ ظبلليا عمى ىذا الوجود الفكري.

ألف الكممة ىي الروح " ،في البدء كاف الكممة" حيث تؤسس لذاتيا ولمعالـ .وليس
ّ
يصعب عمى ديكارت إطبلؽ العبارات التي تستمد زخميا مف التراث البلىوتي،

والسيما أف نصوص ديكارت مميئة بعبارات الىوتية تقبؿ ىذه المعاني المتعالية.
عمى طريقتو الخاصة ،ساخ اًر يمتدح نيتشو ديكارت باعتباره يمثؿ أكبر عبلمة
عمى االستثناء الذي يشكمو العقبلني في قطيع الفبلسفة

herd of

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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 philosophersحيث يسود اإليماف دائماً ،قطيع الفبلسفة البلىوتييف ويحدد
استثناء ،بصفتو أب العقبلنية father of rationalism
نيتشو " :ديكارت كاف
ً

منح السمطة لمعقؿ
(وبالتالي جد الثورة  ) grandfather of revolutionالذي َ

وحده .لكف العقؿ مجرد أداة وكاف ديكارت سطحياً  superficialإلى أبعد

مدى ٕٖ .ورغـ َّ
أف ديكارت ال يقوؿ إالَّ شيئًا بسيطًا عف ربط الكممات باألشياء
والموجوداتَّ ،
فإف المغة ترتبط ال حقيقة بالوجود ،وىي مف تمؾ الزاوية تربؾ األنا
بما يوجد عميو بعدئذَّ ،
ألف ما ال يدركو فيمسوؼ الكوجيتو كوف التفكير ال ينفصؿ
عف الصور المتخيمة كما أشار ىو نفسو في أحد تأمبلتو .والصور ليست عاري ًة

مف دالالت األشياء التي تختزنيا المغة في العقؿَّ ،
لعؿ النموذج الذي يضعو
ديكارت أمامو ىو نموذج الفكرة اإلليية الموجودة في البدء حيث لـ يكف ىناؾ
شيء.
ٌ

ط إلى نفسو ،حيث اعتبرىا نفسو آني ًة ليس
يمد الخ َ
وىذا ما جعؿ ديكارت ُ

َّ
التوحد بما تفكر ،فالنفس التي ىي كذلؾ متميزةٌ تماـ التمايز
ليا إال االستقبلؿ و ُ

عف الجسد ،وحتى لو لـ يكف الجسد موجوداً بذاتو لكانت النفس قائمة بذاتيا.

وليذا اعتبر ديكارت َّ
أف ىناؾ فكرة وىي قاعدة كوف االشياء التي نتصورىا بشكؿ
أشياء حقيقيةً ٖٖ.
واضح تماـ الوضوح
ً

في كتابو "التأمبلت"  ،حرص ديكارت عمى التحدث بأناه حيث ينتقؿ مف

تأمؿ إلى آخر ،األنا المفرد الذي يقوؿ ما يفكر فيو ،كما في التأمؿ األوؿ عندما
أخمى فكره مف ضروب الشواغؿ والعواطؼ واألىواء  passionsوكذلؾ أفرغ
نفسو مف االنفعاالت وقد ال َذ بالطمأنينة بعيداً عف المنغصات حتى يستجمي
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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أناه ٖٗ .وقد اعتبر ديكارت َّ
أف أناه ليس يفكر فقط ،بؿ يفعؿ ذلؾ لتقويض األسس
ا لتي تعتمد عمييا آراؤه التي يراىا غير جدي ةر بالبقاء ،وألف مياجمة األسس تدمر
كامؿ البناء ،فمـ ينشغؿ فيمسوؼ الكوجيتو باآلراء الخادعة متوجيًا بالدرجة
األولى إلى المبادئ ٖ٘.
األسموب السردي نفسو حيف يتساءؿ ديكارت عف عقمو الذي استقر إليو
أخير ماذا سأقوؿ عف ىذا
أثناء التفكير والتأمؿ وتجنب األشياء الخادعةً "..،ا
العقؿ ،أي عف نفسي ،ىؿ ال أعترؼ في نفسي حتى ىذه المحظة بأي شيء
سوى العقؿ؟ إذف ،أنا الذي يبدو عمى سبيؿ المثاؿ أنني أدرؾ ىذه القطعة مف
ٍ
ال أعرؼ نفسي بالمثؿ ،ليس فقط بمزيد مف
بوضوح
الشمع wax
ٍ
شديد ،إذف َأ َ َ
ألنو إذا حكمت عمى َّ
أيضا بمزيد مف الوضوح؟ َّ
أف الشمع
الحقيقة واليقيف ،ولكف ً
موجود أو موجود مف حقيقة أنني أراه ،فمف المؤكد َّأنو يتبع ذلؾ بشكؿ أكثر
وضوحًا أنني كذلؾ موجود أو أنني موجود بنفسي مف حقيقة أنني أرى ىذه
القطعة مف الشمع.ٖٙ "...
َّ
اسع الداللة في نصوص ديكارت ،وىذا الخيط
إف ىناؾ خيطاً سردياً و َ
يصوغ بو فيمسوؼ الكوجيتو كافة أفكاره .مرة يطرح الفكرة باستحضار الصوت
ُ
اآلخر( الرأي المضاد) في متف النص وم ةر أخرى يترجـ الرأي المضاد إلى خيط
سردي آخر يعوؿ عميو في إظيار موضوعاتو األساسية ثـ يبرز مجموعة
ومرًة ليست باألخيرة يحاور
أصوات تتحدث داخؿ أناه حوؿ الرأي المطروحّ .
األفكار التي تحيط باألنا وتترصد خطاه .وىذه الخيوط السردية تثري المعنى وال

تجعؿ النص مجرد فرضية و ٍ
احدة باتجاه واحد.
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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ضرب مف الحوار بألسف مختمفة في دائ ةر
السرد ليس حيادياً بحاؿ ،لكنو
ٌ
و ُ

األنا ،ىو سرد حواري  dialogical narrativeبيف وجوه وأناوات متعددة كما لو
أف ديكارت مكانيا .كأنيا أقنعة  masksأخرى لؤلنا تختمؼ بحسب السياؽ

إف جاز ذلؾ ُممسكاً بجميع
إلثبات الفكرة المراد تأكيدىا .ويكوف األنا الحقيقي ْ
األقنعة وطارحًا األفكار تمو األخرى لترجيح ىويتو المتأممة .وعمى وجو التقريب،

عدد مف األنا(وات) (  ego(sتتحدث عبر ببلغة النصوص الديكارتية،
ىناؾ ٌ
وىي أناوات مجازية  metonymic egosتفترض أبنية المغة وسماتيا عبر
سؤاؿ :مف يتكمـ في الكوجيتو؟!
قاعدة االنطبلؽ ،ويتعامؿ مع الفكر
أو ًال :األنا  -الفكر :ىو أنا مبدئي يمثؿ
َ

ُم توحداً بذاتو حيف يأخذ في مناقشة كافة االدعاءات ومع ذلؾ تبقي خالصةً لؤلنا.
إنو الذي يقوليا عف األناوات وىو مف يؤكد عدـ صحتيا وىو مف يقؼ عمى

النقيض منيا.
ثانياً :األنا  -النفس :وىو األنا في ارتباطو بالنفس وأىوائيا ورغباتيا وانفعاالتيا.
وكـ يحذر ديكارت مف االنخداع الذاتي ومف العواطؼ وتبلعبيا بالفكر كما
وضح ديكارت في" التأمبلت".
ثالثاً :األنا  -الواقع :أنا وسط عالـ األشياء والمحسوسات والظواىر التي
تحيطو ،وظؿ ديكارت يحذر مف زيؼ المحسوسات وما يأتي عف طريقيا.
رابعًا :األنا  -الشيطان :وقد ظؿ ديكارت يحذر مف الشيطاف المخادع والمراوغ
والذي يتسبب في انحراؼ الرؤى وتشويش الفكر .واأل نا يتحدث عف ىذا الكائف
الخفي كأنو يعرفو تماـ المعرفة.
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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خامساً :األنا – االحالم واألهواء :وىو الجزء الذي يتحدث مف موطف خفي لدى
اإلنساف ويعطيو ديكارت فرصة لمظيور وا ْف كاف يقرنو بعدـ المصداقة .وسيأخذ

مساحة مف التفكير ولو بالسمب .ٖٚ

خامساً :األنا – اإلله :وىو األنا الذي يدرؾ كائناً متعالياً ،لو صفاتو ولو وجوده
ال ألثبات وجود اهلل وليؤدي دو ًار كبي ًار في فمسفتو.
المطمؽ وقد أفسح ديكارت مجا ً
سادسًا :األنا – الحقيقة :وىو مرحمة اليقيف واالطمئناف إلى المبادئ التي تمكننا
مف المعرفة الحقيقية وماىيات األشياء والكائنات.
وتمؾ األناوات ال تأتي معرفتُيا لدى ديكارت مف الخارج ،إنما األنا ذاتو

(يتحدث بيا) رغـ الوعي بموقفو السابؽ .يترؾ ليا فضاء األنا لتقوؿ ما تقوؿ ثـ
تظؿ حاضرة بموقفيا الفمسفي .وىو ما يؤكد التعددية  pluralityفي عمؽ األنا،
ألنو يتحدث عف األغيار خبلؿ تكوينو ،وىذا يزيد مف صخب األصوات
توحد األنا مع ذاتو بوصفو أنا مفك ًار روحيًا تحت التيديد.
المتناقضة داخمو ،ليقع ُ

مشكمة ديكارت ىي االعتقاد بأنو طالما يترؾ الذوات األخرى تحاو هر

صحيح
وتُسائؿ موقؼ األنا األساسي ،فيو بمنأى عف التشكؾ والتردد .وىذا غير
ٍ
بالمرةَّ ،
ألف وعيًا باآلراء المناقضة يعد جزءًا مف تكوينو كاشفًا عف البلوعي الذي

يمثمو في أعمؽ أفكاره .فكؿ إيجاب يظؿ مبنياً عمى سمب ىو منو ويشكؿ مسيرتو
الواعية حتى لو أعتقد األنا المفكر أنو يدفعو بعيداً عما يثبت .إف االثبات عبارة
عف نفي مقموب بحساب رياضي بسيط ،ولذلؾ لف يستطيع مفيوـ األنا الديكارتي

ٍ
مضادة تشكؿ نسيجاً ميماً لوجوده في النياية.
التخمص مف أناوات

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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ٍ
بالمقابؿ ينطمؽ رأي جاؾ الكاف مف ٍ
أساسية ..،يقوؿُ " :يرمز إلى
نقطة

تشكيؿ األنا في األحبلـ بقمعة  fortressأو ممعب ،ساحتو الداخمية وأسواره
ُ
محاطة بالمستنقعات  marshesوأكواـ القمامة ،وتنقسـ ىذه الساحة إلى مجاليف
متعارضيف مف التنافس حيث يتعثر الذات بحثًا عف الجانب النبيؿ  loftyمنيا،
أحيانا في السيناريو نفسو
بينما ترمز القمعة الداخمية البعيدة التي يشارؾ شكميا
ً

إلى اليو idبطريقة مذىمة لمغاية .وبالمثؿ فإننا(عمى المستوى العقمي) نحقؽ أبنية
األعماؿ المطموبة لدينا ،والتي نستمد منيا استعارات بالتزامف ،كما لو كانت
بل العصاب الوسواسي
تنبثؽ مف األعراض نفسيا ،لتحديد آليات مث ً
 – obsessional neurosisكالتحوؿ القمب  ،inversionوالعزؿ ،والنسخ
 ،reduplicationواإللغاء  ، cancellationواإلزاحة .ٖٛ " displacement
ليس االنا ىو ضمير المتكمـ وال ىو الحضور القائـ داخؿ االنساف ،لكنو
الحاضر ىناؾ ،فذلؾ خداعٌ ال ينتيي .ولف نعرؼ عمى
اآلخر دومًا .ولو تكمـ
ُ
وجو الدقة مف يتحدث إلينا ،إذ ثمة أصداء وراء أصداء غائرة تبعاً لمتكويف .فاالنا
عبارة عف خيوط متشابكة ومجدولة وممتفة مف البلوعي والوعي السحيؽ بالحياة،
كؿ ذلؾ يتشكؿ عمى ىيئة نظاـ ىو المغة .األنا تمثؿ آثا ًار بحجـ العالـ المتخيؿ
شيء .تتنوع األناوات وتتبايف
والمستعار ،أي بحجـ المغة التي ال يخرج عنيا
ٌ
ٍ
حدود ،تتصارع ،تتبادؿ المواقع ،تستحيؿ أشباحاً ،تتشظى .لف يجدي المتكمـ
دوف

فمر ذاتًا..
بل .األنا بأصنافو كما ىوَّ ،ة
ال وتحمي ً
في تحديد ماىية الكبلـ إالَّ استدال ً
ومرة نقيضاً ومضاداً ..لكنو في جميع
ومرة جمعاًً ّ ..ة
ومر قريناًَّ ..
ومرًة مختمفاًً َّ ..

ذلؾ يظؿ لصيؽ( في) المغة.

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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يتضح ما يمي:
مف َّثـ
ْ
ُ

َّ - 1
أف البلوعي ىو األساس الفاعؿ في فضاء األنا وآلياتو تجاه نفسو وتجاه
اآلخر.
 - 2األنا مركز الصور الحممية الميجورة ،وىو الصدى القديـ لما يجعمنا نتحصف
بأوىامنا ورغباتنا.
 - 3ال يعي األنا َّ
أف ىناؾ مناطؽ مظممة داخمة ومحيطة بو كالمستنقعات وأكواـ
القمامة.
 - 4إف األنا ساحة تنافس وصراع ال يتوقؼ بيف أخذ ورد وجدؿ وترقب واستباؽ
نحو اآلخر.
 - 5البحث عف نقطة ثبات أمر يشغؿ األنا لدرجة اليوس لكنيا سرعاف ما
تتبلشى وتذوب.

 - 6رغـ وجود أفعاؿ ىي األنا ،إالَّ َّأنيا مصدر الستعارات تفتح مجيوؿ البلوعي
عمى مصراعيو.
 - 7يمثؿ البناء الفعمي لبلنا بيت األشباح المخيؼ ،ونكتشؼ فيو آليات األم ارض
السيكوباتية ،ال تي تأخذ شكؿ المغة وطبيعتيا وقوانينيا مثؿ القمب واإلزاحة
واإللغاء.
 - 8األنا موقع خيالي ،نقطة عماء ال مفر منيا ،أطياؼ مخادعة مف الصور
وىو مصد األوىاـ.
 - 9البلوعي ىو خطاب اآلخر ،إنو القمعة داخؿ ٍ
قمعة ،الكيؼ الراسخ داخؿ
ٍ
كيؼ آخر.
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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يص ُعب نزع الخياؿ عما يراكـ رمزية ىذا النظاـ البلوعي المتنوع
َّإنو ْ

ال افبلطونيًا فككت
والممزـ بالوقت عينو .يبدو سؤاؿ الػ" مف"؟  .. whoسؤا ً
محموالتو الفمسفة طواؿ العقود ما بعد الحديثة .وغدا داعيًا لمتنكر في أكثر مف

متكمِّـ لدرجة األفراطَّ .
ألف مف "ىو" ليس "ىو" الكائف عمى الدواـ ،ال باألثر
المعرفي وال باألثر الفكري وال بالوضع السردي وال باألفؽ النفسي .مف ىو حتى
أكوف أنا  ..ومف أنا حتى يصبح ىو ،أرجوحة ال تتوقؼ جاذب ًة األنا واآلخر مف
جذورىما إلى ساحة البلوعي حيث ستتكمـ كؿ األلسف واآلثار.
وىذا ىو التحوؿ البلكاني في طبيعة األ نا التي تصمت لصالح تكوينيا
اآلخر ،فمئف رأى ديكارت أناه مثاليًا ومفك ًار ،ففرويد يرى األنا كأنا جسدي"
 ،" bodily egoوباالختبلؼ عنيما يتحدث الكاف عف األنا كجسد خيالي
 .ٖٜ imaginary bodyوىذا ىو ما يضع اآلخر في مرتبة الضرو ةر مف التكمـ
بقدر أىمية المغة حيث الصوت األكبر .إذف يجب اعتبار صوت اآلخر
موضوعاً

ماىوياً

object

.. essential

تتبع

ويجب

تجمياتو

 ،manifestationsفي البنية النفسية بقدر ما ىو طرؼ في التوظيؼ المعياري
normal functioningلتكويف األنا العميا  .. superegoنحف ىنا لـ يعد
بإمكاننا التممص مف السؤاؿ :ماذا وراء مف يتكمـ في موقع اآلخر، the Other
ِ
الصوت الذي سيأخذه في ِّ
كؿ م ٍرة؟
ومف ىو المتكمـ ،وماذا عف

ٓٗ

وأيضًا ىذا يقتضي البحث عف حدود البلوعي ،ثـ ماذا سيكوف اآلخر،
وما ىو طبيعة صوتو وأىميتو؟ وىي االسئمة التي يغفميا ديكارت بطبيعة
الكوجيتو نفسو ال بضربة اختيار فمسفي .فمكي يكوف الكوجيتو ديكارتياً بمؿء
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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الكممة ،فيو بعيد عف البلوعي إف لـ يكف ليرفضو مف األساس ،ولكي يكوف
الكوجيتو خالصًا لذاتو ،فيو ال يتكمـ ألحد آخر سواهَّ ،إنو يسمع صوتو األثير
كمف يغمؽ أذنيو مستعيدًا ما يتردد في أعماقو .بينما الحياة في الحقيقة بما فييا
األنا تقوـ عمى وجود اآلخر واستحضا هرَّ .
إف وظيفة المغة ليست اإلخبار ،بؿ
االستحضار the function of language is not to inform but to
ٔٗ .evoke
يؤكد الكافَّ :
إف ما أسعى إليو في الكبلـ ىو استجابة أو رد response
اآلخر .ما يجعمني كذات ىو سؤالي الذي ىو بمثابة طمب .لكي يتعرؼ اآلخروف
عميو ،أنطؽ ما كاف فقط في ضوء ماذا سوؼ يكوف .ومف أجؿ العثور عمى
اآلخر  ،أدعوه باسـ يجب أف يتخذه أو يرفضو لمرد عمي .أنا أتعرؼ عمى نفسي
واحدد ىويتي في المغة ،لكف فقط مف خبلؿ فقداف نفسي فييا كموضوع ما .إف
ما تـ إدراكو في تاريخي ليس الماضي فقط وقد حدد ما كاف ،ألنو لـ يعد كذلؾ
ماضياً ،أو حتى حاض اًر تاماً لما أنا عميو اآلف ،ولكف ىناؾ المستقبؿ السابؽ لما
سأكوف عميو الحقاً خبلؿ عممية سيرورة .إذا وضعت نفسي اآلف أماـ اآلخر
ل توجيو األسئمة إليو ،فميس ىناؾ جياز كمبيوتر إلكتروني cybernetic
 computerيمكف تخيمو يمكف أف يصنع ردود األفعاؿ خارج ما سيكوف عميو
الرد .وبالتالي فكؿ الردود ىي مجرد استعارات لدينا تحمميا ذاتيتنا لتحفيز ما لدى
اآلخر والعكس ،وىذا ما يرتبط بعمؿ البلوعي ٕٗ.
البلوعي عند الكاف ليس ماىي ًة بمعناىا الصوري أو المثالي ،لكنو نوعٌ
مف التشكيؿ والتكويف المتنوع وبالتالي يصبح خطاب اآلخر في أعماؽ األنا .أي
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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أنو يشؽ عباب األنا معب اًر عف انفتاح عمى الخارج مف نوع ما .ولقد أفرد الكاف
أحد السيمنارات لمناقشة الموضوع باسـ تشكيبلت البلوعي Formations of
ٍ
عميقة لما طرحو فرويد في ىذا
 the Unconsciousعمى قاعدة إعادة قراءة
الشأف ،وقد أكد عمى أنو يتشكؿ مع حياة اإلنساف وال يولد بو كأنو حاسة أو ممكة
فطرية ٖٗ .وينطمؽ ال كاف مف فكرة َّ
أف التحميؿ النفسي يدرس موضوعًا ممي ًاز
لمكائف اإلنساني بخبلؼ الكائنات األخرى وىو البلوعي كما يقوؿ لويس ألتوسير،
ِ
أنسنة  humanizationىذا المخموؽ
حيث المشاركة البلكانية البارزة في
البيولوجي ٗٗ.
وبالتالي يكتشؼ ال كاف تشكيبلت البلوعي الغائ ةر وراء الوعي الغفؿ،
ليس بمعنى موازاتو بالخرافة والبلعقبلنية ،لكنو يعيد قراءة البلعقبلنيirrational
داخؿ العقبلني  ، rationalوذلؾ لمعرفة طبيعة الفكر الواعي وبأية آليات يتبمور.
َّ
فجوة غير قابمة لمردـ وال التجاوز بسيولة .ولعؿ النزعة
إف البلعقبلني يمثؿ
ً
البنيوية التي تطؿ برأسيا خمؼ كبلـ ال كاف ،تكمف في ىذا الطرح بحسب بناء

البلوعي لغوياً طالما أنو خطاب ٘ٗ.
وقد كاف اكتشاؼ البلوعي موجيًا مباشرة لمكوجيتو الديكارتي ،حتى وا ْف

لـ يكف ليقصد المواجية معو عمى الصعيد السيكولوجي والفمسفي ،والسيما َّ
أف
البلوعي يثبت انعداـ الحضور الذاتي البدييي لؤلنا .كما َّأنو يضرب فكرة
الشفافية الذاتية  transparent subjectivityالتي تشكؿ أساسًا لكؿ الفمسفات
الحديثة .فمقد حمؿ فرويد أحبلـ ديكارت تحميبل عميقاً وىو ما دفع الكاف حيف
العودة لفرويد أف يعود بالمثؿ لديكارت .كما أثر مارتف ىيدجر في نقض تراث
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.

ٕٕٕٕ

مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم

( االنسانيات والعلوم االجتماعية)

مج  ،35ع( 4يوليو) 4243

الكوجيتو حيث تأثر الكاف باألفكار الييدجرية حوؿ المغة وتقويض الميتافيزيقيا
الغربية والذات الحديثة والتقنية .لذلؾ يبدو َّ
بل مف تحميؿ األنا وتحميؿ
أف ك ً
البلوعي ،عمى الرغـ مف َّأنو يعمؿ في اتجاىات مختمفة ،يسائؿ فكرة الكوجيتو
 cogitoذاتيا .ٗٙ
ولقد خضع موقؼ الكاف في ىذا الصدد لتغيير بعيد المدى .كاف البد
مف التمييز الواضح ،في تطوره البلحؽ ،بيف "األنا" مف ناحية والذات مف ناحية
أخرى .ال ػ" أنا" ليس ىو الذات ،وبخاصة مع اآلليات mechanismالمكتشفة في
مرحمة المرآة ،مثؿ التعمية  ،blindingإذ َّ
أف اإلدراؾ الذي ىو في جوىره سوء
اإلدراؾ  ،mis-cognitionحيث يتـ تحديد وظيفة "أنا" ،ال ينطبؽ إطبلقًا عمى
وظيفة الذات .فمئف كاف األوؿ( األنا ) سيتـ وضعو تحت عنواف الخيالي
مختمفا تمامًا ،وىو منطؽ الرمزي
منطقا
 ،Imaginaryفالثاني (الذات) يتبع
ً
ً
 .Symbolicفي ىذا التقسيـ ،يتشكؿ الكوجيتو ،عمى نحو يثير غرابة الكثيريف،
عمى صعيد الذات .والذات عند ال كاف مرحمة ميمة لتجاوز األنا الديكارتي.
ٍ
كبنية
األساس ىو النظر إلى البلوعي ليس بمعناه المادي والنفسي فقط ،بؿ
مكونة مثؿ المغة تمامًا ،وتخضع آللياتيا بالطريقة نفسيا .حيث تأثر بالمغويات
ّ
المعاصرة عند دي سوسير وروماف ياكبسوف بصدد الداللة واالستعارة والمجاز
والخطاب .والبنية ال تخمُو دوماً مف ٍ
ذات ماthere is no process, and no ،
 ،structure, without a subjectوىو ما يجعؿ الذات واقفة عمى النقيض
مف األنا .ٗٚ

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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يحتؿ البلوعي المكانة الضرورية بالنسبة إلى الكاف ،لدرجة َّ
أف الذات
ينبثؽ فقط عند نقطة التقاطع مع عدـ اإلدراؾ the subject emerges only
 :at the point of a non-recognitionحيث تشترؾ جميع تشكيبلت
البلوعي في ىذا األمر ،ويصاحبيا القوؿ" :ىذا ليس أنا  " this is not meأو
" لـ أوجد ىناؾ  ،" I was not thereعمى الرغـ مف أنيا تشكيبلت انتجيا
الذات نفسو(ىو /ىي) ( ،أو مع وضعيا في مصطمحات الكوجيتو :تشكيبلت ال
أف يتبعيا القوؿ " إذف أنا موجود َّ .)" therefore I amإنيا تعتمد عمى
يمكف ْ

اندماج "نواة غريبة"  alien kernelداخؿ الذاتية  ،subjectivityممارسة تمقائية

 automatismخارجة عف السيطرة  ،out of controlو"خطاب اآلخر"،
ٍ
وانييار  breakdownفي ٍ
معينة ،لؤلفؽ المكوف لئلدراؾ والحس .يمثؿ عدـ
نقاط
التكامؿ  non-integrationبيف ىذه العناصر أبرز الجوانب التكوينية لمذات،
رغـ أف ىذا الجانب قد يظير عمى أنو حد لو أو اختزالو أو إعبلف عف فشمو.
لذلؾ كاف نقد الكاف لم ػ"أنا" ،ولوىـ الذاتية المستقمة والشفافة autonomous
 ،and self-transparent subjectivityجزءاً ال يتج أز مف االستراتيجية
البنيوية العامة ،لكف حقيقة أنو يتبنى  -مع ذلؾ بعناد  -مفيوـ الذات كانت
عبلمة عمى معارضتو لممفاىيـ التقميدية واختبلفو بعيد المدى فمسفياً .ٗٛ

ٍ
أوالً :ال ُيشار إلى الذات كأنو شيء ممموسَّ ،
متماه في نظاـ البلوعي -
ألنو
المغة ،وىو ما يجعمو غير قابؿ لمتعيف .وعندما يقوؿ كوجيتو ديكارت" أنا أفكر"،

فإنو ال كانياً تحديد غير قابؿ لئلدراؾ وغير قابؿ لممعرفةَّ ،
َّ
ألف كؿ تحديد سمب
وىو في البلوعي قائـ عمى النقص ،الفقد األساسيف .وكأف الكاف يقوؿ :مف أيف
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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عماء.
جاءت الفكرة لدى ديكارت لمتسميـ بيكذا "إقرار أعمى" لو اقع أكثر
ً
فالبلوعي ال يقبؿ أي إقرار ،بؿ فقط ينطؽ بمساف اآلخر ،ىذا الموقع المجيوؿ

لدرجة الخفاء التاـ.
ثانياً :عدـ اإلدراؾ مع وجود اآلخر معناىما" ليس أنا  ،" this is not meليس
مف يتأمؿ ،فقط أنا أحد عناصر الحالة بالتداخؿ ال بالتفرد،
مف أفكر وال أنا ْ
أنا ْ
معنياً بما يقاؿ داخؿ البلوعي .والرغبات
تيمة مف تيمات الخطاب ،لكوني
ّ
والنقص واآلماؿ واألوىاـ تثبت أنني ليس ىو الموجود بعينو ،بدليؿ أنيا قد

صيغت الوعياً كمجاز ألشياء أخرى .ولو كنت أنا – كداؿ متطابؽ مع مدلولو -
بل .ولذلؾ سيتأجؿ األنا ولف يندمج
لما كاف ثمة اختبلؼ ولما ت ّكوف البلوعي أص ً
كعنصر ممتمئ بالداللة المباشرةَّ .
ألف ىناؾ تدفقاً مزدوجاً بالتوازي double
 parallel flowبيف أي داؿ ومدلولو ويبمغ مداه داخؿ األنا لدرجة االنزالؽ الدائـ
فوؽ بعضيما البعض بحسب فمسفة دي سوسير .ٜٗ
ثالثاً " :لـ أُوجد ىناؾ َّ ،" I was not there
ألف اآلخر ىو صاحب خطاب
البلوعي الذي يمثؿ الفضاء الخاص بي .وأنا مجرد ذات تقؼ عمى نقطة التقاطع
العمياء ،لكونيا رمزية كما أف استراتيجيات المغة تفعؿ فعميا .وطالما أف المغة
ىي فضاء التجمي األساسي لمكينونة اإلنسانية ،فمف يكوف ثمة أنا أفكر ىكذا في
مساحة بخبلؼ ىذا الفضاء ،ال شيء خارج المغة مف واقع عبلقتنا المطر ةز
وض َع
باآلخر كما ىي حرفة التنجيد  .upholsterer's craftيؤكد الكاف َّأنو َ
نقاطاً مخيطة ومتشابكة بطريقة ىذه الحرفة وبأشكاؿ فعالة ،حيث يتـ ربط نسيج

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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األنا إلى نسيج األخر .ولكي نريد تحديد أيف نقؼ ،عمينا أف نتتبع خيوط النسيج
فيما يتعمؽ بالحدود المحتممة لبلنزالؽ بيف الدواؿ والمدلوالت ٓ٘.
رابعًا :حتى وأنا أقوؿ "أنا" ال يمكف اعتبار ذلؾ مقولة انجازية ،مقولة وجود ،ألف
اآلخر ىو األقرب لئلنجاز في خطابو داخمنا مف أي أنا إلى نفسو .ولذلؾ ال يرى
ال كاف ىناؾ أي الوعي ( خطاب اآلخر) خارج الكوجيتو there is not any
.unconscious outside cogito
خامساً :اآلخر في البلوعي ،والبلوعي في األنا ،إذف كؿ ذلؾ يقع داخؿ أبنية
المغة أو مضروب فييا بعمميات رياضية ال تتوقؼ .مع مبلحظة أف ىذه
العناصر ال تخرج عف نظاـ الداللة وتوالدىا وتكويناتيا وصورىا المجازية.
ولنعرؼ أف تشكيبلت البلوعي تترسب نتيجة استعماؿ المغة تواصبلً وتاريخاً .إذف
الكوجيتو (الديكارتي) (-البلكاني) ىو كوجيتو المغة ،وال يفيـ ويصير منفتحًا كما
مارستو فمسفات ما بعد الحداثة سوى داخؿ ىذا الفضاء البلنيائي.
ومف َّثـ  -كما سنحمؿ الحقاً  -فإف كؿ الموضوعات المتواف ةر موضوعات
مجازية  ،metonymicببساطة ،لكونيا موضوعات لرغبة اآلخر ،والرغبة دوماً
ىي رغبة في شيء آخر ،عمى وجو الدقة ىي رغبة فيما ىو مفقود ،حيث نحاوؿ
 مثمما يوضح فرويد  -اكتشافو وسبر أغواره .ىذا الفضوؿ الجامح ،وبالتاليفالمعنى الوحيد الجدير بيذا االسـ ىو المعنى االستعاري metaphorical
 ،meaningإنو المعنى الذي ينشأ بالضرو ةر مف استبداؿ داؿ بآخر في السمسمة
الرمزية .٘ٔ symbolic chain

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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زمن القول
تتضمف كؿ مف المقولتيف زمنيا النوعي سواء مف حيث االعتراؼ بو أـ
ال .وىو زمف تحممو المغة كخطابيف يمخصاف عصريف كامميف بكؿ التحوالت
الفمسفية والفكرية ( حداثة ديكارت وما بعد حداثة الكاف ) .والمغة تفترض الزمف
كجزٍء مف التعبيرات التي تحددىا ،فبل تعبير دوف تاريخَّ ،
ألف جوىر الكممات
ٍ
مقولة
والنصوص يتحدد بالمعاني الزمنية التي تصوغيا .وبالتالي ما كاف ألية

منيما ستقوؿ (أنا كذا  ..أو حتى أُوجد أو ال أُوجد) إالَّ بافتر ٍ
اض ضمني يفيد
شيئاً عف الزمف ،موقعو وماذا يمثؿ ،وكيؼ سيأتي؟
عمى سبيؿ التوضيح " :أنا أفكر "...ىو مقطع زمني حتى النخاع .فمف
أنا حينئذ؟ ،أنا مجرد لحظات ولحظات مف الزمف وال أنفصؿ عف حركة( داخمية
و خارجية) لفكر يقع عمى خطوط الوقت .وكذلؾ"  ...إذف أنا موجود أو ال
أُوجد" مقطع سيقبؿ الزمف معناه أو سيرفضو .االستنتاج جواب شرط محدد بفعؿ
التزامف أو التعاقب الزمني وا ْف كاف جزءًا مف حالة التفكير اآلني.
َّ
إف الكوجيتو الديكارتي يستغرؽ األنا( واالستغراؽ مسألة زمنية بالضرورة)
خبلؿ عممية التفكير عمى ٍ
نحو تاـ .فيا أنت تفكر دوف مبارحة لو كنت كذلؾ،
أفكار وموضوعات مادية ومعتقدات ودالالت لؤلشياء ،جميع ما
أنت تستشكؿ
اً
يقؼ أماـ وعيؾ ىو المادة التي تُعاد لمنشاط العقمي مف جديد عبر عممية إثبات

األنا مع ذاتو .وديكارت يرى في آنية األنا مح ّكاً ليذا الوجود المفترض .بؿ ليس

مفترضًا كما لو كاف خياليًاَّ ،
يجسد لحظة بداىة حقيقية ليست أقؿ وال
ألف األنا
ُ
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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أكثر .الزمف زمف نفسي  -وجودي مع بداىة اليقيف الذي يحدد معرفتنا .ولئف كاف
الزمف مجموعة آنات (جمع آف) ،فيو يمثؿ رصيدًا لذاتو وىو الذي ُي ِّ
مكف األنا

مف التفكير .ولذلؾ كانت األنا وال شيء معو كأنو قرار داخمي  -خارجي
ِّ
بإمكانية التحقؽ الذاتي
المفكر .وقد يتساءؿ القارئ :أيف ما اعتبرتو أنت زمناً
لممقولتيف؟!
في الحقيقة ،ربما ال يبدو أف ىناؾ زمناً في الكوجيتو الديكارتي ،ألف
التفكير (يقتضي) الوجود ،وكأف الزمف آني حيث يكوف الفكر خالصاً وال شيء

ٍ
لعؿ الزمف لو وجد كما ىو معروؼ ٍ
معوَّ .
كوقت أو كحركة أو كمكاف
كعدد أو
أو كوعاء رياضي لؤلشياء ،فجميع ذلؾ سيسقط بمجرد قوؿ ديكارت "أنا

أفكر ،"...ألنو سيرفض أي شيء يمكف أف يأخذ بعضاً مما يفكر .كما َّأنو
سيكوف عنص ًار مشوشًا لممعرفة كما قاؿ َّ
إف المغات الطبيعية تشوش األفكار .وىنا
تبدو األنا منفصم ًة عف الزماف والمكاف بمؿء الكممة.
األنا يحمؿ زمنو الخاصَّ ،
ألنو ميما يكُف مفك اًر ،فمف يكوف مفك اًر في
البلشيء ،في المجيوؿ ،في العدـ .وطالما األمر كذلؾ ،فحضور الزمف سيكوف
عمى صعيد األنا في ذاتو َّ .in itselfإنو زمف خاص بيف قوسيف دوماً ،وربما لو

فتح ديكارت األقواس ،ل ِ
خشي التأثير عمى مفيوـ األنا ككياف ُموحد .أي َّ
أف األنا
أف أفيـ كؿ شيء يحدث داخمنا،
يفكر فيما يدرؾ العالـ داخؿ ذاتو " ،كممة الفكر ْ

بقدر ما ندركو إدراكاً مباش اًر ،ومف َّثـ ليس التفكير متطابقاً مع الفيـ واإلرادة

والمعنى فقط ،بؿ كذلؾ يتطابؽ مع اإلدراكات الحسية  .ٕ٘ "sensoryورغـ ذلؾ،
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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فاإلحساس المرتبط بالعالـ ىامشي ويأتي دوماً الحقاً بقدر ما يسمح الفكر ،أل َّف
ما نفكر فيو ينسحب عمى العالـ الخارجي ،ذلؾ أننا ال نحتاج إلى أي شيء
ُيعزى إلى الجسـ حيف نفحص ماىيتنا أثناء الفكر ٖ٘.
ولئف كاف ذلؾ بصدد مركزية األنا ،فالزمف يكاد ينعدـ إالَّ ال حقاً،
بكممات أوضح عندما يتأكد األنا مما يفكر فيو ،فبل مجاؿ لما سيحدث،
أصداء باىتة لمفكر ،إ ّما تحد ث عمى مستواه وبشروطو أو تحدث
فاألحداث حينئذ
ٌ
تابعة لو مرىونة بوجوده .وبالتالي لف يكوف الزمف موضوعيًاَّ ،
ألف األنا ىو
األساس ،وكؿ زمف ىو زمف القوؿ بوصفو معب اًر عف وجوده الذاتيَّ .
إف " األنا
يفكر" كما يطرحو ديكارت ىو الدرجة الصفر مف الزمف zero degree of
 ،timeىو البلزمف غير الممفوظ عمى األصالة ،رغـ َّ
أف أي قوؿ ولو كاف كممة"
التأرخ لمغة ،ومع ذلؾ يتجاىؿ ديكارت
أنا" إنما يعني التعمؽ بالزمف ،ك نوع مف ُ
تمؾ الوضعية الحتمية متجياً إلى التوالد الذاتي لممعاني ،توالد مف ال شيءَّ ،
وكأف
مبني عمى العدـ ،سديـ غامض يبدأ دومًا مع كؿ أنا يفكر.
الزمف
َ
ٌ
لكف لندقؽ في القوؿ " :أنا أفكر" سنجد أنو يمثؿ حدساً في الزمف كتتابع.
أي أف ىناؾ زمناً ىو الذي يتيح فعؿ التفكير ِّ
فضاء ،وىو الداؿ
لكونو يستغرؽ
ً
عمى استمراريتو الوجوديةَّ ،
ألف المعنى المبلصؽ مف بعيد بما أنا يفكر ىو
المسافة والوقت( باتساعو) الذي يجب أف يتجاوزىما األنا أو يشعر بيما.
فالكوجيتو يؤكد كوف األنا لو وقتو مف التأمؿ والشؾ والمعاودة والمراجعة والحوار

الداخمي ،وىو وقت حر خارج أي ٍ
قيد إالَّ مف ذاتو .وحرص ديكارت عمى ذكره
ُ
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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كمكوف خاص ليس يحدده أي شيء آخر .الميـ أننا نفكر ،لكف ما ىو التفكير؟!
أي أنا ىو المقصود ؟ تحت أية شروط يستطيع ذلؾ؟ في أي سياؽ يتحرؾ؟ ..
أسئمة سكتت عنيا مقولة ديكارت.
واذا كاف األنا يقؼ متفردًا َّ
كأنو خارج التاريخ ،فالتفكير فعؿ زمني بحكـ
ٍ
سياؽ ما .واستدراؾ الكوجيتو
الوعي والتأمؿ مما يحتـ تراكـ المحظات في
إلمكانية الوجود ىو استدراؾ تاريخي عمى األصالة .ونحف نعرؼ َّ
أف الحداثة
الغربية تعتمد عمى حرية األنا واستقبلليا كمحصمة لمفكر الحر ،ثـ أنو ال قيمة
لذلؾ دوف وجود التاريخ كفعؿ ٍ
مؤثر في حياة الشعوب .فالتاريخ يمؤل االنتقاؿ مف
أنا فردي متمسؾ بذاتو إلى كيفية التحقؽ إزاء اآلخر( مفيوـ الذات) .وىو الفعؿ
نفسو الذي تؤيده المغة تبعاً لمفيوميا التاريخي كأنظمة مف التعاقب ،حيث
اشتقاؽ األلفاظ والكممات .وحتى عممية التفكير ال توجد ليا ىوية ذاتية خالصة
المعنى.
في أحد مبادئو الفمسفية يقوؿ ديكارت في المبدأ رقـ َّ " :10
إف بعض
القضايا والمعاني تكوف بسيط ًة جدًا  very simpleوواضحة بذاتيا self-
 ،evidentلكنيا تصبح أكثر غموضاً  more obscureعندما يتـ عرضيا
بواسطة تعريفات منطقية  ،logical definitionsو َّأنيا قد ال تكوف مف
موضوعات المعرفة التي يتـ تعمميا بالطرؽ المدرسية" ٗ٘.
النص أصبعو عمى مغزى ما تُحدثو المغة فيما نفكر فيو .ديكارت
يضع
ُ

يخاطب مجيوالً بأىمية ما ىو بسيط في ذاتو ُممقيًا كافة التبعات عمى التعاليـ
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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والقواعد المنطقية ،يتجاىؿ تمؾ الضرورة التي ال غنى عنيا وىي نقؿ المعاني
بأىـ وسائؿ التعبير .فبماذا سننقؿ المعاني مف ٍ
فكر إلى فكر ،مف أنا إلى أنا،
بعبارة ديكارت كيؼ نبقي عمى بداىتيا األولية؟
 - 1ال يدرؾ ديكارت – مف حيث إدراكو الخاص  -أنو يستحيؿ وجود ٍ
معاف
بسيطة في ذاتيا ،حتى وا ْف كانت واضح ًة .فما ىو معيار الوضوح؟ وكيؼ

ستكوف واضحة؟ وما دور المغة؟ وما ىي مكانة العقؿ في الفيـ والتفكير؟!
كؿ ذلؾ ال يمكف اإلجابة عنو باعتبار المعاني بسيطةًَّ .
ألف ذلؾ األمر
أسطورة ال توجد إالَّ
ال.
ادعاء وخيا ً
ً
 - 2المغة ضرورية ،حتمية ،مف حيث نقميا لممعاني ،ليست ىناؾ معاني خارج
ٍ
بصور ىي الدالة مثؿ المغة .وما ي نطبؽ عمى المعاني،
المغة ،خارج التفكير
ينطبؽ عمى ِّ
كؿ أفكار ديكارت نفسو.
عرفيا بالمغة .حتى
 - 3كيؼ أخبرنا ديكارت عف قضاياه وأفكاره ما لـ يكف قد َّ
أبرز كتب ديكارت ىو كتاب "مقاؿ عف المنيج" Discourse on the
 ، Methodوالمقاؿ ىو الخطاب ،أي نظاـ مف الصيغ المغوية التي تؤدي
ىدفًا ورسالة في عممية التواصؿ .إذف كيؼ سيوصؿ مبادئ وقواعد المنيج
الجديد مف غير تحميمو بتراث المغة التي تواصؿ توريثو؟! والمغة بالنسبة
لديكارت بمثابة الحاضر  -الغائب الذي يترؾ آثاره عمى كؿ ما يقوؿ مف
ممارسة الخطاب ومفاىيمو ٘٘.
 - 4المغة تتضمف زمناً مف حيث إمكانية تمويث( إلغاز) المعاني والقضايا
الواضحة بذاتيا ،لكنو التموث األخصب الموصؿ لممضاميف .والزمف ىو
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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اإليقاع المتتابع ،لكي يصبح المعنى مطروحاً لدى المتمقي .فمئف كانت
بعض المعاني واضحة في ذاتيا ،فيذا يعني عدـ إمكانية توصيميا لآلخريف،
وبالتالي فأي تعبير ال يخمو مف غموض بحكـ طبيعة المغة وتكويناتيا .٘ٙ
وجود اآلخر ،حتى وا ْف كاف ىو مصدر التعقيد واليدؼ
 - 5ىذا المبدأ يتجاىؿ
َ
مف التعبير .وذلؾ ليس ناتجًا عف كوف األفكار بسيط ًة ،بؿ لكوف ديكارت ال

يعترؼ أساساً بوجود تدخؿ مف اآلخر في تجربة األنا أفكر .ولذلؾ تحت
المبدأ نفسو يعتبر أف اآلخر ليس غبياً الى الدرجة التي تحوؿ بينو وبيف فيـ
ألفاظ ديكارت كما يقوؿ .٘ٚ
 - 6ىؿ التعريفات المنطقية تمثؿ تشويشًا؟ إذا كانت كذلؾ ،فالمبادئ والمعاني
يجب عدـ إخضاعيا ليذه التعريفات المغوية ،واذا لـ تكف بيذا التوصيؼ،
فمماذا يرفضيا ديكارت .غير َّ
أف األخير اعتبرىا مصدر غموض ذاىبًا إلى
غموض أكبر .فيؿ حيف نقوؿ َّ
إف ىناؾ معاني واضحة بذاتيا ،سنحؿ مشكمة
الفكر  ،وكيؼ سنفكر وما ىي أسس التفكير؟ األمر يبدو معكوساًَّ ،
ألف
الوضوح ليس ىبةً تسقط مف المجيوؿ عمى األشياء ،بؿ ىو فاعمية عقمية
توضح المعقد وتستجمي الغامض ،وتفؾ أسرار الممغز ،وال يوجد الوضوح مف
تمقاء ذاتو!!
مف ىذه النقطة ،يواصؿ جاؾ الكاف ربط األنا بتكويف اإلنساف لغوياً -
سيكولوجيًا( التاريخ واألحداث والتداعيات والرموز والمعاني التي تحمؿ الماضي
والحاضر والمستقبؿ) .األنا كاإلسفنج الذي ينضح بما في ال وعيو ،وبما امتصو
بوصفو ذاتاً خبلؿ النظاـ الرمزي الذي يعايشوَّ .
إف زمف األنا يفكر ليس مفرداً
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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ولف يكوفَّ ،
ألف ىناؾ أطيافاً وأشباحاً ونقاط تقاطع تشكؿ خطاباً -ولو صامت –
بمثابة اآلخر .ذات سيمينار كتب ال كاف عمى البورد  :إف ماىية النظرية
التحميمية النفسية عبارة عف خطاب دوف كممات the essence of
 .psychoanalytic theory is a discourse without words ٘ٛوسواء
أكاف اآلخر متكممًا أـ صامتًا فيو زمننا النوعيَّ .
إف زمف البلوعي بمثابة
وضع
اليوامش المنفمتة مف ىيمنة الوعي ويمثؿ نافذة مرحمي ًة ال تنتمي إلى
ٍ
بعينو ،وكذلؾ تُجسد َّ
كؿ شيء .إنو يحوي جميع األزمنة وتحوالتيا بشكؿ داللي

في المقاـ األوؿ .أي تتمتع جميع عباراتو وشبو عبلماتو وصوره وكؿ فراغاتو
وايماءاتو باألىمية ذاتيا في سياؽ المعنىَّ .إنو قوؿ اآلخر وصمتو وسيميائو ،وقد
ارتدى جميع أردية واستعارات التأويؿ الممكنة ،ليس اآلخر العاري ،بؿ اآلخر(
بالحرؼ الكبير) ىو المفقود  Other is missingالذي ينتج الدالالت دوف
ٍ
توقؼ .ٜ٘
وحدود األنا الذي يفكر عند ال كاف حدود زمنية بالمثؿ ،ال يجب اعتباره
بل ىناؾ في ىوة البلوعي ،فالكبلـ الذي يصدره عبارة عف أصوات أو
ميم ً
المؤثر .كما أف ارتباطًا بنظاـ المغة يجعؿ األخي َةر ىي
ة
عبلمات ليا أصداؤىا
الوجود المتنوع الذي ال ينفد .وعندما يحمؿ المتمقي ماذا يقوؿ الشخص (األنا)؟،

َّ
فإنو يدلؿ عمى ما يمكف تأويمو كذات .وجميع ذلؾ يحمؿ بقع الزمف كبقع الزيت
الطافي فوؽ الماء المتغير .عمى طريقة ىيراقميطس :إذا كنا ال نستطيع نزوؿ
النير نفسو مرتيف ،فكذلؾ يستحيؿ النزوؿ إلى البلوعي مرتيف .التدفؽ الداللي
الزمني داخمو ال يتوقؼ بحكـ المغة التي تعطيو حيويتو التأويمية .ودوماً المحمؿ
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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النفسي ف ي أمس الحاجة كما يقوؿ الكاف لمعرفة الكممات وما إذا كانت ممتمئة
بالمعاني أـ فارغةَّ ،إنو نظاـ الكبلـ الذي يحدد طبيعة األصوات والعبارات
والردود ،فبل توجد كممةٌ دوف ٍ
رد .ٙٓ there is no Word without a reply
أف يستقيؿ مف الحياة ىذا الشخص
حيف يرى ال كاف َّأنو مف األفضؿ ْ

الذي ال يستطيع ضـ آفاقو إلى ذاتية وقتو النوعي ،فالزمف ىو لحـ الذات ضمف
بعدىا األوسع خبلؿ تداعياتو اآلخرية .وعندما يشير الكاف إلى الشخص واألفؽ
والوقت ،فيو يعطي كيفية تكويف األنا  -الذات بيذه الفراغات التي لف تمتمئ
بسيولة .ومف َّثـ ،ال أنا  non- egoىناؾ دوف آفاؽ الزمف ،إذ يحتاج إلى

معرفة ذاتو وال يتمكف مف ىذا إالَّ حيف يسعى إليو دوف جدوى .وىو لطالما
مسكوف بيذه الفجوة التي ال تمتئـ وتسيـ زمانية المغة

temporality of

 languageعف طريؽ االستعارات في كتابة الزمف داخؿ البلوعي ...كيؼ
ذلؾ؟
َّ
إف البلوعي ىو حدود التعبير عف الزمف بواسطة الخطاب كما أشرت،
وباعتباره مبنياً مثؿ المغة

The Unconsoious structured like a

 ،Languageفقد جعؿ بنيتو أحداثًا ليا آثار مثؿ اآلثار التاريخية الواشية بالزمف
واألحداث واألفعاؿ .رأساً يقول الكان :البلوعي ىو ذلؾ الفصؿ مف تاريخي
chapter of my historyالذي يتّسـ بالفراغ  blankأو تشغمو األكاذيب وآثار

الزيؼ َّ :falsehoodإنو الفصؿ الخاضع لمرقابة  .censored chapterلكف
يمكف إعادة اكتشاؼ الحقيقة؛ ّإنيا عادة ما تكوف مكتوبة بشكؿ خفي في مكاف
ٍ
مستويات إلبراز المسألة:
آخر .وىذا األمر يأتي معناه عمى عدة
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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في اآلثار  :monumentsىذا جسدي .وىذا يعني عمى سبيؿ التوضيح،
لمعصاب  hysterical nucleus of the neurosisالتي
النواة اليستيرية ُ
يكشؼ فييا العرض اليستيري عف بنية المغة ،ويتـ فؾ شفرتو مثؿ نقش
يمكننا( بمجرد استعادتو) تدميره دوف خسا ٍرة كبي ٍرة.

 في الوثائؽ األرشيفية  : archival documentsىذه ذكريات الطفولة،
مثميا مثؿ تمؾ الوثائؽ التي ال يمكف فؾ طبلسميا عندما ال أعرؼ مصدرىا
وال أصميا .provenance
 في التطور الداللي  :semantic evolutionىذا الوضع لبلوعي يتوافؽ مع
مخزوف الكممات وقبوؿ مفرداتي الخاصة ،كما ىو الحاؿ مع أسموب حياتي
وشخصيتي النوعية.
 في التقاليد  traditionsأيضًا ،وحتى في األساطير التي تحمؿ تاريخي في
شكؿ بطولي.
أخير في اآلثار  tracesالمحفوظة حتماً بالتشوييات  distortionsالتي
 و ًا
يقتضييا ربط الفصؿ الزائؼ  adulterated chapterبالفصوؿ المحيطة
بو ،والتي سيعاد تفسير معناه مف ٍ
جديد بواسطة تفسيراتي وشروحي ٔ.ٙ
ُ

التجسد في خطاب ممغز ممموس مع (إمكانية)
ىذا يؤدي بالوعي إلى
ُ

حؿ شفراتو بعد معرفة أزمنتو وطباقو المتراكمة .لكنو دوماً خطاب عابر لؤلفراد

 ، trans - individualومف حينو لف يكوف تحت تصرؼ الذوات في إعادة
ترميـ استمرارية خطابو الواعي  .ٕٙconscious discourseوىذا يعود بنا إلى
كوجيتو الكاف المنفصؿ( دالة انفصاؿّ :إما  ...أو )...عكس كوجيتو ديكارت
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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المتصؿ ( دالة عطؼ واتصاؿ :ىذا  ...وذاؾ  ،)...فيظير أننا حينما نفكر لف
نوجد  ..كيؼ نوجد ونحف لسنا حاضريف كأناوت؟!
ٍ
فالزمف البلكا ني زمف ماض ،إنو يشكؿ َّ
بل بذور الحاضر
كؿ
شيء حام ً

والمستقبؿ .لكوننا محكوميف بما ال نفكر فيو ،ولذلؾ قد ُنوجد ىناؾ في فجوٍة ما،
في نقش منحوت داؿ عمى ماال نستطيع الوعي بو .وقد نمثؿ نحف بأنفسنا فجوة
كبيرة لآلخر ،وبالتبادؿ بيف الفجوات يصبح البلوعي ىو الكتاب المشفر مثؿ
األرشيؼ الغائر في القدـ.
ذلؾ معناه أننا ال نستطيع التفكير في المحظة التي نوجد فييا والعكس.
وحسنًا قاؿ الكاف َّ
إف البلوعي مثؿ الفصؿ المكتوب ،وأقوؿ أشبو بالفصؿ المنتزع
مف كتاب الوجود – المغة .نزعتو تشكيبلتو الخاصة التي تجعمو مختمؼ التكويف
وعاب ًار لمجوانب الفردية .ونحف مجرد حروؼ في ىذا الكتاب دوف أف ندري.
والكتاب منقوش بكمماتو المرسومة كأنيا نقوش فرعونية قديمة ،لكنيا بالغة
الداللة .والحقيقية التي نجيميا مكتوبة في ٍ
مكاف آخر دوماً ،ذلؾ أننا حيف نفكر،
قد ال نعثر عمى ما نفكر فيو ،كما َّأنو فكر زمني يحذؼ بعضو البعض ،خاضعاً
لطرائؽ الكتابة بحروؼ مصورة الواعية ،عمى ىيئة رقائؽ مطوية دالليًا .إف
فجأة دوف سابؽ إنذار .لكنو يتجمى مع طبيعة
تفريد ،بسط ،ىذا الطّي ال يتـ ً

المغة مف جية الحذؼ والجمع والتكثيؼ والتضميف والتدامج والتداخؿ.

الوجود ال تفكي ًار بالمقابؿَّ .
ألنو أصبح وجودًا معب ًار خبلؿ
ولذلؾ سيكوف
ُ

بنية البلوعي ،لف يكوف غير عبلمة تترؾ شيئاً ما ليس أكثر .وليس مطموباً منيا
أف تفكرَّ ،
ألنيا ليست معنيةً بذلؾ ،كما أف األنا لف يكوف أنا .فقد أصبح زمناً
ْ
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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لشيء آخر غيره ،ويصعب طّي صفحتو َّ
كأنيا متماسكة دوف ثقوب .وثقوب األنا
ليست بالمعنى المادي ،لكف بالمعنى المغويَّ ،
ألف المغة تتيح تداخؿ األزمنة
وتنوعيا بما يجعؿ البلوعي وسيطًا لو أساليبو وتقنياتو في التعبير عف نفسو .واذا
كاف األمر كذلؾ ،فمرحمة المرآة تخمع ذاتيا داخؿ المغة التي تعطي المرحمة ال
حقًا تعبيرات البلوعي عبلقات مرآوية  a mirror relationsبيف الذوات والعالـ
واألشياء .وبحكـ كوف المغة تشكؿ األعماؽ البلواعية ،ستظير جذور التوترات
الداخمية  internal tensionsفي الخطاب المعبر عف الفكر ،ويصبح األدراؾ
ينصرؼ إلى إحداث eventing
تجسيدًا دالليًا ليذه النقطة الحاسمة .األمر الذي
ُ

ويدخؿ نوعًا مف الجدؿ غير المتواصؿ
تنوع في التصورات والعبارات والمعانيُ ،
حوؿ ما المقصود بيا في سياؽ أو غيره ،وبالتالي تصبح العبلقات جدلية
ال ٖ.ٙ
 dialecticalبيف الذوات والموضوعات إجما ً
َّ
ال،
إف أفكار األحبلـ أفضؿ ما يجسد ىذه السمات في البلوعي إجما ً
وبخاصة َّ
أف محتويات األحبلـ متمثمة لدينا في أوجو مختمفة لمموضوع نفسو
خبلؿ لغتيف مختمفتيف .فالبلوعي يتجمى ىنا كمغة مختمفة كامنة تحت المغة
الواضحة ،لدرجة أف محتوي أي حمـ يعد نسخة  transcriptمف أفكار الحمـ في
صيغة أخرى مف التعبيرات ،ونحف دوماً نبحث عف مقارنة األصمي بالترجمة التي
كؿ ميامو في ىذا اإلطار باكتشاؼ
تطرحيا تعبيرات االحبلـ .ويصؼ الكاف ّ
تمؾ الروابط الداللية بيف األصوؿ والصور ،ومكيؼ تشكؿ حياتنا ومعانييا
ألف َّ
البلواعيةَّ .
كؿ ما يطرح و ببساطة ىو تتبع الزمف كما يولد داخؿ اإلنساف،
وكؿ شيء داؿ ممكف ،بالنظر إلى ىذا الزمف المعبر عف أفكارنا ورغباتنا،
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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ويتبمور مع المغةَّ ،
إف تعميمي  - my teachingكما يؤكد ال كاف  -ىو المغة
ٍ
بساطة وال شيء آخر نيائيًا غير المغة ٗ.ٙ
بكؿ
َّ
إف لغة البلوعي كما في األحبلـ وأفكارىا تتميز مف وجية نظر الكاف
بآليتيف:
ٔ  -التكثيف ،condensation :حيث تتكثؼ ( تختزؿ وتنضغط وتتراكـ
وتطوى) المعاني داخؿ بعضيا البعض خبلؿ االستعارات .فالحمـ عبارة عف
صورة مختصرة وتحمؿ كامؿ المضاميف التي تعبر عف الباقي ،فيناؾ شيء
محذوؼ أو ميمؿ أو ممزؽ أو مخفي ،لكف ىناؾ أيضاً معاني متوارية فيما
ىو متاح عمى ىيئة لقطات مكثفة .وعند االستيقاظ نقوـ بتجميع ىذه البقايا
إلعادة تركيبيا فيما ىو ظاىر فقط .وىذا ىو الوجو الظاىر لمحمـ المتميز
بيذا الشكؿ ،وتحت الوجو الظاىر ىناؾ عدة وجوه أخرى داؿ عمييا بالنظاـ
أو ال بنية التي يجسدىا البلوعي .وىذه الوجوه تعد أفكا ار كامنة في الحمـ
وأكثر شموالً  more extensiveمف المحتوى الظاىرmanifest content
عمى نحو جذريَّ ،
ألنيا ذات طابع داللي كمي ٘.ٙ
والتكثيؼ يجعؿ الحمـ مقتضبًا  laconicبالضرورة ،ففي كتابو تفسير
ٍ
سطور ،خمسة أو أربعة ،بينما
األحبلـ يكتب فرويد حمما أو آخر في عدة
سيكوف الحمـ الذي يرسمو فرويد منيا مثؿ الدفؽ الميوؿ كأنو ساحر يخرج
أربطة حريرية طويمة مف قبعتو محاطًا بجو مف السحر والغموض .إف التكثيؼ
ضخـ لدرجة ميولة وتجعؿ أي حمـ قاببلً لمتفسير دوف نياية ،بؿ يقبؿ مرات
ومرات مف التأويؿ بحكـ التكويف المضمر.
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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وبعض اإلضمار يعني تداعي أزمنة وراء أزمنة أو ىي تتداخؿ
وتتقاطع .فقد يكوف ىناؾ حمـ تظير بو شخصيات ومواقؼ قديمة جدًا ،لكنيا

ٍ
داللية بأحداث راىنة ،وربما قد تقع وتحضر معًا في
فجأة تصبح عمى عبلقة
الوقت نفسو رغـ ُبعد المسافات الزمنية بيف األحدث واألقدـ .ولذلؾ ستكوف
االستعارات المكثفة وحدات باطنية يضمرىا حمـ ظاىري .وتتميز عمميات

التكثيؼ بالنقاط المتقاطعة التي تتفرع إلى ٍ
عدد ال نيائي مف الخيوط ،مثؿ العقد
النباتية  botanicalالتي تحد ث عنيا فرويد وتشكؿ ُكبلً مجتمعاً ومتفرعاً .حيث
تُشتؽ منيا خيوطٌ أخرى مثؿ اشتقاؽ األلفاظ مف ألفاظ أخرى .وىي عقد شديدة
اإلفراط في التفتت والتفرع ،وتحمؿ خصائص ومعالـ ذاتية مف طبيعة التكويف

العاـ لما تتفرع منو .وفي نسؽ النقاط ،يتـ استدعاء الكممات بوصفيا نوعاً مف
التبديؿ عند تقاطع المسارات المتباينة والمجتمعة بالمثؿ .ويمتد ذلؾ إلى النظاـ
الرمزي الذي يعتمده الكاف في فمسفة المغة والبلوعي حيث الطبيعة المتعددة لكؿ
داؿ .ٙٙ
ٍ
شيء آخر ،وىي
ٕ  -اإل زاحة ،displacement :وىي إحبلؿ شيء محؿ
األقرب إلى المجاز والكناية

metonymy

أكثر مف االستعارة ،لتكوف المغة

حاضرة بكؿ أصناؼ األلعاب والتوريات والمتبلزمات الداللية .فقد يأتي
ٍ
نطاؽ عاـ قد
الشكؿ الظاىر لمحمـ ىامشياً ألفكار حمـ آخر كامف فيو ،وعمى
يمر معنى معيف ،بينما توجد ىناؾ ٍ
معاف أكثر أىمية سواىا .ويتـ وضع
أحداىا بالمقدمة بآليات البلوعي  -المغة ،ثـ يكوف اإلضمار نوعاً مف
االنكشاؼ لما يكمف في الخمفية.
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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بعبارة أخرى كما يقوؿ الكاف :نجد َّ
أف المجاز  -بالمعنى األوسع لمكممة -
ميـ لجعؿ شيء ما مسموعًا أو حاض ًار أثناء الحديث عف شيء مختمؼ تمامًا.
واذا كنا ال نفيـ ىذا المفيوـ األساسي لممجاز بحسب عموميتو الكمية ،فمف غير
المعقوؿ أف نصؿ إلى أي تصور عمى اإلطبلؽ لما يمكف أف يعنيو االنحراؼ
 perversionفي التخيؿ .ىذا المجاز ىو مبدأ كؿ ما يمكف تسميتو حتى
بالواقعية  ،realismفيو ضروري لصناعة التخييؿ والففَّ .
ألف الواقعية حرفياً
ليس ليا أي نوع مف المعنى .فالرواية ،المكونة مف مجموعة مف العبلمات
الصغيرة ،لف تعني شيئًا عمى اإلطبلؽ إذا كانت  -عمى وجو التحديد -ال تجعؿ
ٍ
بإحساس ما وراءه .إذا كاف الروائيوف العظماء مبدعوف
شيئا ما ييتز vibrate
ً

في كتاباتيـ ،فذلؾ َّ
ألف كؿ شيء لدييـ يكرسونو إلظيار المعنى لنا ،ليس فقط

رمزيًا وال مجازيًا  ،allegoricallyولكف بواسطة ذلؾ الشيء الذي يتـ ربطو عف
ُبعد .وىو الحاؿ نفسو في إيقاع السينما .وبالمثؿَّ ،
فإف وظيفة انحراؼ الذات
subject’s perversionىو وظيفة مجازية .ٙٚ metonymic function

ولنبلحظ َّ
أف العمميتيف تحمبلف تصو اًر ما عف زمف القوؿ أو القوؿ في

الزمف .فاألخير ليس تعاقبيًا مف مر ٍ
حمة إلى أخرىَّ ،
كأف ىناؾ فيرسة مف األقدـ
إلى األحدث .وال تُوجد خريطة لو تحدد االتجاىات بقدر ما يتبمور ضمف

البلوعي .كما أف تنوعاً زمنياً ىو أمر مف الغرابة طالما َّ
أف عمميتي التكثيؼ

واإلزاحة فاعمتافَّ .
ألف التكثيؼ( التراكـ) ىو الخمفية الداللية لعممية اإلزاحة،
واالثنتاف تعبراف عف َّ
أف الزمف يفكؾ موضوعات الفكر وأساليبو وطرائؽ وجوده.

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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خطاب الحقيقة
األنا الديكارتي (ىو) خطاب الحقيقة مف أقرب نقطة ،وبخاصة كونو
يتضمف جيا اًز مفاىيمياً كامبلً .والػ" ىو" الوارد كضمير وكفعؿ يمثؿ خطاً ممتداً
عبر كؿ التفاصيؿ .يأتي كضمير حيف يشير إلى كونو مفك اًر في ذاتو .ألنو
لحظة يقيف ال ينازعو خبلليا شؾ .فأنت تفكر كأنا يستند إلى وجوده الفعمي،

أف تُ ِ
عم ؿ عقمؾ ،وأنت لست إالَّ ماىيتؾ ،ماىية وجود ايقانًا بما تفكر ميما
تحاوؿ ْ

كانت التحوالت في مجالؾ.

ٍ
يعبر مف
وألجؿ الوصوؿ إلى نقطة ثابتة يستند إلييا ،يعد الػ" ىو" فعبلً ُ

الفكر إلى الوجود .والحقيقة رحمة يقطعيا األنا إثباتاً لوجوده بيذا المعنى ،ليترتب
عمييا إثبات النفس والجسد والعالـ واإللو .وكما ّنوه ديكارت :األنا أفكر بمثابة
القاعدة الدائمة لما يمارسو اإلنساف معرفيًا ووجوديًا .والحداثة الغربية استثمرت
فمسفيًا ايما استثمار في األنا الديكارتي ،لدرجة أنو غدًا مبدأ المبادئ بالنسبة
لمجاالتيا .وبالتدريج غدت الحقيقة نوعاً مف التجمي ارتباطاً باألنا ،فالفكر لو
ٍ
شيء .وىنا بدا ديكارت بمثابة رجؿ ال ىوت مسيحي في رداء
األولوية دوف أي

فمسفي كما ذكرت .ففي البدء كاف الكممة مثمما ورد بالكتاب المقدس .والعالـ
والحقائؽ والوجود أشياء كانت كممة في العقؿ اإلليي .وىي وجدت بطريقة
مخموقة كأثر لمقدس م ٍ
تعاؿ.
في كتابة مقاؿ عف المنيجَّ " :
أف
إف ىدفي ليس تعميـ المنيج الذي يجب ْ

يستعممو كؿ فرد ألجؿ اتباع الطريقة المثمى لمتفكير ،ولكف فقط حاولت تبياف

الطريقة المناسبة إلعماؿ عقمي .و َّ
أف اآلخريف الذيف يمتمسوف التوجيو مف سواىـ
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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أف يتحمموا
أف يعتقدوا أنيـ أكثر قدرة مف أولئؾ الذيف يعطونيـ ذلؾ ،و ْ
يجب ْ

المسؤولية عف أدنى خطأ قد يرتكبونو .ٙٛ "...

ذلؾ ىو منطمؽ الخطاب الديكارتي حوؿ الحقيقة ،ويبدو َّأنو قد طرح
بعض العبارات التي تترؾ المسؤولية عمى المتمقي .لكف السؤاؿ الميـ :ىؿ
سيستمر ديكارت عمى شفافية الخطاب بيذا الشكؿ؟ وىؿ ستتحوؿ النب ةر إلى لغة
الوصاية عمى طريقة الديانات؟ لعؿ ديكارت قد أعد فضاء التفكر لتقبؿ ما
سيقوؿ ،ألنو ينشد البحث عف الحقيقة لذاتيا ال لشيء آخر .وىذه بداية الخيط
في القصة التي يتغياىا مف كتابو حوؿ المنيج كما يقوؿ ،والقصة تطرح
استراتيجيات الصياغة المغوية بما فييا كيفية توليؼ الخطاب وشحف مفرداتو
بالرسائؿ الفكرية .وفي ىذا رأى ديكارت َّ
أف الفمسفة مفيدة جداً لمتحدث عف أي
شيء بصورة أكثر عقبلنية وبما ىو أدنى لمحؽ وأنيا تجنبنا خداعًا قد ننزلؽ إليو
إذا أغفمنا التفكير الفمسفي العميؽ .ٜٙ
يتبع ديكارت تقميداً أفبلطونياً قديماً بالبعد عف الشعر،
وفي ىذا االتجاه ّ
يقوؿ " :كاف لي تقدير فائؽ لمخطابة  ،oratoryوأحببت الشعر ،لكني نظرت
ثمار لدراسة متأنيةَّ .
إف أولئؾ الذيف يفكروف
ًا
إلى كمييما كيبات لمعقؿ وليسا
نجاحا في ترتيب أفكارىـ لجعميا واضحة ومفيومة سيكونوف
بأقوى قدر واألكثر
ً

دائما أفضؿ قدرة عمى إقناع اآلخريف بما يقولوف ،حتى لو كانوا يتحدثوف بالميجة
ً
أبدا أي شيء عف الببلغة .وأولئؾ الذيف يكوف تعبيرىـ
الدارجة ولـ يتعمموا ً
إرضاء والذيف يؤطروف أفكارىـ بأروع الطرؽ واألساليب
المغوي ىو األكثر
ً
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أف يكونوا أفضؿ الشعراء ،حتى لو لـ
الببلغية سينتيي بيـ األمر دائماً إلى ْ
احدة لمتأليؼ الشعري" ٓ.ٚ
يعرفوا
قاعدة و ً
ً

إذف الحقيقة توجد في مكاف آخر ،ليس مكانيا في الخطابة والشعر حيث

الجوانب العاطفية والحماسية .ال يريد ديكارت أف يضؿ الطريؽ ،لكنو أراد
التمسؾ بالتقاليد الفمسفية الغربية في تنحية الشعر جانبًا واعتباره أقرب إلى
الميثوس منو إلى الموغوس .والواضح َّ
أف رفض الشعر كمجاؿ حقيقة truth
 fieldىو موقؼ مف فمسفة المغة ،إذ يرى ديكارت في لغة الشعر استعارات
وأساليب ببلغية قوي ًة ،بيد أنيا ال تمس الحقيقة التي تحتاج تأسيسًا آخر دومًا.
وديكارت في تجنبو لمشعر كاف يحاوؿ التمييز بيف العموـ ألجؿ البحث عف
الحقيقة وغيرىا مف المعارؼ األخرى .وحتى بصدد الفمسفة فإنو يرفض طابعيا
الجدلي ،حيث تتنازع أفضؿ العقوؿ طواؿ قروف حوؿ قضاياىا .وقد اعتبر َّ
أف ما
ٔٚ
ليس راجحًا إلى ِ
بل
حد اليقيف ال ُيعوؿ عميو ،نظ ًار الختبلؼ اآلراء فيو مفض ً

عميو االستدالالت البسيطة التي تصؼ الحقيقة البسيطة أيضاً.

ورغـ دراستو لممنطؽ بحثاً عف جوانب الفكر ،إالَّ َّ
أف ديكارت يمخص

بعض المبادئ التي تحؿ محمو ل يعتبرىا مبادئ سيمة وواضحة مع تصورات
الحقيقة .أوالً :ال يجب قبوؿ أي شيء بوصفو حقيقياً  trueما لـ يكف قد عرفتو

ٍ
عمي تجنب التحيز  prejudiceواالستنتاجات
كذلؾ ببل
جداؿ .وىذا معناه َّأنو َّ
أي شيء في أحكامي my
المسبقة  premature conclusionsو ّأال أُدرج َّ
وتميز تاميف ،بحيث
 judgmentsإالَّ ما يتمثؿ في عقولي my mind
ٍ
بوضوح ُ

ال يكوف لدي أي مجاؿ لوضعو موضع شؾ .ثانياً :تقسيـ المشكبلت تحت
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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االختبار إلى أجز ٍ
اء بقدر اإلمكاف وبقدر ما ُيسيـ التقسيـ في حميا بأفضؿ الطرؽ

الممكنة .ثالثًاَّ :
أف أنظـ أفكاري بنظاـ معيف ،بادئًا بأبسط األمور وبالموضوعات
المفيومة بدرجة أسيؿ متدرجًا خطوة خطوة نحو ترتيب مناسب ،بحيث أصؿ إلى
األكثر تركيباً وتعقيداً .وأخي اًر إجراء ما يتيسر لي مف اإلحصاءات
 enumerationsوعمميات مسح شاممة  general surveysتجعمني متيقنًا أنني لـ
أترؾ شيئاً ٕ.ٚ
داللة الحقيقة تحمؿ معاني الشفافية والوضوح ،وقد حرص ديكارت عمى
معرفة الحقائؽ بالنسبة لممتكمـ بضمير األنا ،كذلؾ لـ يطرح المبادئ بعيدا عمى
ىذا اإلطار ،فالحقيقة تدخؿ إليو شريطة أف تكوف بالغة البساطة .وىنا يبدو
بأية عبارات سيرمي لصياغة المعاني؟ يتضح
الخطاب بسيطاً ىو اآلخر ولـ يقؿ ّ

َّ
أف الرياضيات وبخاصة البديييات  ( axiomثـ المبرىنات ) Theorems
ال أعمى يفضمو ديكارت لكي تكوف الحقيقة حقيق ًة ٖ .ٚوالممفت
اليندسية كانت مثا ً
لمنظر ىو إمكانية وصوؿ المعرفة إلى ىذه الدرجة مف البساطة .وبطبيعة الحاؿ

وكأنيا لغة رمزية  symbolicغير ٍ
شديدة النقاء واألولية َّ
مثقمة بأية
ستكوف المغة
َ
ٍ
مسبقة.
أفكار وال بأحكاـ
ألنو ما لـ تتضمف المغة طباقاً متراك ٍ
وىذا يمثؿ المستحيؿ المغويَّ ،
مة مف

التكوينات الداللية ،فمف تنطوي بالتالي عمى ثراء المعانيَّ .
إف لغةً ببل تكويف

معقد ىي لغة ببل معنى ،وبخاصة َّأنيا ستكوف عاج ًزة عف عممية التعبير ذاتيا.
وبذلؾ سيحوؿ ديكارت المغة إلى نوع مف حقائؽ اإليماف truths of the faith

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.

ٕٕٗٗ

مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم

( االنسانيات والعلوم االجتماعية)

مج  ،35ع( 4يوليو) 4243

التي ال تبمغيا حقائؽ العقؿ وال تقارف بيا ،لقد اعترؼ فيمسوؼ الكوجيتو بأف ما
يقولو اإليماف يحتؿ المرتبة األولى في معتقداتو وأفكاره ٗ.ٚ
إف وجد ،فيو توتر الواع كغيمة ىبلمية ال تموى عمى
أما األنا البلكاني ْ

شيء .ألنو يحتوى عمى كؿ معطيات الغياب واألثر والصور الشبحية وأطياؼ
ٍ
حجاب ،ليس لو قواـ ،يتشظى مندلقًا
األشياء .وبالوقت ذاتو ىو يتكمـ مف وراء
عمى كافة األوراؽ المكتوبة بأحباره كنظاـ المغة.

يقوؿ الكاف :تعد المغة،

أي الدواؿ كضماف  as guaranteeألشياء تذىب أبعد مما ىو موضوعي
 objectiveبشكؿ ال نيائي ،والتي قد تمثؿ أو ال تمثؿ نقطة مثالية ideal
أف نضع أنفسنا مكانيا ،أقوؿ تعد ىذه المغة
 pointفي ىذا الصدد ،حيث يمكننا ْ
مرجعاً لمحقيقة ٘ .ٚأي َّ
أف المغة كبنية دوف مركزية لبلوعي ال تموى إالَّ عمى
الحقيقة سيكولوجيًا ودالليًا .وبالتالي سيكوف األنا ِ
موجيًا ال يدرؾ وال يعرؼ ،ألف

المغة سابقة عميو مف ٍ
جية ،فتحدد طبيعة ما يتوىـ ويتصور ،كما َّأنيا الحقة
عميو في عممية إحبلؿ وتبديؿ (اإلزاحة) راسمةً األمور القادمة فيما ىو ٍ
آت مف

ٍ
جية أخرى.

وتصبح مقولةُ الحقيقة بتراثيا الميتافيزيقي موضوعًا لمتأويؿ بحسب تكويف
البلوعي لغوياً وبحسب الخطاب الذي سيقولو األنا  -اآلخر بوصفو ذاتاً .فمف
تنفرد األنا بوجود الحقيقة لو كانت ىكذا ديكارتية ،واالَّ لغدت عرضاً

symptomمف األعراض المرضية ،بؿ ستكوف الذات تجاو ًاز فرديًا لما يعتقد األنا
َّأنو كذلؾ .وىذا معناه برأي ال كافَّ :
أف الحقيقة تُوجد داخؿ المغة ،وال توجد

بمفردىا ألنيا تتخطى األنا ،ىي دوماً ىناؾ ال ىنا حيث يغيب المعنى المباشر.
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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فاألنا موقع مفقود ،ضائع ،وعندما نسند إليو شيئاً ما ،فذلؾ يحوؿ األنا إلى
استعا ٍةر تحؿ محؿ شيء آخر .والمغة تستدعي قضي َة المفظ والمعنىَّ ،
ألف بنية
بل
بل لمفعؿ أو مؤى ً
المغة تعطينًا فكرة عف وظائؼ األنا دالليًا ،فقد يكوف األنا فاع ً
لمقياـ بو .مثاؿ ذلؾ :قوؿ القائؿ( لقد ضربت الكمب) وقوؿ آخر( لقد عضني
الكمب) ،ففي الحاليف نكتشؼ عبلقة األنا بشيء ما ،فالشخص المتكمـ متورط في
تمؾ العبلقة سواء أكاف فاعبلً أـ مفعوالً بو .ٚٙ
عندئذ ستكشؼ العبارتاف عما حد ث؟ ،أو باألحرى تستدعياف تساؤالً:
ماذا حدث ىناؾ؟! َّ
وكأف ىناؾ حدثًا موضوعيًا خارج كؿ الذوات يجري بموجب
تورط أحد الذوات فيو ( حياؿ) موضوع ما .ولكف سنجد  -لو نبلحظ َّ -
أف المغة
ىي التي تشير وتفترض وتحدد ماذا جرى ،بؿ تحتمؿ البحث داخميا عف اشتقاؽ
الحدث ،أطرافو وجوانبو وما إذا كاف قد ترؾ أث ًار أـ ال .وستسرب الصورة المبدئيةٌ
لما جرى خبلؿ و ْقع الكممات وما إذا كانت معانييا مفيوم ًة وقابمة لممعقولية أـ

الحدث حينئذ خارج مجاؿ المغة ٍ
بحاؿ رغـ سياقو الفعمي .بؿ في الوقت
ال .وليس
ُ
عينو الذي نركز فيو خمؼ القوؿ ،سنجد المعنى يقودنا إلى داخؿ القوؿ ارتباطاً
يتـ ذلؾ صراح ًة أو إضما ًارَّ ،
ألف المغة تُكمـ ذواتنا عندما تمكـ نفسيا
بداللتو .وقد ُ
والعكس.
ٍ
سياؽ آخر ،تثير ىذه المشكمة سؤاؿ العبلقة بيف الكبلـ والداللة
وفي
تدؿ عميو .في الواقع ،عند فيـ
 ،significationما ىي عبلقة العبلمة  signبما ُ

ٍ
عبلمة إلى أخرى .لماذا؟ َّ
ألف نسؽ
وظيفة العبلمة ،ستتـ دائماً إحالة الفيـ مف
ٍ
ممموس ،يشكؿ ىنا واآلف
العبلمات  ،system of signsوكما ىو محدد بشكؿ
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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 ،hic et nuncكُ ًبل  wholeفي حد ذاتو .ىذا يعني َّأنو نسؽ يؤسس نظاماً
متماسكًا ال يوجد أي شيء خارجو .وزيادة في التأكد يقاؿ أنو يجب أف يكوف
ىناؾ نظاـ واحد ،واالَّ فسيكوف أي نظاـ ببل معنى .وىذا قد يؤدي إلى طريؽ

مسدود ،بؿ وسيكشؼ ىذا الطريؽ المسدود  blind alleyعف نفسو فقط إذا أخذ
بل وتامًا .لكف ىناؾ طريقة أخرى وىي
المرء نظاـ العبلمات بوصفو نظامًا كام ً
اعتبار النظاـ أشبو بالمجموعات  setأكثر مف أي شيء آخرَّ ،
ألنو ال يمكف
تصور المغة كنتيجة لسمسمة مف الفسائؿ  ، series of shootsالبراعـ ، buds
المنبثقة مف كؿ شيء .االسـ ليس مثؿ نبات رأس اليميوف الصغير asparagus
أف يفكر في المغة عمى َّأنيا
 tipالمنبثؽ مف ىذا الشيء أو ذاؾ .فقط يمكف لممرء ْ

شبكة  ،networkشبكة تُغطي جميع األشياء ،طارحة خيوطيا فوؽ كؿ ما ىو

واقعي .إنيا تنقش عمى المستوى الواقعي مستوى آخر تمامًا ،والذي نسميو ىنا
مستوى الرمزي .ٚٚ symbolic
وىذا فحواه ما يمي مف النقاط:
َّ 
أف نسؽ المغة مكتؼ بذاتو بقدر ما يشكؿ البلوعي ،وىو مف َّثـ يطرح
دالالت األشياء.
 أىمية نسؽ المغة كونو عبلمات تولد الصور والمعاني دوف نياية.
 ال توجد إحالة خارج ىذا النسؽَّ ،
ألف الحقيقة ىي إحدى صوره التي يعطييا
أىمية أو ال يفعؿ.
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 االشارة البلكانية واضحةٌ بكوف النسؽ ليس نظاماً تاماً ،بؿ ىو أشبو بحساب
المجموعات التي تتوالد وتكوف مجموعات وسبلسؿ تالية ...وىكذا دواليؾ
بحكـ دواؿ الرغبات.
التفرع َّ
كأنيا
 المغة(نتيجة المجموعات) تمثؿ شبكة داللية قابمة لبلتساع و ُ
شفرات ورموز شجرية.
والحاصؿ َّأنو بدالً مف اعتبار الحقيقة خارجة مف األنا الديكارتي كما
ُيخرج الساحر أرنباً مف قبعتو ،ينقميا الكاف لعبلقة غير متسقة بيف الداؿ
والمدلوؿ متأث ًار في ذلؾ بمغويات دي سوسير بخاصة َّ
أف األخير قارف في كتابو
محاضرات في عمـ المغة العاـ ، the Course in General Linguistics
ورؽ  :sheet of paperحيث
عبلقة الداؿ والمدلوؿ في المغة كأنيا ورقة مف األ ا
يكوف الفكر( المدلوؿ) في المقدمة والصوت( داللة) في الخمفية؛ وحيث ال يمكف
قطع وجو الورقة دوف قطع ظيرىا معًا .وبالمثؿ في المغة ،ال يستطيع المرُء
فصؿ الصوت عف الفكر وال الفكر عف الصوت؛ يمكف أف يتـ التقسيـ إذا حاولنا
بشكؿ تجريدي فقط ،والنتيجة ستكوف إما الوصوؿ إلى سيكولوجيا خالصة أو
فونولوجيا خالصة .ٚٛ " pure phonology
يعتبر جاؾ ال كاف َّ
أف الكممات( الدواؿ) سمسمة تؤدي حمقاتيا ونقاط
ارتباطيا إلى مزيد مف التقاطع والتفرع وذلؾ اعتماداً عمى مفاىيـ ثبلثة في نظرية
دي سوسير حوؿ المغة:
 - 1الوحدة المغوية األساسية ىي العبلمة التي ال يمكف أبداً أف تكوف خالية مف
عبلقة اعتباطية arbitrary relationshipمف مفيوـ عقمي أو مدلوؿ :وىذا
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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يشير إلى َّ
أف أية كممة أو عبلمة في كؿ لغة ليا جزأيف؛ الجزء الذي ىو
داؿ signifierوالجزء الذي ىو مدلوؿ  .signifiedال توجد أية ضرورة
منطقية  logical imperativeوراء ىذه العبلقة .عمى سبيؿ المثاؿ ،يتكوف
القمـ الذي نستخدمو في الكتابة مف الرمز" "Penوكذلؾ الصورة الذىنية
لؤلداة التي نستخدميا .وبالتالي يبدو َّ
أف فصؿ الداؿ عف مدلولو أمر
مستحيؿ ما لـ يتـ إلغاء ارتباط العبلمة مع العبلمات األخرى في النسؽ
المغوي  .ٜٚوىذا ما أشار إليو ال كاف َّ
بأف الحقيقة تقتضي التنقيب في تمؾ
العناصر بخبلؼ سواىا.
 - 2يتكوف النظاـ المغوي ككؿ مف جزأيف رئيسييف ،وىما المغة  langueو الكبلـ
ٍ
معينة ،نظاميا النحوي
المجرد ألي لغة
 :paroleاألوؿ ىو النظاـ الكمي و ّ
والصوتي؛ ويشير األخير إلى الكبلـ العممي أو االستخداـ الفردي لمغة عف
طريؽ االختيار والجمع بيف الرموز والعناصر (العبلمات) .عبلوة عمى ذلؾ،
فإف  La Langueعبارة عف بناء تاريخي وجماعي مف قبؿ مجتمع وثقافة
ٍ
كمجموعة مف األدوار ألجؿ إنشاء
معينة .يستخدـ متحدثو المغة نظاميا
كبلـ ذي معنى ٓ.ٛ
 - 3المنحى التزامني  synchronicوالمنحى غير التزامني  diachronicلدراسة
المغة :الدراسة التزامنية ،عندما نفحص المغة فيما وراء الزمف والتاريخ(
ٍ
ناحية أخرىَّ ،
فإف المنحى غير التزامني،
بوصفيا نظامًا مكتفيًا بذاتو) .مف

عندما ندرس نظاماً لغوياً وفقاً لتطوره التاريخي (النظاـ التعاقبي) .يعطي
سوسير األولوية لمبعد التزامني في دراسة المغة وال يعطي أىمية لموجو غير
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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التزامنئ .diachronic ٛوالتزمف نظاـ البلوعي  -المغة عند الكاف ،حيث ال
يجد أدنى انفصاؿ بينيما في التحميؿ والنظر لمذوات.
 - 4ىناؾ محوراف لمغة ،محور نمطي( أفقي ومجازي ) ( syntagmatic
) horizontal and metonymicوالمحور اآلخر نموذجي( الرأسي
واالستعاري)) . paradigmatic ( vertical and metaphoricوىذا يعني
َّ
أف كؿ كممة ليا دور كتابي ونحوي  grammatical roleمختمؼ في
الجممة ذات المعنى ،و َّ
أف عقمنا يربط الكممات( مكتوبة ومسموعة ) ببعضيا
البعض لكي تصنع ُجمميا المعاني ٕ.ٛ

مع ىذه العناصر ،تبدو الحقيقة كامن ًة في جوانب المغة بحكـ َّ
أف تكويف

البلوعي ينظـ دالالت موضوعاتو وفؽ ترتيب خاص نسميو النسؽ الداؿ
 ، signifying systemحيث تتبلشى معالـ الحقيقة بمعناىا المادي لتصبح
شبك ًة مف المجازات واالستعارات ،حيث األحبلـ واألخيمة واألعراض وتداخؿ
األفكار واألسماء المنسية والعناصر غير الواقعية وحتى الواقعية التي تتصفي
لصالح رمزيتيا ٖ .ٛثـ تدريجياً تستوعب الدالالت ميمة التعبير عف األعراض
والجوانب النفسية مع التفاؼ تمؾ الشبكة وتجمياتيا النوعية.
عمى سبيؿ المثاؿ يستخدـ الكاف بنية االستعارة كتمثيؿ رمزي لمعرض
الذي يتـ فيو استبداؿ أحد الدالّيف باآلخر واالستعاضة عنيا بالطريقة التي تنشأ
بيا الرغبة وتستمر في وظائفيا .وفي البنية المجازية metonymic structure
 ،يرتبط أحد الدالّيف باآلخر بطريقة اندماجية إلى أجؿ غير مسمى .ليصر أحد
األعراض عمى الظيور بواسطة الداللة عمى نفسو بؿ ويكرر نفسو بينما تتـ
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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اإلشارة إلى الرغبة الدفينة في عممية التمديد البلنيائي ،حيث يكوف كؿ داؿ ذا
طابع تمثيمي  representingلداؿ آخر دوف توقؼ ٗ.ٛ
ال توجد لدى ال كاف خطابات لحقاؽ ثابتة ،ألف ىذا معناه وجود
مدلوالت عمى المستوى ذاتو مف الثبات المطمؽ ..وىذا أمر غير الكاني بالمرة" ،
حيث أنو بيف السمسمة الدالة  signifying chainوتدفؽ( فيض) المدلوؿ flow
 ،of the signifiedىناؾ انزالؽ متبادؿ  ،reciprocal slidingوىو الذي
يشكؿ الوضع ضروري في عبلقتيما .ولكنو ليس ىو الوضع النيائي ،فعمى
الرغـ مف ىذا االنزالؽ ،إال أف ىناؾ ارتباطًا أو تماسكًا مف نوع ما ،وعمينا أف
ندرؾ المكاف الذي يظير فيو ،فقد يخطر ببالنا َّ
أف ىذا االنزالؽ ،في حالة وجوده،
ىو بالضرورة انزالؽ نسبي  . relative slidingولعؿ اإلزاحة في أحد المدلوالت
أف يكوف مف خبلؿ شيء مثؿ
تنتج اإلزاحة في اآلخر بالتبادؿ .وبالتالي ،يجب ْ
تقاطع الخطيف في اتجاىيف متعاكسيف ،في نوع مف الحاضر المثالي ،عندئذ

سنجد مخططًا نموذجياً لمدالالت ٘.ٛ
والمخطط التالي يوضح ارتباط المجازات باالستعارات في حركة الداللة:
f(S ... S') S" ~ S (-) s
f(~) S" ~ S(+) S
في الصيغة األولى باألعمى ،ترتبط  Sبػ ' Sضمف عناصر السمسمة،
ٍ
بعبلقة ما بػ ػ " ،Sوىي النتيجة التي تضع  Sفي عبلقة
وبالتالي فكبلىما مرتبط
مجازية معينة مع  sعند مستوى الداللة .وبالمثؿَّ ،
فإف احبلؿ ' Sمحؿ  Sفي
العبلقة بػ " Sينتج صيغة تالية خبلؿ ىذه العبلقة ،S(+) s :وىي الصيغة
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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الثانية باألسفؿ ،والتي تشير ىنا  -وىذا أسيؿ لمقوؿ عنو في حالة المجاز – إلى
ظيور أو انبثاؽ المعنى  ..ٛٙوىكذا دواليؾ تطفر المعاني وتتكاثر اعتمادًا عمى
إحاالت الدواؿ لبعضيا البعض واالستبداؿ دوف مركزية وكذلؾ عمى ترابط النسؽ
العاـ.
وىذا الخاصية لبلوعي وأبنيتو المغوية تميز كؿ تفاصيؿ تجارب الفكر
والتواصؿ .فالكبلـ كحدث يدخؿ تمؾ الدائرة مف التعددية ،حيث ال يتـ انتشا هر
كخطاب عمى مستوى واحدة فقط( مثبلً مستوى االعتقاد أو اليقيف كما أكد
ديكارت) بحكـ التعريؼ المعبر عف كونو كبلمًا بيف ذواتَّ .
إف لمخطاب دائمًا
ٍ
لحظة ما
خمفياتو الغامضة  ،ambiguous backdropsوالتي تصؿ إلى
تصبح غير قابمة لموصؼ  ،ineffableوالتي لـ يعد ممكناً خبلليا التحدث عف
ذلؾ ،وال يمكف أف نعرض أسسو الخاصة كخطاب .لكف ىذا ليس ىو الشيء
الذي يبحث عنو عمـ النفس في الذات ،فوحده اهلل يعرؼ ما ىي
المحاكاة  ،mimicryوالتشنجات  ،crampsواإلثارة  ،agitationsوكؿ العبلقات
العاطفية  emotional correlatesالكامنة في الكبلـ .إف ما يسمى بما وراء
النفسي يقع حقيقة عمى الجانب اآلخرَّ ،إنو موجود فيما قبؿ( فيما وراء en-
 ،) deçaإذ يمكف العثور عمى ما ىو موجود في البعد الحقيقي مف الكبلـ بيذه
الصيغة .ٛٚ
كؿ االحتماالت واردة طالما نتحدث عف الحقيقة ،فالكبلـ يحتمؿ الكذب،
بؿ قد يكوف كاذباً ليس انتقاالً لمرجعية معينة ،لكف سمات المغة تجعؿ الكبلـ
حامبلً لدرجات مف الكذب الببلغي ،فقد تحمؿ المغة ىذا وذاؾ أو ال ىذا وال
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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ذاؾَّ " .
إف تأسيس الكذب  lieفي الواقع ناتج عف استعماؿ الكبلـ .وألنو عمى
وجو التحديد بصيغةَّ :إنو الشيء الذي ما ليس كذلؾ ،يمكنو أيضًا تقديـ ما ىو
موجود .قبؿ الكبلـ ،ىناؾ :ال ىذا وال ذاؾ .كؿ شيء موجود بالفعؿ ،دوف شؾ،
ولكف فقط بالكبلـ توجد أشياء  -صحيحة أو خاطئة ،أي موجودة  -وأشياء ليست
تشؽ طريقيا إلى الحقيقة بفضؿ المسافة التي يتركيا الكبلـ .ليس
كذلؾ .الحقيقة ُ
جنبا إلى جنب ،وكذلؾ
ىناؾ صو ٌ
اب وال خطأ قبؿ الكبلـ .يتـ تقديـ الحقيقة ً

الكذبة وسجبلت أخرى أيضاً .قبؿ أف نذىب في طرقنا المختمفة اليوـ ،دعونا
ٍ
مثمث بو ثبلثة رؤوس ،ىناؾ ،الكذب .ىنا الخطأ  -وليس
نضعيـ في شكؿ

الخطأ الذي سأعود إليو ثـ ماذا بعد؟ -الغموض الذي بحكـ طبيعتو جزء مف
الكبلـَّ .
ألف فعؿ الكبلـ ذاتو ،الذي يؤسس بعد الحقيقة ،يبقى دائماً ،بيذه
الحقيقة ،وراء ،وراء .فالكبلـ في جوىره غامض .ٛٛ
وىذا التدرج وارد ،نظ ًار لوجود اآلخر الذي يفتح السمسمة عمى توالدىا
البلنيائي ،وفي الوقت نفسو يضع أيدنا عمى النظاـ الرمزي ،عمى القانوف الحائؿ
قانونا
دوف الفوضى " :مف المفترض أف يقترح "اآلخر" في كؿ لحظة انتظاماً – ً

جاىدا في الوقت نفسو إخفاءه (اسقاطو dérober
ما ،بعبارة أخرى  -وىو يحاوؿ ً
البعد مف مؤسسة القانوف  ،institution of a lawانتظاـ ما،
) .إنو في ىذا ُ
ٍ
لحظة
ُيفيـ عمى أنو إمكانية  ،possibilityويتـ الكشؼ عنو باستمرار في كؿ

مف قبؿ الشخص الذي يقترح الجزء المخفي مف المعبة hidden part of the
 ،gameالجزء المخفي عنو ،يتـ اقتراح مظيره لو مؤقتاً ..في ىذه المحظة يتـ
تحديد األمر أساسي في المعبة وما يمنحو معناه بيف الذات inter-subjective
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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 ،meaningمما يؤسس المعبة في ُبعد لـ يعد ثنائياً ولكنو ُبعد ثبلثي بقدر ما

يكوف ضروريًا بالمثؿ" .ٜٛ

المغة :الوجود والالوجود
تتخذ المقولتاف الديكارتية والبلكانية موقفاً مف الوجود ،بؿ تضمراف
ىذا الموقؼ في داللتيما .تؤوالف ىذه العبلقة ارتباطًا بمفاىيـ المغة والفكر.
وسأوضح توًا كيؼ تنظراف إلى تمؾ المفاىيـ ،ألف أي تعبير يتحدد في ضوء
العبلقة الضمنية بيف الوجود والمغة وما إذ ا كانت ىناؾ داللة ليا أـ ال .مف ثـ
تعد مقولة ديكارت" أنا أفكر إذف أنا موجود" مقولة في وظائؼ المغة ومنطقيا
الداخميَّ .
إف التفكير  -في ضوء ما قيؿ سابقاً  -ليس صورة خارجي ًة ،لكنو تأمؿ
مؤسس في بنية األنا.
ماىوي ّ

التفكير الديكارتي في األنا أفكر"  " I am thinkingعممية متواصمة،

سيرورة  processال تشكؿ مرحم ًة خالصة المعنى بعيدًا عف أي وجودَّ .
إف األنا
ٍ
بطريقة أو بأخرى ،أحد أوجو الوجود الذي
ضرب مف الوجود ولو كاف مجرداً
تتحدد طبيعتو بقدر ما أنا عميو حيف أفكر .أنا أوجد فيما أفكر ،أثناء ما أفكر
وداخؿ ما أفكر فيو بشكؿ ٍ
كاؼ ككياف مستقؿ .كؿ السر الخاص بمعاني الوجود
يكمف في األنا أفكر ،ألف الفكر ال يعني أنو ببل وجود وال نوع مف الفراغ والعدـ.
لكف حيف يقوؿ الكوجيتو ذلؾ ال بقصد التعاقب عمى طريقة "الفكر الخالص" دوف
وجود ثـ وجود بعد فكر .ليس األمر(بيذا التعاقب) صحيحًا ،أل َّف الفكر ىو
الوجود عمى األصالة ،واليو يثبت أنو ال فرؽ بيف الفكر والوجود في أنا أفكر.

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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ألف السيرورة تستغرؽ وجود األنا خبللو ال خارجو عبر عالمو الذي ينخرط فيو
بل ذاتيًا.
ولو كاف تأم ً
ىنا يعد المقطع الثاني ( ..إذف أنا موجود ) therefore I exist
تحصيؿ حا صؿ ،ويجسد أحد آليات المغة .فميس ممكنا التعبير عف الفكر
والوجود بكممة و ٍ
احدة ،فكاف عمى ديكارت أف يجد تكممة لغوية linguistic
 supplementمف جنس المقطع األوؿ (أنا أفكر  .)..،I am thinkingأداة
االستنتاج " إذف " ليست إضافة وال نقطة انتقاؿ بقدر ما تمثؿ (كشفاً واق ار ًار) لما
تكوف األنا خبللو ،أي بالنسبة لمفكر الذي ىو الوجود ،التواجد داخؿ الفكر.
بكممات واضحة :أف الفكر نوع مف الوجود المكتفي بذاتو والذي يضمف انفتاحًا
عمى العالـ واثبات كؿ األشياء مف خبللو ٓ.ٜ
والترجمة الفمسفية لمكوجيتو ىكذا :أنا ىو الكياف الذي يوجد في ذاتو،
عمى األقؿ ىو ما يوجد لذاتو بوصفو واقع َة تفكير .وليس ىناؾ أي كياف آخر
أف يكوف اإلنساف ُمفك ًار .ولذلؾ َّ
فإف كؿ
أف يشعر بما يوجد داخمو غير ْ
يمكف ْ
قوؿ مف األنا إلى ذاتو ىو نوع مف التفكير المتميز بوجوده النوعي مقارنة بأي

شيء آخر .والذي يربط األنا بيذا الرباط السري ىو المغةَّ ،
ألف المغة ىي حادثة
قوؿ بوجودىا المضروب فيما تدؿ عميو ،أي تحقؽ ما تدؿ عميو .وقواـ األنا
لغوياً يشكؿ داللة الكائف الذي يشعر بوجوده وبفكره في المحظة ذاتيا مف التحقؽ
المتبادؿ والمتزامف.
وىذا فحواه َّ
أف :األنا أفكر ليس جزءاً مف مقولة ديكارت لكنيا بمثابة
المقولة كميا ،ىي لغة تقفؿ األبواب عمى داللتيا وتضمف حمؿ ما تنوء بو إزاء
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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الذوات األخرى .فالمغة تضمف ما أقولو مف أنا ،وليس ىناؾ طريقة لمتعبير إالَّ
بقدر ما أؤكد ذاتي .ألنو مف غير الممكف إبراز معاني األنا وما يعتريو مف
أحواؿ المعرفة واإلدراؾ والوعي دوف المغة ،فكؿ ىذه الجوانب وفقًا لنظاـ المغة
يمكف فيميا بحسب المعاني المقصودة .أي َّ
أف ديكارت ما كاف يمكنو ليقوؿ أنا
أفكر سوى عف طريؽ المغة ،حتى لو تمثؿ صور األنا ،فالتمثؿ غير ممكف –
بخبلؼ ما يقوؿ ديكارت نفسو  -دوف لغة .وليس حقيقياً أف ديكارت يقوؿ بكوف
التفكير تـ في غياب كؿ األشياء بما فييا المغة .ألننا ال نفكر حقيقة في غياب
المغة .فمنتخيؿ أنو ال توجد ىناؾ لغة ،فيؿ سيتـ التفكير حقًا؟ وىؿ لو جدت
المغة ستضيؼ جديدًا؟
أوالً :تغيب المغة عمى مستويف:
 - 1مستوى التفكير دوف استعماؿ المغة ،وفي ىذا الحاؿ يظف ديكارت أنو يفكر
بصمت وببل أدنى اعتماد عمى المغة .وىذا غير حقيقي ألف ما يفكر فيو
ليس في غياب المغة ،لكوف المغة ىي اآللية التي برمجت عقؿ اإلنساف
واعطتو االستعارات والمعاني والدالالت والمجازات حيث تكونت األفكار
حوؿ األنا وحوؿ العالـ .وال يستطيع ديكارت اإلمساؾ بأناه سديمًا مف غير
االعتماد عمى المغة حتى ولو لـ تكف منطوقة وال مكتوبة .فكؿ ما يوجد في
الفكر ىو مف آثار المغة التي خزنتو عف طريؽ البلوعي كما لدى جاؾ ال

كافَّ .
ألف التفكير لف يكوف صامتًا ..واالَّ ألصبح أبيـ عمى مستواه وتكوينو.
ٍ
ٍ
المغة تشكؿ بني َة ِ
ومعاف.
صور
الفكر بما تعطينا مف

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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 - 2مستوى التفكير باستعماؿ المغة ،وىنا ينطبؽ الحاؿ عمى ما يقولو ديكارت
أداة لمفكر ال محتواه .ففي وجود المغة ،يبدو
ه
رغـ
إنكار لذلؾ باعتبار المغة ً
ىناؾ نظاـ مف الداللة الذي يدمج ما نفكر فيو ضمف دالالت أخرى أكثر

تركيباً .وستنقؿ المغة ىذا الفكر إلى مجاالت الثقافة والتاريخ واالجتماع .وىنا
أف ما سيقولو ديكارت يدخؿ في ىذا اإلطارَّ ،
نجد َّ
ألف فيمسوؼ الكوجيتو
يتكمـ آلخر عبر نظاـ المغة حيث تضيؼ إلى ما يقوؿ وتعطيو أىميتو
وتحدده وتضعو في سياقو وتبرز معانيو استناداً إلى كوف المغة فضاء ىو
الفكر المنطوؽ أو المكتوب .ويستحيؿ فصؿ آثار المغة بخبلؼ ما نفكر فيو،
ألنيما شيء واحد.
كما يؤكد كاتز  Katzفإف الكوجيتو صحيح بوصفو ضرباً مف المزوـ
التحميمي  analytic entailmentالذي يعتمد عمى منطؽ أنا أفكر وعمى
التمثيبلت الداللية  semantic representationsلمفكر والوجود معًا ،وىنا تعد
تجربة المغة أساسية بحكـ المنطؽ الذي تجسده ارتباطاً بعمميات الفكر ٔ.ٜ
ثانياً :المغة ىي خطاب الفكر ،خطاب اآلخر الذي أقوؿ لو " أنا أفكر" .ليس
أف نقوؿ أنا أفكر في فراغ أو سديـ ال معالـ لو .ألف المغة تشكؿ المتصؿ
يعقؿ ْ
التاريخي لكائنات إنسانية ال تتواصؿ إالَّ عف طريقو .أي حيف يقوؿ إنساف ما أنا
أفكر ،فيو يكتسب كؿ معناه عند اآلخر ،ىو سيتجمى ظاى اًر بمجرد الظيور عمى
متصؿ المغة ويغدو لو كؿ مسا هر وآثاره التي تحددىا.
وبخبلؼ ما يتوقعو ديكارت ل ف يصؿ كبلمو إلينا نحف المتأخريف سوى
بطريؽ ىذه المغة وبنائيا التاريخي .ولو أخذ بيذه المعاني ،لقاؿ فيمسوؼ
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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فكر داخؿ ٍ
الكوجيتو :نحف ُنعبر(نفكر) ،إذف نحف موجودوف .دوماً نحف ُن ِّ
لغة
تتحدث بكؿ االناوات الممكنة ،تجربة األ نا اآلخر عمى األصالة.

ثالثًا :األنا يظير في المغة كمستوي مف الوجود خبلؿ تفكيره ،فيو يفكر بإمكانية
ضماف المغة لو .والمقطع األوؿ يقوؿ ىا أنا أفكر في عممية ممتمئة بالفكر .لكف
نسي ديكارت َّأنيا ممتمئة بالمغة كذلؾ بحسب النقطتيف السابقتيف ،نظ ًار الستحالة

ممارسة التفكير دوف ٍ
لغة عمى وضح ذلؾ.

ىنا يبدو المقطع الثاني( ،...إذف أنا موجود  )therefore I existلغةً
كاممةً ،ىذا الوجود الكامف في المغة ،يمكف اعتباره درجةً مف التعبير كتكممة بأثر
رجعي .ألنو مقطع متضمف في المقطع األوؿ بالضرورة بموجب فيـ ديكارت
لمسألة الفكر .والمقطع الثاني يوجد كذلؾ في المقطع األوؿ بحسب تكويف المغة
لعممية التفكير " .إنا موجود" ليست نتيجة عمى ما تشير كؿ الدراسات واآلراء بؿ

ىي الزمة لغوية ال مناص مف التعبير عنيا إالَّ بفعؿ الشرط وجواب الشرط (إذا
كنت أفكر ،إذف أنا موجود ).
وفي مقطع كيذا ستكوف المغة ىي المسرح الذي ُيمثؿ عميو المعنى

بالتحديدَّ ،
ألف المغة التي يعتبرىا ديكارت برانية كرداء لمكوجيتو ىي المعبرة عف
جوىر اإلشكاليةَّ .
ألف جواب الشرط احتماؿ لغوي وارد في مضموف المقولة،
فالتزامف ىو جوىرىا المقصود .فطالما َّ
أف ىناؾ أنا يفكر ،فيو ذاتو األنا يوجد.
كيؼ ندمج الحال يف في حاؿ واحد؟! ىما في الحقيقة أحد وجوه مشكمة المغة عند
ديكارت .والمقطع األخير غير قابؿ لمبرىنة عمى المقطع األوؿ رغـ َّ
أف ىذا(
األوؿ) يحتمؿ الثاني لو أخذناه بالحسباف دوماً.
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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وعمى طريقة الوضعية المنطقية ،فقد خمقت المقولة مشكبلت فمسفية
ومنطقية بيف األداء  Performanceواالستدالؿ  Inferenceكما يقوؿ جآكو
ىنتيكا  ٜٕ Jaakko Hintikkaنتيجة استعماؿ المغة .وباتت اآلراء تتساءؿ :ىؿ
كاف ديكارت يقصد الوجود مترتباً عمى الفكر؟ وىؿ كؿ فكر وجود أـ غير ذلؾ،
وما العبلقة بيف االثنيف ابتداء؟ ذلؾ عمى أساس كوف" األنا أفكر" مقدمة و"أنا
موجود" نتيجة ،وقد أظيرت كوف المغة ىنا نوعاً مف التكويف الذي يوفر كافة
األجواء لؤلنا يفكر وىو نفسو الذي يوجد بالوقت عينو .واألداء ىنا باصطبلح
ىنتيكا يعني َّأنو ال يوجد مفر مف التعبير بما يبرز داللة األنا فك ًار ووجودًا معًا،
لكف الصيغة المنطقية المغوية شيء آخرَّ ،
كأنو البد مف اعتبارىا مقدم ًة ونتيجة
عمى ىذا النحو كما يطرح نيقوال سيبروتي .Ciprotti
;' - (i) (i*) ' Everything that thinks also exists
- (ii) (ii*) ' I think '.
Therefore
- (i) (iii*) ' I exist '.
المقدمة الكمية :كؿ ما يفكر يوجد أيضًا ،المقدمة الصغرى :أنا أفكر،
النتيجة :إذف أنا موجود ٖ .ٜولكف ىذا القياس ليس صحيحاً تماـ الصحة لكوف
الوجود والفكر شيئاً واحداً ،وعميو سيكوف مقصود ديكارت عممية أدائية ال
استداللية فقط(أي الوجود عبر الكوجيتو  ) via the cogitoبحسب ترجيج
ىنتيكا ٗ .ٜاألصؿ في الكوجيتو ىو َّ
أف المغة تعبر عف "الوجود  -الفكر" داخؿ
أحدىما اآلخر ،فخرجت كؿ تمؾ القراءات والتفسيرات غير الدقيقة التي لـ تتوقؼ
حوؿ المقولة!!
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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بينما عبارة جاؾ الكاف " :أنا افكر حيث ال أوجد  "....تؤكد معنى
مختمفًا  ،أي أنا اتخيؿ واركض وراء الخياؿ اآلخر ،other imagination
فالتفكير فعؿ اآلخر المفترض داخمنا حيث ال أنا .رحمة االغتراب لمتعبير عف
االنقساـ األصمي لؤلنا ،التيو الوجودي في أعماقنا ،حيث يستوطنا التمزؽ
األساسي عف العالـ .إف بنية االغتراب تفرز رمزيًا الدالالت حوؿ األشياء
والموجودات .في الجزء الثالث مف كتابو سيمنار يؤكد ال كاف :االغتراب ىو
الجانب التكويني مف النظاـ الخيالي alienation is constitutive of the
.ٜ٘ Imaginary order
ومف ىذا االغتراب ،تتكوف أبجديات وجودنا في المغة ،ينشأ التواصؿ
خبلؿ نظاـ يعطي اإلنساف دائرة غير مكتممة بيف الفكر والوجود ،ويأخذ وجودنا
مستوى آخر مف توالد المعاني .نحف موجودات ناقصة دالليًا ،فاالغتراب الذي
تخضع لو الموجودات الناطقة يؤدي إلى وجودىـ في المغة the alienation to
which speaking beings are subjected due to their being in
 .language ٜٙومف ثـ حيف يتـ التفكير لف يكوف ثمة وجود بمدلولو المعروؼ.
المغة تفكر ،المغة وجود رمزي لو طابع الداللة باستعارات ورموز ومجازات تحمؿ
عالميا الخاص .ليس ذلؾ إسقاطاً لمواقع ،بؿ اغناء لممارسة المعنى عمى دائرة
أوسع .والبحث عف األنا يفكر كحضور أمر يبمغ درجة االستحالة ،ألف الواقع في
رأي ال كاف ىو المستحيؿ  impossibleبيذا الشكؿ .ما ىي طبيعتو التي تخرج
ع ف تصوراتنا؟ وكيؼ يتحدد لدينا بينما ال ننفصؿ عنو وال ينفصؿ عنا؟

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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ىنا ال ُيعنى ال كاف بإثبات معنى الوجود مف عدمو ،لكونو غير ميتـ
بل بالوجود إالَّ بقدر ما يتجمى كعبلمو في البلوعي ،ويصبح المعاني ىو
أص ً
الميـ مف جية تحديد آثاره واحاالتو المشاركة في بنية الصورة والفكرة والكبلـ.
أي ىو الوجود متكمماً عنو ومؤوالً إلى ذروتو أو حتى اسقاطو مف األساس .ألف
عبلقة الدواؿ باألشياء عبلقة قصيرة لو أخذناىا مف جية فكرة الوجود التقميدية
وكأنيا عبلقة تعيد المعرفة الفمسفية بيف الذات والموضوع إلى واجة المشيد عمى

نحو جديد .وا لمغة ال تفعؿ ذلؾ إالَّ عرضاً بينما المغة التي تبني البلوعي تخاتؿ
بصور الوجود وتجعؿ الدالالت أطيافًا تستحضر الغائب أكثر مف الحاضر.
يؤكد ال كاف بصراحة :إذا قمت إ َّف المغة ىي ما ُيبنى البلوعي عميو ،فيذا

في الواقع َّ
ألف المغة ،أوالً وقبؿ كؿ شيء ،غير موجودة If I said that

language is what the unconscious is structured like, this
 ،ٜٚ indeed is because language, first of all, does not existأي
أف المغة تُعرؼ بآثارىا ال بوجودىا العيني ،ىي تغيب حتى عندما تحضر،

فالمجاؿ الخفي منيا أكثر مف المعمف ،كما َّ
أف الفا ئض فييا أعمؽ مف المختزؿ،
وتطوي معاني األلفاظ محتفظة باالزدواج المتبادؿ.

ىذا يعني ،باإلشارة إلى التكويف المغويَّ ،
عرؼ بعبلقتو ومعناه
أف الداؿ ُي َّ

الممتد ،ويأخذ قيمتو بالنسبة إلى داؿ آخر ،مف نظاـ التعارض الداللي system
 of signifying oppositionبيف المدلوالت ،وىذا يتطور خبلؿ ال ُبعد(

االنفصاؿ) أيضاً وفي الوقت نفسو يعني تزامناً معيناً لمدواؿ synchrony of
 .ٜٛ signifiersولذلؾ" أنا أفكر أو ال أفكر "..ال تقتضي بالضرو ةر طرح مسألة
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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الوجود ،ألنيما داالف متغايراف ويظبلف عمى ىذا القوس المشدود ،فما العبلقة
بيف االثنيف (الفكر والوجود)؟! ولئف كانت ثمة عبلقة ،فيي تمر بالذات ،الذوات.
تنتقؿ إلى مستوى آخر مف التعبير ليس ىو المقصود بما سيوجد.
واذا كانت المغة قائمة عمى تأجيؿ المعاني وازاحتيا ،فالوجود الذي يترتب
بل ،لف يتحقؽ إطبلقًا .ألنو الفكر فعؿ رغبة
عمى تفكير األنا الديكارتي يبقى مؤج ً
باألساس ،أي يدخؿ في سمسمة ال تتوقؼ بحكـ عدـ توقؼ وجود اآلخر مف
ناحية وكذلؾ سيرغب األنا فيما يرغبو ىذا اآلخر .وعميو سيكوف التفكير متواصبلً
دوف طائؿ .سينتيي إلى رغبة غير متحققة الف موضوعيا مفقود دومًا .ولذلؾ
يقوؿ الكاف ":الرغبة ىي مجاز الوجود في الذات desire is the metonymy
"of being in the subject

ٜٜ

وصحيح كؿ قوؿ مثؿ (أنا أتكمـ) يثير حدس الوجود ،عمى األقؿ المعنى
المباشر ،غير أنو ليس بيذه البساطة المفرطة ،لكوف المغة تدمج الكبلـ في نظاـ
أكبر مف مجاؿ التعبير .فالمغة تحضر بغيابيا عمى ىذا النطاؽ األوسع .ويرى
الكاف أف ىناؾ تصو اًر قديماً في أعماؽ المغة حوؿ تمؾ الفكرة لتؤكد أننا نتكمـ،
فإننا نوجد .ونحف في ىذا مثؿ القطط المحروقة  scalded catsالتي تخشى
مف الماء البارد عمى حد قولو .كأننا موجودوف سمفاً لنثبت ىذا الوجود تباعاً دوف
عناية بماذا يكوف التعبير وما ىو نظامو الداللي .والصيغة المطروحة ىكذا:
أنا – الحقيقة  -أنا أتكمـ  ،Me, the truth, I speakوىذه الزيادة المفيومة
ضمناً تتعارؼ عمى الوجود ،كأنو خارج المغة وتفترض نفسيا سمفاً قبؿ وجود
المغة ودوف االعتراؼ بتكوينيا اآلخر .و رغـ ذلؾ فيذا الوضع يعيد النظر م ةر
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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أخرة لمعبلقة بيف الحقيقة وبيف الشخص الذي يقوؿ القوؿ السابؽ ،ألنو ال يوجد
شخص سواء أكاف مقدسًا أـ بشريًا ،خارج نقطة أصؿ العبلقة بيف الدواؿ
والحقيقة ٓٓٔ.
ذلؾ أيضاً ال يعني أف الوجود يترصد الداؿ بمدلوؿ جاىز .فمصطمح
حدس الوجود  intuition of Beingكما ىو عند فيمسوؼ التوماوية الجديدة
الفرنسي جاؾ ماريتاف  ،Jacques Maritainال ينطبؽ عمى ىذا المعنى
لحضور المدلوؿ ،لكنو مصطمح يعبر عف اإليروس الفمسفي philosophical
 Erosأكثر مف أي شيء آخر ،وفوؽ ذلؾ ال يؤكد اإليروس شيئاً ذا باؿ بؿ قد
يكوف جزءاً مف الكوميديا في تاريخ الغرب ٔٓٔ.
ينكر الكاف االعتقاد أننا نتكمـ يعد حقيقة في حقيقة ،فيذا تحويؿ لمداؿ
كي يتكمـ عف نفسو وفي ىذه الحالة ال يصح عمؿ ذلؾ تحميميًا إال إذا كاف ىو
نفس و ال يدؿ ،أي عندما يكوف نوع مف المجاز .فمع المجاز يكوف معنى الوجود
القابع في الداؿ نوعاً مف التورية التي تخفي شيئاً مغاي ًار .عندئذ ال تعد المغة في
ىوية مع موضوعاتيا ولف تكوف .واألخطر أف الداؿ في حالة تطابقو مع ىذا
الموضوع يمكف أف ينتج داللة غير حقيقية ،ىي مدلوؿ كاذب .ٕٔٓfalse
signified
والسؤاؿَ :أالَ يكوف المقطع ( ...إذف أنا موجود ) مقطعاً زائفاً؟! بمعنى
ىؿ يمكف اعتباره نتيجة منطقية في شكؿ محموؿ عمى موضوٍع ،وبالتالي يكوف
الوجود مستوى منطقياً .ىؿ داللة الوجود تكمف في المنطؽ الحممي الخاص
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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بالقضاياً؟ مف جية أخرى ،قد يبدو أف داللة الوجود نوعاً مف التضمف الذي
تحممو القضية المعبرة عنو ديكارتيًا( الكوجيتو) ،ومع ذلؾ ليست بيذا الشكؿ ألف
الكوجيتو ليس قضية تحميمية ،فالنتيجة تضيؼ جديدًا وبخاصة أف ديكارت يثير
ثنائية الفكر والوجود ،العقؿ والجسـ  ،الروح والمادة ،األنا والوجود .
في المقابؿ  ،يفضؿ الكاف عندما يتحدث عف ( البلوعي ) أف يتحدث
كذلؾ عف البلوجود  ، non-beingإنو الشيء اليامشي الذي يتجمى عمى ناصية
فقاعة الوجود  ،bubble of beingحيث عندما نحاوؿ اكتشاؼ مجيوالتو وبنيتو
المجازية ،فإننا نخوض في سياؽ البلوجود عمى األصالة .حيث ال نكوف بالمعنى
الحرفي الكامف فيما نفكر فيو .ونحف ال نكوف في ىذا البلوجود مف واقع أننا
نضع البلوعي موضع تساؤؿ ٖٓٔ.
حتى َّ
أف البلوعي وىو المغة وفي دائرة المغة ال ُيشترط أف نكوف حاضريف

عبر سياقيا ،ألننا لو كنا حاضريف ،فيي ستغيبنا بالضرورة .كما أف المغة ال

تعني داللة الشيء الموجود ،بؿ ستجعمو مجا اًز أو استعارة أو صو اًر لمتعبير عف
وجوده ،إذف البلوجود ىو الحضور الوىمي أو المتخيؿ أو الرمزي لبنية المغة في
شكؿ أفكار أو أعراض.
في المغة بحكـ بنيتيا المجازية ال نفكر وال نوجد ،نوجد وال نوجد .نوجد
كعبلمات ،كدواؿ بينما ال نوجد كمدلوالت ،وكؿ ذلؾ في فضاء داللي يمتد إلى
ماال نياية .وقد يكوف الوجود تجربة آلثار المغة كدواؿ في سبلسؿ متوالدة ،لكنو
دوماً معبر عف تجارب المعنى ،إنو يأتي عمى موعد خاص بالبلوعي .ويحرص
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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الكاف عمى التحدث عف العبلقة ليس بيف البل مفكر  un-thoughtوالبل موجود
أف ال أفكر ،I do not think
أف ال أوجد  I am notو ْ
 ،non-beingبؿ بيفْ :
وىذا معناه وجود طرؼ ثالث ىو النظاـ الرمزي ،فبل يتحقؽ ىذا وال ذاؾ ألف

اإلنساف تحوؿ إلى نقطة تقاطع عمى خطوط رمزية أخرى وغداً داالً في فضاء ال
يختزلو وىو ضرب مف االرتباط – كما يقوؿ الكاف  -بيف الوجود والمعرفة مف
زاوية جديدة ٗٓٔ.
كما أف داللة الوجود كانت أكثر إلحاحًا مف وجية نظر الكاف في
الكوجيتو الديكارتي ،ألنو كاف يخاطب نفسو فقط ،بينما نحف ال نستطيع التحدث
ٍ
وجود بمنأى عف وجود اآلخر ،ىو منبع الوجود بحكـ ِّ
كونو لغةً ،وفي
عف أي
حالة وجود اآلخر ،فميس الوجود عنفاً وال قمعاً كما قد يظف البعض .إف داللة
الوجود تغدو ىبة  giftبمؿء الكممة .ومف ثـ تأتي كممات الكاف عف الوجود
عطاء ال ينفد .
بمنطؽ اإلثبات ىذه المرة طالما كوف المغة ىبة،
ً
أي ممكف أف تأتي داللة الوجود بصيغة البلوجود مثؿ المغة تمامًا.
يقوؿ ال كافَّ " :
إف اليبة التي تقدميا ىي دائماً اليبة التي كنت قد تمقيتيا أنت.
لكف بيف ذاتيف ،تأتي ىذه الدورة مف اليبات دائماً مف مكاف آخر cycle of gifts
 ،always comes from elsewhereألننا قد نقوؿ إف ما يؤسس عبلقة
الحب ىو َّ
أف ىذه اليبة تُعطى مقابؿ ال شيء" .ال شيء مقابؿ ال

شيء"  ،nothing for nothingوىو مبدأ التبادؿ ،principle of exchange
ىو صيغة يظير فييا ىذا "ال شيء" الغامض ،كما ىو الحاؿ في كؿ صيغة.
أيضا
ىذا "ال شيء مقابؿ ال شيء" والذي يبدو أنو معادلة الفائدة ذاتيا ،ىو ً
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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صيغة المكافأة الخالصة  .pure gratuityفي الواقع ،في ىبة الحب ال يوجد
سوى شيء "ببل مقابؿ" in the gift of love there is only ever
أف يكوف فقط "ال شيء" .بمعنى
 ،something given for nothingويمكف ْ

مجانا  ،gratuitouslyوبقدر ما وراء ما
آخر ،بقدر ما يعطي الذات ً
شيئا ما ً
أف تكوف اليبة األصمية ..مثؿ أنيا تمارس بشكؿ
يقدمو ،ىناؾ كؿ ما ينقصوْ ،

فعاؿ في أصؿ التبادالت البشرية في شكؿ القدر .. potlatchما يجعميا ىبة ىو
أف الفاعؿ الواىب يضحي بشيء يتجاوز ما لديو ٘ٓٔ.
يواصؿ الكاف توضيح الفكرةَّ :أنو إذا افترضنا َّ
أف ذاتًا يحمؿ في داخمو
كامؿ المخزوف (المسؤوؿ عف) جميع السمع والثروات الممكنة ،وىو ذات لديو -
ٍ
عندئذ ،فإف اليبة التي يقدميا مثؿ ىذا
بمعنى ما  -كؿ شيء يمكف أف يكوف
حرفيا أي قيمة مف عبلمة الحب .واذا كاف مف الممكف أف
الذات لف يكوف ليا ً
يتخيؿ المؤمنوف َّأنو مف الممكف أف يحب اهلل ألنو مف المفترض أف يتمتع اهلل

بشكؿ فعاؿ بيذا الوفرة الكاممة  ،total plenitudeوىذا كؿ شيء(يجمع)
تماما أنو إذا كاف مف الممكف تصور مثؿ ىذا الكائف حتى
بداخمو ،فمف المؤكد ً
يتـ التعرؼ عميو عمى أنو مثؿ ىذا الشيء ،فيما يتعمؽ بما يمكف أف يدعي عمى
وجو التحديد ...في أساس كؿ معتقد أنو ال يزاؿ ىناؾ شيء مع ذلؾ ،طالما َّ
أف
ىذا الكائف  -الذي ُيفترض االعتقاد بأنو كائف كامؿ  -يفتقر ببل شؾ إلى الجانب

الرئيسي لموجود ،وىي الوجود .ىذا يعني أنو في قاع أي إيماف باهلل عمى أنو
تماما وكامؿ ،يوجد ىذا الجواب الذي يفتقر إليو دائما  ،مما يجعؿ مف
ساري ً
دائما تصور أنو غير موجود .ال يوجد ىناؾ سبب لمحبة اهلل إال أنو قد
الممكف ً
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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موجودا There is no reason to love God except that he
ال يكوف
ً
.might not exist

ٔٓٙ

وىذا يؤكد َّ
أف الوجود مثبت بداللة البلوجود ،ليس تصفية لموجود
الموضوعي وال لمعنى الوجود بفحواه الميتافيزيقي ،إنما الوجود الذي يعد داالً في
المغة يحيؿ إلى دوالو نتيجة الحمقة المفقودة في حاجتنا لبلكتماؿ .فمو أف ىناؾ
وجوداً متطابقاً مع الموجود ،فمف يحدث ذلؾ عمى صعيد العدـ أو الفناء .ولكف
تؤدي المغة دورىا في إزاحة المدلوالت نتيجة النؽ المنطوي عميو وجودنا الموجود
بكؿ ىذا التشوه األصمي في أساسو.

خاتمة
الفكرة الجديدة ىي تفكيؾ الكوجيتو وتراثو نقدياً في إطار فمسفة المغة،
لتنكشؼ أبنية المغة وخطورتيا في التعبير عف الفكر .لقد كاف ذلؾ أم ًار ممي ًاز
لعصر ما بعد الحداثة حيث حرصت الدراسة عمى تركز األسئمة في ىذه
أف اجتاحت المغة آفاؽ الفمسفة المعاصرة بواسطة
المساحة .وليذا ليس بعيداً ْ
االتجاىات التأويمية والبنيوية وما بعد البنيوية ونظريات القراءة ،وىذا نتيجة

مؤثر عمى المشيد الفمسفي.
ًا
التحوؿ المغوي العميؽ الذي مازاؿ
 - 1أسست الدراسة قراءة فمسفية لغوية لمقولتي الكوجيتو بوجيو الديكارتي
والبلكاني ،وكتابة مفاىيـ المعنى والمرجع في أعماؽ الداللة منيما ،وربما
اختبلؼ المقولتيف قد أتاح ىذا الموقؼ الفمسفي القائـ عمى الرؤية والتحميؿ
لتاريخ األنا.

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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 - 2كانت المقولتاف بمثابة نصيف في فمسفة المغة ،نصاف يضرباف جذورىما في
تراث الحداثة وما بعد الحداثة ،ولذلؾ لـ يكتب ديكارت عبا ةر الكوجيتو بقدر
اث المسيحي والميتافيزيقي ،وبالمنطؽ نفسو أسيـ
ما اسيـ في كتابتو التر ُ
تحوؿ المفاىيـ حوؿ الوعي واألنا الفرويدي في كتابة البلوعي عند الكاف،

وكذلؾ ىيدجر وىوسيرؿ في معاني الوعي والوجود.
َّ
وكأف اإلنساف
 - 3خمط ديكارت بيف المستوييف االبستمولوجي واألنطولوجي،
كمما يفكر( يدرؾ ،يعرؼ) ،فالمعرفة حتى واف كانت يقينية البد أف تكوف
حقيقية ،ال أقوؿ ِّ
إف العارؼ يوجد ،ىذا ىو التعامؿ البلزمني(األسطوري) مع
الواقع ،مع الفكر والعالـ .بينما فصؿ الكاف بينيما معتب ًار أف المغة ىي
األساس ،وبذلؾ يعيد قراءة تاريخ األنا ميتافيزيقياً وسيكولوجياً.
 - 4إذا كاف األنا لدى ديكارت خالصًا لنفسو ،فميس ىناؾ أنا الكاني بقدر ما
ىو ذات .والذات عابر لمنطاؽ الفردي إلى النحف .ولئف كاف األنا الديكارتي
ماىية منطوية عمى ذاتيا ،فإ ف الذات البلكاني منفتح ،ىو المساحة الح ةر
لآلخر داخؿ أنفسنا معاً.
 - 5كؿ مقولة( سواء الديكارتية أـ البلكانية ) تحتوى عمى تأويؿ لقضايا المغة
والخطاب والمرجع والداللة وطبيعة الفكر بالضرورة .وكأنيما إمكانيتاف
لتأسيس نسقيف فمسفييف .وىذا معروؼ في فمسفة ديكارت واف كانت أفكاره
حوؿ المغة لـ تكف بارزة كما أظيرتيا الدراسة .أما جاؾ الكاف فرغـ كوف
نصوصو سيكولوجية ،إالَّ أنيا تطرح نسقاً فمسفياً بتنوع عناصره المترامية

األطراؼ.
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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 - 6المغة عند ديكارت خارج فعؿ األنا أفكر ،ألنيا مجرد أداة برانية غير مؤثرة،
عمى أنيا عند الكاف ىي األساس لكؿ تفكير كونيا بنية البلوعي .والبلوعي
لغة في نياية األمر ،أي يمثؿ معجمًا لغويًا مفيرسًا ومبنيًا تبعًا ألليات المغة.
 - 7البلوعي( الكاف) ليس مقاببلً لموعي( ديكارت)َّ ،
ألف األوؿ يبتمع الثاني ولف
يستطيع األخير حجبو وال تحجيمو .ولئف كاف ديكارت قد أظيره فك ًار خالصًا
يشؾ ثـ ُي راجع ما يعتقد ،فالمغة تحوؿ بينو وبيف ذلؾ فاتحة إياه عمى

الغامض مف وجودنا .وبالتالي يمثؿ الكوجيتو الديكارتي المستحيؿ ،لكونو
مجرد دجما ال معرفة وال تفكير .وليس أدؿ عمى ذلؾ مف تصورات ديكارت
شبو األسطورية حوؿ المغة والسرد والقوؿ والشعر.
 - 8يدخؿ كوجيتو ديكارت إلى المغة مف الخارج ،وىذا ما يجعؿ نصوص
ديكارت قابمة لمتأويؿ بشكؿ مختمؼ ،ألنيا نصوص قائمة عمى السرد
الفمسفي بيف السيرة الذاتية وسيرة الحياة والسرد التاريخي والمعرفي .السرد
الذي يخاتؿ أفكار ديكارت حوؿ األنا ويجعميا تيمات ببلغية عمى مدىا
البعيد .لدرجة أنو سرد يقوض ما يقولو ديكارت ويدفع المغة إلى باطف األنا
مفككًا إياه طالما يتـ التعبير عنو بيذه الطريقة.
 - 9نتيجة تقابؿ الكوجيتو الديكارتي والكوجيتو البلكاني ظيرت فضاءات بينية
 inter-spacesجرت كما رأينا بمساحة التقابؿ واالختبلؼ ،الحوار
والتساؤؿ ،حوؿ المضاميف الفمسفية ليما .وبذلؾ نقمت الصيغتاف داللة المعب
الفمسفي إلى مقدمة المشيد .وبدا أف كوجيتو الكاف يعيد قراءة كوجيتو
ديكارت ويخمخؿ مواضعاتو الكامنة ال في بنيتو الداللية وحسب ،إنما في
(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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تصوراتو عف المغة .والمعب موقؼ فمسفي يقوـ عمى تنوع الداللة واالختبلؼ
والمرونة الفكرية.
-11

تخرج داللة الوجود بمعاف طريفة عند ديكارت وال كاف معًا ،ديكارت

اعتبر داللتو مطابقة لمضاميف الفكر عندما يتأمؿ ذاتو ،في حيف طرحيا
الكاف بصيغة البلوجود ،وكاف واعيًا بالمكبوت والمقموع مف الفكر ،واف كاف
ىذا الفيمسوؼ السيكولوجي قد ترؾ المغة تطّير فضاءىا وتنظؼ رواسبيا
وتنفتح عمى اآلخر .فموال اآلخر الذي شيطنو ديكارت ما كاف لؤلنا أف ينفتح
انفتاح الحرية والديمقراطية والميبرالية والتحرر مف كؿ ىيمنة ومركزية .كاف
الكاف يحرؾ الذات الغربية التي تكونت تاريخيًا بتراث الكوجيتو الديكارتي،
وبذلؾ طرح تصو اًر مبتك اًر لفمسفة المغة.

(كوجيتو اللغة :األنا أفكر...واألنا ال أوجد )...د .سامي محمد عبد العال.
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الهوامش
 " إما أنني ال أفكر أو أنني ال أوجد: يصوغيا جاؾ الكاف في دالة انفصاؿ منطقي كالتالي- 1
either I am not not " وباإلنجميزيةou je ne pense pas ou ne suis pas

I think, therefore I  أنا أفكر إذف أنا ال أوجد: وبصيغة أخرى." thinking or I am
."" أنا أفكر حيث ال أُوجد وأوجد حيث ال أفكر: يعني، cease to be

- Jacques Lacan, The Seminar Of Jacques Lacan, The logic of
phantasy (Book XIV, 1966 - 1967), Translated by Cormac Gallagher
from unedited French manuscripts, ( Seminar 6: 21 December 1966),
P51.

- Jacques Lacan, The Seminar Of Jacques Lacan, The Object of

Psychoanalysis 1965 - 1966, Translated by Bruce Fink and Published
in New letter of the Freudian Field Vol.3, Nos. 1 & 2 (Spring / Fall
1989 ), P 21.

 ىذه الصيغة تحتوي عمى المضارع المستمر بما يفيد تواصؿ عممية التفكير وداللة الوجود- ٕ

 وىي ترجمةI am thinking, therefore I exist : ىكذا.. ) المواكبة ليا وفيياexist(
 في مقدمتو الضافية لكتاب "مقاؿ عف المنيج" والتي سأعتمدIan Macleanآياف ماكمف
:عمييا خبلؿ الدراسة لقربيا مف الترجمة الداللية لممقولة

- René Descartes, A Discourse on the Method of Correctly
Conducting One’s Reason and Seeking Truth in the Sciences, (Oxford
World’s Classics), Translated with an Introduction and Notes by Ian
Maclean, Oxford University Press Inc., New York, 2006, P 29.

) I am Think, Therefore I am ( بينما ىناؾ أكثر مف ترجمة لمكوجيتو بيذه الصيغة
: روس.مثؿ ترجمة ريتشارد كينجتوف والزابيث ىالديف وج

- René Descartes, Discourse on Method, Translated by Richard
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Cogito of Language: The ego is thinking ... and the ego
does not exist
(René Descartes and Jacques Lacan)
Abstract
The study philosophically discusses Descartes’s saying “I think
therefore I am” against the background of Jacques Lacan's
saying “I think where I do not exist and I am found where I do not
think”, two sayings that evoke aspects of modernity as a
transition to postmodernism with all its different impetus. The
discussion takes place at the linguistic, logical and semantic level
of the two expressions. And how is deconstructing the cogito in
favor of diversity and intellectual difference, by virtue of the
linguistic shift that swept contemporary philosophy (linguistic
analysis - deconstruction - interpretation - structural trends).
The Cartesian Cogito views thought from the angle of a pure
contemplative presence without other horizons, and study places
the cogito in the circle of language. To clarify the semantic
aspects that appear as if the philosophy of language is the main
driver of the ego, especially the fact that the ego is built like a
language system, exactly where there are metaphors and
metaphors that allow the existence of the other.
The significance of this is that the two categories express two
complete eras with all their intellectual features. One of them is
the spirit of Western thought (subjectivity) that has marked the
modern era (the age of cogito). And the second: the decline of
the self during the current postmodern era, when the discourse
of endings, the end of man, the end of history, the end of truth .
Key Words: Cogito - Cogito of Language - René Descartes Jacques Lacan.
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