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التاريخ البدائي والنزعة اإلنسانية في الفلسفة البنيوية     1

نـظمـون جذب مـليوني زائـر في الدورة اجلـديدة التي اضي جذبت  1.5 ملـيون زائر فـيمـا يأمل ا قال حـميدو مـسعـودي مدير مـعرض اجلزائـر الدولي لـلكتـاب إن دورة العـام ا
ـعرض الـذي تنظـمه وزارة الثـقافة إقـباال مـتزايدا دورة تـلو أخـرى سواء من دور النـشر أو الزائـرين. وقال مـسعودي فـي مؤتمـر صحفي تنـطلق نـهاية تـشرين األول. ويـكتسب ا
يا). وأضاف عرض عـربيا وأفريـقيا وعـا ـكتبـة الوطنـية (تشـهد هذه الـدورة مشاركة  1018 دار نـشر تمثل  48 دولة إضافـة إلى اجلزائر وهـو ما يعتـبر دليال عـلى مكانـة ا با
عرض في الفترة من  29 تشرين األول إلى عرض على مكانته هذه. وتقام الدورة الثالثة والعشرون من ا (نأمل أن نحافظ على نسبة اإلقبال ونصل إلى مليوني زائر ليحافظ ا
ـشاركـة ألسباب عـرض انخفض هـذا العام إلى  279 دار نـشر حيث امـتنعت  19 دارا عن ا شاركـة با العاشـر من تشرين الـثاني). وقال مـسعودي إن (عـدد دور النشـر اجلزائريـة ا
ـا يعبر عن عرض يبلغ  300 ألف عـنوان كتاب ” طروحة بـا صرية. وأضـاف أن (إجمالي عدد العـناوين ا شارك تـليها دور النـشر ا مالية) إال أنـها تظل تشكل الـنسبة األكبـر من ا
رور  60 عامـا على العالقات اجلـزائرية-الـصينيـة. وتشارك الصـ بوفد يضم  150 شـخصية عرض مـواكبة  قـدم). وحتل الص ضيف شـرف ا مدى الـتنوع الكـبير في احملـتوى ا
ثـقـافـية من بـيـنـها الـروائي مـو يـان احلائـز عـلى جـائزة نـوبل لـآلداب عام  2012 وقـال مـسعـودي (الدورة  23 ستـشـهد ألول مـرة مـشـاركة أديب حـائـز عـلى جائـزة نـوبل األمـر الذي
عرض  94 كاتبا ومفكرا وأديبا من بينهم  65 جزائريا يشاركون في  40 ندوة ولقاء. شاركة الصينية الكبيرة يستضيف ا سيكسبها أهمية خاصة جزائريا وعربيا وأفريقيا). وبجانب ا
اضي). وأضـاف )هذا دليل على أن دور الـنشر فهمت سـياسة جلنـة القراءة وهو عدد تحـفظ عليها “هـذا العام بلغ  54 كـتابا مقابل  130 كتابـا في العام ا وقال مـسعودي إن (عدد الـكتب ا

شاركة). بسيط جدا مقارنة بالعدد الكبير للكتب ا

رسالة اجلزائر
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تـــاريخ انـــثــروبـــولـــوجــيـــا احلـــضــارة 
ـاركـسـيـة وكـتاب )التـوسـيـر) في نـقـده ا
)الكـــان) في عــلم الــنــفس)دو ـال رأس ا
) في علم الـلغات سـيسيـر و فنـتنجـشتـ
)فــــوكــــو) في تــــاريخ والــــلــــســــانــــيـــات
اجلــنـــســـانــيـــة وتــاريـخ اجلــنـــون وهــو
ـعـرفة) صـاحب مـصـطلـح(اركيـولـوجـيا ا
او مــــايــــســــمى تــــعــــريـــبــــا حــــفــــريـــات
ويـعتبـر كتابـه الشهـير (الكـلمات ـعرفة ا
واالشـيـاء) من اشـهـر كـتب الـفـلـسـفـة في
القرن العشرين  و(جان بياجيه) في علم
الـنفس ايـضا وهـكذا. أعـتبـرت البـنيـوية
أن دراسـة االقـوام البـدائـية تـمـتاز بـأنـها
كـانت تـعد خـارج الـتاريخ تـعـنى بأقـوام 
الـبـشـري وتـطـوره اخلـطي واهـتـمـاماته
وال تـمـتلك تـلك االقـوام البـدائـية تـاريـخا
مــدّونـــا يــوّضح أنــتــقـــاالته في مــراحــله
تعذّر رصد تغييراته البطيئة ة وا القد
أســوة  بـغــيـره من مــراحل الحــقـة عــلـيه
سـابـقـة في الـقدم كـمـا في تـاريخ شـعوب
ــراحل مــا قــبـل الــتــاريخ الــتـي عــرفت 
تــاريــخــيــة طــويــلــة بــدءا من الــعــصــور
احلـــــجــــــريـــــة الـــــبـــــدائــــــيـــــة(انـــــســـــان
وبـــعــدهـــا عــصـــر الــصـــيــد نـــيــاتـــردال)
وااللــتــقــاط تالهــا الــعــصــور الــزراعــيــة
عدنـية البرونـزية اليدوية والصنـاعات ا
بـأبـسط اشـكـالــهـا واشـتـمـاالتـهـا ثم في
اهم انــتــقـالــة جــاءت  اخـتــراع االنــسـان
الــكـتــابــة والــتــدوين من جــهـة ونــشـوء
الــديــانـــات الــوثــنــيـــة من جــهــة اخــرى
راحل الـبدائية وأعتبـرت البنيـوية تلك ا
في العـصور احلـجرية مقـارنة بـالتاريخ
دّون ـراحل مـاقـبل الـتـاريخ ا االنـسـاني 
ــوّثق تـنـقــيـبـيــا وآثـاريـا بــعـد ظـهـور وا
ـــســمـــاريــة في بـالد مــابــ الـــكــتـــابــة ا
الـنهـرين والـهـيـروغـلـيـفـيـة في مـصر في
الـقــرن الـرابع ق. م عــلى ان مـا سـبــقـهـا
تـعـتـبــر مـراحل الالتـاريخ الــبـشـري كـمـا
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كـــمــا أعـــتـــبـــرت الـــبــنـــيـــويـــة الــتـــاريخ
الــبـدائي(تــاريخ ســاكن) بـحــكم طــبـيــعـة
الـعـقل الــبـدائي في ثـبــاته ومـحـدوديـته
وفي سـذاجـة تـفـكـيـر االنـسـان وخـيـاالته
الــبــسـيــطــة فــيه  وفي بـطء تــغـيــيــراته
التاريخية وبالتالي أصبح هذا التاريخ
نهجي الـبنيوي وذجيـا في التنـاول ا أ
تـعـدد التـيارات الذي تـخدمه الـبحـثي ا
حالة الثبات والـسكون ومحدودية العقل
 الـتي تـعـتـري الـتاريخ الـبـدائي وتـقـعده
تالحقة عن احلركة التطوريـة السريعة ا
كـما في تـاريخ اختـراع االنسـان الكـتابة.
ـسألـة الـتي اعـتمـدتـها مـرتـكزا ان هـذه ا
أثارت حفيظة اساسيا الفلسفة الـبنيوية
ـــاركـــســــيـــ من الـــذيـن عـــابـــوا عـــلى ا
الــبــنــيـــويــة انــهــا لم جتـــد في الــتــاريخ
اال اجملتـمعات البـدائية ما قبل االنساني
لــدراســة تــاريــخــهــا عــلى وفق الــتــاريخ
مـنـطـلـقـات أسـمـتـهـا(قـطـوعـات الـتـاريخ)
مـيزتـهـا ثـبـات وسـكـون تـلك اجملـتـمـعات
ا يـفتح اجملال الى تاريـخيا ومـراحلـيا 
دراستها وحتليلها االنثروبولوجي بدقّة
وتـنــاولــهــا أيــســربــالــقــيـاس الـى اقـوام
شـهـدت تــاريـخـا تـطـوريــا مـتـسـارعـا في
مـتـغـيـراته. واذا كـانت البـنـيـويـة جنحت
في اقـامـة بـناءات نـسـقـية مـعـرفـية حتت
مـــــــســـــــمـى(الـــــــتـــــــكــــــويـن الـــــــثـــــــابت)
وتشـابه قـضايـاه احلـياتـية في لالنـسـان
مـخــتـلف االزمـان والـعـصـور لـيس عـلى
صـعــيــد احلـقب الــتــاريـخــيــة الـبــدائــيـة
ــا عـلى صــعـيـد وا الـســحـيــقـة وحـسب
الـتـاريخ الــسـاكن لالنـســان في مـخـتـلف
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اود ايــجــاز بــعـض الــتــوضــيح في مــا
ـبـحث (الـتـاريخ الـبـدائي يـخص هـذا ا
والــنــزعــة االنــســانــيــة في الــفــلــســفــة
البنيوية) اني استقصيت ابرز عامل
او مـرتكزين اعـتمـدتهـما البـنيـوية لدى
فالســـفــــتـــهـــا لـــيـــفي شـــتـــراوس االب
والكان والتـوسيـر الروحي لـلبـنيـوية 
ودي سـوسيـر أركـان الـبنـيـوية وفـوكـو

وغيرهم سنأتي عليهم الحقا.
قصـود باالنسان كما اود االشـارة ان ا
ـتـفرد عن لـيس الـكائن الـنـوعي ا هـنـا 
جـــــمـــــيع الـــــكـــــائـــــنـــــات االخـــــرى في
كــــائـن بــــيــــولــــوجي - الــــطـــــبــــيــــعــــة
انــــثــــروبــــولــــوجي وحــــسب مــــيــــزته
ــتــفــردة(الــعـقل واخلــيــال والــلــغـة)  ا
ـبـحث (الـنـزعـة ــا يـعـني في هـذا ا وا
ـــعـــنـــاهـــا الـــفـــطــري االنـــســـانـــيـــة) 
االجــتــمـاعي الــقــيـمـي والـفــلــسـفي في
طـــبـــيــعـــة صـــنع االنـــســان لـــتـــاريــخه
قـصود الـتطـوري احلـضاري وليـس ا
الوجود االنساني كنوع في تمايزه عن
الـطــبــيــعــة والــكـائــنــات االخــرى غــيـر
حـضـاري كـمـا كــان في مـراحل بـدائـيـة
سـحـيقـة من عـمر الـبـشريـة.من اجلـدير
بــالــذكـــر ان االنــســان اكــتــسب فــرادته
النـوعية  وانـسنته بـالطبـيعة عن بـقية
اخملــلــوقــات والــكــائــنــات احلــيـة عــلى
االرض بامـتالكه وحده خـاصيـة الذكاء

العقلي واللغة واخليال.
الـعامالن الـلـذان اعتـمدتـهمـا البـنيـوية

هما :
اوال التـاريخ البـدائي لالقـوام البـشرية
وهو او مـا يـسـمى عـلـم االثـنـولـوجـيا 
عــــلـم اجـــــتـــــمـــــاعي مـــــســـــتـــــمـــــد من
االنــثـروبــولــوجـيــا يــدرس اجلـمــاعـات
البـشريـة البـدائية اعتـمدته الـبنـيوية
فـحـواه ان تــلك االقـوام الـســحـيـقـة في
الـعـصـر احلـجـري والـكـهوف ال تاريخ
ـعـنى   الـتـطـوراخلـطي احلـتمي لـهـا 
احلــــضــــاري لـــتــــاريـخ االنــــســـان  اذ
تــعـتــبـرالــبـنــيـويــة تـاريخ تــلك االقـوام
الـبدائـية تـاريخـا ساكـنا يحـكمه الـعقل
في ثــبـاته ومــحـدوديــته في الــتـفــكـيـر.
وهذا التاريخ الـبدائي االنساني توقف
تــطــوره الـبــطيء مــراحــلـيــا مع بــدايـة
عــصــور اكــتــشــاف االنــســان لــلــزراعـة
يـالد. ان عصر سبـعة االف سـنة قـبل ا
اكتشاف االنسان البدائي للزراعة الذي
هو أعـقب عــصـر الـصــيـد وااللــتـقـاط  
بـــدايـــة صـــنع االنـــســـان لـــلـــحـــضــارة
االنسـانية  فقـد عرف االنـسان تـخزين
وراقب احلـبـوب الـفـائـضـة عن حـاجـته
بـدقـة تــغّـيـر الـفـصــول ومـوسم سـقـوط
وسـكن عـلـى شكـل مـجـمـوعات االمـطـار
وعــرف كــيــفــيــة قــرب االنــهــر والــتــرع
تدجـ احليـوانات االليـفة واالسـتفادة
وعرف ايـضـا الـوسائل الـبـدائـية مـنـهـا

في الــري وبــدأ تـــشــكــيـل اجلــمــاعــات
الــبـــشـــريـــة. لــكـن االهم من اكـــتـــشــاف
االنـسان لـلزراعـة هـو اختـراعه ابجـدية
يالد في الكتابة اربـعة االف سنة قبل ا
سـمارية) عند وادي الرافدين(الكـتابة ا
يالد السـومري ومثـلها  3200قبل ا
ــصــريـ (الــكــتــابـة عـنــد الــفــراعـنــة ا
الــهــيــروغــلــيــفــيــة). هــنــا مع اخــتــراع
االنــســان الــكــتــابــة بــدأ تــاريخ جــديــد
لــلــبــشـريــة اذ اصــبح الــتـدوين كــتــابـة
صــوريــة ورمــزيـة مــتــاحــا عــلى الـواح
الــــطــــ واوراق الــــبــــردي واجلــــلــــود
ـراحل التـاريـخـيـة التي وكل ا وغـيـرهـا
سـبقت اخـتـراع الكـتابـة تعـتبـر تاريـخا
بدائـيا غـير مـدوّن وال معروف تـوثيـقيا
فقط آثاريا تنقيبيا في مراحل تاريخية
الحــقـة  واصــبــحت تــلك االقــوام الـتي
عــــاشت تـــلـك االحـــقـــاب بـال تـــاريخ او
دوّن. وّثق ا خارج التاريخ اإلنـساني ا
وكل الـتـجـمعـات الـبشـريـة الـتي عاشت
قـبل عـصــر اخـتـراع االنـسـان لــلـكـتـابـة
تـعـتبـر انـثروبـولـوجيـا اقـوام بدائـية ال
تـاريـخ لـهـا  او اقـوام خــارج الـتـاريخ.
الـعـامل الـثـاني هـو الـنـزعـة االنـسـانـية
ــاركـــســـيــة مـــرتــكـــز الـــفـــلــســـفـــتـــ ا
ــــعــــنى والــــوجــــوديــــة مـع اخــــتالف ا
فهومي بينهمـا.الذي انكرته البنيوية ا
جملة وتفصيال مقصية من طروحاتها
الـفلـسفـية االنـسان والـنزعـة االنسـانية
الــتـي كــانت عــلــوم االنــثــروبــولــوجــيـا
اعتمدتها كمحك مفصلي هام في تطور
الـتـاريخ وبـنـاء االنسـان لـلـحـضارة ان
البنيويـة تيّار فلسفي مـعاصر نشأ قبل
ــيـة االولـى في مــؤلــفـات احلــرب الــعــا
تــوبــتــســكي وجــاكــوبــســون ومــدرسـة
الــشــكالنـيــ الـروس تــلــتــهــا اعــمـال
هوسرل وفنجـشت والكان الحقا وفي
فـرنــســا الـتـي كـانت مــعــقل الــفـلــســفـة
العقالنية واحلداثة التي ارساها رينيه
ديـكارت في الـقـرن السـابع عـشر(الـعقل
ـيـتــافـيـزيــقـيـا من والـعـلم) مـقــصّـيــا ا
مـباحـث الفـلـسـفـة مـعتـبـرا ايـاهـا لـغوا
فــارغــا ال يـــقــود الى نـــتــائج وثـــوقــيــة
صـحيـحة . كـما ان الـعديـدين يصـنفون
شـتـراوس فـيـلـسـوف الـبـنـيـويـة الـرائد
بانه وريث مـدرسة فـرانكفـورت النـقدية
ــــانـــــيـــــة الــــتـي ضــــمـت شــــلـــــنغ و اال
بــــارســــونــــزوشــــتــــراوس ومــــاركـــوزة
وفــيــخــتـة والـبــنــيــويـة هـي اقـرب الى
فـــلـــســـفـــة  احلـــداثـــة الـــتي يـــقـــودهـــا
عـاصر يـورغن هابـرماس الـفيـلسـوف ا
في اعــتــمــادهــمــا مــركــزيــة الــلــغــة في
مـــــــراجــــــعـــــــة ودراســــــة مــــــواضـــــــيع
والــتي كــانت الــتــجـريــبــيـة الـفــلــســفـة
التـحليلـية االنكـليزية سـابقة عـليها في
استالمها الراية بضرورة مغادرة اللغة
محـورا مركزيـا تدور في فلـكه مواضيع
الــفـلـســفـة.وابــرز فالسـفــة هـذا الــتـيـار

جـورج مـور وديـفيـد هـيـوم وجـون لوك
ويــعـتــبـربــيـكــون االب الـروحي لــهـؤالء
جـمـيـعـا في وجــوب اعالء قـيـمـة الـعـقل
والــعــلم اوال واخــيــرا في وجــوب تالزم
الـفـلـسـفــة والـعـلم. والـبـنـيـويـة تـيـارات
فــلـســفـيــة مـتــشـعــبـة تــأثـرت اول االمـر
اركـسـية والـوجوديـة قـبل ان تنـقلب بـا
عــلـيــهــمـا.(مــعــظم فالســفـة الــبــنـيــويـة
والــــوجـــوديـــة كــــانـــوا في بــــدايـــاتـــهم
).وقــد عــنت مــاركــســيــ وشــيــوعــيــ
البنيوية على يدي دوسوسير ولوفيدج
فـــنـــتـــجـــشــتـــ بـــعـــلم الـــلـــســـانـــيــات
والصوتـيات واللغـة.ويوضح شتراوس
:ان الوقائع التـجريبيـة ال معنى لها في
ولـكن مـتى وضـعـنـاهـا في نـسق ذاتــهـا
ــوذج اكــتــســبت فــكــري له مــعــنى او 
مــعــنى عــلـــمــيــا.  كــمــا اجــد ضــروريــا
عـاصرة الـتنـويه ان تيـارات الـفلـسفـة ا
اصبـحت مفاهـيمها الـفلسـفية مـتداخلة
فـي خـطـابــاتـهــا الـرؤيــويـة الـفــلـســفـيـة
ـتـلك مـعه ـعـرفـيـة بـحــيث لم نـعـد  وا
القدرة الكافية على تمييز تلك الفواصل
تباينة في ما ب تياراتها والفروقات ا
بــيـسـر وســهـولـة فــمـثال جنــد فـلــسـفـة
احلـداثــة تـتــداخل مع تــيـارات مــا بـعـد
احلـداثـة بـحـيث صـار بـعض الـفـالسـفة
ينـكرون فـواصل االختالف الـكبـيرة ب
ـعـاصـرة فـمـثال الـتـداخل الـفـلـسـفـات ا
جنـــده مع ابـــرز فــيـــلــســـوف  احلــداثــة
يـورغن هابـرمـاس الذي حتـسب الـكثـير
فقد من افـكاره الفـلسـفيـة الى البنـيويـة
اخــتــلـف ايــضــا في مـــقــالــة مـــهــمــة له
بعنوان (احلداثة مشروع لم ينجز بعد)
مع ابـــرز فـالســـفـــة مـــابـــعـــد احلـــداثـــة
فــرانـســوا لــيـوتــار الـذي يــعــارض تـلك
الــفـــكــرة بــقـــوله (ان مــشــروع مـــابــعــد
احلــداثـة مـشـروع مـخـتـلف عن مـشـروع
احلداثة الـتي هي وليدة عصـر النهضة
واالنـوار الـتي يـجـب مـجـاوزتـهـا.وانـها
اسـتـنـفـدت اغـراضـهـا) في كل مـا جاءت
به فـلـسـفـات مــا بـعـد مـرحـلـة الـعـصـور
الــوســطى  من اصـالح ديــني وظــهــور
الـنزعة االنـسانـية مـعتبـرة الفـرد محور
الـوجود  ودخـول عـصر الـنـهضـة يـليه
في القرن الثامـن عشر عصر االنوار في
ظــهـور الـبـرجـوازيـة االوربـيـة. في حـ
يــصــر هــبــرمــاس ان فــلــســفــة وعــصـر
احلــداثــة لـم يــســتــنــفـــدا اغــراضــهــمــا
ومـهـامـهمـا بـعـد.عديـدة هي االنـتـقادات
الالذعة التي واجهـتها تيّارات الـفلسفة
مـن فالسفة ومـدارس مناوئ البـنيوية

كونها(البنيوية) لطروحاتها الفلسفية 
أثـارت اشـكـالـيـات في الـفـكـر الـفـلـسـفي
جـــديـــدة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة في تـــاريخ
استـلزمـتـها واحـتـاجت معـها الـفـلسـفـة
الى نـقـودات متـبـاينـة مـعهـا او ضـدها
جـــاءت في مـــقـــدمـــتـــهـــا من مـــفـــكـــرين
وفالســـــفـــــة مــــــاركـــــســـــيـــــ وغـــــيـــــر
تالهم بـــالــتــزامـن مــعــهم مــاركــســـيــ
فالسفة الوجوديـة احلديثة لعل أبرزهم
في مـســألـتـ او مـنـحـيـ كـان سـارتـر
اثــنــ نــســلّط الــضــوء عــلــيــهــمـا دون
غيرهـما من قضايا اشـكاليات الـبنيوية
ـتـعـددة الـتي ال تـزال وسـتـبـقى لـفـترة ا
غــيـــر مــحـــدودة مــثـــار نــقـــاش وحــوار

فلسفي مستمر.
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 الـتــركــيــز الـبــنــيــوي تـاريــخــيــا عـلى(
االثـنولـوجيـا) دراسة تـاريخ اجلمـاعات
الـبشـرية الـبدائـية التـي اعتـمدهـا أبرز
ـخــتـلف اعـالم الـفــلـســفـة الــبـنــيـويــة 
االخـتـصـاصـات (شـتـراوس) في دراسـة

راحل الـتاريـخية ألن مشـاكل االنسان ا
كــانت وبــقــيـت ثــابــتــة ومــتــشــابــهــة لم
تـتـغيـرجوهـريـا في التـعـاقب التـاريخي
عـلى حـد زعم البـنـيويـة. لـكن ما يـلـحظه
الـدكـتــور الـبـاحث فــؤاد زكـريـا وآخـرين
عـديـدين غــيـره من بـاحـثــ مـاركـسـيـ
ووجـوديـ أن الـــبـــنـــيـــويـــة تــغـــاضت
واخــفــقـت مــعــا ولم تــنــجح في تــعــلــيل
الـتـقــدم الـتـطـوري والــتـاريـخي الى حـد
اعـتقـادها بـان ما يـدعى التـقدم الـبشري
ـتـنـوعـة بـفـعل االشـكــالـيـات الـبـشـريـة ا
تتـالية هـو محض خرافة ووهم وان وا
الـتـحديـات التـاريـخيـة سـراب خادع ولم
تـــكن في يـــوم من االيــام عـــامال لـــتــقــدم
حـــضـــاري من أي نـــوع كـــمـــا ذهـــبت له
الـــبــنــيــويــة في ادبــيـــاتــهــا الــبــحــثــيــة
والفـلسفـية.واكثـر فان التاريـخ لم يشهد
في مــســيــرته تــطــورا حــتــمــيــا تــقــوده
ضـرورات الــتـقـدم بــاسـتـمــرار.(×) ولـقـد
ذهب فــــــوكـــــو الـى أبـــــعــــــد من ذلـك في
قـوله:انه يـتـجنب اخلـوض في/ ومع كل
ـقوالت الـتحّول والـتغـيير ما له صـلة 
وال يــــرى في كل مــــرحـــلـــة تــــاريـــخـــيـــة
اال(ثــوابـتـهــا) فـحـسب ووصل احلـد به
واسـقاط الى الـتـشكـيك بـاالنسـان نـفسه
الـــتــاريـخ الــبـــعـــدي الـــقــد واحلـــديث
ـــعــاصـــر من احلـــســـاب الــفـــلـــســفي وا
الــبـحـثي الـبـنــيـوي نـهـائـيــا بـاسـتـثـنـاء
الــوقــوف عـنــد مــراحل الـالتـاريـخ الـذي
تمثله االقوام البدائية باعتبارها مراحل
بــشــريــة خـارج الــتــحــقــيب الــتــاريــخي
اخلطي في التطور احلضاري البشري .
ــنـــطــلــقــات لــقـــد انــســاق خــلـف هــذه ا
الـفـلـسفـيـة الـبـنـيـويـة الـعـديد مـن الذين
ـــا كـــان ر ـــاركـــســـيـــة انـــشـــقّـــوا عن ا
ـادية ابـرزهم(الـتـوسـير)في اسـتـهـدافه ا
ـال في انـتاج الـتـاريخـيـة وكـتاب رأس ا
مـاركــسـيـة خـيـالـيـة وجتــريـديـة تـعـتـمـد
خطـابات غـامضـة واقامة بـنى نسـقية ال
تمّت بـأدنى صلة لـها مع الواقع الـعيني
وعـجـزت عن دحض ومــعـاجلـة مـشــاكـله
ــاديــة واجلــدلــيـة الــتي قــامت االسس ا
ـاركـسـيـة.وأكـثـر من ذلـك جنده عـلـيـها ا
عـند اقـطاب الـبنـيوية الـذين سقـطوا في

وخلـقوا الـذهـان التـجـريـدي الفـلـسفي  
أنـسـاقـا معـرفـية خـارج اهـتـمام مـركـزية
االنــــســـان وجــــعــــلــــوهــــا حــــقــــائق في
ــاركـسي ـادي وا مــواجـهــتـهــا الــفـكــر ا
حتـديدا.ان الـبنـيويـة جتاهـلت الطـبيـعة
االجــتــمــاعــيــة الــتــاريــخــيــة الــصــاعـدة
لالنــســان وحــوّلـت االنــســانــيــات نــحـو
ـيتـافـيـزيـقي. لكن في لـكـة الـتجـريـد ا
اعـتـمـاد الـلـغـة وعـلـوم الـلـسـانـيـات هذه
رة واعتـماد الـلغة كـمحـور ارتكاز في ا
مـراجــعــة جــمــيع مــواضـيـع الـفــلــســفـة
هـا وحـديثـها وان جتـريـديا لـغويـا قـد
جـمــيع قــضـايــا الــفـلــســفـة هـي لـغــويـة
نحى صرف. ومن أبرز االمـور في هذا ا
البـنـيوي أن غـالـبـية مـدارسـهـا أسـتقت
يـنابـيع تـفلـسفـهـا من التـاريخ السـحري
ـيـثـولوجي واخلـرافي و االسـطـوري وا
وذج األمثل الذي أعتـبرته البنـيوية األ
لـدراسة الـقطـوعات الـتاريـخيـة السـاكنة
الـــتـي اليــــحـــكــــمــــهــــا الـــتــــغــــيــــيـــر او
ـتسارع والتـبديل.وبذلك تسهل التطورا
وتــتــوفـــر دراســتــهــا وفـي اعــتــمــادهــا
االســاطـيـر كـمــا يـعـتــمـدهـا عــلم الـنـفس
الــفـــرويــدي عـــلى انـــهــا حـــلم جـــمــاعي
الشــعــوري لــدى جــمــيع الــشــعـوب قــبل
وبــعــد الــتـاريخ مــتـجــاهــلـة تــمــامـا أن
ارتباطات مثل اللغة واالسطورة والدين
والــطـــقــوس واجملـــتــمـع او الــقـــرابــة و
والـزواج جـمــيـعــهـا مـرتــبـطـة الـقـبــيـلــة
بـاالنــسـان ووجـوده االرضي الـتـاريـخي
كابرة بعـرى وثيقـة جدا ال ينـفع معهـا ا
في تقلـيل اهميتهـا في دراسة أي منحى
تـاريـخي او مـعـرفي او فــلـسـفي مـبـتـور
لــغــرض احلــصــول عـلى اســتــنــبــاطـات
تعـميمـية خاصـة فقط باالقـوام والقبائل
ــفـردات ــا كــانت تــلـك ا الــبــدائــيــة . ر
احلــيـاتـيــة بـعــيـدة جـدا عـن سـيـاقــاتـهـا
االجتماعيـة واالنسانية والتـاريخية كما
حـصل في الـتـوظـيـف الـبـنـيـوي لـهـا في
ـعـرفة. ومن قـراءاتـها فـلـسـفة الـعـصروا
اجلــديـر ذكــره ان مــركـزيــة االنــسـان في
ة  ورائدها هو الفيلسوف الفلسفة قد
الــقـرن الــســفــســطـائي بــروتــوغــوراس 
ـيالد في مـقولـته الـشهـيرة الـرابع قبل ا

(االنــسـان مـقـيــاس كل شيء).واعـقـبه
سورين فالسـفـة الوجـوديـة جـميـعـهم
كيركارد وهيدجر ومارسيل جبريل
وصــوال الى ســارتـر وكــامــو واخـرين
في اعتـبارهم االنـسان وسيـلة وهدف
كـل شيء يـــاحلـــيـــاة.كل هـــذا الـــغـــته
الــبـنــيــويـة في ال مــحــوريـة االنــسـان
كمعيار كل منجز معرفي او حضاري
من دون ادنى تأنيب ضـمير وال اسف
اركسية على االنسان الذي اعتبرته ا
اثــمن راس مـال في الــوجـود. كـمـا ان
االســطـورة الـتي هي حــلم جـمـاعي ال
شـعوري لـدى الـشعـوب البـدائـية كـما
الذي يذهـب له علم الـنفس الـفرويـدي
يـخـتـلف داللـة ومـضمـونـا مع مـفـهوم
الـــبـــنـــيــويـــة له فـــفي عـــلم الـــنـــفس
الفرويدي يكـون احمللل النفسي أعلى
ويـعد ـريض  مــرتـبـة تـمـيـيـزيـة عن ا
الطـبـيب النـفسي نـفسه أعلى مـرتبة
مادام عـالج انـسانـية عن الـشـخص ا
يـسـتـطيع كـشف أبـعـاد أعـمق من تلك
الـــتي يـــبــوح بـــهـــا الــشـــخص له عن
جتاربه الالشعـورية العـفوية. اما في
الــبـنـيـويــة في اجتـاهــهـا الـتـحــلـيـلي
الـــبــنـــيــوي الـــســـايــكـــولــوجي عـــنــد
(الكـــــان)و(بــــيــــاجـــــيه) فـــــان احملــــلل
الــنــفـــسي(ال يــعــتــبـــر نــفــسه ســوّيــا
وســلــيــمــا بــالــقــيــاس الى من يــقــوم
بتحـليله كمـا ال يتخّـذ منه اي موقف
ــــيـــز عـــنه).  1وبـــهــــذا الـــتـــفـــريق
االفــتـــعــالي بـــ الــفـــهم الـــفــرويــدي
لالسطـورة من جـهة  وفهـم الفـلسـفة
البنيوية لها في التحليل النفسي من
جـهة مـغـايرة ال اجـده يشـكل مـسـألة
فلسفـية جديرة بـاالهتمام واالختالف
ـد حــولــهــا.كــمـا اجــد ان انــحــســار ا
الـفـلسـفي عن مـعـاجلة أمـور حـقيـقـية
تـــهم مــعـــانــاة االنــســـان في احلــيــاة
ـعــاصـرة واعـتــبـار مــسـائل الــلـغـة ا
مــحـورا مــركــزيـا في مــعــاجلـتــهـا كل
ــســائل الــفـلــســفــيـة ســيـجــعل من ا
الــفــلــســفــة هــراءا ال طــائل من ورائه
وهي حتتضـر اليوم سريـريا بخاصة

في تفكيكية دريدا.
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ي  مهرجان سيدي بوسعيد العا

ـشـاركــة في تـرسـيخ الـبـحث عن ســبل ا
ـهرجـان وتـوسيع دائـرة إشـعاعه. هـذا ا
لــذلك لم أتــردد في االنــخــراط بــاسم دار
نقـوش عربيـة في مشروع الـشراكة الذي
اقـتـرحـه عـلي الـصـديـقــ الـشـاعـر مـعـز
ـثقف رؤوف الدخالوي آمال أن ماجد وا
نــتــوفق إلى مــزيـد مـن اإلجنـازات". وفي
أولى مـشـاريع الـنـشـر يـصـدر مـهـرجـان
سيدي بوسعيـد بالتعاون مع دار نقوش
عربيـة هذه الفترة مـجموعتـ شعريت
ـشـاركـ في لـشـاعـرين تـونــسـيـ من ا
هرجان حيث يقدم الدورة األخيرة من ا
ــغــنــاطــيس مــجــمــعــة "كـــتــاب الــرجل ا
لـلــشـاعـر صـبـري الـرحــمـوني ومـجـمـعـة
"غرقـى جبـلـيـون" للـشـاعـر محـمـد نـاصر
ـولـهي حـيث ســيـخـصص لـلـشـاعـرين ا
مـسـاحـة هـامــة لـلـتـرويج لـلـكـتـابـ من
حفالت تـوقيع وأمـسيات شـعرية سـعيا
إلى تـقـد حملـة عن الــسـاحـة الـشـعـريـة
الــتـونـسـيـة الــراهـنـة ودعـمــا لـلـشـعـراء
ـتـوسط أرض الـشـعر ولـلـشـعـر جـنوب ا

اخلصبة.
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بعد جناح دورته اخلامسة التي كانت
ـــشـــاركـــة أواخـــر حـــزيـــران  2018 
شــعــراء من مــخــتــلف قــارات الــعــالم
وسـعـيـا إلى تـرسـيخ حـضـوره الـفاعل
في الــســاحــة الــشـعــريــة والــثــقــافــيـة
ـيــة يـعـقــد مـهـرجـان الــعـربـيــة والـعـا
ي لـلشعر شراكة سيدي بوسـعيد العا
مع دار نـقوش عـربـية لـلنـشر بـتونس
لـتـقـد عـدد من اإلصـدارات الـشـعـرية

اجلديدة.
وتتمثل الشراكة في:

ـنـشــورات مـخـتـارة ـهـرجــان  - دعم ا
ـــشــاركـــ في الــدورة لـــشــعـــراء من ا
هـا للقـراء في مختلف األخيرة وتـقد

األنحاء.
- نـشـر أنـطـوجليـات شـعـريـة لـدوراته
الـــســـنـــويــــة في كـــتـــاب شـــعـــري مع
التراجم في إطاللة عـلى حركة الشعر

عاصر. ي ا العا
- نشر مختارات شعرية وفق مقاييس

ـشاريع يـتم درسهـا من طرف مـحددة 
هرجان. إدارة ا

ويـــــقـــــول رؤوف الـــــدخـالوي رئـــــيس
ي مــهــرجـان ســيــدي بــوســعــيــد الـعــا
لـلشعـر "نفـتخـر بإمضـاء هذه الـشراكة
مـع دار نـــشـــر عـــريـــقـــة في الـــســـاحـــة
الـثقـافيـة هي نقـوش عربـية وسـيكون
ــثــابــة خــطــوة هــامـة ــشــروع  هـذا ا
لـألمـام في دعم الـشــعـراء وخـاصـة من
ــهــرجــان ــا يــجــعل من ا الــشــبــان 
مـنصـة جـامـعـة وداعـمـة لـكل الـتـجارب
الـشــعــريــة عــلى اخـتـالفـهــا وثــرائــهـا
خـاصــة في ظل مـا يــشـهــده واقع نـشـر
الـشعـر من صـعوبـات جـمة قـلصت من
حـضـوره وأثـرت سـلــبـا عـلى الـشـعـراء
واحلـراك الــشـعــري". ويـعــقب الــشـاعـر
ـــهـــرجــان "إن مـــعـــز مـــاجـــد مـــديـــر ا
الشـراكـة مع دار نـقـوش عـربيـة لـلـنـشر
هـي خـطـوة أولى من مــشـروع مـتـكـامل
وطـمـوح في سـعـيـنـا إلرسـاء مـهـرجان
سـيدي بـوسـعـيـد كأهـم محـطـة شـعـرية
ــتــوسط خــاصــة إذا أخــذنـا جــنــوب ا

باالعتبار ثراء الساحة الشعرية جنوب
ــتــوسـط في حــ بـــقــيت الـــســاحــة ا
الــشــعـريــة رهــيــنــة اخــتــيـارات بــعض
األطـراف في الـشـمـال". ويـضـيف مـاجد
ـهـرجـان سـيـدي بـوسـعـيد "مـشـروعـنـا 
ي لـلـشـعر يـتـجـاوز مجـرد تـنـظيم العـا
حـدث لبـضعة أيـام ثم ينـتهي إشـعاعه
وعـد القادم بل وفاعـليـته في انتظـار ا
إننا نـسعى إلى إرساء مشـروع متكامل
سـتويـات بداية يـنشط على مـختـلف ا
من تنظيم التظاهرة ذاتها إلى السعي
في مشـروع نشـر طمـوح تلـيه خطوات
أخـــرى حتـــقق اســـتـــمـــراريــة الـــفـــعل
الـشعـري ونرجـو أن نعـلن عنـها تـباعا
ـنـصف فـي الـقـريب الـعـاجل". ويـقـول ا
الــشـابي مــديــر دار نـقــوش عـربــيـة "إن
الشـعر يفـتح الشهـية على احلـياة مثله
ـوسيـقى ويـعبـد طريق مـثل الروايـة وا
اإلبداع لذلك حضرت فعاليات مهرجان
الـشــعـر بـسـيـدي بـو ســعـيـد وأمـتـعـني
ــشـاركــون من مـخــتـلف بــقـاع الــعـالم ا
بـنــصـوصـهم الــرائـعـة مــا دفـعـني إلى

كتابة مسمارية على لوح الط

ملصق مهرجان الشعر


