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املل ّخص

اتريخ قبول البحثٖٔ97/ٕٓ/ٖٔ :

ابلصراع املعريف ،والّذي كان واليززا موعزعاً للعيايزة مزن انزب ال اسز ة الكبزار أم زا
رمن نعیش اآلن عصراً ديتاز ّ
ديكزارت ،ونیتشز  ،ومزارك  ،وغززم؛مك ك ّزم مززي م لز قراالز يف الزذات واملوعززوع بشزكم عززاز .نززي م مززن ييززع نزعززة
ذالیّة ،وعلى عكس من ديیم میاً موعوعیّاً إىل اإلنسان واحلقیقة .وال خي ى على أحد أ ّن دلیّزة الزذات واملوعزوع
إشكالیّة و؛ريّزة ازا قدمزة قزدز البازوث الّبیعیّزة ومزا بعزد الّبیعیزة الّز كانز اريزة بزأ أم زا ؛مقلزی  ،ابعتبزاره
نیلسوناً سونیستاً ،وسقراط ابعتباره نیلسوناً أصیاً إغريقیاً .ومن زاوية أخرى ،نزن ّن أدونزی  ،ابعتبزاره شزاعراً متز ّزرداً
على القوالب التصويرية واملعيويزة للشزعر الكاسزیك  ،نقزد ثّزر يف بربتز بزبع مزن ال اسز ة القزدامى واملعاصزرين
أم ززا ؛مقلززی وسززارلر و؛وسززر ومززن إلززی م .علی ز  ،نززن ّن املقززا ؛ززذا ،ي ززد  ،مززن خززا اعتزززاده علززى املززي
الوصز ز التالیلز  ،إىل إلقزاا الضززوا علزى نلسز ة أدونززی الي ريزة ،وابلتززاإ إ ززاا بعز مزا يكززون يف بربتز مززن
التاززدات الذالیّززة واملوعززوعیّة .وانّاق زاً مي ز  ،ي ّز ز أيض زاً كش ز الغّززاا عززن الززاور الرجتیسززة اليابززة عي ززا و؛ ز
املتجلیّززة يف "أصززالة اإلنسززان أو " ،و"اسززتعاريّة احلقیقززة وإرادة القززدرة " ،و"إرادة التشززی ا أو التج ززور" ،ومززا إىل
ذلك .؛ذا من ة ،لكن من ة أخرى ،يش ّ للزخاطب عن أبعاد وحت ّدات الشاعر العقديّزة وال يّیزة ،لیكزون
يف موعع يسزح ل التعر علی ا أك ر نأك ر.

الكلمات الرئيسة :أدونی  ،الدالكتیكالذايت ،الدالكتیك املوعوع .

الكالب املسؤو
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املق ّدمة

لعز ز ّد إش ززكالیة "ال ززذات" ( )Subjectو"املوع ززوع" ( )Objectومابیي ز ززا م ززن الصز زراع ،م ززن املب ززادئ املعرنی ززة-
ال لس یة الّيت شغل واللزا ذ؛يیّة الك م مزن ال اسز ة واللّلزأ قزددياً وحزدي اًك حیز ال ديكزن القزو ّن
؛ذه اإلشزكالیة ؛ز نتزاج ال لسز ة املعاصزرة علزى إطاقز ك ذلزك أ ّن ال اسز ة القزدامى ،مزن أم زا سزقراط،
وأنلوطأ ،وأرسّاطلی  ،وغم؛م أعزاروا ا؛تزامزاً واسزعاً ابلزذات واملوعزوع ،انّاقزاً مزن حتلزیاام ال لسز یة
بشكم عاز ،كزا أ ّن ؛زذا اأمزر يتقولزب يف آ ر ال اسز ة ا زدد أم زا ديكزارت ،وكزي  ،ونیتشز وغزم؛م.
ومززن ا ززدير ابملاح ززة أ ّن ؛ززذا املباز ز أي الززذات واملوعززوع ز يف ابّززاه القززدامى ،؛ززو يف ّابزاه ال اسز ة
املعاص زرين أيض زاًك لكززن ب ززارل و؛ززو يتجلّززى ،يف حقیقززة اأمززر ،يف نوعیّززة حركت زززا ومسززاراا رمززو املعرنززة.
أدل ،إ ّن املباح ز املعرنیّززة الّز قززاز بدراسززت ا القززدامى ،مززن ال اس ز ة واللّلززأ ،لياواززا املعاصززرون
وبعبززارة ّ
عزززا كززان علی ز مززن ذي قبززم .نعلززى سززبیم
ابلدراسززة أيض زاً ،لكززن ،يف كسززوة وّززوب ديززد دمّزا ال خيتل ز ّ
زأان
امل ززا  ،ذمززد سززقراط يعتقززد" :ابلززوعى ومعرنززة الززذات" ويعقب ز ديكززارت يف املعاصززر ويقززو " :أان أُن ّكز ُزر نز َ
االب ززاه ال ززذايت ابعتب ززاره أساسز زاً معرنیّز زاً يف نلسز ز ت زا
زود"ك نا ززة املش ززيكة بیي ز ززا ؛ز ز نزوع ز ززا إىل ّ
َمو ز ٌ
يتجزعززون يف هنززر
الي ريزّزة .ومززن زاويززة أخززرى ،ناحززه ؛ززمقل يعز ّزن عززن نزعت ز «ابملیززاه ا ديززدة :إ ّن الّزذين ّ
واحزد لغزززر؛م داجتززاً میززاه ديزدة واأرواح ليبعز مزن الرطوبززة» (م يزإٓٔٙ ،ز .)ٕٙٗ :؛ززذا ن ز مززا عزّزن
لخص نی زا
عي  ،بشكم آخر ،و؛و" أنّزك لزن لع َزن مزن هنز ٍر م ّزرلأ" و؛زذه عبزارة شز مة مزن ؛زمقل والّزيت لزت ّ
نزعت ز ال لس ز یّة .وناحززه أ ّن أدون ززی أيض زاً يعك ز ؛ززذا امل ززوز يف بربت ز الش ززعريّة ،معتقززداً ّن الق زرااة
املتاولزة أنضززم مزن الكتابززة ال ابتزة ،أنزّ ال ديكييزا ز ز عيزده ز ز «أن نعزن مززن هنزر اللّغززة م ّزرلأ» .ن ززا ؛يزا نوا ز
ّ
مسألة معرنیّة ز ز لزدى ؛مقلزی وأدونزی ز ز لتّصزم اامزاً ابليزعزة الذالیزة واملوعزوعیّة ،معيا؛زا ّأهنززا يعتقزدان ّن
احلقیقززة ال ديكززن التعزّر علی ززا ،مززن زّزراا عززدز خضززوع ا لقزوانأ احلزواس .نسيوعز ّزح ؛ززذا اأمززر يف ّيززاا
الدراسة ،مستش دين م لة لّبیقیّة على ذلك ل صیاً.
وعلززى الززرغم مززن أ ّن مصززّلا "الززذايت" ( )Subjectiveو"املوعززوع " ( )Objectiveقززد أصززباا موعززعاً
؛امزة ،لُزذ َكر يف ؛زذا
ومعيواً ،من انب اللّلأ والي ّقاد قددياً وحدي اًك ّإال أنزّ ؛يزاك ماح زة ّ
لغواً ّ
للعيايةّ ،
زدالو؛اب
زين نقز  .ومزن بیزي م عب ّ
اجملا  ،و؛ أ ّن البع ّ
عر الذات ابأمر الذ؛ين ،واملوعزوع ابأمزر العی ّ
املسززمي الّزذي يقززو « :ييسززب الززذايت إىل الززذات ،مبعززأ أن ذات الش ز ا ؛ززو ززو؛ره و؛ويّت ز وشخصززیّت ،
عزززا ب ز مززن شززعور ول كززم ،والعقززم أو ال اعززم اإلنسززا ؛ززو امل ّكززر وصززاحب اإلرادة احلز ّزرة ،ويزُزد ِرك
ولعز ّزن ّ
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العززاا ارززار مززن خززا مق زوالت العقززم اإلنسززا » (املسززمي )Www.Arabphilosophers.Com. :واملوعززوع
زدرك ابحلز ّ وخيضزع للتجربزة ،ولز إطزار خزار ّ ،
عيده« ،؛و الش ا املو زود يف العزاا ارزار  ،وكزم مزا يُ َ
مستقاً عن اإلرادة والوع اإلنسا » (املصدر ن س ).
ويُو د ّ
نباليسبة لتعري الذات ،ال نشا؛د نی أية مشكلةّ ،إال أ ّن املشكلة لتزاور حو املوعوع .
نعززما املوعززوع ؛ززو مززا يكززون خاعززعاً للتجربززة علززى حز ّد لعبززم املسززمي ،لكززن ؛ززذا التعريز لززی
امع ز زاً مانع ز زاً .نز ززالتعري الصز ززایح أ ّن املوعز ززوع ؛ز ززو الّز ززذي يصز ززبح عرعز ززة لتالیز ززم الز ززذات أو

احلس ز  .وبعبززارة أخززرى ،نززن ّن الززذات ؛ززو
احلس ز أز غززم ّ
الشــخص س زواا أكززان خاعززعاً لززإدراك ّ
الشخص ابعتباره م ّكراً وانهباً للزوعوع ،واملوعوع ؛و ما وعزع للتالیزم مزن انزب الزذات ،م ززا
ك ز ززان م ز ززن اأم ز ززر .وم ز ززن ان ز ززب آخ ز ززر ،نال ز ززذايت ( )Subjectiveميس ز ززوب إىل ال ز ززذات ،واملوع ز ززوع
نكم مزا يتعلّزاب ابلزذات أو الشزخص ،مزن الصز ة كزاحلزن وغزمه،
( )Objectiveميسوب إىل املوعوعك ّ
كم ما يتعلّاب ابملوعوع ،من أحكاز ميّقیّة ،لصدر من انب الذات ،يعتن موعوعیاً.
يعتن ذالیاً و ّ
احلاإ ،ول
ومن ؛ذا امليّلاب ،بدر اإلشارة إىل أ ّن أدونی يُع ّد من الشعراا الكبار يف العصر ّ
ابلتزرد على اأوزان ارلیلیّة أو
نضم كبم يف لو ی اأدب رمو ميّلاب لصويري ديدك إذ إنّ قاز ّ
العروض الكاسیك من زة ،والزرن مل زوز البزداات واملبزادئ الي ريزة ،يف االبّزاه اإلسزام ،
ابلزندقززة واإلحلززاد ،ملزا كززان يف آ ره ،مززن ومضززات
مزن ززة أخززرى .و؛زذا اأمززر ،دنززع الززبع إىل رمیز ّ
الك ززر ،كزززا يعتقززدون .ويف الوق ز ن س ز  ،انززدنع ال زبع اآلخززر إىل اعتبززاره شززاعراً مبززدعاً ابملعززأ الواسززع
نتوصم إىل نوع من التياق وال ياجتیة يف بربة الشاعر الشزعرية ،مبعزأ
للكلزة .ويف عوا ما لق ّدز ،ديكييا أن ّ
زؤدى بيززا اأمززر إىل عززدز القززدرة علززى الت رقززة
أنّز لعززم اأشززیاا متداخلززة بعض ز ا مززع الززبع اآلخززر ،دمّزا يز ّ
والتزییز بیي ا من حیز املا؛یّزة وا زو؛ر .نعقزدة ارّزاب اليصز عيزد أدونزی لتزازور حزو الذالیزة حیيزاً،
واملوعوعیة حیياً آخر .و؛ذا التأر ح ،يف مسزاره ال كزري واأديب ،؛زو الّزذي يزدنعيا إىل ليزاو ؛زذا الشزاعر
الضززوا علززى بربززة الشززاعر الشززعرية ،بغیززة احلصززو
بدراسززة مست یضززة .ومززن ؛ززذا امليّلززاب ،لززب علیيززا إلقززاا ّ
على نتیجة بعليا يف وعع يسزح ليا احلكم على ،ارّاب اأدونیس  ،ابلذالیّة أو املوعوعیّة.
سؤال البحث

ما ؛ بلیّات الذالیة واملوعوعیة يف خّاب أدونی الشعري؟
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فرضية البحث

نیزززا يبززدو ،إ ّن الص زراع بززأ الذالیززة واملوعززوعیة يف ّابززاه أدونززی املعززريف ،ييت ز إىل أ ّن اإلنسززان ،حيز ّزم،
حمم احلقیقة ابعتبار؛ا البعد املوعوع أو القوة اراععة للت كم.
بوص البُعد الذايت أو القوة امل كرةّ ،
منهج البحث

يقوز ؛ذا البا  ،من خا اعتزاده على املي الوص – التالیلز  ،وكزذلك اليقزد ال لسز ،
ابلبا ز عززن بلیّززات وعوامززم دلیّززة الززذايت واملوعززوع  ،يف خّززاب أدونززی الشززعري ،هب زد
احلصو على نكرة خصبة ودقیقة يف ؛ذا اجملا .

خلفيّة البحث

لقد قاز الك م من اليقزاد واللّلزأ ابرزوض يف خض ّزم ارّزاب اأدونیسز اإلبزداع  ،وك ّزم اغزي
ميز مززا كززان بوسززع مززن املعززأ .نقززد اكت زى الززبع ابلكشز عززن صززورة الشززاعر الشززعرية والزبع
نص ز مززن ا دلیّززة بززأ الصززورة واملعززأ .ومززن ا ززدير
عزززا يكزززن يف ّ
اآلخززر مززا إىل كشز الغّززاا ّ
زب ا؛تزامز بدراسزة لصزويره الشزعري أو مزن
ابملاح ة ،أ ّن ؛ؤالا الدارسزأ يیعزاً ز ز سزواا مزن انص ّ
درس نلس ت الي رية ز ز ا يتياولوا بربت ابلدراسة ،يف عوا دلیّة الذايت واملوعوع على اإلطال.
نز ززن الدراس ززات ال ززيت متّ إخرا ززا يف ؛ ززذا اجمل ززا  ،اك ززن اإلش ززارة إىل " الش ززعر والو ززود -دراس ززة
نلسز یّة يف شززعر أدونززی " للززدكتور عززاد هززا؛ر .إذ لّز ّزرل يف ؛ززذا الكتززاب إىل "التزونززد واختیززار
الززذات" ،و"العززودة إىل الززذات"و" إرادة الكش ز أو إرادة ارلززاب" ومززن ؛ززذا القبیززم الّزذي ال دي ز ّ
للزوعززوع بصززلة .و؛يززاك أيض زاً مقززاالت مكتوبززة يف ؛ززذا اجملززا "م ززوز زمززان در شززعر شززاملو و
ادونی " حلا پور وحقدادی .نعلى الّرغم من ّأهنا ایم إىل اليزعة ال لس یة ّإال ّأهنا اللتّصم هبذا
البا ز هناجتی زاً .وكززذلك دراسززة حت ز عي زوان "؛ويزّزة أدونززی الس زريّة" ونیزززا يبززدو ليززاّ ،أهنززا دراسززة
سززیكولو یة وال لتّ ززاب مززع ؛ززذا البا ز أص زاً .ومي ززا أيض زاً "مامززح السززرالیة يف شززعر أدونززی :
التاوالت وااجرة يف أقزالیم الي زار واللیزم جوذ زاً" ملقدسز وأمیزينك نیتّضزح ليزا مزن العيزوان
كتاب ّ
زتص ابلسززرالیة الززيت ليبعز ززذور؛ا مززن علززم
ن سز ن ؛يززاك خانزاً زو؛راً بیي زززاك أهنززا ؛ز اي ّ
الززي  ،يف حززأ أ ّن املقززا ؛ززذا ؛ززو إش زكالیة نلس ز یة مبتيیززة عل ز ا دلیّززة يف ح ز ّد ذااززا .ودراسززة
أخری لُذكر ،يف ؛ذا اجملا  ،؛ "انديش ؛ای و ودی در سروده؛ای ش یع كدكي و أدونی "
لشززامیان سززارو كايز و ززأ وحززدا ك وابليسززبة اززذه املقالززة ديكزن القززو مززع ّأهنززا لز نلسز يف
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حز ّد ذااززا ّإال أ ّن ؛يززاك خز ناصززم كبززم بیي ززا ووبززأ دراسززتيا ؛ززذه ،وذلزك يتجلّز يف أ ّن الدراسززة
؛ذه اتاز ّهنا ذات الّابع ا دإ من ة ،والذايت واملوعوع من ة أخری.
ماهيّة الذايت واملوضوعي وتطورمها اللغوي

وخاصت  ،وكذلك عرن من ِ
ذات
لقد ورد يف لسان العرب «ذات الش ا )Subject( :حقیقةُ الش ا
َّ ُ
َ
ِ
ززرَة ،وقز ززا ابز ززن اأنبز ززاري يف قول ز ز عز ز ّزز و ز ز ّزم" :إنّز ز علز ززیم بز ززذات
ن س ز ز كأنّز ز يعز ززين س ز زر َيرل املضز ز َ
الصز ززدور"معياه لقیقز ززة القلز ززوب املضز زززرات» (ابز ززن مي ز ززورٜٔٛٙ ،ز .)ٚٛ-ٔٗ :و ز ززاا املوعز ززوع يف
عع ُّ
أنشد ّعلب بیتأ
ععاً َموعوعاً و َ
ض َع ُ َو ْ
ع َع يَ َ
عد الرن ِعَ ،و َ
الو ُ
الكتاب ن س يف مادة وعع «و َ
نی زا :موعوع ِ
ابملوعوع ما أع َززَره وا يزتكلَّ ْم بز » (املصزدر ن سز .)٘ٛ-ٗٛ :
ومرنوع َ ،ع َأ
ودك
ِ
ُ
ُ
«ولق ززد ليوعز ز مع ززا ؛ ززالأ الكلزت ززأ بتي ززوع ص ززیغ زا ومواع ززع اس ززتعزاازا نز ززن مع ززا كلز ززة
 Subjectالزذات أو الشزخص :الق ّزوة امل ّكزرةك ومزن معزا  Object :الشز ا أو املوعزوع الّزذي يقززع
علیز ز ز ز إدراك العق ز ز ززم ول ك ز ز ززمه» (احلس ز ز ززأ وآخ ز ز ززرونٕٓٔٗ ،ز .)ٗٙٓ :ومي ز ز ز ززا اش ز ز ززت ّق اليس ز ز ززبتان
 Subjectiveومعيا؛ززا مززا ييسززب إىل الشززخص أو الززذات أو العقززم امل ّكززر ،و  Objectiveومعيا؛ززا
مززا ييس ززب إىل املوع ززوع أو الش ز ا الّززذي يق ززع علی ز الت ك ززم .ولززذلك ن ززن ّن أحاس ززی الش ززخص،
وان عاالل  ،وأطراب  ،ومیول  ،وأحكام الّيت لقوز على اعتبارات داخلیة ذالیة ،ليدرج حت ما أُطلاب
علی ز ز  .Subjectiveو ّأمز ززا ص ز ز ات الش ز ز ا أو املوعز ززوع ارز ززار ّ  ،و اآلراا ال ززيت لقز ززوز علز ززى ؛ز ززذه
االعتبزارات ارار یّزة وحزد؛ا ،واأحكزاز الّز لُبزأ علی زا املشزا؛د امللزوسزة وعلزى مقتضزیات امليّززاب ،ال
ابلتصر ).
على الذول واملیم الشخص  ،ننهنّا لدخم حت ما أطلاب علی ( Objectiveاملصدر ن س ،
ّ
وابعتباراا مي جأ معرنیأ ،ديكن القو ّن الذالیة عبارة عن اعتقاد ال رد ّن كم انسان لز
ذ؛يیت ولصوره اراص ب  ،كزا أن ذ؛يیت اتاز عن م یل بساجتق وطباجتع اراصة أيضاً .على ؛ذا
اأساس ،نن ّن املباح والقضاا املختل علی ا ،لعن أخماً عن جم ر ذ؛يیّاليا على حدة .زد على
ذلزك أ ّن القضززاا اأخاقیززة  -يف احلالززة ؛ززذه -ليبعز ززذور؛ا عززن اأذ؛ززان والسزاجتاب ،دون أن
ييل ززب علی ززا أس ززاس عی ززين (عب ززدالكردي ٖٜٔ٘ ،ش .)ٜ٘-٘ٛ :وي ززتخلص ؛ ززذا االب ززاه ال ك ززري يف
أصززالة الذ؛يیززة علززى العیيیززة ،رغززم و ززود نززوع مززن التززداخم بیي زززا .و يت مقابلز مززا اصززّلح علیز
ابملوعزوعیة و؛ز «عبزارة عزن أهنزا ثخزذ الكزون االسزتعاجت عزن التجربزة السوسزة املتیقيزة ،لتباز
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عن احلقیقة العیيیة للكون .و؛ذه احلقیقة العیيیة لشتزم على ما ؛و معتن للزو ود اراعع للتعقم
ومززا يكززون ؛ززو يف ن س ز  .نبززالّبع ،يززتم ؛ززذا اأمززر بواسززّة العقززم وال لس ز ة واالبسززتیزة» (يززال ،
ٖ٘ٔٛش .)ٔ٘ٙ :وابليسبة إللیاهنزا معاً ،ننن السبب نی يعود إإ العاقة الدالكتیة بیي زا .وقزد
نشززا؛د الززبع يقززو «إ ّن دراسززة املوعززوعیة دون الذالیززة ال طاجتززم حتت ززا ،ذلززك أ ّن الززذات واملوعززوع ننّجززا
نی زا نسبة التضاي أو التازز ،وال معأ أحداا دون اآلخر» (عزمان وآخرونٖٖٔٛ ،ش.)ٙ :
أدونيس؛ بداايت التكوين والثورة على املبادئ
ِ
قصززابأ ،ابلقززرب مززن مدييززة بلززة يف
« ُولزد علززى أ ززد سززعید ز أدونززی ز سززية ٖٓ ٜٔيف قريززة ّ
الازقیة» (نشاویٜٔٛٓ ،ز .)٘ٓٓ :ويقو أدونی ن س عن بیتز وط ولتز « :صزورة البیز
حمان ة ّ
خمتصززر للّّبیعززة .يف اا زواا الّلززاب :ززدرا ٌن مززن احلجززر والّززأ ،يُغّّی ززا سززق ٌ مززن ارشززب ...يف
الشتاا كان ّأم ُبلسين يف طس ٍ كب ٍم ولَغسزلين .كيز أَصزرخ وأبكز  ،خصوصزاً عيزدما لزدخم
ِ
أسزك»
يف عیززين رغززوةُ الصززابون .وكانز لقززو هبززدوا :قلز لززك أَغزز ْ عیيیززك ،عيززدما أَغسز ُزم ر َ
(سززامة .)Www.Discover-Syria.Com :وكز زان أدون ززی ط ز زاً ،وم ززات أب ززوه أم ززاز عیيیز ز  ،حميقز زاً يف
ایززب اليززار ،نلقززد كززان اززذا احلززادث آ ر سززلبیّة وإلابیّززة ك ززمة ،يف لو یز خّابز الشززعري .؛ززذا،
وانّاقاً من نشأل ال قمة من ة ،وثّره ابأدب اأروب و ّابا؛ املعريف من ة أخرى ،نضاً
عن شخصیت املزتازة ابلتعقید والتياق  ،نلقد استوىل على ابا؛ الي ري ،ن زاً ون راً ،دلیّة بأ
الذات واملوعوع ،حیز دنعز الزبع  ،إىل رمیز ابإلحلزاد واآلخزر أن يعتزنه شزاعراً ابملعزأ الواسزع
للكلززة« .يعز ّد أدونزی ز ابملعزأ اإللزايب ز ؛زو أشز ّد الشزعراا العزرب ثّزراً ابملزي اأوريب وأبعزد؛م
غوراً يف رؤيت التجدديزة يف جمزاإ الشزعر ونقزده ،كززا أنز ال يُش ُّزاب غبزاره ،يف لّبیقز لزبدب العزريب
على املعايم اأوربیة» (كدكينٖٔٛٓ ،ش .)ٕٓ٘ :بياا على ؛ذا ،يعلن أدونی بي س «ال ورة علزى
املاع  ،و؛ ال ورة اليت لتضزن كذلك االباه رمو املستقبم ،وامل ر اأو اذه ال ورة ؛و التارر
من التقالید سوااٌكان ؛ذه التقالید عبادات ،أو عادات...واأ؛م يف ؛ذا الصدد كل  ،أ ّن أدونزی ي بز مزن
خززا ؛ززذا الّززرح يف ؛ززذه املقززاطع ،يف كتابز  ،أنز ال إبززداع وال حتززدي وال لقززدزّ ،إال مززن خززا ؛ززدز الززدين
وحتّیم عقیدة املسلزأ ،وإبعاد الشريعة اإلسامیة (الغامديٕٖٓٓ ،ز.)ٜٔٛٓ-ٜٔٛٛ :
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منطلقات أدونيس الذاتية واملوضوعية
لقد ثّر أدونی  ،يف بربت الشعرية ،ابل كر الیوان قددياً وحدي اً ،دمّا نلاه بلّیات ؛ذا اأمزر ،بك انزة واعزاة،
يف لغت الشعرية .ولقد ألى ،يف حوار رى بأ أدونی وأيب نخر ،أنّ «ارلب أدونزی ابل قانزة الغربیزة ،وابلتیزارات
املرجتیة ،والامرجتیة يف ال قانة الغربیة ،وخصوصزاً ابلسزورالیة ،ولركزة التغ ّزم الّزيت وصز ا ؛ماقلیّزوس ،بعبارلز املشز ورة
ِ
ك لَ ْن لَعن الي ر َّمرل ِ
"إنّ َ
أ" ناذا َعنلَُ أَّوَ ّمرةٍ يكو ُن املااُ علزى حزاٍ  ،وإذا َعنلَز ُ َمزّرةٍ غُزِّم ْ
ت حزا ُ املزاا و؛ويزَّتُز ُ
َ
أ؛م ما ديیّز لغة أدونی الشعرية ؛و السیولة
اأصیلة» (أبونخرٕٓٓٓ ،ز .)ٖٔٔ :ويف املقابم ،ديكن القو زماً ،إ ّن ّ
العب ُزور مزن هنز ِر اللّغزة م ّزرلأ"
واحلركیّة ،لذلك ذمده ّ
يعن ،ب ارل قلیم علزى م یلز ؛ماقلیّزوس" ،عزن أنزّ ال ديكزن ليزا ُ
ار علیياكلزات وحرو ك مة أخرى ،ال ديكن التعر علی ا ااماً ،والي ر ذلك ،لی ؛و ماكان قباً،
ذلك أنّ ّ ،
حتو و؛ره على اإلطال .؛ذه ؛ نلس ة أدونی الي رية وعلی  ،نن ّن احلقیقة ،عيد أدونی  ،أمر
بم ّ
لغم أو قم ّ
زك.
أي قاعدة نكريّة لتكون بتة ،بم على عك ذلك ،و؛ يف طبیعة احلزا
متاولزة بزا ش ّ
سیّا  ،ال خيضع ّ
ّ
علی  ،نقد ثّر أدونی ببع ال اس ة اأوربّیأ ،من عزي م اكن اإلشارة إىل:
أ) جان بل سارتر

ززان بززم سززارلرٔ مززن ال اس ز ة الو ززوديّأ الكبززار -والّزذى ثّززر ب ز أدونززی ك زماً ،بشززكم غززم
نصز ز الش ززعري .نز ززن میز ززات
مباش ززر ،دمّززا يتجلّززى ذل ززك يف بعز ز م ززا ورد م ززن أنك ززار و وديّززة يف ّ
الو وديّة املیم إىل احلريّة ،ولقد بلّز ؛زذه الركیززة ال كريّزة يف بربزة أدونزی ك زماً ،حیز يقزو يف
قصیدة ل حت عيوان "بأ عیزيَ ِ
یك وبزَْیين":
َ ْ

«حیيَزا أُغ ِر ُل يف عَیيَ ِ
یك عَیْين /أَملحُ ال جْرَ العَزیقا /وأَرى اأَم العَتیقا /وأَرى ما
لس ُ أَدري /وأُح ُّ الكو َن لري بأَ عَیيی ِ
ك وبَیين» (أدونی 1996 ،ز ،جٔ.)ٗٚ :
َ

ومن ا دير ابملاح ة ؛يا ،أ ّن مزن مبزادئ أدونزی الي ريّزة ؛زو نزوعز إىل احلريّزة ،و؛ز الّزيت لزيعك يف
املزرأة ابمتیززاز .يقززو ن سز يف ؛زذه املياسززبة :إنزّ «إذا مززا ل ز عززن ارززالاب ناذ؛ززب إلیز عززن املزرأة ،ن ز
زب»
اليور الّذي يصم السزاا ابأرض ،ولك
ّ
ار ابحل ّ
ار ابملرأة أى ّ
لتوصم إىل و؛ر الكون علیك أن ّ
(أدون ززی ٕٓٓ٘ ،ز .)ٛ٘ :ول ززو أمعيّ ززا قلز ززیاً اللّض ززح لي ززا أ ّن أدون ززی يز ززرى يف امل ززرور ابمل ز زرأة [ سز ززداً أو
غمه]كب ززم أّ ززر يف حص ززو اإلنس ززان عل ززى املعرن ززة .لك ز ّزن ؛ ززذا ال يع ززين أ ّن الش ززاعر ي ززذ؛ب إىل ال ززدعارة
1. Jean-Paul Charles Aymard Sartre
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والاأخاقیّززة مّلق زاً ،يف جمززا التصز ّزرنات اإلنسززانیّةك بززم ،؛ززو ابعتبززاره و ززوداً ،يعتقززد أ ّن اإلنسززان ؛ززو
مو زود أصززیم يف ذالز  ،والبز ّد أن يكززون حمزّزرراً عززن ك ّزم قیززد ديززين أو عقززدي إطاقزاً .وعلززى الززرغم مززن أ ّن
أدونززی يرم ز  ،يف أشززعاره غالب زاً ،إىل حتّززیم القواعززد اإلایّززةّ ،إال أنّز شززاعر يلتزززز ز ز ابملعززأ الو ززودي ز ز
ابلقواعد ال رديّة واال تزاعیّة ،دمّا نلاه ؛ذا اأمر واعااً يف بربت الشعرية .ويقو يف ؛ذه املياسبة:

َمم /وانَّلَقا /يزرع يف ِ
زم /شَّرَ زنْدَ اأ ِ
«للْعَ ِ
ساعده /يزرَعُ نیِ اأُنُقا /عَ َّززرَ يف عزز ِمه/
َْ ُ
ِ
ِ
مَعزَلَز ز ُ ومَصز زيزَعَ  /وحَقلَز ز ُ و َيَّز زةٌ /يف حقلز ز مُض ززیّعة /ابلش ززوك ابل ززدَّم ِع ب زَزأ /مسْز ز َكيَ ُ
ورصّعَ  /كأنَّ ُ ِمزنْ َّأو  /يَيزُزو بز ويَكبزُزرُ /يف وعِیزِ  ،يف صز ْد ِرِه /مسزتزَ ْقبَمٌ َخيتَِززرُ /.../؛زا
زرعُ ُ  /مََّمَ نی مسْ َكيَ  /مََّمَ نی شَعْبَ ُ ومَوطي ( »...أدونی ٜٜٔٙ ،ز ،ج ٕ.)ٕٕ :
ْ

لتاززم مسزؤولیّات وشزداجتد ك زمة.
يتا ّدث الشاعر ؛يا عن الّبقة الكادحزة يف اجملتززع و؛ز الّزيت ّ
واليتزرد علی ا بتااتً .ومن
ن ذا اأمر كلّ  ،يشعران ّن الشاعر ؛و ملتزز بقواعد جمتزع اال تزاعیّة
ّ
االبزاه ال كزري
للشزاعر ،لزی نیز عزع وركاكزة ،قیاسزاً إىل ّ
؛يا ديكن القزو ن املیزم الو زودي ّ
املعوقززات واحل زوا ز ال كري زة ،ذالی زاً ،وال
لززدى الو ززوديّأك ن ززو يعتززن اإلنسززان طلیق زاً ومتاز ّزرراً مززن ّ
يشزوب ؛زذه العقیززدة [ابحلريّزة] مسزاة مززن الاأخاقیزة واالسزت تار .وبعبززارة أخزرى ،الو ززودي و-
أدونی خاصة«-يؤمن أن اإلنسان مسؤو عن كزم مزا يصزدر عيز مزن عاط زة ،وأنز ال ديكزن أن
ييسززب مززا يصززدر عي ز مززن عاط ززة إىل غیبییززات لززوح إلی ز  ،وإجززا ؛ززو الززذي ي سززر ويززؤو ؛ززذه
الغیبییات كزا حيلو ل ويروق » (سارلرٜٔٙٗ ،ز.)ٕٙ :
نعلى الرغم من دعول إىل ؛ذه التجربة ال كرية ،إالّ أنزّ ال ي ولز حز ّ املخاطزب علزى االلتززاز
ابلقواعد اال تزاعیة واأخاقیّة الّيت ؛  ،يف ح ّد ذااا ،من أس املذ؛ب الو ودي ومبادجت .
ب) فريدريج نيتشه

ٔ

يُع ّد نیتش من أقّاب مابعد احلداّة ،وال يياصر ثّمه يف ال كرة اأوربیّة ناسب ،بم يف ال كرة
لخص
الشرقیة أيضاً .ولقد ثّر أدونی هبذا ال یلسو ك ماً ،ناليقّة املشيكة بیيز وبزأ نیتشز لزت ّ
يف ّأهنزا أعليا عن موت احلقیقة ابعتبار؛ا أمراً موعوعیّاً.
« واحلا أن ال لسز ة اليیتشزیة قزد و ز سز ام ا اليقديزة إىل املیتانیزيقزا الزيت أنرغز اإلنسزان
1. Friedrich Wilhelm Nietzsche

02

مهدي نودهي ،عباس كنجعلي

دراسة يف الدايلكتيك الذايت واملوضوعي يف خطاب أدونيس الفين

م ززن حمتز زواه ،أي أهن ززا ص ززيع نیز ز التش ززاب وااوي ززة ب ززد االخ ززتا  ،نابتع ززد ب ززذلك اإلنس ززان ع ززن
إنسززانیت  ...ومع ز انت ز ناعلیززة اإلنسززان لصززا يززود املیتانیزيقززا ،اإلنسززان اأعلززى ؛ززو الوحیززد
القزادر علززى ايّز كززم ؛الز امل بّززات ،بیزد أنز ال ديكزن أن حيززم قبزم أن ديززارس لعبتز املتخ یززة أال
و؛ ز اإلعززان عززن مززوت العدمیززة مبززوت املیتانیزيقززا مبززوت اإلل ز " ،مززن ززة نززنن نیتش ز ن س ز شززرح
میتانیزيقی ز زاِّ  ،Métaphysiquementحركیز ززة التز ززاري الغز ززريب ،عي ززدما رص ز ز يف كون ز ز قز ززدوما ونش ز زرا
للعدمیززة لززی إل ز » (معزززوز .)www.anfasse.org :وعلززى ؛ززذا اأسززاس ،ذمززد مامززح وبلّیززات ؛ززذا
ص يف ؛ززدز البيززاا
اأمززر يف نتا زززا اأديب وال كززري بشززكم واعززح .ن لسز ة نیتشز الي ريززة لززتلخ ّ
املعززريف وم زوت املوعززوع ،و؛ززذا مززا ذمززده ،يف لعبززمه املش ز ور"لقد مززات لعززاىل" وكززذلك اعتقززاده
ابلسوبرمان (مو ود مانول بشزريّة) و؛زذه اأمزور كلّ زا ،ذمزد؛ا يف بربزة أدونزی  ،بك انزة واعزاة.
نص الّذي:
ومن أبرز ما اا ،حو ذلك ،يف ّ

زاك /يف
ياك /يَ ِب ُ من ُيجُزِزة السززااْ /لرُمبَّزا يف الزذع ِر وااَ ْ
مات إل ٌكا َن ِمنْ ؛ُ ْ
« َ
ِ
الیَْأ ِس يف الْزتزاه /يَصزعَدُ مزن أَعززاق َ اإللز ْ /لَرمبَّزا نَزاأرضُ إ سزريرٌ وزو زةٌ /والعزااُ
ارميااْ( ».أدونی ٜٜٔٙ ،ز ،جٔ.)ٖٔٚ :

وىل مدبراً ،من العقیدة اإلسامیّة ،وقاز ابلرن أساس ا الّذي يتزاور
؛يا نلاه أ ّن أدونی قد ّ
حززو و ززود إاز م ززیزن علززى ؛ززذه الززدنیا .كزززا َّ
أن ؛يززاك بعز امل ززردات وا زززم يف ؛ززذا الززيص
م م" ُلرمبّا يف ال ّذعر واااك...يَصعد من أعزاق اإلل ُ" لُشعران بعقیدة علزاا الي وال اس ة يف
الغزرب والشزرل ،ومززن عززي م نرويزد ،وكززامو ،ونیتشزة وكزذلك مززارك ومزن إلزی م .كز ّزم لز عقیدلز
اراصززة ،ابليسززبة للعززاا املیتززانیزيق أو البُعززد املوعززوع  ،غززم َّ
أن ؛يززاك نقّززة مشززيكة بیززي م وبززأ
ّ
الدمارة يتولّد السوبرمان.
املعريف يیعاً .ومن خا ؛ذه العقیدة ّ
أدونی  ،و؛ لتبلور يف ابا؛ م ّ
زب ارّزر واليززاع ،شزرط أن يكزون ازذين غزرض
للسزوبرمان ؛زو ح ّ
و«قد يكزون الّزابع املزیّزز ّ
وقصد .نالسوبرمان ،من انب  ،لن يّلب السامة واليجاة ،بم سزیيك السزعادة للعزدد اأعزخم،
يتعشززاب كزم ؛ززذه اأمزور .كزززا كزان يقززوز
نزرادشز ز ز و؛ززو يف حقیقزة اأمززر سزوبرمان نیتشز ز ز كزان ّ
حيب أن يعیش دون خّر» (غالبٜٔٛٛ ،ز.)ٔٔٔ :
ابأس ار البعیدة وا يكن ّ
زوابوي ،و نیزاً ،أ ّن لز قززدرة كبززمة
والّضززح ليززا أ ّن املزتززاز بز السززوبرمان أنّز ّأوالً ،يّبززع بّززابع طز ّ
ي دز هبا البياا املعريف ويعیده .وعلى ؛ذا ،ذمد أدونی أيضاً أنّ يتقيّع بشخص امسز م یزار و؛زذه
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نص الشاعر الشعري .و؛و ،يف احلقیقة ،يُع ّد "السوبرمان" أدونی ك إذ
الشخصیّة اا دور ّ
؛از يف ّ
بأ علی نكرل كزل ا ،متقيّعاً بشخصیّت يف عدد كبم من قصاجتده ،ويستش ّ للزخاطب ،مزن
عزا يكون ل من ال كرة أو الشعور ابلغربة ،حی يقزو يف قصزیدة لز حتز عيزوان "و ز
خال ّ ،
م یار":

َرض اليُّجزُ ِزوز األی ززة /؛ززوذا يتخََّّزى ُايززوزَ ارلی ززة /رِانعززاً
انرُ /حت ز ِر ُل أ َ
«و ز ُ م یززارَ ْ
بم َل اأنو ْ  /؛ادماًكمَّ دار /؛وذا يرنُ اإلمامةْ /ات ِركاً ْسز عامزةْ  /نَزو َل و زِ
َ ُ
ْ
َُ َ
ال ُصُو ْ » (املصدر ن س .)ٔ٘ٛ :

ن ّزة إشزارات وإحزاالت يف ؛زذا املقّزع الشزعري ،لزدلّيا علزى نزعزة أدونزی التاولیّزة و؛زذا اأمزر،
يتجلّى ،يف ك م من اأاز ،يف شخصیّة م یار ،ذلك أنّ ؛و الّذي "حيَ ِز ُم َ
بمل اأنزو " و"يزرنُ ُ
اإلمام ززة" و"ي ز ِزد ُز ك ز َّزم دار" .وال خي ززى عل ززى أح ززد ،أ ّن ؛ ززذه الصز ز ات الّز زيت ل ززدور ح ززو العب یّ ززة
َ
والعدمیّزة ،؛ز لعتززن ،يف حقیقزة اأمززر ،مزن دمیّززات السزوبرمان اا ّدامززة الّزيت لتزاززور ،حوازا ،نكززرة
أدونی ونیتش  ،بشكم عاز.
ج) هوسرول

ٔ

اببزاه
رّمبا لو دقّقيا قلیاً ،يف بربة أدونی اإلبداعیّة ،اللّضح ليا أنّ قد ث ّر ،يف نلسز ت الي ريزةّ ،
؛وسز ز ززر ال یيومیيولز ز ززو  ،و؛ز ز ززذا اأمز ز ززر يبز ز ززدو واعز ز ززااً وش ز ز ز ّ اناً .علی ز ز ز  ،نز ز ززن ّن عقیز ز ززدة ؛وسز ز ززر
لخص «يف"عززودة اأشززیاا إىل ذااززا" وذلززك يعززين املیززم عززن الي ززرات وامل ززا؛یم
ال یيومیيولو یززة لززت ّ
االب ز زاه ال كز ززري
ال لس ز ز یّة ،إىل إرادة الكش ز ز  ،والوص ز ز املباشز ززر لل ز ززا؛رة ،ومز ززن می ز ززات ؛ز ززذا ّ
"القصديّة" ،و"وص أنعا الوع " و"لعلیاب احلكزم" وغم؛زا( »...راب گلپايگزا ٖٔٛٔ ،ش-ٕٖ :
ٕ٘) .و؛ذه الاور ال كريّة ،لعأ يیعاًّ ،ن أساس اإلدراك للش ا ؛و مزا نشزا؛د أو ناحزه مزن
عزن شیئیّت  ،ال من املسلّزات والقواعد املسبوقة امليلّبة علی ا .نال ا؛رة ؛ أساس التعر علزى
االب زاه ،أيض زاً ،ابل ا؛رالیّ زة كز ززا يس ز ّززى أيض زاً ال یيومیيولو ی ززا.
الش ز ا ،وعلی ز نق ززد اش ززت ر ؛ ززذا ّ
زك ،إىل ؛ززذا
وااشززیاً مززع ؛ززذه ال كززرة ،ديكززن القززو ّن أدونززی «ييتزز نز شززعره ،دون أدىن شز ّ
اليززوع مززن اأدب ز ز أي ال یيومیيولززو أو ال ززا؛رايت ز ز الّزذي يعزززم مببززدأ ؛وسززر  .وإ ّن العززودة إىل
1. Edmund Husserl
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زاص املز ّزم يف حقزم التجربزة املباشزرة .ن ز عزودة إىل
الذات ،لعين ل العودة إىل العیين وامل زرد وار ّ
رؤيز ززة الز ززذات يف نراداز ززا ،رؤيز ززة ذلز ززك ا انز ززب الّز زذي ال ديكز ززن القز ززب علی ز ز عز ززن طريز ززاب ال ااز ززة
( »Verstandعززا؛رٕٓٓٓ ،ز .)ٕٕٚ :لك ززن ؛ززذا ال يع ززين أن أدون ززی ي ززرن م ززا يك ززون يف خ ززارج
اأشیاا من املعرنة ،بم يعتقد بيوع من الت اعم احل ّ بأ الداخم وارارج ،دمّا لعلز ؛زذا اأمزر أن
مكونززة مززن التعامززم يف الززداخم وارززارج ،ال نز الززداخم ناسززب.
يعتززن ؛ويزّزة الشز ا أو حقیقتز ّ ،
التجززد والسزكون.
نعل ؛ذا اأسزاس ،ذمزد أ ّن حقیقزة اأشزیاا عيزده اتزاز ابحلركیزة والسزیان ،ال ّ
ويشم ن س إىل ؛ذا قاجتاً:
املستزر بأ الداخم وارارج ،لی ديكن القو ،
«ال ثيت ااويّة من الداخم وحده :إّجا الت اعم احل ّ و ّ
بعد .نیزكن القو  ،بتعبم آخر ،إ ّن
يتغم ،وا يتّضح ُ
إ ّن ااويّة لیس يف ما ّزَبُ َ والّضح بقدر ما ؛ يف ما ّ
"االباه رمو" أك ر دمّا لتجلّى "يف العودة إىل" ،وإ ّهنا
متاركةً داجتزاً و ّإهنا لتجلّى يف ّ
معأ يسكن صورًة ّ
ااويّة ً
يف الت تّح ال يف التقوقع ،ويف الت اعم ال يف االكت اا واالنك اا» (أدونی ٜٜٖٔ ،ز.)ٚٔ :
االبز ز زاه
زراً ،م ز ززن ّ
وعل ز ززى ال ز ززرغم م ز ززن ؛ ز ززذا كلّز ز ز  ،وبي ز ززاا عل ز ززى م ز ززا اعتز ز ززد علیز ز ز أدون ز ززی  ،ن ز ز ّ
ال یيومیيولزو ز ز و؛زذا مزا ي ّزيززا يف ؛زذه الدراسزة ز ز ديكزن القززو ّن دلیّتز لتزازور حزو أصززالة
الق زرااة مززن ديززد ،ال الكتابززة املتبوعززة ابملس زلّزات أو الق زوانأ املعرنیّززة القبلیّززة .لززذلك يو ّ ز نقززداً
الذعاً للي ّقاد واللّلأ العرب ،و؛ذا اأمزر يتجلّزى يف نتا ز ا زامع أي "ال ابز واملتا ّزو " حیز
يعتقززد مززن خال ز ّن احلقیقززة ال ثيت مززن املسززلزات التأرخيیّززة والقواعززد احلتزیّززة ،بززم ،نض زاً عززن
ذلك ،نن ّن الوا زب ،يقتضز ؛يزا الر زوع إىل اأشزیاا ،كززا ؛ز  ،ال كززا لزب أن لكزون ،نعيدجت ٍزذ
نتعر على حقیقة اأشیاا أك ر نأك ر.
ّ
أدونيس؛ حت ّدايته الذاتية واملوضوعية
نعززر یّززداً َّن كز ّزم واحززد مززن ؛ززؤالا الكبززار الززذين سززباب ذكززر؛م ،كززان ل ز نضززم كبززم يف حركززة
كم مي م ل أيضاً موق اراص من احلقیقة ،إالّ أنّ كان نیزا بیي م
ال لس ة رمو الت ّقدز و ّ
التّور ،و ّ
خی معريف مشيك يرب بعض م ابآلخر ،و؛ا ؛و "أصالة الّبیعة" و"استاالة احلقیقة" ،ابعتبار؛ا
التوسع يف البا عن الاور ا دلیّة التالیة:
أمراً موعوعیاً .ويف عوا ما لق ّدز ،ديكن ّ
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ٔ .أصالة اإلنسان أو هللا

لقد ث ّر أدونی  ،يف ؛ذا اجملا  ،اببّزاه سزارلر املعزريف ز ابعتبزاره ال یلسزو الو زودي ز وراح يعتقزد
ّن اإلنسززان ؛ززو اأصززم ،و؛ززذا اأمززر يتجلّززى يف عقیدل ز املعيونززة "بق زرااة ديززدة" عززن احلقیقززة.
و؛ززذه ال كززرة ؛ز  ،يف حز ّد ذااززا ،نلسز ة أدونززی الي ريززة .ويقززو ن سز يف ؛ززذه املياسززبة ،مو ّ زاً
نقداً الذعاً للي ّقزاد والكتّزاب العزرب« :إ ّن أزمزة ال قانزة العربیّزة ،الیزوز ،يف يیزع وانب زا ،أزمزة قزرااة
أك ززر دمزّزا ؛ ز كتابززة .و؛ززذه الق زرااة ال لتعلّززاب بق زرااة اليصززوص احلدي ززة نق ز  ،بززم بق زرااة اليصززوص
خاصة ،نیزا يتعلّاب ابليصوص القددية ،كارّة ،و؛ز
القددية أيضاً .والقرااة الساجتدة ،الیوز ،وبصورة ّ
كارّززة معرنیّززة( ».أبززونخرٕٓٓٓ ،ز .)ٕٔٔ :وعلززى ؛ززذا ،نززن ّن ؛ززا أدونززی املعززريف ؛ززو "إعززادة
الق زرااة" س زواا أكان ز يف جمززا الدانززة أز ال قانززة ومززا إىل ذلززك .نق زرااة أدونززی الرانضززة لل ّقانززة
اإلسامیّة ،ليت بيا إىل القو زماً ّن ؛ذا الشاعر ييزع ،يف بربت  ،نزعة و وديّة لُدعى صالة
أي ش ا آخر.
اإلنسان دون ّ
و«ليقس ز ززم الو وديّز ززة عل ز ززى قس ز زززأ أساس ز ززیّأ أواز ز ززا :الو وديّز ززة اإلحلاديّز ززة الّ ز زيت لب ز ززدأ م ز ززن ن ز زردريش
حراً على اإلطال .و نی زا:
نیتش  Friedrich Nietzscheوبتعبمه "غروب اأصياز" يعتن اإلنسان مو ودا ّ
لسزى الو وديّة الدييیّة» (شامیان ساروكام و أ وحدان ٖٜٔٗ ،ش.)ٕٔٛ :
الو وديّة غم اإلحلادية وقد ّ
وعلززى الززرغم مززن أ ّن أدونززی أصززبح موعززعاً للعيايززة والززدناع مززن انززب الّززذين الّ ق زوا مع ز يف
اجملززا املعززريف ،إالّ أنّز وقززع ،يف حقیقززة اأمززر ،يف الو وديزّزة اإلحلاديزّزة والّززيت لعتقززد ةالقیّززة املخلززول
وخملوقیّززة ار ززالاب .و؛ ززذا اأم ززر يت انّاقز زاً م ززن قز زرااة أدون ززی ال یيومیيولو یّززة لل ّ ززرة اإلنس ززانیّة
زادة وميانیزة للدانزة ،ذلزك أ ّن اإلنسزان
وابلتاإ حقیقة احلقیقة ،حیز يقزو ّن ال ّزرة ؛زذه ،مض ّ
مو ززود ح ز ّزر ابمتی ززاز ،وال ييبغز ز سز ز ّد طريقز ز ابحلز زوا ز املیتانیزيقی ززة والدييی ززة ،ووا بز ز ؛ ززو االلتز ززاز
اأخاق ّ  ،لكن لی مبعيا؛ا الديين بم ابملعأ الكيّ :
ومضاد لإنسان ز وإذا ا لكن احلريّة
اد للّبیعة
ّ
مضادة للدين ،أ ّن الدين ز قانون مض ّ
«ال ّرة ّ
جمرد نكرة جمزردة .ك ّزم مزا كزان يزیاً كيز أنعلز  .ناأخاقیّزة
ّ
احلسیة ،نلن لكون أك ر من ّ
املادية و ّ
املّلقة عيدي ؛ أن ال لؤذي اآلخر على اإلطال» (أدونی ك ٕ٘ٓٓز.)ٙٚ :
و؛يززاك قصززاجتد وأشززعار ك ززمة أدونززی يف جمززا ال كززرة الو وديزّزة اإلحلاديزّزة ،أ ّكززد نی ززا الشززاعر
على الركاجتز الو وديّة الوريّة ك"احلريّة يف التعبم والعزم" ،و"إعان موت " ،و"االلتزاز ابلقواعد
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اال تزاعیة" ،و"أصالة االنسان" وغم ذلك دما ل عاقة هبزذا املوعزوع .ومزع ؛زذا ،نننّيزا يف بعز
ليم ليا عن نكرل الرانضة هلل .يقو م اً:
اأحیان ،ذمد أدونی يقوز ابإللیان بتعابم وأيقوانت ّ

«لزَقَيَّع ز ِابرَشَز ِزب املا زرو ْل /ا ابب ززمَ االس زر ْار /أنتَ ززرُ َ الّززذي ل ز اْ /مُكتَس ززیاً
ابليّار /مزيَّياً ِابلّلُؤلُِؤ الْ َزارو ْلِ /من ِرجتَِة البا ِر ِ
اار /أنت زرُ َ الزّذي حيزا ْر/
ز
ز
ل
ا
زن
م
َُ
َ َ ْ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ي ِ
ِ
ي
ِ
زار  /يُنب ـ ُ هلل الــذي ـيءْ»...
غضززبُ يَبكز يَيازَزين يُضز اْ /-و ْ زُ َ
زك ا م یز ْ
َ
(أدونی ٜٜٔٙ ،ز ،جٔ.)ٜٔٛ :

ومن املسلّم ب  ،أ ّن الشاعر ؛يا يشعران بشكم مباشر ،أ ّن م یار ،؛و الّذى ح ّزم حم ّزم ات لعزاىل يف
نكرل ز  ،بش ززكم ع ززاز .ونعل ززم ّن م ی ززار ؛ي ززا ،يف حقیق ززة اأم ززر ،؛ ززو رم ززز لإنس ززان بش ززكم ع ززازك
اإلنسان الّذی يتبلور ن و حقیقزة الو زود اإلاز الّزذى مزن دمیّزالز احلزمة ،والبكزاا ،واالرميزاا،
واإلع ززااة .وبّبیع ززة احل ززا  -أي اعتق ززاد الش ززاعر مباوري ززة اإلنس ززان وإص ززالت يف اأرض -يتا ز ّزو
الزمزان وغمازا .ناخي زى
و؛ر من اإلطاقیّزة إىل اليسزبیة و؛ز الّزيت لعزأ حمدوديّتز يف املكزان و ّ
ٍ
حلادي ابملعأ الواسع للكلزة .ومن
ودي إ ّ
على أحد ،بعدجتذ ،أ ّن أدونی ؛و يف طبیعت  ،شاعر و ّ
بلیّات و وديّت ز ز نضزاً عزن رنضز للعزاا املیتزانیزيق ز ز ؛ز نزعتز إىل املزوت ،إذ يقزو نز قصزیدة
"أغيیات للزوت":

زوت إذا مزَ َّزر يبَ /خيِيقز ُ الصَّزز َُ /كأَنزَّ ُ يَيزازُ إ ْن ِجزْ
« َكأَنزَّ ُ امل ُ
حب ززم دريب /خّزَ ز املج ززو ُ قَلز زِ  /ا ي ززدَ املز ز ِ
زوت أ َِط ِیلز ز
َ َ َْ َ َ َ ُ
َ َ
املستَ ِ
ایم /وأَرى العاا قُ ِريب( »...املصدر ن س .)ٗٔ :
ُ

 /ا يززدَ املز ِ
وت ِأطیلز
ُ َ َ
ِ
 /عََّلز زين أَكشز ز ُ ُكيز ز َ

ومزن دمیّززات الو زوديّأ ز نززن الزرواة إىل الشزعراا واللّلزأ ز ز ؛زو القلزاب ّأوالً واليزعزة إىل املزوت نیزاً.
وداً ز ديیم ،يف غم قلیم من مواعع الشعريّة،
نعلى ؛ذا اأساس ،ذمد أدونی ز بوص شاعراً و ّ
إىل مشا رة املوت والقلاب .ولی ؛ذا القلاب واملوت عيده ،من اليوع الّزذي نزت عزن مزوت أبیز يف
ط ولت نق  ،بم يف ك م من اأحیان ،؛و يقلاب وديوت و وداً على إطاق .
ٕ .استعارية احلقيقة وإرادة القدرة

يُع ّد مبا "احلقیقة واالستعارة" من املباح ال كريّة الّيت عكز علی زا ال یلسزو الكبزم نیتشز
ولوصم ،من خال  ،إىل أ ّن احلقیقة لیس إالّ يلة من االستعارات املياكزة بعض ا على البع .
ّ
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أدل ،إ ّن احلقیقزة «لیسز إالّ یشزاً عرمرمزاً مزن االسزتعارات والكيزاات واریزا اإلنسزا .
وبعبزارة ّ
سيّ ؛ذه اأمور ابعتبار؛زا أصزاً ز ولزی اأمزر كزذلك ز يف احلیزاة .احلقزاجتاب أو؛زاز نسزیيا ّأهنزا ؛ز و؛زمك أو
مرات عديدة .وأنقده االست ا ك قدراا اأصلیة .كزا
ابأحری استعارات قد است لك  ،الست اداا ،يف ّ
؛ احلا لليقود الّيت ّاحم رسوم ا وأصبا ا لَز ُعد اآلن لشعران ابليقد بم ابحلديد( »...نیتش ٖٔٚٚ ،ش.)ٕ٘ :
لعم أدونی ا يقزم ّن احلقیقزة اسزتعارة ز كز یلز نیتشز ز بشزكم مباشزر ،لكيّز  ،ابعتززاده علزى بعز مزن
و ّ
ابلتزرد والعصیان على القواعد
العياوين ك" أورال يف الريح "" ،م رد بصیغة ا زع" يشعران ،يف ابدئ اأمرّ ،
املیتانیزيقیززة مززن ززة ،والعدمیّززة اليیتش زوية ،مززن ززة أخززرى .شززأن يف ؛ززذا اجملززا  ،نض زاً عززن نیتش ز  ،؛ززو
عر علی ا.
؛مقلی ال یلس و الیوان الّذي كان يعتقد لركیّة احلقیقة وابلتاىل عدز قدرة االنسان من الت ّ
؛ززذه ال كززرة ،لتجلّززى يف لعبززمه الشز م "إنزّزك لززن لعززن مزّزرلأ مززن هنززر واحززد"ك أ ّن الي ززر ،عيززده ،لززی بتزاً
اس اإلنسانیة ،من دمیّزاازا التازو واحلركزة ،دمزّا ال ّبزات ازا .ناحلقیقزة عيزد؛م اتزاز ابلسزیولة واحلركیّزة و
واحلو ّ
التاو بشكم عاز .ولقد دلّيا أدونی يف مواعع ع ّدة من لغت الشعرية ،على سیولة احلقیقة واملعأ:

«رَّكب ز ُ مززا؛یَِّت  /يَقیيززاً وهيزّزاً ن ز صزَزا ٍن واح ز ْد /لصززرحياً ،وش ز اديت الرمزززُ/.../
ِ ِ
تب /...حم ،آا /حَی ُ أُنز ِرُُ قلز ِمزن
أَكتُبُ اأمورَ الّيت ؛ َ منْ ي ِ ما ال يُ َك ْ
ت غُزُوعززاً؟ /.../ال خَززمَ ال شَز َّزر/
أَخبززاِر الغزَ ِم  /.../ال أَكتزُزبُ /ملززاذا ُكَّلزززا أوعَززاْ ُ ْازدَدْ ُ
الشَ ا غَم ِ
؛ذه احلر ِ
كات الصَّعبَِة الس لَةْ( »...أدونی ٜٔٛٛ ،ز.)ٕٕٙ-ٕٕٜ :
َ
ََ

ون احلقیقة ،إ ّن أدونی  ،؛و مزن الشزعراا الّزذين يعتززدون ،يف بزربت م ،علزى التعزابم املتياقضزة،
زتلز معرنززة ولززو قلیلززة مززن َمعززأ نكززرام .علی ز  ،نززن ّن ما؛یّززة أدونززی
دمّزا ال يسزززح للزتل ّق ز أن يز ّ
لتكون من اأعداد :الیقأ وال ن ،والوعوح والغزوض ،وارم والشر وما إىل ذلك .و؛ذا اأمزر،
ّ
نضاً عن املصّلاات الرمزية يف ّياا شزعره مزن "حزم" و"اا" وغزمه ،يب ّزأ ليزا أ ّن احلقیقزة ،عيزده،
ال ديكن احلصو علی ا قّعاًك ذلك أنّ يق من ال ياجتیّات موق اً لی ل عقیدة حامسة مي ا أبداً.
لذلك ذمده متأر ااً بأ ؛ذا وذاك...ا
زتم نیتش ز  ،ززانبأ ن ز نلس ز ت الي ريززة« ،أحززداا يتج ز
وبغ ز ّ الي ززر عززن ؛ززذا كلّز  ،لقززد ا؛ز ّ
لل ززدز ،وال ززاىن للبيززاا .و؛ززو يززرى أنز ال ديكززن إقامززة بيززاا ديززد إال بعززد ؛ززدز البيززاا القززدم ،وإزالززة
أنقاع ز اام زاً مززن املكززانّ .أم زا ؛ززذا البيززاا القززدم ن ززو الززذى أقام ز اأ ززداد ميززذ آال السززيأ
زانیأ حز العصززر
جمززاىل اأخززال وال لس ز ة ،ولياقلتز اأ یززا عززن بعض ز ا ،وسززاد ال كززر والسززلوك اإلنسز ْ
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احلدي  .وقد قاز نیتش بتالیم دؤوب لعياصر ؛ذا البياا ،سواا أسس أو ل صیال  ،انت ى إىل اإلحاطة مبا
أطلاب علی "اأصياز" ال رنع ا القدماا ن س م عبدو؛ا» (طا؛ر.)Www.Hamedtaher.Com :
لّرل إلی ا أدونی أيضاً ،لكن ؛ياك نارل بسی بیي زا و؛زو أ ّن أدونزی
وا وانب ؛ذه ؛ الّ ّ
يتّرل إىل احلقیقة والقدرة واأخال بشكم مباشر ،علزى حزدة ،بزم لع ّزرض ازذه القضزاا مزن خزا
ا ّ
احتكاكز ابل لسز ة الو وديزّزة والعدمیّززة ومززا إلی زززا .وعلزى سززبیم امل ززا  ،ذمززد أدونززی  ،يف كتابز "ال ابز
املتاو " يلق قرااة ديدة على ال قانة اإلسزامیّة ،حیز يقزوز الزاد الزرب بیي زا ز أي ؛زذه ال قانزة ز
و ّ
و بأ إرادة القدرة .يقو ن س يف ؛ذا الصدد:
االباه الّذي قا ابل اب اليص على املستوي الديين،
«ن أساس اإلشكا املعريف العريب أ ّن ّ
بعامة ،علزى الزدين .و مبزا أنزّ أسزباب اترخيیّزة ،كزان دي ّزم رأى السزلّة ،نزن ّن
قاس اأدب والشعرّ ،
ال قانة الّيت سادت ،كان ّقانة السلّة ز أي ّأهنا كان ّقانة ال اب  .؛كذا ،حدث يف املزارسة
اراصة إىل
وحتول املعرنة الدييیة ّ
ا صم بأ الديين السیاس  ،من ة ،وال قايف من ة نیةّ .
عامة» (أدونی 1994 ،ز :جٔ.)ٔٗ :
معیاريّة معرنیّة ّ
نیزكيي ززا« ،يف ؛ ززذه احلال ززة ،أن نصز ز ق ز زرااة ال ززيص ال ززديين السز زاجتدة ّهن ززا قز زرااة إيديولو یّ ززة
ولقتض العزم لل زوز ابلسزلّة مزن أ زم لعززیم حقاجتق زا .عيدجتزذ ،لصزبح املعرنزة سزلّة ،والسزلّة
معرنة :لتزا؛ى احلقیقة مع القوة( »...املصدر ن س .)ٕ٘ :
ّ
ولزو أمعيّززا قلزیاً يف ؛ززذه العبززارات ،اللّضزح ليززا أ ّن أدونزی حززاو يف كامز إقامزة الزرب بزأ
الق ززدرة وال قان ززة اإلس ززامیّة .؛ ززذا يع ززين أ ّن ؛ ززذه ال قام ززة لتك ز ّزون يف أساسز ز ا م ززن القواع ززد املس ززبقة
أي لغیم وال لبديم أبداً .وسلّويّة ؛ذه ال قانة ،عيد أدونی  ،ثيت
واملبادئ ال ابتة الّ ال ايضع ّ
خاصززة ز يتزاززور حززو داجتراززا و؛ز
عامززة ،وال قز اإلسززام
ّ
أيضزاً مززن أ ّن كز ّزم شز ا ز مززن ال ز ّزن ّ
مستولیة علی ا على الدواز .لذلك يقو أ ّن املعرنة ز أي اإلسامیّة ز سلّة ،والسلّة معرنة.
ٖ -إرادة التشييء أو التجهور

اليزعززة ال ا؛رالیززة أو ال یيومیيولو یززة ،يف طبیعززة احلززا  ،؛ ز الّز «اسززتخدم ا ِ
؛وس ز ْر يف ّابا؛ ز
ّ
ال لسز ز  ،وذل ززك يعيز ز الع ززودة إىل ال ززداخم أو ذات الشز ز ا ،الع ززودة إىل املعّی ززات الز ز ا ل ززرض عل ززى
ذ؛يیّتيا ،بم اأساس ؛و ما ن م وندرك من الش ا ن س أو ذال بشكم عاز» (خاا ٖٕٔٛ ،ش.)ٜٛ :
ولقززد ث زّزر أدونززی  ،كزززا قليززا س زل اً ،ابملززذ؛ب ال ززا؛رايت أو ال یيومیيززو الّزذى يعتقززد صززالة
22
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قزة ؛زذا
الش ا وما يتعلّاب ابلتشی ا .ث ّر ؛و يف ؛ذا اجملا  ،ب لس ة ؛وسر  ،والّذى ؛و كان يف ّ
االباه ال لس  .ويف عوا ما لق ّدز ،يعتقد أدونی بيوع من التجريد املعريفك ذلك يعين أ ّن أساس
ّ
أدل ،معرنزة الشز ا
عزا كان م روعاً علی  ،من املبادئ املعرنیّزة .وبعبزارة ّ
الت كم ؛و بريد الش ا ّ
زك ،إىل ؛ززذا اليززوع مززن اأدب
يف ذال ز  ،ال يف ارززارج« .إ ّن شززعر أدونززی ييتز ز  ،بززدون أدىن شز ّ
زاص املز ّزم
الّذى يعزم مببدأ ؛وسر  .إ ّن العودة إىل الذات ،لعين ل العودة إىل العیين ،وامل زرد وار ّ
يف حقم التجربة املباشرة .ن عودة إىل رؤية الذات يف نراداا ،رؤية ذلك ا انب الّذى ال ديكزن
القب علی عن طرياب ال ااة ( »Verstandعا؛رٕٓٓٓ ،ز.)ٕٕٚ :
االبز ز ز زاه ال ز ز ززا؛رايت أو
وك ز ز ززمة ؛ز ز ز ز اأش ز ز ززعار أو القصز ز ز زاجتد الّز ز ز ز أس ز ز ززتخدز نی ز ز ززا أدون ز ز ززی ّ ،
ال یيومیيولو بصورة مباشرة أو غم مباشرة .وااشیاً مزع ؛زذه ال كزرة ،إ ّن املعرنزة عيزد أدونزی -
كم ما اعيع ا كس ّد ميیزع
ك ا؛رايتّ -لعين التخلّص من قید أو زنزانة املبادئ املعرنیّة التارخيیّة أو ّ
نتوصزم إىل أ ّن ؛يزاك
ايعيا من التق ّدز املعزريف لزذات الشز ا .نززن نتزاجت ؛زذه ا دلیّزة اأدونیسزیّةّ ،
االباه الش ودي ولعلیاب اأحكاز واملبزادئ الي ريّزة،
حموريأ أساسیأ ،يُذكران يف ؛ذا اجملا  ،واا ّ
وابلتززاإ بريززد؛ا عززن الشز ا لیصززبح ؛ززو قاجتز زاً بي سز  ،وخيضززع للتجربززة املعرنیّززة كزززا ؛ززو ،ال كزززا
لززب أن يكززون .ناليزعززة السززرالیّة أدونززی  ،يف حقیقززة اأمززر ،لعززود إىل ابا؛ ز ال یيومیيولززو
ويتجلّى ؛ذا اأمر يف زواا خمتل ة من شعره:

زاح طزاجت ٍر/منْ أنٍُزاب مغ ِزام ٍر /أَشُزمُّ نی زا ابََزاً-
«أَحْلُمُ أ ََّن يف يَدَيَّ َيرةٌِ /آلیةٌ على َي ِ
قَرطا َةُ العُصُور/أَملحُ نی ا امرأةً /يُقا ُ صارَ شعرُ؛ا سَ یيَةً /أَملحُ نی ا امراةً -ذَبیاَةَ
ْ
َ
ِ
ِ
ب
ل
ع
ز
ب
/
ك
ب
ل
ع
ز
ب
ل
يب
ّم
ي
؛ا
ور
ة
ين
ّ
خي
/
ة
ر
ي
جتيت
ك مَ ْذبَحٌ /يُقزا ُ
َ
َ
ٌ
املصم /أَحْلُمُ َّأن ر َّ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ّ َ َ ْ ّ
َ
نیزِ طزاجترٌ مُوََّلز ٌِمبَولزِ  /وقیززمَ ِابسزِزم غَز ِزدِه ا َديز ِزد ابسزِزم بَع زِ َ /حيز ِي ُل /والشززز ُ مززن
ح ِ
صاده واأنُابُ( »...أدونی ٜٜٔٙ ،ز ،ج ٕ.)ٙٚ :
َ

ِِ
"ابسزم بعِز ِ" يزدلّيا علزى سز ره إىل
"ابسزم َغزده ا ديزد"ْ ،
نزن ّن اسزتخداز الشزاعر لعزابم ك"أحلُ ُزم"ْ ،
الداخم و؛ذا ي ر ليا أساس ّابا؛ز ال یيومیيولزو  .وك زمة ؛ز القصزاجتد الّز رحزم نی زا الشزاعر
إىل أعزال القلب وحقیقة التاري اإلنسا  ،حی لی ؛ياك ا صم بأ الواقع واحلقیقة بم ؛ياك
عاقة عضويّة بیي زا ،و؛ذا ،يف حقیقة اأمر ،يشعران ،بيزوع الشاعر ال یيومیيولو أو عودل اىل
الذات ،بشكم عاز .و؛ذا يبدو لیاً يف حدي عن الرؤا:
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«وال حتززدث الززرؤا إالّ يف حالززة االن صززا عززن عززاا السوسززات ،وحيززدث االن صززا يف حالززة
اليوز ،ولسزى الرؤا عيدجتذ حلزاً...هي كذلك استغراق يف الذات( »...أدونی ٜٔٚٛ ،ز.)ٔٙٙ :
ّ
و؛يز ززاك قضز ززیّة أخز ززرى بز ززدر اإلشز ززارة إلی ز ززا ،؛ ز ز  ،أ ّن أدونز ززی  ،والسز ززیّزا يف كتاب ز ز "ال اب ز ز
املتاو " ،يشم يف ك م من اأحیان إىل "لعلیاب احلكم" و؛و مزن التجلیّزات ال یيومیيولو یّزة .علزى
ّ
؛ذا اأساس ،يعتقد ّن الشاعر العريب املعاصر ثّر ابملبزادئ التارخيیّزة والعقاجتديّزة ،دمزّا لزی لز أيّزة
اسززتقالیّة معرنیّززة يف ؛ززذا اجملززا  .نززامل ّم عيززده ؛ززو العصززیان والتزز ّزرد علززى القواعززد ال كريزّزة املسززبقة
اجملردة
وابلتاىل القیاز ابلقرااة على املبادئ الي ريّة من ديد ،دمّا ييت بيا اأمر ،إىل ذات الش ا ّ
عن أيّة عاقة ن ريّة اترخيیّة اا ،بش ا آخزر .يقزو ن سز يف ؛زذا اجملزا «أان عز ّد البزداات وعز ّد
اأو » (أدونی ٕٓٓٓ ،ز.)ٕٔٓ :
م وز البداية وع ّد م وز ّ
النتيجة
لخص يف الاور اآللیة:
يف عوا ما لق ّدز ،ناليتیجة لت ّ
 إلّضح ليا ،مزن خزا الدراسزة ؛زذه ،أ ّن الزدالكتیك الزذايت واملوعزوع  ،ا يقزع ،كززا ؛زو،
موععاً للعياية من انب اللّلأ العرب ،والسیّزا من انب من ؛م يعيون ابلقضاا ال لس یة يف
جمزا اأدب .زد علزى ذلزك ،أنزّ إذا مت إخزراج لزوث هبزذا الصزدد ،إالّ أنز ا بزر نی زا دلیزة بززأ
الذات واملوعوع مبعيا؛ا احلقیق ك بم وح ا لتجاوز عن عرن ا اللغوي.
 ومن ؛ذا امليّلزاب ،ديكزن أن نقزو إن أدونزی ييت ز إىل بربزة معرنیزة ديزدة و؛ز لتجلزى يف میلز
املبزال نیز إىل االنغزززاس يف حقیقززة اأشززیاا ،انّاقزاً دمززا يس ّززی ن سز ابلقزرااة ا ديززدة للاقیقززة ،ومززن ؛يززا
قد نتح ابابً للدخو على ال ضاا ال یيومیيولو وذلك يت نتیجزة اعتبزاره الزياث جم ّزرداً عزن داجتزرة احلقیقزة.
من ؛يا لري عزراك يف ذ؛يیتز بزأ الزذايت واملوعزوع  ،ناحلقیقزة ،ابعتبار؛زا أمزراً موعزوعیاً لديز  ،لیسز أمزراً
بتا ،بم وحش الديكن التعر علی من خا الياث على اإلطال.
 وم ززن خ ززا نزعتز ز الو ودي ززة ،يرس ززم اإلنس ززان ،بوصز ز أمز زراً ذالیز زاً ،حم ززوراً للّبیع ززة وأصز زاً
وسزلّزاً للتعززر علززى احلقیقززة .نزززن زاويتز ال كريززة ؛ززذه ،يتغززم لديز ززو؛ر
لتخّززی الشزريعةُ ،
واإلنسزان يف وقز معزاً ،نیصززور متجززرداً عززن ألو؛یتز واإلنسززان عززن بشزريت  ،معزناً اإلنسززان ؛ززو
املستوإ وامل یزن على الّبیعة على إطاق  .مزن زة أخزرى ،نزنن لقيزع الشزاعر بشخصزیة م یزار
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الدمشق واعتباره إاه مبا نول البشرية ،واإلل ا ديد ،يك یيا اقتياعاً ابليسبة لرؤيت ال كرية ؛ذه.
 أخماً ،ننن ا؛تزاز أدونی ابلتاولیّزة ،وابلتزاىل ،دعولز إىل قزرااة ديزدة للاقیقزة والقضزاا
العقديّة ،دون استياد إىل مبادئ ن ريّة مسبقة ،وكذلك دعول ابلعودة إىل الذات أو االنصرا إىل
الداخم ،؛ذه كلّ ا لشعران مبیل الذايت يف بياجت املعريف.
املصادر
كتب
ٔ) عريب

حمزد بن مكرز (ٜٔٛٙز) ،لسان العرب ،دار إحیاا الياث العرب  ،الّبعة ال ال ة ،بموت.
إبن مي ورّ ،

أبونخر ،صقرك ( ٕٓٓٓز)« ،ثقافة  /مقابالت :حوار مع أدونيس عن الشعر والوطن واملنفى» ،الدراسات ال لسّیيیّة،
العددٔٗ ،صص .ٖٔٙ-ٜٚ

أدونی ٜٜٔٙ( ،ز) ،األعمال الشعريّة الكاملة (أغاين مهيار الدمشقي و قصائد أخرى) ،اجمللد اأو وال ا  ،الّبعة
الرابع  ،دمشاب :بموت ،دار املدى لل قانة واليشر.
ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زٜٔٛٛ ( ،ز) ،مفرد بصيغة اجلمع ،بموت :دار اآلداب.

ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زٜٜٖٔ( ،ز) ،النص القرآين وآفاق الكتابة ،بموت :دار اآلداب.

واملتحول ،الّبعة السابعة ،لبيان :بموت ،دارالساق .
ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زٜٜٔٗ( ،ز) ،الثابت
ّ

ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زٜٔٚٛ( ،ز) ،صدمة احلداثة ،بموت :دارالعودة.

ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زٕٓٓ٘( ،ز) ،اهلويّة غري املكتملة ،ابلتعاون مع شانتم شوا  ،الّبعة اأوىل ،لعريب حسن عودة ،سورا:
بداات للّباعة واليشر والتوزيع.

حسأ ،مبارك وآخرون ٕٓٔٗ( ،ز)« ،مصّلح الذالیّة يف اليقد االديب ودالالل » ،جملة العلوم االنسانيّة (عمادة البحث
العلمي) ،العددٖ ،صصٖ٘ٗ.ٖٗٙ-

سارلر ،ان بو ٜٔٙٗ( ،ز) .الوجودية مذهب إنساين ،مع مياقشة سارلر والكالب املاركس ز.اننیم املي م :عبدامليعم
احل ين ،الّبعة اأوىل ،دار العقدية للّبع و اليشر والتوزيع.

عا؛ر ،عاد ٕٓٓٓ( ،ز) ،الشعر والوجود (دراسة فلسفيّة يف شعر أدونيس) ،الّبعة اأوىل ،سورا :دمشاب ،دارال قانة لليشر.

غالب ،مصّ ى ،خلیم شر الدين (ٜٔٛٛز) ،يف سبيل موسوعة فلسفيّة (نيتشه) ،الّبعة اأوىل ،بموت :دار ومكتبة ااا .

الغامدي ،سعیدبن انصرٕٖٓٓ( ،ز) .االرمرا العقدي يف أدب احلداّة ونكر؛ا ،دراسة نقدية شرعیة ،الّبعة اأوىل ،داراأندل ارضراا.
م يا ،انهمٕٓٔٙ( ،ز)« ،أنّولو یا نلس یّة» ،جملّة املعرفة ،العدد ٖٗ ،ٙصص .ٕٜٙ-ٕٜٗ

العريب املعاصر ،سورا :دمشاب ،الياشر :ن
نشاوي ،نسیبٜٔٛٓ( ،ز) ،مدخل إىل دراسة املدارس األدبيّة يف الشعر ّ

22

الكالب.

مهدي نودهي ،عباس كنجعلي

دراسة يف الدايلكتيك الذايت واملوضوعي يف خطاب أدونيس الفين

ٕ) فارسي
جوبلٖ ،غالهعببض9222( ،غ)« .اٗذُ علَم ابصكتَ٘ ٍابصكتَ٘ٗعن» ،پژيَش وامٍ علًم اوساوی ،ؼوبرُ  ،21ـؿ .922-921
خبتوى ،هحوَد9220( ،غ)« ،پذٗذارؼٌبظٖ دٗي» ،فلسفٍ ي كالم ،ؼوبرُ  ،02ـؿ.922-12 :
رببًٖ گلپبٗگبًٖ ،على9229( ،غ)« ،پذٗذارؼٌبظٖ ادهًَذ َّظرل ٍ ّرهًََت٘ك» ،كالم اسالمی ،ؼوبرُ  ،20ـؿ.29-00
ؼبه٘بى ظبرٍ كالٖٗ ،اكبر ٍثو٘ي ٍحذاًٖ ،فبطوِ9212( ،غ)« ،اًذٗؽِّبٕ ٍجَدى در ظرٍدُّبى
ؼف٘عٖ كذكٌى ٍ آدًٍ٘ط» ،مجلٍ ادبيات تطبيقی ،ؼوبرُ ،92ـؿ .922-902
ؼف٘عٖ كذكٌٖ ،هحوذرضب9222( ،غ) .شعر معاصر عربٍٗ ،راٗػ دٍم ،تْراىً ،ؽر ظخي.
ضو٘راى ،هحوذ ٍ دٗگراى9222( ،غ)ّ« .بٗذگر؛ ظ٘بظت ٍاظتعالء» ،كتاب ماٌ ي ادبيات ،ؼوبرُ  ،21ـؿ.02-2
عبذالكرٗوٖ ،ب٘صى9212( ،غ)« .تفكر هعٌَٕ ٍ ظَبصكتَ٘ٗعن هتبف٘سٗكٖ» ،ديفصلىامٍ پژيَش َای
عقلی وًیه ،ظبل اٍل ،ؼوبرُ دٍم ،ـؿ .22-29
ً٘چِ ،فردرٗػ9222( ،غ) ،استعارٌ ي حقيقت ،ترجوِ ظبرا ّبفوي ،تْراىً ،ؽر آگبُ.

ٖ) مآخذ من اإلنرتنت

سامة ،نبیمك أدونی  :اكتش سوراWww.Discover-Syria.Com/News ،
طا؛ر ،حامدك نلس ة القوة بأ املتي و نیتش Www.Hamedtaher.Com ،
عبدالو؛ابك املوعوعیة و الذالیةWww.Arabphilosophers.Com ،
املسمي،
ّ

معزوز ،؛اديك موت اإلل يف نلس ة نیتش Www.Anfasse.Org ،
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خًاوشی بر دیالكتيك سًبژٌ ي ابژٌ در گفتمان َىری آديويس
مُدی وًدَی ،1عباس گىجعلی

2

 .9داًؽجَٕ دكترٕ زببى ٍ ادب٘بت عربٖ داًؽگبُ حك٘ن ظبسٍارٕ
 .0داًؽ٘بر گرٍُ زببى ٍ ادب٘بت عربٖ داًؽگبُ حك٘ن ظبسٍارٕ

چكيدٌ
اكٌَى در دٍرُإ قرار دارٗن كِ هْنتررٗي ؼبخفرٔ آى ،چربلػ هعرفرتؼٌبظرٖ اظرت .اٗري،
هَضَعٖ اظت كِ ّوَارُ هَرد عٌبٗت ٍ تَجِ ف٘لعَفبًٖ چَى دكبرتً٘ ،چرِ ٍ هربركط ٍ...
بَدُاظتّ .ركذام از اٗي اًذٗؽوٌذاى ،خَاًػ خبؾ خَد را ًعبت برِ ظرَشُ ٍ ابرصُ دارًرذ.
برخٖ از آىّب گراٗػ ظَشُهحَر ٍ برخٖ دٗگر ً٘س گراٗػ ابصُهحرَر ،در رابطرِ برب اًعربى ٍ
حق٘قت دارًذ .پرٍاضح اظت كِ دٗبلكت٘ك ظَشُ ٍ ابصُ از هفبّ٘ن ٍ هؤلفِّبٕ بٌ٘بدٌٖٗ اظت كِ
ظببقٔ آى بِ هَضَعبت ف٘سٗك ٍ هتبف٘سٗك برهٖگردد كِ بر٘ي ّراكل٘ترَض ،از ظَفعرطبٗ٘بى ٍ
ظقراط ،ف٘لعَف ًَٗبًٖ جرٗبى داؼتِاظت .از دٗگر ظَ ً٘س ،آدًٍ٘ط ،بِ عٌَاى ؼبعرٕ كرِ برر
قبلبّبٕ تفَٗرٕ ٍ هعٌبٖٗ كالظ٘ك تبختِ ،تحت تأث٘ر برخٖ از ف٘لعَفبى كالظ٘ك ٍ هرذرى
بٍِٗصُ ّراكل٘تَض ،ظبرتر ٍ َّظرل قرار گرفتِاظت .بر اٗي اظبض ،اٗري جعرتبر برب تك٘رِ برر
رٍغ تَـ٘فٖ ر تحل٘لٖ هٖكَؼذ تب ًخعت بِ فلعفٔ ًظرٕ آدًٍ٘ط بپردازد ،ظپط هحَرّب ٍ
چبلػّبٕ ظببجكتَ٘ ٍ آبجكتَ٘ هَجَد در تجربٔ ؼعرٕ ٍٕ را بررإ هخبطرب ترظر٘ن كٌرذ.
ّوچٌ٘ي ،هْنترٗي هحَرّبٕ برخبظتِ از آى ٗعٌى «اـبلت بؽر ٗب خذا»« ،حق٘قت :اظرتعبرُ ٗرب
حق٘قت»« ،ارادٓ هعطَف بِ قذرت» ٍ «ؼٖءٍارگٖ ٗب بٌ٘بدگراٖٗ» را بررظٖ هٖكٌذ .از دٗگر ظَ
ً٘س ،بب تَض٘ح ٍ تب٘٘ي ابعبد اًذٗؽگبًٖ آدًٍر٘ط ،زهٌ٘رِ را بررإ هخبطرب فرراّن هرٖكٌرذ ترب
ب٘ػازپ٘ػ ًعبت بِ اٗي اهر آگبّٖ ٗببذ.
كليدياژٌَا :آدًٍ٘ط؛ دٗبلكت٘ك ظَشُ؛ دٗبلكت٘ك ابصُ.
ًَٗعٌذٓ هعئَل:

a.ganjali@hsu.ac.ir
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