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 صامللخّ 
واّلذي كان واليززا  موعزعاً للعيايزة مزن  انزب ال اسز ة الكبزار أم زا  ، اآلن عصراً ديتاز ابلّصراع املعريف شیرمن نع

وغززم؛مك كزّم مززي م لز  قراالزز  يف الزذات واملوعززوع بشزكم عززاز. نززي م مززن ييززع نزعززة ، ومزارك ، ونیتشزز ، ديكزارت
واحلقیقة. وال خي ى على أحد أّن  دلیّزة الزذات واملوعزوع  نسانوعلى عكس  من ديیم میاً موعوعّیاً إىل اإل، ذالّیة

ابعتبزاره ،  اريزة بزأ أم زا  ؛مقلزی إشكالّیة  و؛ريّزة ازا قدمزة قزدز البازوث الّبیعیّزة ومزا بعزد الّبیعیزة الّز  كانز  
ابعتبزاره شزاعراً متززّرداً ، ی نزنّن أدونز، . ومن زاوية أخرىاً یقيوسقراط ابعتباره نیلسوناً أصیاً إغر ، نیلسوناً سونیستاً 

نقزد ثّّزر يف بربتز  بزبع  مزن ال اسز ة القزدامى واملعاصزرين ، على القوالب التصويرية واملعيويزة للشزعر الكاسزیك 
مزززن خزززا  اعتززززاده علزززى املزززي   ، ي زززد ، نزززنّن املقزززا  ؛زززذا،  زززا  ؛مقلزززی  وسزززارلر و؛وسزززر  ومزززن إلزززی م. علیززز أم

وابلتززاإ إ ززاا بعزز  مزا يكززون يف بربتزز  مززن ، الضززوا علزى نلسزز ة أدونززی  الي ريزة ااإىل إلقزز، التالیلزز  ز الوصز  
الغّزززاا عزززن الزززاور الرجتیسزززة اليابزززة عي زززا و؛ززز  ي ّزززز  أيضزززاً كشززز  ، التازززدات الذالیّزززة واملوعزززوعّیة. وانّاقزززاً ميززز 

ومززا إىل ، و"إرادة التشززی ا أو التج ززور"، " ةاحلقیقززة وإرادة القززدر  ةيّ و"اسززتعار ، أصززالة اإلنسززان أو  "" املتجلیّززة يف
لیكزون ، يشّ  للزخاطب عن أبعاد وحتّدات الشاعر العقديّزة وال ّيیزة، لكن من   ة أخرى، ذلك. ؛ذا من   ة

 وعع يسزح ل  التعر  علی ا أك ر نأك ر.يف م
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 مةاملقدّ 
 -املعرنیززززة املبززززادئمززززن ، ومابیي زززززا مززززن الصززززراع (Object) "املوعززززوع"و (Subject) "الززززذات" إشززززكالیة لعززززدّ 

حیز  ال ديكزن القزو   ّن  ال اسز ة واللّلزأ قزددياً وحزدي اًكيت شغل  واللزا  ذ؛يیّة الك م مزن ال لس یة الّ 
، مزن أم زا  سزقراط، علزى إطاقز ك ذلزك أّن ال اسز ة القزدامى ة املعاصزرة لسز ال نتزاج  ؛ز ه اإلشزكالیة؛ذ

انّاقزاً مزن حتلزیاام ال لسز یة ، وغم؛م أعزاروا ا؛تزامزاً واسزعاً ابلزذات واملوعزوع، وأرسّاطلی ، وأنلوطأ
ونیتشز  وغزم؛م. ، وكزي ، مزر يتقولزب يف آ ر ال اسز ة ا زدد أم زا  ديكزارتكزا أّن ؛زذا اأ،  عاز بشكم

اه ال اسزز ة ؛ززو يف اّبزز، يف ابّززاه القززدامى زززز ي الززذات واملوعززوعأ ززززمززن ا ززدير ابملاح ززة أّن ؛ززذا املبازز  و 
. عرنزززةركت ززززا ومسزززاراا رمزززو املح نوعیّزززة يف، مزززريف حقیقزززة اأ، يضزززاًك لكزززن ب زززارل و؛زززو يتجلّزززىأاملعاصزززرين 

لياوازززا املعاصزززرون ، مزززن ال اسززز ة واللّلزززأ،   قزززاز بدراسزززت ا القزززدامىاملباحززز  املعرنیّزززة الّززز إنّ ، بعبزززارة أدلّ و 
زززوبيف كسززوة ، لكززن، يضززاً أابلدراسززة  علززى سزززبیم نا ال خيتلزز  عّزززا كزززان علیزز  مززن ذي قبززم.  ديززد دمّزز ّو

 نززأانَ  نّكززرُ ان أُ أ": يكززارت يف املعاصززر ويقززو د"ابلززوعى ومعرنززة الززذات" ويعقبزز  : ذمززد سززقراط يعتقززد، امل ززا 
ساسززززاً معرنیّززززاً يف نلسزززز ت زا أابعتبززززاره  و ززززوٌد"ك نا  ززززة املشززززيكة بیي زززززا ؛زززز  نزوع زززززا إىل االّبززززاه الززززذايتمَ 

هنززر يتجّزعززون يف  ذينإّن الّزز: ابملیززاه ا ديززدة»ناحززه ؛ززمقل  يعززّن عززن نزعتزز  ، الي ريّززة. ومززن زاويززة أخززرى
؛ززذا ن ز  مززا عززّن  .(ٕٗٙ: زٕٙٔٓ، م يزا) «لغزززر؛م داجتززاً میززاه  ديزدة واأرواح ليبعزز  مزن الرطوبززةواحزد 
نی زا  لّخصيت لزت؛زذه عبزارة شز مة مزن ؛زمقل  والّزو مزرّلأ"  مزن هنزرٍ  أنّزك لزن لعزنَ  و؛و"، بشكم آخر، عي 

معتقزززداً  ّن القزززرااة ، امل  زززوز يف بربتززز  الشزززعريّةيضزززاً يعكززز  ؛زززذا أوناحزززه أّن أدونزززی   نزعتززز  ال لسززز یّة.
. ن ززا ؛يزا نوا زز  «غززة مزرّلأأن نعزن مززن هنزر اللّ » ززززز عيزده زززززأنّزز  ال ديكييزا ، املتاّولزة أنضززم مزن الكتابززة ال ابتزة

يعتقزدان  ّن  معيا؛زا أهّنززا، لّتصزم اامزاً ابليزعزة الذالیزة واملوعزوعیّة زززز وأدونزی  لزدى ؛مقلزی زززز  مسألة معرنیّة
يوعززّح ؛ززذا اأمززر يف ّيززاا نسمززن  ززرّاا عززدز خضززوع ا لقززوانأ احلززواس. ،   علی ززارّ احلقیقززة ال ديكززن التعزز

 مستش دين  م لة لّبیقیّة على ذلك ل صیاً.، الدراسة
لا و  صززباا موعززعاً أقززد  (Objective) "املوعززوع "و (Subjective) ""الززذايت علززى الززرغم مززن أّن مصزّز
ر يف ؛زذا ذكَ لُز،   ؛يزاك ماح زة ؛اّمزةمن  انب اللّلأ واليّقاد قددياً وحدي اًك إاّل أنّز، لغوّاً ومعيواًّ ، للعياية
واملوعزوع ابأمزر العیزيّن نقز . ومزن بیزي م عبزدالوّ؛اب ، و؛  أّن البع  عّر  الذات ابأمر الذ؛ين، اجملا 

،  ززو؛ره و؛ويّتزز  وشخصززیّت  ذات الشزز ا ؛ززومبعززأ أن ، ييسززب الززذايت إىل الززذات»: يقززو ذي املسززمي الّزز
ويُززدرِك ، ةال اعززم اإلنسززا  ؛ززو امل ّكززر وصززاحب اإلرادة احلززرّ  والعقززم أو، ولعززّن عّزززا بزز  مززن شززعور ول كززم
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واملوعززوع  (.Www.Arabphilosophers.Com: املسززمي) «العززاا ارززار   مززن خززا  مقززوالت العقززم اإلنسززا 
، ولز  إطزار خزار  ّ ، وكزم مزا يُزدَرك ابحلزّ  وخيضزع للتجربزة، العزاا ارزار  ؛و الش ا املو زود يف »، عيده

 .(املصدر ن س ) «وع  اإلنسا لااإلرادة و   عنويُو د مستقّاً 
حو  املوعوع .  إاّل أّن املشكلة لتزاور، مشكلة أيةنشا؛د نی   ال، نباليسبة لتعري  الذات

لكززن ؛ززذا التعريزز  لززی  ، حززّد لعبززم املسززمي نعززما املوعززوع  ؛ززو مززا يكززون خاعززعاً للتجربززة علززى
 امعززززاً مانعززززاً. نززززالتعري  الصززززایح أّن املوعززززوع  ؛ززززو الّززززذي يصززززبح عرعززززة لتالیززززم الزززززذات أو 

نززنّن الززذات ؛ززو ، بعبززارة أخززرىو غززم احلّسزز .  زدراك احلّسزز  أكززان خاعززعاً لززإأ سززواا الشــخص
م ززا  ، وعزع للتالیزم مزن  انزب الزذاتواملوعوع ؛و ما ، ابعتباره م ّكراً وانهباً للزوعوعالشخص 

 واملوعززززززوع ، ميسززززززوب إىل الززززززذات (Subjective) نالززززززذايت، مززززززن  انززززززب آخززززززرو مززززززر. كززززززان مززززززن اأ

(Objective)  ّمزن الصز ة كزاحلزن وغزمه، مزا يتعلّزاب ابلزذات أو الشزخص ميسوب إىل املوعوعك نكم ،
 يعتن موعوعیاً.، من  انب الذاتلصدر ، ةمن أحكاز ميّقیّ ، وكّم ما يتعّلاب ابملوعوع يعتن ذالیاً 

ول  ، من الشعراا الكبار يف العصر احلاإّ  يُعدّ  أدونی  شارة إىل أنّ بدر اإل، من ؛ذا امليّلابو  
نّ  قاز ابلتزّرد على اأوزان ارلیلّیة أو إدب رمو ميّلاب لصويري  ديدك إذ نضم كبم يف لو ی  اأ

، يف االبّزاه اإلسزام ، البزداات واملبزادئ الي ريزةوالزرن  مل  زوز ، العروض الكاسیك  من   زة
مززن ومضززات ، ملزا كززان يف آ ره، رمیز  ابلزّندقززة واإلحلززاد دنززع الززبع  إىل، ؛زذا اأمززرو مزن   ززة أخززرى. 

إىل اعتبزززاره شزززاعراً مبزززدعاً ابملعزززأ الواسزززع اآلخزززر بع  الزززانزززدنع ، . ويف الوقززز  ن سززز كززززا يعتقزززدون،  الك زززر
 مبعزأ، نتوّصم إىل نوع من التياق  وال ياجتیة يف بربة الشاعر الشزعرية ديكييا أن، زلقدّ يف عوا ما و للكلزة. 

ا يزززؤّدى بيززا اأمززر إىل عزززدز القززدرة علززى الت رقزززة دمّزز، اآلخززر أنّزز  لعززم اأشززیاا متداخلزززة بعضزز ا مززع الزززبع 
، حیيزاً حزو  الذالیزة  لتزازورأدونزی   عيزد ّزاب اليصز ارعقزدة نحیز  املا؛یّزة وا زو؛ر.  والتزییز بیي ا من

ذي يزدنعيا إىل ليزاو  ؛زذا الشزاعر ؛زو الّز، ديبيف مسزاره ال كزري واأ، ؛ذا التأر حو واملوعوعیة حیياً آخر. 
بغیززة احلصززو  ، إلقززاا الّضززوا علززى بربززة الشززاعر الشززعرية لززب علیيززا، راسززة مست یضززة. ومززن ؛ززذا امليّلززابدب

 ابلذالیّة أو املوعوعیّة.، ارّاب اأدونیس ، على نتیجة بعليا يف وعع يسزح ليا احلكم على

 سؤال البحث
  ما ؛  بلّیات الذالیة واملوعوعیة يف خّاب أدونی  الشعري؟
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 فرضية البحث
، حيززمّ ، اإلنسززان أنّ  إىلييت زز  ، إّن الصززراع بززأ الذالیززة واملوعززوعیة يف اّبززاه أدونززی  املعززريف، نیزززا يبززدو

 وعوع  أو القوة اراععة للت كم.حمّم احلقیقة ابعتبار؛ا البعد امل، امل كرةبوص   الُبعد الذايت أو القوة 

 منهج البحث
، وكزذلك اليقزد ال لسز  ، التالیلز  –من خا  اعتزاده على املي   الوص   ، با يقوز ؛ذا ال

د  هبززز، يف خّزززاب أدونزززی  الشزززعري، ابلباززز  عزززن بلیّزززات وعوامزززم  دلیّزززة الزززذايت واملوعزززوع 
 نكرة خصبة ودقیقة يف ؛ذا اجملا .احلصو  على 

 خلفّية البحث
وكزّم اغزي  ، دونیسز  اإلبزداع األقد قاز الك م من اليقزاد والّللزأ ابرزوض يف خضزّم ارّزاب 

بع  الززابلكشزز  عززن صززورة الشززاعر الشززعرية و  نقززد اكت زى الززبع ميز  مززا كززان بوسززع  مززن املعززأ. 
مززن ا ززدير و   مززن ا دلیّززة بززأ الصززورة واملعززأ. مززا  إىل كشزز  الغّززاا عّزززا يكزززن يف نّصزز خززراآل

سزواا مزن انصزّب ا؛تزامز  بدراسزة لصزويره الشزعري أو مزن  ززززأّن ؛ؤالا الدارسزأ يیعزاً ، ابملاح ة
طال. اإليف عوا  دلّیة الذايت واملوعوع  على ، ا يتياولوا بربت  ابلدراسة ززز درس نلس ت  الي رية

دراسززززة  -كززززن اإلشزززارة إىل " الشززززعر والو زززودا، إخرا  زززا يف ؛ززززذا اجملزززا مّت  الززززيت نززززن الدراسزززات
يف ؛ززذا الكتززاب إىل "التزونززد واختیززار  . إذ لّززّرلعززاد  هززا؛ر نلسزز ّیة يف شززعر أدونززی " للززدكتور

ذي ال ديززّ  و"العززودة إىل الززذات"و" إرادة الكشزز  أو إرادة ارلززاب" ومززن ؛ززذا القبیززم الّزز، الززذات"
أيضزززاً مقززاالت مكتوبزززة يف ؛ززذا اجملزززا  "م  ززوز زمزززان در شززعر شزززاملو و ؛يززاك و للزوعززوع بصزززلة. 
إاّل أهّنا اللّتصم هبذا  نعلى اّلرغم من أهّنا ایم إىل اليزعة ال لس یةحقدادی. و  پورادونی " حلا   

أهّنزززا دراسزززة ، ليزززا . وكزززذلك دراسزززة حتززز  عيزززوان "؛ويّزززة أدونززی  السزززريّة" ونیززززا يبزززدوهناجتیزززاً البازز  
:  ومي زززا أيضزززاً "مامزززح السزززرالیة يف شزززعر أدونزززی  .صزززاً أ ؛زززذا الباززز مزززع وال لّت زززاب سزززیكولو یة 

تاب التاّوالت وااجرة يف أقزالیم الي زار واللیزم جوذ زاً" ملقدسز  وأمیزينك نیّتضزح ليزا مزن العيزوان ك
خانززاً  زو؛راً بیي زززاك أهنززا ؛زز  ايزتّص ابلسززرالیة الززيت ليبعز   ززذور؛ا مززن علززم  كن سز   ن ؛يززا

الیة نلسزز یة مبتيیززة علزز  ا دلیّززة يف حززّد ذااززا. ودراسززة كيف حززأ أّن املقززا  ؛ززذا ؛ززو إشزز، الززي  
ي  و أدونی " كد ك؛ای ش یع    ؛ای و ودی در سروده ؛  "انديش ، يف ؛ذا اجملا ، ركأخری ُلذ 

مززع أهّنززا لزز  نلسزز   يف  ن القززو كززايزز  و ززأ وحززدا ك وابليسززبة اززذه املقالززة ديكرو  لشززامیان سززا
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يتجلّزز  يف أّن الدراسززة  كوذلزز، بززم بیي ززا ووبززأ دراسززتيا ؛ززذهكخزز  ناصززم   كحززّد ذااززا إاّل أّن ؛يززا
 والذايت واملوعوع  من   ة أخری.، ؛ذه اتاز  هّنا ذات الّابع ا دإ من   ة

 املوضوعي وتطورمها اللغويماهّية الذايت و 
وكذلك عَرن  من ذاِت ، وخاصَُّت   احقیقُة الش( Subject: ) اذات الش»لقد ورد يف لسان العرب 

"إنّزززز  علززززیم بززززذات : نبززززاري يف قولزززز  عززززّز و ززززمّ وقززززا  ابززززن اأ، ن ِسزززز  كأنّزززز  يعززززين سززززريَرل  املضزززززَرةَ 
و زززززاا املوعزززززوع يف  .(ٛٚ-ٗٔ: زٜٙٛٔ، ابزززززن مي ززززور) «الصززززدور"معياه لقیقزززززة القلززززوب املضززززززرات

 وأنشَد ّعلب بیتأَموعوعاً َوَعَع  َيَضَعُ  َوْععاً ، والَوعُع عدُّ الرنعِ »الكتاب ن س  يف مادة وعع 
 .(ٛ٘-ٛٗ: املصزدر ن سز ) « َعَأ ابملوعوِع ما أعزَزَره وا يزتكلَّْم بز، موعوُع  وِدك ومرنوُع : ازنی 
لزززززة كلزتززززأ بتيززززوع صززززیغ زا ومواعززززع اسززززتعزاازا نزززززن معززززا   كولقززززد ليوعزززز  معززززا  ؛ززززالأ ال»

Subject ومزن معزا  ك ّكزرةاملقزّوة ال: الزذات أو الشزخص :Object ذي يقززع أو املوعزوع الّز  االشز
 اشززززززززتّق  اليسززززززززبتان زززززززززا ميو . (ٓٙٗ: زٕٗٔٓ، احلسززززززززأ وآخززززززززرون) «علیزززززززز  إدراك العقززززززززم ول كززززززززمه

Subjective  و ، الززذات أو العقززم امل ّكززرإىل الشززخص أو مززا ييسززب ومعيا؛ززاObjective  ومعيا؛ززا
، الشزززخص ولزززذلك نزززنّن أحاسزززی الّزززذي يقزززع علیززز  الت كزززم.   اإىل املوعزززوع أو الشززز مزززا ييسزززب
ما أُطلاب ليدرج حت  ، وأحكام  اّليت لقوز على اعتبارات داخلیة ذالیة، ومیول ، وأطراب ، وان عاالل 

و اآلراا الززززيت لقززززوز علززززى ؛ززززذه ، أو املوعززززوع ارززززار  ّ   ا. وأّمززززا صزززز ات الشززززSubjectiveعلیزززز  
ال ، بزأ علی زا املشزا؛د امللزوسزة وعلزى مقتضزیات امليّززابواأحكزاز الّز  لُ ، ارار یّزة وحزد؛ا االعتبزارات

 .ابلتصّر (، املصدر ن س ) Objective ما أطلاب علی  ننهنّا لدخم حت ، على الذول واملیم الشخص 
عن اعتقاد ال رد  ّن كم انسان لز  ة ديكن القو   ّن الذالیة عبار ، معرنیأوابعتباراا مي جأ 
كزا أن ذ؛يیت  اتاز عن م یل  بساجتق  وطباجتع  اراصة أيضاً. على ؛ذا ،  ذ؛يیت  ولصوره اراص ب 

لعن أخماً عن جم ر ذ؛يّیاليا على حدة. زد على ، ننّن املباح  والقضاا املختل  علی ا، اأساس
دون أن ، ليبعزز   ززذور؛ا عززن اأذ؛ززان والسززاجتاب -يف احلالززة ؛ززذه -ك أّن القضززاا اأخاقیززة ذلزز

ويززززتخلص ؛ززززذا االبززززاه ال كززززري يف  .(ٜ٘-ٛ٘: شٜٖ٘ٔ، عبززززدالكردي ) ييلززززب علی ززززا أسززززاس عیززززين
رغززم و ززود نززوع مززن التززداخم بیي زززا. و يت مقابلزز  مززا اصززّلح علیزز  ، أصززالة الذ؛يیززة علززى العیيیززة

لتبازز  ، ة عزن أهنزا ثخزذ الكزون االسزتعاجت  عزن التجربزة السوسزة املتیقيزةعبزار »ة و؛ز ابملوعزوعی
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عن احلقیقة العیيیة للكون. و؛ذه احلقیقة العیيیة لشتزم على ما ؛و معتن للزو ود اراعع للتعقم 
، يززال ) «واالبسززتیزةيززتم ؛ززذا اأمززر بواسززّة العقززم وال لسزز ة ، ومززا يكززون ؛ززو يف ن سزز . نبززالّبع

ننن السبب نی  يعود إإ العاقة الدالكتیة بیي زا. وقزد ، إللیاهنزا معاً  يسبة. وابل(ٙ٘ٔ: شٖ٘ٛٔ
ذلززك أّن الززذات واملوعززوع ننّجززا ، إّن دراسززة املوعززوعیة دون الذالیززة ال طاجتززم حتت ززا»نشززا؛د الززبع  يقززو  

 .(ٙ: شٖٖٛٔ، خرونعزمان وآ) «وال معأ أحداا دون اآلخر، نی زا نسبة التضاي  أو التازز

  والثورة على املبادئبداايت التكوين ؛ أدونيس
ابلقززرب مززن مدييززة  بلززة يف ، يف قريززة قّصززابأ ٖٜٓٔسززية  ز أدونززی  زعلززى أ ززد سززعید  دُولِزز»

صزورة البیز  »: يقو  أدونی  ن س  عن بیتز  وط ولتز و . (ٓٓ٘: زٜٓٛٔ، نشاوی) «زقیةحمان ة الّا 
يف  ...مززن ارشززب غّّی ززا سززق ٌ يُ ، مززن احلجززر والّززأ  ززدرانٌ : الّلززابيف ااززواا  .خمتصززر للّّبیعززة

خصوصزاً عيزدما لزدخم ، صزرخ وأبكز غسزلين. كيز  أَ ولَ  كبمٍ   لسين يف طس ٍ الشتاا كان  أّم  بُ 
 «كرأَسزز غسززمُ عيززدما أَ ، عیيیززك  ْ غِزززقلزز  لززك أَ : الصززابون. وكانزز  لقززو  هبززدوا يف عیززين رغززوةُ 

حميقزززاً يف ، مزززاز عیيیززز أبزززوه أومزززات ، ان أدونزززی  ط زززاً كزززو  .(Www.Discover-Syria.Com: ةسزززام)
، ؛ززذا يف لو یزز  خّابزز  الشززعري.، كززان اززذا احلززادث آ ر سززلبّیة وإلابیّززة ك ززمة نلقززد، ایززب اليززار

نضًا ، دب اأروب  واّبا؛  املعريف من   ة أخرىوثّره ابأ، من   ةوانّاقاً من نشأل  ال قمة 
 دلّیة بأ ، ن زاً ون راً ، نلقد استوىل على ابا؛  الي ري، عن شخصیت  املزتازة ابلتعقید والتياق 

إىل رمیز  ابإلحلزاد واآلخزر أن يعتزنه شزاعراً ابملعزأ الواسزع ، حیز  دنعز  الزبع ، الذات واملوعوع
؛زو أشزّد الشزعراا العزرب ثّزراً ابملزي   اأوريب وأبعزد؛م  ز ابملعزأ اإللزايب ز دونزی يعزّد أ»للكلززة. 

يف لّبیقز  لزبدب العزريب ، كززا أنز  ال ُيشزابُّ غبزاره،  غوراً يف رؤيت  التجدديزة يف جمزاإ الشزعر ونقزده
ة علزى ال ور »يعلن أدونی  بي س  ، ياا على ؛ذا. ب(ٕ٘ٓ: شٖٓٛٔ، ينكد )ك «على املعايم اأوربیة

ة ؛و التارر اأو  اذه ال ور  وامل  ر، و؛  ال ورة اليت لتضزن كذلك االباه رمو املستقبم، املاع 
أّن أدونزی  ي بز  مزن ، ..واأ؛م يف ؛ذا الصدد كل .أو عادات، من التقالید سوااٌ كان  ؛ذه التقالید عبادات

ززرح يف ؛ززذه املقززاطع إاّل مززن خززا  ؛ززدز الززدين ، حتززدي  وال لقززدزأنزز  ال إبززداع وال ، يف كتابزز ، خززا  ؛ززذا اّل
ّیم عقیدة املسلزأ  .(ٜٓٛٔ-ٜٛٛٔ: زٖٕٓٓ، الغامدي) وإبعاد الشريعة اإلسامیة، وحت

http://www.discover-syria.com/news/113
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 يةواملوضوع ةأدونيس الذاتي منطلقات
، واعزاةبك انزة ، مزراه بلّیات ؛ذا األدمّا ن، ر الیوان  قددياً وحدي اً كل اب، يف بربت  الشعرية، أدونی  ثّرلقد 

وابلتیزارات ، ارلب  أدونزی  ابل قانزة الغربیزة»أنّ  ، نخر يبأيف حوار  رى بأ أدونی  و ، يف لغت  الشعرية. ولقد ألى
زوسولركزة التغزّم الّز، وخصوصزاً ابلسزورالیة، والامرجتیة يف ال قانة الغربیة، املرجتیة  بعبارلز  املشز ورة، يت وصز  ا ؛ماقلّی
  ُ تُزو؛ويزَّ  املزااِ  حزا ُ  تْ مِّ ُغز رّةٍ    َمز  ُ نلَزذا عَ إو ، علزى حزا ٍ  املااُ  يكونُ  مرّةٍ   َ وَّ أ  ُ نلَ ناذا عَ  "لأِ مرَّ  الي ر عنَ لَ  نْ لَ  نّكَ إ"
إّن أ؛ّم ما ديیّز لغة أدونی  الشعرية ؛و السیولة ، ديكن القو   زماً ، . ويف املقابم(ٖٔٔ: زٕٓٓٓ، أبونخر) «یلةصاأ

زوس علزىب ارل قلیم ، يعّن  ذمده لذلك، واحلركیّة اللّغزة مزرّلأ"  مزن هنزرِ  بزورُ "عزن أنّز  ال ديكزن ليزا العُ ، م یلز  ؛ماقلّی
، لی  ؛و ما كان قباً ، ذلك والي ر، ال ديكن التعر  علی ا ااماً ، علیيا كلزات وحرو  ك مة أخرى ارّ ، ذلك أنّ 

أمر ، عيد أدونی ، ننّن احلقیقة، لي رية وعلی نلس ة أدونی  ا ؛ بم لغّم أو قم حتّو   و؛ره على اإلطال. ؛ذه 
 ؛  يف طبیعة احلزا  متاّولزة بزا شزّك.و ، بم على عك  ذلك، ة لتكون  بتةال خيضع أّي قاعدة نكريّ ، سیّا 
 : كن اإلشارة إىلا من عزي م، بع  ال اس ة اأوربّیأّّر أدونی  بث نقد، علی 

 جان بل سارتر أ(
بشززكم غززم ، ك ززماً  بزز  أدونززی  ّّززرذى ثوالّزز -ال اسزز ة الو ززودّيأ الكبززارمززن  ٔ ززان بززم سززارلر

و وديّزززة يف نّصززز  الشزززعري. نززززن میززززات  دمّزززا يتجلّزززى ذلزززك يف بعززز  مزززا ورد مزززن أنكزززار، مباشزززر
يف  حیز  يقزو ، ولقد بلّز  ؛زذه الركیززة ال كريّزة يف بربزة أدونزی  ك زماً ، الو وديّة املیم إىل احلريّة

َيیِك وبَزْیين"قصیدة ل  حت  :  عيوان "بَأ عیزْ

ما ُل يف عَیيَیِك عَیين/ أملحُ ال ْجرَ العَزیقا/ وأَرى اَأم  العَتیقا/ وأَرى غرِ حیيَزا أُ »
 .(ٚٗ: ٔج، ز1996، أدونی ) «ح ُّ الكوَن لري بأَ عَیيیَِك وبَیينلسُ  أَدري/ وأُ 

و؛ز  الّزيت لزيعك  يف ، الي ريّزة ؛زو نزوعز  إىل احلريّزةأّن مزن مبزادئ أدونزی  ، من ا دير ابملاح ة ؛ياو 
ن زز  ، إذا مززا ل ز  عززن ارززالاب ناذ؛ززب إلیز  عززن املززرأة»إنّزز  : . يقززو  ن سزز  يف ؛زذه املياسززبةاملزرأة ابمتیززاز

 «لتوّصم إىل  و؛ر الكون علیك أن اّر ابملرأة أى اّر ابحلزبّ   ولك، اليور الّذي يصم السزاا ابأرض
] سززززداً أو  لززززو أمعيّززززا قلززززیاً الّلضززززح ليززززا أّن أدونززززی  يززززرى يف املززززرور ابملززززرأةو  .(٘ٛ: زٕ٘ٓٓ، أدونززززی )

؛زززذا ال يعزززين أّن الشزززاعر يزززذ؛ب إىل الزززدعارة  نسزززان علزززى املعرنزززة. لكزززنّ كبزززم أّزززر يف حصزززو  اإلغمه[
                                                                                                                                                       

1. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 
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 نسززان ؛ززواإليعتقززد أّن ، ؛ززو ابعتبززاره و ززوداً ، بززم كنسززانّیةيف جمززا  التصززرّنات اإل، مّلقززاً خاقیّززة أوالا
والبزّد أن يكززون حمززّرراً عززن كزّم قیززد ديززين أو عقززدي إطاقزاً. وعلززى الززرغم مززن أّن ، مو زود أصززیم يف ذالزز 

 زززز ابملعززأ الو ززودي زززز  أنّزز  شززاعر يلتززززإاّل ، ایّززةإىل حتّززیم القواعززد اإل، شززعاره غالبززاً أيف ، أدونززی  يرمزز 
 :يقو  يف ؛ذه املياسبةو مر واعااً يف بربت  الشعرية. ا نلاه ؛ذا اأدمّ ، ابلقواعد ال رديّة واال تزاعّیة

اأُنُقا/ عَزَّزرَ يف عززِمه/  ه/ يزرَعُ نی ِ يزْرَعُ يف ساعدِ  /رَ زنَْد اأَمِم/ وانَّلَقالْلعَزِم/ شَّ » 
عة/ ابلشززززوِك ابلززززدَّمِع بَززززأ/ مسْززززَكيَ ُ مَعزَلَزززز ُ ومَصززززيزَعَ / وحَقلَزززز ُ و َيَّززززةٌ/ يف حقِلزززز  مُضززززیّ 

 ../ ؛زا.يف صزْدرِِه/ مسزتزَْقبَمٌ خَيتَِززرُ/، عَ / كأنَّ ُ ِمزْن أوَّ / يَيزُزو بز  ويَكبزُزرُ/ يف وعِیز ِ ورصّ 
 .(ٕٕ: ٕ، ج زٜٜٙٔ، أدونی ) «...وطي زرْعُ ُ / مَ َّمَ نی  مْسَكيَ  / مَ َّمَ نی  َشعْبَ ُ ومَ 

لّیات وشزداجتد ك زمة. و يت لتاّززم مسزؤ عن الّبقة الكادحزة يف اجملتززع و؛ز  الّز يتاّدث الشاعر ؛يا
ومن  يشعران  ّن الشاعر ؛و ملتزز بقواعد جمتزع  اال تزاعّیة واليتزّرد علی ا بتااتً.، مر كّل  ذا اأن

قیاسزاً إىل االّبزاه ال كزري ، لزی  نیز  عزع  وركاكزة، ؛يا ديكن القزو   ن املیزم الو زودي للّشزاعر
وال ، ذالیززاً ، ةريززكاً مززن املعّوقززات واحلززوا ز ال ك ن ززو يعتززن اإلنسززان طلیقززاً ومتاززّرر لززدى الو ززودّيأ

-الو ززودي و، مسزاة مززن الاأخاقیزة واالسزت تار. وبعبززارة أخزرى [ريّزة]ابحليشزوب ؛زذه العقیززدة 
وأنز  ال ديكزن أن ، ؤمن أن اإلنسان مسؤو  عن كزم مزا يصزدر عيز  مزن عاط زةي»-أدونی  خاصة

وإجزززا ؛زززو الزززذي ي سزززر ويزززؤو  ؛زززذه ، ييسزززب مزززا يصزززدر عيززز  مزززن عاط زززة إىل غیبییزززات لزززوح  إلیززز 
 .(ٕٙ: زٜٗٙٔ، سارلر) «الغیبییات كزا حيلو ل  ويروق 

إالّ أنّز  ال ي ولز  حزّ  املخاطزب علزى االلتززاز ، نعلى الرغم من دعول  إىل ؛ذه التجربة ال كرية
 من أس  املذ؛ب الو ودي ومبادجت .، يف حّد ذااا، ابلقواعد اال تزاعیة واأخاقّیة اّليت ؛ 

 ٔنيتشهج فريدري (ب
بم يف ال كرة ، وربّیة ناسبيف ال كرة اأ وال يياصر ثّمه، من أقّاب مابعد احلداّةنیتش   دّ عيُ 

 لّخصناليقّة املشيكة بیيز  وبزأ نیتشز  لزت، ّّر أدونی  هبذا ال یلسو  ك ماً لقد ثو الشرقیة أيضاً. 
 احلقیقة ابعتبار؛ا أمراً موعوعّیاً.  وتيف أهّنزا أعليا عن م

واحلا  أن ال لسز ة اليیتشزیة قزد و  ز  سز ام ا اليقديزة إىل املیتانیزيقزا الزيت أنرغز  اإلنسزان »
                                                                                                                                                       

1. Friedrich Wilhelm Nietzsche 
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نابتعزززد بزززذلك اإلنسزززان عزززن ، أي أهنزززا صزززيع  نیززز  التشزززاب  وااويزززة بزززد  االخزززتا ، مزززن حمتزززواه
اإلنسزززان اأعلزززى ؛زززو الوحیزززد ، یتانیزيقزززاومعززز  انت ززز  ناعلیزززة اإلنسزززان لصزززا  يزززود امل ...إنسزززانیت 

بیزد أنزز  ال ديكزن أن حيززم قبزم أن ديززارس لعبتز  املتخ یززة أال ، القزادر علززى ايّز  كززم ؛الز  امل بّززات
"مززن  ززة نززنن نیتشزز  ن سزز  شززرح ، و؛زز  اإلعززان عززن مززوت العدمیززة مبززوت املیتانیزيقززا مبززوت اإللزز 

عيززززدما رصزززز  يف كونزززز  قززززدوما ونشززززرا ، الغززززريبحركیززززة التززززاري  ، Métaphysiquement میتانیزيقیززززاِّ 
ذمزززد مامززح وبّلیزززات ؛زززذا ، علزززى ؛ززذا اأسزززاسو  .(www.anfasse.org: معززززوز) «لزززی  إلزز للعدمیززة 

يف ؛ززدز البيززاا  صّ لخ لسزز ة نیتشزز  الي ريززة لززتناأمززر يف نتا  زززا اأديب وال كززري بشززكم واعززح. 
شزز ور"لقد مززات   لعززاىل" وكززذلك اعتقززاده يف لعبززمه امل، مززا ذمززدهو؛ززذا ، املوعززوع وتاملعززريف ومزز
بك انزة واعزاة. ، ذمزد؛ا يف بربزة أدونزی ، ( و؛زذه اأمزور كّل زاةمو ود مانول بشزريّ ) ابلسوبرمان

 :اّلذي يف نّص ، حو  ذلك، من أبرز ما  ااو 

زا يف الزذعِر وااَزاكْ  /السززااْ  ُ  من ُيجُززةِ يَ بِ  /ماَت إل ٌ كاَن ِمْن ؛ُياكْ » يف  /لرمبَّ
/ لَرمبَّزا نَزاأرُض إ سزريٌر وزو زةٌ/ والعزااُ / يَصزعَُد ِمزن أَعززاق َ اإللز ْ هاْلزتزايف  الیَْأسِ 
 .(ٖٚٔ: ٔج، زٜٜٙٔ، أدونی ) «.ارميااْ 

وقاز ابلرن  أساس ا اّلذي يتزاور ، من العقیدة اإلسامّیة، ؛يا نلاه أّن أدونی  قد وىّل مدبراً 
؛يززاك بعزز  امل ززردات وا زززم يف ؛ززذا الززيص  الززدنیا. كزززا أنَّ حززو  و ززود إازز  م ززیزن علززى ؛ززذه 

بعقیدة علزاا الي   وال اس ة يف  شعرانلُ لُ " ..َيصعد من أعزاق  اإل." لُرمبّا يف الّذعر واااكم م
نیتشزة وكزذلك مززارك  ومزن إلزی م. كززّم لز  عقیدلزز  و ، كززاموو ، ومززن عززي م نرويزد، الغزرب والشزرل

بززأ غززم أنَّ ؛يززاك نقّززة مشززيكة بیززي م و ، عززد املوعززوع املیتززانیزيق  أو البُ  ابليسززبة للعززاا، اراّصززة
 . ومن خا  ؛ذه العقیدة الدّمارة يتوّلد السوبرمان.يیعاً  املعريفّ يف ابا؛ م  و؛  لتبلور، أدونی 
غزرض ن شزرط أن يكزون ازذي، املزیّزز للّسزوبرمان ؛زو حزّب ارّزر واليززاع الّزابعون كزقد ي»و 

، بم سزیيك السزعادة للعزدد اأعزخم، لن يّلب السامة واليجاة، من  انب ، نالسوبرمانوقصد. 
كزان يتعّشززاب كزم ؛ززذه اأمزور. كزززا كزان يقززوز زززز   و؛ززو يف حقیقزة اأمززر سزوبرمان نیتشزز  ززززنزرادشز  

 .(ٔٔٔ: زٜٛٛٔ، غالب) «ابأس ار البعیدة وا يكن حيّب أن يعیش دون خّر
أّن لزز  قززدرة كبززمة ، و نیززاً ، يّبززع بّززابع طززوابويّ ، بزز  السززوبرمان أنّزز  أّوالً واّلضززح ليززا أّن املزتززاز 

ذمد أدونی  أيضاً أنّ  يتقّيع بشخص امسز  م یزار و؛زذه ، على ؛ذاو  ي دز هبا البياا املعريف ويعیده.



 97ٖٔ صيف، 7ٗ الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

02 

إذ  كأدونی  "وبرمان"الس دّ عيُ ، يف احلقیقة، ؛و. و الشخصّیة اا دور ؛اّز يف نّص الشاعر الشعري
مزن ، ويستشّ  للزخاطب، قصاجتده عدد كبم منيف  متقّيعاً بشخصّیت ، بأ علی  نكرل   كزل ا

حتز  عيزوان "و ز   لز قصزیدة  حی  يقزو  يف، عّزا يكون ل  من ال كرة أو الشعور ابلغربة، خال 
 :م یار"

ارلی ززة/ راِنعززاً ى اُيززوزَ َّززتخَ ي ِرُل أَرَض اليُّجُززوِز األی ززة/ ؛ززوذا/ حُتززو زز ُ م یززاَر انرْ »
/ نَزوَل و زِ   / اترِكاً ْ سَز ُ عامَزةْ / ؛وذا يَرُنُ  اإلمامةْ / ؛ادماً كمَّ دارْ بمَل اأنو ْ 

 .(ٛ٘ٔ: املصدر ن س ) «الُ صُو ْ 

، لزدلّيا علزى نزعزة أدونزی  التاولیّزة و؛زذا اأمزر،  ّزة إشزارات وإحزاالت يف ؛زذا املقّزع الشزعرين 
ذي "حَيِزُم بمَل اأنزو " و"يزرُنُ  ذلك أنّ  ؛و الّ ، يف شخصّیة م یار، يف ك م من اأاز، يتجّلى

يت لززززدور حززززو  العب یّززززة أّن ؛ززززذه الصزززز ات الّزززز، حززززدأال خي ززززى علززززى و اإلماَمززززة" و"ي ززززِدُز كززززمَّ دار". 
نكززرة ، حوازا، يت لتزاززوروبرمان ااّدامززة الّزالسزمزن دمیّزززات ، يف حقیقزة اأمززر، ؛ز  لعتززن، والعدمیّزة
 م عاز.بشك، ونیتش أدونی  

 ٔهوسرول (ج
اه ابّبز، يف نلسز ت  الي ريزة، ّّرث الّلضح ليا أنّ  قد، يف بربة أدونی  اإلبداعّیة، ا لو دّققيا قلیاً رمبّ 

نزززززززنّن عقیزززززززدة ؛وسزززززززر  ، علیززززززز  اناً.و؛زززززززذا اأمزززززززر يبزززززززدو واعززززززااً وشززززززز ّ ، ؛وسززززززر  ال یيومیيولزززززززو  
عززن الي ززرات وامل ززا؛یم  یززمذااززا" وذلززك يعززين امليف"عززودة اأشززیاا إىل »ص لخّ ال یيومیيولو یززة لززت

اه ال كزززززري االّبززززز اومزززززن میززززززات ؛زززززذ، والوصززززز  املباشزززززر لل زززززا؛رة، إىل إرادة الكشززززز ، ال لسززززز ّیة
-ٖٕ: شٖٔٛٔ، گلپايگزا راب   ) «وغم؛زا... "لعلیاب احلكزم"و"وص  أنعا  الوع " و، "القصديّة"

؛و مزا نشزا؛د أو ناحزه مزن   ا ّن أساس اإلدراك للش، لعأ يیعاً ، ذه الاور ال كريّة؛و . (ٕ٘
ال من املسّلزات والقواعد املسبوقة امليلّبة علی ا. نال ا؛رة ؛  أساس التعر  علزى ، شیئّیت عزن 

ة كززززا يسزززّزى أيضزززاً ال یيومیيولو یزززا. ابل ا؛رالیّززز، أيضزززاً ، اهعلیززز  نقزززد اشزززت ر ؛زززذا االّبزززو ، شززز اال
إىل ؛ززذا ، دون أدىن شززكّ ، ييتززز  نزز  شززعره» كززن القززو   ّن أدونززی دي، ااشززیاً مززع ؛ززذه ال كززرةو 

ّن العززودة إىل وإذي يعزززم مببززدأ ؛وسززر . الّزز زززز أي ال یيومیيولززو   أو ال ززا؛رايت زززز دباليززوع مززن اأ
                                                                                                                                                       

1. Edmund Husserl 
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لعين ل  العودة إىل العیين وامل زرد وارزاّص املز ّزم يف حقزم التجربزة املباشزرة. ن ز  عزودة إىل ، الذات
 ذي ال ديكزززززن القزززززب  علیزززز  عزززززن طريزززززاب ال اازززززةرؤيززززة ذلزززززك ا انزززززب الّزززز، يف نرادازززززا رؤيززززة الزززززذات

Verstand» (زٕٓٓٓ، ؛رعزززا :ٕٕٚ)كزززن ؛زززذا ال يعزززين أن أدونزززی  يزززرن  مزززا يكزززون يف خزززارج . ل
دمّا لعلز  ؛زذا اأمزر أن ، بم يعتقد بيوع من الت اعم احلّ  بأ الداخم وارارج، اأشیاا من املعرنة

ال نزز  الززداخم ناسززب. ، مكّونززة مززن التعامززم يف الززداخم وارززارج، حقیقتزز  أو  االشززيعتززن ؛ويّززة 
 د والسزكون.ال التجّزز، ذمزد أّن حقیقزة اأشزیاا عيزده اتزاز ابحلركیزة والسزیان، عل  ؛ذا اأسزاسن

 :إىل ؛ذا قاجتاً ن س   ويشم
، لی  ديكن القو ، الداخم وارارجإّجا الت اعم احلّ  واملستزّر بأ : ال ثيت ااويّة من الداخم وحده»

ّزَ  إّن ، آخر بتعبم، یزكن القو نوا يّتضح بعُد. ، ما يتغّم ما ؛  يف  َ  واّلضح بقدربُ إّن ااويّة لیس  يف ما 
هّنا وإ، "يف العودة إىل" اه رمو" أك ر دمّا لتجّلىإهّنا لتجّلى يف "االبّ و  داجتزاً  متارّكةً  صورةً يسكن  معأً ااويّة 

 .(ٔٚ: زٖٜٜٔ، أدونی ) «يف الت اعم ال يف االكت اا واالنك ااو ، الت ّتح ال يف التقوقع يف
اه مزززززن االّبززززز، ن زززززراًّ ، یززززز  أدونزززززی عل اعتززززززدوبيزززززاا علزززززى مزززززا ، علزززززى الزززززرغم مزززززن ؛زززززذا كلّززززز و 

ديكزن القززو   ّن  دلّیتز  لتزازور حزو  أصززالة  ززز مزا ي ّزيززا يف ؛زذه الدراسزة ؛زذاو ززز  ل یيومیيولزو  ا
ال الكتابززة املتبوعززة ابملسزززّلزات أو القززوانأ املعرنیّززة القبلیّززة. لززذلك يوّ زز  نقزززداً ، مززن  ديززد القززرااة

حیز   و؛ذا اأمزر يتجلّزى يف نتا ز  ا زامع  أي "ال ابز  واملتازّو "، اد والّللأ العربعاً لليقّ ذال
نضززًا عززن ، بززم، عززد احلتزیّززةرخيیّززة والقواأالتزات يت مززن املسززليعتقززد مززن خالزز   ّن احلقیقززة ال ث

 عيدجتزذٍ ن، ال كززا لزب أن لكزون، كززا ؛ز ،  شزیااالر زوع إىل اأ يقتضز  ؛يزا، لوا زبنّن ان، ذلك
 نتّعر  على حقیقة اأشیاا أك ر نأك ر.

 حتّدايته الذاتية واملوضوعية؛ أدونيس
كبززم يف حركززة كززان لزز  نضززم  ،  الززذين سززباب ذكززر؛م واحززد مززن ؛ززؤالا الكبززار نعززر   یّززداً  نَّ كززمّ 

أنّ  كان نیزا بیي م  إالّ ، ل  أيضاً موق   اراص من احلقیقة مي م وكمّ ، رال لس ة رمو التّقدز والتّوّ 
ابعتبار؛ا ، "استاالة احلقیقة"و "أصالة الّبیعة" و؛ا ؛و، خی  معريف مشيك يرب  بعض م ابآلخر

 : ن الاور ا دلّیة التالیةع يف البا  عديكن التوسّ ، يف عوا ما لقّدزو أمراً موعوعیاً. 
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 نسان أو هللاأصالة اإل .ٔ
وراح يعتقزد  ز ال یلسزو  الو زوديابعتبزاره  زاببّزاه سزارلر املعزريف ، يف ؛ذا اجملا ، ّّر أدونی لقد ث
قیقزززة. عزززن احلديززدة"  "بقزززرااة  و؛ززذا اأمزززر يتجلّزززى يف عقیدلزز  املعيونزززة، نسززان ؛زززو اأصزززم ّن اإل

موّ  ززاً ، يقززو  ن سزز  يف ؛ززذه املياسززبةو نلسزز ة أدونززی  الي ريززة. ، حززّد ذااززا يف، ؛ززذه ال كززرة ؛زز و 
أزمزة قزرااة ، يف يیزع  وانب زا، الیزوز، زمزة ال قانزة العربیّزةإّن أ»: اد والكتّزاب العزربعاً لليّقزذنقداً ال

 بززم بقززرااة اليصززوص، أك ززر دمّززا ؛زز  كتابززة. و؛ززذه القززرااة ال لتعلّززاب بقززرااة اليصززوص احلدي ززة نقزز 
ة،  نیزا يتعّلاب ابليصوص القددية، وبصورة خاّصة، الیوز، القددية أيضاً. والقرااة الساجتدة و؛ز   ، كاّر

زززة معرنیّزززة. إعزززادة " نزززنّن ؛زززا   أدونزززی  املعزززريف ؛زززو، لزززى ؛زززذاعو . (ٕٔٔ: زٕٓٓٓ، أبزززونخر) «كاّر
ال قانزززة ومزززا إىل ذلززك. نقزززرااة أدونززی  الرانضزززة لل ّقانزززة  زكانزز  يف جمزززا  الدانززة أأ سزززواا "القززرااة

 صالة  ىدعنزعة و وديّة لُ ، يف بربت ، ييزع    بيا إىل القو   زماً  ّن ؛ذا الشاعرتلي، سامّیةاإل
 .دون أّي ش ا آخرنسان اإل

ردريش نزززززيت لبزززززدأ مزززززن حلاديّزززززة الّزززززالو وديّزززززة اإل: أ أواززززززاقسززززززأ أساسزززززیّ  علزززززىليقسزززززم الو وديّزززززة »و
:  نی زاو . اإلطالعلى  اً حرّ مو ودا  نسانوبتعبمه "غروب اأصياز" يعتن اإل Friedrich Nietzscheنیتش 

 .(ٕٛٔ: شٜٖٗٔ،  أ وحدان و  ام كسارو  شامیان ) «قد لسّزى الو وديّة الدييیّةو الو وديّة غم اإلحلادية 
يف  الّززذين الّ قززوا معزز  والززدناع مززن  انززبصززبح موعززعاً للعيايززة أوعلززى الززرغم مززن أّن أدونززی  

حلاديّززة والّززيت لعتقززد ةالقیّززة املخلززول يف الو وديّززة اإل، يف حقیقززة اأمززر، أنّزز  وقززع إالّ ، اجملززا  املعززريف
نسززززانّیة وخملوقیّزززة ارززززالاب. و؛زززذا اأمززززر  يت انّاقززززاً مزززن قززززرااة أدونززززی  ال یيومیيولو یّزززة لل ّززززرة اإل

نسزان ذلزك أّن اإل، مضزاّدة وميانیزة للدانزة، حیز  يقزو   ّن ال ّزرة ؛زذه ،وابلتاإ حقیقة احلقیقة
 ووا بزززز  ؛ززززو االلتزززززاز، سززززّد طريقزززز  ابحلززززوا ز املیتانیزيقیززززة والدييیززززة وال ييبغزززز ، مو ززززود حززززّر ابمتیززززاز

 :الديين بم ابملعأ الكيّ  امبعيا؛ ی ل نكل، خاق ّ اأ
وإذا ا لكن احلريّة  ززنسان اّد للّبیعة ومضاّد لإقانون مض ززالدين  أنّ ، ة مضاّدة للدينال ّر »

ة خاقیّزنكرة جمزردة. كزّم مزا كزان يزیًا كيز  أنعلز . ناأ نلن لكون أك ر من جمّرد، املاّدية واحلّسیة
 .(ٚٙ: زٕ٘ٓٓأدونی ك ) «املّلقة عيدي ؛  أن ال لؤذي اآلخر على اإلطال

نی ززا الشززاعر  أّكززد، حلاديّززةال كززرة الو وديّززة اإلجتد وأشززعار ك ززمة أدونززی  يف جمززا  قصززا ك؛يززاو 
االلتزاز ابلقواعد و"، "إعان موت  و"، "احلريّة يف التعبم والعزم"كاجتز الو وديّة الوريّة كالر على 
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نننّيزا يف بعز  ، ومزع ؛زذا .غم ذلك دما ل  عاقة هبزذا املوعزوعو  "أصالة االنسانو"، "اال تزاعیة
 : يقوز ابإللیان بتعابم وأيقوانت ليّم ليا عن نكرل  الرانضة هلل. يقو  م اً ذمد أدونی  ، اأحیان

َ لزَقَيَّ » / مُكتَسزززیاً  اْ أنتَ زززرُ  َ الّزززذي لززز/ اببزززمَ االسزززرارْ  / ارولْ ازززعززز  اِبرَشَزززِب امل
/ رْ ذي حيزاالّز / أنت زرُ  َ اارْ زَ زجتَِة البَاِر ِمزنَ الز/ ِمْن رِ ولْ ار زَ ؤلُِؤ الْ لُ ياً اِبلّ ابليّار/ مُزَيَّ 

ــ/  / وْ  ُززَك ا م یززارْ - اْ يَغِضززُب يَبِكزز  يَياَززين يُضزز  «...يءْ يُنِبــ ُ هلِلِ  اليــذي   
 .(ٜٛٔ: ٔج، زٜٜٙٔ، أدونی )

ذى حزّم حمزّم ات لعزاىل يف ؛و الّ ، أّن م یار، ّن الشاعر ؛يا يشعران بشكم مباشرأ، من املسّلم ب و 
ك بشزززكم عزززازنسزززان ؛زززو رمزززز لإ، يف حقیقزززة اأمزززر، ؛يزززابشزززكم عزززاز. ونعلزززم  ّن م یزززار ، نكرلززز 

، واالرميزاا، والبكزاا، ذى مزن دمّیزالز  احلزمةاز  الّزالو زود اإل حقیقزةذی يتبلور ن  و    نسان الّ اإل
يتاززززّو   -يف اأرض وإصززززالت  نسززززاناإل اعتقززززاد الشززززاعر مباوريززززة يأ -ّبیعززززة احلززززا بو واإلعززززااة. 

بیة و؛ز  الّزيت لعزأ حمدوديّتز  يف املكزان والّزمزان وغمازا. ناخي زى  و؛ر   من اإلطاقیّزة إىل اليسز
من و حلادّي ابملعأ الواسع للكلزة. إشاعر و ودّي ، أّن أدونی  ؛و يف طبیعت ، بعدجتذٍ ، حدأعلى 

يقزو  نز  قصزیدة  إذ، نزعتز  إىل املزوت ؛ز  ززز رنضز  للعزاا املیتزانیزيق  نضزًا عزن زززبلّیات و وديّت  
 :"أغيیات للزوت"

َز قز ُ الصَّززُ / َكأَنَّزز ُ يَيزازُ إْن ِجْزُ / اَكأَنَّز ُ املزوُت إذا مَززرَّ يب/ خَييِ » وِت أِطیلزز  يَززَد امل
 َ َزززززَ  امل َزززززوِت َأِطیِلزززز / عَلَّزززززج ُززززوُ  قَلزززززِ  حَبززززمَ دَْريب/ خَّ ين َأكِشززززُ  ُكيززززز َ / ا يَززززَد امل

 .(ٔٗ: املصدر ن س ) .«املُستَایِم/ وأَرى العاا قُريب..
؛زو القلزاب أّواًل واليزعزة إىل املزوت  نیزاً.  ززز نززن الزرواة إىل الشزعراا والّللزأ زمزن دمیّززات الو زودّيأ و 
، يف غم قلیم من مواعع  الشعريّة، ديیم ز بوص   شاعراً و وداًّ  ز ذمد أدونی ، ساسعلى ؛ذا اأن

بیز  يف أذي نزت  عزن مزوت من اليوع الّز، عيده القلاب واملوتإىل مشا رة املوت والقلاب. ولی  ؛ذا 
 على إطاق . ؛و يقلاب وديوت و وداً ، بم يف ك م من اأحیان، ط ولت  نق 

 ةوإرادة القدر ستعارية احلقيقة ا .ٕ
يت عكز  علی زا ال یلسزو  الكبزم نیتشز  مبا  "احلقیقة واالستعارة" من املباح  ال كريّة الّ  دّ عيُ 

 املياكزة بعض ا على البع . يلة من االستعارات إىل أّن احلقیقة لیس  إالّ ، خال  من، ولوّصم
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يزاات واریزا  اإلنسزا .   ك یشزاً عرمرمزاً مزن االسزتعارات وال لیسز  إالّ »ّن احلقیقزة إ، بعبزارة أدلّ و  
أو  كیيا أهّنزا ؛ز  و؛زماب أو؛زاز نسزجتيف احلیزاة. احلقزا زز ذلككزولزی  اأمزر   ز سّي  ؛ذه اأمور ابعتبار؛زا أصزاً 

زا كست ا ك قدراا اأصلیة.  المرّات عديدة. وأنقده ايف ، الست اداا،  كابأحری استعارات قد است ل
 .(ٕ٘: شٖٚٚٔ، نیتش ) «ن لشعران ابليقد بم ابحلديد...؛  احلا  لليقود اليت احّم  رسوم ا وأصبا  ا لَزُعد اآل

ابعتززاده علزى بعز  مزن ، لكيّز ، بشزكم مباشزر ز كز یلز  نیتشز ز  لعّم أدونی  ا يقزم  ّن احلقیقزة اسزتعارة و 
ابلتزرّد والعصیان على القواعد ، اأمر ئيف ابد، "م رد بصیغة ا زع" يشعران، العياوين ك" أورال يف الريح "

؛ززو ، نضززاً عززن نیتشزز ، ن  يف ؛ززذا اجملززا مززن   ززة أخززرى. شززأ، والعدمیّززة اليیتشززوية، املیتانیزيقیززة مززن   ززة
  علی ا. عرّ من الت االنسان قدرة؛مقلی  ال یلس و  الیوان  الّذي كان يعتقد لركیّة احلقیقة وابلتاىل عدز 

لززی   بتززاً ، عيززده، أّن الي ززر كلتجلّززى يف لعبززمه الشزز م "إنّززك لززن لعززن مززرّلأ مززن هنززر واحززد"، ؛ززذه ال كززرة
ناحلقیقزة عيزد؛م اتزاز ابلسزیولة واحلركیّزة و  .ا ال ّبزات ازادمّز، من دمیّزاازا التازو  واحلركزة، نسانیةاإل واحلواسّ 

 :على سیولة احلقیقة واملعأ، يف مواعع عّدة من لغت  الشعرية لقد دلّيا أدونی و التاو  بشكم عاز. 
وشززز اديت الرمزززُز/.../ ، / لصزززرحياً يَقیيزززاً وهيّزززاً نززز  صَزززاٍن واحزززدْ / مزززا؛یَِّت  بززز ُ كّ َر » 

آا/ حَیُ  أُنزرُُِ قلز  ِمزن ، .../ حمما ال يَُكتبْ  يت ؛ َ ِمْن ِ ي ِ َأكتُُب اأموَر الّ 
/.../ ال خَززمَ ال شَززرَّ/ ؟كُلَّزززا أوعَززْاُ  ازْدَْدُت غُزُوعززاً ملززاذا  أَخبززاِر الغَززِم /.../ ال أَكتُززُب/ 

 .(ٕٕٙ-ٜٕٕ: زٜٛٛٔ، دونی أ) «...حلَرَكاِت الصَّعبَِة الس لَةْ ا غَمَ ؛ذهِ   االشَ 
، علزى التعزابم املتياقضزة، يف بزربت م، ذين يعتززدونمزن الشزعراا الّز ؛و، أدونی  نّ إ، احلقیقة ن و  
نززنّن ما؛یّززة أدونززی  ، علیزز  مززن َمعززأ نكززرام. لززةللزتلّقزز  أن يززتلّز  معرنززة ولززو قلی  يسزززحا الدمّزز

، ؛ذا اأمزرو والشر وما إىل ذلك. وارم ، والغزوضالوعوح و ، الیقأ وال ن: لتكّون من اأعداد
، عيزده، أّن احلقیقزة بزّأ ليزاي، ا" وغزمهااملصّلاات الرمزية يف ّياا شزعره مزن "حزم" و" نضًا عن

. لی  ل  عقیدة حامسة مي ا أبداً  اً ذلك أنّ  يق  من ال ياجتّیات موق  كال ديكن احلصو  علی ا قّعاً 
 بأ ؛ذا وذاك...ا لذلك ذمده متأر ااً 

أحززداا يتجزز  »، نزز  نلسزز ت  الي ريززة  ززانبأ، لقززد ا؛ززتّم نیتشزز ، بغززّ  الي ززر عززن ؛ززذا كلّزز و  
وإزالززة ، وال ززاىن للبيززاا. و؛ززو يززرى أنزز  ال ديكززن إقامززة بيززاا  ديززد إال بعززد ؛ززدز البيززاا القززدم، لل ززدز

اأ ززداد ميززذ آال  السززيأ   ا ؛ززذا البيززاا القززدم ن ززو الززذى أقامزز  مززن املكززان. أّمزز اً أنقاعزز  اامزز
وسززاد ال كززر والسززلوك اإلنسززانیْأ حزز  العصززر ، بعضزز اولياقلتزز  اأ یززا  عززن ، جمززاىل اأخززال وال لسزز ة
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  انت ى إىل اإلحاطة مبا ، سواا   أسس  أو ل صیال ، احلدي . وقد قاز نیتش  بتالیم دؤوب لعياصر ؛ذا البياا
 .(Www.Hamedtaher.Com: طا؛ر) «قدماا  ن س م   عبدو؛ااب علی  "اأصياز" ال  رنع ا الأطل

لكن ؛ياك نارل بسی  بیي زا و؛زو أّن أدونزی  ،   لّّرل إلی ا أدونی  أيضاً ؛ذه ؛  الّ وانب ا و  
بزم لعزّرض ازذه القضزاا مزن خزا  ، علزى حزدة، خال بشكم مباشرا يتّّرل إىل احلقیقة والقدرة واأ

يف كتابزز  "ال ابزز  ، ذمززد أدونززی ، علزى سززبیم امل ززا و احتكاكز  ابل لسزز ة الو وديّززة والعدمیّززة ومززا إلی زززا. 
 ززز أي ؛زذه ال قانزة زززحیز  يقزوز الزاد الزرب  بیي زا ، واملتاّو " يلق  قرااة  ديدة على ال قانة اإلسزامّیة

 :و بأ إرادة القدرة. يقو  ن س  يف ؛ذا الصدد

، ذي قا  ابل اب  اليص  على املستوي الدييناه الّ أساس اإلشكا  املعريف العريب أّن االبّ ن  »
نزنّن ، كزان دي ّزم رأى السزلّة،  علزى الزدين. و مبزا أنّز  أسزباب اترخيیّزة، بعاّمة، دب والشعرقاس اأ
حدث يف املزارسة ، أي أهّنا كان  ّقانة ال اب . ؛كذا ززالسلّة  كان  ّقانة،  يت سادتال قانة الّ 

وال قايف من   ة  نیة. وحتّول  املعرنة الدييیة اراّصة إىل ، من   ة، ا صم بأ الديين السیاس 
  .(ٗٔ: ٔج: ز1994، أدونی ) «معیاريّة معرنّیة عاّمة

يديولو یّززززة إأن نصزززز  قززززرااة الززززيص الززززديين السززززاجتدة  هّنززززا قززززرااة ، يف ؛ززززذه احلالززززة»، يززززازكينی
والسزلّة ، لصزبح املعرنزة سزلّة، ولقتض  العزم لل زوز ابلسزلّة مزن أ زم لعززیم حقاجتق زا. عيدجتزذ

  .(ٕ٘: املصدر ن س ) «لتزا؛ى احلقیقة مع القّوة...: معرنة
 حززاو  يف كامزز  إقامزة الززرب  بزأالّلضزح ليززا أّن أدونزی  ، لزو أمعيّززا قلزیًا يف ؛ززذه العبززاراتو 

يعزززين أّن ؛زززذه ال قامزززة لتكزززّون يف أساسززز ا مزززن القواعزززد املسزززبقة  ؛زززذا القزززدرة وال قانزززة اإلسزززامّیة.
ثيت ، عيد أدونی ، لغیم وال لبديم أبداً. وسلّويّة ؛ذه ال قانة   ال ايضع أيّ واملبادئ ال ابتة الّ 

يتزاززور حززو  داجتراززا و؛زز   ز سززام  خاّصززةوال قزز  اإل، مززن ال ززّن عاّمززةززز  اأيضززاً مززن أّن كززّم شزز 
 والسلّة معرنة.، سلّة ز سامّیةأي اإل زمستولیة علی ا على الدواز. لذلك يقو  أّن املعرنة 

 ء أو التجهوريرادة التشيإ -ٖ
  يف اّبا؛ززز  رْ اسزززتخدم ا ؛وِسززز»  ؛ززز  الّززز، يف طبیعزززة احلزززا ، اليزعزززة ال ا؛رالیزززة أو ال یيومیيولو یّزززة

العززززودة إىل املعّیززززات الزززز  ا ل ززززرض علززززى ، وذلززززك يعيزززز  العززززودة إىل الززززداخم أو ذات الشزززز ا، ال لسزززز  
 .(ٜٛ: شٕٖٛٔ،  خاا) «ن س  أو ذال  بشكم عاز  امن الش ساس ؛و ما ن  م وندركبم اأ، ذ؛يیّتيا

يعتقزززد  صزززالة ذى ابملزززذ؛ب ال زززا؛رايت أو ال یيومیيزززو   الّززز، ل اً كززززا قليزززا سززز،  دونزززی ّّزززر ألقزززد ثو  
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كان يف قّزة ؛زذا ؛و  ذى والّ ، ب لس ة ؛وسر ، ّّر ؛و يف ؛ذا اجملا . ث االش ا وما يتعّلاب ابلتشی
ذلك يعين أّن أساس ك يعتقد أدونی  بيوع من التجريد املعريف، يف عوا ما لقّدزو اه ال لس  . االبّ 

معرنزة الشز ا ، بعبزارة أدلّ و عرنیّزة. من املبادئ امل، الت كم ؛و بريد الش ا عّزا كان م روعاً علی 
دب إىل ؛زززذا اليزززوع مزززن اأ، شزززكّ  ون أدىنبزززد، إّن شزززعر أدونزززی  ييتزززز »ال يف ارزززارج. ، يف ذالززز 

وامل زرد وارزاّص املز ّزم ، لعين ل  العودة إىل العیين، ذى يعزم مببدأ ؛وسر . إّن العودة إىل الذاتالّ 
ذى ال ديكزن رؤية ذلك ا انب الّ ، ة الذات يف نراداايف حقم التجربة املباشرة. ن   عودة إىل رؤي

 .(ٕٕٚ: زٕٓٓٓ، عا؛ر) «Verstand القب  علی  عن طرياب ال ااة
اه ال زززززززا؛رايت أو االّبززززززز،   أسزززززززتخدز نی زززززززا أدونزززززززی ك زززززززمة ؛ززززززز  اأشزززززززعار أو القصزززززززاجتد الّزززززززو 

-املعرنزة عيزد أدونزی  ّن إ، ااشیاً مزع ؛زذه ال كزرةو . ةمباشر  أو غمة مباشر بصورة  ال یيومیيولو  
لعين التخّلص من قید أو زنزانة املبادئ املعرنّیة التارخيّیة أو كّم ما اعيع ا كسّد ميیزع  -ك ا؛رايتّ 

نتوّصزم إىل أّن ؛يزاك ، ا. نززن نتزاجت  ؛زذه ا دلیّزة اأدونیسزّیة ز املعزريف لزذات الشزايعيا من التقدّ 
، اه الش ودي ولعلیاب اأحكاز واملبزادئ الي ريّزةاالبّ  واا، يُذكران يف ؛ذا اجملا ، أ أساسیيأحمور 

ال كزززا ، وخيضززع للتجربززة املعرنیّززة كزززا ؛ززو، وابلتززاإ بريززد؛ا عززن الشزز ا لیصززبح ؛ززو قاجتزززاً بي سزز 
لعزززود إىل ابا؛ززز  ال یيومیيولزززو   ، يف حقیقزززة اأمزززر، لزززب أن يكزززون. ناليزعزززة السزززرالّیة أدونزززی 

 :تل ة من شعرهويتجّلى ؛ذا اأمر يف زواا خم
-يزاِح طزاجتٍر/مْن أنُزاٍب مغزاِمٍر/ َأشُزمُّ نی زا اَبَزاً ةٌ/ آِلیةٌ على  َ َأْحلُمُ َأنَّ يف يََديَّ َير » 

ذَبیاَةَ  -قَرطا َةُ العُصُور/أملَحُ نی ا امرأةً/ يُقاُ  صاَر شعرُ؛ا سَ یيَةً/ أملْحُ نی ا امراةً 
 َ ِّ صمامل مَْذبَحٌ/ يُقزاُ   / بزَعَلَْبكّ ُ ين ُةورُ؛ا يَّمُ يب ِلبزَعْلَبَكّ / َأْحلُمُ أنَّ رجتيتَّ َيرةٌ/ خَي

ابسززِم بَع ززِ / حَيززِيُل/ والشززز ُ مززن  نیززِ  طززاجتٌر مُوَلَّزز ٌ مبَولززِ / وقیززمَ اِبسززِم غَززِدِه ا َديززدِ 
 .(ٚٙ: ٕز، ج ٜٜٙٔ  ،ی)أدون «َحصاِده واأناُُب...

يا علزى سز ره إىل يزدلّ  "ابْسزم بع ِزِ "، َغزِدِه ا ديزد""ابْسزم ، سزتخداز الشزاعر لعزابم ك"أحلُزُم"نزنّن ا 
الشزاعر  نی زا   رحزمأساس اّبا؛ز  ال یيومیيولزو  . وك زمة ؛ز  القصزاجتد الّز و؛ذا ي  ر ليا الداخم

لی  ؛ياك ا صم بأ الواقع واحلقیقة بم ؛ياك حی  ، نسا التاري  اإلحقیقة إىل أعزال القلب و 
بيزوع الشاعر ال یيومیيولو   أو عودل  اىل ، يشعران، يف حقیقة اأمر، و؛ذا، عاقة عضويّة بیي زا

 : و؛ذا يبدو  لیاً يف حدي   عن الرؤا .بشكم عاز، الذات
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وحيززدث االن صززا  يف حالززة ، يف حالززة االن صززا  عززن عززاا السوسززات وال حتززدث الززرؤا إالّ »
 .(ٙٙٔ: زٜٛٚٔ، أدونی ) «...الذاتهي كذلك استغراق يف ولسّزى الرؤا عيدجتذ حلزاً...، اليوز

والسززززّیزا يف كتابززززز  "ال ابززززز  ، أّن أدونزززززی ، ؛ززززز ، إلی ززززا اإلشزززززارة بزززززدر قضزززززّیة أخززززرىو؛يززززاك 
"لعلیاب احلكم" و؛و مزن التجلیّزات ال یيومیيولو یّزة. علزى  يشم يف ك م من اأحیان إىل، املتاّو "

ا لزی  لز  أيّزة دمّز، ملبزادئ التارخيیّزة والعقاجتديّزةاب ثّراملعاصر  يعتقد  ّن الشاعر العريب، ؛ذا اأساس
اسززتقالّیة معرنیّززة يف ؛ززذا اجملززا . نززامل ّم عيززده ؛ززو العصززیان والتزززّرد علززى القواعززد ال كريّززة املسززبقة 

 اجملّردةإىل ذات الش ا ، ا ييت   بيا اأمردمّ ، وابلتاىل القیاز ابلقرااة على املبادئ الي ريّة من  ديد
أان عزّد البزداات وعزّد » بش ا آخزر. يقزو  ن سز  يف ؛زذا اجملزا ، اعن أيّة عاقة ن ريّة اترخيّیة ا

 .(ٕٓٔ: زٕٓٓٓ، أدونی ) «م  وز اأّو  وعدّ  يةم  وز البدا

 النتيجة
 : يف الاور اآللیة لّخصناليتیجة لت، يف عوا ما لقّدز

 كززا ؛زو،  ا يقزع، الزذايت واملوعزوع  دالكتیكأّن الز، مزن خزا  الدراسزة ؛زذه، ّلضح لياإ ،
يعيون ابلقضاا ال لس یة يف  من  انب من ؛موالسّیزا ، موععاً للعياية من  انب الّللأ العرب

 ا  دلیزة بززأنی ز  بزراإالّ أنز  ، مت إخزراج لزوث هبزذا الصزدد نّز  إذاأ، دب. زد علزى ذلزكجمزا  اأ
  وح  ا لتجاوز عن عرن ا اللغوي. بم كمبعيا؛ا احلقیق الذات واملوعوع 

 ديكزن أن نقزو  إن أدونزی  ييت ز  إىل بربزة معرنیزة  ديزدة و؛ز  لتجلزى يف میلز  ، ومن ؛ذا امليّلزاب
ومززن ؛يززا ، انّاقززاً دمززا يسزّزی  ن سزز  ابلقززرااة ا ديززدة للاقیقززة، املبزال  نیزز  إىل االنغزززاس يف حقیقززة اأشززیاا

وذلك  يت نتیجزة اعتبزاره الزياث جمزرّداً عزن داجتزرة احلقیقزة.  اا ال یيومیيولو  ابابً للدخو  على ال ض قد نتح
لیسز  أمزراً ، ابعتبار؛زا أمزراً موعزوعیاً لديز ، ناحلقیقزة، من ؛يا لري عزراك يف ذ؛يیتز  بزأ الزذايت واملوعزوع 

 الديكن التعر  علی  من خا  الياث على اإلطال. بم وحش ،  بتا
 حمززززوراً للّبیعززززة وأصززززًا ، بوصزززز   أمززززراً ذالیززززاً ، يرسززززم اإلنسززززان، لو وديززززةومززززن خززززا  نزعتزززز  ا

يتغززم لديزز   ززو؛ر   ، وُسززّلزاً للتعززر  علززى احلقیقززة. نزززن زاويتزز  ال كريززة ؛ززذه، لتخّززی  الشززريعة
معززناً اإلنسززان ؛ززو ، نیصززور   متجززرداً عززن ألو؛یتز  واإلنسززان عززن بشززريت ، واإلنسزان يف وقزز  معززاً 

نزنن لقيزع الشزاعر بشخصزیة م یزار ، وامل یزن على الّبیعة على إطاق . مزن   زة أخزرىاملستوإ 
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  يك یيا اقتياعاً ابليسبة لرؤيت  ال كرية ؛ذه.، واإلل  ا ديد، الدمشق  واعتباره إاه مبا نول البشرية
  ًلقضزاا دعولز  إىل قزرااة  ديزدة للاقیقزة وا، وابلتزاىل، ابلتاولیّزة أدونی  ا؛تزازننن ، أخما
ابلعودة إىل الذات أو االنصرا  إىل  دعول وكذلك ، مبادئ ن ريّة مسبقة استياد إىل دون، العقديّة
 لشعران مبیل  الذايت يف بياجت  املعريف. ؛ذه كّل ا، الداخم

 املصادر

 تبك
 ( عريبٔ

 .وتم ب، ال ال ةالّبعة ،  الياث العرب اایدار إح، لسان العرب، ز(ٜٙٛٔ) رزكحمّزد بن م، إبن مي ور
، الدراسات ال لسّیيّیة، «حوار مع أدونيس عن الشعر والوطن واملنفى: ثقافة / مقابالت»، ز(ٕٓٓٓ ) صقرك، أبونخر
 .ٖٙٔ-ٜٚ صص، ٔٗالعدد

الّبعة ، اجمللد اأو  وال ا ، مشقي و قصائد أخرى(أغاين مهيار الد) األعمال الشعريّة الكاملة، ز(ٜٜٙٔ، )أدونی 
 دار املدى لل قانة واليشر.، بموت: دمشاب، الرابع 

 دار اآلداب.: بموت، مفرد بصيغة اجلمع، ز(ٜٛٛٔ ، )ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
 دار اآلداب.: بموت، النص القرآين وآفاق الكتابة، ز(ٖٜٜٔ، )ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
 دارالساق .، بموت: لبيان، الّبعة السابعة، الثابت واملتحّول، ز(ٜٜٗٔ، )زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
 دارالعودة.: بموت، صدمة احلداثة، ز(ٜٛٚٔ، )زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

: سورا، حسن عودة بيلعر ، الّبعة اأوىل، ابلتعاون مع شانتم شوا ، ويّة غري املكتملةاهل، ز(ٕ٘ٓٓ، )زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
 بداات للّباعة واليشر والتوزيع.

عمادة البحث ) جملة العلوم االنسانّية، «مصّلح الذالّیة يف اليقد االديب ودالالل »، ز( ٕٗٔٓ، )وآخرون كمبار ، أحس
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗصص، ٖالعدد، العلمي(
عبدامليعم : املي م مع مياقشة سارلر والكالب املاركس  ز.اننیم، الوجودية مذهب إنساينز(. ٜٗٙٔ، ) ان بو ، سارلر
 دار العقدية للّبع و اليشر والتوزيع.، الّبعة اأوىل، احل ين
 دارال قانة لليشر.، دمشاب: سورا، الّبعة اأوىل ،دراسة فلسفّية يف شعر أدونيس() الشعر والوجود، ز(ٕٓٓٓ، )عاد ، عا؛ر
ّبعة اأوىل، نيتشه() يف سبيل موسوعة فلسفيّة، ز(ٜٛٛٔ) خلیم شر  الدين، مصّ ى، غالب  دار ومكتبة ااا .: بموت، ال

ة ونكر؛آٖٕٓ، )سعیدبن انصر، الغامدي ّبعة اأوىل، دراسة نقدية شرعیة، ز(. االرمرا  العقدي يف أدب احلدّا  داراأندل  ارضراا.، ال
 .ٜٕٙ-ٜٕٗصص ، ٖٗٙالعدد  ،جمّلة املعرفة ،«أنّولو یا نلس ّیة»، ز(ٕٙٔٓ، )انهم، م يا

 ن   الكالب.: الياشر، دمشاب: اسور ، مدخل إىل دراسة املدارس األدبّية يف الشعر العريّب املعاصر، ز(ٜٓٛٔ، )نسیب، نشاوي
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 ًؽر ظخي.، تْراى، ٍٗراٗػ دٍم، شعر معاصر عربغ(. 9222، )هحوذرضب، ٌٖكذكؼف٘عٖ 

ٍ ٗدگراى، ضو٘راى ٍاظتعال»غ(. 9222، )هحوذ  ذگر؛ ظ٘بظت  ٌ ي ادبياتك، «ءّٗب ُ ، تاب ما  .02-2ـؿ، 21ؼوبر

ديفصلىامٍ پژيَش َای ، «ٖكتَ٘ٗعن هتبف٘سٗكر هعٌَٕ ٍ ظَبصكتف»غ(. 9212، )ب٘صى، رٗوٖكعبذال

 . 22-29ـؿ ، ؼوبرُ دٍم، ظبل اٍل، عقلی وًیه

 .گبًُؽر آ، تْراى، ترجوِ ظبرا ّبفوي، استعارٌ ي حقيقت، غ(9222، )فردرٗػ، چًِ٘
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 سيآديو یبر دیالكتيك سًبژٌ ي ابژٌ در گفتمان َىر یخًاوش
2یعباس گىجعل، 1یمُدی وًدَ

 

 ٕظبسٍار ن٘كحداًؽگبُ  ٖعرب بت٘زببى ٍ ادب ٕتركد ٕ. داًؽج9َ

 ٕظبسٍار ن٘كداًؽگبُ ح ٖعرب بت٘گرٍُ زببى ٍ ادب بر٘. داًؽ0

 دٌيكچ
، يٗر اظرت. ا  ٖؼٌبظر  هعرفرت چربلػ  ، آى ٔؼبخفر  يٗترر  هْنِ ك نٗقرار دار ٕا دٍرٌَُى در كا

ِ ً٘، برتكچَى د ٖلعَفبًٍ٘ تَجِ ف تِٗ ّوَارُ هَرد عٌبكاظت  ٖهَضَع  ...ط ٍكٍ هربر  چر

خَد را ًعبت برِ ظرَشُ ٍ ابرصُ دارًرذ.      خبؾخَاًػ ، ؽوٌذاىٗاًذ يٗذام از اكاظت. ّر بَدُ

در رابطرِ برب اًعربى ٍ    ، هحرَر  ابصُ ػٗگرا سً٘ گرٗد ٖهحَر ٍ برخ ظَشُ ػٗگرا ّب آىاز  ٖبرخ

ِ كاظت  ٌٖٗبد٘بٌ ّٕب ٍ هؤلفِ ن٘ظَشُ ٍ ابصُ از هفبّ ك٘تكبلِٗ دكدارًذ. پرٍاضح اظت  قت٘حق

٘بى ٍ ٗاز ظَفعرطب ، ترَض ٘لكّرا يِ٘ بر ك گرددٖ بره كٗسٍ٘ هتبف كٗس٘آى بِ هَضَعبت ف ٔظببق

ِ برر  كر  ٕبِ عٌَاى ؼبعر، ط٘آدًٍ، س٘ظَ ً گرٗاظت. از د جرٗبى داؼتِ ًَٖبًٗ لعَف٘ف، ظقراط

ٍ هرذرى   ك٘الظك لعَفبى٘از ف ٖبرخ ر٘تأثتحت ، تبختِ ك٘الظك ٍٖٗ هعٌب ٕرٗتفَ ّٕب قبلب

برر   ِ٘ر كجعرتبر برب ت   يٗر ا، اظبض يٗاظت. بر ا ظبرتر ٍ َّظرل قرار گرفتِ، تَض٘لكّرا صٍُٗ بِ

ظپط هحَرّب ٍ ، زدپرداب ط٘آدًٍ ًٕظر ٔتب ًخعت بِ فلعف كَؼذ هٖ ٖل٘تحل ر  ٖف٘رٍغ تَـ

. ٌرذ ك ن٘را بررإ هخبطرب ترظر    ٍٕ ٕؼعر ٔهَجَد در تجرب َ٘تكٍ آبج َ٘تكظببج ّٕب چبلػ

 بٗر اظرتعبرُ  : قت٘حق»، «خذا بٗاـبلت بؽر »از آى ٗعٌى برخبظتِ  ٕهحَرّب يٗتر هْن، يّوچٌ٘

ظَ  گرٗ. از دذكٌٖ ه ٖرا بررظ «ٖٗبدگرا٘بٌٗب  ٖارگٍ ءٖؼ»ٍ  «هعطَف بِ قذرت ٓاراد»، «قت٘حق

ِ ٘زه، ط٘آدًٍر  ٖؽگبًٗابعبد اًذ يٍ٘٘ تب ح٘بب تَض، ً٘س ترب   ٌرذ كٖ هخبطرب فرراّن هر    ٕرا بررا  ٌر

 .ببذٗ آگبّٖاهر  يًٗعبت بِ ا ػ٘ازپ ػ٘ب

 

 .دٗبلكت٘ك ابصُ ؛دٗبلكت٘ك ظَشُ ؛ط٘آدًٍ: َا ليدياژٌك

                                                                                                                                                       

ٓهعئَل:  ًَٗعٌذ                    a.ganjali@hsu.ac.ir 


