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–1–@ @@ @@ @@ @
شخصاً قد هاج ر أنلنتصوقريب أو بعيدخَآل من مكانٍ ر ناك بدأ حيـاة   ،ر، إلى بلدوه

لنفترض أن هذا ثم . ه لما كان، وفيها المختلف؛ فيها المعتاد، وفيها الغريبجديدة، فيها المشابِ
أن يولـد مـن    –يقـال  كما – لنفترض أنَّه أراد ؛صلته بماضيه االمهاجِر أراد أن يفصم عر

جديد، في هذا المكان الجديد، وأن يصير كائناً مختلفاً ينطلق من نقطة الصفر، فهل يسـتطيع  
أن يعني ذلك أن هـذه الهِجـرة  ،    دونِمن . ؟ اإلجابة هي قطعاً بالنَّفيكُلَّهأن يمحو ما كان 

ال .  بد من ظهور تحوالت مافيه أشياء وأشياء؛ إذ ال اوهذه اإلقامة في عالمه الجديد لم تُغير
بد من وجود أساليب حياة واستجابات متنوعة، بعضها يشبه ما كان، وبعضها يناقضـه، أو  

وهذا يعني أن ثمةَ معادالت وجود قد تجادلتْ وتصارعتْ، فُأسقط . يختلف عنه على نحوٍ ما
دالت وجود جديدة قد تم خَلقُها، وذلك تبعـاً  بعضها، وثُبتَ بعضها اآلخَر، أو ُأضمر في معا

بـين   وضـعه المهاجِر إلى انتخابِها ليحقِّقَ توازناً ما بت لألفعال واالختيارات التي انتهى هذا
الذي يفضي بنا إلى القول إن الهِجرة تلتبِس بـين   وضعوهو التّ. عالمه القديم وعالمه الجديد
اًً بالكيفية التي كان قد انبسطَ وفقها قبل الهِجرة، وعالم جديـد يبـدو   عالمٍ سابق قد انهار تمام

ابق كأنَّهطلقاً بالعالَم الساألمر الـذي يفـتح األسـئلة علـى     . بفعل اختالفه قد قطع صلته م
  معاِلمها؟ وتتحددهذا التَّراكُب؟ وكيف تتجلّى  صميمفما التَّحوالت المفترضة في : مصراعيها

اتنا الجوهرية فـي هـذا البحـث،    ، فرضيةسطور السابقة، بصورة غير مباشرتكثِّف ال
 بنائهإلى الذي نسعى  مفهوم االنزياح لمصلحة تكييفهاإنَّنا نستطيع  إذ. وغاياتنا األساسية منه

ي ؤى السابقة، بتسليحها بـالمنهج النَّقـد  لكن بعد أن نُعمق الر. نظرياً وتطبيقياً في عملنا هذا
  .لبلوغ األهداف التي نتطلَّع إليها مفهومياًالمالئم، وضبطها 

  

–2–@ @@ @@ @@ @
 ، الذي يعنـي فعلـه  )زيح( مشتقّاً في اللُّغة العربية من المصدر) االنزياح(إذا كان لفظُ 

ـ هـذه المـادة المعجميـة تُمثِّـل     ، فإن )1(ذهب وتباعد – انزاح ومطاوعه – )زاح( ل المقابِ

                                                 
مـادة  ] ) ت.د[دار صادر، ط : لبنان –بيروت ( لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: ينظَر ) 1(

    . )زيح(
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لم صطلح االصطالحي)E`cart (  األصل، العائد إلـى فـاليري الفرنسيP.Valery)1( (*) ،
) بنية اللُّغـة الشِّـعرية  (في كتابه  J.Cohenالنّاقد جان كوهن  والموظَّف بعد ذلك من قبل
. )2(بالغية له -في نظرية بنيوية تُعد أكمل صياغة لسانية 1966الصادر عن دار فالماريون 

إحصائي على لُغة الشعر، وذلك بغية التَّوصـل   – يتطبيق منهج علم " هالذ حاول من خالإ
التي تجعل  ةعلى تلك المواصفات السحري ،إذا كان ذلك ممكنا، إلى اكتشاف كُنهها، والقبض

  .)3(" من نص ما نصاً شعرياً
نا بهذا المثوققابِولعلَّ لو ختلفة، منها ما هو اًأسبابل االصطالحيمرتبط باالستخدامات  م

تداولة في نقـدنا   –الموجودة في تُراثنا البالغيصطلحات المومنها ما هو مرتبط بالم ،النَّقدي
  .العربي الحديث

أحمد محمد ويس بعملية سبر واسعة لعدد كبير من االستخدامات . دوفي هذا اإلطار قام 
ومنهـا االنحـراف والتّحريـف واالختـراع      ،التُّراثية التي تحمل جانباً من مفهوم االنزياح

لكنَّنا نعتقد أن في تلك االستخدامات الكثير مما يؤخذ . )4(واالبتكار والتَّغيير والخروج واللَّحن
  عليها، ويجعلنا ننأى بها عن هذا المصطلح؛ والقول بغير ذلك هو من باب تحميـل تراثنـا  

على عمقه وأهمما ال يحتمل تهي.  
  :مآخذومن هذه ال

 إن بعض تلك االستخدامات هي صيغ لغوية ال يمكن اعتمادها اصطالحياً، ومن ذلك -1
في وصـف  ) حرف( مثالً استخدام ابن سينا لصيغة الفعل الماضي المبني للمجهول

  .االنزياح
 .ال يمتّ إلى الفكر النّقدي بِصلة كما أن عدداً منها يحمل في داللته حكم قيمة -2

                                                 
  .100) 1993، 4دار سعاد الصباح، ط: مصر -القاهرة ( األسلوب واألسلوبية  :عبد السالم المسدي: ينظَر) 1(

 .1922، وفتـون   1920، والمقبرة البحريـة    1917اآللهة الفتية : من أعماله الشِّعرية). 1945-1871(ولد في سيت (*) 
 248سورية، ع -دمشق: مجلّة المعرفة(ئب سعد صا: مدخل إلى الشِّعر الفرنسي المعاصر، ترجمة: رينيه برتوليه: ينظَر

  .143)1982، تشرين األول أكتوبر21السنة 
الكويت، مـج  : مجلّة عالَم الفكر(ة نموذجاً نيويالشِّعريةالبِ – حليل اللِّسانيإلى التّ عياريقد الممن النَّ: خالد سليكي. د: ينظَر) 2(

  . 397،   395 -394) 1994ديسمبر / أكتوبر  –سبتمبر /  ، يوليو2 -1ع  23

  . 161) 1979، آب 18السنة  210سورية، ع  -دمشق: مجلّة المعرفة(بنية اللُّغة  الشِّعرية: هاشم صالح ) 3(
منشـورات اتّحـاد الكُتّـاب    : سورية -دمشق(دراسة  -االنزياح في التُّراث النَّقدي والبالغي: أحمد محمد ويس.د: ينظَر ) 4(

 .50 -35) 2002العرب، 
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أن يرتقي  دونِمن إلى أن أغلبها يصنَّفُ في باب االستخدام اللُّغوي الشّارح،  إضافةً -3
 .لحدوث المفهوم معينة صف آليةًوالذي ي مستوى االستخدام االصطالحي إلى

 مفهومية قـادرة  دالالتواألهم من ذلك كُلِّه أن جميع تلك االستخدامات ليستْ ذات  -4
ل مفهوم االنزياح بالغايات التَّزيينية مثالً، أو هذا المصطلح؛ كأن يختزبِعلى اإلحاطة 

 .االنزياحات المضمونية حدأ، أو االنزياحات الشَّكليةأحد يوظَّف للداللة على 

، فعلى الرغم من شُهرته البالغة، لكنَّـه  ال يشـذّ   )العدول( أما فيما يتعلَّق بمصطلح -5
ت هـذا  دالالويس قد بدأ مناقشته ل. دوإذا كان . السابقناه في المأخذ عما ذكر مطلقاً

هو أقوى المصطلحات ) العدول( ربما كان مصطلح " :بالقول)1(المصطلح في تُراثنا
وهو . )3(يفضل عليه مصطلح االنزياح هنَّ، فإ  )2("القديمة تعبيراً عن مفهوم االنزياح

، فينبهنا إلى أن مصـطلح   )االنزياح وتعدد المصطلح( ما يؤكِّده في بحث له بعنوان
ـ  .)4(اقات غير بالغية أو فنّيةيتُراثنا البالغي في س يد فورالعدول قد   يكما أنَّه ينه

هذا المصطلح في التُّراث القديم بتحذيرٍ آخر يرى فيـه أن   ستعماالتاستعراضه ال
وعلى الرغم مـن اسـتخدام   . )5(ض اللَّبستلك االستخدامات القديمة ال تخلو من بع

، لكنَّنا في نهاية المطـاف  )6(لهذا المصطلح في النَّقد العربي الحديث الباحثين بعض
ومن المعروف أن النَّقد العربي القـديم   " :نعيم اليافي الذي يقول فيه. دنتبنّى موقف 

ما يحمل االنزيـاح مـن   ، وقد رغبنا عنه ألنَّه ال يحمل ...استعمل مصطلح العدول
 . )7("تمل وما ال يحتملحداللته، وحملناه ما ي هفضاء داللي أبعد وأوسع، إال إذا ضمنا

 . )7("يحتمل
 

  

                                                 
  .40ـ 37نفسه،   المرجِع: ينظَر) 1(
   .37نفسه،  المرجِع) 2(
 . 37،نفسه المرجِع: ينظَر) 3(

) 1997، يناير ـ مـارس    3ع 25الكويت، مج: مجلة عالم الفكر ( االنزياح وتعدد المصطلح : أحمد محمد ويس  :ينظَر )4(
64.  

   .64،نفسه  المرجِع:  ينظَر) 5(
  .64ـ  63، نفسه  مرجِعال  :ينظَر) 6(

منشـورات اتحـاد   : دمشق ـ سورية  ( أطياف الوجه الواحد ـ في النظرية والتطبيق ـ دراسات نقدية   : نعيم اليافي. د) 7(
    . 91) 1997كتاب العرب، 
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–@@@@ 3–@ @@ @@ @@ @
النَّقـد   ر إلى مفهوم االنزيـاح فـي  يوإذا انتقلنا إلى االستخدامات االصطالحية التي تُش

تنطوي عليه  على ماة التَّرجمة مواجهة مباشرة مع إشكالي يسنجِد أنفسنا ففالعربي الحديث، 
أن المقابِـل االنكليـزي لمصـطلح     وأول ما نُالحظه في هذا السـياق . من فوضى والتباس

(E′cart) المصطلحهو (Deviation) ة  يالموجود أيضاً فوحـول هـذه    ،اللُّغة الفرنسـي
  إن  :إلى القـول  )بيةاالنزياح في منظور الدراسات األسلو( كتابه يويس ف. دالمسألة يذهب 

. استقاء أو ترجمة: ما يغلُب على هؤالء الذين استعملوا االنزياح هو اعتمادهم ثقافة فرنسية "
في الغالب أولئك الذين غلَبتْ عليهم المصـادر اإلنجليزيـة،   ) االنحراف(على حين ماَل إلى 

، على حين أنّـا  ) نحرافاال(، وهي كلمة تناسبها كلمة Deviationإال كلمة  يفهذه ال تحو
ـ ). االنزياح(يناسبها  E′cartوجدنا  ة غير موجودة في اإلنجليزيإال  .)1("ةوهي كلمة فرنسي
 ،غم من اختياره لمصطلح أنَّهاالنزياح(على الر (المصطلحين  ل بينفاضعندما ي)يعـود   ،)2
. تناوبان فيما بينَهما مفهوماً مـا ثمة حرج في أن يكون عند النُّقاد مصطلحان ي ليس"  :ليقول

مـن مثـل مفهـوم     ،وهو ما يتأكَّد إذا ما كان هذا المفهوم يحمل في طياتـه إشـكالية مـا   
  .)3("االنزياح

، المسألة ال تنتهي عند هذا الحد صـطلحاً     لكنفهو يحصي ما ال يقّل عـن أربعـين م
ستخدالحديثم اً أو كُتفيد مفهوم  ،)4(ماً في النَّقد العربياًاالنزياح، أو تتقاطع معه جزئيمثل ، لِّي

قـة واالخـتالف   فة واالنتهاك والتَّحريف واإلزاحة واالنكسـار والمفار والمخالَ مثل التَّجاوز
وإذا كُنَّا  .)5(إذ يعرِض عدداً من تلك االستخدامات، ويناقش بعضها. والتَّغريب وفجوة التَّوتُّر

 ِلمصطلحي ناقشتهة التي سقط فيها بملمناقشات، لكنَّنا نأخُذ عليه الهِنَله هذا الجهد، وتلك ا نقدر
الرأي وذلك حين يجري  بناء على معايير أخالقية أكثر منها نقدية أو فنية،) االنتهاك والخرق(

المقدس، ع الحقّ ال يمكنه أن يحقِّق فنَّه من وراء انتهاكه للمحرم والمبد: " قائالً عليهما اآلتي
 وليس ثمة اتّفاق البتَّة بين .ألن مثل هذا يحرف الفن عن مجال اإلمتاع إلى غاية اإليذاء بعينه

                                                 
ة ـ  مؤسسة اليمامـة الصـحفي  : الرياض ـ السعودية  ( األسلوبية  االنزياح في منظور الدراسات: أحمد محمد ويس . د) 1(

   .65ـ  64) م 2003/ هـ 1424، ابريل 1سلسلة كتاب الرياض الشهري ، ط
  .52نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
  .  65نفسه،   المرجِع) 3(
    .40ـ  37نفسه ،  المرجِع: ينظَر) 4(
   .80ـ  40نفسه ،  المرجِع: ينظَر )5(
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حروإيذاء، فإن اختار الفنّان انتهاك الم رورة قد اختار النَّأي فنبنفسه م فهو بالض   عـن الفـن
")1(.  

هشة في سياق إحصائه تلك اال غيرثير الدما ي ة ،أنن فـي   ستخدامات االصطالحييكم
 ؛)2(ذاته  (E′cart)لمصطلح ) االنزياح(غير ترجمة أو استعماالً وعشرين ةثالث وجود حوالي

وا على ترجمته باالنزياحؤومع ذلك فهو يأغلب الباحثين قد استقر 3(كِّد أن(.  
الصطالحية القائمـة  ويس على انتقاده للفوضى ا. دوبناء على ما سبق، فإنَّنا إذ نوافق 
مصـطلح  اختيارنـا لِ من جهة ثانية  نؤكِّد لكنّنا، )4(على الساحة النَّقدية العربية من جهة ُأولى

، التي يتقاطع أغلَبها مع ما ذكرناه من قبل حول مآخذ االستخدامات اآلتيةلألسباب ) االنزياح(
  : التُّراثية المقابِلة لهذا المصطلح

 لى أحكامعبيراً من االستخدامات الشّائعة في النَّقد العربي الحديث تُحيل إن عدداً ك -1
ـ   األمر الذي ي ،قيمة، تتداخَل أحياناً مع المعايير األخالقية ية فسـقط الصـفة الوص

 دة التي ينبغي أنجرصطلح تكون قوامالمؤكِّده . الموقد : " اليافي بقوله. دوهذا ما ي
دوراناً على األلسنة، وإنَّما شيوعاً و األكثرليس ألنَّهEcart  االنزياح نا استخدام رآثَ

ما األخالقية منهـا  يفية ال تمتّ إلى القيمة، والسيألنَّه بخالف سواه يحمل داللة توص
    .)5("بصلة 

 ةيمكن تصنيفه في باب االستخدامات اللُّغوي االستعماالتكما أن عدداً كبيراً من تلك  -2
دون أن ترتقـي إلـى مسـتوى االسـتخدام     مـن  حة للمفهوم أو لجانبٍ منه؛ الشّارِ

  . االصطالحي المضبوط
 شير إلى سياقات غيـر نقديـة؛ أو  يويضاف إلى ذلك أن بعض تلك االستخدامات  -3

   .)6(تداخَل مع حقول معرفية أخرى، كالطُّب أو علم النَّفسي
قـادرة   مفهومية دالالت ذا أن أغلَب تلك االستخدامات ليس واألهم من ذلك كلِّه هو -4

 .على اإلحاطة بهذا المصطلح

                                                 
  .71 نفسه،  المرجِع) 1(
   .62ـ  59نفسه،   المرجِع )2(
   .62نفسه،   المرجِع )3(
 .  65نفسه،   المرجِع) 4(

  .91أطياف الوجه الواحد، : نعيم اليافي. د) 5(
  .66، 52االنزياح في منظور الدراسات األسلوبية، : أحمد محمد ويس. د: ينظَر) 6(



12 
 

 د اختيارنا لمصطلح االنزياح، وذلك على مبـدأ أن ضعت ولما كانت األسباب السابقة -5
هـذه القضـية    إلى اختتام في المنحى ذاته الضد يظهِر حسنَه الضد، فإن هذا يدفعنا

بالس الذي ساقَه وتيصطلح، إذ يقول. دبب الصإذا  " :ويس في سياق تفضيله هذا الم
صح مكن أن  أنيجرس اللَّفظ ي وتيتشكيل االنزياح الص كون له تعلُّق بداللته، فإن

ما يعنيه في أصـل  مع تناسب يوما فيه من مد، من شأنه أن يمنح اللَّفظ بعداً إيحائياً 
حـد  احقّاً إن االنحراف والعدول يتضمن كُـّل و . غوي من التّباعد والذَّهابجذره اللُّ

ثم إن الفعـل منهمـا   . ما تعنيه الكلمة من معنىمع منهما مداً، بيد أنَّه مد ال يتالءم 
وهذا فعل مطاوِع ينطـوي ضـمناً   ). انزاح(يفتقر إلى ذلك المد الذي ينطوي عليه 

عل الشاعر أو الكاتب ينزاح، فهو إذن يستدعي بحثـاً عـن   على فعل آخر وراءه ج
وإذا كان األمر نفسه موجوداً في االنحراف فليس موجوداً فـي   .سبب لهذا االنزياح

 . )1("من العدول) عدل(

–@@@@4@@@@–@ @@ @@ @@ @
إنّما ، على أهميتها،في قضية المصطلح مطلقاًن كملكن جوهر اإلشكالية في اعتقادنا ال ي 

هـوم  ففم. م الخاصة بهذا المصطلح على وجـه الدقّـة  يمفهوم الخاص، أو بالمفاهيتَّصل بال
مـاً  لْبوصفها عPoetics (الشِّعرية ( االنزياح ال يمكن فصله بحاٍل من األحوال عن مفهوم

)2()بنية اللُّغة الشِّـعرية (كتابه  بهحسب تعريف كوهن الذي افتتح ب موضوعه الشِّعر
 . إال أن

ع أن نقول على المستوى اإلجرائي للمفاهيم إن كُّل ية هنا أبعد من ذلك، فإذا كُنّا نستطالمسأل
نكوانزياح حاصل م نات الدة ما، رمن مكوعرية شة انزياحفاسة في منهجيعرياًليستْ كُّل ش 

) شعرية االنزياح( بِبالمعنى االصطالحي الذي يمثِّله منهج كوهن، الذي يمكن أن نشير إليه 
  .)3()مفاهيم الشِّعرية( كتابه يحسن ناظم ف يذهبكما 

، يمكن وصف الشِّعرية بأنّها النَّظريات المتعددة التي وضعت للكشف على هذا األساسو
. )4(في جميع األجناس األدبيـة والفنِّيـة   إنَّماوحده فقط،  عن قوانين اإلبداع؛ ليس في الشِّعر

                                                 
  .65نفسه،  المرجِع) 1(
دار توبقال للنشر، : المغرب -الدار البيضاء(ي ومحمد العمري محمد الول: بنية اللُّغة  الشِّعرية، ترجمة: جان كوهن: ينظَر )2(

  .9) 1986، 1ط
 -لبنـان، الـدار البيضـاء    -بيروت(دراسة مقارنة في األصول والمنهج والمفاهيم  -مفاهيم الشِّعرية: حسن ناظم: ينظَر) 3(

  .111) 1994، 1المركز الثَّقافي العربي، ط: المغرب
 .، من الهامش5سه ، نف  المرجِع: ينظَر) 4(
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ة لألدب بوصـفه فنّـاً   يِثهي محاولة وضع نظرية عامة ومجردة ومحا"رية بشكٍل عام فالشِّع
ولهذا فـإن  . )1("نّها تستنبط القوانين التي يتوجه الخطاب اللُّغوي بموجبها وجهة أدبيةإلفظياً، 
ذلك ألنّها تستند  ة،سم بالموضوعيهي منهجيات علمية تتَّ، بما فيها شعرية االنزياح، الشِّعرية

  .)2(إلى النَّص األدبي فقط بهدف استنباط قوانينه
 بلـورة ولعلَّ الشَّكالنيين الروس هم أول من بدأ هذا الطَّريق، وذلك من خالل محاولتهم 

وقد استند الشَّكالنيون الروس، ومن جاء  .)3("مفاهيم كُلية تنطوي على قوانين األعمال األدبية"
الشِّعريات البنيوية تحديـداً مـن   انطلَقتْ ف؛ )f.deSaussureسوسير ( لى لسانياتبعدهم إ

4(صرامة المنهج اللِّساني( . ةعريوهو ما ينطبق على ش) جاكبسونR.Jakobson( وكذلك ،
  .ذكرناأن كما سبق )5(على شعرية كوهن

ما مـن خـالل   يوضوعه، وال سلقد منحتْ اللِّسانيات االنزياح الشِّعري منطلَقاً لتحديد م
بوصفها ثباتاً ونظامـاً جمعيـاً، والكـالم     langueاتها الشَّهيرة، التي تُفرق بين  اللُّغة يثُنائ

Parole ر والحركةد والتَّغيمحسوس يقوم على التَّفر ومن خالل  .بما هو استعمال شخصي
الكالم األدبي، ال إلى الكالم االعتيـادي   هذا التَّمييز أصبحت شعرية النَّص تنتمي إلى مجال

ره من وضعه في الخطاب األصـغر أي   . )6( العامتصو ال يستمد فَ االنزياح بأنَّهصو لذلك
ة الخطـاب األصـغر بالخطـاب األكبـر أي      القالنَّص، بل يستمد هذا التَّصور من خالل ع

  . )7(اللُّغة
ـ وانطالقاً من ذلك، بدأ كوهن بت عتقالشِّـعر " داً أسيس شعريته، م قبـل أن يكـون    أن

فاسـتعار أوالً    .)8("واضح يقبل المعيار أن يتبلور بصورة تعريف يموضوعاً للشعرية ينبغ
 اتّجاهاً عني أنَّه اعتمدي؛ وهو ما )9(ة اللِّسانية القائم على تفسير اللُّغة باللُّغة نفسهايثمبدأ المحا

                                                 
  .9نفسه،   المرجِع )1(
 .7نفسه ،   المرجِع: ينظَر) 2(

    .5نفسه،   المرجِع) 3(
   .14نفسه،  المرجِع )4(
   .385 من النَّقد المعيار إلى التَّحليل اللِّساني،: خالد سليكي. د )5(

 .93أطياف الوجه الواحد،: فينعيم اليا. د: ينظَرو. 71مفاهيم الشِّعرية، : حسن ناظم :ينظَر )6(

  .91،نفسه   المرجِع: ينظَر )7(
آب  - ه 1427، رجـب  45السـنة   515سـورية، ع -دمشق: مجلّة المعرفة( واالنزياح  الشِّعرية: أحمد علي محمد. د )8(

  .66) م2006

: حسن نـاظم  :ينظَرو. 71، الشِّعريةواالنزياح: أحمد علي محمد .د:  ينظَر و. 40الشِّعرية، بنية اللُّغة: جان كوهن :ينظَر )9(
  .113مفاهيم الشِّعرية،
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على عبارة  ئاًوعبر عن ذلك بوضوح، متَّك ،في مقاربته The formalist attitudeشكلياً  
ووجهة النَّظر الشَّكلية هذه التي تطبقها : "، إذ قال)1("نّها شكلإليستْ اللُّغة جوهراً، : "سوسير

 وسـيكون . (...) الرسالة نفسـها أي   ؛البنيوية على اللِّسان سنطبقها من جهتنا على الكالم
وقد اتَّبع في هذا اإلطار التَّقسيم اللِّسـاني للِّغـة إلـى     .)2(..."الشَّكل ، وحده موضوع بحثنا 

الذي هو الصورة الصـوتية، والمـدلول    Signifierعالمات، وكّل عالمة مؤلَّفة من الدال 
Signified ر الذي يالذي هو التَّصو3(ع في الذِّهنطب( . اً علـى تحليـل   ليقوم عمله إجرائي

ة من الجانبينالبنية اللُّغوي والمعنوي للتَّمييز األمر. )4(الصوتي الشِّعر الذي وظَّفَه ؛والنَّثر بين 
ذلـك  . )5(أي من خالل ضبط الفُروقات بينَهما بناء على الجانبين الصوتي والمعنوي ؛والنَّثر

، )6(نمطين مختلفين من الرسائلبوصفهما ة يتميزان داخل لُغة معين العتقاده أن النَّثر والشِّعر
قة، فالنَّثر  لديه هو كلُّ استعمال غير شعري للّغـة،  طلَمنزاح عن النَّثر بصورة م وأن الشِّعر

7(بما في ذلك النَّثر األدبي( .  ز بـينميالذي ي التَّقليدي االكتفاء باالختالف البالغي رفض لكنَّه
ميز بـين   إنَّما، )8(ير النَّظميأي من خالل معا ؛الجانب الصوتي فقطل من خالوالنَّثر  الشِّعر

هو قصيدة النَّثر التي وصفها بأنّها قصيدة داللية تُهمل  النَّمط األول :)9(ثالثة أنماط من الشِّعر
ئد هو النَّثر المنظوم الذي وصف قصائده بأنّها قصـا  تُهمل الجانب الصوتي ، والنَّمط الثّاني

 أما النَّمط الثّالث فهـو الشِّـعر  ، وتيةصصوتية ألنّها ال تعتمد من اللُّغة إال على عناصرها ال
شكالً رابعـاً سـماه    أضافَ وإلى جانب ذلك فقد. الذي يجمع جانبي الصوت والداللة الكامل

خاصية شعرية، ال  وهو النَّثر الخالي من أية؛ الكامل في مواجهة الشِّعر ه، وضعالنّثر الكامل

                                                 
  .168 بنية اللُّغة  الشِّعرية، :هاشم صالح )1(

  .28 بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن )2(
 يمن النَّقد المعيـار : كييلد سلخا.د: ينظَرو. 168بنية اللُّغة  الشِّعرية، : هاشم صالح :ينظَرو.  27نفسه،  المرجِع: ينظَر )3(

 .395 إلى التَّحليل اللِّساني،

  .67، الشِّعريةواالنزياح: أحمد علي محمد .د: ينظَرو. 11بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن :ينظَر) 4(
  .163بنية اللُّغة  الشِّعرية،: هاشم صالح :ينظَر )5(
  .28لشِّعرية،بنية اللُّغة  ا: جان كوهن: ينظَر )6(
   .115مفاهيم الشِّعرية،: حسن ناظم: ينظَر )7(
: أحمد علي محمد.د: ينظَرو .163بنية اللُّغة  الشِّعرية،: هاشم صالح: ينظَرو. 11بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن: ينظَر )8(

  .67الشِّعريةواالنزياح، : محمد

  .13 -11عرية،بنية اللُّغة  الشِّ: جان كوهن :ينظَر )9(
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افتراضياً الدرجة صـفر فـي    يشكُِّلالذي  على مستوى الصوت، وال على مستوى الداللة،
  .)1(الكتابة

2(اآلتيدول وقد مثَّل هذه العناصر بما تنطوي عليه من دالالت في الج(:  
  

  السمات الشِّعرية

  الجنس  الصوتية  الداللية

  قصيدة نثرية − +

  ر منظومنث + −

  شعر كامل + +

  نثر كامل −  −

  )1( الجدول

وعلى المستوى التَّطبيقي، اختار كوهن نماذج تتعلّق بثالثة عصور أدبية أساسـية فـي   
تاريخ األدب، هي الكالسيكية والرومنسية والرمزية، فدرس ثالثة شعراء من كـل عصـر   

شِّعرية بوصفها تتحقّق باالنتقال من المدلول األول منطلقاً في ذلك من فهمه للوظيفة ال. )3(منها
، إلى المدلول الثّـاني الـذي يمثّـل داللـة      Denotationاألول الذي يمثِّل داللة المطابقة

  .  Connotation )4(اإليحاء
: ق من خالل اتِّكائه على االستعارة الشِّعرية التي يعرفها بالقولوجوهر هذه الرؤية يتحقَّ

انتقال من اللغة ذات اللغة المطابِقة إلى اللغة اإليحائية، انتقاٌل يتحقّق بفضل اسـتدارة  " نّها إ
. )5(" ، ألجل العثور عليه في المستوى الثّاني ىلفقد معناه على مستوى اللّغة اُألوكالم معين ي

الل نوعين من حيث إنَّه يرى أن هذا االنتقال بما هو تحقيق للوظيفة الشِّعرية ينجز من خ. )5(
                                                 

  .164بنية اللُّغة  الشِّعرية،: هاشم صالح :ينظَر )1(
  .12بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن )2(

 . 66،20نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

   .208 -206نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
  .206نفسه،   المرجِع) 5(
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ق فاألول يتعلّ. االنزياح التّركيبي، واالنزياح االستبدالي: نوعين رئيسيين من االنزياحات هما
ق بجـوهر المـادة   بتركيب المادة اللغوية مع جاراتها في السياق الذي ترِد فيه، والثّاني يتعلّ

 من أجل إثارة االنزياح معتقداً بناء على ذلك أن االنزياح التّركيبي ال يحصل إال. )1(اللغوية
2(االستبدالي(.  

اإلنسان ذئب ألخيه (وتوضيحاً لألفكار السابقة، يمكن لنا أن نقف على تحليل كوهن لمثال
األمر الذي . إذ يرى أن المسند ال يالئم المسنَد إليه بمعناه الحرفي؛ أي الحيوان. )3()اإلنسان

غير أن هذا المعنى األول يحيل مـن  ). المدلول األول (مطابقةينتج منافَرةً داللية مع داللة ال
يتم بتدخُّل المجاز لتعيين ، والذي يمثِّل نفياً لالنزياح) اإلنسان شرير(معنى ثانٍ هو على جهته

فالمعنى األول يجعل الكلمة منافرة، في حين تُستعاد المالءمة ). داللة اإليحاء(المدلول الثّاني 
علـى تلـك    القـاِئم ل المعنى الثّاني، وذلك من خالل تدخُّل االستعارة ونفيها لالنزياح بفض

وهذان االنزياحان متكامالن وفق رؤيته؛ فالمنافَرة هي خرق لقانون الكالم، تتعـين  . المنافرة
في المستوى التّركيبي، بينَما تتعين االستعارة بما هي خرق لقـانون اللغـة فـي المسـتوى     

  . ستبدالياال
وانطالقاً من ذلك، جاء فهم كوهن للخطاب الشِّعري بوصفه خطاباً نـاقص النّحويـة،   

طاب النّثرية الموجودة في الخالليمة الدالء4(يتحقق من خالل اختراق الم( .   من حيـث إنَّـه
زمنية تتألّف من  جديد استناداً إلى تراتبيةمجاز  ما سبق عملية خَلق أي فسر بالتّأسيس على

  : )5(زمنين متتاليين
وفيه يتم حرف االنزياح عن االستعمال المألوف للُّغة، فهـو زمـن   : الزمن األول  .1

 .سلبي للمعنى

وهو زمن إيجابي، تتم فيه عملية تشكيل المعنى بفضل تدخّل المجاز : الزمن الثّاني  .2
 .الذي يقلّص حجم االنزياح

                                                 
: مجلّة كتابات معاصرة( كوهن، ريتشاردز، تودوروف  -واالنحرافات االنزياح، االستعارة: أحمد محمد ويس: ينظَر )1(

   .60)  1996أيار -، نيسان27ع 7لبنان، مج -بيروت 
  .205بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن :ينظَر )2(
   .109نفسه،  المرجِع: ينظَر )3(
  .106نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
 .173- 172بنية اللُّغة  الشِّعرية، : هاشم صالح : ينظَرو. 49نفسه،   المرجِع: ينظَر )5(
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كّز عمله على الزمن األول ، في حين أن الزمن الثّاني لم يكن يعنيه غير أن كوهن قد ر
ولهذا صلة وثيقة بذلك التّخريج الذي حاول من خالله . )1(إال بوصفه نتيجة كما يقول هو ذاته

    ،بين شكل المعنى ومادتـه  فيهالشَّكلية، من حيث إنَّه قد ميز –أن يكون وفِّياً لمقدماته العلمية
فالمادة هي الواقعة العقلية أو اُألنطولوجيـة، والشَّـكل هـو هـذه المـادة نفْسـها كمـا        " 

  . )2("العبارة) تصوغُها(تُبنْينُها
منهج قادر على  خلقإلى أي حد وفِّقَ كوهن في : والسؤال الجوهري في هذا السياق هو

  الشِّعري لالنزياح في النَّص بط العلميالض  من جهـة ة ذلك النَّصعريعلى ش بما هو قبض
إلى أي حد نجح في إبقاء هذا المنهج في منـأى عـن تسـرب    فجهة ثانية،  وأما منُأولى؟ 

  األداء اإلجرائي؟  خاللالتَّناقضات المفهومية إليه 
ـ    نهج وعطفاً على ذلك، يمكننا أن نُجمل بعض القضايا األساسية التي نأخُـذُها علـى م

  :كوهن، تمهيداً لبسط مفهومنا الخاص باالنزياح بعد ذلك
 – أسس كوهن توجهاته المنهجية انطالقاً مـن رؤىً مسـبقة ذات أسـس علميـة     -1

موضوعية، من حيث إنَّه صادر من خالل ذلك طبيعةَ الشِّعرية المستمدة أساساً مـن طبيعـة   
 .رار على توليد آليات جديدة لمقاربتهالشِّعر ذاته بوصفه قادراً باستم

القـوانين  علـى  ال يناقض مقدماته العلمية المسبقة، التي يفترض أنّها تعتمد  وحتّى -2
المعيارية الثّابتة لتعيين االنزياح، وألن تلك المعايير عاجزة فعلياً عن اإلحاطة باالنزياح بما 

الموضوعية بقصر منهجه علـى  –ثبتَ كوهن ُأسسه العلميةهو فعٌل ونتيجة في آنٍ معاً ، فقد 
. )3((*)الشَّكل وحده، مدعياً أن المعنى هو من اختصاص معارِف أخرى نفسية أو ظاهراتيـة 

البنيوية التي تقول بالبحث عن الكيفية  –األمر الذي تعود جذوره أصالً إلى المحاججة الِّلسانية
 القول في الشِّعر بدالً من البحث عن هذا الذي يقوله هذا الشَّعر امن خاللهالتي يتم.  
غير أن إشكالية منهج كوهن تتعدى حدود االستقالة من المعنى نتيجة وجود عجـز   -3

في أدوات القراءة لديه، ليضاف إلى ذلك أن تلك األدوات عاجزة علـى المسـتوى    جوهري
فهو يعالج بنية محددة في القصيدة توفِّر لـه  "ص الشِّعري ،اإلجرائي ذاته عن تغطية كامل النَّ

                                                 
 .49بنية اللُّغة  الشِّعرية، : جان كوهن: ينظَر )1(

  .28نفسه،  المرجِع )2(
  .التي سنقف عليها الحقاً في بحثنا هذا Phenomenologyنسبةً إلى الفلسفة الظّاهراتية (*) 

  .174نفسه،   المرجِع: ينظَر) 3(
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نفسـه،    َلالمستوى والوظيفة اللّذين اختارهما للتَّحليل، في حين أهم ة للـنَّصالنَّظرة الشُّمولي
لشعري ن تعيينه باالقتطاع أي  ؛تهويرجع هذا اإلهمال إلى المفهوم النَّظريمكاالنزياح الذي ي

مقطع ما من قصيدة ما، أو بتوزيع القصيدة إلى مقاطع مصنَّفة باالسـتناد إلـى   الضروري ل
فاالنزياح ممكن االسـتنباط فـي حالـة تفكيـك     . نوعية الصورة التي تتضمنها تلك المقاطع

ةالقصيدة، أمقه كوهن أبداً ،ا في حالة النَّظرة الشُّموليوهذا ما لم يطب، شعري ته تعجز عن فإن
قة من الصور ، ما دامت هذه الصور موزعة معالجة مرضية الستنباط القوانين المختر تكوين

على المقاطع الشِّعرية كافّة ، ومادام االنزياح غامض التَّحديـد فـي نطـاق البنيـة الكُلِّيـة      
 .)1("للقصيدة

. عرية نـاجزة هذا يتطلب وجود ش إن: " وكوهن ذاته يعترف بهذا التقصير عندما يقول
 من ور، هينة صغيرة من الصفنحن لم ندرس إال عي. في حين أننا ما نزال بعيدين عن ذلك

جـزءاً مـن    ولكنَّها مع ذلك ال تمثـل إالّ . ور المعهودة وأبعدها انتشاراًدون شك، أهم الص
ة صورة مما تناو. ور الممكنةالصلناه كما يمكن ألي شخص أن ينتج نصوصاً مجردة من أي

  .)2("، ومع ذلك تكون تلك النصوص شعرية بالفعل... بالدراسة، 
ويبدو أن عضلة السابقة، وهذا ما دفعه إلى جاكبسون قد واجه من جهته أيضاً ما يشبه الم
عن معالجة قصـيدة بـال   " نظريته زلشعوره بعج)  شعر النَّحو ونحو الشِّعر( فيكتابة بحثه 

بوصفها  األمر الذي يعني عجز الشِّعريات الشَّكلية ،)3(" مجازاتدة باليصور، أو تحديداً قص
لـق  عن تفسير كُّل ما يطرأ على النُّصوص األدبية من تغيرات فـي عمليـة خَ   قوانين ثابتة

  . )4(شعريتها
ر في أحيانٍ كثيرة على مستوى خطابه النَّظري أن يقـوم  وإذا كان كوهن قد اضطّ -4

ح من خالل المعنى، كما حدث في تعريفه لالستعارة بوصفها استدارة كـالم  بتوصيف االنزيا
المستوى الثّـاني   في، ألجل العثور عليه ىليفقد معناه على مستوى اللغة اُألون معي .  فـإن

هو أنَّه على الرغم من كونه نَفَض يده مـن  الذي وقع فيه في هذا السياق  الجوهري التّناقض
ى، لكنَّه مع ذلك استُدرِج في مرات كثيرة إلى تلك المنطقة، أو ُأجبِر على دخولها مسألة المعن

شكل ( عندما احتاجتْ شعريته إلى المعنى لتثبيت بعض التَّوجهات، لكن تحت غطاء ما دعاه
                                                 

   .112 -111مفاهيم الشِّعرية، : ناظمحسن  )1(
   .192بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن )2(
  .10حسن ناظم، مفاهيم الشِّعرية، )3(
  .10 - 9نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
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 ؛ من حيث إن)1(وقد ظهر ذلك جلياً على المستوى اإلجرائي عندما حاكَم السرياليين). المعنى
باشرة على فكرة أنبما هو  كالمه قد انطوى بصورة غير م االنزياح في جوهره تغيير شكلي

إن خطأ السرياليين يكمن في اعتقـادهم أن  : وهذا ما نجده في قوله. تغيير في مستوى الداللة
هذا الفهم أيضاً  كما يظهر. )3("المصادفة الموضوعية" ، يتحقَّق من خالل )2(مجاز كّل انزياحٍ

 نستطيع أن نُميز في مثل هذا إنَّنا ال": لرامبو، حيث يقول) ليلي عامي(في تعليقه على قصيدة
لنَّص، الفكرة الطُّفيلية من الفكرة الرئيسية، وال أن نُعيد الخطاب إلى سببيته بحذف أو نقل ما ا

     .ال يعبر عن الموضوع العـام لهـذا الـنَّص   ) اميلَيلي ع(والعنوان نفسه .... ال يندرج فيه
تعيينـه  في الواقع وضع عنوان لهذه المقطوعة ألنّها تفتقر إلى موضـوع يمكـن   وال يمكن 

يتخطّى هذا النَّص حدود الخطاب المتماسك بسبب ما يعترضـه مـن أشـياء    . واإلشارة إليه
تنافختلفةم4("رة وأشياء م(.   

يبدو كوهن كأنَّه يقلب المعادلة، من حيث إنَّه يحكُم على الشَّـكل مـن خـالل    وهنا 
على نتيجة ذلك الشَّكل؛ أي بناء على المعنى  إنَّمافال يقيم بذلك حكمه على الشَّكل، . المعنى

المستغلق وفق رأيه ، أو بناء على عدم حدوث االنزياح بما هو تغيير في الشَّكل بسـبب  
  .المجاز بما هو تغيير في المعنىانتفاء 
 (*)ولعلَّ االضطّراب السابق بما ينطوي عليه من دالالت يدفَعنا لتبنّي رأي ريكور  -5

P.Ricoeur  ،ة، التي تُصنَّف ضمن مناهج التّحليل البنيويات الشَّكليالمنهجي الذي يعتقد أن
ولكن : " ، إذ يقول في هذا اإلطار (**)في أفضل أحوالها ال تعدو أن تكون تأويالً في السطح

                                                 
   .173 - 172، 129 -128بنية اللُّغة  الشِّعرية، : جان كوهن: ينظَر )1(
  .172ة  الشِّعرية، بِنية اللُّغ: هاشم صالح: ينظَر )2(
   .173بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن: ينظَر )3(
  . 173 -172نفسه   المرجِع )4(

فـة  الموضوعات قوة وجدالً وحضـوراً فـي الثّقا  أكثر جمع . فرنسي الجنسية، وِلد في مدينة فالنس):  2005 – 1913(*) (
وأعاد العمل في إنشاء ما جمع، مفتتحاً أعظم الورشات إلعادة صياغة  العشرين، الغربية الحديثة والمعاصرة خالل القرن

. د: منذر عياشي، مراجعة. د: دراسات هيرمينوطيقية، ترجمة –صراع التّأويالت : بول ريكور: ينظَر. الروح اإلنسانية
  .28-27) 2005يناير  –الثّاني  ، كانون 1دار الكتاب الجديد المتّحدة، ط: لبنان –بيروت (جورج زيناتي

أي تلـك  ( يمكن اإلطّالع على هذه الفكرة بشكٍل موسع، وذلك في سياقها الخاص بتوجهات ريكور الذي يـربط فيهـا   (**) 
-79أويالت، صراع التَّ: وهو األمر الذي نجده في كتابه. التّحليَل البِنيوي بآليات التَّأويل لديه من شرحٍ وفهم) التّوجهات 

 -القـاهرة (محمد برادة وحسـان بورقيـة   : أبحاث التَّأويل، ترجمة -من النَّص إلى الفعل: كما نجده أيضاً في كتابه. 89
  .122-112) 2001، 1االجتماعية، طعين للدراسات والبحوث اإلنسانية و: مصر
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، فإنَّه ال يقدم غير ضرب من الهيكل العظمي ...بينَما يبدو الشَّرح البنيوي من غير بقية تقريباً
  تكون سمته المجردة بارزة عندما يتعلّق األمر بمضمون متضافر التَّحديد ال يتوقّف التّفكير 

فيه ، وال يتجلّى إال فيما ستابلي من المه التّأويل والتجديد فـي الوقـت   يعات التي تمنَح
  .)1("نفسه
القراءة تقودنا إلى الحديث عـن إحـدى أبـرز     من خاللوفكرة التّأويل والتّجديد  -6

سبية للشِّعر بما هو متحـرك  إشكاليات منهج كوهن أال وهي عجزه عن اإلحاطة بالطّبيعة النِّ
الً ، ويعني احتم –في فضاء إيحائيأو األمر الذي يعني استحالة اختزاله في معيار نهائي ،الي

 .جوهرياً إلى إمكانيات غنية للفهم والتّأويل ثانياً أنَّه فضاء مفتوح ومحال

ـة    ومن الضـتْ منهجية ليسات الشَّـكليالمنهجي ياق إلى أنروري أن نشير في هذا الس
 سمة بذاتية كُّل منهـا داخل هذه المناهج المتّ د نسبية قراءة الشِّعرؤكِّيواحدة، وهو جانب آخر 

إزاءها، لكن كَم المفـاهيم  ب، فالقصيدة ثابتة، والتَّصور المنطقي يقتضي تطابق المفاهيم أيضاً
الكُلِّية المستنبطة من مادة واحدة، يؤدي إلى ظهور اختالفات، تنطوي في أساسها على جانبٍ 

 ذاتينظِّر نقديكُّل م ة التي تخصة، وفق اآلليعرير كُّل ش2(عائد إلى طبيعة تصو(.  
ويبدو أن عدوى تناسي الطّبيعة النِّسبية للشِّعر قد انتقلت إلى بعض النُّقّاد العرب، عندما 

 التَّمثيل يشـير اليافي على وجه . د ذا بدتْ أحكامهم على االنزياح غائمة ومضطّربة، فها هو
القريـب  (إلى وجود ثالثة مستويات لالنزياح قد اتَّفق عليها بعض الدارسين كما يقول، وهي 

يـرى أن هـذه    –وإن كان يعتقد أنّها أكثر من ثالثة مستويات  –، وهو )والمتوسط والبعيد
ة على ستمر حتّى النِّهايات المفتوحة أو المغلقتالمستويات  تبدأ من أقرب نقطة إلى الصفر، و

د كيفية التّصنيف؟ ومتـى  هذه المستويات؟ أو من يحدمن يضبط معايير  ولكن. )3(حد تعبيره
يكون هذا االنزياح أو ذاك في هذه القصيدة أو تلك قريباً أو بعيداً مثالً؟ لعّل التَّصنيف الـذي  

)4(اليافي لبعض نماذج االنزياح. داتَّبعه 
ـ   ال يمكن أن ينظَر إليه بوصفه   ات قائماً علـى آلي

على أي دة تصحة مجرقصيدة، ومن منهجي ل أيبإنَّماقارئ،  ق     ـة تخـصـات ذوقيهي آلي
  .وتأويل دالالته لشِّعراوتقوم على كيفية تلقّيه  ،اليافي ذاته. دمرجعيات 

                                                 
   .85صراع التَّأويالت، : بول ريكور )1(
  . 7مفاهيم الشِّعرية، حسن ناظم،: ينظَر )2(
  .97 -96أطياف الوجه الواحد، : نعيم اليافي. د: ينظَر )3(
  .99 -97نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
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ة الشِّعر والرؤية السابقة تقودنا إلى مسألة جوهرية في قضية الشِّعرية أال وهي صل -7

العضوية بالمتلقّي، وهذا ما حاول كوهن تأجيله تاركاً الحرية للمتلقّي في التّعامل مع زمـن  
وفي هذا اإلطـار يصـف   . نفي االنزياح بما هو زمن تدخُّل المجاز، وتحقيق داللة اإليحاء

تكسـير البنيـة   . يهاالنزياح ونف:عملية ذات وجهين متعايشين متزامنين" إنّها : الشِّعرية قائالً
ولكي تحقق القصيدة شعريتها ينبغي أن تكون داللتُها مفقودة أوالً، ثـم يـتم   ). التَّبنين(وإعادة

 .  )1("العثور عليها، وذلك كلُّه في وعي القارئ

ووجه الخطورة في هذا الكالم هو أن االنزياح لدى كوهن ال يمثِّل سوى المرحلة اُألولى 
وبهذا المعنى فإن قوله السابق ينطوي على اعتراف . لتي تكتمل بنفي االنزياحمن الشِّعرية ا

  بقصور منهجه العلمي منيض–   كامالً، وال سـيما أن ة النَّصعريعن ضبط ش الموضوعي
من الشِّعرية ال تكتمـل إال  االنزياح بوصفه ال يغطّي سوى الشَّكل ، فإنَّه ليس سوى مرحلة 

 عندما وهي المرحلة التي بلغها كوهن. المرحلة الثّانية التي تقوم فقط في وعي القارئ بتحقُّق
إزاء بناقض مقدماته المنهجية، فحاكَم قصيدة رامبو بناء على رؤى ذاتية ِلمتلقٍّ يشعر بالعجز 

ماسكاً أو ، تى في بنية تلك القصيدة، أو غيرهاقد ير ة ما، ورب قارٍئ أو ناقد آخَرفهم قصيد
  دالالت يؤولها على أساسها؟ 

وبناء على ما سبق ، فإن شعرية االنزياح عند كوهن قد وقعتْ ابتداء من مقـدماتها   -8
العلمية في إشكالية منطق الثُّنائيات؛ فميزتْ أوالً بين لغة النّثر ولغة الشِّعر بصـورة دفعـتْ   

يضاف إلى النَّثر ليصير  بعض النُّقاد إلى االعتقاد أن االنزياح في فهم كوهن هو أمر خارجي
 . )2(شعراً

تطبيقه اإلجرائي كان يرسخ فهمـاً   فإنوإذا كان كوهن يرفض نظرياً مثل هذا التّأويل ، 
 نكهذا، وال سيما أنَّهة الطّ عيالت التّركيبيقة، باحثاً في التّحوطابارئـة  لغة النّثر في داللة الم

إذ . عليها، التي تتشكّل من خاللها لغة الشِّعر بما هي تحقيق لداللة اإليحاء بتـدخُّل المجـاز  
حدية تبدأ باالنزياح التّركيبي بما هو  – يتأسس االنزياح لديه بهذا المعنى على ثنائية تراتبية

  .ستعادةٌ للمالءمةمنافَرة لداللة المطابقة ، وتنتهي باالنزياح االستبدالي بما هو ا

                                                 
  .173جان كوهن، بنية اللُّغة  الشِّعرية، : ينظَر )1(
   .104- 103أطياف الوجه الواحد،: نعيم اليافي. د: ينظَر )2(
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إن أخطر ما نجم عن الفصام المنهجي السـابق  : وعلى هذا النَّحو، يمكننا أن نقول -9
  ـرقَص لدى كوهن هو فصُل االنزياح بما هو فعل عن االنزياح بما هو نتيجة، من حيث إنَّه

يكم ة على تحديدمن –أدواته المنهجي لالنتقال الشَّكلي ة إلـى اللّغـة   إحصائياللّغة االعتيادي
أي (الشِّعرية، محاوِالً أن يعزِل هذا االنتقال عن نتائجه، وذلك لعجزه عن ضبط داللة اإليحاء 

ر الشَّكلية ذاتها) بما هي نتيجة للتَّغيباألدوات المعياري. 

ت ذات طبيعـة  يتعلَّق بِمحاولة إسقاط أدوا كما ذكرنا سابقاً فإن جوهر الخلَل وباختصار،
احتمالية لها بعد جمالي تغاضتْ عنـه   –علمية على مادة شعرية ذات طبيعة إيحائية –عقلية 

ة اتتلك الشِّعريؤال المفهوم. )1(الشَّكليولعّل السـدد ال يتعلَّـق     يراودنا في هـذا الصالذي ي
زياح الخاص بالكيفية الشَّكلية بمعزل عن باستبعاد المنهج ، لكنَّه يتَّصل بمدى أهلية مفهوم االن

النَّتائج الداللية الموجودة عمودياً في صلب هذه الكيفية؟ فاختزال المفهوم على هذا المنحـى  
يـة  االوجودية؛ وهو ما يفضي فـي نه –ة ييعني تجريد االنزياح من دوافعه ووظائفه الجماِل

صي تغيـرات التَّراكيـب   حنحن نستطيع أن نُ !حقيقيةمن ماهيته ال المطاف إلى تفريغ الشِّعر
اللُّغوية، ونستطيع أن نصنِّف االستخدامات البالغية؛ فالقانون ثابت، لكـن النَّتـائج متوالـدة    

ومـن المسـتحيل تقعيـد    . قراءة مرة، وعند كُّل ولها خصوصية وجودية في كُّل ،ومتكاثرة
النِّظام، ليس ألن الخرق ال يقتصر على المستوى األفقـي   االنزياح بوصفه  ناجماً عن خرق

هـذا  . للُّغة الوجودية  فاعليةالعمودي قار في قلب  خَرقٌ أفقي بما هو فحسب، بل ألنَّه خرقٌ
ر لفهـم  التَّقليدي للّغة، أما إذا كان لدينا طريق آخَ –االتّصالي  إذا حصرنا نظَرنا في اإلطار

لُّغة، فذلك يعني أن لكالمنا هذا مسـتويات أخـرى ينبغـي    ف ِلخالل فهم مختلاالنزياح، من 
  يضاحها؟إ

–@@@@5–  
إلى مسـتوى مفهـومي    البحثوهكذا فإن المناقشات السابقة قد مهدت لنا الطَّريق لنقل       

قاعـدة أكثَـر    أعلى، نُوسع من خالله فهمنا لالنزياح، بدءاً من نقد المنهجيات الشَّكلية على
تأمالت  انطالقاً منجذرية ترتبط بالحاضنة الفَلسفية لهذه المنهجيات، مروراً بتأسيس المفهوم 

في اللُّغة والشِّعر، التـي ال تنفصـل    M.Heidegger )∗(الفيلسوف األلماني مارتن هيدجر
                                                 

  .113عرية، مفاهيم الشِّ: حسن ناظم: ينظَر )1(
 –في بلدة ميسكرش التّابعة لواليـة بـادن    1889ولد عام . أحد أهم فالسفة القرن العشرين، والمؤسس الحقيقي للوجودية (*)

كان والده صانع براميل، وفي الوقت نفسه كـان أمينـاً   . فيرتمبرج بجنوب ألمانيا، ُألسرة عميقة الجذور في هذا اإلقليم
  .مارتن في تلك المدينة، وكانت ديانته الكاثوليكية، وكذلك زوجته والدة هيدجرلخزانة القديس 
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بنى في منطقته كوخاً على أحد المنحدرات وسـط الغابـة    1922لم تحمل حياة هيدجر أحداثاً شخصية الفتة، ففي عام        

وقـد  . بالرأي العام، أو يشارك في المـؤتمرات  السوداء الشَّهيرة، ليمضي فيه حياة متواضعة وشبه معزولة، قلّما يتَّصل
  .مكَّنه هذا الهدوء من إنجاز أغلب أعماله المتَّسمة بالعمق واألصالة

وهنـاك  . في مدرسة كونستانس الثّانوية 1903تعود اهتماماته الفلسفية إلى مرحلة دراسته الثّانويةالتي بدأها عام = 
الذي كان آنذاك قسيساً في كنيسة الثالوث، وهو الذي وجه هيدجر إلـى   C.Groberالتقى بالدكتور كونراد جروبر 

في المعاني المختلفة للموجود عنـد  (دراسة الالّهوت، وأهدى هيدجر نسخة من رسالة فرانتس برنتانو التي عنوانها 
  . وجود، وكان لقراءة هيدجر لهذه الرسالة أثَرها في  توجيه هيدجر للبحث في مشكلة ال)أرسطو

نظرية (ناقش الرسالة التي تقدم بها للحصول على دكتوراه التّأهيل للتّدريس في الجامعة، وعنوانها  1915في عام  
، وإلى جانب اهتمامه بمعنى الوجود، نجده في الوقت نفسه يهـتّم بمشـكلة   ) المقوالت و المعنى عند دونس اسكوتس

، نُشـرتْ فـي   )معنى الزمان في علم التَّاريخ ( دكتوراه التَّأهيل عن  الزمان ،فيلقي محاضرة هي جزء من امتحان
المشيدة فـي  ) فرايبورج(عين ُأستاذاً للفلسفة في جامعة  1923وفي عام . 1916سنة ) الفلسفة و النَّقد الفلسفي(مجلّة 

مديراً للجامعة خلَفاً ألستاذه الفيلسـوف   1928عام وتدرج في السلك الجامعي حتَّى عين . قلب الغابة السوداء نفسها 
  ). E .Husserl  )1859-  1938األلماني إدموند هسرل 

اتَّسمت المرحلة األولى بتأليفه لكتب غلَبتْ عليها الصبغة الجامعية، في حـين  : تُقسم حياته العلمية إلى ثالث مراحل
عمله األهم، ليس لكونه يمثِّل المرحلة الثّانية فحسب، بل بوصفه  1927الصادر عام ) الوجود و الزمان( شكَّل كتابه 

إلـى مؤلّفاتـه فـي     ينظَـر ففيه نما فكره الالّحق، وعنه انبثق، من حيث إنَّه . اإلنجاز الرئيسي في مسيرته  بأكملها
المرحلة الثَّالثة على أنَّها مقة بذلك الكتاب المحوريواحداً م إذ. لح عدة على مـدى تـاريخ   يؤلَّفات الفلسفين أعظم الم

  . الفلسفة
يمتاز أسلوبه بالجمل القصيرة الخاطفة، وباللُّغة  المعقَّدة حتّى على القارئ األلماني؛ إذ تتَّصف هذه اللُّغة  بـااللتواء،  

  . ويكثُر فيها نحت المصطلحات الجديدة
حياة حفَلتْ باإلنجازات الفكريـة المتَّسـمة بالجِـدة والصـالبة     ، بعد 1976توفي في بيته في مدينة فرايبورج عام 

  . والصعوبة في آنٍ معاً
  : ةاآلتياعتمدنا في كتابة هذه السيرة المختصرة على المراجع 

رؤية : رمص-القاهرة ( نظرية التّأويل من أفالطون إلى جادامر  -مدخل إلى الهرمينوطيقا–فهم الفهم : عادل مصطفى.د). 1(
  . 240، 239) 2007، 1للنَّشر و التَّوزيع، ط

، 2ج)  1984، 1المؤسسة العربية للدراسات و النَّشـر، ط : لبنان  -بيروت ( موسوعة الفلسفة : عبد الرحمن بدوي. د). 2(
597-599.  

ماهية الحقيقة، نظريـة أفالطـون عـن    "مع ثالثة نصوص عن الحقيقة لهيدجر  -نداء الحقيقة : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ). 3(
 -10) 2002، 1دار شرقيات للنشر والتّوزيع، ط: مصر -القاهرة " (الشّذرة السادسة عشرة  -هيراقليطس: الحقيقة، أليثيا

11 .  
  . ، من الهامش30]) ت.د[الدار القومية للطِّباعة و النَّشر، ط : مصر -القاهرة (فالسفة وجوديون : فؤاد كامل عبد العزيز). 4(
، 9-7) 2003، 1منشورات الجمـل، ط : ألمانيا -كولونيا (أبو العيد دودو . د: أصل العمل الفنِّي، ترجمة: مارتن هيدجر). 5(

  .من مقدمة المترجِم   
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من أما ُأولى، ومن جهة  Ontologyا  تفكيره الفلسفي في اُألنطولوجي ألحوال عنابحاٍل من 
. (*)تتأسس بناء عليها، وتتقاطع معها مفاهيم جوهرية في فكر ما بعـد الحداثـة  ف ،جهة ثانية

تأسيس تأويل ُأنطولوجي لالنزياح، ذلك بما هو في الوقت ذاته تأويـل  ننا من األمر الذي يمكِّ
ليل –جدف لألنطولوجيا كما سنُفصضاعيجـاد  إإلى هاية العمل من حيث إنَّنا نطمح في ن. م

آلية عامعلّقات التي سنُقارِبها في بحثنا  موماً،ع في الشِّعر ،للتَّطبيق وقابلة ةات منهجيوفي الم
  .هذا على وجه الخُصوص

في مراحل تفكيره المتقدمة، صةً لقد تعدتْ اهتمامات هيدجر الحقل الفَلسفي الصرف، خا
. آثاراً عميقة على النَّظرية النَّقدية الحديثة حتّى وقتنا الحاضر شِّعروتركتْ معالجاته للُّغة وال

، إذ جعل منها أساساً للفهم )الوجود و الزمان(ه ولعلَّ جذر اهتمامه بمسألة اللُّغة يعود إلى كتابِ

                                                                                                                                                    
  
  
  

الثّاني من القرن من أهم المصطلَحات التي شاعت في النِّصف ) Postmodernism ما بعد الحداثة(يعد مصطلَح   (*) 
تعيينه بوصفه مفهوماً نقدياً أو فكرياً،  يلكن األصعب من هذا يكمن ف. على تحديد واضح لمصدرهبعد العشرين، ولم يتَّفَقْ 

  .ةوكذلك في تحديد مساحات نشاطه الواسع
فاهيم ما بعد الحداثية التي تتشابك مع توجهات غير أن الذي يعنينا في سياق عملنا هذا، يتعلَّقُ باالتّكاء على بعض الم      

الحداثة  دومن ذلك الفكرة التي تقول بانهيار المسافة النظرية بين النَّظرية وموضوعها، إذ يرى منظِّرو ما بع. بحثنا واقتراحاته
البِنية المعرفي عوبة الفصل بيند على صجزءاً كبيراً من هذا المفهوم يعتم أن ه هذه البِنية من معرفة؛ بمعنى أنجة، وما تُنت

هناك تداخُالً مستمراً بين أشكال المعرفة، وما تسعى تلك األشكال إلى دراسته، فموضوع المعرفة يؤثِّر تأثيراً جوهرياً في 
  .أشكال المعرفة نفسها، مثلما يؤثِّر في منهجيتها

ذا بعمق مع الموقف ما بعد الحداثي الذي يعارض الحداثة بوصفها مشروعاً تنويرياً لتفسير نا هيتقاطَع بحثُ ذلك، جانب إلى     
حافظ الكون تفسيراً عقالنياً واعياً يمنَح مشروعية عقالنية مطلَقة لحالة الفوضى التي تتَّسم بها التَّجربة اآلنية، وذلك بصورة تُ

ت والمتحول، بوصف هذا التَّقابل إمكانية تُفسر التَّناقُض الواضح بين اللَّحظة  العابِرة والقانون على التَّقابل الضدي بين الثّاب
الحركة أن  الثَّابِت الذي يتحكَّم بها، ويمنَحها نظاماً مستقراً أبدياً ضمن حركة التَّطور والتَّقدم الزمني الخطِّي؛ إذ ترى هذه

  .لمعيشة والتَّجربة الحالية هما الحقيقة التي يجب أالّ نتعامل معها إالّ ضمن كامل التّاريخاللَّحظة ا
كُّل من هنا ألغَتْ ما بعد الحداثة الفصَل بين الثَّابت بوصفه قاعدة تفسيرية، والمتحول بوصفه مادة للتفسير؛ أي إنَّها ألغَتْ      

الثُّنائي مل التي تَسياب واالختالف والشَّكل المفتوح، الفواصة والغية بأنموذَج التَّشظّي والتَّشتيت والالّ تقريريحتفة، ميدات الض
انية الخطّية لتكون هذه المفاهيم مقابِالت تُواجِه ثوابِتَ الحداثة الشُّمولية، من حيث إنَّها تُزعزِع الثِّقة باُألنموذج الكوني، وبالزم

ية، وبعالقة النتيجة بأسبابِها، وهو األمر الذي يلغي محدودية المعنى في ظّل اعتقاد يرى أن الحقيقة الثّابتة ليستْ سوى التَّقدم
إضاءة ألكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً  –دليل النّاقد األدبي : سعد البازعي. ميجان الرويلي ود. د: ينظَر. صناعة لُغوية

  .229 – 223) 2002، 3المركز الثّقافي العربي، ط: لبنان –المغرب، بيروت  –الدار البيضاء (اً معاصر
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Verstehenنتمياً إلى ماهيه مـ   ة، الذي ال يتحقّّّّّّّق في نظره إال بوصف ة اإلنسـان، وطريق
  . )1(وبناء على ذلك جاء نقده للنَّظريات التي ال ترى في اللُّّّّّغة إال مجرد أداة اتّصال. وجوده

) مدخل إلى الميتافيزيقا(ففي كتابه  ،حقةالّفي المراحل القد ترسخ  ويبدو أن هذا التَّوجه
ي التي تُمكِّن اإلنسـان مـن أن   اللَّغة بأنّها آلية الوجود اإلنسان "، يصفُ 1953الصادر عام 

وكان قد وصف الفهم و الكالم بأنَّهما . يصير تاريخياً، بل أن يؤسس التّاريخ في حقيقة األمر
لكن هـذه  . )2("فعالن تاريخيان بصفة خاصة يدخل من خاللهما الوجود إلى الزمن ويحدث 

على مجموعة من النُّصـوص   1959و  1950الرؤية ستتعمق من خالل اشتغاله بين عام 
في الطّريـق  (تحت عنوان  1959المخصصة فقط ِلمعالجة قضية اللُّغة، والتي نشرها عام 

  . )3()إلى اللُّغة
مجرد نظرية ترِد في إطار فلسفة اللُّغة، وإنّما " لم تكُن محاولة هيدجر لفهم ماهية اللُّغة 

بذاته، يسعى إلى تأسيس ماهية اللُّغة في صلتها بالفكر  جاه فلسفي قائمأواتّ ،هي فلسفة مكتملة
بشكل أقوى فـي   لتْاستُعم "فت للنَّظر أن بواعثه الفلسفية قد أن الالّ إالّ. )4("وبالوجود نفسه 

          1936 ، 1935، إذ خصــص عــدداً مــن المحاضــرات فــي عــامي )5("علــم األدب 
ــعر  ــة الشِّـ ــة ماهيـ ــالل  لدراسـ ــن خـ ــاني  مـ ــاعر األلمـ ــائد الشّـ                            قصـ

           ألقـى محاضـرة فـي الفـن تحـت عنـوان        1935 وفي عام. Holderlin )∗()6(هلدرلن
 1950لم تُنشر في كتاب حتّى عام  الكنَّه ،)الفنِّي أصل العمل(

  من الفن وهذا العمل يجعل.)7(

                                                 
 .257, فهم الفهم: عادل مصطفى. د :ينظَر) 1(

   .  259, نفسه المرجِع )2(
 -القاهرة (المصدق إسماعيل : ترجمة و تحرير , "كتابات أساسية"من كتاب , الطّريق إلى اللُّغة: يدجرمارتن ه:  ينظَر )3(

  .من تقديم المترجم,  243, 2ج)  2003,  1ط, المشروع القومي للتّرجمة - المجلس األعلى للثّقافة : مصر 
, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنَّشر و التَّوزيع: لبنان - بيروت (في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل : سعيد توفيق . د )4(

   .  8) م 2002 - ه1423, 1ط
  .من مقدمة المترجم , 20, أصل العمل الفنِّي: رجمارتن هيد )5(
  .من مقدمة المترجم , 16, نفسه المرجِع: ينظَر ) 6(

و السنين األولى من القرن  1790وظهرت آثاره الشِّعرية بين عام , اشتهر بميوله إلى المثالية والعزلة) :  1770-1843( )∗(
ترجمة . "في الفلسفة والشّعر: مارتن هيدجر"من كتاب , في شعره) هيدجر(ورأي ) هلدرلن(نبذة عن : ينظَر .سع عشر التّا

) 1963, 1ط, مكتبة نفائس الفلسفة الغربيـة   -الدار القومية للطِّباعة والنَّشر : مصر -القاهرة ( عثمان أمين . د: وتقديم
111.  

 .من مقدمة المترجم ،  20, العمل الفنّي أصل: رجمارتن هيد :ينظَر) 7(
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، حيثُ إنَّه ينقل تصوراته إلى نطـاق العمـل   )1(ف هيدجرألول مرة موضوعاً جوهرياً لتفلس
  . )2(الفنِّي عامة، والعمل الفنِّي الشِّعري خاصة

إيجاد "، ناجم عن محاوالته التي تهدف إلى )3(أكثر الفالسفة شاعرية إن القول بأن هيدجر
مرتكـزات   أهـم حـد  ، وهو ما يمثِّـل أ )4("والفن  والشِّعر أساس مشترك بين الفكرإيجاد "

  . اُألنطولوجيا
س علم جمال ُأنطولوجيؤسي اًلقد أراد هيدجر أن  ،ض االتِّجاه الشَّكليقوقـاً مـن   ينطلم

لفهـم األعمـال الفنِّيـة     Hermenutics enomenologicalالتَّأويل الظَّاهراتي   منهج
ة بشكل خاصة، والنُّصوص الشِّعرييخلُقَ حيث إ. )5(بصورة عام استطاع أن نَّه "ناظراً ثقالً م

ناظة الخاِلمات الشَّكليقابل النَّظريراً في مة تْصة التي أد6("إلى تسطيح الظّاهرة الجمالي(.  
وهكذا، فإن هذا االتّجاه ما زاَل يحتفظ بآفاق نظَرية وإجرائية يمكن البناء عليهـا، مـن   

أن  من دون ،قديماً كان أم حديثاً ،ة الشِّعرا يوائم كونيطويعه وتطويره بمحيث إنَّنا نستطيع ت
نسعى إلى تحقيقـه،  وهو األمر الذي . كُّل نص مدروسنُلغي بهذا المعنى الطَّبيعة الخاصة ل

  .صفحات هذا البحث على امتدادعلى المستوى النَّظري، وعلى المستوى التَّطبيقي، وذلك 
–@@@@6@@@@–@ @@ @@ @@ @

مكم يا تقدوممناصر  ن أنحث وأهدافه في العات البل فرضياآلتيةنُجم :  
، من حيث إنَّه يخضـع للثَّبـات   اًومتغير اًوفضفاض اًمعقَّد اًلما كان االنزياح مفهوم .1
ة من زمان إلى آخَوالتَّحرالت معياريض لتحونا )7(رك معاً، ويتعرالً إلى ا، فهذا يدفعلتَّأكيد أو

الشِّعري الً أنة مسكوتاً عنهاأووهو ما يعني ثانيـاً )8(ة ستبقى قضي ، أمام قـاً  فُنـا دائمـاً أُ  أن
إجرائية قابلة للتّشكيل  –فاالنزياح بما هو منظومة مفهومية . لالجتهاد لالستكشاف، وإمكانيةً

                                                 
 .من مقدمة المترجم , 21,نفسه  المرجِع: ينظَر )1(

   .267. فهم الفهم: عادل مصطفى. د: ينظَر )2(
    . 239, نفسه المرجِع: ينظَر )3(
  .من مقدمة المترجم, 16, أصل العمل الفنّي: رجيدمارتن ه: ينظَر )4(
آب , 5-4ع, سورية -دمشق : مجلة الموقف األدبي(ق يوسف حالّ: ترجمة, فلسفة الفن عند هيدجر: غايدنكو .ب: ينظَر )5(

: لبنان -  بيروت(دراسة في فلسفة الجمال الظّاهراتية  -الخبرة الجمالية : سعيد توفيق: ينظَرو . 43) 1973أيلول  -
  . 110) 1992 ,1ط, المؤسسة الجامعية للدراسات و النّشر والتّوزيع

  . 149, نفسه المرجِع )6(
 .104, أطياف الوجه الواحد: نعيم اليافي. د: ينظَر )7(

  .10, مفاهيم الشِّعرية: حسن ناظم: ينظَر )8(
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 ستمروالتَّنقيحالمساعؤية المة الرنا نسبيإدة على ، يمنحة اتيجاد آلينا علـى   مرِنة عامتضع
المتنوعة التي يمكن اإلجرائية رة الكيفيات مصاد دونمن لكن  ،نحو الشِّعر الجوهريالطَّريق 

من خاللها مانطالقاً منبة القصيدة قار تهاخُصوصي.  
2 . لكناآل تلك يجادإفي مسألة  األهمة لنِّال اتلييتَّصـل   االنزياح في الشِّـعر  تعيينسبي
وهو ما نسعى إليـه فـي هـذا    . وروحه أوالً طريق مراعاة طبيعة الشِّعربذاته؛ أي  بالشِّعر

يصادر مسبقاً حرية التَّأمل النَّقدي ) منهج تفكير(البحث، من خالل اختبار إمكانية االنتقال من 
م نسـجِ م )تفكير منهجي(من جهة، ويلوي عنق النَّص الشِّعري المدروس من جهة ثانية، إلى 

ن وصفه بصـورة أدقّ بأنَّـه تفكيـر    وهو ما يمك. االحتمالية للشِّعر –مع الطَّبيعة المجازية 
ـ بتركهـا ت  ، وذلـك ،مباشرةً إليها شعري منبثق من القصيدة ذاتها، من حيث إنَّه يتَّجه د وج

ـ   –ن زاوية اُألنطولوجيابوصفها موتنكشف كما هي؛ أي   اً تـم افتتاحـه   الظّاهراتيـة عالَم
  . طريقتها الخاصةب

ـ  –االنزياح تأويالً جـدلياً تأويل ل محاولة هذا المنهج بما هوإن ولذلك ف .3 اً، ُأنطولوجي
و  منهج إيإشاري برة فيه على التَّجربة والحـوار ضاحيس الختتأسDiscourse  ولـيس ، 

إلـى  ح من خالل تطبيقه في عواِلم المعلّقات يطم من حيث إنَّه. على البرهان النِّهائي الحاسم
فالت مـن  إلى اإلكما يطمح  ،االنعكاسية من جهة ُأولى –سر القراءات السياقيةفالت من َأاإل

بتخلـيص قـراءة   هذا التَّوجه يرغَـب  إذ إن .من جهة ثانيةالمغلَقة قبضة المنهجيات النَّسقية 
 –الوجودي مرجعيات خارجية يتآكل في خضمهامن خالل ما المعلّقات من خطر استهالكها، إ

الج من خالل أو ،مالي حامثية تُلغي هذا الجة لُغوي مالي– حةصلمل  الوجودي   هيكل لُغـوي
أن يمنَع ذلك من االستفادة من بعض التَّراكمات المعرفية السابقة حين تـدعو   دونمن . فارغ

  . ذلكإلى الحاجة 
زة تلك النَّظـرة التـي   ى هذا النَّحو، يمكن لنا أن نقول إن بحثَنا يطمح إلى مجاووعل.4

سـة، أو بنيـة لُغويـة    موضوعات منعكخاصةً،  الشِّعرية عامةً، والمعلّقات ترى النُّصوص
هم المنـاهج  ف عنوهذا التَّوجه يختلف جوهرياً . هاماهياتُلها  وجودية مهي عواِل إنَّما ؛مجردة

 وجود عالَم شعري، بل طريقة شعرية في التَّعبيـر فكرة الشَّكلية للشِّعر؛ فكوهن مثالً يرفُض 
نطولوجي للشِّعر؛ فالقصيدة فـي  األُُ –الجدليوهو اختالف يتَّصل أساساً بفهمنا . )1(عن العالَم

نفْسـها   علـى س على ذلك إحالةٌ وهي في تأويلنا المؤسا هي عالَم منفتح بحد ذاتها، نمنطلقات
                                                 

  .128, بنية اللُّغة الشِّعرية: جان كوهن: ينظَر )1(
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حتين هما تنفتتين وجوديمرجعي ل الجديـد كمـا   : بينتخيابق ، والعالَم المالس العالَم الوقائعي
  .  سنبين
بأنَّـه   –ضمن دالالت منهجه الشَّكلي  –ولما كان كوهن يعرف االنزياح في الشِّعر .5

بمـا هـو    الوجودية يلنا المقترح يفتح االنزياح على أبعاده، فهذا الخطأ في تأو)1(خطأ متعمد
 –من وجود لُغوي المضاعفة –الجدلية الهِجرة تلك هو ليغدو في فهمنا. كينونة وفعل واختيار

جازيفي م  جاز أكثر تكثيفاًالعالَم إلى وجود لُغويمـد    . قصيدةعالَم الاً يجساألمـر الـذي ي
عن التَّفاعل الجدلي المتبادل التَّأثير بـين أسـاليب الوجـود     النفتاح النّاجِمبوصفه ا الجمال

   .المتنوعة والمخيلة
6. وهكذا، فإن   فُ إلى بناء تأويل ُأنطولـوجيها تهدهاتنا هذه بوصفتوج–   ظـاهراتي

 ليفي الوقت ذاته تأويل جد ف لُألنطولوجي –لالنزياح، وبما هيضاعهاتٌمالً  ا، توجح أوتنفت
على مفاهيم جوهرية في فكر ما بعد الحداثة ُأسس بعضها انطالقاً منها، وهي من جهة ثانية 

جرة من اُألسس الميتافيزيقية التي حوصر بها بما هو هتوجهات تَسمح لنا بتخليص االنزياح 
ستوى العقلي للقراءة إلى المستوى الحدسي، به من الم، وذلك باالنتقال في المنهجيات الشَّكلية

 إلـى المحايثـة   اللُّغويةة يثالمحا الوجود، ومنفي  مركزية الزمان ومن الشَّكل المكاني إلى
السـمعية   – ومن الداللة الصوتية التي تُفسر الوجود بالوجود نفسه، اُألنطولوجية –الجمالية 

ُأنطولوجية ال ينظـر إلـى    – ة جدليةهجر في تأويلنا فاالنزياح بِما هو. صريةإلى الداللة الب
أداةً فحسب تُوسع شبكة الداللة العادية باالنزياح، بـل  " الظاهرة اللُّغوية في األدب بوصفها 

األشياء في  يتم بها تحويل األشياء إلى رموز، وهي التَّفاعل المباشر مع تلك التي هي التَّسمية
   ـبغبـة والحد والربدع والجسة المة وذاتياإلنساني فتختزن بذلك تجارِب ،التَّوظيف األدبي

 .وتُحدث في الوجود المكثَّف شرخاً يتجمع داللياً ليعبـر عـن اإلنسـان    ،والموت واألشياء
العمل الشِّعري ومادته  فهيدجر، ال يختلف بالخصوص، عن البنيويين في اعتبار اللُّغة أساس

الظّاهرة، إال أن اللُّغة ال تَعني شيئاً خارج حرية االختيار لدى اإلنسان، وفي هـذه النُّقطـة   
قة   – في الواقع –إسكان اللُّغة في قوالب ضمن بنية هي  بالذّات يبدأ التَّناقُض بينسـبكرة مف

                                                 
    . 194, بنية اللُّغة الشِّعرية: جان كوهن: ينظَر )1(
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لُغة الوجود، يمارس بها اإلنسان الحوار  ة، وبينمبسط إلى حد المثاليي قياسي اتلنظام عالم
  . )1("مع غيره من النّاس، وينطق العالَم، وينطقُ فيه ليؤسس الوجود الواعي أي التّاريخ 

يل مجموعة من المفـاهيم  أصيمكن لنا أن نقوَل إن منهجنا بما هو محاولةٌ لتمن هنا، .7
ليات للفهم والقراءة والتَّأويل، يصبو إلى جانب ذلك إلـى  صهرها، وتحويلها إلى آ من خالل

إعادة صياغتها ضمن مخطّط تصوري عام يتَّصف بالمرونة والديناميكية، فال يصادر الخبرة 
وإمكانيات التَّجريب من ناحية، ويتيح لنا من ناحية ثانية أن نُجـرِي علـى أدوات قراءتنـا    

واضـحة المعـاِلم،    أو د باستمرار حدود حاسمةتعتقد أنَّه ال تُوج" التي  (*)يةالنّظرةَ الوجود
لتأتي مقاربتُنا للمعلّقات تأسيسـاً  . )2(" فخبرتُنا ومعرفتُنا هما باستمرار شذرات غير مكتملة 

  سـيرسبانها ما تحظى به تلك القصائد من اهتمامٍ دذةً في حيعكـس  واسـع على ذلك، آخ ،
ريخية والثّقافية في الوجدان العربي؛ أي بما هي في اعتقادنا فن لغـوي خـاص   مكانتها التّا

إلـى اختبـار مـدى     . بوجود شعب تاريخي من حيث إنَّنا سنسعى في المستوى التَّطبيقـي
 علـى مسـارات  ح من خالل تسيير مفهوم الهِجـرة  استجابتها لتفكيرٍ منهجي يؤول االنزيا

ةإجرائي تقاطعة في آنٍ معاً متوازيةقاربة بعض الجوانب  وهي. ومالمسألة التي تُمكِّننا من م
المركزية في المعلّقات، بهدف استنطاق عدد من القضايا اإلشكالية، ذلك في ضوء ما تقدمـه  

  . في هذا البحث، وتغتني به في الوقت ذاته القائملنا المعلّقات من آفاق تُغني تأويلَنا 
. هذا على رواية الزوزني، كما وردتْ في تحقيـق د  عملنافي  عتمدعلم أنَّنا سنمع ال .8

في هذا اإلطار بعض القضايا التي ليسـتْ مـن صـلب    متجاوزين . محمد عبد القادر أحمد
اهتمامنا هنا، كمسألة االختالف في رواية المعلّقات، أو في نسبة بعض األبيات وترتيبِها، أو 

وسبب هذا التَّوجه يتعلَّـق بكـون   . انب االختالف في عدد المعلّقات ذاتهافي عددها، إلى ج
قارحاولة اختبار ملة أساساً بمتّصة منا الجوهرياً بعيداً عـن  غاياتاً وتطبيقيحة نظريقتربتنا الم

 من حيث إنَّه يفترض في حالة نجاح هـذه المقاربـة أن تكـون قابلـةً    . التَّفاصيل األخرى

                                                 
فرنسـا،   -لبنان، باريس  -بيروت : مجلّة الفكر العربي المعاصر(نص الوجود / وجود النَّص األدبي : كيالنيمصطفى ال )1(

  .27) 1988، 55- 54ع 
  .اللَّعب الحر للعالمةالتي تقول باالختالف و )ما بعد الحداثية(وهي نظرة تتقاطَع معها إلى حد بعيد الرؤية التَّفكيكية (*) 

 -سلسـلة عـالَم المعرفـة   : الكويت( فؤاد زكريا. د: إمام عبد الفتّاح إمام، مراجعة. د: الوجودية، ترجمة: ماكوريجون  )2(
/ ُأكتوبر -ـه1402محرم  -، ذو الحجة58سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثّقافة والفنون واآلداب، 

  .10)1982تشرين أول 
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قصـيدة   في أي روايـة أخـرى، أو أي  ر منهجي منبعه النَّص أوالً، بما هي تفكي ،للتّوظيف
  .   مرشَّحة للقراءة
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ساهمتْ مقاربات هيدجر اُألنطولوجية في خَلق تحول ثوري باتّجاه اسـتيعاب الفَلسـفة   
ة رفَضتْ خضوع الفَلسفة )1(للفنة فعل جذريالمديد القديم لخطاب العقلنة "، وذلك في إطار رد

، هي وهذه العقلنة حقيقة واحدة، مـن  ...استعمالها، تعتقد أنّها الالّمتناهية التي جعلتْها، لكثرة
  .)2("حيث إنّها إذا ما حاولتْ الخروج عنها تحس كما لو أنّها تفارق كينونتها الخاصة

المنعرج اللُّغوي يعما د 3(إن(Linguistic turn      عند هيـدجر يعنـي فـي جـوهره
 اللُّغة وليس األنساق "االختالفي ة هي بيت الوجودأنمشـروعه   )4("الفلسفي لُـب ذلك ليكون ،

  The Metaphysics of presenceالهـادف إلـى تقـويض ميتافيزيقـا الحضـور     
مرتكزاً أساسياً لما اصطُلح على  )6(وهو األمر الذي شكَّل في فكر ما بعد الحداثة.)5(التَّقليدية

بما أورثته من ثقة عمياء  Overcoming of Metaphysicsتسميته مجاوزة الميتافيزيقا 
ليكـون مسـاراً وحيـداً وجـاهزاً للبـراهين والتَّفسـيرات       )7(بالعقل المنطقي دالذي اعتُم ،

.                                                      )9("بالتَّفكير إلى افتقار ماهيته الشِّعرية"، وهي المسألة التي انتهتْ )8(الحسابية

                                                 
 –مركـز اإلنمـاء القـومي    : لبنان  –بيروت (مطاع الصفدي وآخرون : الكلمات واألشياء، ترجمة: ل فوكوميشي: ينظَر )1(

   .، من مقدمة المترجِمIV ،1989- 1990 (9للينابيع  مطاع الصفديمشروع 
   .9نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
من األنطولوجيا األساسية إلى تاريخ  –مارتن هيدجر  –إلله األخير أو فلسفة ا –نقد العقل التَّأويلي : فتحي المسكيني: ينظَر )3(

   .9) 2005، 1، طمركز اإلنماء القومي: لبنان  –بيروت ( 1944 -1919  -الوجود 
   .37نفسه،   المرجِع )4(
دار توبقال : المغرب –ر البيضاء الدا(مجاوزة الميتافيزيقا  –أسس الفكر الفلسفي المعاصر : عبد السالم بنعبد العالي: ينظَر )5(

   . 59 - 39) 2000، 2ضمن سلسلة المعرفة الثَّقافية، ط –
   .  ، من مقدمة المترجِم9الكلمات واألشياء، : شيل فوكويم: ينظَر )6(
أفريقيا الشـرق،   :المغرب –ء الدار البيضا(مقاربة تربة التَّأويل التِّقني للفكر  –هيدجر و الميتافيزيقا : محمد طواع: ينظَر )7(

2002 (36 ،58.   
، في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويـل : سعيد توفيق. د: ينظَر و. ، من مقدمة المترجِم9الكلمات واألشياء، : ميشيل فوكو: ينظَر )8(

18 .   
   .71، هيدجر و الميتافيزيقا: محمد طواع: ينظَر )9(
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 مان(لقد سعى هيدجر منذ كتابه المحوريبمـنهجٍ  "إلى تأويـل الوجـود   ) الوجود والز
سمتْ بها دراسـة  الخاطئة، التي اتَّظاهراتي، يرسم طريقاً أنطولوجياً جديداً في مقابل البداية 

ـ   . )1("علم الوجود منذ العصور القديمة ادة إنتـاج  وفي هذا المنحى قام بعمليـة صـهرٍ وإع
متماسكة لثالثة اتّجاهات فكرية كبرى، وذلك في ضوء عمله القـائم علـى تأسـيس علـم     

  .Fundamental Ontologyُألنطولوجيا األساسية باعرِفَ )2(للوجود
بعـض مرتكـزات التّأويليـة     W.Dilthey ( * )فمن جهة أولى، أخـذَ عـن دلتـاي    

Hermeneutics التّاريخ لديه، وال سيما محاولته نق قْلَية إلى حل أسئلة الميتافيزيقا التّقليدي
، وجهده لتفسير الوجود اإلنساني من داخله، في إطار نزعته التّاريخية المؤسسة  )3(والثَّقافة 

  .)4(على التَّجربة الحية
، )5(ينية الوجوديةالدS.Kierkegaard  )*(*ومن جهة ثانية، فقد تأثَّر بأفكار كيركيجارد

 *)*(*؛ إلى جانب تأمالت أوغسـطين Angst)6(، خاصة بما يتعلَّق بإشكالية القلَق)5(الوجودية
A.Augustinusها توتُّر النَّفْستسـتجمع الماضـي   "، والتي )7(عن الزمان واللَّحظة بوصف

  .*)*(** )8("وتتهيأ للمستقبل
                                                 

   .، من مقدمة المترجِم10الفنِّي،  أصل العمل: مارتن هيدجر  )1(
   .7فالسفة وجوديون، : فؤاد كامل عبد العزيز: ينظَر )2(

سعى إلى إيجاد ثورة في علـوم  . فيلسوف تاريخ وحضارة، مؤرخ للفلسفة . ألماني، ولد في بيبرش) : 1911ـ 1833(*) (
موسوعة : عبد الرحمن بدوي . د: ينظَر. ص بالظّواهر الروحية، وذلك بتأسيس علم تجريبي خا)العلوم اإلنسانية( الروح 

  .475، 1الفلسفة ، ج
  .35فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر) 3(
  .41نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )4(

*)*( )1813-1855 :(ة، فيلسوف دانماركيل للوجوديائد األوالر عدن. يحمن بدوي. د: ظَري2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الر ،
326 ،333.  

   .35فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )5(
  .41نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )6(

ء الوجود الموضـوعي  قال بانتفا. الهوتي وفيلسوف مسيحي ، وأحد كبار آباء الكنيسة الكاثوليكية ) : 430ـ   354(***) (
للزمان، ورأى أن إمكانية أن نقيسه ، بمعنى أن تكون له مدة ، ومن ثم فله وجود ، تنبع من كونه موجوداً في النَّفْس فقط؛ 

   .251، 247، 1عبد الرحمن بدوي ، ج. د: ينظر. هي ثالث لحظات للنَّفْس ) الماضي والحاضر والمستقبل(فأبعاده 
  .41نفسه،   جِعالمر: ينظَر )7(
  .41نفسه،   المرجِع )8(

األول يتعلَّق بتأثير أوغسطين على تفكيـره فيمـا   : ينبغي أن نُميز في هذا اإلطار بين فهمين مترابطين لدى هيدجر (****) 
ـ   . يخص الفهم الوجداني للّحظة ، واتّصال ذلك بفكرة القلَق عند كيركيجارد  ول البنيـة  والثّاني يتعلَّق بمفهـوم هيـدجر ح

الزمانية ـ االستباقية للموجود البشري في العالَم، واتّصال ذلك ، كما سنفصل الحقاً ، بمفهوم العود األبدي العائد للفيلسوف  
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هسرل، مؤسـس الفلسـفة    أما التَّأثير الثَّالث فيتمثَّل في فلسفة ُأستاذه الفيلسوف األلماني
 Essence )*(، الذي وفَّر من خاللها منهجاً خصباً يقوم على رؤيـة الماهيـة  )1(الظّاهراتية

ة في التَّفكير الفلسفيل مرهات هيدجر، . )2(ألوحاسم في توج إلى وهو األمر الذي كان له أثَر
؛ إذ )3(كان من الممكن أن تقوم فلسفة هيدجرإنَّه لوال ظاهراتية هسرل، لما  الحد الذي قيل فيه

  .)4("أدوات تصورية لم تكن متاحة لدلتاي أو نيتشه"وجد فيها 
وبهذا المنحى يكون هيدجر قد وحد في منهجه اُألنطولوجي ثالثة اتّجاهات، من حيـث  

 عالج الوجود(إنَّه (الذي ي ة هدفها تحديد المعنى الوجوديبرِزه التّأويل، وذلـك  معالجةً تأويلي
  .)5(بما هي في الوقت ذاته معالجة ظاهراتية للوجود

 ة أنَّهل ما يوحي به مصطلح ظاهراتيـطح  ) ظاهر(بحثٌ في " ولعلَّ أواألشياء، أو الس
، وهو فهم يناقض ما جـاءتْ الظاهراتيـة ِلتُناهضـه؛ أي النَّزعـة     )6("الخارجي للظّواهر 

، )8("جمع ظـاهرة : الظّاهرات"فهذا المصطلح يحيل في جوهره اإلجرائي على . )7(الظّاهرية
إذ . )9("تعني الحوادث المالحظة بواسطة الحواس، والتي تدور حولَها المعرفـة عامـةً  "التي 

؛ ذلـك ألنConsciousness    )10(تهدف إلى دراسة ماهيات الظّواهر كما تظهر للوعي
في نطـاق  حليل للماهية، وبحث في الماهية أنّها ت"سرل تكمن في سمتها الفارقة كما يقول ه

قائمٍ على االهتمام ببناء التَّجربة بوصفها اللِّقاء اُألنطولوجي األول   )11("اعتبار نظري محض

                                                                                                                                                    
. ، وهو مؤسس فلسفة القُوة ، وأعظم الفالسفة تأثيراً في القرن العشرين) 1900ـ F. Nietzsche )1844األلماني نيتشه =

  .509ـ  508، 2موسوعة الفلسفة ، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر
  .35فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر) 1(
  .Eidetic seeingلةً للرؤية؛ وهو ما اصطُلح عليه بالرؤية الماهوية أي أن تكون الماهية قابِ )*(
   .539، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر )2(
  .7فالسفة وجوديون، : فؤاد كامل عبد العزيز: ينظَر )3(

   .213فهم الفهم، : عادل مصطفى. د )4(
  . 91دليل النّاقد األدبي،: زعيسعد البا. ميجان الرويلي و د. د: ينظَر )5(
   .، من الهامش26الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق )6(
   .هامش، من ال27نفسه،   المرجِع: ينظَر )7(
   . ، من الهامش27، نفسه المرجِع )8(
–بيـروت   منشورات االختالف،: الجزائر –الجزائر العاصمة (إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر : إبراهيم أحمد )9(

   .50) م 2006 -ه1427، 1ط ناشرون ،  –الدار العربية للعلوم : لبنان
  .، من الهامش26مالية، الخبرة الج: سعيد توفيق: ينظَر )10(

المنظمـة العربيـة   : لبنـان  –بيـروت  (فتحي إنقزو . د: خمسة دروس، ترجمة –فكرة الفينومينولوجيا : إدموند هسرل  )11(
  .89) 2007أغسطس  /، آب1للترجمة، ط
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؛ وهو توجه يعتمد على مفهوم مركزي في الظاهراتية أال وهو فكـرة  )1(بين الوعي والعالَم
فالموضوعات وأشياء العالَم ال يمكـن أن توجـد إال بفعـل    . Intentionality (*)القصدية 

بلية عليها، تصوراته القَ أن يعني هذا أن يفرض ذلك الوعي من دون، )2(الوعي الذي يقصدها
حيث . )3(يعني أن يسمح لألشياء والظّواهر بأن تكشف عن نفسها وتتجلّى كما هي إنَّماعليها، 

صد ال ترمي إلى إقامة الموضوع ذاته، أو ما يناظره في قلـب الشُّـعور   حيث إن ماهية الق
ومن هذا . )4(نفسه؛ ألن الموجود في الشُّعور بوصفه تجربة حية ليس سوى فعل القصد ذاته

معهـا   تبـدلَ ، بصـورة  )5(إلى األشياء ذاتها: الفعل انبثقتْ صيحة الظاهراتية األكثر شهرة
فكلُّ وعيٍ هـو   .)6("أنا أفكِّر في شيء ما: "، وأصبح مع هسرل )*(*رتيالديكا cogitoالفكر

، مـن  )8("في اإلدراك المحض هو الجوهر الحقيقي لألشياء"؛ ألن ما يتعين )7(وعي بشيء ما
حيث إن وعيي بشيء ما هو وعي به بحد ذاته، وليس وعياً بنفسي حـائزاً خبـرة النَّظـر    

اء معطاة لنا، يعني أن تعرض نفسها على نحوٍ ما في الظّاهرات، لكـن  فكون األشي. )9(إليه
                                                 

 –المغرب، بيـروت   –بيضاء الدار ال(فصول في الفكر الغربي المعاصر  –تأويالت وتفكيكات : محمد شوقي الزين: ينظَر )1(
   .48) 2002، 1المركز الثَّقافي العربي، ط: لبنان

فيلسـوف  ): 1838-1917( F.Brentano من أستاذه برنتـانو  ) أي الصفة القصدية للمعرفة(استقى هسرل هذه الفكرة  (*)
ى ألمانية (لى تسميته بدالً من ذلك ، ودعا إ)سفْالنَّ(، انتقد علم النَّفْس القائل بوجود جوهر بذاته يسمعلم الظّواهر النَّفسـي (

. د: ينظَر.  1886إلى عام   1884وكان هسرل  من تالميذه في فيينا من . التي تتميز بالقصدية، أي االتّجاه نحو موضوع
. 30-29ية،الخبرة الجمال: سعيد توفيق: ينظَرو. 542-541، 2،ج351-350، 1ج موسوعة الفلسفة،: عبد الرحمن بدوي

الدكتور  سلسلة مؤلَّفات –دار النهضة العربية للطِّباعة والنَّشر : لبنان –بيروت (محمد ثابت الفندي، مع الفيلسوف : ينظَرو
     .214-213) ]ت.د[ بإشراف الدكتور ماهر عبد القادر محمد علي، ط  محمد ثابت الفندي

دراسة تحليلية نقدية في النَّظريات الغربيـة الحديثـة    –أويل إلى نظريات القراءة من فلسفات التَّ: عبد الكريم شرفي: ينظَر )2(
   .91) م2007  - ه1428، 1منشورات االختالف، ط: الجزائر –الجزائر العاصمة (

  .192فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَرو . 96نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

  .55الية الوجود و التّقنية عند مارتن هيدجر، إشك: إبراهيم أحمد: ينظَر )4(

 –دمشـق  (ثائر ديـب  : مدخل، ترجمة –نظرية األدب : تيري إيغلتون: ينظَرو. 23الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )5(
  .192فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَرو. 96) 2006، 1دار المدى للثَّقافة والنَّشر، ط: سورية

يعد رائد الفلسفة في العصر الحديث، وكان في الوقت ذاتـه   فيلسوف فرنسي1595-1650 (( R.Descartesديكارت ) *(*
وقد كان جوهر تفكيره هو السعي إليجاد علم فيه من اليقين بقدر ما فـي العلـوم   . رياضياً ممتازاً، ابتكر الهندسة التّحليلية

عبـد الـرحمن   . د: ينظَـر . قه عملياً على النّاس ليستطيعوا إخضاع الطَّبيعة وامتالكهاالرياضية؛ من حيث إنَّه يمكن تطبي
  .491-488، 1ج موسوعة الفلسفة،: بدوي

  .8فالسفة وجوديون، : فؤاد كامل عبد العزيز)  6(
   .30الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )7(
   .97نظرية األدب، : تيري إيغلتون )8(
  .204فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ظَرين )9(
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ذلك ال يعني أنّها قد ألقَتْ بتمثُّالتها إلى داخل الوعي، بل هي معطاة في الظُّهـور وبفضـل   
الظُّهور مادامت قابلة لالنفصال عنه؛ ألن االتّجاه إلى األشياء بـذاتها ال يعنـي أن يكـون    

عياً بكونها معطاة لنا هو المقصود، بل األشياء جوهريـاً، ومـن حيـث    الظُّهور بوصفه و
وفي هذا التَّوجه دعوة لفهم . )1(الماهية، هي المقصودة بوصفها غير قابلة للفصل عن الظُّهور

 (*)لفهم ماهية الشَّيء انطالقاً منه ال من التَّصور، عن طريق ممارسة فعل التّأمل االنعكاسي
Reflection تّجهة مباشرةً نحو هذا الشَّيءمن قل خبراتنا المف  . )2(بعـروهو األمر الذي ي

إن النَّظَر المسدد جهة الظّاهرة المحضة ال يكـون  "، إذ  (**)  )3(بأنَّه إدراك حدسي بالمعطى
معطى في اآلن نفسه على معنى ، وهو )الوعي(موضوعه خارِجاً عن المعرفة، خارجاً عن 

  . )4("المطلَق بالنَّفْس لما هو مرّئي محض عطاءاإل
، وتعنـي تعليـق   Epocheويبدأ تطبيق المنهج الظّاهراتي بخطوة ُأولى سلبية تُدعى  

 بواسـطة :"، ويصفها هسـرل قـائالً  Bracketing) 5(األحكام المسبقة بوضعها بين أقواس
النفسية وهما ميدان التَّجربة النفسانية الطبيعة والحياة (ي اإلنساني اإلبوخية الظّاهراتية أرد أنا

والعالَم الموضـوعي  . الظّاهراتيTranscendental Ego ، إلى أناي المتعالي )الباطنة
كُـّل  ... الذي يوجد بالنسبة إلي، هذا العالَم الموضوعي بكل موضوعاته يستقي من ذاتـي، 

ه يستقيها من أناي المتعالي الذي تكشف المعنى و كّل القيمة الوجودية التي له بالنسبة إلي، إنَّ
  .)6("الظّاهراتية المتعالية )اإلبوخية(عنه 

هـو الشُّـعور    Phenomenological Reductionالرد الظاهراتي "إن ما يسمى 
األساسي الذي بواسطته تفتح الذّاتية المتعالية ميدان اُألصول المطلقة لكّل موجود، وتبعاً لذلك 

                                                 
  .42فكرة الفينومينولوجيا، : إدموند هسرل: ينظَر )1(

: ينظَـر . ؛ بمعنى أنَّها تفكير عن التَّفكير، إذ يهدف التَّفكير األول إلى استنباط ماهية التَّفكير الثّاني)انعكاسية(فلسفة هسرل  (*)
  .8ديون، فالسفة وجو: فؤاد كامل عبد العزيز

 .24الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر)  2(

  .214مع الفيلسوف، : محمد ثابت الفندي: ينظَرو. 51تأويالت وتفكيكات، : محمد شوقي الزين: ينظَر )3(

  ).Intuited الحدس( بِإدراك المعطَى أي  (**)
   .79فكرة الفينومينولوجيا، : إدموند هسرل  )4(
: ينظَرو. 50-49، 35الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَرو. 540، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ظَرين )5(

من فلسفات التَّأويل إلى : عبد الكريم شرفي: ينظَرو. 57إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، : إبراهيم أحمد: ينظَرو
  .94نظريات القراءة،

)6( ة : سرلإدموند هيكارتيالت الدل –التَّأمل األوحمن بـدوي، ج  . التَّأم540، 2نقالً عن موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الـر-
541.   
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أوالً بكونه تعديالً جذرياً لما يسمى الموقـف   والرد يتجلّى. الموقف الظّاهراتي ممكناً تجعل
 الطبيعيNatural Attitude" )1( . مانيفي عالَم الواقع الز ويعني وجود اإلنسان الطَّبيعي

عليـه مـن أفعـال    والمكاني تبعاً لكّل أحواله؛ فهو الحياة التَّجريبية لإلنسان بكّل ما تنطوي 
  .)2(وإدراك وتفكير ومشاعر

، لرد الشَّيء )3(وبناء على اُألسس السابقة يتم استبعاد كُّل العناصر المفسدة لصفاء الرؤية
إذ إن هسرل يضع . )4(إلى ماهيته، وذلك برفع كُّل ما هو غير معطى بديهي بالمعنى األصل

والعالَم ومعيش األنا موضع سؤال، ليحصـل علـى التَّأمـل    في إطار الرد الظّاهراتي األنا 
وبمعنـى  . )5(الحدسي مجرداً، وذلك من خالل ما هو معطى ضمن تعقُّل المعيش المقصـود 

    عطاة خالل التّـاريخ مـن طبقـاتأكثر وضوحاً يقوم بنزع كّل ما تراكم فوق الظّاهرة الم
، ومن ثم يبقي على اليقيني المتجرد من كّل ما )6(يةونظريات وأفكار لُغوية أو ثقافية أو علم

ضيروع 7(هو فردي( . ةهو ولعلَّ جذر هذه اآلليرل في تجاوز االتجاه النَّفسيرغبة هس)8( ،
ة     )8(النَّفسيقوسين، مـن أجـل بلـوغ القصـدي ة بينة الخاصمن خالل وضع األنا الفردي ،

  .)9(المحضة بوصفها ماهية الفرد المفكِّر نفسه
إلى وعيٍ ترانسندنتالي ال يـرى للعـالَم أي   "لكن عملية تقويس الموقف الطبيعي قادتْ 

ق الوحيد بعد كُـّل فعـل   ، التي بقيت المطلَ)10("على الذّات transcendentوجود متعاٍل 
   Idealismوهي المسألة التي انتهتْ بالظّاهراتية إلى شكل من المثالية . )11(تعليق أوتقويس

                                                 
  .541، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د )1(

 .36ـ  35الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَرو. 541، 2جنفسه،   المرجِع: ينظَر )2(

  .57إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، : إبراهيم أحمد: ينظَر )3(

  .39ـ  38فكرة الفينومينولوجيا ، :  إدموند هسرل: ينظَر) 4(
  .81ـ  80، نفسه  المرجِع: ينظَر )5(
  .95من فلسفات التَّأويل إلى نظريات القراءة، : عبد الكريم شرفي: ينظَر )6(
  .36 الخبرة الجمالية،: سعيد توفيق: ينظَرو . 194ـ  193فهم الفهم، : ادل مصطفىع. د: ينظَر )7(
   .539، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَرو . 211مع الفيلسوف، : محمد ثابت الفندي: ينظَر )8(
كالية الوجود و التّقنية عند مـارتن هيـدجر،   إش: إبراهيم أحمد: ينظَرو . 202-201فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )9(

   .542، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَرو . 53
   .37الخبرة الجمالية،: سعيد توفيق )10(
  .202فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )11(
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وهـذا مـا أطـاح    . )1(المتطرفة التي أحالَتْ الكون إلى أفكار ومضمون باطني للوعي
بالخُطوة الثّانية اإليجابية في تطبيق الظّاهراتية، المتمثِّلة باالعتماد على الرؤيـة الحدسـية،   

ويبدو أن  .، و ذلك كما ذكَرنا من قبل)2(والعيان المباشر لألشياء بحد ذاتها في بطون الوعي
أن يرتد إلـى الموقـف    World of livedفكرة العالَم المعيش " هسرل قد أراد من خالل 

أن يتجاوز اإلشـكاليات التـي أثارتهـا مثاليتـه     : الفينومينولوجي في بدايته، وبعبارة أدقّ
يفية دراسـة  ، لكنَّه ألفى نفسه في أزمة حقيقية عندما وجد صعوبة في ك)3(")التّرانسندنتالية(

  .)4(العالَم المحيط به وتفسيره
ولعلَّ هيدجر قد انطَلق من هذه اإلشكالية تحديداً، متحوالً من علم الظّاهرات المتعـالي  

رل إلى هيدجر هو انتقال من نطـاق  "، ليكون )5(إلى علم الظّاهرات التَّأويلياالنتقال من هس
  .)6("فكير بما تشعر أنَّه حيالفكر المحض إلى فلسفة تستغرِق في التَّ

؛ فننظر إلى العالَم كما ننظر مـن  )7(لقد رفض هيدجر أن نرد األشياء إلى األنا الخالص
لذلك تحولت القصدية لديه من  .)8(قمة جبل، في حين أنَّنا مندمجون أصالً بموضوع شعورنا

وجـود اإلنسـاني   إلى قصدية ال Intentionality of consciousnessقصدية الوعي 
Intentionality of Being ه خروجاً متّجهاً نحو العالَم، ومفتوحاً على الوجود9(بوصف( .

، متجـاوزاً بـذلك   )10(وبهذا يطور فكرة القصدية، ناقالً مركز ثقلها من الوعي إلى الوجود
نحو ُأنطولوجيا  مثالية هسرل المتعالية التي اختزلتْ الوجود داخل حدود قصدية الوعي نفسه،

تسعى الختزال الوعي نفسه، إلى جانب فهم الوجود اإلنساني، والموجودات، داخـل حـدود   

                                                 
  .207، نفسه  المرجِع: ينظَر )1(

من فلسفات التَّأويل إلى : عبد الكريم شرفي: ينظَرو. 57لوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، إشكالية ا: إبراهيم أحمد: ينظَر )2(
  .97نظريات القراءة، 

  .45الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق )3(

   .45نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
   .111نظرية األدب، : تيري إيغلتون: ينظَر) 5(
   .105نفسه،   المرجِع )6(
)7( 63نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: نظَري .  
: سـورية  –دمشـق (سمير مسعود : تقديم مقارن، ترجمة –النَّظرية األدبية المعاصرة : فيد روبييآن جفرسون و د: ينظَر )8(

 . 163) 1992منشورات وزارة الثَّقافة، 

دمشق (دراسة  –الفكر الوجودي عبر مصطلحه : عدنان بن ذريل: ظَرينو. 133، 80الخبرة الجمالية،: سعيد توفيق: ينظَر )9(
  . 212) 1985منشورات اتّحاد الكُتّاب العرب، : سورية –دمشق (

 . 80-79الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )10(
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فماهية ظواهر الوجود اإلنساني بنظرِه على صلة عميقة بظواهر الوجود . )1(قصدية الوجود
الذي يكشف فيه بالشّكل )3(، وما يظهر الظّاهرة نفسها هو حقيقة الوجود الذي نتّجه إليه)2(ذاته

وهي المسألة . World of lived experience) 4( المعيشةفيه عن نفسه في عالَم الخبرة 
ذلك ألن معناها قـد تغيـر مـع     ؛)5(التي تسمح للظّاهرة بإظهار ذاتها بأساليب عديدة أحياناً

صـله  وهذا التَّحول الجذري ال يمكـن ف . )6(وجود –إدراك إلى طريقة  –هيدجر من مقولة 
  .بحاٍل من األحوال عن جهوده الدؤوبة لمجاوزة الميتافيزيقا التَّقليدية

إن الخاصية التي تميز بها التَّفكير الميتافيزيقي تكمن في بحثه عـن سـبب الموجـود    
Existent  أو أساسه، ليصف هذا األساس باسم الوجودExistence   هـو راً أنَّـهتصوم ،

وبهذا انطلَق هذا التفكير . )7(د ويظهر كينونته على قاعدة العلّة والمعلولالذي يحضر الموجو
؟ وهـو  )8(كيف يمتلك الموجـود وجـوده  : التفكير من الموجود لفهم الوجود، منشغالً بسؤال

األمر . )9(سؤال يتعلَّق كما يعتقد هيدجر بوجود الموجود، وليس بالوجود من حيث هو كذلك
ماهي الوجودالذي دفعه إلى القول إن سيفي كونها فكراً ن ؛ ذلك ألنّهـا  )10(ة الميتافيزيقا هي
 أغفَلتْ االختالف اُألنطولوجيOntologic Difference      الوجـود والشَّـيء فـي بـين

بين الموجود بوصفه وجوداً من جهة  وبمعنى أدقّ أغفَلتْ االختالف اُألنطولوجي. )11(الوجود
، والموجود بوصـفه موجـوداً إنسـانياً    Beingلّي العام أي من جهة الوجود الكُ ؛الكينونة

اُألنطولوجيـا  (ولهذا فإن جوهر االخـتالف بـين علـم الوجـود     .  Existence )12(فرداً
والميتافيزيقا التَّقليدية يكمن في االنتقال من فهم الوجود العام بوصـفه موضـوع   ) األساسية

                                                 
  . 325نفسه،   المرجِع: ينظَر )1(
 . 125يل، في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأو: سعيد توفيق. د: ينظَر )2(

  . 64-63نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )3(
  .214فهم الفهم ، : عادل مصطفى. د: ينظَر )4(

 .81الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر) 5(

   .76نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )6(
  .160-159اء الحقيقة، ند: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )7(

  .31هيدجر والميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )8(
محمـد  : ينظَـر و .84)1973، 3دار الثّقافة، ط: لبنان -بيروت(دراسات في الفلسفة الوجودية: عبد الرحمن بدوي: ينظَر )9(

  .27هيدجر والميتافيزيقا، : طواع 

  .42أسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السالم بنعبد العالي: ينظَرو. 209، 44نفسه،   المرجِع: ينظَر )10(

 .81الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )11(

ُأكتـوبر  / ، تشرين األول 188عسورية،  –دمشق : مجلّة المعرفة(هيدجر بين خصومه و مؤيديه :عدنان بن ذريل: ينظَر )12(
1977 (96.   
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أي االنتقال من فهم الوجود العام بوصفه ()1(دي المشخَّصالميتافيزيقا السابق على الوجود الفر
، إلى فهم الوجود العام بوصفه ماهية لإلنسان )بوصفه ماهية تسبق الوجود الفردي المشخَّص

" ؛ أي إنَّها تتعين من خالل أساليب وجود اإلنسان في العالَم، ذلك ألنَّه)2(كامنة في وجوده ذاته
، فهو ال يوجد وجوداً فعلياً بما هو كائن  )3("دة ثابتة معطاة له مقدماًليستْ له ماهية محد" ألنَّه

كائن بحكم ماهيته المسبقة، إنَّما عندما يحقِّقها بوصفها إمكانيات وجوده الفعلي، أو احتماالت 
ما ومن هنا، ليس الوجود عند هيدجر علّة خارج الموجود، إنَّ. )4(وجوده المتعينة في كيفية ما

؛ غير أنَّه، انطالقاً من دعوته لمجاوزة نسيان الوجود، عـوم  )5(ما هو مبدأ قار في أعماقهإنَّ
إذ إن الكينونـة  . )6(االختالف اُألنطولوجي بين الموجود بوصفه كائناً والوجود بوصفه كوناً

اإلنسـاني  تعني في مصطلحه الوجود الكُلِّي العام، بينَما يقصد بالوجود وجـود الموجـود   
، )اُألنطولوجي(بين ميدان الوجود، وميدان الموجود، أو بين الوجودي "؛ مميزاً بذلك )7(الفرد

يرجع إلى ما يجعل الموجود موجوداً؛ أي يرجع إلى تركيبـه  .... والموجودي فاُألنطولوجي
  .)8(" األساسي، أما الموجودي فيشمل الموجود كما هو معطى

هيدجر لمسألة نسيان الوجود، ورغبته في تجاوز ذلك، ال ينفصل بحاٍل مـن   لكن انتقاد
 الوجود يستر "األحوال عن تفسيره ألسباب حدوث هذا النسيان؛ الذي يبدأ برأيه من فكرة أن

وهكذا . )9("فاالختالف يظّل طي النِّسيان. أي إنَّه يخفي اختالفه مع الموجود. ماهيته ويحجبها
تذكار ليكون استرجاعاً للوجود بما هو اختالفٌ ُأنطولـوجي وفـرقٌ عـن    وهكذا يأتي االس

وهي . )10(من حيث هو اختالف منسي، ومن حيث هو نسيان لالختالف بمجاوزته: الموجود

                                                 
  .217مع الفيلسوف، : ثابت الفنديمحمد : ينظَر )1(

  .100الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )2(

  . 100نفسه،   المرجِع )3(
مجلّة العرب والفكر (جورج زيناتي. د: جورج كتورة، مراجعة. د: الكينونة والزمن، ترجمة: هيدجر: مارتن هيدجر: ينظَر )4(

نظَرو. 73) 1988، خريف 4لبنان، ع -بيروت: والفكر العالَمية فـي   –عر والوجود الشّ :عادل ضاهر. د: يدراسة فلسفي
  .169) 2000، 1دار المدى للثَّقافة والنَّشر، ط: سورية  –دمشق (شعر أدونيس 

إشكالية الوجود والتّقنية عنـد مـارتن   : إبراهيم أحمد: ينظَرو. 600، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر )5(
   .71-70هيدجر، 

  ، من تقديم المترجِم255، 2ج ،"كتابات أساسية  "من كتاب  الطَّريق إلى اللُّغة،: مارتن هيدجر: ينظَر )6(

  .، من الهامش96هيدجر بين خصومه ومؤيديه، :عدنان بن ذريل: ينظَر )7(

  .600، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د )8(

  .43أسس الفكر الفلسفي المعاصر، : العالي عبد السالم بنعبد )9(

   .45-44هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَرو . 43نفسه،   المرجِع: ينظَر )10(
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ة )1(المسألة التي تتحقَّق من خالل إعادة تحريض سؤال الكينونة المنسينظري لتهالذي تجاه ،
األمر الذي أدى إلى عجزهـا  . )2(لى أساس من المبادئ والمسلَّماتالمعرفة، فَبنَتْ حقائقها ع

؛ ذلـك لكونهـا سـمحتْ    The call of beingلنداء الوجود  Listeningعن اإلنصات 
تجريـدي أن يبسـط سـلطانه علـى      Logosمن حيث هو منطق ) العقل(للتفكير التَّمثُّلي 

م الفكر بوصفه شيئاً أو موضوعاً للمعرفة يقبل وبهذا الشَّكل انتمى الوجود إلى عالَ. )3(الوجود
يقبل التَّجريد والحصر والحضور أمام الذّات الواعية بوصفها عقالً منطقياً تتمثَّلـه وتُركِّبـه   

مؤسسةً هذا الفهم الميتافيزيقي على بِنيـة  . )4(وتُخضعه كي تُدرِك نفسها في المعرفة المطلقة
جود والظُّهور في ا دتُوحالقائم على أفعال االستنباط الو لم الموضوعيلوعي، ليتولَّد عنها الع

  .)5(والبرهنة
لكن عجز نظرية المعرفة عن إظهار هيئة الوجود في كثير من الموضـوعات، شـكََّل   
شرخاً في الوعي العلمي  ، من حيث إنَّه أبقاه دون مستوى التَّمثُّل أو التَّأويل، تاركـاً إيـاه   

فـي ميتافيزيقـا     Truthوهذه نتيجة حتمية لكيفية فهـم الحقيقـة  . )6(هم المعرفةعرضةً لو
الحضور، التي تنظر إليها بوصفها يقيناً ال يعنيه مدى مطابقة التَّمثُّل مع الموجود، مادام هذا 

يجب التَّمثُّل وعياً و حضوراً مؤتمناً بذاته على صحة الحقيقة؛ وقد أصبحتْ تعني مجرد قول 
 صاغ خالياً من أي تناقض منطقير عن  من خاللأن ي7(هذا القـول ) عقل(منطقلُغة تُعب(.   

تطـابق  "وعلى هذا األساس، فإن الماهية الميتافيزيقية للحقيقة تكمن كما يعتقد هيدجر فـي  
باق القول ؛ فعندما نقول مثالً عن قطعة نقد إنّها مستديرة، فهذا يعني انط)8("الشَّيء مع العقل

، لكن هذه العالقة في حقيقتها ليستْ أبداً بين شيئين، إنَّما )قطعة النَّقد(على الشَّيء ) العبارة(
فالعبارة هنا، التي ال تصلُح ألن تكون وسيلة شراء، هي غير القطعة . هي بين عبارة وشيء

 التَّطابق الميتافيزيقي ة المصنوعة من المعدن، لكنر الحقيقة من خـالل  النَّقديينجم عن تصو
                                                 

   .44:من النَّص إلى الفعل: بول ريكور: ينظَر )1(
 –الجزائر العاصـمة  (لتَّأويل العربي اإلسالمي مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية وا –اللُّغة والتَّأويل : عمارة ناصر: ينظَر )2(

   .17)م2007 - ه1428، 1ط ناشرون، -الدار العربية للعلوم -دار الفارابي :لبنان-بيروتمنشورات االختالف، :رالجزائ
  .87، 45، 27هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )3(

: ينظَـر و . 47ُأسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السالم بنعبد العالي: ينظَرو . 135، 87، 42نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
  .244-243فهم الفهم، : عادل مصطفى.د

   .14-13اللُّغة والتَّأويل : عمارة ناصر: ينظَر )5(
  .14نفسه،   المرجِع: ينظَر )6(

  .86، 78هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )7(

   .177،"نداء الحقيقة " ماهية الحقيقة، من كتاب : مارتن هيدجر )8(
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وبناء على ما سبق، فإن أية خُطوة لتقويض الميتافيزيقا، لـن  . )1(التَّكافؤ بين العبارة والشَّيء
وهو أمر يبدأ عند هيدجر . )2(تتحقَّق إال من خالل التَّحول عن المنظور الميتافيزيقي للحضور

إلـى نمـط   "وجيا إدراك الموجود بوصفه ينتمي هيدجر بالنَّظر إلى الحضور على أنَّه ُأنطول
مشـكلة  "، معاِلجاً على هذا النَّحو )3("وجود العالَم نفسه، وليس اصطناعاً من قبل ذات عارفة

ناراً بنورٍ ما، وهذا النّور جزء . )4("الوجود على أساس عينيفالظَّاهرة هي ما يظهر لكونه م
اك األشياء ال ينفصل عن طريقة وجودها وانتمائها إلى من نمط وجود العالَم نفسه، ألن إدر

وغاية هذا التَّوجه تكمن في نقل معنى إنتاج ماهية الموجود من داللة صناعية إلى . )5(العالَم
من حيث إن ذلك يمثِّـل الـرابط   .داللة بصرية، بحمله إلى النّور، كي يصبح قابالً لإلبصار

  .)6(جودات التي ال تُرى إال في مجال الرؤيةالذي يجمع بين العين والمو
وجوهر هذا الكالم هو االنتقال نحو إدراك العالَم بما هو معيش، ال بما هو متصور؛ أي 

، الـذي هـو فـي     )7("الكالم العياني/  )اللّوجوس(التعريف إلى /  )اللّوجوس(من "بالتَّحول 
ي الذي ينكشف من خاللـه كُـّل موجـود بفضـل     صميمه حدثٌ يبينَ االختالف اُألنطولوج

الذي اختطَّه هيدجر ببسط اُألنطولوجيا من خالل تأويل العيانية، بما  وهذا السياق. )8(الوجود
،كان بهدف فهم الوجود اإلنسـانيEverydayness   )9(هو وثيق الصلة بمصطلح اليومية

حيث إن ذلك قد أفرز فهماً جديداً لمسألة من . )10(بوصفه خروجاً وتجربةً وتجارةً  مع العالَم
 إال عندما تنكشف عالقة التَّطابق في سياق ظاهري تها ال يتمالحقيقة التي أصبح إثبات صح

أو بالمعنى .)12(؛ أي من خالل اإلدراك الحسي باكتشاف الموجود من ناحية وجوده)11(لإلثبات

                                                 
   .179نفسه،   المرجِع: ينظَر )1(
  .136 ُأسس الفكر الفلسفي المعاصر،: عبد السالم بنعبد العالي: ينظَر) 2(
  . 74 ،نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني )3(
  .95 يه،هيدجر بين خصومه ومؤيد:عدنان بن ذريل) 4(
  .74ـ  73 ،نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني : ينظَر) 5(
  .392ـ  391نفسه،  المرجِع: ينظَر) 6(

  .64نفسه،  المرجِع) 7(
  .21نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )8(

  .112 -110: نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني: ينظَر )9(

   .116-115نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو . 81: نفسه  المرجِع: ينظَر )10(
   .40فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَرو . 104نفسه،   المرجِع: ينظَر )11(
  105نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )12(
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ت تسعى لفهم الوجود من جهة الموجود كما فصـلنا  التي كان)1(قلب اُألسس الميتافيزيقيةبذاته 
وفي ذلك تحوٌل جذري في التَّعامل مع مسألة الحقيقة التي لم يعد بلوغُها بوصفها حقّاً . سابقاً

العقليّة للحضور، إنَّما يـتم عـن    Correspondenceوصواباً يتم عن طريق المطابقة 
لكي تستطيع المعرفة والجملة التي تُشكِّل "ر أنَّه إذ يرى هيدج. Exhibition)2(طريق الكشف

ارتباطه بالجملة،  علىتُشكِّل المعرفة وتصوغها، أن تتناسبا مع الشَّيء، حتّى ينُم الشَّيء نفسه 
وكيف يظهِر نفسه إذا كان هو نفسه لم يخرج . يجب أن يتم ظهور الشَّيء نفسه بوصفه شيئاً

  .)3("الكشف؟من الخفاء؟ إذا لم يقف هو نفسه في 
؛ أي ما يجعل شيئاً ما )يكشف(مرتبطة في أصلها اليوناني بالمصدر ) ظاهرة(إن مفردة 

وقد أسس هيدجر هذا التَّأويل انطالقاً من شرحه لالشتقاقين اللُّغويين اليونانيين اللَّذين . مرئياً
شـتقّ مـن   المPhainomenon المقطع : ، وهماPhenomenologyيكونان مصطلح 

،الـذي   Logos، الذي يعني ما يتبدى أو مايظهر إلى النّور، والمقطع  Pheineinالفعل 
بالجذر ذاته، إذ يعني القوُل خروج الكالم إلى النّور ، ) يظهر( يشترك فعلُه اليوناني مع الفعل

واهر على نحـو  ومن ثم يشير الجمع بين هذين االشتقاقين إلى أن الظّاهراتية تُتيح رؤية الظّ
ما يظهِر ذاته في "و بناء على ذلك عرفَ هيدجر الظّاهرة بأنّها . )4(ما تُظهِر نفسها في ذاتها

مزيحاً بذلك معنى المنطـق مـن العقـل إلـى اإلبانـة      . ؛ أي ما يكشف ذاته بذاته)5("ذاته
حيـث يفـتح    فشكال المعرفة عند هيدجر متوحدان في المنفـتَح، . أي الكشف ؛)6(واإلظهار

معنى سيهم كما لو أنَّه ،الالتُ المرئيوء لُغةً ورؤية معاً، لتُخالط الد7(الض( . والعبارة تستمد
إذ إن هذا التَّفتُّح وحده هو الذي يتيح للمنكشف بوجـه عـام أن   "توافقها من انفتاح المسلك، 
  .)8("يصبح معياراً للتَّمثُّل المكافئ
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يليه من أفكار وشروح، يمثِّل  الفَهم للمنفتَح الكاشف، بما سبقه من تأسيس، وما ولعلَّ هذا
حجر أساس في بناء تأويلنا اُألنطولوجي لالنزياح، الذي يرد كلمة الحقيقـة إلـى المعنـى    
: األصلي الذي قصده فالسفة اليونان المبكّرون، واعتمده هيـدجر مـن جهتـه، أال وهـو    

Alethiaب؛ أي ال1( تحج( . ًاكشف الحجاب عن"وتعني حرفي")كشف عدم خفـاء "، أي )2 ...
، وذلك بجعل الخفي يظهر، مزيحاً عن الوجود تحجبه، بما يجعـل الحقيقـة ال   )3("الموجود
، ويجعل ماهيتها هي الحرية، ألنّها تسمح بالوجود من خالل التَّرك بوصفه خروجاً )4(تحجباً

في موجوديته )6(من حيث إنّها بهذا المعنى ليستْ سوى ترك الموجود يوجد. )5(ودكاشفاً للموج
 Toموجوديته على نحوٍ أصيل في حالة ال محجوبيته؛ أي إنّها تترك الموجـود للظُّهـور   

make appearة ذاتهاه تفتُّحاً تنتمي إليه الالّمحجوبي7(، ذلك بوصف( .  
 Alethiaلتفضـيل ترجمـة    H.G.Gadamer (*)لذي دفَع جادامر هو وهذا التَّفسير

، بوصفه اختالفاً منسياً يفسحه الوجود للتَّفكير في الوجـود ذاتـه،   Openness)8(النفتاحبا
رفع الحجـب التـي    من خالل، وذلك لفهم ماهية الشَّيء فهماً بصرياً )9(وفي الحضور أيضاً

ضرورة دخول االنفتاح عند هيدجر األمر الذي يعني . )10(تمنع الموجود من أن يترك ليبصر

                                                 
  .219الوجودية،: جون ماكوري: ينظَرو .105نداء الحقيقة، : غَفّار مكّاويعبد ال. د.أ: ينظَر) 1(
  .89في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د )2(

   .111أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر  )3(
الدار البيضاء (حسن ناظم . ي حاكم صالح و دعل: وطيقا والتّفكيكية، ترجمةنيبين الهرم –نصيات : هيوسلفرمان. ج: ينظَر )4(

   .، من هامش المترجِمين37) 2002، 1المركز الثَّقافي العربي، ط:  لبنان –المغرب، بيروت  –البيضاء 
نـداء   " ماهية الحقيقة، من كتـاب : مارتن هيدجر: ينظَرو. 105الفكر الوجودي عبر مصطلحه، : عدنان بن ذريل: ينظَر )5(

   .185، "الحقيقة 
  .369: نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني: ينظَرو. 131نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )6(

  .، من الهامش393نفسه،   المرجِع: ينظَر )7(

حوار ـ الشـعر   ال:( بعنوان  1922كتوراه عام رسالته للد أعد. من تالمذة هيدجر  فيلسوف ألماني) : 2002ـ 1900(*) ( 
مـا  عبير عن الفكرة، إنّللتّ غة ال بوصفها أداةًظر إلى اللّ، والقاسم المشترك في كتاباته المبكرة يكمن في النَّ) لدى أفالطون 

 خاص بشكٍل رتْة التي ظهأويليهات فلسفته التَّل أساس توجوهذا ما شكَّ. ل عنهينفص ن للفكر أنمكماً كامالً ال يبوصفها عالَ
الحقيقة والمنهج(  في كتابه األساسي (نظَر. 1960ادر عام الصسعيد توفيق. د: ي :ـ   77أويـل،  غة وفلسفة التّة اللّفي ماهي

78.  
. د :روبرت برناسكوني، ترجمة ودراسة وشـروح : تجلّي الجميل ومقاالت أخرى، تحرير: جيورج جادامر –هانز : ينظَر )8(

   .227) 1997المشروع القومي للتّرجمة،  –المجلس األعلى للثقافة  :مصر –القاهرة ( سعيد توفيق
   .49أسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السالم بنعبد العالي: ينظَر )9(
   .393نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )10(
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في منفتَح : ، وهو ما يتحقَّق هناك)1(في عالقة تواشج مع الرؤية العيانية لبلوغ الحقيقة الكاشفة
منفتَح الحقيقة بوصفها تكشُّفاً لماهية الموجود من طوايا التَّحجب، وليستْ مطابقـة الشَّـيء   

  .)2(بوصفه عبارة للواقع
بين الحقيقة واالنفتاح عند هيدجر، قد يقودنا نحو التَّقليد الفلسفي العقلي لكن هذا التَّرابط 

الذي ينظر إلى الحقيقة بوصفها نور العقل، وفهم كهذا خاطٌئ؛ ألن هيدجر ال يكـاد يعـرف   
الموجود، حتّى يفاجئنا بالقول إن الحقيقـة ال   –من خالله وفيه  –الحقيقة بأنّها نور يتكشَّف 

فالتَّحجـب المـالزِم   . )3(الموجود فحسب بل تُخفيه أيضاً، واإلخفاء هو أصل التَّفـتُّح  تكشف
للحقيقة يمنَع من أن تكون هذه الحقيقة كشفاً كُلّياً كامالً، ذلك ألن التَّكشُّف يـتم علـى نحـوٍ    

تخفٍّ، لمـا .)4(جزئيتخلِّصاً من كُّل ما هو مكانـت هـي    إذ لو كانت الحقيقة كشفاً محضاً م
فـنحن ال نملُـك   . )5(نفسها، ألن جوهرها بوصفها تكشُّفاً هو على نحوٍ من اإلخفاء المزدوج

يقيناً حول صحة الموجود بوصفه مظهراً قد يخدعنا من جهة، ولكون اإلخفاء ذاتـه يخفـي   
ر، إذ يظـل  وهذه هي المفارقة الغريبة بتعبير هيـدج . )6(نفسه بوصفه وجوداً من جهة ثانية

الموجود على خفائه مهما انكشف، ألن البقعة المضاءة التي يقف فيها هي في ذاتها إخفـاء  
فما يحتجب ليس شيئاً آخر سوى الوجود الذي يكتم حقيقتـه باإلخفـاء،   . )7(بطريقة مزدوجة

ة ثانية، والكتمان هو سبيل انفتاحه تائهاً بالموجود من جهة، وباسطاً الموجود في التّيه من جه
      لـذلك فـإن   . )8(تحيطُه األلغاز التي تمنَع استنفاد سؤال الوجود في حقيقة مطلقـة ونهائيـة  

                                                 
   .215، "ء الحقيقة ندا" الحقيقة، من كتاب عن نظرية أفالطون :مارتن هيدجر: ينظَر )1(
، من هـامش  37نصيات ، : هيوسلفرمان. ج: ينظَرو . ، من الهامش227تجلّي الجميل، : جيورج جادامر –هانز : ينظَر )2(

ترجِمينالم.  

   .40فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )3(
   .130نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )4(
  .117، أصل العمل الفنِّي: مارتن هيدجر : ينظَر )5(

  .116 نفسه،  المرجِع: ينظَر )6(
   .116-115 نفسه،  المرجِع: ينظَر )7(
إعطاء مفاتيح الوجود إلى الشـعراء   –مارتن هيدجر  –شعرية االحتجاب واإلنارة  –اللُّغة والوجود  :إبراهيم أحمد: ينظَر )8(

 –الشـعر والتأويـل   : عبد العزيز بومسهولي: ينظَرو. 50) 2007، 65ع 17لبنان، مج -بيروت: رةمجلة كتابات معاص(
عبـد الكـريم   : ينظَـر و. 84) 1998أفريقيا الشرق، : لبنان –بيروت  ،المغرب –الدار البيضاء (قراءة في شعر أدونيس 

، أسس الفكر الفلسفي المعاصـر : السالم بنعبد العاليعبد : ينظَر و. 110من فلسفات التَّأويل إلى نظريات القراءة، : شرفي
49.   
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ما يجعل الموجود متكشِّفاً هو الوجود الذي بعمله هذا يتـوارى ويتحجـب عنـدما يجعـل     "
  .)1("الموجود ال تحجباً

يكشف الموجود أوالً هو الوجـود الـذي    ولتبسيط هذه الجدلية أكثر يمكننا القول إن ما
، ألن انكشاف الموجود بوصفه مظهراً يظْهـر لـيس   )2(ينسحب حالما ينكشف في الموجود
وبناء على ذلك يؤكِّد هيدجر عمق التّماهي بين التَّكشُّف . سوى سطح يخفي وضوح الوجود

ملصقاً أحدهما باآلخر ، بل بوصفهما  بوصفهما حدثين مختلفين"والتَّحجب؛ فهما ال ينبسطان 
، ما دام الوجود بذاته هو انثناء بالموجود، وانبساطه ال يناقض االنثناء، )3("شيئاً واحداً بعينه

وهو مـا  . )4(إنَّما هو االنثناء نفسه، ألنَّه نقطة التقاء انفتاحين في وحدة المنكشف والمتواري
فكرة القاِئلة إن الوجود ليس علّة خارج الموجود، وأما من ناحية يعيدنا من ناحية ُأولى إلى ال

ثانية، فإنَّنا نبلغ في عملنا هذا فكرة جوهرية تُضيء ما سبق ذكره، إذ إن حضور الموجـود  
وهـذه  . )5(الجزئي الخاص وتكشُّفه بما هو موجود في ذاته، يالزمه تحجب الموجود بِكُلِّيتـه 

الظّاهراتي الذي يعتقد بإمكانية، أو ضرورة،  –هرياً بالوصف اُألنطولوجي قاعدة مرتبطة جو
بلوغ الوجود الكُلِّي العام من خالل تحليل الوجود العيني الجزئي للمواقف الوجودية العينيـة  
لإلنسان؛ بمعنى أن كّل موجود جزئي يكشف عما هو أشمل وأعمق منه، أي يكشـف عـن   

لهذا يدعونا هيـدجر إلـى تجـاوز    . )6(ً يته، أو الكينونة المستترة بوصفها كُالّالوجود في كُلِّ
الموجود، لكن ليس باالبتعاد عنه، إنَّما بالبقاء أمامه، األمر الذي يؤدي إلى حدوث زيادة في 

وجـه  وهذا التَّ. )7(وسط الموجود بكلِّيته، بوصفه الموضع المفتوح األكثَر وجوداً من الموجود
التَّأسيسية، ومـن النّاحيـة    –جوهري في تأويلنا اُألنطولوجي لالنزياح، من النّاحية النَّظرية 

 ح لنا منهج هيدجر اُألنطولوجية التي توضم إلى مرحلتين –اإلجرائيقسالذي ي ،الظّاهراتي :
والثّانية هي الحـدس  األولى هي الكشف الوجودي بما هو كشفٌ ظّاهراتي يستند إلى نفسه، 

الوجودي بوصفها المرحلة التي نتمكَّن بواسطتها من أن نحيط بالموجودات واألشـياء، وأن  

                                                 
   .13، هيدجر و الميتافيزيقا: محمد طواع )1(
   .49، أسس الفكر الفلسفي المعاصر: عبد السالم بنعبد العالي: ينظَر )2(
 .242، "ة نداء الحقيق "هيراقليطس، الشَّذرة السادسة عشرة، من كتاب  –أليثيا : مارتن هيدجر) 3(

  .119المعرفة والسلطة، : جيل دولوز: ينظَر )4(

   .190، 128نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )5(
هيدجر بين خصـومه  :عدنان بن ذريل: ينظَرو. 84 -83، 18دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي: ينظَر )6(

   .65 إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر،: إبراهيم أحمد: نظَريو. 99، 97-96، ومؤيديه
  . 115 أصل العمل الفنِّي،: مارتن هيدجر : ينظَر )7(
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على أن هذا التَّراتُب المنهجي يظّل شكلياً في اعتقادنا، أكثر منـه تقسـيماً   . )1(نُدرِك ماهيتها
  . حدياً في تطبيقاته اإلجرائية
تجاوز الموجود الفرد تعني، كما يقول هو ذاته، أن ما يشغله هـو  إن دعوة هيدجر إلى 

؛ إذ إن فلسفته ليستْ فلسفة فرد بعينه، إنَّما هي )2(الوجود العام بمجموعه من حيث هو كينونة
الكـائن الوحيـد   "من دون أن يعني ذلك أنَّه يلغي اإلنسان، فهو كما يفهمه . )3(فلسفة كُّل فرد

ع وجودالموجود الوحيد من بـين الموجـودات   )4("ه موضع تساؤلالذي يض من حيث إنَّه ،
؛ أي )6(، ذلك ألنَّه وحده من يمثُِّل وجوداً حقيقياً من خالل وجـوده )5(القادر على فهم الوجود

إنَّه، أدقّ، وحد ة الكشفبمعنىه عابراً )7(ه من يملك بطبيعة وجوده إمكانيبوصف ،" الفجوةَ بين
وبناء على ذلك، ال يمكن تصـور  .)8("فاء الوجود وتجلّيه، بين تحجب الوجود وانكشافهبين خ

المرتبطة باالنفتاح من غير اإلنسان الخارج القادر على الحفاظ على هذا  Clearingاإلنارة 
االنفتاح، ألن حقيقته وماهيته اإلنسانية مستمدتان من خروجه خارِج نفسـه، وقُربـه مـن    

وهذا الفهم قاد هيدجر إلـى تخـريج جديـد لإلنسـان     . )9(الوجود، بوصفه وجوداً في العالَم
الذي هو تعبير ألماني يعني الوجود اإلنسـانيDasein   الموجود في العالَم، أال وهو مفهوم 

؛ من حيث إنَّـه مصـطلح   )10(هنا أو هناك –المتعين هنا ، أو بالتّرجمة الحرفية هو الوجود
ما مؤلَّف من مقطعين ه)Da ( الذي يعني)ناك( ، و)هSein ( الذي يعني)يوجد كمـا  )أن ،

عبد الرحمن بدوي في هذا السياق إلـى جانـب   . وقد استخدم د. )11() الوجود( يعني أيضاً 

                                                 
  .، من الهامش97، هيدجر بين خصومه و مؤيديه:عدنان بن ذريل: ينظَر) 1(
. 282-281الفكر الوجودي عبـر مصـطلحه،   : يلعدنان بن ذر: ينظَرو. 398 -397الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )2(

  .107، نظرية األدب: تيري إيغلتون: ينظَرو

  .31 فالسفة وجوديون،: فؤاد كامل عبد العزيز: ينظَر )3(

   .31،نفسه  المرجِع )4(
  . 85دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي: ينظَر )5(

دار التّنـوير للطّباعـة والنَّشـر    : لبنان –بيروت ( الوجود والموجود -مارتن هيدجر:د سليمانجمال محمد أحم. د: ينظَر )6(
  .99)2009عبد الحليم عطية، . د: إشراف –المكتبة الفلسفية  -والتَّوزيع

  .97نفسه،  المرجِع: ينظَر )7(

   . 251 فهم الفهم،: عادل مصطفى. د )8(
  .80 الخبرة الجمالية،: سعيد توفيق: ينظَرو. 149-147، 115 نداء الحقيقة،: اويعبد الغَفّار مكّ. د.أ: ينظَر) 9(
  .، من الهامش215فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَرو. 91، 32الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )10(
 -مارتن هيـدجر : مد سليمانجمال محمد أح. د: ينظَرو. ، من هامش المترجِم33-32الوجودية ،: جون ماكوري: ينظَر )11(

  .، من الهامش97الوجود والموجود، 
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،بوصفها تسمية تخص جوهر الكائن  )1()اآلنية(مصطلح ) هناك  –الوجود( ترجمته الحرفية
ته فـي   ألنَّها؛ أي )2(الذي ينتسب إلى فعل الكينونة بما هو إمكانية وجود  اإلنسانييبلغ ماهي

عليالف 3(تحقُّقه الوجودي( .رإذ تُعب)Da (  ح فيه العالَم، وهذا المحّل هـوعن المحّل الذي ينفت
  . )4(ذاته الموجود اإلنساني الذي يحقّق كينونتَه لكونه محّل العالَم

ث بنى أساسية تُكونها، إذ تتألَّف في كّل مرة من الوجود تجاه ذاتها وجـوداً  ولآلنية ثال
وجود لدى الموجود الوجود مع الغير، أي مع اآلخرين، والنحو الموت كما سنفصل الحقاً، و

  .القائم
الذي يتألَّف منه مقام وجـود الموجـود   ) الوجود في(وهذه البنى الثَّالث تُؤسس معنى  

اتها البشريمن الوجود في الخارج إمكاني ة خارجة تستمدوِيوبهـذا يكـون   . )5(في العالَم به
، مادام الوجود مع الغير داخالً في تركيب الـذّات  )6("عالَم الموجود اإلنساني عالَماً مشتركاً"

نـا  ومادامت كينونتنا في العالَم نابعة من كون.)7(، والعكس صحيح)وجوداً في(نفسها بوصفها 
مرتبطين عملياً مع آخرين، ومع عالَم مادي ال يمكن وضعه خارجياً مقابـل ذوات ِلتُحلِّلـه   

العالَم الخارجي  –وانطالقاً من التَّصورات السابقة، يرى هيدجر أن إشكالية الذّات . )8(عقالنياً
، مـع  ) ازيـن د(كائنٍ يسمى ) مجاورةُ(ليس هناك شيء اسمه " الخارجي إشكالية زائفة، إذ 

، لذلك فهو يسقط تلك الثُّّنائية بضربة واحدة تُفضي إلى توكيـد  )9()" العالَم(كائن آخَر يسمى 
، )10(الوحدة التّامة بين اإلنسان والعالَم، وتنفي مطلقاً وجود أي فصل بين الذات والموضـوع 

لم يعد الوجود ذاتاً، وال موضوعاً، وبهذا . )11("إلى الكينونة بوصفها تضم االثنين معاً"ناظراً 

                                                 
   .600، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر )1(
مجد المؤسسة الجامعيـة  : لبنان –بيروت (سامي أدهم . د: هيدجر والسؤال عن الزمان، ترجمة: فرانسواز داستور: ينظَر )2(

  . 45) م2002  -ه1423، 2لتّوزيع، طللدراسات والنَّشر وا

   .41، الفكر الوجودي عبر مصطلحه: عدنان بن ذريل: ينظَر )3(
   . ، من تقديم المترجِم33، 1، ج"كتابات أساسية  "منبع األثر الفني، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )4(
  .355 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَرو .282، 41، الفكر الوجودي عبر مصطلحه: عدنان بن ذريل: ينظَر) 5(
   .74 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )6(
  .87دراسات في الفلسفة الوجودية،: عبد الرحمن بدوي: ينظَرو. 74،نفسه  المرجِع: ينظَر )7(
   .105 نظرية األدب،: تيري إيغلتون: ينظَر )8(
  .81الكينونة والزمن ،: هيدجر: يدجرمارتن ه )9(

  .216 فهم الفهم،: عادل مصطفى. د: ينظَرو. 68، 48 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )10(
   .107 نظرية األدب،: تيري إيغلتون )11(
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، ترتمي في مجاله اآلنيـة   )1(هو عند هيدجر انفتاح محض إنَّماوال شخصاً، وال شيئاً آخر، 
فاإلنارة هـي القُـوة المجمعـة    . )2(كائناً خارجاً ، يتعرض لنوره، ويماهي حقيقتها بوصفه

 ، وذلك بوصفها)3(فّر كينونته، وتُحقِّق ماهيتهلالنفتاح الحر، التي تضمن إضاءة الكائن؛ أي تُو
الحرية التي ال تملكها اآلنية، إنَّما هي التي تملك اآلنية الخارجة الكاشفة على نحـوٍ   بوصفها
من دون أن يعني ذلك وجود جوهر محدد ونهائي لآلنية، إنَّما هي كيفيـة وجـود   . )4(أصيل

المتعلِّق بالموجود ) هنا –الوجود (لعيانية بما هي نمط ؛ أي هي تحقُّق في ا)5(هناك –وتحقُّق 
وهذا يعني أن اآلنية في جوهرها ليسـت هـي   . )6(البشري بوصفه كيفية عيانية في كُّل مرة

لذلك فإنّها تُفهم من جهة وجودها . )7(العالَمفي اإلنسان، إنَّما هي أسلوب اإلنسان في الوجود 
داً فرداً في العالَم، كما تُفهم من جهة الكينونة بوصـفها ذلـك الفـرد    الخاص بوصفها موجو

المعين في وجود الموجود على الجملة، والمتضمن كُّل إمكانيات الوجود لكونه مستقراً لحقيقة 
فاآلنية تُستخدم عند هيدجر تارةً للداللة على الوجود العيني للفرد الموجـود فـي   . )8(الوجود

؛ ذلك لكون اآلنية هـي نمـط   )9(عالَم اإلنساني، وتارةً للداللة على كينونة الوجود اإلنسانيال
هي كيفية الوجود في الوقـت   إنَّماالوجود هنا في كّل مرة، والمرة ليست ديمومة أو أبدية، 

تُصتْ بوجود الذي توجد فيه اآلنية، ال من جهة ظرفية، لكن من جهة ما هي كيفية عيانية اخْ
  .)10(كهذا

  ق هو ما دفع هيدجر للتَّمييز بينعمأنية(ولعلَّ هذا الفهم الم ( و)؛ فاألنية هي )أنا وذات
) أنا(، وال تختلط باألنا وال بالذّات، خشيةً من )كُلِّية ( ماهية اآلنية، ولها قيمة وجودية عامة 

                                                 
   89إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، : إبراهيم أحمد: ينظَر )1(

    .123نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو. 283الفكر الوجودي عبر مصطلحه، : عدنان بن ذريل: ظَرين )2(
  .248-247، "نداء الحقيقة " هيراقليطس، الشَّذرة السادسة عشرة، من كتاب  –أليثيا : مارتن هيدجر: ينظَر )3(

   .184 ،"نداء الحقيقة " ن كتاب ماهية الحقيقة، م: مارتن هيدجر: ينظَر )4(
  .41الفكر الوجودي عبر مصطلحه، : عدنان بن ذريل: ينظَر )5(

   .116-115 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَر )6(
للدكتور محمود " الميتافيزيقا عند الفالسفة المعاصرين"، من الهامش نقالً عن كتاب 80، الخبرة الجمالية: سعيد توفيق: ينظَر )7(

   .72-71، 1986محمود رجب، الصادر عن دار المعارف في مصر عام 
. 42 -41الفكر الوجودي عبر مصـطلحه،  : عدنان بن ذريل: ينظَرو. 365 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني:  ينظَر )8(

  .46 هيدجر والسؤال عن الزمان،:فرانسواز داستور: ينظَرو

   .، من الهامش100 هيدجر بين خصومه و مؤيديه،:نان بن ذريلعد: ينظَر )9(
   .116-115 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَر )10(
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لعيانية، التي غالباً ما تفقد أصالتها، فتُطابِق الـذّات  الحياة اليومية للموجود البشري في عالم ا
  .)1(اليومية بوصفها مظهراً من مظاهر األنية

إن اآلنية الموجودة هناك، أي الموجودة في العالَم، تُفرز الحقيقة بشـكٍل طبيعـي عـن    
  Plausibilityقولية، فهي تُلقي نوراً هو نفْسها، نحو العالَم، مؤلِّفةً المع)2(طريق وجودها ذاته

ووجود األشياء، وبفضل فعلها الكاشف هذا ينفتح عالَم جديـد، أو    Plausibilityقوليةالمع
ولهذا التَّصور شأنه في تأويلنا اُألنطولوجي لالنزياح، كما . )3(مجال جديد، قابل لالستكشاف

الموضوع، إذ إن وجـود   –سنرى الحقاً، والسيما في ضوء تجاوز هذا الفهم لثنائية الذّات 
فهو في االعتقاد الهيدجري لـيس  . )4(نية في العالَم، يسقط عنه صفة الموضوع أو الشَّيءاآل

هو االنفتاح القائم في ُأفق األشياء، وهو الذي يجعُل  إنَّماموجوداً من الموجودات أو األشياء، 
، األمر الذي ال )5(جوهرياً إلى اآلنية ذاتها وهذا اإلمكان ينتسب. كلَّ تجلٍّ للموجودات ممكناً

ينفصل بحاٍل من األحوال عن محاولة هيدجر لمجاوزة مركزيـة الـذّات فـي ميتافيزيقـا     
؛ ألن اإلنسان بوصفه اآلنيـة  )6(ليس مرادفاً أبداً لإلنسان) اآلنية(هناك –الحضور، فالوجود 

تحدطلقة، إنَّما هو مة مكينونة ذاتي ليسن في الهتعية   د دوماً ومحقِّقاً في كُـّل مـرنا واآلن، م
هنا ليكون  –وهو ما يؤدي إلى حلول معنى الوجود . )7(إمكانية جديدة من إمكانيات الكينونة

بـالوعي   الخـاصParadigm (*)، إذ لم يعد النّموذج اإلرشـادي  )8(بديالً من معنى الوعي
  موضع تكشُّف الذّاتي

                                                 
الفكر الوجودي عبر : عدنان بن ذريل: ينظَرو . ، من الهامش111 هيدجر بين خصومه و مؤيديه،:عدنان بن ذريل: ينظَر )1(

   .38مصطلحه، 
   .127، 96 هيدجر بين خصومه و مؤيديه،:عدنان بن ذريل: ينظَر )2(
 .227 فهم الفهم،: عادل مصطفى. د: ينظَرو. 126 نفسه،  المرجِع: ينظَر )3(

  .227 ،نفسه  المرجِع: ينظَر )4(
  .601، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر) 5(
  .، من الهامش80 ،الخبرة الجمالية: سعيد توفيق: ينظَر )6(

   .108-107، من فلسفات التَّأويل إلى نظريات القراءة: عبد الكريم شرفي: ينظَر )7(
  .199 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني:  ينظَر )8(

ته على وتقوم نظري. المتخصص في تاريخ العلم T.S.Khunإلى العالم األمريكي توماس كون  Paradigmيعود مصطلح  (*)
النَّظري آخر هو تلك ؛ أي بمعنىأو اإلطار الفكري فكرة هذا المصطلح الذي هو النّموذج اإلرشاديـد  ات التي يعليهـا  عتم

إلى جانب داللتها على طرق البحث المميز لتعيـين  . بِوصفها نموذجاً لدى مجموعة من الباحثين العلميين في عصر محدد
إن ف كذلك.وفي كّل حقبة علمية، أو مع كُّل ثورة علمية يتغلَّب نموذج إرشادي على غيره. ت العلميةوإيجاد الحلول للمشكال

النَّماذج اإلرشادية في تاريخ العلم الواحد يختلف بعضها عن بعض بصورة أساسية، من حيث إنَّه يحّل بعضها محلَّ بعضٍ 
: الكويت(شوقي جالل : بنية الثّورات العلمية، ترجمة: توماس كون: ينظَر. ميةخالل مسيرة التَّطور التّاريخي للمعرفة العل
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  .)1(المعرفة، بل الوجود في العالَم 
هو الموجـود المتأكِّـد   ... أكثر الموجودات ذاتية عند ديكارت، "د كان من الثّابت أن لق

فمن خالله يتطابق العقل والفكر مع الوجود . )2("إنَّه األنا المفكِّر: المتيقِّن من تطابقه وهوِيته
، مـن  )3(معهـا في ذات توجِد الموجود بقدرتها على تمثُّله حاضراً أمامها في وضعٍ متقابٍل 

أنا أفكّر، إذن، أنا : حيث إنّها تخطُّ عالماً موضوعياً يتحكَّم قَبلياً بالمتوضِع أمامها، على قاعدة
، حين  )5()أنا موجود، إذن، أنا ُأفكِّر: (لكن هذه القاعدة انقلَبتْ مع هيدجر لتصبح. )4( موجود

، ليكون األنا ُأفكِّر بما هو )6(ربة عيانيةأتجاوز ذاتي بوجودي في العالَم، ومع اآلخرين في تج
ألن اإلنسان يوجد ككُّل، واليمكن " ؛ ذلك )7(وعي، نمطاً من األنماط الحركية األساسية لآلنية

ال يعنـي  ) كُّل(ل ، وهذا ا)8(" تجميعه من الفكر، والوجدان، واإلرادة، فهذه تجريدات من كُّل 
ون النِّطاق الشّامل للوجود العيني هو منطلَقُ الفهم ، وليس الوعي في هذا السياق سوى أن يك

ما اإلنسان؟ أو ما الوجود؟ إلى سؤال : هكذا تتحقَّق المجاوزة باالنتقال من سؤال. )9(المفكِّر 
وبناء على ذلك، ال يعود اإلنسان ذاتاً، بـل آنيـة   . )10(الوجود؟ –كيف يكون حلف اإلنسان 

في النِّهاية إلى "، لتَُؤوَل مجاوزة الميتافيزيقا )11(الوجود بوصفه كُلِّية تفسيرية نفهمها من ناحية

                                                                                                                                                    
  -ه1413، جمادى اآلخر 168سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطن للثقافة والفنون واآلداب،  -عالَم المعرفة

إنَّـه  : نُعرف هذا المصطلح باختصار بالقول ويمكن لنا أن. ، من مقدمة المترجِم12-11) م1992كانون األول / ديسمبر=
: ينظَر. رح والتَّقصي لظواهر أو مواضيع في دراسة أو تساؤالت حول فعل معيناإلطار الخاص بالمفاهيم الذي يسمح بالشّ

  .911) 2002دار أطلس للنشر، : مصر -القاهرة(قاموس أطلس الموسوعي 
     .183 نفسه،  المرجِع: ينظَر )1(
  .108، أسس الفكر الفلسفي المعاصر: عبد السالم بنعبد العالي: ينظَر) 2(
  .130-129 هيدجر و الميتافيزيقا،: محمد طواع: ينظَر )3(

  .198، 129، 82 نفسه،  المرجِع: ينظَر )4(

 منشـورات : سـورية  –دمشق(مة مقدمة في الفلسفة العا: صالح شقير. د: ينظَرو. 184الوجودية،: جون ماكوري: ينظَر )5(
   . 249-248) م2004-2003/  ه1425 -1424جامعة دمشق، 

 . 130نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَرو. 249نفسه،   المرجِع: ينظَر )6(

  .130نفسه،   المرجِع: ينظَر )7(

  . 252الوجودية ، : جون ماكوري )8(

  .26نفسه،   المرجِع:  : ينظَر )9(

   .38 فلسفة الفن عند هيدجر،: غايدنكو. ب: ينظَرو . 27نفسه،   المرجِع: ينظَر )10(
الفلسفات العدمية والتفسـيرية   –نهاية الحداثة : جياني فاتيمو: ينظَر و. 150 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )11(

، 37دراسـات فكريـة    –وزارة الثقافة : سورية  –دمشق(اطمة الجيوشي ف. د: ، ترجمة)1987(في ثقافة ما بعد الحداثة 
1998 (129. 
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، وذلك للقضاء على مركزيتها، ومجـاوزة  )1("الذّاتية إلى داخلها) خارج(نقٍل لالختالف من 
ـ  . )2(الموضوع –الخارج، والذّات  –ثنائية الداخل  ن األمر الذي يرسخ اختالف الوجـود ع

الموجود  بوصف الموجود ذاتاً محضة من جهة ُأولى ، ويفتَح الطَّريق واسعاً للحديث عـن  
الجوهري لدى هيدجر ،  Temporalityتباعد الموجود عن ذاته من خالل مفهوم الزمانية 

  . ذلك بنقل الوجود بما هو اختالف إلى قلب الموجود بما هو آنية من جهة ثانية
حتْ الزمانية في المجاوزة الهيدجرية بـديالً مـن الذّاتيـة فـي فهـم      وبهذا الشَّكل أض

؛ ذلك )3(المعقولية، أو بمعنى آخر، حلَّ الزمان مكان الذّاتية بوصفه األفق المتعالي للمفهومية
ألن سؤال اإلنسان عن معنى وجوده، في ظّل الموجود القائم والوجود الكُلِّي، يتحدد في أفق 

فحاضر اآلنية ليس . )4("بناء على اليقين الوجودي المركزي للزمانية اإلنسانية" زمان، أي ال
فقط وجوداً بشرياً موجوداً في العالَم، إنَّما هو بوصفه خروجاً قصدياً مفتوحاً علـى العـالَم   

5(والوجود، زماني(ةمانيوكينونته غير ممكنة إال على قاعدة الز ،)ورة يصـبح  و. )6بهذه الص
يتحـددان  "  ، من حيث إنَّهما )7(تأسيس الكينونة متجذِّراً في قلب السؤال عن جوهر الزمان

بالرجوع إلى بعضهما، ولكن على نحوٍ اليسمح للوجود بأن يقال عنه زماني ، وال للزمـان  
أحـدهما   كينونة والزمان منفصلينإذ لم يعد بهذا المعنى سؤاال ال. )8(" بأن يقال عنه موجود

، فاآلنيـة ال  )10(" سؤاالً وحيداً ، وهو سؤال زمانية الكينونة " ، بل أصبحا معاً )9(اآلخرعن 
                 توجــد فــي الزمــان بــالمعنى الظّرفــي، لكنَّهــا هــي الزمــان ذاتــه بمعنــى كيفيــة 

     رالظّاهرة األصيلة والموحدة التي تُوفّ هي ذلك بوصف الزمانية  .)11(اآلنية نفسها وجود

                                                 
   .87، أسس الفكر الفلسفي المعاصر: عبد السالم بنعبد العالي )1(
   .87 ،نفسه  المرجِع: ينظَر )2(
   . 30 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَر )3(
   .جيورج جادامر لهذا الكتاب –، من مدخل  هانس 33 لفنِّي،أصل العمل ا: مارتن هيدجر  )4(
   .212الفكر الوجودي عبر مصطلحه، : عدنان بن ذريل: ينظَر )5(
   .83 هيدجر والسؤال عن الزمان،:فرانسواز داستور: ينظَر )6(
  .43 نفسه،  المرجِع: ينظَر )7(

 -المغرب، بيـروت  -الدار البيضاء( محمد سبيال وعبد الهادي مفتاح: ترجمة الوجود، -الحقيقة –التّقنية : مارتن هيدجر ) 8(
عبد الهـادي مفتـاح ،   : ، ترجمة "الزمان والوجود"من محاضرة. 92 -91) 1995، 1المركز الثّقافي العربي ، ط: لبنان

  .محمد سبيال. د: إشراف ومراجعة
  .201الوجود والموجود،  -دجرمارتن هي: جمال محمد أحمد سليمان. د: ينظَر )9(

  .33هيدجر والسؤال عن الزمان ، : فرانسواز داستور )10(

   .135نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )11(
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لآلنية السياق األنسب للكشف عن وجوه ترابط بنياتها، وضروب وأساليب  (*) الكياني للتحليل
من حيـث إنّنـا ال   . )1(وجودها المختلفة، ومن ثم فهم وجوه انتظامها في جملة كيانية واحدة

وجوداً زمانياً من التَّفكير، وإنَّما نلتقطـه مـن العيانيـة    نستنبط هذا الوجود الكياني بوصفه 
 ة، ألننوجده في كـّل آن،  ) األنا موجود(اليومي ة هو وجود آنيبكّل منّا في كُّل مر الخاص
؛ وما يريده هيدجر من هذا هو تجريب الزمانية من خالل االنخـراط فـي   )2(وفي كّل مرة

ركة التَّجربة والحياة العيانية التي تُعطي معنى عينياً لعبـارات  مساءلة أبعاد الزمان ضمن ح
  .)3(الماضي والحاضر والمستقبل

غير أن تفسيره  للزمانية ال ينتهي عند هذا الحد ، فالزمن في اعتقاده ال يقـوم علـى   
لتَّوجه جـزء ال  وهذا ا.)4(أساس الحركة التَّقدمية المتتالية من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل

يتجزأ من رغبته ذاتها في مجاوزة ميتافيزيقا الحضور، متمثِّلةً في هذا السياق في الجدل عند 
 –يجعل التّاريخ حركة لحاضر دائم يتجـاوز فيـه الحاضـر    "، الذي  F.Hegel)*(* هيجل

 الماضي رر–الحاضنحو مستقبٍل سيحض ليغدو مركز ثقـل هـذه  . )5("الحاضر  جـاوزة الم
رتكزاً على فكرة أن المستقبل وليس الماضي هو أصل الزمان ، من حيـث إن الزمانيـة   م

                                                                                                                                                    
  

. وقد استخدم د). ماذا هو؟(وليس ) من هو؟(نسبةً إلى الكيان؛ أي نسبةً إلى نمط وجود الموجود الذي يسَأل عنه بواسطة  (*)
أما من ناحيتنـا فقـد   . 23نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر). الكيانوي( تحي المسكيني في هذا السياق مصطلحف

؛ ذلك لكونـه  )الكياني( رغبنا عن هذا االستخدام، حيث اعتمدنا في متن البحث، وضمناً في مقبوساته أيضاً، على مصطلح
والمقصود هنا إحالةُ الكياني إلى الكون بما هو الوجود . واألبعد عن االلتباس من جهة الداللة األكثَر صواباً من جهة اللُّغة،

 وليس إلى الكائن بما هو الموجود الفرد؛ أي إلى الوجودي ،العام الكُلِّي)اُألنطولوجي( إلى وليس ،)الموجودي(  ذلك بنـاء ،
ويذكر في السياق ذاته أن الياس مرقص قد استخدم مصـطلح  . هذا الفصلعلى تمييز هيدجر الذي سبق أن  وضحناه في 

)الكينونولوجي (اُألنطولوجي نظَر. تعبيراً عن الوجوديفلسفة الحيـاة فـي ألمانيـا     -3 -تحطيم العقل: جورج لوكاكش: ي
، مـن  82)1982، 1اعـة والنَّشـر،ط  دار الحقيقة للطّب: لبنان –بيروت (الياس مرقص : اإلمبريالية والنيوهيغلية، ترجمة

  .الهامش
   .289 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَرو. 77 هيدجر والسؤال عن الزمان،: فرانسواز داستور: ينظَر )1(
  .131نفسه،   المرجِع: ينظَر) 2(
  .94نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

  .54-53، سس الفكر الفلسفي المعاصرأ: عبد السالم بنعبد العالي: ينظَر )4(

تأثَّر بالنَّزعة الطبيعية اليونانية، وبنزعة التنوير التي سادتْ في القـرن الثّـامن   . من أصول نمساوية): 1770-1831( )*(*
. د: ينظَـر  .لكن مذهبه الفلسفي أصيل من حيث إنَّه ال يكاد يندرج تحت أي اسم يمكن أن يطلَق على مذاهب أخرى. عشر

  .576-570، 2، جموسوعة الفلسفة: عبد الرحمن بدوي
   .48نفسه،   المرجِع )5(
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 اإلـى ماضـيه    اآلنيـة عـود  تاألصيلة هي الزمان اآلتي من جهة المستقبل،وانطالقاً منه 
  .)1(هاوحاضر

التـي توحـد الفكـر     إن الجدل الهيجلي ال يخرج عن فلسفة الذّاتية، الوفية لـديكارت، 
فاالختالف الهيجلـي  . )2(والوجود بجعل معرفة الوجود قائمة في التَّمثُّل بوصفه حقيقة يقينية

موظَّف داخل حركة الجدل ليمنع ضياع الذّات برده إليها، ومطابقته معها، من حيث إنَّه يـتم  
إذ ليس التَّناقض سوى وسيط بين . دون أن يتمكَّن من خيانتها أو هزهامن إلحاق اآلخَر بها 

بالمقابِل فـإن هيـدجر   . )3(شكٍل أدنى للمبدأ ،وشكٍل أكثر كماالً؛ أي بين االختالف والتَّطابق
يحاوُِل خَلق مفهوم مغاير لالختالف، وذلك بأن ينسله من سجن التَّطابق، فال يبقيه مقتصـراً  

ال من حيث هو تعارض بـين  "ا يتحقَّق بمقاربته ؛ وهذا م)4(على مجرد التَّعارض والتَّناقض
ولذلك فهو يقوم، كما . )5("نقيضين، بل من حيث هو ابتعاد يقارب ما بين األطراف المختلفة

 من الخطِّية كسر للزسبق أن ذكرنا، بعملي–  ة قلب هندسيد عمليجرها مال بوصف ،التّاريخي
تأويل جذرية؛ فالمستقبل ليس بعداً من أبعاد الزمان الطَّبيعي، لخطّ الزمان، بل بوصفها إعادة 

وإنَّما هو نمط ُأنطولوجي، وسلوك كياني خاص باآلنية ، واألمر ذاتـه يتعلَّـق بالماضـي    
  .)6(والحاضر الَّلذين يستمدان كينونتهما من الوجود المستقبلي لآلنية

عالقة تعارض، إنّما عالقة اختالف، تنخُر الذات وبهذا ال تغدو عالقة الذّات مع اآلخر  
إذ إنّها ال تحضر، ألن اختالف الوجود عـن  . من داخلها، وتجعلها في تباعد دائم عن نفْسها

الموجود يمنَع الحضور أن يحضر، ويمنَع الوجود أن يتعين ويتطابق، من حيث إن الهوِيـةَ  
 إنَّما زمان العود األبـدي يس زمان الحضور والميتافيزيقا، تُصبِح اختالفاً، ويصبح زمانها ل

   .  Eternal Return (*))7(  النيتشوي

                                                 
الوجـود   –مـارتن هيـدجر   : جمال محمد أحمـد سـليمان  . د: ينظَرو 134، نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني: ينظَر )1(

  .192، 188والموجود، 
  .117-116، س الفكر الفلسفي المعاصرأس: عبد السالم بنعبد العالي: ينظَر )2(

  .95-93نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

   .95نفسه،  المرجِع:  ينظَر )4(
  .96نفسه،   المرجِع:  ينظَر )5(

   .134، نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني: ينظَر )6(
   .96-95، اصرأسس الفكر الفلسفي المع: عبد السالم بنعبد العالي: ينظَر )7(

يعني زمان العود األبدي عند نيتشه أن الوجود تغير وصيرورة، لكنَّه ليس صيرورة مستمرة النهائية، إنّمـا تـأتي فتـرة     (*)
، وعندها تنتهي دورة من دوراتها لتبدأ دورة جديدة، ال تلبث أن تأتي عليها سـنتُها  )السنة الكبرى للصيرورة(يسميها نيتشه 

 .واحدة منها هي تكرار تام للدورة السـابقة عليهـا   وهكذا يقسم زمان الوجود إلى دورات، كّل. ى، فتنتهي من جديدالكبر
  .515، 2، جموسوعة الفلسفة: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر
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جزءاً من الديمومة ، من حيث إنَّه رأى أن الحاضر ليس )1(هذا الفهمهيدجر  هكذا، تبنّى
 أن الماضي ليس رأى وبالمقابل . )2(المستمرة، بل إنَّه بوصفه لحظةً يحدثُ فجوةً في الراهن

آناً لم يعد موجوداً، إنّما هو نمط من الكينونة تحمله اآلنية في كُّل عودة جديدة إلـى نفْسـها   
بوصفها موجوداً مستقبلياً؛ فالماضي ليس ما ولّى وانقضى ، بل هو ما يرجع إليه من جهـة  

نمط استحضـار اآلنيـة    المستقبل، والحاضر ليس هو اآلن الطَّبيعي الذي نحن فيه، بل هو
وبناء على ذلك، ال يكون الزمان الحقيقي عند هيدجر قائماً . )3(انطالقاً من المستقبل الوجوده

يكون في تثبيت الماضي والمستقبل وحدهما  إنَّماقائماً في حركة انسياب الزمن والصيرورة، 
أن يرتبطا ، وذلك فـي  دون من بوصفهما نمطين زمانيين يتطابقان في هوِية العودة فقط ، 

فيتحرر المستقبل من كّل حاضر، والماضي من كُّل حضور، . تكرارهما للمختلف ال للمطابِق
من خالل إقامة حاضر يمتد بعيداً نحو الماضي، ليس بتذكُّره فقط، بل بـالتَّنبؤ واالسـتقبال   

اً، مثلما كان في الماضـي ال  لمستقبل لن ينفك عن الرجوع، بوصفه ذاك الذي لم يحضر أبد
وبهذا المعنى يكون الزمان بما هو ذاتـه  . )4(يعود إالّ ذاك الذي لم ينتمِ إلى أي حاضر كان

كيفية وجود اآلنية، هو ذلك الحضور الذي اليغيب أبداً، لكنّه في الوقت نفسه هو ذاته الـذي  
  .)5(ال يحضر مطلَقاً

ه يمكننا أن نصف نمط وجود اآلنية  بوصفها تُالقـي  وانطالقاً من األسس السابقة ، فإنَّ
، فإنَّها )7(فاآلنية لكونها على نمط المستقبل. )6(الحاضر ضمن ماضٍ كياني ، بأنَّه عزم مستبق

، ومن ثم فهي ال تكون حقّاً في كيانها، إال عندما تأخذ بهذا )8(فإنَّها في سبق دائم على نفسها
، يتحقَّق مـن  Anticipation of Deathي جوهره استباقٌ للموت ، الذي هو ف)9(االستباق

خالل تقدم اآلنية خارج ذاتها نحو مصيرها المستقبلي المفتوح، وذلك من خـالل تكرارهـا   

                                                 
   . 54نفسه،   المرجِع:  ينظَر )1(
  .36 -35نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(

   .287، 134، نقد العقل التَّأويلي: كينيفتحي المس: ينظَر )3(
   .98، 54، 37، أسس الفكر الفلسفي المعاصر: عبد السالم بنعبد العالي: ينظَر )4(

   .195الوجود والموجود، -مارتن هيدجر: جمال محمد أحمد سليمان. د: ينظَر )5(
  .288، نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني )6(

  .78 هيدجر والسؤال عن الزمان،:فرانسواز داستور: ينظَر )7(

  .86دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي:  ينظَر) 8(
  .، من الهامش134، نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني) 9(
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 )الـدازين (نمط ولوج  "، التي يمكن وصفها بأنَّها ليست سوى )1(للممكنات الوجودية األصيلة
لذلك فإن زمانية اآلنية  تتحقَّق عنـدما  . )2("ت الذي يخصهالمو –نحو  –إلى ضرب الوجود 

، ال يطرأ عليها الموت مـن الخـارج، إنَّمـا تحملـه بـين      )3(تفهم ذاتها بوصفها كائناً فانياً
من أجل، أو نحو الموت، ال يعني أن الموت هـدف تسـعى إليـه     لكن الوجود. )4(جوانحها

؛ألنَّه وجود غير مكتمل بما هو )5("وجود ناقص بطبعه"د اإلنساني اآلنية، إنَّما يعني أن الوجو
وهذا مـا  . )7("مؤجل باستمرار"؛ أي بما هو وجود)6(هو دائماً في طريقه إلى أن يكون ما هو

يجعله في اآلن ذاته وجوداً قلقاً، ألن اآلنية منفتحة على العالَم بقدر ما هـي مهـددة دومـاً    
فالموت بوصفه بِنية كيانية داخلية . )8(ية لالنغالق والتَّوقُّف عن وجودها هناكبإمكانية تكوين

لآلنية هو إمكانية ال إمكانية اآلنية ، ذلك ألن معنى الموت القائم في بنية اآلنية يستخرج من 
الوقت  ؛ أي إن  االستباق من جهة ما هو ولوج نحو إمكانية الموت، هو في)ليس بعد(معنى 

؛ ألن الموت هو اإلمكان الذي يجعل بقية الممكنات غيـر  )9(ذاته ولوج نحو ال إمكانية الكيان
  )11(فهو يتجذَّر في القلَق ومعنى هذا أن الوجود نحو الموت من حيث إنَّه استباق،. )10(ممكنة

Anxietyة، فإنَّها تتّجه إلى الموتزماني كينونة اإلنسان بما هي هـذه  )12(، إذ إن لذلك فإن ،
الذي هو الشُّعور األساسـي  و، )13(الزمانية هي المعنى اُألنطولوجي الذي يؤسس عليه القلَق

  .)14(لوجودنا  في العالَم؛ أي بوصفه الخطر الذي يتهددنا، وال نعرف مصدره
 عـين، وبهذا الشَّكل، يختلف القلَق عن الخوف الذي هو حالة ضعف ناجمة عن شيء م

بينما القلق هو تأثُّر وجداني يتعلَّق باألشياء كُلِّهِا في مجموعها، فاتحاً الموجود اإلنساني على 
                                                 

   .331، 290الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )1(
   .235ي، نقد العقل التَّأويل: فتحي المسكيني )2(
    .23هيدجر والسؤال عن الزمان، :فرانسواز داستور: ينظَر )3(
  .85 إشكالية الوجود و التّقنية عند مارتن هيدجر،: إبراهيم أحمد: ينظَر )4(

   .37، فالسفة وجوديون: فؤاد كامل عبد العزيز )5(
   . 109الوجودية،: جون ماكوري :ينظَر )6(
  .38فالسفة وجوديون ،: العزيزفؤاد كامل عبد  )7(

  .131نهاية الحداثة، : جياني فاتيمو: ينظَرو. 68 هيدجر والسؤال عن الزمان، :فرانسواز داستور: ينظَر )8(

  .235، نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني:  ينظَر )9(

  .284الوجودية ، : جون ماكوري :ينظَر )10(

  .89، نداء الحقيقة: الغَفّار مكّاوي عبد. د.أ:  ينظَر )11(

   .من مقدمة المترجِم ، 18، في الفلسفة والشّعر: مارتن هيدجر )12(
  79 هيدجر والسؤال عن الزمان،:فرانسواز داستور:  ينظَر )13(

   .214، الفكر الوجودي عبر مصطلحه: عدنان بن ذريل:  ينظَر )14(
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حقيقة وجوده المتّجه نحو الموت، ليواجه أخص إمكانيات وجوده على صورة االستباق نحو 
؛ ألن مـا  )2(فالخوف ناجم عن حاضر ضائع، بينَما القلَق آت من مستقبل أصيل. )1(المستقبل

 ريـد تجـاوز ذلـك   يومية تُ –يسبب القلَق ليس سوى وجود اآلنية في العالَم بما هي عيانية 
المستقبل ال "، الذي هو وجود  نحو الموت جوهره يكمن في أن )3(باستباقية الوجود األصيل

مـن  . )4("ى التَّغلُّب عليهاال سبيل إل) تعديم(يمكن أن يكون، أو يوجد، إال على هيئة إمكانية 
لكونـه وجـوداً   )  careهم (العالَم هو في   هنا، فإن الموجود البشري  بوصفه آنية وجود

ال يدّل في تصور هيدجر على ) الهم(لكن هذا . )5(متناهياً في الزمان، أي وجوداً نحو الموت
ديد ُأنطولوجي يعبـر عـن انشـغال    تح"على نظرة تشاؤمية إلى اإلنسان والحياة، إنَّما هو 

وبسبب طابع الهم ال يكون كون الكينونة أبداً منتهياً، أو . الكينونة بكونها وإنجازها لوجودها
وهذا الفهم . Dynamis؛ أي وجوداً بالقُوة )6("مكتمالً، بل إنَّه يحدث باستمرار بوصفه إمكاناً

شَّـهير بـين الوجـود الزائـف غيـر      الفهم يشكِّل قاعدة أساسية فـي تمييـز هيـدجر ال   
،  انطالقاً من كون اآلنية  Authentic، والوجود الحقيقي األصيل  Inauthenticاألصيل

؛ أي إن وجود اإلنسـان هـو   )7(موجودةً أصالً على نمط اإلمكانية، وليس على نمط الواقع
ا هو يميل لمنح ذاته المزيـد،  إمكان وجود لكونه ينبوعاً لإلمكانيات، واستعداداً لتحقيقها، وبم

ألنَّه لم يكن بعد ما سيكونه فيما بعد، فهو أكثر مما هو بالفعـل، إنَّـه سـبقٌ علـى نفسـه      
ومن خالل هذا السبق المستمر ينكشف وجود اآلنية التي هـي انفتـاح علـى    . )8(باستمرار

د ال يحدProject ة مشروع صيرورة دائمة، إذ إن ماهيتها هي أسلوب وجودها بوصفها حال
، ذلك ألنَّه من )9(مسبقاً، إنَّما يتحقَّق في المستقبل من خالل الحرية التي تسمح لها بتعيين ذاتها

من طبيعتها أن تكون إمكانيتها دائماً، فالكائن البشري قادر على أن يختار ذاته ؛ وأن يجـد  

                                                 
 .88دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي :ينظَر و. 90 نداء الحقيقة،: مكّاوي عبد الغَفّار. د.أ:  ينظَر )1(

   .101نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )2(
  .231-230 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَرو. 90 نفسه،  المرجِع: ينظَر )3(

  .139،كر الوجودي عبر مصطلحهالف: عدنان بن ذريل )4(

   .139 -138الفكر الوجودي عبر مصطلحه، : عدنان بن ذريل :ينظَر و. 283الوجودية ،: جون ماكوري :ينظَر )5(
   .، من تقديم المترجِم33، 1، ج"كتابات أساسية  "منبع األثر الفني، من كتاب : مارتن هيدجر )6(
   .78 ر والسؤال عن الزمان،هيدج:فرانسواز داستور: ينظَر )7(
   .600، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر )8(
دراسات في : عبد الرحمن بدوي :ينظَر و. 80، 78-77 إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر،: إبراهيم أحمد: ينظَر )9(

  .86في الفلسفة الوجودية، 
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، من حيث إنَّه الوحيـد الـذي   )1( مطلقاًجد نفسه وكذلك  بإمكانه أن يضيع؛ أي أن الي. نفسه
فهو في حالة قـذف  . )2(عليه أن يقرر طريقة وجوده الخاصة، وهو ما يدعوه هيدجر الكيان

متواصل إلى األمام، من حيث إنَّه يستطيع أن يحقِّق في كّل مرة إمكانية جديدة من إمكانيات 
وهذا يعني أنَّـه أمـام مجموعـة    . )3(متباعداً عن ذاته بوصفه) الوجود في العالَم(الكينونة 

اختيارات، فإذا فهِم نفسه في ضوء وجوده الصميمي، كان وجوده حراً وأصيالً، وإذا فشـل  
  .)4(في ذلك غرِق في الوجود اليومي الزائف خارج الحرية والحقيقة

إلى مستوى الشيئية، تريد ) اآلنية( الوجود العيني الذي تسقط فيه"إن الوجود الزائف هو 
فزمانيـة السـقوط   . )5("التَّخلُّص من شعورها بالقلَق، ويكون ذلك في استغراقها في العـالَم 

Fallenness   وحاضر ة بالتَّطفُّل واالنشغال بما هو عيانية اآلنيليستْ سوى انحطاط زماني
قوط بما هو غير منطـوٍ علـى دالالت   ، غير أن هذا السPresent at hand)6(تحت اليد

، فإنَّه في الوقت ذاته ضروري لعدم قدرة اآلنية على التَّخلّص من اآلخرين، لكونهـا  )7(دينية
لكنَّها، وتحت تـأثير الهـم   . )8(أصالً غير قادرة على الفعل إالّ من خالل الوجود مع النّاس

They )ة، تسقط) اآلخرينط والتَّقاليد االجتماعيفي حياة التّوسAverageness   ؛ أي في
الوجود اليومي المنغمس في الكسل والثَّرثرة واإلحضار، فيصير المرء كاآللة االجتماعيـة،  
فاقداً لوجوده الخاص، وفرديته المميزة، وغارقاً في الموجود الحاضر أمامه، هارباً من ذاته 

فينـدر أن  . التَّحكُّم بالموجود، والسيطرة عليـه  الفُضول، وجمع المعلومات، ووهم من خالل
يمثُل في رؤيته الوجود الذي ينير ذلك الموجود، األمر الذي يغلِّف األشياء، ويحجب القلَـق،  

لذلك فإن هذه الطَّبيعة األصلية ال تتكشَّف إال من خالل سؤال . )9(ويبعده عن طبيعته األصلية

                                                 
   .73الكينونة والزمن، : هيدجر: مارتن هيدجر :ينظَر )1(
  .180 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَرو. 78إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، : إبراهيم أحمد: ينظَر )2(

   .108-107، من فلسفات التَّأويل إلى نظريات القراءة: عبد الكريم شرفي: ينظَر )3(
 نـداء الحقيقـة،  : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو. 73 إشكالية الوجود و التّقنية عند مارتن هيدجر،: يم أحمدإبراه: ينظَر) 4(

107.  
   .101، هيدجر بين خصومه و مؤيديه :عدنان بن ذريل )5(
   .291 عقل التَّأويلي،نقد ال: فتحي المسكيني: ينظَرو. 101، 98 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )6(
  .135الوجود والموجود،  –مارتن هيدجر : جمال محمد أحمد سليمان.د :ينظَر )7(

  .19دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي :ينظَر )8(

فالسـفة  : بـد العزيـز  فـؤاد كامـل ع  : ينظَرو. 163،  131، 117، 102 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )9(
: إبـراهيم أحمـد  : ينظَرو . 84 إشكالية الوجود و التّقنية عند مارتن هيدجر،: إبراهيم أحمد: ينظَرو . 33-32 وجوديون،

   .55، اللُّغة والوجود
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عر فيه اآلنية أنّها مسؤولة عن ذاتها، قائمة بنفْسها، مسـتقلّة  الوجود الحقيقي الذي تش"سؤال 
فالقلَق يعود باآلنية إلى وجودهـا فـي   . )1("بِها، ويكون في قُبوِلها الموت، والقلَق المتعلِّق به

 ها الحقيقييتها في إلقاء نفسها باتّجاه الموت بفضلالعالَم ِلتختار وجودربما هو استباقٌ )2(ح ،
تلك من خالله إمكانياتها الكيانية األخص، حرةً وغير محجوبة بالوجود اليـومي الزائـف   تم

مة للههذا يحجب إمكاني ث العابر، من حيث إنالذين يتعاملون مع الموت تعاملهم مع الحاد ،
 لُوعTranscendence    ه نمـط وجوداً، بـل بوصـفه فعالً خارجية، ال بوصفهـا اآلني 
ينبغي للموجود البشري إذا أراد أن يكون وجـوداً أصـيالً فـي العـالَم أن      إذ ؛ )3(ميمالح

أي  –أنَّه يتَّجه نحو شيء أعلى بالمعنى التَّقويمي "، وعلُوه بهذا المعنى ال يشير إلى )4(يتعالى
ونحو ، إنَّما هو حركة االنفتاح على الوجود في العالَم، ومع اآلخرين، )5("أي نحو شيء أسمى

  . ونحو الموت
ولوضع آلية مفهومية تُمكِّن اُألنطولوجيا األساسية من تلمس المالمح العامة لكـّل مـن   
الوجود الزائف والوجود الحقيقي، يميز هيدجر بين أنماط الوجود البشري في العالَم بما هي 

النّوع األول :  )6(آلنيةأساليب وجود اآلنية، حيث يقسمها إلى نوعين منصهرين معاً في بِنية ا
؛ أي ضروب الوجود األصيل الخاص والحـر  )7("الكياني للهنا (*)ضروب التَّقوم "األول هو 

نفتَح اُألنطولوجية القائم في الما النّوع الثّاني  فهو . لآلنينـا  " أملله جود اليوميروب الوض
  .منغمسة في الهم ؛ أي صيغ الوجود اليومي العمومي لمفهومية)8("

بوصفها تعينات كيانية أصيلة تقوم على ) الوجدان والفَهم والكالم(نجد )9(األول في الشَّكل
على فَهم اآلنية لمشروع وجودها الكياني من خالل الوجدان، ال بالمعنى النَّفسي، إنَّما بالنَّظر 

                                                 
   .101، هيدجر بين خصومه و مؤيديه:عدنان بن ذريل )1(
  .102 نفسه،  المرجِع:  ينظَر )2(

   .88-87 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو. 236 نقد العقل التَّأويلي،: المسكيني فتحي:  ينظَر )3(
  .142الوجود والموجود،  -مارتن هيدجر: جمال محمد أحمد سليمان. د :ينظَر )4(

   .36 فالسفة وجوديون،: فؤاد كامل عبد العزيز )5(
   .73نة والزمن،الكينو: هيدجر: مارتن هيدجر :ينظَر )6(

فتحي المسكيني للداللة علـى أنمـاط القـوام    . ، وذلك نقالً عن دConstitutionوهي التّرجمة التي اخترناها لمصطلح (*) 
  .الكياني؛ أي للداللة على تكوين اآلنية بما هو في هذه الحالة أساليب وجود أصيلة

  .199 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني) 7(
   .206 نفسه،  المرجِع )8(
   .205-200 نفسه،  المرجِع:  ينظَر )9(
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العالَم؛ فالوجدان والفهم هما ما يمنحـان  العاطفية في  –إليه على أنَّه كيفية وجودها الحدسية 
  .الكالم تعينه الكياني، ليمنَح من جهته المفهوميةَ للوجود في العالَم

فتسقط اآلنية في صيغ يومية وسطية، تُناقض على التَّرتيب ذاته  )1(أما في الشَّكل الثّاني 
 ابقة، وهييغ األصيلة الساالطالع وا(ذاته الص بيبة وحها وجـوداً   ) لقيل والقالالربوصـف

      ـريواالنشـغال البص ،ـمفضي إلى االنحطاط النّاجم عن االنهماك في عـالَم الهاً يوسطي
، وتبديد أي تعين كياني، األمر الذي Readiness –to handاليد  بالموجود األداتي تحت

  .يهدد انفتاح الوجود في العالَم باالنغالق
مؤكِّداً . ، يميز هيدجر بين فهم عامي غير أصيل للزمان، وفهمٍ أصيلوبناء على ما سبق

أن هذين الزمنين ليسا منفصلين في اآلنية، فالزمان العمومي نابِع من طبيعة وجـود اآلنيـة   
ن نفسها، بين زمانية ظرفية عيانية غير أصيلة، وطابع منفتح أصيل؛ حيث إن الزمان ال يكو

وهذا يعني من . )2(عمومياً خاصاً بآنية يومية، إال لكون هذه اآلنية انفتاحاً استباقياً على العالَم
، )أصيل وحر(، والوجود الحقيقي )سقوط وانحطاط(جانبٍ آخَر أن مفهومي الوجود الزائف 

ات العامة للوجود، مـن  تقويمية؛ فهيدجر يريد وصف السم –ال يشيران إلى معايير أخالقية 
 ذلك ألن اآلنية تتميـز، . )3(حيث إن كّل فرد يواجِه تجربته الخاصة، ويختار أساليب وجوده

بأسلوبها النَّوعي في الوجود بين اختيار ذاتها، وترددها فـي االختيـار؛    ،كما ذكرنا من قبل
مـن  "ال يعني التَّخلُّص من السقوط تخلُّصاً  إذ. )4(التَّردد بهذا المعنى نوع من االختيار أيضاًف

، إنَّما يعني محاولة التَّحول من حياة زائفة إلى )5("اآلخرين، ألن الغير داخل في تكوين الذّات
ية، بقدر ما يفلح آنلذلك يمكن القول إن اإلنسان ليس آنية، بل عليه أن يصبح . وجود حقيقي

ماهويـة مـع   د، وهو ما يجعل الوجود على صـلة  قيقة الوجوفي أن يصير الساهر على ح
  .)6(اآلنية

اُألنطولوجي األصيل مشروطٌ أوالً باالستجابة لنـداء    Attitudeلكن بلوغ هذا المقام 
، الذي ينادي أنية الموجود اإلنساني للخالص مـن  The call of conscienceالضمير  

                                                 
  .209-207 نفسه،  المرجِع:  ينظَر )1(

   .313-312نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني :ينظَر )2(
   .39 فالسفة وجوديون،: فؤاد كامل عبد العزيز: ينظَر )3(
   .65 الحقيقة،نداء : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )4(
   .35 فالسفة وجوديون،: فؤاد كامل عبد العزيز )5(
   .437 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَر )6(
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ممكن (نفسه إلى  )الدازين"(وهو ليس سوى دعوة . )1(ود الحقّالضياع، وتحقيق إمكانية الوج
  . )2("الذي يخصه) الوجود–

وعلى هذا األساس، يكون الضمير بحد ذاته نمطاً من الوجود ال يـأتي مـن السـياق     
صلُها يو) تغيير كياني(اليومي للهم، إنَّما هو جهد اآلنية للعودة إلى هويتها الخاصة من خالل 

لكن ينبغي أال نفهم هنا نداء الضـمير بوصـفه   . )3(األصيل)  Selfالهو(إلى اكتشاف وجود 
نداء أخالقياً كما هو الفهم المتعارف عليه؛ إنّما هو نداء يهتف للموجود اإلنساني من أعماقه 

يفتَح أفُـق ظهـور    ، بما)4(لتحقيق إمكانيات وجوده، إذا أحسن اإلنصات والفهم واالستجابة
  .)5(النِّداء، ليمنَح إمكانية شد اآلنية إلى نمط االنفتاح الذي يخصها

وهكذا، فإنَّنا بما سردناه من أفكار وقضايا في هذا الفصل، نكون قـد وضـحنا كيفيـة    
 االنتقال مع هيدجر من قصدية الوعي إلى قصدية الوجود اإلنساني في العالَم، سعياً لمجاوزة

 –وهذا يتم بإلغاء ثُنائيـة الـذّات   . ميتافيزيقا الحضور التي انشغَلتْ بالموجود ناسيةً الوجود
منطـق المطابقـة    بفعـل مركزية الذّات المتحكِّمة بالموجودات  من خالل تفتيتالموضوع، 

الموجود  أي(؛ تلك المركزيةالميتافيزيقية الذي يقيم الحقيقة على البرهان واليقين، واستبدال 
التي هي منطقٌ بصري  يفهم الوجود الكاشف بوصفه انفتاحاً من خالل ). البشري في العالَم

اختبار الحقيقة بالتَّجربة العيانية المعيشة؛ أي بالرؤيـة الحدسـية للوجـود بـين التَّحجـب      
، المتجسـدة  )6("نطولوجيمقام االختالف اُأل"والالّتحجب، لتكون اآلنية بناء على هذه الرؤى 

استباقاً زمانياً نحو الموت، والمتحركة على نمط اإلمكانية، لكونها تُعين ماهيتها في كيفية ما، 
ـ من حيث إنَّها ال تُوج قاً، بل توجسبعطاة لها مدة محدة ماً بحكم ماهيد عنـدما  د وجوداً فعلي

ِلكة لحرية اختيار أساليب هذا الوجود المتردد جدلياً بـين  تُحقِّق احتماالت وجودها بما هي ما
، وضروب التَّقوم الكياني  للهنا؛ )الهم –األنا (صيغ الوجود اليومي للهنا؛ أي الوجود الزائف 

والتي باستجابتها لنداء الضمير تبلـغ مقـام االنفتـاح    ). الهو –األنية (أي الوجود الحقيقي 
طولوجي، األمر الذي يمثِّل الفعالية اُألنطولوجية المحرضة، التي تدفع بها نحو تحقيـق  اُألن

                                                 
الوجـود   -مـارتن هيـدجر  : جمال محمد أحمد سـليمان  . د:  ينظَرو. 92 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر) 1(

  .141والموجود، 
  .238 نقد العقل التَّأويلي،: لمسكينيفتحي ا )2(

  .240، 237 نفسه،  المرجِع: ينظَر )3(

   .95 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )4(
   .240 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَر )5(
  .365 نفسه،  المرجِع )6(
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ما، وذلك من خالل أسلوب وجودها القار في قلب اللُّغة؛ أي باالنتقال مع هيـدجر،  ) انزياح(
 للوعي إلى النَّموذج اإلرشادي ل في الفصل القادم، من النَّموذج اإلرشادي1(للُّغةكما سنُفص(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .242 نفسه،  المرجِع: ينظَر) 1(
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يكمن جوهر الفَهم الجديد للّغة لـدى هيـدجر فـي كونـه ينتقـل مـن النَّظَـر إلـى         

المنطقي للعقل، الذي يفسر الحقيقة من خـالل مطابقـة    تحت وطأة التّقليد Logosالمنطق
، إلى قدرة المنطق على بيان أو تضـليل نمـط   )عالقة المحمول بالموضوع(العبارة للشَّيء 

الوجود اليومي لآلنية المرتبطة به؛ فهو في كُّل مرة منطق لُغة عادية، موجود ضمن آنيـة  
، من حيث إنَّه ال ينظر )2("هنا والوجود هناك"اللُّغة في فهمه  وهكذا لم تعد. )1(طبيعية معينة

إلى الواقع المعطى لتجربتنا بوصفه مستقال عن اللُّغـة، كأنّهـا مرآتـه، أو كـأن أشـياءه      
إنَّما ينظُـر إليهـا   . موضوعات موجودة خارج اللُّغة، ويتم إحضارها وإخضاعها ميتافيزيقياً

في الكينونة، أو بمعنى أدقّ بوصفها لُغةَ الكينونة، متجاوِزاً بـذلك النَّظـرة   بوصفها وجوداً 
، ومؤكِّداً فهمه للحقيقة الكاشفة متقومةً في ماهيتها من خالل الطّابع البصري )3(التَّقليدية إليها

باالنتقال من عقل أي . )4(األصلي للمنطق، في تحوٍل جوهره تجذير المعقولية ضمن اللُّغوية
، وذلك بوصفها حدثاً ماهوياً تأتي ضمنه اآلنية لإلجابة )5(مركزه الذّات إلى عقل مركزه اللُّغة

؛ أي مـن  )7("من خالل تأسيسه باللُّغـة "، الذي أصبح يفهم )6(عن السؤال عن ماهية الوجود
، من حيـث إن أي  )8(ذاته خالل قيامها بتلك الوظائف التي كانت تُعزى من قبل إلى الوجود

 Language)10(، بوصفها تنطقُ الوجود)9(مقاربة للعالَم هي حكماً مقاربة للّغة التي تفتَحه

                                                 
  .79-78، 67-66نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر) 1(
   .61في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د )2(
إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيـدجر،  : إبراهيم أحمد: ينظَرو. 273-271الشِّعر والوجود، : عادل ضاهر. د: ينظَر )3(

86.   
   .604، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَرو. 25-24نقد العقل التَّأويلي، : المسكيني فتحي: ينظَر )4(
   .11نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )5(
  .39نفسه،   المرجِع: ينظَر )6(

   .86إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، : إبراهيم أحمد )7(
  .219الوجودية ، : ون ماكوري ج) 8(

  . 17اللغة والتأويل، : عمارة ناصر : ينظَر) 9(

   .604، 2موسوعة الفلسفة ، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر )10(
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utters or speaks Being ها بيت الوجودأو بوصف ،The house of Being  إذ ،
  . )1(إن الوجود في العالَم مصمم في أصله ليكون وجوداً لُغوياً

ا المنحى، لم تعد اللُّغة مجرد أداة اتّصال لتبادل المعلومات الصحيحة، أو وسـيلة  وبهذ
تعبير عن األفكار، إنَّما هي المكان الذي يكشف فيه الواقع عن ذاته، وتتحرك ضمنه الحيـاة  

فـاً داخلهـا   فماهية اإلنسان بوصفه كائناً ُأنطولوجياً قائمـةً فيهـا لكونـه مكتَنَ   . )2(اإلنسانية
، ولكونها إظهاراً للوجـود الـذي   Within language and with language)3(وبها

األمر الذي يسمح لكينونتنا بالظُّهور فيها من خـالل التَّحجـب   . )4(تجلبه إليها، وتكشفه فيها
مـن   ، وهو الحدث الماهوي الذي يكسبنا مالمحنا وأساليب وجودنا، ويمكِّننـا )5(والالتحجب

لو لم تكُن ماهيتنا تتضمن القُدرة على اللُّغـة، لكـان كُـلُّ    "إذ إنَّه . )6(االنفتاح على المجهول
فلوال اللُّغة لما أمكَن لإلنسان أن يكون، وما أمكَن . وجود منغلقاً أمامنا، بما فيه وجودنا نفسه

  .)7("أن يوجد بأي ُأسلوب يمكن أن نتخيله
ريقة أصبح بإمكاننا أن نفهم الكيفية التي تُؤلِّف بين اآلنية واللُّغة؛ فهي مأواها وبهذه الطَّ

  تجذِّرة في المنطـق العيـانية مة اُألنطولوجيبنية اآلني للوجود، وألن أي . ألنّها أصالً مأوى
وعلى العالَم،  بالمعنى ذاته أصبح الموجود البشري منفتحاً بأساليب وجود مختلفة في العالَم،

عالَم اللُّغة من جهة ُأولى، ولكونه من جهة ثانية يعيش في أسـاليب وجـوده   في  لكونه يقيم 
المترددة جدلياً بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي بما هو ساعٍ في اللُّغة ومن خاللها للتَّقوم 

د الطَّريق واسعاً إلي. الكيانيمهلالنزيـاح  وهو األمر الذي ي ة التَّأويل اُألنطولوجيضاح كيفي
  .كما سنفصل الحقاً) هجرة آنية(بوصفه 

                                                 
  .22نقد العقل التأويلي ، : فتحي المسكيني  :ينظَرو. 256، 232فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )1(
   .107نظرية األدب، : نتيري إيغلتو: ينظَر )2(
.  51اللغـة والوجـود ،   : إبراهيم أحمـد   :ينظَرو. 29ـ   28في ماهية اللغة وفلسفة التأويل ، : سعيد توفيق. د: ينظَر )3(

  . 111من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، : عبد الكريم شرفي : ينظَرو
. 210فهم الفهـم،  : عادل مصطفى. د: ينظَرو . 51اللغة والوجود ، : د إبراهيم أحم :ينظَرو. 111،نفسه المرجِع: ينظَر )4(

  .130في ماهية اللغة وفلسفة التأويل ، : سعيد توفيق. د: ينظَرو . 107نظرية األدب، : تيري إيغلتون: ينظَرو
  .237ـ  236، " قيقة نداء الح" أليثيا ـ هيراقليطس ، الشذرة السادسية عشرة ، من كتاب : مارتن هيدجر : ينظَر) 5(
   .50اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )6(
  .258فهم الفهم، : عادل مصطفى.د )7(
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، والـدرس األول  الـذي   )1("اللُّغـة  من خاللينادي ويسأل"إن الوجود كما يعتقد هيدجر 
    ة اإلصغاء إليه من خالل اإلصـغاء إليهـا، ألنّهـا تتحـدث ينبغي علينا أن نتعلَّمه هو كيفي

Language speaks    ه استجابةً لنداء الوجود هـو الـذيبذاتها، وإصغاؤنا إليها بوصف
  .)2(ينتشلنا من السقوط في يومياتنا العادية

  لكن، كيفَ يمكن للّغة أن تتحدث بذاتها؟
لعلَّ الخُطوة األولى لفهم ذلك ترتبط بما ذكرناه سابقاً، فاللُّغة ليستْ تعبيـراً يسـتخدمه   

و مجرد أداة اتّصال؛ إنَّما هي إظهار للوجود يتركه اإلنسان يحدث بوصفه واقعـة  اإلنسان، أ
عن فعل الـتَّكلُّم   مطلقاًوهذا الحدوث يبدأ أوالً عن طريق اإلصغاء الذي ال ينفصل . )3(لُغوية

فقدرة  .)4(بذاته بما هو ليس فقط إصغاء للكالم الذي نتكلَّمه، بل هو قبل أي شيء آخَر إصغاء
، ألنَّنا )5(فقدرة اإلنسان على الكالم ال تتحقَّق إال باإلصغاء الذي يجعله قادراً على قول الكلمة

وبهذا لـم يعـد   . )6("نتكلَّم نُنصتْ إلى هذا الذي يقال الذي يأتي صوبنا مع اللُّغة"ألنَّنا عندما 
ليه اآلنية نمط الهنا الكالم مجرد نشاط من نشاطات الذات، إنَّما هو حامٌل أصلي للفهم تبني ع

الذي يخصها؛ فمفهومية الوجود في العالَم أصبحتْ من خالل هذا التَّوجه تتشكَّل سلَفاً بواسطة 
 ه األساس الكيانيللُّغة –ظاهرة الكالم، بوصف 7(اُألنطولوجي(.  

موذج اإلرشادي غير أن هذا التَّأويل ال ينتهي عند هذا الحد، فاالنتقال لدى هيدجر من النّ
للوعي إلى النّموذج اإلرشادي للُّغة ال يقوم على النَّظر إلى اآلنية بوصفها فقط موجوداً يتكلَّم، 

). Quiteالصمت ()8(إمكانية وجود ماهوية في السكوت متكلَّماً، بل بوصفها) وجوداً في(أو 

                                                 
   .53هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع )1(
: ينظَـر و. 28، في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل: سعيد توفيق. د: ينظَرو. 39فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )2(

   .53هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع
  .290فهم الفهم، : عادل مصطفى.د: ينظَر) 3(
لبنـان،   -بيروت(بسام حجار : قراءة في شعر هولدرلن وتراكل، تلخيص وترجمة –إنشاد المنادى : مارتن هيدجر: ينظَر )4(

   .46) 1994، 1، طالمركز الثَّقافي العربي: المغرب -الدار البيضاء
   .51نفسه،   المرجِع: ينظَر )5(
   .62هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع )6(
ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيـدجر  : صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَرو. 206-205نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )7(

) 2002، 1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط: مصر –اإلسكندرية " (الكلمة"" شتيفان جئورجه"دراسة فلسفية في قصيدة  –
17.   

  .206نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )8(
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 ـ "وذلك ألن ه بذاتها إلى نداء الوجود الصامت اللُّغة تتوجThe call of silence being 
  . )1(")اللّوجوس(الذي يتحدث في صمت، ويدعو إلى 

، Speech speaks )2("الكـالم مـتكلِّم  : "ويمكن تكثيف هذا الفَهم في عبارة هيدجر
، وال ، ألنَّه يصغي إلى كـالم الوجـود  )3(ال يتفوه بأي كالم وإن لمفاإلنسان يتكلَّم باستمرار 

؛ فهو ال يسمع ألنَّه يملُك ُأذنين، بل له ُأذنان ألنَّه مـن حيـث   )4(مت والسكونفي الص سيما
وعلى هـذا  . )5(وجوده يسمع، واإلصغاء والصمت إمكانيات وجودية لإلنسان بوصفه متكلِّماً

 ـمت  "األساس تتكلَّم اللُّغة، وذلك ألنرنين الكلمات في الصThe ringing of stillness 
وهذا التَّوجه . )6("ما يتجلّى في اللُّغة هو عالَم الوجود نفْسه من اللُّغة ال من اإلنسان، ألن عناب

التَّوجه لدى هيدجر متَّصل باعتقاده الراسخ أن حقيقة الوجود أسبق من كُّل الحقائق المتعلِّقـة  
إن اللُّغة تُوجد دوماً قبـل   ، من حيث)8("التَّكلُّم هو من قَبُل إنصاتٌ"، لذلك فإن )7(بالموجودات

، ومن خالل أسـبقية اللُّغـة   )9(الذّات الفردية، لكونها الميدان الذي تترعرع فيه تلك الذَّوات
  .)10(يتمكَّن اإلنسان من تبينِ مختلف األشياء والموجودات من خالل كالمه

، )11("لَّم مـن خاللـه  هي التي تتك"وهذا يعني أن اإلنسان ليس هو من يستخدم اللُّغة، بل 
فنحن عندما نتكلَّم ننصت لذلك الذي يأتي صوبنا مع اللُّغة، فنكرر ونُعيد قول ما قيـل ومـا   

لكن ذلك ال يعنـي أن معقوليـة    . )12(، بكالمٍ هو أساس المعقولية (*) سمعناه واستجبنا لندائه
سانية لها أصولُها الميتافيزيقيـة، إنَّمـا   اللُّغة قائمة في منعرج هيدجر اللُّغوي على توجهات ل

على العكس من ذلك، فهو يريد أن يكشف عن الحكم اُألنطولوجي المسبق الذي ُأسستْ عليه 
                                                 

 .107ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د) 1(

   .8إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )2(
  .7نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

   .48فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )4(
 -1425، 8كلِّيـة اآلداب، ط  –منشورات جامعة دمشـق  : سورية –دمشق(مبادئ الفلسفة : الصالح الحميد عبد. د: ينظَر )5(

   .262) م2005-2004/ه 1426
   .260فهم الفهم، : عادل مصطفى.د: ينظَر )6(
   128نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )7(
   .271، 2، ج"كتابات أساسية  "الطّريق إلى اللُّغة، من كتاب : مارتن هيدجر )8(
  .107نظرية األدب، : تيري إيغلتون: ينظَر) 9(
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؛ أي بالمعنى ذاتـه  )1(اللُّغة من خالل الحدس الذي يؤول المنطق في ُأفُق الزمان الذي يقومه
تحدث بها، لتُصبح هـي التـي   نللّغة بوصفها مجرد أداة هو يرغب في تجاوز الفَهم الشّائع 

غير أن هذا التَّوجه، وإن كان في جوهره وفياً لمنطلقات مجاوزة مركزية الـذّات  . )2(تتحدث
 بعيد، لكنَّه ال يعني في الوقت ذاته أن م دور اإلنسان إلى حدحجة، من حيث إنَّه يالميتافيزيقي

؛ وهـي  )3(د أراد أن يلغي ذلك الدور بجعل اإلنسان متلقّياً سلبياً في عمليـة الفهـم  هيدجر ق
المسألة التي حاول أن يتجاوزها من خالل القول إن اللُّغة عندما تتكلَّم، وتسمح بتنظيم مجال 

ث إال إلقامة اإلنسان في حدوث الحقيقة، فإن ذلك ال يمكن أن يحدdie Offenheit االنفتاح 
عن طريق اإلنسان ذاته، بوصفه، في كينونته، المعني الوحيد بما تقوله اللُّغة، فهـو الكـائن   
الوحيد الذي يتساءل عن الوجود، وهو الحارس المتوتِّر النَّبيه الذي ينفتح على ُأفق الوجـود  

صاته المسبق لنداء بإفساح المجال لحدوث حقيقة شيء ما من خالل انتمائه إلى تكلُّم اللُّغة، وإن
  .)4(الوجود الصامت، وهو األمر الذي يتيح للّغة أن تُفصح عن ماهيتها من خالل فعل الكالم

ولكن هذا الفعل الماهوي المذكور أعاله، ال يمكن بلوغه إال من خالل ما يسميه هيدجر 
 toلتَظهر (ت لتُوجد ، التي نحياها بترك الموجودا)language experienceخبرة اللُّغة (

make appear(ر عن نفْسها بنفسهاوتُعب ،)أصالً باإلنصات إلـى  . )5 وهو األمر الذي يتم
نتيح ألنفسنا أن نُشارك "؛ ألنَّنا عندما )6(اللُّغة ذاتها عندما تتحدث فَنُصبِح مكتَنَفين في وجودها

هذه الخبرة ي الًفي عالَم اللُّغة، وأن نخضع له، فإنث لنا تحون أن تُحد7("مك( . وهذا  يعني أن
بما  To undergo an experience with languageأن الدخول في تجربة مع اللُّغة 

 هو وعي ) ق ) إدراكسبمPre –awarness    هناك فـي الفَهـم   "ينطوي على تأكيد أن
أن الوجود يكون معروفاً من قبـل، بشـكٍل   اإلنساني وعياً باألسبقية اُألنطولوجية للزمانية، و

                                                 
   .141نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )1(
   .29اهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، في م: سعيد توفيق. د: ينظَر )2(
  .63هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَرو. 25نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

سـعيد  . د: ينظَـر و. من تقديم المترجِم. 250، 2، ج"كتابات أساسية  "الطّريق إلى اللُّغة، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )4(
عبـد  . د: ينظَرو. 63هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَرو. 30-29، 25اللُّغة و فلسفة التَّأويل، في ماهية : توفيق

  .600، 2موسوعة الفلسفة، ج: الرحمن بدوي

   .151حقيقة، نداء ال: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو. 59ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَر )5(
151.   

  .43في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر )6(

   . 25نفسه،   المرجِع )7(
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للفهم الوجود الخـارِج   Fore – structureمن دون أن تصادر هذه البنية المسبقة . )1("ما
فمعنى أن نعيش تجربة . في العالَم، بوصفه مشروع وجود على نمط اإلمكانية ال يحدد مسبقاً

، من حيث إن هذا يفتح )2(إليها To be on the wayمع اللُّغة هو أن نكون على الطريق 
المرتبِط ) Dwellingاإلقامة  –السكَن (إمكانيات وجودنا الماهوي فيها وبها، بوصفها سكَنَنا 

فهم اللُّغة من خالل اللُّغة؛ أي من خالل فهـم مـا   "، الذي نبلُغه بمحاولة  )3(بصميم وجودنا
  .)4("ينتمي إلى اللُّغة، أي فهم ماهيتها

إن معاناة خبرة اللُّغة بالدخول في تجربة معها ال يعني إجراء تجارب عليهـا أو جمـع   
معلومات عنها على طريقة علماء اللُّغة، وإنَّما يعني التَّحرر في طريقنا إليها من األسـاليب  

منطقيـة يمكـن   التَّقليدية التي تفهمها فهماً مسطَّحاً بالنَّظر إليها على أنّها قواعد وصياغات 
         يطرة علها وإخضـاعها مـن خـالل نـوع مـن التَّفكيـر اإلحصـائيالس–   الحسـابي

 5(التَّمثُّلـي(calculative representative thinking   بقـيإال الجانـب  "، الـذي ال ي
 ومع ذلك فإن هيدجر ال يستبعد الجانب اإلشاري للُّغة بوصفها تُشير إلـى . )6("الخارجي ِللُّغة

؛ أي إلى الوجود نفسه، ولكنَّهPre –linguistic world معنى موجود في عالَم سابق إياها 
في الوقت ذاته ال يجعل اللُّغة عالمات تتَّجه نحو الخارج، إنَّما إشارات تكشف عـن شـيء   

  .)7(مستور، بجعل الوجود حاضراً داخل الكلمات
 التَّأويل اُألنطولوجي لالنزياح،عملنا على إذا اتّكأنا عليه في ضوء  ،وهذا االعتقاد يعني

عـالَمين فـي عـالَم    (لى عأنَّنا بإزاء مرجعيتين تتضمنُهما إحالة واحدة؛ أي إن اللُّغة تُحيل 
، هو عالَمها الذي يكتَنَفُ ضمنه العالَم السابق، الذي تغير بشكٍل ما ضـمن العـالَم    (*))واحد

اآلنية تتباعد في كّل مرة عن ذاتها بوصفها موجوداً لُغوياً  أنإلى  وذلك بالنَّظر. المنفتح فيها
استباقياً على نمط اإلمكانية، يتردد في خياراته واختياراته بين الوجود الزائف والوجـود    –

                                                 
  .125الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق) 1(
  .8ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَر) 2(
   .151نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )3(
   .128-127في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د )4(
في ماهية اللُّغـة و فلسـفة   : سعيد توفيق. د: ينظَرو. 46ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَر )5(

   .127-126، 39، 26-25التَّأويل، 
   .87، "في الفلسفة والشِّعر –مارتن هيدجر "هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : رمارتن هيدج )6(
  .265مبادئ الفلسفة، : عبد الحميد الصالح: ينظَرو. 133في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر) 7(

  . سنُفصل في هذه المسألة الحقاً خالل هذا الفصل (*)
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الحقيقي ، ويموهه المنطق الذي هو من شأنه، بما هو اختالف قائم في العالَم بين التَّحجـب  
ولعلَّ في هذا التَّأويل اختالفاً جوهرياً عن المفاهيم المتداولة في المنـاهج ذات  . والالتحجب

اُألصول اللِّسانية، الوطيدة الصلة بميتافيزيقا الحضور؛ فالشَّيء ال يكون واقعياً وحقيقياً فـي  
والقياس وفق آليات العقـل   ميتافيزيقا الحضور، كما ذكَرنا من قبل، إال بوصفه قابالً للتَّمثُّل

اإلحصائية من تحليل وتركيب وحصر واستنباط، وهو فهم  يرفضـه هيـدجر،    –المنطقية 
وينظُر إليه بوصفه إدراكاً قاصراً للّغة يجب أن يخضع لمساءلة اإلنسان الخـارِج والمنفـتح   

  .)1(على الوجود
والجمع بينَهما يفيد الحضور، يفيـد  العالمة منذ سوسير هي الدال والمدلول، "لقد كانت 
لم يخلِّص الـداّل  مـن شُـحنته    J.Derrida  (*) فهو كما يعتقد دريدا. )2("الوجود الحاضر

   ر الفكـريتصـوفقد أبقى المدلول تحت رحمة الم داً، ومن ثمجره شيئاً مة بوصفالميتافيزيقي
صفه سمعياً لتتمكَّن تلك الذّات مـن إحضـاره   للذّات المتعقِّلة، والذي يحتاج إلى الصوت بو

وهذا الحضور هو الذي يحدد ماهية العالمة، وال يمكن تجاوز ذلك إال بتحريرهـا  . )3(وتمثُّله
وهو توجه يتقاطَع إلى حد بعيد مع نظـرة هيـدجر ذات األسـبقية    . )4(من التَّحديد الدقيق له

 ة، التي ترى أنعلى ما يـدّل فـي   التَّاريخي للعالمة لكونها تختبر الموجود بناء اللةَ إفسادالد

                                                 
)1( د طواع: نظَرينظَرو. 213، 58هيدجر و الميتافيزيقا، : محمكتابـات   "الطّريق إلى اللُّغة، مـن كتـاب   : مارتن هيدجر: ي

   .، من تقديم المترجِم245، 2، ج"أساسية 
مجلّة (ي إدريس كثير وعز الدين الخطاب: الدال المقروء في غيابه، ترجمة –الوجود المكتوب : جاك دريدا وموريس بالنشو )2(

   .35) 1996، 27ع7لبنان، مج –بيروت : كتابات معاصرة
بوصـفهم  ) ما بعد البنيويين(بِ ينتمي دريدا إلى مجموعة من المفكرين الفرنسيين الذين يمكن أن نصفهم ): 1930-2004(*) (

 يميرغب بتأكيد ما س مثِّلون اتّجاهاً كاناالختالف(ي( .عاصر، شكَّلتْ أعمال دريدا قوالم والفلسفي ل األدبية كبيرة في الجد
أو ) مركزيـة الكلمـة  (وقد أثبتَ في قراءته للنّصوص الفلسفية أن التُّراث الفلسفي الغربي ظلَّ دائماً متشبعاً بمـا سـماه   

ـ    Logosإذ ربط في هذا السياق المنطق  ).ميتافيزيقا الحضور( الص ن من خـالل سـمتيضـور  بوصفه يتعيوالح وتي
   دريدا قد كشف من خـالل ذلـك أن من حيث إن ، فاَ للتّمركز اللّفظيرادبهذا المعنى م بالتَّمركز، ليكون التّمركز المنطقي

نظريـات  ومن ثـم، فـإن   . الفكر الغربي مهما تشعب يعلي في النّهاية من شأن الكلمة المنطوقة، ويستبعد الكلمة المكتوبة
 زة فة وُأطروحاتها المختلفة ما هي إال صيغ من نظام واحد عمل هو على نقده من الداخل في ضـوء رغبتـه بمجـاو   الفلس

جـون سـتروك،   : جاك دريدا، من كتاب البنيوية وما بعدها، تحريـر : جوناثان كلر: ينظَر. التَّقليدي ييقالميتافيزالتَّمركز
سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الـوطني للثّقافـة    –لم المعرفة سلسلة عا: الكويت(محمد عصفور . د: ترجمة

 218دليل النّاقد األدبي، : سعد البازعي. ميجان الرويلي و د. د:ينظَرو.180-179) 1996، فبراير 206والفنون واآلداب، 
– 219.  

   .231-230هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )3(

   .36-35الوجود المكتوب، : جاك دريدا وموريس بالنشو: ينظَر )4(
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إذ إنَّه يريـد  . )1(الحضور والتَّمثُّل والمطابقة، وليس باالرتكاز على ما يبين ويظهِر ويكشف
ذلك  ،)2(بهذا أن يقلب النَّظرة نحو اللُّغة بوصفها موضوعاً للدراسة العقالنية المضبوطة علمياً

ألن معظم الدراسات التي اهتمتْ باللُّغة طبقت عليها مناهج منطقية صارِمة بدعوى االلتزام 
بالعلمية، من حيث إنَّه يتم ردها إلى بعد منهجي ُأحادي النَّظر، لم ينتج سوى لُغـة واصـفة   

ميم ورسوم ومخطَّطـات حسـابية   للُّغة، األمر الذي اختزل ماهيتها، وحولها إلى مجرد تصا
فالنَّظرة الخاطئة إلى اللُّغة بوصفها نتاجاً لعملية النُّطق الفيزيولوجية والفيزيائيـة  . )3( قاصرة

والنَّفسية حولها إلى وسيلة أو أداة تؤدي وظيفة تقييدية، وهي قضية تُبعدنا عن اختبار أصلها 
ي يمنَحها الصوت، لتُعطي وتُحرر بوصفها الكيان الحقيقـي  الماهوي الكامن في الصمت الذ
وهذا ينقُل المدلولية من المستوى السيميوطيقي لأللفـاظ،  . )4(الذي يحضر العالَم إلى الوجود

 كينونتها من العياني ة ، من حيث إنّها تستمدلآلني لتتجذَّر في الحقل الكياني–  الً، ثمأو اليومي
، في تحوٍل يقودنا لنقل مفهوم االنزياح من شعرية مؤسسـة  )5(ه نحو مقامها اُألنطولوجيتتّج

الحدسية، القاِئمة على خوض  –السمعية، إلى شعرية الداللة البصرية  –على الداللة الصوتية 
ن شأنها في العالَم المعيش، الذي هو مالبصري  تجربة مع اللُّغة بما هي آنية يموهها المنطق

  . حيثُ ينبثق االنفتاح
لكن بناء شعرية مؤسسة على تأويل الداللة البصرية بما هي تجربة لُغوية فـي العـالَم   

، الذي يحتّل موقعاً محورياً فـي  )الحوار(يستدعي مفهوماً أساسياً آخَر لدى هيدجر أال وهو 
والحوار ليس ُأسلوباً .  )6("اللُّغة جوهرية ألنّها حوار"ى القول إن تفكيره إلى حد يذهب معه إل

ُأسلوباً من أساليب استعمال اللُّغة فقط، إنّما أصالة اللُّغة، من حيث إن كينونة اإلنسان بوصفه 
لذلك فهو سنَد وجودنـا فـي   . )7(حواراً مؤسسة عليها، ال تتحقَّق أيضاً إال في كونها حواراً

ال يتم بوصفه استمراراً ودواماً في قلب الحضور إال عندما ينفـتح الـزمن فـي    العالَم؛ إذ 

                                                 
 .39-38إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَر )1(

   .25نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )2(
 .66، 64، 61-60هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر) 3(

من فلسفات التَّأويل إلى نظريات القـراءة،  : عبد الكريم شرفي: ينظَرو. 157ء الحقيقة، ندا: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )4(
سـعيد  . د: ينظَـر و. 14هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَرو. 257فهم الفهم، : عادل مصطفى.د: ينظَرو. 110
   .107نظرية األدب، : إيغلتون تيري: ينظَرو. 36-35في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : توفيق

   .191: نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني: ينظَر )5(
   .59إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )6(
   .87، "في الفلسفة والشِّعر –مارتن هيدجر "هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )7(
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، أي إن حدوث أي حوار أصيل يكمن في مدى قـدرة اإلنسـان علـى السـمع     )1(امتداداته
لكن االنتقال به من لُغة الكشف إلى لغة وصف الموجودات . )2(واإلصغاء لبلوغ انفتاح اآلنية

أي بوصفه ضرباً مـن  ( ، ينقلُه من الكالم بوصفه وجوداً حقيقياً )للُّغةأي إلى موضوعات ا(
أي بوصفه ضرباً مـن  ( ، إلى اللَّغو بوصفه ثرثرةً وقيل وقال )ضروب التَّقوم الكياني لآلنية

، وهماً زائفاً) الفهم(، وهو األمر الذي يجعل )ضروب الوجود اليومي التَّوسطي الزائف لآلنية
على الرغم من احتفاظ هذين الشَّكلين بقدرة . وبعيداً عن إدراك الوجود في انفتاحه على العالَم

  .)3(جدلية تتحرك بين الكالم واللَّغو
وحهيدجر ي مـة، وذلـك    دمن هنا، فإنة فاهُأنطولوجي حدةة في واللُّغة والحوار واآلني

الذي هو الجوهر الكياني للّغة بما هي وجـود كمـا سـبق    بوصف اآلنية متقومة في الكالم 
فالفهم ال يتعلَّق بقصدية سلوك الذّات تجاه موجود معيش، بل يتعلَّق بكيفية اآلنية ذاتها . القول

القاتها للموجود العيانية هذا الوجود، من خالل موإبصارها لنمط وجودها، وإمساكها بكيفي ،
مر الذي يجذِّر الفهم في بِنية اليومي الراهن بوصفها هي كالمها ذاته األ. )4(وتصورها لمعناه

عن نفسها، إذ ال قوام لليومي سوى تفسيريته التي ينتجها عن نفسه في اللُّغة العادية في كُـّل  
  .)5(فالزمان هو طريقتنا اليومية في تأويلنا ألنفسنا في اللُّغة ومن خالل اللُّغة. مرة

ذا يؤكِّد أن الفهم التَّأويلي هو مشروع الوجود هناك ذاته بوصفه نوعاً أو نمطََ وجود وه 
الذي هو من  -في -هو فتح لفهم العالَم، أي لنمط الوجود "؛ أي بالمعنى ذاته )6(اإلنسان نفسه

إن تحليل ؛ إذ )8(وهو األمر الذي يحول ظاهراتية هيدجر إلى تأويلية. )7(" )الدازين(من شأن 
، ذلك منذ اللَّحظة التي يتماثل فيها التّأويل )9(تحليل اآلنية متضمن ضرورياً في تأويل الكينونة

التّأويل مع وجود الكائن بما هو استباقية فهم متواشج مع الوجود ال بوصـفه وعيـاً،  بـل    
                                                 

 .61-60منادى، إنشاد ال: مارتن هيدجر: ينظَر) 1(

من فلسفات التَّأويل إلى : عبد الكريم شرفي: ينظَرو. 108ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَر )2(
   .   264مبادئ الفلسفة، : عبد الحميد الصالح: ينظَرو. 109نظريات القراءة، 

مبادئ الفلسـفة،  : عبد الحميد الصالح: ينظَرو . 19-18لوجيا اللُّغة عند هيدجر، ُأنطو: صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَر )3(
262-263.   

   .70نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )4(
  .121نفسه،   المرجِع: ينظَر) 5(
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هيدجر حاٌل من فالوجود تأويل، والمعنى الكياني للمعرفة عند . )1(بوصفه كينونة مكونة لآلنية
لكن هذه المعرفـة التـي   . )2(من أحوال اآلنية بوصفها وجوداً في العالَم، وليس إدراكاً واعياً

، ألن )3(يجب أن تمتلكها اآلنية لتتمكَّن من تجربة موجود قائم في محيطها هي معرفة مسبقة
، األمـر  )4(نونة فَهماً مسبقاًمركزية الوجود اإلنساني لديه هي مركزية الكائن الذي يفهم الكي

الذي يعني أن هيدجر يقلُب التَّصور السائد في المعرفة من حيث إنَّه يجعل معرفـة الوجـود   
ولذلك فإن بنية الفهم المسبقة هذه تُرسخ مسألة تجاوز ثُنائيـة  . )5(تبدأ بتأمله أوالً قبَل معرفته

إال أن هـذا  . )6(القلـق  –سؤال الكينونـة   من خالللواقع ربط اآلنية بابالموضوع –الذّات 
ينْصب على الطّريقة التي يالقي بها كـائن  "االستباق للمعرفة باستفهام ال يلغي اإلنسان، بل 

فالفَهم التَّأويلي ليس موضوعاً منتهياً، ألن الزمن ليس وسطاً نتحرك فيه، بل هو . )7("الكينونة
لهذا فـإن الفهـم هـو    . نية نفسها التي ال تتطابق مع ذاتها االستباقية نحو الموتهو بِنية اآل

سيرورة وبعد من أبعاد الدينامية الداخلية ِلعلو اآلنية المتواصل في الزمن، والمتباعـدة فـي   
ساليب وجود وجودها المقذوف دائماً لألمام، بحثاً عن أنماط مختلفة إلمكانيات ُأنطولوجية، وأ

موهوبة من جهة اشتراع سابق لمعنى وجود الموجود كُلِّياً، المسألة التي تُلغي وجود جـوهر  
الرؤية السابقة اللُّغة والحوار واآلنية  فـي بنيـة    دوبهذا توح. )8(ثابت أو ماهية مقررة سلَفاً

 ل لكائن ما عن وضعه وعن مشاريع"الفَهم ألنالفَهم الذي يتحص ر، ومن ثمفسن أن يمكه ال ي
وبناء على ذلك، فإن الكيفية التي يتم بها فهم االنزياح . )9("أن يؤول، إال في وسط التّكلُّم باللُّغة

االنزياح تتأسس لدينا على محاورة الداللة البصرية المعيشة للمنطق العياني الذي هـو مـن   
ك بوصفها فعالية استجابة لنـداء الوجـود علـى نمـط     شأن اآلنية الفاهمة التي تخصه، ذل

  .اإلمكانية، بما هي سبقٌ مستمر لذاتها، وبأساليب واختيارات متعددة ومموهة في آنٍ معاً
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وفي سياق متَّصل، فإن لدى هيدجر خُطوة جوهرية أخرى في تأسيسه لبنية الفهم بمـا  
لوجي لالنزياح، تكمن هذه الخُطوة في تمييزه اُألنطولوجي هي بنية محورية في تأويلنا اُألنطو

ليسـا شـيئاًواحداً،   ) تكلَّم ( و( ... ) قال " ؛ إذ إنSaying والقول  Speechبين الكالم 
دون أن يقول شيئاً، في حين قد يسكت شخص  من ويمكن لشخص أن يتكلَّم ويتكلَّم بال انقطاع

ال يتكلَّم، وي ن أن يقول في عدم تكلُّمه الكثير آخَر، إنَّهفاللُّغة من حيث إنّها قول هـي  . )1("مك
، ألن الكالم ال يكون ماهية للّغة إال بوصفه قـوالً يعـين التَّشـكُّل    )2(أكثَر من مجرد الكالم

. الوجودي؛ فأن تقول يعني أن تكشف، بينَما يظّل الكالم في نطاق المظهر المدني للتّجربـة 
إذ للصمت أحياناً، كما بينّـا   .)الصموت –اإلصغاء(ا يعرف هيدجر القول بوصفه زوج لهذ

، التي ظلَّتْ مقارباتُهـا  )3(أكبر من الكلمات اآلخَرمن قبل، إمكانيات انفتاح على العالَم وعلى 
بلـوغ مسـتوى    مـن دون العلمية عامةً، عند مستوى التَّكلُّم،  – اللِّسانية خاصةً، والمنهجية

لكن هيدجر ال يقف عند هذا الحد ، بل يسعى إلى ضبط مفهومي أعمـق للفعاليـة   . )4(القول
اُألنطولوجية للّغة، ذلك من خالل مفهومٍ ُأنطولوجي يمثِّل حدوث اللُّغة في كُلِّيتـه، ويـدعوه   

ه إبانـةً، مـن الفعـَل    ، التي يمكن فهمها انطالقاً من القول ذاته بوصـفdie Sage القولة
Saganعسمرى وير ويها مـن  . )5(؛ أي جعَل الشَّيء يظهنفهم أو بالمعنى ذاته نستطيع أن

؛ الذي ال يقوم على أساس عالمات ما، إنَّمـا  Zeige)6(ناحية حدوث اللُّغة فيها بوصفها بياناً
أصلَها ومصدرها في ذلك المجال تنشأ جميع العالمات عن إبانة البيان، إذ تجِد تلك العالمات 

ولما كان هيدجر بربطه السابق بين القول والقولـة  . )7(أو اُألفُق من حيث إنّها فحوى اإلبانة
الظّاهراتي هواإلبانة يؤكِّد فهم-  بينللمنطق بما هو الكالم الم ريفي )8(البص للموجود العياني

ما يتحرك في إبانة القولـة هـو   "يعني بتعبير هيدجر أن في العالَم، فإن الحدوث الكُلِّي للّغة 
 الخصdas Eignen")9( ةة أو الخُصوصيية، والخاصيهو إظهار للخاص والخص ،das 

Ereignis    ها، تشقّان طريق القولـة إلـىاً إلى ما يخصها خصعندما تجلُبان اإلبانة بوصف
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ا، وتركه ينكشف فيها كما هو، األمر الذي يعنـي أن  اللُّغة بإحضار الشَّيء أو الموجود إليه
لـذلك فـإن   . ؛ أي في المنفتَح الذي يخصـه )1(إبانة القول تسمح للكائن بالتَّجلّي فيما يخصه

اإلنسان، بوصفه متكلِّماً ينتمي إلى الوجود،لن يتمكَّن من تبينِ األشياء إالّ بقدر ما يسمح لمقال 
وبقدر ما . م من خالل الخُصوصية التي تُجمع القولة وتبسطها في هيكل اإلبانةاللُّغة بأن يتكلَّ

يحسن اإلنسان اإلصغاء إلى القولة بما هي حدوث كُلِّي للّغة، تمنَحه الخصوصـية إمكانيـة   
اإلقامة في الماهية؛ أي ضمن ما يخص القولة من خالل التَّكلُّم الحقيقي الذي هو استجابة من 

لكائن لنداء الكينونة، ليضعه على الطَّريق إلى اللُّغة انطالقاً من خُصوصية القولة بالكالم أو ا
؛ )3(فاللُّغة من حيث إنّها بيت الوجود، هي القولة بوصفها صوت الخُصوصـية . )2(بالصمت

  .)5("تجلِّياً أصيالًالمكان الذي تتجلّى فيه اإلنارة "، إذ هي )4(ألن مهمتها تكمن في إنارة الوجود
  .)5("أصيالً

إن ماهية اللُّغة تتحقَّق في القول الكاشف بوصفه الحدث الذي يتيح لشيء أن يرى ويسمع 
فهي بهذا المعنى الحدث الذي يحدث بعيداً عن التَّسلسل المنطقـي لألسـباب   . في االنكشاف

وهـذا الحـدث   . )6(ل التَّحجبوالنَّتائج، مانحاً اإلنارة واإلظهار وانفتاح الموجودات من خال
الذي )  der Aufribالشِّق الفاتح ( بوصفه الوحدة اُألنطولوجية لحدوث اللُّغة يدعوه هيدجر 

؛ أي عنـدما تسـتجمع   )7(يرينا خاصية الكالم في انبساطه الطَّليق المسـتجمع فـي اإلبانـة   
لّغة من خالل التَّكلُّم، ثم تبسطه، ليكون هيكل الخُصوصية الشِّقّ الفاتح للقولة بوصفها حدوثاً ل

اإلبانة المتنوعة بوصفه انكشافاً تتخلَّلُه كيفيات القول متعددة األشـكال، التـي تفـتَح عـالَم     
العالَم الذي تكون خُصوصيته هي أكثَـر الظّـاهر   . الحضور والغياب، الظُّهور واالنسحاب

أكثَر القريب قُرباً، وأكثَر البعيد بعداً، حيثُ يقـيم الفـانون   . حجباًظهوراً، وأكثَر المتحجب ت
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، )2(تين إلى اللُّغة بترك قولتها تُقال، لتُفصح عن نفْسها في الشِّقّ الفاتح لحـدوثها ، منص)1(فيه
غـة  من حيـث هـي اللُّ  ) حدوث اللُّغة(اللُّغة "ذلك ألن شَقّ الطَّريق كما يقول هيدجر يجلب 

وهكذا تتحرك الخُصوصية بين الشِّـقّ الفـاتح   . )3()"الكلمة ذات الجرس(إلى اللُّغة ) القولة(
للقولة بوصفها حدوثاً كُلِّياً للُّغة من خالل التَّكلُّم، والقول بوصفه كيفيـات وأسـاليب وجـود    

ها موجوداً استباقية بوصفمكِّن اآلنيختلفة األشكال، األمر الذي ياً في العالَم، وبما هي في كّل م
مرة تباعد عن الذّات واختالف، أن تستجيب على نمط اإلمكانية لنـداء الوجـود، اسـتجابةً    

ذلـك إذا أولْنـا   خلُق انزياحاً ُأنطولوجياً ما؛ احتمالية لكونها استجابةً مترددة، المسألة التي ت
هاً في شموبما هو لُغة االنزياح من جهة االختالف، م ، ريق البصح من خالل المنطقِّه الفات

ال يوجد ... فحيث ال توجد لُغة، . تحمل قبَل كُّل شيء الموجود بوصفه موجوداً إلى المنفتَح"
وبهذا الجلب يوضع الشَّيء أمام العين بكيفية أصيلة تحكُم من خاللها القولـة  . )4("انفتاح... 

، وتُرتِّبه، بترك الحاضر يحضر، والغائب يغيب؛ وبترك كُّل شيء يأتي المجال الحر لالنفراج
لكن هذا الفَهم من حيث إنَّه يشير إلى إمكانية حدوث انزياح ما في بِنية اآلنية . )5(ويقول ذاته

بما هي موجود لُغوي يتباعد في كّل مرة من مرات االستجابة المترددة عن ذاته المؤسسـة  
جودياً على المنطق البصري المموه بوصفه جلْباً للوجود إلى المنفتَح، فـإن هـذا التَّأويـل    و

يضعنا في صلب سؤال بحثنا الجوهري، الذي ربما كانت اإلجابة عنه متضمنةً بصورة غير 
نية حدوث انزيـاح  ما الكيفية التي يمكن أن نفهم من خاللها إمكا: مباشرة فيما سبق، أال وهو

  ما في عالَم النَّص الشِّعري ذاته؟
لعّل الخُطوة األولى في معالجة هذا السؤال تكمن في أن هيدجر يجعل اللُّغـة والشِّـعر   

ال يعني فن القصيد ) شعر(هنا لمفردة في الشِّعر، واالستخدام الثّاني والتَّفكير مكتَنَفين جميعاً 
Poesyالواسع ، بل المقصود م نه الشِّعر بمعناه الماهويPoetry ًاس ُأنطولوجيالذي يتأس ،

سؤال الوجود ذاته يتكشَّف من خالل اللُّغة  لةمن خالل الص اللُّغة والوجود، ألن ة بينالماهوي
رية فالقول الشِّعري أصالً يعيد الكلمة إلى ماهيتهـا الشِّـع  . (*) )6(ذاتها بوصفه تفكيراً شعرياً

                                                 
  .275، 270، "كتابات أساسية  "الطّريق إلى اللُّغة، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )1(
  .272نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
  .277نفسه،   المرجِع )3(
  .146أصل العمل الفنِّي، : جرمارتن هيد )4(
  المرجِـع : ينظَـر و. ، من تقديم المترجِم253، 2، ج"كتابات أساسية  "الطّريق إلى اللُّغة، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )5(

  .47إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَرو. 274نفسه، 
  .60فة التَّأويل، في ماهية اللُّغة و فلس: سعيد توفيق . د: ينظَر )6(



76 
 

، من حيث إن الكلمة تغدو القول األصلي لهـذا  )1(باإلنصات إلى القول األصلي لنداء الوجود
النِّداء، مادام كّل تفكير أساسي تأملي شعراً، مجالُه اإلنارة والكشف لكونه على الطَّريق إلـى  

  .)2(القول األصلي - تلك الكلمة
تهدف إلى تعميـق صـلة اإلنسـان    ، مسألة الوجودوهو يتأمل ، إن استراتيجية هيدجر

، لذلك فهو يدعونا تأسيساً على مقولة شعرية للشّاعر هلدرلن )3(الشِّعرية –بجذوره األرضية 
إلقامة الشِّعرية على األرض، ِلكون لُغة الشِّعر هي اللُّغة األصلية القـادرة علـى رفـع    إلى 

ة األساسية لوجودنا الحقيقي على األرض تكمـن فـي   ، وِلكون المهم)4(الحجب عن الوجود
؛ وهو األمر الذي يعني )5(السكَن والبناء اللَّذين جوهرهما ترك األشياء لتوجد بطريقة شاعرية

وبناء على ما سـبق  . (*) )6("شعري في عمق أعماقه"بعبارة مختصرة أن وجودنا في العالَم 
هـو جـوهر   ... بوصفه ترك حدوث حقيقة الموجـود  "كلُّ فن  يغدو، وِفْقَ اعتقاد هيدجر،

لكـن إذا  . )8(، ذلك ألن ماهية الفن الشِّعرية تكمن في إرساء الحقيقة في العمل الفنِّي)7("الشِّعر
كان كّل فن شعراً، فإن كُّل شعر لُغة، المسألة التي تقتضي لفهم ماهية الفـن أن نفهـم أوالً   

اهية اللُّغة الكامنة في إحضار الموجودات ألول مرة إلى المجال المفتوح من خالل تسـمية  م
naming الموجودات ناً لإلنسان بشـكٍل  )9(تلك؛ أي من خالل تأسيسها للوجود ليكون موط

الواسع للشعر تبعاً لقدرتها علـى اإلبانـة   . )10(شعري ة بالمعنى الماهويعريفاللُّغة تكون ش
لكشف، وهنا تكمن خُطورتها؛ ألن أي قصور قد يسقطها في الكالم اليومي الزائف، وفـي  وا

                                                                                                                                                    
. ، وهو نقيض التَّفكير الحسابي، ويعني ترك الموجود يوجدEssential originating thinkingأصلياً أساسياً  اًأي تفكير(*) 

  .، من الهامش53ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَر
  .48ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر،: صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَرو. 84إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَر )1(
  .68، 53نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
  .89هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )3(
  .53اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )4(
  .96غة عند هيدجر، ُأنطولوجيا اللُّ: صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَر )5(
  .64إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )6(

هلـدرلن  : مارتن هيدجر: ينظَر". في صميمه شعري) وجودنا(الوجود : "بِكذلك يترجِم الدكتور عثمان أمين هذه العبارة (*) 
  .   95 -94،" في الفلسفة والشِّعر -مارتن هيدجر"وماهية الشِّعر، من كتاب

  .، من مقدمة المترجِم23أصل العمل الفنِّي، : دجرمارتن هي )7(
  .118الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )8(
  .118، نفسه  المرجِع: ينظَر )9(
  .145هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )10(
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. )1(الثَّرثرة واللَّغو، األمر الذي يشوه ماهية األشياء أوالً، ومن ثم فإنَّه يشوه ماهيـة الوجـود  
يسـتطيع المفكِّـر     Primordial Poetryلذلك كان النِّداء األصلي للوجود شعراً أصـلياً  

والشّاعر بصورة رئيسية اإلنصات واالستجابة له، من حيـث إن تفكيرهمـا فـي الوجـود     
رة )2(أصلي؛ فهما على عالقة مجاوneighborhood  وقُربnearness  من الوجود، ال

أصـلياً   ال بالمعنى الحسي للقرب، لكن بفضل انتمائهما إلى قول اللُّغة الماهوي بوصفه شعراً
عمل اللُّغة هو شـعر  "إن : وهذا التَّفسير قد دفع جادامر إلى القول. )3(يكشف ويحجب الوجود
  .)4("الوجود األكثر أصالة

وانطالقاً من الرؤية المؤسسة على فهمٍ ماهوي واسع للشِّعرية، يمكن لنا أن نُعين الشِّعر 
ي إطار ُأنطولوجي؛ أي بوصفه أحد أساليب إسقاط ضـوء  ف) أي فن القصيد(بمعناه الضيق 

الحقيقة الكاشفة في شكٍل لُغوي يحول سؤال الوجود إلى الكلمة الشِّـعرية بتثبيـت الطّاقـة    
فإذا كان الشِّعربمعناه الواسـع  . )5(الشِّعرية المستمدة من ُأفُق الوجود في قوٍل يكشف ويظهِر

ر للحقيقة، التي تجعل جميع الفنون شعراً من حيث ممارسـتها لماهيـة   طريقةَ التَّصميم المني
الشِّعر، إالّ أن الشِّعر بمعناه الضيق يتفوق على جميع الفنون األخرى ألنَّه يحفَظ ماهية الشِّعر 

في جوهرها من هنا يمكن القول إنَّه إذا كانت اللُّغة أخطَر الملَكات، لكونها . )6(من خالل اللُّغة
 األكثَر الفن رالشِّع أن يكون اإلنسان، فإنَّه ال بد ف أمامث الذي ينكشالحد ذلك رعجوهرها ش

، لكونـه أقـدر   )8("األكثَر أصالةً في معناه الجـوهري  "؛ أي بمعنى آخَر هو الفن )7(خُطورة
فاللُّغة . )10(اله في لُغة الشِّعر، ألن حدوث الحقيقة يبلغ أفضل أشك)9(الفنون تعبيراً عن الوجود

                                                 
: ينظَـر و. 44-43اهية اللُّغة و فلسفة التَّأويـل،  في م: سعيد توفيق . د: ينظَرو. 51اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )1(

  .124هيدجر بين خصومه و مؤيديه، : عدنان بن ذريل
  .105ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَر )2(
ُأنطولوجيـا  : صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَرو. 67، 63، 43في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د: ينظَر )3(

  .51اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَرو. 104، 90اللُّغة عند هيدجر، 
  .لهذا الكتاب جيورج جادامر  –هانز، من مدخل 55أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )4(
: ينظَـر و. 118الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَرو. 66، 61يل، في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأو: سعيد توفيق . د: ينظَر )5(

  .63هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع
  .129-128، 47-45في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د: ينظَر )6(
  .65اد المنادى، إنش: مارتن هيدجر: ينظَرو.52اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )7(
  .147أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )8(
  .42فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَرو. 91ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَر )9(
  .69في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د: ينظَر )10(
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، من حيث إنَّـه  )1(فاللُّغة بوصفها تأويلية في صميمها، أشد ما تكون تأويليةً في الشِّعر العظيم
خبرة "وبناء على ذلك فإنَّهُ يمكن القول إن . )2(يحفَظ ماهيتها بتركها تُعلن عن وجودها بكثافة

، ألن الشّـاعر هـو أكثـر    )3("فضل نحوٍ في الشِّعرالموجود البشري بالوجود تتجلّى على أ
    ة مع اللُّغة؛ ال بمعنى إجـراء بحـث تقنـيالقادرين على دخول تجربة ماهوي–   إحصـائي

د، ليغدو مكتَنَفاً في وجودهـا، وهـو   نصات لندائها، وترك الموجودات تُوج، إنَّما باإل)4(عليها
  .األمر الذي يحدث له تحوالً

لشِّعرلدى هيدجر ليس بِنية الشَّيء المعروضة لُغوياً من حيث إنَّه تم تصميمها بمـا  إن ا
إنَّه ليس مجرد تشكُّل لُغوي، أو صورة جمالية أداتُها اللُّغة، إنَّما هـو  . )5(يوافق هيكل الجملة

المطابقة إلى الحقيقة  –يقة واالنتقال من الحق. )6(القول الذي يحقِّق ماهية اللُّغة بوصفها كشفاً
الكشف، يعني االنتقال إلى الوظيفة التّأويلية التي تظهر من خاللهـا اللُّغـة الكاملـة، ال     –

بوصفها اللُّغةَ الحسنَةَ الصنع كما يظهِرها المناطقة، وال لُغةَ التَّحليل اللِّساني، بل لُغة الشُّعراء 
فحقيقة الشِّعر الجوهرية تتعارض مـع  . )8(لُغة الشُّعراء الطَّبيعية؛ أي بمعنى آخَر )7(اُألصالء

منطق العقل، ألن تأسيس الشُّعراء للوجود يصقُل ماهياتهم مـن خـالل عالقـتهم الوطيـدة     
والشّاعر ذو قُدرة على التَّحرر من النَّحـو والمنطـق، ال بـالمعنى القواعـدي     . )9(بالحرية

عنى الخروج عن تقليدية وضع الكلمة في فضاء لُغـوي شـبيه بالفضـاء    الصرف، لكن بم
المنطقي الذي توضع فيه، ذلك باستجابته لنداء الوجود من خالل اإلنصات ِللُغة الكينونة التي 

، ال بوصـفها  )11(وبهذا يصبح دور الشّاعر حراسة الكلمة. )10(تحفَظ شفافية الكلمة وماهيتها
، بما هي إظهار للموجودات أمـام  )12(بل بوصفها تنتمي إلى الوجود ذاتهتنتمي إلى الوعي، 

                                                 
  .261فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ظَرين )1(
  .47في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د: ينظَر )2(
  .42نفسه،   المرجِع )3(
  .51اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )4(
  .69-68أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )5(
  .73في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل،  :سعيد توفيق . د: ينظَر )6(
 .29فلسفة اللُّغة، : بول ريكور: ينظَر )7(

  .61هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )8(
  .96الشِّعر والتأويل، : عبد العزيز بومسهولي: ينظَر )9(
  .96الشِّعر والوجود، : عادل ضاهر: ينظَر )10(
  .38ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : د السالم جعفرصفاء عب. د: ينظَر )11(
  .35فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )12(
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فالكلمة في شكلها الشِّعري  . )1(الشّاعر، من حيث إنّها تُمكِّنه بفعل التَّسمية من االحتفاظ برؤاه
ليستْ إشارة صوتية أو عالمة مكتوبة لها مغزى في القصيدة، كما تُختَزل عنـد اللِّسـانيين،   

ما هي مانحة الوجود للموجود، وحافظتُه في القصيدة، ألنّها البعد األساسي إلقامة اإلنسان وإنَّ
أن ننظُر إلى "إذ إن أي بطالن للتَّسمية أو افتقاد للكلمة يعني أنَّنا ال نستطيع . )2(على األرض

ل الكلمة، وتمـد  فالتَّسمية تُحضر الموجود إلى وجوده من خال. )3("شيء ما على أنَّه موجود
األشياء بالثَّبات عندما تسبغ المعنى على تجربة الشّاعر، وتكشف لنا عن ماهية اللُّغـة، مـن   

  . )4(حيث إن خبرته الرفيعة بها تُصبِح هي ذاتُها على حد تعبير ريكور
، هو في )أي البيان( إن فعل التَّسمية بما هو جلب للموجود إلى المنفتَح من خالل القول 

لكـن  . )5("استدعاء يحرر من الغُفلة والكُمون، وإخفاء يعيد إلى الغُفلة والكُمـون "الوقت ذاته 
التَّسمية في اللُّغة قد تترهل أحياناً، وال يحدث االنفتاح؛ ذلك ألن الكشف ليس الطَّريقة التـي  

وجد بها هذه األشـياء كمـا هـي فـي     يقال إن األشياء تُوجد عليها، بل هو الطَّريقة التي تُ
ذلك كالم اليومي الزائف واللَّغو، من هنا فإن دور الشّاعر يتحقَّق بإنقاذ اللُّغة من ال. )6(المنفتَح

، هذا من ناحية، وأما من ناحية ُأخـرى  )7(ذلك بتسمية الموجودات بما هي عليه في كينونتها
تُساعد النّاس على الوجود في التّـاريخ، لكونهـا توجِـد    فإن هذه التَّسمية الشِّعرية هي التي 

معايير وجودهم في العالَم، مؤسسةً على تجربة انفتاح هذا الوجود على زمانيته التي تُعـين  
وبناء على هذه القاعدة تتأصل عالقة البشر بالشِّعر، مـن  . )8(باللُّغة وفي اللُّغة عالَم الكينونة

 شّاعر تأسيس قول ال"حيث إنFoundation   ًبـل أيضـا ،رفقط بمعنى العطاء الح ليس ،
وألن الشِّعر بهذا . )9("بمعنى ما يوطِّد ويضمن قيام الوجود في العالَم على أساس ما هو عليه

                                                 
  .32ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَر )1(
. 35-33نطولوجيا اللُّغة عنـد هيـدجر،   ُأ: صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَرو. 51اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )2(

  .57 -56في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د: ينظَرو
  .51نفسه،  المرجِع )3(
. 105ُأنطولوجيا اللُّغـة عنـد هيـدجر،    : صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَرو. 256فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )4(

  .57، 47في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : د توفيق سعي. د: ينظَرو
  .106إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )5(
  .54اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَرو. 215الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )6(
  .92، "لسفة والشِّعرفي الف –مارتن هيدجر "هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )7(
  .، من تصدير المترجِم24-22نفسه،   المرجِع: ينظَر )8(
 .63إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )9(



80 
 

ما "، لذلك فقد حظيتْ مقولة هلدرلن الشِّعرية )1(الفَهم هو تأسيس للوجود في الكالم وبواسطته
بحظوتها البالغة في تأمالت هيدجر، الذي يؤكِّد في هذا السـياق أن   )2("سسه الشُّعراءيدوم يؤ

حيثُ توجد لُغة يوجد "، ذلك ألنه )3(شرط التّاريخ لكي يصبح ممكناً هو أن يعطي اإلنسان لُغة
الَمـاً عنـدما   ومن ثم فإنَّه من الطَّبيعي أن يستقدم العمل الشِّعري العظـيم ع . )4("يوجد عالَم

، وال سيما أنَّه عامل تكثيف للُّغة من خالل الحوار الذي هو حدثُها الجوهري  بما هو )5(يتكلَّم
باإلضافة إلى أن ماهيته تكمن أصالً في أن يكون له عالَم، شأنُه في ذلك . )6(إنصات وسماع

  .)7(شأن األعمال الفنِّية األصيلة
العالَم الفنِّي، ومد موجوداته بالثَّبـات، يعنـي أن ماهيتـه هـي      لكن عملية تأسيس هذا

؛ من دونِ أن يعني ذلـك أن نعثُـر فـي    )8(األساليب التي بها توجد تلك الموجودات وتبقى
العالَم على معنى جامد محتوى فيها، إنَّما يعني أن نفهمها من خالل بسط إمكانية  –القصيدة 

عي9(نة فيهاالكينونة الم( .الشِّعر س الكينونة"من حيث إنهو إرساء ُألس")على أساس )10 ليس ،
عالَم القصيدة وفقـاً  في  مطابقة المقوالت مع األشياء، بل من خالل تعدد أساليب وجود اآلنية

. يـة للدالالت المموهة للمنطق البصري المعيش، والمؤسسة على فهمٍ ُأنطولـوجي للظّاهرات 
وهذا يعني من حيث المبدأ أنَّنا قمنا بعملية إسقاط نظري وإجرائي لفعالية اآلنية على القصيدة 
بوصفها عالَماً، ليكون ذلك بمنزلة تعيين أولي للطّريق الذي تسلكه تلك اآلنية في انزياحها بما 

جرة كما سنبيهو هالحقاً ن.  
ه، فإنعلى هذا التَّوج ه عالَماً  وبناءشارد، وال "الشِّعر بوصف د تفكير اعتباطيجرم ليس

ل حوَل ما هو غير واقعير والتَّخيمان التَّصود حوه  . هو مجرما يعرضه الشِّعر بوصـف إن
، هو المنفتَح، الذي يسـمح بالحـدوث   شَّكلتصميماً كاشفاً، ويلقي به إلى األمام نحو شرخ ال

ولهذا فإن جوهر . )11("المنفتَح هذا ال ينير ويرسل رنينه إال في وسط الموجودبطريقة تجعل 

                                                 
  .62نفسه،   المرجِع: ينظَر )1(
  .53نفسه،   المرجِع )2(
  .57نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(
  .130أويل، في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّ: سعيد توفيق . د: ينظَر )4(
  .267فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )5(
  .98ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَر )6(
  .443الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )7(
  .407نفسه،   المرجِع: ينظَر )8(
 .70من النَّص إلى الفعل، : بول ريكور: ينظَر )9(

  .96، "في الفلسفة والشِّعر –مارتن هيدجر "هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : مارتن هيدجر )10(
 .145أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )11(
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ى الفاصل بين الذّات والموضوع، ليس العمل الفنِّي الذي يسكُن فيه الفن والفنّان من حيث يلغَ
مل الفنِّينفتَح الع1(سوى وضع الحقيقة الكاشفة في م( .  

كهـا  )2(إليه كُلَّ الموجودات من أقصاها إلى أقصاها وهكذا يستجمع القول الشِّعريفيتر ،
، لينفتح عالَم القصيدة )4(الذي يكشف حقيقة الوجود، ويحجبها في الوقت ذاته األمر .)3(تظهر

 اً؛ ألنرق ويبقى سيريد أن يكشف، فال يكاد يقترب من ذلك، حتّى ينغل القصيدة ويتألأل، كأنَّه
، )6(أي هناك في المسكن الشِّعري بوصفه إحداث فُسحة. )5("طَّريقفي ال"هيدجر يضعنا دائماً 

، أو بوصفه البقعة المضاءة النفتاح الوجود وإخفائه، الذي تنتُج عنه إمكانيات وجود )6(فُسحة
لذلك فإن حدوث الكشف بوصـفه كشـفاً   . )7(مكان ما، أو موضع ما، يمتلئ بحاضر موجود

، )فجوة الوجـود (، ينتمي إلى الوجود ذاته الذي يسميه هيدجر للموجود وإخفاء له في آنٍ معاً
  جود اآلنـيه؛ أي في ساحة انفتاح الوجودة والتي تُشكِّل ساحةَ الموجود ليعرِفَ نفسه في آني

هنا في عالَم (في تأويلنا اُألنطولوجي لالنزياح هي الـ ) هنا(من حيث تكون هذه الـ. )8(هنا
الفجوة المضاءة النفتاحٍ، واإلقامة في "لة التي تُمكِّنُنا من القول مع هيدجر إن ، المسأ)القصيدة

وبهذا الشَّكل يمكن . )9("حد لحدوث الحقيقةاالمنفتَح، ينتميان بعضهما إلى بعض، فَهما جوهر و
هو ذاته العمل ، وهذا الميدان بفعلهيمكن أن نفهم العمل الفنِّي بوصفه منتمياً إلى ميدانٍ يفْتَتح 

  .)10(الفنِّي الذي ال يوجد إال في انفتاح كهذا
                                                 

  .152، 144نفسه،   المرجِع: ينظَر )1(
  .21إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَر )2(
  .70لوجيا اللُّغة عند هيدجر، ُأنطو: صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَر )3(
  .156نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو. 267فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )4(
  .48فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )5(
  .51اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )6(
  .144، 128مل الفنِّي، أصل الع: مارتن هيدجر: ينظَر )7(
  .جيورج جادامر لهذا الكتاب –، من مدخل هانز 50-49نفسه،   المرجِع: ينظَر )8(
  .128نفسه،   المرجِع )9(
  .97-96نفسه،   المرجِع: ينظَر )10(

كن مالحظَتُها في الذي يشير إلى حالة موضوعية يم)  factualالواقعي ( عن مفهوم)  facticityالوقائعية (يختلف مفهوم  (*)
فهي العامـل  . الوعي الوجودي الداخلي لوجود المرء الخاص بوصفه واقعةً ال بد من قُبولها) الوقائعية(بينما تعني . العالَم 

عة هو مـا  المحدد في الوجود البشري؛ بمعنى أنَّه متى وجِد الموجود اإلنساني، فإنَّه يوجد بوصفه واقعة، وواقعية هذه الواق
أن يكـون لـه    من دونحيثُ إن وجود الموجود البشري بوصفه واقعة يعني أنَّه يلقى في العالَم ). الوقائعية(يسميه هيدجر 

اختيار في ذلك، بل إنَّه يجد نفسه ببساطة على هذا النَّحو موجوداً حراً مدهوشاً ومصدوماً وسط عالَم من األشياء التـي ال  
لكن ذلك ليس تعبيراً عن وضعٍ نهائي لإلنسان يقهره في كُّل أمره ووجوده، إذ إنَّه يحتفظ باستمرار بقدرتـه  . فيها اختيار له

؛ )ما كـان (لِدون أن يبقى رهناً من على تحقيق وجوده األصيل الذي هو دائماً وجود هناك يحقِّقه عندما يمارس االستباق، 
مـارتن  : جمال محمد أحمد سليمان. د: ينظَرو. 275الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر. ئعيةأي رهناً للّذي تُعبر عنه الوقا

  .109الوجود والموجود، -هيدجر
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 ،لكنأال تُفضي بنا الص األساسي نالقصيدة والعالَم إلـى  م ة بينقامة الملة اُألنطولوجي
القصيدة بما هي انفتاح عالَم، هو ذاته العالَم الوقائعي مثـل هـذا الفَهـم    (*)االعتقاد أن ألن ،

فنحن أمام القصيدة بإزاء مـرجعيتين  . ذرياً أية محاولة لتأسيس االنزياح ُأنطولوجياًيقوض ج
–تتضمنهما إحالة واحدة إلى عالَمها ذاته، وذلك بأن نُجري أوالً فكـرة المباعـدة اللُّغويـة    

، ُأفقياً وعمودياً، من خالل على القصيدة، ثم بأن نُعمقها ثانياً ،الزمانية لآلنية بما هي اختالف
عالَمين فـي   على؛ أي بالنَّّظَر إلى القصيدة بوصفها عالَماً يحيل )االنزياح –الهِجرة (مفهوم 

عالَم واحد، هو عالَمها المنفتح الذي يكون العالَم السابق مكتَنَفاً فيه، ومتحوالً ضمنَه، بوصف 
الثَّانيـة المكتَنَفـة   المرجعية  *)(ائعية، بينما يمثِّل العالَم المتخيلذلك العالَم يمثُِّل المرجعية الوق

ذلك ألن انزياحاً ما قد تحقَّق إثر هجرة اآلنية المتجسدة  فـي  . القصيدة المنبسط ضمن عالَم
الجديـد  عالَم لُغوي جديد لم يقطع صلته بالعالَم السابق، لكنَّه موهها، من حيث إن الوجـود  

بوصفه منطوياً على أساليب مترددة جدلياً بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي ، فإنَّه بهـذا  
 –اآلنيـة  (المعنى هو وجود احتمالي خاص بالمنطق البصري المموه الذي هو مـن شـأن   

توضيح هذا التَّأويل بشـكل  ول. التي تُقيم وجودها بين التَّحجب والالّتحجب) الشَّاعر المهاجِر
معمق أكثَر، يمكن أن نبدأ أوالً من نظرة هيدجر إلى القصـيدة بوصـفها متكلِّمـاً خالصـاً     

، وهو األمر الذي يعني أن بحثَنا عن الكالم المتكلِّم في كالم القصـيدة بوصـفه    )1()محضاً(
انعكَس )2(م هو مجرد تعبير أو نشاط إنسانييؤسس وجوداً ما في العالَم، ال يعني أن هذا الكال

2(إنساني(  ،ة االستباق والعود األبـديها زمانية بوصفوانعكَس في القصيدة؛ فاآلني  بمـا هـي 
مباعدة تكرارية واختالف، ستنتقل ضمناً مع الهِجرة المترددة إلى القصـيدة، ِليـؤوَل    زمانية

ذلك إذا فهِمنا أن اللُّغة بوصـفها  . االختالفاالنزياح من خالل المنطق البصري مموهاً على 
، ما دامتْ كُّل لُغة )3("ال تأتي إلى الكلمة ذات الجرس دائماً بالكيفية نفْسها"انفتاحاً ُأنطولوجياً 

، وما دامتْ الخُصوصية )4("ترتبط بالكيفية التي بِها ينكشف الكون، وفي الوقت نفسه يختفي"
ع المقولة وتبساالنتماء إلى تكلُّم اللُّغة تُجم عة؛ األمر الذي يعني أنتنوطها في هيكل اإلبانة الم

حسب الكيفية التي تنكشف بها الخصوصية بوصفها أغنى مـن كـّل   بفي كُّل مرة هو انتماء 
ـ "ومن ثم فإن . )5(تحديد ميتافيزيقي ممكن للوجود دوام إال البِناء والتَّصوير ال يحدثان على ال

                                                 
  .سنُبين فهمنا للعالَم المتخيل من جهة تأويلنا لالنزياح في سياق الصفحات اآلتية من هذا البحث(*) 

  .10، إنشاد المنادى: مارتن هيدجر: ينظَر )1(
  .12نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
  .257، 2، ج"كتابات أساسية  "الطّريق إلى اللُّغة، من كتاب : مارتن هيدجر )3(
  .257، 2،جنفسه  المرجِع )4(
، 279نفسه،   المرجِع: ينظَرو. ، من الهامش276نفسه،   المرجِع: ينظَرو. ، من تقديم المترجِم256نفسه،   المرجِع: ينظَر )5(

279 ،283.  
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طرائـق  ... لذلك يظـالَّن . فيهما ويقودهما في منفتَح القول والتَّسمية، وهذا هو الذي يتحكَّم
مل الفنِّية إقامة الحقيقة في العة لكيفيقعة )1("خاصِلب دوث كشف، أي إظهار علنيها ح؛ بوصف

ا جرختلفاً عمكّل شيء يكون م ضاءة وسط الموجود، من حيث إن2(تْ عليه العادةم(.  
وهذا االختالف هو الذي يخلُق فردية العمل الفنِّي، إذ يمكن القول إنَّه كلّما كان انفتاحـه  

ألن . )3(أكثر عمقاً واندفاعاً نحو المنفتَح، أصبحتْ فرديتُه في الوجود أكثَر ألَقاً وغرابة ووحدة
 مل الفنِّيح وجود الموجود"الع5("لم يوجد هكذا أبداً"، أي يفتتح عالَماً )4("يقتهطرب يفتت( .  إنَـه

عالَم الشَّيء الذي ال يتحقَّق وجوده إال بانتفاء انتمائه إلى عالمٍ سابق قد انهار تماماً بافتتـاح  
لعالمه الخاص مل الفنِّينا فعـُل الهِجـرة   )6(العبما هو في تأويل عالَم العمل الفنِّي ؛ أي إن– 

اح من جهة، ونتيجةُ ذلك الفعل من جهة ثانية، ال يتحقَّق إالّ بانتفاء انتمائه إلى العـالَم  االنزي
الوقائعي السابق كما كان قبل افتتاح هذا العمل لعالَمه الخاص بانزياحه، ومن ثم بانتمائه إلى 

تكشف حين نقولُها  ال تُحاكي شيئاً، وإنَّما"فالقصيدة في اعتقاد هيدجر . وجوده الجديد المختلف
عن كيفية وجود األشياء؛ إن لها حصافة تُمكِّنُها من التقاط الماهيـات؛ لُغـة خالصـة هـي     

إن الشِّعر يلتقط الوجود، ... ، بمعنى أنّها الكالم األنقى بالنِّسبة لتجربة الوجود، ...القصيدة، 
.. سان حارس الوجود، وممثِّلهويحتبسه في ألفاظ، وأخيلة؛ ويكون ذلك من خالل تجلِّيات اإلن

وهكذا لـم يعـد   . )7("إنَّه يعطي األشكال، والهيئات في كُلِّيتها، وعلينا البحث فيها عن الماهية
جوهر القصيدة كامناً في تغيير صورة ما سبقَ أن تشكََّل في العالَم، أو في نسخ الموجود من 

؛ أي بوصـفه  )8(ضعاً منفتحاً بصـفته حقيقـة  قبل، وإنَّما في أن ينصب شيء جديد لنفسه مو
تسمية مؤسسة للوجود، من حيث إن الشِّعر يغدو بهذا المعنى شاهداً علـى االنتمـاء إلـى    

  . )9(الموجود بكُلِّيته

                                                 
  .148-147أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )1(
  .144نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
  .135نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(
  .93نفسه،   المرجِع )4(
  .لهذا الكتاب جيورج جادامر  –هانز، من مدخل 45نفسه،   المرجِع )5(
  .لهذا الكتاب ج جادامر جيور –هانز، من مدخل 43نفسه،   المرجِع: ينظَر )6(
  .125هيدجر بين خصومه و مؤيديه، : عدنان بن ذريل )7(
  .جيورج جادامر لهذا الكتاب –، من مدخل هانز54-53أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )8(
  .64، 57إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَر )9(



84 
 

غير أن فهماً كهذا يجب أالّ يفضي بنا إلى تأويل خاطئ ينهض على نُكران فكرة حدوث 
م عن االنزياح، فنُلغي بذلك وجود صلة بين العالَم الجديد المنفـتح،  تغيير ما ، أو تحول ناجِ

والعالَم الوقائعي السابق ، وهو التَّفسير الذي يتناقَض مع جوهر اُألنطولوجيا ذاتها بوصـفها  
–ترفض أن نفصل بين الحدوث الكُلِّي للُّغة من خالل القولة، والقول بوصفه كالماً عيانيـاً  

فاآلنية بوصـفها  . أي بوصفه كيفيات وجود مختلفة األشكال، وهذه مسلَّمة ُأنطولوجية معيشاً؛
مقام االنفتاح واالختالف معاً، تُوحد في بنيتها الزمانية بين صيغ الوجـود اليـومي للهنـا،    

جودية متنوعة، وضروب التَّقوم الكياني للهنا، بما ال يفصل كيفيات الوجود بما هي أساليب و
  منه العالَم الوقـائعيفَ ضالذي اكتُن بما هو انفتاح عالَم القصيدة الماهوي عن الحدوث الكُلِّي

ذلك ألن الخُصوصية بما هي جلب للموجود إلـى الشِّـقّ الفـاتح إلبانـة     . السابق بشكٍل ما
القصيدة تلتقط ماهية تجـارب اآلنيـة    القصيدة، فإن هذه الكيفيات الوجودية المثبتة في عالَم
وهو ما يعنـي أن التَّسـمية   ). مهاجِرة(المتنوعة والمترددة في العالَم، بما هي آنية منزاحة 

بوصفها إحضاراً للموجود بما هو عليه في كينونته كما ذكرنا سابقاً، فهي تُحضره ماهويـاً،  
تافيزيقية التي تبني العالَم على أساسٍ اسمي يكون فيه االسم خلخلةٌ للتَّسمية المي"من حيث إنّها 

هو الداللة المطلقة للشيء قبل وجوده، فالتَّسمية هنا كينونة للماهية وليستْ كينونـة للشَّـيء   
  .)1("ذاته

وبهذا المعنى، فإن عالَم القصيدة بوصفه تسميةً للكينونة، ال ينفتح ماهوياً بمعـزل عـن   
في العالَم، وإالّ فإنَّنا نكون قد عدنا إلى الفهم الميتافيزيقي الذي يرى أن الماهية تسبِق الوجود 

الوجود، ومن ثم فإن تجاوز هذه اإلشكالية يكون مضمراً في جوهر تأويل اآلنيـة بوصـفها   
ادرة علـى  فعالية وجود استباقي نحوالموت، وبما هي موجودة أصالً على نمط اإلمكانية، وق

جودها، من حيث إنجرتهـا،   اختيار أساليب ونزاحة مع هة المات واألساليب الوجوديالكيفي
والمثبتة ماهوياً في عالَم القصيدة، غير منفصلة أساساً عن فعِل اسـتجابتها لنـداء الوجـود    

من خالل اختياراتها المترددة،  المسبق أوالً، ومتَّصلة ثانياً بإنجازها إلمكانيات وجود محتَملة
بين  االنزياح –بواسطة الهِجرة  وبما أنَّها تنبسطبما أن التَّردد هو نمط وجودي متجذِّر فيها، 
من حيث إن اآلنية فاعـٌل ال يبلُـغ العينيـة    . العالَم الوقائعي السابق والعالَم المتخيل الجديد

، ومن حيث إن الماهية تتعين في عالَم القصـيدة تبعـاً   )2(فعل وحدهواالمتالء إالّ من خالل ال

                                                 
  .39أويل، الشِّعر والتَّ: عبد العزيز بومسهولي )1(
  .254 -252الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )2(
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للكيفيات الوجودية المثبتة فيها؛ ذلك ألن اللُّغة بالمعنى الشِّعري الواسـع ال تبلُـغ ماهيتهـا    
ومن ثم ،ريبص في العالَم، بما هو وجود لُغوي مانيالكاشفة إال من خالل تجربة الوجود الز 
فإن الهِجرة تُثبت ماهوياً عناصر وجودية مختارة في عالَم القصيدة لمرة واحدة ونهائيـة، إذ  

 من قبل، ولن "فعل إن ل هو إنتاج موجود من هذا النّوع، لم يكنإقامة الحقيقة لنفسها في العم
له ب يكونعكانت تشير إلى عالَم سابِق . )1("أبداً د تَّجهـة   فالقصيدة وإنـتْ معليها، لكنَّها ليس

نحو الخارِج من خالل العالمات، كما أنّها ليستْ ذات بنية موضوعية تُغلقُها على ذاتها، إنَّما 
وهو ما يتقـاطَع مـع   . )2(هي تعرض نفسها في وجودها الخاص، دافعةً المتلقّي للتَّأمل فيها

تين في إحالة واحـدة؛ أي بخصـوص فهـم    السابق بخُصوص المرجعيتين المتضمن تأويلنا
  .القصيدة بوصفها عالَمين في عالَم واحد، هو عالَمها المنفتح والمنزاح بكيفيات مختلفة

من هنا ، فإن الرؤية السابقة تقودنا إلى إعادة النَّظر في المخطَّط اآلتي الذي تصـوره  
  :)3(كوهن بِخصوص تفسير العملية الشِّعرية

  

  
، )4(فإذا كانت داللة المطابقة في اعتقاد كوهن مالِئمة بطبيعة الحال للتَّنظيم المنطقي للّغة

انتقاٌل يتحقَّق بفضل استدارة كالم معين يفقد معناه على مسـتوى  "في حين أن داللة اإليحاء 
قد أنَّه من الضروري ، فإن كوهن يعت)5("اللُّغة اُألولى، ألجل العثور عليه في المستوى الثّاني

أي (المنطقيـة  –الداللةَ الذِّهنية ) أي الداللة اإليحائية(االنفعالية –أن تُناقض الداللة العاطفية 
                                                 

  .130أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )1(
، من مدخل 44أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَرو. 134في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د: ينظَر )2(

  .جيورج جادامر لهذا الكتاب –هانز 
  .207-206بنية اللُّغة الشِّعرية، : جان كوهن )3(
  .207نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
  .206نفسه،   المرجِع )5(
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وهو أمر تدعمه نتائج تحليله، وإن كان ال . ، حرصاً على فوز الداللة األولى)داللة المطابقة
لكن الجوهري  في . )1(اً من حيث المبدأ بين هاتين الداللتينيجد في الوقت ذاته تعارضاً مسبق

 في أن نطابِق بالمعنى "هذا النِّقاش يكماستبدال المعنى الم المبدأ العام يظلُّ هو عينَه، أي إن
، وهو يعني )2("اإليحائي يلزم الكلمة التي استُعملتْ استعماَل تحسين على التَّطابق مع وظيفَتها

 عد الذّاتيقة ذات البطابكوهن يقيس داللة اإليحاء على داللة الم من حيث إنَّه  –أن ، المنطقي
بهذا المعنى يحافظ على تطابق الداللة اإليحائية مع الوظيفة اللُّغوية في معناها المنطقي القائم 

غة، وتركيبها ِلبنـاء تلـك   على اإلحضار واإلخضاع الميتافيزيقي من خالل إعادة منطَقة اللُّ
  .الداللة

غير أن هذا الفَهم ينقلب جذرياً في تأويلنا اُألنطولوجي لالنزياح، ليس بمعنـى تـدمير   
التَّركيبية للُّغة، ذلك ألن أية لُغة شعرية ال بد لها من أن تُحافظ على البِنيـة   –البِنية النَّحوية 

دية للٌّغة؛ واألنطولوجيا ذاتُها تنظُر إلى تصميم العمل الشِّعري  مـن خـالل   التَّقعي –النَّحوية 
هو اعتماد طُرق اللُّغـة  : بتمهيد مسبق، ال يمكن أن يصمم من جديد من تلقاء نفسه"ارتباطه 

ن ن لُغة العمل الفنِّـي الشِّـعري ال تسـتطيع أ   من حيث إفالشاعر يعتمد عليها، . الممهدة له
إال أن جوهر االختالف يكمن فـي  . )3("تتجاوز تلك الطُّرق الممهدة له، المسيطرة على اللُّغة

التَّقليدية النّاظرة إلى الشِّعر بوصفه عملية وضع للكلمات في فضاء  –رفضنا للرؤية المنطقية 
فـي تلـك    النَّظر جـذرياً  لُغوي منطقي جديد كما سبق أن أشَرنا، وهو ما يدعونا إلى إعادة

ذلك باالنتقال من فهم قُدرتهما الوظيفية على اإلحضار الميتـافيزيقي،  الداللتين لدى كوهن، 
من خالل منطق اإليحـاء بوصـفه   كان ذلك  ممن خالل منطق المطابقة، أأكان ذلك سواء 

الداللتين على الكشف بما هو  فضاء منطقياً منزاحاً عن فضاء منطقي أول، إلى فهم قُدرة تلك
في الشَّكل التَّمثيلـي  داللة المطابقة للمدلول األول أي بمعنى أدقّ، أن نتجاوز أوالً . اختالف 

 ريابق نحو فهم المنطق البصاً في العالَم؛ أي نحو فهم  –السة الموجودة زمانيلآلني الوجداني
اآلنية العيانية في العالَم، بما هـي تجربـة مباعـدة     المدلول األول من خالل مقاربة تجربة

واختالف؛ أي بوصفها تجربةً قائمة في جوهرها على كون الوجود في العالَم وجوداً شعرياً، 
وهي مسألة نجد أساسها عند نيتشه الذي يؤول الوجود بوصفه وجوداً مجازياً بما هو خـداع  

                                                 
  .208-207نفسه،   المرجِع: ينظَر )1(
  .208نفسه،   المرجِع )2(
  .جيورج جادامر لهذا الكتاب –، من مدخل هانز54أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )3(
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ذرياً بداللة المطابقة المتعلِّقة بالمدلول األول للموجود البشري  األمر الذي يطيح ج. )1(أو قناع
الشّاعر  –اآلنية (في العالَم، وذلك بفتح تلك الداللة على التَّجربة المعيشة التي كانت من شأن 

يار ، والتي كان وجودها، ومن ثم شُروعها في هِجرتها، قائمين على التَّردد في اخت)المهاجِر
كيفيات وجودها المحتَملة بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي ، وبما هي منطـق بصـري   

ولعّل تأويلنا هذا للمدلول األول يلتقي جوهرياً مـع الفهـم   . مموه بين التَّحجب واالالّتحجب
 قة ال –اُألنطولوجيسببِنية الوجود الم الذي يقوم على رد تي تُشـير إليهـا هـذه    الظّاهراتي

القصيدة من خالل القصدية الوجودية إلى أساسها الزماني، من حيث إنَّـه يتجـاوز الفَهـم    
 فهـم الوجـود     –الميتافيزيقي حـول دونمان في أيقونة المكان، ويالذي يحشُر الز التَّقليدي

  . )2(الزماني للقصيدة
مثِّلة في مخطَّط كوهن بالمدلول الثَّاني، فإنَّنا ننتقل في أما فيما يتَّصل بداللة اإليحاء المت

تأويلنا اُألنطولوجي لالنزياح من ذلك الفهم الذي يعينُها بصفتها خرقاً أو تغييراً مجرداً فـي  
بنية اللُّغة االعتيادية، إلى فهمها بوصفها داللة ماهوية جديدة يتكون عالَمها مـن الكيفيـات   

يب الوجودية التي تم اختيارها حدسياً أثناء هجرة اآلنية، متفاعلةً مع نشاط المخيلـة  واألسال
الخالّق؛ أي بالنَّظر إلى داللة اإليحاء بوصفها محصلة التَّفاعل الجدلي القائم بـين عناصـر   

االنزيـاح   –هِجرة الذلك ألن . من جهة ثانيةالصراع والتَّوتُّر الوجودي من جهة، والمخيلة 
التَّأثير المتبادل بين آليـات الصـراع    من خاللبما هي فعٌل ونتيجةٌ في آنٍ معاً، فإنَّها تتولَّد 

 ليراع،  –الجداً في تحريض عناصر ذلك الصدوراً جوهري لة التي تُمارِسوالمخي ،الوجودي
اصر من جانبها نشاطَ المخيلـة ، مـن   وفي تشكيلها وبسطها، في الوقت الذي تُحفِّز تلك العن

تنجم عن ذلك، فيضمر بهـذا المنحـى   ) انزياحات(حيث إن تحوالً وجودياً، أو تحوالت ما 
ف ضمن تكوينه الخاصنكشابق في تمويه عالَم القصيدة الجديد المتمويه العالَم الس .  

لة وفق تأويلنا هذا عامخيمثِّل نشاط المح وهكذا ينفتالم ماً في خَلق العالََم الماهويالً حاس
المتخيـل، مـن حيـث إن     الوقائعي والعالََم دلي لفعل الهِجرة بين العالََمج3(*)بما هو تمفصٌل

                                                 
  .131أسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السالم بنعبد العالي: رينظَ )1(
  .127الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )2(

الشّائع االستخدام في النَّقد العربي الحديث إلى مبدع اللِّسانيات الحديثة دوسوسير  )Articulationالتَّمفصل (يعود مصطلَح  (*)
غير أن هذا المصطلَح لم يأخُذ بعده العلمـي إالّ  . مفصل يعني أن نُجزئ اللُّغة إلى مقاطع أو وحدات دالّةالذي رأى أن التَّ

الذي وجد أن وحدات اللُّغـة تتمفصـُل تمفصـلين       A. MARTINETعلى يد عاِلم اللِّسانيات الفرنسي أندريه مارتيني 
  :اثنين، هما

 .صوتي وداللة وحدات لها شكل -1



88 
 

تكون بناء على هذا الفهم جزءاً ال يتجزأ من الفعالية الوجودية لآلنية بما هي وحـدة    فعاليتها
في العالََم، ال يمكن أن تُقسم، كما سبق أن أشَرنا، إلى عناصر وتجريدات من وجود وانبساط  

وهو األمر الذي نستطيع تأسيسه انطالقاً من تأويلنا لفهـم  . فكر ووجدان وإرادة وفعل وتخيل
عب جادامر للعالقة بين الفن والعالََم  من خالل المعرفة الحدسية، إذ يرى أن الفن بما هو تال

حر بالخَيال، يميُل نحو المعرفة لكونه ينهض على الرؤية الحدسية للعالََم ؛ أي بوصفه معرفةً 
حدسية قائمة في مواجهة المعرفة العلمية من خالل إخضاع الوجود في العالََم للحدس، ومـن  

ء على هذا الفهم التَّقابل في نظرية ثم فإن الفن يتَّخذ العيانية نقطة بداية من حيث إنَّنا نتَّقي بنا
هذا من ناحية أولى، وأما من ناحية ثانية، فإن هذا التَّأويـل  . )1(المعرفة بين الحدس والذِّهن

يفضي بنا إلى تحاشي مسألة إلحاق الوجود في العالَم بالمتخيل كما تفعل بعـض التَّيـارات   
ا نتجاوز كذلك قضية اختزال أو تهميش المتخيـل لمصـلحة   وبالمقابل فإنَّن. األدبية أو النَّقدية

  .الوجود
بوصفها في تأويلناً فعالً يتمفصـُل  ) االنزياح –الهِجرة ( وعلى هذا النَّحو، تتولَّد حركية 

اً بين العالَم العيانيل –جدليتخيعيش، والعالَم المبمـا هـو     –الم ن، على حامٍل حدسـيمكالم
                                                                                                                                                    

 .وحدات متميزة لها شكل صوتي، لكن ليس لها داللة في حد ذاتها -2

الذي يشير إلى وجود مسـتويين بِنـائيين   ) التَّمفصل المزدوج(وبناء على ذلك، فقد ظَهر مصطلَح =  
الوحدات الص ل منهما يعني أنة، األويميائيدين لتحديد الشّيفرة السجرغرى في اللُّغة إشارات ذات معنـى  م

أما المستوى الثّاني للتَّمفصل فيدّل علـى وحـدات   . مكتمل؛ أي إن كُلَّ واحدة منها تتألَّف من دال ومدلول
وظيفية ال تحمل معنى في ذاتها؛ إذ إنّها تحتاج إلى المستوى األول من التَّمفصل كي تُكون إشـارات ذات  

الذي تملك فيه الشّيفرات المستوى األول السابق ) التَّمفصل المفرد(السياق ذاته، تم تعيين مفهوم آخر هو وفي  .معنى
ال يمكن ) مستوى التَّمفصل األول(وحده، أو المستوى الثّاني وحده، مثل إشارات السير التي هي عناصر ذات معنى 

ل معنىل الثّاني( تفكيكها إلى عناصر ال تحمستوى التَّمفصٌل ). مة هي فقط تمفصإضافةً إلى وجود شيفرات سيميائي
ثانٍ؛ أي إن لها معاني محددةً من دون أن تكون هذه المعاني ناجِمةً عن العناصر التي تُؤلِّفها، وهي في الوقت ذاته ال 

المنظَّمة : لبنان –بيروت (طالل وهبة . د: يميائية، ترجمةُأسس الس: دانيال تشاندلر: ينظَر .تنقسم إلى أشكال أساسية
  .     442 – 441) 2008، تشرين األول 1العربية للتَّرجمة، ط

غير أن ما يعنينا في هذا البحث، يرتبطُ بكوننا قد وجدنا في هذا المصطلَح القُدرة الداللية التي تساعدنا في بناء      
 ليدة  –تأويل جمفهومي تحميله دالالت المذكور، ومن ثم ياقه المعرفيصطلَح من سلالنزياح بنقل هذا الم ُأنطولوجي

جديدة تسعى إلى تفسير الشِّعر بصورة نتجاوز من خاللها ميتافيزيقا الحضور، وما يتَّصل بها من منهجيات منطقيـة  
الجانب اآلخر، فإن هذا المصطلَح سيكون الحامل األساسي لما  هذا من جانب، وأما من. علمية ذات ُأصول لسانية –

، بوصفها اآللية التي تختزِل تفسيرنا النَّظَري لعملية خَلق الشِّعر من جهة، وتُمثِّل )حركية التَّمفصل(دعوناه في بحثنا 
  .يقية في عواِلم المعلَّقات كما سنجدمن جهة ثانية الكيفية اإلجرائية التي ستنهض عليها مقارباتُنا التَّطب

 .316 -315تجلّي الجميل ومقاالت ُأخرى، : جيورج جادامر -هانز: ينظَر) 1(



89 
 

وبهذا الفهم ال تعود الصورة الشِّعرية نُسخة مشوهة . وجود بصري ينفتح بين العالََمينقصدية 
كذلك فإنَّهـا ليسـتْ   . للواقع، كما ال تعود عالقة مجازية أو تماثلية بين المحسوس والمعقول

نحو أبعـاد أبعـدها   تخصيصاً تجريبياً لرسمٍ خيالي أنتَجته ذاتية استعالئية، أو تجاوزاً للواقع 
لكن جوهر الصورة بالعودة إلى هيدجر هـو  . العقل ليكون الشِّعر بهذا المنحى خياالً خاِلصاً

إنَّها تُرينا العالََم اليومي، غير أنَّها تُرينا إياه غريباً، فهي تُرينا : في كونها تجعلنا نرى شيئاً ما
أو إنّها باألحرى تُخفـي فـي   . ألكثَر وضوحاًلُغز الحضور في قلب المرئي األشد بساطة وا

صورة المألوف ما يتخلَّص من العالََم االعتيادي، إنَّها التَّضمينات الالّمرئية للغريب في مظهر 
  .)1(المألوف

   ـرية بما هي المنطـق  البصعلى اآلني ل بناءلنا المدلول األوقد أو وهكذا، فإنَّنا نكون
جربة المعيشة في العالَم ، والتي ستُُهاجِر مترددةً في اختياراتها المموهة إلـى  المنبسط في التَّ

عالََم القصيدة، في حين أنَّنا أولنا المدلول الثَّاني بناء على كيفيات الوجود المثبتة ماهوياً بمـا  
  .هي تمويه متفاعل مع المخيلة

االنزياح تمفصٌل جـدلي بـين هـذين     –الهِجرة وإذا كانت هذه المسألة تعني أن فعل 
الشّاعر المهاجِر يكون  –آلنية باالوقائعي والمتخيل، فإن المنطق البصري الخاص (المدلولين

 ةالموجـود  اآلنيةبهذا المعنى التباساً مموهاً ومموهاً في آنٍ معاً؛ فهو مموه بما هو من شأن 
بين التَّحجب والالَّتحجب، وهو مموه بمـا هـو منطـق اآلنيـة      ةًازي متباعدفي العالََم المج

ائف والوجود الحقيقيجرتها بين الوجود الزدة في اختيارات هاألمر الذي يفتح بـاب  . المترد
م المجـاز  تأويل الكيفيات الوجودية البصرية التي ثُبتَتْ ماهوياً في عالََم القصيدة بِوصفه عالََ

  .العالََممجاز  األكثََر تكثيفاً مجازياً من العالََم الوقائعي المعيش؛ أي من
 –مخطَّط كوهن السابق، ِليصبح في تأويلنا الجدلي أن نُعدلوبناء على ما سبق، يمكنُنا  

  :اُألنطولوجي لالنزياح على الشَّكل اآلتي
  
  
  
  

                                                 
، "نصوص وحوارات فـي الفلسـفة   –متاهات "اعر ال يأتي بالخالص، من كتاب الشّ -عرهيدجر والشِّ: ميشيل هار: ينظَر) 1(

  .26) 2005دار المعرفة للنشر، ط: تونس(المالح قدامة . د: حسونة المصباحي، مراجعة: ترجمة
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خطَّط التَّوضيحية  وهذا المة الثُّنائيفة إلى كسر التَّراتبيلتنا الهادحاو1المدلول(ل يختزُِل م 

التي تُفسر االنزياح بوصفه عملية خرق الميتافيزيقية،  –ذات اُألصول اللِّسانية ) 2المدلول–
نى المعنـى  لنظام اللُّغة المطابِق أوالً، لينتُج عن هذه العملية خَلق عالَم جديد بوصفه عالَم مع

وهي اآللية التي لم ينحصر تأثيرها على كوهن وحده، لكنَّهـا تحكّمـتْ بالمنهجيـات    . ثانياً
الحدية للشّعرية مثاالً آخر علـى   –كمال أبو ديب التّراتبية . ولنا في نظرة د. البنيوية عامةً

في . )2(قال الحاد بين كونين، تنجم عن االنت)1()مسافة توتُّر: فجوة( ذلك؛ إذ يفسرها بوصفها
حين أن تأويلنا لالنزياح بما هو تمفصل جدلي بين عالَمين يسمح لنا بأن نفهمهـه بوصـفه   

 )3(من حيث إننا نتجاوز بذلك الفهم السببي المنطقي الذي يمثّله الشّكل اآلتي). فجوة التباس(
  :الشّهير

                                                 
 .21 -20) 1987،  1مؤسسة األبحاث العربية، ط: لبنان -بيروت( في الشِّعرية: كمال أبو ديب: ينظَر )1(

 .28 – 26نفسه،  المرجِع: ينظَر) 2(

  .398، إلى التَّحليل اللِّساني من النَّقد المعياري: خالد سليكي. د: ينظَر) 3(
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  )3(الشّكل 

ولعّل الخلَل القائم في هذا الشَّكل التَّمثيلي يكمن في الفَهم التَّراتبي لالنزياح الذي يبدأ أوالً 
بإعادة رسم الخريطة السيميوطيقية للّغة، لينجم عن ذلـك ثانيـاً إعـادة رسـم للخريطـة      

يلفت انتباهنا إلى طـرق وجـود    السيميوطيقية لألشياء، من حيث إن ذلك يبني عالَماً جديداً
اُألنطولوجي لالنزياح  يقارِب تحوالت اللُّغـة مـن    –في حين أن تأويلنا الجدلي . )1(مختلفة

ناحية الوجود في العالَم؛ أو بمعنى أدقّ ينظُر إلى كون أية تحوالت في أساليب وجود اآلنية 
عياني،  –لى التّباعد واالختالف في عالَم لُغوي وعالئقها ومواقفها، بوصفها أوالً موجودةً ع

ومن ثم بوصفها تتردد في اختيارات هجرتها من العالَم إلى القصيدة، بما هي هجرة متمفصلة 
نمطاً من األسـاليب والكيفيـات   ماهوياً  جدلياً بين الوقائعي والمتخيل، وبوصفها أخيراً تُثَبتُ

تفاعلَتْ مع المخيلة، وموهتْ في منفتح عالَم القصيدة اللُّغوي، ستنعكس تلـك  الوجودية التي 
 الت بطبيعة الحال على بنية اللُّغة ذاتها، ما دمنا نرى أنيعكس العالقـة  ... الكاشف "التَّحو

لى األشـياء، بـل   بين األشياء واللُّغة، كما يفهمها الفهم العادي، فال تعود اللُّغة هي منفَذَها إ

                                                 
  .108-107 ،الشِّعروالوجود: عادل ضاهر: ينظَر )1(

    قانون  
  اللُّغة

عملية خرق 
 القانون

الصورة   
 الشِّعرية

 إعادة بناء العالم

 إنتاج واقع جديد

  
نى

لمع
ى ا

معن
 

  انزياح
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غير أنَّه من الجوهري أالّ يفهم تأويلُنا هذا بأنَّه قَلْب . )1("تُصبح األشياء هي منفَذَها إلى اللُّغة
للتّراتبية السابقة في تفسير الكيفية التي يتحقَّق من خاللها االنزياح، فيقال خطـًأ إن التَّغيـر   

ات الوجودية، ما دمنا نعتقد أن الوجود أصالً ليس خارج بيت اللُّغوي هو نتيجة سببية للتَّغير
–في نظرِنا هي فعالية لغويـة  ) الموجود البشري في العالَم(اللُّغة، وما دامتْ فعالية اآلنية  

لكن تمييزنا السابق هو في نهاية األمر تمييـز  . عيانية يبسطُها المنطق البصري الخاص بها
يهد ـة  نظَرية اللُّغويالذي يفصل الفعالي التَّجريدي مقه إلى تجاوز الموقف المنطقيف في ع

 ها الشِّعريدوثـدوث     –في حح يـرى أن ة؛ وهو أيضاً تأكيـدعن الفعالية الوجودي ،الفنِّي
الشّـاعر   –آلنية لاالنزياح ما هو إال حدوث للتَّحول في فعالية اللُّغة بما هي فعالية وجودية 

وهذه الرؤية ترمي من زاوية أخرى إلى .المهاجِر بوصفها مقام االنفتاح والتَّباعد واالختالف
 َل النَّظرييعكس في جانبٍ منه الفَص كان ابق لالنزياح من حيث إنَّهالس تجاوز الفَهم التّراتبي

الخاِلق يخلق عن طريق اللُّغـة،  "إن القائم بين فعلَي الكشف والخَلق، والذي يذهب إلى القول 
وهو تفسير يسقطنا في فخّ النَّظرة الشَّكلية للُّغة والشِّـعر،  . )2("اللُّغة... بينَما الكاشف يتجاوز

بوصفها نظرة تُجرد مسألة الخَلْق ميتافيزيقياً، من حيث إنَّها تختزِلُها ضـمن فكـرة خـرق    
عن الوجود من ناحية ُأولى، وأما مـن   لفهم الذي يعزل اللُّغةوهو اقوانين اللُّغة االعتيادية، 

اُألنطولوجي   –في تأويلنا الجدلي من حيث إنَّنااالنزياح،  –ناحية ثانية فيودي بجوهرالهِجرة 
الفصَل السابقَ بين الكشف والخَلق بما يمثِّلُه في عمقه من سقوط جديد في التَّراتبية الثُّنائيـة  

ومن ثم، فإنّنا نفهم فعَل الخَلق بناء على ذلـك بوصـفه   . تراتبية حدية بين المدلولين بما هي
خَلْقَ عالََمٍ لُغوي مختلف يتمفصل جدلياً بين المدلول األول بما هو زمانية اآلنيـة المنظـور   

، )مجاز العـالَم (المعيش عالَم إليها من خالل المنطق البصري الخاص بها، والمنبسطة في ال
عـالَم  (والتي ستُهاجِر مترددةً في اختياراتها المموهة والمموهة إلى عالَم  القصيدة المنفـتح 

، والمدلول الثَّاني بوصفه كيفيات الوجود المثبتة ماهوياً بما هي تمويه متفاعل مـع  )المجاز
فصل  تتعين العالقة في تأويلنا بين الكشف والخَلـق؛ أي مـن   ومن خالل هذا التَّم. المخيلة 

خالل العالقة الجدلية القائمة بين كشف الوجود اللُّغوي في العالَم الوقائعي السابق، وماهيـة  
من حيث إن الخَلق بما هو فعـُل االنزيـاح، فإنَّـه    . كشف الوجود في العالَم المتخيل الجديد

اللة اإليحاء بما هي نتيجة لالنزياح، ليتمفصال جدلياً في عالَم القصيدة بوصفها يتماهى مع د
؛ أي بما هي عالَم جديد، أو فجوة )الوقائعي والمتخيل(وحدة االنفتاح المنبسطة بين العالَمين 

                                                 
  .282 ،نفسه المرجِع )1(
  .282،نفسه المرجِع )2(
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جازيدة واالختالف والتَّكثيف المباعـحه ال  . التباس تقوم على الموضشَّـكل  وهذا األمـر ي
  :التَّمثيلي اآلتي

  الداّل

  
   2المدلول       1المدلول

هجرة اآلنية                                                                                                                
  بين التَّردد والتَّمويه                                 

  الكشف                                            ماهية الكشف               
  
  الخَلق

  )داللة اإليحاء(
  )4(الشّكل

صـفه فعـالً   بو) االنزياح –الهِجرة  (وبهذه الصورة يغدو من الواضح لنا أن تمفصَل 
ونتيجةً في آنٍ معاً ، يعني أن عالَم  القصيدة الماهوي المنفتح يحيل على ذاته المنطوية على 

السـابق ، والعـالَم    العالَم الوقـائعي  : لَمين همامرجعيتين؛ أي بما هو عالَم  يحيل على عا
اُألنطولوجي لالنزياح ال ينتهـي   –الجدليغير أن هذا التَّمفصل وِفْقَ تأويلنا . المتخيل الجديد

عند هذا الحد، إنَّما هو فهم يرتبِطُ بكون وجود اإلنسان في العالَم وجوداً بـالقوة، ال بالفعـل   
، بمعنى أنَّه ينبغي ِلإلنسان أالّ يقول إنَّني موجود، بل إنَّنـي  K. Jaspers (*)حسب يسبرزب

ن، من حيث إنَّه ال يمتلمكاآلن، لكنَّه سيصبح ذاته فيما بعدموجود م من )1(ك ذاتَه ذلك ألنَّه ،

                                                 
كان يرى أن الفلسفة هـي  . واحد من الفالسفة الوجوديين األغزر إنتاجاً. وِلد بمدينة أولدنبرج األلمانية): 1969 -1883(*) (

لة الوحيدة في الوجود ، وأن اإلنسان هو الحقيقة األساسية التي نستطيع إدراكهـا فـي   رسالة اإلنسان العليا، بل هي الرسا
سان العالَم، وذلك التِّصافه بالحضور والقُرب واالمتالء والحياة، ولكونه ليس موجوداً مكتفياً بذاته أو مغلَقاً عليها، بل هو إن

ي الحياة ؛ أي بما هو موجود على صلَة بِالعلُو، وبما هو يتقدم إلى ما هـو  من حيث إنَّه موجود في مواقف عينية واقعية ف
  . 635 -633، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر. غيره

 .94الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )1(
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   فإنَّـه ن، ومن ثـممكيخرج من وجوده الحالي إلى وجود جديد م طبيعة وجوده في العالَم أن
  . )1(يظلُّ في كُلِّ لحظة غير مكتمل، وغير قابٍل ألن يرى في شُموله

مـن الصـراع بـين الوقائعيـة      مطلقاًأن ينجو وجوهر هذا يكمن في أنَّه ال يستطيع 
بين الوجود والماهية؛ أي بـين الـذّات    *)()الشَّرخ(، لكونه يقيم أصالً في الفجوة )2(واإلمكان

وهي المسألة التي يبينُها الشَّكل . )3(على ما هي عليه، والذّات كما تُلقي بنفسها نحو المستقبل
  :التَّوضيحي اآلتي

  
  
  
  
  
  

  )5(الشّكل                                   
 –اُألنطولـوجي  ِلفعـل الهِجـرة     –في تأويلنا الجـدلي   وانطالقاً من ذلك ، فإنَّنا نرى

بوصفه تمفصالً بين الوقائعي والمتخيل، أن عالَم القصيدة بما هوعالَم ماهوي تبلُـغُ  االنزياح 
وبِلُغة . ، لكنَّها ال تبلُغ في الوقت ذاته االكتمالبالفعلالوجود ) لمهاجِرا الشّاعر –اآلنية (فيه 

أكثر وضوحاً، فإنَّنا في تأويلنا هذا نُعيد تعيين عالَم القصيدة المنفتح بصورة تُحقِّق ما يمكـن  
للهِجرة بما هو ؛ بمعنى أن التَّمفصَل الجدلي )إدامة الفَجوة بِاالنزياح(أن نصطلح على تسميته 

والمخيلة ، فإنَّـه ينطـوي فـي    ) التَّوتُّر الوجودي(تفاعل متبادل التَّأثير بين كيفيات الوجود 
وجودي غاناً وتمويهاً –تفسيرنا على مستوىأعلى التباساً وزي يمكن أن . جمالي من حيث إنّه

بوصـفه  ) المـاهوي  –الوقائعي  (بيننقول تأسيساً على ذلك إن هذا التَّمفصل يتراكب جدلياً 
الماهوي نحـو  (انبساط كيفيات الوجود المثبتة ماهوياً بما هي تمويه متفاعل مع المخيلة ، و

أو يمكن القول بِدقّة أكبـر إن هـذا التَّمفصـل     . بوصفه إمكاناً أعلى لذلك التَّثبيت) المجهول
                                                 

 .281نفسه،   المرجِع: ينظَر )1(

  .293، 278نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
  .أي فجوة الوجود لدى هيدجر *)(
 .293نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

  
  اإلمكان                                               الوقائعية  

  الفجوةجوةلفَا                                        

  الوجود بالفعل                  الوجود بالقوة              

  )   الشَّرخ(                                       
  الماهية                             الوجود                  

(Being)                                        (Existence)     
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الوقائعي األول بما هو مؤول بناء على اآلنيـة بوصـفها   يتراكب جدلياً بين كشف المدلول 
المنطق البصري المعيش، التي ستُُهاجِر مترددةً في اختياراتها المموهة والمموهة إلى عـالَم   

، وماهية كشف المدلول المتخيل الثَّاني بما هو تأويٌل لعـالَم المجـاز    )العالَم مجاز(القصيدة 
بوصفه انبساط التَّثبيت الماهوي ألساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة  ) المتخيل –اهوي الم(

  . باتّجاه إمكاناتها األعلى قائمةً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول
لفجوة؛ أي بما وإذا كُنّا سنُفصُل من زاوية ُأخرى في تأويلنا هذا ِلالنزياح بوصفه إدامةً ل

ليٌل جدفي الفصـل  –هو تمفص لة نحو المجهول، وذلكخيالتَّفاعُل مع الم هيفتَح ينُأنطولوجي 
نُمثِّله ين اآلتيينالنَّظَري نا من خالل هذا الشّكل، فإنَّنا نستطيع أنه التَّوضيحي :  
  

  
  )6(الشكل
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ا السابقة في تأويلنا االنزياح بوصـفه حركـة   وهكذا فإنَّه يمكننا أيضاً بناء على خُطواتن
 ل الثَّاني، أنتخية كشف المدلول المل، وماهياألو بين كشف المدلول الوقائعي ليل جدتمفص

  ):المستوى اُألفقي لالنزياح(نقترِِح رسماً تصورياً ِلما ندعوه 
  
  
المجازي السابق في  –ين الوجود اللُّغوي التَّمفصل المموه والمموه للمنطق البصري  ب

 اً بوصفه انبساط  –العالَم والوجود الماهويجازيل في عالَم القصيدة األكثَر تكثيفاً متخيالم
التَّثبيت الماهوي المتفاعل مع المخيلة باتِّجاه إمكاناته األعلى قائمةً في وجود ما بعد الفعل 

  وجوداً ماهوياً
  نحو

  لمجهولا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )7(الشّكل                                     
  

وألن االنزياح قد أصبح وِفْقَ تأويلنا تمفصالً يديم الفجوة بين عالَمين بما هـي فجـوة   
التباس؛ أي من حيث إنَّه يقيم صلَة جدلية متراكبة بين العـالَم الوقـائعي السـابق، وعـالَم      

الماهوي المنفتح، فإن القول بشكٍل مختزل إن تحقيق الوجود الخـاِلق فـي اللُّغـة     القصيدة
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بور الوجود الوقائعيد من خالل عزاً يتجسه تجاوة بوصفالوجـود     (*)الشِّعري نحـو العينـي
من التَّدقيق واإليضاح )1(الحي ابق إلى مزيدـد   ولعلَّ. ، قوٌل يحتاج تبعاً لتأسيسنا السمههذا ي

؛ فاالنزيـاح بوصـفه حركـة    )المستوى العمودي لالنزياح(الطَّريق أمامنا القتراح ما ندعوه
، وماهية كشـف  )العالَم مجاز(هجرة جدلية تتمفصل ُأفقياً بين كشف المدلول الوقائعي األول 

في الوقت ذاته حركة تمفصـل   ، فإن هذه الهِجرة هي)عالَم المجاز(المدلول المتخيل الثَّاني 
ليجد– الهِجرة، وذلك لتلك اخليالد مثِّالً الموقف الوجوديم يخترِقُ المستوى اُألفقي عمودي

 الوجود العياني بما هو صراع بين– اليومي)   ـمائـف لألنـا والهالز مان العموميأي الز( ،
 والوجود الحي–  أي زمان الوجود ا(الحقيقيوةُ)ألصيل لألنية والهمـن   ، الذي تسعى اآلني

  .خالله إلى بلوغ كينونتها، وإدراك ماهيتها الكشفية الكيانية
إنَّه إذا كان االنزياح في المناهج اللِّسانية عامـةً،  : وفي السياق ذاته، يمكن لنا أن نقول

باللُّغة االعتيادية في الدرجة صفر، فإن وفي منهج كوهن بشكٍل خاص، يقارِن اللُّغة الشِّعرية 
ليائف بما هـو وجـود غيـر     –تأويلنا الجدالوجود الز ز بينميي كان له، وإن اُألنطولوجي

، ينأى بنـا عـن فهـم    )بالمعنى الماهوي الواسع للشِّعر(شعري، والوجود الشِّعري األصيل 
–وقائعي (ابلية؛ أي بوصفها انتقاالً حدياً من عالَمٍ زائف الهِجرة بوصفها ثُنائية تراتبية أو تق

عيني( عريإلى عالَم ش ،)ماهوي الهِجرة ). وجود حي ألن نا  االنزياح –ذلكها في فهمبوصف
   ق أنعالَمين كمـا سـب ُل بينُأولى تُمثِّل عالَماً يتمفص فعالً ونتيجةً في آنٍ معاً، هي من جهة

وأما من جهة ثانية، فإن طبيعتها الجوهرية المتراكبة بين العالَم المجـازي السـابق ،    بينّا،
عدة وعالَم القصيدة األكثَرتكثيفاً مجازياً ، تتجسد في كون اآلنية بما هي وحدة االنفتاح والمبا

ها المنطق البصري الخـاص  تطوي في بِنيتها الزمانية التي يموه واالختالف اُألنطولوجية،
بها،صيغَ الوجود اليومي إلى جانب ضروب التَّقوم الكياني؛ بمعنى أنَّها تنزاح حاملةً معهـا  
ترددها في اختياراتها لمواقفها الوجودية المتفاعلة مع المخيلة، ومن ثم فإنَّها تُثبتُهـا ماهويـاً   

 أي بين(اُألفقية بما هي التَّمفصل القائم بين مرجعيتين –لجدلية بصورة تتراكَب فيها هجرتُها ا
العمودية بما هي الموقف أو الصـراع الـداخلي    –، مع هجرتها الجدلية )الوقائعي والمتخيل

، )الوجود الزائف والوجود الحقيقـي  أي بما هي مترددة بين(المخترِق للهِجرة الجدلية اُألفقية
  ).الجدل التَّراكُبي المضاعف(وذلك في فعل انفتاح يمكن لنا أن نصطلح على تسميته 

                                                 
، وهو اإلجـراء  )الوجود الوقائعي(كما أورده عبد العزيز بومسهولي بِمصطلح ) الواقع ( استبدلنا في هذا السياق مصطلح (*)

  .هالذي اعتمدنا عليه في هذا البحث انسجاماً مع توجهاتنا النّظرية والتّطبيقية في
 .105الشِّعر والتأويل، : عبد العزيز بومسهولي: ينظَر )1(
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   ليسـتوى الجـدللم االفتراضي خطَّطنا التَّمثيلينا إلى تثبيت موهذا يقود–   العمـودي
جرائـي،  لالنزياح، من دون أن تعني المراحل المتضمنة فيه تراتبية حدية على المستوى اإل

لتَّفـاعالت والصـراعات   ا للكيفيات التي تتم من خاللها لكونها مجرد تأويل نظَري متصور
الجدلية العمودية التي تطويها اآلنية في حركتها األفقية المهاجِرة، وهذا هو رسمنا للمستوى 

  :)∗(العمودي لالنزياح
      

  لمسبق للوجود المجازيالتَّصميم ا                            
↓  

  نداء الوجود الصامت
↓  

  اإلنصات واالستجابة لنداء الوجود
↓  

ة قصديعيشة –ة الوجود في عالَم التجربة العيانيالم  
  )ترك الوجود يوجد(

↓  
  رية بما هي منطق بصخروج اآلني  

↓  
  مكانية واالختياراآلنية بوصفها زمانية مباعدة واختالف استباقية على نمط اإل

  )العود األبدي والوجود نحو الموت(
  

    ضروب التَّقوم الكياني للهنا     صيغ الوجود اليومي للهنا                     
  )الكالم –الفهم  –الوجدان (              )  القيل والقال –حب االطّالع   –الريبة (

↓                                                  ↓  
                   

                                                 
ين النَّظـري  ينالجديدة الواردة في هذا المخطَّط فـي الفصـل   التَّراكيب والعناصر االصطالحيةسنأتي على إيضاح بعض (*) 

  .حثهنا ألسباب إجرائية تتعلَّق بخطّة عملنا في هذا الب آثَرنا أن نُورِدها، وقد اآلتيين
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  القلَق                                الخوف                         
↓                                              ↓  

             أمانة األداة      ة األداة                             شيئي  
↓                                                                  ↓  

)           التّرابطي لألداة(          النَّسق الكُلِّي االمتالء الجوهري/  
  )انكسار الكلمة ونزع األلفة        )                للموجود تحت اليد

↓                                                                  ↓  
               القرب المكاني             القرب اُألنطولوجي  

  الوجود الحقيقي               الوجود الزائف                 
  كيفيات ماهوية                  كيفيات يومية              

 عياني–             يومي                     كشفي– كياني  
  رؤية الماهية                    لمعيش              رؤية ا
  الهو–األنية                      الهم               –األنا 

  الخالدون                      الفانون                  
  العالَم                       األرض                  

  الغائب                                      الحاضر 
  حدس وجودي               كشف ظاهراتي للوجود             
  

  وحدة  اآلنية اُألنطولوجية
بما هي مقام االنفتاح والمباعدة واالختالف المترددة في أساليب وجودها بين الوجود (

ائف والوجود الحقيقيالز(  
↓  

  هي منطق بصري مموه ومموههجرة اآلنية المترددة بما 
) تفاعلة مع  –من الوجود في عالَم لُغوية مألساليب وجودي إلى تثبيت ماهوي جازيم

لةالماً خيجازيفي عالَم القصيدة األكثَر تكثيفاً م(  
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↓  
  بين القول والقولة

  )بين الكيفيات اليومية والحدوث الكُلِّي للُّغة(
  )عرية المموهة والمموهة بوصفها إنارة وكشفاً بين التَّحجب والالّتحجبالتَّسمية الشِّ(

↓  
  فتح عالَم جديد

  )العمودية –األفقية والحركة الجدلية  –تمفصل الهِجرة بين الحركة الجدلية (
  )الجدل التَّراكبي المضاعف(

↓  
  خَلق المخلوق من قَبل

) بين ليل الجدابق التّمفصل، بما هو العالَم الساألو كشف المدلول الوقائعي
المعيش،وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني، بما هو انبساط التَّثبيت الماهوي المتفاعل مع 

  )في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول المخيلة باتّجاه إمكاناته األعلى قائمةً
  
  )8(الشَّكل  

  
يتعلَّـق   لكن السؤال الجوهري الذي سنستكمُل من خالله المراحل السابقة في تأويلنـا، 

 –الهِجـرة  (بالكيفية أو اآللية التي يتحقَّق بواسطتها التَّراكُب الجـدلي المضـاعف  لفعـل    
  بين المستوى اُألفقي والمستوى العمودي؟) االنزياح
ر أن ذلك يتم تبعاً للعالقة المعقَّدة التي ينهض من خاللها محورا إنَّنا نعتقد في هذا اإلطا 

 –الهِجـرة  (، من حيث إن تلك العالقة تُمثُِّل اآللية الفعلية الحاملة لفعل )التَّركيب واالستبدال(
الميتافيزيقي الذي يـرى كـوهن مـن خاللـه أن      –لكن، ليس بالمعنى اللِّساني) . االنزياح

"لم يحصل إالّ ألجل إثارة االنزياح االستبدالي كهـذا  )1("االنزياح التَّركيبي هتوج اعتماد ألن ،
يعني في جوهره أنَّنا سقَطنا من جديد في قضية اإلحضار الميتافيزيقي الذي يفصل الفعاليـة  

نطولوجي لالنزياح ينظُر أوالً اُأل –في حين أن تأويلَنا الجدلي . اللُّغوية عن الفعالية الوجودية
                                                 

  .205بنية اللغة الشعرية، : جان كوهن: ينظَر) 1(
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إلى محور التَّركيب بوصفه محوراً لتركيب الموجودات بصرياً ، بما هو قائم أساساً على فعل 
بينما ينظر تأويلُنا إلـى  . الكشف الظَّاهراتي للوجود المتمفصل جدلياً بين الوقائعي والمتخيل

ال البصري للكيفيات الوجودية المتفاعلة مع المخيلة ، محور االستبدال بوصفه محور االستبد
  نة التي تسـتبططُ من خالله األساليب الوجوديسالذي تُب دس الوجوديعلى الح بما هو قائم

الوجودالعياني للهِجرة بين اخليالموقف الد–  والوجودالكشفي ،اليومي– وعلى هذا . الكياني
اُألفقـي  (مستويي الهِجرة ) التَّركيبي واالستبدالي(العالقةُ المعقَّدة بين المحورين النَّحو، تًركِّب

والعمودي (    ـرياالسـتبدال البص طُ من خاللها عناصرة التي تنبسرياً وفق الكيفيتركيباً بص
ل مع المخيلة؛ من ، المتفاعلةُ في ضوء جدل التَّأثير المتباد)التَّوتُّر الوجودي(ألساليب الوجود 

حيث إن هذا الجدل ينهض في الفضاء التَّراكُبي المضاعف بما هو فضاء افتراضي يحـرر  
 –اآلنيـة  (شُحنات التَّشظي الجمالي الخَالّق الخاصة بالمنطق البصري الذي هو من شـأن  

ـ ) الشّاعر المهاجِر  ذلـك المنطـق   ف، وذلك في انفتاحه الماهوي نحو المجهول؛ أي بوص
 وجودي ـب       –ينطوي على مستوىالتَّحج غانـاً وتمويهـاً بـينأعلى التباسـاً وزي جمالي

  :1(*)وهو األمر الذي يوضحه الشَّكل التَّمثيلي اآلتي . والالّتحجب

                                                 
سنأتي أيضاً على إيضاح بعض التَّراكيب والعناصر االصطالحية الجديدة الوارِدة في هذا المخطَّط في الفصلين النَّظريين  (*) 1

  .اآلتيين
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  محور االستبدال                                                                         

  
ري ألساليب الوجود                                                             االستبدال البص                                                               االنزياح –جرة الهِ محور

   نية الفوقيةالبِ                                                                           لق المخلوق من قبلخَ  
لُالعالثُّ ونائي  - مالعالَ                            زدوجالم        
  

  م    الوجود في عالَ                 
  القصيدة                    
  )جازم المعالَ(                 

  
  
  
  
  م الوقائعيالوجود في العالَ                        لموجوداتري ِلركيب البصركيب                التَّالتَّمحور  

  )مجاز العالَم(                        ة               حتينية التَّالبِ                                      
  األرض                                        

  
  
  )9(الشكل 

  
وتلخيصاً لكّل ما سبق، فإنَّنا نكون قد انتقَلنا مع هيدجر من فهم المنطـق بنـاء علـى    
المطابقة الميتافيزيقية التي تُحضر الوجود لتُخضعه، إلى فهمه بناء على قُدرته البصرية على 

تي يرتبط بها، بما هي موجـود  تمويه التَّجارب المعيشة، وأساليب الوجود المختارة لآلنية ال
بشري في عالَم لُغوي، األمر الذي يعني أنّنا انتقلنا من عقل مركزه الذّات إلى عقل مركـزه  
 ليالذي استندنا إليه في تأويلنا الجد ج اللُّغوينعرمثِّل المها بيت الوجود، وهو ما ياللُّغة بوصف

من وحدة اللُّغة واآلنية والحوار بما هو كالم كيـاني   اُألنطولوجي لالنزياح، منطلقين أوالً –
وهي مسألة . متأصل في بِنية الفَهم الذي هو ذاته كالم اآلنية التَّفسيري عن نفسها في كُّل مرة

ة الزمانية التي تختبر الحقيق –السمعية إلى الداللة البصرية  –تنقُل الفَهم من الداللة الصوتية 
وِفْقَ التَّجربة العيانية المعيشة والرؤية الحدسية للوجود؛ وذلك من خالل تأويل اآلنية بوصفها 

  ���� ا����ا�ّ���ء ا	��
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مشروع الوجود هناك ذاته، أي بوصفها مقام االختالف واالنفتاح اُألنطولوجي المتواشج مع 
  .الوجود، ليس بما هو وعي أو إدراك، لكن بما هو أساليب مكونة لها

يعني أن أي عملية فَهم لالنزياح الشِّعري ستتأسس على محاورة الداللة البصـرية   وهذا
الشّاعر  –اآلنية (المعيشة، بما هي قصدية وجودية تنشغل بالمنطق العياني الذي هو من شأن

لوجود على نَمط هي آنية فاهمة بِوصفها فعالية استجابة لنداء اذلك بماالخاصة به، ) المهاجِر
من حيث إنَّنا نكون بهذا الشَّكل . اإلمكانية في كُّل مرة من مرات االستجابة المباعَدة والمختلفة

 تاح عالََمٍ  ماهويانف ية على القصيدة بما هة اآلنيلفعالي وإجرائي ة إسقاط نظَريقد قُمنا بعملي
ل اللُّغة، من حيث إن القصيدة تؤسس بهذا المعنـى  يحفظ ماهية الشِّعر بمعناه الواسع من خال

ومن ثم، فإن الشِّـعر  . الوجود بطريقتها التي لم تكُن من قبل هكذا، ولن تكون هكذا من بعد
في العالَم  المـاهوي  هو إشارة إليه متضمنَة  بهذا الفهم ال يكون محاكاةً للعالَم الوقائعي، إنَّما

أن العالَم الوقائعي السابق بوصفه وجوداً مجازياً مقنَّعاً، فإنَّه قد تحول واكتُنفَ الجديد؛ بمعنى 
على خوض  هو األقدر وال سيما أن الشّاعر المهاجِر .في عالَم القصيدة األكثَر تكثيفاً مجازياً

ة مع اللُّغة بتركه، وِفْقَ اعتقاد هيدجر، الموجودات تُوجنفـتَح   تجربة ماهويد كما هي فـي م
القصيدة الكاشف بوصفه في فهمنا إحالةً إلى ذاته بما هو فجوة التباس تتضمن مرجعيتَين؛ أي 

  . العالَم الوقائعي السابق، والعالَم المتخيل الجديد: عالَم  يحيل على عالَمين، هما هو بما
 ليجاء تأويلنُا الجد ،لالنزياحاُأل –وانطالقاً من ذلك  نطولوجي يةَ الحدالتَّراتبي رةليكس–

، والمـدلول  )داللة المطابقـة (التي أقامها كوهن بين المدلول األول ) الميتافيزيقية(المنطقية 
، وذلك بتأويلنا للمدلول األول  بناء على اآلنية بما هي المنطق البصري )داللة اإليحاء(الثَّاني

تي ستُهاجِر مترددةً في اختياراتها المموهة والمموهة في آنٍ معـاً، إلـى عـالَم     المعيش، وال
القصيدة، في حين أنَّنا أولنا المدلول الثَّاني بناء على كيفيات الوجود المثبتة ماهوياً بما هـي  

ي نتيجة لفعل االنزياح وعلى هذا النَّحو تغدو داللة اإليحاء بما ه. تمويه متفاعل مع المخيلة 
بهـذا   )االنزيـاح  –الهِجـرة  (متماهيةً مع الخَلق بما هو فعُل االنزياح، من حيث إنَّنا نُؤوُل 

كشف المدلول الوقائعي بين اً يتراكَبليالً جدها تمفصل  المعنى بوصفجاز العالَم(األوبما )م ،
، بما هـو  )عالَم المجاز(دلول المتخيل الثَّانيهو المعيش في العالَم السابق، وماهية كشف الم

انبساط التَّثبيت الماهوي ألساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة باتّجاه إمكاناتها األعلى قائمـةً  
  .في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحوالمجهول
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بما هـو  ) الشّاعر المهاجِر –اآلنية (ياح واستكماالً لهذه التَّوجهات، فإنَّنا قد أولنا انز    
الجـدل  (تمفصٌل يديم الفجوة بين عالَمين، تأسيساً على حركتين جدليتين دعونا تراكُبهما معاً 

، ذلك ألن المستوى العمودي للهِجرة بوصفه يمثِّل الموقف الوجـودي  )التَّراكُبي المضاعف 
راع بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي، يخترِقُ المسـتوى  الداخلي بما هو في جوهره ص

من حيث إن التَّراكُب بين هذين . اُألفقي للهجرة بوصفه تمفصالً جدلياً بين الوقائعي والمتخيل
ـ  ) اُألفقي والعمودي(المستويين ين يتحقَّق تبعاً للعالقة المعقَّدة التي يتصورها تأويلُنا قائمـةً ب

محور التَّركيب ومحور االستبدال؛ بمعنى أن تلك العالقة تُركِّب مسـتويي الهِجـرة تركيبـاً    
بصرياً وفْقَ الكيفية التي تنبسط مـن خاللهـا عناصـر االسـتبدال البصـري ألسـاليب       

األمر الـذي   .، المتفاعلة في ضوء جدل التَّأثير المتبادل مع المخيلة)التَّوتُّر الوجودي(الوجود
يحرر شُحنات التَّشظّي الجمالي الخالّق في الفضاء االفتراضي للجدل التَّراكُبي المضاعف بما 

، وذلـك  )الشّاعر  المهاجِر -اآلنية(هو الفضاء الخاص بالمنطق البصري الذي هو من شأن 
جمالي أعلى  –ديفي انفتاحه الماهوي نحو المجهول؛ أي بوصفه ينطوي على مستوى وجو

  .التباساً وزيغَاناً وتمويهاً بين التَّحجب والالتحجب
ولعلَّ هذا التَّأسيس يشكِّل مدخالً واسعاً لتقصي االنزياح  مفهوماً وتطبيقاً فـي عـواِلم    

والفَهـم   وهو األمر الذي يمكن لنا أن نبلُغَه من خالل آليات التَّلقي. المعلَّقات المنبسطة أمامنا
لينا الجددة على تأويلعتملهِجرة  –الم  ة(اُألنطولوجينزاح – اآلنيحدة ) الشّاعر المبما هي و

من حيث إنَّنا سنقرأ المعلَّقات بهذا المعنى بنـاء علـى تمفصـلها    . انفتاح ومباعدة واختالف
المتخيل منفتحـاً   – مها الماهويالجدلي بين عالَم الجزيرة العربية المعيش قبل اإلسالم، وعالَ

  .نحو المجهول
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نموذجيـاً مـن منظـور     في عصر ما قبل اإلسالم مثاالً) الشّاعر –اآلنية (تُمثُِّل هجرة 
 العالقـة     –تأويلنا الجدلي ألسبابٍ عديدة جوهرهـا تلـك عل االنزياح؛ ذلكِلف اُألنطولوجي

، وعـالَم الجزيـرة   )عالَم المجـاز (الجمالية الملتبِسة بين العالَم الشِّعري المنفتح  –الوجودية 
األمر الذي يجذِّر الصـلة الجدليـة   . اريخيةالمعيش في تلك الحقبة التّ) مجاز العالَم(العربية 

النَّظر إلى شرخ المعلَّقة المنفتحـة  وال سيما من خالل المتراكبة أفقياً وعمودياً بين العالَمين، 
هنا بوصفه عالَماً يحيل على عالَمين، أي بوصفه مرجعيتين اكتُنفَتا في إحالة واحـدة، همـا   

سابق، والعالَم المتخيل بما هو انبساط التَّثبيت الماهوي ألسـاليب الوجـود   العالَم الوقائعي ال
 نحوالمتفاعلة مع المخيلة باتّجاه إمكاناتها األعلى قائمةً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً 

  .المجهول
 ولعلَّ هذا التَّمفصل الجمالي– نا يحمعلَّقة هِلعالَم الم مات التـي  اُألنطولوجيل جميع الس

يتَّصف بِها العالَم الوقائعي؛ أي تأسيساً على تعريف العالَم بأنَّه ينطوي على كُّل ما هو موجود 
الذي تُعاش فيـه الحيـاة    Settingمن أشياء، وعلى كُّل ما يشكِّل البيئة البشرية أو الميدان 

علـى عـالَم    Concern)2(ح االهتمـام وهو الفهم الذي يمكِّننا من إسقاط مصطلَ. )1(البشرية
 شير إليها حرف الجرعقَّدة التي يصطلحاً يدّل على العالقة المه معلّقات بوصففـي  ) فـي (الم

الوجود في العالَم، إذ إنّها تشمل بصفة عامة الطُّرق التي ال نهاية لها التي تصطدم بها (عبارة 
له، متفاعالً معها من خالل فعاليات االهتمام مصالح اإلنسان مع الموجودات المحيطة من حو

اإليجابية أو السلبية، وال سيما تلك النّشاطات المتَّصلة بتسخير البيئة المحيطة لخدمته، مـن  
تعامل واستخدام وطعام وشراب وبناء وصناعة وزراعة وتنقُّل وتـدمير وعـدوان وإزالـة    

ل بحاٍل من األحوال عن وجـود اإلنسـان مـع    عقبات وغير ذلك من األفعال التي ال تنفص

                                                 
  .112الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر) 1(
   .119نفسه،  المرجِع: ينظَر )2(



106 
 

الوجود البشري في العالَم اليومي الذي يقتضي  عنصراً أساسياً من عناصربوصفه  اآلخرين
  .)1(دخول عدد غير محدود من النّاس في عالقات وأعمال متشابكة ومتبادلة

قـات أمـام نقـل تسـجيلي     أنَّنا فـي المعلّ  مطلَقاًلكن االتّكاء على رؤية كهذه ال يعني 
)فوتوغرافي (ِللعالَم الوقائعي)سـةً علـى   )2ؤسم كانت الظَّواهر في الفهم اُألنطولوجي وإن ،

غيـر أن  . )3(أرضية الوجود؛ أي إنّها تُظهِر نفْسها في العمل الفنِّي بوصفها ظواهر للوجـود 
 فيات ملتبِسة زائغة يموهها المنطـق أساليب وجود الموجودات بما هي اختيارات مترددة وكي

 ريدة واالختالفالبصباعحدة االنفتاح والمها وهاجِرة بوصفة المباآلني تلك  ،الخاص يعني أن
هذا من ناحية، وأمـا مـن   . األساليب ال تجيء دائماً إلى اللُّغة بالكيفية ذاتها كما أشَرنا سابقاً

جرة الجدلية المضاعفة تعني في تأويلنا التَّراكبي ِلالنزياح حـدوث  ناحية ثانية، فإن حركة الهِ
وجودية حادة التَّوتُّر، ذلك من خالل اآللية المعقَّدة التي تُحرر وجود اآلنيـة   –تحوالت كيفية 

 الشّاعر المهاجِر في فجوة وجودها الشِّعري الخاص والجديد، من خالل تركيب المستويين –
االنزياح تركيباً بصرياً وِفْقَ الكيفية التي تنبسـط مـن خالِلهـا     –اُألفُقي والعمودي ِللهِجرة 

، المتفاعلةُ مع المخيلة داخـَل  )التَّوتُّر الوجودي(عناصر االستبدال البصري ِألساليب الوجود 
لِّد شُحنات التَّشـظّي الجمـالي   فضاء افتراضياً يوبوصفه  فضاء الجدل التَّراكبي المضاعف

الشّاعر المهاجِر، ذلـك فـي    –الخالّق الخاصة بالمنطق البصري الذي هو من شأن اآلنية 
انفتاحهِا المتمفصل بين كشف المدلول الوقائعي األول ، وماهية كشـف المـدلول المتخيـل    

  .الثّاني
عمنجد ما ي ننا أنمكوفي اإلطار ذاته، ي  ابقة التي تقول بالتَّراكُب الجـدليهاتنا السق توج

بين وجودين ينفتحان في شرخ المعلَّقة هنا من خالل مالحظة بعـض المسـلَّمات التَّقليديـة    
الراسخة حوَل مكانة الشِّعرلدى العرب، فهو علمهم الحاصل لهم بِالفطرة والغريزة، من حيث 

الصفتين دليل على تفوقه، وهو األمر الذي اتَّصفَ بـه العـرب    إن امتالك أي شعب ِلهاتين
ذلك بما . )4(استناداً إلى شعرهم الموسوم بالبيان، الذي مثََّل قوام الشَّخصية العربية وجوهرها

                                                 
  .151نفسه،  المرجِع: ينظَر )1(

سلسلة كتب ثقافية شهرية  –سلسلة عالَم المعرفة : الكويت(شعرنا القديم والنَّقد الجديد : وهب أحمد رومية. د :ينظَر) 2(
  .309) م1996آذار / مارس  -هـ1416، شوال 207يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 

  .133الخبرة الجمالية، : يقسعيد توف :ينظَر )3(

   .12) 1989، 1دار اآلداب، ط: لبنان –بيروت (كالم البِدايات : أدونيس: ينظَر )4(
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     ل مـن جانـب، وبمـا هـيتخيوالم الوقائعي اً بينل جدليتمفصأي (هو في تأويلنا انفتاح م
شخصيةٌ كانت منغرِسة في عالَمها بِطبيعة الحال، ومن ثم فهي من جانبٍ ) ربيةالشَّخصية الع

الشّاعر التي هاجرت وِفق آليات تراكُب الجدل المضاعف إلى عـالَم   –آخَر شخصية اآلنية 
اكاً يمكـن  المعلَّقة هنا؛ مفتتحةًً في هذه الهِجرة وجوداً قائماً على اإلدراك الحدسي للعالَم، إدر

 األشـياء      (*)تشبيهه بِطريقة الطِّفل أو البدائي ـة بـينلغيان الحـدود العمليمن حيث إنَّهما ي
هـي  " ، ومن حيث إن معرفة الشّاعر في ذلك العصـر  )1(والتَّقسيمات المنطقية بين العناصر

إذا فهمنـا   وال سـيما . )2("والحقيقة عنده هي، تبعاً لـذلك، شـعرية   . جذرياً، معرفة شعرية
الشِّعرية فهماً ينظر إلى الوجود في العالَم بوصفه وجوداً لُغوياً ملتبِساً وزائغاً بما هو وجـود  
بصري مجازي، ومن ثم إذا فهِمنا المعلَّقة بناء على ذلك بوصفها عالَماً جمالياً أكثَـر تكثيفـاً   

الماهية التَّعبيرية ِللمعلَّقـات  " عليها القول إن  ا ينطبِقإذ إنّها تُؤسس الوجود بقدر م. مجازياً
، وذلـك مـن خـالل    *)*(هي توظيف اللُّغة في مضمار اختزان روح عصر ما قبل اإلسالم 

؛ أي بوصفها )3("ترويض هذه اللُّغة وسوقها نحو التَّفتُّح على كيفياتها واستطاعاتها الجوهرية 
ية ذلك العصر، وِلكونها تمتلك في الفَهـم الهيـدجري أوليـةً علـى     بيتاً للوجود الخاص بِهوِ

على أن نُؤول الحضور فـي  . )4(الفاعلين من حيث إنّها تُحدد هوِيتهم، وتجلبهم إلى الحضور
الشّاعر بما هي منطق  –هذا السياق بتعيينه جوهرياً في صلب اآلليات الماهوية ِلهجرة اآلنية 

هـة     بصدةً فـي اختياراتهـا المموتـردرت مة، وهاجط اإلمكانيعاشَت تجربتها على نم ري
وجود ما بعد الفعل بوصفه إمكاناً أعلى في  والمموهة معاً، التي تفاعلَتْ مع المخيلة، وانفتَحتْ

هاجِر قد وضعتَ نفسـها  الشّاعر الم –ِليعني ذلك في تأويلنا أن اآلنية . ِللماهية نحو المجهول

                                                                                                                                                    
العيانية الخاصـة   –نسوق هذا التَّشبيه هنا بناء على ُأسس ُأنطولوجية، وليس على ُأسس نفسية؛ أي تبعاً للتّجربة الحدسية ) ∗(

إلى إدراك كهذا بِوصفه مجموعة سمات عامة يشترك فيها جميع ينظَر، وليس تبعاً للفَهم النَّفسي الذي مبفرد موجود في العالَ
  .األفراد

 15، 1، ط62سلسلة كتاب العربـي،   –مجلّة العربي  –وزارة اإلعالم : الكويت(غواية التُّراث : جابر عصفور. د :ينظَر )1(
   .75) 2005أكتوبر 

   .163البِدايات،  كالم: أدونيس )2(
، وهو اإلجراء الذي اتّبعناه في هـذا  )عصر ما قبل اإلسالم ( بِمصطلَح ) الجاهلي ( استبدلنا في هذا المقبوس مصطلَح  )**(

 ض الشَّرط المعرفيل بِصورة تُناقحث رفضاً لحكم القيمة الذي ينطوي عليه المصطلح األوالب–   فتَـرض أنالم التَّوصيفي
من ناحية ثانية، تحفُّظاً على التَّأطير القيمي النّاجم عن إسقاط هذا المصطلح أما هذا من ناحية، و. سم به المصطلح عامةًيتَّ

  .على ذلك العصر
  .93ـ  92) 1978منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، : دمشق ـ سورية ( بحوث في المعلقات : يوسف اليوسف) 3(
  . 31في ماهية اللغة وفلسفة التأويل ، : وفيق سعيد ت. د) 4(
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، فتمزقَ زمانُهـا  )أي ِلما يجيء ويذهب(في حضور شيء مستمر، وتعرضت ِلما هو متغير 
؛ هـو فـي االعتقـاد    )1(في حاضر وماضٍ ومستقبل، ِليمكن بعدئذ االتّفاق على شيء دائـم 

وهي مسألةٌ يبلُغُهـا العمـل الفنِّـي     .)2((*)الهيدجري االتّفاق على الوجود التّاريخي في العالَم
 مـن خـالل  تثبيت كيفيات وجودية مختلفة ببوصفه انفتاح عالَمٍ تاريخي تم إحضاره ماهوياً، 

زمانية ) فجوة الوجود الجديد(االنزياح، التي تحمُل معها إلى الشَّرخ الجديد  –الهِجرة  آليات 
في العالَم بوصف حدة  هاالموجود البشريبهـذا   و خـاص ليتتألَّف لدى هيدجر من تاريخ أو

" ؛ وهو األمر الذي يمكن وصفُه بِأنَّه يمثُِّل )3(الموجود الفرد، ومن تاريخ ثانوي خاص بعالَمه
ذلك الطّابع المختلط للتّاريخ، فهو من ناحية خَلق بشري ينشأ من الحرية والقرار، وهو مـن  

نتاج ِلظُروف محيطة تُقدم المواقف الوقائعية التي ينبغي أن تتم فيها القـرارات  ناحية أخرى 
وبناء على هذا الفَهم، فإنَّه يمكننا القول إن الفن بوصفه هجرة جدلية مضـاعفة  . )4("البشرية 

، ذلك بما ال ينفصل )5("يلعب دوراً تأسيسياً في التّاريخ " وِفق تأويلنا اُألنطولوجي ِلالنزياح، 
وهـذا يمكـن   . )6(أصالً عن ماهيته اللُّغوية، إذ إن الفن بوصفه لُغةً، هو بهذا المعنى تاريخ

تفسيره على نَحوٍ أوضح بِالقول إنَّه حيثُ يكون هناك لُغة، يكون هناك عالَم، هو عالَم التَّغير 
فيات الوجودية المتنوعة، ومن ثم فإنَّه حيثُ يوجد والعمل والقرارات والمشروعات وكُّل الكي

اُألنطولوجي أكثر ما يتجسد  –ويتجسد هذا التّاريخ في مفهومه الجمالي . )7(عالَم، يوجد تاريخ
يتجسد في الشِّعربِمعناه الضيق؛ أي بوصفه عالَماً لُغوياً يكثِّف مجازية الوجود اللُّغـوي فـي   

وهو األمر الذي يفضي بنا إلى . هو وجود شعري بِالمعنى الماهوي الواسع ِللشِّعرالعالَم بما 
األساس الذي يسند التّاريخ "  ؛ أي بِلغة هيدجر بوصفه)8("ركيزةَ التّاريخ " فهم الشِّعر بوصفه

لجـوهر  ومن هنا، فإن إجراء هذه الرؤية على شعر ما قبل اإلسالم يعني أنَّـه يمثِّـل ا  . )9("
 ـة   -الوجوديتاريخي الذي نهض عليه تاريخ العرب في تلك الحقبة، كما يعني أن ماليالج

                                                 
   .89، " مارتن هيدجر ـ في الفلسفة والشعر" هلدرلن وماهية الشعر ، من كتاب : مارتن هيدجر : ينظَر) 1(

 (*) تحقِّق في عالَم العمل الفنِّيم ة لوجود تاريخيات كُلِّيأي االتفاق على كيفي.  
  .89نفسه،  المرجِع: ينظَر) 2(

  .329الوجودية، : جون ماكوري :ينظَر )3(

   .320نفسه،  المرجِع )4(
   .، من مقدمة المحرر46تجلّي الجميل ومقاالت أخرى، : جيورج جادامر –هانز  )5(
   .119الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق :ينظَر )6(
  .86، "في الفلسفة والشِّعر - ارتن هيدجرم" هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )7(

  .تعريف بفلسفة هيدجر –، من تصدير المترجِم 25في الفلسفة والشِّعر، : مارتن هيدجر) 8(
   .95، "في الفلسفة والشِّعر -مارتن هيدجر" هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : مارتن هيدجر )9(
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فنِّيـة   –ُأنطولوجية، وذلك بما هي عواِلم لُغويـة   –قصائد ذلك العصر هي تاريخية جمالية 
ـ  ولَّـدتها ) فجوات وجودية جديدة(ثُبتتْ ماهوياً في شُروخ التباسٍ جديدة  حنات التَّشـظّي  شُ

عن توتُّر الكيفيات الوجودية الخاصة بِفعل هجرة الشّـاعر، والتـي    النَّاجمةالجمالي الخالّق 
حررتْ وجوده متفاعلةً مع المخيلة، من حيث إن تلك العوالم المنفتحة قد تمفصلتْ بِناء على 

 نا الجدليالعا –تأويل لالنزياح بين ابقاُألنطولوجيالس ه  لَم الوقائعيالعالَم المعيش في بوصف
الجزيرة العربية، والعالَم المتخيل الجديد بما هو انبساط التَّثبيت الماهوي ألسـاليب الوجـود   

نحو  وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياًفي  المتفاعلة مع المخيلة باتّجاه إمكاناتها األعلى قائمةً
  .المجهول

البعد ب الخاص، فإنَّنا نستطيع أن نُعمق تفسيرنا في السطور السابقةاالً ِلما ذكرناه واستكم
 مانيما يمنَح الطّابع الز ِلشعر ما قبل اإلسالم بِالقول إن واللُّغـة    –التّاريخي ِللفـن التّاريخي

؛ أي إنَّه يكشف )1(عالَمه يتعلَّق بِكون فن كُّل شعب يكشف عن لُغة ذلك الشَّعب في تفاعله مع
ما يحدث وما " ،ذلك ألن )2(عن تأسيس ذلك الشَّعب لوجوده بانتماِئه إلى الوجود في مجموعه

والكـالم  . )3("تاريخاً هو هذا الوجود الشّاهد على االنتماء إلى الموجود بِكُلِّيته بوصفه  يتأرخ
، تأويـٌل لصـوت الشَّـعب    )4(عن طريق الكـالم الشِّعري  بما هو تأسيس ماهوي ِللكينونة 

Stimme des Volkes –Sound of People   تعبيـر هلـدرلن 5(على حد(  . إذ إن
صوت الشَّعب بما هو انتماؤه إلى الموجود في جملته قد يخفت أحياناً، فال يستطيع أن يتحدث 

شرحه وتأويلَه ا هو أصيل، ليأتي الشُّعراء فيتولّون6(بنفسه عم( ة  " ؛ وهو ما يتمفي كُّل مـر
. مـن جديـد  ... يحدث فيها الفن، بمعنى عندما تكون هناك بداية، يتلقّى التّاريخ دفعة، فيبدأ

التّاريخ هـو  . كانت أحداثاً بالغة األهمية وإنوالتّاريخ ال يعني هنا تتابع أحداث ما في الزمن 
  .)7("روج إلى ما تم إعطاؤه إياه خُروج شعب مما تخلّى عنه، ودخوله بهذا الخُ

التّاريخية المشار إليها قد  –ولعلّنا نستطيع أن نقول في هذا الصدد إن تلك الدفعة الفنِّية 
تجسدتْ بِامتياز في معلَّقات العرب، وهي المسألة الشَّبيهة تماماً بمثال هيدجر األثير لديه عن 

                                                 
   .129، 46في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر و .119الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق :ينظَر )1(
  .106ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د :ينظَر )2(

   .57إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )3(
    .93، "في الفلسفة والشِّعر - جرمارتن هيد" هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر) 4(
  .103، 102نفسه،  المرجِع :ينظَر )5(
  .13نفسه، المرجِع :ينظَر )6(
  .152 -151أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )7(
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ألو ثَ ذلكة في الغرب، حيث اليونان، عندما حديعنـي الوجـود    " ل مر وضع ما كـان تم
 بشكٍل نهائي مل الفنِّيالً في العستقببالوجود تتجلّـى  . )1("م فإذا كانت خبرة الموجود البشري

األمر الـذي  . في أفضل حاالتها في الشِّعر، فإنّها قد تحقَّقتْ لدى اليونان في شعر هوميروس
الشِّعرية األصيلة بالوجود، بوصفها هنا خبرةً بعالَم اليونان اللُّغوي، قـد  يعني أن هذه الخبرة 

تكشَّفَتْ من خالل حدوث الوجود هناك في شعر هوميروس؛ ولعلَّ ذلك يفسـر التَّسـاؤالت   
المشروعة حوَل طبيعة العالقة التي جعلتْ هوميروس المفترض أنَّه شـخص واحـد يحتـّل    

2(المكانة العظيمة لدى شعب اليونان الذي هو جمع بإبداعاته تلك(  .  
 علّقات، مثلها مثل لُغة هوميروس، بأنّها تلكف لُغة المنص ننا أنمكعلى ذلك، فإنَّه ي وبناء

، من )3("ذلك القول، الذي يظْهر فيه ِلشعب من الشُّعوب عالَمه تاريخياً" اللُّغة التي يحدث فيها 
 مفاهيم جـوهره؛ أي طريقـة    "من حيث إنَّه في مثل هذا القول تُصاغ سلَفاً ِلشعبٍ تاريخي

وهو األمر الذي يتحقَّق عندما يجيء ما . )Welt Geschichte ")4انتمائه إلى تاريخ العالَم 
 ؛ أي)5(يقال مع اللُّغة، فيتبين الكائن األشياء بِترك مقال اللُّغة يتكلّم في الزمان وفي التّـاريخ 

ذلك بوضع الكشف ِلنفسه في العمل الفنِّي في كُّل  ،)6(بِجلب الموجود ليظهر في مجال االنفتاح
كُّل مرة يظهر فيها عالَم جديد جوهري يقيم الموجودات عن طريق ثُبوت الحقيقة الكاشفة في 

وهذا يعنـي   .الفنِّيك العمل يمثِّل كيفيات انبساط الوجود التي تم تثبيتُها ماهوياً في ذل )7(شكٍل
الشّـاعر المهـاجِر    –الذي نحن بِصدده الكيفيات الوجودية التي اختارتها اآلنيـة  السياق  في

مترددةًً في هجرتها إلى عالَم المعلَّقة هنا بوصفها تفاعالً جدلياً تتبادُل فيه آليـات الصـراع   
رة يلتبِس معها العالَم المجازي السابق بما هو عالَم مكتنَف الوجودي التَّأثير مع المخيلة، بصو

 الجديد –في العالَم الماهوي وهذا يتعلَّق أصالً بطبيعة االنزياح ذاته، فعالً ونتيجةً؛ . التّاريخي
ذا ه. االنفتاح والمباعدة واالختالفوحدة  وجوداً بصرياً زائغاً مموهاً ومموهاً فيبوصفه  أي

من ناحية ُأولى، وأما من ناحية ثانية، فبسبب غنى وتعقيد عـالَم الجزيـرة العربيـة الـذي     
الشّاعر المهاجِر، إذ إنَّه لمن المخّل بالمنهج السديد أن ينظَر نحوه  –اآلنية انغرست فيه تلك 

                                                 
   .151نفسه،  المرجِع )1(
 .59، 42في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر) 2(

   .147أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )3(
   .147نفسه،  المرجِع )4(
   .63هيدجر والميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )5(
  .46في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر )6(

   .151أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )7(
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ل اإلسالم بأنّها بيئة بـداوة  نظرة واحدة تحكُم عليه حكماً مطلَقاً نهائياً، كأن توصف بيئة ما قب
كانوا طبقات اجتماعية مختلفـة متباينـة تُمثِّـل    " فالعرب في ذلك العصر. )1(وجهالة فحسب

  . )2("ها البشرية في تاريخها الطَّويلالمجتمعات اإلنسانية التي مرتْ ب
، )3(االجتماعية ناصر الدين األسد في مناقشة تلك االختالفات. وفي هذا المجال، تعمق د

حيث ذهب إلى االعتقاد أنَّه من الخطَأ القول إنَّهم كانوا أعراباً بدائيين ال هم لهم إال الغـزو  
وانتجاع الكأل، ألن مثل هذا الرأي قد يصدق على بعض القبائل، أو على أقسـام منهـا، وال   

مع العلم أنَّنا . رى مستقراً ثابتايصدق على جميع القبائل التي استقر بعضها في الحواضر والقُ
كثيراً ما نجِد أن القبيلة ذاتها تحيا حياتين مختلفتين، فيستقر قسم منها في الحواضر، ويبقـى  

كذلك فإن نظام حياة وطُرق معيشة وطَبقات سكّان الحواضر لم تكُـن  . قسم آخر في البوادي
ق كذلك على سكّان البوادي الذين كان يقطُن بعضـهم  األمر الذي يصد ذات لون واحد، وهو

قريباً من القُرى والحواضر متَّصلين بسكّانها، مختلفين تماماً عن تلك القبائل الموغلـة فـي   
ولذلك فإن القول بِبدائية عرب ما قبل اإلسالم قوٌل خاطئ، كما أن المبالَغـة فـي   . الصحراء

  .ور الحضاري الذي عرفوه يحتاج إلى مزيد من التَّمعن والتَّدقيقالكالم عن مدى التَّط
األسد أن العرب في عصر ما قبل اإلسالم كانوا يتوسطون . وفي سياق متَّصل، يرى د

العربية القديمة واإلسالمية النّاشئة، إذ تُوضح النُّقوش المكتشَفة وجود : ؛ هما)4(بين حضارتين
الحكومات والدول المنظَّمة في الجزيرة العربية منـذ أقـدم العصـور،    وجود مجموعة من 

وعرب ما قبل اإلسالم كانوا يدرِكون طرفاً من أخبار أسالفهم، ويعرفون أشياء عـن هـذه   
الحضارات التَّليدة التي ورِثوا بعض بقاياها ورواسبها، والتـي بـدأتْ بـوادر انحطاطهـا     

  .ريخ المسيحي، وهو يعود بشكٍل أساسي إلى أسباب اقتصاديةوانقراضها منذ ابتداء التّا
وإلى جانب هذا البعد الحضاري، يبرز كذلك العنصر الديني الذي يمثِّله انتشار اليهودية 

، باإلضافة إلى ظهور أفكار وعقائد مختلفة كالحنفاء الموحـدين  )5(والمسيحية بين قبائل كاملة

                                                 
   .10) 1978، 5دار المعارف،   ط: مصر  –القاهرة ( ادر الشِّعر الجاهلي وقيمتها التاريخية مص: ناصر الدّين األسد. د :ينظَر) 1(
   .9نفسه،  المرجِع )2(
   .18،  10-5نفسه،  المرجِع )3(
   . 16 -11نفسه،  المرجِع )4(
  .7نفسه،  المرجِع) 5(
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يين واالتّجاهات الوثنية، وهو األمر الذي يشير إلى غنى البيئة الروحية في والصابئة والدهر
  .)1(ذلك العصر

وقد عززتْ وجود هذا االمتداد الحضاري عوامُل خارجية تتمثَّل في اتّصال عرب مـا  
فـي  قبل اإلسالم بِمحيطهم المتمدن والمتمثِّل في اإلمبراطوريات الكبرى في تلك الحقبـة، و 

، إلى جانب الحضارة )البيزنطية(مقدمتها إمبراطورية الفرس، وإمبراطورية الرومان الشرقية 
ولعلَّ اتّصاالً كهذا كان يتم إما عن طريق القوافل التِّجارية التي كانت . )2(المصرية المجاوِرة

ة، أو عن طريق األسواق والمواسم التي كانـار الفـرس    تتخلَّل الجزيرة العربيها التُّجيؤم
باإلضافة إلى وجود جاليات أجنبية كبيرة كانت تفـد علـى   . والهنود والمصريون والرومان

الجزيرة العربية، وتقيم فيها لفترة، أو تتَّخذ منها موطناً دائماً، فيفتتح بعضـهم دوراً للّهـو،   
ونهوض العديد مـنهم بـدورٍ   ويتاجِر بعضهم اآلخَر، إلى جانب عمل بعض منهم بالزراعة، 

 ديني– النّـاجم عـن   . )3(تبشيري ل الحضاريس في التَّفاععاكل االتّجاه المنُغف من دون أن
انتشار التُّجار العرب في أصقاع العالَم المعروف في ذلك العصر، أو ترحال بعض العـرب  

  .)4(إما طمعاً في عطاء الملوك، أو طلَباً للعلم والمعرفة
طالقاً مما سبق، فإن تعقُّد المستويات الوجودية المشار إليهـا بفعالياتهـا المتنوعـة    وان

والمتداخلة قد خلَق تفاوتاً في الملكية، وهو ما أنتَج بمرور الوقت عالقات تبعية بين القبائـل  
ـ . )5(من جهة، وضمن القبيلة أو العشيرة الواحدة من جهة أخرى ع الجزيـرة  حيثُ إن مجتم

العربية، البدوي منه والحضري، كان مقسماً إلى قبائل، وكُّل قبيلة ضمتْ عدداً من العشـائر  
، من حيث إن رابطة الدم قـد حكَمـتْ   )البيوت(التي ضمتْ بِدورها عدداً من اُألسر الكبيرة 

القبائل األغنـى واألقـوى    ، ومن جانبٍ آخَر فإن)6(عالقاتهم القائمة على الحماية من جانب
أخَذتْ تفرِض حمايتها على القبائل األضعف واألفقَر، أو كانت تُخضعها ِلسـيطرتها غالبـاً   

                                                 
مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات : األردن –إربد  (الزمن في الشِّعر الجاهلي : عبد العزيز محمد شحادة. د: ينظَر )1(

دراسة في الدين والجنس  –الثّالوث المحرم : بو علي ياسين: ينظَرو. 31) 1995الجامعية، دار الكندي للنَّشر والتّوزيع، 
 راع الطَّبقية، ط: لبنان –بيروت ( والص127 – 123)  1999، 7دار الكنوز األدبي.  

)2( ين األسد. د :نظَريّة، : ناصر الدوقيمتها التّاريخي نظَرو.  16مصادر الشِّعر الجاهليم، : بو علي ياسين: يحرالثّالوث الم
128 – 130.   

   .18 – 16، مصادر الشِّعر الجاهلي : ناصر الدّين األسد. د: ينظَر )3(
  .18 – 17نفسه،  المرجِع :ينظَر) 4(
   .120، الثّالوث المحرم: ياسين بو علي: ينظَر )5(
  .119 – 118نفسه،  المرجِع :ينظَر )6(
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ضمن نمط من التَّحالُفات النّاشئة بين القبائل ِلرعاية المصاِلح المشـتركة، إذ كانـت القبيلـة    
األمر ذاته كان يجري بين عشائر القبيلـة  األغنى واألقوى تتسلَّم القيادة في تحالُف القبائل، و

  .)1(الواحدة، وكذلك بين بيوت العشيرة الواحدة
وفي هذا اإلطار، يمكن تفسير الصورة السلبية التي رسمتْ لعرب مـا قبـل اإلسـالم    
 المرتبطة أساساً بِنمط حياتهم القائم على الحرب والغزو، وهي كيفيات كانت محكومة أصـالً 
بِاألسباب االقتصادية التي تحكَّمتْ فيها بيئة الجزيرة العربية القاسية، إذ انتشر المحل والجدب 
والجفاف؛ وهي المؤثِّرات التي حددتْ في أغلب األحيان شكل وطبيعة العالقات والتَّحالُفـات  

  .)2(القبلية في ذلك العصر
د ِلقُطّانها من أسباب العيش غير ما كـان  عن أن يم" لقد ضاقَ جوف الصحراء العربية 

يتنكَّب قوسه ويعلِّق كنانته، أو يحمل رمحه ويتقلَّد سيفه، ثـم  : يعيش عليه رجُل الغابة األول 
وقد يؤوب بصيد سمين، وقد يكون . يضرب في األرض باحثاً عن قُوته بين حيوان الصحراء

ما أم يد، أو قد يفوتُها هو الصده ممجروي أخاً له يفتُك بِه فَهل هداً من أن يجعدل، فال يجد له ب
وبهذا المنحى فرضت البيئة أساليب حياة قاسية ، إذ طالما خرجتْ القبائُل بحثـاً  . )3("يحوز 

 ، وهو األمر الذي خلَق باستمرار أنماطاً وكيفيات وجوديـة )4(عن مساقط الماء ومنابِت الكأل
 لتة مع المكان، فهو كثير النُّزوع إلـى  "جعستقراإلنسان في بالد العرب يعيش حالة غير م

انهـدام   بفعـل  التِّرحال، ولكنَّه  ترحاٌل كان مفروضاً عليه إما بِفعل جدب الطَّبيعـة، وإمـا  
كان مع الطَّبيعة ... الحضارة، فاإلنسان العربي ستمر5("في صراع دائم وم(.  

هذا األساس يمكن القول بِناء على فهمنا اُألنطولوجي ِلإلنسان بوصفه آنيـة؛ أي   وعلى
إن الحياة القاسية والمضطرِبة في عالَم الجزيرة العربية قبل اإلسالم : موجوداً بشرياًّ في العالَم

تنطوي عليه تلك  اإلنسان العربي في تلك الحقبة، وعلى ما (*)قد تركَتْ أثَراً عميقاً في عقلية
العقلية من خصائص؛ فهو إنسان خائفٌ قلق وضعتْه البيئة والحروب وجهاً ِلوجه أمام مصيره 

                                                 
   .121 – 120نفسه،  المرجِع :ينظَر )1(
  .29 – 27الزمن في الشِّعر الجاهلي، : عبد العزيز محمد شحادة. د :ينظَر) 2(
  .4، مصادر الشِّعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: ناصر الدّين األسد. د )3(

   .27، الزمن في الشِّعر الجاهلي: عبد العزيز محمد شحادة. د: ينظَر )4(
 –بحث في تجلِّيات القراءات السياقية  –آليات الخطاب النَّقدي العربي الحديث في مقاربة الشِّعر الجاهلي : محمد بلوحي. د )5(

   .96) 2004عرب، من منشورات اتّحاد الكُتّاب ال: سورية –دمشق ( دراسة 
في هذا السياق تأويالّ ُأنطولوجياً، ذلك بوصفها فعالية من الفعاليات المنضوية ضـمن  ) عقلية(على أن نُؤول داللة مفردة  (*)

  .حدسية؛ أي بِما هي كيفيات وجدانية –المعيشة، بِما هي كيفيات انفعالية  –األساليب الوجودية البصرية 
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وقدره، وصبغتْ موقفه من المستقبل بِصبغة الغُموض والتَّرقُّب التي يمتـزج فيهـا األمـل    
  .)1(حياته وحاضرهباليأس، والموت بالحياة، وهو ما أضفى طابع التَّوتُّر الشَّديد على 

وهكذا، فإن معالجاتنا السابقة ذات الطّابِع السياقي ِلعالَم الجزيرة العربية قبَل اإلسالم، قد 
للكيفيات الوجودية في ذلك العصر بوصفها آليـات   الشَّديدمهدتْ لنا الطَّريق للقول إن التَّوتُّر 
) االنزيـاح (الجدلية المضـاعفة  الهِجرة  عمليات ضتحرصراع واختيار وتردد متشعبة، قد 

حرر فـي فضـاء الجـدل التَّراكبـي     تُ، بما هي فعل استجابة وجودية نحو عواِلم المعلّقات
الوجـود  الشّاعر المهاجِر، بوصف ذلـك   –اعف بما هو فضاء افتراضي وجود اآلنية المض

وهـذا معنـاه أن   . شظّي الجمالي المكونة ِلعالَم المعلَّقة هناإمكانيات خالّقة لتوليد شُحنات التَّ
العالَم الوقائعي السابِق قد اكتُنفَ بِكّل جدلياته وصراعاته ماهوياً ضمن العالَم الجديد المنفتح؛ 

الهِجرة  كية من حيث إن المواجهة مع أسئلة الوجود الحادة قد انتقَلتْ بِفعِل انضوائها ضمن حر
–  ماليطَ هناك بِالمعنى الجسرجـراج    –االنزياح ِلتَنْب ليجـد بما هو تراكُب ،اُألنطولوجي

زائغة وفق تفاعل التَّأثيرِ الجدلي المتبادل مع ملتبِسة ِلكيفيات وأساليب وجود متنوعة تم تثبيتُها 
اآلنية الذي هـاجر   –الخاص بالشّاعر  ه والمموهالمموالبصري  المخيلة، وفي ضوء المنطق

مجـاز  (انفتاحاً جدلياً يتمفصل بين كشف المدلول الوقائعي األولبوصفه  إلى عالَم المعلَّقة هنا
، بما هو العالَم السابِق المعيش في بيئة الجزيرة العربية في ذلك العصر، وماهية كشف )العالَم

تخيجاز عالَم(ل الثّانيالمدلول المألسـاليب الوجـود    )الم بما هو انبساط التَّثبيت المـاهوي ،
المتفاعلة مع المخيلة باتّجاه إمكاناتها األعلى قائمةً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو 

  .المجهول
يش ال يحتاج منّا إلى كثيـر  ولعلَّ هذا التَّأويل آلليات انتقال وتحول التَّوتُّر الوجودي المع

من التَّدقيق في عواِلم شعر ما قبل اإلسالم عامةً، وفي المعلّقات خاصةً، ِلنجد في تلك العواِلم 
ليستْ عالقات "     فالعالقات المنبسطة في هذا الشّعر غالباً . الجديدة الشَّواهد البارزة عليها

فالبشر فـي  . قات صراع مستمر ال يكاد يهدأمودة وتعاطُف، وال عالقات حوار، بل هي عال
صراع دائم، والمخلوقات األخرى في صراع مستمر، والبشر وهذه المخلوقات في صـراع  

والقُـوة هـي سـبيل هـذا     . أبدي، وهؤالء جميعاً والطَّبيعة في صراع ال ينتهي وال يتوقَّف
يتأكَّد أيضاً من خالل مالحظة الكيفيـات  ولعلَّ توجهاً كهذا . )2("الصراع وأداته والفيصل فيه 

                                                 
  .29 – 28، 25، الزمن في الشِّعر الجاهلي: عبد العزيز محمد شحادة. د: ينظَر )1(
  .309شعرنا القديم والنَّقد الجديد، : وهب أحمد رومية. د) 2(
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الوجودية التي تكشف بوضوح ما يدعى حس االفتراس الذي يصفه النّاقد يوسـف اليوسـف   
 ها ... لم يكن" بقوله إنَّهعلَّقات وحدة ِللمة تُؤلِّف إحدى الحقائق األساسيلـم  (عالقة تحتاني إن

، بل إنَّنا نجِد هذا الحس )بثق عنها بقية حقائق المعلّقات تكُن الحقيقة األساسية الوحيدة التي تن
  . )1("مفروشاً على رقعة واسعة من شعر ما قبل اإلسالم 

 لينا الجدالمسألة التي نلمسها بِجالء من خالل فهم قـارِب    –وهيالـذي ي اُألنطولوجي
ليب وجود مختلفـة فـي عـالَم    موضوعاً، بل بما هو كيفيات وأسابوصفه  حس االفتراس ال
وبهذا المعنى، فإنَّه ال يمكننا تفسير الطَّلل، على وجه التَّمثيل ال الحصر، . القصيدة المتراكب

شكٌل من األشكال التَّعبيرية التي عمـد إليهـا   " بِمعزل عن جدليات الصراع الوجودي، فهو 
على أن نُؤول فكرة التَّعبيـر عـن   . )2("سيه شاعر ما قبل اإلسالم ليجسد الجوهري  من مآ

أنطولوجياً يتجاوز مفـاهيم االنعكـاس والمطابقـة النَّفسـية أو      –المآسي هنا تأويالً لُغوياً 
االجتماعية، من حيث إن األساليب البصرية المعيشة تُثبتُ ماهوياً من خـالل آليـات فعـل    

ي تبسطُ في عواِلم المعلّقات المنفتحة أسئلةَ الحيـاة والمصـير   الجدلية المضاعفة التالهِجرة 
االنفتـاح  وحـدة   الشّاعر المهاجِر بوصفها –اآلنية والموت، بما هي جزء صميمي من بِنية 

ومن ثم، فإنَّه يكون لتلك األسـئلة الوجوديـة   . اُألنطولوجية –والمباعدة واالختالف اللُّغوية 
) اليـومي  –العيـاني  (ر حاسم في خَلق كيفيات االستجابة بين الوجود الزائـف  الكُبرى دو

، متفاعلةً مع المخيلة، ومنفتحةً على المجهـول داخـل   )الكياني –الكشفي (والوجود الحقيقي 
  .االنزياح –فضاء الجدل التَّراكبي المضاعف بما هو فضاء تحقُّق فعل الهِجرة 

من التَّفصيل أسئلةَ الوجود الكبرى التي شغَلتْ الشّـاعر  . د لقد عالَج ة بشيءوهب رومي
، وإن كان يقارِب هذا الموضوع تأسيساً على فهمٍ تقليدي لقضايا مثل الـذّات  )3(العربي القديم

ذلك أنَّه  والوعي والتَّفكير، لكن ذلك ال ينفي وجود تقاطُعات مفهومية يمكننا البِناء عليها، ومن
يرى أن الشَّاعر العربي القديم قد تأمل ملياً في الحياة، فأحس بصعوبة فهمها وتعليلها منطقياً، 
والسيما عندما وجد أن جوهرها هو الموت المفسد ِلصفوِها، والمعكِّـر لجمالياتهـا، وأن أي   

المصير وفي سؤال الموت المعقَّد بما هـو  استغراق فيها هو انصرافٌ عن التَّفكير في سؤال 
ذاتية ال يمكن أن تتكرر، أو أن ينوب فيها شخص عن شخصٍ آخَر، وبما هو  –تجربةٌ فردية 

إذ يبدو مع كُلِّ لحظة حدثاً مرجًأ . أيضاً تجربةٌ متوقَّعة، في الوقت الذي هو فيه تجربةٌ مفاجِئة
                                                 

   .88بحوث في المعلَّقات، : يوسف اليوسف )1(
   .96الجاهلي،  آليات الخطاب النَّقدي العربي الحديث في مقاربة الشِّعر: محمد بلوحي. د )2(
   .308  -305، 297 – 290، 287 – 282، 278 -277شعرنا القديم والنَّقد الجديد، : وهب أحمد رومية. د: ينظَر )3(
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اس بِالفجيعة حكَمتْ الشّاعر العربي القديم، فحاول االستهانةَ يحمل ما يحمل من مرارة وإحس
بِه حيناً، وتخيله حيناً آخَر، أو انشغَل بِدافعٍ من غُموضه بِفكرة الخلود، وعندما لم يصل إلـى  

  .يقينيات يطمئن إليها، انتهى إلى رثاء وجوده من خالل رثاء الحياة اإلنسانية ككُّل
، بشكٍل ال ينفصل عـن إشـكالية   )1(صل، جاءتْ عالقته متوتِّرةً مع الزمنوفي سياق متَّ

الموت، حيثُ يتَّسم الزمن بِقدرته على إحداث التَّغيير واالنقالب على ما كان مصدر استقرار 
ليكون الموت بهذا المعنى هو التَّحول األعنَف واألقسى مـن التَّحـوالت   . )2(في حياة الشّاعر

قُوة غيبية خفية خارِقة ال بوصفه  ، التي دفَعتْ العربي القديم ِلينظُر إليه)3(اجمة عن الزمنالنّ
؛ إذ ال حيلةَ له أمام قُوة تأخُذ وتُغير كُلَّ شيء، وتندرِج فـي  )4(قبَل له بِمواجهتها أو بِمقاومتها

وبهـذا  . )5(اب األهل، أو غيـاب القبيلـة  تيارِها ظاهرة الغياب، سواء غياب الحبيبة، أو غي
المنحى كان وجوده المضطّرب في عالَم الجزيرة العربية وجـوداً محكومـاً بِكُـّل أشـكال     

تصبح كّل لحظة تمر ذكرى . تتراءى، وسرعان ما تغيب. تعبر كالغيم" فاألشياء : المباعدات
. )6("نظرتُه جزءاً مـن الماضـي   شيء يضيع أو يغيب، فال يكاد الشّاعر ينظُر حتّى تصير 

وهكذا يفتَقد كُّل شيء، فال يثبتُ يقين، وال تُستعاد خسارة، وإنَّما يتكرر الخَراب وحده، مسلماً 
المرء ِلكُّل ما يهدد كينونته في كُّل لحظة، والسيما الموت بما هو إمكانية ال إمكانية الوجود؛ 

أو بمعنى . الزمانية التي هي بِنية انفتاح ومباعدة واختالفاآلنية ة متأصالً في بِنيبوصفه  أي
 ة بينة في عالَم الجزيرة العربيالفاتح ِألساليب وجود اآلني جوديمقام التَّوتُّر الو أدقّ بما هي

دية التي الخوف والقلَق، والتي تُهاجِر إلى عالَم القصيدة في فعٍل يمثِّل كيفيات االستجابة الوجو
اختارتها مترددةً، فثبتتها ماهوياً في العالَم الشِّعري الجديد، متفاعلةً مع المخيلة، ومنفتحةً على 
     ف، بمـا هـيضـاعالم ل التَّراكبـياً في فضاء الجدالمجهول؛ من حيث إنّها تتولَّد جوهري

إنَّه كُلَّما توتَّرتْ الفعاليـات  : الطَّردي القائل إمكانيات تشظٍّ جمالي خالّق تتحرر وِفق التَّناسب
الوجودية لآلنية، فازدادتْ وطأة التَّهديد الوجودي الذي هو في صميمه فعل إفناء، فإن هـذا  

                                                 
المؤسسة العربية للدراسات : لبنان –بيروت ( الشِّعر الجاهلي نموذجاً  –جماليات التّحليل الثَّقافي : يوسف عليمات. د :ينظَر )1(

   .171) 2004، 1نَّشر، طوال
   .66، الزمن في الشِّعر الجاهلي: عبد العزيز محمد شحادة. د :ينظَر )2(
  .119نفسه،  المرجِع: ينظَر) 3(
مقدمة للشِّعر : أدونيس :ينظَرو. 171، جماليات التّحليل الثَّقافي: يوسف عليمات. د: ينظَرو .21نفسه،  المرجِع: ينظَر )4(

28) 1979، 3دار العودة، ط: لبنان –بيروت (  العربي.   
   .28،  نفسه المرجِع: ينظَر )5(
  .27نفسه،  المرجِع )6(
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الخاص بِهِا رجراجـاً  البصري  يعني أن هجرتها ستزداد التباساً وجماالً، وقد موهها المنطق
عالَم (، والمتخيل )مجاز العالَم(حجب والالتحجب، فتمفصلتْ جدلياً بين الوقائعي زائغاً بين التَّ

من حيث إن هذا العالَم الجديد ينفتح تبعاً ِللطَّريقة التي تنتهي إليها العالقة الجدليـة  ). المجاز
ين األفقـي والعمـودي   المتراكبة في ذلك الفَضاء االفتراضي، الذي يتم فيه تركيب المسـتوي 

 االنزياح تركيباً بصرياً وِفقَ الكيفية التي تنبسط من خالِلهـا عناصـر االسـتبدال    –ِللهجرة 
 ريألساليب الوجود البص)لـة )التَّوتُّر الوجوديخيل مع المتبادالم ليفي ضوء التَّأثير الجد ، .

ك الصراع الجدلي المتوتِّر قد ولَّد بِانضـواِئه  وهو األمر الذي يشير بمعنى مباشر إلى أن ذل
االنزياح كيفيات الوجود في عالَم المعلَّقة هنا زائغةً غير مستقرة، بين  –ضمن حركية الهِجرة 
ومن ). الوجود الحقيقي(، وضروب التَّقوم الكياني ِللهنا )الوجود الزائف(الصيغ اليومية ِللهنا 

ثم ات فإنبِكيفي ع الخاصةالهِجرة  التَّوضرية؛  بما هو البصة لآلنيمانيرتبِطٌ أساساً بِالبنية الزم
أي (لذلك تلتبِس االستجابات الوجودية في عالَم المعلَّقة هنا بين ما يمثِّل رؤية خطِّية ِللزمـان  

ِللز مومير عن فهمٍ ععبمانما هو أسلوب وجود ي( مانمثِّل رؤية أصيلة ِللزوما ي ،)  أي مـا
  ).هو أسلوب وجود يعبر عن فهم استباقي نحو الموت ِللزمان

مفـاهيم  ) العربي القـديم الشّاعر  –اآلنية (أنَّنا نُسقط على  مطلَقاًوهذا التَّفسير ال يعني 
إلى توصيف الكيفيات الوجودية السياق  ذاتُحمله فكرياً ما ال طاقة له بِحمله، لكنّنا نسعى في ه

بمـا هـي أفعـال    ملتبِسـة  المهاجِر استجاباته الالبشري  التي بسطَ من خاللها ذلك الموجود
ماهوياً في فجوة الوجود الجديد بوصفها عالَم امتالء ُأنطولوجي اكتُنف الهِجرة  وأساليب تثبتُها

ق بِكُّل فعالياته المختارةُ متحولةً زائغة، مموهةً ومموهةً فـي آنٍ  ضمنَه العالَم الوقائعي الساب
وذلك لكون الشُّعراء بنـاء  . معاً، وقائمةً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول

ألقدر ؛ أي إنَّهم ا)1(على هذا الفهم هم األقدر بفضل براءتهم الفريدة على بلوغ مناهل الكينونة
على بسط سؤال الوجود في كيفيات وأفعال استجابة وأساليب متنوعة، ألن خبرتهم وفق رأي 
. هيدجر هي نوع من التَّفكير األصيل المتأتّي من دون علم ومن دون فلسفة كمـا يوضـح د  

ل التَّفكير، األعمال الشِّعرية العظيمة هي تلك التي ترتبِط بمجا"  ، من حيث إن )2(سعيد توفيق
أي تلك التي تنتمي إلى شُعراء يتيحون ِللُّغة أن تتحدث من خاللهم لتقوَل لنا شيئاً، أي ِلتُظهِر 

  .)3("لنا شيئاً عن حقيقة الوجود الذي يتجلّى في الموجود 
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وعلى هذا النَّحو، يكون عالَم نا مقامعلَّقة هب   الم ـة  االنشغال بِـالوجود الخـاصاآلني– 
اُألنطولوجي ِلالنزياح أي فصٍل تقليدي بـين   –اعر المهاجِر؛ إذ ينتفي في تأويلنا الجدلي الشّ

كما يتجسد وجوده البشري  اآلنية هو ذاتُه الموجود -الشّاعر والقصيدة، ألنّنا نعتقد أن الشّاعر
المعلَّقـة   –اآلنية (عالَم في عالَم المعلَّقة هنا، وهو األمر الذي يمكن أن نصطلح على تسميتهِ 

وحـدة اإلدراك  (اآلنية في بِنيته  د، بوصفه مقام االنفتاح والمباعدة واالختالف الذي يوح)هنا
وهذا التَّأويل متَّصل جوهرياً . مع اللُّغة والحوار وكيفيات الوجود المنبسطة) واالنفعال والفعل

 )دازيـن (مقصد كُّل " نُجري عليها فهماً ُأنطولوجياً يرى أن بِتأويلنا ِلالنزياح بوصفه هجرةً 
  .)1("هو االنزياح بمعنى وجوده من المكان المجرد إلى المقام 

ومن ثم، فإن فهمنا هذا بعدم فصله بـين الـذّات والموضـوع، يقودنـا إلـى تفسـير       
العالَم البصري، بِناء  –لك المقام االنزياح بِما هو فعل يتحرك باتّجاه بلوغ ذ -جوهرالهِجرة 

الشّاعر المهاجِر الذي يبسط أسئلة الوجود في  –اآلنية الخاص بِالبصري  على تأويل المنطق
عالَم المعلَّقة هنا بما هي أسئلة زمانية بامتياز؛ ذلك ألنَّه متى لم يكُن المقام زمانياً تحول إلى 

هذا من جانب، وأما من جانـبٍ  . )2(مكاناً خالياً من المعنىبوصفه  منوع من التَّسكُّع في العالَ
المعلَّقة هنا بما هي كيفيـات   –آخَر، فإن أسئلة الوجود في هذا المقام الزماني الخاص بِاآلنية 

ر المهـاجِر  الشّاع –اآلنية ، تعني أن )مموهة ومموهة في آنٍ معاً(ملتبِسة استجابة مترددة و
التي تُموه كيفيات االستجابة بـين فهـم   الوجودية  –يثبتُ في هجرته تلك االلتباسات الجدلية 

وجوداً استباقياً نحو المـوت  بوصفه  الزمان فهماً خطِّياً غير أصيل، وفهمه فهماً وجدانياً؛ أي
  .قائماً على نمط من اإلمكانية والمواجهة واألصالة

فعُل سبق ) أي الهِجرة(االنزياح تأويالً مؤسساً على الزمانية بما هي  -ن تأويل الهِجرة إ
وعلُو ورمي لإلمكانيات إلى األمام؛ أي نحو عالَم المعلَّقة هنا، هو في الوقت ذاته تأويٌل يرى 

بمستوى أعلى مـن  الهِجرة  بعد أن عالَم المعلَّقة هنا بما هو إدامةٌ للفجوة باالنزياح، يحتفظ 
إمكانية االنفتاح والعلُو الزماني؛ وذلك بناء على فهمنا ِللعالَم الشِّعري  بوصفه إمكاناً أعلـى  

وبهذا المعنى يمكن لنا أن . ِللمتخيل قائماً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول
التَّفاعل المتبادل بين أساليب الوجود الزماني والمخيلة أكثر أصالة، كـان  نقول إنَّه كُلَّما كان 

انفتاح المقام الماهوي على المجهول أكثَر توتُّراً والتباساً وجماالً، من حيث إنَّه يعيد باستمرار 
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بِانفتـاح كيفياتهـا    بسط أسئلة الوجود بوصفها أسئلة مستقبلية تمد التَّأويل بِآفاق غنية، ِلكونها
المتفاعلة مع المخيلة على احتماالت المجهول غير المحدودة، تتجاوز حدود جدليـة الوجـود   

) العياني–(والوجود ) اليومي الكشفي–ـة تركيـب     )الكيانيبعـاً ِآلليتلك األسـئلة  ت نِلتُعي ،
اً بصرياً، ذلك وِفق الكيفية التي تنبسط االنزياح تركيب –المستويين اُألفُقي والعمودي ِللهِجرة 

المتبادلة التَّأثير مع ) التَّوتُّر الوجودي(ألساليب الوجود البصري  من خالِلها عناصر االستبدال
وهـو  . المعلَّقة هنا –اآلنية المخيلة بصورة تُحرر شُحنات التّشظّي الجمالي الخالّق في مقام 

؛ ال (*))مـزدوج  –علُو ثُنـائي  (لنا بأن نصف فعل الهِجرة المتراكب بأنَّه الفهم الذي يسمح 
الشّاعر  –اآلنية الخاص بالبصري  يلتبِس ويزيغ فقط نتيجة التَّمويه الطَّبيعي المتعلِّق بِالمنطق

وجـود الزائـف   المترددة والمموهة بـين ال اآلنية  تلكالمهاجِر من جهة، ونتيجة اختيارات 
تمفصالً يقوم بين العالَم الوقـائعي  بوصفه  والوجود الحقيقي من جهة ثانية، كما أنَّه ال يؤول

 نا الماهويعلَّقة هابِق وعالَم المالس– ل فحسب، لكنتخيه  المالفجوةَ بوصف ديمق يالً أعمتمفص
 الوقائعي من ناحية –بانبساطه بين الماهوي  ليجـد نحو المجهول بِما هو إمكان والماهوي ،

  .أعلى للعالَم المتخيل قائم في وجود ما بعد الفعل من ناحية أخرى
فالوقوف على األطالل على سبيل المثال بقدر ما هو استحضار بصري لكيفيات وجـود  

، هو في الوقـت  الطَّلل في ماضيه الحي، أي بما هو هروب واحتماء زائف بالماضي الجميل
، واستقباٌل لتكرارها اآلتي من المستقبل؛ أي بمـا هـو   )1(ذاته استحضار لالنكسار والفجيعة
" اُألنطولـوجي   –إذ إن المقدمة الطللية في تأويلنا الجدلي . مواجهة أصيلة مع الفَناء والموت

. آلخَر يذكِّر بالحياة وهو الحبجمعتْ بين عنصرين، أحدهما يذكِّر بالفَناء، وهو األطالل، وا
الحياة والفَناء في الموقف الواحد، وارتباط أحدهما باآلخر، إال : وليس اجتماع هذين النَّقيضين

هو الذي يكـون سـر حيـاة     ، ولكن هذا التَّناقض...تأكيداً إلحساس الشّاعر بالتَّناقض العام
غير أن تفسيرنا الذي نحـن بصـدده ال   . )2("كُلِّيته اإلنسان في حد ذاته، بل سر الوجود في 

ينتهي عند التباس االستجابتين السابقتين بوصفهما  معاً أساليب وجود بين الوجـود بـالقوة   
؛ أي بوصفهما معـاً  )هنا الماهوي –عالَم المعلَّقة (والوجود بِالفعل ) الوجود الوقائعي السابق(

ضمنَه الوجود بـالقوة السـابق، ممـوهينِ وممـوهينِ بـين الزيـف       وجوداً بالفعل اكتُنف 
واألصالة،إنَّما يتجاوز األمر ذلك، ِليضاف إلى هذا االلتباس الجدلي الزائغ والمتراكـب مـا   

                                                 
   .102، )9(الفصل السابق، الشَّكل :ينظَر (*)
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وصفناه بإدامة الفجوة باالنزياح من خالل انفتاح الماهية نحو المجهول؛ من حيث إن الطَّلـل  
يكتسب عناصر خيالية جديدة أثناء عملية تفاعل الكيفيات الوجودية مع المخيلة السياق  هذا في

داخل فضاء الهِجرة الجدلية المضاعفة، لينفتح بعد ذلك وجوده الماهوي بِالفعل على إمكانيات 
  .جمالية أعلى –وجودية 

، ينطـوي أوالً علـى   )1("س الكفاح ضد الدهر ح" وبِالمثل، فإن حس الفروسية بوصفه 
نمطين متراكبين من كيفيات االستجابة الوجودية الملتبِسة، إذ إنَّه فعُل هروب مـن مواجهـة   

 هذامن خالل محاولة تجاوز وذلك حيثيات الوجود في العالَم بما هو وجود قلق نحو الموت، 
بصرية أسرع وأكثَر رسوخاً وانتماء إلى المجهول بوصـفها  الوجود بتثبيت كيفيات استجابة 

من جانبٍ آخر فإن هذا أما هذا من جانب، و. للخلود) أي من أساليب الوجود(معادالً أسلوبياً 
الفعل هو فعل استقبال أصيل للمجهول آتياً من األمام، وذلك بِوصف فعل الهروب السابق هو 

تنطوي على اعتراف ُأسلوبي بِقُوى اإلفناء الماثلة فـي العـالَم،   ملتبِسة  في حد ذاته استجابة
وباإلضافة . وعلى مواجهة تتضمن كيفيات وجود قلقة تقوم على تسريع التَّباعد نحو المجهول

إلى ذلك، فإن تأويلنا لنمطي االستجابة السابقتين يفترض جوهرياً أن حس الفُروسية بما هـو  
ل وجود متفاعل وفق التَّأثير الجدلي المتبادل مع المخيلة في الفضاء التَّراكبي االفتراضـي  فع

ِللهجرة، فإنَّه ينطوي بطبيعة الحال على عناصر جديدة من الوجود المتخيل بعد الفعل وجوداً 
  .ماهوياً نحو المجهول

 -في تفعيـل آليـات الصـراع الجـدلي      وهكذا ، يمارِس البعد المتخيل دوراً جوهرياً
 الوجودي)ات االستجابة األصيلة، ) التَّوتُّر الوجوديائفة وكيفيات االستجابة الزكيفي القائمة بين

والتي بدورِها تُحفِّز فعالية المخيلة، ذلك في ضوء جدل التَّأثير المتبادل بينَهما، وهو األمـر  
جمالياً أعلى وأكثَـف مـن    –ما هو حركة وجود وانفتاح مستوى وجودياً الذي يمنَح العلُو ب

فـي  ) هنـا  –شرخ المعلَّقة (تراكُب االلتباس والتَّمويه اللَّذين تبسطُهما فجوة الوجود الجديد 
ها، بما هيحدتحدة  وة واللُّغة والحوارولة  اآلنيتمفصالم  كشف المدلول الوقـائعي اً بينليجد

، من خالل تحرير )المجاز عالَم(، وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني )مجاز العالَم( ألولا
 هالقاتا باالتّجاه نحو المجهول، أو بِمها أسئلة تلتبِس وتزيغ إمأسئلة الوجود في مقامها، بوصف

  .آتياً من األمام
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هجـرة جدليـة   بوصـفه   ُأنطولوجياًولعلَّنا في رؤانا السابقة، من جهة تأويل االنزياح 
االنزياح والمتخيـل،   –من جهة تعميق العلُو من خالل التَّرابط القائم بين الهِجرة ومضاعفة، 

بصورة عامة، وفي شعر  نكون قد قطَعنا بوناً شاسعاً نحو إطالق القراءة الوجودية في الشِّعر
حدودية المقاربات اإلجرائية المؤسسة على فهمٍ ما قبل اإلسالم على وجه الخُصوص، خارِج م

وهو توجه طغى على . نظري ضيق اختزل دائماً سؤال الوجود في بعده الميتافيزيقي فحسب
الدراسات الموسومة بالدراسات الوجودية التي يعود أول ظهور لها إلـى محاضـرة ألقاهـا    

 1963راونه في دمشق، ونشَرتها مجلّة المعرفة السـورية عـام   المستشرِق األلماني فالتر ب
الوجودية في الجاهلية، إذ يذهب الباحث إلى قوٍل فحواه إن السؤال األساسي في : تحت عنوان

يسأله إنسان اليوم، والذي كان يسأله اإلنسان الذي  هو السؤال" مطاِلع قصائد ما قبل اإلسالم 
وهذا هو السؤال الدائم الذي يسأله اإلنسان مهما نَسيه ورده عـن وعيـه،    .في ساِلف الزمان

فالشُّعراء القُدماء وإن كانوا قد وصفوا أيامهم . )1("اختبار القضاء والفَناء والتَّناهي في  السؤال
خالِلها  السعيدة وساعات لهوهم وشربهم وهزلهم، فإنَّهم قد وصفوها بصرخات ألَمٍ ندرِك من

، إذ يسيطر عليهم الخوف كلّما تأملوا في تهديد القضاء، وتوعد الفَنـاء،  )2(مخاوِفَهم الوجودية
إال إذا اكتسبوا جرأة مواجهة الوجود بفهم محدوديته وتناهيه، فامتَلكوا العزم . )3(ويقينِ الموت

  .)4(والعمل بوصفهما إمكانيات وجود قابلة ِللتَّحقُّق
لقد تركَتْ هذه القراءة آثاراً جمة على مجموعة من الدارسين لشعر ما قبل اإلسالم، وفي 

عز الدين إسماعيل الذي أجمع عدد من النُّقّاد على أنَّه افتقد في مقاربتـه لـذلك   . مقدمتهم د
، مـن دون أن  الشِّعرعنصر األصالة والتَّفرد، ذلك ِلبقاِئه في إطار محاكاة قـراءة براونـه  

غير أن توجه براونه على ريادته وفعله العميق، . )5(يستطيع التَّخلُّص من تأثيرها العميق عليه
 بِأنَّه ن وصفَهمكة بارزة، إذ ية ومنهجية فكريطلَق ال تعضـده  " انطوى على إشكاليتفسير م

شد اإلنسان المطلَق المتعالي عن العلّة التي العالقة الزمانية، أو القرينة المكانية، ذلك لكونه ين
 طلَق، ومن ثمر حضوره ضمن حلقة الوجود المفسبميسم العصر أو المحيط؛ لذا فهو ي همتس

                                                 
   .159) 1963، حزيران  2السنة 4سورية، ع –دمشق : مجلّة المعرفة( الوجودية في الجاهلية : فالتر براونه )1(
   .160نفسه،  المرجِع: ينظَر )2(
  .160نفسه،  المرجِع: ينظَر )3(

  .161نفسه،  المرجِع: ينظَر )4(

عبد الفتاح محمـد   :ينظَرو. 83آليات الخطاب النَّقدي العربي الحديث في مقاربة الشِّعر الجاهلي، : محمد بلوحي. د :ينظَر) 5(
دار المناهـل للطباعـة والنَّشـر    : لبنـان  –بيروت ( دراسة نقدية   -المنهج اُألسطوري في تفسير الشِّعر الجاهلي: أحمد

 .207) م 1987  -هـ1408، 1والتَّوزيع، ط
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فقد ورد في صيغة تحليلية تجريدية تُعزى إلى نمط من االكتفاء الذّاتي أو التَّجرد يتناظَر مع 
وعليه فقد ورد شاعر ما قبل اإلسالم لدى فالتر براونـه فـي   . ةغيره في مجتمعات متحضر

تفسيره ضمن كُلِّية ال تقبل التَّصنيف أو االرتهان إلى شرط المحيط أو المجتمع أو التّـاريخ  
")1( . ف ِلقراءة براونه، إذ رأى أنف اليوسس على نقد يوسؤسأي مهذا الر وحقيقة األمر أن

لهـذا  ) طبيعيـة واجتماعيـة  (هناِلك أرضية واقعية " ي تلك المقاربة أن براونه قد تجاهل ف
 القديم قد أقام عالقته مع الوجودو؛ )2("الموقف الوجودي الشّاعر العربي ذلك عندما اعتقَد أن 

حضـارةً  بوصفه  ميتافيزيقا، في حين أن ذلك الشّاعر قد أقام تلك العالقة مع الوجودبوصفه 
ذلك ألن شعر ما قبل اإلسالم كما يرى اليوسف كـان يعكـس ويخفـي    . )3(شرطها الطَّبيعةت

هـي قهـر الطَّبيعـة    " وراءه مسألةً حضاريةً أرقَت الوعي في ذلك العصر، وهذه المسألة 
اري افتقار الواقع الطَّبيعي إلى أسانيد الوجود الحض: للحضارة، وهذا القهر يتجلّى على شكلين

ولهذا، فقد سعى اليوسـف  . )4("، وتهديم الطَّبيعة ِلمنشآت اإلنسان الحضارية (...)ومقوماته 
ِلتفادي ما ألفاه نقصاً في مقاربة براونه، مزاوِجاً بين الوجودية بوصفها سـؤاالً ميتافيزيقيـاً   

  .)5(الطَّبيعية والحضاريةمجرداً، وما يعضدها حسياً من خالل األبعاد االجتماعية و
وانطالقاً مما سبق، فإنَّنا إذ نُوافق على كون قراءة براونه قد حصرتْ سـؤال الوجـود   

ي آنٍ معاً، من حيث إنَّه وظَّف الفعاليـة الوجوديـة   داخل سؤال ميتافيزيقي مختزل ومجرد ف
نقداً ِلالتّجاه الوجودي الذي بوصفه  بِشكٍل قاصر ومحدود، فإنَّنا نرى أن نقد اليوسف لبراونه

يعزل اإلنسان عن فعله الحضاري الواسع كما يعتقد، هو في الوقت ذاته نقد ينطـوي علـى   
، وذلك من خالل فصل سؤال الوجود بما هو سؤال ميتافيزيقي سوء فهم معرفي ِلُألنطولوجيا
المعيشة، وعزله داخل العقل المنطقي الواعي بوصـفه يمثِّـل    –عن كيفيات الوجود العيانية 

وعلى هذا النَّحو استعانَتْ محاولة اليوسف ِلتحرير سؤال الوجود من . التّفسير التّقليدي للتّفكير
منهجية من خارج اُألنطولوجيا، التي لو تم  –نقدية  جريد بمفاهيم وآلياتلتَّقبضة االختزال وا

 ها الفكريها في سياقمق، وذلك بعد وضعجاوِِز للميتافيزيقا، بما هـو   –تمثُّلُها بِعالم الفلسفي
منه،  سياقٌ ينفتح جوهرياً في بعض عناصره على مفاهيم ما بعد حداثية ُأسس بعضها انطالقاً

                                                 
  .82آليات الخطاب النَّقدي العربي الحديث في مقاربة الشِّعر الجاهلي، : محمد بلوحي. د )1(
   .126) 1983، 3دار الحقائق للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، ط: لبنان –بيروت ( مقاالت في الشِّعر الجاهلي : يوسف اليوسف )2(
   .126 ،سهنف المرجِع: ينظَر )3(
   .127نفسه،  المرجِع )4(
   .83آليات الخطاب النَّقدي العربي الحديث في مقاربة الشِّعر الجاهلي، : محمد بلوحي. د :ينظَر )5(



123 
 

وهـو األمـر   . لكانت قادرة على تقديم الحلول اإلجرائية الالّزمة لقراءة شعر ما قبل اإلسالم
  . الذي أبقى معظَم المقاربات الموسومة بِالوجودية، إن لم نقُل جميعها، عند سطح اُألنطولوجيا

ية العامة التـي  وربما كان من بين أسباب ذلك التَّقصير االعتماد على المقوالت الوجود
الجماليـة   –جرتْ على األلسنة، وتم تداولُها، من دونِ الغوص أو التَّعمق في اآلفاق الفكرية 

ِلُألنطولوجيا التي حررتْ أسئلة الوجود من تجريدها الذِّهني، منطلقة من ُأسـسٍ ظاهراتيـة   
بمـا    ،ث إنّها تنظُر إلى أسئلة الوجودكرؤية الماهية، أو ما يدعى المعرفة الحدسية، من حي

في قصديتها الوجودية المتحقِّقة من خالل خروج الموجود اإلنسـاني   ،هي أسئلة ميتافيزيقية
وتجربته وتجارته مع العالَم؛ أي من خالل مجموعة األساليب المنبسطة مرئياً بـين الوجـود   

 العياني–  واليومي الكشفي– ها أفعال الفَهـم  وبهذ. الكيانيأسئلة الوجود بوصف ا المعنى فإن
هي ذاتُها مشروع الوجود هناك بما هو كيفيات وجود اإلنسان وحدة اآلنية  والتّأويل القائمة في

في العالَم اللُّغوي؛ ذلك بوصفها كيفيات بصرية غير قابلة لالستنفاد مـن جهـة، وبوصـفها    
ساليب مختلفة ومتنوعة خاصة بوجود اآلنية المؤلَّف في كُّل مرة تتكشَّفُ من جهة ثانية في أ

من وجود تجاه ذاته، ووجود لدى الموجود القائم، ووجود مع الغير، في عالَم مشترك متراكب 
ليس أنا مغلَقـاً،   )الدازين(" حيث إن . داخل بنيتها بما هي هوِية تستمد إمكانياتها من الخارِج

بناء الوجود " ذلك ألن . )1("مفتوح بِطبيعته على ما هو خارِج عنه )... الهو(بل هو نحو من 
وهو الفَهم . )2("كُلِّية هذا البِناء وتركيبه األساسي هو الهم ... في العالَم يقوم على االنفتاح، و

أبعـاد اإلنسـان البيئيـة    الذي يعني أن المقاربة اُألنطولوجية منْفَتحة في جوهرهـا علـى   
اآلنية واالجتماعية والحضارية من جانب، ويعني من جانبٍ آخَر أن التَّفكير واحد من أنماط 

ت الحركية المتنوعة بين اإلدراك واالنفعال والفعل؛ فاإلنسان ليس ذاتاً مفكِّرة، وإنّما هو الـذّا 
موجوداً في وجود أوسع بكثير من التَّفكير وأسبق ؛ وذلك بوصفه التي تأخذ المبادرة في الفعل

  . )3(منه
نكون قد تجاوزنا مسألة عزل أو اختزال وتجريـد سـؤال   وبالتَّأسيس على هذه الرؤى 

الوجود داخل الذّات المنطقية بما هي وعي يحضر ويخضع ويطابِق، من حيث إنَّه باالنتقـال  
النّموذج اإلرشادي للُّغة نفتتح وجود الذّات بوصفها موجوداً من النّموذج اإلرشادي للوعي إلى 

                                                 
   .355نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني )1(
   .85نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ )2(
  .184  -183 ، 12الوجودية، :جون ماكوري: ينظَر )3(
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 اً في العالَم العيانيها المنطق –بشريهموة يها آنيالمعيش؛ أي بوصف  ريبِها في البص الخاص
  سـتمربقها المظ في سة، لتحتفالوجود والماهي القائمة بين غان الوجودييفجوة االلتباس والز

اتها بقُدرة بلوغ كيفيات وجود كيانية بوصفها وجوداً على نمط اإلمكانية وحرية االختيار في ِلذ
  .كُّل لحظة من لحظات االنفتاح والمباعدة واالختالف

وهكذا، فإن غياب مفاهيم جوهرية كهذه عن المقاربات الوجودية يبين لنا قُصورها عـن  
تمثُّل اُألنطولوجيا في عتْ من جانبٍ آخَر إلى عـدم  .  مقها المعرفيالمسألة التي أفض وهي

محاولة إجراء تلك المفاهيم على قراءة النُّصوص الشِّعرية، وذلك بِاسـتنباط أدوات منهجيـة   
مناسبة ِلمقاربتها بِصورة تحفَظُ خصوصيتها، وتَحوُل دون مصـادرتها بأفكـار مسـبقة، أو    

تلك القراءات نفْسها، وكمـا   تُؤصلوبهذا المعنى لم . (*)1مقوالت تجريدية كُبرى اختزاِلها في
 ياق الجماليزة سـياقات      –ذكرنا من قَبل، في السجـاوِلُألنطولوجيـا بسـعيها ِلم  الفلسفي

جاوة؛ أي ِلمة ذات الجذور الميتافيزيقيضورالمنهجيات العلميزة ميتافيزيقا الح.  
اُألنطولوجي ِلالنزياح القُدرةَ والمساحة الغنيـة التـي    –جِد في تأويلنا الجدلي من هنا، نَ

تسمح لنا بمعالجة الثَّغرات السابقة من خالل اقتراح مفاهيم، وتجريب آليات منهجية مؤسسـة  
ليكون . على تفسيرنا ِلالنزياح بكونه هجرة جدلية مضاعفة تتمفصل في فجوة الوجود الجديد

التي كانَت موجودةً في العـالَم المجـازي    سؤال الوجود بناء على ذلك هو ذاته سؤال اآلنية
السابق بأساليب بصرية مختلفة، ومن ثم هاجرت إلى عالَم المعلَّقة هنا األكثَر تكثيفاً مجازياً، 

، بما هي اختيارات متفاعلة مع المخيلـة  مترددةً في اختياراتها المموهة والمموهة في آنٍ معاً
من جهة، ومنفتحة على المجهول من جهة أخرى؛ من حيث إن عملية الهِجرة تكـون بهـذا   

 ثُنائي لُوزدوج(المعنى حركةَ عاً ) موجودي ل مستوىتخيعد الماً أعلـى   –ينفخُ فيها البجمالي
  .لتَمويهوأكثَف من االلتباس والزيغان وا

وبناء على كُّل ما سبق، يمكننا القول إن عواِلم المعلّقات المنفتحة أمامنا، حظيـتْ بمـا   
حظيتْ بِه من مكانة عظيمة حتّى اآلن، ِلكونها اختزنتْ ذُروة الخبرة الشِّعرية بالوجود هناك 

ختلفة، ولكونة المها بهذا المعنى قـد انطَـوتْ علـى    في عالَم ما قبل اإلسالم بِأبعاده الوجودي
 لـك مرجعيتين في إحالة واحدة هي اإلحالة إلى عالَم المعلَّقة الجديد، من حيث انبسطتْ في ذ

العالَم األبعاد الطَّبيعية والحضارية السابقة، لكن بما هي أبعاد وجودية ناجمـة عـن آليـات    
االنزياح تصريف الكيفيات  -ٍل أعادت فيه الهِجرة صراع جدلي متوتِّر تم تثبيتُها ماهوياً بشك

                                                 
1
 (*) اختزالي لميرفضاً ِلمنهج التَّفكير بما هو منهج ع حث التَّفكير المنهجيمة هذا البقدوهو تفكير دعوناه في م.  
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الوجودية متفاعلةً وِفق التَّأثير الجدلي المتبادل مع المخيلة، وبصورة ال تفصل الـذّات عـن   
  .الموضوع

كذلك نستطيع أن نقول إن انتقاداتنا السابقة لنقد شعر ما قبل اإلسالم، مشفوعة بتوجهاتنا 
لمذكورة آنفاً، تفتَح أمامنا آفاقاً واسعة الختبار قُدراتنا اإلجرائية في مقاربـة تلـك   التّأويلية ا

وهو األمر الذي نكون قد مهدنا مـن  . المعلَّقة هنا –اآلنية األبعاد الوجودية المكتَنَفة في عالَم 
هذا البحث إليجـاد   ، أال وهي سعينا فيمطلقاًخالله ِلمعالجة قضية جوهرية ال تنفصل عنه 

حلول منهجية خاصة بِاإلشكالية األساسية في تفسير االنفتاح القائم في عواِلم شعر مـا قبـل   
المشكلة النَّقدية األكثَـر  "    اإلسالم، ذلك من خالل ربط تلك اإلشكالية التي دعاها أدونيس 

االنزياح، وقد صاغَها علـى الشَّـكل    -اُألنطولوجي لفعل الهِجرة  –بتأويلنا الجدلي  )1("دقّة
على الرغم من ارتباط شاعر ما قبل اإلسالم، على المستوى االجتمـاعي، بالقبيلـة   : " اآلتي

  عره على المستوى الفنِّـيش ته كأنّها ذائبةٌ في ذات القبيلة، فإنارتباطاً تبدو فيه أناه أو فردي
 –فكأن األنا الشّاعرة غير األنا االجتماعيـة  . عالَم وحدهاألنوية، كأنَّه  –يتَّسم بطابع الفردية 

ما يكون هنا موقف األنا القارئة؟ أعني ما المستوى الذي تتالقى فيه األنـا الشّـاعرة   . القبلية
الذّاتية واألنا القبلية االجتماعية، وكيف تفصل بينَهما أو توحدهما األنا القارِئة؟ ومـا معيـار   

  :هذا اإلطار تنشأ ثالثة أسئلة في .ذلك؟
هل يمكن أن تتكون األنا الشّاعرة المبدعة، إذا لم تنفصل، بشكٍل أو آخَـر عـن    -األول

  .الخ؟.......العائلة، الوضع السياسي واالجتماعي : المعطاة أو المفروضة عليها بالوالدة األنا
  .ومن ثم الجماعة، أم إنَّه سلْب يفْقرهما؟ هل هذا االنفصال إيجاب يغني الذّات، -الثّاني
وهي عالقة جوهرية في القصيدة، وفـي   –كيف تكون عالقة الذّات بالموضوع  -الثّالث

  .القبيلة؟/ الشِّعر، والذّات / كُّل عمل فنِّي؟ أو كيفَ نُحدد العالقة بين الذّات 
شعر ما قبل اإلسالم ميدانياً، وقد يكون  إن الجواب عن هذه األسئلة ال توفِّره غير دراسة

في هذه األسئلة نفسها ما يفتح المجال واسعاً لكي يكتَب تاريخ الشِّعرية، قبَل اإلسالم، كتابـةً  
  .)2("جديدة

كـلُّ   لقد حظيتْ اإلشكاليات السابقة التي أشارتْ إليها المشكلة النَّقدية باهتمام الباحثين،
فعبرتْ قراءاتهم لها عن االلتباس القائم فـي تفسـير   . باحث من زاويته، أو تبعاً لمرجعياته

                                                 
  .22كالم البدايات، : أدونيس) 1(
  .23 -22نفسه،  المرجِع) 2(
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، وذلك علـى  الشُّعراء ومحيطهم بمعنى أوسعأو بين ، العالقة المركَّبة بين الشُّعراء وقبائلهم
  . ُأسسٍ مفهومية غالباً ما تفصل الذّات عن الموضوع

على هذا، حاو ـا   وبناءات النَّقدية انطالقـاً ممتُقارب هذه اإلشكالي النَّظَرات أن لتْ تلك
 ره جذراً لها؛ أي انطالقاً من فكرة أنعلّقات  أصحاب" تتصوأفراد في مجتمع؛ أي إنَّهـم  الم

إنَّهم نتاج مجتمع مـا  . ذوات مبدعة مستقلّة من جهة، وحاملة لثقافة مجتمعها من جهة ُأخرى
اإلسالم من جهة ، لُغةً ووراثةً، على مستوى التَّربية والالشعور الفـردي، والالشـعور   قبل 

م من جهة ثانية خارج مجتمع ما قبل اإلسالم ألنَّهم انزاحوا . الجمعيقليالً أو كثيـراً   –ولكنَّه
. بة متفوقةهم يحملون أعباء الفنّان الذي منَحته الطَّبيعة موه. عن المعطيات الجاهزة لذلك العصر

  .)1("وعلى مدارِج الحدوس الفنِّية الكُبرى . يتوتَّرون على منحنيات االنخالع واالندماج
ال نشعر فقط بأن الفرديـة  " المعلّقات  وفي هذا المنحى، يرى يوسف اليوسف أنَّنا في   

خصية شاعرها، بـل  ملقاة ِلذاتها، أو ِلتواجه الجماعة، على الرغم من تمحور المعلَّقة حول ش
لكأنَّما الفرد عيان مشـخَّص   ...نشعر بأن فردية المعلَّقة هي انعكاس لروح ما قبل اإلسالم، 

ولذلك فإن جملة صراعاته وممارساته تتبدى كما لو كانت التَّطبيـق الوقـائعي   . لهذا الروح
يقوم بتمثيل دور الكُلِّية علـى خشـبة   لمقولة الكُلِّية، من حيث يمكن القول بأن الفرد هو من 

  .)2("المسرح 
وفي اإلطار ذاته، يعتقد  يوسف خليف بوجود عقد فنِّي بين شاعر مـا قبـل اإلسـالم    
وقبيلته، منبثق أصالً من العقد االجتماعي القائم بين القبيلة وأبنائها علـى أسـاس العصـبية    

ذاتي، وغيري يفي الشّاعر مـن  : المعنى ذات قسمين ؛ فقصيدة ما قبل اإلسالم بِهذا)3(القبلية
العقد االجتماعي تطلَّبات ذلك4(خالله بم( .  

من هنا، جاءتْ محاولة أدونيس ِلتُوضح بِلُغَته معاِلم تلك العالقة الملتبِسة ، إذ يقول فـي  
العـام، ولحضـور   كان على شاعر ما قبل اإلسالم أن يعطـي ِللمشـترك   " هذا المنحى إنَّه 

ويمكن القـول إن  . الجماعة، الحياتي والقيمي واألخالقي، صورةً مفردةً، بلغة شعرية متفردة
شاعر ما قبل اإلسالم لم يكن، في هذا، يقول نفسه، بقدر ما يقول الجماعة، أو إنَّـه كـان ال   

                                                 
) 1997، 1دار نون للدراسات والنَّشر والتَّوزيع، ط: سورية –الالّذقية  (دراسة في المعلَّقات  –اآلفاق القصية : وفيق خنسة )1(

11- 12.   
   .56بحوث في المعلَّقات، : يوسف اليوسف )2(
  .117)  ]ت.د [مكتبة غريب، ط : مصر  -القاهرة( دراسات في الشِّعر الجاهلي : يوسف خليف: ينظَر )3(

    .86خطاب النَّقدي العربي الحديث في مقاربة الشِّعر الجاهلي، آليات ال: محمد بلوحي. د: ينظَر )4(
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وال يجوز، إذن، أن نستغرِب تلك . دكان الشّاهد المنش. قَوِل الجماعة من خالليقول نفسه إال 
فالقصـيدة فـي   . )1("المقول، وتعدد القـول  وحدة  :المفارقة في القول الشِّعري  قبَل اإلسالم

اعتقاده بما هي جدل دعوة متبادلة بين أنا الشّاعر ونحن الجماعة تُمثِّل توافُقاً مسبقاً بين قصد 
ولعلَّ أهم أسباب . )2(صيدته، والقصد الذي يدفَع القبيلة ِلسماعهاشاعر ما قبل اإلسالم ِلتأليف ق

هذا التَّوافُق الظَّاهري عائد إلى إحساس الشّاعر بِأن قبيلته تُمثِّل مأواه الذي يحتمي تحت ظلِّه، 
ء وأنّها هي التي تُقدم له الرعاية، وتمنحه األمن، من حيث إنَّه ال يقوى على مواجهة األشـيا 

  .)3(من دونها
لكن إشكالية هذه العالقة ال تنتهي عند هذا الحد ، فها هوذا يوسف اليوسف يذهب إلـى  

الشّاعر يمثِّل كُلِّية الجماعة في فضاء المعلَّقة ، ينبغي في الوقـت   –القول إنَّه وإن كان الفرد 
الجماعة كما نجد في معلَّقـة طرفـة   ذاته أال يغيب عن باِلنا ذلك التَّعارض القائم بين الفرد و

إذ إن العالقةَ بينَهما تنطوي في جوهرِها وبشكٍل أساسي على موضوعة .)4(على وجه التَّمثيل
التي تصنَع ُأفقَها أو عالَمها الذّاتي بِإزاء ) األنا(من خالل ظهور صوت " الصراع التي تجلَّتْ 

عراء في اإلفصاح عن ظُهورات هذه األنوية وسلطتها، ولقد تعددتْ أساليب الشُّ. عالَم اآلخرين
  تشكُّالتها حسبما تقتضي شيفرات الموضوع الشِّعري ث )5("ومن ثمتشبالشّاعر الم ؛ حيث إن

. )6(بقبيلته بما هي ميدان تحقُّق ذاتيته، كان يدرِك تماماً تعارضه معها فـي أحيـانٍ عديـدة   
هعمجتم والسيما أن    طلقة، لهـذا كـانة المالخُصوصي ة، الغياً بذلكع نحو الجماعيكان ينز

تشبث الشّاعر بخصوصيته نزوعاً يصبو إلى انتزاع اعتراف مـن الكُلِّيـة بِالحفـاظ علـى     
الخُصوصية بعد قُبوِلها االنضمام إلى تلك الكُلِّية، فالتَّصادم بين الخاص والعام هـو رفـض   

أن يلغي ذلك رغبة الخاص في االنتمـاء إلـى   من دون لقيود المفروضة من العام، الخاص ِل
وبِإزاء هذه الرغبة الفردية المزدوجة تقوم القبيلة، كي تضمن سالمتها، بسياسـة  . )7(الجماعة

                                                 
دار اآلداب، : لبنان –بيروت (  1984محاضرات ُألقيتْ في الكوليج دو فرانس، باريس، أيار  –الشِّعرية العربية : أدونيس )1(

  .7 – 6) 1989، 2ط
   .27نفسه،  المرجِع: ينظَر )2(
   .168الزمن في الشِّعر الجاهلي، : يز محمد شحادةعبد العز. د: ينظَر )3(
  .56بحوث في المعلَّقات، : يوسف اليوسف: ينظَر )4(

   .53جماليات التَّحليل الثَّقافي، : يوسف عليمات. د )5(
  .49بحوث في المعلَّقات، : يوسف اليوسف: ينظَر )6(

  .63نفسه،  المرجِع :ينظَر )7(
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 استيعاب مزدوجة للفرد، فتخضعه ِللكُلِّية الجماعية من جهة، وتُحافظ على خُصوصيته فـي 
  .)1(ذاتها بوصف ذلك مكافأة ينالُها الفرد مقابل إنجازاته التي يقدمها خدمةً ِللقبيلة

فـي أن تكـون   " وهب رومية أنَّه ما من حرج على الشّاعر . وفي هذا اإلطار، يرى د
روط بشروط هوِيته هوِية قبلية، وفي أن ينتمي إلى مجد هذه القبيلة، فهو ابن مجتمع محدد مش

ليس في الحياة حقيقة أجّل وأسمى مـن حقيقـة   " ، إذ إنَّه على حد تعبيره )2("تاريخية محددة 
، إنّها حقيقة الجذور الراسخة في ضمير التّاريخ، وهي التـي تمنَحنـا   )الهوِية(أو ) االنتماء(

  .)3("مشروعية الوجود اإلنساني الحقّ 
نا أن هذه التَّفسيرات التي وقَفنا عليها، والتي انطوتْ على توجهات ومن الجلي بالنِّسبة إلي

سياقية نفسية واجتماعية وثقافية، لم تتعامل مع القصـيدة بوصـفها عالَمـاً، بـل بوصـفها      
بِنَاء  القَبلي موضوعات، من حيث إنّها حاولت فهم تلك العالقة المركَّبة بين الشّاعر ومحيطه

لجة تفصل الذّات عن الموضوع من ناحية، وتعكس من ناحية ثانية أزمة االنتمـاء  على معا
والهوِية؛ لكن بناء على ُأسس ميتافيزيقية تقليدية، وليس بما هي في تأويلنا جزء ال يتجزأ من 

اإلشكالية التي ظهرتْ أيضاً في تفسـير صـلة    وهي. ِلسؤال الوجود ذاتهالبصري  االلتباس
تعارض جوهري بـين  " بوجود  فها هو ذا أدونيس يقول. الشّاعر بمحيطه الوجودي الواسع

تعارض يرسم في رأيه معاِلم شعر ما قبل اإلسالم بطريقة جدلية  إنَّه، )4("الذّات والموضوع 
وليس يهدف الشّاعر من خالِلها إلى القبض على األشياء بما هي جدَل انفصامٍ يملك ويسيطر، 

  . )5(جدل اتّحاد
جابر عصفور هذه العالقة بِصورة معاكسة ال تفصل بـين  . وفي سياق متَّصل، يفسر د

سحرية متشظِّية، لكنَّها تحتفظ  –في ذلك الشِّعرعلى رؤية نفسية ) الوجود(الطَّرفين، مؤسساً 
ة الذّات الشّاعرة، من حيث إنَّهشاعر ما قبل اإلسـالم   في الوقت عينه بِمركزي ال " يرى أن

ينظُر إلى عالَم األشياء والحيوان والكائنات نظراً محايداً، كأن العالَم منفصل عنه، مستقّل في 
العالَم، فـي عينـي   . الوجود، يتكون من معطيات باردة، أو موضوعات بريئة من المدركات

ذات وموضـوع،   شاعر ما قبل اإلسالم، وفي قصائده، عالَم فاع ،داخلـي ل، خارجينفعل م
                                                 

   .45نفسه،  عالمرجِ :ينظَر )1(
    .276شعرنا القديم والنَّقد الجديد، : وهب أحمد رومية. د )2(
   .276، نفسه المرجِع )3(
   .25مقدمة للشِّعر العربي، : أدونيس )4(
  .25،نفسه المرجِع: ينظَر )5(
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    ،وأداء سـحري ـحر تمثيلـيطّ لتطلُّعها، سوعي للشّاعر وحضور لوجوده، مرآة لألنا ومح
عالقات متجاوبة ال تنفصل فيها األشياء عن الكائنات، أو يتباعد فيها الحيوان عن اإلنسـان،  

سالم وتومئ إليه، حضـور متفاعـل،   فالجميع في داخل الكون الذي تنطقه قصيدة ما قبل اإل
والشّاعر كُلِّي الوجود، يهيمن . ينطق كّل عنصر فيه لُغة تُشارِك فيها بقية العناصر والكائنات

 العالقة بينَهما عالقة بين على هذا الكون ويستغرِق فيه، يراه في نفسه، ويرى نفسه فيه، كأن
ور المتنقِّلة ما بينَها إلى ما ال نهاية، ولكن من منظور مرايا متوازية، ال تكفّ عن عكس الص

الشّاعر الذي يعرف كيف يغير الفصول، ويمارس في الطَّبيعة شعائره الطَّقسية التي تنطوي 
  . )1("عليها القصيدة 

الفتاً بين الشّاعر والكائنات، وكان " عصفور أن الحوار كان . وعلى هذا النَّحو، يعتقد د
د العاطفي فاعالً في عالقة التَّقمص الوجداني التي وصلتْ الشّاعر بِموضوعه، وكانت االتّحا

الخصائص الفَراسية التي يكتسبها الموضوع، في كّل حالة، تجسيداً لمعنى المرآة التي يتحول 
  .)2("بها الموضوع الشِّعري إلى معادل لبعض هموم الذّات

اُألنطولوجي ِلالنزياح، يكمن  –لنَّظَرات السابقة، وتأويلنا الجدلي غير أن االختالف بين ا
 –في أن تفسيرنا ِلعالقة الشّاعر بمحيطه في عالَم المعلَّقة هنا ينهض على ُأسس ُأنطولوجيـة  

 الً بأنة ترى أوظاهراتي "مل الفنِّيهو وضع الحقيقة في الع في هذه الجملـة يختفـي   . الفن
موض جوهري، تكون الحقيقة وِفقاً له هي وضع الذّات والموضوع في العمل الفنِّي في آنٍ غُ

ال هي ذاتية، وال هي موضوعية، وإنَّما هي " ؛ فالكلمات الشِّعرية في اعتقاد هيدجر )3("واحد 
هـا  نّإ. معيار حقيقي ِلوضع اإلنسان في سياق الزمن، ووسط عالم الجمـادات والعجمـاوات  

  .)4("صوت الكينونة نفسها 
 هتوِيتيقِّن من هفكِّر المة الذّات بما هي األنا المز بِدايةً مركزيه يتجاوهذا التَّوج وهكذا فإن

تطابق العقل والفكر مع الوجود، ذلك بتمثُّل الذّات للموجود بوصفها وعياً يـتحكَّم   من خالل
من ناحية، وأما من ناحية ثانية، فإن االختالف بناء على ذلك  هذا. ويحضر العالَم موضوعياً

تجاوز الوجـود التَّقـابلي التَّقليـدي ِلثنائيـة ذات     بينتقل إلى داخل الذّاتية ِليلغي مركزيتها، 
وموضوع، أو ِلثنائية داخل وخارج؛ من حيث تتباعد الذّات عن نفسها بوصفها قصدية وجود 

                                                 
  .73غواية التُّراث، : جابر عصفور. د )1(
   .83نفسه،  المرجِع )2(
  .152لعمل الفنِّي، أصل ا: مارتن هيدجر )3(
   .99الشِّعر والوجود، : عادل ضاهر. د )4(
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ومن حيث إن الحقيقة ال تتأكَّد من خالل المطابقة الميتافيزيقية المطمئنّة إلى ثُبوتها  في العالَم،
عالقة التَّطابق في سياق التي تختبِر  الراسخ، إنَّما من خالل انكشاف التَّجربة المرئية الخارجة

ما هو تأويل ينتقل ظاهري حسي متَّصل بإظهار الموجود ِلنفسه من خالل وجوده في الكشف ب
 .زمانية الوجود البصري في العالَمبوصفه  آلنيةامن فهم الذّات بوصفها مركزاً، إلى فهم 

ملتبِس  داخـل   ر الوجودي بما هو جدٌل وصراعوعلى هذا المنوال، يأتي تصورنا ِللتَّوتُّ
رياً كان يعيش في عالَم مـا قبـل   موجوداً بشبوصفه  )الشّاعر القديم المهاجِر –اآلنية (بنية 

المعلَّقة هنا، متردداً  –اإلسالم بِكيفيات وجودية بصرية مختلفة، ومن ثم هاجر إلى عالَم اآلنية 
    ليـراع الجـدها ناجمةً عـن الصات التَّجاذب والتَّنافُر، بوصفعة آلليفي اختياراته الخاض– 

فيات تصريفها تفاعلها المتبادل التَّأثير مع المخيلة، من حيث إنَّه تم الوجودي، وقد تحكَّم في كي
االنزياح تركيباً بصـرياً وفـق    –تركيب المستويين األفقي والعمودي ِللهِجرة بتثبيتُها ماهوياً 

ر التَّـوتُّ (ألسـاليب الوجـود   لها عناصر االسـتبدال البصـري   الكيفية التي تنبسط من خال
ة)الوجودياً في عالَم اآلنيريع بصبما هو توتُّر يتوض وذلك ،–  نا بين العالَم الوقائعيعلَّقة هالم

وهذا جوهر . السابق والعالَم المتخيل الجديد؛ أي بوصفه عالَماً ملتبِساً بين االنفصام واالتّحاد
االنزيـاح   –راكبي المضاعف لفعل الهجرة اقتراحنا لمجاوزة التّقابل السابق؛ إذ إن الجدل التّ

المعلَّقة هنا مموهاً تبعاً للمنطق البصري الزائغ الذي يمفْصله بما هو مقام  –يبسط عالَم اآلنية 
    لُـوالع وال سـيما أن ،ائف والوجود الحقيقـيدة واالختالف بين الوجود الزاالنفتاح والمباع

جمالياً أعلى وأكثر تكثيفاً قائماً فـي   –خالل البعد المتخيل إمكاناً وجودياً  الثُّنائي يبثُّ فيه من
  .  وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول

ولعلَّنا نستكمل هذا الفَهم الذي يمنَحنا األسس الطَّموحة ِلمقاربة المشكلة النَّقدية بصـورة  
التَّقليدية التي عينتْ أسئلة الوجود في شعر ما قبل اإلسالم  سمح لنا أن نتجاوز بعض الرؤىت

ذلك من خالل ربط تلك المشكلة بالجدلية اُألنطولوجيـة القائمـة   . وفقَ الثُّنائيات الميتافيزيقية
 ة بين الوجود العيانيداخل وحدة اآلني–  ائف، والوجود الكشفيالز األصيل،  –اليومي الكياني

الهم واستجابات األنية  –جدليةً تنبسط من خالل االستقطاب القائم بين استجابات األنا بوصفها 
الهو، بما هي كيفيات وجود تلتبِس وتزيغ وتتموه بـين مـا يمكـن أن نصـفَه بِـالقَبول       –
  ).المواجهة(، وما يمكن أن نصفَه بِالرفض )الهروب(

ا هو التَّحديد األساسي ِلآلنية، أي بوصفها تتشابك مـع الوجـود   إن الوجود في العالَم بِم
اليومي في العالَم، فإنّها بهذا المعنى ذات تحمل طابع األنا، لكنَّها ال تُفكِّر في ذاتها إال مرتبطة 
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بالعالَم، إذ ال وجود لذات من دون عالَم، ومن ثم فإن صميم األنا هو العالقة التـي تربطهـا   
إذ إنَّه يمكن لنا أن نقول إن من نتيجة الوجود في العالَم هـو أن تُمثِّـل   . )1(لعالَم واآلخرينبا

الجماعة عنصراً أصيالً في تكوين الموجود البشري، من حيث إن فكـرة العـالَم تقتضـي    
الذي ال  وهي القضية التي تُفضي لدى هيدجر إلى السقوط. )2(بِالضرورة وجود عالَم مشترك

" ، والسيما أن )3(سبيل باعتقاده إلى تحاشيه، ألنَّه ال سبيل إلى التَّخلُّص من الوجود مع  النّاس
فـالوجود  . العالقات االجتماعية البشرية على نحو ما نجدها عادةً، مشوهة إلى حد مؤسـف 

كُّل شخص هو " ن يكون يعني أ )الوجود مع(؛ ألن )4("اليومي بين اآلخرين هو وجود زائف 
ذلك ألن كينونة الفرد تكـون بهـذا الشَّـكل مسـلوبة،     . )5("اآلخَر، وال أحد يكون هو نفسه 

ووجوده في العالَم ليس له عالمة مميزة، من حيث إن اإلنسان يسقط سقوطاً حتمياً، ويتحول 
وهكذا يغترِب عن ذاته . Public self )6(إلى ذات فقَدتْ طابعها الخاص، وصارت ذاتاً عامة

 )الـدازين (صفةُ " ، التي هي )7(ذاته بِاغترابه عن وجوده العميق، وسقوطه في فخّ التَّوسطية
مومينحو ما هو ع موميركِّب ما هو عمـن    : الذي ي مـوميإنّها الوجود الذي يخترقـه الع

لنفسه، وذلك ألنَّه هو  )دازين( إنَّه نمط من الوجود الذي ال يختص به أي. أقصاه إلى أقصاه
طريق القيل والقـال  بههنا في الفضاء العمومي . آخَر )دازين(ما به يكون مفتوحاً على كُّل 
ل مـن حيـثُ ال يحتسـب إلـى     ، وإنّما يتحو)الدازين دازين(وعلى نمط الوسطية لن يعود 

)م8(")ه(.  
الجوهري نتذكَّفي  لكن هذا اإلطار أن من " ر بِاستمرار أن قوط ال ينطوي على معنىالس

معاني الذَّم، إنّما هو أمر إيجابي ، إذ بغيره ما كان يمكن ِلوجودي أن ينكشف لنفسه، ولواله 
إن سقوطي هو الذي حـددني، وبتحديـدي   . لَضلَّ وجودي في إمكانيات للوجود ال نهاية لها

ه. تحقَّق وجودي العيني قوط معناه أيضاً لكنالخروج عـن (؛ وهذا )...خُروجي عن(ذا الس (

                                                 
    .105هيدجر بين خصومه ومؤيديه، : عدنان بن ذريل :ينظَر )1(
   .150 -149الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )2(
  .19دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي :ينظَر )3(

   .173، الوجودية: جون ماكوري )4(
   .175نفسه،  المرجِع )5(
   .207، 202الشِّعر والوجود، : عادل ضاهر. د :ينظَر )6(
   .295الوجودية، : جون ماكوري: ينظَرو .203نفسه،  المرجِع:  ينظَر )7(
  .117نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني) 8(
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سقوط الوجـود  " ؛ فالسقوط لدى هيدجر ليس سوى )1("هو الذي فيه ُأحقِّق إمكانيات وجودي
وبِهـذا  . )2("الماهوي إلى العالَم من أجل تحقيق اإلمكانيات التي ينطوي عليها هذا الوجـود  

ية أصيلة، ألن كون الموجود البشري ملقى في العالَم، فإن ذلك ال المعنى يكون السقوط إمكان
يعني أن إلقاءه حقيقة منتهية، أو واقعة انغالق، بل هو يملـك إمكانيـات األصـالة وعـدم     

من حيث إن فراره من ذاته منشغالً بِوجوده غير األصيل مـع الهـم، ومهتمـاً    . )3(األصالة
قد تُواجِه نفسها بالفعـل بِطريقـة   اآلنية م األشياء، هو في الوقت ذاته يوحي بأن بِشؤون عالَ

لذلك فإنَّه من الجلي القول إن عالقة الذّات بِاآلخَر تنهض على التباسٍ وزيغانٍ حاد، إذ . )4(ما
 ق " إنهو أعم عه الجماعيوطاب ة الوجود البشريخُصوصي استقطاب ِلوجود االستقطاب بين

  .)5("فيه كيانُنا كُلّه  اإلنسان يغوص
 الوجود الزائف بين وفي هذا السياق، جاءتْ محاولة هيدجر إليجاد معيار يميز من خالله

 هـي بمـا  اآلنيـة  ؛ ف)6(الوجود في العالَمو، مفرقاً بين الموجود داخل العالَم صيلالوجود األو
بوصف ذلك  بالموجود داخل العالَم، االنشغالود في العالَم ضمن موجود يومي يأتي إلى الوج
 ،مل الههذا يمنعهاانحطاطاً غالباً داخ األصيل الذي هو من  فإن وة من اعتناق الهفي كُّل مر

هكذا يهدد الخروج اإلنسان باستمرار بفقدان وجوده المتميز متحوالً إلى ذات متبددة . )7(اشأنه
في الهم، مثلها مثل أي شيء آخَر غير مسؤول، فال يقرر لنفسه أمراً بقدر ما تُقرر له متبددة 

العوامل الخارجية، من حيث إن وجوده الزائف هذا يطمس معاِلمه البشرية، ويضيع جوانبـه  
صـيته  لذلك كان تفرد الموجود البشري يكمـن أصـالً فـي امتالكـه ِلخُصو    . )8(الشَّخصية

Mineness   ،ـةزِمامه بطريقته الخاص كها شخصاً فريداً أمسمن خالل معرفة ذاته بوصف
 مير الحقيقيصغي ِلنداء الضة يستجيب وية ومسؤولييرفأضحى وجوده أصيالً بما هو فعل ح

ألمـر الـذي   وهو ا. )9(إصغاء يخلِّصه من صوت الهمبوصفه  خارِج ثُنائية الصواب والخَطَأ

                                                 
   .85دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي )1(
   .86نفسه،  المرجِع )2(
   .136الوجود والموجود،  –مارتن هيدجر : جمال محمد أحمد سليمان. د :ينظَر )3(
  .243الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )4(

  .150نفسه،  المرجِع) 5(
   .117نفسه،  المرجِع: ينظَر )6(
  .309نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر )7(

  . 177 -176، 118 -117، 104الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )8(
   .307 -306، 176، 103نفسه،  المرجِع:  ينظَر )9(
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 يتحقَّق أوالً وأخيراً بِاستباق الوجود نحو الموت بِعزمٍ يحررنا من العالَم الوسائلي الموجـود 
  .)1(، الذي يتعامل مع الموت انطالقاً من الموقف اليومي الزائفتحت اليد

 حهات، تَفْتَتعلى هذه التَّوج ة وبناءـِل   –اآلنيعهاجِر بِفالشّاعر الم   ليالجـد انضـواِئها
جماليـة أعلـى    –المضاعف ضمن حركية االنزياح إلى عالَم المعلَّقة هنا مستويات وجودية 
الهـم الزائـف،    –وأكثر تكثيفاً من االلتباس والزيغان والتَّمويه،  منبسطةً بين وجود األنـا  

يتمفصل عالَمه ) مزدوج(عل علُو ثُنائي الهو الحقيقي، ذلك بوصف االنزياح ف –ووجود األنية 
جدلياً بين العالَم الوقائعي بما هو عالَم الجزيرة العربية السابق في عصر ما قبـل اإلسـالم،   

المجهول؛ نحو  والعالَم المتخيل بما هو إمكان أعلى قائم في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً
المهاجِر يعين على االلتباس كيفيات وجودية مختلفة تُؤلِّف الشّاعر  –اآلنية من حيث إن عالَم 

وبِهذا . نظاماً جديداً ِلتصريف عالقات الشّاعر مع محيطه بِأساليب مموهة ومموهة في آنٍ معاً
األفـراد  " ن االنزياح نحو عالَم المعلَّقة هنا فكرةَ أ –الفهم يمكننا أن نُجري على فعل الهِجرة 

النِّظام االجتماعي نُظُماً جديدة وتركيبات مختلفة تتجـاوب مـع الحاجـات    ... ينشئون داخل
وهو األمر الذي يعيد تعيين جدليات التَّوتُّر الوجودي بوصفها أساليب بصرية . )(*)2( "الفردية 

 تعة أعادتنوة مريفة تصريفها، إلالهِجرة بصضاعة المل الـذي  الجدليتخيعد المى جانب الب
لعب دوراً جوهرياً حاسماً في تشكيل كيفياتها المنبسطة في شرخ الوجود الجديد بما هو فجوة 

  .انفتاح ومباعدة واختالف
المهاجِر مع الجسد إحدى أهم تجلّيـات  الشّاعر  –اآلنية وفي سياق متَّصل، تبدو عالقة  

بينَها وبين محيطها الذي تنفتح أساليبه الوجودية في مقـام   المذكور آنفاًس ذلك التَّرابط الملتبِ
الهو بوصفها جدلية قَبـول   –الهم واألنية  –المعلَّقة هنا بصورة تتداخَل عمقياً مع جدلية األنا 

  ). مواجهة(ورفض ) هروب(
مل ِللوجود البشـري فـي   لقد انصرفتْ جهود هيدجر بشكٍل أساسي نحو تقديم تحليل كا

بوصفها كائناً جسـدياً  اآلنية ، من حيث إنَّه لم يترك مجاالً للنَّظر إلى )الوجود والزمان(كتابه 

                                                 
 .315، 286نفسه،  المرجِع:  ينظَر) 1(

  .35فالسفة وجوديون، : فؤاد كامل عبد العزيز) 2(
(*) ؤية ُأنطولوجيهذه الر نُجري ياق أنفيد في هذا السالم نكاً مشترفي العالَم موجود وجوداً م  الموجود البشري اً من جهة أن

مع اآلخرين من حيث هو وحدة ُأنطولوجية، من دون السقوط في فهمٍ تقليدي يعين هذا الوجود بِوصفه طَرفاً فـي ثُنائيـة   
  ).موضوع - ذات(، المتقاطعة مع الثُّنائية الميتافيزيقية )مجتمع –فرد (
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إذ يبدو أنَّه وإن كان يفترض فـي تحليالتـه   . )1(يتمكَّن بواسطة جسده من الوجود في العالَم
 ح بهمن  الوجود الجسمانيصري 2(دون أن( ره  ، غيرتْ في تصـوة جاءاآلني ها  " أنبوصـف

، حيث كان يعني بوجودها الوجود العينـي  )3("ذاتية خالصة، وليس بوصفها موجوداً من لحم 
مشكلة الوجود المتحقِّق أعم عنـد  " ؛ ذلك ألن )4(المتحقِّق في العالَم في صورة تعين محسوس

حيث إن الجسم بقي عنده مجرد نتيجة واحدة من نتائج  ، من)5("هيدجر من الوجود المتجسد 
  .)6(الوجود العيني المتحقِّق في العالَم

 ضمار أننقول في هذا الم أن من البديهي ة إال أنَّهفي العالَم، اآلني بما هي موجود بشري
 د في فضاء خارجيتُوج دمن فإنَّها ال تستطيع أنلها جس يكون ـ  دون أن  اهو ركيزة وجوده

فمعنى أن يكون لدى الموجود البشري جسم، يدّل على أنَّه يشغَُل حيزاً في السلسـلة  . )7(هناك
وفي هذا المنحى، حاول التَّأويل الظّاهراتي أن يعين الحد الفاصل بـين  . )8(الزمانية المكانية

د والعالَم ليسه  الجساً، بوصفعلياً فه  بلحدبوصف    ـروريل ِلتحديـد التَّمـازج الضنقطة تباد
لكن الفَهـم اُألنطولـوجي   . )9(بينَهما، من حيث تتبادل الذّات واآلخَر موقع الذّات والموضوع

ِللجسد بِما هو قصدية وجودية يتجاوز الفَهم الظّاهراتي المتعالي في محاولته ِلتعيـين نقطـة   
ك؛ ذلك ألن الكائن موجود في العالَم، ومتجذِّر في الزمان، ومنفتح على التَّمازج المفترضة تل

، من حيث إن إدراك األجساد والذَّوات بعضها لـبعضٍ نـاجِم عـن    )كائن مع اآلخر(اآلخَر 
  . )10(انتمائها إلى عالَم مشترك معيش

                                                 
المغرب،  –الدار البيضاء (النَّص والجسد والتَّأويل : فريد الزاهي. د :ينظَر و. 132الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )1(

  .37) 2003أفريقيا الشَّرق، : لبنان –بيروت 
، 2ِللطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، طدار التَّنوير : لبنان –بيروت (فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية : حبيب الشّاروني. د :ينظَر )2(

2005 (60.    
   . 61نفسه،  المرجِع )3(
   .61 -60نفسه،  المرجِع:  ينظَر )4(
   .61نفسه،  المرجِع )5(
   .62نفسه،  المرجِع:  ينظَر )6(
  .39، 29، النَّص والجسد والتَّأويل: فريد الزاهي. د :ينظَر )7(

   .137جودية، الو: جون ماكوري: ينظَر )8(

   .29، النَّص والجسد والتَّأويل: فريد الزاهي. د: ينظَر )9(
  .56 -55تأويالت وتفكيكات، : محمد شوقي الزين :ينظَر )10(
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ن خالل عالقته المباشـرة  فامتالك اإلنسان ِلجسد يعني في الوقت ذاته أنَّه جسد، ذلك م
وبهذا . )1(والوثيقة بِالجسد الذي يكونه، ويدرِكُه من الداخل، في حين هو خارِج كُّل جسد آخَر

المعنى نستطيع أن نقول إن وجودك ال يعني امتالكك ِلجسد فحسب، بل يعني أن تكون جسداً، 
كه  ومن خالل وجودإدراكات بوصف لك داً تكونة، وإحساسات، وغير ذلـك مـن   جسيحس

د يعني أنَّهجس إنَّه قولنا عن الموجود البشري حدة  عناصر ومضامين المعرفة؛ إذ إنة ونفسي
الموجـود  ) يكون(بقدر ما " وعلى هذا األساس، يمكن لنا أن نُشير أوالً إلى أنَّه . )2(بدنية –

فإن هذا الفَهم للجسد يحقِّقُ القاعدة اُألنطولوجية التي تـرى  ، ومن ثم، )3("جسمه، يكون هناك 
، متجاوِزاً بهذا المنحى التَّصورات التَّقليدية التـي  )4(أن جسدك هو طريقة حضورِك في العالَم

) مفكرة الجس(شيئاً موضوعياً له قوانينه الخاصة، ومتقدماً بذلك من بوصفه  تتعامُل مع الجسم
  .)5(الوجودية) فكرة الجسد (الميتافيزيقية، إلى 

وانطالقاً من الرؤىً السابقة التي ال تفصل فعالية الجسد عن فعالية اآلنية، وألنَّنـا فـي   
 ليعالَم الشِّعر هو –تأويلنا الجد أن نلالنزياح نُؤم ط مـن الحيـاة يـرتبط    " اُألنطولوجينم

إلى عالَم المعلَّقة هنا بما هي عالَم له مرجعيتـان فـي   الهِجرة  نا نرى أن فعل، فإنَّ)6("بِالجسد
في أساسه، وعلى  )7("العمل اإلبداعي فعٌل معيش" إحالة واحدة، هو حركة تتأسس على كون 

كون فضائية الجسد ال تتحقَّق إال في الفعل الذي يساهم من خالل حركة الجسد ، لـيس فـي   
؛ أي من خالل بناء تأويلنا على ما يدعوه )8(ضوع ِلنسقية الفضاء والزمن، بل في خلقهماالخُ

؛ ذلك بما هو إمكانيـات  )9(، الذي نرى معه أن اللّحم موقعها) Initium (*)المبادرة (ريكور 
                                                 

   .149 -148الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )1(
   .187نفسه،  المرجِع:  ينظَر )2(
   .137نفسه،  المرجِع )3(
 .136نفسه،  المرجِع) 4(

   .7، فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية: حبيب الشّاروني. د: ينظَر )5(
: لبنان –بيروت (كارلوس بارونا ناربيون . محمد البخاري بن سيد المختار و د: الفَلسفة والشِّعر، ترجمة: ماريا ثامبرانو )6(

   .82) 2005، 1دار الرواد، ط
    .26، لجسد والتَّأويلالنَّص وا: فريد الزاهي. د )7(
   .30نفسه،  المرجِع: ينظَر )8(

(*) مليال، العالفع ،الحي ررة لدى ريكور الحاضبادل نموذج للبدايـة، وذلـك   . تعني المبما هو أو حورية الماليومي آن فهي
يعطي فتَرض أنِللغاية ي همث مناً بحدعيم حوريالم جديداً ِلكون هذا اآلن ِلألشياء مجرى .  عيد الفـرديرة على الصبادفالم

شاهيام بالفعل، ال من المضوراً بما هي صنف ما من القح ها من بين التَّجارب األكثرنظَـر . دةهي تجربة االبتداء بِوصفي :
 .211 -202من النَّص إلى الفعل، : بول ريكور

   .208نفسه،  المرجِع: ينظَر )9(



136 
 

ة من حيث إنَّنا نسوق في هذا االتّجاه قولَهاتُها الخاصانطالقاً : "اآلتي وأفعال استجابة لها كيفي
مجموعة من المواعين المتمردة والوديعة، بوصفه  من نسق إمكانيات اللَّحم هذا، ينبسط العالَم

ل مقولة الظَّرف هنا بين مقولة القدرات وعـدمها، كالشَّـيء   فصوتتم. من الوعود والحواجز
أو سـبالً صـالحة   . عن ذلك حواجِز الذي يحيط بِقُدرتي على القيام بِفعل ما، ويقدم عوضاً

  .)1("ِلتمرين قُدراتي
الجسد حركةَ الهِجرة ، مؤثِّراً فيها، ومتأثِّراً بهـا، مـن جهـة ُأولـى،      يحرضوهكذا، 

 –اآلنيـة  إدراك وانفعال وفعل؛ أي بوصفه جسد وحدة  ويتماهى معها من جهة ثانية بِما هو
بِما هو منطق بصري معيش، ومن ثم هاجر متردداً في كيفياتـه  الشّاعر الذي اختبر وجوده 

  ل التَّراكبـيات الجداً من خالل آليتتْ ماهويط اإلمكان واالحتمال، والتي ثُبة على نمختارالم
المهاجِر بوصفها جسداً هنا، من حيـث إن شُـحنات   الشّاعر  –اآلنية المضاعف الذي حرر 

ظّي الجمالي الخَالّق قد تولَّدتْ في ذلك الفضاء التَّراكبي االفتراضـي ملتبِسـةً زائغـةً    التَّش
 الوقائعي بين ليها الجدلهة في تمفصمومجاز العالَم(وم ( لتخيوالم)جازعالَم الم.(  

بط بيند  ولعلَّ هذا الرة والجسعل اآلنيفضي بِن –الهِجرة وفا إلى القولاالنزياح ي : إن "
وهو األمر الذي . )2("تخييلياًيشد النَّص إلى مسألة الوجود، كي يصغي لها، وينتجها ... الجسد

الذي تجسده بِوضوح موضوعة الحب لدى شاعر ما قبل اإلسالم، والتي تنطلقُ من الجسـد  
سة على التباس وجودي زائغ الحب في تأويلنا عالقة مؤس –، ومن ثم تكون عالقة الجسد )3(

فهي أوالً انبساط أساليب وجودية قائمة على مبدأ اللَّـذة  . االنزياح –ومموه في فعل الهِجرة 
، وذلك إذا فهمنا جوهر العالقة بين المـرأة  )4(رداً على سؤال المصير، والخوف من الموت

اد بين الحاضـر والتَّـوتُّر والخـوف،    والزمن في شعر ما قبل اإلسالم على أنَّها عالقة تض
وجـوداً  بوصـفه   ؛ أي بمعنى أدقّ إذا فهِمنا الوجود في العالَم)5(والماضي والسكينة واألمن

بمنزلة الهروب فـي  ) الحب–اللَّذة –الجسد (زمانياً متباعداً نحو الموت، ومن ثم كانت المرأة 
الجانب اآلخر من هذه العالقة فيتمثَّل فـي التبـاس ذلـك    أما . يومية –كيفيات وجود عيانية 

الهروب الزائغ والمموه ِليبدو كأنَّه في الوقت ذاته مواجهة كيانية مع الموت؛ إذ إن االلتبـاس  

                                                 
  .209 -208نفسه،  المرجِع) 1(
   .20 - 19، النَّص والجسد والتَّأويل: فريد الزاهي. د )2(
   .19مقدمة للشِّعر العربي، : أدونيس: ينظَر )3(
  .292شعرنا القديم والنَّقد الجديد، : وهب أحمد رومية. د :ينظَر )4(
  .156ر الجاهلي، الزمن في الشِّع: عبد العزيز محمد شحادة. د :ينظَر) 5(
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حديث الحب يقترن بحـديث  " في أساليب الهروب، وفي أساليب المواجهة عائد أصالً ِلكون 
الحياة والموت، الغبطة : مركز تتالقى فيه األطراف" الحب في جوهره ، ذلك ألن )1("الموت 

  .)2("واأللم، القبر والنّشور 
وبناء على ما سبق، نستطيع أن نقول إن عواِلم المعلَّقات بوصـفها تنفـتح بـين عـالَم     

جود ملتبِسـةً فـي   الجزيرة العربية السابق، وعواِلمها المتخيلة الجديدة، فإنَّها تبسط أسئلة الو
كيفيات وجود بين الهروب والمواجهة؛ أي بين األساليب الزائفة، واألساليب األصـيلة، مـن   

     ليـراع الجـدـات الصاً في تفعيـل آليدوراً جوهري سل قد مارتخيعد المحيث يكون الب– 
 الثُّنائي لُومانحاً الع جوديزدوج(الوـاً   بما هو استجابة وح) الموجودي ركة وفعل مسـتوى– 

 المعلَّقة هنا، ذلك  بوصـفها  –اآلنية والتَّمويه داخل مقام  والزيغانجمالياً أعلى من االلتباس 
مجـاز  (انفتاح ومباعدة واختالف تتمفصل جدلياً بين كشف المـدلول الوقـائعي األول  وحدة 
وهو األمر الذي يشير بِلغة أكثر ). المجاز عالَم(لثّاني، وماهية كشف المدلول المتخيل ا)العالَم

 ل وجوديقّة إلى وجود تمفصأعلى وأكثَر تكثيفاً والتباساً في  –د حايث بما هو إمكانم جمالي
تُحرر بتمفصلها أسئلةَ الوجود، وفي مقـدمتها   ةالشَّرخ الجديد؛ أي بما هو فجوة التباس جديد

أي بين الوجود بِـالقُوة والوجـود   (الماهوي  –بين الوقائعي ) الحب –اللَّذة  –الجسد (أسئلة 
من جهـة ثانيـة،وذلك   ) أي وجود ما بعد الفعل(من جهة، والماهوي نحو المجهول ) بالفعل

، وبوصف أسئلة الجسد بما هي أسئلة وجودية ثانياً، أسـئلةً  )3(بوصف الجنس أوالً فعالً كُلِّياً
وفي هـذا التَّراكُـب   . ة تنبسط إما بِاالتّجاه نحو المجهول، أو بِمالقاته آتياً من األمامتقبليمس

، أو بِالمعنى ذاته بِوصـف  )4("عالَماً جمالياً " الزائغ الرجراج يخلَق عالَم المعلَّقة هنا بوصفه
ومراوِغة، من حيث إنّها ال تُفارِق التَّنـوع   جمالية بني عالَمها بِطرائق متفردةوحدة  المعلَّقة

  .كما سنجد في الفصل النّظري الرابع)5(والخُصوصية في كُلِّ حالة على حدة
  
  
  

                                                 
   .296شعرنا القديم والنَّقد الجديد، : وهب أحمد رومية. د )1(
  .23مقدمة للشِّعر العربي، : أدونيس )2(

  .169الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر) 3(
   .32مقدمة للشِّعر العربي، : أدونيس )4(
   .129غواية التُّراث، : جابر عصفور. د :ينظَر )5(
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يتأسس فهمنا الجمالي في عواِلم المعلَّقات انطالقاً من ُأنطولوجيا هيدجر الذي يرى بِلغة 

ِللعمل الفنِّي نفسه من وجهة نظَر مسبقة طبيعة شيئية، لهـا  " أنAesthetics  علم الجمال 
وهذه البِنية العلويـة  . )1("بنية علوية بوصفه  الجمالية تحتية، يرتفع فوقَها الشَّكل وظيفة بِني

، بمعنـى أن  )2(ليستْ سوى الجميل الذي يظهِره العمل الفنِّي بما هو ُأسلوب وجود الحقيقـة 
 )3("هي الجمال عينه " الحقيقة بما هي كيفيات وأساليب وجود في العالَم، فإنّها بتعبير هيدجر 

أو الم ،مل الفنِّيضاف إلى العوء الملهالذي هو الضال يفصل . )4(شرِق من داخ من حيث إنَّه
فهمه اُألنطولوجي ِللوجود اللُّغوي في العالَم عن فهمه الجمالي ِللشِّعر، مازِجاً بِـذلك مبحـث   

 -الجمال بِمبحث الحقيقة، وموحداً الخبرة بِالجميل مع الخبرة بالحقيقة في خبرة ُأنطولوجيـة  
  .)5(وصف العمل األدبي بِناء على الحقيقة المتكشِّفة فيهظاهراتية تسعى ِل

إن الخاصية اُألولى ِلنظرية األدب وتأويل النَّص عند هيدجر تكمـن فـي أن القصـيدة    
، وهو التَّصور التي يقلب السؤال الجمالي؛ فال تكون القصيدة بناء )6(تكشف بِذاتها عن الوجود

لَقاً ِللبحث عن الحقيقة، إنَّما يكون البحث عن ماهية القصيدة منطَلقـاً مـن   بناء على هذا منطَ
الكشف تتحرك في إطار التَّحجب والالّتحجب،  –وألن الحقيقة . )7(ماهية الحقيقة المنفتحة فيها

رك فالجمال يت. هذا التَّزامن بين األسر واالنعتاق" والالّتحجب، فإن جوهر الجمال يتحقَّق في 
إن الجمال هو . ِللضد أن يكون حاضراً في ضده، ويدع النتمائهما أن يكون حاجِزاً في وحدته

ضور الكُلِّيب، وإظهار . )8("الحتحجكشف ِللم ة اللُّغة، هينة في ماهيها كامبوصف فطبيعة الفن

                                                 
  .جيورج جادامر لهذا الكتاب –، من مدخل هانز42أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )1(
   .138نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ :ينظَر )2(
  .90، إنشاد المنادى: رجمارتن هيد )3(

  .دمة المترجِم، من مق23نفسه،  المرجِع: ينظَرو .120أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )4(

   .149، 141الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )5(
    .121نفسه،  المرجِع:  ينظَر )6(
    .143نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )7(

 .72إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر) 8(
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اللُّغـة التـي تُقـيم فيهـا     وإظهار له من الخَفاء، ذلك ألن األشياء تكشف ذاتَها من خـالل  
  .)1(الموجودات، ويسطَع منها الوجود بما يشبه الشَّظايا أواألشعة المنشورية

 –وانطالقاً من الفَهم السابِق، يوجِد هيدجر جدليةً يرى من خالِلها أن إرسـاء الحقيقـة   
والعـالَم   Earthالجمال في شكٍل جمالي جديد يتم من خالل ما يـدعوه بِصـراع األرض   

World)2( .ياق  إذ يعتقد في هذافـي النِّـزاع    الس ـنيكم مل الفنِّيجوهر الحقيقة في الع أن
وهو األمر الذي يسمح ِللموجود بـأن  . األصلي حوَل الوسط المنفتح فيه بين األرض والعالَم

خالل إقامـة العـالَم    يضع نفسه في هذا االنفتاح؛ من حيث إن كينونة ذلك العمل تتحقَّق من
وجود العمل الفنِّي، بما هـو  وحدة  وإنتاج األرض بوصفهما سمتين جوهريتين تجتمعان في

ثُبوت وجود ناجِم عن حركة ذلك النِّزاع الذي تسرب إلى الشَّكل القاِئم، فأوجد سكون العمـل  
ف ال تُقيم نفسها في العمل الفنِّي الكش –فالحقيقة . )3(المخلوق، واطمئنانه إلى وجوده في ذاته

إال بوصفها صراعاً وتضاداً بين البقعة المضاءة والخَفاء، ذلك من خالل التَّناقُض والنِّـزاع  
وهي المسألة التي . )4(بين األرض والعالَم، الذي يقَع في كُّل مرة على نمط خاص في المنفتَح

. عنى، فيكشفها لتكون ما هي عليه، يسميه هيدجر العالَمالتي تعني أن كُّل ما يعطي األشياء م
والحقيقة بما هي الصراع . ، يسميه األرض)أي سراً(وكُّل ما يخفي، ليبقى على الدوام منغلقاً 

بين التَّفتُّح واالنغالق، فإنّها نقاشٌ بين العالَم واألرض يتجسد ويستقيم ويصبح مرئياً في العمل 
  . لفنِّيا

فالصخرة التي تُظهِر ثقلها . وبناء على هذا الفَهم الظّاهراتي ِللتَّأليف الفنِّي تكتمل الحقيقة
   إثـر ذلـك ،داخلي ها أي شيءطَعلنا ق تُظهِر ح لنا بِالنَّفاذ إليه، فإذا فتَّتناها، لننا ال تسمأمام

إذ إن مادية المـواد تختفـي فـي    . )5(كثيفةكتلة صماء بوصفه  انسحاب الحجر إلى أجزائه
  ها، في حـين أنها أدوات في أداء وظيفتحتْ بوصفة أو األدوات كُلَّما نجالموضوعات النَّفعي

ففي الوظيفة النَّفعية . العمل الفنِّي ال يفتَح عالَماً إال من خالل إظهار مادية المواد، أي األرض

                                                 
   .122الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )1(
)2 ( 114 ،نفسه المرجِع: نظَري.  
. د.أ :ينظَرو .135، 122، 107نفسه،  المرجِع: ينظَرو. ، من مقدمة المترجِم23أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر) 3(

  .138نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ
   .130، 127أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )4(
   .41فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب :ينظَر )5(
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نّاء الحيستهلك الب ظهِرستقّل، بينَما يها المها وجوددنصراً صلباً في بِناء يفقلُها عجارة، ويجع
النَّحتي هلمجارة في عة للحالالت الجماليات الد1(النَّح(.  

وتأسيساً على هذه الرؤى، يوجد العالَم في العمل الفنِّي من خالل وسيط مـادي يؤسـس   
مل الفنِّييه هيـدجر      عليه العسـمالـذي ي نصر الشَّـيئيهو الع يعالَمه، وهذا الوسيط الماد

حيثُ يعود العمل الفنِّي إلى المكان الذي هو األرض، فينتجه، وأثناء هذا اإلنتـاج  . )2(األرض
اربـة  ولعلَّ هذا الفَهم يتَّضح فـي مق . )3(يقيم العالَم، ألنَّه يجعل األرض نفْسها في منفتَح عالَم

هيدجر ألَِثَرٍ معماري منتصب هو المعبد اليوناني الذي ال يحاكي شيئاً، إنَّما ينحتُ من نفسـه  
الخاص هه  عالَمبِتوتُّر األرض بوصف كمساً ومفتوحاً في الوجود، حيث يحي العـالَم،   –فضاء

يفتتح بوجوده عالَماً يعيده  فتمثال المعبد ليس صورة طبق األصل، لكنَّه . )4(ويحبسه في شكل
ها األساس الوطني5(في الوقت ذاته إلى األرض التي تُظهِر نفسها على هيئته بوصف( .  

    ـب، إذ إنوال تحج ـبمحور هذا الفَهم يتعلَّق بالكشف بِما هـو تحج ومن الواضح أن
"       من حيـث إنَّـه  . )6(ح يخفيالحقيقة لديه بوصفها صراعاً بين النّور والظَّالم، هي انفتا

جوهر كشف الموجود ينتمي " ؛ ذلك ألن )7("ينبغي أن ينكشف الوجود، لكي يظهر الموجود 
فما إن ينفتح العالَم حتّى تظهر األرض بوصفها حاملة ِلكُّل . )8("بطريقة ما إلى الوجود نفسه 

قها على نفسها باستمرار، بمعنى أنَّه مـا إن  شيء، وبوصفها أيضاً هي ذاتُها ما يختفي بانغال
يقيم الحقيقـة فـي   بوصفه  يحمل النِّزاع األرض إلى االنفتاح، حتّى يعلو الشَّرخ في المنفتح

ولتبسيط هذه الجدلية يمكننا أن نقول إن ما يجعل الموجود متكشِّفاً وله معنى، هـو  . )9(الشَّكل
ذاته ما يجع بقيـه    في الوقتقنِّـع الوجـود، ويظُهور الموجود ي ل الوجود يتوارى، ذلك ألن

، كان هذا الموجـود مموهـاً،   )األرض(في الموجود ) العالَم(متحجباً؛ فكلَّما انكشف الوجود 

                                                 
  .268  فهم الفهم،: عادل مصطفى. د: ينظَر )1(
  .101الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر) 2(
  .104أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر) 3(
   .268  -267 فهم الفهم،: عادل مصطفى. د: ينظَر )4(
  .99أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )5(

  .40فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )6(
   .62إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )7(
   .128أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )8(
   . 132ـ 131نفسه،  المرجِع:ينظَر) 9(
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، تقنَّع الوجـود وتـوارى خلـف تمويـه     )العالَم(بِالوجود ) األرض(وكلَّما انكشف الموجود 
  .تَّكشُّف تاماً، كما أن التَّحجب ال يكون كامالًالموجود، إذ ليس ال

 ليتفسيرنا الجد أن مال –غيرِللج ه  اُألنطولوجيَل انزياحٍ من ناحية، ونتيجـةً  بوصفعف
لذلك الفعل من ناحية ُأخرى، يعيد تشكيل الرؤىً السابقة، من حيث إنَّنا نجِـد أوالً أن آليـات   

الشّاعر المهاجِر في الفضـاء االفتراضـي    –آلنية الحظةَ بِدء تحرر  تتحرض خَلق الجمال
  عن استقطابات قُوى التَّجاذب والتَّنافُر بـين مف؛ وهو األمر الذي ينجضاعل التَّراكُب الملجد

لمتبـادل  عناصر الصراع والتَّوتُّر الوجودي المتفاعلة مع المخيلة في ضوء جـدل التَّـأثير ا  
 -بينَهما، بما يولِّد الشُّحنات الجمالية المتشظِّية، التي هي ليستْ سوى جوهر هجرة الشّـاعر 

الذي كان متردداً في اختيارات هجرته المموهة والمموهة في آنٍ معاً، ومن ثم انفـتَح  اآلنية 
يتمفص ستقبليؤال ممن خاللها على المجهول بما هو س     كشـف المـدلول الوقـائعي ُل بـين

، من حيث إنَّه كلّمـا  )المجاز عالَم(، وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني)مجاز العالَم(األول
 –الهِجـرة  الوجودية والمخيلة، فَتَح فعـُل   –ارتفعتْ حدة التَّفاعالت بين الصراعات الجدلية 

زائغة ومموهة تنبسط ملتبِسة خَلقاً ِلكيفيات وجود بصرية بوصفه  غنىاالنزياح عالَماً جمالياً أ
  .المعلَّقة الجديد –اآلنية هناك في عالَم 

وبناء على ذلك، فإن فَهم الجمال ال ينتهي في تأويلنا عند الحدود التي خطَّها لنا هيـدجر  
إذ . ي إطار التَّوتُّر بين التَّحجب والالّتحجبما دمنا نقول معه بِالصراع بين األرض والعالَم ف

 يماد فوقَ وسيط القاِئم ها في تفسيره الشَّكل الجمالية بوصفالبِنية الفوقي فإنّها ال  –إن ،لُغوي
كما أن األرض بوصفها في تفسيره بِنية تحتية، فإن دورها ال . تنهض وحدها بِالقيمِ الجمالية

 وإنَّما يتولَّد الجمال وينبسط بِما هو. الشَّيئية –يقف من منظورِنا عند مستوى الوساطة المادية 
النّـاتج التَّراكبـي   بوصـفه   شكٍل ومضمون، عن جملة آليات التَّمفصل الجدلي المعقَّدوحدة 

 لة بينتبادة البِنية (التَّركيب محور ِلمجموع التَّأثيرات المبِما هـو تركيـب   ) األرض –التَّحتي
بصري ِللموجودات قائم أساساً على فعل الكشف الظّاهراتي للوجود المتمفصل جـدلياً بـين   

    ة تأتي أساساً إلى الوجود مـن جهـة العيـانيتعلِّق بكون اآلنيل ، والمتخيوالم الوقائعي– 
ة ( ومحور االستبدال . اليوميط ) العالَم –البِنية الفوقيد على نمتردبما هو فضاء االختيار الم

الحرية واإلمكان؛ أي بما هو فضاء االستبدال البصري الملتبِس للكيفيات الوجودية المتفاعلة 
مع المخيلة ، ذلك بوصفه قائماً على الحدس الوجودي الذي تُبسـط مـن خاللـه األسـاليب     

ة بين الوجود الزالوجودي ائف والوجود الحقيقي .  ستويين اُألفُقـيتركيب الم يتم من حيث إنَّه
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المعلَّقة هنا تركيباً بصرياً وِفْقَ الكيفية التـي   –اآلنية االنزياح في مقام  –والعمودي ِللهِجرة  
لتـي  ، ا)التَّـوتُّر الوجـودي  (ِألساليب الوجود البصري  تنبسط من خالِلها عناصر االستبدال

  .انفتَحتْ على المجهول تبعاً ِلتفاعلها الجدلي المتبادل مع المخيلة
البصـري  وفي هذا اإلطار، يمكن لنا أن نقوَل إنَّه على الرغم مـن كـون التَّركيـب     

فاعلةً المهاجِر متالشّاعر  –للموجودات يتم أصالً وفقَ الكيفيات الوجودية التي انتخَبتها اآلنية 
، لكن الصلة القائمة بين المحـورين،  البصري  مع المخيلة ، ومن ثم بسطَها محور االستبدال

، هي أكثر تعقيداً من ذلك، ما دمنـا  )حركية التَّمفصل بين التَّركيب واالستبدال(والتي ندعوها
المعلَّقة هنـا، وليسـت    –اآلنية نتحدث في هذا السياق عن صلة نسبية احتمالية داخل وحدة 

مجـاز  (االنزياح جدلياً بين الوقائعي  –صلة برهانية؛ أي بوصفها صلةً تُمفصُل فعل الهِجرة 
من ناحية ُأولى، وبين الوجود الزائف والوجود الحقيقي مـن  ) المجاز عالَم(والمتخيل) العالَم

 للموجودات أكثر تماهياً مع االسـتبدال البصري بدا التَّركيب  من حيث إنَّه كُلَّما. ناحية ثانية
 ريماُل في هذه الحالة البصالج مللهِجرة، نَج من موقف داخلي نُهألساليب الوجود بما يستبط

بوصفه التباساً وزيغاناً عن التَّمويه بتضييق فجوة التَّوتُّر التي يديمها االنزياح بـين الوجـود   
  ).مباعدة مضمرة(ود، بما هي في تأويلنا ليستْ هنا سوى اختالف ووالموج

  :    وهي الحالة اُألولى التي تبسط تلك العالقة، متجسدة من خالل  شكلين، هما
للموجودات ِليكون أكثََر قُُرباً من كشف المدلول البصري  عندما يميل محور التَّركيب -1

 –، في الوقت الذي يميل فيه الموقف الداخلي للهِجـرة )العالَممجاز (الوقائعي األول
ألساليب الوجود ليكون أكثَر قُرباً البصري  االنزياح الذي يستبطنُه محور االستبدال

ائف –من الوجود العيانيالز اليومي.  
كشـف  للموجودات ِليكون أكثََر قُرباً من ماهية البصري  عندما يميل محور التَّركيب - 2

في الوقت الذي يميل فيه الموقـف الـداخلي    ،)عالَم المجاز(المدلول المتخيل الثّاني
ألساليب الوجود ليكون البصري  االنزياح الذي يستبطنُه محور االستبدال –للهِجرة 

قُرباً من الوجود الكشفي أكثَر–  الكياني) األصيل –الحقيقي.(  
تبسط تلك العالقة بين المحورين، فيمكن لنا أن نصفَها بالقول إنَّه  أما الحالة الثَّانية التي
ألساليب الوجود بما يستبطنُه من موقف داخلـي للهِجـرة   البصري  كلّما بدا محور االستبدال

، نَجـم  البصري للموجودات عنفاً ومفاجأةً في اختراقه المضاد ، وهزه لمحور التَّركيب أكثَر
الجمال في هذه الحالة بوصفه التباساً وزيغاناً عن التَّمويه بِتوسيع فجوة التَّوتُّر التي يـديمها  
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مباعـدة  (االنزياح بين الوجود والموجود، بما هي في تأويلنا ليستْ هنا سـوى اخـتالف و  
  ).صريحة
  :شكلين أيضاً، هما وتتجسد هذه الحالة من خالل 
للموجودات ِليكون أكثََر قُرباً من كشف المدلول البصري  التَّركيبمحور عندما يميل  –1

 –، في الوقت الذي يميل فيه الموقف الداخلي للهِجـرة )مجاز العالَم(الوقائعي األول
 نُهاالستبدالمحور االنزياح الذي يستبط  ريأكثر قُرباً البص ألساليب الوجود ِليكون

الكي –من الوجود الكشفي اني) األصيل –الحقيقي.(  
قُرباً من ماهية كشف  للموجودات ِليكون أكثَرالبصري  عندما يميل محور التَّركيب –2 

، في الوقت الذي يميل فيه الموقف الـداخلي  )عالَم  المجاز (المدلول المتخيل الثّاني 
ساليب الوجود ِليكـون  ألالبصري  االستبدالمحور االنزياح الذي يستبطنُه  –للهِجرة 

ائف –أكثر قُرباً من الوجود العيانيالز اليومي.  
وهكذا، يبنى فعلُنا التَّأويلي في هذا البحث على آلية سبر المعـاِلم الحركيـة ِللتَّمفصـل    

من خالل األشكال األربعة الخاصة بالحالتين السابقتين، والتي تنبسط على ) حركية التَّمفصل(
اُألنطولوجية الخاصة  –اد عالَم النَّص المنفتح أمامنا بوصفها تُعين هوِية المحايثة الجمالية امتد

؛ أي بوصـفها حركيـة غيـر    )المعلَّقة هنا – اآلنية(به، بما هي حركية متنقِّلة داخَل وحدة 
ل على تشظٍّ ديناميكي غير قابل متمركزة، من حيث إنَّها ال تقوم على وحدات ثابتة محددة ، ب

البصـري   للضبط المعياري النِّهائي بما هو متعلِّق أساساً بالفعالية الحركية النِّسبية للمشـهد 
وهو الفَهم الذي يستفيد جوهرياً من اعتقـاد ريكـور أن   . بوصفه حدثاً ملتبِساً وزائفاً ومموهاً

ألساسية لكونها وحدة الحدث الفعلي الذي ال يمكـن أن تحقِّقـه   الجملة تُمثِّل وحدة الخطاب ا
التي هي كُلٌّ غير قابـل  ) علم الجملة(وهذا ما يدعوه . )1(العالمة اللِّسانية؛ أي الكلمة المفردة

ومن ثم، فإن توظيفَنا . )Sense()2الفحوى(للتَّجزئة إلى كلمات بما هي معنية بمفهوم المعنى
التَّوجه ال ينحصر في حدود الجملة بحد ذاتها، إنَّما يتحرك وِفْقَ الخُصوصية المشـهدية  لهذا 

الجمالية المنبسطة في كُلِّ مرة أمامنا، والمتجسـدة فـي تشـابك     –ِلتجربة الخروج الوجودية
في جملة بـذاتها، وقـد    حركي متنقِّل؛ من حيث إن البؤرة المشهدية المقروءة قد تتعين مرةً

                                                 
 -المغرب، بيـروت  -الدار البيضاء( سعيد الغانمي: ى، ترجمةالخطاب وفائض المعن -نظرية التَّأويل: بول ريكور: ينظَر) 1(

  .32 -31) 2003، 1المركز الثَّقافي العربي، ط: لبنان
   . 33 -31نفسه،  المرجِع: ينظَر )2(
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عالقة جملة بجملة ُأخرى، أو تتعين في مرة ثالثة من خـالل   تتعين في مرة ثانية من خالل
 ن أحياناً من خالل عالقة مشهد جزئيكما أنَّها قد تتعي ،ما كُلِّيورب ،ملة بمشهد جزئيعالقة ج

آخَر، أو بمشهد كُلِّي الشَّبكات وعلى هذا النَّ. بمشهد جزئي الشَّظايا، التي  –حو، ال تكون تلك
فجوة االلتباس بما هي فجوة انفتاح ومباعدة واختالف، ذات وجـه واحـد قابـل    في  تنبسط

للتَّعيين المحدد الساكن، لكنَّها تدفَعنا بفعِل حركيتها المراوغـة والمـداوِرة ِلتلقُّـف دالالتهـا     
يث إن وحدة القراءة المدروسة تحتمل دائماً تنقيحات أو تـأويالت  المفتوحة باستمرار، من ح

. متعددة، قد تتعايش معاً في تمفصلها الجدلي المتشابِك في ضوء خُصوصية عالَم  كُّل معلَّقة 
 بة بجوهرِها النِّسـبيقارظ المنـا      –وبِهذا الشَّكل تحتفالً مـع تأويلنسـجِم أوالم االحتمـالي

 ل الهِجرة –اُألنطولوجيِلتمفص االنزياح بما هو في الوقت ذاته تأويـل   –الظَّاهراتي  ليجـد
وبوصفه ثانياً يتقاطَع في عمقه مع مفاهيم ما بعد حداثية كمـا هـو    مضاعف لُألنطولوجيا،

  .    واضح في السطور األخيرة
الذي يعمـق مـن   ) المزدوج(ثُّنائي وهو األمر الذي يحيلنا من جديد على مسألة العلُو ال

 االنزياح –، من حيث إن فعَل الهِجرة )المعلَّقة هنا(مساحة البحث الجمالي في عالَم القصيدة 
 ،)اليومي –العياني (حدود جدلية الوجود الزائف  ملتبِسة يتجاوز في تمفصلهاستجابةً بوصفه 

 والوجود الحقيقي) ال –الكشفياً كما سبقَتْ اإلشارة؛  ،)كيانياً واستبدالينة تركيبيعيفاتحـاً  الم
من ناحية، والعـالَم  ) الماهوي  –الوقائعي  ( بِهذا المعنى تمفصالً جدلياً أعلى يقوم بين العالَم

)المجهولنحو  الماهوي (ل قائمتخيأعلى للعالَم الم علفي  بما هو إمكانمـن   وجود ما بعد الف
بـين  ملتبِسـة  أساليب استجابة بوصفه  إذ إن الجمال ال ينهض في تفسيرنا هذا. ناحية ُأخرى

فحسب، ) عالَم المعلَّقة هنا الماهوي(، والوجود بِالفعل )الوجود الوقائعي السابِق(الوجود بِالقوة 
جدلي الزائغ ما وصفناه بِانفتـاح  لكن المسألة تتجاوز ذلك ِليضافَ إلى تراكُب هذا االلتباس ال

الماهية نحو المجهول؛ أي بِدخول عناصر خيالية جديدة أثْناء تفاعل الكيفيات الوجودية مـع  
المخيلة تفاعالً جدلياً متبادل التَّأثير، حيثُ يمارِس البعد المتخيل ِللوجود دوراً جوهريـاً فـي   

وهـو  . الوجودي، التي بدورها تُحفِّز المخيلة في الوقت ذاته –جدلي تفعيل آليات الصراع ال
جمالياً أعلـى وأكثَـر    –األمر الذي يمنَح العلُو بما هو حركة وجود وانفتاح مستوى وجودياً 

التباساً وزيغاناً وتمويهاً، من حيث إن أسئلة الوجود تتحرر في كيفيات متنوعة داخل العـالَم  
، ذلك بما هي كيفيات تلتبِس وتزيغ إما بِاالتّجاه نحو المجهـول، أو  )شرخ المعلَّقة هنا( الجديد

  .بِمالقاته آتياً من األمام
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 لينا الجدولعلّنا نستطيع في تأويل–  ِلالنزياح أن نـزاع األرض   نُوظِّفاُألنطولوجي– 
ـ  ستويات مفهوميه    العالَم، بما ينطوي عليه من متبـة الشِّـعروقراءقارـة، لتعميـق مة غني .

فالشِّعربوصفه قوالً أصلياً يكشفُ عن الموجودات بِاللُّغة، فهو يعبر عن نداء الوجود النّابِع من 
نّها تُمكِّـن  ، فإ)الشِّعراألصيل(؛ ذلك ألن اللُّغة بِما هي )1(األرض، والمتجلّي في سائر األشياء

. الف بين العالَم واألشياء، بين االنفتاح واألرض، بين التَّحجب والالتحجـب من تجميع االخت"
اللُّغة بِهذا المعنى تحمل االنفتاح، وتُعلِّم اإلنسان اإلنصات إلى النِّداء، كما تُعلِّمه الكيفية التـي  

شُّعراء يؤسسون الطَّبيعة ِلهذا قيل إن ال. )2("يتعين عليه أن يكون بها في العالَم، أي أن يسكُن 
اإلنسانية ِلكونهم يعلِّمون البشر كيفَ يقيمون على األرض، وكيفَ يشعرون أنَّهم في بيتهم في 

بوصـفها حقيقـة   ) الكلمـة (هذا العالَم، مقتربين من األرض، ومن الطَّبيعة، ومن المنطـق  
ل الكلمة الشِّـعرية التـي تتـرك    الموجودات التي تُحقِّق االقتراب من الوجود نفسه من خال

  .)3(األشياء ِلتكشف عن ذاتها بِذاتها؛ أي كما هي في ذاتها
 هيدجر إلى القول إن هذا الفَهم هو الذي قاد ها " ويبدو أنتْ أرضاً إال بوصفاألرض ليس

ـ    ى أرض السماء، التي هي بِدورها ليستْ سماء إال من خالل ما تُنجزه نحـو األسـفل، عل
وهي الرؤية التي يمكن لنا أن نُوظِّفها في إطار إجرائي من خالل ربطهـا أوالً  . )4("األرض 

من جِهة، ومن خالل إحالَتها ثانياً إلى فكرة هيدجر حول  آنفاً روكمذالعالَم ال –بِنزاع األرض 
مجمعةً الجِهات األربع  ، إذ يذهب إلى القول إن اللُّغة تبزغ أرضياً) Fourfoldرباع العالَم (

ومن خالل تقابل هذه الجِهات في اللُّغة . الفانين واإللهيين الخاِلدين –األرض والسماء : ِللعالَم
تتفجر حركة تفاعل بينَها في رنين الصمت، من حيث إنَّه يحدث إظهار ِللعالم في القول بمـا  

ومن خالل هذه الحركيـة  . بما هي حدث الكينونةهو حدث أرضي، وذلك انطالقاً من القولة 
اإلضاءة المجمعة ِلجهات العالَم، ِلتكون اللُّغة بِهذا  وفقينادي االنفراج اإلنسان، فينفتح الوجود 

المعنى كالماً مؤسساً ِللتّاريخ، وِلتُشكِّل أصوات هـذه الجِهـات األربـع مجتمعـةً االنتمـاء      
5(اإللهي( . س ال يعني فيحيث إنقدياق  هذا االنتماء بما هو انتماء ِللمالس معنى اُألنطولوجي  

                                                 
  .70، 44ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د :ينظَر )1(

  .51 اللُّغة والوجود،: إبراهيم أحمد )2(

  .67 -66في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَرو. 100 - 99الشِّعر والوجود، : عادل ضاهر. د :ينظَر )3(
   .90إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )4(
   .96، نفسه  المرجِع: ينظَر )5(
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هتِللوجود بِكُلِّي اً، إنَّما هو االنتماء الالنّهائي1(ديني( .ط إشارات اآللهةفالشّاعر يلتق)ي  )2سـموي ،
ية الذي يحفَظُ وجود األشياء بما ، وذلك بِاستجابته ِلنداء الوجود من خالل فعل التَّسم)3(المقدس

  .)4(هي عليه في كينونتها
يلتقطُ إشارات المقدس من جهة، والفانين مـن  " وألن الشّاعر، انطالقاً من هذا السياق ، 

الجدليـة  الهِجـرة   ، نستطيع أن نُعيد تشكيل حركة الرباع في ضـوء آليـات  )5("جهة ثانية 
في فضاء ) الشّاعر المهاجِر –اآلنية (، والتي تُحرر )المعلَّقة هنا(القصيدة المضاعفة إلى عالَم 

 وفـق الجدل التَّراكبي االفتراضي، من حيث إن شُحنات التَّشظّي الجمـالي الخـالّق تتولَّـد    
ل ، وماهية كشـف المـدلو  )مجاز العالَم(التَّمفصل الجدلي بين كشف المدلول الوقائعي األول

معقَّدة بـين أسـاليب الوجـود     آلية مفصلتّبوصف ذلك ال؛ أي )عالَم المجاز(المتخيل الثّاني 
). اإللهيين(الكيانية ِللخالدين  –، وأساليب الوجود الكشفية )األرضيين(اليومية ِللفانين –العيانية 

لسابِق المتعلِّق بالعالقة المتراكبة وهي الجدلية التي ال تنفصل بِحاٍل من األحوال عن تأويلنا ا
 التَّركيبمحور بين  ريـة  (ِللموجودات البصاالسـتبدال محـور  ، و)األرض –البِنية التَّحتي 

 رية (ِألساليب الوجود البصنا من جديـد إلـى   ). العالَم –البِنية الفوقيؤية تعيدولعلَّ هذه الر
ة شعر ما قبل اإلسالم بما هي التباس زاِئغ في عالقة الشّاعر صلب المشكلة النَّقدية في مقارب

 حيطه البيئية  –بمثُنائي نُقارِب على هذا الفَهم أن من حيث إنَّنا نستطيع بِناء ،ليالفانين (القب– 
م بـين  جدلياً، تبعاً ِللعالقة التي تحكُم كيفيات الوجود البصرية بما هي صراع قـائِ ) الخاِلدين

األنية (الزائفة بوصفها أساليب األرضيين الفانية، وأساليب وجود ) الهم –األنا (أساليب وجود 
– وين الخاِلدة) الهاإللهي ها أساليباألصيلة بوصف.  

 Nearnessإن ماهية اللغة بِما هي حركة في صميم رباع العالَم، تُؤدي إلى القُـرب  
والقُـرب هنـا ال   . ؛ أي بين األرض والسماء والفانين والخالدين)6(ر األربعةبين تلك العناص

، إذ يرفض هيـدجر فكـرةَ   )7(يعني أنَّه يحدثُ تبعاً ِللمكان والزمان بوصفهما وحدتين ِللقياس
                                                 

   .98، نفسه  المرجِع: ينظَر )1(
   .97ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : الم جعفرصفاء عبد الس. د: ينظَر )2(
صفاء عبد . د: ينظَرو. 92،"في الفلسفة والشِّعر –مارتن هيدجر " من كتاب  ،هلدرلن وماهية الشِّعر: مارتن هيدجر: ينظَر )3(

  .106ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : السالم جعفر

   .92،"في الفلسفة والشِّعر –مارتن هيدجر " من كتاب  ،الشِّعرهلدرلن وماهية : مارتن هيدجر: ينظَر )4(
  .106ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د) 5(
    .104، نفسه  المرجِع: ينظَر )6(
   .89، نفسه  المرجِع: ينظَر )7(
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بِـل  الشّيء الممتد الذي يخضع مفهوم القُرب ِللفَهم الديكارتي على أساس البعد الهندسـي القا 
؛ وهو فهم ميتافيزيقي قائم على اإلخضاع واإلحضار الذي أدى بِاإلنسان إلى قطـع  )1(ِللقياس

من هنا كان القُرب لدى هيدجر بما هو نتيجة تفاعل الرباع في . )2(الصلة  بِجذوره األرضية
غير أن تأويـل  . )3(نّوراللُّغة، ُأسلوب كينونة اللُّغة بوصفها قوالً وإحضاراً ِللموجودات إلى ال

القُرب بِناء على الكشف يطوي في بِنْيته في الوقت ذاته فكرة البعد أيضاً، من حيث إن وجود 
أنَّه يحتمل معنى البعد بِواسطة التَّوجه تلقاء ناحيـة مكشـوفة ضـمن انشـغال     " اآلنية يعني
ان مثله مثل الموجود البشـري ال ذاتـي وال   ولعلَّ هذه الرؤية تعني أن المك. )4("مستبصر 
5(موضوعي(ة بوصفهالة اآلنيص حدة  ، إذ إنة األبعاد وتْ ثالثية بِالمكان ليسُأنطولوجي) طول

نمط انفتاح الوجود هنا، فهو مكـان  بوصفه  ،إنَّما هي صلة مزدوجة)طول وعرض وارتفاع(
وهذا الفهم يعيـد تصـريف   . )6(اني للموجود هناطبيعي ِلقاِئم الوجود المسبق، وهو مكان كي

وِفق جدلية الوجود الزائف والوجود الحقيقي أيضاً، حيثُ تتجلّى مكانية ) البعد –القُرب (ثُنائية 
الموجود اإلنساني في قُدرته على إلغاء األبعاد واالتّجاه، لكن ليس بِمعنى السكونية، بل بِمعنى 

ل الذي يحقِّق االقتراب من الموجود وااللتقاء به، من خالل إعادة اكتشاف البعـد  النَّشاط الفَعا
ِلوجودها تحديداً وجودياً، من حيث إنَّها تُلغي األبعاد القياسية، ِلتَضـع  اآلنية والمسافة بِتحديد 

أي تحـتَ  ( ليـد بِالمعنى اُألنطولوجي، وليس بِمعنى الموجود تحتَ ا اليدوجودها في متناول 
والفرق بين التَّحديد المقـوالتي والتَّحديـد   . )7(من خالل التَّحديد المقوالتي ِللمسافة) التَّصرف
 الوجودي–    ـموجـود اله ؛ أي بينائف والوجود الحقيقيالوجود الز هو الفرق بين الكياني

وفق أنمـاط مـن   في عالَم محيط  همالقاتب اليدالمتجسد بِالثَّرثرة واالنشغال بِالموجود تحت  
االستعمال والمنفعة، ووجود اآلنية المتقومة كيانياً في أساليب وجودها من خالل التَّوجه إلـى  

تْ ِلالسـتعمال فـي عـالَم    . )8(الموجود باستبعاده من دائرة االستعمال النَّفعيجِدفاألدوات و
ياق أداتي، وظيفي نفعي، وِلكونها بِهذا المعنى هي أدوات ، إذ إنّها تُمثِّل جزءاً من س)9(المعية

                                                 
  .72نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )1(

   .89هيدجر والميتافيزيقا، : محمد طواع :رينظَ )2(
   .156عبد الغَفّار مكّاوي، . د.أ: ينظَر )3(

   .196نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني )4(
   .138الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )5(
   .197، 181نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر )6(
    .73نداء الحقيقة، : بد الغَفّار مكّاويع. د.أ: ينظَر )7(
   .75إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، : إبراهيم أحمد: ينظَرو. 196نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر )8(
   .74نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )9(
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لتحقيق إمكانيات اإلنسان، فإنّها متشابِكة ومتداخلة، وكُّل منها تقتضي اُألخرى، مشكِّلةً أنساقاً 
وهذه السلسلة تُؤلِّـف  . )1(وأنساقاً فرعية، فالقلم مثالً يقتضي الورقة، والمقَص يقتضي القُماش

الموجودات تحتَ م الِئق التي تربط بينحـدة   وِفْـقَ  اليدركَّباً من االرتباطات والعـة  وإحالي
تأتي إلى الزمـان العمـومي   اآلنية تُحدد وجود األداة الخاصة، من حيث إن ) شبكة(منظَّمة 

تبِط فقط بِـاألدوات  وبِهذا المعنى يحدثُ االغتراب الذي ال ير. )2(ضمن تلك العالِئق األداتية
التي يصنَعها اإلنسان، إنَّما يتعلَّق أيضاً بِكُّل أشياء الطَّبيعة التي يتعامـل معهـا، ويحـاوِل    

وهي طريقة التَّعاطي ذاتها التي يمكن أن نلمحها بِوضـوح  . )3(إخضاعها ِلغاياته واستخداماته
داً، أو أنجس يكون أن بين هاً في عالقته مع جسدشيئاً خارجي كيمتل داً كأنَّهجس لكه  يمتبوصف

  .)4(موضوعاً يستخدم كاألداة فيغترِب جسده عنه، ويغترِب هو عن جسده
 ة وعلى هذا المنوال، فإناآلني ال تكُفّ عن معرفة الموجود من خالل النَّشاط االستخدامي

 األداتي)ا بِاأل) المقوليها موجودة تحتَ الذي يشغَلُهاليددوات بوصف  ترابطي ق كُلِّيمن نسض
ِللوجود في العالَم اليومي بما هو زمان عمومي، إلى أن ينتقَل إلى الموجود في ذاته بما هـو  

، )5(تعطيل األداتيـة  من خاللزمان ماهوي كياني يبلُغُه من خالل عدم قابلية االستعمال؛ أي 
وهو األمر الذي يمكن تفسيره بِالقول . )6(أداتي آخَر يأتي من مسافة أبعد بِتحويلها إلى وجود

إنَّه عندما تنكسر أداة ما، كالمطرقة مثَالً، فإنّها تتعرى من ُألفَتها، وهذا يفسح المجال ِلظُهور 
ط هيـدجر  كينونتها الموثوقة؛ فالمطرقة المكسورة فيها من المطرقة أكثر من السليمة، وإسقا

هذا الفَهم على الفن يتقاطَع مع الشَّكالنيين الروس، من حيث إنَّه يتَّفق معهم في أن الفن هـو  
،  ذلك ألن ممارسة الفنّان على هذا النَّحو ال تُشبِه فعَل  Defamiliarization)7(نزع ِلُأللفة

م الموادفهو ال يستخد ،رفينع أو النَّشاط الحال  الص فإنَّه ع األداة، ومن ثمها صانممثلما يستخد
يوظِّف األداة توظيفاً نفعياً، وإنَّما هو يوظِّف منفعة المواد ِلتكوين صورة كُلِّية تُظهِر طبيعـة  
 جال االنفتاح وِفْقَ التَّوتُّر بينس عليها العالَم من خالل جلب الموجود إلى ماألرض التي يتأس

                                                 
   .86دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي :ينظَرو .121ة، الوجودي: جون ماكوري: ينظَر )1(
   .601، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَرو. 359، 315، 314نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر )2(
   .120الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )3(
   .138 -137، 135 -134،  نفسه المرجِع: ينظَر )4(
  .228 - 227فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَرو. 314، 187 - 185، 182نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر) 5(
   .86أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )6(
  .108نظرية األدب، : تيري إيغلتون :ينظَر )7(
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وهو الفَهم الذي يعيدنا من جديد إلى ما ذكَرناه سابِقاً بِما يخص مادية . )1(والالتحجب التّحجب
 مل الفنِّيالع ية وظيفة، في حين أنؤدة ِلألدوات المالتي تختفي في الموضوعات النَّفعي المواد

كن ليس في سياقها األداتـي  يفتَح عالَمه بِإظهار مادية المواد؛ أي من خالل إظهار األرض، ل
التَّرابطي، بْل بِنزع ُألفَتها المادية ِلتصير بِهذا المعنى فنّاً وجماالً من خالل انتمائها الكُلِّي إلى 

األرض نفْسها يجب أن تظهر على أنّها المنغلقة في ذاتها، وأن يكون هنـاك  " إذ إن . العالَم
هذا االستعمال ال يستهلك وال يسيء استعمال األرض بوصفها مادة، وإنَّما ولكن . استعماٌل لها

  .)2("هو يحررها ِلنفسها أوالً 
وهذا التَّرابط يتكامل مع تأويلنا اُألنطولوجي ِلفعل االنزياح بما هو هجرة جدلية مضاعفة 

تَّراكبي االفتراضي، من حيث إنَّها تختـار  الشّاعر المهاجِر في فضاء الجدل ال –اآلنية تُحرر 
    لـة، ومـن ثـمخيل مع المتبادالم ليلَتْ وِفْقَ التَّأثير الجددة، وقد تفاعتردات وجودها المكيفي

األنا (انفتَحتْ على المجهول، ملتبِسةً في تشظٍّ جمالي زائغ ومموه بين كيفيات الوجود الزائف 
–ماله( ه  ؛ أياليدوجود الموجودات تحتَ ه بوصفانشغال األنـا  بوصف–    بِالعيـاني ـماله– 

 ات الوجود الحقيقيوكيفي ،األنية (اليومي– واله(  هُألفة؛ أيبوصف ه  نزعتعطيل بوصف) األنية
– واله ( الكشفي–  للتّوظيف النَّفعي الكيانيلألداة الوسائلي . ل عالَمة اآلنِليتمفصعلَّقـة   –يالم

بين كشف المدلول الوقـائعي   )نزع اُأللفة – اليدالموجود تحتَ (هنا المنفتح تبعاً ِلهذه الجدلية 
  ).المجاز عالَم(، وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني)مجاز العالَم(األول

اح بما هو فعُل تمفصٍل جدلي، وانطالقاً من هذا التّأسيس، فإن تأويلَنا اُألنطولوجي ِلالنزي
يؤكِّد من جديد فكرة هيدجر الداعية إلى تجاوز النَّظرة الميتافيزيقية ِللعالمة اللُّغوية بوصـفها  

استعماِلها األداتي، ) كسر(، من حيث إن شعريتها تتحقَّق بِتعطيل )3(مجرد أداة تواصل ِللداللة
، األمر الذي يتم من خالل انكسـار الكلمـة   )4(كاناً ِلتدمير كُّل اسميةوذلك ِلكون اللُّغة لديه م

Breaking up مت بِما هو قُدرة على اإلنصات ِلنداء الوجود5(بإعادتها إلى الص( .  وهـي
جـدلياً بـين   المتمفصـلة   الشّاعر –اآلنية المسألة التي سنُؤولها بوصفها إحدى آليات هجرة 

                                                 
   .113الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )1(
    . 132أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )2(
، 2من كتاب كتابات أساسية، ج ،الطَّريق إلى اللُّغة: مارتن هيدجر: ينظَرو. 257فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )3(

   .110ل إلى نظريات القراءة، من فلسفالت التَّأوي: عبد الكريم شرفي :ينظَرو .، من تقديم المترجِم246
   .125هيدجر بين خصومه ومؤيديه، : عدنان بن ذريل: ينظَر )4(
  .100ُأنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السالم جعفر. د: ينظَر )5(
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المعلَّقـة  (يين، من حيث إن العالَم الوقائعي السابِق قد اكتُنفَ في عالَم القصـيدة  عالَمين مجاز
وحـدة   ُأنطولوجية، أي بما هو –لُغة وحوار زمانية وحدة  األكثَر تكثيفاً مجازياً بما هو) هنا

ابات الجدلية القائمة انفتاح ومباعدة واختالف تنبسط في بِنيتها الكيفيات التي انتهتْ إليها استقط
ة اللُّغة اليدالموجود تحتَ (بيننفعينزع األلفة وانكسار الكلمة(من طرف، و ) و (  من طـرف
 –الوقائعي (وهو التَّأويل الذي يفضي بنا إلى تفسير االستعارة بوصفها جوهر التَّمفصل . ثانٍ

مترددة ومتراكبة بين الوجود المقـوالتي  ِللهِجرة الجدلية المضاعفة بما هي هجرة ) المتخيل
) العياني– اليومي( والوجود الماهوي ،) الكشفي– ؛ أي بِـالنَّظَر إلـى االسـتعارة    )الكياني

الموجود تحـتَ  (زائغة ومموهة بين التَّوظيف االستعمالي للُّغة ملتبِسة بوصفها أساليب وجود 
شُـحنات   وضع يرتسم بما هو تشظٍّمن حيث إن هذا التَّ). لفةنزع األ(وانكسار الكلمة  ،)اليد

 ،االفتراضي لية في الفضاء الجدِللهِجرة  من خاللجمالي والعمودي ستويين اُألفُقيتركيب الم
المعلَّقة هنا تركيباً بصرياً، وِفْقَ الكيفية التي تنبسط من خالِلهـا   –اآلنية االنزياح في مقام  –
وهو األمر الذي يحرر وجود ). التَّوتُّر الوجودي(ِألساليب الوجود البصري  ناصر االستبدالع

المجازي فعالً وجودياً  –بِوصف االستعارة التي هي حركية الوجود في العالَم اللُّغوي اآلنية 
قُـوى  (صر الصراع الوجودي وفعالية استجابة مؤسسةً على التّأثير الجدلي المتبادل بين عنا

بوصفها تتمفصل ) الستجابةا –الفعل (وهذا يعني أن االستعارة . والمخيلة) التَّجاذُب والتَّنافُر
 الوقائعي اً بينمقيحركـةُ    –ع ـيعلى ذلك ه نحو المجهول، فإنَّها بناء والماهوي ،الماهوي

  .خَلق وإبداع
الشِّعري في نظَر هيدجر متعلِّقة بإنشاء حقيقة الوجود الذي  –الفنِّي غير أن مسألة الخَلق 
ينهض بِدور الوسيط مع اللُّغة والعالَم أكثَر من بوصفه  الشّاعر –يكشف ذاته بواسطة الفنّان 

تي، إنَّما ، إذ إن إبداع العمل الفنِّي لديه ليس إبداعاً بِالمعنى الذّا)1(الخاِلق –قيامه بدور المبدع 
فالفن بهذه الصورة . )2(ظهار إلبداعية الوجود بما هي ظُهور ِألساليب الحقيقة في ذلك العمل

، ذلـك ألن ماهيـة الفـن    )3("إنَّما هو يسمى هكذا ألنَّه ينتج الجميل " ليس هو الجميل بِذاته 
واضـحاً   ويبدو أن ِلهذا الموقف ارتباطاً. )4(والعمل الفنِّي والجميل مستقرة في ماهية الوجود

                                                 
أويل إلى نظريات القـراءة،  من فلسفالت التَّ: عبد الكريم شرفي: ينظَرو .40فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )1(

112.   
   .115 -114الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )2(
   .89أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )3(
   .143الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )4(
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برغبة هيدجر في مجاوزة تحليل العمل الفنِّي من جهة المؤلِّف، وهو األمر الخطير بِرأيـه،  
   ة هـو علـمس على الذّاتيؤسمال المعلم الج شيئاً فشيئاً، حيثُ إن ي إلى موت الفنالذي يؤد

ؤسس أصالً على اإلدراك الميتافم التَّقليدي ضور(يزيقيب ) ميتافيزيقا الحِللعالَم، في حين يذه
إذ إنَّه يرى أنَّه ينبغي . )1(هيدجر إلى االعتقاد أن مركز ثقل العمل الفنِّي يكمن في الوجود ذاته

 لَّـف كي نفهم ماهية الخَلق الفنِّي، أن نُوجه نظَرنا ال إلى فعل الخَلق ذاتـه، وال إلـى المؤ  " 
نتاج هذا الفعل وقد أصبح شيئاً ما موضوعياً مسحوباً إلى الخارِج، بل إلى الوجـود  بوصفه 

وإذا كان علم الجمـال  . وقد تكشَّف ِللفنّان ومكَّنَه من أن يعطيه وجهاً ثابِتاً يستقيم في المؤلَّف
ه كيفَ وجِد، فإن هيـدجر، إذ  التَّقليدي يريد أن يدرِك الموجود في المؤلَّف عن طريق دراست

.  )2("فهم هذا الكيف من خالل ما وجِديشير إلى استحالة حّل هذه المسألة حالً مبدئياً، يريد أن ي
لتَّـذويت  ا"لذلك فإنَّه يتَّكئ على قصدية الوجود بمـا هـي آليـة تُخلِّصـه مـن عمليتـي       

نحو العمل الفنِّي  بوصفه عالَماً ال مجـال فيـه   ، من خالل االتّجاه مباشرةً )3(")الموضعة(و
  .)4(لنشاط الذّات المدرِكة التي يكاد يختفي دورها التَّأسيسي اإلبداعي بما هي ذاتُ الفنّان

 هي ،ل الفنِّية ِللعمة في فهم البِنية الوجوديولعلَّ رغبة هيدجر في تجنُّب العودة إلى الذّاتي
د اإلخفاء واإلظهار يضع األرض والعالَم في حالة تناقُض ونزاع بِصورة تُوحالتي دفعتْه كي 

) األحذية(وهي المسألة التي ظهرتْ بوضوح في تأويله للوحة . )5(معاً داخل منفتَح ذلك العمل
، حيث وجد أن الحقيقة تحدثُ فـي تلـك   )V.V.Gogh )1853– 1890ِللفنّان فان جوخ 
ل لعب األرض والعالَم المتناقض بما هو نزاع ال يفصح فـي النهايـة عـن    اللَّوحة من خال

كما هو فحسب، بل إنَّه يكشف الموجود كُلِّيةً انطالقاً من ظُهور ذلك ) الحذاء(الموجود المفرد 
 حذاء فَالحة، فإنَّـه ال ينظُـر إليـه   بوصفه  فهيدجر إذ يؤول هذا الحذاء. )6(الموجود المفرد

أداةً لها منفعة، فما يعرضه الفنّـان لـيس   بوصفه  مجرد موجود مؤلَّف من مواد، بلبوصفه 
إذ إن ظُهور الحقيقـة  . فردتي حذاء، إنَّما جوهر هذه األداة التي تفتَح عالَم الحياة الريفية كُلّه

  . )7(ية الفوقية المرتبطة بِالوجودوفق رؤيته ليس ناجماً عن البِنية التَّحتية الشَّيئية، بل عنِ البِن
                                                 

  .37 -36فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )1(

   .38،نفسه  المرجِع )2(
   .، من الهامش353نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني )3(
  .517 -516الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )4(
   .جيورج جادامر لهذا الكتاب –، من مدخل هانز44أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )5(
  .120 -119، نفسه  المرجِع: ينظَر )6(

  .جيورج جادامر لهذا الكتاب –، من مدخل هانز43، نفسه  جِعالمر: ينظَر )7(
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 –الجمال من زاويـة تأويلنـا الجـدلي     –وإذا كُنّا قد أعدنا النَّظَر في هذا الفَهم ِللحقيقة 
 عقَّدة بينالقة الماً يتراكَب من خالل العليها انفتاحاً جدِلالنزياح؛ أي بوصف محور اُألنطولوجي

، وذلك كمـا  )العالَم –البِنية الفوقية (االستبدال محور ، و)األرض – البِنية التَّحتية(التَّركيب 
هو أن هيدجر يتجاوز في تأويله السابِق ذاتيـةَ  السياق  فصلنا من قبل، فإن ما يعنينا في هذا

العالَم من الكشف الظّاهراتي  –الفنّان المبدع بِاالنطالق في تحليله القائم على صراع األرض 
انفتاح  –الحذاء (، ومن ثم االنتقال إلى الحدس الوجودي )المادة –الشَّيء  –الحذاء (لموجود ِل

إذ .  )1()أصل العمل الفنِّي(، وهو األمر الذي يفرد له صفحات مطولة من كتابه )عالَم الريف
ء والجِلد والخُيوط والمسامير، يناقش في البِداية المواد الالزِمة ِلصناعة الحذاء كالخشب واللِّحا

لكنَّه يرى أن هذه المعلومات ال تُفسر إالّ ما نعرفه مسبقاً، ألن أي حذاء سيكون بِطبيعة الحال 
مصنوعاً من المواد السابقة، غير أن الجوهري في هذا اإلطار هو أن ذلك الحذاء قد يكـون  

ِللر ذاءمٍل في الحقل، أو حـة األداة  ... قص في الحلبة، أو حذاء عوجود أداتي ألن إلخ؛ ذلك
  . مرتبِط لدى هيدجر بِمنفعتها أثناء أدائها ِلخدمتها

حذاء فَالّحة تلبسه في الحقـل، فـنحن   بوصفه  وتأسيساً على هذه الفرضية، فإنَّه يؤوله
ما على حدلهنحو زوج األحذية، فإنَّنا ال نتخي لين، بل  عندما ننظُرستعمنِ غير متعبيره فارغَي

 يفيزلةَ الطَّريق الرل عيح العنيفة،  من خاللنتخيوالر ،المساء الهابِط، وأخاديد الحقل الشَّتوي
إذ تنتمي األداة بناء علـى  . وري األرض، ونداءها، والخوف، وقلَق الخُبز، وتجاوز الحاجة

وهكذا، فإن فهم األداة البالية بوصفها تكشـف ذلـك   . اهذا إلى األرض كي تطمئن إلى ذاته
النَّوع الوجودي الوحيد الخاص بها، ال يظهِر ِللعيان سوى المنفعة المجردة، إذ إنَّنـا ننخـدع   

فعالً ذاتياً كما يعتقد هيدجر، ألن وجود أداتيـة األداة ال  بوصفه  أمام أي عمل فنِّي لو قرأناه
راً خاصاً إال في عمٍل فنِّي، وذلك عندما ينفتح هنا، أي في هذه اللوحة مثَالً، مـا  يظهر ظُهو

أي . حدوث الحقيقة في هذا العمـل  من خاللهو كينونة األداة، بِكشف هذا الموجود ِلوجوده 
وقوف الحذاء الفَالّحي في ضوء وجوده، ما دام جوهر الفن هـو وضـع حقيقـة     من خالل

وبناء على هذا تتحقَّق منفعة األداة فـي امـتالء   . هة الكينونة في العمل الفنِّيالموجود من ج
، بِمعنى  Verlaesslichkeitوجودها الجوهري ، وهو التَّفسير الذي يدعوه هيدجر األمانة 

مها، فمن خالل أمانة األداة تتأكّد الفَالحةُ من وجودها الكياني في عالَ. الثِّقة به واالتِّكال عليه
من حيـث إن أمانـة األداة   . ومن خالل أداتية األداة تستجيب الفَالحةُ ِلنداء األرض الصامت

                                                 
   .94ـ  83نفسه ،  المرجِع: ينظَر) 1(
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فالوجود األداتي لألداة هو . تُقدم ِللعالَم البسيط مْأمنَه، وتضمن ِلألرض حرية زحمتها الدائمة
طريقة انفتاحها، وهـو األمـر    سببحاألمانة التي تجمع في ذاتها جميع األشياء في كُّل مرة 

. ِلألمانـة ) الكُلِّية(الذي يعني أن منفعة األداة في العمل الفنِّي ليستْ سوى النَّتيجة الجوهرية 
في العمل الفنِّي تقليد ِللواقـع أو  ) األداة(غير أن هذه الرؤية ال تعني أن التَّعبير عن الموجود 

عبير عن الموجود يتطلَّب تطابقاً مع الموجود والقياس عليه، لكن مـن  وصفٌ له؛ فإذا كان التَّ
جهة أن هذا التَّطابق هو جوهر الحقيقة، فالفن ليس نُسخة عن الواقع، إنَّما هو تعبيـر عـن   

ختلفة في الفنة   . الجوهر العام ِلألشياء بِوضع الحقيقة بما هي أساليب وجود مالقضـي وهـي
تمفصـالً جـدلياً   بوصفه  االنزياح –اُألنطولوجي ِلفعل الهِجرة  –تأويلُنا الجدلي  التي عالَجها

، وماهيـة كشـف المـدلول المتخيـل     )مجازالعالَم(قائماً بين كشف المدلول الوقائعي األول
دور  غير أن هذا التَّأويل يخاِلف إلى حد ما تصورات هيـدجر حـولَ  ). عالَم المجاز(الثّاني

  :الفنّان في عملية اإلبداع
الشّاعر من العـالَم اللُّغـوي    –اآلنية فإذا كان فعل الخَلق ناجماً في تأويلنا عن هجرة  

وِفْقَ آليات الصراع الجدلي ) عالَم المجاز(إلى عالَم القصيدة الماهوي ) مجاز العالَم(المعيش 
– الوجود الز القائمة بين الوجودي ستوييها اُألفقيتركيب م والتي يتم ،ائف والوجود الحقيقي

البصـري   والعمودي تركيباً بصرياً تبعاً ِللكيفية التي تنبسط من خالِلها عناصـر االسـتبدال  
المتفاعلة مع المخيلة في ضوء جـدل التَّـأثير المتبـادل    ) التَّوتُّر الوجودي(ِألساليب الوجود 

الشّاعر المهاجِر بناء على هذا الفهم ليست وسيطاً حيادياً في فعل الهِجرة  –اآلنية فإن  بينَهما،
بما هو تحريض ُأنطولوجي على االنفتاح؛ أي بِمعنى أدقّ هي ليست وسيطاً محضاً كما يراه 

ود بوصفه فعالية هيدجر، ذلك ِلكون اإلنسان المتساِئَل الوحيد القادر على االستجابة ِلنداء الوج
حيثُ إن إبداع الفن بِما . اختيار منبسطة على نمط اإلمكانية كما تُعلِّمنا ُأنطولوجيا هيدجر ذاته

حقيقـة  (هو إظهار ِلالختالف اُألنطولوجي من خالل إظهارِه ِألسـلوب وجـود الموجـود    
. )1(المبدع ِلذاته نحو إمكانيات جديدة، فإنَّه وفق هذا الفهم هو ذاتُه ما يظهر مجاوزةَ )الموجود

 مناً أنق يعني ضما سب ا من ناحية ثانية، فإنة هذا من ناحية، وأمهـاجِر   –اآلنيالشّاعر الم
 لبيبِاالتّكاء على الفَهم الس ليس حضاً، لكنتْ خاِلقاً مليس)ة التَّلقيمن خالله ) سلبي مالذي حج

دع، من حيث إنَّه رأى أن الموجود يجلَب إلى االنفتاح بِواسطة الحقيقة التـي  هيدجر دور المب
تعبيره عن طبيعته، وُأسلوبِه الخاص بتحدثُ في العمل الفنِّي بِما هو إظهار ِإلبداعية الوجود 
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فـي تأويلنـا    يقـوم  )المعلَّقة هنا(، إنَّما فقط، لكون عالَم القصيدة المنفتح )1(في كشف الحقيقة
 ليالجد–  ليِلالنزياح على شَرط قَب ـة     –اُألنطولوجيمانية الزيتعلَّـق بِاألسـبقي ُأنطولوجي

 ليراع وتوتُّر جدات صفي فعل الهِجرة آلي ة الوجود بِما هيـل مـع    –ِلقصديتتفاع وجودي
  .المخيلة

في فعل الهِجرة نحو عالَم القصيدة ) شّاعرال –اآلنية (وبِهذا المعنى يتمفصل دور الفنّان 
وهـو  ). الخَلق اإلبـداعي (، ودور الخاِلق )الوساطة الوجودية(المعلَّقة هنا بين دور الوسيط 

خَلـق  (مـن اآلن فصـاعداً بمصـطلح   ) الخَلق(التَّأويل الذي يفضي بنا إلى استبدال مصطلح
تُقابِل مفهومياً دور الوسـيط ،  ) وق من قَبلالمخل(من حيث إن عبارة .  (*))المخلوق من قَبل

على الرغم من أن هذا التَّركيب االصطالحي قد . تُقابِل دور الخاِلق) خَلق(في حين أن مفردة 
يبدو للوهلة اُألولى كأنّه ينطوي على تناقُضٍ مفهومي أو معنوي على أقّل تقـدير، إذ كيـف   

  بل؟    يمكن أن يخْلَقَ المخلوق من قَ
لعلَّ الخُطوة األولى ِلتفسير دالالت هذا االستخدام قد تمتْ أوالً في مناقشتنا المذكورة في 

ومن ثم، فإنَّه يمكننا أن نقول إن ِلهذا االستخدام صـلة جوهريـة بِـالعمق    . السطور السابقة
باعفجوةُ م الوجود ِلُألنطولوجيا التي ترى أن مانيال   الز ر االختالف، من حيـث إنَّـهدة تُكر

من جانبٍ آخَر، فـإن   هذا من جانب، وأما. يأتي إلى اللُّغة بِالكيفية ذاتها كما وضحنا من قَبل
 االختالف بين ظهِرلدى هيدجر، ي ثٌ  ماهويبما هو حد مل الفنِّيث إرساء الحقيقة في العحد

بِاإلضافة إلى ذلك، فإن مسألة . )2()الشَّيء الفنِّي(الموجود  ووجود) الشَّيء المحض(الموجود 
بِما هو في تأويلنا فعُل علُـو ثُنـائي   الهِجرة خَلق المخلوق من قَبل ترتبط جوهرياً لدينا بِفعل 

مـن  "  )3(شيء يضاف إلى العالَم الوقائعي الموجـود " يتجاوز فكرةَ أن العمل الفنِّي هو فقط 
 –وهو األمر الذي يعني رفضنا ِلبقـاء فعـل الهِجـرة    . ُأنطولوجية بحتة  –ية ماهوية زاو

 ليراع الجدستوى الصدور    –االنزياح عند م ـرالـذي يحص جوديـة  الوالشّـاعر   –اآلني
ات التَّوتُّر الوجوديآلي ل بينتبادل المالتَّفاع عل الوساطة؛ من حيث إنهاجِر في فعـد   الموالب

لُول يمنحان العتخيه  المعل الخَلق بوصفاً ِلتمكين فاً افتراضيتراكبي حركة وجود وانفتاح فضاء
 وجودي ستوىنطوياً على مغـان    –من الوجود ميأعلى وأكثر تكثيفاً لاللتبـاس والز جمالي
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وهو ما يمكن توضيحه هنـا   .بوصفه تمفصالً ينفتح بين عالمين نحو المجهول ؛ أيوالتَّمويه
الوسـيط، والمنطـق    –بالقول إنَّه تمفصٌل يقوم بين المنطق البصري المموه الخاص باآلنية 

وحـدة   المعلَّقـة هنـا   –اآلنية الخاِلق ؛ أي بِوصف عالَم  –البصري المموه الخاص باآلنية 
بِنيتها الخاِلقَ والمخلوقَ والخَلْق، بمـا   في ، تُوحدمباعدة وتكرار وِاختالف زمانية ُأنطولوجية
  .هي في الوقت ذاته بِنية لُغة وحوار ووجود

االنزيـاح   – وهكذا فإنَّنا نزعم في هذا اإلطار أن عملنا يتمفصل في تفسير فعل الهِجرة
هة أنَّـه فـي   بين دور الوسيط من جهة أنَّه تأويل ُأنطولوجي لالنزياح، ودور الخاِلق من ج

وجوهر هذا الفهم يكمن في أن عملَنـا يسـعى إلـى    . الوقت نفسه تأويل جدلي لُألنطولوجيا
تحريض اُألنطولوجيا العامة، ذلك من ناحية أن هيدجر على الرغم من عدم تجريده لسـؤال  

اليومية المعيشـة   – ةالعياني البصرية فيزيقياً معزوالً عن الكيفياتالوجود بوصفه سؤاالً ميتا
في العالَم ، لكن اهتمامه انصب على التَّراكيب الوجودية العامة التي انبسط من خاللها هـذا  

مـن  . )1("بعيدة عن الفعالية... أوضاع"السؤال كما سبق أن أشَرنا؛ أي بما هي هذه التَّراكيب 
التَّراكيب يتم سعينا إلى تحريض تلك ة التَّلقّـي   هنا ، فإنجاوزة سلبيالً وأخيراً من خالل مأو

بوصـفه  المجـاز   وعـالَم االنزياح بين مجاز العالَم  –الوجودي بالنَّظر إلى تمفصل الهِجرة 
إعادة التّوازن إلى الجمالي الـذي ألحقَـه    من خاللُأنطولوجية تُديم الفجوة  – محايثة جمالية

، من حيث إن الجمال ينجم في اعتقادنا عن تلك العالقة المعقَّـدة  هيدجر باُألنطولوجي وحده
التّفاعل المتبـادل بـين    وفقبين محوري التَّركيب واالستبدال، التي تبسط مستويي الهِجرة 

أساليب الوجود والمخيلة؛ أي بما هو تفاعٌل يتمفصل كمـا ذهبنـا بـين دور الخـالق ودور     
  .الوسيط

االنزياح بِوصفه خَلْقَ المخلوق مـن   –الرؤية التي منَحتْ فعل الهِجرة  وانطالقاً من هذه
العلُو الثُّنـائي بـين    من خاللقَبل بعداً جديداً؛ أي مستوى أعلى من المتخيل، يتمفصل جدلياً 

 ـ    –الوقائعي رين الماهوي، و الماهوي نحو المجهول، فإنَّنا نُراجِع بِناء علـى ذلـك العنص
األساسيين في القراءة والفَهم والتَّأويل لدى هيدجر، وهما الكشف الوجودي، بِما هـو كشـف   
ظاهراتي ِللموجودات يستند إلى نفسه، والحدس الوجودي، بِما هي المرحلة التي تُمكِّن القارئ 

)تلقيتها، من حيث إنَّنا ) الماإلحاطة بِالموجودات، وإدراك ماهي نثالث م ستوىنقول بِوجود م
، وذلـك بِالكيفيـة   )ما بعد الحدس، أو فوق الحـدس ( ِللقراءة يمكن أن نصطلح على تسميته
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 ، ات تفكير منهجية، بما هي إمكانيستوياتُ القراءة اإلجرائيمن خالِلها م مة التي تتواءالنَّظري
ليرة في تأويلنا الجدتصوـات   – مع عناصرِ الخَلق المإمكاني يِلالنزياح، بِما ه اُألنطولوجي

  :استجابة تبادلت التَّأثير الجدلي مع المخيلة، األمر الذي يمكننا أن نُمثِّله وِفْقَ الجدول اآلتي

  االنزياح –عناصر الهِجرة 
  )خَلق المخلوق من قَبل(

  مستويات القراءة والفَهم والتَّأويل
  )التَّلقّي ( 

  .ِللموجوداتالبصري  التَّركيب - 1
  

 :الكشف الظّاهراتي للموجودات - 1

  )الكشف الوجودي.(  

  .الحدس الوجودي - 2  ِألساليب الوجودالبصري  االستبدال -2

 : الماهية نحو المجهول - 3

     )الثُّنائي لُوالع.(  
 :ما بعد الحدس - 3

  ).فوقَ الحدس( 

  )2(الجدول
وهكذا، فإن  كانَتْ تمنَح ابقة، وإنة السة التَّوجهات التَّأويليهاجِر دوراً  –اآلنيالشّاعر الم

أساسياً في فعل االنزياح بِما هو فعل خَلق المخلوق من قَبل، غير أن ذلك ال يعيدنا إلى البحث 
المسألة التي تتم بِانتقالنا  وهي. الجمالي التَّقليدي الذي يقارِب القصيدة من جهة قصدية المؤلِّف

المعلَّقة هنا؛ من حيـث إن   –القصيدة، أي قصدية اآلنية –إلى ما يمكن تسميته قصدية اآلنية 
، أي بِمـا  )1(هذا يسمح ِلعملية القراءة والتَّأويل بِالحفاظ على االستقالل اُألنطولوجي ِللقصيدة

وهذا معناه أن نتوجه إلى قراءة القصـيدة بعـد أن   . )2(هيدجرهي قائمة في ذاتها وِفْقَ تعبير 
ويمكن إرجاع توجهـات  . )3(نُزيل عنها كُّل ما ليس له صلة  بها، ِلنُمكِّنها من القيام في ذاتها

يقوم النَّص بِإبعاد " ، حيثُ )4("الفنّان والعملية وأوضاع نشأة العمل مجهولة " كهذه إلى كون 
وهذا ما يحـدث  . )5("تغايره، ليعرض قضاياه مع إمكانية معارضته لحقيقته من خالل، مؤلِّفه

االنزياح، ِلتُكتَنَفَ تلك  –اآلليات الجدلية ِللهِجرة  وفقنتيجةَ تحول العناصر الوجودية السابقة 
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بـين  تبِسة ملاألساليب في فجوة الوجود الجديد بوصفها تَراكُب مرجعيتين داخل إحالة واحدة 
ذلك ألن فعل خَلق المخلوق من قَبل هو فعٌل محوٌل ومحوٌل في آنٍ معاً؛ . الوقائعي والمتخيل

 المعلَّقة هنا هو عالَم زيغانٍ وتمويه بِحكم طبيعة المنطـق  –اآلنية المسألةُ التي تعني أن عالَم 
 ريات والبصكم كيفيبه من جهة، وبِح تها الخاصة أساليب الوجود التي اختارالشّاعر  –اآلني

المهاجِر مترددةً، وقد تفاعلَت تلك األساليب جدلياً مع المخيلة، وانفَتَحتْ على المجهول بِما هو 
  .إمكان جمالي أعلى وأكثَر تكثيفاً لاللتباس قائم في وجود ما بعد الفعل من جهة ثانية

يفرِض علينا اسـتقاللية  بوصفه  د أن التَّحول الملتبِس المذكور آنفاًوعلى هذا النَّحو، نجِ
المعلَّقة هنا خالل فعل القراءة، فإنّها وِفْقَ رؤى نيتشه وهيدجر وجادامر وريكور هي  –اآلنية 

بِالفَهم مـن أجـِل   ، بِمعنى أنّها عالَم الكتابة الذي يشيد الوجود الحاصَل )1(عالَم يؤول الوجود
وعلى هذا األسـاس، انبثَـقَ   . )2(إسكان الكائن داخَل عالَم الحقيقة الذي ال ينفصل عن تفكيره

 لينزاح –تأويلُنا الجدِلعالَم القصيدة الم ه  اُألنطولوجيـة  بوصفحايثة جماليـة   –مُأنطولوجي
لعالَم المتخيل بِما هو عالَم المجاز األكثَر ، وامجاز العالَمتتمفصل بين العالَم الوقائعي بِما هو 

 جازيم جودنا هو وعلَّقة هالم حايث الذي تُمثِّلُههذا الوجود الم تكثيفاً، من حيث إن–  تأويلي
تـأويالً   لتغدو مقاربتُنا التَّأويلية لها تبعاً ِلهذا التَّفسير. تأويلياً أول –ثانٍ يؤوُل وجوداً مجازياً 

  .من الدرجة الثّاِلثة
المنطقية البعد اُألنطولوجي ِللُّغة، مكتفيةً بِالنَّظَر إليها فـي   –لقد أهملتْ المناهج العلمية 

جانبِها األداتي، وارثةً عنِ الفَلسفة التَّقليدية موقفها من االنفعال والخَيال والحواس بوصفهم في 
، وساعيةً لتفسير النَّص الشِّعري  ذاتياً وموضوعياً، ذلك بإخضـاعه  )3(مرتبة أدنى من العقل

وانطالقاً مـن  . )4(الحسابي قياسية، أو إجراءات منهجية مؤسسة على البرهان –لقواعد تقنية 
بعد نزع الحمولة النَّفسية مـن   ،)5(هذا، جاء اقتراح االستعاضة عن المناهج العلمية بِالتّأويل

ملية الفهم، من حيث إن التَّأويل ينتقل من اإلشكالية النَّفسية لحياة الغَيـر، إلـى اإلشـكالية    ع
اُألنطولوجية التي تسعى ِلفهم الكائن في العالَم؛ أي بِانتقال الفَهم من كونه عملية عقلية تسعى 
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وهو األمر الذي يربط . )1(العالَمِلفَهم مسألة الغير، إلى كونه عملية وجودية تسعى ِلفَهم مسألة 
التَّأويل بِالقضية األكثَر عمقاً، أال وهي اللُّغة، من حيث إن الكائن ال يفهم إال في مجال التَّكلُّم 

  . )2(بِاللُّغة
ومن ثم، فإن استراتيجية التَّأويل تقوم على اإلفالت من المنهجية بِاستدراج الوجود إلـى  

داللُّغة بِهل عالَم النَّصوائر  " فالمعرفةُ لدى هيدجر . )3(ف اإلمساك بِالكائن داختنطلق من الـد
الشَّيئية التي تم التَّأسيس لها وجودياً، وتعمُل اللُّغة بعدئذ على حمل الكينونـة إلـى مسـتوى    

ود هناك كما سـبقت  ؛ بِمعنى أن اللُّغة لم تعد هنا، والوج)4("الخطاب من خالل ملتقى العالمة 
 زة بِاإلحالة " اإلشارة، بل إنَّهجهإلحـاق الفَهـم بِمعنـى     –من خالل العالمة الم ة يتماألداتي

 الوجود من جهة من خالل القضاء على دالِّه ودمجه فـي   باختزالالوجود، هذا اإللحاق يمر
الكلمـة،  وحـدة   حب الفَهم مناللُّغة، ومن جهة ُأخرى يتم تدمير فكرة العالمة ِلس )لوجوس(

 5("وكشفه ِللوجود الظّاهراتي(.  
وبِناء على ذلك، يحاوِل هيدجر االنفكاك من ثُنائية الذّات والموضوع في عمليـة فَهـم   

، ويسـتعيض  )6(النَّص من خالل رفض عملية الوعي الذّاتي، أو الذّات التَّجريبية في التَّفسير
ية الجديدة التي تقوم على ترك الموجود يفصح لنا عن نفسه كما عن ذلك بنوع من الموضوع

من هنـا، تغـدو   . ؛ بمعنى أن القصيدة تكشف بِذاتها عن الوجود كما سبق أن وضحنا)7(هو
إذ يؤوُل العمل الفنِّي من جهة قصـدية  . )8(الخبرة الجمالية لديه ليستْ وعياً، لكنَّها وعاء يمأل

، وهو األمر الذي يعني أن التَّأويل لدى هيـدجر  )9(ذاته الذي ينادينا من خالل العملالوجود 
بِالمعنى التِّقني ِلتأويل النُّصوص هو توسيع ِللفَهم اُألنطولوجي المتضامن دوماً مـع كينونـة   

  .)10(ملقاة مسبقاً
                                                 

 . 29 -28، فلسفة اللُّغة: بول ريكور: ينظَرو. 69ص إلى الفعل، من النَّ: بول ريكور: ينظَرو .71، نفسه  المرجِع: ينظَر )1(
   .238فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَرو

   .71اللُّغة والتَّأويل، : عمارة ناصر: ينظَر )2(
   .24، نفسه  المرجِع: ينظَر )3(
  .73، نفسه  المرجِع) 4(
   .73،نفسه المرجِع )5(
   .121برة الجمالية، الخ: سعيد توفيق: ينظَر )6(
  .302فهم الفهم، : عادل مصطفى.د: ينظَر )7(

   .138الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )8(
  . 517 -516، نفسه  المرجِع: ينظَر )9(

  .21من النَّص إلى الفعل، : بول ريكور: ينظَر )10(
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، )1(تفسـير العيانيـة ِلـذاتها    وبهذه الصورة، تكون عمليتا الفهم والتَّأويل لديه، بِما هما
تأويل النَّص هو في الوقت نفسـه تأويـل ِللـذّات    " من حيث إن . )2(ُأسلوبين ِلوجود اإلنسان

وِلبلوغ ذلك يدعونا هيدجر إلى التَّمسـك  . )3("وتطوير ِلجهدها من أجل االنتماء إلى الوجود 
عنها لمصلحة التَّنظير الخاِلص واألحكام الراكدة التَّأويلية، وعدم التَّخلّي  –باللَّحظة الوجودية 

فالعبارات في فهمه اُألنطولوجي ال تحمل معنى بِمعزل عن . عند المستوى الضحل ِللظواهر
التَّعامل مع اللَّحظـة التـي ينـبلج فيهـا     " ؛ ولهذا كان التَّأويل لديه هو )4(جذورِها الوجودية

 Preservation ofبِتذوق العمل الفنِّي، بل بِحفظ العمل الفنِّي وهو ما ال يدعوه . )5("المعنى

of the work  هبـرة مـن   بوصفل، إنَّما هي خؤوِللم لة  بِالجانب الذّاتيتَّصبرة ليستْ مخ
إذ . )6(جانب األشياء ذاتها، ومن جهة العمل الفنِّي ذاته، وفي النهاية من جهة الوجـود ذاتـه  

 ر ذلكغيلُنا من العادة المألوفة؛ عندما ندخُُل في تجربة يمل عالقَتَنا بِاألرض والعالَم، وينتشالع
؛ ذلك )8(من حيث إن تلك التَّجربة تُؤسس وجودنا بِطريقة ما. )7(معه، هي بِمنزلة الحفاظ عليه
من خالل الفَهم التَّعاطفي ـ )9(ذلك وحالذي ي ،ـة  مـن خـالل العالقـة التَّبا    ددليMutual 

implication النّاقد والنَّص 10(بين( .   وهي المسألة التي ال تتحقَّق من خالل تفسـيرٍ ذاتـي
وال من خالل قراءة النّاقد ِللنَّص ،النّاقد على النَّص هه  يفرضـة  بوصفينطوي على بنية لفظي
يكشف فيه الوجود بوصفه  مع النَّصموضوعية؛ إنَّما تتحقَّق تلك العالقة التَّبادلية بِإقامة حوار 

ذات (عن ذاته من خالل خبرة تسبق الموضـوعية التـي تقـوم علـى القسـمة الثُّنائيـة       
  .)11()وموضوع

انصـهار  (ولعلَّ هذا التَّفسير المبني على الحوار هو الذي قاد جادامر إلى القول بِفكرة 
واالفتراضات الخاصة بِالقارئ، واُألفُق بين ُأفُق المعاني )  Fusion of Horizonsاآلفاق 

وبِمعنى أدقّ، إن انصهار اآلفاق لديه هو جدٌل بين ُأفُـق  . )12(الذي توضع ضمنَه العمل ذاته
                                                 

    .70نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني :ينظَر )1(
   .75فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )2(
   .22اللُّغة والتَّأويل، : عمارة ناصر )3(
    .236فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )4(
   .261، نفسه  المرجِع )5(
   .115الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )6(
   .143نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: نظَريو .136أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )7(
  .138أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )8(
  .72في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر) 9(
   .123الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )10(
   .124،نفسه  المرجِع: ينظَر )11(
)12( ة األدب، : تيري إيغلتون :نظَري119نظري.   



160 
 

بوصـفه  فهمـاً مؤسسـاً فـي     (، وُأفُق التُّـراث  )بوصفه  فهماً مؤسساً في الحاضر(المرء 
كل لحظةَ انكشاف ُأنطولوجي ِللحقيقة من خـالل الجـدل،   ، ِليغدو الفَهم بهذا الشَّ )1()الماضي

في عملية تفاعل اُألفقين، ُأفُق المؤول، وُأفُق الـنَّص،  " ذلك ألنَّه . )2(وليس من خالل المنهج
والتحامهما، يتسنّى ِللمؤول أن يسمع السؤال الذي كان يشغَل النَّص، والذي دعا النَّص نفسـه  

يهيئ نفسه ِللنَّص كَي يخبِـره  " وهذا يعني أن المؤول الساعي ِلفهم نص ما . )3("ى الوجود إل
، ِلكون التَّساؤل الحقيقي بما هو يفترِض جواباً غير معروف في المنفتَح، هو في )4("شيئاً ما 

ملية الفَهم تقوم على التَّكامـل  من حيث إن ع. )5(الوقت نفسه يشير إلى اتّجاه، ويرسم حدوداً
بين األسئلة التي نطرحها في الحاضر، ومعنى العمل، وهو األمر الذي يتيح ِللمؤول أن يعيد 

غير أن هذا التَّشييد ال يتحقَّـق مـن   . )6(بِناء عالَم النَّص، أي تشييد أصل العمل الفنِّي ِلفهمه
ة بِسيادة المماً لـه الوِجهة المنهجيخاد هإنّما بِكون ،ل على النَّصخبـرة  " ؛ بِمعنـى  )7(ؤو أن

 مل الفنِّيع ِللعق تخضتذوبِما هي مشـروع عـالَم،   . )8("الم إحالة النَّص ِلهذا رأى ريكور أن
 تسمح له بِما يمتلك من قُدرة بِتلقّي نمط جديد من الوجود فـي  ليستْ من صنع القارِئ، لكنَّها

وهو توجه يحمي القراءة من السقوط في آلية االستحواذ بوصفها عمليـةَ  . )9(ذلك النَّص نفسه
ِللنَّص 10(تملُّك( نكونه " ، األمر الذي يعني أن بل هو شيء ،كُهشيئاً نمتل الفَهم ليس")11(.  

ولوجي ِللقصيدة تبعاً ِللمفاهيم ومن هنا، يمكن لنا أن نقول إن الحفاظ على االستقالل اُألنط
السابقة التي تُؤكِّد أولية النَّص على القارئ بِما هو عالَم مستقٌل بِذاته عن الخبـرة، وسـابِقٌ   

المعلَّقة هنا بِما هو خَلق المخلوق مـن قَبـل أن    –اآلنية ، ال يعني في تأويلنا ِلعالَم )12(إياها
                                                 

   .40 -39تأويالت وتفكيكات، : محمد شوقي الزين :ينظَرو. 281فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )1(
   .348، 335، 279فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )2(
   .317،نفسه  المرجِع )3(
صـالح،  حسن ناظم وعلي حـاكم  . د: ة، ترجمةالخطوط األساسية ِلتأويلية فلسفي –الحقيقة والمنهج : هانز جيورج جادامر )4(

دار أويا ِللطِّباعة والنَّشـر والتَّوزيـع والتَّنميـة    : الجماهيرية العظمى –طرابلس (جورج كتوره . د: راجعه عن األلمانية
  .372) 2007، آذار 1الثَّقافية، ط

   .332لفهم، فهم ا: عادل مصطفى. د: ينظَر )5(
   . 313،نفسه  المرجِع: ينظَر )6(
  .346، نفسه  المرجِع: ينظَر )7(

   .389الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق )8(
   .148 -147نظرية التَّأويل، : بول ريكور: ينظَر )9(
   .148، نفسه  المرجِع: ينظَر )10(
   .222فهم الفهم، : عادل مصطفى. د )11(
 .117الخبرة الجمالية، : توفيقسعيد : ينظَر) 12(
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بقى في حدود المتلقّي السلبي التّابِع ِللنَّص؛ أي بوصفه وسيطاً وجوديـاً  يحجب دور القارِئ ِلي
 حفظُ النَّص بِما هو وجـود  . التُّراث –غايتُه النَّص إنَّما المقصود بِهذا من زاوية منهجية أن

 ا ليسالً بِذاته، وتخلُّصه مميامه أوستقالً من ناحية قيظلَّ م ق، فإنَّهسبم   منه؛ مـن حيـث إن
المعلَّقة هنا، فَتَتَّجه  –اآلنية الخبرة تُنجِز مقاربةً كهذه بوصفها قصديةً وجودية تستجيب ِلنداء 

مباشرةً نحو ذلك العالَم باحثةً في قصديته بِما لها من أولية وجودية تمنَح قارِئها نقاط عـالّم  
وهي المسألة التي تسمح ِللمؤول أن يفهـم  . ا كيفيات القراءةهطتتكفَل اآللية التي تتحرك بواس

   العـالَم الجمـالي عيد بِناء ذلكي فإنّها تُتيح له َأن ،اً، ومن ثمة تعاطُفيجوديالو أسئلة النَّص– 
تفسيرِنا  ، التي تتمفصُل إجرائياً وِفقالمذكورة آنفاًالملتبِس اعتماداً على جدلية انصهار اآلفاق 

بين مفهومين تأويليين يمكِّنان قراءتنا من مجاوزة دور الوساطة وحدها، أو دور الخَلق وحده؛ 
األصلي ِللنَّص، بِما في ذلك حياة المؤلِّف السياق  وهما التَّأويل االستردادي الذي يحاول إنتاج

االفتراضات غير المدروسة التي قـد  ومقاصده، والتَّأويل االرتيابي الذي يسعى ِللكشف عن 
1(يستند إليها النَّص(.  

 لينا الجدأنَّنا في تأويل ِللهِجرة  –غير  عالً ونتيجة في  –اُألنطولوجيها فاالنزياح بوصف
آنٍ معاً، نسعى إلعادة تشكيل دالالت هذين المفهومين السابقين، ذلك تحاشياً ِللمساس بِقصدية 

لَّقة هنا، إما من خالل قراءة استردادية تُالحق قصدية المؤلِّف، أو مـن خـالل   المع –اآلنية 
ة األصيلة في عالَم النَّصميادينه الوجودي قُ الفَهم خارِجة تُطلهذا من ناحيـة،   . قراءة ارتيابي

لين السابقين من وأما من ناحية ثانية، فإنَّنا نسعى في هذا المضمار أيضاً ِلتجنُّب سقوط التَّأوي
 في فخّ الفصل الثُّنائي جهة األداء اإلجرائي–  ليالتَّقاب)يدرتْ العـادة؛ أي  ) الحبينَهما كما ج

وبِهذا المعنى يتأسس فهمنـا ِلفعـل التَّأويـل    ). إما هذه أو تلك(بِما هما آليتا تأويل مختَلفتان 
بوصـفه   تبادلية حوارية بين النَّص والقارِئ؛ أيالنّاهض على انصهار اآلفاق بِما هو عالقة 

 ته تأويُل االسترداد بِما هو قراءة تحفَظُ النَّصُل في حركيالتُّـراث، وتأويـل    –تأويالً يتكام
 االسـترداد واالرتيـاب    . التُّراث –االرتياب بِما هو قراءة تُعيد إنتاج النَّص من حيـث إن

لية تتراكَب في مقاربتها بين فعل الوساطة الوجودية للنّاقـد، وفعـل   يشكِّالن معاً قراءة تأوي
قراءة ديناميكية تُلغي بِتمفصلها الجدلي التَّقابلََ الحدي وحدة  الخَلق الجديد، لتكون بهذا المعنى

ي الملتـبِس ِلفعـل   إمكانيات مقاربة تتواءم مع الجوهر المجاز تمنحنابينَهما، ومن ثم، فإنّها 

                                                 
، 27السنة  109سورية، ع -دمشق: مجلّة اآلداب األجنبية(رشاد عبد القادر : اللُّغة والمعنى والتَّأويل، ترجمة: جوناثان كلر) 1(

  .79 -78فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَرو. 27) 2002، شتاء 27
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ُأنطولوجية تتولَّد في الفضـاء االفتراضـي    –فعل محايثة جمالية بوصفه  االنزياح –الهِجرة 
للجدل التَّراكبي المضاعف الذي يتمفصل بين الوجود في العالَم المجازي السابِق، والوجـود  

 وبذلك يحرر فعـُل االنزيـاح المنطـق   . زياًفي عالَم القصيدة المعلَّقة هنا األكثَر تكثيفاً مجا
 ريبالبص ة الخاصدور الوساطة ودور الخَلـق فـي آنٍ معـاً؛      –اآلني هاجِر بينالشّاعر الم

المعلَّقة هنا ذاته، بمـا هـو    –اآلنية ِلتتمفصل القراءة التَّأويلية بناء على هذا التَّوجه في عالَم 
أي العالَم الوقـائعي السـابِق،   (على مرجعيتين مجازيتين اكتُنفَتا ضمنَه اإلحالة التي تنطوي 

من حيث تُوجِد هذه المقاربة آليةً تتوافَق مع فرضيات بحثنا ). والعالَم المتخيل نحو المجهول
الخَلق (ه طلح على تسميتالساعية ِلمجاوزة القراءتين السياقية والنَّسقية، ذلك من خالل ما نص

؛ بِمعنى أن تكون هذه القراءة التي ندعو إليها تأويالً مـن الدرجـة   )ِللمخلوق من قبل الثّاني
، بِما هو في عملنا هذا عـالَم  )مجاز العالَم(الثّالثة يتراكَب بين كشف المدلول الوقائعي األول

عـالَم  (لول المتخيـل الثّـاني   الجزيرة العربية في حقبة ما قبل اإلسالم، وماهية كشف المد
باتّجـاه  ، بِما هو انبساط التَّثبيت الماهوي ألساليب الوجود المتفاعلة مـع المخيلـة   )المجاز

أي بِما هو فـي  . في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو  المجهول إمكاناتها األعلى قائمةًَ
 جازيٌل ما –جوهره تمفص بين جمالينحـو      -لوقائعي مـن جانـب، والمـاهوي الماهوي
من حيث إن العلُو الثُّنائي يتجاوز من خالل تفاعل التَّأثير الجـدلي  . المجهول من جانب آخَر

 راع الوجوديات الصآلي ل بينتبادالم)ل، مسألةَ البقاء عنـد  )التَّوتُّر الوجوديتخيعد الموالب ،
؛ األمر الذي يمنَح مقـام  )اإلمكان(، والوجود بِالفعل )السقوط(الوجود بِالقُوة مستوى تراكبية 

المعلَّقة هنا مستوى مجازياً أعلى وأكثَر تكثيفاً لاللتباس والزيغان والتّمويه بِما هـو   –اآلنية 
سة عليها من إعـادة  وهي العالئق التي تُمكِّن القراءة المؤس. وحدة انفتاح ومباعدة واختالف

 تية ) االسترداد واالرتياب(تصريف آلية قراءة تأويليهما معاً آليوِفْقَ فَهم ينظُر إليهما بوصف
ياً بِما هجازيل ملتبِسة ، تتمفصحدة  مغـان أسـئلة الوجـود    ومق زية في عة ديناميكيليجد

يب متنوعة مـع المخيلـة، وانفتَحـتْ علـى     المستقبلية، التي تفاعلت بوصفها كيفيات وأسال
  .المجهول، إما بِاالتّجاه نحوه، أو بِمالقاته آتياً من األمام

يثالثة، ه ستوياتم اً بينإجرائي عابقة، وتتوضم عناصر القراءة السوبهذا الشَّكل ، تنتظ :
، بما هي )فوق الحدس(د الحدس الكشف الظّاهراتي ِللموجودات، والحدس الوجودي، وما بع

 ليم في تأويلنا الجدِللهِجرة  –مستويات تتواء اً، مع عناصـر   –اُألنطولوجياالنزياح، نظري
البصـري   ِللموجـودات، واالسـتبدال  البصري  أي التَّركيب(خَلق المخلوق من قَبل الثَّالثة 
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بقَ أن فصلنا، من حيث إن جميع تلك ، ذلك كما س)المجهول ِألساليب الوجود، والماهية نحو
  :اآلليات تتكامل بِالصورة التي يمكن لنا أن نُمثِّلها وِفْقَ المخطَّط التَّوضيحي اآلتي
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  انصهار اآلفاق
 ) القارِئ  –النَّص(  

  
  قراءة االسترداد

  بوصفها وساطة وجودية
) التُّراث –حفظ ِللنَّص(  

  قراءة االرتياب  
  بوصفها خَلقاً منتجاً

)إعادة إنتاج ِللنَّص– 
  )التُّراث

  
  تمفصل التَّأويل

  
 كشف المدلول الوقائعي

  األول 
  ) مجاز العالَم( 

  
ماهية كشف المدلول المتخيل 

  الثّاني 
  )المجاز عالَم( 

  
  التَّأويل من الدرجة الثّالثة

  
 الكشف الظاهراتي

  ِللموجودات
  دس الوجوديالح  

  
  الخَلق الثّاني ِللمخلوق من قَبل

  )  10  (الشَّكل
  
  

  ما بعد الحدس   
  )فوق الحدس  ( 
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لمعاِلم اإلجرائية ِلقراءتنا التَّأويلية في واستكماالً ِللعناصر المذكورة آنفاً التي أسسنا عليها ا
 االنزياح فعالً ونتيجةً،  فإنَّه من الجـوهري  –المعلَّقة هنا بِما هو عالَم الهِجرة  –اآلنية عالَم 
البحث عن الوجود " هذا السياق أن نُقارِب إحدى أهم مرتكزات هيدجر التَّأويلية، أال وهي في 

يقلب الطَّريقة الفَلسفية التَّقليدية القاِئمة على تفسير " فهو. )1("من الموجود ) اآلخَرفي الجانب (
وصف ما هو معطى إلى تفسير مـا  " ، متجاوِزاً بِهذا المعنى )2("ضوء المعلوم  فيالمجهول 

إثـر  ذلك في ضوء سعيه ِلمجاوزة ميتافيزيقا الحضور التي نسيتْ الوجود . )3(" معطىيسِ ل
محاولتها ِلتفسيره من خالل الموجود الماثل أمام الذّات المتعقِّلـة، واسـتبدال ذلـك بِتفسـير     

وهكذا، أصبح التَّأويل لدى هيدجر . وجوداً في العالَمبوصفه  الموجود انطالقاً من الوجود ذاته
مـا يـزال   ي الـذ  Unthinkableعميق الصلة  بِاالنتظار بما هو بحث عن الالمفكَّر فيه 

التَّفكير في الحقيقة " السابقة، َأضحتْ قاعدة الفَهم لديه هي  وبناء على الرؤى. )4(مختفياً هناك
فإذا كان الرأي التَّقليدي يفهم الالحقيقة بِمعنى الخطَـأ  . )Untruth ")5انطالقاً من الالّحقيقة 

؛ أي بوصـفها ضـداً   )6(بق بين العقل والشَّيءوالصواب، ذلك بوصفها الوجه المعاكس ِللتَّطا
، فإن التَّصور الهيدجري يقوم في هذا اإلطارعلى االعتقاد أنَّه لما كان كُـّل  )7(مقابِالً ِللحقيقة

، كذلك فإن كُّل حدوث ِللحقيقـة هـو حـدوث    )تحجباً(يفترِض اختفاء ) ال تحجب(انكشاف 
هم الحقيقة بوصفها كشفاً يكفَُل التَّحجب ماهيتَه، سينأى بِهما عن أية عالقـة  إذ إن ف. ِلالّحقيقة

؛ فهي كالحقيقة تتمتَّـع  )8(تضاد منطقي، النتفاء إمكانية تفسير الالّحقيقة بوصفها عدم الكشف
ذا كانت الحقيقةُ في وبِالمقابِل فإنَّه إ. )9(بِوجود ُأنطولوجي ِلكونهما كيفيتا وجود ونمطان ِللكائن

في جوهرِها هي الالّحقيقة، فهذا ال يعني أن الحقيقة زيف؛ لكنَّها تدخُل مـع الالّحقيقـة فـي    
) الحقيقـة (تأويـل معنـى   " هكذا، يعيد هيدجر . )10(ماهوية أصيلةوحدة  عالقة جدلية تُشكِّل

                                                 
   .49فلسفة الفن عند هيدجر،: غايدنكو. ب )1(
   .43،نفسه  المرجِع )2(
   .489الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق )3(
   .23اللُّغة والتَّأويل، : عمارة ناصر: ينظَر )4(
   .130ُأسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السالم بنعبد العالي )5(
  .118نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر) 6(
 .156ُأسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السالم بنعبد العالي :ينظَرو. 104الخبرة الجمالية، : فيقسعيد تو: ينظَر) 7(

هيراقليطس، الشّذرة السادسة عشرة،  –أليثيا : مارتن هيدجر :ينظَرو. 129، "نداء الحقيقة: "عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر) 8(
  .243من كتاب نداء الحقيقة، 

   .127ُأسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السالم بنعبد العالي: ينظَر )9(
  .118نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو .117أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )10(
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) الحقيقـي (إن . )اللّوجوس(في  األصلي) البصري (بوصفها متقومة في ماهيتها بِهذا الطّابع 
هما هيئتان ِلما عنه يكون الكالم من حيث هـو مـا يقبـل داللـة الظُّهـور      ) الالّحقيقي(و

ذلك ألن المتكلَّم ينشأ بِكيفيات متعددة عن الالّمتكلَّم، بِوصف الالّمتكلَّم ليس ما . )1("واالحتجاب
الالّمقول؛ أي الذي لم يبين ويظهر بعد، سواء أكان هـذا   إنّما هوِللصوت،  ما هو فقط فاقداً

أي محفوظـاً  (، أم كان ينبغي له أن يظلَّ المتكلَّماً )أي سيتكلَّم فيما بعد(الالّمتكلَّم لم يتكلَّم بعد 
  .)2(سراً غير قابِل ِلإلظهاربوصفه  )في الالّمقول

عنى وجود األشياء لدى هيدجر يقوم على التَّمييـز  وهذا التَّأويل متعلِّق جوهرياً بِكون م
إذ إن عالمة المنطق . )Abcense)3بين النُّور والظُّلمة بِما هو تمييز بين الحضور والغياب 

التَّقليدي، بل بِمعنـى   –ليس بالمعنى المنطقي ) الكذب(و ) الصدق(المنطق لديه هي احتمال 
ضليل في آنٍ معاً؛ من حيث إنَّه فعُل بيانٍ يظهِر ويخفـي  أن المنطق يحمل معنى الكشف والتَّ

وبِهذا المعنى ال . )4(الموجود في نمط وجوده، فالتَّحجيب ليس سوى نمط من عمل البيان نفسه
الالّمرئي مفهه  ال يعن رؤيتهبوصف ير أو خَفعن عين ناظ ضور . )5(ما غابالح كذلك فإن

صخرة مثالً أو شجرة، إنّما هو حضور المجهول بِما هو مجاوِز ِلكُـّل   ال يعني هنا حضور
غياباً؛ أي بوصفه مباعدةً واختالفاً، ألنَّـه  بوصفه  وِلهذا ال يؤول الحضور إال. )6(أشياء العالَم

ر وهو األمر الذي يغي. )7(ما من حاضرٍ يستقر، وهذا هو جوهر فكرة العود األبدي النّيتشوية
بـل  . )8(الفَهم الشّاِئع ِلفكرة الغياب، من حيث إنّها لم تعد بِذلك مجرد نقصٍ يحمُل طابعاً سلبياً

 لينا الجدق، ترتبِط في تأويلات الوجود  –إنّها، تأسيساً على ما سبِلالنزياح بِكيفي اُألنطولوجي
، تحـت اليـد   انشغاالً بِالموجودبوصفه  الهم –المنبسطة في العالَم بين الوجود الزائف ِلألنا 

حيـثُ إن غيـاب   . انكساراً ِلألداة، وغياباً ِلالستعمالبوصفه  الهو –والوجود الحقيقي ِلألنية 
األداة ال يعني بِناء على هذا التَّأويل عدم حضورها، في حين أن استحضار أداة قد يتواشَـج  

                                                 
   .24نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني )1(
  .44إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَرو. 268، 2، ج"كتابات أساسية"، من كتاب ريق إلى اللُّغةالطَّ: مارتن هيدجر: ينظَر )2(

   75نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر )3(
  .80 -79، نفسه  المرجِع: ينظَر) 4(
   .141ُأسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السالم بنعبد العالي: ينظَر )5(
   .51اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد :ينظَر )6(
   .140 -139ُأسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السالم بنعبد العالي: ينظَر )7(
   .281، 2، ج"كتابات أساسية"، من كتاب الطَّريق إلى اللُّغة: مارتن هيدجر: ينظَر )8(
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وهذا يتم بِنزع األلفة عنها، المسألة التي تُغير في مفهـوم  . )1(مع ضربٍ من الغياب األصيل
بأن التَّسمية نداء، والنِّداء ) المعلَّقة هنا(القياس والمسافة، من حيث إن ذلك يفسر في القصيدة 

وهي قضية تنطوي على دعوتين في آنٍ . انتزاع المنادى من البعد من دوندعوة إلى القُرب، 
دعوة ِللحضور، ودعوة ِللغياب، ِلتتقابل بهذه الصورة عناصـر الربـاع فـي منفَـتح     : معاً

، ومن ثم، )3(فتكشف الوجود، وتُظهِر العالَم، من خالل التَّحجب الذي يسكن داخلها. )2(القصيدة
هو إظهار الالّمرئي باع في الفنيكون جوهر صراع الر ،بِالطَّريقة الت .)4(ثم ن لنا ذلكمكي ي

 وفـق أن نُؤول األرض من خالِلها بما هي أساس مادي معيش بأنّها مؤسسة من قبل العـالَم  
  .كُلِّية تُكرر االختالفوحدة  الغياب الزمانية بِما هيوحدة  ، أي من خالل)5(الوجود ِللموت

 -الالَّمقـول  –الالّمفكَّر فيه  –حقيقة الالّ(وبِاالتِّكاء على هذا النَّسق من المفاهيم السابقة 
الملتـبِس بـين   البصري  بِما هي طابِع أصلي للمنطق) الغياب –الالّمرئي  –المسكوت عنه 

على إحدى أهم مرتكزاتنا النَّظرية واإلجرائية في  اليدالتَّحجب والالّتحجب، نكون قد وضعنا 
االنزياح بوصـفها فعـالً    -هنا، بِما هو فهم يقارِب فعالية الهِجرة المعلَّقة  –اآلنية فَهم عالَم 

  .ونتيجةً في آنٍ معاً
وبهذه الصورة، فإنَّنا نستطيع أن نقول مع نهاية هذا الفصل إنَّنا قـد صـغنا المالمـح    

 لينا الجدة ِلتأويلة  –األساسيجرة اآلنيِلالنزياح بما هو ه إلى فجـوة   الشّاعر –اُألنطولوجي
، التي تتحقَّق فـي فضـاء الجـدل التَّراكبـي     )المعلَّقة هنا –عالَم القصيدة (االلتباس الجديد 

ُأنطولوجية تتمفصُل، فعالً ونتيجةً، بين مرجعيتين  –فضاء محايثة جمالية بوصفه  المضاعف
ُأنطولوجية تنفـتح   –ا هو وحدة زمانية المعلَّقة هنا بِم –اكتُنفَتا في عالَم واحد هو مقام اآلنية 

 ستويين اُألفُقيمن خالِلها تركيب الم ة التي يتمدة واالختالف من خالل اآلليباعاً على المليجد
البصـري   االنزياح تركيباً بصرياً، وِفْقَ كيفية انبساط عناصر االستبدال –والعمودي ِللهِجرة 
، المتفاعلة مع المخيلة في إطار تأثيرِهما المتبادل داخـل  )وتُّر الوجوديالتَّ(ِألساليب الوجود 

الفضاء االفتراضي ِللجدل المضاعف، الذي تتحرر فيه شُحنات التَّشظّي الجمـالي الخَـالّق،   
وضروب  ،)اليومي الزائف –الوجود العياني (وتنفتح ملتبِسةً بين صيغ الوجود اليومي ِللهنا 

                                                 
   .361التَّأويلي، نقد العقل : فتحي المسكيني :ينظَر )1(
   .15 - 14إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَر )2(
   135في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر )3(
   .90إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَر )4(
   .144 -141نهاية الحداثة، : جياني فاتيمو :ينظَر )5(
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، بوصفهما أساليب وجود زاِئغة بـين  )الكياني األصيل –الوجود الكشفي (التَّقوم الكياني ِللهنا 
، بِما هو )مجاز العالَم(التَّحجب والالتحجب، تتمفصُل جدلياً بين كشف المدلول الوقائعي األول 

، بِمـا  )عالَم المجاز (ول المتخيل الثّاني تجربة الوجود في العالَم السابِق، وماهية كشف المدل
هو انبساط التَّثبيت الماهوي ألساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة باتِّجاه إمكاناتهـا األعلـى   

ذلك بِتأويل المدلول األول بِنـاء  . وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهولفي  قائمةً
المهـاجِر بوصـفها وحـدة إدراك    الشّاعر  –اآلنية لمعيش الخاص بِاالبصري  على المنطق

وانفعال وفعل هاجرتْ على نمط اإلمكان إلى عالَم المعلَّقة هنا، مترددةً في اختياراتها المموهة 
نـاء  من جهة ثانية، بِتأويل المدلول الثّاني  بِأما والمموهة في آنٍ معاً، هذا من جهة أولى، و

على االختيارات المثبتة ماهوياً، متفاعلةً مع المخيلة، ومنفتحةً احتمالياً على سـر المجهـول   
بِتفاعله مع البعد المتخيل، وانضواِئه ) السؤال الشّاغل( من حيث إن سؤال الوجود). الممكن(

ستوىر وينبسط في مة االنزياحِ، يتحرمن حركيض  أعلى وأكثـر تكثيفـاً    –وجودي جمالي
االنزياح فعل علُو ثنائي يتجـاوز   –لاللتباس والزيغان والتَّمويه، وذلك بوصف فعل الهِجرة 

بين الوجود بِالقُوة، والوجود بِالفعل، بِالشَّكل الذي تتحرض من المتمفصلة  مستوى االستجابة
ليراع الجدات الصآلي ط في فجوة الوجود الجديـد   – خالِلهتنبس ومن ثم ،جوديشـرخ  (الو

والماهوي نحو المجهول من ناحية  الماهوي من ناحية، –بين الوقائعي ملتبِسة ، )المعلَّقة هنا
 –ثانية، أي بين االتّجاه نحو ذلك المجهول بوصفه فعَل اختيار ِلزمانيـة الهـروب الخَطِّيـة    

ة، وممومية العواجهة االستباقية المه فعَل اختيارٍ ِلزمانيآتياً من األمام بوصف هة –القاتالكياني.  
 لنا بما هو تأويل ُأنطولوجيعم لالنزياح، هو بالقدر ذاته تأويل  –وهكذا، فإن ظاهراتي

خـالل فعـل   جدلي مضاعف لُألنطولوجيا، من حيث إنَّه يديم بهذا المعنى الفجوةَ، فاتحاً من 
المعلَّقة هنا، من حيث إن هذا الفعل يلغـي أوالً إلحـاق    –خَلق المخلوق من قَبل عالَم اآلنية 

الشّاعر المهاجِر بِالوجود بِصورة تُبقيه أسير الوساطة الوجودية السلبية، وفي الوقت  –اآلنية 
، وال سيما أن ذلك الفعل يتمفصل )المبدع(لمؤلِّف ذاته فإنَّه يتجاوز التَّعين التَّقليدي في ذاتية ا

، من )الخَلق اإلبداعي(، ودور الخاِلق )الوساطة الوجودية(جدلياً في تأويلنا بين دور الوسيط 
حيث إن هذا الفهم المنبسط بين قوى التّجاذُب والتّنافُر من ناحية، والمخيلة من ناحية ثانيـة،  

 –الجمال بِشكٍل نتجاوز من خالله فَهم العالَم الجمالي لآلنية   –نا النبساط الحقيقة رتفسي يغير
شيئية، ِليكون الجمال بِنـاء علـى    –بِنية فوقية مؤسسة على بِنية تحتية بوصفه  المعلَّقة هنا

 نا الجدليِللهِجرة  –تأويل ج التَّرا –اُألنطولوجيلة االنزياح النّاتتبادجموع التَّأثيرات المِلم كبي
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 ة (التَّركيب محور بينِللموجودات، و)األرض –البِنية التَّحتي ريمحور ، بِما هو تركيب بص
ملتبِسـة  ، بِما هو فضاء االختيار المتردد ِألساليب الوجود ال)العالَم –البِنية الفوقية (االستبدال 

ا بدا التَّركيب البصري للموجودات أكثَر تماهيـاً مـع االسـتبدال    من حيث إنَّه كلّم. الزائغة
البصري ألساليب الوجود بما يستبطنه من موقف داخلي للهِجرة ، نَجم الجمال في هذه الحالة 
بوصفه التباساً وزيغاناً عن التَّمويه بتضييق فجوة التَّوتُّرالتي يديمها االنزياح بـين الوجـود   

في حين أنَّه كلّما بـدا  . ، بما هي في تأويلنا ليست سوى اختالف ومباعدة مضمرة والموجود
محور االستبدال البصري ألساليب الوجود بما ينطوي عليه من موقف داخلي للهِجرة، أكثَـر  

الج مللموجودات، نَج ريه لمحور التَّركيب البصوهز ، ضادنفاً ومفاجأةً في اختراقه الممال ع
في هذه الحالة بوصفه التباساً وزيغاناً عن التَّمويه بتوسيع فجوة التَّوتُّر التي يديمها االنزيـاح  

مع العلـم  . بين الوجود والموجود، بما هي في تأويلنا ليست سوى اختالف ومباعدة صريحة
ة المحورين تتجسـد فـي   أن حركية التَّمفصل في كُلٍّ من هاتين الحالتين اللَّتين تبسطان عالق

شكلين كما سبق أن فصلنا، واألشكال األربعة الممكنة لهذه العالقة تبقى في إطـار الصـلة   
االحتمالية، وليس في إطار الصلة البرهانية ؛ أي بوصفها صـلةً تُمفْصـُل فعـَل     –النِّسبية 
المجاز من ناحية ُأولى، وبين الوجود الزائف االنزياح جدلياً بين مجاز العالَم وعالَم  -الهِجرة 

  .      والوجود الحقيقي من ناحية ثانية
وانطالقاً من الرؤى السابقة، تنهض قراءتُنا ِللمعلَّقات بِناء على فهمنا لها بوصفها تأسيساً 

جود اللُّغوي ِلعرب فٌ ِللوُأنطولوجياً ِلعواِلم ما قبل اإلسالم بِما هي بِهذا المعنى تكثي –جمالياً 
يـارات  ذلك بِانفتاحها المنطوي علـى أسـاليب وجوديـة ومشـروعات واخت    ذلك العصر، 

وأسئلة حياة ومصير وموت، انبسطتْ فـي  كيفيـات بصـرية     وصراعات ومفاهيم وأفكار
صهار اآلفـاق بوصـفها   ومن ثم، فإن قراءتنا لها تتأسس على جدلية ان. متفاعلة مع المخيلة

 قراءةٌ تحفَظ النَّص يقراءةُ االسترداد بِما ه ل من خالِلهاً تتكامالً تأويليمـع  التُّراث،  –تمفص
 قراءةٌ تُعيد إنتاج النَّص ياالرتياب بِما ه حدة  التُّراث، في –قراءةنـا  وك بِاعتقادة تمتلتأويلي

االنزياح بِما  –ة العالَم الجمالي الملتبِس ، والمتولِّد عن فعل الهِجرة الديناميكية المؤهلة ِلمواكب
، وماهية كشف المـدلول  )مجاز العالَم(هو تمفصٌل جدلي بين كشف المدلول الوقائعي األول 

ود ؛ أي بِما هو في جوهره تمفصل جمالي أعلى التباساً من حد)المجاز عالَم(المتخيل الثّاني 
 الوقائعي بين يتراكَب ها، من حيث إنَّهة وحدمـن جهـة، و     –االستجابة الوجودي المـاهوي

  . الماهوي نحو المجهول من جهة ثانية
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وهكذا، فإن آليات التَّأويل تتمفصُل بناء على هذه الرؤية بِصورة إجرائية تتجـاوز فـي   
مستوى التَّلقّي السلبي القاِئل إن التَّأويل لـيس شـيئاً   قراءتنا دور الوساطة بِما هو بقاء عند 
، من دونِ أن نُلغـي فـي الوقـت ذاتـه القاعـدة      )1(نفعلُه، بْل شيئاً علينا أن ندعه يحصل

الظّاهراتية التي ترى أن فعَل التَّأويل هو فعُل توجهٍ قصدي نحو القصيدة ذاتها  –اُألنطولوجية 
يحمي القراءة من اإلطاحة بِالميادين الوجودية األصيلة ِلفجوة الوجـود  الذي  ، بِالشَّكل)2(طفق

وهي المعادلة التي تتحقَّق من خالل النَّظَر إلى فعل التَّأويل بوصفه استجابة وجودية . الجديد
يدور الوساطة ودور الخَلق؛ أي بِما ه ُل بينرجة الثّالثة، تتمفصمن الد  الخَلق ةُ استجابةفعالي

الثّاني ِللمخلوق من قَبل، الذي يتعين إجرائياً بين الكشـف الظّـاهراتي ِللوجـود، والحـدس     
 –اآلنيـة  ، وذلك في مقاربة تتحرك داخل وحـدة  )فوق الحدس(الوجودي، وما بعد الحدس 

  . مموه والمموه بين الحضور والغيابالالبصري  المعلَّقة هنا بوصفها وحدة المنطق
وعلى هذا النَّحو، ستُوجه العناصر السابقة فعلَنا التَّأويلي في هذا البحث تبعاً آللية سـبر  

، وذلك في )حركية التَّمفصل(المعاِلم الحركية للعالقة المعقَّدة بين محوري التَّركيب واالستبدال
تنبسط على امتداد عالَم النَّص المنفتح أمامنـا بوصـفها تُعـين هوِيـة      أشكاِلها األربعة التي

المعلَّقـة  -المحايثة الجمالية اُألنطولوجية الخاصة به، بما هي حركية متنقِّلة داخل وحدة اآلنية
حدات ثابتة مزة، من حيث إنَّها ال تقوم على وتمركة غير مها حركينا؛ أي بوصفدة، بل هحد

على تشظٍّ ديناميكي غير قابل للضبط المعياري النِّهائي بما هو متعلِّق أساساً بالفَعالية الحركية 
النِّسبية للمشهد البصري بوصفه حدثاً ملتبِساً وزائغاً ومموهاً يتحـرك وِفـق الخُصوصـية    

المنبسطة أمامنا ، والمتجسـدة فـي تشـابك    الجمالية  –المشهدية ِلتجربة الخروج الوجودية 
حركي متنقِّل، من حيث إن البؤرة المشهدية المقروءة قد تتعين في كُّل مرة على نحوٍ ما ، فال 

الشَّظايا التي تنبسط في فجوة االلتباس بما هي فجوة انفتـاح ومباعـدة    -تكون تلك الشَّبكات
 واحد ناواختالف ، ذات وجهاكن ، لكنَّها تدفَعد السحدتهـا   من خـالل قابٍل للتَّعيين المحركي

المراوِغة والمداوِرة ِلتلقُّف دالالتها المفتوحة بِاستمرار، من حيث إن وحدة القراءة المدروسة 
ك فـي  تمفصلها الجدلي المتشـابِ في  تحتمل دائماً تنقيحات أو تأويالت متعددة قد تتعايش معاً

االحتمالي  –وبهذا الشّكل تحتفظ المقاربة بِجوهرِها النِّسبي . ضوء خُصوصية عالَم كُّل معلَّقة 
نا اُألنطولوجيالً مع تأويلنسجِم أول الهِجرة  -المِلتمفص االنزياح بما هـو فـي    –الظّاهراتي

                                                 
 .109نظرية األدب، : تونتيري إيغل :ينظَر) 1(
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ياً يتقاطَع في عمقه مع مفاهيم ما الوقت ذاته تأويل جدلي مضاعف ِلُألنطولوجيا، وبوصفه ثان
  . بعد حداثية

وهذه اآللية هي التي ستُمكِّننا من مقاربة عواِلم المعلَّقات وِفق جملـة مـن الخُطـوط     
في عالَم كُّل معلَّقـة  الوجود المتكاملة نظرياً وتطبيقياً ، ابتداء من البحث في أساليب انكشاف 

، وبكيفية إجرائية تتقاطَع مع البحث فـي  )حضور وغياب(ال تحجب بما هي وحدة تحجب و
 اليـد كينونة االستعارة بوصفها مجسدةً  لبالغة المشهد في ضوء جدليـة الموجـود تحـت    

؛أي بكيفية تبحث في المجازية بين العالَم )انكسار الكلمة وأمانة األداة(ونزع األلفة ) الشّيئية(
مروراً من خالل ذلك ). عالَم المجاز(، والعالَم المتخيل الجديد )مجاز العالَم (بق الوقائعي السا

 الهو؛ أي فـي ضـوء جدليـة    –الهم واألنية  -بِمقاربة المشكلة النَّقدية في ضوء جدلية األنا
مسار  المواجهة، من حيث إن  جميع تلك المسارات تصب في –الهروب والرفض –القَبول 

 عد الوجوديـراراً بـين محـوري     –اختبار البفي ظّل العالقة القاِئمة كما ذكَرنا م ماليالج
التَّركيب واالستبدال ، ذلك بما يتقاطَع جوهرياً مع البحث في العلُو الثُّنائي بما هو بحث فـي  

ي ألسـاليب الوجـود   التباس المتخيل نحو المجهول؛ أي بما هو بحث في التَّثبيـت المـاهو  
وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً  نحو في  المتفاعلة مع المخيلةِّ باتّجاه إمكاناتها األعلى قائمةً

وهي الصورة التي تسمح لنا بتنقيح محاوراتنا التَّأويلية الخاصة بِتَراكُب الهِجـرة  . المجهول
 -من توصيف المحصلة النِّهائية لموقف تلـك الهِجـرة   الجدلية المضاعفة ، ِلنَتَمكَّن بعد ذلك 

عالَم المعلَّقة المدروسة، وهو األمر الذي يتيح لنا أخيراً أن نقوم بِعنونة المعلَّقات في  االنزياح
  .  وإعادة تصنيفها وِفقاً للنَّتائج النَّظرية والتَّطبيقية التي انتهتْ إليها قراءتُنا النَّصية

األحكام المسبقة، مـن   ِلبلوغ هذه المقاربات المذكورة هنا تعليقُ سيكون منطَلقُنا األولو
إعـدامها،  : المعلَّقة هنا، كي ال نقول –اآلنية حيث إنَّنا نتحاشى بِواسطة هذا التَّعليق لي عنُق 

ؤىً اختزالية غاِلباً، أو رة خارجيعارِفَ وأحكام قسريوم في بعض بإسقاطات معة تنجتسرة م
األحيان عن تسلُّط بِنيةَ الفَهم المسبقة بوصفها تُتيح ِللمؤول أن يثبتَ نظَراته على مـا يريـد   

وهذه اآللية قد تؤدي إلى طُغيان تلك األحكام . )1(تأويلَه من خالل ما لديه من تصورات متاحة
ليكـون  غير أن مسألة تطبيق التَّعليـق  . )2(ما يقوله لنا التُّراثبِصورة تُغلقُ معها أسماعنا ع
كُلَّ فهمٍ، بِمقدار ما يتضمن فعـالً  " تظلُّ أمراً غير ممكن، إذ إن األساس المطلَق في التّأويل 
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 من أفعال التَّأويل، فهو يشتمُل على فهمٍ مسبق، أو طريقة في النَّظَر إلى األشياء، أو طريقـة 
  . )1("في تصور األشياء التي تُحدد كيفَ نُدرِكُها 

 نا، فإنشـكلة  " ومن هيمنَح الم قاً هو إقرارسبكماً محتماً ح نمٍ يتضمكُلَّ فَه اإلقرار بِأن
، )3(، وهو في الوقت ذاته، ال يجعُل الفَهم أسهل، بل يجعلُه أصعب)2("التَّأويلية قُوتها الحقيقية 

ِلكونه يتطلَّب من المؤول أن يحترِس من األوهام االعتباطية، من حيث إنَّه يجب أن يتسـاءَل  
وعلى هذا النَّحو يعتقد . )4(عن الكيفية التي يمكن أن يتجاوز من خاللها هيمنة المعاني المسبقة

 )الشُّـروعات (أن يشرع بِشُروع جديـد؛ و أن كُّل تنقيح للشُّروع المسبق قادر على " هيدجر 
المعنى بِاطّراد، فالتَّأويل يبدأ وحدة  المتنافسة يمكن أن تنبثق جنباً إلى جنب حتّى تتّضح ماهية

وتُشكِّل هذه العملية المستمرة ِللشُّروع . أكثَر مالءمة )شُروعات(بِ مسبقة تُستبدُل )شُروعات(بِ
من المناسب ِللمؤول تماماً أال " وبِناء على هذا التَّوجه، فإنَّه . )5("فَهم والتَّأويل الجديد حركةَ ال

  ـصيفح أن بِه ريتاحة له، بل حقة المسبالً فقط على المعاني المعوباشرةً، مم النَّص قارِبي
  .)6("وصحتَها بِوضوح شرعيةَ المعاني المسبقة الكامنة فيه؛ أي َأصلَها 

ث عن تمفصٍل جدلي آخَر بين األحكام المسبقة ستطيع في ضوء ما سبق أن نتحدولعلَّنا ن
وهي المسـألة  . بِما هي أصٌل في بِنية الفَهم الوجودي، والتَّعليق بما هو إرجاء ِلتلك األحكام

بؤرة الجدلية النصهار اآلفاق، من حيث التي تُتيح لنا إمكانية إيجاد مقاربة رحبة تتوضع في ال
تأويل االسترداد واالرتياب المتمفصلة بين دور الوساطة ودور الخَلق، وحدة  إنّها تتكامل مع

األمر الذي يسـمح ِللتّأويـل قـدر    .  وذلك ِلبلوغ قراءة تُحقِّق الخَلق الثّاني ِللمخلوق من قَبل
وحدة  المعلَّقة هنا بِما هو –اآلنية الوجودية المنبسطة في مقام  يصادر الكيفيات المستطاع بأالّ

  استنفادها، والسـيما أن نمكة ال يات جماليظ بِاستمرار بِإمكانيدة واختالف تحتفباعانفتاح وم
يـف،  الوجود بِهذا التَّوظيف المفتوح ِلفهم الجمال، هو التَّصور األعم، وغيـر القابِـل ِللتَّعر  

  . )7(والمفهوم بنفسه، وِفق اعتقاد هيدجر

                                                 
   .193 -192الوجودية، : جون ماكوري )1(
   .374الحقيقة والمنهج، : ادامرجورج يهانز ج )2(
   .371نفسه ،  المرجِع: ينظَر )3(
  .371، 369، نفسه  المرجِع: ينظَر )4(

  .370، نفسه  المرجِع) 5(
   .370، نفسه المرجِع )6(
  .20نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر )7(
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من هنا، فإن انفتاح عالَم القصيدة أوالً، ومقاربة ذلك العالَم ثانياً، بِما هما فـي تأويلنـا   
 ليللهِجرة  –الجد قيمانِ إقامةً  –اُألنطولوجيفي آنٍ معاً، فإنَّهما ي وخَلق عال وساطةاالنزياح ف
وذلك ما دمنا نرى أن علم جمال الشِّـعرهو علْـم   . االلتباس والزيغان والتَّمويهفي  مجازيةً

ومادام فعُل القـراءة والتَّأويـل ينبغـي لـه     . )1(ِلجمال التَّغير واالختالف كما يعرفه أدونيس
فرض علينا منطقاً خاصاً، ال ي" بِاعتقادنا أن يظلَّ وفياً ِلقاعدة هيدجر العامة ، التي من خالِلها 

  .)2("ير على الطَّريق، ويتركُنا هناكوإنَّما هو يوجهنا فحسب ِلنس
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  .30كالم البِدايات، : أدونيس :ينظَر )1(

 .73غة وفلسفة التَّأويل، في ماهية اللُّ: سعيد توفيق. د) 2(
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 - اآلنيةلعلَّ الفكرة الجوهرية التي تلح علينا ونحن نتَّجه مباشرةً نحو عالَم 
الذي يحكم هذا العالَم ) المهيمن(ما السؤال الشّاغل : هي قة امرئ القيس هنامعلَّ

المنفتح أمامنا؟ أو باألحرى ما الذي تبسطُه هذه الهِجرة المتمفصلة هنا؟ من حيث 
ي التَّأويلية أن نُفسر ماهية الهموم الت محاوالتناإن فهم ذلك قد يتيح لنا في نهاية 

  :)1(يصورها الشّاعر في قوله
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 من خاللما  إجابةًالمحوري، يمكن لنا أن نتلمس  السؤال اوانطالقاً من هذ

يب انكشاف الوجود في هذا محاورة التَّجربة البصرية هنا التي تنطوي عليها أسال
  :العالَم الذي نحن بصدده

معلَّقة امرئ القيس هنا للوهلة األولى كأنَّها تجربةٌ سهلةُ  - اآلنيةتبدو تجربة 
الحيازة من قبِل المحاوِر، ذلك بالنَّظَر إلى ما تُموه به بوابة الولوج االفتتاحية 

بة بالقول إنّنا أمام تركيب بصري للطَّلل يمفصل إليها، إذ تُغري أبياتُ تلك البوا
االنزياح بصورة تكون فيها محصلة الجدل أقرب إلى التَّطابق مع  –الهِجرة 

كشف المدلول الوقائعي األول، وهو األمر الذي تبسطه األبيات األربعة اُألولى 
  :)2(منها
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إن ما ينكشف للنّاظر في التَّركيب البصري لموجودات هذه األبيات هو 
عناصر الكشف الظّاهراتي للطَّلل؛ حيثُ الحبيبة والمنزِل وأسماء المواضع 

وهي المعطيات التي تفتتح . رآم وأشجار الشَّوك والحنظلوالرياح وبعر األ
عالَم الصحراء والتِّرحال : ذلك العالَم القاسي المتباعد ،بطبيعة الحال ،حدسياً

وهذا ما يتم تركيبه . والتَّغيرات الحادة، عالَم الوداع والحنين وفقدان االستقرار
البصري بما هي أساليب التَّوتُّر الوجودي المتفاعلة داللياً تبعاً لكيفيات االستبدال 

ختار تفي ضوء جدل التَّأثير المتبادل مع المخيلة، والمنتخَبة في هذا الموضع، إذ 
هنا أساليب وجود يمكن وصفُها بأنَّها قابلة للتَّعيين من  الشّاعر المهاجِر – اآلنية

البكاء، وحركةُ ناقف الحنظل هي حركةُ الذُّهول  فالذِّكرى تجلب: حيث المبدأ
في الوقت الذي ال تخرج فيه الصورتان الشِّعريتان الواردتان هنا . والتَّمزق واأللم

عن النِّطاق المجازي للعالَم الوقائعي، بمعنى أن بالغة المشهد في هذا السياق 
ذلك بتشبيه محسوس وقائعي أول أقرب ِلتكون ذات مرجعية انعكاسية معيشة، 

 لدىاألرآم كأنَّه حب فلفٍل، والشّاعر غداةَ البين كأنَّه  بمحسوس وقائعي ثانٍ، فبعر
  .سمرات الحي ينقفُ الحنظَل

لمصلحة الوقائعية، أو  قد بتَّ فيهكأنَّه  االنزياح -الهِجرة وهكذا، يبدو فعل  
هنا السقوط المستلم في ، هاع مبادرة الالّمبادرةوضتهاهنا ت: ِلنقُل بدقّة أكبر

الشّاعر  – اآلنيةأي في ميدان تنبسط فيه اهتماماتُ  ؛إمكانية ال إمكانية الوجود
المهاجِر في كيفيات القَبول والمطابقة الزائفة مع قسوة البيئة وشروط المحيط 

  .اإلفناء الوجوديةوسلطة 
لِـ أال ي: لكن ليل الجدلوغُنا التَّمفصلنا ب حالبيتين  )عالَم –أرض (سم

جانباً  على أقّل تقديرالخامس والسادس أن نُعلِّق حكماً كهذا؟ أال يمكننا أن نُنقِّح 
من الشُّروع التَّأويلي السابق بمجرد إبصارِهما؟ أم إنَّهما يثبتان ما ذهبنا إليه؟ 

  :)1(ليالًفلنتمعن فيهما ق
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على المحور التَّركيبي تبدو وقائعية المشهد واضحة المعاِلم، األمر الذي 
أما . إلى حين ربمااُألفقية توحي لنا بأنَّها قد علِّقتْ  –جعُل الهِجرة الجدلية ي

محور االستبدال فيبسط ُأسلوب وجود مضاد نوعاً ما ِلما سبق، فاألسى مرفوض، 
 اخلير الموقفَ الدحري ذلك نا، من حيث إنعل البكاء هوما من جدوى من ف

العمودية ليخترِقَ المشهد بعنف مفاجِئ ينقلب على  –الجدلية  المتمثِّل بالهِجرة
ه لنا تنصب بِفخٍّوعلى هذا النَّحو تتمفصُل التَّجربة هنا شبيهةً ! السابقة توجهاتنا

بكيفيات بصرية  ي ذاتُهاساِئلَنا هتل تنا عن مساءلَتهاالشّاعر المهاجِر فحول – اآلنية
  !تقذفنا معها في تباعدها المستمرتُقلقُنا و

ربما يحدث هذا؟ أو ربما يحدث عكسه؟ لكن، وفي جميع األحوال تتكثَّف في 
وحدة ) فهل عند رسمٍ دارِسٍ من معوِل؟(الشَّطر الثّاني من البيت السادس 

مٍ ماهوي ، ذلك بما هي وحدة انفتاحِ عالَ)التّحجب والالّتحجب(الحضور والغياب 
في فجوة ملتبِسة، من حيث إنَّنا : اكتُنفَ ضمنَه عالَم وقائعي سابِق، لتتركَنا هناك

نُغادر الطَّلل في الحال ونحن نَتلفَّتُ خَلفنا تلفُّتات تنطوي على أسئلة لم ترتوِ 
  .بأجوبة شافية بعد

 معلَّقة امرئ القيس هنا -ة اآلنيوعلى النَّحو الملتبِس ذاته، تتدفَّقُ اهتمامات 
إنَّه ميدان األساليب : في ميدانٍ آخَر من ميادين هذا العالَم المنكشف أمامنا
  :)1(الوجودية المتَّصلة بالعالقة مع المرأة، الذي يفتتحه بقوله
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الوجود هنا توحي بدايةً بأنَّها مؤسسة وِفق تركيبٍ بصري  إن قاعدة انكشاف
أن  من دونِللموجودات يأتلفُ إلى حد بعيد مع كشف المدلول الوقائعي األول، 

خَرق لة أيخيلة مع المتفاعمارِس محور انتخاب أساليب الوجود المناجمٍ عن  ي
 –اختيار ُأسلوب بصري ما يستبطن موقفاً وجودياً داخلياً مختلفاً للهِجرة الجدلية 

إذ إن المرأةَ تحضر هنا حاملةً معها غيابها، في حين أن الكيفيات . العمودية
لهاتين  البصرية المنبسطة ال تكسر القاعدة حتَّى اآلن؛ بمعنى أن الحنين والشَّوق

المرأتين المذكورتين بعطرِهما الشَّبيه برائحة القرنفل الذي يحملُه نسيم الصبا ال 
  .يولِّد سوى فعَل البكاء المتدفِّق بغزارة

المتحقِّق هنا، ال يلبثُ أن يعطََّل ) الهروب - القَبول (غير أن إيقاع هذا 
 –اللَّذّة  –الجسد  – اآلنية(صرية تبسطُ وحدة سريعاً، وذلك باالنتقال إلى كيفيات ب

بباب الحوار على مصراعيه) الح ورة التي تفتَحبالص.  
دارة (فالالّفت هو تغير أسلوب االهتمام بمفردات الجسد في ميدان 

هنا، من حيث إن الموقف  اآلنيةها ت، من خالل المبادرة  التي امتلك)1()جلجل
رة قد تقدم في هذا السياق على ما عداه، ليبدو محور استبدال أساليب الداخلي للهِج

كأنَّه قد ركَّب موجودات المشهد تركيباً بصرياً  الوجود المتفاعلة مع المخيلة
 د، األمر الذي مكَّنة الجسلفعالي ةأصيالً بما هو تركيب كُلِّيالشّاعر  – اآلني

 يتغيّرأن  لكن هذا اإليقاع ال يلبث. لَمه كما يشتهيمن القبض على عا المهاجِر
مرة آخَرى ليدخلنا ثانيةً في لُعبة االلتباس والزيغان والتَّمويه، وذلك عندما 
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وها نحن نُبصر ). الحب -اللَّذّة  –الجسد (فها نحن نسمع هنا بحة انكسار 
هاتين العينين اللّتين تُفتِّتان القلب وتقتالن الشّاعر بضرباتهما الشَّبيهة بضربات 

وها نحن أخيراً نلمس حس االفتراس . ل المذبوحةسهام القمار الخاصة باإلب
  .منبسطاً في كيفية وجود ال تُركِّب سوى الهزيمة التي تنقلب على ما سبق

نا بما خلَّفه حتّى اآلن من : ولكنه ديهل يكتفي امرؤ القيس في عاِلمه الجس
عبة شواشٍ واضطّراب، ويمضي في طريقه؟ أم يستمر في إرهاقنا بهذه اللُّ

  ؟المتعبة
 ،عندما يضعنا وجهاً لوجه ال سيمالعلََّ اإلجابة محسومة في هذا السياق، و

أمام مغامرة تُعيد تثبيت النَّجاح الكُلِّي ِلمبادرة اللَّحم لديه، على الرغم  ،ومن جديد
 من المخاطر والصعوبات التي يواجِهها لبلوغ ذلك، ونكتفي باإلشارة في هذا

من هذا المشهد الذي نحن  بيت أوِل،)1(الموضع إلى البيت الثّالث والعشرين
  :منه، إذ يقول فيهما بيت آخَرِ ،)2(بصدده، والبيت الثّالثين
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من الواضح تماماً أن الكيفية البصرية التي تتركَّب من خاللها الموجودات ف
العمودية،  –في هذين البيتين تُعوم ذلك الموقف الداخلي الخاص بالهِجرة الجدلية 

 ابدو لنا كأنَّهتالمنبسطَ البصري، ل الشّاعر المهاجِر – اآلنية موه من خاللهتُالذي 
ببيضة خدرٍ  هنا الفائز الشّاعرهو؛ ف)الحب -اللَّذّة  –الجسد (في مبادرة  ةالمنتصر

صعبة المنال، وهو المتمتِّع بها على مهٍل، وهي التي في نهاية هذا المشهد تتمايُل 
  .المكتنز المتناسق، منثنيةً نحوه، منصاعةً له وموضع خلْخاِلهايل، بخَصرِها النَّح

هذا التَّأويل، وال سيما من خالل التَّراكُب الجدلي  يترسخوهكذا، يكاد 
  :)3(المضاعف لتلك األبيات الخالدة التي يصف فيها  تلك المرأة التي فاز بها
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إن الطَّبيعة البصرية للصور الشِّعرية المنبسطة في عالَم هذه األبيات تحديداً 
االستعارة بين الموجود  تحت تُتيح للمتَمعن أن يبحث في كينونة الجسد من خالل 

زوع اُأللفة؛ أي في إطار البحث في بالغة المشهد المنفتح هنا بين ، والمناليد
 محاوالتنا التّأويليةمجاز العالَم وعالَم المجاز، وباآللية التي قد تسمح لنا بتنقيح 

  .السابقة من جديد
فصدر : وفي هذا المنحى، يمكننا أن نقف أوالً على موجودات هذه الصور

، )تَراِئبها مصقُولةٌ كالسجنْجل(بيضاء غير المفاضة براقٌ المع كالمرآة المهفْهفَة ال
كَبِكْرِ (وهي في بياضها مثل الثِّمار أول نُضجها وقد مازجتْها الصفرة الرائقة 

ةفْربِص البياض قاناةنظرةَ )الم ا نظرتُها فتشبِهٍل، أمطفم وهو األمر الذي مهاة ،
جعل تلك النَّظرة أحسن، في حين أن جيدها كجيد الغزال الخاِلص البياض، ي

وشَعرها المسترسل يزين ظهرها بسواده وكثافته كفُروع النَّخل المزهرة، أما 
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بطنُها فله استدارةٌ يبدو معها ليناً ودقيقَ الخصرِ، بينما ساقُها كساق نبات البردي 
لفرط التَّرف في  وهي امرأةٌ كسوٌل. وجوده تحت الماءاألبيض، وكطراوته ل

حياتها، ومع ذلك فإن فراشَها معطَّر من طيب جسدها، فأصابِعها في نُعومتها 
وهذه المرأة . ، أو كمساويك شَجرِ اإلسحل الطَّرية)ظَبي(يسمى  موضعٍ كيرقات 

اح الراهبِ الهادي، فهي القادرةُ أن تُفقد الكاملةُ التَّكوين تضيء الظَّالم مثل مصب
فقد صباه، ولن يمنَعه عنها  وإنالحليم عقلَه، وهي التي لن يتخلّى عنها الشّاعر 

  .نُصح النّاصحين له بهجرِها
  ليه هذا الشَّرح التَّقليدي السابق؟عما الذي يحيل : واآلن

 آلي نقول إن لنا أن نمكة في هذا المشهد ال خلة بدايةً يجازيقول المق الح
عن الصورة االنعكاسية التَّقليدية التي يتأسس التَّقاطُع المفهومي فيها  مطلقاًتخرج 

، )المعيش(على عالقة المشابهة بين طرفين مرجعيتهما العالَم الوقائعي السابق 
اللية تشبه الدائرة المغلَقة، فالتَّركيب البصري للموجودات منبسط فوق مساحة د

حيث يبدو فعل االستبدال البصري ألساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة شبه 
 –حيادي، في حين أنَّه يصعب علينا القبض على موقف داخلي للهِجرة الجدلية 

 - آلنيةا(العمودية إالّ من خالل إحالة المشهد هنا إلى ما بدا انتصاراً َألنية 
  .في المشاهد السابقة) الجسد

الشّاعر في استدراجِنا إلى ف هة، فيكشف وهكذا يستمرموة المالوجودي هخاخ
اليومية بما هي مفردات تفتَح بالحدس  -لنا ظاهراتياً عن الموجودات العيانية 

قت ذاته يحمُل الوجودي تلك البيئة المنبسطة في عصر ما قبل اإلسالم، وفي الو
ات وجود كشفية -ة هذا المشهد على كيفيعندما يقوم الشّاعر بالتَّمويه كياني،

بقدرته الفائقة على المبادرة، واتّخاذ قرار الخُصوصية، ومسك زِمام عالَمه 
  ).الجسد هنا(

دما يتكثَّف أكثَر عن معلَّقة امرئ القيس هنا - اآلنية وهذا االلتباس في وحدة 
لى سياق أداتي ترابطي عنُبصر في بالغة هذا المشهد عناصر شيئية تُحيل 

تلك  أن بدويللموجودات، كالمرآة والثِّمار والنَّخيل والنَّباتات والمها، إذ ال 
 قابلة تْ غيرتُها، أو غدورة قد تعطَّلتْ منفعللص زئيستوى الجاألدوات على الم

  .ا الوقائعيةلالستعمال في بيئته
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غير أنَّنا قد نستطيع أن نفتح ثغرات ما في الدائرة المغلَقة السابقة عندما نتنبه 
 إنَّماإلى أن كينونة االستعارة في هذا المشهد ال تتحقَّق من خالل الصور الجزئية، 

ية تبسطُ الكلمة في إطار منفعة كُلِّ - من خالل بالغة بصرية شاملة تُوظِّف األداة 
 نا امرأةً تمتلُئ من حيث الجوهر األداتيلتبِس غير  –أمامم في فضاء الوظيفي

ل وحده، لكنَّهاألو غير  في الوقت ذاته، ،قابل لإلحالة إلى كشف المدلول الوقائعي
  .قابل لإلحالة إلى ماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني وحده أيضاً

ي هذا السياق قد زدنا دائرة التَّمفصل انغالقاً بدالً من فك هكذا، يبدو كأنَّنا ف
قد فشل في بلوغ  بوصفه آنيةً فهل يعني كالمنا هذا أن الشّاعر المهاجِر! طالسمها

رغباته، وتسيير األمور وفق خُصوصيته الماهوية، وال سيما أنَّه من البديهي أنَّنا 
  هذه المرأة ليست امرأةً وقائعيةً تماماً؟ ال نستطيع الركون إلى فكرة أن

 ريالتَّركيب البص نا، نستطيع أن نقول إنَّه في الوقت الذي بدا فيه أنمن ه
يوهم ) الحب -اللَّذّة  –الجسد (للموجودات في المشاهد السابقة المتعلِّقة بِـ 

 تعيينلك االضطّراب المتكرر في ذ من خاللبالوقائعية المطلَقة، فإنَّنا قد خَلُصنا 
اُألفُقية، ما دام  -إلى تعليق اإلحالة في الهِجرة الجدلية  االنزياح -الهِجرة حركية 

العمودية قد ولَّد اضطّراباً  -اضطّراب الموقف الداخلي الخاص بالهِجرة الجدلية 
  .المتفاعلة مع المخيلة واضحاً في كيفيات االستبدال البصري ألساليب الوجود

وانطالقاً من ذلك، فإنَّه يمكن لنا أن نصفَ التَّمفصل الجدلي القائم في هذه 
المشاهد بالزيغان المستمر بين إيهامٍ بالمطابقة ومباعدة دائمة يرسخُه عجز 

فجوة المفتوحة قبل عن حيازة ما يريده، فهو عصب تلك ال الشّاعر المهاجِر
الهِجرة، وهو وسيطُها وخاِلقُها البار بِفعِل الهِجرة؛ أي بما هي مقام وجوده الجديد 

  .الملتبِس هنا
هلوجو بيصع ؤية األخيرة خير مدخَل لمشهدما تكون هذه الرنعني : ورب

للهِِجرة  ر تكثيفاًالجدلي األكثَبذلك مشهد اللَّيل الذي نزعم أنَّه يمثِّل بؤرةَ التََّمفصل 
  :)1(، إذ يقول فيهمعلَّقة امرئ القيس هنا - اآلنية في عالَم  االنزياح –
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  .142 – 140المصدر نفسه،  )1(
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هذا المشهد تَكمن في المجازية الوجودية العالية، حيث إن ليالً يشبه  إن ميزة
موج البحر في إرخاء ستائر الهموم على الشّاعر يفتَح أمامنا إمكانيات غنية 

فمسافة االنتقال من الكشف الظّاهراتي . للتَّأويل في الوقت ذاته الذي يغلقُها أمامنا
نحو ) اختبار الشّاعر بها –أنواع الهموم  –إرخاء الستائر  –موج البحر  –اللَّيل (

 ريالتَّركيب البص العالَم تكاد تكون شبه معدومة؛ بمعنى أن ح لذلكدس الفاتالح
للموجودات شديد التَّماهي بأساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، والمنتَخَبة على 

ريه. محور االستبدال البص ذا التَّماهي بما هو تمويه بتضييق فجوة لكن
بين الوجود والموجود، وبما هو مباعدةٌ مضمرة، فإن التي يديمها االنزياح التَّوتُّر

در ما تُقدم لنا دالالت غامضةً هذه المباعدة ال تُقدم لنا إيهاماً بِِمطابقة ما بق
  .الخُطورة الحركية لتمفصل هذه البؤرة للتَّعيين، وهذا هو سر مربِكة، وغير قابلة

إنَّنا ال نستطيع في هذا الموضع أن نقول إن الشّاعر المهاجِر يشبه محسوساً 
، وفي الوقت ذاته ال نستطيع أن نقول إنه )موج البحر(بِمحسوسٍ آخَر ) اللَّيل(

البصريةُ التَّكثيفيةُ العالية لهذا  يشبه مجرداً بِمجرد آخَر، وهنا تَكمن البالغةُ
حيث إن حضور البحر مع اللَّيل يكشف الهموم التي ابتُلي بها هذا . المشهد

وفي اإلطار ذاته، فإنَّنا ال . الشّاعر بقدر ما يحجبها في ظالمهما الدامس معاً
تحت ات نستطيع أن نقول إن الشّاعر قد أبقى عناصره هنا في نطاق الموجود

  .كاملل، لكنَّه أيضاً لم ينزع عنها ألفتها بااليد
في فجوة تمفصله  االنزياح - الهِجرة وعلى هذا النّحو تماماً يلتبِس فعُل  

. الجديد بين كشف المدلول الوقائعي األول، وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني
م من خاللها اكتناف العالَم الوقائعي السابق إذ كيف يمكن لنا أن نفهم اآللية التي ت

  في العالَم الماهوي الجديد أمام مستوى كهذا من الرمزية والغُموض؟
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كيف يمكنُنا أن نُحيل داللة الهموم الوارِدة هنا؟ أو : وبمعنى أكثَر مباشرةً
بوصفه  اعر المهاجِركيف يمكنُنا أن نُفسر حجم هذه الهموم التي حاصرتْ الشّ

إلى الحد الذي تمدد فيه اللَّيل واستطال، فبدتْ نجومه كأنَّها مثبتة بِصخورٍ  آنية
  تمنَع قُدوم الصباح الذي لن يكون أفضل وطأةً على الشّاعر من اللَّيل؟

اً أكثَر ِلمشهد اللَّيل فهم اآلتيةومتابعةً لهذا الشُّروع، ربما تمنَحنا األبيات 
  :)1(حيث يقول! وضوحاً، أو ربما تزيد الزيغان زيغاناً
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د اللَّيل السابق متبوعاً بهذه األبيات المتعلِّقة بالذِّئب، هو ما يفتَح لعلَّ مشه
الطَّريق واسعاً ِلمقاربة المشكلة النَّقدية التي يمكن أن نُقيم من خاللها إلى حد ما 

 ليه القَبحيطنا -عالقة الشّاعر مع محة أمامنفتعلَّقة المفي عالَم هذه الم  البيئي.  
 نَؤنسابقين يالشّاعر في كال المشهدين الس الً أنلنُالحظ أو ،وبادئ ذي بدء

وجدانية، فهل  –اللَّيل والذِّئب، ويخاطبهما بفعل القول في كيفيات وجود انفعالية 
مثالً فيما إذا كان  تحمل هذه المسألة داللةً ما؟ وبمعنى أدقّ، هل يمكننا أن نتساءل

  أناس حوله كي يخاطبهم؟ وجودقَد قد افت
ربةوفي هذا المنحى، لنُمعالق لَها على ك ن النَّظر في تلكمح اهله، التي اعتاد

ربما تكون هذه القربة إجابةً ! تعيين من دونأبقاهم  والتي أسنَدها إلى أقوامٍ
بتُلي بها، خاصةً مباشرةً أو غير مباشرة يوضح من خاللها ماهية الهموم التي ا

عندما يأتي مشهد قَطْعه لذلك الوادي القَفر الذي يعوي فيه الذِّئب كالمخلوع من 
، وال سيما أن كليهما صفةقبيلته، فيجد الشّاعر فيه عزاء وقد تشابها في أكثَر من 

  .يبدد ما يملك وذلك تبعاً لطريقة الحياة المتفلِّتة التي يحياها

                                                 
 .146 – 143المصدر نفسه،  )1(
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من هنا، فإنََّه قد يبدو إلى حد ما أن الشّاعر في كال المشهدين يعيش  وانطالقاً
فاهتمامه : إنَّه يبدو كالمستسلم تماماً. مبادرةعجزاً يمكن وصفه بِأنَّه مبادرة الالّ

لكن هذا ال يعني ! الميداني ال يتجاوز الموجودات نحو فعِل انفتاحٍ ماهوي ما
العالقة بين محوري التَّركيب واالستبدال هي عالقة مستقرة، وبالطَّريقة  أن مطلقاً

الشّاعر  هطالبفعلى الرغم من بطء اللَّيل المقيم بِقسوة، ي. ذاتها في المشهدين
 –ومع ذلك، فإن هذا الموقف الداخلي ). َأال َأيها اللَّيُل الطَّويُل َأال انْجِل(بِالرحيل 

مودي ال يكاد يحدث اختراقاً بصرياً مضاداً يوسع الفجوة بين محوري التَّركيب الع
واالستبدال في هذا المشهد، حتّى نجِده يعود ليؤكِّد أن الصبح ليس أفضل وطأةً 

  !من اللَّيل
أما في مشهد الذِّئب، فتبدو الفجوة الحاصلة بين المحورين أكثَر عمقاً، إذ 

بسط في بداية المشهد أساليب وجودية تبدو متآِلفة مع تركيب موجوداتها تن
 في ذلك اِئرفهو الس ،هه بِامتالك الشَاعر قرارموي ذلك اً، من حيث إنريبص

وهو الذي يعود . كالمطرود من قبيلته، أو كالقاطع صلَتَه بهم عن عمد الوادي
ومن يحترِثْ حرثي وحرثَك (السابقة عندما يختَتمها بقوله ليكسر الكيفية البصرية 

  )!يهزِل
هل عدنا من جديد إلى دوامة التَّمويه والزيغَان : وبهذه الصورة نتساءل

  وااللتباس؟
من هم هؤالء األقوام الذين يحمل قربتَهم؟ هل هم قومه؟ أم هم رمز ف

ات التَّوتُّر والص؟ لكيفيستقرالشّامل في عالَم ما قبل اإلسالم غير الم راع الوجودي
وهل يحمل الشّاعر هنا هموم هؤالء األقوام؟ أم إن الهم يأتيه بسبب تمرده عليهم، 

الهم، ومحقِّقاً  -ألنا لورفضه االنتماء إليهم، خارِجاً من الوجود التَّوسطي الزائف 
  األصيل؟ –الحقيقي  الهو - وجود األنية 

محور االستبدال من أساليب وجود : لكن ر في هذه الحالة ما بسطُهكيف نُفس
 تميل إلى الهزيمة والقَبول؟ ومن ثم، هِل الكيفيات البصرية التي بسطَها

  خوف أم عن قلَق؟ علىهنا تنم  االنزياح -الهِجرة في فعِل  آنيةالشّاعربوصفه 
  :أن نَحلَّ اللُّغز بِاللُّجوء إلى تمفصِل مشهد آخَرلنُحاوِل 
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في هذا السياق ِلنَعد ثانيةً إلى الطَّلل الذي غادرناه وقد التبس علينا، ونالحظ 
 راق، بما ينطويان عليه من قلَقر الفومشهد الوقوف عليه، واستعادة ص الً أنأو

لقلَق العام المرتبِط بِطبيعة البيئة وقسوتها، فردي خاص، هو أمر شديد الصلة با
 نقوَل للوهلة اُألولى إن ةمن حيث إنّنا نستطيع أنهاجِرهنا  – اآلنيالشّاعر الم

في عالَم الهم؛ أي كما اعتاد اآلخَرون على االهتمام   افصُل الطَّلل وِفْقَ سقوطهمتُ
  .اوالتَّعامل معه

مثل هذه الر أن كاُل التَّأنيب على الشّاعر غيربعمق عندما ي ؤية تهتز
وهنا ). يقولون ال تهلك أسى وتجمِل(المحزون الذي يرى في البكاء شفاء له 

أين الحد الفاصل بين ما يريده الهم و ما ال ف: يحدثُ االلتباس بين التَّقليد والرفض
موقف الداخلي للشّاعر منبسطاً في أساليب يريدونَه من جهة ُأولى؟ وأين يكمن ال

بصرية متفاعلة مع المخيلة بين ما يرِيده الهو وما يرِيده الهم؟ أو بين ما يقْبلُه وما 
  يفعلَه وما يقْبلونَه ويفْعلُونَه؟

من  فهل عند رسمٍ دارسٍ(وعلى هذا النَّحو، تلتبِس علينا إحالة التَّساؤل 
 مالهم الزائف، سواء أكان النّاطق هو الشّاعر، أ -إما إلى صوت األنا ) معوِل؟

الهو الذي يتمرد من خالله  -األنية ا إلى صوت وإم! نيكان صاحباه هما النّاطق
 يهقاً صاحبلحته، مكاً بزمام خصوصيمسز البكاء، مالشّاعر على التَّقاليد، ويتجاو

  .ئمينِ بما يريده هو؛ أي جاعالً منهما قناعاً يموه أسلوب وجود يرومهالالّ
بدتْ لنا فجوة مباعدته  وهكذا، نغادر الطّلَل ثانيةً محملين بِااللتباس ذاته، وقد

شةذاختعايدنا. رةً بِالتَّناقُضات المساععٍ آخَر قد يضوولهذا سنعود من جديد إلى م 
الجسد ( باآلنية، والمقصود هنا تلك المشاهد المتعلِّقة مقنعتمفصله على إيجاد حلٍّ 

  ):الحب -اللَّذّة  –
الموقفَ الوجودي د أنشاهالم تلك ابق عندنا السللشّاعر  لقد رأينا في وقوف- 

قد خلّف وراءه بما هو اضطّراب متحقِّق في أساليب وجوده الجسدية هنا  اآلنية
فإذا كان الجسد هو طريقة حضور . تعليقاً للحكم حوَل مبادرة اللَّحم الخاصة به

في العالَم، فإن طريقة حضور جسد المرأة في تلك المشاهد بوصفه جسد  اآلنية
علَّقة الم آنيةاآلخَر تُمثِّل الكيفية التي يمكن من خاللها تعيين هذا الحضور في 

وهو األمر الذي التبس علينا في تلك المشاهد كما تَبين لنا بين التَّعامل مع . هنا
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، أي أمتلك جِسماً، والتَّعامل معه وضوعاً شيئياً موجوداً تحت اليدالجسد بوصفه م
  .بِوصفه فعالية وجود منزوعة األلفة؛ أي أكون جسداً

البعد مع المرأة بوصفها اآلخَر  -القة القُرب ولعلَّ هذا االضطّراب أبقى ع
في إطار من الزيغان وصعوبة التَّعيين، ومن ثم كانت الكيفيات البصرية 

 وجود الفانين العياني لتبِسةً بينم طة في ضوء ذلكنبسائف،  -المالز اليومي
 ووجود الخالدين الكشفي - وهو التَّمف الكياني ،الذي بدا الحقيقي ليل الجدص
  .واضحاً في وصف المرأة

ال يمكن فَصلُها عن حالة السقوط ) اآلخَر -المرأة  –الجسد (وألن العالقة 
 توجهاتنا، لذلك فإن )الهم(واالهتمام في ميدان محكوم أصالً بِالعالقة مع اآلخَرين 

قدية تنفتح بشكٍل أوسع هنا في إطار إشكالية التَّأويلية السابقة المتعلِّقة بِالمشكلة النَّ
  :)1(اآلتيةالقلَق، ولنقف في هذا المضمار عند أبياته  -الخوف 
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من الواضح هنا أن مغامرة التَّسلُّل هذه، ثُم خُروج الشّاعر مع المحبوبة بعيداً 
تَصُل خُطورتُها إلى ) الهم(الحي، ترتسم تماماً في إطار عالقة غير وِدية مع  عن

ولذلك تنطوي هذه المشهدية على تركيب بصري ذي مرجعية وقائعية . حد القتل
واضحة، تقوم في جانبٍ منها على السقوط في نوعٍ من الثَّرثرة والزمان 

وفي الوقت ذاته يبسطُ محور االستبدال . اليومي -اني العيالعمومي؛ أي الزمان 
 ٌل كشَفَيعبما هو ف رة والتَّحديباديقوم على الم ضادم أسلوب وجود– كياني ،
هذا من . لوال أنَّه ال يتم من خالل المواجهة، بل خلسةً؛ أي بما يشبِه الهروب
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على البيت الثّالث واألربعين الذي يقول  ناحية، ومن ناحية ثانية، يمكن أن نقفَ
  :)1(فيه
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فهذا البيت يرسم مالمح الهم بوصفهِم خُصوماً ِللشّاعر، من حيث إن فوزه 
  . ما يحقِّقُه من فَرادة وخصوصيةالهو بِ -بالمحبوبة يبدو كأنَّه انتصار األنية 

الهم بكلِّ هذا الخطَر على خوف ما بِقدر  ولكن أال يمكن أن ينطوي حضور
 ضادم نا هذا من جديد إلى الكالم عن اختراقأال يدفَع ،ما ينطوي على قلَق؟ ثُم

 للموجودات في مشهدي ريِل محور االستبدال للتَّركيب البصبرة من قغامم
التَّسلُّل ووصف المرأة، من حيث إن فجوة االلتباس تزداد بِذلك اتّساعاً أكثَر 

هذا جانب، أما الجانب اآلخَر، فيكمن كما نعتقد في اإلحالة الملتبِسة التي ! فأكثَر
يد إذ يعيدنا هذا من جد. وقَفنا عليها لهذه المرأة المتمفصلة بين الوقائعي والمتخيل

من  هو -أنية  ابوصفه معلَّقة امرئ القيس هنا -اآلنية إلى الشَّك في مدى تفلُّت 
احتمالي تميل فيه كفّة  -الهم وقائعياً، وال سيما في إطارٍ نسبي -سلطة األنا 

  !المشهد القائم هنا لتنبسط بوصفها متخيالً نحو المجهول
فهي من : ي عملنا التَّأويلي هذا ملمحين اثنينهكذا ترسم الرؤية السابقة ف 

ناحية ُأولى تؤكِّد أنَّه كلَّما كدنا ننسل خُيوط االلتباس، وننفض الغُموض عن هذا 
العالَم الشِّعري المنفتح أمامنا، لنركَُن إلى مستَقَر ما، تعود الحركة المتشظِّية 

ا إلى االعتقاد أن ذلك ليس محض مصادفة فنِّية ِلتزداد تشابكاً بِصورة قد تدفعن
 أن دة واختالف، غيرباعنا هو عالَم انفتاح ومعلَّقة هعالَم الم فحسب؛ أي بما أن
ذلك يأتي أيضاً ضمن شُبهة إرادة فاعلة ال بوصفها وعياً أو إدراكاً، لكن بما هي 

 الشّاعر المهاجِر – اآلنيةوع وجود كينونة وأساليب وجود بصرية هي ذاتُها مشر
المجازية المتمفصلة بين دور  –اللُّغوية  افي هجرته تقد أتقَنَ اهنا؛ أي بوصفه

 ل بينتبادالم ليل التَّأثير الجدالخَلق ودور الوساطة لعبةَ االلتباس من خالل تفاع
حيث إن فضاء التَّمفصل والمخيلة، من ) التَّوتُّر الوجودي(أساليب الوجود 
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االفتراضي للجدل التَّراكبي المضاعف، قد حرر بشكٍل شديد الزيغان شُحنات 
البصري المموه والمموه الذي هو من  بالمنطقالتِّشظّي الجمالي الخَالّق الخاصة 

نحو المجهول،  ، وذلك في انفتاحه الماهوي معلَّقة امرئ القيس هنا -اآلنية شأن 
وبناءعلى ذلك، يمكن . التَّأويلية السابقةتجربتنا وهو الملمح الثّاني الذي قادتْنا إليه 

اُألنطولوجية كما بدتْ حتّى اآلن  –لنا أن نتساءَل عن مالمح المحايثة الجمالية 
  في هذا العالَم الذي نحن بِصدده؟
االنزياح  –اُألنطولوجي للهِجرة  –ويلنا الجدلي لقد باتَ من األساسي في تأ

أن نقول إن البعد الجمالي يبسطُ من خالل حركية التَّمفصل المتولِّدة عن الصلة 
إما عن طريق االختالف والمباعدة : المعقَّدة بين محوري التَّركيب واالستبدال

يوز رة بما هي في جوهرها التباسضمعن التَّمويه بتضييق فجوة الم ناجِم غان
التَّوتُّر بين الوجود والموجود من خالل نوع من االئتالف واالستقرار، أو التّماهي 
بين محور التَّركيب البصري للموجودات، ومحور االستبدال البصري ألساليب 

عن طريق  أو يتم بسطُ ذلك البعد الجمالي. الوجود المتفاعلة مع المخيلة
االختالف والمباعدة الصريحة، بما هي في جوهرها التباس وزيغان ناجِم عن 
 ضادالتَّمويه بتوسيع فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود من خالل االختراق الم
 ألساليب الوجود التَّركيب رياالستبدال البص بواسطته محور فاجِئ الذي يهزوالم

  .موجوداتالبصري لل
الجمال ال تقف عند هذا الحد العام كما  -لكن هذه اآللية في تخليق الفجوة

مباعدة  -تماهي(بين المحورين  نعلم؛ بمعنى أن العالقة المتأرجِحة بصرياً
تنبسط تبعاً ألكثَر من مستوى متراكب بين ) مباعدة صريحة -مضمرة واختراق

ذلك لكونها أصالً عالقة حركية متنقِّلة . في العالَم المنفتح أمامنا تَّجاذُبالتَّنافُر وال
على تشظٍّ  إنَّماوغير متمركزة، من حيث إنَّها ال تقوم على وحدات ثابتة محددة ،

ديناميكي متعلِّق بِالفعالية الحركية النِّسبية للمشهد البصري بوصفه حدثاً ملتَبِساً 
 الخروجزائغاً ومموهاً يحرك المقاربة وِفق الخُصوصية المشهدية ِلتجربة و

وهو األمر الذي . الجمالية المنبسطة أمامنا في تشابك حركي متنقِّل- الوجودية
يتيح للقراءة أن تعين البؤرة المشهدية المقترحة على نحوٍ مختلف في كُلِّ مرة، 

فجوة االنفتاح والمباعدة واالختالف بناء على ذلك بِحركيتها المراوِغة  لتحتفظ
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والمداوِرة، محتملةً دائماً تنقيحات أو تأويالت متعددة، قد تتعايش معاً في تمفصلها 
  .الجدلي المتشابِك

، نجد أن عالقة معلَّقة امرئ القيس هنا -اآلنية وبِالعودة إلى وحدة 
 طَتْهبس ستوىدتْ في أكثَر من ماالضطراب التي أشَرنا إليها من قَبل قد تمد
الحركية المتشظِّية للتَّمفصل، وإن كانتْ مالمح تلك العالقة المضطّربة قد ظهرتْ 
 الحظة ذلكم نمكالً ين، فأويبتراكستويين أساسيين مة ضمن مرئيسي بِصورة

وهو ما نستطيع تلمسه بِالعودة إلى تحليالتنا السابقة . د الجزئي ذاتهداخل المشه
إذ نُالحظ . المرأة ، ومشهدي اللَّيل والذِّئب - حوَل كُلٍّ من الطَّلل، ومشاهد الجسد 

الجمال بين التَّماهي - وجود إيقاعٍ شبه متناوِب تتعايش تناقُضاته في فجوةالمباعدة
لمضاد؛ أي بين المباعدة المضمرة والمباعدة الصريحة، األمر الذي واالختراق ا

معلَّقة امرئ القيس  -اآلنية يخلق التباساً دائماً في فهم التَّمفصل الخاص بهِجرة 
على واُألفُقي للهِجرة بين الوقائعي والمتخيل،  –، على المستوى الجدلي هنا

ليستوى الجدال-المائف والوجود الحقيقيالوجود الز للهِجرة بين عمودي.  
 مال من خالل عالقة االضطّراب بينستوى الثّاني، فقد تولَّد الجا على المأم
 ة؛ أي بِمعنىد عامشاهريحة على مساحة المدة الصباعة والمضمردة المباعالم

ة بين محوري التَّركيب واالستبدال أدقّ، ال يكتفي الخَطّ البياني المضطّرب للعالق
بِبسط العالقات الكائنة داخل المشاهد الجزئية وحدها، بل إنَّه يبسط العالقات 
القائمة بين بعض تلك المشاهد الجزئية نفسها، وصوالً إلى بسط العالقة بين 

من حيث . المحورين على امتداد المشهد البصري العام لفجوة الوجود الجديد هنا
إن هذا االضطّراب شبه المتناوِِب على المستوى : إنَّنا نستطيع تبعاً لذلك أن نقوَل

 ،في عالَم والجزئي ماليل الجسوى الحام ليس ،ستوى الكُلِّية على الماآلني- 
  .لاللتباس بما هو مباعدة مضمرة أو صريحة معلَّقة امرئ القيس هنا
سابقة في بعديها النَّظري واإلجرائي هنا، تقودنا إلى مقاربة ولعّل الرؤى ال

الذي انشغََل به نُقّاد عديدون، الذي قد يجِد مالمح ) وحدة المعلَّقة(سؤال الوحدة 
إجابة ممكنة في تأويلنا هذا، من حيث إنَّه يتجاوز جوهرياً القولََ بِوحدة البيت، أو 

حة، أو رأب الصدوع الظّاهرة في المعنى من خالل القول بِوحدة المناخ وحدة اللّو
اُألسطورية،  -النَّفسي، أو إحالة الدالالت المتشابِكة إلى الطُّقوس الرمزية 



191 
  

المدخل البنيوي بما  من خاللبِاإلضافة إلى اختزال هذه اإلشكالية، أو تجاهلها 
ات منطقية - ةينطوي عليه من مرجعيلميع.  

من المسلَّم لدينا أن التَّفسيرات السابقة تنهض على فهمٍ تراتبي سببي لمفهوم فَ
على المنطق  قائم) أسباب ونتائج(الوحدة؛ أي بما هو فهم متسلسٌل لزمن المعلَّقة 

بشكٍل خاص ورية الوعي، ووهم اإلحضار واإلخضاع الصوعلى فكرة مركزي ،
  .العلمي بشكٍل عام - افيزيقي المنطقي الميت

وعلى هذا النَّحو، فإن ما يمثُِّل الوحدة في اعتقادنا، وبما هي متَّصلة أساساً 
ونعني بهذا التَّفسير . بِخُصوصية العالَم المنفتح أمامنا، هو ذاتُه ما يمثِّل الالّوحدة

 ل الوجوديالتَّمفص ذلك مال -أنالج لينا الجدط وِفْقَ تأويلنبسالم ي– 
المعلَّقة هنا  – اآلنيةاالنزياح تأسيساً على فهم شَرخ  –اُألنطولوجي للهِجرة 

بوصفه أوالً تجربة بصرية خارِِجة تتقوم  في الحقيقة والالّحقيقة بما هما كيفيتا 
وبوصفه ثانياً وحدة اختالف  وجود تنفتحان داخل وحدته الكشفية في آنٍ معاً،

ومباعدة تتولَّد وِفْقَ تفسيرنا السابق بِناء على العالقة المعقَّدة بين محوري التَّركيب 
المباعدة  –المباعدة المضمرة واالختراق  –واالستبدال، التي تنتظم بين التَّماهي 

 ريحة، ذلكبما ال يفصلالص ستوى الجزئيعن  المالموهذا يتَّصُل . ستوى الكُلِّي
االختالف ِلمركزية الذّات المتعقِّلة الواعية بما هو مجاوزةٌ  إلغاءجوهرياً بِمبدأ 
  .المعلَّقة هنا – اآلنيةالموضوع داخل عالَم  -ِلثنائية الذّات 

 - اآلنية وبناء على هذه الرؤية، يغدو تفسيرنا للوحدة الجمالية في عالَم 
متعلِّقاً بما دعوناه االضطّراب شبه المتناوَِب بما هو في  معلَّقة امرئ القيس هنا

الوحدة على المستوى الجدلي  -جوهره ليس سوى االلتباس المتشظّي لذلك العالَم 
اُألفُقي بين الوقائعي والمتخيل من جهة، وفي كيفيات وجوده البصرية التي  –

العمودي بِوصفه يمثُِّّل ذلك  –لداخلي الخاص بِالمستوى الجدلي تبسطُ الموقفَ ا
 -الهم الزائف، واألنية  -التَّفتُّتَ المستمر ِلمركزية الذّات من خالل صراع األنا 

الحقيقي وتْ . الهالذي نهض بعيد الشَّكَل اإلجرائي إلى حد رفَسولعلَّ هذا الفهم ي
اربتُنا حتّى اآلن، من حيث بدتْ كأنَّها تقوم على تلك التَّراتبية السببية عليه مق

  .ذاتها، في الوقت نفسه الذي كانت فيه هذه المقاربة تنخُرها من داخلها
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وفي سياق متَّصل، فإنَّنا نُسجل في هذا الموضع تحفُّظاً على تلك التَّأويالت 
، قد انبسطَ بوصفه الحلَّ الذي )1(ضمنه مشهد الصيدو ،التي ترى أن مشهد الجواد

يرد به على مشهدي اللَّيل والذِّئب، أو انبسطَ بوصفه رداً على مشهد الطَّلل الذي 
يسبقهما بما هو مشهد فقدان االستقرار والحياة، ومن ثم، بوصفه رداً على 

بما هي تثبيت للخُصوبة ) الحب -اللَّذّة  –الجسد (صعوبة القبض على المرأة 
والسبب في موقفنا هذا يتعلَّق أوالً برفضنا المذكور أعاله للفهم . والطُّمأنينة
 المنطقي–  ببيالس)ة ) الميتافيزيقيةلزمانياً على  – اآلنينا، ويقوم ثانيعلَّقة هالم

البصري للموجودات، ومحور  تحليلنا للعالقة الجمالية المعقّدة بين محور التَّركيب
االستبدال البصري ألساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، من حيث إنَّنا قد 
أظهرنا ذلك االضطّراب والتُّفتُّت داخَل كّل مشهد على حدة بين المباعدة 

 الميتافيزيقي الفهم اً ذلكلغي جوهريريحة بما يدة الصباعرة والمضمحدة المِلو
  .المشهد

 ،وتتَّضح هذه الرؤية بشكٍل أعمق عندما نقف تفصيلياً على مشهد الجواد
  :)2(وضمنه مشهد الصيد كما أشرنا أعاله، الذي يقول فيه
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ريالبص لعلَّ التَّركيب توضالم عة في هذا المشهد لعناصر الكشف الظّاهراتي
ال يخرج للوهلة اُألولى عن المعطيات الوجودية التي تفتَح من النّاحية الحدسية 

وية؛ بمعنى أن المرجعية الوقائعية تَحضر بكلِّ زخمها عالَم الطَّبيعة الصحرا
عندما نقوم بتقليب البالغة المشهدية المنبسطة في ميدان االهتمام القائم هنا، 

لى العالَم الوقائعي ِلتُستَخْدم عفمعظم الصور يمكن إحالتها من حيث المبدأ 
  .ليدبِوصفها موجودات تحت ا

هل : لكن اهن عندل قراءةَ المشهد الرإلى هذا الشُّروع، فنُقف نطمئن نُنا أنمكي
  هذا الحد؟

إن الشِّعرية البصرية العالية التي يمتاز بها هذا المشهد تتحقَّق كما نعتقد من 
الوجود الخاصة  - خالل نزع األلفة بوصفه تعطيالً لمنفعة األداة؛ أي بكسرالكلمة 

غير أن ذلك ال يتم على . كن استعمالُه في العالَم الوقائعي المعيشبحصانٍ ال يم
يتم أيضاً على مستوى  إنَّمارأينا في المشاهد السابقة، المستوى الكُلِّي فحسب كما 

عالقة  من خاللبعض الصور الجزئية، التي ال نستطيع أن نقبض على مجازيتها 
 –من حيث إن تلك الصور تجعل التَّمفصل الجدلي للهِجرة  المشابهة االنعكاسية،

االنزياح يميُل في هذا المشهد تحديداً نحو المتخيل أكثَر من الوقائعي الذي مالَتْ 
وهذا يدفَعنا كي نُعدل شُروعنا األخير لنقوَل إن التَّركيب . إليه المشاهد السابقة
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لى ماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني، عتركيب يحيُل  البصري للموجودات هنا
  .أكثَر من اإلحالة إلى كشف المدلول الوقائعي األول كما قد نظن للوهلة األولى

وفي هذا اإلطار، يمكنُنا أن نُفسر مثالً تشبيه حركة الحصان بالصخرة 
حركة تبسط عدة حركات العظيمة التي تنحدر من أعلى، من حيث إن هذه ال

فالمسألة هنا ال ). مكَر مفَر مقْبٍِل مدبِرٍ معاً(متناوِبة متضادة في الوقت ذاته 
تنحصر بِتشبيه محسوسٍ وقائعي بِمحسوسٍ وقائعي آخَر، بل إن عالقة المشابهة 

ن ليستْ هي عالقة منزوعة األلفة في الطّرفين معاً؛ بمعنى أن حركة الحصا
وحدها الحركة اإلعجازية هنا بقدر ماهي حركة الصخرة المنحدرة، التي يفترض 

ة كاملة، لكنصخرةً تُحقِّق مثَل : أنَّها ذات مرجعية وقائعي نَجِد لنا أن نمكهل ي
  هذا اإلعجاز الحركي مهما كان سقوطُها عظيماً ومضطَّرباً في العالَم الوقائعي؟

ي سياق متَّصل، تتتابع الصور الجزئية لترسم امتالءها الجوهري في حد وف
لَه أيطال ظَبيٍ وساقا نعامة وإرخاء (ذاتها، فمن منّا ال يقفُ مذهوالً أمام حصان 

 ؟ ومن منّا ال يدهشُ بِضلوعه، أو بِذيله الغزير، أو بِلمعانِ)سرحانٍ وتَقْريب تَتْفُِل
  ظهره، أو بِسرعته الخارِقة في كلِّ مرة يصفُها هاهنا الشّاعر المهاجِر؟

من هنا، يأتي هذا االئتالف بين الصور الجزئية والصورة الكُلِّية أساسياً في 
بسط حركة جواد متخيل ال تَمّل العين من التَّمتُّع بِحسنه، وهو ما يتكامل تماماً مع 

لقائم بين محوري التَّركيب واالستبدال في هذا المشهد، من حيث إن التَّماهي ا
الجمال يتولَّد من خالل التَّمويه بتضييق فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود بما 
 ليل الجدة يميل من خاللها التَّمفصدة مضمرباعهو في جوهره اختالف وم

اهية كشف المدلول المتخيل الثّاني، بما االنزياح في هذا المشهد نحو م –للهِجرة 
 جاز الماهويهو عالَم الم-  ل الذي يفتَحتخياً بالموجودي ستوىم ه الثُّنائيلُوع– 

جمالياً أعلى التباساً وزيغاناً وتمويهاً؛ أي بما هو انبساط التَّثبيت الماهوي ألساليب 
اتّجاه إمكاناتها األعلى قائمةً في وجود ما بعد الفعل الوجود المتفاعلة مع المخيلة بِ
  .وجوداً ماهوياً نحو المجهول

 يحرضوهكذا، ينطوي العلُو الثُّنائي بما هو وحدة انفتاح ومباعدة واختالف 
 ليراع الجدات الصل فيها آليتخيالم عدالب–  ن من  فيالوجوديبيتراكن منمطي

 –بما هي كيفيات بصرية انفعالية  ؛ أيالستجابة الوجودية الملتبِسة هناكيفيات ا
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وجدانية، فهو أوالً زمانية وجود زائف تتأسس على حس االفتراس بوصفه خوفاً 
من حيثيات الوجود في العالَم بما تبسطه من أسئلة، ذلك  يولِّد هروباً من مواجهة

بتثبيت كيفيات وجود بصرية راسخة ومستقرة من جهة تجاوز هذا الوجود  خالل
) من أساليب الوجود(ُأولى، ومتسارِعة نحو المجهول بوصفه معادالً ُأسلوبياً 

  .لالطمئنان والخُلود من جهة ثانية
 سس على حؤسة الوجود األصيل المفهو زماني الثُّنائي لُوأما النَّمط الثّاني للع

مبادرة تسريع  من خاللالماثلة في العالَم  اإلفناءوى ية بوصفه قلَقاً يواجِه قُروسالف
  .التَّباعد نحو المجهول بِمالقاته ُأسلوبياً آتياً من األمام

إن الميزة الجمالية األساسية في المتخيل نحو المجهول الخاص بِهذا المشهد 
رعة أوة السفي كيفي نتَكم لتبِسة بينة مالً وأخيراً، بما تنطوي عليه من زماني

يختبِر هنا بوصفه آنية  الشّاعر المهاجِرف. الزمان العمومي والزمان األصيل
تجربةً مرئيةً خارِجةً ومتسارِِعة، من حيث إنَّه يخلُقُ عالَماً جمالياً متشظياً يتماهى 

  .الجواد متباعداً نحو المجهول –ن بِالسرعة فيه الحضور بِِالغياب، والزم
 نتمكَّن ن دون أنعتادة في  من خاللممن إنهاء حالة االلتباس الم لُوهذا الع

فاللَّحم الذي اصطاده الجواد بِتسارعه الخارِِق  اآلنية  معلَّقة امرئ القيس هناعالَم 
سع بين حوزم ستقبل هو لحمنحو الم  لُوهوآك ة، وطُهاتُهالفروسي ساالفتراس وح
فهل تُمثِّل تلك الجماعة وهذا اللَّحم حلم : هم جماعةٌ معلَّقة غير واضحة المعالَم

الهم من حيث إن  -األنا سلطة االستقرار في بيئة قاسية ال ترحم؟ هل يمثِّلون 
احتوائهم له بما  من خاللااللتحاقَ بهم الشّاعر قد قَدم لهم أسلوب وجود يحقِّق له 

 هتفراد م لهم أسلوبقد قد م فيه؟ أم إنَّهلههو في الوقت ذاته أسلوب وجود يقب
الهو -األنية نَّه بسطَ بذلك كيفيات وجودإاللّحم، من حيث  من خاللوخصوصيته 

علِّق الشُّروع األخير، إذ إنةَ ما يثم ،ة به؟ لكنة الحصان واللَّحم  الخاصحركي
الشّاعر المهاجِر هنا؛ أي حس الفروسية، فإنَّها تُمثُِّل  – اآلنيةبقدر ما تُمثِّل مبادرة 

في الوقت نفسه مبادرة المبادرة ذلك الشَّاعر، ِلكونها ليستْ سوى مبادرة الحصان 
االفتراس سات وجود تنطوي على حذاته ضمن كيفي.  

خاخ التّمويه والزيغان هذا النَّحو، نكون قد عدنا من جديد إلى ف وعلى
  !وااللتباس التي امتاز بها تمفصل هذه المعلَّقة منذ البداية
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مشهد السيل الذي من خالل غير أن هذه المسألة تترسخ على نحوٍ أوضح 
محاكمته بوصفه نهاية تُمثِّل فهماً من خالل  ماقراءتَه قراءةً تقليدية إ اعتاد النُّقاد

 –من خالل وضعه في الجهة المقابِلة  وللمعلَّقة، أ) متَسلْسالً(زمنياً خطِّياً 
 اللة للمطلع الطَّلليسة من حيث الدعاكيَل يبسط  وفقالمالس يرى أن بِيبفهمٍ س

ي للموقف الطَّللي الذي يبسط الحياةَ والخصب واالطمئنان بوصفه المقابَِل المنطق
  .الغياب والموت وفقدان االستقرار

ولكن تأويلَنا لمشهد السيل يعلِّق األحكام السابقة في هذا اإلطار، من حيث 
إنَّنا نُقيم العالقة بين المطلع الطَّللي والسيل على ُأسسٍ مختلفة كما سنجد، ولنقف 
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إن أوَل صلَة نُقيمها بين مشهدي الطَّلل والسيل تنهض على تَشابه اإليقـاع  
 العادة -الوجودي تكما جر المنطقي ال التّضاد ماليـ   . الج ذي ففـي الوقـت ال
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اخترقَ فيه محور استبدال كيفيات الوجود المتفاعلة مع المخيلة محور التَّركيـب  
نَقََل الموقف الوجودي الداخلي  مضاد وجود في الميدان الطَّللي من خالل ُأسلوب

من حالة القَبول التَّقليدي إلى حالة الرفض، كذلك انبنى مشهد السيل بِدايةً علـى  
التَّقليـدي، وذلـك فـي     –لى البعد الوقائعي عيبٍ بصري للموجودات يحيل ترك

الشّاعر المهاجِر كيفيـة بـدء المطـر     – اآلنيةمن خالِلها  تاألبيات التي صور
 ة التي ترتَّبتْ على هذا األمر، وكُلُّ ذلكيل والنَّتائج التَّدميريدوث السمن خاللوح 

يتماهى فيه فعُل االستبدال البصري مع التَّركيب البصـري،  بسط المشهد بشكٍل 
 أو سلبي شبه حيادي تُ(وبِأسلوبِ وجوددلي ... قَعتَـأمما م دعب .(   وبعـد ،لكـن

   ق، إلـى أمكنـةالبر قَهث، بدءاً من اُألفُق الذي اخترفُ ما حدات وجود تصكيفي
مروراً بالسيل الذي لم يترك جذع نخلـة   المطَر الغزير، إلى الوحوش المذعورة،

إالّ واقتلَعه، ولم يوفِّر بيتاً إال وهدمه، يخترِقُ بعد كُلِّ ذلـك البيتـان األخيـران    
الموقفَ الوجودي السابِقَ اختراقاً مضاداً يموه بتوسيع فجوة التَّوتُّر بين الوجـود  

رفضِ الدمار الحاصل، وبسط  من خاللمجهول والموجود، ويفتَح الماهية نحو ال
  .اإلفناءمناخٍ جديد قوامه النَّشوةُ والسكر والخُصوبة، بما هو رفض ِلفعِل 

 وفقوبهذا التّأويل، تقوم العالقةُ بين المشهدين على زمانية تكرار االختالف 
جمالي أعلى التباساً وزيغانـاً   – مركَّبٍ للعلُو الثُّنائي بما هو مستوى وجوديفَهمٍ 

  :وهذا التَّفسير ينهض على مستويين. لمجهولا وتمويهاً من خالل المتخيل نحو
الذي ينبسطُ علُوه الثُّنائي ملتبِساً بـين الوجـود   : زمانية تكرار الخَراب -1

نفعالية الخـوف  االخاصة بِ) الخطِّية(الزائف من جهة الزمانية العمومية 
غياب الفعـل والمبـادرة    من خالل والخَراب  اإلفناءوى قُواالستسالم ِل

واالختيار، والوجود الحقيقي األصيل من جهة تكرار الخراب بوصـفه  
زمانية مواجهة الموت االستباقية بانفتاح أسئلة المباعـدة القلقـة نحـو    

 .سةالمجهول، وبما هي كيفيات بصرية ملتبِ

والذي ينبسطُ علُوه الثُّنائي ملتبِساً بـين الوجـود   : زمانية تكرار التَّجدد -2
االتّجاه نحو المجهول هروباً وطَلَباً لألمـان،   من خاللالزائف من جهة الخوف 

والوجود الحقيقي األصيل من جهة مالقاة المجهول آتياً من المستقبل، وقد تكلَّـَل  
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هنا بما هي فـي   المباعدةمن خالل بِفعالية تغيير وجودي ما محموالً هذه المرة 
 .جوهرِها بسطٌ ضمني ِلسؤال الكينونة القلق نحو المجهول

إلى دائـرة   ،وبِطريقة أكثَر تعقيداً ،وعلى هذا النَّحو، يعيدنا التَّراكُب السابق
  .شِّعري المضطّربااللتباس المغلَقة التي تنفَتح في هذا العالَم ال

وفي ضوء ذلك، يبدو أنَّه من الصعب تماماً تعيين فهمٍ واضحِ المعاِلم 
الجدلي المضاعف بين كشف المدلول الوقائعي األول  االنزياح - الهِجرة ِلتمفصل 

البصري المعيش الذي سيهاجِِر  المنطقبوصفه  اآلنيةبما هو مؤول بناء على 
تردهة إلى عالَم القصيدة مموهة والمموالم هجاز العالَم(داً في اختياراتة )موماهي ،

 جاز الماهويل الثّاني بما هو تأويل ِلعالَم المتخيل  -كشف المدلول المتخيالم
بوصفه انبساط التَّثبيت الماهوي ألساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة باتّجاه 

وإن . تها األعلى قائمةً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهولإمكانا
أن هذا العالَم  معلَّقة امرئ القيس هنا -اآلنية كُنّا نُخمن من خالل تحليل عالَم 

شديد الوفاء لقاعدة التَّناسب الطَّردي التي قُلنا من ) فجوة وجود جديد(يمثِّل مقاماً 
) التَّوتُّر الوجودي(نَّه كُلّما كان التَّفاعُل المتبادُل بين أساليب الوجود خالِلها إ

 انفتاح المقام الماهوي لة أكثَر أصالة، كانخيل –والمتخيعلى المجهول أكثَر  الم
تحرير الشُّحنات الجمالية الخَالّقة بوهذا ما ظَهر بوضوح . توتُّراً والتباساً وجماالً

مشهد اللَّيل على  من خاللالفضاء االفتراضي للجدل التَّراكبي المضاعف  في
إذ بقدر ما يصعب علينا أن نُحدد في معظَم المشاهد . وجه الخُصوص ال الحصر

 – اآلنيةالبصري الذي هو من شأن  بالمنطقمواضع التَّردد الوجودي الخاصة 
إنَّه في الوقت ذاته يمكنُنا أن نتحدث أوالً عن انبساط توتُّر الشّاعر المهاجِر هنا، ف

، وأن نُشير ثانياً إلى وجود شُبهة إرادة المذكور آنفاًشديد يستبطن ذلك التَّردد 
فاعلة أتقَنَتْ في هجرتها لعبةَ االلتباس والزيغان والتَّمويه ال بوصفها ذاتاً واعية، 

وهو ما ). معلَّقة امرئ القيس هنا(في مقام  اذاته اآلنيةوجود  بل بوصفها كيفية
 ل بينَل خَلق المخلوق من قَبل ال يخرج عن قاعدة التَّمفصعف نا إلى القول إنيدفَع

، وذلك وِفْقَ انبساط )دور الوسيط(و فعِل الوساطة  ،)دور الخاِلق(فعِل الخَلق 
يخاً كُلِّياً لاللتباس؛ أو بمعنى أدقّ، وفق أساليب وجود كيفيات بصرية تُمثِّل تار

تُؤسس صوتَ الشَّعب في تلك الحقبة بوصفه وجوداً جمالياً مضطّرِباً في عالَم 
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متوتِّر قلق، وبيئة قاسية غير مستقرة من ناحية، وبوصفه من ناحية ثانية وجوداً 
  .تَّغييرملتبِساً بين سلطة التَّقاليد وحلم ال

ولعلَّ الصلة المعقَّدة بين محوري التَّركيب واالستبدال هي التي رسختْ 
 تناوِب بينالم من خالل إيقاع االضطّراب شبه القاِئم اً هذا االلتباسمالياً وجوجودي

 وهذا الفهم يقودنا. المباعدة الصريحة –االختراق المباعدة المضمرة و –التَّماهي 
ياق إنة  إلى القول في هذا السدليبالهِجرة الج الخاص اخلية  –الموقف الدالعمودي

 من خاللفي عالَم هذه المعلَّقة قد التبس تبعاً النبساط حركية االضطّراب الزاِئغة 
محور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، من حيث إن تلك الهِجرة 

اُألفُقية قد أمكَن تحديد  –زاِئغةً وصعبةَ التَّعيين، في حين أن الهِجرة الجدلية  بدتْ
التَّركيب البصري للموجودات بين المرجعية  من خاللبعض مالمحها العامة 

الوقائعية المعيشة، والمرجعية المتخيلة الخاصة بفجوة الوجود الجديد، من حيث 
االنزياح هاهنا قد مالَتْ ِلمصلحة المتخيل نحو   –فعل الهِجرة إن كفّة تمفصل 

 في الوقت يلة هكانتْ هذه المحص لتبِسة، وإنة مدليلة جحصه مالمجهول بوصف
  .ذاته عميقة الصلة بِمرجعيتها الوقائعية

لَّقة امرئ مع -اآلنية وهكذا، تُفضي بنا هذه الرؤية إلى القول إن هجرة 
 التَّعيينهجرة ُأفُقية أكثَر منها هجرة عمودية، من دون أن يعني هذا  القيس هنا

 ليحدة التَّراكُب الجدفصماً لو ف للهِجرة،  –اإلجرائيهو على  إنَّماالُمضاع
ل أوتخيوالم الوقائعي ح بيننفتعلى التباس هذا العالَم الم الً، العكس من ذلك، تأكيد

ولذلك قُلنا من قَبل إن . وبين الوجود الزائف والوجود الحقيقي على مستوى ثانٍ
ِلمركزية  إلغاءالسمة الجوهرية لهذه المعلَّقة تَكمن في أنَّها وحدة الالّوحدة بما هي 

ما هي الموضوع في مقامها؛ أي ب -تجاوز ثُنائية الذّات  من خاللالذّات المتعلِّقة 
الجمالية  –التباس ومباعدة واختالف يحتفي بِمجموعة من الشَّبكات الوجودية 

وى تجاذُب وتنافُر مواضع كثيرة على ما فيها من قُ المتشظِّية والمتعايشة معاً في
  .تُمفْصل الفجوة في احتمالية نسبية دائمة الزيغان والمراوغة

التَّأويلية لم تستطع  محاوالتنايمكن لنا أن نقول إن  وبناء على كُلِّ ما سبق،
أن تقبض بِصورة يقينية على إجابة شافية بِخُصوص السؤال الجوهري الشّاغل 

، إذ إن صعوبة ترجيح تأويٍل معلَّقة امرئ القيس هنا -اآلنية في عالَم ) المهيمن(
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 – اآلنيةماهية الهموم التي بثَّتها أساليب وجود على آخَر أبقَتْْ على سبيل المثال 
الشّاعر المهاجِر فيها غير قابلة لإلحالة أو ِللتَّحديد حتّى اللّحظة، من حيث إن هذا 

الجمال هنا ليس سوى غياب أحضر  –الحضور الملتبِس ِلتمفصل المباعدة 
نى أن فجوة االلتباس بما هي ذلك النَّوسان الغاِئب بِإبقائه على غيابِه المستمر؛ بِمع

 ه ذلكة المجهول بوصفيرجاز، قد احتفظَتْ بِحجاز العالَم وعالَم المم تِّر بينتَوالم
اليقين غير الممكن، أو بما هو بصيغة أدقّ ذلك الغائب غير القابِل ِلإلخضاع 

  .والتَّعيين
لشّاغل هنا، يعني في الوقت ذاته أن غير أن استمرار تعليق السؤال ا

 االنزياح -الهِجرة التَّخمينات المضطّربة الرجراجة تعكس دائماً سر خُلود فعِل 
 -أمامنا بوصفها قد ثبتتْ ذلك االلتباس الوجودي  المنبسطةفي عالَم هذه المعلَّقة 

يجازم الً بينفْصتَماألعلى، م مالية  نِ انفَتَحاالجة أبدينحو المجهول، في حركي
  .فوق حدسية غيرِ قابلة ِللمصادرة النَّقدية، أو ِلإللحاق بِمتَصور نهائي حاسم
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رفة بن العبد هنا من اعتقادنا معلَّقة ط –تنطلقُ قراءتُنا في عالَم اآلنية 
 قل الموروث الوجوديبعيد بِث بة لها ستكون محكومةً إلى حدقارة مأي خ أناسالر

- العام ل العربيتخيفي أعماق الم ستقرالم مزير . الرصادوهو األمر الذي ي
فيها، ) المهيمن(الشّاغل  مسبقاً أي شُروع تأويلي ساعٍ إلى مالمسة جوهر السؤال

من حيث إن هذا الشُّروع سيعيد على األرجح إنتاج ذلك الموروث تلقائياً، وال 
المطابِقة قد اعتادت الخُضوع ِلمسبقات ميتافيزيقية  –سيما أن الدراسات المنهجية 

عالَم هذه المعلَّقة  في تتعلَّق في أغلَب األحيان بِمركزية الذّات الواعية المتيقِّنة
الموضوع اآلخَر لها من ناحية  -المنفتح أمامنا؛ أي من خالل إخضاع تلك الذّات 

ُأولى، ومن خالل سعيها إلحضار الوجود من خالل ثالوث الخَمر والجنس 
وهذا ما يلصقُ بها كالعادة صفة التَّمرد والعبثية، . والفروسية من ناحية ثانية

كيفيات إجرائية تبدو كالحلقة المفرغة إلى إسقاط أية  من خاللي أخيراً ويفض
قراءة أو منهج يفترض أنَّهما جديدان في فخّ مطابقة التَّوجهات التَّأويلية الجامدة 

  .بما هي شُروعات شبه جاهزة مسبقاً
 ز المعرفينجالم الذي  –وعلى هذا النَّحو ، فإن م باالكتمال النَّقديوهي

يتَّصف بِقُدرته الهائلة على عرقلة أية إمكانية الختبار التَّجربة المرئية الخارجة 
هنا، ومنع آليات انصهار اآلفاق من االشتغال، بما هي آليات تتمفصل وفق 

، )التُّراث -الوساطة الوجودية وحفظ النَّص (طُموح منهجِنا بين قراءة االسترداد 
  ).التُّراث –الخَلق وإعادة إنتاج النَّص (ءة االرتياب وقرا

وبناء على ذلك، تأتي رغبتُنا الحثيثة بمراجعة الفَهم السابق تبعاً ِلتأويلنا 
 ليللهِجرة  –الجد علَّقة  –اُألنطولوجيانطالقاً من عالَم هذه الم االنزياح،  وذلك

نا ثالثةَ أساِليب وجود بصالذي يبسط أمام لياألو ها المسحظهِرة ية رئيسيري
وهي ،ائفة، وأساليب وجود األنية  -أساليب وجود األنا : العامالز ماله-  واله
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اللَّذّة بما هي كيفيات بسط سؤال  -األصلية، باإلضافة إلى أساليب حيازة الزمن 
الهو، أو  -الهم واألنية  - الكينونة القلق، منطويةً بطبيعة الحال على أساليب األنا

 األساليب، وذلك نطويةً عليها تلكة  فيمحدة اآلنينا –وفة بن العبد هعلَّقة طرم.  
 –وِلبلوغ التَّنقيح المرجو وفق هذه القراءة، سنعتمد على آلية إجرائية 

ن إذا صحلَيبوصفُها بأنَّها تشبه اللَّعب على ح نمكة يفي  إحصائي جازيالتَّعبير الم
  :هذا الموضع

فأوالً، تبدو آلَّيتُنا المقترحة هنا، كأنَّها منسجِمة مع منطلَقات التَّفسير  - 1
 اً على  –الميتافيزيقيائيها تتّكئ إجربوصف ابق، ذلكالس التَّقليدي

هذا سيوحي  من حيث إن. السلب -التَّناقُض الذي تبثُّه ثُنائية اإلثبات 
بوجود طَرف أول مركزي يمثُِّل وحدة الوعي الذّاتي، وطَرف ثانٍ 

وهو ما . خارجي يمثُِّل االختالف المنبسط خارِج وحدة الذّات المتيقِّنة
موضوع  –يتأسس أصالً على فهمٍ موضوعي قائم على ثُنائيتَي ذات 

 .خارِج -وداخل 

2 - ا ثانياً، فإنأم  لينا الجدض أساساً على تأويلة، بوصفها تنههذه اآللي- 
اُألنطولوجي المتحرك داخل وحدة التَّمفصل المتشظّي هنا، ستُفضي 
بنا إلى توظيف التَّناقُض ِلنَخر التَّمركُز التَّقليدي السابق، و تفتيته من 

قبض على المباعدة وهو األمر الذي سيفتَح الطَّريقَ أمامنا لل. داخله
 .عالَم هذه المعلَّقة فيالقائمة ) فجوة االلتباس(الجوهرية 

من هنا، فإن هذه المقاربة ال تهدفُ إلى استبدال برهان ما بِبرهان آخَر، 
تتراكَم  احتمالية –بقدر ما تنشطُ بوصفها حواراً يعمل وفق آلية توصيفية 

تبعاً لستّة قوانين افتراضية تولَّدتْ إحصائياً عن أساليب وذلك إشاراتُها تدريجياً، 
  :الوجود البصرية الثَّالثة التي ذكرناها وِفْقَ الجدول اآلتي
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1≠ 2  
1≠ 3  
2≠ 1  
2≠ 3  
3≠ 1  
3≠ 2  

  )3(الجدول                  
    

 فيومن خالل هذه القوانين سنسعى إلى اختبار أساليب انكشاف الوجود 
ة  –ة عالَم اآلنينا بما هي أساليب ناجمة عن حركيفة بن العبد هعلَّقة طرم

المباعدة المضمرة  –التَّمفصل الخاصة بِمحوري التَّركيب واالستبدال بين التَّماهي 
  :المباعدة الصريحة كما سنجد في الصفحات اآلتية –واالختراق 

  
 :الهم –األنا  أساليب وجود ≠ذّة اللَّ-الزمن  أساليب حيازة: القانون األول

اللَّذّة  -تتعلَّق الخُطوة األولى في عملنا هذا بما دعوناه أساليب حيازة الزمن 
بوصفها كيفيات بسط سؤال الكينونة القلق بصرياً بين الوجود الزائف والوجود 

ل،. الحقيقينا، أي في القانون األوأساليب وجود أصيلة  ومن حيث إنَّها تُمثِّل ه
بما هي مبادرة اللَّحم الساعية إلى الخُروج من ميدان ) الحب -اللَّذة  –الجسد ( لِـ

وهو المشهد . السقوط بِاهتمامٍ ينهض على حركية  حضور الجسد بوصفه كينونة
الهم  -البصري الذي سنختبِر عالقته في هذا القانون مع أساليب وجود األنا 

  .الزائفة
األبيات التي يصفُ فيها  فيوبِدايةً، لننطلق من أساليب انكشاف الوجود 

، التي تنبثقُ أصالً من المشهد الطَّللي، إذ )خولة(الشّاعر المهاجِر هنا محبوبته 
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هذا المشهد،  فيكشفَتْ لنا ظاهراتياً إن موجودات التَّركيب البصري، وقد ان
من خالل ) الحب -اللَّذّة  –الجسد (تفتتح بقُوة الحدس ذلك الحضور الكُلِّي لِـ 

أساليب منتخَبة على محور االستبدال البصري بوصفها كينونةً  فيوجود المرأة 
ر المهاجر هنا زمام الشّاع –، تُُمسك من خاللها اآلنية )أكون جسداً(جسدية 

مبادرتها الخاصة في وجود يستبطن موقفاً داخلياً أصيالً، يخترِقُ التَّركيب 
، ليكون )وفي الحي َأحوى ينْفُض الَمرد شاَدن(البصري المرَأة أميل إلى الوقائعية 

العائد أساساً إلى المشهد حضورها هاهنا رداً وجودياً فاعالً على حدث الرحيل 
نا ُألنثى تشبه في . الطَّللية هريم لنا التَّجربة البصقدي دهذا الر من حيث إن

انتمائها إلى مجموعة اإلناث الظَّبيةَ المنتمية إلى قطيعها، إذ تتمايُل ثقةً وغُنجاً، 
ثغرها الوضاء،  ، متَّصفَةً بسمرة في)ثمر األراك(وتتغطّى بأغصان البرير 

  .وبوجه حلَّت الشّمس رداءها عليه خالياً من تجاعيد التَّقدم في العمر
ة : لكنةً في ضوء آليخاص ديصم يستطيع هذا الشُّروع أن حد إلى أي

 منهجية تهدفُ أساساً إلى المراجعة والتَّنقيح باستمرار؟

غاياتنا التَّأويلية هنا، لنقف اآلن  واستجابةً لهذا التَّساؤل الذي يستبطن ضمناً
 ة للبيت الشِّعريرية البصالمشهد  اآلتيأمام الكيفي الذي يجيء مباشرةً بعد

  :)1(السابق
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وجود المتفاعل وِفْقَ جدل التَّأثير المتبادل مع فمن الواضح بِدايةً أن ُأسلوب ال
المخيلة، والذي يبسط التَّركيب البصري في هذا البيت، يمثِّل بؤرة بصرية ملتبِسة 

إذ يمكننا في هذا المضمار أن نُشاهد بِوضوح، وأن نُوصف بدقة، : الدالالت تماماً
                                                 

  .174المصدر نفسه ، ) 1(



205 
  

) الهم عند احتضارِه(خَذ للتَّخلُّص من حضور الهم تلك الحركة وذلك الفعل المتَّ
بِاللُّجوء إلى ناقة سريعة جداً، غير أنَّنا في الوقت ذاته ال يمكننا أن نضبط 
شُروعنا ضبطاً نهائياً، ونحن نُواجِه خيارات تأويلية واسعة لتفسير مصدر هذا 

  !الهم المذكور
منَح آليتنا هنا قدرتها الديناميكية، وال سيما أنَّها ولعلَّ خياراتنا هذه هي التي ت

  . السلب لمصلحتها - آلية تسعى لتوظيف التَّناقض النّاجم عن ثنائية اإلثبات 
وعلى هذا المنحى، فإن الخيار الذي سنقوم بتثبيته مبدئياً في هذا السياق هو 

العالقة بين محوري التَّركيب  الخيار الذي يؤكِّد أن االختراق السابق في
واالستبدال بما هو تمويه بتوسيع فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، التي هي 
هنا فجوة اختالف ومباعدة صريحة، ال يلبثُ ذلك االختراق أن يتغير عندما 
 محور ليداخ من موقف نُهاستبدال أساليب الوجود بما يستبط ماهي محوري
التَّركيب مموهاً بتضييق فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، التي هي هنا فجوة 

بناء على تفسيرنا لحركية ) الهم(ليكون مصدر . اختالف ومباعدة مضمرة
الهم الزائفة بوصفها أساليب  - التَّمفصل مرتبطاً جوهرياً بأساليب وجود األنا 

الشّاعر  –ميدان مصادرة الخُصوصية، ومنع اآلنية  فيية يوم - سقوط عيانية 
اللَّذّة كيانياً، بما هي أساليب مبادرة اللَّحم  -المهاجِر من حيازة أساليب الزمن 

  ).الحب -اللَّذّة  –الحضور الكُلِّي للجسد (
دفَعنا إلى عدم على التباسٍ عريض، ال بد أن ي) الهم(غير أن انفتاح سؤال 

 نُتابِع ه، من حيث إنَّه ينبغي علينا أنابق وحداالطمئنان والقناعة بالتَّفسير الس
 –تدقيقَ تفسيراتنا من خالل التَّساؤل عن اُألفُق الذي تمتد إليه اهتمامات اآلنية 

وهو األمر . ميدان هذه النّاقة المندفعة بِسرعة باِلغة فيمعلَّقة طرفة بن العبد هنا 
الذي يعني أن نُحاوِر في هذا المضمار التَّجربة البصرية التي تبسطها األبيات 

  :)1(اآلتية
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إن التَّركيب البصري لعناصر الكشف الظّاهراتي بما هي موجودات هذا 
قة بوصفها أوالً موجوداً  من المشهد يرتكز على محور أساسي تُمثِّله النّا

وثانياً، تفتتح هذه البؤرة . موجودات البيئة الطَّبيعية المعيشة في ذلك العصر
أساليب الوجود المعيشة هناك حدسياً، لتنهض بالغةُ مشهدنا هذا للوهلة  التَّركيبية

ربة المتمفصلة أمامنا أن اُألولى على حامٍل وقائعي، ومن ثم ال تلبثُ محاورة التَّج
تميل بكفَّة التَّأويل نحو البعد المتخيل عندما نقوم بِفرزٍ أولي للكيفيات البصرية 

  .المنبسطة هنا
ولعلَّ الرؤية الالّفتة ألي قارئ يقارِب مشهد النّاقة هي ذلك الحضور الواسع 

إذ يمكن لنا من حيث . المركز -اقة اُألنثى من خالل حضور هذه النّ -للجسد 
المبدأ أن نُشير إلى تلك االستمرارية الواضحة لضمير المؤنَّث الغائب انطالقاً من 

  .المشهد اُألنثوي السابق، وصوالً إلى هذا المشهد
اُألنثى  –هذا من جانب، ومن جانب آخَر، فإنَّنا نرى أن  حضور هذا الجسد 

  :لثالث كيفيات بصرية رئيسية هي هنا ينبسط تبعاً
 .القُوة –الجسد الثِّقة  -1

2-   لُود العرعة –الجسالس. 

 ).األمان - االستقرار (الجسد االكتناف  -3               

 

اللَّذّة، متُسارِعةَ  –تسعى لحيازة الزمن ) اُألنثى -الجسد  –النّاقة (فهذه 
على طريق واضحِ المعاِلم، إذ يؤمن عثارها ما دامتْ  الحركة، واثقةَ الخُطا،

. كالجمل في ضخامتها، وما دامتْ تمتلك جميع مقومات القُوة والعلُو والسرعة
فهي تعدو كالنَّعامة، وتُباري نوقاً مسرِعات، وذيلُها كجناحي نسرٍ أبيض عظيم، 

ها مرفقين ملفوفين في بناء متين، ولها كما أن ل. وفخذاها كأنَّهما بابا قصرٍ عاٍل
أما عضداها فَهما كصفائح الحجارة، . ظَهر قوي، ويد كثيرةُ الحركة ذهاباً وإياباً
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ورأسها مرتفع مشرِف، وجمجمتُها قوية مثل سندان الحداد، وسمعها ليالً حساس 
ى ما سبق أن لها قلباً ويضاف إل. ألية حركة خفية أو صوت قوي على السواء

سريعاً متحفِّزاً، كثير النَّبض، شديد الذَّكاء، مكتمَل الخَلق بصالبته المحكَمة 
  .الشَّديدة

 ابقة بما تنطوي عليه من ثقةة السريالتَّراكيب البص وعلى هذا النَّحو، فإن
اً مع صورة الجسُل ُأسلوبيرعة، تتكاموس لُوة، ومن عمه  - د وقوقداالكتناف بما ي

بيت الوحش المحفور في أصل (فالنّاقة كالكناس . من استقرارٍ وطُمأنينة وأمان
الذي يستظَلُّ به ويلجأ إليه، وال سيما أن ظَهرها صلب مقوس بين ) الشَّجرة
ليها، وهي أيضاً كقنطرة الرومي المشيدة بالقرميد مكتنفةً الالّجَئ إ. اإلبطين

وعضداها كصفائح الحجارة التي ُأسند بعضها إلى بعضٍ، فاستقرتْ في بنائها 
الراسخ، وعينُها كمرآة استقرت في الحجاج، أما قلبها فهو كالصخرة في إحكامه 

فهي ناقةٌ متساميةٌ متسارِعةُ  الحركة تعوم . من حيث إنِّه يمكن االعتماد عليه
  . اء كما يفعُل الظَّليموتسبح في الم

الجسد هنا ال يكتمل إالّ بحضور الذّكر في  –لكن هذا الفَهم البصري للنّاقة 
، وهي )قليل الشعر(أكثَر من موضع، فهي كالنّعامة التي تنبري لذكرها األربد 

قادرة على مباراة نوق أصيالت مسرِعات، وهي أخيراً بلغَت الربيع والخصب 
  .ات فابتْدأت عالقةً مع الذّكروالنّب

اللَّذة في أساليب  -وهكذا، تتسارع حركة هذه النّاقة باتّجاه حيازة الزمن 
إذ إن إحالتنا . وجود تقوم بالغَتُها المشهدية على شعرية بصرية عالية التَّكثيف

قائعي األول؛ لموجودات التَّركيب البصري المتَوضعة هنا على كشف المدلول الو
 د طويالً، ليس بالمعنى القائل إنأي بوصفها موجودات تحت  اليد، ال تكاد تصم

األداة من خالل خلق  - نزع األلفة بما هو تعطيل لمنفعة األداة يتم بكسر الكلمة 
العالَم الوقائعي المعيش فحسب، بل إن األمر  فيكُلِّية غير قابلة ِلالستعمال   ناقة
دى هذا الحد بما يتشابه مع حصان امرئ القيس،  وذلك عندما يتم تفتيت يتع

السياق التَّرابطي األداتي بدءاً من بعض الصور الجزئية التي ال نستطيع القبض 
على مجازيتها من خالل االكتفاء بتفسيرها وفق عالقة المشابهة االنعكاسية 
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االنزياح في تلك الصور  –مفصل الجدلي للهِجرة المحسوسة، حيثُ يميل فعُل التَّ
  .نحو ماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني

إذ كيف يمكننا أن نُطابِقَ : وهذا الفهم يظهر بِوضوحٍ في بعض األبيات
صورةَ ذيٍل يتداخَُل مع جناحي نسرٍ عظيم في العالَم الوقائعي  المعيش؟ أو كيف 

ين كأنَّهما بابا قصرٍ عاٍل؟ أو ناقةً كقنطرة الرومي في يمكننا أن نشاهد فخذ
بنيانها؟ أو قلباً على هذا الشَّكل من االكتمال المعنوي واإلحكام الخَلقي؟ كذلك أين 
 كة جيئةً وذهاباً كهاتين اليدين؟ أو أنرعلى يدين متواصلتي الح نَقَع لنا أن نمكي

  باعد كعروة القميص؟نلمح جسداً تتالقى آثاره وتت
إن مجازية هذه النّاقة الجوهرية، متمفصلةً بين الوقائعي والمتخيل، قد 

بوصفه آنيةً أن يحوز زمن اللَّذة األصيل بامتالك  المهاجِر –سمحتْ للشّاعر 
فرادته الحرة، أو بمسك زمام خصوصيته متجسدةً في طريقة حضور ذلك الجسد 

وهو األمر الذي يعني . اللَّذة بوصفه مبادرة الوجود القريب كيانياًً البعيد وقائعياً -
بلغة حركية التَّمفصل أن التَّركيب البصري للموجودات بميله نحو المتخيل، بدا 
أكثَر تماهياً هنا مع االستبدال البصري ألساليب الوجود التي تستبطن موقفاً داخلياً 

يالً، من حيث إن ذلك قد ولَّد تمويهاً بتضييق فجوة التَّوتُّر بين الوجود أص
  .والموجود بما هي فجوةُ اختالف و مباعدة مضمرة

النّاقة،  : لكن آمنةً مثَل تلك تكون ابقة أنن لشُروعاتنا السمكي إلى أي حد
هل تبدو : بِاطمئنان؟ أو بمعنى آخَروذلك بِاتّجاه حيازة زمننا التَّأويلي الراهن 

محاورة مشهد النّاقة على هذا النَّحو شديدةَ اإلحكام من حيث إنَّنا نُعلن في شُروعٍ 
  نهائي أن هذا األسلوب البصري ال ينفذ إليه أي اختراق؟

 بالطَّبع ليس األمر على هذا النَّحو التّام؛ إذ إن الطَّرف الثّاني في القانون
وفي هذا الموضع يمكن لنا . األول سيستمر تلقائياً في تفتيت وحدة الطَّرف األول

أن نُالحظ أن عملية بسط استبداالت تستبطن مواقفَ مضادة هو أمر واضح نوعاًُ 
  .ما

 حيل عليها تشبيهة التي يستقرالالت غير الملياً في الديظهر أو ولعّل ذلك
بالسفينة الجانحة في البيت السادس والعشرين، وتشبيه طول عنقها بدفّة النّاقة 

وإن اختُتم المشهد بكيفية بصرية . سفينة في نهر دجلة في البيت التّاسع والعشرين
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 باحة في البيت التّاسع والثالثين، غير أنتقوم على التَّوازن من خالل العوم والس
طنُه أسلوب الوجود المتفاعل مع المخيلة هنا، هو الموقف الوجودي الذي يستب

 ائف والقلَق الحقيقيالخوف الز فينة بينكة السرموقف يزيغ ويلتبِس مع ح
  . األصيل
قاً وانقالباً تبدأ من البيت   لكنمةً وعالوجود التي تبدو أكثَر جذري أساليب

قيماً وجودية يمكن إحالتها ) ابوت العظيمالتّ( اِإلرانِالثّاني عشر الذي يحضر مع 
ذلك ألن تابوتاً كهذا . اليومية الزائفة –الهم العيانية  -إلى أساليب وجود األنا 

كان يخصص عادة لكبراء القوم، من دون أن ننسى أيضاً تشبيهه لفخذي النّاقة 
  .اإلطار السابق ذاته ببابي القصر العالي، وهو األمر الذي يصب في

غير أن حضور القيمِ الوجودية السابقة من خالل األساليب البصرية 
 –المنبسطة في هذا المشهد يمتد أيضاً إلى قيمة الكرم التي َأصرتْ عليها اآلنية 

امس معلَّقة طرفة بن العبد هنا، فمن ُأذُني النّاقة نعرِف أصلها الكريم في البيت الخ
 اآلتيوالثالثين، وفي البيت السابع والثالثين نعتٌ آخر لها بالكرم، يليه في البيت 

إشارةٌ إلى كونها تتحاشى السوط لعزتها، وإن كان الشّاعر قد حفَّزها على  
  .الحركة بالعصا في البيت الثّاني عشر

الهم  -يب األنا وهكذا، ينبسط وجود هذه القيمة بصرياً محضرةً معها أسال
أولهما يتعلَّق بقيمة الكرم بحد ذاتها، : اليومية الزائفة وِفْقَ منحيين اثنين –العيانية 

. بوصفها صلة عنف هنا) اآلخَر -اُألنثى  –الجسد (وثانيهما يتعلَّق بِالصلة مع 
تعينا المن في تأويلتكم  ذروة االختراق اُألسلوبي 1(ن في األبيات اآلتيةإالّ أن( :  
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يوظَّفُ المشهد المرئي هنا تماماً لغاية واحدة؛ إذ تغدو النّاقة بسرعتها الهائلة 
الل بسط الهم، من خ -وسيلةً لنجدة القوم، في إحضارٍ بالغٍ ِلقيمِ اآلخَرين األنا 

وجود  فيمفهوم النَّجدة بصرياً في أساليب تُؤكِّد واقعة ذوبان الشّاعر المهاجر هنا 
طيروب، بعكس ما أراد  توسة هة ابتعاده عن قومه لتكون زمانييميُل بِزماني

بوصفها قيمة من قيم ) أي اقترابه من قومه(إثباته، إلى جانب أن زمانية نجدته 
ويضاف إلى ذلك ما يتعلَّق بحضور قيمة . رج عن هذا المنحى أيضاًالهم ال تخ

أخرى تتَّصل بتشبيه النّاقة بالجارية المتبخترة أمام سيدها، وهي الصور التي 
الزمانية  فياللَّذّة لمصلحة استقطابٍ آخَر قائمٍ  –تخترِق أساليب حيازة الزمن 

  .الهم -العمومية لألنا 
لك يفضي بنا إلى القول بنهوض أكثَر من اختراق مضاد في هذا كُّل ذ

وذلك على مستوى الموقف الوجودي الداخلي الذي تستنبطه أساليب ، المشهد
وجود تميل للزيف هنا، من حيث إنَّها تخترِق التَّركيب البصري المائَل ِللمتخيل، 

وة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي فجوة األمر الذي يولِّد تمويهاً بتوسيع فج
  .اختالف و مباعدة صريحة

واستكماالً لهذا القانون وفق اآللية السائرة حتّى اآلن، سنقف على المشهد 
  : )1(البصري اآلتي، إذ يرِد فيه
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اللَّذّة التي ال تقتصر في هذه  –تنبسط في هذا الميدان أساليب حيازة الزمن 
على الحضور الكُلِّي للجسد وحده، بل يحضر احتساء الخَمر بوصفه مبادرة المرة 

الهم، من  -معلَّقة طرفة بن العبد هنا من دائرة مباركة األنا  –تُخرِجها اآلنية 
دونِ أن يعني ذلك أنّها ال تنطوي لديها على القيمة الوجودية التي تراها رمزاً 

بسط اهتمامٍ  من خاللل دفع هذا الفعل نحو مواجهة اآلخَر للكرم، ولكن من خال
اللَّذّة يكمن في تبذير المال الذي ال يمكن أن يبارِكه  -آخَر في هذه المبادرة  

  .اآلخَر
 مزيألساليب احتساء الخَمر خارج القاموس الر وهذا االنزياح النَّوعي– 

بمنح الشراب هنا بعداً وجودياً يقوم على  الداللي لعرب ما قبل اإلسالم يتحقّق
  .اللَّذّة -القلَق والرفض والمواجهة تحتَ العباءة الواسعة ألساليب حيازة الزمن 

غير أن هذا التَّوجه ال يصمد طويالً، حيثُ يتم بسط كيفية بصرية جديدة 
زعزداً ومترداً ملياً داخموقفاً وجودي نعاً، أكثَر من كونه موقفاً صلباً واثقاً تستبط

  :)1(إذ يقول. ضمن المنحى السابق

  
فيهما ) الوجود مع(ففي مقاربتنا لهذين البيتين نرى أن حضور اآلخَرين 

الهم  -يشكِّل ما يشبِه الحصار على أية إمكانية النبساط رفضٍٍ ما ِلقيم األنا 
ولذلك فإن هذا الرفض يظلُّ، في حالة تعويمه، هشّاً، تُفتِّتُه الكيفية . الزائفة

لتي يلتحق فيها الشّاعر المهاجر بفكرة قبول آخَر ما له في البيت البصرية ا
الخامس والخمسين، بما يرجح سعيه اُألسلوبي ألن يكتَنَفَ في وجود ما يحال 

معلى اله.  
وهكذا، نصل إلى الخطوة األخيرة في مقاربة القانون األول، حيث يمثِّل 

للتّأويل التَّقليدي الراسخ الذي حفظَ باستمرار صورة  المشهد اآلتي البؤرة المثالية
) فة بن العبد - التُّراث  –النَّصعلَّقة طردة، إذ ) متمرة المة العبثينةً حول ذاتيتعيم
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يبسط أمامنا في هذا الميدان فلسفته الحياتية المبادرة، التي يحوز من خاللها 
 منضيفاً إل - الزة، حيث يقولاللَّذّة، م1(ى الخَمر والجنس موضوعة الفروسي(:  
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ه عندما يحضر لكن هذا الفهم المطابِق يعود من جديد ليخضع لتفتيت وحدت
. الشّاعر المهاجر هنا صفةَ التَّمرد المطلَق –اآلخَر من جديد نازِعاً عن اآلنية 

 –وال سيما عندما يلجأ إلى أسلوب وجودي يبدو من خالله ملتحقاً بكيفيات األنا 
  :)2(الهم، وذلك من خالل المحاججة والتَّسويغ ومحاولة اإلقناع، فيقول
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معلَّقة  –وعلى هذا النَّحو ، ينتقل المشهد الخاص بثالوث العيش لدى اآلنية 
طرفة بن العبد هنا من عالقة تقوم بين محوري التَّركيب واالستبدال ِلفعل الهِجرة 

مباعدة (التَّمويه بتوسيع فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود  االنزياح على -
، إلى التَّمويه بتضييق تلك الفجوة، ليكون تمفصلها هنا تمفصَل اختالف )صريحة

  .و مباعدة مضمرة
وباإلضافة إلى ما سبق، فإن هذا االختراق الذي ينزع إلى حد بعيد صفة 

الشّاعر المهاجر هنا، يتأكَّد من جديد عندما ندخل مع  –نية التَّمرد والعبثية عن اآل
الشّاعر ميدان اهتمامه المنبسط في معمعة الصراع مع اآلخَر، وبما هو في 
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 قوط العيانية السمن زماني ة  –تأويلنا هذا اقترابتمثِّالً بصورة رئيسيم ،اليومي
  .سنجد الحقاً في خالفه مع ابن عمه الالّئم له كما

  

  :الهو - أساليب وجود األنية  ≠اللَّذّة  -أساليب حيازة الزمن : القانون الثّاني

يبدو القانون الثّاني في تأويلنا هذا كأنَّه يقوم بفعل انقالب على القانون األول، 
لُّل من حيث إنَّه يعكس آلية المقاربة المفتِّتة لوحدة الذّات من خالل استكمال تس

التَّناقض بما هو أساليب وجود بصرية تلغي الفاصل الوهمي بين الذّات 
معلَّقة طرفة بن العبد هنا، وهو األمر الذي يعيد  –والموضوع في وحدة اآلنية 

  .فتح النِّقاش على آفاق وأسئلة تأويلية غير قابِلة لالكتمال
فسرناه في المشهد اُألنثوي الممتد  وانطالقاً من ذلك، يمكننا أن نقول إن ما

اللَّذّة، من  - من البيت السادس إلى البيت العاشر بوصفه حيازة أصيلة للزمن 
 محوري ة التي تبسط عالقة اختراق بينرة الخاصبادة المخالل امتالك فعالي

وهذه . هذا المضمارالتَّركيب واالستبدال، قابٌل للمراجعة والتَّنقيح وفق آلياتنا في 
الرؤية تقوم على إمكانية النَّظَر إلى الحيازة السابقة بوصفها تنتمي إلى أساليب 

اللَّذّة  - يومية زائفة بما هي أساليب تُحضر وتُخضع الجسد  -وجود عيانية 
ئمة في إطار من الالّمباالة القا) أمتلك جِسماً(أداتياً؛ أي بوصفه موجوداً تحت اليد 

  .على الثَّرثرة والقيل والقال وحب االطّالع
وبناء على هذا الفهم، تتشكَّل العالقة بين المحورين على التَّماهي والمباعدة 
المضمرة، التي ال يلبث انبساط البيت الحادي عشر أن يحدث فيها اختراقاً مضاداً 

بتفتيت مطابقته ) الهم(تنزع ُألفة كيانية أصيلة،  -إذا قُمنا بتأويله من جهة كشفية 
مع الخوف والهروب، وفتحه على قلَق المباعدة واألسئلة الالّمحدودة التي تبسطها 

. الهو الساعية المتالك زمام الخُصوصية في إطارٍ وجداني فاهم -مبادرة األنية 
بما هي هنا فجوة وهو ما يموه بتوسيع فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود 

  .اختالف و مباعدة صريحة
، فإنَّنا نستطيع أن نَمضي في )اُألنثى -الجسد  –النّاقة (وباالنتقال إلى مشهد 

خيارٍ تأويلي آخَر ينزع عن ميدانها صفة االهتمام األصيل، ويسقطها في شكٍل 
مكائف، من خالل ما يروب الزواله ن أن تُمثِّله من أشكال االنسحاب الوجودي
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اللَّذّة من تعطيل للمبادرة في ضوء تلك السرعة المستقيلة  - رغبة حيازة الزمن 
العالَم، بما هي سرعةٌ تدلُّ على الريبة والخوف  فيمن مواجهة حيثيات الوجود 

من هنا يأتي وقوفُنا المتَأنّي على دالالت السفينة غير المستقرة، . وحب االطالع
ن هنا تأتي إشارتُنا بِخُصوص التَّناقُض في انبساط قيمة الكرم الوجودية بين وم

ولعلَّ ذلك هو ما يمهد لنا طريق المحاورة . الضرب بالعصا وتحاشي السوط
باتّجاه تأويل مشهد النَّجدة بوصفه اختراقاً مضاداً يسعى من خالله الشّاعر 

نا إلى التَّمفصهاجر هته األصيلة الممن ل  في عالَمٍ جديد يمتلك في ميدانه فراد
الكيانية، وهو ما يديم فجوة االنزياح بين  –الهو الكشفية  -مبادرة األنية  خالل

تركيبٍ يميل في إحالته إلى المرجعية المتخيلة، واستبداٍل يستبطن موقفاً وجودياً 
ن ينبسطُ في عالقة تماه من خالل التَّمويه أصيالً، من حيث إن تمفصَل المحوري

بتضييق فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود بما هي فجوة اختالف و مباعدة 
  .مضمرة

وعلى النَّحو ذاته، يأتي مشهد احتساء الخَمر و حضور الجارية بما يحمله 
عنا هذا بوصفه مشهداً اللَّذّة، ليؤول في شُرو -من أساليب ساعية لحيازة الزمن 

 ياق األداتيمن الس طرة االهتمام األصيل من خالل نمباديدّل على تعطيٍل لم
تم  يث إنّها تغدو موجودات تحت اليدالتَّرابطي الذي يخضع الموجودات، من ح
 لكن االختراق المضاد يأتي في البيتين.إحضارها من خالل الثَّرثرة والقيل والقال

الهو األصيلة  -الرابع والخمسين والخامس والخمسين عندما تنهض مبادرة األنية 
  .في مواجهة تحتفي بالرفض واإلفراد واالختالف

وهكذا، فإنَّنا نستطيع في اإلطار ذاته أن نُعيد تفسير المشهد الممتد من البيت 
دعوناه البؤرة المثالية للتَّأويل  الثّامن والخمسين حتى البيت الثّّاني والستين، الذي

التََّّقليدي الراسخ، من حيث إنَّنا نُزعزِع في تأويلنا له في هذا السياق الفهم القائم 
وهو ما يتم من خالل تأويل أساليب حيازة اللَّذّة . على مفاهيم التَّمرد والعبثية

 فيحاب الوجودي الساقط بمعناها الواسع بوصفها نمطاً غير أصيل من االنس
اللَّذّة لتكون  ميدان الثَّرثرة والريبة وحب االطّالع؛ أي بما هي أساليب تُحضر

لكن تأويالً جديداً لقيمة الكرم في البيت الثّالث والستين يعلِّق . خاضعةً تحت اليد
اق مضاد اختر من خاللهذا الشُّروع، من حيث إنَّه يهز العالقة بين المحورين 
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الهو للقَبض على زمام  -يبسط الكرم هنا بوصفه فعالية تُبادر من خالِلها األنية 
خُصوصيتها مجاوِزةً مطابقة قيمة الكرم مع قيمِ اآلخَرين،  ذلك ببسطها منزوعةَ 

  .األلفة؛ أي بما هي قيمة استباقية  نحو في الموت في هذا الموضع
  

�:اللَّذّة -أساليب حيازة الزمن  ≠الهم  -أساليب وجود األنا : القانون الثّالث �� �� �� �
يمثّل المشهد الطَّللي متضمناً رحلةَ الظَّعائن ميداناً جوهرياً من ميادين التباس 
فجوة هذا العالَم المنفتح أمامنا؛ حيث إنَّنا سنقوم من خالل آليتنا التَّأويلية التي نحن 
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 اس هذا المشهد يبدأ من التّشبيه الشّهير في البيت األول، فأطالُل خولةإن التب
يذهب  ، وتفسير هذا التَّشبيه ضمن قانوننا الثّالثمرسومةٌ كالوشم الخالد على اليد

يدخله ضمن سياق  من خالل نقشه على اليدإلى االعتقاد أن إلحاق الطَّلل بالوشم 
اليومي المعيش، وال سيما أن ما يلي هذا  -عياني ترابطي أداتي، ويستنزفه في ال

الهم الزائف بما يمثِّله هذا الحضور من  - التَّشبيه ينطوي على  حضور األنا 
ومن ثم، لينبسطَ مشهد الرحيل ). ال تهلك أسى وتجلَّد: يقولون(قَبول وهروب 

، لكن متروكةً هذه المرة ِللُعبة المقامرة تَّسليم راسماً عودةً جديدة لليدويختَتَم بال
)دُل بالْيفاَيالم بالتُّر مكما قَس .( ن تقومعالقة المحوري وهذا الفهم الذي يرى أن

على التَّماهي والمباعدة المضمرة ال يلبث أن يخترق عندما نعود إلى تأويل أبيات 
 –بوصفها أساليب حيازة الزمن ) ت العاشرمن البيت السادس حتّى البي(اُألنثى 

الجسد  -اللَّذّة بأصالة، وكذلك عندما نؤكِّد ذلك باستعادة تأويلنا لمشهد النّاقة 
اللَّذّة، من حيث إن  –بوصفه مبادرة القبض على تلك األساليب الخاصة  بالزمن 

                                                 
  .171 - 169المصدر نفسه، ) 1(
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ية إلى صلَة قائمة على االختراق العالقة بين المحورين تُفضي بناء على هذه الرؤ
  .والمباعدة الصريحة

وسيراً في هذا المنحى، يمكننا أن نعود من جديد إلى شُروعنا الخاص بأبيات 
بما تُمثِّله هنا من  )من البيت األربعين حتّى البيت الخامس واألربعين(النَّجدة 

التحاق زائف بالوجود التَّوسطي، الهم، و -حضور بصري ِلقيم اآلخَرين األنا 
 ها عالقة تماهن في ميدان هذا المشهد بوصفس عالقة المحوريؤسوهو ما ي
ومباعدة مضمرة ال تلبثُ أن تتغير تلك العالقة وفق الكيفيات البصرية التي 

يت من البيت السادس واألربعين حتّى الب(الجارية  –تنبسط في مشهد الخَمر 
 في، ذلك بالعودة إلى شُروعنا القائل بأصالة االهتمام البصري )الثّالث والخمسين

وهو ما يجعُل عالقةَ . اللَّذّة –تمفصل هذه األبيات بوصفها سعياً لحيازة الزمن 
  .المحورين عالقة اختراق و مباعدة صريحة

ن الرابع والخمسين والخامس وبِالمثل، فإن العودة إلى تأويلنا الخاص بالبيتي
والخمسين القاضي بفهم الحضور المزدوج للعشيرة الرافضة له، واآلخَرين 

الهم الزائفة محمولةً في أساليب وجود  -القابلين له، بوصفه حضوراً ِلقيم األنا 
  .يومية تنطوي على الريبة والخوف - عيانية 

ع بينما يخترِق هذا التَّوض رة –التَّماهي (المحورين  لكنضمدة المباعالم (
، )هل أنت مخلدي؟(البيت السادس والخمسين  فييكمن أوالً في تساؤله المشروع 

وفي عجز أي إنسان عن دفع منيته كما يقول في البيت السابع والخمسين، ليبسطَ 
 ذلك نمن البيت الثّامن والخمسين حتّى البيت الثّاني وا(بعدتيلس ( هأساليب

الوجودية األصيلة بما تنطوي عليه من فعاليات مبادرة حقيقية تسعى لحيازة 
اللَّذّة بمعناها الواسع؛ أي بما هي ثالوث الخَمر والجنس والفروسية في  - الزمن 

  .سياقنا هذا
  

 :لهوا -أساليب وجود األنية  ≠الهم  -أساليب وجود األنا : القانون الرابع

بالتَّأويل ذاته ) كما في القانون السابق(يحتفظ مشهد الطَّلل في هذا القانون 
القاضي بانبساط أساليب بصرية تميل إلى القَبول، والهروب من مواجهة قوى 

يومية ال تخرج عن إطار الريبة  - اإلفناء الوجودية باللّجوء إلى كيفيات عيانية 
بما هي طرائق وجود ) ال تهلك َأسى وتجلَّد: يقولون(والخوف والقيل والقال 
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من البيت (وتبعاً لذلك يأتي االختراق بدءاً من مشهد اُألنثى . توسطية زائفة
بوصفه ميداناً لمبادرة االهتمام الحقيقي،  ومسك ) السادس حتّى البيت العاشر

ويستكمل هذا . الهو الفريدة -زمام الخُصوصية؛ أي بما هي أساليب وجود األنية 
من خالل مبادرة ) الهم(الجسد بوصفها تجاوزاً لِـ  -االختراق في أبيات النّاقة 

وجود تحت الخُصوصية األصيلة، التي تنزع اُأللفة، وتطلقُ النَّاقة خارج ميدان الم
  .اليد

عليه تابوت  غير أن قيمة الكرم في أكثَر من بيت، وال سيما بما ينطوي
انبساط  من خاللالكبراء من دالالت بصرية معيشة، تعود لتُفتِّت الشُّروع السابق 

الهم الزائفة، ومن ثم، فإن ذلك ال يستمر طويالً، إذ تُحضر  -أساليب وجود األنا 
ولَستُ ...) (إذا القوم قالوا من فتى(الهو األصيلة  –أبياتُ النجدة مبادرة األنا 

  .، لنعود بذلك إلى مضمار المباعدة الصريحة...)بِحالَِّل التِّالعِ مخَافَةً
وفي اإلطار ذاته، يمكن لنا أن نعود إلى التَّأويل السابق الخاص بالبيتين 
الرابع والخمسين والخامس والخمسين بما يكتنفه من التحاق بأساليب وجود األنا 

هل أنتَ (فة، ليأتي االختراق بدءاً من البيت السادس والخمسين الهم الزائ -
، وحتّى البيت الثّالث والستين، حيث ينبسط المشهد المثالي للتَّأويل )مخلدي؟

 - التَّقليدي مقدماً ثالوث الخَمر والجنس والفروسية بوصفها أساليب وجود األنية 
  .حائزةَ الفَرادة والخُصوصيةالهو بما هي فعالية المبادرة ال

ولعلَّ أكثَر مشاهد هذا العالَم المنفتح أمامنا توتُّراً وتقلُّباً بين الخوف والقلَق، 
هي األبيات التي يصور فيها الشّاعر المهاجِرهنا خالفَه العميق مع ابن عمه، 

  :)1(والتي يقول فيها
69� J� J� J� J�������������566[�&�א:�566وא$ 66�./�5���66�F���������566[�&�א:�566وא$ 66�./�5���66�F���������566[�&�א:�566وא$ 66�./�5���66�F���������566[�&�א:�566وא$ 66�./�5���66�F�ً66p�ً66p�ً66p�ً66p  
  

  �+666666666�� �< 66666666;��&<]�5666666666و!!��*66666666 >�666666666%�/�د  ن�����+666666666�� �< 66666666;��&<]�5666666666و!!��*66666666 >�666666666%�/�د  ن�����+666666666�� �< 66666666;��&<]�5666666666و!!��*66666666 >�666666666%�/�د  ن�����+666666666�� �< 66666666;��&<]�5666666666و!!��*66666666 >�666666666%�/�د  ن����� �� �� �� �
� �� �� �� �

70� J� J� J� J�����5�>��366668�!��u6666م&�x0. ���66666/�د��366668م��و!�5�>��366668�!��u6666م&�x0. ���66666/�د��366668م��و!�5�>��366668�!��u6666م&�x0. ���66666/�د��366668م��و!�5�>��366668�!��u6666م&�x0. ���66666/�د��366668م��و!  
  

  ����+666� ��6668
 ط666$�8���E�[5666<��V�5666א1�ْ�(��666�4����+666� ��6668
 ط666$�8���E�[5666<��V�5666א1�ْ�(��666�4����+666� ��6668
 ط666$�8���E�[5666<��V�5666א1�ْ�(��666�4����+666� ��6668
 ط666$�8���E�[5666<��V�5666א1�ْ�(��666�4� �� �� �� �
 

71� J� J� J� J�������*66�� ����v�
ٍ66 �-�[�66684� �66���5�>66
�����v ��66*���و/�!;�,ٍ66 �-�[�66684� �66���5�>66
�����v ��66*���و/�!;�,ٍ66 �-�[�66684� �66���5�>66
�����v ��66*���و/�!;�,ٍ66 �-�[�66684� �66���5�>66  و/�!;�,
  

  ����+16666666�ْ���0�666666 �.�%6666666��g�����> �666666O16666666�ْ+����66666664;�:���و���0�666666 �.�%6666666��g�����> �666666O16666666�ْ+����66666664;�:���و���0�666666 �.�%6666666��g�����> �666666O16666666�ْ+����66666664;�:���و���0�666666 �.�%6666666��g�����> �666666O�66666664;�:���و �� �� �� �
 

72� J� J� J� J�����%66��&�%66��&�%66��&�%66��&���66�:�/�
66 �Z�*66���ْ8E�Ql 566P�0
66 �Z���66�:�/�
66 �Z�*66���ْ8E�Ql 566P�0
66 �Z���66�:�/�
66 �Z�*66���ْ8E�Ql 566P�0
66 �Z���66�:�/�
66 �Z�*66���ْ8E�Ql 566P�0
66 �Z  
  

  ���+666666� �����6666666��3���@� ��6666666�Z8/� ̂ 6666666+ [��و��6666666z:���+666666� �����6666666��3���@� ��6666666�Z8/� ̂ 6666666+ [��و��6666666z:���+666666� �����6666666��3���@� ��6666666�Z8/� ̂ 6666666+ [��و��6666666z:���+666666� �����6666666��3���@� ��6666666�Z8/� ̂ 6666666+ [��و��6666666z:� �� �� �� �
 

73� J� J� J� J�������*66666[:g��w[+6666S%�و$ 
8���66666$��m6666 $�
�E66666*���و[:g��w[+6666S%�و$ 
8���66666$��m6666 $�
�E66666*���و[:g��w[+6666S%�و$ 
8���66666$��m6666 $�
�E66666*���و[:g��w[+6666S%�و$ 
8���66666$��m6666 $�
�Eو  
  

  ����+J66666666 P�/���o��p66666666|>����
66666666 ��/�8D666666666!�%66666666������+J66666666 P�/���o��p66666666|>����
66666666 ��/�8D666666666!�%66666666������+J66666666 P�/���o��p66666666|>����
66666666 ��/�8D666666666!�%66666666������+J66666666 P�/���o��p66666666|>����
66666666 ��/�8D666666666!�%66666666��� �� �� �� �
 

74� J� J� J� J������J�T����@� ���� �84�/�%���������� �@������J�Tوgن �/8د ع� �84�/�%���������� �@������J�Tوgن �/8د ع� �84�/�%���������� �@������J�Tوgن �/8د ع� �84�/�%��������وgن �/8د ع �� �� �� �
� �� �� �� �

  �����+666666J S�/��+J��ْ�666666$��lא666666+�����و0gن �!��D�T;ْ666666א'& 666666+J S�/��+J��ْ�666666$��lא666666+�����و0gن �!��D�T;ْ666666א'& 666666+J S�/��+J��ْ�666666$��lא666666+�����و0gن �!��D�T;ْ666666א'& 666666+J S�/��+J��ْ�666666$��lא�و0gن �!��D�T;ْ666666א'& 666666+ �� �� �� �
                                                  

   .204 - 200ر نفسه، المصد )1(



219 
  

75� J� J� J� J������D66666O 
��D66666وgن �!3F�n66666�ْא�n66666�����$ ع�0&�O 
��D66666وgن �!3F�n66666�ْא�n66666�����$ ع�0&�O 
��D66666وgن �!3F�n66666�ْא�n66666�����$ ع�0&�O 
وgن �!3F�n66666�ْא�n66666�����$ ع�0&�
� ̂ �0J��666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ,�/� ̂ �0J��666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ,�/� ̂ �0J��666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ,�/� ̂ �0J��666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ,�/  

X+66666د����  Jא�����66666 ��E��]366666 �666666ض�0א�����@��R 
666666�z�$د����X+66666Jא�����66666 ��E��]366666 �666666ض�0א�����@��R 
666666�z�$د����X+66666Jא�����66666 ��E��]366666 �666666ض�0א�����@��R 
666666�z�$د����X+66666Jא�����66666 ��E��]366666 �666666ض�0א�����@��R 
666666�z�$� �� �� �� �
 

76� J� J� J� J������Qj�+66 1���4666*��و�� y+ @�/�Qj+666@��u666�$��Qj�+66 1���4666*��و�� y+ @�/�Qj+666@��u666�$��Qj�+66 1���4666*��و�� y+ @�/�Qj+666@��u666�$��Qj�+66 1���4666*��و�� y+ @�/�Qj+666@��u666�$  
  

  xد�
6666666_ْ���5f�6666666و��p�z��66666666$�V n66666666E	��و��sxد�
6666666_ْ���5f�6666666و��p�z��66666666$�V n66666666E	��و��sxد�
6666666_ْ���5f�6666666و��p�z��66666666$�V n66666666E	��و��sxد�
6666666_ْ���5f�6666666و��p�z��66666666$�V n66666666E	��و��s� �� �� �� �
 

77� J� J� J� J�����������
66 �Z�36�s�/ً
6 �0g�x�( 366��66
�������36�F ���64ن �Z�36�s�/ً
6 �0g�x�( 366��66
�������36�F ���64ن �Z�36�s�/ً
6 �0g�x�( 366��66
�������36�F ���64ن �Z�36�s�/ً
6 �0g�x�( 366��  36�F ���64ن
  

  ��x�+666666666�Z�566666666:
\666666666�4
 $�5/�و �':�66666666
�ج�����x�+666666666�Z�566666666:
\666666666�4
 $�5/�و �':�66666666
�ج�����x�+666666666�Z�566666666:
\666666666�4
 $�5/�و �':�66666666
�ج�����x�+666666666�Z�566666666:
\666666666�4
 $�5/�و �':�66666666
�ج���� �� �� �� �
 

78� J� J� J� J��������5��:��66-�366�s�{�
66��x�( 366א�����666p��66
�}��366�s-����5��:��66و��x�( 366א�����666p��66
�}��366�s-����5��:��66و��x�( 366א�����666p��66
�}��366�s-����5��:��66و��x�( 366א�����666p��  و
  

  �x�+66666��ْ��
�وא���I 66666¥ل�0/�و �/:���666666pْ66666z�%6666א��&�x�+66666��ْ��
�وא���I 66666¥ل�0/�و �/:���666666pْ66666z�%6666א��&�x�+66666��ْ��
�وא���I 66666¥ل�0/�و �/:���666666pْ66666z�%6666א��&�x�+66666��ْ��
�وא���I 66666¥ل�0/�و �/:���666666pْ66666z�%6666א��&� �� �� �� �
 

79� J� J� J� J���� 
̂��ذو�x0א��8 �ْ8q̂��ذو�x0א��8
 و �ْ8q̂��ذو�x0א��8
 و �ْ8q̂��ذو�x0א��8
 و �ْ8qO��kً�و��X+P�/�%$�ًO��k��X+P�/�%$�ًO��k��X+P�/�%$�ًO��k��X+P�/�%$  
  

  ��+66666>�J8M��666666م�0אI�1�ْ��66666אEْ�66666��و�l 
66666�M66666+��&��%66666א>�J8M��666666م�0אI�1�ْ��66666אEْ�66666��و�l 
66666�M66666+��&��%66666א>�J8M��666666م�0אI�1�ْ��66666אEْ�66666��و�l 
66666�M66666+��&��%66666א>�J8M��666666م�0אI�1�ْ��66666אEْ�66666��و�l 
66666�M�%66666א�&� �� �� �� �
 

80� J� J� J� J�����
�4�P��D6���5�>�:g�5���ْ�-. :��56وnF�
�4�P��D6���5�>�:g�5���ْ�-. :��56وnF�
�4�P��D6���5�>�:g�5���ْ�-. :��56وnF�
�4�P��D6���5�>�:g�5���ْ�-. :��56وnF� �� �� �� �
� �� �� �� �

  ������+�Z 
66666O�+66666 >�&��ً��f�666666:�� �66666$���66666@� 3666666�66666
 �Z+������وO�+66666 >�&��ً��f�666666:�� �66666$���66666@� 3666666�66666
 �Z+������وO�+66666 >�&��ً��f�666666:�� �66666$���66666@� 3666666�66666
 �Z+������وO�+66666 >�&��ً��f�666666:�� �66666$���66666@� 3666666��و �� �� �� �
� �� �� �� �   

ففي هذه األبيات يبسط الشّاعر تفاصيَل خالفه مع ابن عمه، مفنِّداً فيها 
عن نفسه، في كيفيات بصرية يمكن لنا أن نفسرها في هذا  مزاعمه، ومدافعاً

الهم الزائفة، ذلك لهيمنة اآلخَر على المشهد،  -القانون بأنَّها أساليب وجود األنا 
 قوط العيانيمن  –واستدراجه الشّاعر إلى ميدان الس طمن خالل نم ،اليومي

، من حيث إن ما يقترِب هنا هو تحت اليدوالقال ِلعالئق موجودة الريبة والقيل 
، ليبتعد ويتحجب هناك أسلوب الوجود )األرض(التَّركيب البصري للموجودات 

 رة تشهد في البيت الثّمانين ما يشبه ). العالَم(الحقيقيضمدة المباعهذه الم لكن
المح ذلك االختراق مراجعةً ما، تدفَعنا إلى تنقيح شُروعنا من خالل تلمس م

الهو األصيل، محضراً معه  -األسلوبي القائم على  حضور أسلوب وجود األنية 
  .المباعدة الصريحة

واستكماالً لمشهد الخالف من جهة، ولصعود كيفيات إلغاء المطابقة مع 
طرفة بن العبد معلَّقة  –ساحة الهم، بما هي كيفيات وجدانية أصيلة، تُتابِع اآلنية 

  :)1(هنا سرد دفاعها ممزوجاًً بِالفخر، إذ تقول
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  :اللَّذّة - أساليب حيازة الزمن  ≠الهو  -أساليب وجود األنية : القانون الخامس

تقلُب مقاربتُنا التَّأويلية في البيت الخامس توجهاتنا السابقة المتعلِّقة بمشهد 
تشبيه يشير هنا  مة كالوشم الخالد على اليدالمرسوالطَّلل الملتبِس، فأطالل خولة 

إلى فعالية المبادرة الرافضة لقوى اإلفناء الوقائعية من خالل مواجهتها بأساليب 
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، )ال تهلك َأسى وتجلَّد: يقولون(الهو األصيلة، والتي تتبعها صرخةُ  - األنية 
ذلك في شكٍل ). كما قَسم التُّرب المفاَيُل بالْيد(لتُستَكْمَل الصورة في لعبة المقامرة 

 ات الوجود العيانيروب،  - من أشكال كبح كيفينطوية على الهالم اليومي
واستحضار أساليب وجود استباقية تسعى لتحقيق خُصوصيتها انطالقاً من 

  .االعتراف بعدمية العالَم بما هو اعترافُ رفضٍ ومواجهة
أن ع عندما نرى في المشهد الذي يليه  غيريتصد ث أنهذا الشُّروع ال يلب

من البيت (اللَّذّة بِكيفيات زائفة تبسط اُألنثى  –أساليب وجود تسعى ِلحيازة الزمن 
؛ أي بوصفها موجوداً  )أمتلك جِسماً(تحت عنوان ) السادس وحتّى البيت العاشر

المحورين على التَّمويه بِتوسيع فجوة التَّوتُّر بين وهذا ما يفتَح عالقة . تحت اليد
  . الوجود والموجود بما هي فجوة اختالف و مباعدة صريحة

وتحاشياً لإلطالة والتِّكرار، وبهدف بلوغ المرحلة اآلتية من مقاربتنا هذه بعد 
قراءتنا  أن وضحنا جوهر القوانين التي اعتمدنا عليها هنا، يمكننا أن نستكمَل
 من خاللِلحركية التَّمفصل في هذا القانون، وفي القانون السادس واألخير، 

  :تمثيلها في الجدولين اآلتيين
  

حركية التَّمفصل               الهو - أساليب وجود األنية 
≠  

  اللَّذّة –أساليب حيازة الزمن 
  )هنا - الزائفة (      

  واجهة م تجاوز الهم بوصفه
  )11(البيت

التَّماهي والمباعدة 
  المضمرة

  الجسد  -مشهد النّاقة 
)12 - 39(  

  مشهد النَّجدة 
)40 -45(  

التَّماهي والمباعدة 
  المضمرة

  الجارية  –مشهد الخَمر 
)46  - 53(  

  اإلفراد والرفض
  )55- 54(البيتان  

التَّماهي والمباعدة 
  المضمرة

 الفروسية - الجنس -مشهدالخَمر
)56 -62(  

  )4(الجدول                                
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  الهو -أساليب وجود األنية 

  
  حركية التَّمفصل  

≠  

  الهم -أساليب وجود األنا 

  مشهدي األطالل واُألنثى
 )1 -10(  

تماهي و مباعدة 
  مضمرة

  مز الهتجاو– روبه  
  ) 11البيت ( 

  الجسد -مشهد النّاقة 
)12 – 39(  

اختراق و مباعدة 
  صريحة

  مشهد النَّجدة
)40 – 45(  

  الجارية - مشهد الخَمر 
)56 -53(  

تماهي و مباعدة 
  مضمرة

 مااللتحاق باله   
  ) 55 – 54(البيتان

  الفروسية - الجنس –الخَمرمشهد 
 )56 – 62(  

تماهي و مباعدة 
  ةمضمر

  مشهد الخالف مع ابن عمه
)69 -80(  

  مشهد الفخر
 )81 -93(  

تماهي و مباعدة 
  مضمرة

مق بالهلتحفاع الممشهد الد  
)94 – 105(  

  )5(الجدول 
  

تكمن الصورة اُألولى التي تستحضرها المقاربة الميدانية التي ُأجرِيتْ وِفْقَ 
هناك في  –الفعالية المرئية للتّجارب الخارجة  القوانين الستّة السابقة في اختبارِ

 يحس ظاهري ياقة(سق ) أي رؤية الماهيقَ التَّطابمنط زِععزأساليب وجود  فيي
الهم،  - معلَّقة طرفة بن العبد هنا، التي هي كما فصلنا أساليب األنا –اآلنية 

  .اللَّذّة -زمن الهو، وأساليب حيازة ال - وأساليب األنية 
وبطبيعة الحال، يتَّصل معنى هذا النَّفي بفهم فجوة االلتباس بوصفها فجوة 

حيث بينَّتْ اآلليات اإلجرائية للقوانين السابقة أن هذا العالَم المنفتح . مباعدة
 –متمركزة، يتمفصل تبعاً لسلسلة من الشَّبكات  أمامنا، بما هو حركية غير

ايا ذات اإليقاع المراوِغ والمداوِر بصورة تُشبِه المتاهة اُألسلوبية المتفاعلة الشَّظ
وحدة اختالف تتجاوز مركزية الذّات المتعقِّلة، وتُفَتِّتُها  فيمع المخيلة، والمتشابِكة 

من داخلها من خالل تحطيم منطق الثُّنائيات، بحيث تتحلَّل تلك الوحدة إلى 
وهذا بدوره  يحرر شُحنات التَّشظّي الجمالي الخَالّق في . ال مركز لها وحدات

 ط العالقة بينف، الذي يبسضاعالم ل التَّراكبيل الجدِلتمفص الفضاء االفتراضي
المتاهة هنا، والتي ثبتنا  –محوري التَّركيب واالستبدال وِفْقَ حركية االضطّراب 
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السابق احتمالياً ال برهانياً، من حيث إنَّه سيظّل محتفظاً  من خالِلها شُروعنا
بِديناميكية المقاربة ودالالت التَّشابك حتّى لو تغير التَّعاطي مع القوانين السابقة 

  .ترتيباً أو تأويالً
دخُل وهكذا، فإن حركية التَّمفصل هنا تُمثُِّل الحامَل الجمالي ِلمباعدة دائمة تُ

وهذا ما دعانا منذُ البِداية إلى . اكتناف الشُّروع ونقيضه من خاللالفَهم في تيهِها 
التَّشكيك بِرسوخ التَّأويل التَّقليدي القاِئم على مركزية الذّات المتمردة والعبثية لدى 

علُو هذه  معلَّقة طرفة بن العبد هنا، ومن ثم القول في هذا السياق إن –اآلنية 
المباعدة بوصفها تشظِّياً، هو علُو يتسارع نحو المجهول في حركية  -الفجوة 

  .العالَم الذي نحن بصدده، وتُفتِّتُها –دؤوبة تُقَطِّع أوصاَل مشاهد هذا المقام 
فارإلى التَّجلُّد وم هالً على دعوتفَ أونَق ننا أنمكضمار، يوفي هذا الم قة

األسى بِبعديها الزائف واألصيل، التي تنطوي على إقرار بقسوة الوجود وهو 
وال سيما أن المشهد الطَّللي يكتمل برحيل المحبوبة . يتسلَُّل منّا ويهرب متباعداً

الذي ال مناص منه مختَتَماً بتشبيهها بالشَّمس التي تبسطُ في آنٍ معاً الشُّروقَ 
  .والغُروب بوصفه غياباً وتباعداً  نحو المجهولبوصفه حضوراً، 

ومن ناحية أخرى، فإن مجازية السفينة بما هي شعرية بصرية عالية 
تتمفصل بين الوقائعي والمتخيل، باسطةً حركة الوصول أو الالّوصول من خالل 

 -مفصَل الفجوة رحيٍل مضطّرب بين الخوف والقلق، هذه المجازية هي ما تفتَح ت
  .المباعدة نحو المجهول أيضاً

التباسٍ يمفصل الهِجرة  فياُألنثى  - وعلى النَّحو ذاته، تتسارع حركةُ النّاقة 
- الموجود تحت اليد االنزياح بين عزيغَ هذا التّسارمن خالل، ونزع األلفة، لي 

لة، من حيث إن تلك النّاقة تشابك بصري يبسط أسئلةَ الوجود بين الزيف واألصا
تتباعد وتتباعد لتكون النَّجدةُ تمفصالً آخَر يموه تسارعها بين الكبح والتَّصعيد، ما 
دامتْ هذه النَّجدة ليستْ سوى نتيجة ِلتلك البيئة التي تتنازعها قوى اإلفناء 

  .والتَّباعد
دفَعنا إلى استبعاد ذلك الشّروع ومن هذه الزاوية، يمكننا أن نفهم السبب الذي 

الذي يحيل ثالوث الخَمر والجنس والفروسية لدى طرفة على التَّمرد والعبثية، من 
 ليل الجدك هذا الثّالوث هو التَّمفصحرم م عليه شروعاً فحواه أنحيث إنَّنا نُقد



224 
  

وي كُلَّ األشياء في بين الهروب والمواجهة بِإزاء قوى اإلفناء الوجودي التي تط
  .مباعدة دائمة نحو المجهول

وتأكيداً على هذا التَّوجه، يمكننا أن نُالحظ أيضاً الكيفية التي يختتم بها 
الشّاعر المهاجِر هنا مشهد الخالف مع ابن عمه، التي يصورها البيت الثَّمانون 

  :)1(الذي يقول فيه
80� J� J� J� J�����:g�5���ْ�-. :��5وnF�:g�5���ْ�-. :��5وnF�:g�5���ْ�-. :��5وnF�:g�5���ْ�-. :��5وnF�
�4�P��D���5�>�
�4�P��D���5�>�
�4�P��D���5�>�
�4�P��D���5�>  �+�Z 
O�+ >�&��ً��f��:�� �$���@� 3�
 �Z+�وO�+ >�&��ً��f��:�� �$���@� 3�
 �Z+�وO�+ >�&��ً��f��:�� �$���@� 3�
 �Z+�وO�+ >�&��ً��f��:�� �$���@� 3� و

  
فالشّاعر يفضل في النِّهاية النَّأي واالبتعاد إلى أقصى األرض بما يحمل هذا 

ر االنفصال من هخاطواجهة في آنٍ معاً، وما ينطوي عليه من مروب وم
  .المجهول واحتماالته

تي تختَتم عالَم هذه المعلَّقة تكشف لنا شكالً من ولعلَّ الكيفية البصرية ال
أشكال التَّمفصل بين المبادرة والالّمبادرة، من حيث إن الشّاعر يترك كُلَّ القضايا 
 وجودي طكَم والفيصل، في نَمنة، لتكون الحتعيغير م ام قادمة وأوقاتعلَّقة أليم

م المطلَق بالجوهر الزماني للوجود بوصفه يقوم يعترِف بعجز اإلنسان عن التَّحكُّ
  :)2(على فعاليات إفناء تبسط المغايرة واالختالف والتَّباعد باستمرار، إذ يقول
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إن أي تنقيحٍ لتأويالتنا السابقة ال يدفَعنا إلى استبعادها واستدعاء تأويٍل آخَر، 
بقدر ما يؤكِّدها، ليس بوصفها توجهات برهانيةً، إنَّما بما تنطوي عليه من انفتاح 

. عالَم المعلَّقة هنا فيحقل التَّفسير مع التَّباعد  فيباعد احتمالي يتوازى فيها التَّ
وبِهذا المعنى، فإن القول إن جوهر هذا العالَم المنفتح أمامنا يكمن في المباعدة 
نحو المجهول يستحضر ما يرجح هذا الخَيار، ونقصد بذلك أن المجهول هنا ليس 

لماهوية ِللمباعدة يمكن وصفُها بِأنَّها مباعدة نحو فالبؤرة ا. سوى الوجود ِللموت
  ). مجهوالً(المجهول بوصفه الموت هنا، أو مباعدة نحو الموت بوصفه 

                                                 
   . 204المصدر نفسه، )1(
  .215المصدر نفسه، )2(
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التَّجربة البصرية المنبسطة أمامنا، بدءاً  فيولهذا الشُّروع أكثَر من مرتكَز 
الجسد، ومروراً بثالوث  -قة بألواح اإلران التي تُحضر الموتَ مع تسارعِ النّا

 بِأنَّه ن وصفهمكي ر بوجود الموت في مشهدحاصة المالخَمر والجنس والفروسي
  : )1(بؤرة أساسية في تشظّي المباعدة نحو المجهول بما هو الموت هنا، إذ يقول

  

 كيفيات ففي هذا المشهد تتحرك الدالالت المتشابِكة في أساليب بصرية تجعُل
الجسد والجارية والخَمر والجنس والفروسية غير  –الطَّلل والمحبوبة والنّاقة 
وى اإلفناء ما دامتْ تصب جميعها هناك في فجوة قادرة على الخالص من قُ

ليكون خالفُه مع ابن عمه بهذا المعنى ليس ذا أهمية إذا . الموت بما هو المجهول
ما قُورِن بالجوهر الوجودي ِللمباعدة، ِلهذا انتهى ذلك المشهد بِالنَّأيِ إلى األقاصي 

فإن (قلَّبتْ بين الخوف والقلَق، فبدأتْ بِقوله في حين أن أبيات الفخر قد ت. البعيدة
                                                 

   . 199- 195المصدر نفسه،  )1(
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، وانتَهتْ ...)على موطنٍ يخشى الفتى عنده الردى(، ومرت بقوله ...)متُّ
 –.... ستُبدي لك األيام -... أرى الموت(بانفتاح رؤيا المباعدة نحو الموت هنا 

  ).ولم تضرِب له وقتَ موعد –... ويأتيك باألخبار
معلَّقة طرفة بن  –قاً من الفَهم السابق، فإن زمانية العلُو الثُّنائي لآلنية وانطال

جمالياً أعلى التباساً وزيغاناً وتمويهاً؛ أي  –العبد هنا، بوصفها مستوى وجودياً 
تنبسط في المباعدة نحو المجهول  بما هي بحثٌ في التباس المتخيل نحو المجهول،

االنزياح تُديم الفجوة  -لفعل الهِجرة  الموت هنا، ذلك في ضوء حركةبما هو 
 سح اً بينليُل جدشظاياها تتمفص لة، ومن حيث إنكتمة غير مها ماهيبوصف

  .االفتراس وحس الفروسية
 ريالبص ل اُألسلوبيرعة بما هي الحامالس نا  فيإنهذا المقام، تبسط أمام

. اً جمالياً متشظِّياً يتماهى فيه الحضور بِالغياب، والزمن بالسرعة نحو الموتعالَم
 ة وجود خطِّيه زمانياالفتراس بوصف سح ُل فجوة االلتباس بينمفصوهو ما ي

من حيث إن . اليومية الزائفة -تتحرك وِفْقَ صيغ الوجود اليومي ِللهنا العيانية 
الهم التي تجعل فعَل التّسارع نحو  -كيفيات األنا  من خاللموت تتم مواجهة ال

أما حس . المجهول نمطاً وجودياً من أنماط الخوف والهروب بِاالتّجاه إليه
الفروسية فيبسط السرعة بوصفها زمانية وجود استباقية تتحرك وِفق ضروب 

نا الكشفيِلله م الكيانيهة الموت من خالل . ة األصيلةالتَّقوواجم ومن حيث تتم
الهو التي تجعُل فعَل التّسارع نحو المجهول نَمطاً وجودياً من  -كيفيات األنية 

  .الموت آتياً من األمام - أنماط القلَق والمواجهة بِمالقاة ذلك المجهول 
ين هو ما يولِّد شُحنات االنزياح هنا بين هذين األسلوب –وتَمفْصُل الهِجرة 

التَّشظّي الجمالي التي يمكن مالحظَتُها في تعين الجسد هنا أيضاً، حيث تتمفصُل 
في ) الموجود تحتَ اليد(طرائقُ حضور الجسد في هذا العالَم بين أمتلك جِسماً 

داة بوصفها في سياق أمانة األ) نزع األلفة(سياق أداتي ترابطي، وأكون جسداً 
  .منفعة جوهرية كُلِّية تُعطِّل االستعمال

سبق، نستطيع أن نُجري تنقيحاً أخيراً على الموقف النِّهائي وبناء على ما
االنزياح هنا، ذلك ابتداء من القول إن  –اُألنطولوجية للهِجرة  –ِللمحايثة الجمالية 

نا تتوضع في هوِية ممزقة، من حيث إن وحدة معلَّقة طرفة بن العبد ه –اآلنية 
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الموضوع بما هي تمفصل بين دور الوسيط ودور الخالق تُحقِّق بِامتياز  -الذّات 
قاعدة التَّناسب الطَّردي التي ترى أنَّه كُلَّما كان التَّفاعل المتبادل بين أساليب 

أكثَر أصالة، كان انفتاح مقام القصيدة  والمخيلة) التَّوتُّر الوجودي(الوجود 
 ماالً - الماهويل نحو المجهول أكثَر توتُّراً والتباساً وجتخيفهِذه الهِجرة . الم

بوصفها فجوة مباعدة ملتبِسة بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي قد زاغَ 
ول، وماهية كشف متاهة تتشابك بين كشف المدلول الوقائعي األ فيتمفصلُها 

المدلول المتخيل الثاني، لذلك كان من الصعوبة الباِلغة أن نُميز هنا بين مستويي 
العمودية، في ضوء شبكة من الشَّظايا اُألسلوبية المتفاعلة مع  -الهِجرة اُألفُقية 

  .العالَم المتخيل الجديد يفالمخيلة، التي يكتَنَفُ من خاللها العالَم الوقائعي السابق 
المتاهة هو ما يفضي بنا إلى القول إن المشكلة النَّقدية  -ولعلَّ هذا التَّأويل 

هذا العالَم المنفتح أمامنا قد تم إلحاقُها من خالل جملة من الكيفيات الوجودية  في
 -المباعدة   –الفجوة (ال هنا بما هو سؤ) المهيمن(البصرية بِالسؤال الشّاغل 

من حيث إنَّه يتم تحرير هذا السؤال من خالل ما دعوناه المباعدة نحو ). الجمال
 في، الذي ينطوي على قلَق يمكن وصفه بِأنَّه قلَقُ التَّمفصل )الموت هنا(المجهول 

  .المطابقة فيالمباعدة، بما هو في الوقت ذاته قلَق الالّتمفصل 
الشّاعر المهاجِر هنا بما هو سعي ِلحيازة  –إن قلَق المباعدة لدى اآلنية 

الالّتمفصل بوصفه العدم، يسمح لنا بِاقتراح تأويٍل آخَر مؤسس على السؤال 
، وفحوى هذا االقتراح يتعلَّق بكون العلُو )المباعدة نحو الموت(الجوهري الشّاغل 

للس ه بحثاً الثُّنائيل بوصففيؤال الشّاغ  رل نحو المجهول قد أحضتخيالتباس الم
غائباً أبقاه على غيابه، وهذا الغائب هنا هو الخُلود؛ بِمعنى أن حضور الموت بما 
. هو السؤال الشّاغل، هو غياب أحضر الخُلود بما هو السؤال المسكوت عنه

هذا  فيبين حضور الموت وغياب الخُلود ) لمهيمنا(وتراكُب السؤال الشّاغل 
 ل بينتمفصب  –األرض (المقام المب -العالَم، التَّحجسطَ لنا )الالتَحجقد ب ،

بيئة  فيمضطّربة ِلشعبٍ تاريخي يعيش بين الخوف والقلَق  –كيفيات وجود كُلِّية 
  .الجزيرة العربية القاسية قبَل اإلسالم

، وليس آخراً، تُرى هل نجحنا في أن ننزاح قليالً عن الصورة وأخيراً
معلَّقة طرفة بن العبد هنا، التي درجت العادة بِأن تُعوم  –النَّمطية الخاصة بِاآلنية 
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في التَّأويالت الشّائعة ذات الجذور الميتافيزيقية؟ وهل تمكَّنّا في الوقت ذاته من 
، )الحفظ –الوساطة الوجودية (تمفصُل بين قراءة االسترداد اقتراح مقاربة ت
، من حيث إن هذه المقاربة قد ارتقَتْ )إعادة اإلنتاج –الخَلق (وقراءة االرتياب 

 .لتكون خَلقاً ثانياً ِللمخلوق من قَبل؟ نرجو ذلك
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متأكِّد من . الموجود البشري في معلَّقة عنترة بن شداد هنا من فروسيتهواثقٌ 

ومعتقد  بِفعل هجرته أنَّه . القبض على مبتغاه ما دام قد امتلَك القُوة الالّزمة لذلك
  .قد أحضر الوجود بِالشَّكل الذي يخضعه ِلذاته المتيقِّنة الواعية

النَّحو، تم االعتياد على الشُّروع الميتافيزيقي المطابِق، الذي تحكَّم  على هذا
الشَّعبي متسلِّالً أيضاً إلى القَص ،العام ل العربيتخيبساحة الم.  

 لينا الجدلتأويل أن ل الهِجرة اُألنطو -غيرِلتمفص لوجي -  هاتاالنزياح توج
لفعل الهجرة هنا يبين لنا أنَّه يبسط  مسحاً أولياً عاماًأن إذ نرى . مخاِلفة ِلما سبق

  :أمامنا ثالثة أساليب وجود بصرية مموهة، هي
الهم  -معلَّقة عنترة بن شداد هنا وجود األنا  –التَّمويه بِمطابقة اآلنية  - 1

 مقوط وااللتحاق بالهائف؛ أي التَّمويه بالسالهتمام ا من خاللالز
األداتي. 

 –معلَّقة عنترة بن شداد هنا وجود األنية  –التَّمويه بِمطابقة اآلنية  - 2
الهو األصيل؛ أي التَّمويه بالمبادرة من خالل تعطيل االستعمال وكسر 

 .األداة –الكلمة 

معلَّقة عنترة بن شداد هنا وجود الفروسية  –التَّمويه بِمطابقة اآلنية  - 3
الهو  -الهم واألنية  -ما هو أسلوب آخَر ملتبِس بين أساليب األنا ب

بوصفه تمويهاً باإلجابة عن سؤال الكينونة القلق؛ أي من خالل حيازة 
 .القُوة - الفروسية  –أساليب الزمن 

  :ويمكن لنا أن نُمثِّل هذه األساليب الثَّالثة المموهة وفق الشّكل اآلتي
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         قة أساليب         طابمبِ مويهالتَّ      قة أساليب طابممويه بِالتَّ
  الهو - األنية               الهم - األنا 

  "الهو - نية إحضار أساليب األ"                                   إحضار أساليب"
                                          "  الهم - األنا      

  

  
 يازةحقة أساليب طابممويه بِالتَّ                     

 القُوة -الفروسية  –الزمن                       

 "القُوة –الفروسية  –إحضار أساليب الزمن "               

  
  )11(كل الشّ                           

 فياختبار التَّجربة المرئية الخارجة وانطالقاً من هذا الشَّكل، فإنَّنا نستطيع 
معلَّقة عنترة بن شداد هنا، من حيث إن تدوير المثلَّث السابق حوَل  –عالَم اآلنية 

محوره، سيسمح لنا في كُّل مرة بأن نُمرر إحدى أضالعه على بيت أو مشهد أو 
منا، وهو األمر الذي يفضي هذا العالَم المنبسط أمافي وجودية ما  –كيفية بصرية 

إلى تفتيت المطابقة المتعينة في التَّوجهات التَّفسيرية المصادرة بِفرضيات 
ميتافيزيقية مسبقة، ويفتَح في الوقت ذاته تأويلَنا نحو مقاربة محور هذا المثلَّث 

أطلقنا عليه في الشَّكل  عالَم هذه المعلَّقة ، الذيفي  بوصفه محور السؤال الشَّاغل
  .الغياب كما سنجد في عملنا الميداني اآلتي -محور المباعدة السابق 

ميدان الوقوف على في وبدايةً، يمكن لنا أن نقوَل إن االنكشاف الكائن 
 رينا انطالقاً من التَّركيب البصلموجودات الكشف األطالل يبسط عالَم االهتمام ه

روراً بالنّاقة التي أوقفها على ، الظّاهراتيبدءاً من دار عبلة في الجِِواء، م ذلك
الطّلل بِفعل ألمه وقلَقه، وانتهاء بالمسافات الشَّاسعة الفاصلة بينه وبين عبلة، إذ ال 
يغيب عن باِله يوم رحيلها في قافلة مؤلَّفة من اثنتين وأربعين ناقة حلوبة تُشبه 

  .ناح الغُراب الشَّديد السوادبِسوادها ريش ج

  ر���

 ا�ِ ��ب –ا�ُ���َ��ة 
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وهذه الموجودات تَفتَتح حدسياً ذلك االنكشاف الوجودي الذي يحضر بيئةَ ما 
قبل اإلسالم بما تفرضه على اإلنسان من حركة قسرية بِفعل عوامل اإلفناء 

مشهد من حيث إن البالغة البصرية لهذا ال. والتَّصحر والحاجة إلى الماء والكأل
  :)1(الحدسية السابقة، إذ يقول –تتأسس أولياً على تلك العالقة الكشفية 

1� J� J� J� J�����0د�م
666���� �666����lא�
�666Xzא��.��666Z� �666دs�0د�م
666���� �666����lא�
�666Xzא��.��666Z� �666دs�0د�م
666���� �666����lא�
�666Xzא��.��666Z� �666دs�0د�م
666���� �666����lא�
�666Xzא��.��666Z� �666دs  

  

� �� �� �� 3666666Xs^؟���T�+666666 �$��א�666666+�א.m666666Fْ
&� �666666s� ؟��/�م^Xs3666666T�+666666 �$��א�666666+�א.m666666Fْ
&� �666666s� ؟��/�م^Xs3666666T�+666666 �$��א�666666+�א.m666666Fْ
&� �666666s� ؟��/�م^Xs3666666T�+666666 �$��א�666666+�א.m666666Fْ
&� �666666s� م�/� �� �� �� �
� �� �� �� � 2� J� J� J� J������56666����pT��lא3���6666$���6666� �&���6666دא.!��56666����pT��lא3���6666$���6666� �&���6666دא.!��56666����pT��lא3���6666$���6666� �&���6666دא.!��56666����pT��lא3���6666$���6666� �&���6666دא.!� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� � ���666666وא, �����666666&����666666@ً��دא.U�5666666��&��666666وא, ����666666و� �&����666666@ً��دא.U�5666666��&��666666وא, ����666666و� �&����666666@ً��دא.U�5666666��&��666666وא, ����666666و� �&����666666@ً��دא.U�5666666��&5��5��5��5و��� �� �� �� �
 

3� J� J� J� J������666666J8F 
�v�Q0t�666666�k�Z�Q�666666I�:��.��666666دאJ8F 
�v�Q0t�666666�k�Z�Q�666666I�:��.��666666دאJ8F 
�v�Q0t�666666�k�Z�Q�666666I�:��.��666666دאJ8F 
�v�Q0t�666666�k�Z�Q�666666I�:��.دא� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �� �� �� ��0̂ 6666666666[I��8Mא��	n6666666666!�n��0��6666666666ق>��36666666666�v�0̂ ع�א� 6666666666[I��8Mא��	n6666666666!�n��0��6666666666ق>��36666666666�v�0̂ ع�א� 6666666666[I��8Mא��	n6666666666!�n��0��6666666666ق>��36666666666�v�0̂ ع�א� 6666666666[I��8Mא��	n6666666666!�n��0��6666666666ق>���36666666666�v ع�א� �� �� �� �
 

4� J� J� J� J��������666J�:�;�4�5و���E��666:��666J��F��m666�ْ�E3�F����666J�:�;�4�5و���E��666:��666J��F��m666�ْ�E3�F����666J�:�;�4�5و���E��666:��666J��F��m666�ْ�E3�F����666J�:�;�4�5و���E��666:��666J��F��m666�ْ�E3�F� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �� �� �� �8��36666666666]م����0M���6666666666אS�@�56666666666�kE'ن��+6666666666�F���036666666666]م���8M���6666666666אS�@�56666666666�kE'ن��+6666666666�F���036666666666]م���8M���6666666666אS�@�56666666666�kE'ن��+6666666666�F���036666666666]م���8M���6666666666אS�@�56666666666�kE'ن��+6666666666�F� �� �� �� �
 

5� J� J� J� J�������6666>8� s�/و�lא3���6666$�8�6666� �&�X�6666�1T8<���6666و� s�/و�lא3���6666$�8�6666� �&�X�6666�1T8<���6666و� s�/و�lא3���6666$�8�6666� �&�X�6666�1T8<���6666و� s�/و�lא3���6666$�8�6666� �&�X�6666�1Tو� �� �� �� �
 

� �� �� �� ��0̂ ��o�8M�6666666666666F�0���6666666666666ن����F�0ن =1�ْ�6666666666666�$�0̂ ��o�8M�6666666666666F�0���6666666666666ن����F�0ن =1�ْ�6666666666666�$�0̂ ��o�8M�6666666666666F�0���6666666666666ن����F�0ن =1�ْ�6666666666666�$�0̂ ��o�8M�6666666666666F�0���6666666666666ن����F�0ن =1�ْ�6666666666666�$� �� �� �� �
 

6� J� J� J� J����[��@[��@[��@[��@����+666 J&����666دمT��ٍ666���v� �666����m666�����+666 J&����666دمT��ٍ666���v� �666����m666�����+666 J&����666دمT��ٍ666���v� �666����m666�����+666 J&����666دمT��ٍ666���v� �666����m666�� �� �� �� �
 

� �� �� �� ����̂ o6666666666 ���8م]�א/�+6666666666 �$�
6666666666��Eْ�/36666666666�AوEْ�/���̂ o6666666666 ���8م]�א/�+6666666666 �$�
6666666666��Eْ�/36666666666�AوEْ�/���̂ o6666666666 ���8م]�א/�+6666666666 �$�
6666666666��Eْ�/36666666666�AوEْ�/���̂ o6666666666 ���8م]�א/�+6666666666 �$�
6666666666��Eْ�/36666666666�AوEْ�/� �� �� �� �
 

7� J� J� J� J���� m1� U�;�F��!0
fض�0א�=]א .�;$� m��@ m1� U�;�F��!0
fض�0א�=]א .�;$� m��@ m1� U�;�F��!0
fض�0א�=]א .�;$� m��@ m1� U�;�F��!0
fض�0א�=]א .�;$� m��@ � �� �� �� 66666
م�����0~����6666666666
ًא�&����D66666$8u�v��566666א$ <�I66666
م����0&~����6666666666
ًא�&����D66666$8u�v��566666א$ <�I66666
م����0&~����6666666666
ًא�&����D66666$8u�v��566666א$ <�I66666
م����0&~����6666666666
ًא�&����D66666$8u�v��566666א$ <�I&� �� �� �� �
 

8� J� J� J� J�����6666J� 3�E���6666��E6666ً��وאO
&��6666J���ْG��&�6666J� 3�E���6666��E6666ً��وאO
&��6666J���ْG��&�6666J� 3�E���6666��E6666ً��وאO
&��6666J���ْG��&�6666J� 3�E���6666��E6666ً��وאO
&��6666J���ْG��&� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �� �� �� �$�� �666666����D666666��$�/��
666666 ������ً666666� &ز$�� �666666����D666666��$�/��
666666 ������ً666666� &ز$�� �666666����D666666��$�/��
666666 ������ً666666� &ز$�� �666666����D666666��$�/��
666666 ������ً666666� &0̂ز & =666666�0̂ & =666666�0̂ & =666666�0̂ & =666666�� �� �� �� �
 

9� J� J� J� J���������
666 �Z�5666[>8\T��u666�F��m666�ْ=:� +666����666
�����و �Z�5666[>8\T��u666�F��m666�ْ=:� +666����666
�����و �Z�5666[>8\T��u666�F��m666�ْ=:� +666����666
�����و �Z�5666[>8\T��u666�F��m666�ْ=:� +666�����و �� �� �� �
 

� �� �� �� 66666666666
م���0pْ8M66666666666�18?]�אM£�566666666666 <=���66666666666�0א[>��66666666666
م��0pْ8M66666666666�18?]�אM£�566666666666 <=���66666666666�0א[>��66666666666
م��0pْ8M66666666666�18?]�אM£�566666666666 <=���66666666666�0א[>��66666666666
م��0pْ8M66666666666�18?]�אM£�566666666666 <=���66666666666�0א[>��� �� �� �� �
 

10� J� J� J� J�������66J8� s�/��66�$
T� +66 �Eא.��و=66�Mא�K66 ��4���66J8� s�/��66�$
T� +66 �Eא.��و=66�Mא�K66 ��4���66J8� s�/��66�$
T� +66 �Eא.��و=66�Mא�K66 ��4���66J8� s�/��66�$
T� +66 �Eא.��و=66�Mא�K66 ��4� �� �� �� �
 

� �� �� �� 0̂؟� �� ����66666666666666�$���66666666666666>� s�/#�0وT=66666666666666� >�0̂؟$� �� ����66666666666666�$���66666666666666>� s�/#�0وT=66666666666666� >�0̂؟$� �� ����66666666666666�$���66666666666666>� s�/#�0وT=66666666666666� >�0̂؟$� �� ����66666666666666�$���66666666666666>� s�/#�0وT=66666666666666� >��$� �� �� �� �
 

11� J� J� J� J�������:¢F�� ��mא��
אق�� ��mא��
אق�g���:¢Fن ���m >84/�ز �� ��mא��
אق�g���:¢Fن ���m >84/�ز �� ��mא��
אق�g���:¢Fن ���m >84/�ز �� gن ���m >84/�ز  �� �� �� ����6666666666����$�^8p�$��666666666640.� m6666666666���0̂ز���8p�$��666666666640.� m6666666666^�$�������6666666666ز���8p�$��666666666640.� m6666666666^�$�������6666666666ز���8p�$��666666666640.� m6666666666^�$�������6666666666ز� 6666666666�\ْ����ٍ�0̂ 6666666666�\ْ����ٍ�0̂ 6666666666�\ْ����ٍ�0̂ 6666666666�\ْ����ٍ� �� �� �� �
 

12� J� J� J� J��������666J�� s�/�8�666�3��@��(g�5666�>א&.���666�����666J�� s�/�8�666�3��@��(g�5666�>א&.���666�����666J�� s�/�8�666�3��@��(g�5666�>א&.���666�����666J�� s�/�8�666�3��@��(g�5666�>א&.���666�� �� �� �� �
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أن إن تمرير الضلع األولى من مثلَّث التَّمويه السابق على هذا المشهد، يعني 

الهم الزائفة، حيث تنبسط أمامنا  - نقف هنا على التَّمويه بِمطابقة أساليب األنا 
ها تنطوي على أنماط من القَبول تلك العالقة التَّوسة مع البيئة المحيطة بوصفطي

يومية تُقارِب الطَّلل والحبيبة  - والهروب، تُترجِم ذلك كيفيات بصرية عيانية 
التي يتم إخضاعها ِلشكٍل من أشكال  اليد تحتالحب من جهة الموجودات وعالقة 

فالموقف المرئي هنا أقرب إلى الالّمبادرة التي صادرتها . الريبة والقيل والقال

                                                 
  .328 - 324المصدر نفسه، ) 1(
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حلَّتْ بَأرضِ الزائرِين فََأصبحتْ عسراً علَي (البيئة الطّبيعية واالجتماعية المحيطة 
البخرمِ طنَةَ ماب لَمِ؟ -كلناَ بِالغَيَأهتَينِ وزنْيعلُهاَ بَأه عبتر وقَْد ارزفَ المإلى )كَي ،

  .جانب الخوف الذي يسيطر على هذا المشهد، معيداً تصريفَ فعالياته تبعاً لذلك
اهي بين وعلى هذا النَّحو، تتشكَّل حركية التَّمفصل هنا على أساسٍ من التَّم

محور التَّركيب البصري للموجودات بوصفه يبسط عناصر وجودية أميل إلى 
الوقائعية، ومحور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، الذي يستبطن 

اليومي الزائف، لتغدو العالقة بينهما  -العياني اً وجودياً داخلياً أميل إلى موقف
مويه بتضييق فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي فجوة شكالً من التَّ

  .اختالف ومباعدة مضمرة
لكن تمرير الضلع الثّانية من مثلَّث التَّمويه السابق على هذا المشهد، يعيد 

الضلع اُألولى، ذلك من خالل الوقوف هنا على التَّمويه في تنقيح شُروعنا 
األنية الهو األصيلة، حيثُ تنبسط أمامنا تلك العالقة مع البيئة  بِمطابقة أساليب

كيانية  - المحيطة قائمةً على رفض شُروطها من خالل كيفيات بصرية كشفية 
 نا زمامهاجِر همن خالل امتالك الشّاعر الم بتُقارِب الطَّلل والحبيبة وعالقة الح

ته التي تتعيوخُصوصي هتنا فرادِلله م الكيانيروب التَّقوالوجدان والفهم (ن وِفْقَ ض
، معلناً المواجهة األصيلة في كيفية بصرية تنفخُ الحياةَ في المندثر الغاِئب )والكالم

يا دار عبلةَ بالجِواء تَكَلَّمي وعمي صباحاً دار عبلَةَ : ( منذ البِداية حين يقول
لَميواس(  

وبهذه الصورة، تتشكّل حركية التَّمفصل بناء على هذا الشُّروع تبعاً لعملية 
اختراق مضاد يقوم بها محور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، الذي 

 ل إلى الكشفياً أمياً داخلينا موقفاً وجودين هاألصيل، من حيث  -يستبط الكياني
حور التَّركيب البصري للموجودات بوصفه يبسط هنا عناصر وجودية إنَّه يهز م

أميل إلى الوقائعية، فتغدو العالقة بينهما شكالً من التَّمويه بتوسيع فجوة التَّوتُّر 
  .بين الوجود والموجود، بما هي فجوة اختالف ومباعدة صريحة

على هذا المشهد، فهو يعني أما تمرير الضلع الثّالثة من مثلَّث التَّمويه 
القُوة، وهو ما  -الفروسية  –الوقوفَ هنا على التَّمويه بِحيازة أساليب الزمن 
، ...)حلَّتْ بَِأرضِ الزاِئرِين(يتجسد في أكثَر من إشارة، ومن ذلك قوله 
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أيضاً قوله  ومن ذلك. والزاِئرون هنا هم األعداء الذين جعلَهم يزأرون زئير األسد
  )....علِّقْتُها عرضاً وَأقْتُُل قَومها(

 اآلخرين من خالِله رحضنا إلى صراعٍ ما يهاجِر هشيرالشّاعر الموي
، ِليتعامَل معهم من جهة السعي إلى حيازة الزمن من خالل الفروسية )األعداء(

الزائفة بما هي أساليب هروب  الهم -بوصفها قُوةً تنبسط بين أساليب األنا 
  .الهو األصيلة بما هي أساليب مواجهة وقلَق -وخوف، وأساليب األنية 

المباعدة  المضمرة في حالة  –وهكذا، تتركَّب عالقةُ المحورين بين التّماهي 
روسية الف –تغليب التَّأويل األول ِللضلع الثّالثة؛ أي بِوصف أساليب حيازة الزمن 

االختراق المضاد (في حين تتركَّب عالقةُ المحورين بين . القُوة أساليب زائفة –
في حالة تغليب التَّّأويل الثّاني ِللضلع الثّالثة؛ أي بِوصف ) المباعدة الصريحة –

  .القُوة أساليب أصيلة - الفروسية  –أساليب حيازة الزمن 
تمفصلها في ي السابق بين أضالع التَّمويه الثَّالثة التَّشظّ –إن التَّعايش 

معلَّقة عنترة بن شداد هنا،  وذلك بما  –الجدلي المضاعف داخل وحدة اآلنية 
 ديباب الحوار على فهمٍ تعد تفتَح تبسطه من تأويالت) نسبي- فتِّت )احتماليي ،

ينة في مركزية الذّات المتيقنة هنا، وهو األمر وحدة المطابقة الميتافيزيقية المتع
الذي يحضر، نظرياً وإجرائياً، المباعدة بوصفها محوراً ِلمثلَّث التَّمويه، من حيث 
إن تلك المباعدة  ليستْ سوى السؤال الشّاغل بما هو موضع االلتباس والزيغان 

  .مويهاللَّذين يبسطهما مثلَّث التَّ
الطَّلل، وإيقاف النّاقة عليها، والفراق  -وفي هذا اإلطار، نُالحظ أن الدار

والرحيل والبعد واإلقامة بين األعداء تتعين جميعها حول مركزٍ واحد هو اُألنثى 
الجسد بوصفها ما يهرب ويتباعد من جهة ُأولى، وبوصفها ما يسعى الشّاعر  -

الهارِب غير  -ى حيازته من جهة ثانية؛ أي بما هو هذا الجسد المهاجِر هنا إل
قابٍِل للتَّعيين إالّ وفق جملة من أنماط االستجابة الوجودية الزائفة والحقيقية، التي 

معلَّقة عنترة بن شداد هنا  –يمارِسمن خاللها المنطقُ البصري الخاص بِاآلنية 
الية مموهة ومموهة في آنٍ معاً، من حيث إن محور فعَل التَّردد بما هو فع

الجسد، في  هذا العالَم المنفتح أمامنا ليس سوى قلَق الالّتمفصلفي  المباعدة القاِئم
  .منبسطاً من خالل تمويه التَّمفصل ثالثي األضالع
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سد كيفيتان الجفي المباعدة هنا بما هي قلَق الالّتمفصل  –ولهِذه الفجوة 
  : وجوديتان أساسيتان، هما

  :الجسدفي  اليومي الزائف ِلقلَق الالّتمفصل -الحضور العياني : أوالً

وهو حضور يقترب من الثّرثرة والقيل والقال وحب االطالع، حيث تنبسط 
بطي صيغة أمتلك جِسماً وفقَ تعطيل مبادرة اللَّحم بِإخضاعها لسياق أداتي ترا

  .، ليكون قلَق الالّتمفصل هنا خوفاً أكثَر منه قلَقاًيدموجود  تحت ال

  :الكياني األصيل ِلقلَق الالّتمفصل في الجسد –الحضور الكشفي : ثانياً
 –الوجدان (وهو حضور يقترب من أصالة ضروب التَّقوم الكياني للهنا  
جسداً وفقَ تحرير مبادرة اللَّحم من ، حيثُ تنبسط صيغة أكون )الكالم -الفهم 
االنزياح،  - تحرير أسئلة الوجود المتفاعلة مع المخيلة في تمفصل الهِجرة  خالل

الجسد تبعاً ِلكيفية قلقة  -األداة باستحضار اُألنثى  - وذلك من خالل كسر الكلمة 
  .تمتلك فيه اآلنية هنا زِمام فرادتها وخُصوصيتها

لكيفيتان السابقتان تتعايشان معاً في البيت الثالث عشر على وجه التَّمثيل ال وا
الحصر، ففي ميدان االهتمام المتجسد في هذا البيت، يبدو لنا جلياً صعوبة تقديم 

 –شُروعٍ على آخَر، فاتحاً اللَّون األسود ِللنّوق الحلوب التي تغادر حاملةً اُألنثى 
د، التّأويَل على إمكانيات خصبة يمكن تبويبها تحت العنوانين الجسد نحو البعي

  .األساسيين المذكورين في السطور السابقة
وبهذه اآللية، يصبح بِمقدورنا أن نُعيد تنقيح حركية التَّمفصل في صيغها 

منا السابقة من حيث إن ترجيح المباعدة الزائفة في هذا الموضع، يؤسس فه
المباعدة المضمرة، في حين أن ترجيح  –لعالقة المحورين بناء على التَّّماهي 

 –االختراق المضاد (المباعدة األصيلة، يؤسس فهمنا لعالقة المحورين بناء على 
وهي استراتيجية تُنَحي جانباً الحدود الحاسمة النِّهائية في ). المباعدة الصريحة

لقراءة، ذلك بِفعل شَظايا االلتباس والزيغان هنا، التي تترك ِللتَّأويل الحرية ا
  .حركية التَّمفصل وفقَ نسبية احتمالية تُرجح أحياناً تأويالً على آخَر لتعيينالدائمة 

ومتابعةً لتأسيس مقاربتنا هذه، سنقف على مشهد يمثِّل كما نعتقد بؤرةً 
فجوة التباس هذا العالَم المنكشف أمامنا ، إذ تتماهى  فيجمالية مكثَّفة  –ية وجود
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الحب، حيث  -اللَّذّة  –ميدان الجسد  في هذا المشهد اُألنثى بِالطّبيعة من خالل
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يمتاز االهتمام في هذا المشهد بكون التَّركيب البصري لموجودات الكشف 

الظّاهراتي ؤلَّفاً من منا مينهماليين جنة . ستويين وجوديكوة المر الوجوديفالعناص
بمعنى أن التَّجربة هنا بما هي ذاتُها . لهذا الميدان هي مفردات وقائعية تماماً

الشّاعر المهاجِر هناك، فإنَّها تجربةٌ عميقةُ الصلة  –مشروع وجود اآلنية 
  .ي ذلك العصربِالمحيط البيئي ف

فإغراء فم الحبيبة بِقُبلة عذبة حلوة المذاق، وتشبيه ذلك الفم بِعلبة المسك 
 ها عندما لم يسقط بغزارةنباتات وضة التي أحيا المطَرتشبيهه بِالر الً، ومن ثمأو

وضة بماء المطَر الذي يعكسفَر هذه الرامتالء ح النَّباتات، كذلك د تلكة  تُفسأشع
. الشّمس، فيشبِه في لَمعانه لَمعان الدرهم، إلى جانب انتشار الخُضرة والخُصوبة

باإلضافة إلى تشبيه الذُّباب المغنّي بفريق موسيقي يحك أذرعتَه المقطوعة األيدي 
 الحبيبة فم كّل تلك األوصاف تخص ها كاألوتار، والعودة أخيراً لتذكيرِنا أنبِبعض

الروضة، التي تقضي نهارها وليلها فوقَ فراشٍ وثير، في حين أن الشّاعر  -
كُلُّ ذلك يجعل موجودات . المهاجِر هنا يمضي وقته فوق ظَهر جواده النَّبيل
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التَّجربة هنا موجودات وقائعية تفتتح حدسياً ذلك العالَم وتلك البيئة، إذ نعلم بعمق 
  . لغَنّاء البن الصحراء المقفرةما تعنيه الروضة ا

وبناء على هذا، ينبسط المستوى األعمق في ميدان االهتمام الخاص بهذا 
الوقائعية تتضافَر جميعها في صورة  –المشهد، من حيث إن المفردات الجزئية 

المجازي  –من المستوى الوجودي ) فَمها كالروضة(كُلِّية تنقُل عالقة المشابهة 
 جاز العالَم(االنعكاسيم( ستوى الوجوديل  –، إلى المتخيالم جازيالم) عالَم

األمر الذي يمكِّننا أن نُعيد تنقيح شُروعنا السابق، بِالقول إن محور ). المجاز
 أميل إلى) الطَّبيعة هنا –الحب  –اللَّذّة  –الجسد (التَّركيب البصري لموجودات 

  .ماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني بما يبثُّه من شعرية بصرية عالية
ولعّل هذا الشُّروع يمثِّل الركيزة األولية ِلفَهم حركية التَّمفصل النّاجمة عن 

فالضلع األولى بما هي ضلع . تمرير أضالع مثلَّث التَّمويه على هذا المشهد
الهم الزائفة، تبسط الفعالية هنا بوصفها ال مبادرة  –أساليب األنا  التَّمويه بِمطابقة

اللَّحم، من حيث إن االستبدال البصري ألساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة في 
 ب إلى الموقف العيانياً أقرن موقفاً وجوديع، الذي يستبطضوهذا الم -  ،اليومي

، ذلك )أمتلك جِسماً(اليد  تحتجسد في إطارٍ من امتالك الموجود يقيم عالقةً مع ال
 يغ الوجود اليومير الخوف القاِئم في صة تستحضروب وسطيات هوِفْقَ كيفي

ِلتتأسس العالقة بين المحورين بناء على ذلك وِفْقَ نمط من . المعيش ِللهنا
جوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي االختراق المضاد الذي يموه بِتوسيع ف

  .فجوةُ اختالف ومباعدة صريحة
في حين أن تمرير الضلع الثّانية بما هي ضلع التَّمويه بِمطابقة أساليب األنية 

الهو األصيلة في هذا المشهد، فإنَّها تبسط المبادرة هنا بوصفها مبادرة اللَّحم،  -
، في إطارٍ )أكون جسداً(خاللها الشّاعر المهاجِر زمام خُصوصيته  التي يحوز من

من المواجهة القلقة التي تنزع األلفة عن السياق األداتي التَّرابطي باستحضار 
وهكذا، يستبطن االستبدال البصري ألساليب الوجود . ضروب التَّقوم الكياني للهنا

خيلة مع المتفاعالم ب إلى الموقف الكشفياً أقراألصيل -لة موقفاً وجودي الكياني .
ِلتتأسس العالقة بين المحورين هنا على نمط من التَّماهي الذي يموِِّه بِتضييق 

  .فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي فجوةُ اختالف ومباعدة مضمرة
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ثّالثة بما هي ضلع التَّمويه بِمطابقة أساليب وباالنتقال إلى تمرير الضلع ال
القُوة، فإنَّنا نُالحظ في هذا الموضع التَّضاد البصري  -الفروسية  –حيازة الزمن 

-  وبين نا بينَهاد هعلَّقة عنترة بن شدفي م الموجود البشري هالذي أقام الوجودي
ولهذا ). ظَهرِ حشية وَأبِيتُ فَوقَ سراة َأدهم ملجمِتُمسي وتُصبِح فَوقَ (المحبوبة 

الشّاعر المهاجِر هنا ِلحيازة  –التَّضاد وظيفة جوهرية في ضوء سعي األنية 
الهم الزائفة  -القُوة، فهو من جهة أساليب األنا  –الفروسية  الزمن هنا من خالل

القُوة  - الحب ِلسياق الفروسية  -اللَّذّة  –لجسد التحاقٌ بِاآلخَرين بإخضاع ا
 الُكلِّي أساليب األنية ). أمتلك جِسماً(التَّرابطي األصيلة  - وهو من جهة واله

الحب  - اللَّذّة  –امتالك ِلزمام الفَرادة والخُصوصية من خالل تحرير ألفة الجسد 
وفي الحالتين يقوم ). أكون جسداً(الُكلِّي القُوة التَّرابطي  -من سياق الفروسية 

بوظيفته على ) وحشيتي سرج على عبِل الشَّوى نَهد مراكلُه نَبِيِل المحزِمِ(الفرس 
  .أكمل وجه

وانطالقاً من مقاربتنا هذه ِلمثلَّث التَّمويه، نستطيع أن نلمس بدقّة المباعدة  
التي تنطوي عليها حركية التَّمفصل هنا، بوصفها ) باسفجوة االلت(الجوهرية 

الحامَل الجمالي لتلك المباعدة التي تبسط جملةً من التَّوجهات التّأويلية والتَّنقيحات 
المتعايشة في آنٍ معاً داخل تراكُبها الجدلي المضاعف، من حيث إن العالقة 

مويه تُفتِّتُ وحدة المطابقة من خالل تجاوز مركزية القائمة بين أضالع مثلَّث التَّ
وهذا التَّشظّي بما هو فعالية العلُو . الذّات المتيقِّنة من القبض على ما تسعى إليه

المتسارع في هذا العالَم الشّعري المنفَتح هنا، يتحرك حول محور المباعدة  
حيث إن هذا . جسد الهارِب نحو المجهولبوصفه يحضر قلَق الالّتمفصل في ال

 –الحضور العياني : الالّتمفصل يبسط نمطينِ من أنماط المباعدة هما –القلَق 
اليومي الزائف، والذي يعطِّل مبادرة اللَّحم في زمانية خطِّية هارِبة من قُوى 

 ضور الكشفياإلفناء، والح- حراألصيل، الذي ي رة اللَّحم في الكيانيبادم ر
  .زمانية حقيقية مواجِهة ِلقُوى اإلفناء

وعلى هذا النَّحو، نُعيد تعيين حركية التَّمفصل تبعاً للتَّرجيح الذي ننتخبه في 
المباعدة  –المباعدة المضمرة، واالختراق المضاد  –هذا السياق؛ أي بين التّماهي 

شهد ينطوي تركيبه البصري على ميٍل واضح نحو ماهية الصريحة،  وذلك في م
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جمالية تُمفصُل عالَم اآلنية  -كشف المدلول المتخيل الثّاني بما هو بؤرة وجودية 
مرجعيتين في إحالة (معلَّقة عنترة بن شداد هنا بوصفه عالَمين في عالَمٍ واحد  –

  .امنا هناهي العالَم المنفتح أم) واحدة
الجسر  -وبِمتابعتنا ِلمقاربة هذه المعلَّقة نصُل إلى ما ندعوه مشهد النّاقة 

  :)1(الذي يقول فيه
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يفتتح الشّاعر المهاجِر هنا ميدان اهتمامه في هذا المشهد من خالل بالغة 

. تتَّكئ التَّجربةُ فيها على االستعانة بِالنّاقة بغيةَ الوصول إلى دار المحبوبة بصرية
. إذ إن تلك النّاقة قادرة ِلشدة بأسها على السير ليالً، واجتياز المسافات البعيدة

وهي تُشبه بِسرعتها ظليماً تتهافَتُ عليه النَّعامات، وأعلى رأسه كالخيمة التي 
شبِه في ريش جناحيه . النَّعامات تُظلِّل تلكعلى بيض ُأنثاه، وي وهذا الظَّليم يطمئن

أما النّاقة التي يعود الشّاعر لوصف . األسود عبداً ارتدى ثوباً طويالً من الفرو
فعاليتها من جديد فإنَّها قد شرِبتْ وارتوتْ من ماء قومه، من حيث إنَّها أصبحتْ 

ي يتّقي بجانبه األيمن أصوات اللّيل التي تُصدرها تنفر من ماء األعداء، كالذ
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كائنات مخيفة ومبهمة، وهو األمر الذي يحدث لهر يتحاشى هجوماً معادياً 
لكن على الرغم من معاناة هذه النّاقة، فإنَّها تصُل موضع . بالتَّهديد بمخالبه وفمه

نها كالقطران المشتعل، في ، حيث يسيل عرقها األسود من خلف ُأذُ)الرداعِ(
  .صورة تُتوج بناقة جسورٍ سريعة مثل فحٍل كثير اإلصابات ِلقوته الباِلغة
الجسر،  - إن التَّركيب البصري لموجودات هذا المشهد، ومحورها النّاقة 

يغرِي تماماً، أو بمعنى أدقّ يخدع تماماً فيسقطُنا في قراءة تُرجح المرجعية 
قاً مع التَّجربة المنبسطة أمامنا لكن حواراً معم. هنا –قائعية لعناصر االهتمام الو

يقودنا إلى االعتقاد أن فعالية هذه النّاقة هي فعالية تحقِّق لالستعارة كينونتها بنزع 
اعر الشّ –اُأللفة عن تلك النّاقة، من حيث إنَّها تغدو جسراً مجازياً يعبر باآلنية 

  ).عالَم المجاز(المهاجِر هنا، ومن خالل كيفيات وجود بصرية إلى المتخيل 
وبناء على ذلك، نستطيع تعيين حركية التَّمفصل النّاجمة عن تمرير أضالع 

، الذي تتوضع فيه تلك الحركية )الجسر -النّاقة (مثلَّث التَّمويه على هذا المشهد 
دة صباعها ملع األولى األنا بوصفريحة من خالل تمويه الض-  عوتتوض ،ماله

الهو، في حين أن  -بوصفها مباعدة مضمرة من خالل تمويه الضلع الثّانية األنية 
القُوة يتجسد بوصفه الضلع الثّالثة لمثلَّث  -الفروسية  –تمويه حيازة الزمن 

.  من جهة أولى، وفي استحضار األعداء من جهة ثانية التَّمويه في تسارعِ النّاقة
اليومي  -حركية التَّمفصل بناء على هذا الفهم بين الوجود العياني  عينوبذلك تت

 ائف، والوجود الكشفيدة   -الزباعالم ط بين؛ أي إنَّها تنبسالحقيقي الكياني
  . المضمرة والمباعدة  الصريحة

م بة مشهد النّاقة لكنهذه  -قار ابقة، بل إنالجسر ال ينتهي عند الحدود الس
التَّسمية التي استخدمناها في هذا السياق تدلُّ جوهرياً على المباعدة األساسية 

فحركة النّاقة بما هي فعٌل . القائمة في هذا العالَم المنفتح أمامنا) فجوة االلتباس(
معلَّقة عنترة بن شداد هنا ِلمطابقة أضالع المثلَّث  –آلنية تسعى من خالله ا

الحركة ليس سوى قلَق الالّتمفصل  - بوصفها تُمثِّل تَمفصالً ما، فإن هذا الفعل 
لذلك كانت النّاقة جِسراً، وكانتْ . في الجسد بما هو هارِب ومتباعد نحو المجهول

ولهذا أيضاً . النَّعامات مطمئنَّةً إلى رأسٍ يظلِّلها كالخيمةكالظَّليم الذي تُحيط به 
 سوراً كالفحل، إذ بلَغَتاع(كانت  جدمانَعات التي ) الرغم من كُلِّ المعلى الر
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واجهتْها، من حيث إن وصولَها لم يكُن مأموناً بصورة كافية، وإن كانت تمتلك 
غير أن حضور اللَّيل، واألعداء، وأصوات  القُوة والسرعة الالّزمة لذلك،

المدافع، وعرقها، وتعبِها، كُلُّ هذا أكَّد  –الكائنات المخيفة المبهمة، والِّهر المقاتل 
المباعدة هنا بين الخوف  –الجِسر بما هي الفجوة  –قضية تقلُّب هذه النّاقة 

يل، المسألة التي تُعيد تركيب حركية الخاضع الزائف، والقلَق المواجِه األص
التَّمفصل بالشَّكل الذي تلتبِس فيه تلك الحركية بين المباعدة المضمرة، والمباعدة 

احتمالية غير  –الصريحة، وبما يفتَح باب القراءة والفَهم والتّأويل على نسبية 
للحسمِ النِّهائي قابلة.  
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في هذا المشهد تتوضع أضالع المثلَّث بِكيفية مموهة تبسطُ ِللوهلة اُألولـى  

 -الفروسية  –ريق بثِّ فعالية حيازة الزمن البالغةَ البصرية ِللتَّجربة هنا عن ط
الهـو   -الهم الزائفة، وأساليب وجـود األنيـة    -القُوة بين أساليب وجود األنا 

فالشّاعر المهاجِر هنا فارس ال يشَقُّ له غبار، يطعن ويرمي بالسـهام،  . األصيلة
ر الـذين يتحاشـاهم الفرسـان فـي     وال يتوقَّف عن القتال، متَصد لألبطال الكبا

المعارك، ومنتصر عليهم، من حيث إن ما يبقى في ذاكرته من صورِهم بعد ذلك 
  . هو الدم وحده

 لتبِسة بينة مهذا الشّاعر يتمتَّع بِمنظومة أخالقي هذا فحسب، بل إن ليس
فهو في السلم . صيتهالهم، وامتالك زمام خُصو -االلتحاق بكيفيات وجود األنا 

  .وهو في الحرب يعفُّ عند جمع الغنائم. كريم معطاء يشرب الخمور المعتَّقة
وهكذا، تتوضع أضالع مثلَّث التَّمويه في حركة متشابكة متشظِّية تُفتِّتُ 

اعدة المب –التَّمركُز في الوقت الذي تُموه فيه التَّمفصل مستحضرةً محور الفجوة 
. هنا، الذي هو كما رأينا في المشاهد السابقة محور قلَق الالّتمفصل في الجسد

فالمحبوبة حاضرة في ميدان االهتمام الكائن في هذا المشهد بِصورة تلتبِس فيها 
الحب؛ فإذا  -اللَّذّة  –القُوة مع فعالية الجسد  -الفروسية  –أساليب حيازة الزمن 

تعوض  مأعد بنزع دروع الفرسان لن تها الحبيبة، فأنا الخَبيراألقنعةَ بيننا أي
 طريقةً للوصول إليك) بر الحتي العظيمة هي التي ستُحضفروسي أي إن



242 
  

أي (وإذا كنت جاهلةً بِبطوالتي، فاسألي الخَيل عن ذلك ). وستخضعه لي
أنت أيتها ). يُل ذلك الحب إلياستحضري مشاهد الفروسية كي يحضر الخَ

 سلْتُ جاريتي ِلتتجسأرس أن ها، بعدمن أهل تُها في غفلةالشَّبيهةُ بالشّاة التي اقتنَص
  ).أي إن فروسيتي أيضاً هي التي ستُحضر الحب وستخضعه لي(عليها 

الالّتمفصل في والواضح في هذا اإلطار أن محور المباعدة  بما هو قلَق 
الجسد، يمزقُ أوصاَل المشهد المموه بِالفروسية على أكثَر من مستوى، ملحقاً 

أو . اللَّذّة بِفعالية البطولة والفروسية -الحب  –الفعالية البصرية ِلمبادرة الجسد 
 هة بما هي أحداث تُموريات البصوظِّفاً الكيفييازة  اللمن خبِاألحرى مل حتمفص

وهو األمر الذي . القُوة، ِلمصلحة قلَق الالّتمفصل في الجسد -الفروسية  –الزمن 
  .يصوغ الحركية التي تحكم العالقة بين محوري التَّركيب واالستبدال

معلَّقة عنترة بن  –وعلى هذا النَّحو، ينبسط المشهد األخير في عالَم اآلنية 
ذي تلتبِس فيه أيضاً عالقة فعالية التَّمويه بِمحور المباعدة ، إذ شداد هنا، ال
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في هذا المشهد يبلُغُ التَّمويه ذُروتَه من خالل ميل التَّجربة هنا إلى نمط من 

ر نُبْئتُ عمراً غَي(الوقائعية التي أشارتْ في البداية إلى بعض التَّفاصيل الذّاتية  
، ِلتنتظم هذه التَّجربةُ بعد ذلك في ...)ولَقَد حفظْتُ وصاةَ عمي...) (شَاكر نعمتي

القُوة بين  -الفروسية  -ضلع التَّمويه األساسي؛ أي في أساليب حيازة الزمن 
 -لة األنية الهم، وامتالك زمام المبادرة األصي -االلتحاق بِالكيفيات الزائفة األنا 

واله.  
 –إن ما دعوناه ذُروة التَّمويه يتجسد هنا من خالل حجب حضور الجسد 

الحب من خالل حضور الفروسية، لكن هذا التَّحجب وِفْقَ السياق  -اللَّذّة 
 نا من جهة، وفي هذا المشهد تحديداً، يتركح أمامنفتفي هذا العالَم الم ريالبص

ىد كُول في الجسف لقلَق الالّتمفصالكاش وءل . عديدة يتسلَّل منها الضفالتَّمفص
المركَّز حول النِّداء الذي يدعو عنترة إلى ميادين الفروسية والبطولة واالنتصار 

) لو كَاَن يدرِي ما المحاورةُ اشْتَكى(من ناحية، والرغبة بِأنسنة الفرس المشتكي 
، والتَّمسك بالحياة بِدعوى )هالَّ سَألْت الخْيَل يا ابنْةَ ماَِلك(رنُا بطلبِه التي تُذكِّ

واجِب االنتصار، ومعاونة قلبِه له في هذه المواجهة العظيمة، كُلُّ ذلك ينقُل 
التَّمفصَل الواثقَ حوَل ضلع الفروسية بما هو تمويه، إلى الالّتمفصل القلق في 

هارِب المتباعد بما هو فجوة التباس؛ ذلك في توضعٍ ملتبِس بين الخوف الجسد ال
 بيبة والثَّرثرة وحالقاِئم على الر األداتي ياق التَّرابطيائف الذي يبسطه السالز

األداة من خالل الفعاليات  -االطّالع،  والقلَق األصيل الذي يبسطه كسر الكلمة 
االنزياح  -وهي المسألة التي تُعين فعَل الهِجرة . فَهم والكالمالبصرية ِللوجدان وال

بما هو فعُل تمفصٍل جدلي بين الوقائعية والمتخيل، وذلك بفعل العالقة النّاظمة 
المباعدة  المضمرة، و  –لمحوري التَّركيب واالستبدال؛ أي بين التّماهي 

 ضاددة   –االختراق المباعريحةالمالص.  
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االنزياح  -ولعلَّ ما سبق يقودنا مباشرةً إلى التَّساُؤِل عن محصلة الهِجرة 
بوصفها تتمفصُل بطبيعة الحال بين دور الوساطة ودور الخَلق، من حيث إنَّنا 

معلَّقة عنترة بن شداد  –نستطيع أن نتحدث بناء على مقاربتنا السابقة ِلعالَم اآلنية 
هنا، عن تحقُّق قاعدة التَّناسب الطَّردي التي ترى أنَّه كُلَّما كان التَّفاعل المتبادل 

والمخيلة أكثَر أصالة، كان انفتاح ) التَّوتُّر الوجودي(التَّأثير بين أساليب الوجود 
 م - مقام القصيدة الماهويل نحو المجهول أكثَر توتُّراً والتباساً وجتخيغير . االًالم

أن الجوهري في هذا السياق يكمن في أن هذه الهِجرة الجدلية المضاعفة بما هي 
 ثلَّثِل معلُها بِفقد زاغَ تمفص ،ائف والوجود الحقيقيالوجود الز فجوة التباس بين

ل، وماهياألو كشف المدلول الوقائعي بين هكتْ أضالعة كشف التَّمويه الذي تشاب
المجهول، من  نحوالمدلول المتخيل الثَّاني، مستحضرةً قلَق الالّتمفصل في الجسد 

العمودية تغدو صعبة في ضوء  - حيث إن إمكانية تعيين مستويي الهِجرة اُألفُقية 
الَم شبكة من الشَّظايا اُألسلوبية المتفاعلة مع المخيلة، والتي يكتَنَفُ من خالِلها الع

  .الوقائعي السابق في العالَم المتخيل الجديد
وانطالقاً من هنا، فإن تشظّي الجمال في هذا العالَم المنفتح أمامنا بما هو 

الفجوة في االلتباس، يتحقَّقُ تبعاً للحركية غير المتمركزة  -تمفصل المباعدة 
ب واالستبدال؛ أي بما هي حركية تتنقل للعالقة المعقَّدة النَّاظمة ِلمحوري التَّركي

اُألنطولوجية  –من خاللها األحداث البصرية التي تُعين هوِية المحايثة الجمالية 
من حيث إن هذه . الشَّظايا التي يبسطها مثلَّث التَّمويه –من خالل الشّبكات 

دة المطابقة المموهة، ومن ثم فإنَّها الحركية تُفتِّتُ ذاتَها بذاتها؛ أي إنَّها تُفتِّتُ وح
تتجاوز وحدة الذّات المتيقِّنة من تمفصلها، األمر الذي يستحضر محور المباعدة  

  .المجهول نحو الجوهرية بما هي هنا قلَق الالّتمفصل في الجسد الهارِب المتباعد
المباعدة المضمرة  –ماهي وبهذه الصورة، تتشكَّل حركية التَّمفصل بين التّ

 ضادريحة،  –واالختراق المدة الصباعنةَالميعَل  مؤال الشَّاغن(السهيمفي ) الم
 الثُّنائي لُوة العلة من خالل زمانيكتمة غير مه ماهينا بوصفح أمامنفتهذا العالَم الم

أعلى زيغاناً وتمويهاً يبحثُ في  جمالي –، بما هي مستوى وجودي )المزدوج(
المجهول الذي هو علُو خاص بِقلَق الالّتمفصل في الجسد  نحوالتباس المتخيل 

ينهض على عالقة ملتبِسة بين أساليب التَّمويه ) الالّتمفصل(إذ نجد أن هذا . هنا
ل في الجسد كما ذكرنا القُوة، ومحور قلَق الالّتمفص -الفروسية  –بِحيازة الزمن 
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ال  –من قَبل، من حيث إن ذلك ينطوي على نَمطين وجوديين رئيسين ِلمبادرة 
اليومي الزائف الذي تتعين فيه  -الحضور العياني : مبادرة اللَّحم هنا هما

األداة من خالل القلَق وامتالك  -الكيفيات البصرية في سياق كسر الكلمة 
  ).أكون جسداً(الهو  –درة الحقيقية الخاصة بِاألنية المبا

وجدانية  –وبناء على ذلك، تنبسط زمانية العلُو الثُّنائي في كيفيات انفعالية 
تُحرر شُحنات التَّشظّي الجمالي الخَالّق في فضاء التَّمفصل االفتراضي ِللجدل 

الحب، بوصفه حس  –اللَّذّة  –تراس ِللجسد التَّراكبي المضاعف بين حس االف
 هة تُموريات وجود بصات الوجود في العالَم بتثبيت كيفيهة حيثيواجالخوف من م

المجهول في زمانية خطِّية  نحواالستقرار من جهة أولى، وتتسارع من جهة ثانية 
بوصفه هنا حس المباعدة األصلية  الحب -اللَّذّة  –هارِبة، وحس الفروسية للجسد 

بما هي حس القلَق المواجِه ِلقُوى اإلفناء الماثلة في العالَم من خالل مبادرة تسريع 
. المجهول بِمالقاته ُأسلوبياً آتياً من األمام في زمانية استباقية أصيلة نحو التَّباعد

ضظنا تماماً هذا التَّوة في أكثَر ولعلَّنا قد الحاالفتراس والفروسي سيح ع القائم بين
) الغزالة -الشّاة  –اُألنثى (من مشهد، ومن ذلك على سبيل المثال مشهد صيد 

  ).من البيت الستين إلى البيت الثّالث والستين(
م الموسو) المهيمن(إن زمانية العلُو الثُّنائي بما هي زمانية السؤال الشّاغل 

 نحو هنا بِأنَّه قلَقُ الالّتمفصل في الجسد، تستدرِج البحثَ في التباس المتخيل
المجهول، موسعةً بِذلك فضاء السؤال الشّاغل في إطار مجاوزة ثُنائية الحضور 

، )األرض - البِنية التَّحتية (الغياب المتفصلة بين التَّركيب البصري للموجودات  -
 - البِنية الفوقية (واالستبدال البصري ألساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة 

ال تحجباً يحضر معه غائباً بعيداً  –، من حيث إن ما ينكشف بوصفه قُرباً )العالَم
- يابِهه وغدعباً بِإبقائه على بتحجالغاِئب . م ذلك ونزعم في هذا الشُّروع أن- 
لحاضر هنا ليس سوى سؤال الحرية الجنسية بوصفه سؤاالً مسكوتاً عنه في ذلك ا

يؤكِّد هذا التَّوجه أن . العالَم المنفتح أمامنا بما هو مرجعيتان في إحالة واحدة
المسكوت عنه المنبسط هنا يحرر معه كيفيات وجود كُلِّية تطوي في وحدتها 

معيشة ِلشعبٍ تاريخي كان يقلقُه الالّتمفصل في الجسد بين الفناء األساليب ال
  .والخُلود في بيئة الجزيرة العربية غير المستقرة في ذلك العصر
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الحاضر هنا،  –لكن هذا الشُّروع بما ينطوي عليه من استنطاق ِللغاِئب 
: قد تنبسط في إطار تنقيحي، ومنهايدفَعنا نحو جملة من التَّساؤالت الملحة، التي 

معلَّقة عنترة بن شداد هنا أكثَر مما يحتمل؟ أو بِاألحرى  –هل نُحمُل عالَم اآلنية 
هل نُحمُل التَّمفصل الجدلي بين عالَمين في عالَم واحد دالالت أعمقَ من طاقته؟ 

كُلِّ حال نميُل إلى االعتقاد أنَّه لما  لكنَّنا على! ربما كان ذلك صحيحاً إلى حد ما 
جمالياً قديماً قدم اإلنسان في  –سؤاالً وجودياً ) مبادرة اللَّحم(كان سؤاُل الجسد 

، فإنَّه طالما ورد في كيفيات وجودية مسكوت عنها، من حيث إن )الفن - الحياة (
الجسد بما هو  فيإن قلَق الالّتمفصل : ائل هناذلك يقودنا إلى التَّمسك بِشروعنا الق

حضور، فهو يحضر سؤال الحرية الجنسية من غيابه بِإبقائه على غيابه، ومن 
ثم، بِإبقاء تأويٍل كهذا مرجحاً في هذه المقاربة، بِانتظار أن يعلِّقَه تنقيح آخَر قد 

  !يكون مؤسساً على شُروعٍ مغاير؟
 



247 
  

� �

%��,�5$/��$��sز��������%��,�5$/��$��sز��������%��,�5$/��$��sز��������%��,�5$/��$��sز��������� �� �� �� �
�$3���Mא�	
�א����س�א�038!|��وא���
	�א�$3���Mא����س�א�038!|��وא���
	�א�$3���Mא����س�א�038!|��وא���
	�א�$3���Mא����س�א�038!|��وא��� �� �� �� �

  :)1(معلَّقة زهير بن أبي سلمى هنا –تُعلن اآلنية 
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رة يبسط الشّاعر المهاجِر موقفاً حاسماً وشبه ففي هذه البؤرة الجمالية المتوتِّ
سِئمتُ (نهائي، مكثِّفاً في ثناياه فعاليته الوجودية التي تنطوي عليها الجملة المفيدة 

وعلينا نحن اآلن، كما كان ). فعٌل وفاعل ومفعول به ومضاف إليه: تكاليفَ الحياة
، أن نقترِح فهماً يتواشج مع هذا يلينا على من سبقَنا، وكما سيكون على من

الوجود المنفتح بما هو ذاته مشروع مالقاة اآلنية ِللعالَم، وكيفية إبصارِها لنمط 
وجودها، ذلك من خالل محاورة هذا الوجود بخوض تجربة مع اللُّغة بوصفها 

ذي يموهه المنطق ال) عالم المعلَّقة هنا فيالموجود البشري (هي ذاتُها تلك اآلنية 
وبهذا المعنى يفترض أيضاً أن . هذه الحياة المعيشةفي البصري الخاص بها 

المشهد  فياالنفعالية التي تبثُّها البالغة البصرية  –نقبض على الداللة الحدسية 
  .هنا

ناء غير أن البديهي في هذا الموضع، يرتبط بكون المتلقي لن يكتفي في بِ
، خاصةً إذا كانت )سِئمتُ تكاليفَ الحياة(شُروعه التَّأويلي بِالعبارة اُألولى 

في رداء  إناألساليب البصرية المنبسطة بعدها تُبقي المتحجب على تحجبِه، و
 طحيَأمِ(االنكشاف السسي ا لَكالً ال َأبوح ينانعش ثَمي نمنا فاالهتمام ا): ولقاِئم ه

 الشُّروع مر  فييسجنم في العمن والشَّيخوخة والتَّقدعل الزل بفد يتَّصحدميدان م
إذ إن هذه العوامل تُؤكِّد أن الشّاعر قد سِئم تكاليف الحياة نتيجة أثرِها . والعجز

 ة بما تحملُهكماً بالتَّجربة الفردييتعلَّق ح ذلك ثقَلة عليه؛ أي إنم من ذاكرة
  .بِالمواجهات والصعوبات، وما انتهتْ إليه تلك التَّجربة من جسد مضنى باآلالم

لكن : نُنا أنمكمالمح االنكشاف؟ وهل ي حيطَ بأغلبهل يكفي هذا الشُّروع ِلي
ر من نمضي على هذا النَّحو من حيث إنَّنا نستبعد إثْر ذلك أي تنقيحٍ يتفحص أكثَ

                                                 
  .240المصدر نفسه،  )1(
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 والجماعي مع كُلٍّ من الفردي لة هذا الموقف الوجودينا، كصه جانبٍ جوهري
)والعام ة) الخاصشكلة النَّقديبة المقارعالجة . في ضوء مة مباإلضافة إلى قضي

االنزياح هنا بين الوقائعي والمتخيل  –المالمح المرتبِطة بِِتمفصل فعِل الهِجرة 
  .ُأولى، وبين الوجود الزائف والوجود الحقيقي من ناحية ثانية من ناحية

 في) المهيمن(وبناء على ذلك، فإنَّه ال بد لنا في إطار تلمسنا للسؤال الشَّاغل 
هذا العالَم من اختبار التَّجربة البصرية في سياق حسي ظاهري يسعى إما للتَّحقُّق 

مع ) ِئمتُ تَكَاِليفَ الحياة ومن يعش ثَمانين حوالً لَا َأبا لَك يسَأمِس(من مدى مطابقة 
دالالتها المباشَرة، أو للتَّحقُّق من احتمال وجود قناع خادع يموه هذه التَّجربة 

  .المنفتحة أمامنا، ومن ثم العمل على إسقاط هذا القناع ما أمكَننا ذلك
هذا العالَم المنكشف أمامنا، ولننطلق  نحوية، لنتَّجِه اآلن مباشرةً ولهذه الغا

أوالً من محور جوهري فيه يتَمفصُل في ثُنائية الحرب والسلم، حيثُ يقول 
  :)1(الشّاعر المهاجِر هنا

16� J� J� J� J�������+66 �$��	�
66����66$��° �66�Z��ً��&�66,�%�66,���+66 �$��	�
66����66$��° �66�Z��ً��&�66,�%�66,���+66 �$��	�
66����66$��° �66�Z��ً��&�66,�%�66,���+66 �$��	�
66����66$��° �66�Z��ً��&�66,�%�66,  
  

  ����	�66666666�z��א�� �66666666$��66666666��66666666=�ل�T����	�66666666�z��א�� �66666666$��66666666��66666666=�ل�T����	�66666666�z��א�� �66666666$��66666666��66666666=�ل�T����	�66666666�z��א�� �66666666$��66666666��66666666=�ل�T066666666+�م0$���66666666+�م0$���66666666+�م0$���66666666+�م���$  
  17� J� J� J� J������*6�� 3@����v�x�n�� ��mא�����$��m �IEْ�;�F��*6�� 3@����v�x�n�� ��mא�����$��m �IEْ�;�F��*6�� 3@����v�x�n�� ��mא�����$��m �IEْ�;�F��*6�� 3@����v�x�n�� ��mא�����$��m �IEْ�;�F  

  
  ��0̂ �s 
6666666�S66666668
!ٍ��وE� �6666666����� 36666666>�6666666ل��$S0.��0̂ �s 
6666666�S66666668
!ٍ��وE� �6666666����� 36666666>�6666666ل��$S0.��0̂ �s 
6666666�S66666668
!ٍ��وE� �6666666����� 36666666>�6666666ل��$S0.��0̂ �s 
6666666�S66666668
!ٍ��وE� �6666666����� 36666666>�6666666ل��$S0.  

  18� J� J� J� J��������T +66666�Sאن�0و�+[�66666�Iא��̂  ��>66666����ً66666>���!����T +66666�Sאن�0و�+[�66666�Iא��̂  ��>66666����ً66666>���!����T +66666�Sאن�0و�+[�66666�Iא��̂  ��>66666����ً66666>���!����T +66666�Sאن�0و�+[�66666�Iא��̂  ��>66666����ً66666>���!  
  

6666
م����0   �����16666ٍ��و,� �6666���6666ٍل�@�[�666684�%6666��6666
م����0& �����16666ٍ��و,� �6666���6666ٍل�@�[�666684�%6666��6666
م����0& �����16666ٍ��و,� �6666���6666ٍل�@�[�666684�%6666��6666
م����0& �����16666ٍ��و,� �6666���6666ٍل�@�[�666684�%6666��&  
  19� J� J� J� J������+6666 �$�6666ً��وذ�$ ��6666نI �&�����4ْא.+6666T��+6666 �$�6666ً��وذ�$ ��6666نI �&�����4ْא.+6666T��+6666 �$�6666ً��وذ�$ ��6666نI �&�����4ْא.+6666T��+6666 �$�6666ً��وذ�$ ��6666نI �&�����4ْא.+6666T  

  
  TTTT�0̂ 666666�z >��
666666_ْ�&�^�J>666666 �3 א�ود3666666rEא�$:�666666���0̂ 666666�z >��
666666_ْ�&�^�J>666666 �3 א�ود3666666rEא�$:�666666���0̂ 666666�z >��
666666_ْ�&�^�J>666666 �3 א�ود3666666rEא�$:�666666���0̂ 666666�z >��
666666_ْ�&�^�J>666666 �3 א�ود3666666rEא�$:�666666��� �� �� �� �

� �� �� �� �
20� J� J� J� J����������s+66 �$�̂ �ْ6[Iא���w0. +6�:� 0نg��6����ْ8E� +6�E������وs+66 �$�̂ �ْ6[Iא���w0. +6�:� 0نg��6����ْ8E� +6�E������وs+66 �$�̂ �ْ6[Iא���w0. +6�:� 0نg��6����ْ8E� +6�E������وs+66 �$�̂ �ْ6[Iא���w0. +6�:� 0نg��6����ْ8E� +6�E�و �� �� �� �
��������������������  

  ��0̂ ��666666 I�א���3666666 ل�0:�666666���Qو��
666666 ����$��0̂�666666ٍل�و ��666666 I�א���3666666 ل�0:�666666���Qو��
666666 ����$��0̂�666666ٍل�و ��666666 I�א���3666666 ل�0:�666666���Qو��
666666 ����$��0̂�666666ٍل�و ��666666 I�א���3666666 ل�0:�666666���Qو��
666666 ���666666ٍل�و��$  
  21� J� J� J� J�������ٍ��v 36��0
6 �-�%6��&��J >������� 1� U�;�F���ٍ��v 36��0
6 �-�%6��&��J >������� 1� U�;�F���ٍ��v 36��0
6 �-�%6��&��J >������� 1� U�;�F���ٍ��v 36��0
6 �-�%6��&��J >������� 1� U�;�F  

  
  ����0̂ y;ْ666666���666666��666666� �&��36666668ٍق�وJ��F�0�!+666666���$����0̂ y;ْ666666���666666��666666� �&��36666668ٍق�وJ��F�0�!+666666���$����0̂ y;ْ666666���666666��666666� �&��36666668ٍق�وJ��F�0�!+666666���$����0̂ y;ْ666666���666666��666666� �&��36666668ٍق�وJ��F�0�!+666666���$  

  22� J� J� J� J����&&&&�����!�+6666�s��+6666����6666��ْ�&�V�0� �6666���\�����!�+6666�s��+6666����6666��ْ�&�V�0� �6666���\�����!�+6666�s��+6666����6666��ْ�&�V�0� �6666���\�����!�+6666�s��+6666����6666��ْ�&�V�0� �6666���\� �� �� �� �
����������������  

  ����0̂ 666�\ ��!��+666 ��Mא��666��ًא�=�4< 666� N���666 I!� �666�����0̂و 666�\ ��!��+666 ��Mא��666��ًא�=�4< 666� N���666 I!� �666�����0̂و 666�\ ��!��+666 ��Mא��666��ًא�=�4< 666� N���666 I!� �666�����0̂و 666�\ ��!��+666 ��Mא��666��ًא�=�4< 666� N���666 I!� �666��و �� �� �� �
� �� �� �� �

23� J� J� J� J������ m1�6666 U�;�F�#��M�6666�$366668�8م��p�%6666א�����T�� m1�6666 U�;�F�#��M�6666�$366668�8م��p�%6666א�����T�� m1�6666 U�;�F�#��M�6666�$366668�8م��p�%6666א�����T�� m1�6666 U�;�F�#��M�6666�$366668�8م��p�%6666א�����T  
  

666666
0م����0   ����$��666666J��F�� �666666�� �666666���666666J��[�666666
0م����0!�< ����$��666666J��F�� �666666�� �666666���666666J��[�666666
0م����0!�< ����$��666666J��F�� �666666�� �666666���666666J��[�666666
0م����0!�< ����$��666666J��F�� �666666�� �666666���666666J��[�>�!  
  24� J� J� J� J������ً�66666666�
א�Z366666666 م������366666666ٍم��E��66666666J��[�>�!��ً�66666666�
א�Z366666666 م������366666666ٍم��E��66666666J��[�>�!��ً�66666666�
א�Z366666666 م������366666666ٍم��E��66666666J��[�>�!��ً�66666666�
א�Z366666666 م������366666666ٍم��E��66666666J��[�>�!  

  

0! �3666668א��  J�!� ̂ 66666��
0! �3666668א��وJ�!� ̂ 66666��
0! �3666668א��وJ�!� ̂ 66666��
0! �3666668א��وJ�!� ̂ 66666����0̂و 66666� 1���l�66666��� ̂ �J>66666 �$��0̂ 66666� 1���l�66666��� ̂ �J>66666 �$��0̂ 66666� 1���l�66666��� ̂ �J>66666 �$��0̂ 66666� 1���l�66666��� ̂ �J>66666 �$  

  25� J� J� J� J��������̂ ��6� ��u�Tد�6684�^�J�6�F�x0
6 �!�N�6 U�;�F����̂ ��6� ��u�Tد�6684�^�J�6�F�x0
6 �!�N�6 U�;�F����̂ ��6� ��u�Tد�6684�^�J�6�F�x0
6 �!�N�6 U�;�F����̂ ��6� ��u�Tد�6684�^�J�6�F�x0
6 �!�N�6 U�;�F  
  

  ���0̂ �:=666666666���%��66666666��666666666� ��66666666�F0gل�0P��̂ �:�66666666�����0̂ �:=666666666���%��66666666��666666666� ��66666666�F0gل�0P��̂ �:�66666666�����0̂ �:=666666666���%��66666666��666666666� ��66666666�F0gل�0P��̂ �:�66666666�����0̂ �:=666666666���%��66666666��666666666� ��66666666�F0gل�0P��̂ �:�66666666��  
    

                                                 
  .229 – 225المصدر نفسه، ) 1(



249 
  

في قلب الصراع،  في هذا المشهد يتوضع الشّاعر المهاجِر بوصفه آنيةً
ييِلساع ههوجللحرب من خالل المديح الذي ي ماً إدانَتَهقدن أصلحا  مالم اللَّذيالس

ذات البين، وذلّال عناصر الخالف، وقد بلَغَتْ حد القتال وسفك الدماء داخل أبناء 
�.العشيرة الواحدة �� �� �� �

ولهذا السبب يقسم الشّاعر بأن هذين السيدين هما من خيرة النّاس، حيثُ 
الذي دفعاه ديةً على الرغم من  حقَنا الدم بالقول الحسن، وأوقفا النِّزاع بالمال

أنَّهما لم يتورطا في هذه الحرب، ولم يكن لهما فيها ال ناقة وال جمل، وهو األمر 
  .الذي منَحهما مجداً وشرفاً عظيماً

إن التَّركيب البصري ِلعناصر الكشف الظّاهراتي هنا يميل إلى كشف 
يومي يبسط  -بما هو وجود عياني ) مجاز العالَم(المدلول الوقائعي األول 

األحداث المعيشة التي انطوتْ عليها هذه المواجهة؛ أي إنَّه تركيب يفتَتح حدسياً 
باإلضافة . ذلك العالَم القَبلي الذي ينهض على التَّزاحم والصراع وسيادة األقوى

اناً في رأب الصدع، وتفكيك إلى الدور الذي يمارِسه بعض السادة ذوي النُّفوذ أحي
  .بؤر االحتقان، بما يملكونَه من جاه وحنكة وبعد نظَر

من هنا، يمكنُنا أن نقول إن محور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع 
المخيلة يستبطن موقفاً داخلياً أميل إلى الموقف التَّوسطي الزائف، ذلك بوصفه 

الهم، من حيث إن  -التَّرابطي لألنا  –لى االلتحاق بالسياق األداتي يقوم هنا ع
حركية التَّمفصل بما هي العالقة المعقَّدة بين المحورين تنبسطُ بناء على ذلك على 
أساسٍ من التَّماهي الذي يموه بتضييق فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما 

  .مباعدة مضمرةهي فجوة اختالف و
وفي  المنحى ذاته، يستمر الشّاعر المهاجِر هنا في  تعرية مساوِئ الحرب، 
وما تُخلِّف من آالمٍ وجروحٍ ال تندمل في بعثُ برسالة إلى القُوى المتنازِعة 

ات الستحاربين أالّ يبطنوا النِّيلح، طاِلباً من المك بِالصها فيها على الَتمسئة يحضي
في أعماقهم، ومن ثم أالّ يغدروا أو ينكثوا بالعهود، مؤكِّداً أراءه بِتفنيد شرور 
الحرب التي يمكن أن نتحكَّم ببدايتها، لكنَّنا ال نعلَم متى وكيفَ ستنتهي، فهي 

رحمة  من دونكالرحى التي تطحن المتخاصمين وأقوامهم، مستشريةً ومتمددةً 
حيث إن نتاجها ليس سوى الشُّؤم الذي يشبه قرى العراق المشهورة  أوهوادة، من
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وها نحن نبسط . بخصوبتها، لكنَّها في هذا المجاز ليستْ سوى ثمارٍ سامة قاتلة
  :)1(هنا أبيات مشهدنا هذا الذي نحن بِصدده 
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 رياالهتمام البص ح أنما رأيناه في هذا الميد فيمن الواضان ال يشذُّ ع
المشهد السابق، إذ إن العالَم المنكشفَ أقرب ليكون انعكاساً ِلحدث مرجعيته 
وقائعية، حيث يدعو فيه رجٌل األقوام المتناحرة ِليقسموا بالحفاظ على السالم، 

في حين . قُض والتَّنازعوذلك في تركيبٍ يفتتح حدسياً بيئةً قاسيةً قائمةً على التَّنا
االنزياح هنا، والذي يستبطنه محور  –يبدو الموقف الداخلي ِلفعل الهِجرة 

االستبدال ألساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة أميل إلى الموقف الزائف، من 
ل السض للحرب يأتي من داخافهذا الموقف الر الموجود حيث إن ياق الوسائلي

  .الهم - لألنا  ت اليدتح
معلَّقة زهير بن أبي سلمى هنا  –وانطالقاً من هنا، جاءتْ صرخة اآلنية 

سئمتُ تكاليفَ الحياة، لتستقر في وجداننا، وتترسب بائتالف يكاد : شبه اليائسة
هل نُبقيها في  النِّطاق الوجودي الذّاتي؛ أي في إطار تكاليف : ينسينا أن نتسائل

لزمن والعمر والشَّيخوخة وحدها؟ أم إن محاورة التَّجربة البصرية المنفتحة في ا
هذا العالَم تدفَعنا إلى تنقيح شُروعنا التَّأويلي السابق؟ وال سيما أنَّنا نفهم اآلنية 
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بوصفه الموجود البشري في عالَم المعلَّقة، من حيث إنَّه ال فاصَل بهذا المعنى 
  :اآلتيالذّات والموضوع، ومن ثم، فإن تأويلَنا ينبسط على النَّحو  بين

لقد سِئم . لقد سِئم زهير تكاليفَ الحياة في  بيئة قبلية شديدة القسوة: نعم
لقد أرهقته األثمان الباهظة التي تُدفَع . الحروب بين األقارب والعشائر والقبائل

إذ كيفََ ينغمس النّاس في . فاف والكوارثفي حياة محاصرة بالقحط والج
  ..الحروب ِلتزيد القسوةُ قسوةً، والمعاناةُ معاناةً، والوحشةُ وحشة

لقد سِئم تكاليفَ الحياة؛ كيفَ ال، وشُروط االستمرار فيها تبلغُ هذا الحد : نعم
مثالً يوجه  وِلهذا نجِده! من اإليالم في بيئة تطفو فوق أنهارٍ من الدم والفقدان

أصابِع االتّهام إلى شخصٍ بذاته بدعوى التَّآمر لجر قبيلته إلى الحرب، حيثُ 
امتألتْ نفسه باألحقاد الخفية، فلم يتراجع عن غيه وظُلمه ورفضه للصلح، ليحدث 
ما يريده بِاشتعال نيران المعارك، ومن ثم، ليدفع جميع المتورطين فيها أغلى 

ن التي هي ليستْ سوى آثار الحرب من قتلى وجرحى، ومن ديات يتم األثما
هدرها هنا وهناك، وإن كان بعض المتحاربين أحياناً من الكرام ذوي الحسب 
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وهكذا، ال تخرج حركية التَّمفصل القائمة بين المحورين في هذا المشهد عن 
التي شاهدناها من قَبل، من حيث إن المشاهد  المباعدة المضمرة –فعالية التّماهي 
الشّاعر المهاجِر هنا، التي  –تمفصلها محصلة تجربة اآلنية في السابقة تعكس 

ُ كلَّ ما يشي بالتَّوتُّر الوجودي الذي  تتدفَّق اهتماماتها في تلك الميادين باسطةً
هو ما قد نجِد بعضاً من جذوره دفَعها إلى اإلعالن عن سأمها وتعبها وإحباطها، و
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 عصم، وبصعوبةبِوشمِ الم ههشبندثرِ الذي يعِ المفُ على هذا الموضفها هو يق

م يجد فيه يعرفه بعد عشرين عاماً، حيثُ كان ينبض ذاتَ يومٍ بالحياة، أما اآلن فل
سوى آثار الموقد، وقناة صرف مياه المطر حوَل البيت، باإلضافة إلى األبقار 
الوحشية والغزالن البيضاء، إلى جانبِ أوالدهم الذين ينهضون من مراقدهم 

وعندما أيقَن الشّاعر أن المكان الذي يراه اآلن على هذه . ويتعاقبون وراءهم
ان يعرفه في ما مضى، لم يتأخّر في إلقاء التَّحية الصورة، هو ذاته المكان الذي ك

  .والسالم
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تستحضر هذه التَّجربة البصرية هنا قسوة البيئة، وفعَل الزمن المباعد، وقُوى 
. اإلفناء الوجودي، وتغييب مفردات العالَم المحيط التي َأِلفها المرء في حياته

تكمن في أن التَّركيب البصري  والمسألة الواضحة في  هذا االستحضار
في حين أن الموقف . لموجوداته يميل إلى مطابقة الوقائعي، بعيداً عن نزع اُأللفة

االنزياح هنا، الذي يستبطنه محور االستبدال البصري  –الداخلي ِلفعل الهِجرة 
القَبول النّاهض على ألساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، هو أقرب إلى موقف 

الزمانية العمومية، من حيث إنَّنا ال نستطيع أن نقول في هذا السياق بِوجود 
  .موقف رافض أو بديٍل جوهري في مواجهة فعل البيئة القاسي

وعلى النَّحو ذاته، تنبسط رحلة الظَّعائن التي تُصور ابتعاد الهوادج في 
، مقلَّةً الظَّعائن بداللهن الفائض، ونعومتهن الساحرة، وبما )القَنان(مرتفعات جبل 

ب منهنتقرجل المللر تعةوٍ وممن لَه نَهحلة . يمنَحفي هذه الر لْنيص نال يكد وهن
  .إلى عينِ ماء ينزلن فيه، حتى يغادرنَه، ويختفين بعيداً

إن إيقاع القَبول هو اإليقاع المهيمن على وكما خَبِرنا في المشهد السابق، ف
هذا المشهد الذي ال يختزِن تركيبه البصري شبه الوقائعي أي رفضٍ أصيٍل، أو 
 ال مناص مبرم يابٍ يبدو كأنَّه قضاءهة غواجاتُها في مك فعاليرة بديلة، تتحربادم

هذا المنفتَح  فيليس سوى التَّمفصل منه، أو كأن دور الشّاعر المهاجِر هنا 
  :)1(بِبرود، أو بِحياد، تاركاً اُألمور تجري على عواهنها، حيثُ يقول
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زهير بالسأم من تكاليف  وانطالقاً من هذا الموقف شبه المستسلم، يشعر
الحياة، ويحس بالعجز أمام قُواها المتسلِّطة، مزاوِجاً بين الشَّخصي والجمعي في 

ورحلة الظَّعائن لكن َل من ريبة الخوف إلى  من دون المشهد الطَّلليأن ينتق
صوصية، وجدانية القلَق، أو من الخُضوع الزائف إلى المبادرة وامتالك زمام الخُ

  :)1(وهذا األمر يؤكِّده المشهد اآلتي
47� J� J� J� J���� �66��!� �66��א����66	��وK ����66�pT��m ���66, �66��!� �66��א����66	��وK ����66�pT��m ���66, �66��!� �66��א����66	��وK ����66�pT��m ���66, �66��!� �66��א����66	��وK ����66�pT��m ���66,  
  

I 6666666;�م��0  !��D6666666����6666666$�/�(�(ً 36666666@�#�:�6666666�y��06666666;�م I!��D6666666����6666666$�/�(�(ً 36666666@�#�:�6666666�y��06666666;�م I!��D6666666����6666666$�/�(�(ً 36666666@�#�:�6666666�y��06666666;�م I!��D6666666����6666666$�/�(�(ً 36666666@�#�:�6666666�y  
  48� J� J� J� J������*66�� ��E�0�66 ��566�F��66א��366 م�0وא'����̂ 66�� &�/�566�F��66א��366 م�0وא'�� ��E�0�66 ��66*��و���̂ 66�� &�/�566�F��66א��366 م�0وא'�� ��E�0�66 ��66*��و���̂ 66�� &�/�566�F��66א��366 م�0وא'�� ��E�0�66 ��66*��و���̂ 66�� &�/  و

  
  ��0̂ 66666&�Q+66666�Z�566666�F��66666��0̂ 66666�ْ�&� �66666&�566666�>�>p���0̂و 66666&�Q+66666�Z�566666�F��66666��0̂ 66666�ْ�&� �66666&�566666�>�>p���0̂و 66666&�Q+66666�Z�566666�F��66666��0̂ 66666�ْ�&� �66666&�566666�>�>p���0̂و 66666&�Q+66666�Z�566666�F��66666��0̂ 66666�ْ�&� �66666&�566666�>�>p�  و

  49� J� J� J� J����>�Mא��m !�/.>�Mא��m !�/.>�Mא��m !�/.>�Mא��m !�/. ?���T� ���lא3 z&��H �-��!� ?���T� ���lא3 z&��H �-��!� ?���T� ���lא3 z&��H �-��!� ?���T� ���lא3 z&��H �-��!�  
  

6666666
م0   J��F� 
6666666����!� «6666666�_ ~�T� �6666666�6666666
م����T0 6666666*��و J��F� 
6666666����!� «6666666�_ ~�T� �6666666�6666666
م����T0 6666666*��و J��F� 
6666666����!� «6666666�_ ~�T� �6666666�6666666
م����T0 6666666*��و J��F� 
6666666����!� «6666666�_ ~�T� �6666666�  ����T 6666666*��و
    

فالشّاعر هنا يحضر سؤال الغيب بما هو المجهول الوجودي في  سياق ال 
يعلو به من الزمانية العمومية الزائفة إلى زمانية المواجهة األصيلة؛ أي إنَّه ال 

سط فعاليته الخاصة وفَرادته، مقدماً المبادرة بوصفها تجربة االبتداء ينتقُل إلى ب
والقيام بالفعل التي يرد من خاللها على قوى التَّسلُّط واإلفناء على حد سواء، ناقالً 
الخُصوصية من مستوى القول بوصفه كيفيات وأساليب وجود مختلفة األشكال، 

  .الفاتح للقولة بوصفها حدوثاً كُلِّياً ِللُّغة من خالل التَّكلُّمإلى مستوى الشِّقّ 
وهكذا، يمكننا تأسيساً على ما سبق أن نُجرِي مراجعةً تلخيصية للعناصر 

 نا التَّأويليعليها شُروع ضة التي نَهحتّى اآلن، في األساسي هذا العالَم الشِّعري
فالتَّجربة : في مقاربتنا هذه اآلتيةقاً ِلمراحل الفَهم لتكون هذه المراجعة منطَلَ

ميدان في يومية معيشة، تتشكَّل  - البصرية المنبسطة أمامنا هي تجربة عيانية 
السقوط الزائف داخل البيئة الطَّبيعية والقَبلية، ذلك من خالل جملة من صيغ 

بما هي صيغ قائمة على ) الريبة - ب االطّالع ح –الثَّرثرة (الوجود اليومي للهنا 
 ياق ترابطيالقَبول في س– نا تحت اليد أداتيبقي الموجودات هي . من حيث إن

هذا السياق يصادر المبادرة، أو المواجهة، أو الفعل الخاص، من خالل إلحاق 
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هم، وهي الفجوة التي تكبح ال -هذا العالَم بوجود األنا  فيفجوة االلتباس القائمة 
االنفعالية في ميدان الخوف، وليس  -تفتُّح الخُصوصية والفَرادة، وتبسط الزمانية 

القلَق، ومن ثم لتكون حركية التَّمفصل بما هي العالقة المعقَّدة بين المحورين 
لتَّوتُّر بين الوجود متَوضعةً على أساسٍ من التَّماهي الذي يموه بتضييق فجوة ا

تركيب بصري وقائعي (والموجود، بما هي فجوة اختالف ومباعدة مضمرة 
  ).واستبدال يستبطن موقفاً وجودياً زائفاً

من هنا، فإن هذا الشُّروع الذي قدمناه حتّى اآلن، يمكن لنا أن نصفه بأنَّه 
ميل إلى حد كبير إلى حفظ النَّص ينضوي تحت إطار القراءة االستردادية التي ت

التُّراث، أكثَر مما تميل إلى إعادة إنتاجه من خالل االتّكاء على قراءة ارتيابية،  -
معلَّقة زهير بن أبي سلمى هنا على ميادين اهتمام  –تفتَح الحوار مع عالَم اآلنية 

حة قبَل هذه السقترة المهاتنا التَّأويليفة عن توجطورمختل.  
غير أن نهجاً جديداً كهذا يوقظُ في الوقت ذاته تساؤالت نواجهها بنوعٍ من 
القلَق المشروع، ومنها أن نتساءَل مثالً عن المدى المجدي الذي يجعُل من تنقيح 
التَّفسيرات السابقة عمالً مثمراً؟ أو أن نتساءَل فيما إذا كانت الجرأة كافيةً وحدها 

  ز قناعاتنا بِالرؤى المبثوثة حتَّى هذه الصفحة من هذه المقاربة؟لته
لكن المسألة في هذا السياق ال تتعلَّق بقضية مراجعة تأويلية ممكنة أو مغلقَة 
فحسب، بل إن األمر يرتبط بجوهر اآللية المنهجية التي اعتمدنا عليها هنا، التي 

باعؤال المر سبة تستحضغينا،  فيدة الغائبة، أو المح أمامنفتالم هذا العالَم الشِّعري
من حيث إن تجاهل ذلك سيكون إطاحةً بِمرتكزاتنا التَّأويلية، وبِطُموحاتنا المنوطة 

  .بها
) سئمتُ تكاليفَ الحياة(على هذا األساس، لم يعد بحثُنا عن مطابقة عبارة 

الخاص (ة الخاصة بالموقف الوجودي بين الفردي والجماعي ِلدالالتها المباشَر
حوالً سيقف على األطالل، ) والعام من يعش ثمانين قولُنا إن دعكافياً؛ أي لم ي

وسيبكي األحبة والذِّكريات وغياب الحياة،  وسيشهد على قسوة الزمن وقُوى 
لم يعد هذا يحيط . الخ....بائل واإلفناء الوجودي وجنون الطّبيعة وحروب الق

وحده بِإمكانيات التَّأويل الكامنة هنا، التي نستطيع، من خالل تحريضها أن نعيد 
النَّظر في أكثَر من زاوية من زوايا القراءة، وال سيما فيما يخص المشكلة 
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الل تعديل النَّقدية، وذلك انطالقاً من بسط تفسير مغاير لحركية التّمفصل من خ
فهمنا ِللعالقة المعقَّدة بين المحورين بما يشبه االنقالب على الرؤى السابقة كما 

  .سنجد
ولعلَّ أول ما حفَّزنا على محاولة تعيين توجه مغاير هنا، يتعلَّق بِاالرتباك 

ى هنا معلَّقة زهير بن أبي سلم –الجوهري الذي أصاب فهمنا السابق ِلعالَم اآلنية 
  :)1(المشهد اآلتي فيعندما حاورنا التَّجربة البصرية 
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ـ  ديح، إن ما يمكن أن ندعوه فيض الحكمة الذي ينتهي ببيت هامشي في الم
ينطوي على التباسٍ عميق بين قراءة وفية لما سبق، نرى من خالِلها أن الموقف 
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الزائف، وقراءة تنهض انطالقاً من الشَّرط الذي ينطوي عليه فـيض الحكمـة،   
كانية حضور نموذج للبِداية بوصفها مبادرة أصيلة يمتلـك  والذي يسمح بتسلُّل إم

من خالِلها الفاعُل زمام الخصوصية، متَخلِّصاً بفعل هذه الحكمة الفائضـة مـن   
قة الوقائعيطابم متوه.  

وعلى هذا النَّحو، يمكننا أن نُجرِي هذا االلتباس على امتداد شُروعنا فـي   
ر الذي يمنَحنا فرصةَ تنقيح الموقف الوجودي الخـاص بِفعـل   هذه المعلَّقة ، األم

االنزياح، والذي يستبطنه محور استبدال أساليب الوجود المتَفاعلة مع  -الهِجرة 
 –المخيلة، من حيث إن ما بدا قَبوالً بِقُوى اإلفناء، وتسليماً بالخسـائر الزمنيـة   

دعوةً إلى السالم، ورفضاً ِللحرب، من خالل بسـط  البيئية منها والقَبلية، وما بدا 
كُلُّ هـذا  . الهم الزائف -هذا الموقف من خالل االلتحاق بِاآلخرين بوصفهم األنا 

يمكِّنُنا أن نُعيد تفسير ذلك بِالقول إنَّنا أمام موقف تُؤسسـه المبـادرة األصـيلة    
شِّعري الذي نحن بصدده بفعل التَّمويـه  الرافضة، وقد تم تغييبه في هذا العالَم ال

الهم؛ أي من خالل التَّمويه ببسط فعل المبادرة، وال سيما فعاليـة   -بِمطابقة األنا 
لكن هذا التَّمويه يحضر من جهته مبادرة األنية . الرفض، من داخل المحيط ذاته

حورها األساسي المـرتبِط بِـالحرب   الهو األصيلة، لتغدو فعالية الرفض في م -
   سـتويين البيئـية رفض للبِنية المحيطة ذاتها على المتْ سوى فعاليلم ليسوالس
والقَبلي في آنٍ معاً، ذلك بوصفها هي التي أججت الحروب من ضمن السـلبيات  

  .المتعددة التي بثتها
فسير حركية التَّمفصل، فمـا أولنـاه   ومعنى هذا الفَهم هو أنَّنا نُعيد جوهرياً ت

 ه عالقة تماهواسـتبداٍل   –بوصف ،ل إلى الوقائعيتركيبٍ أمي رة بينضمدة ماعبم
 ل إلى العيانياً أمياً داخلين موقفاً وجوديـره اآلن    -يستبطائـف، نُفسالز اليومي

حور التَّركيب إلـى كشـف   على نحوٍ مختَلف، حيث نُثبتُ من خالل ذلك ميَل م
، في حين نزعم أن اختراقاً مضاداً قد هـز  )مجاز العالَم(المدلول الوقائعي األول 

محور التَّركيب من خالل ميِل محورِ االسـتبدال البصـري ألسـاليب الوجـود     
ميـل  االنزياح أ -المتفاعلة مع المخيلة إلى استبطان موقف داخلي ِلفعل الهِجرة 

إلى األصالة، من حيث إن العالقة بين المحورين تنجم عن التَّمويه بتوسيع فجوة 
  .التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي فجوة اختالف ومباعدة صريحة
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إن القاعدة الجوهرية ِلشُروعنا الجديد تُؤكِّد وجود غائبٍ مسكوت عنه يفتِّت 
طابِقة التي بحدة المناالوح أمامنفتر . سطَها هذا العالَم المما يحض قنِّـع  (إذ إني– 

 –مقـام اآلنيـة    في) مجاز العالَم(ما يغيب، لذلك فحضور الوقائعي ) من األقنعة
فَمـن  ). عالَم المجاز(معلَّقة زهير بن أبي سلمى هنا ليس سوى إحضار للمتخيل 

من الفانين، ويبسط الوقائعي ِليمـوه بِمطابقـة   يذهب إلى األرض بوصفها قُرباً 
المعيش، هو ذاته من يعلو نحو العالَم بوصفه بعداً، ِليصير هذا العالَم هو القُـرب  

 نحـو المباعدة هنا بـين التَّحجـب والالّتحجـب     –من الخالدين، فتنفتح الفجوة 
هذا العالَم بوصفه سـؤال   في) هيمنالم(المجهول، منطويةً على السؤال الشَّاغل 

الهوية الملتبِسة، التي تتمفصُل بين حضور التَّمويـه وغيـاب المسـكوت عنـه     
المعلَّقة هنا ليس سوى متَخيل التَّغييـر،   –عالَم اآلنية في ، والذي هو )الالّمقول(

سق يتأسة ِلشعبٍ قلة كُلِّيصرير عن كيفيات بعبالم   التَّـاريخي هـذا  فـي  صوتُه
المجهول، التي يديمها فعُل االنزياح من  نحوالشَّرخ بوصفه فجوة التباس الهوية 

  ل االفتراضـيالخَالّق في فضاء التَّمفص ماليخالل تحرير شُحنات التَّشظّي الج
ـ  ة تنبسماليثة الجحايالم ف، من حيث إنضاعالم دل التَّراكبيط مـن خـالل   للج

الكيفيات البصرية الخاصة بِالتَّمفصل الزائغ المتردد بين تمويه المطابقة وإحضار 
المباعـدة    –الغائب؛ أي من خالل حركية التَّمفصل المتوضِّعة بـين التَّمـاهي   

 ضاداالختراق المرة وضمريحة –المدة  الصباعالم.  
 –فإن زمانية العلُو الثُّنائي بوصفها مستوى وجودياً وتأسيساً على ما سبق، 

ما (المجهول  نحوالتباس المتخيل  فيجمالياً أعلى زيغاناً وتمويهاً، وبما هي بحثٌ 
الشَّاعر المهاجِر هنا مالمـح   –عالم اآلنية  في؛ أي  بوصفها تُقَارِب )بعد الحدس

 بين التََّمويه بِمطابقة الوقائعي، وحضور الغاِئب المتخيـل،  العالقة الملتبِسة أوالً
االنزياح بين زمانية الزيف وزمانية  -وتُقَارِب ثانياً الموقف الداخلي لفعل الهِجرة 

 -األصالة، تُحرر في عالَمنا الشِّعري هذا أسئلة الوجود بين الزمانيـة العيانيـة   
ة الزياق َأاليوميعيشة في سة مريموجود  ائفة، التي تبسط كيفيات بص يطتراب داتي
الهم المتَمثِّلة بِصيغ الوجود اليومي  -؛ أي بِإلحاق الوجود بِأساليب األنا تحت اليد

المجهول من خـالل القَبـول أو    نحوللهنا، التي هي صيغ توسطية خائفة تتَّجه 
الكيانية األصيلة التي تبسط كيفيات بصرية تقـوم   -كشفية الهروب، والزمانية ال
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 –على تعطيل االستعمال األداتي الوسائلي؛ ذلك من خالل أساليب وجود األنيـة  
الهو المتمثِّلة بِضروب التَّقوم الكياني للهنا، التي هي ضروب حقيقية قلقة تُالقـي  

هةالمجهول آتياً من األمام من خالل الرواجفض والم.  
على هذا النَّحو، يمكننا أن نقوَل إن زمانية العلُو الثُّنائي تُرسخُ التباس الهوية 

، من حيث إن تمويه المطابقة بوصفه تمريراً )الجمال -التَّمفصل  –الفجوة ( في 
مبادرة الالّمبادرة، الهم الزائف؛ أي بوصفه  -للرفض والمواجهة من داخل األنا 

 طابِقة، ويفتَححدة المفتِّت الوُل التَّغيير الذي يتخيللمسكوت عنه بما هو م إحضار
  .قلَق المجهول نحوالتَّمفصل 

االنزياح هنا بِأنَّـه   –وتأويلُنا هذا هو الذي يدفَعنا إلى توصيف فعل الهِجرة 
ن الشّاعر المهاجِر هنا بوصفه آنيةً قد استجاب أشبه بِفعِل هجرة مقلوبة، بِمعنى أ
الذي يعنيه، بِكيفيـة يمكـن تعيينهـا    ) الخص(ِلنداء الوجود، فاتَّجه نحو االنفتاح 

 رهاج اً بِالقول إنَّه قد بدا من خاللها كأنَّهالً،    نحـو افتراضيأو العـالَم الوقـائعي
من حيث إن هذا االتّجاه المعاكس هـو  . جهول ثانياًالم نحوِلتثبيت متَخيل التَّغيير 

  .معلَّقة زهير بن أبي سلمى هنا –الذي خَلَقَ التباس الهوِية في مقام اآلنية 
وبناء على ذلك، يكون شُروعنا التَّأويلي المقارِب ِلهذا العالَم قد انبسط بمـا  

االنزياح  –ن خاللها فعل الهِجرة يوائم الكيفية االفتراضية المقلوبة التي ارتسم م
هنا، من حيث إن توجهاتنا في الفَهم قد انطلَقتْ جوهرياً من الالّحقيقـة الغاِئبـة   
ِلتفسير الحقيقة الحاضرة، وإن موهنا هذه التَّوجهات بالطّريقة ذاتها التي موهـتْ  

االنزياح قـد   -ن فعل الهِجرة حيثُ إ. الشّاعر المهاجِر تمفصلَها هنا –بها اآلنية 
الوقائعي، ومن ثم بِاتّجاه المتخيـل   نحوانطَلَقَ أساساً من المسكوت عنه المضمر 

  :قلَق المجهول، وهو ما يمكن تمثيله بِالشَّكل التَّوضيحي اآلتي نحو
  )الغائب(المسكوت عنه                                                

  فجوة االلتباس    )مجاز العالَم(ئعي لوقاا
                                           

  ) عالَم المجاز(المجهول  نحوالمتخيل 
  )12(الشّكل                         
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المجهول مؤسسةٌ هنا على خَلٍَل  نحوإن الماهية غير المكتملة لهذا االنفتاح 
اعدة التَناسب الطَّردي، فالتَّوتُّر الوجودي هو الذي هيمن في تفاعله المتبادل في  ق

ولهذا السبب نَجح التَّمويه في مد شبكاته المتشظِّيةَ . مع المخيلة إلى حد بعيد
هي  من جهة أولى، ومن جهة ثانية، بدتْ كينونة االستعارة بما) الزائفة الملتبِسة(

فعالية نزع اُأللفة محدودةَ الحضور في ضوء ميِل التَّركيب البصري للموجودات 
إلى الوقائعي، من حيث إن الهِجرة الجدلية المضاعفة هنا كانت هجرة عمودية 

إلى  أي تركيب أميل(أكثَر منها هجرةً ُأفُقية ) أي استبدال أميل إلى األصالة(
من ) الجمال -المباعدة  –التَّمفصل (أن يمنَع ذلك فجوة  دون من). المتخيل

المجهول بوصفه سؤال الهوية  نحواالحتفاظ بِقدرتها الجِمالية على االنفتاح 
معلَّقة زهير بن أبي سلمى هنا مسكوتاً عنه وفياً  –مقام اآلنية في الملتبِسة، ليظّل 

م الَفجوة بِاستمرار، وِلنظلَّ تبعاً لهذا نَستمع نحن، ومن لالنفتاح بِوصفه انزياحاً يدي
سئمتُ تكاليفَ : (سبقنا، ومن يلينا، إلى إعالن الشّاعر المهاجِر هنا الشّهير

، ومن ثم، ِلنظلَّ نتساءل عما يختبئ خلفَ القناع، من دون أن يستنفد أي )الحياة
ود، وإالّ لن تكون المباعدة مبِاعدةً بِهذا شُروعٍ سؤاَل الجمال، أو سؤاَل الوج

  !المعنى، ولن تُوسم بِاللَّعوبِ كُلَّما حاورناها
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()*+��وو���234א0,1) �/�د��-�,�א�+*()وو���234א0,1) �/�د��-�,�א�+*()وو���234א0,1) �/�د��-�,�א�+*()وو���234א0,1) �/�د��-�,�א �� �� �� �
يستَدرِجنا إلى عمق فُسيفسائه اآلسرة . معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –اآلنية يربِكُنا عالَم 

شواش ساحر، انفعالية : فضاءاته المتواِلدة كالرمال المتحركة فيويمتصنا تدريجياً . الغريبة
نا؛ ه هإنَّ: صراعٍ حاد النَّبرة، ومشاهد تنبسطُ بين الوساطة والخَلقمترددة، سطح خارجي ِل

ق في فضاء التَّمفصل شُحنات التَّشظّي الجمالي الخَالّ نه، وحيثُ يتم تحريرحيثُ ال يمكن تعيي
إنَّه هنا، حيثُ يخلَقُ المخلوق من قَبل، وحيثُ ينصب . لهِجرة الجدلية المضاعفةاالفتراضي ِل

  ...األسئلة ثم األسئلة األسئلة ثمفجوة التباسه الفخاخ، ِلنلهثَ مثْقَلين بِ فيلنا الشّاعر المهاجِر 
وهكذا . غاً، مموهاً بال مواربةملتبِساً، زاِئ: هكذا، ينكشف هذا العالَم الشِّعري، وال ينكشف

لهفة العشّاق، مسلَّحين بالمسبقات والهواجسِ واآلمال، عسانا االتَّجاه إليه، فنُسرِع بِينا بِيغرِ
نا ألجوبة شبه نهائية، ال لنقبلها على عماها، بل لنقبض وهجها سأنف ملمرة وحيدة، ونُسنرسو ِل

 لنا أبواب كُلّما فَتَح ردة بِ القراءاتالمتجدالم ماالً يعلو بنا إلى استمرار، تنقيحاً يجلُبوج ،آخر
  .نهايةالالّ

 فيفتة البصرية الالّمن إحدى البؤر فلنبتدئ مقاربتنا على هديِ هذا النَّهج، ولننطلق أوالً 
  :)1(قولي توه معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –اآلنية هذا العالَم المنفتح أمامنا، ولنحاوِر 

21� J� J� J� J������5��3(6666�76666$����:6666�9$�8و�,���;	
  و�א=66663>��א
	;���,6666$����:6666�9$�8و�6666�7)3����5و�א=66663>��א
	;���,6666$����:6666�9$�8و�6666�7)3����5و�א=66663>��א
	;���,6666$����:6666�9$�8و�6666�7)3����5و�א=66663>��א
  

  �6666�G�G�G�Gٍق�Eذא��3A666666666666666��B�BCو�ز�אغ��?,<א���666666666666666ٍق�Eذא��3A666666666666666��B�BCو�ز�אغ��?,<א���666666666666666ٍق�Eذא��3A666666666666666��B�BCو�ز�אغ��?,<א���666666666666666ٍق�Eذא��3A666666666666666��B�BCو�ز�אغ��?,<א��666666666666666��666666666666666��666666666666666��666666666666666��6666666666666666666  
  22� J� J� J� J����6666666��B�,�6666666��B�,�6666666��B�,�6666666��B�,�666666666663�BH�8I66666663�BH�8I66666663�BH�8I66666663�BH�8I66666666666�J��ٍ�B)6666666�J��ٍ�B)6666666�J��ٍ�B)6666666�J��ٍ�B)66666666666%�,������Lْ�(6666666%�,������Lْ�(6666666%�,������Lْ�(6666666%�,������Lْ�(6666�ًً�ً�ً�  

  
  666666666BN��666666666�G3O,�666666666BN��666666666�G3O,�666666666BN��666666666�G3O,�666666666BN��666666666�G3O,�6666666666666Oو������G���ْ666666666�7��P�O3=BQ666666666Oو������G���ْ666666666�7��P�O3=BQ666666666Oو������G���ْ666666666�7��P�O3=BQ666666666Oو������G���ْ666666666�7��P�O3=BQ6666��G�����G�����G�����G���� �� �� �� �

��������  23� J� J� J� J����66666666��Jذ�א�E66666666و���Jذ�א�E66666666و���Jذ�א�E66666666و���Jذ�א�E666666666666و�G�R;B��SB��66666666G�R;B��SB��66666666G�R;B��SB��66666666G�R;B��SB��66663T�(66666666%U�;�J��3وT�(66666666%U�;�J��3وT�(66666666%U�;�J��3وT�(66666666%U�;�Jو��  
  

  66666666���3V66666666���B��J66666666���3وV66666666���B��J66666666���3وV66666666���B��J66666666���3وV66666666���B��J6666و,W�8لB#66666666BY�  ��6666�G�G�G�Gא����66666666א����66666666א����66666666א�����666666666666א�B#66666666BYلW�8,���א�B#66666666BYلW�8,���א�B#66666666BYلW�8,���א
  24� J� J� J� J����6666666B�BN6666666B�BN6666666B�BN6666666B�BN6666�6666666%ZBQL�8�6666666م��9*����6666666[\�/�א,4��G�6666666%ZBQL�8�6666666م��9*����6666666[\�/�א,4��G�6666666%ZBQL�8�6666666م��9*����6666666[\�/�א,4��G�6666666%ZBQL�8�6666666م��9*����6666666[\�/�א,4��G66665555� �� �� �� �

  ������������ אאאא
  ������66666G����G�-�,]>66666�OB:̂��א 66666��%_66666�W��̀ ��3G66666�7������66666G����G�-�,]>66666�OB:̂��א 66666��%_66666�W��̀ ��3G66666�7������66666G����G�-�,]>66666�OB:̂��א 66666��%_66666�W��̀ ��3G66666�7������66666G����G�-�,]>66666�OB:̂��א 66666��%_66666�W��̀ ��3G66666�7� �� �� �� �

����������������������������   

 ولى التَّركيبلوهلة اًألعناصر الكشف الظّاهراتي في هذا السياق، كأنَّها تحيُل ِلتبدو 
رينا ِل البصتطابِعلموجودات هة ملى وقائعيالمشهد ح هحاً، إذ  قة تماماً مع العالَم الذي يفتَتدسي

ارِب التَّجربة المنبسطة أمامنا تتقدم هذه المرجعية على ما عداها، من حيثُ إنَّنا نميل ونحن نُق
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إلى القول إن هذه المحصلة الوقائعية للجدل تشجعنا على تأويل الموقف الوجودي لفعل 
نه محور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، االنزياح الذي يستبط - الهِجرة 

  .بوصفه موقفاً زائفاً
على الدالالت المباشَرة للكيفية البصرية التي يلجأ فيها الشّاعر وينهض هذا التَّفسير 

عل قطيعة اُألنثى إلى ناقة اعتادت األسفار، حيثُ تُقدم له المعونة على مواجهة ف المهاجِر هنا
ذي تُشبِه اط في السير مهما ضمر لحمها، في الوقت الما أن هذه النّاقة تتمتَّع بنشله، وال سي

  .فيه بِسرعتها سرعةَ سحابة حمراء
تنقيحٍ تُمليه الفاعلية البصرية  من خاللغير أن هذه التَّوجهات التَّأويلية ال تلبث أن تُحجم 

طة للصنبسفيور الم المة؛ بِاآلتيد شاهه تركيباً وقائعيلناه بوصفما أو له معنى أناً، سنعود ِلنُؤو
االنزياح، سنعود  -عل الهِجرة اً زائفاً ِلففه تركيباً متَخَيالً، وما أولناه بوصفه موقفاً داخليبوص

ه موقفاً داخليله بوصفِلنُؤواً أصيالً يستبطالباس رينه محور االستبدال البصألساليب الوجود  ط
  . المتفاعلة مع المخيلة

  :)1(الذي يقول فيه اآلتيبصارِنا للمشهد وهذا ما يتحقَّق تماماً عند إ
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 ن أنمكما ي نا س إنلة بالمعنى التِّندعوه هتكامنا حكايةً مة األتان يبسط أمامردي قني
ة، إذ يهرب الذَّكر بهذه األتان التي ظَهالتَّقليدي مل نحو أماكن نائلقواعد القصعليها الح ة ير

وهناك يمضيان شهور . ضاًحول وقد أشبعوهما عوآمنة كي يحميها ويحمي نفسه من الفُ
تّة صائمالشِّتاء السكتفين من بالنَّبِيطب تعويضاً لهما عن الماءير هذه الفترة . ات الروفي آخ

حوافرِهما ر آخَهما تُصيب موفي طريق عودت. ثُ يبدأ الصيفيحزمان أمورهما ويعودان، حي
مهما أشواكومقاد فا، وتُثيرالس حركَتُهما الغُبار اطعمثَل الس ضوء بثوبٍ يتنازعانه، فيحج 

ومن . عليهما حرارةً واشتعاالً الشَّمس كدخان نارٍ مشتعلة، زادتْها ريح الشَّمال التي هبتْ
اه في مسيرة العودة عليه تشجيعاً لها، نثفتة أيضاً، ما قام به الفحل من تقديم ُأالصور الالّ

ها ونباتاتُها، حيثُ يدخالنها من جهة نهرٍ ة إلى تلك األرض التي تكثر مياهيصال في النِّهايِل
قتَحصغير مبِم بن غابةَ قصبٍ تتالعيعيدانه الرها، ويظَ ُليح، فيتمايها اآلخَر بعضلُّ بعض

  .قائماً
ة، لكن تفاصيل البيئة الوقائعية القاسيبة وطيدة الصلة لحكايوعلى الرغم من كون هذه ا

ألفتها، من حيثُ إن هذا التَّركيب يبدو أميل إلى  هاالتَّركيب البصري لموجوداتها ينزع عن
ل الثّماهيتَخَيانية كشف المدلول الم. الذي يستبط اخليالد الموقف الوجودي نه في حين أن

  .دال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، يبدو أميل إلى الموقف الحقيقي األصيلمحور استب
 الصراع الوجودي في ةً على فهم التَّجربة هنا بوصفها تبثُّولعلَّ هذا التَّوجه يقوم بداي

البصري  - لسردنية االوجودي على هذه العبثية من داخل بِ نية سردية عبثية، لينهض الردبِ
هجوم الفحول على األتان حيثُ يتم اتّخاذ قرار الفرار تفادياً ِل. المبادرة الفاعلة من خاللذاتها 

وذكَرها، فتنطوي رحلَتُهما الطَّويلة، وعودتُهما المظفَّرة، على الحكمة والفَرادة وامتالك زمام 
هذا المشهد على هذا النَّحو من األصالة  األمر الذي يجعل الموقف الوجودي في. الخُصوصية

االنزياح هنا من خالل حركية التَّمفصل  –يتحقَّق فعل الهِجرة والرفض والمواجهة، ومن ثم، ِل
وتُّر بين الوجود وصفها تمويهاً بتضييق فجوة التَّالقائمة على عالقة التَّماهي بين المحورين ب

  .تالف ومباعدة مضمرةبما هي فجوة اخ ذلكوالموجود، و
وفي  اإلطار ذاته، تنبسط سردية البقرة الوحشية متضمنةً مشهد الصيد، إذ يقول الشّاعر 

بقرةً وحشية  ذلكالمهاجِر هنا إن ناقته التي تُشبِه تلك األتان التي قص علينا حكايتها، تُشبه ك
ها ع، ولم ينفعها عويلُةً مع القطيع، فافترسه السبهيها عندما خذَلتْه، ومضتْ اللدوفُجِعتْ بِ

ة وحوشٌ رمادية اللَّون، فجاء قضاؤه في ل، وقد تنازعتْ أشالءه الباقيوبحثُها عنه بين الرما
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نفسها ثكلى في م منها، لتجِد هذه األم غفلةواجعظيمة، في الوقت الذي بدَأ فيه هة م صيبة
الدخول في جذع بِ ذلكزير، مبلِّالً كامَل ظهرها، فحاولَتْ تحاشيه إثْر طول الغالهالمطر بِ

ة المطلوبة بفعل تقلُّصه النّاجم من المطر والريح ، لكنَّه لم يقدم لها الوقايشجرة مجوف
رة دفَعتْها إلى غير أن رغبة الحياة لدى هذه البقَرة الشَّبيهة بالد. ثبان الرملية المنهالة عليهوالكُ

وأضاءت  انحسر ظالم اللَّيل، إلى أنعدم االستسالم، فتحركَتْ بنشاط بالغٍ في خط متعرج، 
،طب النَّديها على التُّراب الرانطلَقَتْ من مخبئها باكراً، تنزِلقُ أقدام نيا، ومن ثمها  الددهدي

  .ميسرٍ متروكة تحتَ رحمة الحظّ خطر التَّعثُّر، كأن أقدامها قداح
لقد ظلَّتْ تلك البقرة الوحشية تجتر الحدثَ المفجِع سبعة أيامٍ بلياليها، وعندما يِئستْ من  

 لم تر عل اإلرضاع، أخافَها صوتٌ إنسانيعاناة، ال بِفؤس والمعل البولدها، وجفَّ ضرعها بِف
تْ تجري مذعورةً ممبه، فراحاصطياد وإبادة أبناء جنسها، صاح اعتاد تدري  من دونن أن

وقد كان رعبها في محلّه، . أمامهاو إن كان مصدر هذا الصوت الذي يالحقُها كامناً وراءها أ
حيثُ طاردها الرماة بِسهامهم، وعندما لم يتمكَّنوا من اصطيادها، أرسلوا خلفَها كالباً مدربة 

ضامرة كنايةً عن خفّة الحركة والسرعة، فقررت البقرة مواجهة الموقف، ِلعلمها ذات بطون 
أن أي قرارٍ آخَر سيفُضي إلى موتها، فهاجمت الكالب، وطعنَتْها بقرنها الشَّبيه بالرماح في 

ة قد قتلَتْ كلبتين معركة حقيقية نَجم عنها الكثير من الدماء المسفوكة، ال سيما أن هذه البقر
من الكالب المهاجِمة، لتفوز في نهاية المواجهة بِالحياة، وتنجو بِنفسها بعد رحلة صعبة 

  .وقاسية
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ن، األول منهما نرى يهنا محاورتنا نحو ملمحين أساسي تُوجه حركية التَّمفصل للتَّجربة
من خالله أن التَّركيب البصري لعناصر الكشف الظّاهراتي أميل إلى المتَخَيل، في ضوء 

س بِمشهد رديحرِ ما يفتتقد راع في بيئحاً عالَم الصعيد دسيفي الوقت ذاته ي حراء، فإنَّهة الص
كيفيات بصرية متَخَيلة، وال سيما أن محور استبدال أساليب الوجود  فيتركيب هذا العالَم 

لة يستبطخيلة مع المتفاعاً الماً داخلين موقفاً وجودية  يفتحل على دالالت رمزيتَخَيهذا الم
ف أصيل مواجِه يتأسس في جوهره على فهمٍ عبثي للحياة، موقمن خالل  ذلكواسعة، و

مبادرة  الشّاعر يبسط هذاذاته،  وصفه مشروع وجود الشّاعر المهاجِر هناهذا الفهم بِ وبفعل
هذا العالَم  فياالختيار وإغالق إمكانية المواجهة اً الفَرادة ومسك زمام الخُصوصية رافض

وبهذا المعنى، تتشكَّل . إحالة واحدة فيعلى مرجعيتين بيعة الحال بِطالشِّعري المنطوي 
 – وصفها عالقة تماهبِ) أصيلتركيب متَخَيل واستبدال ( حركية التَّمفصل بين المحورين

  .مباعدة مضمرة
ن ولعلَّ المابقين السريين البصة العالية في المشهدية الوجودية األتان وس(جازية سرديردي

الوجودية المتَخَيلة، تنبسط في كُلٍّ منهما  –الطّاقة الشِّعرية  قَم، التي تُؤكِّد ع)البقرة الوحشية
وعاء السرد الذي من خالل وجودية كُلِّية تتحقَّقُ بالغَتُها المشهدية  –صورة جمالية  ففي كنَ
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ستوى االينقلها من الم ِل –نعكاسي تحت اليدد لموجوالوقائعيل ، إلى المتَخَيالجديد  –ستوى الم
  .ِللمنزوع األلفة

ليؤكِّد من  معلَّقة لبيد بين ربيعة هنافي عالَم  الموجود البشري وعلى هذا النَّحو، يعود
ألحداث، يرد من خاللها على انقطاع صلَته جديد قيمةَ تلك النّاقة بما تُمثِّله من تجربة ابتداء ِل

والتَّخلّي عن النّاس واألمكنة على حد  تعلَم مدى قُدرته على االبتعاد وبة، التي لم تكُنبالمحب
  :)1(سواء، حيثُ يقول
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البصري  –انبسط الموقف الوجودي السردي ومن خاللهالحلَّ لديه، فهذه النّاقة قد مثَّلَتْ ا
) إكَامها واجتَاب َأرديةَ السرابِ لك ِإذْ رقَص اللَّوامع بِالضحىفبِت(هنا، واضعاً حداً للسراب 

معرفة  يث إنمن حة وابتعادها مع أهلها، الذي حاصر وجوده، وال سيما بعد رحيل المحبوب
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االعتقاد الذي  ذلكوهكذا، فإن شروعنا التَّأويلي القائم في هذا السياق، وثيق الصلة ب
الشّاعر الم نرى من خالله أن هنا قد بنى فهمجهاجِر هتواشمع وجوده  في هذا العالَم  الم
ات بصنا على كيفيح أمامنفتة الحياةالممن خاللها على عبثي ة يردوبِ. ري هذا المعنى، كان
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 ،تجذِّر في المشهد الطّلليفي رحلة وموقفه من ابتعاد المحبوبة عنه امتداداً لموقفه الم
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ع، وتردد المشهد من موض ره في أكثَرإن دخول قافلة الظَّعائن في السراب الذي يذكُ

لعالَم بوصفه مشروع ماهية فهمه لنا ِلياب والتَّجدد، يؤكِّد لنا تفسيربين الغ ذلك الطّللي قبَل
فاألطالل ستندثر وإن تجددتْ، والنّاس . وجوده هناك قائماً على العبثية التي تحكم زمانيته

م دمن الظُّنون، وتباع سيرحلون، والمحبوبة ستغيب، والحياة ضربتحتَ رحمة الحظّستم ر.  
غاتسوم نا التَّأويليشُروع نا، استمدمن هات التي ت همق هذه الكيفيع نا إلى القول إندفَع

الثَّاني والعشرين والثّالث والعشرين والرابع (العبثية هو الذي جعَل حضور النّاقة في األبيات 
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هة ستوى من فعالية الرفض والمواج، على هذا الم)الثّالث والخمسين(، وفي البيت )والعشرين
في  ذلكالبتداء، الفعل يعين التَّجربة المرئية الخارِجة ِله من قيامٍ بِالمبادرة بما تُمثِّل من خالل

اني، ة كشف المدلول المتَخَيل الثّأميل إلى ماهي تكونإطار تركيب بصري يبسط الموجودات ِل
  .المباعدة المضمرة –من حيثُ إن حركية التَّمفصل تتأسس بين المحورين على التَّماهي 

االئتالف السردي  السابقة، فإنَّنا نستطيع أن نقول في هذه السياق إن لتوجهاتناواستكماالً 
اجهة معها الموقف العبثي من الحياة، والمو بين معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –اآلنية قيمه تُالذي 

لمشهد ميدان االهتمام البصري ِل فيه الهو األصيلة، يبلُغُ ذروتَ -ة مبادرة األنيمن خالل 
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طويلة في  يالشّاعر المهاجِر هنا رجٌل يقضي ليالف: ها سردية الفخر إذا صح توصيفُناإنَّ
مور الفاخرة، ويبذل المال في شرائها، وال يكتفي بشراب اللَّهو اللَّذيذ بين النُّدامى، يحتسي الخُ

الفروسية، فيحمل وهو إلى جانب ميزة الكرم يتَّصف بِ. بوح الصافيةتبِعه بالصي إنَّمااللَّيل، 
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الظَّالم ينزل إلى السهول، عٍ، وعند حلول فَألعداء فوقَ مرتَسالحه، ويمتطي فرسه، ويكمن ِل
جواده وحزامه، من س قُ نحرررعته الشَّبيهة بِحيثُ يبلُِّل العرعة النَّعامس.  

الهو األصيلة، التي يمتلك  -ة هنا في ميدان مبادرة األنيوبهذه الصورة، تنبسط التَّجربة 
هذه الحياة العبثية، ربما بعبثية  ذلك علبفمن خالِلها فرادتَه وطريقةَ وجوده الخاصة، مواجِهاً 

 األشياء مجرى ث الذي يمنَحأقوى منها؛ أي بِامتالك القُدرة على تعيين الحد تسعى كي تكون
  .جديداً

محور التَّركيب البصري لموجودات سردية الفخر، تميُل بِ فيإن المبالَغة المنبسطة بقوة 
تَخَية هذا المشهد نحو المرديالس نا تنقُل المفردات الوج –ل، من حيثُ إنة هرية من البصودي

  .لفة، لتندغم في إيقاع جمالي وجودي شامل، ومنزوع اُألكونها موجودات تحت اليد
ـ فبالمثل، تستمر المبالَغة السردية المؤلِّفة بين الموقف العبثي من الحياة، ومواجهته وبِ ٍلع 

رٍمباد أصيل، في االنبساط من خالل م نـا ذو    فمن الفخر، آخَر ستوىهـاجِر هالشّـاعر الم
عظيمة بين وجاهة ومكانة ح بينصلِل قومه، فهو ي هتخاصمين، ويفتَح أبوابيوفالملض :ينحر 

دون مـن  الجيـران   يـع الجيدة، ويعد خدمه اللَّحم، يوزع أقداح الشّراب، مستضيفاً جم اإلبَل
استثناء، من الجار الغريب الفقير إلى الجارة الوحيدة البائسة التي تنتظر المـوت فـي أيـة    

   :)1(لحظة، وفي هذا السياق يقول
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 -ة مبادرة األنيمن خالل وصية حيازة الخُصهكذا، يرد الشّاعر على عبثية الوجود بِ
ممن سقطوا بين  اآلخرين الهو األصيلة، فهو المرجِع، وهو الكريم، وهو الذي يشعر بآالمِ

رقة الزمن وسندان الفقر والعوز، وهو الذي يبسط مواقفَ تبدو من حيثُ المبدأ تغييرية، مط
ذلك فض والممن خالل الرة واجسردي وجود لة مع  -هة اللَّذين ينتخبان أساليبتفاعة مريبص

  .المخيلة
لكن :قارنا في هذه المإلى شُروع نطمئن ننا أنمكحد ي بة؟ أو باألحرىإلى أي : إلى أي

 نخون نستطيع أن ل بعض الشُّقوق احدعة والتَّنقيح، فنتجاهراجة في المتنا التَّأويليستراتيجي
  متماسكاً حتّى اآلن؟ االتي بدأتْ تتَّسع في عمارة تفسيرنا وإن بدا بناؤه

ما دعوناه س إنة الفخر في المردين ينهابقين السن تجاوزه شهديمكعلى التباسٍ ال ي ض
، فما وجدنا أنَّه يؤسس المبالَغة المتَخَيلة وِفْقَ موقف وجودي داخلي أصيل يبسطه مطلقاً

 ة؛ إذ إنة جوهريلة، ينطوي على إشكاليخيلة مع المتفاعمحور استبدال أساليب الوجود الم
الرفض والمواجهة والتَّغيير، تي وسمتْ ميدان االهتمام هنا بِالهو األصيلة، ال -األنية مبادرة 

و ة بِتُصابريتُها البصحدرح، فيلتبِس المشهد عندما تُحضواض اهتزاز داخلي األنية  أساليب
  .الهم -الهو معها أساليب األنا  -

د أن يمر بصري خاص، الب زمام المبادرة بوصفها أسلوب وجودفإذا كان أي امتالك ِل
أن جوهر االلتباس يكمن في التَّساؤل  ، إالّ)أي السقوط(اآلخرين الوجود العيني مع  من خالل

ة عن مدى صة الجمالية نعت الفعالية هنا بِ –حة امتالك ِلالوجودية أنَّها فعاليزمام الخُصوصي
حية ثانية، فإن ما سبق يدفَعنا إلى مراجعة الشُّروع بما نا أما منهذا من ناحية، و. األصيلة
المعنى رفض معاناة الفقراء تحديداً، وبما هي صورة تعكس بِالبعد التَّغييري المتعلِّق بِيتعلَّق بِ

  .الواسع  للكلمة رفض الكيفيات الوقائعية المعيشة في تلك المرحلة
الذي  بناء على شُروعنا معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –ية اآلنوحدة من هنا، فإن فهمنا ِل
ؤرة قد تُفضي إلى تفكيك بربما عة جادة حاجة إلى مراجى اآلن، بِسيطَر على مقاربتنا حتّ

ز القراءة في الوقت ذاته المستوى ، وقد تتجاوفي السطور السابقةااللتباس المذكور 
 ذلكستوى االرتيابي الذي يعيد إنتاج التُّراث، نحو الم -نَّص االستردادي الذي يحفَظ ال

النَص.  
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تفسير ِل اآلتيفي المشهد  الخارجةاختبار التَّجربة المرئية دايةً بِهذا الغرض، سنستعين بِوِل
  :)1(هذا االلتباس، حيثُ يقول الشّاعر المهاجِر هنا
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نا مح أمامنفتأعلى، يبلغ االلتباس في هذا المشهد الم ستوىبِ ذلكقارنة مع المالمد شاه
ة هذا المشهد رإن محاو نقوَل آخر، فإنَّه يمكننا أن من جانبٍأما هذا من جانب، و. تي سبقَتْهال

 هاتناتدفَعة إلى الخُ توجد واالرتباك ِلالتَّأويليعة التَّردمصلحة فهمٍروج من معم ر  جديدغايوم
الهم  -ميدان األنا تَه تماماً، ملتحقاً بِيب أنيإذ يبدو لنا أن الشّاعر المهاجِر هنا يغَ. لما سبق

  .مٍ وقُوة وحسبٍ ونسبٍرالذين يمثِّلون عشيرته التي ينتمي إليها، بما تتَّصفُ به من كَ
معه  يتواشج، فإن ما فسرناه بوصفه فهماً عبثياً لحركة الوجود الذي ذلكاإلضافة إلى بِ

ها من جهة، وبوصفه هنا ال بوصفه وعياً أو إدراكاً، بل بوصفه تجربتَه ذاتَ الشّاعر المهاجِِر
ثانية رد من جهة ن بما هو حتعيالم هفعلنا، هذا  في ثٌدح أمامنفتالم هذا العالَم الشِّعري

ة المطلقَة في فهم ط من أنماط القدريوجود نميحلَّ مكانَه تفسير يقول بِالتَّفسير يتنحى هنا، ِل
 هفيه قوم فيعة  وحدهمالعالَم الذي امتلكم الرال يعبين الناس مكانَتَه لغايةاهللا ها إالّلَم.  
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شكالً جديداً، وال  معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –اآلنية عالَم نا ِلوعلى هذا المنوال، يأخذ تأويلُ
صوص، من حيثُ إنَّنا ننتقل في تفسير عالقة الخُقدية على وجه سيما من ناحية المشكلة النَّ

 - ألنية لالمبادرة األصيل  ُلعمحيطه من إطار الموقف الرافض المواجِه، بما هو فبِالشّاعر 
السقوط الزائف من خالل مبادرة الهو، إلى إطار الموقف القابِل الهارِب، بما هو مبادرة الالّ

  .ماله -األنا بوالملتحق 
 - األنية أن ما أولناه للوهلة اُألولى بوصفه موقفاً تغييرياً تبسطه أساليب  ذلكومعنى  

و بصهة الهموهة ومموات وجود مسوى كيفي اً، لم يكنالذي هو من شأن  للمنطقري ريالبص
ال يكاد ، الَم المعلَّقة هناع فيه الموجود البشري نا؛ فالشّاعر بوصفالشّاعر المهاجِر ه – اآلنية
على و، البيئة الطّبيعية ستوىعلى م محيط،بالها لمصلحة االلتحاق كيفاتِّجاه أنيته، حتى ييعلو بِ

المليستوى القَب .بتنا أيضاً من تفسير المقارة في إطار نزع اُألوهو األمر الذي ينقُل مة لفجازي
رابطي قة هنا، إلى تفسيرها بوصفها مبثوثة في سياق أداتي تالمعلَّ – اآلنيةعن موجودات 

)ياق قُرب. موجود تحت اليد) وسائلية هذا العالَم  ليؤكِّد هذا السنا من حياديح أمامنفتالم
تغيير المؤسسة على كيفيات المراوحة والمحافَظة الساعية إلى تثبيت المطابقة الوقائعية الالّ

دة والخُصوصية لمصلحة مطابقة االفر تكييففي ضوء  ذلكالمتَخَيل، تمويهها بِ اللمن خ
  .يلةالهم غير األص -أساليب األنا 

ا، نعيد تفسير حركية التَّمفصل هنا، فنُثبتُ أوالً ميَل محور التَّركيب ذوانطالقاً من ه
خَيل الثَّاني، في حين أن الموقف الوجودي  البصري للموجودات إلى ماهية كشف المدلول المتَ

الذي يستبط اخليدث اختراقاً الدحلة يخيلة مع المتفاعحور استبدال أساليب الوجود المنه م
عندما ينبسطُ هذا الموقف بوصفه موقفاً عيانياً  ذلكمضاداً يهز من خالله محور التَّركيب، و

على التَّمويه بِتوسيع فجوة التُّوتُّر بين  ذلكتتأسس حركية التَّمفصل بناء على ِل. يومياً زائفاً -
  .الوجود والموجود، بما هي فجوة اختالف ومباعدة صريحة

ن لبيد بمعلَّقة  – اآلنيةوحدة فت في هذا المضمار، أن التَّناقُضات المتعايشة داخل والالّ
َنا، التي بيةتْها نَربيعة ههاتنا التّأويليتوج  بعيد أمام نا إلى حدتْ في إرباكابقة، قد نجحالس

ومن . هذا العالَم فيالمباعدة الخاص بفعل الهِجرة المنفتحة أمامنا  - التباس تمفصل الفجوة 
ثي، وما لعبااللتباس القائم بين ما دعوناه الموقف ا ذلكاألمثلة وضوحاً في هذا السياق،  أكثَر
نمكي ريندعوه الموقف القد أن .قارلناه على امتداد هذه المما أو ه وهو ما يعني أنبة بوصف

ة في فهم العالَم، وفي التَّوضات وجود عبثياًيبسط كيفيريعل  ،معه وفيه ،ع بصمن خالل الف
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سواء، نعود رة على حدباده موقف والمره بوصفهاً وزاِئلنُفسمواً مغاً في ضوء التباسمع  ه
  .مبادرة التي ينطوي عليها الموقف القَدريالّمبادرة ال

الشّاعر المهاجِر هنا لم تتدفَّق في كيفيات  – اآلنيةيمكننا أن نقول إن اهتمامات  ذلكل
من . تحجبالالّالتَّحجب ون في عالَم واحد يتمفصل بين امباشرة سهلة اإلحالة بما هي عالَم

أمام أية مقاربة  يترك المشاهد مفتوحةًر من االلتباس والزيغان كان كافياً ِلدحيثُ إن هذا القَ
  .أنّها تأويل من الدرجة الثّالثةيمكن أن تُوصفَ بِ

يعلَّقُ فيها الشُّروع الخاص الً الكيفية التي وتوضيحاً ِلهذا التَّوجه، يمكن أن نُالحظَ مثَ
جدد من ناحية، وبوصفه من س بين الغياب والتَّالمشهد الطّللي ورحلة الظَّعائن، بوصفه يلتبِبِ

معلَّقة الشّاعر المهاجِر هنا في قلب التَّردد واالضطّراب إلى الحد  – اآلنيةة ثانية يمفصُل ناحي
ينتهي هذا ، ِل)البيت العاشر(خوراً صماء سه وهو يكلِّم صمن نفالشّاعر الذي يدهشُ فيه 

مباعدة أكثر ديمومة عندما نُبصر في البيت الخامس عشر قافلةَ الظَّعائن وقد  فيااللتباس 
 الموقف العبثي علَّقة بينناك ظَّلتْ مرتنا الكائنة هحاوم راب، من حيثُ إنقَ السمقَتْ عاختر

وبهذه الصورة الملتبِسة انبسطتْ أيضاً عالقة الشّاعر . ، والموقف القدري المحافظالرافض
شُروعنا معلَّقاً بين  ىيبقها الظّنون أحياناً، وأحياناً يمزقُها قطع األمل، ِلمع المحبوبة تتقاذَفُ

  .القَبول والرفض
التباساً عندما استعان في سرديتي األتان النّاقة، ِلبِ الشّاعر وهو األمر الذي ازداد يمزج

أن نتمكَّن من  دونمن القدرية، الحظّ، والعبثية بِالقضاء، والمواجهة بِوالبقرة الوحشية اللَّعب بِ
رتها الباِلغة دنسِل تأويٍل نهائي حاسم، وال سيما أن النّاقةَ لم تنج من السراب، على الرغم من قُ

الموت في البيت السادس  مِكْحلكن الموقف الفصل هنا تُرِك ِل. حاجاتهبِعلى اإليفاء 
في كيفية بصرية أبقَت السؤال الوجودي  معلَّقاً من جديد بين العبثية  ذلكوالخمسين، 

قُوة عندما زادت شظايا االلتباس المشهد مراوغةً بِ ترسختْوهي المسألة التي . والقدرية
في  هدنجِما ل، وهذا ها قد أصبحتْ في قبضة المؤومداورةً في الوقت ذاته الذي بدتْ فيه كأنَّو

حين  اخلي إلى العبثية، فييميل فيها الموقف الوجودي الدأبيات اللَّهو والخمر والفروسية التي 
الد الموقف الوجودي أنيميل في س ة الفاخليرِخردير إلى القدةي.  

تمفصل العالَم الشِّعري المنفتح  فيوهكذا، يمكننا أن نقول إن هذا الزيغان المبثوث 
وصفها شرخَ المباعدة بِ ذلكقاعدة إدامة الفجوة باالنزياح؛ أمامنا، زيغان وفي إلى حد بعيد ِل

ق أنة كما سبرية والقدبثيالع لتبِس بينب المل التي ونّا، يؤاَل الشَّاغتبسط الس)هيمفي ) نالم
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مبادرة بما تُمثِّله من أنماط روعنا األخير إلى مبادرة الالّكيفيات بصرية تميل بناء على شُ
الشّاعر  – اآلنيةأي (عالَم المعلَّقة  فيالموجود البشري من خاللها سلبية يسعى  –حيادية 

اليومية  -راوحة أو المحافَظة على الصيغ الوجودية العيانية إلى تثبيت الم) المهاجِر هنا
سلطة مطابقة كشف المدلول الوقائعي األول الزائفة، من خالل إلحاق هذا العالَم المنفتح بِ

هنا، ومن ية رِالمتَخَيل بين العبثية والقد -السرد من خالل وهو ما يتم توهمه  ،)مجاز العالَم(
  .مباعدة نحو المجهولمتَخَيل الالّ: هو ذلكثم، ليكون السؤال الشَّاغل تأسيساً على 

 ماليتحرير شُحنات التَّشظّي الج ل الخَالّق وعلى هذا النَّحو، يتمفي فضاء التَّمفص
 –كاتُها بلتي تُموه شَتلك الحركية الزائغة ا بفعلاالفتراضي للهِجرة الجدلية المضاعفة، 

ة، األمر الذي يبسط المرية والقدالعبثي الشَّظايا فجوةَ االلتباس بينثة الجة حايمالي– 
االنزياح من خالل العالقة المعقدة بين محوري التَّركيب  - فعل الهِجرة اُألنطولوجية ِل

وحدة ركزة، تتعايشُ تناقُضاتُها داخل واالستبدال التي تتأسس على حركية متنقِّلة وغير متم
المباعدة  –المباعدة المضمرة، واالختراق المضاد  –المعلَّقة هنا بين التَّماهي  – اآلنية

  . الصريحة
الثُّنائي لُوة العزماني إن بما هي بل نحو المجهول  فيثٌ حتَخَيدس(التباس المما بعد الح( ،

ل فْتُمصة  –مال في الفجوة الجة العيانيمانيالز نا بيندة هباعة الزائفة، التي تبسط  -الماليومي
ة  موقفيرِ -العبثية بِالقدية مريات بصهما كيفيفيعيشة وصف س ياق أداتي–  ترابطي

)وسائلي(خضي ،لقُموجودات العالَم ِل عائف تحت اليد بِر؛ أي بِالزلطة إلحاق تُطابِق ما هو س
طية للهنا تنهض على القَبول والهروب يغ وجود توسالهم التي هي ص -أساليب األنا 

العبثية  الحقيقية، التي تبسط موقفي الكيانية -الكشفية مانية مبادرة، والزبوصفهما مبادرة الالّ
إخراجِها من السياق االستعمالي، األداة، بِ - القدرية بوصفهما كيفيات بصرية تُعطِّل الكلمة -

الهو  -األنية أساليب منزوعةَ األلفة في نطاق بالغة التَّجربة البصرية الخاصة بِ وتحريضها
األصيلة؛ أي بما هي ضواجفض والمعلى الر ضنا، التي تنهلله م الكيانيهة روب التّقو

  .الفعل الّتي يحققّهارادة صوصية والفَامتالك زمام الخُوصفهما فعالية المبادرة وبِ
العلُو الثُّنائي هنا، ينفتح أمامنا أسلوبان وحدة  فيهاتين الكيفيتين المنبسطتين  ومن خالل

س يقوم األول على ح: معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –اآلنية وجوديان ملتبِسان تماماً في عالَم 
اس الذي يتعامُل مع العالَم من خالل انفعالية الخوف الساعية إلى تثبيت المطابقة االفتر

الوقائعية، من حيثُ إن تسليم الحكم للموت في البيت السادس والخمسين، ومساعدة الفُقراء 
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ة القائمة على القَبول من خالل الرة الخطِّيمانين من الزعفاء، ليسا سوى نمطيوالض بيبة وح
س الفروسية الذي يتعامل مع العالَم من سلوب الثَّاني فيقوم على حأما اُأل. االطّالع والثَّرثرة

كم الموت، ومساعدة الفُقراء حخالل انفعالية القلَق، من حيثُ إنَّه يمكن لنا أن نفهم التَّسليم بِ
  .باقية األصيلةوصفهما ميالً إلى الزمانية االستوالضعفاء، بِ

 - لنّاقة لالبصري  م السرديقدالمعلَّقة هنا، ِل – اآلنيةوحدة وهكذا، يزيغ النَّمطان داخل 
نحو المجهول  اإلفناء، فأوالً يكون التَّسارعوى قُالسرعة شكلين من أشكال االهتمام الوجودي بِ

وتثبيته  روباً يهدفُه ،قة الوقائعيطابخالل  منإلى مرد  -عل الهِجرة فاالنزياح إلى عالَم الس
، وثانياً يكون هذا التَّسارع زيغاناً للمطابقة )نحو المجهولالالّمباعدة متَخَيل (المتَخَيل 
  .مالقاة المتَخَيل للمجهول آتياً من األمامبِاالنزياح،  -عل الهِجرة ف فيالمتوهمة 

جمالياً أعلى  –ستوى وجودياً تبسط زمانية العلُو الثُّنائي بوصفها موانطالقاً من هنا، 
  .إحضار الغائب المسكوت عنهلجمال يتعلَّق بِزيغاناً والتباساً وتمويهاً بعداً أعمق ِل

من خالل فجوة االلتباس المنفتحة أمامنا هنا يتمفصل جدلياً  فيفإذا كان السؤال الشَّاغل 
رد بينة  السب العبثيب وال تحجرِ -تحجة، القديل  ذلكتَخَيه مدة بوصفباعنحو المجهول، الالّم

درجة الصفر،  فيتثبيت المطابقة الوقائعية بما هي هنا وهم الهِجرة  مالذي ينهض على وه
من على الحيادية السلبية  ؤسسةًعلى يقين إحضار العالَم وإخضاعه ميتافيزيقياً؛ أي م مؤسسةً
الوقائعية، على  الهم -أساليب األنا بِ معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –اآلنية توهم إلحاق عالَم خالل 

 ستوى البيئيالم–  ،والطَّبيعي ستوى البيئيعلى الم– ،ليل  القَبؤال الشَّاغهذا الس ل (فإنتَخَيم
باعدة الالّم ( دةباعيفتتح فجوة الم)من خالل ) إدامة الفجوة باالنزياح موهرد من حيثُ هو يالس

إذ يحضر هذا المتَخَيل من المجهول ). المراوحة والمحافَظة(تغيير المطابقة والتَّثبيت والالّبِ
حدتها، وتهتز و المطابقة، فتزيغَ تُفَتِّتَ وهم، ِل)مقولب الالّهوِية الغاِئ(الهوِيةَ المسكوتَ عنها 

شعرية السرد البصرية، التي تمنَح فجوة االلتباس مباعدتها نحو من خالل سلطة اإللحاق، 
ضور المجهول من خالل حه هو ذلكالمسكوت عنه بوصف :ؤال العناسدالة ه.  

لِّي العام في هذا العالَم المنفتح عب بما هو الوجود الكُوعلى هذا النَّحو، يتأسس صوت الشَّ
تمفصنا، مل أمامتَخَيم دةالً بينباعل(نحو المجهول  الالّمؤال الشَّاغالس(ؤال العدالة ، وس) ةوِيه
فجوة  فيلمشهد البصري المتشظّي من خالل الفعالية الحركية المتنقِّلة ِل ذلك، )المسكوت عنه

أن نُثبتَ في هذا  ذلك، من حيثُ إنَّنا نستطيع بناء على )الجمال -مباعدة ال –التَّمفصل (
  :نااالنزياح ه –السياق مخطَّطاً تصورياً ِلفعل الهِِجرة 
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       وه         الوقائعيفر             مالص جةل    الهِجرة في درتَخَيالم  

  )عالَم المجاز(                                                )مجاز العالَم(    
  فجوة االلتباس                                  

         
       زيغان المقة                                         طاب  

نحو المجهول                                                                                دة الالّمباعمتَخَيل                                                       
                                             ) مةوهقة الوقائعيطابتثبيت الم(  

  
             الوقائعي   

  )ب المسكوت عنهإحضار الغاِئ(        
         )دالةؤال العس(  

  )13(الشَّكل                                
  

التُّوتُّر (التَّفاعل المتبادل بين أساليب الوجود إن قاعدة التَّناسب الطَّردي القائلة بِ
لة، تميُل ) الوجوديخية عالَم  فيوالمنا –اآلنيعلَّقة لبيد بين ربيعة هم  ل، إذ إنتَخَيلمصلحة الم

على العكس من زهير الذي هاجر  ، لكنَّهيشبه زهيراً في مسألة التباس هوِية التَّمفصل اًلبيد
هاجِر ِل إلى الوقائعيل التَّغيير المسكوت عنه، يتَخَيمن خاللتثبيت م ة شريرد البصة السعري

ل بينة  التي تتمفصب العبثيب وال تحجرِ -تحجماًالقدتوهة، مة تَ يقة الوقائعيطابثبيت الم
  ).درجة الصفر فيوهم الهِجرة (نحو المجهول  الالّمباعدةبوصفها متَخَيل 

ل الالّ غيرتَخَيضور هذا المح أنس اً، قد افتَتَتغييريردية غير  حها ماهيدة بوصفباعالم
س رلة تُحضكتممدالة المسكوت عنه إلى فؤاَل الع جوة االلتباس، من حيثُ إنفتِّتُ  ذلكحدة يو

التَّباعد، ليغدو غاً جديداً يستمر بِعالَماً زاِئ حتالمطابقة؛ فالهِجرة إلى األرض بغية مطابقَتها، تَفتَ
تَخَيل يكتَنَفَ الوقائعي في قلب المومن ثم، ِل. باًمن العالَم قُر دداً، والبعمن األرض بع برالقُ

هما مرجعيهإحالة واحدة،  فيتان الجديد بوصفي  ليل الجداإلحالة إلى فجوة التَّمفص
ف التي تنبسضاعتها بِالمعل الهِجرة ط حركيلة فحصها موصف– نا بينكشف  االنزياح ه

حور التَّركيب، وبين المدلول الوقائعي األول، وماهية كشف المدلول المتَخَيل الثَّاني، على م



278 
  

على العكس  ،تميَل هذه المحصلةِل. الوجود الزائف، والوجود األصيل، على محور االستبدال
حصلة لدى زهيرمن الم، ِلإلى بسط الم ا تميل إلى بسط ستوى اُألفُقيلهِجرة، أكثَر مم

لهاالم ستوى العمودي.  
حفِّزق، يساؤل في نهايعلى التَّنا ولعلَّ كُلَّ ما سبقارباشرة هذه المبة على نحوٍ م : إلى أي

نَج زةحنا في حدجاوبِ م مة التي تُوهة التَّقليديكرة الميتافيزيقية الهِجرة الففيإمكاني  جةدر
 في غيره منذلك كان  م، أمعلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –اآلنية في مقام  ذلككان أالصفر، سواء 
  .الوجودية؟ - العواِلم اللُّغوية 
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تَناغَيالقو يقين عالَم واالنتصار الذي يبسطُه ة ةنا مع  -م اآلنيعلَّقة عمرو بن كلثوم هم

د من خالل بسط مسألتين شبه جسيتَ مناغُسبقة ِلالنفعالية العربية، وهذا التَّرات المصوالتَّ
تناقضتينم:  

له مثِّاً، وذلك بما ياًَ عربياً انفعاليزاً صوتيما يبدو تمركُطابِقة ِلفعالية وجودية ماإليحاء بِ - 1
 .ل ِللقُوة والمجد واالنتصارتَخيم – م الشِّعري من موروث رمزيهذا العالَ

2 -  ة مة وجوديقة ِللتَّابِطاإليحاء بِفعاليصور القميي – بما يعكسه هذا  اَألخالقي وذلك ،
ماتمن س ة  العالَم الشِّعريُأسلبيلصقَتْ بِعصر ما قبل اإلسالم تحت مة، سمى الجاهلي

 :)1(الشّاعر المهاجِر هنا –هير لآلنية ومن ذلك البيت الشَّ

53� J� J� J� J�������O3�B��!�\��=BH�3�B��G30���a�aBH���O3�B��!�\��=BH�3�B��G30���a�aBH���O3�B��!�\��=BH�3�B��G30���a�aBH���O3�B��!�\��=BH�3�B��G30���a�aBH� �� �� �� � BNBNBNBN���O�,�4�B:�8$3אG�-ق��>BN��$�G30�O���O�,�4�B:�8$3אG�-ق��>BN��$�G30�O���O�,�4�B:�8$3אG�-ق��>BN��$�G30�O���O�,�4�B:�8$3אG�-ق��>BN��$�G30�O� �� �� �� �
  
وبناء على هذه الرة، نسعى في مؤيبتنا الرقاراهنة إلى مراجعة وتنقيح تلك ورة الص

ه المعلَّقة هنا، بوصف -م اآلنية ابقين في عالَعدين السة من خالل البستقرمة والمعومطية المالنَّ
ن ن حيث ِإم. ها مع اآلخرينجودو فيفة تآِلكة المتماسات المة والذّومثاالً أعلى ِللبطش والقُ

م، من ذا العالَه فيجة اً انطالقاً من اختبار التَّجربة المرئية الخارِق تطبيقيكهذه ستتحقَّ مراجعةً
نسجِم ثانياً الً، وبما يته أوق بِخصوصيتَرتيب أبياته، وهو ما يعود ألسباب تتعلَّدون االلتزام بِ

من خالله أن نا الذي نرفضنُ مع فهمعر وِر الشِّفسة سبة فْقَ آلية منطقية(بيمع ). ميتافيزيقي
بة في آنٍ تراكمة ومتراكرة اعتماداً على سبع مراحل إجرائية محاوس هذه الما نُؤسالعلم أننّ

صوالً إلى بسط معاِلمعاً، ولة النِّم المصة ِلهاحنا كما نرجو –جرة فعل الهِئياالنزياح ه.  
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يقين القُ: الًأووة واالنتصار بوصفه وهم المةطابقة الوقائعي:  
ة عالَ فيالمشهد األخير  فُكثِّيم اآلني– نا عناصرهاجِر هالشّاعر الم االلتباس الوجودي 

– ماليالج التي سنبين مالمها في الصفحات اآلتيحة من هذه القراءة، وال سيما ونحن نحاص ر
في هذا الموضع بِميراوغة وزغان تلك التَّجربة المنفتنا بما هنموذج االبتداء الذي حة أمام ي

يعيالحد نُهث المادبر مضور الـ تَماهالطّ) نا(ياً كما يتراءى لنا مع حة، من حيث إناغي 
من  في هذا الميدان الوجودي) نا(الـ  ه تلكق أساساً بما تبثُّآنفاً يتعلَّ جوهر االلتباس المذكور

دالالت ولى بِاليقين، األمر الذي دفَاُأل تشي ِللوهلةنا الختيار هذا المشهد كي يكونع نْطَلَقَ م
منا بتنا في المرحلة اُألولى، حيثُقارهاجِر ه1( يقول الشّاعر الم( :  

101� J� J� J� J��6א�������ذ�א�E��6א���ذ�א�E��6א���ذ�א�E��6א���ذ�א�E�ًB)663U�W�66س��%O�ً�
w66�ْB	����66م��אB)663U�W�66س��%O�ً�
w66�ْB	����66م��אB)663U�W�66س��%O�ً�
w66�ْB	����66م��אB)663U�W�66س��%O�
w66�ْB	����66م��א� �� �� �� �
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 ���O3�,)66666666����{�66666666B�3R�J�8(666666663;���̀��א ��;���O3�,)66666666����{�66666666B�3R�J�8(666666663و����66666666�̀��א ��;���O3�,)66666666����{�66666666B�3R�J�8(666666663و����66666666�̀��א ��;���O3�,)66666666����{�66666666B�3R�J�8(666666663و����66666666�̀��א �و����66666666 �� �� �� �
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فها نحن نلمفي هذا المشهد الهاد العينينِ ر بريقَح تَتَّالمدنِقرراً، وها نَشَ يحن  نرى ذلك
ه ق، وثقتَطلَه المعنا يقينَسمتُ زمجرةٌ ريعتينِتعلو شفتيه الس ، حيثُحتقنالم الوجه العنيفَ

سطوةٌ: مياءالع تفيض نٍ معاً، وتَعاٍل يبدو كأنَّحر في آعلى اليابسة والبم اآلخَراج، فما حكَه م
من ثغرات واضحة تسملنا بِخلخلة هذا الص حرح الوجودي االستثنائيوهو يزداد يوماً بعد ، 

نْعةًيوم م بةًوهغياناً، ضارِوطُ يللنُّثََل الخاِلباً في األرض الم فوذ والقُدة والعنفوانو.  
هذا الفَوجوه هرم ين في أنالقارِ كْمَئ ال يعثر من حيث المبدأ على ما ينكم أن كِّر يع

التَّ صفو ذلكضور الجارِ ماهي معالحة، وال أنف ِللوقائعي يوقفَ هذا اإليهام بِالمقة طاب
قة مع أساليب األنا طلَالم- بما ه مالهس لطةُي كاء العريض تّغاياتها من خالل اال تبلغُ إلحاق
رة حاوقاً إمكانية مسبر مصادات تاريخية معيشة تُنا على مرجعيميدان االهتمام الشِّعري ه في
كيفينا نفَات التَّجربة المحة أمامة ألحداث تُ من خاللتبسط مجموعة من األنماط الحركيه مو
بِالممن خاللرة، أو باد ذألنساب واألسماء والع والقبائل واكر بعض المواضرموز، وها هي 

ياق ذي أهماألمثلة في هذا الس:  
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الم هخالل موجوداتطة هناك بيئةَنبس راع  القاسية في ذلكالعصر الص .غير هذا االنفتاح  أن
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معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا  -درةَ عالَم اآلنية ح قُات التي تكبعاليمن الفَ ملةمحكوماً بِج يظلُّ
ل األو نطولوجيقاء اُألفي اللِّ مجازية عالية االلتباس، على األقّل –على خلق حقول وجودية 

، )م واحدعالَ فيعالَمين (ما الواحدة هِتإحالَ فيةُ المرجعيتين ذ تميل كفَّإمعه من حيث المبدأ، 
إلى مة الخارِقة وقاِئطابة اختبار التَّجربة المرئيع بعينها، فتبدو عمليجة بوصفها مة قاربة لفعالي

، تكون مطَابقة، ومن ثُالم -زِلَتْ ميتافيزيقياً ِلمصلحة الحقيقة ها قد اختُالكشف، كأنَّ -الحقيقة 
القراءة قد صودتْ مرسبقاً، وال سيما في ضوء تحجيم البعد الوجودي – الملتَخي.  

ضور الشّ وعلى هذا النَّحو، يجيءالحامل ِللصراع مة تاً عالَثبنا، كأنَّ -م اآلنيعلَّقة هالم ه
ذاته ميدان االهتمام الوقائعي الذي احتضتلك ك،المعارِ ن البطش، وهذا االنتصار وشهد ذلك .

كُ من حيث إنحيطُّل ما ي ة بنا من اهتمامات بصفيري تلك د، يمثِّالمشاهل فعاليقوط ات الس
م بِأساليب األنا عارِ في التحاق - التَّاله بما هي ذلك ،مركُماسخ حوَلز الر ة، صوت الجماع

عةً من خالل األفعال متوض)فَ -ُل نفعلْناع (مائر والض) نحن -نا (ة البصة التي بِالكيفيري
توحي بِالمبادها تجربة االبتداء األصيلة من خالل الالّمرة بوصفرةباد.  

ويروع كُهذا الشُّ جدؤلَّ ما يية تحت اليد، بِمجربيات د إبصار اَألده من موجودات وقائعي
ابقة، فالمعاالمتة في األمثلة السرِثبتحض كاح إلى بني صوم من بني الطَّكر الخُر من خالل ذم

األحداث إلى بيئتها  وثاقَ سماء األمكنة تشدأو. بكر إلى قضاعة إلى الملك عمرو بن هند
 اأم. اماتى وذو أراطَى وشرق نجد وذو طلوح والشّاززها، ومن تلك األمكنة خَوعصرِ

وة واالنتصار، ابتداء من الجدِ يقين القُِل  جاحُِل بِالنَّكلَّالم تُثِبيرام فهي التَّالك دداجسماء األأ
القديم جبذي الب شَم  بن بكر، مروراً بعلقمة بن سيف والمهلهل وزهير وكلثوم، وانتهاء ةر
 - ها الجوهر الميتافيزيقي ِلوحدة األنا ق حضور لفظة اليقين بوصفيضاف إلى ما سب. وكُلَيب

حدة الثِّالهبما هي و ة الراسخةقة واالنتصار والقُمو.  
للموجودات يميل  ريركيب البصمحور التَّ ول إنأن نَقمكن لنا ه، يوجوبناء على هذا التَّ

إلى الوقائعي )ماز العالَمج(في حين أن ، لطة اإللحاق بِأساليب األنا س- تجعل الموقف اله م
الوجودي اخليالد نه محور استبدال أساليب الوجود المالذي يستبطتفاعلة مع المخيل إلى لة أمي

الموقف العياني - اليومي ائف، من حيث إنة التَّ الزحركيمفصل تتأسه سٍنا على عالقة تماه 
رة ضممر بين الوجود والموجود، بما هي فجوة اختالف ومباعدة وتُّه بتضييق فجوة التَّموتُ

  . قةً وقائعيةطابه موة واالنتصار بِوصفتوحي بِتثبيت يقين القُ
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  :غةبالَل المتخييقين القُوة واالنتصار بِوصفه م: ثانياً

ال شيء يحدة األنا فُ طُوقهات قارٍئ -غيان وعلى توج ماله حوصم رة سبقاً بيقيني
اإلخضاع الصد وتيشاهحيثُهذا ال لم ،عالَم الشِّعري ينبسائف مط الوجود الزعل وحياً بِالف

بادوالمة اختبار الحقيقة بصماً في الوقت ذاته إمكانيرة، حاسقة النِّ اً في ظّلريطابة مع المهائي
  .ها كما يبدوتُقة التي تصعب زعزعفعالية القُوة واالنتصار والثِّ

يضاف إلى ذلك، أن ة االكيفية لآلنينا ال تقف عند هذا  –ت البصريهاجِر هالشّاعر الم
الحدفيهذا الشّاعر الموجود  ، بمعنى أن اليقين، وتلك ضور ذلكخ حرسعلَّقة يعالَم الم 

  ).بالَغةل المتَخيم(ق بفعل ما ندعوه خرى، وهذا ما يتحقَّالمطابقة، من خالل أنماط وجودية ُأ
دودها، إلى أقصى ح) نحن - نا (لحة إلى إطالق فعالية الِـ ة الوجودية المالحاج ولعلَّ

ُل من مسألة جعالهم، هو ما ي -لطة إلحاق األنا ت ِلسثبالم وتيز الصمركُوذلك من خالل التَّ
ل من خالل المتخيضور المي بِحة تمويه تُوحة، بما هي فعاليبالَغة، ضرورة ُأسلوبيبادرة  الم

هنا، التي هي ليستْ سوى مادبرة الالّمرة في ظلِّباد يابٍ شبه تامساليب األنية أل غ– اله و
عالَم اآلنية  فيرها حاوِاألمثلة التي نُ وها نحن نبسط أهم. لية إلى اآلنراءة األور القظهِكما تُ
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 حاورة، ِليختارول مأويلية عند َأه التَّواتأد بِإراحة َئنا القارِه طةُنبسغري المشاهد المتُ
ات ر خلف هذه الكيفيضمقَ عن المقلالم َلساُؤالتَّ ، ذلك ألننّه األدقّاً منه َأَل ظَنّسهب واألقراأل

كاً من ناحية، وقد يبدو عبثياً من ناحية ربِوضجيج، قد يكون م وة وعنفالبصرية الحاضرة بِقُ
 بما يراه هو افتعاٌل كتشكي أي هذا العالَم الشِّعري أن فيعن متَنية، وال سيما عندما يشعر المثا

ال مسوغَ له، إذ ليس هناك ا تبسطه التَّأكثَر ممة . اقطة تحت أيديناجارب السفتجربة اآلني - 
طوة والقُوة واألمجاد غوه من السلَسوى تجربة قوم بلَغوا ما ب معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا ليستْ

التي ال يأن نكنُ منكها بأيحمن األ حاٍل روال، فهح ماةُم النّاس، وهالم معلى  نتصرون
داآلخَرين بِأمجادهم العظيمة وأنسابهم الكريمةأعدائهم، وهم من يتَح هم األقوياء في إنَّ. ون

. بِل الملوكوقع عليهم وإن كان من ق لم إنِللظُّ افضونلرحروبهم، األوفياء في عهودهم، ا
ؤوس واألعناق، وهم عوا الرقاط مه. عندهم تبدُأ الدنيا، وعندهم تنتهي: ساةالجبابِرةُ القُ همإنَّ

خرِجوا الحقد الدلُّ االمتيازات التي هم من يستعصي كسرهم، وهم من لهم كُ. فين من القلوبم
األطفال بِالمخاريق، والمدحرِجون  هم المحارِبون بِسيوفهم كما يلعبإنَّ. كها اآلخَرونلال يمت

ة بْأسهم تخشاهم أيضاً كالب ولشد. عبرات خالل اللَّبان الكُِلرؤوسِ األعداء كما يدحرِج الشُّ
الحي.  

هكذا، يلُونع الكون الـ  والوجود نا(على َأِلف (إنّا : بهمة الخاص)المطع مون– المهل كون
– المان ازِالنّ –عون ارِالتّ –لون كون– اآلخ ذون– العاصالعازِ - مونمون .(فهأصحاب م 

طلَالحقيقة المقة، مكونيمتل ن وحدتطابِهم مفاتيح المعرفة، مة والمجد واالنتصار  قينمع القُو
هافي أسمى أمثلت .القوه مادرون ل المتخيبالَعلى إخضاع العالَم من خالل مغة، ملحقين 

حدبِو الوجوداختراقُتيقِّتهم الم نكمنة التي ال يساسها أو الم هابِتماسك.  
وانطالقاً من هلنا أن نكمنا، ي التَّ نقول إنركيب البصد  فيللموجودات  ريالمشاه

السابقة تركيب ل أميتخيل إلى الم)جازعالَم الم(من خالل الحام ل الكُ، ذلكالَلِّي للمغة ب
ة، وإنرية  البصة انعكاسية مرجعية العناصر الجزئية –كانت مرجعيوقائعي . في حين أن

الموقف الوجودي الداخلي الذي يستبطنه محور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة 
                                                 

 .301المصدر نفسه،  )1(



288 
  

موقفٌ أميل إلى الموقف الزائف، الذي يوحي بِالمبادرة األصيلة من خالل هذا الجموح الهادر 
وبهذه الصورة . يومية تفتقد لألصالة -الهم بوصفه أساليب وجود عيانية  –لصوت األنا 

تراق المضاد تنبسط حركية التَّمفصل في تلك المشاهد بوصفها حركية تقوم على فعالية االخ
الذي يموه من خالل توسيع فجوة التّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي فجوة اختالف 

  .ومباعدة صريحة
  لكن أين تتعين هذه المباعدة في ضوء هيمنة المطابقة حتى اآلن؟

هولةِلس هالقارُِئ نفس ملسقُ فجوة االلتباس، فيعلى هذا النَّحو، تنغَل  ويستقر ،هدهدتُه
 اسخ لعالَمٍ وقائعياإلحضار الر الطّاغي، وذلك ؤكِّد هذا اليقينٍل يهطمئنّاً ِلشُروعٍ مباشَرٍ سم

الهم الزائفة، من حيث إن  -متخيل المبالَغة الشّاملة، التي تُرسخُ وحدة األنا  من خاللمطابِق 
  !الحاجة إلى تنقيحٍ ما، أو إلى مراجعة قد تكون مثمرة الرؤى السابقة تُوحي بعدمِ

  
  :الخوف، وتفتيت وحدة المطابقة الزائفة -حضور اآلخَر : ثالثاً

معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا  -تُشير المرحلتان السابِقتان من هذه المحاورة مع عالَم اآلنية 
ئي، وأن اختبار التَّجربة المرئية الخارجة هناك قد انتهتْ إلى إلى أن الفَهم قد بلَغَ حده النِّها

أن يبحثَ عن  مطلقاًشُروعٍ يدفَع القارَِئ إلى قناعة راسخة أن ما بدا طريقاً معبدةً ال يستدعي 
  .طريق تُرابية قد ال تُفضي به إلى مكان

أولهما يعود إلى : تبارين اثنينغير أن تفسيراً كهذا لن يصمد طويالً، ذلك الع
استراتيجياتنا التَّأويلية التي اعتمدنا عليها في هذا البحث، وثانيهما يتعلَّق بِكونِ المرحلتين 

  . السابقتين هما مجرد جسر ضروري كي نعبر نحو فضاِئنا التَّأويلي المأمول
هرياً ِلمجاوزة التَّوجهات السابقة تنفتح في جسد إن الثَّغرة األولى التي تبدو لنا مدخالً جو

بما هو أساليب وجود ) نحن -نا (تلك التَّوجهات ذاتها، إذ إن الحضور الطّاغي ِلصوت الـ 
الهم  -بما هو صوت اآلخَر ) هم -أنتم (الهم، يحضر في الوقت ذاته صوتَ الـ  -األنا 

ومن ثم، فإن متخيل المبالَغة المثبت ليقين القُوة واالنتصار، يثبتُ . صومبوصفهم األعداء والخُ
األمر الذي يعني من جانبٍ آخر، أن حضور . الخَصم -في الوقت ذاته قُوة هذا اآلخَر 

 على هذا النَّحو من القُوة، التي تطلَّبتْ بسط كُّل تلك األساليب) الهم - اآلخَر (األعداء 
الهم  -الوجودية البصرية العنيفة، ال يدلُّ إالّ على كون تلك األساليب بما هي أساليب األنا 

وبِهذا المعنى، يفتِّتُ حضور . يومياً -الزائفة، تنطوي على انفعالية الخوف المعيشة عيانياً 
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اق بِالمطابقة الزائفة التي الهم من داخلها بِوصفها سلطة اإللح -الخوف وحدة األنا  -اآلخَر 
هذا العالَم الشِّعري، لتزيغَ هذه المطابقة بناء  فيتُمثِّل يقين القُوة واالنتصار الكاسح والراسخ 

  .المباعدة هنا –على ذلك، وهو ما يحضر الفجوة 
قة عمرو بن معلَّ -وِلكشف بعض معاِلم الخوف بِمعناه الوجودي الزائف في عالَم اآلنية 

  :كلثوم هنا، نبسطُ بعض األمثلة في السطور اآلتية
 : 1المثال 
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الخوف في هذه المشاهد من خالل ثالثة محاوِر، أولُها التَّأكيد المستمر  –يحضر اآلخَر 
على فعالية مواجهة الملوك، ورفض ظُلمهم، واالنتصار عليهم، والعودة بهم صاغرين 

بالَغة القُوة بقدر ما تنطوي بالغَتُها على مريرٍ بصومن خالل ص دين، ذلكقية واالنتصار م
المعتاد، فإنَّها تستبطن انفعالية الخوف بما هي كيفية زائفة تَسم ميدان االهتمام بِصيغ الوجود 

  ).الثَّرثرة والريبة وحب االطّالع(اليومي ِللهنا 
من  أعداءهم وثاني هذه المحاوِر يتعلَّق بِالنّسوة الواثقات من رجالهن الذين يبارِزون  
فَهم يحمون أعراضهم بِالسيوف، وال يقبلون . األعداء هؤالء ف، على العكس مندون خو

لكن هذه الثّقة المنطوية على . المساس بنسوة يمشين الهوينى كالسكارى ِلفرط ثقتهن بهم
ازِها في مبالَغة واضحة تبسط الشَّيء ونقيضه في آنٍ معاً، إذ يمكنُنا أن نلمح مواضع اهتز

أكثَر من ناحية، فخشية السبي واإلهانة، والتَّحفيز العارِم على الثّبات وعدم الفرار، وأخذ 
 خاطبة أزواجهنوم ،فاع عنهنونَا(العهود بالدنَعتَم ولَنا إذَا لَمعب تُملَس قُلْنيرسم )وي كُلُّ ذلك ،

  .فعالية الخوف الزائفة من خاللمعاِلم عدمِ االطمئنان 
أما المحور الثالث واألخير، فيتَّصل بِالخوف على األبناء، حيثُ يضطّر رجال العشيرة 
إلى البحث عنهم عندما يتملَّكُهم الخوف عليهم، في حين أن فعل الهجوم واإلغارة مشروطٌ 

                                                 
  .308 – 307المصدر نفسه،  )1(
  .301 – 299المصدر نفسه،  )2(



291 
  

ر، ويفتِّتُ وحدتَه من خالل هذا بِغياب ذلك الخوف، وهو األمر الذي يهز يقين القُوة واالنتصا
من حيث إن حركية التَّمفصل تنهض بناء على ذلك على عالقة . الخوف -الحضور لآلخَر 

المباعدة المضمرة بين محور تركيبٍ يميل إلى الوقائعي، ومحور استبدال يستبطن  –التَّماهي 
  .لزائفموقفاً وجودياً داخلياً أميل إلى الموقف ا

وهكذا، فإن متخيل المبالَغة بما ينطوي عليه من نفيٍ ِلآلخَر من خالل التَّمركُز حوَل 
وهذا ما ينقل التَّناقُض . الهم المنفيين -، يحضر بالزخم ذاته اآلخَر )نحن - نا (صوت الـ 

وذلك االختالف تلك الوحدة من الهم، لينخُر هذا التَّناقُض  -واالختالف إلى داخل وحدة األنا 
الصراع  من خوف  فيداخلها، وليفضي ذلك إلى زيغان المطابقة بِفعل ما يبسطه التَّمفصل 

  .المباعدة نحو المجهول - يفتَتح الفجوة 
معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا  -وعلى هذا النَّحو، ينتقل شُروعنا من تفسير عالَم اآلنية 

صفه تمركُزاً صوتياً يحضر الوجود ويخضعه ليقين القُوة واالنتصار، إلى تفسيره بوصفه بو
، وهو ما يوجِد في محصلة )الهم - اآلخَر (ال تمركُزاً من خالل التَّشظّي النّاجِم عن حضور 

اآلخَر ) (الهم - األنا [(وحدة الصراع  الزائفة : تأويلنا القائم في هذه المرحلة وحدة جديدة هي
- ماله.[(  

  
  :القلَق، وتفتيت وحدة الصراع  الزاِئفة - حضور األنية : رابعاً

 - على الرغم من االنبساط المحكَم لوحدة الصراع الزائفة، التي تُهيمن على عالَم اآلنية 
به من حيث الظَّاهر، يستدعي معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا، فإن هذا، وعلى العكس مما يشي 

 فيأكثَر األسئلة بداهة، مهما بدتْ تلك األسئلة بسيطةً واضحة، أو بدتْ اإلجابة عنها قريبة 
  .متناول اليد

ولعلَّ أكثَر األسئلة إلحاحاً في هذا السياق، هو السؤال المتعلِّق بِتوضع الشّاعر المهاجِر 
عالَم هذه المعلَّقة ، التي  في، في قلب األساليب البصرية المنبسطة هنا بصفته موجوداً بشرياً

  .ال تنفصل عن وجوده في حاٍل من األحوال
وهذه المسألة ناجمةٌ عن رغبتنا الملحة في بلوغ فهمٍ أعمق ِلفعالية الشّاعر بِوصفه ذاتاً 

الهو  -الهم الزائفة، وفَرادة األنية  - ألنا داخَل عالَمه الشِّعري هنا، بين التحاقه بِأساليب ا
  .المغيبة، ذلك تبعاً لَما يطفو على سطح هذا العالَم المنفتح أمامنا
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الشّاعر  –فإذا كانت المقاربات التَّقليدية بما هي فهم متوارثٌ مسبقاً، قد عينَت اآلنية 
حيث إن هذا التَّعيين قد ألحقَ أنيةَ الشّاعر األصيلة  المهاجِر هنا في معمعة الصراع ، من

عمرو بن كلثوم بوحدة الصراع   –بِأناه الزائفة داخل وحدة آنيته هناك، فإن عالقة الذّات 
، ليستْ على )الهم -اآلخَر (األعداء  –، وباآلخَر )الهم -األنا (العشيرة  –الزائفة؛ أي باآلخَر 

حو من التَّبسيط الذي يجعلُنا نطمئن إلى الشُّروع األقرب من مرمى النَّظر، حيثُ تطغَى هذا النَّ
خالله المطابقة، ويسود فيه اإللحاق المسيطر بِتلك السلطة الراسخة ِلوحدة التَّمفصل في 

  .الصراع
الرتيابية، أن عالقة ويزيد من ضرورة مثل هذا التَّنقيح الذي يقربنا أكثَر من القراءة ا

 في ضوء االستقطاب العنيف بين ،غان حاديها على التباسٍ وزفي أساس ضالذّات بِاآلخَر تنه
  .خُصوصية الكائن البشَري، وطابع وجوده الجماعي مع اآلخَرين، بما هو سقوطٌ ال بد منه

صفها جوهر المشكلة النَّقدية في يضاف إلى كُّل ما سبق، أن مقاربة هذه اإلشكالية بو
مقاربة شعر ما قبل اإلسالم كما ذكَرنا في التَّأسيس النَّظري، ستجد لها عوامَل محفِّزة 
ومحرضة على مزيد من التَّدقيق، ذلك في حالة المراجعة التّاريخية ِلمدونة السيرة الذّاتية 

 –إذ تهز مراجعةٌ كهذه شُروع إلحاق األنية . قومه فيلزعيم الخاصة بعمرو بن كلثوم السيد ا
ومن ثم، تهز شُروع اإللحاق . الهم بِوصفه مرحلةً ُأولى في المطابقة -الهو بِسلطة األنا 

، بِوصفه مرحلةً ثانية في )]الهم - اآلخَر ) (الهم - األنا [(بِسلطة وحدة الصراع  الزائفة 
  .لمطابقةا

وفي جميع األحوال، فإن تطبيقَنا للتّعليق هنا أوالً، واعتمادنا على قصدية الوجود ثانياً، 
 - هو ما يدفَعنا إلى عدم األخذ بِالرواية التّاريخية في بناء تأويلنا الذي ينطلقُ من عالَم اآلنية 

  .عة تلك العالقةمعلَّقة عمرو بن كلثوم هنا ذاته في اختبار وفهم طبي
والخُطوة اُألولى في بلوغ ذلك تكمن في مقاربة ما يمكن تسميتُه إجرائياً أبيات الفَخر 

  :بِالنَّسب، التي نبسط بعض أمثلَتها في هذا الموضع
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يقودنا الفخر بالنَّسب في هذه المشاهد إلى سقوط ال مهرب منه في االلتباس الذي يطول 
ة اإللحاق المنا تفسيراً عمليطة هنبسات المالكيفي رلنا أن نُفس نكمراع ، إذ يحدة الصة بِوعتاد

النَّسب هي التي  -الهو بوصفها سلطة التَّمركُز حوَل الذّات  -مقلوباً، فنقول إن أساليب األنية 
، بهذا )الهم -اآلخَر (ء ، واآلخَرين من األعدا)الهم -األنا (تُلحقُ اآلخَرين من قوم الشّاعر 

قلب  فيالتَّمركُز حوَل ما يبدو أنَّه أنيتُه المبادرة األصيلة، التي تنطوي من خالل تمفصلها 
  .الصراع على القلَق النّاجِم عن هذا الصراع  في حركته المتسارِعة نحو المجهول

باساً، من خالل حضور أساليب األنية غير أن توجهاتنا هذه، قد تترسخ أكثَر بوصفها الت
  : هذا العالَم فيالهو بِصورة أعمق في المشاهد اُألولى المنبسطة  -
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هد على التباسٍ واضح في تمفصل مرجعيتَي هذه المشا فيتنطوي ميادين االهتمام 
، وماهية كشف المدلول المتخيل )مجاز العالَم(اإلحالة بين كشف المدلول الوقائعي األول 

اليومي الزائف، والوجود  -في مستوى أول، وبين الوجود العياني ) عالَم المجاز(الثّاني 
 ست - الكشفياألصيل في م ل تنبسط في ضوء الكيانية التَّمفصحركي ثانٍ، من حيث إن وى

  .المباعدة الصريحة –المباعدة المضمرة واالختراق المضاد  –ذلك بين التَّماهي 
فإذا كانت المبادرة تكشف الوجود في هذه المشاهد بوصفها تجربة االبتداء المعينة   

 ث الذي يمنَح األشياء مجرىد للحدشاهرة تلتبِس تماماً في كُلٍّ من المبادهذه الم جديداً، فإن
  .الثّالثة، من خالل حضور الشّاعر المهاجِر هنا بِقُوة؛ أي بوصفه الفاعَل المسيطر على عالَمه

الصراع نحو  فيولعلَّ مصدر االلتباس يعود تحديداً إلى تعيين كيفيات التَّمفصل 
فالمكان الذي وصلَتْه المحبوبة . كيفيات اختالف وتباعد بين الخوف والقلَق المجهول بوصفها

بدا كالسيوف التي سلَّها رِجاٌل، في بالغة بصرية تُربِك التَّأويل بين الهروب ) أي اليمامة(
زنه سير تشبيه الشّاعر ِلحفوهذا ما نجده أيضاً عندما نُحاوِل ت. الزائف والمواجهة األصيلة

النّاجِم عن غياب المحبوبة، بِأنَّه يتجاوز حزن ناقة أضاعتْ ولَدها، أو حزن امرأة عجوز 
  .فقَدتْ أبناءها التِّسعة

الحب في هذا السياق يقوم على جملة من  -اللَّذّة  –يضاف إلى ذلك، أن حضور الجسد 
اقُضاتُها، فظُهور المحبوبة غير قابٍِل للعزل عن التَّمفصل اإلشكاليات التَّأويلية التي تتعايش تن

قلب الصراع، وبلوغ خلوة تلك المحبوبة يكون من خالل العالقة الملتبِسة مع اآلخَر الذي  في
وسواء َأطابقنا . العدو من ناحية ثانية –قد يشير إلى قومه من ناحية،أو قد يشير إلى اآلخَر 

الشّاعر المهاجِر هنا، أم َأحلْناه إلى األعداء، فإن  –القوم الذي تنتمي إليه اآلنية هذا اآلخَر مع 
الحب الذي يلتبِس أيضاً بين الخوف  -اللَّذّة  –الصراع يظّل هو جوهر الجسد  فيالتَّمفصل 

د تحت اليدبوصفنا إحضاراً ِللجسك جِسماً( ه هنا ام)أمتله هتالكاً ِلزمام الفَرادة ، والقلَق بوصف
  ).أكون جسداً(والخُصوصية في ظّل مبادرة 

الحب في هذا السياق عن التَّمفصل  -اللَّذّة  –وعلى هذا المنوال، لم تنفصل عالقة الجسد 
 الشّاعر المهاجِر هنا بالظَّعينة رهناً بهذا –الصراع نحو المجهول، لذلك ظلَّت صلَةُ اآلنية  في

  .المجهول الذي يتسرب إلى أعماق الشّاعر ملتبِساً بين الخوف والقلَق
كذلك أيضاً، لم يخرج اللُّجوء إلى الشَّراب عن المنحى ذاته من االلتباس، فالموت آت ال 

هل الموت هنا بما هو : محالة، والسؤال الجوهري الذي يتبادر إلى أذهاننا في موضعنا هذا
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الفرد، أم هو موتُ الجماعة في ظّل حضور اآلخَر  –حو المجهول هو موت الشّاعر مباعدةٌ ن
األعداء داخل وحدة الصراع؟ وهل يبسط سؤاُل الموت الوجودي هنا في إطار الخوف أم  -

  القلَق؟
 -األنا ([وبناء على المعالَجة السابقة، يمكننا أن نقول إن حضور وحدة الصراع الزائفة 

ماآلخَر ) (اله - مة )] الهل عالَم اآلنيفصلطة إلحاق تُمها سراع  -بوصفنا في الصعلَّقة هالم
القلَق، الذي  –حضر غائباً مسكوتاً عنه بإبقاِئه على غيابه، أال وهو هنا األنية ينحو المجهول، 

فصل المذكور، ومن ثم يفتِّت هذا يلتبِس حضوره في ضوء الخوف داَخل وحدة هذا التَّم
الحضور وحدة الصراع الزائفة بوصفها سلطة إلحاق، األمر الذي يفضي إلى زيغان 

  .المباعدة نحو المجهول -المطابقة، وانفتاح الفجوة 
  
  :المباعدة، والتباس األقنعة -انبساط الفجوة : خامساً

االنزياح هنا على التباسٍ متعدد  –تمفصل الهِجرة  يفالمباعدة  -ينهض حضور الفجوة 
الهم،  -أساليب األنا  فيإذ إن ما دعوناه يقين القُوة واالنتصار المنبسط . المستويات كما رأينا

 قة الوقائعيطابجاز العالَم(من خالل اإليحاء بِمم( بالَغةل المتخيومن خالل م ،)جازعالَم الم( ،
حول صوت الـ  فإن نا (هذا اليقين يتمركز– فيه ) نحن رحضالطّاغي، في الوقت الذي ي

  .الهم؛ أي بما هو صوت الخُصوم واألعداء - بما هو صوت اآلخَر ) الهم –أنتم (صوت الـ 
ين ولعلَّ قُوة اإليحاء بِمطابقة االنتصار من ناحية، ومبالَغة المتخيل بوصفها تثبيتاً ليق

القُوة من ناحية ُأخرى، ليسا هنا إالّ تأكيداً على قُوة أولئك األعداء، األمر الذي ينطوي على 
الخوف يكون بهذا الشَّكل  –يومياً؛ بمعنى أن حضور اآلخَر  - انفعالية الخوف المعيشة عيانياً 

 وتيحدة التَّمركُز الصو األنا (تناقُضاً واختالفاً ينخر- مفتِّتُها، ) الهي اخل، ومن ثممن الد
وهذا ما يمثِّل )]. الهم - اآلخَر ) (الهم -األنا [(باسطاً ما دعوناه وحدة الصراع الزائفة 

  .المستوى األول من زيغان المطابقة، وانفتاح المباعدة نحو  المجهول
المباعدة من خالل  -ل الفجوة االنزياح هنا يبسط تمفص –وهكذا، فإن  فعل الهِجرة 

 بين راع قُوى التَّجاذُب والتَّنافُر الوجودية الخارِجة في ضوء صريالتباس أقنعة التَّجربة البص
ويمكنُنا في هذا اإلطار أن نُمثِّل الكيفية التي تلتبِس من خالِلها . الخوف والقلَق  نحو المجهول

  :ورة هنا، وِفْقَ الشَّكل التَّوضيحي اآلتيالمباعدة المذك -أقنعة الفجوة 
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  )الهو –األنية (                                   

  القلَق
  
  
  

  وحدة الصراع 
  )]الهم -اآلخَر ) (الهم -األنا [(

  
  
  

  )الهم - األنا (
  
  
  

  )الهم - اآلخَر (
  )الخوف(

  )14(الشّكل 
  

المباعدة من خالل االلتباس نحو المجهول، هو  - لفجوة وبهذه الصورة، فإن حضور ا  
ما يمثِّل جوهرياً فعالية االنزياح التي تُديم تلك الفجوة أوالً، وهو ذاته الذي يمثِّل السؤاَل 

هذا العالَم الشِّعري المنفتح أمامنا، الذي نستطيع أن نصفَه  فيالذي ينبسط ) المهيمنِ(الشّاغَل 
  .ضوء مباعدة الصراع نحو المجهول بين الخوف والقلَق فينَّه سؤال المصير بِأ

وفي هذا اإلطار، يبدو لنا أن التَّمفصَل في السؤاَل الشّاغَل بوصفه سؤال المصير   
ة قلب الصراع نحو المجهول، يمثِّل تفسيراً مرجحاً إلى حد كبير إلشكالي فيالزاِئغ الملتبِس 

معلَّقة عمرو بن  –شغَلَتْ القُراء كثيراً، أال وهي إشكالية التَّساؤل عن سبب تفرد عالَم اآلنية 
  .كلثوم هنا  بعدم بسط مشهد طللي فيه
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قلب مباعدة الصراع نحو المجهول  فيمن هنا ، فإن التباس سؤال المصير المتمفصل   
الهم، واالهتمام األصيل  - هتمام الزائف ألساليب األنا بين الخوف والقلَق؛ أي بين اال

، إلى )السؤال الشّاغل(الهو، هو ما ينقل شُروعنا من وصف ما هو معطى  –ألساليب األنية 
 عطىم من خالل استحضار الغاِئب الالّمقول، الذي هو )المسكوت عنه(وصف ما ليس ذلك ،

المشكلة النَّقدية ذاتها بين خُصوصية الموجود البشري، في هذا السياق ليس سوى سؤال 
الهو،  –وطابعه الجماعي؛ أي إن هذا المسكوت عنه هو سؤال التَّعين الخاص بِأساليب األنية 

 فه بِالقول إنَّهصة، وهذا ما نستطيع أن نُواإللحاق واالستقاللي بين ّل االستقطاب الحادفي ظ
  .ضوء مباعدة الصراع نحو المجهول بين الخوف والقلَق فيرادة الشَّخصية سؤال الفَ

  
  :اُألنطولوجية هنا –المحايثة الجمالية : سادساً

معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا تبعاً لحركية التَّمفصل التي  –عالَم اآلنية  فيينبسط الجمال 
المباعدة المضمرة  –الستبدال المعقَّدة بين التَّماهي تتحكَّم بها عالقة محوري التَّركيب وا

 ضادمن خاللها تحرير شُحنات التَّشظّي  –واالختراق الم ريحة، التي يتمدة الصباعالم
الجمالي الخَالّق في فضاء التَّمفصل االفتراضي ِللجدل التَّراكبي المضاعف الخاص بِفعل 

من حيث إن المحايثة . نا بين المستوى اُألفُقي والمستوى العمودياالنزياح ه –الهِجرة 
، تنبسط بناء على ما سبق في )الجمال -التَّمفصل  –الفجوة (اُألنطولوجية بما هي  –الجمالية 

ن قلب مباعدة الصراع نحو المجهول بين الخوف والقلَق، ذلك بوصفهِا مباعدة تمويه وزيغا
والتباس تُديم الفجوة الجمالية نحو المجهول بِتمفصلها بين كشف المدلول الوقائعي األول 

؛ أي بِلغة أوضح، بوصفهِا )عالَم المجاز(، وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني )مجاز العالَم(
تمويهاً بِتمفصلها بين الوقائعي و جمالياً أعلى التباساً وزيغاناً و –فجوةً تفتتح مستوى وجودياً 

 ل نحو المجهول -الماهويتخيبما هو بحثٌ  في . الم الثُّنائي لُوة العمن خالل زماني ذلك
التباس المتخيل نحو المجهول بين كيفيات الخوف بما هي صيغ الوجود اليومي ِللهنا؛ أي 

)] الهم -اآلخَر ) (الهم -األنا [(ط وحدة الصراع الزائفة اليومية التي تبس -الصيغ العيانية 
 التَّرابطي ياق األداتيب من السالوسائ(في إطار القُرمن للموجودات الفانية تحت اليد) لي ،

حيث إن الخوف يكون بناء على هذا الفَهم، الحامل اُألسلوبي ِلحس االفتراس بوصفه زمانية 
تقوم على اإللحاق والقَبول والهروب نحو المجهول، وكيفيات القلَق المسكوت عنها، بما خطِّية 

الكيانية األصيلة، التي تبسط األنية  -هي ضروب التَّقوم الكياني ِللهنا؛ أي الضروب الكشفية 
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ق يكون الهو في فجوة االلتباس ضمن سياق نزع األلفة عن الموجودات، من حيث إن القلَ –
بناء على هذا الفَهم الحامل اُألسلوبي ِلحس الفروسية بوصفه زمانية استباقية تقوم على امتالك 

  .زِمام الخُصوصية من خالل المواجهة المالقية للمجهول آتياً من األمام
  

  :ااالنزياح هن –اُألنطولوجي لفعل الهِجرة  - محصلة تأويلنا الجدلي : سابعاً
معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا مالمح واضحة لتعيين  –يصعب أن نتلمس  في عالَم اآلنية 

. العمودي –األفقي، أو في مستواه الجدلي  –االنزياح، في مستواه الجدلي  –فعل الهِجرة 
أي على اإليحاء بعدم  ويعود هذا االعتقاد أوالً إلى قُدرة هذا العالَم على التَّمويه بِالالّهجرة؛

حدوث الهِجرة من خالل الحضور المباشَر لسلطة اإللحاق بِالتَّمركُز الصوتي المتوضع حول 
وهو ما . الهم الوقائعية الزائفة -يقين القُوة واالنتصار بما هو يقين مطابِق ألساليب األنا 

التَّمفصل في (مصلحة التَّوتُّر الوجودي يرتبط جوهرياً بميل قاعدة التَّناسب الطَّردي ِل
على حساب المتخيل، إذ بدا هذا واضحاً من خالل إلحاق متخيل المبالَغة في هذا ) الصراع

لهذا بدت البالغة البصرية المتعلِّقة بِكينونة . العالَم المنفتح أمامنا بِاليقين الوقائعي المذكور
جانب، وأكثَر ميالً من جانبٍ آخر إلى المجازية الوجودية المرتبِطة  االستعارة فقيرةً من
جاز العالَم الوقائعيبِم.  

 االيحائي ستوى التَّمويهيهذا الم نا ال تنتهي عندلة الهِجرة هحصعوبة تعيين مص لكن
 فيلتباس أقنعة التَّمفصل المباشَر، حيثُ يعود السبب الثّاني للتَّفسير الذي نحن بصدده إلى ا

مباعدة الصراع نحو المجهول بين الخوف والقلَق، ذلك بوصفه سؤاالً يبسط سؤال المصير 
 نا، من حيث إنة بما هو المسكوت عنه هؤال الفَرادة الشَّخصينا، وسل هؤال الشّاغبما هو الس

غير المكتملة بين أقنعة الخوف والقلَق  الشّاعر المهاجِر هنا يتمفصل من خالل ماهيته
 - األنا [(المموهة والمموهة في آنٍ معاً، األمر الذي يؤدي إلى تفتيت وحدة الصراع الزائفة 

ماآلخَر ) (اله- محضور )]اله ق بينة الهِجرة تتمزفعالي قة، من حيث إنطابغان الميوإلى ز ،
، ذلك في ظلِّ تحجب وال )المسكوت عنه البعيد(، وغياب العالَم )القُربالتَّمويه بِ(األرض 

  .هناتحجب وحدة الصراع المذكورة 
ولعلَّ كُّل ما سبق، يدفَعنا بِصورة جذرية إلى مراجعة ما يوحي به يقين القُوة واالنتصار 

إذ : ن أشرنا إليهما في بداية هذه المقاربةهذا العالَم من افتراضين نمطيين مسبقين، سبقَ أ في
إن مراحل هذه القراءة التي بسطناها في الصفحات السابقة تُلغي إلى حد كبير إمكانية الحديث 

معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا فعالية مطابقة  –بعد اآلن بِثقة شبه مطلقَة عن كون عالَم اآلنية 
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ع حوَل مركزيقة تتوضسبورة ممثِّل بِصهذا العالَم ي بوصف العربي وت االنفعالية الص
إذ إن تنقيحاتنا السابقة قد بينَتْ جوانب من الكيفيات . موروثاً متخيالً للقُوة والمجد واالنتصار

الهم،  –األنا  البصرية التي انتقَل من خاللها الخوف بوصفه تناقُضاً واختالفاً إلى داخل وحدة
من حيث إن ذلك قد نخَرها وفتَّتَها من داخلها، نازِعاً عنها السطوة الحاسمة ِليقين القُوة 

  .والنُّفوذ والسلطان
ولهذا، فإنَّه لم يعد بِاستطاعتنا عند مقاربة هذا العالَم الشِّعري المنفتح أمامنا أن نتجاهل 

حو المجهول بين الخوف والقلَق، والسيما في ضوء االلتباس بين حضور مباعدة الصراع ن
  .سؤال المصير من ناحية، وحضور سؤال الفَرادة الشَّخصية من ناحية ثانية

الهو األصيلة، بوصفها تفتيتاً ِلوحدة  –وفي اإلطار ذاته، فإن انبساط فعالية األنية 
، ذلك بما تُمثِّله هذه الوحدة من طُغيان ِلسلطة )]الهم -اآلخَر ) (ماله -األنا [(الصراع الزائفة 

اإللحاق في حضورِها العنيف القاسي، هو األمر الذي يدفَعنا أيضاً إلى التَّريث قبل إطالق 
 مير القيطابِق ِللتَّصوة  –الشُّروع المق يحكم عالَم اآلنيسببما هو شُروع م ،األخالقي– 

 عليها عالَم ما قبل اإلسالم بِأنَّه فُ بناءوصة التي يلبيم السيه مثاالً أعلى للقنا بوصفعلَّقة هالم
  ).الجاهلية(عصر 

معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا  –َألَيس عالَم اآلنية : وهكذا، نختتم هذا التَّنقيح بسؤال أخير
حة في هذه المقترؤانا المبما هو صوت وِفْقَ ر ،العام ساً ِللوجود العربيؤسبة عالَماً مقار

مباعدة الصراع  فيأي صوت عرب ما قبل اإلسالم، بوصفهم المتَمفْصلين : الشَّعب بامتياز
  الذي فَرضتْه البيئة القَبلية، والبيئة الطَّبيعية، بما هو صراع نحو المجهول بين الخوف والقلَق؟

اآلن، بوصفهم  - ، َألَيس هذا العالَم الشِّعري هنا صوت عرب الحاضر جانبٍ آخَر ومن
المتَمفْصلين في كُّل ما يوحي بِالتَّمركُز الصوتي المطابِق، وبِوصفهم المغيبِين إلى حد بعيد كُلَّ 

ية بما هي اختبار مفتوح ِللتَّجربة الكشف -ما يمكن أن يبسط تلك المباعدة الوجودية الضوئية 
 والحدس والمستقبل؟     
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معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا أن نتجاهـَل   –ال يمكنُنا ونحن نتصدى ِلمحاورة عالَم اآلنية

ة المب النَّمطيواسالر علَّقـة عمـرو بـن    بعضعلَّقة بملَة هذه المقة، التي تتعلَّق تحديداً بِصسب
كلثوم، إذ إن الرواية التّاريخية التي تربط بينهما في اللَّحظة واألحداث الوجودية، تَجِد أساساً 

اطُعِ الفَنِّي بين عميقاً يدفَع إلى إطالقها، خاصةً عندما نقَع على مجموعة من َأوجه التَّشابه والتّق
  .هذين العالَمين المنفتحين أمامنا

غير أن هذا الشُّروع ال يبدو كافياً كي نُسقطَ المقاربة في فهمٍ تعميمي مطابِق، من حيث 
معلَّقة الحارِث  –عالَم اآلنية فيإن ذلك يلغي أوالً إمكانية اختبار خُصوصية التَّجربة البصرية 

معلَّقة عمرو بن كلثوم، وال سيما أن معلَّقة  –بن حلّزة هنا، ويلحقُ ثانياً هذا العالَم بِعالَم اآلنية
الحارِث تنطوي بزعمنا على اختالفات جوهرية عن معلَّقة عمرو بن كلثـوم، إلـى جانـب    

من خالِلها بِتكـرار المباعـدة    توجهاتنا القائلة بِمجاوزة الميتافيزيقا بطبيعة الحال، التي نعتقد
  .واالختالف في كُّل مرة من مرات انبساط الحدث

ولعلَّ اآللية المجدية ِلبناء هذه المحاورة وِفْقَ هذه الرؤى، تكمن فـي مقاربـة الوجـود    
 –آلنيـة هذا العالَم من خالل تفكيك الكيفيات البصرية المتشابِكة داخل وحـدة ا  فيالمنكشف 

وهو ما نسعى إلى تحقيقه تبعاً ِلمراحـل  . الهم والملك -الهم واآلخَر  -المعلَّقة هنا مع األنا 
  :القراءة اآلتية 

  
  :كيفيات طُغيان الوالء المنكشفة هنا: أوالً

  )أو نفعية إدارة الصراع(       

ث بن حلّزة هنا إلى بذِل جهـد عظـيم فـي    معلَّقة الحارِ –ال يحتاج القارِئ ِلعالَم اآلنية
العامة ِللتَّجربة هناك، التـي تحكـم حركيـة     –محاورته، حتّى يقبض على السمات األولية 

 –التَّمفصل تبعاً لوحدات بصرية ذات خطّ بياني شبه متناوِب يكشف لنا اآلليـة الوجوديـة   
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سط كيفيات طُغيان الوالء من خالل مـا نـدعوه نفعيـة إدارة    الجمالية التي يتم من خاللها ب
  .الصراع

  شار إليها، ليكـونة المة لهذه اإليقاعيالعام المعاِلم نبيياق جدوالً يوسنبسط في هذا الس
لتـي نحـن   منطَلَقاً ِلعملية الفَهم، مع العلم أنَّنا ثبتْنا نص هذه المعلَّقة فـي نهايـة مقاربتنـا ا   

  :)1(، وهاهي ذي أبيات هذا الجدول(*)بصددها
  الوجودية للمشَهد –الكيفيات البصرية   أبيات المشَهد  رقم المشَهد

  الصراع الزائفةوحدة حضور   20- 15  1
  حضور الملك  21  2
  الصراع الزائفةوحدة حضور   26- 22  3
  حضور الملك  28- 27  4
  الصراع الزائفةوحدة حضور   38- 29  5
  حضور الملك  40- 39  6
  الصراع الزائفةوحدة  - حضور الملك   46- 41  7
  حضور الملك  47  8
  الصراع الزائفةوحدة  - حضور الملك   64- 48  9
  الصراع الزائفةوحدة حضور   81- 65  10
  حضور الملك  82  11

                               6(دول الج(  
  

يتأسس ميدان االهتمام القائم في مشاهد هذا العالَم على مجموعة من الكيفيات البصـرية  
المتكاملة في إطار فعالية سلطة اإللحاق التي تعمل على إدارة الصراع نفعياً، وبِاالستناد إلى 

  .أقنعة الوالء الطّاغية هنا
يت الخامس عشر يحضر معه مباشَرة وحـدة الصـراع   ابتداء من الب) الهم(إن حضور 

، إذ يبدأ الشّاعر المهاجِر هنا في تفنيد أبعاد الخـالف  )]الهم -اآلخَر) (الهم -األنا [ (الزائفة 
وحيثياته، غير أن النَّمط الحركي الذي يوحي بِالمبادرة في هذا اإلطار، ال يكاد يبسط أمامنـا  

راع أبعاد وحتّـى يظهـر عنصـر    )من البيت الخامس عشر إلى البيت العشرين(حدة الص ،
                                                 

  .من هذا البحث 318 -  315ينظَر الصفحات  (*)
 .380 – 360، شرح المعلَّقات السبع: أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني) 1(
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 فيإضافي     ـراع، إنفـي هـذا الص ور األساسيك ذو الدنا، أال وهو الملميدان االهتمام ه
بوصفه مستوى آخَر من مستويات طُغيان الوالء، أو بوصفه حجر الزاويـة فـي الكيفيـات    

  .معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا هذا الصراع –دير من خاللها اآلنيةالنفعية التي تُُ
على هذا النَّحو، يستمر انبساط مشاهد التَّجربة هنا وفق خطٍّ بياني شبه متناوب، إذ يبسط 

من البيت الثّاني والعشـرين إلـى البيـت    (المشهد الثّالث  فيالشّاعر وحدة الصراع الزائفة 
الهـم   -، ذلك بِاالتّكاء العميق على ما يبدو مطابقة أولية لوحـدة األنـا   )العشرينالسادس و

الزائفة، ليتعالى صوت الفخر، وترتسم كيفيات يقين القُوة واالنتصار في مواجهـة األعـداء   
كالعادة مـن  لكن هذا ال يدوم طويالً، من حيث إن تراتبية الوالء تعود لتطغى . الهم -اآلخَر 

خالل مستوى آخَر، هو مستوى حضور الملك من جديد في البيتين السابع والعشرين والثّامن 
  .والعشرين

 فـي بِهذا الشَّكل، يتابِع الشّاعر المهاجِر هنا نسج ما يموه بِالمبادرة، ذلك بِمالقاة الوجود 
اً ِللصراع الذي ينبغي أن يدار بِحكمة تنطلق أوالً من عالَم المعلَّقة المنفَتح أمامنا بِوصفه وجود

الهم الزائفة، من خالل تثبيت يقين القُوة واالنتصـار فـي    -لعبة التَّمويه بِمطابقة وحدة األنا 
من البيت التّاسع والعشـرين  (المشهد الخامس  فيقلب وحدة الصراع الزائفة، وهو ما نجده 

إدارة الصراع بوصفها كيفيات  –، حيث تجتمع هنا ثُنائية الوالء )ن والثّالثينإلى البيت الثام
بصرية وجودية ال تكتمل كالعادة إال بِحضور آخَر للملك فـي البيتـين التّاسـع والثّالثـين     

نائيـة  الجمالية الالّفتة على اختزال تلك الثُّ –وهو حضور يتَّسم بقُدرته الوجودية . واألربعين
بكيفية بصرية يبلغ من خاللها الشّاعر المهاجِر هنا غاياته في تحقيق مطابقـة يقـين القُـوة     

الهم، وذلك بااللتحاق بِالملك من خـالل تقـديم    -الهم في مواجهة اآلخَر  -واالنتصار لألنا 
 داً ضالء نفعيناية محسوبة، وتوظيف هذا الوالء له بِعالواآلخَر العدو ذلك.  

 فـي ولعلَّ هذه الكيفية البصرية المنكشفة هنا، تُمثِّل جوهر الفعالية الوجودية المتمفصلة 
معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا، إذ تنبسط هذه اآللية بوضوح فـي   –الصراع داخل وحدة اآلنية

، ذلك من خـالل  )لبيت السادس واألربعينمن البيت الحادي واألربعين إلى ا(المشهد السابع 
الهم، المسألة التي تتحقَّق فـي   -إدارة الصراع بتوظيف االلتحاق بِالملك في مواجهة اآلخَر 

هذا السياق بِإطالق الوالء الطّاغي لهذا الملك، الذي يضمر في جوهره والء طاغياً ِلسـلطة  
قلب وحدة الصـراع   في، بِما هي هنا أساليب مواجهة تتمفصل الهم -االلتحاق بِأساليب األنا 

ويتأكَّد ذلك عندما يقوم الشّاعر المهاجِر هنا بِتوظيف سلطة الملك بِحنكة تُقحمه فـي  . الزائفة
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مواجهة الخُصـوم واألعـداء    فيوحدة الصراع مباشرةً، ليكون بناء على ذلك رأس الحربة 
  .سوا على طَرفه، واعتدوا على نفوذه وسلطانهالذين دا

وفي المنحى ذاته، يعود الشّاعر المهاجِر هنا إلى لُعبة االتّكاء على الملك فـي تسـيير   
مفاصل الصراع، ذلك في البيت السابع واألربعين الذي يحاوِل من خالله أن يحاصر األعداء 

من البيت الثّامن (فية بصرية ملتبِسة تُمهد ِللمشهد التّاسع بقطع الطَّريق عليهم عند الملك في كي
، الذي يبدو فيه كأنَّه قد قَلَب معادلة االلتحاق، من حيث )واألربعين إلى البيت الرابع والستين

نكر الهم، فهو ال يستطيع أن ي -إن الملك ذاتَه أضحى غير قادرٍ على التَّملُّص من سلطة األنا 
الهم، وهي اآليات التي يتباهى بها الشّاعر بِدقّة  -بتاتاً تلك اآليات التي يتمتَّع بها وجود األنا 

محسوبة، يثبت من خاللها يقين القُوة واالنتصار داخل وحدة الصراع الزائفة، لكن هذه المرة 
. الهم -عالقة الملك ذاته بِأولئك األنا الهم بِالملك، بل من خالل  -ليس من خالل عالقة األنا 

لينتهي هذا المشهد بِاآلية الثّالثة التي تُقَوي شُروعنا هذا عندما يفصح الشّاعر المهاجِر هنا عن 
  .صلة القرابة مع أم الملك التي تنتسب إلى قومه، ومن ثم فَهم أخواُل هذا الملك

الصراع ذُروتها في هذا الموضع المنفـتح أمامنـا، خاصـةً أن    هكذا، تبلُغ نفعية إدارة 
  ـبمن خالِلها مكاس توظيف، ِليجني ابِق خيروظِّف اآليات المذكورة في المشهد السالشّاعر ي

وهذا . الهم -تُثَبتُ مطابقة يقين القُوة واالنتصار بوصفها سلطة التحاق طاغية بِأساليب األنا 
ينبسط بوضوحٍ كبير عندما يشير إلى أن مكانةَ قومه تُخولهم أن يقدموا النَّصائح ألولئـك  ما 

من البيت الخامس والستين إلـى  (، حيثُ نَجِد ذلك في المشهد العاشر )الهم -اآلخَر (األعداء 
يات الحوار المتَّزِن، ، والذي ينبسط ميدان االهتمام فيه من خالل فعال)البيت الحادي والثَّمانين

   اطمـئن ة، وال سيما بعـد أنة، وأكثَر عقالنيات تبدو أقّل انفعاليجة الهادئة، في كيفيحاجوالم
الشّاعر المهاجِر هنا إلى الكيفيات البصرية السابقة، التي مهدتْ لهـذه المرحلـة مـن إدارة    

هذا المشهد وحدة الصراع  فيلمحسوب، أن يقتحم الصراع، فسمحتْ له، وبِأسلوبه المعتاد وا
لكن ذلك ال يترسخ تماماً إالّ فـي  . الزائفة بِثقة متناهية، تجلُب مطابقة يقين القُوة واالنتصار

البيت الثّاني والثّمانين واألخير، عندما يقبض من خالله على النَّصر المرجو، ويقطف ثماره 
خالل العودة األخيرة والمظَفَّرة إلى الكيفية التي اعتمد عليها في التَّجربـة   النّاضجة، ذلك من

المنبسطة في عالَمه هذا؛ أي بتوظيف الملك تحت قناع الوالء ليكون شاهداً على أقواِل قومه 
بِأساليب  هذه البؤرة البصرية الحاسمة إنجاز االلتحاق المتيقِّن فيوَأفعاِلهم، وليضمن الشّاعر 

  .الهم بما هي هنا أساليب حيازة االنتصار على اآلخَر -األنا 
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إن ما ينكشف للنّاظر في التَّركيب البصري لموجودات المشاهد السابقة هـو عناصـر   
 –الكشف الظّاهراتي؛ حيث يجد مفردات الصراع وتفاصيله، وقد توضعتْ في ثُنائية الـوالء  

والملـك، باسـطةً   )] الهم -اآلخَر ) (الهم -األنا [(اع بين وحدة الصراع الزائفة إدارة الصر
  ح تلـكلتفتت ،جاتحاجأفعاٍل وم دودقبائل وأفعاالً ور ع وأسماءمواض وأسماء أحداثاً ومعارِك

، ذلك في ضوء الصراع، الموجوداتُ حدسياً تلك البيئة المنطوية على قُوى التَّجاذُب والتَّنافُر
  . وما ينجم عنه من والءات وتحالفات وتناقضات

وفي هذا السياق، مارست الضمائر دوراً محورياً فـي تصـريف الكيفيـات البصـرية     
، إلى جانب ضمير المفـرد  )هم -أنتم (، وجماعة الـ )نحن -نا (ِللصراع بين جماعة الـ 

من حيث إن االتَّكاء على تلك الضمائر كـان جـوهر فعاليـة إدارة    . لملكالغاِئب الخاص بِا
الصراع، والذي اتَّبع فيه الشّاعر المهاجِر هنا استراتيجية نفعية، أراد من خاللها مطابقة يقين 

له جميع القُوة واالنتصار بتثبيت سلطة اإللحاق تأسيساً على الوالء الطّاغي، إذ وظَّفَ من خال
  .الهم -العناصر من أجل بلوغ االنتصار المرغوب في مواجهة اآلخَر 

معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا على كيفيـات   –لكن الالّفت في هذا اإلطار، هو اتّكاء اآلنية
قة عمرو معلَّ –عالَم اآلنية فيبصرية أقّل انفعالية، ذلك على العكس من الكيفيات التي رأيناها 

ولعلَّ هذا األمـر يؤكِّـد   . بن كلثوم هنا، التي انبسطَ بعضها تبعاً ِلما دعوناه متخيل المبالَغة
 –عالَم اآلنيـة  فيتتَعلَّق اُألولى بِنفعية إدارة الصراع التي صبغَتْ أساليب الوجود : مسألتين

انية فترتبط بِحركية التَّمفصل هنا، التي يميل فيها معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا، أما المسألة الثّ
، فـي  )مجاز العالَم(محور التَّركيب البصري للموجودات إلى كشف المدلول الوقائعي األول 

حين أن محور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة يستبطن موقفاً وجودياً أميل إلى 
حيث إن حركية التَّمفصل تتأسس على عالقة التَّماهي التي تُموه بِتضييق  من. الموقف الزائف

  .فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي فجوة اختالف ومباعدة مضمرة
  

  :الخوف، وتفتيت وحدة المطابقة الزائفة -حضور اآلخَر : ثانياً

معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا إلى بسط أساليب  –اآلنية إن الميل الظّاهراتي الواضح ِلعالَم
بصرية أقّل انفعاليةً أو مبالَغة، وأكثَر عقالنية، وال سيما مـن خـالل الحـوار ومحاججـة     

المباعدة حديثاً مربِكاً كما قد يبدو ِللوهلة األولى،  -الخُصوم، ربما يجعُل الحديث عن الفجوة 
  .عالَم واحد فيذلك الحضور الطّاغي ِللمرجعية الوقائعية في معادِلة عالَمين  خاصةً في ظّل
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ميادين هذا العالَم الشِّعري تتأسس وِفْـقَ   فيفمن الالّفت تماماً أن زمانية االهتمام القائمة 
 –اآلنيـة  كيفيات بصرية شديدة اإلحكام، تُموه بِقُدرة المنطق البصري الذي هو مـن شـأن  

  همن خالل إحضار العالَم الذي يريد إخضـاع هجرتنا على التَّحكُّم بِفعل ههاجِر هالشّاعر الم
  ).الهم -األنا (من خالل نفعية إدارة الصراع، التي تُلحق هذا العالَم بِوَحدة المطابقة الزائفة 

ع حوَل هم في تفسيرٍ ميتافيزيقي يتوضإثر هذا الفَولعلَّ هذا التَّوجه يوحي بِأنَّنا قد سقَطْنا 
 ياق األداتيبِفعل االنتماء إلى الس تيقِّنة، ذلكة الذّات الممركزي–  التَّرابطي) فـي ) الوسـائلي 

وهذا ما يكبح أيةَ رغبة تأويلية تسعى في محاورتها ِللتَّجربة . عالَم الموجودات هنا تحت اليد
 الخارِِجة أمامنا، إلى بلوغ تأويٍل ما، يفسر الكيفية التي فَهِمتْ مـن خالِلهـا اآلنيـة   المرئية 

وجودها، ال بوصفه فهماً مؤسساً على الوعي أو اإلدراك، إنَّما بوصفه ذاته مشروع وجودها 
خالل التَّلقّـي   الكشف، وليس من –هناك، الذي يفتَرض أن نُالقيه من خالل محاورة الحقيقة 

  .المطابقة –المسبق للحقيقة 
يضاف إلى ما سبق، أن ما يزيد المسألة صعوبةً، يرتبِط إلى حد بعيد بِالطَّريقـة التـي   

رنُبص  نا، ذلكح أمامنفتتناوِبـة     بفعلمن خالِلها هذا العالَم المـة شـبه المما دعوناه الحركي
ي يوحي تمثيلُه في جدوٍل توضيحي مبوب، بِكوننا قاربنا ذلك العالَم إليقاع التَّمفصل هناك، الذ

، التـي تُحقِّـق   )المنطقية(السببية  –تبعاً ِلزمانية تُفسر الشِّعر خطِّياً؛ أي بناء على التَّراتبية 
) الهـم  -األنا [(ة المطابقة الميتافيزيقية مع سلطة اإللحاق بين حضور وحدة الصراع الزائف

، وحضور الملك، ذلك من خالل كيفية وجوديـة تبـدو للنّـاظر كالحلقـة     )]الهم -اآلخَر (
  .المتماسكة والمحكَمة اإلغالق من جميع الجهات

االنزياح التي اعتمدنا عليها في هذا البحث، قد  -لكن استراتيجيتنا التَّأويلية ِلفعل الهِجرة 
لنا بفتح ثغرات تنقيحية تطمح إلى الخُروج من سطوة الشُّروعات السابقة، ليس بوصف تسمح 

الخُروج غاية، لكن تبعاً ِلتمفصل آليات التَّأويل لدينا، بطبيعة الحال، بين قـراءة االسـترداد   
 –إعادة إنتـاج الـنَّص   (، وقراءة االرتياب )التُّراث بوصفه وساطة وجودية –حفظ النَّص (

النِّهائية التي تُطـابِق عـالَم    األحكاموهذا يعني أوالً أنَّنا نرفض ). التَّراث بوصفه خَلْقاً منتجاً
القصيدة مع المسبقات الوجودية، ويعني ثانياً أنَّنا نسعى إلى بلوغ تأويٍل من الدرجـة الثّالثـة   

 ستوى الخَلق الثّاني يسمو من خالل انصهار اآلفاق بيننا وبين العالَم الشِّعريالمدروس إلى م
ِللمخلوق من قَبل بما هو هذا المخلوق عالَم اختالف ومباعدة في كُلِّ مرة من مرات انبسـاط  

وتتحقق هذه اآللية في األساس من خالل تفسير حركية التَّمفصل ال بوصفها حركيـة  . الحدث
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، من حيث إن إيقاعها )غير متمركزة(ا حركية متنقلة ، إنَّما بوصفه)منطقية(سببية  –تراتبية 
معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا، يبسط شبكة من الشَّظايا  –عالَم اآلنية فيالذي يبدو شبه متناوِب 

الشّاعر المهاجِر هنا  –الجمالية التي تُعين داللة المنطق البصري الخاص باآلنية –الوجودية 
االنزياح، فـي قلـب االلتبـاس     -نطق التَّمفصل الجدلي المضاعف ِلفعل الهِجرة بما هو م

بين مجاز العالَم (العالَم المجازي  فيوالزيغان، المموه من جهة أن المنطق البصري الموجود 
ـ  )وعالَم المجاز ة أن المنطـق  ، يتباعد ويلتبِس بين التَّحجب والالّتحجب، والمموه مـن جه

البصري هو منطق اآلنية المترددة في اختيارات هجرتها بين الوجـود الزائـف والوجـود    
الحقيقي.  

واعتماداً على هذه المراجعة النَّظرية الضرورية في هذا السياق، يمكننا أن نطمئن مـن  
م يمكنُنا أن نبدأ بها من خالل القول إن مـا  حيث المبدأ إلى توجهاتنا التَّأويلية القادمة، ومن ث

الهم الزائفة، ذلك من خالل إلحاق عالَم التَّمفصـل فـي    -بدا وحدة مطابقة مع أساليب األنا 
الصراع بِسلطة الوالء الطّاغي، بما يهدف إلى بلوغ يقين القُوة واالنتصار، لم تكن فعالياتـه  

  .تفتيت ِلتلك الوحدة من داخلهاسوى تمويه ينطوي على 
إذ إن الحضور . الخوف هنا –ولعلَّ المستوى األول ِلهذا التَّفتيت يتعلَّق بِحضور اآلخَر 

الهم في قلب الصراع، هو ما  -بما هو أساليب وجود األنا ) نحن -نا (الطّاغي لصوت الـ 
الهم بوصفهم األعداء  -بما هو صوت اآلخَر  )هم -أنتم (يحضر في الوقت ذاته صوتَ الـ 

بصرية تهدف إلى  –ومن ثم، فإن نفعية إدارة الصراع بوصفها أساليب وجودية . والخُصوم
الهـم،   -تثبيت يقين القُوة  واالنتصار بتعيين المطابقة من خالل والء االلتحاق بِسلطة األنا 

ة مدى قُوضور اآلخَر تُؤكِّد هذه النفعية  -ة حضور ينطوي على انفعاليبما هو ح وذلك ،ماله
  .يومياً -الخوف المعيشة عيانياً

، يـنقلهم  )الهـم  -اآلخَـر  (وهكذا، تُفضي بنا هذه الرؤية إلى القول إن نفي اآلخَـرين  
حيث إن ذلك يلغي وحـدة  الهم الزائفة، من  -بوصفهم تناقُضاً واختالفاً إلى داخل وحدة األنا 

معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا، فتتفَتَّتُ تلـك الوحـدة، ويزيـغُ     –التَّمركز الصوتي ِلعالَم اآلنية
  .نفعية إدارة الصراع من خاللإيحاؤها بِمطابقة سلطة اإللحاق 

صفها تمفصالً يتباعد نحـو  المباعدة هنا بِو –ومن ثم، فإن هذه الكيفيات تُحضر الفجوة 
جاز العالَم الوقائعيقة مع مطاببِإفالته من قبضة التَّمويه بِالم ضـور  . المجهول، ذلكليبسط ح



308 
  

) الهـم  -األنـا  [(الخوف بناء على ما سبق وحدة جديدة هي وحدة الصراع الزائفة  -اآلخَر 
  )].الهم -اآلخَر (

  
  :القلَق -الخوف بما هو ضد حضور األنية  -حضور الملك : ثالثاً

معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا من خارج سياق نفعية  –عالَم اآلنية فيلم يأت حضور الملك 
الهم بوصفهم الخصم المهدد ِليقين  -إدارة الصراع، وهو األمر الذي أكَّد قُوة حضور اآلخَر 

مة واالنتصار، وبما هة  القُوة الخوف العيانيضور النفعاليعيشة -أيضاً حة الماليومي.  
من هنا، فإنَّه يمكننا أن نقوَل إن ما ندعوه هنا مبالَغة االلتحاق بِالملك بوصفه في جوهره 

الخوف، ذلـك بغيـة تثبيـت يقـين القُـوة       -توظيفاً نفعياً ِلسلطة الملك في مواجهة اآلخَر 
الهم الزائفة، فقد فعلَتْ تلك المبالغة حـدةَ التَّـوتُّر    -لخاص بأساليب وجود األنا واالنتصار ا

، من حيث إن ذلك بسطَ فعاليـة  )]الهم -اآلخَر ) (الهم -األنا [(داخل وحدة الصراع الزائفة 
. سلطة اإللحـاق ذاتهـا   بصرية أكثَر قُدرة على تفتيت تمركُز المطابقة من داخل –وجودية 

ومن ثم، أدى هذا إلى زيغان تلك المطابقة، وإحضار مستوى آخَر من المباعدة ، لم يتـأخَّر  
  .بِدوره عن تمزيق وحدة الصراع الزائفة من داخلها

عداً معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا، قد أضافَ ب –عالَم اآلنية فيالخوف  -إن حضور الملك 
الهو الملك؛ أي بِوصف تلك األساليب  –تمويهياً آخَر من خالل اإليحاء بِمطابقة أساليب األنية 

غير أن حضور هذا التَّمويه من . فعاليات حرية، وامتالكاً حقيقياً ِلزمام المبادرة والخُصوصية
الهو األصيلة، إذ  -ساليب األنية الخوف، قد أفضى إلى تأكيد غياب أ -خالل حضور الملك 

، هو فـي الوقـت ذاتـه    )ال تحجب األرض(إن حضور الملك هنا، بما هو حضور األرض 
أو بصيغة ثانية، يمكن أن نقول إن حضـور  . غياب العالَم الذي أبقى تلك األنية على تحجبها

  .جبهاالملك هو غياب أحضر غياب األنية بِإبقائها على تح
ومن ثم، فإن هذا الحضور بما هو في جوهره حضور للخوف المفتِّـت ليقـين القُـوة     

عالَم  فيواالنتصار، قد ثبتَ غياب المبادرة والفَرادة والخُصوصية، على العكس مما خَبِرناه 
أويلية سمحتْ لنا ببسـط  معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا، التي وقَعنا فيها على مسوغات ت –اآلنية

  .الهو األصيلة في ذلك العالَم -شُروعٍ قائل بِحضور أساليب األنية 
معلَّقة الحارِث بن حلّـزة   –لكن محاورتنا الراهنة للتَّجربة البصرية الخاصة بِعالَم اآلنية

تعلِّقة بِمثِل ذلكَل التَّأويل المبتْ علينا سنا، قد قطَعبالَغة  هعل مفقط بف ضور األصيل، ليسالح
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الهو الملك، إنَّما إن األمر  –الخوف من خالل التَّمويه بِمطابقة األنية  -االلتحاق بسلطة الملك 
يتَّصل أيضاً بعدم قُدرتنا هنا على فتح ثغرة نُراجِع تبعاً لها هذا الشُّروع ، من حيث إن هـذه  

الهو من خالل مشاهد هـذا العـالَم    –، فإنَّها ستسمح بِتسلُّل أساليب األنية المراجعة لو تمتْ
المنفتح أمامنا، وهي المسألة التي لم تسعفنا ِلتحقيقها المشاهد اُألولى من هذا العـالَم، علـى   

  .العكس أيضاً مما وجدناه في معلَّقة عمرو بن كلثوم
، انطوى على غياب )1(ة بين البيت األول والبيت الثّامنفالمشهد الذي بسطَ رحيَل المحبوب

   كـاءفقـط بِب لَهحيل الذي قابالر ثدهة أمام حواجها فعَل رفضٍ ومرة بوصفبادل ِللمشبه كام
بيت إالّ أن المشهد الذي يبسطُ فعاليةَ االستعانة بِالنّاقة بين البيت التّاسع وال. المستسلم المستكين

البيـت  (الذي يذكره بلفظه مرتين فـي بِدايـة المشـهد    ) الهم(، ذلك ِلمواجهة )2(الرابع عشر
، فإنَّه يوحي بِالمبادرة الرافضة ِلغياب المحبوبة من )البيت الرابع عشر(، وفي نهايته )التّاسع

د طويالً عندما تتجمع الكيفيـات  لكن هذا الفهم ال يصم. خالل زمانية النّاقة القَلقة المتسارِعة
 فـي ليس سـوى هـم التَّمفصـل    ) الهم(البصرية للتَّجربة هنا في بؤرة واحدة تؤكِّد أن هذا 

َأتَلَهى بِها الهـواجِر ِإذْ  (لذلك كان على الشّاعر المهاجِر هنا أن يتلهى عن هذا الهم . الصراع
ب مكُلُّ ابنِ هاءيمةٌ عيه   )لالنّاقـة، بوصـف هائف الذي تُتيحروبِ الزبِاله وهو األمر الذي يتم ،

 -من خالل حضـور اآلخَـر    أكان ذلك يعكس جوهرياً حضور الخوف وليس القلَق، سواء
والكيفيات البصرية لهذا الخوف هي . الخوف -من خالل حضور الملك  كان ذلك الخوف، أم

تَتْ التَّمويه بِمطابقة يقين القُوة  واالنتصار، وهي التي أحضرت المباعدة هنا، ذلك في التي فتَّ
  .القلَق األصيلة -ظلِّ غياب شبه مطلَق ألساليب األنية 

  
  :المباعدة  هنا –انبساط الفجوة : رابعاً

  )لزائفاُألنطولوجية في ظّل أقنعة الوجود ا –أو المحايثة الجمالية (

معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا بِفَرادة وخُصوصية تُميـزه عـن عـواِلم     –يتَّسم عالَم اآلنية
 لتبِسة التي يتمة المتْ الكيفيرابقة قد أظهة السهاتنا التّأويليتوج علَّقات اُألخرى، وال سيما أنالم

 فـي اُألنطولوجية  -هو ما يعين المحايثة الجمالية من خالِلها حضور المشكلة النَّقدية فيه، و
  ).أقنعة الوجود الزائف(فجوة هذا العالَم الشِّعري المتباعد، وذلك في ضوء ما ندعوه هنا 

                                                 

  .358 – 356المصدر نفسه،   )1(
  .360 – 358المصدر نفسه، ) 2(
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ومعنى هذا الكالم، أن اآللية التي يتم من خاللها تحرير شُحنات التَّشظي الجمالي الخَالّق 
االفتراضي ِللجدل التَّراكبي المضاعف، والتي ينجم عنها خلقُ المخلـوق  في فضاء التَّمفصل 

االنزياح هنا، هي آلية تبسط مبادرة الالّمبادرة الزائفة، التي  –من قَبل من خالل فعل الهِجرة 
ي إطار توحي بها بفعل أقنعة تبدو أقرب إلى تجربة االبتداء التي تمنَح اَألشياء مجرى جديداً ف

  .فعاليات الوجود الحقيقي األصيل
وبناء على هذا التَّوجه، نستطيع أن نقول إن الجمال يتحرر هنا تبعاً ِلحركية التَّمفصـل  

اُألنطولوجي بين محوري التَّركيب واالستبدال، والتي يديم االنزياح فجوتها الملتبِسة  –الجدلي 
المباعدة المضمرة أوالً، التي فسرناها وِفْقَ الجدول الـذي  -ة التَّماهيتبعاً لوجودها بين عالق

مثَّلنا من خالِله الحركة اإليقاعية شبه المتناوِبة ألساليب الوجود البصرية، وذلك من خـالل  
 -مضادحضور وحدة الصراع الزائفة، إلى جانبِ حضور الملك، وعالقة التَّمويه باالختراق ال

المباعدة الصريحة ثانياً، التي توصلنا إلى تعيين مالمحها بتنقيح تفسيرات المطابقة الزائفـة،  
  .الخوف-الخوف، والملك -وذلك من خالل حضور اآلخَر

اُألنطولوجيـة   -ولتوضيح الكيفية التي انبسطَتْ من خاللها مباعدة المحايثة الجماليـة  
، سنُدون المراحل النَّظريـة االفتراضـية التـي    )الجمال هنا -التَمفصل  -وة الفج(بوصفها 

معلَّقة الحـارِث   –عالَم اآلنية فيعينتها تنقيحاتُنا من خالل اختبار التَّجارب المرئية الخارِجة 
الجمالية التي  –ية بن حلّزة هنا، من حيث إن تلك المراحل تُفسر إلى حد كبير اآلليات الوجود

حكَمت انفتاح هذا العالَم أمامنا، ومن ثم تَحكَّمتْ إلى حد ما بِمقاربتنا المؤسسة على قصـدية  
الوسـيط الوجـودي، ودور    –وجودية تتمفصُل تبعاً ِلمنهجِنا في هذا البحث بين دور القارِئ 

  :ه المراحل التي نُشير إليهاالخاِلق المنتج، وها هي ذي هذ –القارئ 
انبساط الفعاليات النفعيةإلدارة الصراع في ضوء الحضـور الملتـبِس ِللمشـكلة     -1

 .النَّقدية

الهم من خالل طُغيان الـوالء ِلسـلطة اإللحـاق     -التَّمويه بِمطابقة أساليب األنا  -2
 .بوصفها يقين القُوة واالنتصار

الهـم   -األصيلة من خالل التَّمركُز الصوتي حوَل فعالية األنـا  التَّمويه بِالمبادرة  -3
 .الزائفة

الخوف، ذلك بما هم  -زيغان المطابقة الزائفة، من خالل حضور األعداء اآلخَر  -4
 .تناقض واختالف يمزق وحدتها من الداخل، ويفتتح المباعدة  نحو المجهول
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 )].الهم -اآلخَر ) (الهم -األنا [(زائفة انبساط وحدة الصراع ال -5

 .الهم –التَّمويه بِالمبادرة األصيلة من خالل إدارة الصراع في مواجهة اآلخَر  -6

 .الخوف -حضور الملك  -7

 .الهم بتثبيت الخوف من خالل حضور الملك -تعميق حضور اآلخَر  -8

الخوف، وتأكيد افتتاح  -عل حضور الملك زيغان مطابقة وحدة الصراع الزائفة بِف -9
 .المباعدة  نحو المجهول

 .الهو الملك األصيلة –التَّمويه بِمطابقة أساليب األنية  -10

الهو األصيلة، وهذا ما يمثِّله الشَّكل التَّوضيحي  -تثبيت غياب أساليب األنية  -11
 :اآلتي

  الزائفة المطابقةوحدة                           
 )الهم -األنا (                            

  الخوف - اآلخَرالخوف                                        -الملك              
 

  الصراع الزائفة وحدة                                     
  )]الهم - اآلخَر) (الهم -األنا [(                               

  )15(كل الشّ                                         
اإليحـاء بِمبـادرة    من خـالل ، )الجمال هنا –الفَجوة  –التَّمفصل (التباس مباعدة  - 12

 ،ائفالنّاجِم عنِ  التَّمويه بفعلالوجود الحقيقيأقنعة الوجود الز. 

فْقَ حركيـة التَّمفصـل بـين محـوري     ق وِر شحنات التَّشظّي الجمالي الخَالّتحري - 13
المباعدة  المضـمرة، والتَّمويـه    –التي تنبسط بين عالقة التَّماهي  ركيب واالستبدالالتَّ

 ضادريحة –بِعالقة االختراق المدة  الصباعالم. 

فعـل  اُألنطولـوجي لِ  –بؤرة التَّمفصل الجدلي  في) المهيمن(بسط السؤال الشّاغل  - 14
، وماهية كشف )مجاز العالَم(االنزياح هنا بين كشف المدلول الوقائعي األول  -الهِجرة 

مـن  متخيل المكاسب : وهذا السؤال الشّاغل هو). عالَم المجاز(المدلول المتخيل الثاني 
 .إدارة الصراع  نحو المجهولنفعية  خالل

15 - ر السحضل يؤال الشّاغضور السة : ، الذي هو)مقوللالّا(ؤال المسكوت عنه حليجد
 .إدارة الصراع  نحو المجهولنفعية  من خاللالسلطة  -المثقَّف 

ـ   - 16 س من خالل تأسيس صوت الشَّعب بـين لهمـا  : ؤالينالتَّعبير عن الوجود العامأو
 ذلـك تمويـه  بالسؤال الشّاغل بما ينطوي عليه من وجود زائف، ومن إيحاء باألصالة 
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وهو األمر الذي ينبسط من خالل تثبيـت تراتبيـة السـلطة،    . األقنعةالوجود الزائف بِ
وثاني هـذين  . رادة والخصوصيةعل، وفُقدان الفَفلالّوصولية ا من خالل الوالءوطُغيان 

راً صوت الشَّعب هو السؤال المسكوت عنه، بوصفه هنا استحضـا السؤالين المؤسسين ِل
عـام،    هجوالقَبلي بِ –بِمحيطه البيئي الشّاعر لمشكلة النَّقدية التي تختبِر عالقة جوهرياً ِل
لي حـوَل  جد –خاص على سؤاٍل وجودي  هجوهذا العالَم المنفتح أمامنا بِ فيوتنطوي 

 .السلطة -عالقة المثقَّف 

مالياً أعلـى التباسـاً   ج –ستوى وجودياً صفها هنا مانبساط زمانية العلُو الثُّنائي بو - 17
 -وزيغاناً وتمويهاً، ينهض على خُصوصية واختالف مميز مصدره تمفصـل الفجـوة   

وهذا ما يمكن توضيحه مـن  . الوجود األصيلالمباعدة  بين الوجود الزائف، واإليحاء بِ
 :اآلتيخالل الجدول 

  قنعة الوجود الزائفأ  الوجود الزائف
  )التَّمويه بالوجود األصيل(

 الصراع الزائفةوحدة  - 

  .)]الهم - اآلخَر)(الهم -األنا [(

 - األنا (المطابقة الزائفة وحدة   - 
ماله(. 

  

 من خاللاألصيلة بِالمبادرة التَّمويه  - 
ة األنا التَّمركُز الصحوَل فَعالي وتي

 .الهم الزائفة - 

 من خاللاألصيلة بِالمبادرة التَّمويه  - 
 اآلخَرإدارة الصراع في مواجهة 

 - ماله. 

 – األنيةالتَّمويه بِمطابقة أساليب  - 
 .الهو الملك األصيلة

  
  حضور الخوف

)االفتراسح س(  
  حضور القلَقالتَّمويه بِ

)ةحالفروسي س(  
 غ الوجود العيانييص– اليومي نا عيش ِلالمله

  )الريبة وحب االطّالع والقيل والقال(
الكياني  -روب التَّقوم الكشفي ضالتَّمويه بِ
  )الوجدان والفَهم والكَالم(لهنا ِل

لسياق األداتي إخضاع الموجودات ِل
  تحت اليد) الوسائلي(تَّرابطي ال

  )القُرب الفاني(

  نزع اُأللفةالتَّمويه بِ
  )البعد الخاِلد(

  طَّية الزائفةالزمانية الخَ
  )الهروب نحو المجهول(

  صيلةالزمانية االستباقية األالتَّمويه بِ
  )مالقَاة المجهول آتياً من األمام(

7(دول الج(  
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التبـاس   فيتعليق محصلة البحث في زمانية العلُو الثُّنائي هنا، بما هو بحثٌ  -18
، ذلك بوصفه ماهية غير مكتملة تنطـوي  )د الحدسما بع(المتخيل نحو المجهول 

المتوتِّرة للتَّمفصـل   –على حدوسٍ مفتوحة، ستُغذّيها بِاستمرار الحركية المتشظّية 
 .معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا –الصراع داخل عالَم اآلنية في

  :االنزياح هنا –هِجرة اُألنطولوجي ِلفعل ال -محصلة تأويلنا الجدلي : خامساً

 ليتأويلُنا الجد ا كانة  -لَمة  من تفسير المدلوليالنَّظري هسقد انتقَل وِفْقَ ُأس اُألنطولوجي
قلب فعالية  فيبناء على المستوى السيميوطيقي التَّجريدي ِللُّغة، إلى تفسير المدلولية بالتَّجذُّر 

اآلنية ِلعاِلمها بوصفه ذاتَه كيفية وجودها بين األساليب العيانية  الوجود، ذلك من خالل مالقاة
معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا بـدا   –الكيانية، فإن عالَم اآلنية -اليومية، واألساليب الكشفية  -

ـ  (كأنَّه قد اقتصر على ما يوحي بِمطابقة كشف المدلول الوقائعي األول  بمـا  ) الَممجـاز الع
ينطوي عليه من أساليب وجود زائفة في ظّل ترميم غياب أساليب الوجود األصيلة ، بِالتَّمويه 

  .واإليحاء بها من خالل مبادرة الالّمبادرة
ولعلَّ هذه الكيفية في التَّمفصل تعود أساساً إلى اختالل قاعدة التَّناسب الطَّردي، من حيث 

علـى حسـاب   ) التَّوتُّر الوجودي(لمتبادل قد مالَتْ ِلمصلحة أساليب الوجود إن كفّة التَّفاعل ا
 فـي ولهذا السبب حضرتْ المرجعية الوقائعية بِقوة في معادلة عالَمين . تراجع فعالية المخيلة

ـ   دلول عالَم واحد، في حين أن الكيفيات البصرية التي يمكن إرجاعها إلى ماهية كشـف الم
  .قد انحسرتْ) عالَم المجاز(المتخيل الثاني 

من هنا، بدت البالغةُ البصرية المتعلِّقة بِكينونة االستعارة فقيرةً من ناحية ُأولى، وأميل 
 عريةً في ضوء عالَم شخاص ،جاز العالَم الوقائعيرتبِطة بِمة المجازيمن ناحية ثانية إلى الم

 –الصراع الذي انبسطَتْ وقاِئعه وأحداثُه تبعاً ِلكيفيات أشبه بِالبيان العسـكري  متمفصل في 
ياسيالس.  

هذا العالَم الشِّـعري المنفـتح    فيوانطالقاً من ذلك، يمكن لنا أن نقول إن فعالية الهِجرة 
على الم بيصع عطَّلة؛ بِمعنى أنَّهتْ شبه مدنا، قد بـا     أمامنـا إمل توصـيف الهِجـرة هؤو

 ليستوى الجدها إلى المبِإرجاع–  ـل (األفقيتخيإلى الم أو بِإرجاعهـا إلـى   )من الوقائعي ،
 ليستوى الجدالم–  ائف إلى األصيل(العموديـةإدارة    ). من الزوال سيما فـي ضـوء نفعي

اإللحاق بوصفها تُحقِّق مطابقة أساليب  الصراع التي يطغى من خالِلها الوالء الخاِلص ِلسلطة
الهم الزائفة من جانبٍ أول، وفي ضوء التَّمويه من جانبٍ ثانٍ بِالمبادرة األصيلة مـن   -األنا 
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متخيل (خالل أقنعة الوجود الزائفة، التي تُثبتُ تراتبية سلطة اإللحاق، وتبسطُ السؤاَل الشّاغَل 
نفعية إدارة الصراع نحو المجهول،  إلى جانب السؤال الغاِئب المسكوت  من خالل) المكاسب

  ).السلطة من خالل نفعية إدارة الصراع نحو المجهول –جدلية المثقَّف (عنه 
االنزياح هنا كأنَّه قد سقَطَ فـي ميـادين    –وعلى هذا النَّحو، يبدو تمفصل فعل الهِجرة 

د الزائف من ناحية، وأقنعة الوجود الزائف الموحية بِاألصالة من ناحيـة  اهتمامه بين الوجو
المعلَّقة  –ُأخرى، بِصورة ربما أصبح معها من الصعب على أي شُروعٍ أن ينقذَ مباعدةَ اآلنية

وجود الزائف ال تُمثِّل مع التَّذكير في هذا السياق بِأن صفة ال. هنا من غياب الفَعالية والمبادرة
اُألنطولوجية حكْم قيمة، أو معياراً أخالقياً، كما سبقَ أن فصلنا مـن   –في تحليالتنا الجدلية 

  .قَبل، بِقدر ما هي تعبير وصفي عن كيفيات بصرية تنطوي على صيغ وجودية عامة
ط تساُؤِلنا التَّنقيحي األخير، الذي نتركُه لكن ذلك ال يمنعنا في نهاية هذه المقاربة من بس

معلَّقاً ومفتوحاً، مثْلُه مثل فجوة التباس هذا العالَم الشِّعري الذي كُنّا في محاورة معه، وفَحوى 
هل نقسو على الشّاعر المهاجِر هنا بوصفه آنية، أم نمنَحه وِسام فَـرادة  : تساؤلنا المشار إليه

عراب الوجـود  : ن عواِلم المعلَّقات اُألخرى، إذا وصفناه بِالقول إنَّه كان بِامتيازواختالف ع
 الزائف؟
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 من يمكننا أن نقوَل في بداية هذه الخاتمة إن مقاربتنا التَّأويلية ِلعواِلم المعلَّقات قد مثَّلتْ
ناحية ُأولى اختباراً ِلرؤى البحث النَّظرية، وشكَّلتْ من ناحية ثانية استكماالً ِلتلك الرؤى من 

ومن ثم سنُجمُل تأسيساً على هذه الجدلية ما فصلناه، ونطوي ما نشرناه بما  خالل التَّطبيق،
  :يتضمن نتاِئج البحث وتوصياته تبعاً للعناصر اآلتية

تُنا في عواِلم المعلَّقات قد انطلقتْ من تْ عليها قراءلعلَّ الخُطوة اُألولى التي انبنَ - 1    
ُأنطولوجياً لعواِلم ما قبل اإلسالم بما هي بهذا  –جمالياً  تأسيساً فهمنا لتلك العواِلم بوصفها

انفتاحها المنطوي على أساليب  من خاللالمعنى تكثيف للوجود اللُّغوي لعرب ذلك العصر، 
وموت، انبسطتْ  مصيرٍ وأسئلة وجودية ومشروعات واختيارات وصراعات ومفاهيم وأفكارٍ

ومن ثم، فإن مقاربتنا لها قد نهضتْ على جدلية  . مع المخيلةفي كيفيات بصرية متفاعلة 
جادامر المتَّصلة بانصهار اآلفاق بوصفها في توجهاتنا تمفصالً تأويلياً تتكامُل من خالله قراءة 

 إنتاج  التُّراث، مع قراءة االرتياب بما هي قراءةٌ تُعيد -االسترداد بما هي قراءةٌ تحفَظُ النَّص
 ة امتلكتْ - النَّصفي وحدة تأويلي واكَبة العالَم  التّراث، وذلكلة ِلمة المؤهيناميكيكما نعتقد الد
لتبِ الجماليعل الهِجرة المتولِّد عن فكشف  -س، والم بين ل جدلياالنزياح بما هو تمفص

، )عالَم  المجاز(دلول المتخيل الثّاني ، وماهية كشف الم)مجاز العالَم(المدلول الوقائعي األول 
من حدود االستجابة  ر تكثيفاً لاللتباسأي بما هو في جوهره تمفصل جمالي أعلى وأكثَ

الماهوي من جهة، والماهوي نحو  -ب بين الوقائعي الوجودية وحدها، من حيث إنَّه يتراكَ
 .من جهة ثانية المجهول

     لتْ آليوهكذا، تمفص ز في القراءة دورة تتجاوإجرائي ة بصورةؤية تبعاً لهذه الراتُنا التّأويلي
 ل ليس شيئاً نفعله، لكنَّه شيءإن التَّأوي: الوساطة بما هو بقاء عند مستوى التَّلقي السلبي القائل

اهراتية التي ترى الظّ –ة قاعدة اُألنطولوجيأن نلغي في الوقت ذاته ال دونِمن نتركه يحصل، 
أن فعل التَّأويل هو فعل توجه قصدي نحو القصيدة ذاتها فقط، بالشَّكل الذي يحمي القراءة من 

وهي المعادلة . لفجوة الوجود الجديد شرخ المعلَّقة هنا األصيلةاإلطاحة بالميادين الوجودية 
االنزياح بوصفه استجابة  - ل فعل الهِجرة التي حاولنا بلوغها من خالل النَّظَر إلى فعالية تأوي

ل بينرجة الثّالثة، تتمفصة من الددور وجودي  تأويل ُأنطولوجي الوساطة من جهة أنَّه
هذا بوصف أي  ؛ودور الخَلق من جهة أنَّه في الوقت ذاته تأويل جدلي ِلُألنطولوجيا ،لالنزياح

ع إجرائياً بين الذي يتوضالخَلق الثّاني للمخلوق من قَبل،  التَّمفصل التَّأويلي فعالية استجابة
 ،دس الوجوديللوجود، والح دس والكشف الظّاهراتيعد الحدس(ما بفي )فوق الح ذلك ،
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البصري المموه والمموه  المنطقالمعلَّقة هنا بوصفها وحدة  -اآلنيةمقاربة تتحرك داخل وحدة 
 .حضور والغياببين ال

    2 -  بةقارل لتحقيق ممنطَلَقُنا األو في تطبيقنا  وفقوقد كان نة، يكمللتّعليقهذه الكيفي 
بعيد من  ن حيث إنَّنا قد تحاشينا إلى حدآلراِئنا ومعارفنا وأحكامنا المسبقة، م إرجاء وبما ه

ة هنا بإسقاطات ومعارِفَ وأحكام قسرية خارجية المعلَّق –اآلنية خالل هذا التَّعليق لي عنُق 
قة بوصفها تُتيح اختزالية تنجم في بعض األحيان عن تسلُّط بنية الفهم المسب رؤىبغالباًُ، أو 

للمؤول أن يثبتها بما هي تصورات متاحة على ما يريد تأويلَه، وهي اآللية التي تؤدي إلى 
 لتّعليقأن فكرة تطبيق ا مع العلم. طُغيان تلك األحكام من خاللالتُّراث اختزال عملية فهم 

تبقى مسألةً غير ممكنة الحتواء أي فهمٍ كان بوصفه فعالية  ليكون أساساً مطلقاً في التَّأويل
يفتح و ،واالعتراف بذلك هو ما يمنَح عملية التَّأويل قُوتها الحقيقية ،تأويل على مسبقات ما

  .المسبقة التّوجهاتالطّريق واسعاً لتحاشي األوهام االعتباطية، وتنقيح 
من هنا، فقد استجابتْ قراءتنا القتراحنا المؤسس على ما سبق، والقائل بوجود تمفصل 

 ،ة الفهم الوجوديقة بما هي أصل في بنيسباألحكام الم بين آخر لياءو إرجبما ه والتّعليقجد 
في البؤرة عينة ذلك مع توجهاتنا التأويلية المت التقاءوهذا ما تم من خالل . ِلتلك األحكام

أويل االسترداد واالرتياب المتفصلة بين تالجدلية النصهار اآلفاق، والتي انبسطتْ في وحدة 
عة من المقاربات نا على إنجاز أنماط متنوطة ودور الخَلق، األمر الذي ساعدساودور ال

وال سيما . لعواِلم المعلَّقات، تُحقِّقُ إلى حد ما طُموحنا في بلوغ الخَلق الثّاني للمخلوق من قَبل
الوجودي  الموروثمن خالل ما أتاحتْه لنا اآلليات السابقة من إمكانيات جادة لمراجعة وتنقيح 

– مزيالر تخيفي أعماق الم ستقرة المرات انفعاليه تصوبوصف العام قة تُعيد  –ل العربيسبم
م  واِلالموروث التَّقليدي خارج إطار االختبار البصري للتَّجربة الخارِجة في ع ذلك غالباً إنتاج

عظم القراءات أيفي م رعلَّقات، وهذا ما صادساعٍ  الم سة جوهر شُروعٍ تأويليالمإلى م
  .في عالَم  كُّل معلقة على حدة) المهيمن(غل االشّ السؤال 
وعلى هذا النَّحو، وجهتْ العناصر السابقة فعلَنا التأويلي في هذا البحث تبعاً آللية  - 3  

للعالقة المعقَّدة بين محوري التَّركيب واالستبدال،  )حركية التَّمفصل( سبر المعاِلم الحركية
األربعة التي تنبسط على امتداد عالَم النَّص المنفتح أمامنا بوصفها تُعين وذلك في أشكاِلها 

اآلنية اُألنطولوجية الخاصة بها، بما هي حركية متَنقِّلة داخل وحدة  – الجمالية هوِية المحايثة 
وم على وحدات ثابتة أي بوصفها حركية غير متمركزة، من حيث إنَّها ال تق ؛المعلَّقة هنا –
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محددة، بل على تشظٍّ ديناميكي غير قابِل للضبط المعياري النَّهائي بما هو متعلِّق أساساً 
وهو الفَهم . بالفَعالية الحركية النِّسبية للمشهد البصري بوصفه حدثاً ملتبِساً وزائغاً ومموهاً

ن الجملة تُمثِّل وحدة الخطاب األساسية لكونها وحدة الذي استفاد جوهرياً من اعتقاد ريكور أ
أي بوصفها كُّل غير قابل للتَّجزئة بما  ؛الحدث الفعلي الذي ال يمكن أن تُحقِّقه العالمة اللِّسانية

  ). علم الجملة(، والتي يمكن اختبارها من خالل ما دعاه )الفحوى(هي معنية بمفهوم المعنى 
ذاتها، إنَّما  غير نا عند حدود الجملة بحدنا وفي تطبيقتقفْ في فهم ل لمة التَّمفصحركي أن

المنبسطة أمامنا، الجمالية  –الوجودية  الخروجتحركَتْ وِفْقَ الخُصوصية المشهدية لتجربة 
حر كدة في تشابتَجسشهوالمؤرة المالب تنقِّل، من حيث إنم ينَتْ في كُّل كية المقروءة قد تعدي

الشَّظايا المنبسطة في فجوة االلتباس بما  –نحوٍ ما، ومن ثم، لم تكُن تلك الشَّبكات على مرة 
هي فجوة انفتاح ومباعدة واختالف، ذات وجه واحد قابٍل للتَّعيين المحدد الساكن، لكنَّها تدفَعنا 

راوِغة والمداوِرة إلى تلقُّف دالالتَها المفتوحة باستمرار، من حيث إن حركيتها الم من خالل
ل دائماً تنقيحاتحدة القراءة المدروسة تحتمو دةً أو تأويالتتعدها  ملقد تتعايش معاً في تمفص

 دليعلَّقة –الجة عالَم  كُّل متشابِك في ضوء خصوصيالم .بة وبهذا الشَّكل احتَفَظَتْ المقار
 بجوهرها النِّسبي–   الً مع تأويلنا اُألنطولوجينسجِم أوالم ل  –االحتماليلتمفص الظّاهراتي

بما هو في الوقت ذاته تأويل جدلي مضاعف لُألنطولوجيا، وبوصفه ثانياً  ،االنزياح –الهِجرة 
  .يتقاطَع في عمقه مع مفاهيم ما بعد حداثية

ة ولعلَّنا قد استطَعة وتطبيقيات إجرائيكيفي نوجِد ل أنة التَّمفصنا من خالل تطبيق حركي
 ح بترسيمٍ احتماليات تسمة لدى هيدجر، ومن ذلك بسط آلية العاملبعض المفاهيم الوجودي

في ظّل جدلية   ، وال سيما)العالَم (والوجود ) األرض(لفجوة التّوتُّر الملتبِسة بين الموجود 
وهذه القراءة وسعتْ لنا مجال الرؤية من خالل القبض على طريقة ). تحجب جب والالّالتح(

عطىم عطى، وتخمين ما ليسوصف ما هو م ل بينة تتمفصتأويل عام تلك من حيث إن ،
من الباحثين التَّوجهات قد جعلتَنْا نتجاوز باطمئنان بعض اإلشكاليات النّقدية التي شغَلَتْ كثيراً 
ومن ثم، . حوَل شعر ما قبل اإلسالم، مثل عدد األبيات أو ترتيبها أو نسبتها أو روايتها

 –اآلنية غاصتْ حركية التَّمفصل بوصفها آلية مقاربة في وحدة التَّشظّي الجوهرية لعالَم 
ناميكية تلك األسئلة التي تبدو لنا فةً وراءها بما تنطوي عليه من فعالية ديالمعلَّقة هنا، مخلِّ

  .سطحية إلى حد بعيد
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 من خاللوبهذا الشَّكل، انبسطَ منهجنا ِليكون محاولةً ِلتفعيل مجموعة من المفاهيم  - 4  
 ريخطَّط تصوعيداً صياغَتها ضمن مات للفَهم والقراءة والتَّأويل، مها إلى آليصهرِها وتحويل

ونة والديناميكية، األمر الذي سمح لنا بتخليص مفهوم االنزياح بوصفه عام يتّصف بالمر
هجرة من اُألسس الميتافيزيقية التي حوِصر بها في المنهجيات الشَّكلية، ذلك باالنتقال به من 
 يالمستوى العقلي للقراءة إلى المستوى الحدسي، ومن الشَّكل المكاني إلى مركزية الزمان ف

حاية إلى المثة اللُّغويحايةثة الوجود، ومن الممالير الوجود  – الجة التي تُفساُألنطولوجي
السمعية إلى الداللة البصرية، من حيث إن هذه اُألسس  –بالوجود، ومن الداللة الصوتية 

لتي امتاز بها عملُنا اإلجرائي مكَّنتنا من عدم مصادرة خبرة القراءة، أو إمكانيات التَّجريب ا
في عواِلم المعلَّقات، بصورة تأسستْ فيها المقاربة آخذةً في حسبانها ما تحظى به تلك 

رسالقصاِئد من اهتمامٍ د ،ة في الوجدان العربيوالثّقافي عريض يعكس مكانتها التّاريخي ي
أن يعني هذا الفَهم  من دونِجود شعب تاريخي، وذلك بما هي في اعتقادنا فن لُغوي خاص بو

 ها عواِلمدة، بل بوصفجرة مسة، أو بنى لُغوينعكها موضوعات مإليها بوصف أنَّنا ننظر
وجودية لها كينوناتها التي تُجسد ذلك التَّفاعَل المتبادل التَّأثير بين أساليب الوجود المتنوعة 

 - وهو التَّفسير الذي تأسستْ عليه عملية تقصي فعل الهِجرة . والمخيلة) جوديالتَّوتُّر الو(
م الشِّعرية بناء على تمفصلها الجدلي بين عالَم الجزيرة العربية االنزياح في تلك العواِل

 حاً نحو –المعيش قبَل اإلسالم، وعالَمها الماهوينفتل متخيها إحالةً المجهول؛ أي بوص المف
 الوجود اللُّغوي تين من حيث إنتين وجوديمرجعي ل بينفة إلى نفسها تتمفصضاعة مجدلي

العالَم (اً يمجاز ر تكثيفاً، قد اكتُنفَ في انفتاحها اللُّغوي األكثَ)العالَم الوقائعي(المجازي السابق 
  ).المتخيل الجديد

اُألنطولوجي لالنزياح داخل عواِلم المعلَّقات  –يلنا الجدلي ولعلَّ تأسيس الخبرة في تأو
على التَّجربة والحوار، وليس على البرهان النّهائي الحاسم، هو األمر الذي مكَّن مقاربتنا إلى 

االنعكاسية من جانب أول،  –رِ القراءات السياقية سمن اإلفالت من َأ ،وكما نزعم، حد بعيد
حمات  كما سدة لنا من جانب ثانٍٍ باإلفالت من قبضة المنهجيجرالم تلك ، من حيث إن

التَّوجهات قد خلَّصت المعلَّقات من خطَر استهالكها، إما من خالل مرجعيات خارجية  يتآكل 
 ماليها الجضمفي خ– حايأو من خالل م ، ثالوجودي مالية تلغي ذلك الجلُغوي الوجو –ة دي

  .لمصلحة هيكل لُغوي فارغ
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عواِلم المعلَّقات أن  في اُألنطولوجي لالنزياح –عنا في تأويلنا الجدلي وهكذا ، استطَ - 5    
نُطلقَ القراءة الوجودية خارج محدودية المقاربات اإلجرائية المؤسسة على فهمٍ نظَري ضيق 

ه الميتا َل سؤالاختزدعالوجود في براسات . فحسب فيزيقيه الذي طَغى على الدوهو التَّوج
ل ظُهور لها إلى محاضرة ألقاها المة التي يعود أوراسات الوجوديق ستشرِالموسومة بالد

: تحتَ عنوان 1963فة السورية عامفي دمشق ، ونشَرتها مجلّة المعر األلماني فالتر براونه
عر راءة التي تركتْ آثاراً جمة على مجموعة من دارسي شوهي الق. الوجودية في الجاهلية

ة؛ إذ ة، أو للقرينة المكانيمانيللعالقة الز ها قد افتقدتْغم من كونعلى الر،ما قبل اإلسالم
  .نة لهذا الموقفالمكو) ةماعيتبيعية واإلجالطّ( الوقائعيةالبنى  موقفها الوجودي في تجاهلتْ

الية على وجه الخُصوص ، حاوَل النّاقد يوسف اليوسف أن يزاوِج بين وبِفعل هذه اإلشك
اً مؤاالً ميتافيزيقيها سة بوصفالوجودياًجريسها حدة من خالل األبعاد اال داً ، وما يعضجتماعي

ل اإلنسان تجاه الوجودي الذي يعزلة بوصفها نقداً لاللكن هذه المحاو. والطّبيعية والحضارية 
لألنطولوجيا، ذلك من خالل  معرفيعن فعله الحضاري الواسع ، انطوتْ على سوء فهمٍ 

،وعزلِِه  المعيشة -فصل سؤال الوجود بما هو سؤاٌل ميتافيزيقي عن كيفيات الوجود العيانية
نت لتحرير سؤال من حيث إن قراءتَه قد استعا. التَّقليدي للتَّفكير -المنطقي  الفَهمداخل 

، منهجية من خارج اُألنطولوجيا –الوجود من قبضة االختزال والتَّجريد بِمفاهيم وآليات نقدية 
للميتافيزيقيا، الذي  زالفلسفي المجاوِ -في سياقها الفكري تعيينهاتم تمثُّلها بِعمق، بعد  التي لو

بعضها انطالقاً منه ،  عد حداثية ُأسسينفتح في بعض عناصره جوهرياً على مفاهيم ما ب
ِلمقاربة شعر ما قبل  زمةة الالّلكانت تلك القراءة قادرةً على تقديم الحلول اإلجرائي

لْم نَقُْل جميعها، عند  وهو األمر الذي أبقى معظَم  المقاربات الموسومة بالوجودية ،إن.اإلسالم
 ٍل خاص باالعتماد على المقوالت الوجودية العامة التي جرتْسطح اُألنطولوجيا ، مكتفيةً بشك

لألنطولوجيا التي  الجمالية  –الغوص أو التَّعمق في اآلفاق الفكرية  من دونعلى األلسنة ، 
كرؤية الماهية ، أو  اتيةسس ظاهرحررتْ أسئلة الوجود من تجريدها الذِّهني ، منْطَلقَةً من ُأ

ة ، من حيث إدعى اما يدسيإلى أسئلة الوجود،لمعرفة الح ة،بما هي أسئلة مي نَّها تنظُرتافيزيقي 
الموجود اإلنساني وتجربته وتجارته مع  خروجفي قصديتها الوجودية المتحقِّقة من خالل 

اليومي، والوجود  -أي من خالل مجموعة األساليب المنبسطة بين الوجود العياني ؛العالَم
هناك في اآلنية هو ذاته مشروع  المعلّقة هنا -اآلنية ني ، من حيث إن وجود االكي-شفيالك
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 ؛كُّل مرة من مرات انفتاح عالَمه الشِّعري الذي هاجر إليه بوصفه مرجعيتين في إحالة واحدة
  .الغير القاِئم ، ومع الموجود ذاته ،ولدى أي بوصفه عالَمين في عالم واحد مشترك تجاه

قد حالَتْ دون محاولة إن أسباب القصور السابقة  أن نقول، نستطيع هذاوانطالقاً من 
 صوص الشِّعرية عامةً ، والمعلَّقات على نحوٍبة النُّستنباط أدوات منهجية مالئمة ِلمقارا

ها بأفكارٍ مترصادم نا متها، إمتحمي خُصوصي بصورة ،خاصو من اختزالها في قة ، أسب
  .مقوالت تجريدية كُبرى

وهذا ما دفعنا إلى السعي في هذا البحث إليجاد مجموعة من األدوات المنهجية التي 
المجاوِز لسياقات المنهجيات  الجمالي - القراءة انطالقاً من السياق اُألنطولوجي الفلسفي تُعين

وفي هذا اإلطار، وجدنا . أي المجاوِز لميتافيزيقيا الحضور ؛العلمية ذات الجذور الميتافيزيقية
دلية -في تَأويلنا الجعالَجتْ لنا بِمحة التي سمِلالنزياح القُدرة والمساحة الغني اُألنطولوجي

الثَّغرات السابقة من خالل اقتراح مفاهيم ، وتجريب آليات منهجية مؤسسة على تفسيرنا 
ة لالنزياح بوصفليجرة جدل –ه هفة تتمفصضاعفي فجوة الوجود الجديد م.  

ولعلَّ أهم األبواب التي فتَحها أمامنا هذا التّأويل، ترتبط بإيجاد حلول منهجية خاصة  - 6
باإلشكالية األساسية في قراءة شعر ما قبل اإلسالم، وهي اإلشكالية التي دعاها 

من خالل  سعينافاً إياها بالقول إنّها المشكلة األكثر دقَّة ، التي واص ،)النَّقديةالمشكلة (أدونيس
وال سيما أنّنا في هذا  القَبلي، – ختبار عالقة الشّاعر بمحيطه البيئياإجرائياً إلى  تحريضها

د الهم الزائف، ووجو –السياق قد قُمنَا من جهتنا بربط تلك المشكلة مع جدلية وجود األنا 
لتقّصي طبيعة  عليها الهو األصيل ، لتكون هذه الجدلية آليةً إجرائية ُأخرى، اعتَمدنا –نية األ

أي بالصورة ؛ المعلّقة هنا - اآلنيةكُلِّ عالَمٍ من عواِلم المعلَّقات بوصفه مقام  تلك العالقة في
مركزية الذّات بما هي األنا  مطلقاًتُغادر لم التي نتجاوز من خالِلها المقاربات النَّقدية التي 

 هتوِيقِّن من هتيفكِّر المالذّات من خاللالم كر مع الوجود، من حيث إنالعقل والف قكانت  تطاب
هذا من ناحية، . تتمثَُّل الموجودات بوصفها وعياً يتحكَّم ويحضر العالَم موضوعياً بهذا المعنى

 ليلغيُأخرى، فإن االختالف بناء على فهمٍ كهذا ينتقُل إلى داخل الذّاتية من ناحية أما و
تجاوز الوجود التَّقابلي التَّقليدي لثُنائية ذات و موضوع، أو لثنائية داخل  من خاللمركزيتها،
يد الحقيقة وال يتم تأكالعالَم، فيعن نفسها بوصفها قصدية وجود الذّات بذلك تتباعد فوخارج، 

 من خالل إنَّما، ى ثُبوتها الراسخالميتافيزيقية المطمئنَّة إل بهذا المعنى من خالل المطابقة
انكشاف التّجربة المرئية الخارِجة التي تختَِبر عالقة التَّطابق في سياق ظاهري حسي متَّصل 
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يل ينتقل من فهم الذّات بإظهار الموجود لنفسه من خالل وجوده في الكشف بما هو تأو
ومن ثم ، فقد . زمانية الوجود البصري في العالَم  ابوصفه اآلنية، إلى فهم بوصفها مركزاً
ر المهاجِر اعالشّ -اآلنية إليه  تْالمعلّقة هنا بوصفه العالَم الذي هاجر -اآلنيةبني فهمنا لعالَم 

- ليات التَّجاذُب والتَّنافُر بما هي ناجِمة عن الصراع الجدليالخاضعة آل افي اختياراته ةًمتردد
عالَم ما قبل اإلسالم، والتي تحكَّم في تصريف كيفياتها البصرية المختلفة تفاعلُها  الوجودي في

قي تركيب المستويين األفبهوياً من حيث إنَّه تم تثبيتُها ما المتبادل التَّأثير مع المخيلة،
عناصر  هااالنزياح تركيباً بصرياً وِفْقَ الكيفية التي تنبسط من خالل-والعمودي للهِجرة

  .بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي) التَّوتُّر الوجودي(االستبدال البصري ألساليب الوجود 
ل إحدى أهم تجلِّيات الشاعر المهاجِر مع الجسد ، تُمثِّ-اآلنية وقد بدا لنا أن عالقة  - 7  

 حيطه، من حيث إنالشّاعر وم ة بينشكلة النَّقديلتبِس الذي تنطوي عليه المط المذلك التَّراب
المعلَّقة هنا بصورة تتداخَُل  - اآلنية األساليب الوجودية الحاملة لتلك العالقة تنفتح في مقام 

اليب القائم على أس) الهروب(بوصفها جدلية القَبول  الهو-األنيةو همال–عمقياً مع جدلية األنا 
أكون ( القائم على أساليب وجود أصيلة ) المواجهة(،والرفض ) اًمسأمتلك جِ(وجود زائفة 

  ).جسداً
، وال سيما أنَّنا نُؤمن اآلنيةومفهومنا في هذه القراءة لم يفصْل فعالية الجسد عن فعالية 

اُألنطولوجي أن الشِّعر نَمط من الحياة المرتبِطة بالجسد، ألن فعل الهِجرة  -لنا الجدليفي تأوي
في أساسه، وعلى كون فضائية الجسد ال  اًعيشم س على كون العمل اإلبداعي فعالًتتأس حركةٌ

التي رأينا معه ) لمبادرةا(وهو التَّأويل الذي بنيناه على ما يدعوه ريكور  .في الفعل تتحقَّق إالّ
. ة، وتتمفصُل فيها في الوقت ذاتهحركة الهِجر تُحرضأن اللَّحم موقعها، بوصفه فعالية وجود 

 ؛فالمبادرة بالمعنى الوجودي الواسع هي أول نموذج للبِداية التي تُعطي لألشياء مجرى جديداً
 .القيام بِالفعل من خاللتداء المتحقِّقة أي بما هي على الصعيد الفردي تجربة االب

8 - ة  ،قوتأسيساً على كُلِّ ما سبنوعي تنا على اختالفاتراءعلَّقات لقاستجابات الم انطَوت
من خالل  انزياحهاإلى مقاربة  ىذلك من خالل تفاعلها مع تفكيرٍ منهجي يسع. خاصة ومميزة

مفهوم رية تأويل تُسهِجرة على ال فعالية مسارات إجرائيعة في آنٍ معاًمتقاطتوازِية وم .
نا إلى حد بعيد من مقاربة بعض الجوانب المركزية في تلك العواِلم المسألة التي مكَّنَتْ

 أغْنَت علَّقات ذاتها من آفاقمه لنا الما تُقدة انطالقاً مممن قضاياها اإلشكالي باستنطاق عدد
قدة، واغْتَنَتْ بها في الوقت ذاتهمات النّظّرية المات اإلجرائينا بناء . واآلليدورة أعوبهذه الص
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حركية  اعتماداً على االنزياح - عالَم كُّل معلَّقة على حدة، من حيث إنَّنا اختَبرنا فعل الهِجرة
ى بأنَّنا قد اعتمدنا آليات اختبار للوهلة اُألول توحيبكيفية تراتبية إما  ،التَّمفصل بين المحورين

لمعلَّقة بكيفيات عشوائية انطلَقَتْ من وسط ا أو ،ة ميتافيزيقيةة ذات ُأسس منطقيسببي –خطِّية 
بحدث يتكرر  ،أو من نهاياتها ، أو من إحدى بؤرها البصرية المنفتحة أمامنا شبيهةًالمدروسة
 ةالكالزِم نمكة يعل التَّأويلوجوديبات في  .تَّعويل عليها في فقارالم تْ جميع تلكوقد أفض

، )مالالج -المباعدة-الفجوة(تمفصل بنهاية المطاف إلى تلمس تلك الحركية المتشظِّية الخاصة 
  .فالعامة للعالقة المركَّبة بين المطابقة واالختال –المالمح االحتمالية  تعيينمن خالل ذلك 
على  االنزياح –لفعل الهِجرة  األنطولوجي -اء تأويلنا الجدليكفإن اتّ من هنا، - 9
علَّقات،حركيبر واختبار عواِلم المئيسية ِلسته الرها آليل بوصفهو الذي مكنّنا من  ة التَّمفص

في  يقياً، ابتداء من البحثمقاربة تلك العواِلم وِفْقَ جملة من الخطوط المتكاملة نظرياً وتطب
حضور (كُلِّ معلَّقة بما هي وحدة تحجب وال تحجب  عالَمأساليب انكشاف الوجود في 

بوصفها مجسدةً لبالغة االستعارة  ة، وبكيفية إجرائية تتقاطَع مع البحث في كينون)وغياب
انكسار الكلمة وأمانة (ُأللفة ونزع ا) الشّيئية( اليد تحت في ضوء جدلية الموجودالمشهد 
،والعالَم )عالَممجاز ال(بين العالَم الوقائعي السابق  بكيفية تبحثُ في المجازيةأي  ؛)األداة

ذلك بمقاربة المشكلة النَّقدية في ضوء جدلية من خالل مروراً ). عالَم المجاز(ديد المتَخيل الج
في مسار من حيث إن جميع تلك المسارات قد صبتْ  اجهة،المو-الهروب والرفض-القَبول

عد الوجوديمحوري التَّركيب واالستبدال ،  - اختبار الب في ظّل العالقة القائمة بين ماليالج
أي  ؛المجهول في العلُو الثُّنائي بما هو بحثٌ في التباس المتخيل نحو ما يتقاطع جوهرياًوهو 
التَّثبيت الماهوي ألساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة باتّجاه امكاناتها هو بحث في  بما

الصورة التي سمحتْ  وهي. األعلى قاِئمةً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول
استَطَعنا إثْر  إذالخاصة بتراكُب فعل الهِجرة الجدلية المضاعفة،  توجهاتنا التَّأويلية بتنقيحلنا 

االنزياح في عالَم كُلِّ معلَّقة بين  - النِّهائية لموقف تلك الهِجرة محصلةذلك أن نُوصفَ ال
ة أنَّنا أن تعني هذه الكيفي من دونِ. العمودية  –جرة الجدلية األفقية والهِ –الهِجرة الجدلية 

من بقدر ما كُنَّا نسعى  المعلّقة هنا، –اآلنية ف ِلمقام الجدلي المضاع فصمنا وحدة التَّمفصل
عالم المعلَّقة  فيالجمالية  - ذلك إلى رسمٍ عام ألهم المالمح المميزة للفعالية الوجوديةخالل 

 .المدروسة

ة بِعنونة تلك نا في نهاية مقارباتنا النَّصيّة ذات التَّنقيحات المتراكب، قُمالشّكل اوبهذ -10
المقَاربات، وتصنيف عواِلم المعلَّقات تبعاً للنَّتائج النَّظَرية والتَّطبيقية التي انتهينا إليها في كُلٍّ 
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متقاطعة ، منها ، ذلك في بابين تطبيقيين ينطوي كُلٌّ منهما على سمات وعناصر مهيمنة و
من حيث إنَّنا قد وضالثّاني تحتَ عنوان هذا اإلطارفي نا ع ل والهِجرة (البابالتباس التَّمفص

سلطة اإللحاق وزيغان (، في الوقت الذي وضعنا فيه الباب الثّالث تحتَ عنوان )القلقة
بهذا المعنى اُألفق  المستْاالحتمالية في عالَم كُّل معلَّقة قد  –لتكون قراءتنُا النِّسبية  ).المطابقة

 بها من جانبٍٍا –الوجودي الخاص ة  ، وانفتحتْ من جانبٍ آخَرلتُّراثيعلى األبعاد الوجودي– 
وهو التَّمفصل الذي طالَما كُنّا نطمح إلى بلوغهِ من خالل قراءة . العابِرة للعصورالجمالية 

 .ليستْ سياقية وال نسقية قراءةٌ يمكن توصيفُها بأنَّها

ة على نحوٍ ولتبيان ذلكظهِر بعض المالمح العامب يقتضبة  عليها التي انطَوتْ مقارالم
 علَّقة، نستطيع أنتَفي عالَم كُّل مة  في نُثَبع الجداوَِل التَوضيحياآلتيةهذا الموض:  

  ):8(الجدول  - أ 
  معلََّقة امرئ القيس هنا –اآلنية عالَم 

جازم االلتباس األعلى  بينني 
حاية ثة الممالية -  الجاُألنطولوجي  

  ) حركية التَّمفصل(
التباس التَّمفص عقَّدة بينلة المل النّاجم عن الص

المباعدة  –المحورين، منبسطةً بين التَّماهي 
 ضاداالختراق المرة وضمريحة،  –المدة الصباعالم

 بوصفها نوسان ذلك العالم المتوتِّر بين مجازين 
 .نحو المجهول

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

الجوهري الشّاغل،  السؤال صعوبة القبض على 
في ظّل  روذلك لصعوبة ترجيح تأويل على آخَ

التَّمفصل الملتبِس بين كشف المدلول الوقائعي األول 
، وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني )مجاز العالَم(
)جازعالَم الم( 

  المسكوت عنه السؤال 
 )الالّ مقولالغائب (

االحتفاظ بِحرية المجهول؛ أي اليقين غير الممكن، 
 .أو الغائب غير القابِل لإلخضاع والتَّعيين

رِباً وملتبِساً بين طّاريخي وجوداً مضوجود شعب ت تأسيس صوت الشَّعب
 .سلطة التَّقاليد وحلم التَّغيير

 اُألنطولوجي ِلفعل –التَّأويل الجدلي  محصلة 
 االنزياح هنا –الهِجرة 

منها عمودية، أو بِمعنى أدقّ، أكثَر فُقية الهِجرة ُأ
قية في ظّل التباس اُألفُ –الميل للهِجرة الجدلية 

 العمودية -موقف الهِجرة الجدلية 
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 ):9(الجدول  -ب

  بن العبد هنامعلََّقة طرفة  –اآلنية عالَم 
 متاهة التَّمفصل وقلَق المباعدة  نحو المجهول

حاية ثة الممالية -  الجاُألنطولوجي  
 ) حركية التَّمفصل(

 –تَمفصل غير متمركز تبعاً ِلسلسة من الشَّبكات 
الشَّظايا ذات اإليقاع المراوِغ والمداوِر بصورة تُشبه 

لة مع المخيلة، والتي تبسط المتفاع سلوبيةاُألالمتاهة 
المباعدة المضمرة  –حركية التَّمفصل بين التَّماهي 

المباعدة الصريحة، بوصفها حركية  -واالختراق 
 .تاهة هناالم –االضطراب 

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

قلَق التَّمفصل في المباعدة نحو المجهول، بما هو في 
 .في المطابقة الالّتمفصل قلَق  الوقت ذاته

  المسكوت عنه السؤال 
 )الالّ مقولالغائب (

اغل هو غياب أحضر السؤال  الشّحضور الموت في 
 .المسكوت عنه هنا السؤال الخُلود بوصفه 

بما هو تمفصل ) غياب الخلود –حضور الموت ( تأسيس صوت الشَّعب
ضطّربة لشعب تاريخي بين ية مكيفيات وجودية كُلِّ

الخوف والقلَق في بيئة الجزيرة العربية القاسية قبَل 
 .اإلسالم

اُألنطولوجي ِلفعل  –التَّأويل الجدلي محصلة 
 االنزياح هنا –الهِجرة 

في ضوء  صعوبة التَّمييز بين مستويي الهِجرة هنا
لة مع ية المتفاعانبساط شبكة من الشَّظايا اُألسلوب

 كتَنَفُ من خالِلها العالَم الوقائعيلة، والتي يخيالم
السابق في العالَم المتخيل الجديد ضمن حركية 

 .المتاهة هنا –االضطّراب 
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  ):10(الجدول  -ج
  معلََّقة عنترة بن شداد هنا –اآلنية عالَم 

 دفي الجس الالّتمفصل لَّث التَّمويه وقلَق ثُم

حاية ثة الممالية -  الجاُألنطولوجي  
 ) حركية التَّمفصل(

 ل الجدليبما هو انفتاح التَّمفص يتشظّى الجمالي
الفجوة هنا في مثلَّث  –باعدة مللالمضاعف 

التَّمويه ناجماً عن الحركية غير المتمركزة 
للعالقة الملتبِسة بين محوري التَّركيب 

 .واالستبدال

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

  نحو تباعدفي الجسد الم  الالّتمفصلقلَق 
 .المجهول

  المسكوت عنه السؤال 
 )الالّ مقولالغائب (

ال تحجباً يحضر معه  –قُرباً  ما ينبسطُ بوصفه 
متحجباً بإبقائه على بعده وغيابه  - غائباً بعيداً  

يرؤال الحة المسكوت عنهبما هو سة الجنسي. 

المسكوت  السؤال اغل ولشّا السؤال تحرر بين ت تأسيس صوت الشَّعب
ية لشعبٍ تاريخي كان يقلقُه لِّعنه كيفيات وجود كُ

ناء والخلود في في الجسد بين الفَالالّتمفصل 
ة غير المبيئة الجزيرة العربيستقر ة في ذلك

 .العصر

اُألنطولوجي ِلفعل  –التَّأويل الجدلي  ةمحصل
 االنزياح هنا –الهِجرة 

ل فاالنزياح بتأثير  -عل الهِجرة يزيغ تمفص
مثلَّث التَّمويه الذي تتشابك أضالعه بين كشف 
المدلول الوقائعي األول وماهية كشف المدلول 

 .المتخَّيل الثّاني
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  ):11(الجدول  -د
  معلََّقة زهير بن أبي سلمى هنا –نية اآلعالَم 

 الهِجرة المقلوبة والتباس الهوِية

  اُألنطولوجية -  الجمالية ة المحايثَ
 ) حركية التَّمفصل(

تنقيح فهمنا لحركية التَّمفصل باالنتقال من 
 ها عالقة تماهلها بوصفِرة  –تأويضمدة مباعم

لوقائعي، ومحور بين محور تركيب أميل إلى ا
استبدال يستبطن موقفاً وجودياً داخلياً أميل إلى 

 العياني- الز لها بوصفها يائف، إلى تأواليومي
ضادريحة – عالقة اختراق مدة صباعم  بين

محور تركيب أميل إلى الوقائعي، ومحور 
استبدال يستبطن موقفاً وجودياً داخلياً أميل إلى 

 األصيل -الكشفي الكياني . 

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

بوصفه مجاز العالَم هو إن حضور الوقائعي هنا 
جاز إحضاره عالَم المل بوصفتخيب . ِللميذه نفَم

من الفانين، يموه قُرباً  إلى األرض بوصفها 
قة الوقائعي المعيش، هو ذاتُه من يعلو بِمطاب

لَم بوصفه بعداً يقربه من الخالدين، نحو العا
المباعدة هنا بين  –األمر الذي يفتَتح الفجوة 

تحجب  نحوالمجهول منطويةً على  الالّالتَّحجب و
 .سؤال الهوِية الملتبِسة

  المسكوت عنه السؤال 
 )الالّ مقولالغائب (

 .متخيل التَّغيير

متخيل التَّغييركيفيات بصرية كُلِّية لشعبٍ  يبسط تأسيس صوت الشَّعب
هذا الشَّرخ  سس صوتُه التّاريخي فيأقلق يت

 .بوصفه فجوة التباس الهوية نحو المجهول

اُألنطولوجي ِلفعل  –التَّأويل الجدلي  محصلة
 االنزياح هنا –الهِجرة 

عمودية، يميل فيها الموقف  –هجرة جدلية 
الداخلي الذي يستبطنه محور االستبدال إلى 

أفقية؛  –كونها هجرة جدلية  من أكثَراألصالة، 
من كونها هجرة من العالَم الوقائعي إلى أكثَر أي 

 .العالَم المتخيل
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  ):12(الجدول  - هـ 
  
  

  نطولوجيةاُأل -  الجمالية ة المحايثَ
 ) حركية التَّمفصل(

ل في هذا العالَم على  طَانبسة التَّمفصنا ِلفهم حركيتنقيح
معلََّقة زهير بن أبي  –اآلنية العكس مما رأيناه في عالَم 

إذ انتقَلنا من تأويل تلك الحركية بوصفها عالقة . سلمى هنا
 تماه– محور تركيب أمي رة بينضمدة مباعل إلى م

المتخيل، ومحور استبدال يستبطن موقفاً وجودياً داخلياً 
 ل إلى الكشفيها  -أمياألصيل، إلى تأويلها بوصف الكياني

 ضادمحور تركيب  –عالقة اختراق م ريحة بيندة صباعم
المتخيل، ومحور استبدال يستبطن موقفاً وجودياً  أميل إلى

  .اليومي الزائف -لعياني ا داخلياً أميل إلى
  

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

السرد بين  من خاللمباعدة نحو المجهول الالّمتخيل 
 .العبثية والقَدرية

  المسكوت عنه السؤال 
 )الالّ مقولالغائب (

مباعدة من المجهول هوِية الغائب  الالّيحضر متخيل 
ِلتُفتتِّتَ وهم المطابقة،  )عنها المسكوت ةالهوِي( مقولالالّ

فتزيغ وحدتها، وتهز سلطة اإللحاق، وهذا المسكوت عنه 
 .سؤال العدالة: في فجوة االلتباس هنا هو

يتمفصُل صوت الشَّعب بما هو الوجود الكُلِّي العام في هذا  تأسيس صوت الشَّعب
يلتبِس بين الموقف  سرد من خاللالعالَم المنفتح أمامنا 

 –التَّمفصل (العبثي والموقف القدري، باسطاً في فجوة 
 السؤال  –ؤال الشّاغل الس(وحدة  )الجمال –المباعدة 

 ).المسكوت عنه

اُألنطولوجي  –التَّأويل الجدلي محصلة 
 االنزياح هنا –ِلفعل الهِجرة 

معلََّقة  –اآلنية عالَم  الهِجرة في محصلة  نعلى العكس م
بسط  إلىحصلة هنا ر بن أبي سلمى هنا تميل هذه المزهي

 المستوى الجدلي–  ل(اُألفُقيتخيإلى الم من الوقائعي( ،
العمودي  –لي جدلمن كونها تميل إلى بسط المستوى اأكثَر 

)ة الزرية من األساليب البصريائفة إلى األساليب البص
  ).صيلةاأل
 

  عة هنامعلََّقة لَبيد بن ربي –عالَم اآلنية 
  متخيُل الالّ مباعدة ووهم الهِجرة في درجة الصفر
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  ):13(الجدول  -و
  معلََّقة عمرو بن كلثوم هنا –اآلنية عالَم 

 األقنعةالتَّمفصل في الصراع والتباس 

حاية ثة الممالية -  الجاُألنطولوجي  
 ) حركية التَّمفصل(

تنبسط حركية التَّمفصل تبعاَ ِلعالقة محوري التَّركيب 
المباعدة المضمرة  –ماهيواالستبدال المعقَّدة بين التَّ

 ضادريحة –واالختراق المدة الصباعالم .  
  

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

سؤال المصير المتمفصل في قلب مباعدة الصراع نحو 
 .المجهول بين الخوف والقلَق

  المسكوت عنه السؤال 
 )الالّ مقولالغائب (

ؤال المنا سه ة هو ذاتُهخُصوصي ة بينشكلة النَّقدي
الموجود البشري وطابعه الجماعي؛ أي بين اإللحاق 

بهذا المعنى هو سؤال الفَرادة الشَّخصية و. واالستقاللية
 .نحو المجهول في ضوء مباعدة الصراع

وجود عرب ما قبل اإلسالم يتأسس في هذا العالَم  تأسيس صوت الشَّعب
باعدة الصراع الذي فرضتْه مفْصلين في مبوصفهم المتَ

القَبلية، بما هو صراع نحو المجهول  –البيئة الطَّبيعية 
الحاضر (كما يتأسس وجود عرب . بين الخوف والقلَق

ز ما يوحي بالتَّمركُ بوصفهم المتَمفْصلين في كّل) اآلن
 إلى حد بعيد يبينالصوتي المطابِق، وبوصفهم أيضاً المغَ

ما يمكن أن يبسط تلك المباعدة الوجودية الضوئية   كُلَّ
الكشفية بما هي اختبار مفتوح ِللتَّجربة والحدس  -

 .والمستقبل

اُألنطولوجي ِلفعل  –التَّأويل الجدلي محصلة 
 االنزياح هنا –الهِجرة 

ة المضاعفة بين م الهِجرة الجدليسيم عالَيصعب تر
المستويين اُألفُقي والعمودي، بسبب قدرة هذا العالَم 

 –الحضور الطّاغي  من خاللهجرة الالّعلى التَّمويه 
المباشر ِلسلطة اإللحاق بالتَّمركز الصوتي المتَمحوِر 
حوَل يقين القُوة واالنتصار، بما هو يقين مطابِق 

  .ية الزائفةعقائالهم الو -ألساليب األنا 
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  ):14(الجدول   -ي
  معلََّقة الحارِث بن حلِّزة هنا –اآلنية عالَم 

 طُغيان الوالء وأقنعة الوجود الزائف

حاية ثة الممالية -  الجاُألنطولوجي  
 ) حركية التَّمفصل(

تنبسط حركية التَّمفصل تبعاَ ِلعالقة محوري التَّركيب 
المباعدة المضمرة  –معقَّدة بين التَّماهي واالستبدال ال

 ضادريحة –والتَّمويه بِـ االختراق المدة الصباعالم .  
  

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

نحو  إدارة الصراع نفعية من خاللمتخيل المكاسب 
 .المجهول

  المسكوت عنه السؤال 
 )الالّ مقولالغائب (

إدارة الصراع  نفعية من خاللالسلطة  - ثقَّف الم  جدلية
 .نحو المجهول

التَّعبير عن الوجود الكُلِّي العام للشّعب من خالل تأسيس  تأسيس صوت الشَّعب
من صوته بين أساليب الوجود الزائفة، واإليحاء باألصالة 

إذ يختلف هذا . تمويه تلك األساليب الزائفة باألقنعة خالل
معلََّقة عمرو بن  –اآلنية أمامنا عن عالَم المنفتح  لَمالعا

كلثوم هنا الذي انبسطَتْ فيه الكيفيات البصرية لوجود 
ياب تلك غالهو األصيلة، في حين أنَّه تم تثبيتْ  -األنية 

 –التَّمويه بِمطابقة أساليب األنية  من خاللالكيفيات هنا 
  .الهو الملك األصيلة

غير أن هذا التَّعبير البصري عن الوجود العام في هذا 
التَّمويه بالوجود  –العالَم من خالل تمفصل الوجود الزائف 

صيل، هو في الوقت ذاته استحضار جوهري ِللمشكلة  األ
عر بمحيطه بوجه عام، االنَقدية التي تختبر عالقة الشّ

 خصوص سؤاالًهذا الميدان على وجه الوتستنطقُ في 
  .السلطة -المثقُّف  وجودياً هو عالقة –جدلياً 

 
اُألنطولوجي  –التَّأويل الجدلي محصلة 

 االنزياح هنا –ِلفعل الهِجرة 

االنزياح هنا شبه معطٍَّل؛ إذ يصعب علينا  –بدا فعل الهِجرة 
إحالته إلى المستوى الجد لي– ستوى الجدأو الم ،لاألفقيي 

– ةوال سيما في ظّل . العموديراع نحو نفعيإدارة الص 
بما هي تمفصل ملتبِس بين أساليب الوجود  ،المجهول

 رة األصيلة من خالل أقنعة تلكبادائفة، والتَّمويه بِالمالز
  .األساليب الزائفة
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ما ي العام إن وبناء على النَّتائج السابقة، نستطيع أن نقول في إطار األفق المعرف .7
 -  اُألنطولوجي ِلفعل الهِجرة - جوهر تأويلنا الجدلي ابوصفه دعوناه حركية التَّمفصل

الجمالية  –في الوقت ذاته آلية اختبار ومقاربة ِلألساليب الوجودية  ياالنزياح، وبما ه
مضمرة، التي تنطوي على التباسٍ المباعدة ال - في عواِلم الشِّعر بين التّماهي المتمفصلة

بين الوجود والموجود،  التي يديمها االنزياح وزيغانٍ ناجِمٍ عن التَّمويه بتضييق فجوة التَّوتُّر
ضاداالختراق المغانٍ ناجِمٍ عن التَّمويه  -وريحة، التي تنطوي على التباسٍ وزيدة الصباعالم

فإن هذه اآللية تُمثِّل في  بين الوجود والموجود،مها االنزياح التي يدي بتوسيع فجوة التَّوتُّر
زعمنا مشروعاً غنياً قابالً ِللتَّطوير والتَّعميق، من حيث إنَّه يمكن أن يتم توظيفُها بناء على 

من  أكثَر من مضمار معرفي، ومنأكثَر هذا التَّوجه ِلتكون آليةً إجرائيةً ِلتحليل الوجود في 
 فيات واسعة ِلمراجعة وجودنا ومن ذلك ما تُقدمه لنا على وجه الخُصوص من إمكاني. زاوية

  .ُأفُقه التّاريخي على جميع المستويات
 االنزياح  -إن اقتراح الهِجرة ، يمكنُنا أن نقولاالمكانية - وانطالقاً من هذا المشروع

 من فضاء شكِّلُهمثُِّل بما يية األطراف، يترامة مة وإجرائيعلى رقعة مفهومي وتطبيقي نظَري
هو يمثُِّل بما يتأسس عليه وما فمن جهة ثانية، أما و ،ة مغامرة وحذرة من جهة ُأولىلنا نقل
ما ال بِذاتها فحسب، بل بوصفها إمكانية انفتاح دائمة على آفاق رحبة  ،نقلةً طموحة يؤوله،

من حيث إن فعل مقاربةَ الشِّعر بما هو بهذا المعنى فعٌل . زالتْ قادرةً على تحفيز األسئلة 
،د والنهائيتجدة مة العاماً بِمجموعة من الحقول المعرفيةً إذا كُنّا  ،فإنّه يرتبطُ جوهريخاص

ة بما هي ل الوجود عالقة عضوير وسؤافَهمنا أن العالقة بين سؤال الشِّع تبعاً ُألسسنؤمن 
الجمال الذي ال يمكن في سؤال  ين معاًالسؤالمتبادل يصهر  وتحفيزعالقةُ تماه وجدل 

استنفاده. 

قابِلةً ِللمراجعة توجهات التّأويلية المتراكبة في هذا العمل،  توجهاتناولذلك، تبدو لنا 
ك الحاضنة الفكرية كما وال سيما في ضوء انفتاحها على تل. مر الدؤوبالجادة، وللتَّنقيح المست

ال  ، المسألةُ التي تعني أنَّنا ما زلنا في طور التَّجريب النَّظري والتَّطبيقي بوصفه عمالًذكَرنا
تحريض بِ ليننشغم: ريق هناكعلى الطّ ات السابقةنبقى بناء على جميع االستراتيجي، ِليكتمل
المالهتمام بِرة ِلبادة التَّاختبار حركيمفصل بين المقة واالختالفطاب.                                                                                                                             
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