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 منازل القراءة 
 اللغة الشعرية بوصفها ُمدركات معرفية

 د. محمد سالم سعد اهلل
تعطي التصورات الفلسفية نزعاتت عللياة لتضو ال الضعاتني ناي ضناتز  

وتلااااون عصاااانتعة الضرااااغة الفياااارش للمااااة التااااي تعااااة رااااي  ضاااا   راااايت   ،اللاااارا  
 وحل  ضعرنيت عةي  للخروج ع  الضألوف. ،التواص 

وال يرااااااااعر عتلتضااااااااتيز  ،للمااااااااوش يتساااااااان عصاااااااافة ال ضعيااااااااةإّ  اللتساااااااان ا
التاااي  ،والخصوصاااية إال إأا  عياااة تراااييلر ونلااات ر ااارا ات الضراااروعية الفرةياااة

 ،وتل ااأ إلاان الاان  الضارااعر عتلتضااتيز ،تحااتو  الااتضل  ضاا  الضجغاار ال ضااتعي
 .والضتفن  عتيثيف الضنجور ارنستني الفيزيلي ،والضحةِّة للخصوصية

ايترتف ارنست  الستل ليتر الأاتية ع  صيغ  وض  خ   ألك ي رش
ويعة  هو عتعيي  ضواط  التضتسك وارتلت  وضواط  ال عف والازوا   ،ال ضتعة

والخاروج عا  الضراي ت اللموياة   ،ليل اأ ا ضا  ث ان ا إلان إعا   زحزحاة الع از
ويرتلااااي إلاااان ضيااااةا  الضرااااترية الفعتلااااة نااااي عناااات  الضرااااغة الفلساااافي  ،الضألونااااة
 .الخت 

وتحةياااة ضناااتز   ،يعاااتلل العحااا  خطاااي  ضتاااوازيي  ناااي صااانتعة الااان 
، ياةعو الخاط الو  (نلة الأات الضعةعة، ونلة ضسير  الاأات الضعةعاة)اللرا   : 

 ،إلان العحاا  الاةويضتيي نااي نلااة الاأات، وضتتععااة النرااتط الفلسافي الااأش تحضلاار
الضعنان ويو ر الخط الثتني إلن العح  الزضني الأش ييرف النلات  عا  ضحناة 

وعاااي  هاااأا وأاك ساااعت الاااأات إلااان تضثااا  ض غوةاتغااات  ،عاااي  الح اااور والميااات 
 نساااية الاااةا  وأهنياااة ) و عراااي   ةي ناااي  ،الضعرنياااة والفيرياااة ناااي لععاااة اللماااة

أا ضات تاّن ألاك ناننات سنحصا  علان  عنياة نصاية ضراععة عف ات ات  الضةلو (، وا 
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تحليااا  عل ناااي يفااااك  إنضااات يااااراة لغاااات ،ال تلاااةن نفسااااغت ض تنااات   ،علةياااة وضعرنياااة
 ويحرر  زضة الضعنن المتي . ،إريتلية االلتعتس

ناي النجار إلان  تيؤية عحثنت هأا ععض الضسترات التي ينعماي ضعتل تغا
اللمة عريلغت العتن، واللمة الرعرية عريلغت الخت ، ويعي   ي ت    هأه اللماة 

نضااات ال تاراااي   عفعااا  عرا تغااات الضراااتعة، وال عفعااا  التنجاااين الرااايلي الض حاااض، وا 
 تتري  عفع  سلطة ضعرنية تعض  علن قيتة  ضسيرتغت.
 وقة آثرنت تلسين العح  علن  رععة ضحتور هي :

 .سلطة الن  ون  السلطة .1
 .الضطلي الفلسفي ونسعية الت تيف .2

 .ضحتيضة اللمة الرعرية واالنتتت  عتلضلةس .3

 .النفس ارنستنية وارراة  الراةييتلية .4
عاااتت عللياااة لتضو ااال الضعاااتني ناااي ضناااتز  تعطاااي التصاااورات الفلسااافية نز 

وتلااااون عصاااانتعة الضرااااغة الفياااارش للمااااة التااااي تعااااة رااااي  ضاااا   راااايت   ،اللاااارا  
 وحل  ضعرنيت عةي  للخروج ع  الضألوف. ،التواص 

وال يرااعر عتلتضااتيز والخصوصااية  ،إّ  اللتسان اللمااوش يتساان عصاافة ال ضعيااة
التااي تحااتو  الااتضل   ،فرةيااةإال إأا  عياة ترااييلر ونلاات ر اارا ات الضرااروعية ال

والضحااااااةِّة  ،وتل ااااااأ إلاااااان الاااااان  الضارااااااعر عتلتضااااااتيز ،ضاااااا  الضجغاااااار ال ضااااااتعي
 والضتفن  عتيثيف الضنجور ارنستني الفيزيلي. ،للخصوصية

وضاا  خاا   ألااك ي اارش ايترااتف ارنساات  السااتل ليتر الأاتيااة عاا  صاايغ 
ل عف والازوا  ويعة  هو عتعيي  ضواط  التضتسك وارتلت  وضواط  ا ،ال ضتعة

والخاروج عا  الضراي ت اللموياة   ،ليل اأ ا ضا  ث ان ا إلان إعا   زحزحاة الع از
ويرتلااااي إلاااان ضيااااةا  الضرااااترية الفعتلااااة نااااي عناااات  الضرااااغة الفلساااافي  ،الضألونااااة
 الخت .
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وتحةياة ضناتز  اللارا  :  ،يعتلل العح  خطي  ضتاوازيي  ناي صانتعة الان 
الضعةعاااة(، ياااةعو الخاااط الو  إلااان  نلاااة الاااأات الضعةعاااة، ونلاااة ضساااير  الاااأات)

ويو ر  ،العح  الةويضتيي ني نلة الأات، وضتتععة النرتط الفلسفي الأش تحضلر
الخااط الثااتني إلاان العحاا  الزضنااي الااأش ييرااف النلاات  عاا  ضحنااة الضعناان عااي  

وعي  هأا وأاك سعت الأات إلن تضث  ض غوةاتغت الضعرنياة  ،الح ور والميت 
 و عرااي   ةي نااي ) نسااية الااةا  وأهنيااة الضااةلو (،  ،ةوالفيريااة نااي لععااة اللماا

أا ضااات تاااّن ألاااك ناننااات سنحصااا  علااان  عنياااة نصاااية ضراااععة عف ااات ات علةياااة  وا 
إنضااات يااااراة لغااات تحليااا  عل ناااي يفاااك إرااايتلية  ،ال تلاااةن نفساااغت ض تنااات   ،وضعرنياااة

 االلتعتس، ويحرر  زضة الضعنن المتي .
ناااي النجااار إلااان  تضعتل تغااا يؤياااة عحثنااات هاااأا ععاااض الضساااترات التاااي ينعماااي

اللمة عريلغت العتن، واللمة الرعرية عريلغت الخت ، ويعي   ي ت    هأه اللماة 
نضااات  ال تاراااي   عفعااا  عرا تغااات الضراااتعة، وال عفعااا  التنجاااين الرااايلي الضحاااض، وا 

 تتري  عفع  سلطة ضعرنية تعض  علن قيتة  ضسيرتغت.
  : سلطة الن  ون  السلطة 

لن  و نستقر ؟ َض  الضسؤو  ع  انسايتعية الضعاتني  و َض  الضحرك لعنية ا
عةن انسيتعيتغت ؟ ه  الضسؤولية يتضنة ني السلطة  ن ني نع  التسالط ؟  سايلة 

 .تةور ني نلك استثضتر الحليلة النصية
قتيضاااة ناااي ياااّ  خطااات  نلاااون عااار،  ،إّ  السااالطة عوصااافغت ضعطااان  ياااةيولو يت  

نغااي ضنمضسااة نااي التااتري ،  حتاان ولااو ياات  يصااةر ضاا  ضوقاال خااترج الساالطة،
ضت اأر  ناي  عضتقار، وهاي عفعا  التطاور الزضناي والضياتني تحولات إلان خطات  

ااا   ش الساالطة ا تضااترس ضر عاات  إرهتعياات   يااةعي العلضيااة والعاارا  ، ولااألك يتناات
وعلان الة  ضال يتيوعساو ، والعنيوياة  ،قسريت  ضضت  ع  اللساتنيتت ضال سوساير

ن اا   ،عااتة التااتري   و الل اات  علاان  سااطورتريّلغاات ضحااتوالت رع  ،ضاال نويااو
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 و سااايضيولو يت  ،عااا   ّ  ضحاااتوالت عاااترت التاااي تعتضاااة علااان سااايضيولو يت اللاااأ 
 .(1)هي هرو  ض  السلطة عرتن  ريتلغت ، و سيضيولو يت النيتر ،الأات

 ،أيتيتغاااات االسااااتحوا ،للااااة يتناااات الساااالطة لمااااة طلوسااااية أات نتعليااااة ضغيضنااااة
ولغااأا يتناات تضثاا  عراعااة ةراضيااة نسااعة إلاان  ،يلتغت اللمااةووساا ،وهااةنغت االنتتاات 

 .التصورات العللية الضلنعة التي تحةة عغت ضنتخغت الفيرش العتن
ضث   ،وععة    يت  الحةي  ع  السلطة ال يتن إال ونلت  لطرايي ضلتوية

التاي ريان  ، ع  الخطت  علن  لسنة الحيوانتت  و عتستعضت  الصور الع يية
 صاع  الياون يراتر إليغات علان  ،تسلن  حيتنت ض  نغتيتت ضأساتوية هأه الحي  ال

وقة تأتن ألك ض  ارعا   ضا  رات   ، ستس التعةة الح ورش ني ي  خطت 
الاأش سااتعة نااي ةراساة الخطاات  ةاخلياات ضا  خاا   الع قااتت  ،العنياة وضفغوضغاات

 .(2)الحوارية عي   نجضتر وتري تر
ويراف  ،نلات  لارؤم ضنغ ياةوتأتي ضغضة النلة ني ضحتيضة النصو  و 

وتحتو  عوستطتغت االستحواأ علن الان   ،اآلليتت التي تختفي ورا هت السلطة
لّ  خطات   ،ن   ع  ضعتينة الصارا  عاي  الخطتعاتت الضو اوة  ،ععة تريلر

، وييتساا  الخطاات  الساالطوش هويااتت (3)الساالطة هااو خطاات  العنااف والصاارا 
 .. إل ،.وتتريخية ،وا تضتعية ،ةوضنغت نلسفي ،ضتعةة  ضنغت :  يةيولو ية

لّ  نعاااا  الااااتلفج يحضاااا   ،إّ  ع قااااة الساااالطة عااااتلي ن ع قااااة وثيلااااة  ااااةا  
حتان ياةت اللفجاة ضحطاة لتفرياغ الضضترساة  ،عطتقتت ةاللياة وسالوييتت أهنياة

ولغاااأا ساااعت السااالطة ةوضااات  إلااان حضتياااة اليلضاااة وتضثلغااات ناااي الوقااات  ،وراااحنغت
إضات عاتللضل الضاتةش الاأش ييراف عا  ع از  ونر ات السايوت ا  حيتنات  ا ،نفسر

ضت ع  طريي اعتيتر سلسلة ض  العنية  ،هأا الخطت  علن ارقنت  العل ني وا 

                                                           
 .14 – 13عضر  ورخت  :  ،ينجر : ضةخ  لةراسة الن  والسلطة1
 .14الضصةر نفسر : 2
 .18الضصةر نفسر : 3
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التي تتسن ا ناي المتلا  ا عتنعاةان ارثعاتت  ،أات الةاللة الفترية ،يير الضفغوضة
الضحاااااتنج  ،ةييتتتوريااااة العروليتترياااات ،الااااةاللي ضاااا  ضثااااا : الحاااار  هااااي السااااا ن

 ،عضعناان آخاار  نغاات تلااون ع ضاال الضتنتق ااتت نااي صاايغ واحااة  ،. إلاا .،.الثااورش
 ضات  ،، هأا علن صعية السلطة اليةيولو ياة(1)هةنغت ت لي  اللترم  ال تثليفر

علن صعية السلطة الفلسفية نلة استملت تو غغت ال عراوايي ناي صال  اللماة 
تسااعت وتضااةة نتعليتغاات التااي اي ،وضنحغاات صاايمة الهوتيااة تضااترس نعلغاات عصااضت
نتلضراااارو  الفلساااافي اللااااتين ضنااااأ  ،نعاااا  التلااااةيس الضطلااااي ععاااار اضتااااةاة الاااازض 

 ن طااو  وحتاان حااةوة الفلساافة النساالية ععااة هي اا ، ياات  ينجاار إلياار علاان  ناار 
إنغاات ضوروثااتت ضضنغ ااة  ،و نجضااة ساالطوية ال تلعاا  الضحتيضااة ،ضساالضتت يونيااة

نط  ،تلاةن آثااترا ع  يااة للفياار العرارش ععاار اضتااةاة قروناار قات  ضاا  ألااك تعناات وا 
الفلسفة يير النسلية ا  ش ععة ضرحلة هي   ا ألك الطرح ضحتولة ةنل الضررو  
إلن سينتريوهتت إ ضتلية ضل تطلعتت ارنست  الاأش عتتات ع قتار تتخاأ النةياة 

الضستعة  للنساي الضتناتين عتلنساي  ،اللستني ال ةية -نغو السوعرضت  ،ضل اللمة
 .الضعتصر الضتسلط ال قتنوني

 ،وضيز  السلطة الفلسفية ني تريي  اللمة هي : االنتتت  عسلوك اليلضة
وعضعنن آخر  نغت تضترس نع  الت عا   ، ش ضتتععة حرية الةوا  ةاخ  الن 

 ،إأ  صااعحت اللمااة  ةا  ضرو ااة عيااة نعاا  التساالط الفلساافي ،اللمااوش عتليلضااتت
 ،ش الفلسافيعياتر عورةياو( لتفيياك الخطات  السالطو )وض  هنت  ات ت ضحاتوالت 

وتعطاااي صااافة  ،ونغااان لععتااار ضااا  خااا   الةوات الرضزياااة التاااي تاااؤةش وجيفتغااات
 .(2)الضرروعية ل ضت  هيضنة نسي علن آخر

إّ  الع قااة الوثيلااة عااي  الساالطة واللمااة تت لاان نااي عنتصاار الصاا ت 
عينغات ضاا  خا    راايت  ضا  التفااتع ت الضتعتةلاة نااي ضساتويتت ضتنوعااة  ااض  

                                                           
 .19الضصةر نفسر : 1
.24الضصةر نفسر : 2
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ورروط الو عية االتصتلية التي  ،ض  الضرس  والضتللي لي ّ  ، و ت  ضلضوسة
عوصاااافغت  (1)تاجغاااار الضضترسااااة اللمويااااة ضحااااور الضضترسااااة االتصااااتلية وضريزهاااات

.. وهاي  ستسات لصاتل  ضا  ... واصلة عي  السلطة واليلضاة،.ضضترسة ا تضتعية
ونعااا  اللماااة هاااو نعااا  الغوياااة الثلتنياااة ال  ضجغرهااات  ،يضلياااو  السااالطة والنفاااوأ

 ،ونعا  التسالط الاأش يضاترس عليغات إّنضات هاو لضجغار ونراتط  ضاتعي ، ضتعي
ولااألك نااات  تحليااا  ع قاااة نعاا  اللماااة عفعااا  التسااالط ساايلوة حتضااات إلااان  اااتنعي  

 ضغضي  : 
  .الو  : ال تن  الريلي

 .الثتني : ال تن  الض ضوني
ضا   ،يعيس ال تن  الو  ضغيضنتت نع  التسلط عتري  اللمة ال ةية 

ويت ااا   ،وتنتااز  االحتااران السطاااورش للمااة ،لية تيساار اللواعااةخاا   حليااة رااي
الري نيي  الروس( الأي  حتولوا رسن )هأا ال تن  عريا  يعيار ني ضضترساتت 

الرااي  الرااعرش ال ةيااة ضاا  خاا   تفاارقتغن عااي  اللمااة الرااعرية الحةيثااة واللمااة 
واسااااتثضتر  ،ياااات  واالهتضااااتن عااااتلضنحن الوجااااتيفي الراااايلي للمااااة ثتن ،الضعيتريااااة  وال  

الحضتس الثورش الأش قّةن اللمة علن  ّنغت نريسة يسغ  الت ع  عغات ثتلثات ،  ضات 
ال تنااا  الثاااتني ناّنااار يحلاااي للفعااا  اللماااوش نرصااات  ثضيناااة لضضترساااة نراااتطر ضااا  

ونرااااتط يغااااةف إلاااان تحوياااا  الواقاااال ونعاااا   ،خاااا   وصاااافر عأّناااار نعاااا  قااااتنوني
 .(2)ولي  ض  نو  آخر ،نين   ع   ّنر نع  سيتقي عر  ،ضؤسستتي قصةش

ضغاة لغاات  (ثاتلو )وقاة انتفعات السالطة ناي ع قتغات ضاال الفعا  اللماوش عاا
وتتحااةة ضفتصاا  هااأا الثااتلو  عضاات  ،الطريااي نااي عضليااة تحوياا  اللمااة وترااييلغت

 يأتي :
 .الوجيفة الستسية للمة هي الِح تج .1

                                                           
 .195ضحضة الع لي :  ،التصت اللمة والسلطة وا1
 .135 عو عير العزاوش :  ،سلطة الي ن وقو  اليلضتت2
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 .تسعن اللمة إلن تضث  اللصة والعرهنة .2

لساااافي ضاااا   تناااا  الترييااااز علاااان االضتاااازاج تحتياااا  اللمااااةا الضرااااروَ  الف .3
 .عتلو وة

نااا   ،وعضاات  ّ  نعاا  الحياات  وضييتنزضتتغاات قااتين علاان ثنتييااة الغااةن والعناات 
وضااال  ،الفعااا  الفيااارش وضعااار الفعااا  اللماااوش قتيضااات  علااان نعااا  الترااايي  اللماااوش

عضعنن  ّ  اللرا   / التللي هاي  ،استضرار عضلية اللرا   تضوت لمة وتحيت  خرم
وضااا  ال اااةير عتلاااأير  ّ  الفعاااا  الفلسااافي   لااايس  ،للاااوعي ت اااته الااان تصاااعية 

والخطت  هاو ععاتر  عا  تو ار اللتيا  عاتللو  إلان  ،ض رة قو  إنضت هو خطت 
 . (1)الضتللي عمرض إنغتضر ضلصوةا  ضعينت    

وتحاةة  ،ويتطل  تحلي  الخطات    ضعتل اة ض ضوعاة  نجضاة تنراط نيار
وضاا  خاا   ألااك ييتساا   ،ساار الااأش يعضاا  نياارنتعليتاار إزا  الساايتي الجرنااي نف

ن ااا  عااا   ّ  الضلفاااوج هاااو نتي اااة ضعترااار  لنجاااتن  ،ح اااوره ونتعليتااار وضعناااته
 ،الضعرناااة ،يتحاااةة عوصااافر ضؤسساااتت : )الة  ،لساااتني يعضااا  نيااار نجاااتن آخااار

ععاار  ،ونتي ااة لااألك تولااة  راايت  ضاا  )الخطاات ( ونااي تفتعاا  النجااتضي  ،النلااة(
تلااااك الضؤسساااتت لماااارض اضااات ك الخطاااات  ح اااور تااااأثير  تنااا  ضعااااي  ضااا  

 .(2)خصوصيتر وي  ألك ي رش ةاخ  رروط التواص    
وتوجااااف السااااالطة الفلسااااافية ضيوناااااتت الخطااااات  التاااااي تتحاااااةة عاااااا)الضتة  

 ،والةوات العلليااااااااة ،والتصااااااااورات الضعرنيااااااااة ،والنيااااااااتر والضفااااااااتهين ،اللمويااااااااة
ن ةاخااا  توجاااف ألاااك عوصاااف الخطااات  ترااايي   يناااتج (،وارحاااتالت الضر عياااة

 .(3)والثتني : ةاللي عرا ضتتي ،الو  : لستني ،نجتضي 

                                                           
 .14طر ععة الرحض  :  ،ييف ييو  ارعةا  الفلسفي إعةاعت  لمويت  1
 .52الضصةر نفسر : 2
 .51ضحضة الةيضوضي :  ،نلة النلة3
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 :(1) ضت علن ضستوم ع قتت الخطت  نانغت تتضحور ني إت تهي 
وضيتفياة ععنتصاره  ،ع قتت ةاخلية : تعلن ضرتملة ةاخ  الخطات  .1

 .الأاتية النصية
وت علار نعا   ،ع قتت حوارية : ترة الخطات  إلان عواضا  إنتت ار .2

 .تضيت وضلتحضت عرروط تةاوليةخطتعيت  ةين

والحتصااااا  نيضااااات أيااااار :  ّ  السااااالطة الفلسااااافية ضترسااااات ترااااايي  اللماااااة 
الراااعرية ضااا  خااا   تاااةاعيتت صااانتعة الضراااغة الفيااارش الضا اااض  ناااي النجاااتن 

و ي ت  ض  خ   سالوييتت ضعرنياة اساتخةضت ضر عياتت ضا   ،اللستني النصي
ةات حضلاااااات ضعغاااااات حتاااااان وصاااااالت إلااااان وال ،الضساااااتر الفلساااااافي الضضتااااااة زضنيااااات  

 ،و للت عجلغت علن ضناتز  اللاارا  ،وقين ارنستنية الضعأعة ،تخصصية الح ور
وساان ة نااي الضفتصاا  اللتةضااة ضاا  العحاا   ،واخاات ف ضسااتويتت تللاايغن للاان 

عضعنان آخار تلاةين نلسافة  ،ييفية توجيف ق ية النفس ارنستنية عصيغ لستنياة
 .ني لمة نضوأ يةال وهر ارنستني، وتلضس إريتلية الحليلة 

 : الضطلي الفلسفي ونسعية الت تيف 

ناااات  الفياااارش الااااأش يلااااف الع قااااة عااااي  الفلساااافة والة   ،إّ  تحةيااااة الضا
يتطلااا  رؤياااة تلاااك الع قاااة عوصااافغت استراااغتةات  اااضنية لااان تتعلاااور ععاااة ناااي 

ل  الحاارج الااأش يتعاال تلااك الع قااة ضاات زا   ،صااعية الضلااتييس النلةيااة الضعلنااة
ولاألك الحارج  ،ف العنن الضتورايية التي تلل ناي جا   الضعاتنيضو وةا  ني ير

الرخصااية ضفتةهاات عااةن اللااةر  علاان  .وضنغاات : نلةيااة ، سااعت  ضنغاات : رخصااية
وهااأا يرااي  )الع ااز  ،نااك الراافرات الفلساافية الضا ااّضنة نااي العضاات  ارعةاعيااة

ععااّة  والنلةيااة ضنغاات ضفتةهاات رؤيااة ضتطرنااة تلااو  ،الااأاتي( اليترااتف يناار الضعناان
وهاأه الرؤياة تراي  )الع از  ،ت ضي  التصنيف النصاي لضلاتييس نلسافية عحتاة

                                                           
 .52الضصةر نفسر : 1
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وال َيلنااال عتلينااار الااا   ،الاااأهني( الاااأش ال ينتضاااي إلااان خترطاااة الفغااان الاااةقيي  وال  
 .وال يةرك  هضية الييت  الفلسفي ثتلثت   ،ضعل  ثتنيت  

أا  ضيننااات علاااة ضلترناااة عاااي  اليياااتني  الضغيضناااي  : )الييااات  الفل  ،سااافيوا 
لنناات ضاات زلناات نعحاا   ،واليياات  اللمااوش( ساان ة  ّ  اليياات  اللمااوش لاان ين اال ععااة

 ،وضااات زلنااات نللعااار علااان  و غااار الضتعاااةة  العسااايطة حينااات   ،عااا   نسااات  للضعنااان
ن اا  عاا     اللمااة لاان ترساان ضليتسااغت الااةقيي الااأش يلااةن  ،والرايعااة حيناات  آخاار

المرعاي ناي ن اوات الحاةي  عا  وقاة  وقال هاأا الخياار النلاة  ،العةاي  الضنجضة
ولمااة الحااةي   ،اللمااة  ااة اللمااة()عااةال ضاا  الحااةي  عاا   (،اللمااة ةاخاا  اللمااة)

والتيار ناي ضاةارات ال  ،الو  تلت ي الةورا  ني نلك التريي  اللموش الضحض
هااأا إأا قاصااة العضاا  اللمااوش  ،قاارار لغاات ضاا  النجضااة اللمويااة ضفريااة الضحتااوم

 .لأاتر
لّ   ،ثااتني نغااي ضااةار ارعااةا  والتواصاا  واالعتيااتر ضاات لمااة الحااةي  ال

عح  اللمة  ة نفسغت  و  ة ييرهت يلت ي الحةي  ني ارضيتنياتت ال ةياة  
وساااتلةن أاتغااات عوصااافغت ضرااارو  اخااات ف ضااال  ،التااي ستساااغ  الععاااتة الضعرنياااة

 ،وستحةة ض  ث َن خصوصية ياتّتعغت ض  عت  ) نت  يت  إأ   نت ضو وة( ،ييرهت
ا الضيااااةا  يرااااتم  الضطلاااااي الفلسفاااااي السااااتم   الضتتتليااااتت النصياااااة ونااااي هااااأ

العضاااااوةش، النلاااااي، الضحاااااورش، الر ساااااي، الضتعتضااااااة، )عتصنيفتتغاااااات الضختلفاااااة : 
، علاان  نناات ال نساالن عترااتمت  الضطلااي الفلساافي عحريااة (...الضتلتطااال، الضتااوازش،

ضال ال هاوت الاأش  لّ  العلية  الفلسفية تحاةثت عا  آنتقغات الضختلفاة ،ني ألك
واحتيااااتره نااااي عصاااار اليااااةيولو يت والعولضااااة  ، ااااض  لنفساااار تررااااي  الضطلااااي

واالنتيتساااتت الضعرنياااة الضتعاااةة  الحتصااالة ضااا  خااا   ععاااض النضاااتأج النصاااية 
 .المثتيية

ويريا  ح اور الضطلاي ال هاوتي ع قة عيسية ضل ح ور الضطلي 
ناتلضطلي الفلسافي ال هاوتي  ،لأا نانغضت ال ي تضعت  ناي صاعية واحاة ،الفلسفي
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عضعنن آخر :  ّ  العنت  اللموش ال يتري  ض   ،يةعي  ّ  اللمة تتععة و)ضاسّير (
ع  ينتجن ض  عنةيتتر، وهاأه الرؤياة ضويلاة ناي الِلاةن تضتاة إلان  ،صنيل ضعةعر

ن اا  عا  عصار ساايتة  الينيساة نااي  (،اللع نياة : نلسافة التصااوف اليغاوةش)
 ضاااات الضطلااااي الفلساااافي نياااارم    اللمااااة ضعةعااااة  ،طنالعصااااور الورعيااااة الوساااا

وتضثا  الحلاتيي الفلسافية  ،لينغت ترتسن ونلت لطار التفييار ارنساتني (،ضاخّير )و
 .التي نت   الف سفة ض    لغت

ويضي  تحةية طعيعة الع قة عي  السلطة الفلسفية وعنت  اللمة الرعرية 
نات  الع ضاي هاو تأيياة للطاتعل ل    نضط الع ،ض  خ   حرية الع ضة وعنتيغت

الااأش يلااوة الااأات الضةِريااة إلاان الااتخل  ضاا  العااتلن  ،الضرياا  للفعاا  ارةرايااي
 ش تضثلر عوصفر سلسالة ضا  النضاتأج  ،ععر استيعتعر عوصفر قوانينت   ،الختر ي

 .(1)الضؤية  إلن استح تر الت رعة ععر و غغت الض رة   
نتصاار الع ضااة قتعاا     وضاا  ال ااةير عتلااأير  ّ    يااّ  عنصاار ضاا  ع

يتحاااو  إلااان ع ضاااة،  ش إلااان عنصااار اساااتلطت  ةاللاااي يثيااار حولااار ضسااايرات 
نتلعااتلن الااأش تحياا  علياار الع ضااة عااتلن يترااي   ،ضتنوعااة نااي ارحتلااة والتااةلي 

وضت ةان يّ  عنصر قتع   ل   (،السيضيتيي / السيضوزيس)ويتحل  ةاخ  نسيل 
ناااّ  النسااي الع ضاااي  ،وقااتيل الةالليااةيتحااو  إلاان نلطااة ارتيااتز تت سااة نيغااات ال

يتحااو  إلاان آلااة  ااعط آنيااة ضنت ااة لرقتعااة ةاخليااة تااتحين نااي ض ضااو  الااةالالت 
 .(2)النتت ة ع  حرية ةاللية ضت   

ولتحةية الع ضة وت ييلغت  ثر ني ضيةا  الع قة عي  الفلسفة وتريي  
 ،ة النسي اللماوشوض  هنت انعثلت الحت ة إلن ضيةا  ضعرني ياعنن عفلسف ،اللمة

ولععااااة الضااااةلوالت  ،والنرااااتط  لتضيياااازش ةاخاااا  الاااان  ،وحريااااة الااااةا  والضااااةلو 
ولغااأا  اات ت  عحات  نلساافة اللماة عضةارسااغت الضختلفااة  ،ونحااو ألاك ،ال ضتنتهياة

                                                           
 .52يراة : سعية عن ،الضؤو  والع ضة والتأوي 1
 .49الضصةر نفسر : 2
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ويااااةت اللمااااة عوصاااافغت  ،ضا ااااضنة الحااااةي  عاااا  الل ااااتيت الضطروحااااة السااااتعلة
ثلااان ناااي الفلسااافة ضااات  عاااأّ  نغااان ارنسااات  لأاتااار لفااارط اري ،صاااتحعة الضرتعاااة الضا

وضا  ال نات للنجار  ّ   ،التاي تععار عا  هاأا الفغان ،ولعتلضر يرتيز علان اللماة
ت قااي الضصااتل  الضرااترية عااي  الفلساافة واللماااة  صااع  سااضة يتلعااة نااي الفيااار 

 .(1)الضعتصر
وتحاتو  اللمااة    تعنااي أاتغاات الضتعتليااة ضا  خاا   النجاار إلاان الضطلااي 

لااأش يؤيااة ح ااور العضليااتت الفلساافية والنتت ااتت الأهنيااة ا ،الفلساافي الضتعااتلي
نتلفلساافة قاة تلااةضت  ،أات الضجغار الفاارةش ناي ضنطااي الواقال الضتوا اال ضعرنيات

وعتللنتعاة التاي  علتغات تعتارف عنفساغت علان  ّنغات  ،زضنيت  ععضيلاة تأيياةهت للاأات
ة تواناي العلا  عغاأا الضعنان يضيا  تأييا ،الوسيلة الضاثلن الضتعتلياة رةراك الواقاال

الضرااااارو  اللماااااوش )والواقااااال عوصااااافر  (،الضساااااتوة  الفلسااااافي ل عاااااةا )عوصااااافر 
 (.للضفتهين

إّ  الع قاااة عاااي  الضطلاااي الفلسااافي وترااايي  اللماااة الراااعرية ال يحيضغااات 
إّنضاااات هااااي ع قااااة ت ااااتيفية تتساااان  ،التضثاااا  الضطلااااي لراااارعية التساااالط الفلساااافي

والعاتن  ،وال اوهر عتلضاتةش ،ي عاتل زيينتالرتعتط عينغت هو ارتعتط اليل ،عتلنسعية
إّنغاات ع قااة  ،..،.والاا  ضحااةوة عتلضحااةوة ،والاا  ضنتااتهي عتلضتنااتهي ،عتلخاات 

إنغاااات ض ضاااا  االلتلاااات  عااااي   ،عتوليةيااااة النسااااتي وتحويلغاااات (راااارعية الت ااااتيف)
 .ال غوة السلطوية، وصراعتت العنن اليةيولو ية اليتضنة ني نسيل الن 

ولااأا نااا   ،ولو ي  ااز ا  ضاا  الساالطة الفلساافيةويرااي  الخطاات  اليااةي
هااااي ع قااااة ضعلااااة  ثريااااة  ،الع قااااة عااااي  اليااااةيولو عت وتراااايي  اللمااااة الةعيااااة

لّنغات تتطلا  تحلاي  يغاةف إلان يراف الع قاتت الضتعاةة  والضتنوعاة  ،وصععة
وصايمة الياةيولو يت / الة  هاي  ،وال ةلياة عي  العنياة التحتياة والعنية الفوقية

وضا  يونار ا  ،صايمة التاي تارم الة  عوصافر ضضترساة  يةيولو يااة ضراروطةال

                                                           
 .5عو  رييور :  ،نلسفة اللمة1
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وخطااااات  خصوصاااااي ضااااا   ، ش الة  ا راااااي   ضااااا   رااااايت  الياااااةيولو يت
 .(1)خطتعتتغت

والحتصااا  نيضااات أيااار :  ّ  الع قااااة التاااي تحيااان الضطلاااي الفلسااافي عترااايي  
ض  لألنجضاة عضعنن  ّنغت ع قة تسا (نسعية ضت تيفة)هي ع قة  ،اللمة الةعية

ن ااا  عااا   ّ  ألاااك  ،النصاااية عتالراااتمت  ةو  التلياااة عتلنجاااتن الفلسااافي الواناااة
الضطلي الفلسفي يوجف العنن اليةيولو ية عضضترسة نراتطغت ناي ترايي  اللماة 

 ،ضااا  خااا   اساااتم   التلاااتر  الضو اااوعي عاااي  الياااةيولو يت والة  ، ي ااات  
وسنحتو  ني الضفص  اللتةن الاةخو  ناي عنياة  ،واالرتعتط الوثيي اليتي  عينغضت

 .لتلةين ععض الضاةريتت التي تسغن ني إي تة تلك اللمة ،اللمة الرعرية
 : ضحتيضة اللمة الرعرية واالنتتت  عتلضلةس 

الاااةخو  إلااان  ،يلت اااي تحليااا  اللماااة الراااعرية ويراااف  ساااس تراااييلغت
عاتلن الخاتر ي عتط  أهنية الن  عوصف اللمة الرعرية عتلضت ضنفصا  عا  ال

ال  االنفصااات  علااان الضسااااتوم  ،علااان ضساااتوم ار ااارا  الضنغ اااي ال الضعرناااي
وهةنغت اللمة  ،ار را  الضعرني يأخأ الن  ععيةا إلن ةاير   يلة يتيتغت اللمة

 . ي ت
حتن نرض  ،وقة يةا ةية  النتقة الضعتصر  رور  التوي  ني العضي

ضتضاااتتغن ناااي الااان  وحسااا  ال العاااتلن العر اااوازش علااان النلاااتة    يحصاااروا اهت
ولغااأه التو غااتت  سااس تلت ااي  ،عااةانل تعنااي قااين الحةاثااة وضاات ععااةهت ،ختر اار

 ،عضعناان االرااتمت  عااأاتيتت الاان  ل اا  الاان  وحساا  ،صانتعة النلااة واللاارار
ويغاااةف  ،وهاااأا عرناااتضل  اااخن يغاااةف إلااان هيضناااة سااالطة العنياااة علااان ارنسااات 

وتضثا  اللاين اريةيولو ياة،  ،عنانيألك إلن  عا  ارعاةا  ضنحصارا  ناي حرياة ال
 .وعز  نرتط ارعةا  ع  الأات الضنت ة

                                                           
 .23عضتر علحس  :  ،الة  واليةيولو يت1
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ضنغاات ضاات  ،ولغااأا خ ااعت عناان اللمااة الرااعرية لعااراضل تو يغيااة تععويااة
وضنغت ضت يت  تضرةيت  ،وضنغت ضت يت  نرةيت   ،وضنغت ضت يت  نخعويت   ،يت  ت ريةيت  

  التااي تلااف قةسااية عناات  علاان قواعااة اللمااة و نجضتغاات، ويضينناات التنعياار  ّ  العاارا 
قااااة ت راااات ضاااال العحاااا  العلضااااي ال ااااتة والرصااااي ، الااااأش يساااانة لنفساااار  ،اللمااااة

الااوعي الضريااي( الضتضثلااة عصاايغ )وتاارك رااعترات  (،الااوعي ال ضريااي)ضضترسااة 
وضاات إناارازات الضنااتهل ضاات ععااة  ،تخااةن التو غااتت اليةيولو يااة الفرةيااة (تيتيييااة)

 .العنيوية إاّل ضثتال علن ألك
 ،الع قة التي ترعط عي  السلطة الفلسفية ضل ترايي  اللماة الراعرية إ ّ 

ونعنااااي عااااألك قااااو  االرتعااااتط  (،قااااو  الع قااااة)هااااي ضاااات يضياااا     نطلااااي علياااار 
إأ تصع  النلتط الض غولة ناي ضياةا  الفلسافة ضعلوضاة ناي ترايي   ،ال ينتلو ي

ة تتحو  عتاةخ  والنلتط اللسنية المتيعة ني ةاخ  اللمة الرعري ،العنية الرعرية
نوعاااات  ضاااا  الساااار  (قااااو  الع قااااة)وعغااااأا تصااااع   ،الااااوعي إلاااان نلااااتط ضعلوضااااة

 .الضتعتة 
إّ  الضطلاي الفلسفي عع قتار ضل اللماة الرعرية التي وصفت عأنغت نو  

ال تعني اريضت  عتلحليلاة الفلسافية الضطللاة ا ناي المتلا  ا  ،ض  السر الضتعتة 
لّ   ،وهأا ضةعت  للتأض  (،الضيتتنيزيلت)ضت  عتلمي  عالّ  اريضت  يعني هنت اري

ترااي  العنيااة الرااعرية الحةيثااة قااة انفصاالت عاا  الضيتتنيزيلاات ضنااأ ايتراعغاات نااي 
و علناااات ضنااااأ ألااااك حليلااااة ضعللنااااة ضفتةهاااات : انفصااااتن  ،الضااااورو  الضيتااااتنيزيلي

وهأا  ،تجعي  الضعة  والنت ،عي  النات  والنا  ،الع قاة عي  الختلاي والضخلاوي
ضااارورا  ،اعتاااةا  عتلعنيوياااة ،اااا يضااات نعلااان ا  ساااتس قياااتن الضناااتهل النلةياااة الحةيثاااة

وانتغت   ،والتوليةية والتحويلية( ،والوجيفية ،عضنتهل التحلي  اللموش : )السلويية
 عضت ععة العنيوية.
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 ،وض  ال ةير عتلأير  ّ  ع قة الن  عتلضيتتنيزيلت هي ع قة عضوةية
نضتااااان ضااااات  ،وعينغضااااات تنتسااااا  عيساااااي ،لااااات هاااااي ع قاااااة  نلياااااةوع قتااااار عتلفيزي

 .ا طرعت الع قة الولن انتجضت الثتنية، والعيس صحي   ي ت  
وعسااااع  ال اااايت  الااااأش عتنتاااار عناااان اللمااااة الرااااعرية عتنفصااااتضغت عاااا  

اساااتطتعت الساااالطة الفلسااافية الولاااوج إلاااان ضياااةانغت لتلاااةين ض ضوعااااتت  ،ختللغااات
 .لمة ال ةية  اللتيضة علن روح العصرلتريي  ال (الفسيفست )ضتعةة  ض  

 ،وضاا  الض حااج  نناات ال نعنااي عضاات سااعي الخااروج علاان اللواعااة اللمويااة
عاتة  التضو اال ،نغاأا يلت ااي الت ةياة والتحااو  وصاايتية  ،إنضاات هاو التراايي  وا 

ولنااات    نتسااات   : ِلااااَن ياااّ  هااااأا  ،عضلياااتت انسااايتعية لفغاااان الضعطياااتت ال ةيااااة 
 .لرعرية ؟الترييز علن عنية اللمة ا

ليااا  ارطاااتر العاااتن  ،إّ  التحةياااة ييتسااا  التعاااتي  عاااي  ضةرساااة و خااارم
 ،ل  تعااة يتحااةة عااةور هااأه العنيااة التفااتعلي نااي نساايل رااعية الاان  الضتااةاخ 

ارطاااتر )وعنياااة اريلااات   (،العتطفااة والفيااار)نعااي  هاااأه العنياااة وعنياااة الض اااضو  
ا  ضيثفات  يتلاتطل نيار يااّ  يضات  نغاات تضثا  ضرياز  ،ع ياي ةقيلاة ضتةاخلاة (والتياوي 

وعو وةهت يياو  ض اضو   ،ضيونتت الن  الرعرش وخصتيصر السلوعية نيغت
 .(1)يألك (رعريت  )وييو  إيلتعر  (رعريت  )الن  

ولعنياة اللماة الراعرية إرايتليتتغت الأاتياة ا عوصافغت روح الان  ا وهاي 
طعغضات ناي وتلت (التخييا  والترييا )إريتليتت ثنتيياة تتضثا  ناي ت اتأ  طرناي 

وعاار تنيرااف  ،نتلتضثياا  هااو ض اات  عنيااة اللمااة الرااعرية الااةاخلي ،ضريااز تااوترش
 ،حرية الأات الرتعر  الختصة علان ضساتوم الصاور  الراعرية واساتخةان الرضاز

 ضاااات التريياااا  نيضثاااا  عنيااااة اللمااااة الرااااعرية الخااااتر ي، وقااااتنو  ال اااارور  الااااأش 
 .(2)ينيرف عوستطة التخيي 

                                                           
 .40علوش الغترضي :  ،ضةخ  إلن عنية اللمة الرعرية1
.41الضصةر نفسر : 2
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ضا   ،الرعرية ضا  تخطاي عتعاة اللماة  حيتنات   وقة استطتعت عنية اللمة
و خااأت ضنحاان )انتغااتك  ،خاا   الخااروج عاا  ضغيضنااتت ساالطة اللواعااة اللمويااة

نساليت ضساليت ت رياةيت  خاأ عزضاتن  ،ني التحرر ض  تلاةيس السا ف (الضحترن
 .اللمة إلن ات ته  رة صراضة ض  ض رة إع   الثور  علن اللمة حس 

سلك  خأ حجر ني الن اتح عا  طرياي قاتنو  ويضي  اللو   ّ  هأا الض
الااأش يعااة الضحاارك لتحااوالت الاان  ضاا  ساايو   (العااةو  )االنحااراف، ارنزيااتح

العنياااة إلااان ن ااات  السااالو ، وضااا  حياااز اللماااة التلريرياااة إلااان حياااز ياااّ  ضااا  : 
ينيرااااف  ،نااااتلترضيز(، وهااااي تحااااوالت تةري يااااة ضتطااااور  ،نتلتصااااوير ،التععياااار)

نت  أو الطعيعة الحية ني الن  الرعرش الواحة وني عواسطتغت قتنو  الغةن والع
 .(1)الت رعة الرعرية العتضة

لنغاات تضثاا   ،وتتساان عضليااة ضحتيضااة اللمااة الرااعرية عتل اارور  الةالليااة
ن اا   ،وتلاال علاان عتتلغاات  غااة تحااوالت العصاار وضسااؤوليتتغت ،قااتنو  الحياات 

ة الضلةس ناي ن  و وة لسلط ،ع  ةورهت ني الخروج ض  صنضية تلةيس اللمة
لّ  اللماة ضا   ،اا اللماة ا علان صاعية اللواعاة  عناي ناي  نجضتغات ال ض اضونغت

وهضت صنوا  لفع  الضلةس، وقة استم  نع  التسلط  ،صفتتغت التري  والتحو 
ليتسااانن لااار تضريااار االنتضااات ات  ،إ ااافت  نعااا  التلاااةيس علااان ضؤسساااتت اللماااة
ةِخلااات طعيعاااة هاااأه اللماااة وعغاااأا  ا  ،الضتةاعيااة عصااافة راااعورية  و ييااار راااعورية

وهاي   ثنتيياة ضا  راأنغت    تت ساة ناي الان   ، ض  ثنتيية الحرية والسايو 
 ،الرعرش عرطره إلن عنيتي  : عنية ةاخلية عضيلة تتصف عتلحرية واال طرا 

وليسات الضعتنات  الراعرية ناي  ،وعنية ختر ية سطحية تتصف عتلسيو  والثعتت
تحاااتلف نت ااال عاااي  طرناااي اررااايتلية و  ، وهرهااات ساااوم إقتضاااة ضعتةلاااة حليلاااة

 .(2)الثنتيية   

                                                           
.41الضصةر نفسر : 1
 .43الضصةر نفسر : 2
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يلت ااااي  ،والحتصاااا  نيضاااات أياااار :  ّ  تحلياااا  اللمااااة الرااااعرية وضحتيضتغاااات
وعاااةن  ،العحااا  ناااي  عساااتيضتت ضعيناااة لواقااال تراااي  الضفاااتهين ناااي عنياااة الااان 

عضعنان عااةن التساالين الضطلااي عضع ضيااة  ،االنتتات  عواقاال ثعوتيااة النجضااة اللمويااة
 .ولمة النحو ،ة نحو اللمةوسيوني ،الةاللة
 : النفس ارنستنية وارراة  الراةييتلية 

إّ  الضرااتهة التااي وجفاات الساالطة الفلساافية نااي تراايي  لمتغاات الرااعرية 
ا هنات ا علان نضاتأج ضنحات نفساغت حاي  رويثيار   اةا ، وحساعنت االقتصات ،يثيار 

حينااات  وعاااتلتضرة  ،تتسااان عتلتسااالين حينااات   ،الل اااو  إلااان راةييتلياااة أات خصوصاااية
 .آخر

اعااا  ) و  راااتهة علااان ضحتيضتنااات للماااة الراااعرية هاااو نااا  الفيلساااوف 
 ، التي ضطلعغت :(1)اللصية  العينّية (سينت

 هَعطااْت إلياَك ضِاَ  الَضحاِ  الرنااِل 
 َورقااَت ا أاتا تعاازٍز وتضنااالِ    
 ،ضا  ياو  الانفس ارنساتنية قةيضاة ييار حتةثاة ،وتضث  االت اته الن طاوني

 .قتيضة عنفسغت يير ضحتت ة لل سنوهي 
يضياااا  تحةيااااةهت  ،وضنجوضااااة نلساااافية ،حااااوت اللصااااية  العينيااااة قيضاااات  رييسااااة

 عتآلتي :
 . ص  النفس ارنستنية .1
 .ضنزلة النفس ارنستنية .2

 .ضعتة النفس ارنستنية .3

 .الحيضة ض  خلي النفس ارنستنية .4

يراي   وال سان ،إّ  النفس ونلت  لتصور اع  سينت تري  طعيعة روحتنية
وضااا  هنااات  ااات  تخيااار الاااةا  الضنتسااا  عترااايي   ضلاااة اللاااو   ،الطعيعاااة الضتةياااة

                                                           
 .الرستلة العينية ،رستي  اع  سينت1
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 ،التااواي إلاان الخاا   ،الطااتير الضحعااوس نااي قفاا  (ورقاات )الرااعرش وهااو : 
عضعناان  ّ   ةا  الساالطة الفلساافية ياات  لغاات ةور ضغاان نااي انتلاات  الااةوا  الضنتسااعة 

 .للضةلوالت الضاراة 
 ااتحتان إأا اتصلات عغاات  هعوطغ

 ناي ضيان ضريزهاات عاأات ال ار    
 عللات عغات ثات  الثليا  نأصعحاات

 عيا  الضعتلان والطلااو  الخا االِ    
نتلغات   ، ت  الترضيز هنت لضعة  التيليف ورجغتر صفاة الععوةياة الحلّاة

 (،الضعااة  / الضااوط )والضااين رضااز للضريااز  (،السااضت )رضااز الغعااوط ضاا  العلاان 
إّ  تااااةني الصااااور  ،لثلياااا  وهااااو ال ساااان الااااأش قرناااات الاااانفس نيااااروالثاااات  رضااااز ا

وألااك رجغااتر  ،وحريتغاات نااتتل ضاا  تضثاا  عنيااة اللمااة الرااعرية نااي الضو اال هناات
 .وتأسيس النعض الضحض  عةنلتت الضعنن ،روح الثر الرعرش

 نألش راي   هعطاات ضا  رتضاا 
 وعات  إلن قعار الح يااض الو االِ    

 رلاار لحيضااة إ  يات   رسلغاات ا
 طوياات عا  الفاأ اللعياا  الرو ِ   

 نغعوطغااات إ  يات   رعااة الز 
 لتيااو  ستضعااة عضت لن تسضااالِ    

وترير  ،تتست   اللمة ع  الحيضة ض  خلي النفس ارنستنية وو وةهت
عاا  طريااي ض ضوعااة ضاا  الع ضااتت  ّ  العلاا  عاات ز ضحااةوة ال يااة  إال علاان 

قاة تصاي   ،نسعية يير ضطللاة ،وقوتر االستةاللية ضحةوة  ،ع ز ضحةوة ضثلر
 (،يياااار الضحااااةوة)الخااااتلي  (،نييااااف يااااةرك ارنساااات  )الضحااااةوة ،وقااااة تخطاااان 

 .وييف يةرك النسعي الضطلي
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سااااليت ضسااااتري  لتحةيااااة  ،إّ  اللمااااة الرااااعرية العتنيااااة لعينيااااة اعاااا  سااااينت
 وهضت :  ،ضرروعية خلي النفس ارنستنية

وهااأا الضسااتر )ضاا  خاا   إةراك يناار الحليلااة ضسااتر االسااتنتتج :  .1
 (.االستنعتط ضرتعط ضل

وهااأا الضسااتر )ضسااتر االسااتلرار : ضاا  خاا   تتعاال ضسااير  الحليلااة  .2
 . (ضرتعط ضل الفغن الواقعي

 ،رااااغةش التصااااوف يضاااات وصااااف (الحاااا ج)والضثاااات  الثااااتني هااااو ناااا  
ضا  نلتاعس  ،وصتح  اآلرا  الضتطرنة ،والرتعر الو ةاني الصوني يضت عرف

 :(1)رعره هأه العيتت اآلتية
  نات ض   هاوم وضا   هوم  نت

 نحاا  روحاات  حللنات عةنت    
 نحا  ضأ ينات علن عغة الغوم  

 ت اار  الضثاات  للنتس عنت    
 نااأا  عصرتاار  عصرتناااي

أا  عصرتااار  عصرتنااات     وا 
  يّغاات الستياا  ع  قصتاانت 

 عينناات لو تراناات لن تفااري   
 روحار روحاي وروحي روحار 
 ضا  ر م روحياا  حلّات عةنت 

عيسااات وحاااة   ،إّ  السااالطة الفلسااافية ناااي ترااايي  هاااأه اللماااة الراااعرية
ناتلحلو  حتصا  عاي   ،وهاي وحاة  روحياة ال وحاة  أاتياة ،الحلو  عنة الح ج

نغاو لاأا  ،ال عاي  الاأات ارلغياة وأات الحا ج ،الروح ارلغية والروح ارنستنية
 .اتحتة عنتصر روحية ال اتحتة أوات

                                                           
 .تحليي : يتض  الرعيعي ،ررح ةيوا  الح ج1
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يلااات  ضنسااا ن ،ناااي هاااأه العياااتت روح ضتوازناااة تمأيااار لحجاااتت ضااا   ،وا 
إنغات عنياة اريلات   ،ارنزيتح اللموش نحو التآلف والتنتسي عي  العنياة والنساتي

وتخلاات عاا  ساايونية  ، عطاات اللصااة ،التااي لفّاات الةاللااة نااي انساايتعية  ضتليااة
 .الةا  الضع ضي

 ،ت  الثتل  نا  ) عاي العا   الضعارش( راتعر التطلال والتراتؤن والفنات والضث
التااي عااّةهت ضاا  صااافتت  ،عناان لمتاار الرااعرية عجااواهر التراايك والحيااار  والللااي

إنغاات ضسااير   ،العلااو  الضفياار  الضتضاارة ، نغااو عتحاا  ةاياا  عاا  الحليلااة والحااي
 الرك ني ي  ري  حتن الضسلضتت عغت :

 ِر علاانٍ يساوساااوَ  النّاتَس عميا
 وينفاأا  ضرهااان ويالات ا سَتسَاار  

 نااأٍف ضاَ  الحيااتِ  و ٍف ضنااي 
 وضا  زضاٍ  ريتستااار َخستسَاار 

والفناااات   ،ونااااي نصاااار الضرااااغور الااااأش ينااااتقا نياااار ضراااايلة الحياااات  والضااااوت
 :(1)تصوير لل سة اللموش النت ل الضتري  عفع  سلطتر الفلسفية ،والعلت 

 ضلتااي واعتلااتةشييارا ضا اٍة ني 
 ناوح عاتٍك وال ترناان رااتةش   

 (وخليا  حااتوش ،عاةر راتير السياات )وضا  الان  الحااةي  لةيناات رتهاااةا  : 
وهاو العلان الاأش ياةرس ارنسات  عوصافر يتينات   (ارنثروعولو يت)وجفت ضعطيتت 

  ويحاتو  ،ويغتن عتلةين رؤياة رضوليااة للض تضعااتت ارنساتنية  ضيعغات ،ا تضتعيت  
ن ااا  عااا  ةراساااة السااالوك الفااارةش  ،إعاااتة  تنجاااين الراااي  ال ضاااتعي العرااارش

لنغات  (،الساطر )، وض   هان ضعتحثار السطاور  ونعلغاات الضساضن عاا(2)وتضجغراتر
تاارم  ّ  ارنساات  قااة عع اار عاا  ضوقفاار ضاا  اليااو  وضجااتهره والحياات  وتحوالتغاات 

                                                           
 .ةار صتةر ،ةيوا   عي الع   الضعرش1
 .ضحضة ال واهرش ،ينجر : النثروعولو يت2
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للماااة الضتريلااااة نااااي وعنياااة ا (،الساااطور )عراااي  ععاااترات لموياااة  طلاااي عليغاااات 
 وال نوح ني الزضت  والضيت  الضطللي . ،السطور  تتسن عتتست  الخيت  وروعتر

ناي  ،للة ترايلت لماة السايت  ضا  ينان ض اتضي  الساطور  وةالالتغات
 ،ور م نيغاات الضاا أ الااأش يضااة عطتقااة رااعرية ،ارنصااتح عاا  الضواقااف ارنسااتنية

ت يعتريار ضا  تنتق اتت و زضاتت وضا ،تععر ع  حتلة انيستر ال اضير ارنساتني
إنضات  ،لغأا لن يي  نزوعر نحوهت هروعات  ضا  تصاوير الواقال وضراتيلر ،ح ترية

 .وطريلة ني تصوير الن  الرعرش ،يت  ضسلك ني ارعةا 
ارتفال عار  ،تعاتض  رضزيات   ساطوريت   (الضطار)للة تعتض  السيت  ضل ةا  

ة ةالااة تعطااي ةنلغاات إلاان يوناار نلطااة سااحري ،ضاا  يوناار  حااة عنتصاار الطعيعااة
نلاااة َحّضااا  )الضطااار( رضاااوز  ،وت علااار أا ةالالت ضختلفاااة ،الراااعرش ناااي الااان 

ورضاز الضاتني  ،ورضاز الععا  والحيات  ،الثور  علن اللغر اال تضاتعي والسيتساي
 ... إل ،.عتلعطت  الأش يتضنته للعراي

وقااة تطااور ناا  الساايت  نياار  انتلاات  ارنساات  ضاا  ضرحلااة السااحر إلاان 
عاةال ضا  ر ات  (ارلار)نأصاع  ينراة ر ات  ،وهي ضرحلاة ضتطاور  ، ضرحلة الةي

وعااتت  ،و صااعحت طلوساار السااحرية : الرااعتير والةعيااة واللااراعي  (،الطعيعااة)
لّ  عةن ر ات ارلار ضعناته حلاو  الضاوت  ،يخرن علن نفسر ض  ي   ارلر

 .(1)واللحط وال ة  ا يضت ورة ني الستطير ا
و سطور  تضاوز )عناوا  الخيار  (،نضت عنوا  ال)ريلت  سطور  عرتتر 
عنااوا  )و سااطور  الضسااي   (،عنااوا  النفااوأ واللااو )والسااعتة (، و سااطور  العنلاات  

سااالطة نيرياااة  للاااات  ،الصاااعر والطتعاااة(، رااايلت ياااّ  تلاااك الساااتطير وييرهااات
حتان ياةت الاةوا   ،عج لغت علن رعية الن  الرعرش، وةخلت ني عنية لمتار

 ةريتت ضعرنية ضتعةة  :وضا  ،ضحّضلة عطتقتت نلسفية
  يتة  سضل العراي يأخر عتلرعوة

                                                           
 .154 – 150ععة الر ت علي :  ،ينجر : السطور  ني رعر السيت 1
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 ويخز  العروي ني السغو  وال عت 
 حتن إأا ضت نّض عنغت ختضغت الر ت 

 لن تترك الريتح ض  ثضوة
 (1).ني الواة ض  اثر

انتجضااات ناااي ةايااار   ،إّ  حرياااة العنياااة اريلتعياااة ناااي عنياااة هاااأا الااان 
ن يتة الضتللي يس   عتنسيتعية اريلات  حت ،و ّ  ت عةورهت حرية الةاللة ،حّية

 .ض  عةاية الن  حتن ضنتغته
ويصاور  زضاة  ،ضعتنات  الضاوت والععا  (خليا  حاتوش)ويجغر لنات نا  

ضضساايت   ،ضرخصاات  ق ااتيت الحياات  ارنسااتنية ،والع قااة عينغضاات ،الااأات والح ااتر 
يغات ال يعارف ن ،تراي  الازض  عتت تهاتت سالعية ساتينة ،الزض  عياة عتلياة ض وناة

وقة ايتسعت تلك الضعتني رضزية ةوالر ض   ،الضر  سوم االنغزان النفسي واليأس
وتااااأتي  (،..،.ال ليااااة ،الساااا   ،االنغاااازان ،الضااااوت ،ال اااايت  ،الععاااا )خاااا   : 
 ضثتال  عترزا علن ضت أاير : (ععة ال لية ،ال لية)قصيةتر 

 ض  ترم زحزح لي  الس   ع  صةرش 
 طتلضت  ةضت يةش  ةرا  س ني

  (2)عت  الس   ني و ر النغتر رةّ 
ااااةريتت ضعرنيااااة      ،والحتصاااا  نيضاااات أاِياااار :  ّ  اللمااااة الرااااعرية قااااّةضت ضا

وضنغت ضت  ،ضحّضلة عتصورات النت  ع  ق تيت عّة  ضنغت : ضت يتعلي عترنست 
و ياّةت هاأه  ،وتصوراتر للحيت  وللضوت ونحاو ألاك ،يتعلي عتليو  والضو وةات
التااي  للاات  ،الضعرنيااة الضراايِّلة لعنيااة اللمااة الرااعرية الضااةريتت تنااو  الضسااترات

وتيااوي  ضنااتز   ،ضا  حياا  تناو  آليااة االساتلعت  (الضتللااي)عتأثيراتغات نااي اآلخار 
 .وضعرنة تو غتتر ،واستنطتي ضلتصةه ،ضنطللة ض  ضست لة الن  ،لللرا  

                                                           
 .ةيوا   نروة  الضطر ،ةيوا  عةر رتير السيت 1
 .98 – 85الرضتة :  ةيوا  نغر ،ةيوا  خلي  حتوش2
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Abstract 

 

Degrees of Reading 

Poetic Language as Epistemic  Percepts   
 Muhammad S. Sa'dallah  

   
The present study tackles two parallel lines in 

textuality. The first line calls for dogmatic search in 

critiquing one's self. The second one calls for the 

chronological search that unfolds the meaning between the 

present and past. To put it more briskly, it investigates the 

gender of the signified and mentality of the signifier. This 

study affirms the necessary of scrutinizing some aspects of 

language generally and the poetic one specifically. 
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