
 :اإلبداع الفني والفكري

  بعيداً من الذات ، قريباُ من الوجود

 بقلم: ع�د أجحا               

 

 

يف جداالتنا الفكرية نكاد ال �يز أحياناً ب� مفهوم النقد ومدلوله العميل الصحيح وب� ما نسميه إساءة أو 

النقد عندنا ارتدا دا ا اا وو خيص  وذات ،  حتى ما نعتربه مسا بكرامة اآلخر وتنقيصا من قدره . ذلك أن مدلول

فال يكاد يتعرض مفكر أو كاتب أو فنان لجملة انتقادات ، موجهة باألساس نحو مادة أفكـاره وإبداعاتـه األدبيـة أو 

الفنية ، حتى يخخذ األمر ع  منحى ذات خيص  أحادي الطـرف فيعـده تشـكيكاً يف قدراتـه الذونيـة واإلبداعيـة ، 

منطلق اقتناعه بخنه ال فرق ب� انتقاد الفكرة وانتقـاد صـاحدها مادامـت األوىل تنتمـي إىل الثـا� ومـادام  وذلك من

 .الثا� وو صاحب األوىل ومالكها األصيل ومددعها الوحيد

  

مؤكد أن ردود األفعال التي تتدع معظم الجداالت واإلنتقادات املتدادلة ب� املفكرين تكشف عـن طديعـة 

ملفهوم التفك  واإلبداع الفكري واألدب/الفني، مفاده أن الفكر من إبداع فرد مفكر وأن األفكار إبداعات فهم مع� 

خيصصية ال تيصرج عن نطاق الذاتية تقع املسؤولية فيها ع  كاول الفرد الذي يفكر . لذلك فلـيس مـن الغريـب يف 

من قدراته املعرفية واإلبداعية وتشـكيكا يف مكانتـه  يشء ، عند الدعض ، أن يُعد انتقاد مفكر أو كاتب آلخر انتقاصاً 

 .العلمية

 

لكن ، وإن كان وناك من يزعم لنفسه ندوغا يف الفكر أو أنه مدـدع أفكـار وأنسـاق ووـو باريهـا األصـيل ، 

فمن أجل زعزعة يقينه ذاك ومحاولة تغي  معياريته الذاتية يف الحكم ع  أصل نشوء األفكار، ليس مـن الرضـوري 

رجوع إىل نناييات الذات واملوضوعي الكالسيكية . فلم يعد يكفي اآلن القول أن األفكار متجذرة يف املجتمع وأنهـا ال

تنمو يف حضن إطار موضوعي ، أو أنها تتحدد برغدات ونوايا األخيصاص . فمع الفكـر املعـارص صـار الفكـر منظـوراً 

رو� ذون وتفك  ذات مفكرة . إن الحركة الجدلية  إليه من منظور جديل ليس وو مجرد فكر خيصص بعينه، وليس

للفكر ال تقف عند حدود حركية واقع بعينه وال عند توارد خواطر وتخمالت ع  وعي اإلنسان، بل إنها ترتد وتعـود 

إىل ما وو أعمق وأخمل ، أي إىل حركة الوجود يف كليته . فالفكر ال ييصضع ألوواء األفراد ، كـ� أنـه لـيس اسـتجابة 

  .ظرف وللحظة بعينها بقدر ما وو صدى للوجود وانعكاساً لقوانينهل

 

 



تحيلنا رأساً طديعة وذا الربا ب� الفكر والوجود إىل فكر الكينونة عند فيلسوف الغابة السـوداء املرعـب 

إعـالن مارتن وايدجر . وايدجر الذي يعترب الفكر خكالً لإلفصاح عن حقيقـة وجـوور وجـود املوجـود ال يتـوا� يف 

  . وحدة تارييصية ب� الفكر والوجود . لذلك فإن الفكر لن يكون عنده إال صدى وتارييصاً للوجود

 

 

الفكر يف جووره عند وايدجر وو أنطولوجيا ، أي حقيقة ينكشف من خاللها املوجود اا وـو موجـود . والحقيقـة 

يفية وجوده وليست وي ما يلقنه و�ليـه وـذا ع  وذا األساس لن تكون إال إنكشافاً لوجود املوجود يف ماويته وك

املفكر أو ذاك ، ألن حقيقة الوجود سابقة علينا كذوات وغ  متعينة أو مرتدطة بواقع أو ظـرف تـارييصي اجت�عـي 

ميصصوص . إن منطق الوجود وو الذي يقوم بانتداب املفكر القادر ع  اإلفصاح عن حقيقة وـذا الوجـود ، وعـ  

بداع الفني واألدب تنتفي وتزول عنه� صفة الذاتية بالقدر الذي يكون الوجود وـو مـن يـوحي وذا فإن الفكر واإل 

للمفكر أو املددع بخرساره وحقيقته ليعرب عنه� من خالل مادة إبداعاته . ولذلك فـإن الوجـود وـو الـذي يصـطفي 

ة ، فليس املفكر وو من ييصتار حقايقه وذا املفكر أو ذاك ليعرب ع  حقيقة كينونة الكاين وينتقل بها إىل حيّز اللغ

وموضوعاته وأفكاره بل وي من تيصتاره كنوع من سطوة الكينونة وأسدقيتها ع  الفرد والتاريخ ، وليس املددع وـو 

  .) 1من يطوع اللغة ويددع بها ، بل اللغة وي من تتكلمه وتفكر بواسطته (

 

حاولـة اسـتعادة املكانـة الحقيقيـة للفلسـفة وذلـك ضـداً يف لقد انشغل وايدجر ، فةة العيينات والثالنينـات ، ا

االتجاوات التي حجمت أفق الفلسفة وعطلت دوروا لصـالح العلـم أو األخـالق أو الفـن . ووكـذا فإنـه أعـاد لهـا 

سلطتها وويدتها املطلقة التي افتقدتها مع فكر الحدانة ، وجعل من الفلسـفة خـكالً لإلفصـاح عـن حقيقـة وجـود 

بعد أن تم نسيان الوجود لصالح الـذات . ولـذلك كـان مـن الـالزم عـ  وايـدجر الـدخول يف عمليـة نقـد املوجود 

ومجاوزة ألوم خصايص ونوابت امليوع الحداث . ومـا يهمنـا ونـا وـو تخسيسـه ألنطولوجيـة خـعرية ميصالفـة ملـا 

طهـا اللصـيق بفلسـفة الذاتيـة ذودت إليه االتجاوات اللسانية التي ضيصمت من قامة اإلنسان، وبذلك أكـدت ارتدا

وميوع الحدانة الفكري ككل . فيصالفاً لالتجاوات اللسانية تلك فإن خعرية وايدجر تقوم ع  مقومات ال إنسـية 

 ) . 2وال ذاتية كونها تظل مشدودة إىل حقيقة الكينونة ومناوضة لفلسفة الذاتية(

 

 

بعقالها ، يف ح� أن اللغـة كـ� يتصـوروا وايـدجر ، يترصف اإلنسان عادة ك� لو أنه واضع اللغة واملاسك 

خالف لكل ذلك وي من تدسا سيادتها ع  اإلنسان . فالكالم الـذي يتكلمـه اإلنسـان واسـتع�الته للغـة ال تعنـي 

امتالكه لها وتحكمه فيها ، بل إن اللغة وي من تتكلمنا أنناء الكالم ووي من تشـ  إلينـا بعالماتهـا ورموزوـا حتـى 

العال أمامنا وتندسا لنا أرساره خفيفة واضحة . إن اللغة وي كشف لحقيقة املوجودات وتعد  عنها ، ووـي  ينفتح

ال تعكس التجربة الذاتية لهذا الشاعر أو لذك الكاتب إزاء العال ، بل إنها تدخن وجود األخياء وتيصلق العـال الـذي 

اء الوجـود ، وتتشـظى ذاتيـة املدـدع والفنـان يف فسـحة يتخمله كل من الشاعر واملفكر ، وبـذلك تنمحـي الـذات إز 

  .الكينونة



 

يدعونا وايدجر إىل التحرر من التصور الحداث للغة والشعر والفن الـذي أغـرقته� الحدانـة يف منحـدرات 

فلسفة الذاتية ، ويهيب بنا لنعود أدراجنا صوب لحظة الفلسفة السابقة ع  سقراط لـ�با اللغـة والشـعر والفـن 

قيقة الوجود . ل يكن الفن أبداً عند اإلغريق تجربة إستيطيقية خيصصية لذات مددعة ، بـل كـان الفـن عنـدوم بح

لحظة انكشاف للوجود وحضور للكاين يف كينونته . ولهذا فإن الفنان حسب وايدغر ال يددع وال ييصلـق مـن تلقـاء 

ان املوجـودات تخخـذ محلهـا مـن الكينونـة ونـم ذاته كاينات وأخياء جميلة ، إ�ا الفنان فقا يـدع الكاينـات وأعيـ

يحفظها ويشملها بالرعاية حتى تخخذ نصيدها مـن الوجـود ، فهـو إذن حافظهـا وراعيهـا ولـيس مدـدعها وخالقهـا . 

ووكذا فالفن ال ارتداط كد  له بوجدان الفنان وعواطفه الشيصصـية ، فـاملنجزات الفنيـة واألدبيـة ليسـت إبـداعات 

وحياة نفسية تنطوي ع  مقاصد وإ�ا وي إنتاجات يعاد إنتاجهـا ، ألن كـل فـن وكـل فكـر وذونيات سيكولوجية 

 .وكل إبداع لغوي يف ماويته ليس إال انكشاف لحقيقة الوجود واملوجود

. 

 

 ي:الحواشـ

 

 : يف وذا الصدد يكتب عدد الفتاح كيليطو : -1

لست أذكر من قال (ولكم كنت أود أن أكون صاحب القول) إننا ضيوف اللغة ، ووو تعد  جميـل يشـ  "

إىل أننا نقيم عندوا وننعم باليص ات الجمة التي تغدقها علينا بسيصاء . وطدعا نـتح  خـالل مقامنـا يف رحابهـا ، أي 

ـــون  ـــدما يك ـــا عن ـــيف احةامه ـــ  الض ـــ� ع ـــي يتع ـــاآلداب الت ـــا ، ب ـــول حياتن ـــيفط ـــاء املض   . يف فض

لكن ييصيل إيل أحيانا أن املتكلم وو املضيف وأن اللغة وـي الضـيفة ، ضـيفة مشاكسـة عنيـدة تحـل عنـده بـدون 

استئذان ، فتتملكه وتسكنه ع  الرغم منه ، إننا مسكونون باللغة ، مسكونون باملعنى السحري للكلمة . وسـيتخكد 

نون بلغة أجندية ال أفهمها . أصاب حينئذ بالدوشة والذوول ، وأكاد لدي وذا االرتسام عندما أخاود أخيصاصا يتحد

أعتقد أنهم ضايعون يف لغتهم ، وأنهم غ  قادرين ع  اإلفالت منها ، وأن ال أحد بإمكانه تيصليصـهم مـن قدضـتها ، 

  ".وأن ال خفاء يرجى لهم

ــزدوج  ــدد م ــفة ، ع ــة فلس ــة ، مجل ــيافة اللغ ــو ، يف ض ــاح كيليط ــد الفت  ) . 24، ص ،  1999،  7/8(عد

 

 

 

2- : 

نستعمل ونا مفهوم الذاتية باملعنى الذي حملته إياه فلسفة الكوجيطو عند ديكارت . فـإذا كـان العقـل  

قدل ديكارت يحمل داللة موضوعية محضة ويش  إىل القانون األسمى الذي وفقه تنتظم املوضوعات ضمن عالقات 



داللة ذاتية وصار ذاتياً يف جووره وصارت الذات كيانـا عـاقال . وبالتـايل  علية وسددية . فإنه مع ديكارت أخذ العقل

أصدحت الذات مؤرشاً ع  اندجاس أزمنة الحدانة ، وصارت الذاتية خعاراً لهذه املرحلة . وبالتايل فـإن كـل محاولـة 

  . الذات وفكرة الذاتيةفلسفية لإلنسالل من ربقة الحدانة البد وأن تر من انتقاد وتجاوز ، أو استددال ، معطى 
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