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حوار األلوان واإليقاع في لوحات عامر العبيدي

قبل. حتتفي جائزة أم مدني للبحث في تاريخ اجلزيرة العربية بدورتها السابعة في األول من نيسان ا
وقـد أقرت اللجـنة العـلمية لـلجائزة فـوز األستاذة الدكـتورة دالل مخـلد احلربي باجلـائزة عن كافة أعـمالها
بروك الباهي رأة القـيادي واالجتماعي في تـاريخ وثقافة اجلزيـرة العربية والدكـتور ا العلـمية حول دور ا

عن أعماله العلمية وخاصة تلك ذات الصلة بإقليم البحر األحمر.
 وتـشكل جـائـزة أم مـدني رافدا من الـروافد الـعديـدة الـتي تهـيؤهـا الدولـة إلثراء حـركـة الفـكر والـثقـافة وحـفز

ملكة. البحث العلمي وفتح آفاق اإلبداع األدبي والفني با
ـتخـصـص بـرئاسـة األسـتاذ دكـتـور سعـد بن عـبـدالعـزيز  وتشـرف عـلى اجلـائزة جلـنـة علـميـة من الـبـاحثـ وا
زيني وسعد الراشد وعضوية عـبد الله بن عبد الرحيم العسـيالن وعبد العزيز بن محمد السـبيل وحمزة بن قبالن ا

العبد الله الصويان وأحمد بن عمر الزيلعي.
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ـتـلقـي اسـير داخـلـيـة وخـارجـيـة لـتـدع ا
ارس العبيدي ذات دواخل لوحاته أي 
الــلـعــبـة من االســر والـقــيـد لــتـنــتـقل من
ـتـلـقي لكن شـخـوصه ومـجـسمـاته الى ا
ـــؤقت هــو آســـر ومــدهش هـــذا األســر ا
وجـاذب ال نــافـر . يــقـول الــعـبــيـدي (   .
احلصان لدي ليس حيواناً فحسب ; انه
رمــز لــلـثــورة واحلـركــة والــتـمــرد .. امـا
ـرأة ; ودائـمـاً مـا ارسـمـها ـهـرة فـهي ا ا
جـمـيـلة ورشـيـقة وكـحـيلـة .. وامـا الديك
فهـو من وجهة نـظري : الزمن والـرشاقة
والـفــتـوة والـشـهـامـة والــغـيـرة والـفـجـر
اجلـديـد وهـو مـرافق لإلنـسان مـنـذ فـجر
الـتـاريخ .. وال تـوجـد حـضـارة انـسـانـية
اال وكــان احلــصــان والــديك في مــقــدمــة
اعـمالـها االبـداعيـة .. انهـما رمـز للـحياة
ــتـدفــقـة بــالـعـطــاء .)  لـوحــات ( عـامـر ا
العـبيـدي)  تخلـو من الفـراغات فألـوانها
وجـسـومـها الـتـصويـريـة تشـغل الـسطح
الـتـصويـري بأكـمله فـلـيس هنـاك فسـحة
لـلـفـضـاء وال يـوجـد مـتـنـفس لـوني عـلى
الـسـطـح  فـنـجـده يـضــيف الـيـهـا اطـارا
دائريا أو بـيضويا مـقيدا حلركـة اللوحة

تتشكل اللوحة الفنية وتبنى وفق عدة
عـــنـــاصـــر فـــنـــيـــة وذوقـــيـــة ووحــدات
هــنــدسـيــة لــتــؤدي الـغــرض اجلــمـالي
ــسـتــفـز لــلــبـصــر والـفــكـر اجلـاذب وا
والـعـاطـفـة وكـيـفـيـة ايجـاد عـالقـات ما
ساحات ومـلئها ب الكـتل اللونيـة وا
عــلى الـســطح الــتـصــويـري ومــا مـدى
انـسجـام األلوان وتـرابطـها واتـساقـها
مع تـيــمــة الـعــمل وبــواعــثه الـفــكــريـة
واجلمالية  والفنان ( عامر العبيدي )
ـفـاهـيم  هـذه ال يـخـرج عن مـنـظـومـة ا
حـــيث تـــتــسـم رســومه بـــاحـــتــرافـــيــة
ــــيـــة وأدرك مـــاهـــيـــة الـــلـــون وأكـــاد
والـتشـكيل و وتـبنى فـلسـفة شـخصـية
وفق مـــنـــظـــوره وخـــبـــراته  واتـــخـــذ
خلـطــابه خــصــوصــيــة تــمــثل أفــكـاره
وقناعاته وثقافته وثقافة بيئته  وكما
يقول الـرائد ( فائق حـسن) ( في اللون

وابداعه تتحدد فلسفة التشكيل ) .
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وهـنا مـا يسـتوقـفني حـ أقرأ جتـربة
التـشـكـيـلي ( عـامر الـعـبـيـدي ) أجد له
ـوتــيــفــيـا فــلــسـفــته بــالــتــعـاطـي مع ا
الشـعبيـة والتراثـية التي أسـتمد مـنها
أغـلب أعـمـاله لـيـصل لـلـفـعل اجلـمـالي
كـما يسـميه ( بـاختـ ) . يعـد توظيف
ــوروث والــبــيــئـة ومــا يــحــمالنه من ا
مـدلوالت حـضاريـة ووجوديـة وكيـانية
وجـمــالــيـة يــتـمــخض عــنـهــمـا انــتـاج
اخلـطاب اجلـمالـي ( لعـامر الـعبـيدي )
فــتـرســخت لــديه مـفــاهـيم وقــيم فـنــيـة
تشـكيـلـية تـنـاظرت في مـفاهـيـمهـا ب
احلـــداثي ومـــا بـــعـــد احلـــداثي وبـــ

عـاصـر بأسـلـوبه هو وفق احلـداثي وا
رؤيـة فـنـيـة وفــكـريـة صـيـرت وأنـتـجت
ـغـايـرة اسـلـوبه وفـلــسـفـته اخلـاصـة ا
واخملـتـلـفة عن اآلخـر  فـيـحـيل قصص
التاريخ أو اليوميـة الى أساطير لونية
جتـــســـد الـــعـــذابــــات واأللم الـــعـــراقي
وقسوة الواقع على الفرد العربي الذي
تــتــشـابـه عـذابــاته دون تــمـيــيــز وهـذه
الــعــذابــات بــانـورامــا ال تــنــتـهـي فـهي
مـرافقـة له  وتتـجـذر فيه ولن يـستـطيع
االفالت مــنـهــا مـهــمـا جــمـحت خــيـوله
وحـلـقت طـيـوره ولن يـبـلغ الـفـجـر مـها

عــلت أصـــوات ديــوكه . الــلــوحــة لــديه
مـجـسـدة في تكـرار الـشـكل التـصـويري
ــــتـــلـــقي  الــــذي يـــخـــلـق حـــوارا مع ا
والتـكرار هـنا يضـيف ايقاعـا موسيـقيا
يــشـــده ولــيــصــبـح كــنــغـــمــات وساللم
مـوسيـقـيـة مـتكـررة فـتـبـدو موسـيـقـاها
صـاخبـة من فـعل التـكـرار هذا من جـهة
ومن جـهـة أخـرى يـزيدهـا انـفـعـاال ح
يوظف األلوان احلـارة لتستـفز عواطفه
بـشدتـها وحـدتهـا على الـبصـر فتـجعله
لصـيـقـا لهـا وبـنظـرات حـادة مـتسـلـطة
ومــهـيـمــنه عـلى نـظــره فـيـكــرر مـشـهـد
ـمـتـدة الى خـيـوله بـرقــابـهـا الـفـراعـة ا
أعــنـان الــسـمــاء ومـلــتـويــة مـرة أخـرى
لــيـعــبـر عن مــدى الـغــضب واالنـكــسـار
جراء ضغوط الواقع عليها فيحاصرها
بـدوائـر وأسـوار تـعــبـيـرا عن احلـصـار
الــذي أخـضــعـهــا وهـبط من جــمـاحــهـا
تـها من االفالت من قدرهـا فيهتم وعز
ـتـاحـة ولـيس بـالـفـراغ لذا سـاحـة ا بـا
تــراه يــؤطــر طــيــوره بــدوائــر لــتــوحي
لـألقـــفـــاص والـــقـــيـــود فـــيـــضع زوايـــا
ونــقــوش وتــطــريـزات ( مــونــتــيــفـات )

وشـخـوصـها وجـسـومـهـا وهي اشارات
سـيمـائـيـة مكـثـفـة لـفعل هـول الـضـغوط
ــنـــتج لــهــا الــواقــعــة عـــلى نــفـــســيــة ا
عبر عن ولتكويناته النـاطق باسمها وا

آالمها وشكواها . 
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وقـد جتــد لــوحـاتـه مـجــســدة بـطــريــقـة
ـكونـاته الـتكـعـيب مـن خالل جتـسـيمـه 
بــخـــطـــوط وزوايــا حـــادة ومــســـاحــات
مسـتويـة . اللون وتـدرجاته الـذي يسبغ
مكونـات لوحاته قد يـغدو جسدا واحدا
ومـوضـوعـا واحـدا وجنـد وحـدة قـيـاس
وتــتــقـــارب االبــعــاد الــلــونـــيــة في كــتل
لـتـضيء شـخـوصه فـاخلـيل تـتـخـذ ذات
الــلــون لــفــارســهــا وهــو في رحــلــته أو
دلوالت الـلونية عـنى أن ا حتلـيقه    
في لـــوحــاته لــهـــا مــرمــوزات شـــكــلــيــة
واشـاريــة تـدل عـلى قــسـوة اجلـغــرافـيـا
والـتـاريخ عـلى شـخـوصه وبـيئـته وهي
تدور في فلكها الزمني دون تغيير   أي
ـكــان يـتـشـابـهـان  في أن الـزمن هـنـا وا
حـركــتـهــمـا وأحــداثــهـمــا  ومـهــمـا عال
صوتها وصهيلـها وهديلها لن تبغي ما
تـرمي الـيه من حتـرر وعـاجـزة عن كـسر
قيـودها مـهما تـوالت العـصور واألزمان

 والــبـيــئـة تـشــابـهت فـي قـسـوتــهـا من
صـــحـــراء ومـــديــنـــة وأحـالم فــتـــنـــدمج
معاني األحالم مـع الواقع فتـنتج ألوانا
ـة وأخـرى حارة سـاخـنة  فـيـروزية حـا
صـير واحـدا هو األلم والـكبت ويبـقى ا
والقيود  فـيتحول صـراعا وجوديا ب
مـكـونـات لـوحــاته  كـاخلـيـول والـطـيـور
والــديــكــة واالنــســان لــلــبــقــاء في هــذه
الـــفـــســـحـــة الـــضــــيـــقـــة من ســـطـــوحه
التصويرية فـتضيق بها األماكن  فتبح
أصواتها وتشيخ قوائمها بعد أن كانت
ـة مـفــتـولـة رشــيـقـة نــاعـمــة مـدلـلــة حـا
ورومـانـسـيـة مـن جـراء الـواقع الـصـادم
لها   خيـول ( العبيدي )  مـنضبطة في
حـركـتـهـا ونـسـقـهـا   خـيـول تـأخذ دور

االنسان في تأدية وظائف انسانية .
ـتــلـقي في لــوحـاته صـورًا لــ يـشــاهـد ا
(ألفة احليوانات والطبيعة  خيول تئن
وطيـور متـرفة  عنـاق اخليـول واحلمام
) (في الــلـون وابــداعه تـتــحـدد فــلـســفـة
الـتـشــكـيـلي) بل تـقــوم الـلـوحـة الـرائـدة
عـــلي طـــبـــيـــعـــة االلـــوان وتـــرابـــطـــهـــا
وانـســجـامـهـا فـإذا أتـقن الــفـنـان لـعـبـة
تـوزيع الـكـتل الـلونـيـة أتـقن احلـركة في
الـلـوحـة ألن في الـلـون عـمـقـاً وامـتداداً

وتــمــوجـاً وهــذه كــلـهــا تـفــتح ألــغـاز
ابداع الرسم.

وجنــد في لــوحــته تــتــقــارب االبــعـاد
الــلــونــيــة في كــتل مــضــاءة بـحــسب
قيـاسات مـوحيـة وجند أيـضاً وحدة

قياسية ب شخوص لوحته 
لـوحات  ( الـفـنان الـعبـيـدي ) حلـقات

حوارية مفادها :
 الشمس لم يـعطها وهجـها وألوانها
ــشـعـة بـل جـسـدهــا دائـرة بــيـضـاء ا
كـحــدقـة عــ   وقـد جتــدهـا بــألـوان
مـــغـــايــــرة أي لم تـــؤد الــــشـــمس في
ـشـهد لـوحـاته الـضـيـاء والـنـور الن ا
الواقعي كما يدركه  لم يوح الى فجر
ــــكن رؤيــــته وحــــدسه . فـي اغـــلب
لـوحــاته يــبث رســائال قــائال :  نـحن
لــسـنـا دعـاة حـروب بل صـنـاع ابـداع
وجــمـال . يــرد عـلـى االسـتــشـراقــيـ
نــحن  الــشــرقــيــون  لــســنــا فــســحــة
سياحية وملذات وحروب وأثر وألف
لـيـلة ولـيـلـة وغـنـاء وحـمـامـات نـساء
وسالط وشعـوب تعبـدهم وشعوب
متحررة جنسيا وغير مقيدة بأعراف
وأخـالقـيـات  بل نـحن صـنـاع جـمـال

لم نأخذ فرصتنا بعد .
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البصرة 

مـكـنـة تـكون إذ أنّ الـعـديـد من احلـلـول ا
مـتـاحـة أمـام الـشــخص  وتـقـتـصـر هـنـا
مهمّة الوعي عـلى اختيار واحدة من أهم
هــذه االمـكـانـات أو احلــلـول  وحـ تـتم
عملـية االختيـار تتوقّف عنـد ذلك مداخلة
الوعي  ويـعود النـشاط اآللي والتـلقائي
ــــجــــمل لــــلــــعب دوره فـي الــــتــــحــــكّـم 
سـلـوكيـاتـنا وأفـعـالنـا  وفي هـذا جتاوز
واضح لطـروحات ديـكارت الـتي عدّت كلّ
مــا يـخــرج عن دائـرة الـوعـي خـارجًـا عن
وقف احلـيـاة النـفسـيّـة . أخيـرًا (( لـعلّ ا
الــبــرغــســوني يــبــدو أصــيــلًــا من حــيث
طبيـعة اخلالصة االبسـتيمولـوجيّة التي
انـطلق مـنهـا  وذلك عـندمـا قرّر تـأسيس
ـعرفـة على الـثنـائيّـات  األنا السـطحي ا
مــقــابل األنــا الـعــمــيق  احلــدس مــقـابل
يتافيزيقا  أخالق العقل  العلم مقابل ا
مغلقة مقـابل أخالق منفتحة  وهلم جرا
من الــتـصــوّرات الـتـقــابـلــيّـة ))( مــقـالـة :
هنري بـرغسون والـبرغسـونيّة  د. نورة
بــو حــنّــاش  ضــمن كــتـاب : الــفــلــســفـة
ـعاصرة ص ? ( 163ومن هنا الغـربيّة ا
فــإنّ مـا يـســتـرعي االنــتـبــاه في فـلــسـفـة
بـرغسـون ـــ كما قـال إميـل برهيـيه ـــ هو
مـا يـعـطـيه مـن قيـمـة لـإلنسـان ... وكـذلك
ـــخــاطــر الــشــرط أيـــضًــا وعــيه احلــاد 
اإلنــسـانـي.( مـعــجم الــفالســفــة  جـورج
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ـــتـــأمـل في مـــســـارات الـــفـــلـــســـفـــة إنّ ا

طـلق بفاعـليّـة العقل ـان ا لقـد جرّ اإل
بالـغة في استـعماله في أوروبا في وا
القـرن التاسع عـشر إلى خـيبات فـكريّة
ونفـسيّـة واجتـماعيّـة ووجوديّـة ال تعدّ
ـا أنّ لكل فعل ردّ فعل وال تُحصى  و
يساويه في القوّة ويعاكسه باالجتاه 
ـناهج تـعـالت بـعض األصـوات لـنـقـد ا
هيـمنة عـلى الثقافـة الغربيّـة حينذاك ا
 وطـرح آلـيات نـقـديّـة جديـدة  فـكانت
مـنـهـا هـذه الـعالمـات الـثالث الـبارزة :
بــــــرغـــــســـــون  وأوســــــ  ويـــــورغن
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اديّة في أوروبا بعد أن طغت النـزعة ا
 واسـتحـوذت العـلوم الـفيـزيائـيّة ذات
ــيــكـانــيـكـي عـلى تــصـوّرات الــتـوجّه ا
اإلنـــــــــســــــــان األوروبـي عـال صــــــــوت
الفيلسوف الـفرنسي هنري برغسون (
 1859ـــ  ( 1941لـــيــعـــيـــد االعــتـــبــار
للجوانب الروحيّة التي فقدت أو كادت
فـي اجملــــــــــــتـــــــــــمـع األوروبـي . رفـض
برغسون أن يكون الـعقل طريقة لبحث
احلياة الباطنـيّة والنفسيّة  ألنه طمح
ـنزلـة عودة واعـية أن تـكون فـلسـفته 
إلـى مـعـطـيــات احلـدس  فـهـو يـرى أنّ
ـبـاشــرة تـخـالف ـعــرفـة احلـدسـيّــة ا ا
عـرفة العقليّة  إذ احلدس بجوهرها ا
بـرأيه غـريـزة عـلـيا يـتـعـرّف الـكائن من
ـه الداخـلـي  وهـو ما خاللـهـا عـلى عـا
عارف الـبرهانيّة يتعارض تـمامًا مع ا
والــعــقــلــيّــة الـــتي تــفــتح أمــام الــفــرد

إمكانيّة معرفة اخلارج فقط .
فاحلدس ـــ على حد تعبير برغسون ـــ
هــو نـوع مـن الـتــعــاطف جتــعل الــفـرد
يــتـفــّهم لـوحــده مـا يــدور داخل عــمـقه
ــعــرفـة احلــدســيّـة الــنــفـسـي  وهـذه ا
تبقى معرفة فردانيّة خاصة بالشخص
ــكن أن تــنــقل إلى اآلخــرين وحــده ال 
عــبــر الــكالم  ذلك أنّ الــعــقل اقــتــصـر
ــاضـــيـــة الــتي خـالل آالف الــســـنـــ ا

ارسـة فعّاليته عاشها اإلنـسان  على 
فـي الـعــالم اخلـارجـي  عـالم األشــيـاء 
وبعبـارة أخرى أنّ العـقل مارس نشاطه
ـكان . ثمّ إنّ احلـياة ـادة وا في نـطاق ا
ـكن أن تـخـضع أليّ نوع الـبـاطـنـيّـة ال 
من الــقــيــاس  ألنّــهــا بــخالف األشــيـاء
ـكـان بل جتري في ـاديّة ال تـمـتد في ا ا
ـومـة لــيـست ـومــة زمـانــيّـة  والــد د
قـابـلـة لـلـقيـاس ألن الـزمن الـذي يـقـيسه
عـالم الـفـيزيـاء لـيس في حـقيـقـته سوى
كـان الذي يجتـازه جسم مـتحرّك  أمّا ا
ـــومــتي الــتـي تــتــوثّب عـــلى ايــقــاع د
فــرحـي  أو وفق ألم حــزني  أو رتــابــة
ضجـري وكـآبـتي  فـإنّـهـا لـيـست قـابـلة
لــلـقــيـاس بــواسـطــة الــعـقل الــذي خـلق
ليعمل في العـالم اخلارجي  فالفالسفة
عـندمـا أحصـوا بعض الـسمـات الذاتـيّة
لـلـعـقل الـبـشـري  نـظـروا إلى الـفرد في
حـــالـــته اجملـــرّدة من دون أن يُـــدخـــلــوا
احلــيــاة االجــتــمــاعــيّــة في حــسـابــهم 
نــاســـ أن اإلنــســـان في الـــواقع كــائن
اجـتمـاعي  ولهـذا استـبدل بـرغسون  (
االسـتـبـطـان ) وهـو الــفـحص الـبـاطـني
ــرء ألفــكــاره وخــبــراته الــذي يــجــريه ا
وأحاسـيسه بـنفـسه  والذي هـو عمـلية
عـقـلـيّة واعـيـة  بـشـكل آخـر مـن أشـكال
ـعـرفـة يتـيح لـنـا ـــ من وجهـة نـظره ـــ ا
فـهم احلـيـاة الـبـاطـنـيّـة من دون تـشويه
وهــو مـا أطـلق عــلـيه اسم ( احلـدس ) 
وهـو مـا شـكّـل الحـقًا نـظـريـتـه اخلـاصة
ــعـرفــة بــصــدد أنــانــا . لــقــد جــاهـد بــا
برغسون للوقـوف ضد عزوف الفالسفة
ـاديـ في وقـته ـــ مـثل هـوبـز وهـيوم ا
وسـبيـنوزا ومـاركس وغـيرهم ـــ عن كلّ
طموح ميـتافيزيـقي  كما أنّه شنّع على
الــعــقل لــكي يــجـعـل من الـفــكــر جتــربـة
للـروح تمـضي مبـاشرة إلى هـذا األخير
بــاعــتــبــاره مــوضـوعــهــا  وثــمــرة هـذا
ــنــهـج هــو الــذي ســيــعــدّه بــرغــسـون ا
جوهر نتاجه كلّه وهو القول بنظريّة ((

ومـة نوعيّة ـومة ))  فاإلنـسان د الد
خــالـصــة  وهـو انــدفــاع حـيــويّ وهـذا
االندفاع هـو أصلًا نفس الـعالم كما قال
بــرغـــســـون :     (( فــكـلّ شــعـــور فـــهــو
استباق لـلمستـقبل  أنظروا إلى اجتاه
ا هو فكـركم في أيّة حلظـة  إنّه يهـتم 
مـوجـود ولــكـنه يــهـتم به في ســبـيل مـا
ســيـكــون بـالــدرجــة األولى ))( الـتــطـوّر
اخلـــلّـــاق  بـــرغـــســـون ص . ( 10وقــد
انـطـلـق في طـرح نــظـريّــته في (( الـدفع
احلـيــوي )) من وجـهــة نـظــر مـنــاقـضـة
لـنـظريّـة احلـتمـيّة الـتـاريخـيّـة الصـارمة
الــتي تــلــغي فــكــرة وجــود احلــريّــة في
الطبيعة والتي سادت في القرن التاسع
عشر  فـحسب احلتمـية أنّ الوجود هو
حالة ماديّـة متسلسـلة مترابطة من أول
حدث إلى آخـر حدث في عـمر الـوجود 
وأنّ الـوجـود بـكلّ مـا يـحـويه في حلـظة
معـيّـنـة هو نـتـيـجة آللـيّـة اللـحـظـة التي
سـبـقتـهـا  لـذا فقـد شـدّد برغـسـون على
كون الوعي هو فعل اختيار  وأنّ كانت
احليـاة النـفسيّـة      ـــ من وجهـة نظره
ـــ لـيـست واقـعـة بــرمـتـهـا حتت سـلـطـة
الــــوعي  إذ أنّ الــــوعـي في مــــنــــظــــور
بـرغـسـون ال يـصاحـب كلّ سلـوكـيّـاتـنا 
وهـو ال يــظـهـر إلّــا في بـعـض الـظـروف
الــتي يــتـــعــرّض فــيــهـــا الــشــخص إلى
صـعـوبــات أو عـوائق تـســتـدعي تـدخل
رء الـنـشـاط الـواعي  فـحـ تـصـادف ا
سـائل الطارئـة يتدخّل الوعي  بعض ا

األوروبـيّة احلـديثـة يـرى أنّهـا قد تـغذّت
دومًــا بـــاآلفـــاق اجلـــديـــدة الـــتي كـــانت
كتشفات  تفتحها باستـمرار العلوم وا
ــا أنّ (( األلــســـنــيّــة )) في عــصــرنــا و
حــقّــقت خــطــوات بــعــيــدة في ســيــرهــا
الكـتـسـاب عـلـمـيّـة خـاصّـة بـهـا  وبـدأت
عرفة اإلنسانيّة  تطال حقولًا عدّة من ا
لــذا كـــان من الــطـــبــيـــعي أن تـــؤثّــر في
الفـلسفة  وأن حتـاول الفلـسفة التـفكير
في اللغـة من أجل معنى جـديد لإلنسان
 ومـن هـنـا سـيـكــون كالمـنـا عن أوسـ
ونظريّـته.    عُرف احملامي والفـيلسوف
الــبــريـــطــاني جــون الجنــشــو أوســ (
 1911ـــ  ( 1960بــأنّه أشــهـر مـن عـمّق
الـفـهم بــنـظـريّـة (( األفــعـال الـكالمـيّـة ))
وهـو صـاحب الـكـتـاب الـشـهـيـر (( كـيف
نـفعل األشـياء بـالكـلمـات )) وقد شـكّلت
اآلراء الــتــجــديـديّــة الــتي اجنــزهــا هـذا
الفيـلسوف في هذا اجملـال ثورة على ما
كـان شــائــعًــا لــدى مــنــاطــقــة وفالســفـة
الـتــحـلـيل الــلـغـوي بـخــصـوص جنـاعـة
الـنــمـاذج الـداللــيّـة الـصــوريّـة في إفـادة
عنى .   لقد انطلق أوس في نظريّته ا
من النـقطة الـتي الحظهـا قبله فـيلسوف
الـتحلـيل اللـغوي لـودفيغ فتـجنـشتاين (
 1889ـــ  (1951والــتي أكّـد فـيــهـا عـلى
أنّ مـهـمّـة الـلـغـة ال تـنـحـصـر في عـمـلـيّة
تــصــويــر أو وصـف األشــيــاء فــقط  بل
نـحن نـسـتـعــ بـالـلـغـة إلصـدار أوامـر
ولـلـتـعـبـيـر عن مـشـاعـرنـا  ولـلـتـحـذير 

ــا إنّ أكــثـر مــشـكالت واالسـتــثـارة  و
الـفـلسـفـة مؤسّـسـة على سـوء الـفهم في
ـصــطــلــحـات أو الــغــمـوض احلــدود وا
والــلـبس فـي طـريــقــة الـتــوصــيل  فـمن
ـشكالت من خالل مـكن أن تـزال هذه ا ا
ـتأنـيّة لـلغـة (ينـظر : لـودفيج الـدراسة ا
فتجنـشتاين  د. فيـصل غازي مجهول 
ضـــمن كــتـــاب : الــفـــلــســفـــة الــغـــربــيّــة
عـاصرة  ? ( 339 / 1إنّ فيـجـنشـتاين ا
كان يرى أنّ اللغة العـاديّة التي نتكلّمها
في حــيـاتــنـا الـيــومـيّـة صــاحلـة لــلـعـمل
الـفـلـسـفي  بل يـرى أنّ جـمـيع مـشكالت
فتاح الفلسفة تُحلّ باللغة  فاللغة هي ا
السحـري الذي يفتح مـغاليق الفـلسفة 
ويـعـدّ الـتـفـات أوسـ إلى هـذه الـنـقـطة
حلظـة حتوّل مهـمّة في مـدرسة التـحليل
الـلــغـوي  فـبـعـد مـنـاقــشـة مـسـتـفـيـضـة
لـلـمــلـفـوظـات وضع أوســ مـصـطـلح (
الفعل الـكالمي ) الذي تعرف به اآلن في
ـعاصرة  وذلك الفـلسـفة والـلسانـيّات ا
مـن خالل احملـاضــرات الـتي ألــقـاهـا في
جــامـعـة أكـسـفـورد بـ عـامـ  1952ـــ
 ? 1954واحملـاضـرات الـتي ألـقـاهـا في
جـامـعة هـارفـارد سـنة  ? 1955كـما أنّه
يُـــعــدّ (( أول من قــال إنّ الـــلــغــة نــشــاط
ــتـكـلّم ال يُــخـبـر وعـمل يــنـجـز  أي أن ا
ويبلّغ فـحسب  بل إنّه يفـعل أي يعمل 
يـقـوم بـنـشـاط مـدعم بـنـيّـة وقـصـد يـريد
ـتـكـلّم حتـقـيقه مـن جراء تـلـفّـظه بـقول ا
من األقـــوال ))( مــبــاد الــلــســانــيّــات 
خـــولــة اإلبـــراهـــيــمي ص  .( 161لـــقــد
خلص أوسـ إلى ضرورة التـفريق ب

ثالثـة أفـعـال كالمـيّـة هي : فـعـل الـقول 
وفـــعل اإلجنـــاز  وفـــعل الــتـــأثـــيــر  ثمّ
ـيّـزًا بـ ـذجـة فـعل اإلجنـاز  اقـتـرح 

خمس طبقات : طبقة األفعال احلكميّة 
وطــبـقــة األفـعــال الـتـنــفـيــذيّـة  وطــبـقـة
األفــعــال الـتــعـهــديّــة  وطـبــقـة األفــعـال
الـسلـوكيّـة  وطبـقة األفـعال الـعرضـيّة .
(( وعلى هـذا األسـاس يتّـضح أنّ احلكم
ـعيار ـلفـوظات لم يـعد مرهـونًا  على ا
الـصـدق والـكـذب  كـمـا هـو احلـال عـنـد
ناطـقة والفالسـفة والبالغـي  وإنّما ا
مـــداره حــول األثـــر الــذي يُـــحــدثـه فــعل
الـــقـــول فـي اخملـــاطب  فـــيــــكـــون فـــعل
اإلجناز ناجـحًا إذا استـجاب اخملاطَب 
تـكلّم  كـما قـد يكون ـقاصـد ا واقـتنع 
تكلّم عن التأثير في فاشلًا ح يعجز ا
اخملــاطَب  وال يــقـــدر عــلى دفــعه نــحــو
التصرّف والـفعل ))( التداولـيّة أصولها
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أمّــا الــفــيــلـســوف وعــالم االجــتــمـاع
ـاني يـورغن هـابـرماس ( 1929ـــ األ
 ( 1983الــذي يُـعـدّ من أهـم مُـنـظّـري
مدرسة فرانـكفورت النـقديّة وأكثرهم
شـــهــرة وأغــزرهم إنــتـــاجــاً  فــبــعــد
اطّالعـه عــــــلى أسـس ومـــــكــــــوّنـــــات
احلــداثـة الــغـربــيّـة  وبــعـد اعــجـابه
الـشـديـد بـفـلــسـفـة الـفـرنـسي سـارتـر
ـــســتـــمــيت عـن احلــرّيــات ودفـــاعه ا
الــشــخـــصــيّــة  شــرع بـــالــتــأســيس
ـشـروع فـكـريّ يـدافع عن احلـقـيـقة 
من خـالل تأسـيـس مـعـاييـر أخـالقـيّة
تــقــوم بــضـبـط عـمــلــيّــات الــعــقــلــنـة
عايير وحتركاتـها  وتتأسس هـذه ا
عـلى اعتـبارات الـتواصل واالعـتراف
باآلخر  وإتاحة اجملال العام لتداول
ومـنـاقـشـة حُـرّة تـصل بـاجملـتـمع إلى
بــنـــاء إجــمــاع حـــرّ بال إكــراهــات أو
ضغـوط . ومن أجل صـياغـة مفـهومه
لـلــفـاعــلـيّــة الـتــواصـلــيّـة ولــلـمــجـال
العمـومي احلديث  اضطـر هابرماس
إلى إعادة الـنظر في مـسألة احلـقيقة
 إذ لم تعـد احلقيـقة معطـى جوهرياً
سابقـاً على الوجود اإلنـساني  إنّما
هي نـتـاج لـعـمــلـيّـة تـبـادل الـبـراهـ
واحلجج  وهـي بذلك تـتويج التـفاق
ذي طــبـيــعـة اجــتـمــاعـيّــة  وهـذا مـا
يــســمّــيه هــابـرمــاس بـ (( الــنــظــريّـة
االجمـاعـيّـة لـلـحقـيـقـة )) حـيث تـغدو
احلـقيـقـة نـتـاجـاً لـلـتـداول الـعـمومي
والــنــقـاش الــعــام  واإلجــمــاع الـذي
يــنـتج عـن هـذا الــتــداول . ومن هــنـا
يدعـو هابـرماس إلى الـتواضع وعدم
االســـــتـــــعــــجـــــال فـي اإلعالن عن أيّ
مـوقف فكـري واعـتقـادي نـهائي  ألن
ذلك من شــروط احلـوار  واالعـتـراف
بـإمـكـان الوقـوع في اخلـطـأ مـبدأ من
مبـاد الـنقـاش العـمومي  فال شيء
ناقشة  معفي من السؤال والنقد وا
ــوضـــوعــات إنّـــمـــا تــكـــتــسب وكلّ ا
ــنـــاقــشــات شــرعــيـــتــهـــا من خالل ا
العـموميّـة  التي تتـيح الوصول إلى
احلــقــيــقــة االجــمــاعــيّــة . إنّ اتــخــاذ
هـابـرمـاس احلـوار مـقـامـاً لـلـتـواصل
اإلنـساني يـهـدف باألسـاس إلى خلق
نـسـيج هـويّة جـمـاعيّـة تـفعّل خـطـاباً
واطن مفتـوحًا بغرض إدمـاج كلّ ا
من أيّـــة أصــــول  فـــيــــتـــرك احلـــوار
ـشـتـركـ في مـفـتـوحًـا بـ جـمـيع ا
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