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 ألثر املفتوح النقد و ا
 لتجول من النقد إىل القراءةارتكزات م

يسنوبيب مح
م*

 االنفتاح النقد و. 1

ؼوبؾماغػؿوحماألثرمومؼلفّّدهمبصقرةمواضقي،مومؼلؿحمظفمبوظؿّّفددمؼنّّّّممعومإ
ومرصضفماظـؾوتموماالدؿؼرار،مومطلنّّماظـوغلمؼلؿؿدّّمماظـوضد،مواالدؿؿرار،متػؿّّح

عدّّده،مصفقميفمذيقعماألحقالمضوبؾمالدؿؼطوبمتحفموموؿػعـماألولمعصداضقيماغ
ػقؽوتماظـوضدمومهقّّلمعراؼوه،مصننّّمصودفمصقفمخّػيماظظؾّّمومعروغيمايرطي،م

داةماٌـففقي.مألام-دوعوم–ؿقحوتمتؿؼوصرمدوغفومصريهمعـمشمأسطوهمعومملمؼعط
رت"مضوئالمبلغفم:م"مؼصرّّمسؾكموروالنمب"م"Sturrokظؼدموصػم"جقنمدرتوكم"

مذػـوؼبإ ماٌؿـقسي،ممفء ماظـوضؾي مظـظراتف مؼلؿح مال مأنّّ مسؾك مو مدائؾي، محرطي يف
مثو معذػى ميف متؿفؿد مبلن ماألدبقي ماظـصقص مظؿػلري ماٌكؿؾػي مًبوعشروسوتف

موايدود"عٌا م1ومل ماال. مأومألنّّ مايرطي، مؼعّطؾ مايدود معـ محدّّ مسـد غؿفوء
موميفموصػم مطؾمحني. مترتاوحمعؽوغفو،متلؿـلخموربؿفو "مكورتد"جيعؾفو

األثرممفػؼيفمتعر"مUmberto Eco ؼؽق"م"إأعربتقم"مقؼيمتؾؿؼلمععمعومضدعفمؼح
ػقيماظيتمقؽظامداظػين،محنيمؼؼقلم:م"إنّّماظؽقػقيماظيتمؼؽقنمسؾقفوماألثر،مهدّّّّ

بعددم"اهلقؽوت"ماظيتمؼؽقنمصقفوممفذظؽمإغّّم. 2مطـومغؾغلمأنمؼؽقنمسؾقفوماألثر"
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طؾّّمػقؽيمؼؼدممظألثرمضوظؾومصػلمم،يناظػاظـوضدم"ماٌؿققل"،متؽقّّنمصػوتماألثرم
مأخرى...م مػقؽي مإدي مععف ماألثر مهقل مشريػو، مإدي ماغؿؼؾ مإذا مو مصقف، ؼؿؾـني

ماٌؿعدّّد ماظؿعورؼػ معؿققّّظيمممرثألظمةوتؽشػ م"ػقؽوت" مسـ ماألدب متورؼخ سرب
مظؾـؼدموماظّّؼود.
جقنمدرتوك"م"ظؾورت"مؼعطلمهلذاماألخريماظلؿيماظيتمؼؿقؾكم"مإنّّموصػ

اظذؼـمؼرونمأنّّماهلقؽوتماظػؽرؼيموماٌعرصقيميفمتؾدّّلمعلؿؿر،ممدماىددؼوـبفوماظ
م متؽؿـػفو ماسؿؾوراتمذؿك متردّّػو مخراصي ماظؼـوسوتماظرّّادكي مأنّّ مبؽؾّّموصـؼاظو ي

عالبلوتفو.مطؿومتؾعىمصقفوماألعزجيماظشكصقيمدورامطؾرياميفمصقوشيماألذواقم
ػذهماظصػيمتلؿفقؼف.مم"مألنّّووتؾدؼؾمتراتؾقيماألوظقظقوت.موم"بورت"مملمؼؽـ"ضؾؾ

مؼؿشؾّّعمبوطؿشوفماٌؿكّػلم مطونمميؿؾهمطؾمحنيمبوىدؼد،مو مظؽـم"بورت" و
عؿقؼي.مومػقمعقضػمميؿدّّمبعقداميفمظاموفؾئاظذيمملمتطؾفمؼدماظـؼدماظؿؼؾقديمبقدو

صؿقؿقيماظؿصقرماالسؿؼودي،محقـؿومؼؿؼوبؾماٌؿققّّلماظزائؾمبوىقػريماظـوبً،م
ما مو ماظزائؾ مؼلخذ محمطماألمضلعرظحني مصقغدو مظؾفقػري، ماظيتمطوغً ػؿقي

م:م م"بورت" مإنّّ معقت. مو مامشؽزاز محمؾّّ ماىقػري مؼصري مو موحرية، اػؿؿوم
ضوه،معؼوبؾمتصّؾىماٌقتماظذيمؼرىمأنّّمقصمكؿحميماظقجقد،مبؾظؼضعمدقق »

ممتـؾف مؼرتجؿ3« اىقػرؼي مو مسـدعومم. مأي مبوظؿقّؾؾ، ماظعومل مدققظي "بورت"
،ميفموحداتمُتِعدُّّدػو،محبقٌمؼصؾحمطؾّّمواحدمغواألفومؾتؿقؾؾماظقحدةماظيتممتـ

عـومطـرةمتعفزم"ماظلريةماألدبقي"مسفزامعرؼعومسـمحموصرتفو..معوداعًماظلقّّرم
مالحظـومعؾعمتوؿذ مإذا مو ماظقحدة. مدؾؽ مؼـؿظؿفو مال مسدؼدة، مألغقات ـر

"اظؿققل"مموماظؿعدّّدميفماظذّّاتماظقاحدة،مدفؾمسؾقـومادؿكالصممسوتمصوسؾيم
مصرحيومامؿػؽرياظميف متعورضو مؼرصضون ماظؿعدّّد، مو ماظؿققّّل مألنّّ ظـؼديماىدؼد،

اىدؼدمدمـؼاظبقـفؿومومبنيماٌعؿؼدموماظرأيماٌلؿؿى،مومطؾّّمعقاجفيمجيرؼفوم
م"أراء"م مجمرد متذطريماظـوسمبلغّّفو مو ماظـؾوت، مو ماالسؿؼود متلعكمإديمػدم إمنو

سؿؼودؼيماالممػدم"تر"بوملحوو.مومظذظؽم4ػقؿـًمسؾقفؿمحؿكمغلقامععورضؿفوم
موماظـؾّّوتمعـمخاللمأربعيمعكخذمؼلفؾفومسؾكماظـؼدماظؿؼؾقديم:
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 موملقيميةاوهروة ج مام: مظدى ماالسرتاض مػذا موصػ ،منيداردظرمبو
شؿممعـمأنّّم"مبورت"مملمؼـضؿمعطؾؼومإديمايزبمسؾكماظرّّم-بوالسرتاضماٌورطللم

مقؼؾؿاظمدـػلم"بورت"مصػيماظؿورخيقيمسـماظـؼومذظؽمظم-اظشققسل المدي،مصفق
ماألثرم مؼؿضؿّـّفو ماظيت ماظشؽؾقي مو ماألخالضقي ماظؼقؿ مجيعؾ مأغّّف ممبعـك تورخيل

طؿؾًمهلومومغشرتمصقفومميتظاميخورجفمسـماظزعـ،مومطلغّّفوممالمتعينماظطؾؼ
مػذهم معـ ماظؿورخيقي مايؼؾي مو ماألثر مبني مترابط مػـوك مظقس مأن مو معرّّة، أول

ما مسؾك متلقىمأحؽوعفو مبوظؿوظل مو مإغّّـومحؼظاّلاتماػرتظاىفي. محرج. مدون ي
م ماظقضعقي مأن متم–غذطر مأنّّمؾاظيت مجوزعي متعؿؼد مطوغً مأتؾوسف مو م"تني" ـوػو

ومأغّّفومميفمأحلـمأحقاهلومتؽققػوتمم،طدقظااألخالقمزقاػرمدؾقطقيمغوبعيمعـم
زرصقيمإزاءمعقاضػمخوصي،مصنذامتلربًّّمػذهم"ماظؿؽققػوت"مإديماألثرماإلبداسلم

حؼؾؿفوماظزعـقي.مومسؾقفمؼؽقنمعـمواجىموتمؿدقطؾّّممم-حؿؿو-صنغّّفومدؿقؿؾم
م م: مؼؽقن مذظؽمحؿكمال مسؾك ماألدبماظؿـؾقف م »تورؼخ مأدقوتورخيو معـ مأضعقو

"مبالغشق"مؼدسقمإديمتطفريماألدبموماظـؼدمعـم"اظؼقؿي"،ممنصنذامطوم.5« عاقاألغ
يتمقيماظخيؿورظصننم"بورت"مؼرؼدػومعرتؾطيمبزعـمإغؿوجفو،محمصقرةميفمغطوقما

م.فوأصرزت
 مإماميا  ااتحتميةاإل ماٌمظػم: ماظؿؼؾقديمإديمإدؼوطمحقوة ماظـؼد نمىقء

مبق مؼقحل معؾوذرا، مإدؼورو ماألدبل ماظصـقع مسـدمؿؿحمدقجسؾك معقؽوغقؽقي قي
اظـؼود،مؼمعـقنمعـمخالهلومبؾلوريماظعالضيمبنيمداخؾماظعؿؾماألدبلموخورجف،م

م م: مؼعؿربون ماألدمايؼوئؼ »صفؿ ماظعؿؾ ميف ممتـقؾاظـػلقي ظؾقؼوئؼمموذرعؾمبل
عؽؿشػوتماظؿقؾقؾماظـػللمتدظؾمبؼقةمسؾكم.مبقدمأنم6« اظـػلقيميفمحقوةماٌمظػ
ؼؼوبؾفومعـمدؾقطوتمغزوسقيممعوم-حؿؿو–لقيمالمتػرزمـػاظػمأنمطـريامعـماٌقاض

عؾوذرة،مومإمنومتؿقدطفومآظقوتمععؼدةمظؾؽؾً،موماظؿلوعل،موماظؼؿع،موماظؼؾىم
االحؾوط،مضدمتمديمإديممتـقالتمعـوضضيموممحمييماىورػاظعوماظرشؾيمو »ومأنم
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مدضموم،هلوممتوعو،مصؼدمؼعؽسماظداصعمايؼقؼلمظقؿكذمذؽؾماٌربرماظذيمؼـوضضف
م.م7«ؼؿكذماظعؿؾمذؽؾمايؾؿماظذيمؼعقضمسـمايقوةماظلؾؾقي

ممنإ مربط ماألدبلمبويؿؿقي مؼـؿم–اظشؽؾممؽسؾكمذظم–األثر مغصوممٍال إال
ٌؾدع.مومػلمجـوؼيمسوغؿفوماظـصقصمةماوحقمظؾلقطمعـسـدماظشؽؾمامػؼؼماواحد

م ماًطري مبوظؿققل ماظالوسل مثقرة متلتل مأن مضؾؾ ماٌقجفي، ماٌـوػٍ مزؾ ميفيف
ملريموماظؿلوؼؾ.ػؿظا

  املعنى حادوةأ. 2

ظرعزمصقلؿقفؿماإدراكممؽم"بورت"مأنمؼؽقنميفمعؼدورماظـؼودماألطودميقنيؼش
ومالمؼرونممي"،زاظرع"بوظعؿكمعصوبقنمم"مومطلغفؿA-Symbolia"مجدونمحرم–

ميفماظـصقصماظيتمؼعوىقغفو،مصالمؼؿفووزونمحرصقيماظـص،م إالمععـكمواحدا
مصرحقامحقضقظامعؿذرسنيمبوظؾقونمو مذظؽمإذا مسؾقفؿ مإالمأنم"بورت"مالمؼـؽر .

يفممأالمتضع »بف،مومظؽـفمحيذرػؿمعـمأغفمؼلؿققؾمسؾكماٌعوىيماظـصقيم:م
ءلم"بورت"ميفمدػشيمسـم:مؿلوؼمؿ.مث8م« رعزؼيجموهلوماألطربمعؿطؾؾوتمضراءةم

م؟مزعيفماظرمدؼفدم-إذن–ؿمووهماظرعقزمومػذهماظالرعزؼيم؟مومعوذامؿػذاماظص »
م ماٌؿعدد مُؼعرّّّّضماٌعـك ماظؽؿوبمظؾكطر؟مم-ؿوبؽأدوسماظ–وٌوذا محقل اظؽالم

م.9م«وٌوذامعرةمأخرىمأؼضوماظققممبوظذاتم؟م
مورتب"مظؼدمذيع ماٌ" ماظعؾورة ماظيتيفمػذه ماظؿؼؾقديمضدممػورمأثوكخذ اظـؼد

مصؿقًم مو مأخرىمصصدسًمأرطوغف، معرة ماظيتماغؼؾؾًمسؾقف مو ماىدؼد، اظـؼد
مبػرغلو.م:8;3األدؽؾي،موجدتمولدػوماظعـقػميفمحقادثممـعمالسؾقفمدق
 م محووظـو مظؼد م: معـوزسفممدرم-طـريا–اإلؼدؼقظقجقي مإدي ماظغربل اظـؼد

ؼؿشحمبوظعؾؿقيموؼرصعفوممإؼدؼقظقجقولقفومذؽؾًمسـدماظـؼودمغماظيتماظقضعقي،مو
ظقاءػو،مشريمأغفوم:م"زؾًمإؼدؼقظقجقيمشريمعصرحمبفو،مممومعؽـماظقضعقنيم
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عـماؼفومماظـوسمبلنمضقؿفؿمضقؿمطؾقيمذوعؾي،مالمؼلتقفوماظؾورؾمعـمبنيمأؼدؼفوم
معـ مجمؿؿع ميف ماظطؾؼوت معـ مرؾؼي مضقؿ مظقلً مأغفو مو مخؾػفو، معـ مال مو

.مظؼدم10طونمخداسفؿمطوعالم"ممظؼداظؿورؼخ.مموضوتموضًمعـمأيفؿؿعوت،ماجمل
م"مسرب م"بوظؿعؿقي" مذظؽ مسـ موومسفMystification"بورت" مبوظؼ"، ؼرةمرشظامةقو

ماظـؼوصقي،مهلومياظالأخالضق مو ماظؿورخيقيم ،موماظيتمأوػؿًماظـوسمبلنماظظقاػر
سنيماظشقؽقيماظيتمتلؿماظظقاػرماظطؾقعقي.مومسؾكمػذام"اظؿؾؾقس"مضوعًمدسوويم

ـفٍ،موماٌقضقسقي،مومايقودم...مومظقسمعـمردمسؾقفوماٌمقضقع،موٌاتموااظذ
مبمدقى مو مظؾـوس، مأعرػو موطشػ مدؾؽؿفومطظامنوقصضقفو ماظيت ماٌؾؿقؼي رق

م مدقودقو مو ماجؿؿوسقو مؼعؿربمذظؽمتـقؼرا مإغف مذؽؾ11ٌكودسؿفؿ، مظؼد ػدمم-م.
ماألربعيواأل مم-ثون مايؼ ممدؾـؼظاإلرور مدوغف مضوعً ماظذي معـماىدؼد، سصؾي

وبماظـوئرؼـمسؾكماٌمدليماألطودميقيمومػقؿـؿفومسؾكماٌعـك.مصؽونمشؾظاظـؼودما
ماظؼصقي،مومطونماالغػؿوحمإديمحدودماظالحمدود.ممقكؿظااظؿفرؼىمإديمحدودم

 د إىل القراءةقن النم .3

ور،مقٌعاداءماظيتمتؾؿؼطمخؾػمحػقػمظػظم"اظـؼد"مصدىمايؽؿموماألصمـع
ودطكمبنيمررصني،مصالمميرمصـقعمميطؼػميفمعـظغوؼيمؼؼومطلنماٌؿصدىمهلذهما

موممبؾورطؿف،مصف مإالمسربه مإديمػمالء معؿؿقزة،ممؽظذبمقػمالء مصرؼدة ميـؾمصقرة
مػلم مو ماظطرصون. مذوضفو مرػوصي ماضؿدارػو،مو مغزاػؿفو،مو ؼطؿؽـمإديمسدهلو،مو

ىمػـميفماألخراظؽوزعـيماٌؿؼدعي،مأوموزقػيماألموزقػيمتضورعموزقػيماظشوسرميف
مأغـوؾض مبقد مخطًممؾفو. مصـؼؾؾمسؾكمعو ماٌقزة، مػذه مصقف مغلؿشعر ماظققم عوزظـو

معمؼداه،مغلؿقلـ مأذواضـومؼلو مغؿفؿ مضد مؼلؿففـ،مو مغلؿففـمعو ؿقلـ،مو
مظـؿؼدممذوضفمومغعؿدمبف.

م مأن ماإلؼدؼقظقجل"زإال م"االغؿؿوء مو ماٌرجعقي مو م"اٌـفٍ" مامفقر قضػمٌو
مخودممرؾعميفمؼدماظـوضدمبؾطءمإديملققب،مومهذظؽماظـماىؿوظل"مظطخمغصوسي
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مضق مو ماظيتمصوشؿفمحبلىمػقاػو متؾؽ،مو مأو ماظػؾلػي موفؿػذه مأسؾـمدمو. قاء
مسؿؾقيم مصننّّ ماٌػوػقؿ، مسربماٌؼقالتمو مظؾؼورئمؼؽشػف مترطف مأو ماغؿؿوءه، اظـوضد

اظذيم»المومتػؽقؽومظألثرم:مقهؾماظـؼدميفمذيقعمأحقهلومالمخترجمسـمطقغفوم:
مؼصقّّ مر معـماالتصولماىؿوظمسربايقوة مظف ماظؾغقؼيمعـطؾؼو ماألداة لماظذيمؼؿكذ

مبط ماظؿلثري مو ماظؿّّقاصؾ ماألخرىخمميؼؼرأجؾ ماالتصول مظطرائؼ  « وظػي
.م12

مبـقؿفمؿفدلوؼ متصـع ماظيت ماٌؿعدّّدة مظؾؿلؿقؼوت ماٌشّؽؾي ماظعـوصر مهؾقؾ ف
معطاّلمع »اظؽّؾقي.مذظؽمأنّّماظـؼدمؼعؿربماظعؿؾماألدبلم:م ػيمؾؿخمـمسـوصرمؽقّّغو

ومبقـفومسؾكمأدوسمعلؿقؼوتمعؿعدّّدةممتضلميفمطالماالووػنيم:معؿؽوعؾيمصقؿ
ظرأدلميفمغظوممعؿعدّّدماىقاغىمعؿؽوعؾماظقزوئػ،ميفماظـطوقماظؽؾلمامومؼلاألص

م.13« اظشوعؾ
ظـصمضؾؾمهدؼدماورمؿاظقزقػيمماىدؼدةمظؾـؼد،مالمتـطؾؼميفمادؿـمظؼدمشدت

مع ماإلبداسل مأخرىاألثر مرّّة مصفل مسؾكم-يوساظلّّم–، ماهلقؽؾلممترّطز اظؿّّشؽقؾ
ـدماظقصػماظذيمؼػّؽؽمسموفؿغظهًمتقجقفماظّؾلوغقوتموماظؾـققؼي،مومتقضػم

مشوؼيماظـؼدمضدمهقّّظًمػلماألخرىمعـمضؾؾم اٌؽقّّغوتماظؾدائقيمظألثر،مومطلنّّ
م مايدؼٌمسـ مإدي متعققـف مو مميقػقطاٌعـك ماظـوضد مإن مؼؿ–إغؿوجف. مػق مؾككو

وؼيمالمـإديماظع »صقؿومخيصّّماٌعـكم:مقّّلمعلموظقوتفمحيم-ؿسـمايؽمتدرجيقو
:مالمبوظدّّالظي،مبؾمبطرؼؼيماظدالظي،مصفقمؼرؼدغوممففؿغأميبوظـوتٍمبؾماظـظومماظذ

متعين م"عوذا" ميف ماظؾقٌ مضؾؾ ماظـصقص، متعين م"طقػ" مغػفؿ 14« أن
ػذهم 

مقص.اظـص
غلمدقّّدمولظؾوماالغشغولماؾل،معقّّـمعرحؾيمطونمصقفوماالػؿؿومماظشؽؼمظؽذإنّّم
م مدااٌقضػ، محرطؿقفو مو ماإلبداسقي ماظؾغي مسؾك ماظـؼدي ماٌطؾى مؾخصوغعؽس

قوت،موميفماظـلقٍماألدؾقبلمضؿـماظعؾورة.مومضدمطونمعـماظضروريماظؿؿققزمـؾظا
ؿوظقيماظؾورزة،مىيماغبنيماظؾـقيموماألدؾقبميفمإرورماظؾغيماإلبداسقيممذاتماظصؾّّ
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م:م ماظؾـقي متؿ »ألن ماألدؾقبقب،مطقىماظّّصبرتصؾّّ مميسّّ اظـلقٍماظّؾغقيممـؿو
اٌعـكمعرػقغومبوظعالضيماظؿؾودظقيمبنيماظؾـقوتممظؾؼم.مو15 « اٌؽؿقبمبفمصقلى

ماظذيم ماظؿلوؼؾ، مصوسؾقي مإال ماٌغؾؼ ماظّطرق مذظؽ معـ مخيرجف مال ماألدوظقى، و
مسؾكمذكصقيماظـوضد،مومسؾكمسصره،موماغؿؿوئفماألؼدؼقظقجل. مؼؿقضػمأدودو

م–األثرمإاّلمعـمخاللمدجمفمداخؾمغظوممسـصرمعومعـمسـوصرممؾوؼغفمالمؼؿؿمتلأّل
م.16ـمغظومماظـوضدماظؼوئؿمسؾقفظؽومم–غظومماظعؿؾماألدبلماظذيمؼـؿؿلمإظقفمسمظق

ّؾؼميفمصؾىمسؿؾقيماظدّّّّعٍمكتؿم–طمضوئؿموراءماظـؼدموغشم–بذورماظؼراءةممإنّّ
ومؼصؾغمم،فؿإديمغظوممؼمعّّمعزي،اظقادعماظيتمتؿكطكمحدودماألثرمومغظوعفماظر

جدؼدة،ممتؿعدّّدمبؿعدّّدماٌلموظني.مومتؿفووزممعفؿيماظـوضدماظؼصدؼيممسؾقفمعلقي
ػمسـمإعؽوغقيمتعدّّدمشاظؽ »اظؼوئؿيموراءمايرصقيموماظدالظيماألحودؼيماظؼورةمإديم

اظدّّالظيميفماظّّصماظقاحد.مومػقمإضرارمبالمحمدودؼيمماألثرمومضوبؾقؿفمظالغػؿوح،م
مرضإو مضأؼم–ار ماظؽشػمسؼوظؿلبوم–و مإنّّ مإذ مرػنيمزروفمؾ. ماظدّّالظي متعدّّد ـ

أغّّفماغطالضومعـمأبعودمم.مذظؽ17« اظـوضدماظذيمؼدخؾماظّّصميفمغظوعفمدونمتعلّّػ
اظّؾغيمومخصوئصفو،مصننّّمعومؼؼقظف،ماألثرمؼؿفووزمحؿؿومعومضوظفمطوتؾف،مألنّّمعوم

معؾػق ميف محصره مأبدا مميؽـ مال مععون معـ مسـف مؼشتوزؼـؾـؼ معو مذظؽ مبؾ مؾّؽف.
ؿوبي.مإنّّمطؾّّمهؾقؾمؼلؿؾطـماظشّّؾؽوتماظدّّالظقيمظؾّّص،ماظغؿقضماألدودلمظؾؽ

ماظيتم ماٌعرصقي ماألرر معشؽؾي مخورجف، متؼع مأخرى مدالالت مسؾك مدوعو حيقؾ
مإظ مؼلؿـد مقفو. ممحيقؾإغّّف ماىؿوظقي ماظدّّالظي مخالل دالظيممكسؾم–مالعـم–عـ

ما مدالظي معـ مو ماٌقضػ، متؽؿـػ ماظدالظوجقدؼي مإدي م/مامظيقجقد ٌقؿوصقزؼؼقي
مسـدماظدؼـ مجدؼد معـ ماظؿورخيقي ماظدالظي مأودع مبشؽؾ مثؿ ماالجؿؿوسقي، مثؿ قي،

م.18ًماظدالظيماىؿوظقي،مومضدماسؿـًمومتقدّّع
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م ماظّّصمضد مخورج متؼع ماظدّّالالتماٌذطقرة مأنّّ ماظّطرح مػذا دامقوجم–ؼقػؿّّـو
مةداجودداه.مصفلمعؿقمرثأررػومصؼط،مومتشؽؾّّمععوغقفوميؿيماألمبؾم–علؿؼالم

ماظذيمؼؽؿـ ماظرّّعزمومهقؾمسؾقفمزاللماٌدظقلميفمددصيمعـماظغؿقضمبوظؼدر زه
ممؽـيمظؾغؿقضمذرؼطيمأنمالمؼرتجؿمضؾوبقيممةعقز »واظعؿؼ،معومدامماظعؿؼم:م

مإدراكمطقػقيماظؿققّّلمعـماظـؼدمإديماظؼراءة،مغّّإ.م19«م اظػؽر فماآلنمؼلفؾمسؾقـو
ماالسؿؾو مإسودة مخالل ميفظمرعـ مخطريؼـ ماعظامطرصني م: ماإلبداسقي ٌؾدعمؿؾقي

مواظؼورئ.
 مؼؽـمايدؼٌمسـماٌؾدعميفماٌؼوربوتماظؿؼؾقدؼيمإاّلمعـموجفيمملمبدع :ملا

تورخيقيمضقّّؼيمحصرتفميفماظلّّريماظذاتقي،مومادؿلثرتمبفماظدّّرادوتميفم"صؾلػيم
ضؿفميفمرشأاظػـ"،محمووظيمطشػمأدرارماظعؿؾقيماإلبداسقيمعـمخالظف.مومعـمثؿم

مبنيمضطؾنيمتميتاألوصوفماظ معـػصؾيمممممممممممؿلرجح معشرضي مذاتو موعؾف م: عؿدابرؼـ
"Détachéم مســدممـس" مايول مػق مطؿو مطؾقّّي. ممبعرصي متؿؿؿع اظقاضع،

مBergson لـقن"ـ"بـرش م"وش" ماآلن ميف مصردؼي،ممومب "l'instantرضي معـ صقف
مطنغلونمومؼـظرمإديمفتػقمؼـفضمبقاجؾوموأ.م20وشرضقي،موسدممضوبؾقيمظإلسودةم

"ردوظي.مبؾمســؾــقفمأنمؼـــؿوردفمطقاجىمعؼدّّس.مسـدممػـمغػلفمبوسؿؾورهظا
م" مB.Croce"طروتشف" م21" معـمخالظفمموأ. مؼلؿطقع م"ععودالمحلقو" مؼؼدّّم ػق

األصرادمادؿعودةماٌعـك.مومأنّّم"اٌقضقعماىؿوظل"مدسقة،مالمبدّّممعـماالضطالعم
فمغّّإم22سـدم"دورتر"ممنشلطؿومػقماظم،وفبفو.مأومدمـمأحرارميفمضؾقهلومأومرصض

مميفم– مذيقعفو ماٌؿققّّل،مذظم–األحقال مبوظققعل مؼفؿؿ مال ماظشكصماظذي ؽ
واظعرضلماظزائؾ.مومظؽّّفمؼلعكموراءماًوظدمظقـؾؿفمأومؼؼضلمدوغف.موعفومطونم
اظرأيماظشوئعموماٌعؿؿدمصقف،مصننّّماظـظرةمتقظدمعـمتػؽريمحودماألذؽولماظؼوئؿيم

م.23ألحقونمايفمتؾؽممضماٌزاسؿماظشوئعيعؾظمخضقعمواضحمـعموم–ـفومحقم–
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 اتمذم–وصيمبفمخم–ظؼورئم:مإذامطونماٌؾدعمؼصدرمسـمعـظقعيمصؽرؼيمام
ماألدطقري،م مو ماظدؼين، مبني مذؿك متؼورعوت متصـعف مشوظؾو، مععّؼد تشؽقؾ
واالجؿؿوسل،موماظـػلل،موماظـؼويف...موماظيتمتمثٌّّماٌـظقعيماإلبداسقيموتعطقفوم

ئ،مؼؼوبؾمبفماألثرماظػين.موطؾمضراءةمنمسقـفمسـدماظؼورلشاظصؾغيماظؿػرّّد،مصننّّم
ماٌـظقعيم متؾقؼـوت مو ماظؾقظي، مو مظؾؿقضػ، ماسؿؾورػو مثـوؼوػو ميف مهؿؾ إغّّؿو
ماظؿؼورعوتمذاتم معـ مطـريا مثـوؼوػو ميف مختػل مععؼدّّة، مسؿؾقي مػل مو اظؼرائقي.

م م: ماٌؾدع مطون مصنذا ماظؼراءة. مغؿوئٍ ميف ماًػل معخي »اٌػعقل مظلؾلؾي ـمضع
،مطؼوغقنمتداسلماًقاررماظذيمؼـوديمبفمسؾؿماظـػس،موضوغقنمؼقاغنيماٌؿعدّّدةظا

خيضعمم-قماآلخرمػم–ننّّماظؼورئمصم.24 « ذيمضولمبفمدورطوؼؿظا تؼلقؿماظعؿؾ
مسـفم ماظؽشػ ماظؼراءة مدقدققظقجقو محووظً ماظدّّرجوت، معؿػووت مخضقسو هلو

م.25سؿؾقومعـمخاللماظؿفرؼى
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