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حبيب مونسي

 .1النقد و االنفتاح
إنّّّّممعومؼؼوبؾماغػؿوحماألثرمومؼلفّّدهمبصقرةمواضقي،مومؼلؿحمظفمبوظؿّّفددم
واالدؿؿرار،متػؿّّح ماظـوضد ،مومرصضفماظـؾوتموماالدؿؼرار،مومطلنّّماظـوغلمؼلؿؿدّّم
عـماألولمعصداضقيماغػؿوحفمومتعدّّده،مصفقميفمذيقعماألحقالمضوبؾمالدؿؼطوبم
ػقؽوتماظـوضدمومهقّّلمعراؼوه،مصننّّمصودفمصقفمخػّيماظظؾّّمومعروغيمايرطي،م
أسطوهمعومملمؼعط شريهمعـمصؿقحوتمتؿؼوصرمدوغفوم– مدوعو -ماألداةماٌـففقي.م
ظؼدموصػم"جقنمدرتوكم" "Sturrokم"روالنمبورت"مضوئالمبلغفم:م"مؼصرّّمسؾكم
إبؼوء مذػـف م يف محرطي مدائؾي ،مو مسؾك مأنّّ مال مؼلؿح مظـظراتف ماظـوضؾي ماٌؿـقسي،م
وعشروسوتف ماٌكؿؾػي مظؿػلري ماظـصقص ماألدبقي مبلن متؿفؿد ميف معذػى مثوبًم
اٌعومل موايدود" .1مألنّّ ماالغؿفوء مسـد محدّّ معـ مايدود مؼعطّؾ مايرطي ،مأوم
جيعؾفومترتاوحمعؽوغفو،متلؿـلخموربؿفومطؾمحني.موميفموصػم"درتوك"م
حؼقؼيمتؾؿؼلمععمعومضدعفم م"أعربتقمإؼؽق"م"" Umberto Ecoميفمتعرؼػف ماألثرم
اظػين،محنيمؼؼقلم:م"إنّّماظؽقػقيماظيتمؼؽقنمسؾقفوماألثر،مهدّّدماظؽقػقيماظيتم
طـومغؾغلمأنمؼؽقنمسؾقفوماألثر"م. 2مذظؽمإغّّفمبعددم"اهلقؽوت"ماظيتمؼؽقنمصقفوم
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اظـوضدم"ماٌؿققل"،متؽقّّنمصػوتماألثرماظػين ،مصػلمطؾّّمػقؽيمؼؼدممظألثرمضوظؾوم
ؼؿؾـني مصقف ،مو مإذا ماغؿؼؾ مإدي مشريػو ،مهقل ماألثر مععف مإدي مػقؽي مأخرى...م
وتؽشػ ماظؿعورؼػ ماٌؿعدّّدة مظألثر مسرب متورؼخ ماألدب مسـ م"ػقؽوت" معؿققّّظيمم
ظؾـؼدموماظـّّؼود .م
إنّّموصػم"جقنمدرتوك"م"ظؾورت"مؼعطلمهلذاماألخريماظلؿيماظيتمؼؿقؾكم
بفوماظـؼودماىدد م اظذؼـمؼرونمأنّّماهلقؽوتماظػؽرؼيموماٌعرصقيميفمتؾدّّلمعلؿؿر،م
و مأنّّ ماظؼـوسوت ماظرّّادكي مخراصي متردّّػو ماسؿؾورات مذؿك متؽؿـػفو ماظـؼوصي مبؽؾّّم
عالبلوتفو.مطؿومتؾعىمصقفوماألعزجيماظشكصقيمدورامطؾرياميفمصقوشيماألذواقم
وتؾدؼؾمتراتؾقيماألوظقظقوت.موم"بورت"مملمؼؽـ"ضؾؾو"مألنّّمػذهماظصػيمتلؿفقؼف.م
ومظؽـم"بورت"مطونمميؿؾهمطؾمحنيمبوىدؼد،مومؼؿشؾّّعمبوطؿشوفماٌؿكػّلم
اظذيمملمتطؾفمؼدماظـؼدماظؿؼؾقديمبقدوئؾفو ماظعؿقؼي.مومػقمعقضػمميؿدّّمبعقداميفم
صؿقؿقيماظؿصقرماالسؿؼودي،محقـؿومؼؿؼوبؾماٌؿققّّلماظزائؾمبوىقػريماظـوبً،م
حني مؼلخذ ماظزائؾ مو ماظعرضل ماألػؿقي ماظيت مطوغً مظؾفقػري ،مصقغدو محمطم
اػؿؿوم موحرية ،مو مؼصري ماىقػري محمؾّّ مامشؽزاز مو معقت .مإنّّ م"بورت" م:م
« ؼضعمدققظيماظقجقد،مبؾ محؿك مصقضوه،معؼوبؾمتصؾّىماٌقتماظذيمؼرىمأنّّم
اىقػرؼي ممتـؾف » .3مو مؼرتجؿ م"بورت" مدققظي ماظعومل مبوظؿقؾّؾ ،مأي مسـدعوم
تؿقؾؾماظقحدةماظيتممتـؾفوماألغو،ميفموحداتمُتعِدّّدُػو،محبقٌمؼصؾحمطؾّّمواحدم
عـومطـرةمتعفزم"ماظلريةماألدبقي"مسفزامعرؼعومسـمحموصرتفو..معوداعًماظلقّّرم
ذؿوت معؾعـر مألغقات مسدؼدة ،مال مؼـؿظؿفو مدؾؽ ماظقحدة .مو مإذا مالحظـوم
"اظؿققل"مموماظؿعدّّدميفماظذّّاتماظقاحدة،مدفؾمسؾقـومادؿكالصممسوتمصوسؾيم
يف ماظؿػؽري ماظـؼدي ماىدؼد ،مألنّّ ماظؿققّّل مو ماظؿعدّّد ،مؼرصضون متعورضو مصرحيوم
بقـفؿومومبنيماٌعؿؼدموماظرأيماٌلؿؿى،مومطؾّّمعقاجفيمجيرؼفوماظـؼدماىدؼدم
إمنو متلعك مإدي مػدم ماالسؿؼود مو ماظـؾوت ،مو متذطري ماظـوس مبلغّّفو مجمرد م"أراء"م
ػقؿـًمسؾقفؿمحؿكمغلقامععورضؿفوم.4مومظذظؽمحوولم"بورت"مػدمماالسؿؼودؼيم
وماظـؾّّوتمعـمخاللمأربعيمعكخذمؼلفؾفومسؾكماظـؼدماظؿؼؾقديم :م
درتوك ،جقنم؛مبورت،مروالنم:مم.م.س-.مص.67.
أغظرمم.س-.مص.9:.
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 جوهروة القيمية م :مو مرمبو موصػ مػذا ماالسرتاض مظدى ماظدرادني،م
بوالسرتاضماٌورطللم-مسؾكماظرّّشؿممعـمأنّّم"مبورت"مملمؼـضؿمعطؾؼومإديمايزبم
اظشققسل -مومذظؽمظـػلم"بورت"مصػيماظؿورخيقيمسـماظـؼد ماظؿؼؾقدي،مصفقمالم
تورخيل ممبعـك مأغّّف مجيعؾ ماظؼقؿ ماألخالضقي مو ماظشؽؾقي ماظيت مؼؿضؿـّّفو ماألثرم
خورجفمسـماظزعـ،مومطلغّّفوممالمتعينماظطؾؼي ماظيت مطؿؾًمهلومومغشرتمصقفوم
أول معرّّة ،مو مأن مظقس مػـوك مترابط مبني ماألثر مو مايؼؾي ماظؿورخيقي معـ مػذهم
اىفي .مو مبوظؿوظل متلقى مأحؽوعفو مسؾك ماظػرتات ماظالّحؼي مدون محرج .مإغّّـوم
غذطر مأن ماظقضعقي م– ماظيت متؾـوػو م"تني" مو مأتؾوسف مطوغً متعؿؼد مجوزعي مأنّّم
األخالقمزقاػرمدؾقطقيمغوبعيمعـماظقدط،مومأغّّفومميفمأحلـمأحقاهلومتؽققػوتم
زرصقيمإزاءمعقاضػمخوصي،مصنذامتلربًّّمػذهم"ماظؿؽققػوت"مإديماألثرماإلبداسلم
صنغّّفومدؿقؿؾم-حؿؿو-ممطؾّّمدقؿوتمحؼؾؿفوماظزعـقي.مومسؾقفمؼؽقنمعـمواجىم
تورؼخ ماألدب ماظؿـؾقف مسؾك مذظؽ محؿك مال مؼؽقن م :م« تورخيو موضعقو معـ مأدقأم
األغقاع » .5مصنذامطون م "مبالغشق"مؼدسقمإديمتطفريماألدبموماظـؼدمعـم"اظؼقؿي"،م
صننم"بورت"مؼرؼدػومعرتؾطيمبزعـمإغؿوجفو،محمصقرةميفمغطوقماظؿورخيقيماظيتم
أصرزتفو .م
 اإلاميا ااتحتمية م:مإنمىقءماظـؼدماظؿؼؾقديمإديمإدؼوطمحقوةماٌمظػم
سؾك ماظصـقع ماألدبل مإدؼورو معؾوذرا ،مؼقحل مبقجقد محؿؿقي معقؽوغقؽقي مسـدم
اظـؼود،مؼمعـقنمعـمخالهلومبؾلوريماظعالضيمبنيمداخؾماظعؿؾماألدبلموخورجف،م
صفؿ مؼعؿربون م :م« ايؼوئؼ ماظـػلقي ميف ماظعؿؾ ماألدبل ممتـقؾ معؾوذر مظؾقؼوئؼم
اظـػلقيميفمحقوةماٌمظػ ».6مبقدمأنمعؽؿشػوتماظؿقؾقؾماظـػللمتدظؾمبؼقةمسؾكم
أنمطـريامعـماٌقاضػماظـػلقيمالمتػرزم–حؿؿو-معومؼؼوبؾفومعـمدؾقطوتمغزوسقيم
عؾوذرة،مومإمنومتؿقدطفومآظقوتمععؼدةمظؾؽؾً،موماظؿلوعل،موماظؼؿع،موماظؼؾىم
ومأنم« اظرشؾيمو ماظعورػيماىوحمي موماالحؾوط،مضدمتمديمإديممتـقالتمعـوضضيم
درتوك ،جقنم؛مبورت،مروالنم:مم.م.س-.مص.9;.
م.س-.مص.:3.
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هلوممتوعو،مصؼدمؼعؽسماظداصعمايؼقؼلمظقؿكذمذؽؾماٌربرماظذيمؼـوضضف،مومضدم
ؼؿكذماظعؿؾمذؽؾمايؾؿماظذيمؼعقضمسـمايقوةماظلؾؾقي».7م م
إن مربط ماألثر ماألدبل مبويؿؿقي م– مسؾك مذظؽ ماظشؽؾ م– مال مؼـؿٍ مإال مغصوم
واحدامؼؼػمسـدماظشؽؾماظؾلقطمعـمحقوةماٌؾدع.مومػلمجـوؼيمسوغؿفوماظـصقصم
يف مزؾ ماٌـوػٍ ماٌقجفي ،مضؾؾ مأن متلتل مثقرة ماظالوسل مبوظؿققل ماًطري ميفم
اظؿػلريموماظؿلوؼؾ .م

 .2أحادوة املعنى
ؼشؽم"بورت"مأنمؼؽقنميفمعؼدورماظـؼودماألطودميقني مإدراكماظرعزمصقلؿقفؿم
– مدونمحرج م""A-Symboliaمومطلغفؿ معصوبقنم"بوظعؿكماظرعزي" ،مومالمؼرونم
إالمععـكمواحداميفماظـصقصماظيتمؼعوىقغفو،مصالمؼؿفووزونمحرصقيماظـص،م
عؿذرسنيمبوظؾقونمو ماظقضقح.مإالمأنم"بورت"مالمؼـؽرمسؾقفؿمذظؽمإذامصرحقام
بف،مومظؽـفمحيذرػؿمعـمأغفمؼلؿققؾمسؾكماٌعوىيماظـصقيم:م« أالمتضع ميفم
جموهلوماألطربمعؿطؾؾوتمضراءةمرعزؼي » م.8مثؿ مؼؿلوءلم"بورت"ميفمدػشيمسـم:م
« ػذاماظصؿؿمووهماظرعقزمومػذهماظالرعزؼيم؟مومعوذام–إذن -مؼفدد ميفماظرعز م؟م
وٌوذا مؼُعرّّّّض ماٌعـك ماٌؿعدد م–أدوس ماظؽؿوب -ماظؽالم محقل ماظؽؿوب مظؾكطر؟م
وٌوذامعرةمأخرىمأؼضوماظققممبوظذاتم؟م»م .9م
ظؼدمذيع م"بورت"ميفمػذهماظعؾورةماٌكخذماظيت مأثورػو ماظـؼدماظؿؼؾقديمضدم
اظـؼد ماىدؼد ،مو ماظيت ماغؼؾؾً مسؾقف معرة مأخرى مصصدسً مأرطوغف ،مو مصؿقًم
سؾقفمدقالمعـماألدؽؾي،موجدتمولدػوماظعـقػميفمحقادثم3;8:مبػرغلو .م
 اإلؼدؼقظقجقي م :مظؼد محووظـو م–طـريا -مرد ماظـؼد ماظغربل مإدي معـوزسفم
اظقضعقي،موماظيتمذؽؾًمسـدماظـؼودمغلقفومإؼدؼقظقجقومؼؿشحمبوظعؾؿقيموؼرصعفوم
ظقاءػو،مشريمأغفوم:م"زؾًمإؼدؼقظقجقيمشريمعصرحمبفو،مممومعؽـماظقضعقنيم
م.س-.مص.:3.
بورت ،مروالنم:ماظـؼدمومايؼقؼي،م(ت مإبراػقؿماًطقى) -.ماظدارماظؾقضوء،ماظشرطيماٌغربقيمظؾـوذرؼـم
اٌؿقدؼـ،م-.3;:7مص.67.
م.س-.مص.69.
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عـماؼفومماظـوسمبلنمضقؿفؿمضقؿمطؾقيمذوعؾي،مالمؼلتقفوماظؾورؾمعـمبنيمأؼدؼفوم
و مال معـ مخؾػفو ،مو مأغفو مظقلً مضقؿ مرؾؼي معـ ماظطؾؼوت ميف مجمؿؿع معـم
اجملؿؿعوت،ميف موضًمعـمأوضوت ماظؿورؼخ.مظؼد مطونمخداسفؿمطوعالم"م.10مظؼدم
سرب م"بورت" مسـ مذظؽ م"بوظؿعؿقي" م" ،"Mystificationموومسفو مبوظؼقة ماظشرؼرةم
اظالأخالضقي،موماظيتمأوػؿًماظـوسمبلنماظظقاػرماظؿورخيقيمموماظـؼوصقي،مهلوم
سنيماظشقؽقيماظيتمتلؿماظظقاػرماظطؾقعقي.مومسؾكمػذام"اظؿؾؾقس"مضوعًمدسوويم
اظذاتمواٌقضقع،مو ماٌـفٍ،موماٌقضقسقي،مومايقودم...مومظقسمعـمردمسؾقفوم
دقى مصضقفو موطشػ مأعرػو مظؾـوس ،مو مبقون ماظطرق ماٌؾؿقؼي ماظيت مدؾؽؿفوم
ٌكودسؿفؿ ،مإغف مؼعؿرب مذظؽ متـقؼرا ماجؿؿوسقو مو مدقودقو م .11مظؼد مذؽؾ م-ػدمم
األوثون ماألربعي -ماإلرور مايؼ مظؾـؼد ماىدؼد ،ماظذي مضوعً مدوغف مسصؾي معـم
اظـؼودماظشؾ وبماظـوئرؼـمسؾكماٌمدليماألطودميقيمومػقؿـؿفومسؾكماٌعـك.مصؽونم
اظؿفرؼىمإديمحدودماظؿكقمماظؼصقي،مومطونماالغػؿوحمإديمحدودماظالحمدود .م

 .3من النقد إىل القراءة
عـ ماألصداءماظيتمتؾؿؼطمخؾػمحػقػمظػظم"اظـؼد"مصدىمايؽؿموماٌعقور،م
ومطلنماٌؿصدىمهلذهماظغوؼيمؼؼػميفمعـطؼيمودطكمبنيمررصني،مصالمميرمصـقعم
ػمالءمإديمػمالءمإالمسربهموممبؾورطؿف،مصفق مبذظؽ مميـؾمصقرةمصرؼدةمعؿؿقزة،م
ؼطؿؽـمإديمسدهلو،مومغزاػؿفو،موماضؿدارػو،مومرػوصيمذوضفوماظطرصون .مومػلم
وزقػيمتضورعموزقػيماظشوسرميف ماألزعـيماٌؿؼدعي،مأوموزقػيماظؽوػـميفماألخرىم
ضؾؾفو .مبقد مأغـو معوزظـو ماظققم مغلؿشعر مصقف مػذه ماٌقزة ،مصـؼؾؾ مسؾك معو مخطًم
ؼداه،مغلؿقلـ معومؼلؿقلـ،مومغلؿففـمعومؼلؿففـ،مومضدمغؿفؿمأذواضـوم
ظـؿؼدممذوضفمومغعؿدمبف .م
إال مأن مزفقر م"اٌـفٍ" مو ماٌرجعقي مو م"االغؿؿوء ماإلؼدؼقظقجل" مو ماٌقضػم
اىؿوظل"مظطخمغصوسي مذظؽماظـقب،مومهقل ماظـوضدمبؾطءمإدي مخودممرؾعميفمؼدم
مدرتوك،مجقنم:مم.س-.مص.ص.:6-:5.
أغظرمم.س-.مص.:6.

27

حبيب مونسي

ػذهماظػؾلػيمأومتؾؽ،موماظيتمصوشؿفمحبلىمػقاػو مو مضقؿفو.مو مدقاءمأسؾـم
اظـوضد ماغؿؿوءه ،مأو مترطف مظؾؼورئ مؼؽشػف مسرب ماٌؼقالت مو ماٌػوػقؿ ،مصننّّ مسؿؾقيم
اظـؼدميفمذيقعمأحقهلومالمخترجمسـمطقغفوم:مهؾقالمومتػؽقؽومظألثرم:م«اظذيم
ؼصقّّرمايقوةمسرب ماالتصولماىؿوظلماظذيمؼؿكذماألداةماظؾغقؼيمعـطؾؼومظفمعـم
أجؾ ماظؿّّقاصؾ مو ماظؿلثري مبطرؼؼي مخموظػي مظطرائؼ ماالتصول ماألخرى » .12م
وؼلؿفدف مهؾقؾ ماظعـوصر ماٌشؽّؾي مظؾؿلؿقؼوت ماٌؿعدّّدة ماظيت متصـع مبـقؿفم
اظؽؾّقي.مذظؽمأنّّماظـؼدمؼعؿربماظعؿؾماألدبلم:م« طالّمعؽقّّغومعـمسـوصرمخمؿؾػيم
عؿؽوعؾيمصقؿومبقـفومسؾكمأدوسمعلؿقؼوتمعؿعدّّدةممتضلميفمطالماالووػنيم:م
األصؼل مو ماظرأدلميفمغظوممعؿعدّّدماىقاغىمعؿؽوعؾماظقزوئػ،ميفماظـطوقماظؽؾلم
اظشوعؾ » .13م
ظؼدمشدتماظقزقػيمماىدؼدةمظؾـؼد،مالمتـطؾؼميفمادؿـؿورماظـصمضؾؾمهدؼدم
األثر ماإلبداسل معرّّة مأخرى ،مصفل م– ماظلّّوسي -مترطّز مسؾك ماظؿّّشؽقؾ ماهلقؽؾلم
هًمتقجقفماظؾّلوغقوتموماظؾـققؼي،مومتقضػمظغؿفو مسـدماظقصػماظذيمؼػؽّؽم
اٌؽقّّغوتماظؾدائقيمظألثر،مومطلنّّمشوؼيماظـؼدمضدمهقّّظًمػلماألخرىمعـمضؾؾم
اٌعـك مو متعققـف مإدي مايدؼٌ مسـ مطقػقي مإغؿوجف .مإن ماظـوضد م–و مػق مؼؿكؾكم
تدرجيقو مسـمايؽؿ -محيقّّلمعلموظقوتفمصقؿومخيصّّماٌعـكم:م« إديماظعـوؼيمالم
بوظـوتٍمبؾماظـظومماظذيمأغؿففم:مالمبوظدّّالظي،مبؾمبطرؼؼيماظدالظي،مصفقمؼرؼدغوم
أن مغػفؿ م"طقػ" متعين ماظـصقص ،مضؾؾ ماظؾقٌ ميف م"عوذا" متعين » 14ػذهم
اظـصقص .م
إنّّمذظؽمؼعقّّـمعرحؾيمطونمصقفوماالػؿؿومماظشؽؾل،موماالغشغولماظؾلوغلمدقّّدم
اٌقضػ ،مصوغعؽس ماٌطؾى ماظـؼدي مسؾك ماظؾغي ماإلبداسقي مو محرطؿقفو مداخؾم
اظؾـقوت،موميفماظـلقٍماألدؾقبلمضؿـماظعؾورة.مومضدمطونمعـماظضروريماظؿؿققزم
بنيماظؾـقيموماألدؾقبميفمإرورماظؾغيماإلبداسقيممذاتماظصؾّّغيماىؿوظقيماظؾورزة،م
اظقسر،معوزنم:مدرادوتمظلوغقيمتطؾقؼقي-.مدعشؼ،مطم،3مدارمرالسمظؾـضر،م;-.3;:مص32:.
صضؾ ،مصالحم:مغظرؼيماظؾـوئقيميفماظـؼدماألدبل -.ماظؼوػرة،معؽؿؾيماألنؾقماٌصرؼي،مطم،4م-.3;:2م
ص.543.
درتوك،مجقنم:مم.س-.مص.:5.
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ألنماظؾـقيم:م« تؿصؾّّ مبرتطقىماظـّّص،مبقـؿو مميسّّ ماألدؾقب ماظـلقٍماظؾّغقيم
اٌؽؿقبمبفمصقلى » .15مومؼظؾماٌعـكمعرػقغومبوظعالضيماظؿؾودظقيمبنيماظؾـقوتم
و ماألدوظقى ،مال مخيرجف معـ مذظؽ ماظطّرق ماٌغؾؼ مإال مصوسؾقي ماظؿلوؼؾ ،ماظذيم
ؼؿقضػمأدودومسؾكمذكصقيماظـوضد،مومسؾكمسصره،موماغؿؿوئفماألؼدؼقظقجل.م
ّألغفمالمؼؿؿمتلوؼؾمسـصرمعومعـمسـوصرماألثرمإالّمعـمخاللمدجمفمداخؾمغظومم–م
ظقسمغظومماظعؿؾماألدبلماظذيمؼـؿؿلمإظقفم–مومظؽـمغظومماظـوضدماظؼوئؿمسؾقف .16م
إنّّ مبذورماظؼراءةم– مغشوطمضوئؿموراءماظـؼدم– متؿكؾّؼميفمصؾىمسؿؾقيماظدّّّّعٍم
اظقادعماظيتمتؿكطكمحدودماألثرمومغظوعفماظرعزي ،مإديمغظوممؼمعّّؿف ،مومؼصؾغم
سؾقفمعلقيمجدؼدة،ممتؿعدّّدمبؿعدّّدماٌلموظني.مومتؿفووزممعفؿيماظـوضدماظؼصدؼيم
اظؼوئؿيموراءمايرصقيموماظدالظيماألحودؼيماظؼورةمإديم« اظؽشػمسـمإعؽوغقيمتعدّّدم
اظدّّالظيميفماظـّّصماظقاحد.مومػقمإضرارمبالمحمدودؼيمماألثرمومضوبؾقؿفمظالغػؿوح،م
وإضرار م– مأؼضو م– مبوظؿلوؼؾ .مإذ مإنّّ ماظؽشػ مسـ متعدّّد ماظدّّالظي مرػني مزروفم
اظـوضدماظذيمؼدخؾماظـّّصميفمغظوعفمدونمتعلّّػ ».17مذظؽمأغّّفماغطالضومعـمأبعودم
اظؾّغيمومخصوئصفو،مصننّّمعومؼؼقظف،ماألثرمؼؿفووزمحؿؿومعومضوظفمطوتؾف،مألنّّمعوم
ؼـؾـؼ مسـف معـ مععون مال مميؽـ مأبدا محصره ميف معؾػقزوتف .مبؾ مذظؽ معو مؼش ّؽؾم
اظغؿقضماألدودلمظؾؽؿوبي.مإنّّمطؾّّمهؾقؾمؼلؿؾطـماظشّّؾؽوتماظدّّالظقيمظؾـّّص،م
حيقؾ مدوعو مسؾك مدالالت مأخرى متؼع مخورجف ،معشؽؾي ماألرر ماٌعرصقي ماظيتم
ؼلؿـد مإظقفو .مإغّّف محيقؾ معـ مخالل ماظدّّالظي ماىؿوظقي م– معـال م– مسؾك مدالظيم
وجقدؼي متؽؿـػ ماٌقضػ ،مو معـ مدالظي ماظقجقد مإدي ماظدالظي ماٌقؿوصقزؼؼقي م/م
اظدؼـقي ،مثؿ ماالجؿؿوسقي ،مثؿ مبشؽؾ مأودع ماظدالظي ماظؿورخيقي معـ مجدؼد مسـدم
اظدالظيماىؿوظقي،مومضدماسؿـًمومتقدّّعًم .18م
صضؾ،مصالحم:مم.م.س-.مص.4;8.
أغظرمم.س-.مص.522.
اظزؼدي ،متقصقؼم:مأثرماظؾلوغقوتميفماظـؼدماظعربمايدؼٌ-.مظقؾقو،ماظدارماظعربقيمظؾؽؿوب،م-.3;:6م
ص.358.
Denoel / Gonthier, 1966.- p.61.مDoubrovoski, Serge : Pourquoi la nouvelle critique ?.-
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ضد مؼقػؿّّـو مػذا ماظطّرح مأنّّ ماظدّّالالت ماٌذطقرة متؼع مخورج ماظـّّص م– موجقدام
علؿؼالم–مبؾمأررػومصؼط،مومتشؽؾّّمععوغقفوميؿيماألثرمودداه.مصفلمعؿقاجدةم
بوظؼدرماظذيمؼؽؿـزهماظرّّعزمومهقؾمسؾقفمزاللماٌدظقلميفمددصيمعـماظغؿقضم
واظعؿؼ،معومدامماظعؿؼم:م« عقزة مممؽـيمظؾغؿقضمذرؼطيمأنمالمؼرتجؿمضؾوبقيم
اظػؽر »م.19مإغّّفماآلنمؼلفؾمسؾقـومإدراكمطقػقيماظؿققّّلمعـماظـؼدمإديماظؼراءة،م
عـ مخالل مإسودة ماالسؿؾور مظطرصني مخطريؼـ ميف ماظعؿؾقي ماإلبداسقي م :ماٌؾدعم
واظؼورئ .م
 املبدع :مملمؼؽـمايدؼٌمسـماٌؾدعميفماٌؼوربوتماظؿؼؾقدؼيمإالّمعـموجفيم
تورخيقيمضقّّؼيمحصرتفميفماظلّّريماظذاتقي،مومادؿلثرتمبفماظدّّرادوتميفم"صؾلػيم
اظػـ"،محمووظيمطشػمأدرارماظعؿؾقيماإلبداسقيمعـمخالظف.مومعـمثؿمأشرضؿفميفم
األوصوف ماظيت متؿلرجح مبني مضطؾني معؿدابرؼـ م :موعؾف مذاتو معشرضي معـػصؾيممممممممممم
" "Détachéمسـ ماظقاضع ،متؿؿؿع ممبعرصي مطؾقّّي .مطؿو مػق مايول مســدم
"بـرشـلـقن" " Bergsonمشورضي ميف ماآلن م" "l'instantمبو مصقف معـ مصردؼي،م
وشرضقي،موسدممضوبؾقيمظإلسودةم.20مأو مػقمؼـفضمبقاجؾوتف مطنغلونمومؼـظرمإديم
اظػـمغػلفمبوسؿؾوره م"ردوظي.مبؾمســؾــقفمأنمؼـــؿوردفمطقاجىمعؼدّّس.مسـدم
"طروتشف" م" "B.Croceم .21مأو مػق مؼؼدّّم م"ععودال محلقو" مؼلؿطقع معـ مخالظفم
األصرادمادؿعودةماٌعـك.مومأنّّم"اٌقضقعماىؿوظل"مدسقة،مالمبدّّممعـماالضطالعم
بفو.مأومدمـمأحرارميفمضؾقهلومأومرصضفو ،مطؿومػقماظشلن مسـدم"دورتر"م 22مإغّّفم
– ميف ماألحقال مذيقعفو م– مذظؽ ماظشكص ماظذي مال مؼفؿؿ مبوظققعل ماٌؿققّّل،م
واظعرضلماظزائؾ.مومظؽـّّفمؼلعكموراءماًوظدمظقـؾؿفمأومؼؼضلمدوغف.موعفومطونم
اظرأيماظشوئعموماٌعؿؿدمصقف،مصننّّماظـظرةمتقظدمعـمتػؽريمحودماألذؽولماظؼوئؿيم
–محقـفوم–مومعـمخضقعمواضحمظؾعضماٌزاسؿماظشوئعيميفمتؾؽماألحقونم .23م
زطرؼوء ،إبرػقؿ-.ممصؾلػيماظػـميفماظػؽرماٌعوصر-.معؽؿؾيمعصرم(دت)-.مص.49.
م.س-.مص.69.
م.س-.مص.459.

Ibid.- p.63.

Brincourt, André et Jan : A la recherche de l’esthétique à travers Bergson.- Paris, Proust et
Malraux, éd. La table ronde, 1955.- p.18
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ماظؼورئم:مإذامطونماٌؾدعمؼصدرمسـمعـظقعيمصؽرؼيم–مخوصيمبفم–مذاتم
تشؽقؾ مععؼّد مشوظؾو ،متصـعف متؼورعوت مذؿك مبني ماظدؼين ،مو ماألدطقري،م
واالجؿؿوسل،موماظـػلل،موماظـؼويف...موماظيتمتمثٌّّماٌـظقعيماإلبداسقيموتعطقفوم
صؾغيماظؿػرّّد،مصننّّماظشلنمسقـفمسـدماظؼورئ،مؼؼوبؾمبفماألثرماظػين.موطؾمضراءةم
إغّّؿو مهؿؾ ميف مثـوؼوػو ماسؿؾورػو مظؾؿقضػ ،مو ماظؾقظي ،مو متؾقؼـوت ماٌـظقعيم
اظؼرائقي .مو مػل مسؿؾقي مععؼدّّة ،مختػل ميف مثـوؼوػو مطـريا معـ ماظؿؼورعوت مذاتم
اٌػعقل ماًػل ميف مغؿوئٍ ماظؼراءة .مصنذا مطون ماٌؾدع م :م« خيضع مظلؾلؾي معـم
اظؼقاغنيماٌؿعدّّدة،مطؼوغقنمتداسلماًقاررماظذيمؼـوديمبفمسؾؿماظـػس،موضوغقنم
تؼلقؿماظعؿؾ اظذيمضولمبفمدورطوؼؿ »  .24مصننّّماظؼورئم– مػقماآلخرم -مخيضعم
هلو مخضقسو معؿػووت ماظدّّرجوت ،محووظً مدقدققظقجقو ماظؼراءة ماظؽشػ مسـفم
سؿؾقومعـمخاللماظؿفرؼى .25م

سقد ،رجوءم:مصؾلػيم–ماالظؿزامميفماظـؼدماألدبل-.معـشلةماٌعورفمبوإلدؽـدرؼي،م-.3;;8مص.43.
أغظرمعقغلل،محؾقىم:مدقدققظقجقوماظؼراءة-.مجمؾيماظقصؾ،مععفدماألدبمالعربي ،جامعة تؾؿلون،ممم
ع5م/م3;;:
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