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دالالث الىعي في الجمالياث املعاصرة
ألاسس واملفاهيم -The Significance of awareness in contemporary
aesthetics :Foundations and Concepts

د.مخلـىف سيذ أحمذ
٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت -حامٗت ؾُضي بلٗباؽ
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امللخص:ل
ُ
تهض ٝهظه الضعاؾت ئلى م٣اعبت ئق٩الُت الىعي في الٟلؿٟت الٛغبُت
اإلاُٗانغة ،اهُال٢ا مً مٟهىم الخبرة الجمالُت والاؾخُُُ٣ت ،باٖخباع ّ
أن جىمُت
الظو ١الٟني والاصعا ٥الحس ي والٗ٣لي ،وجغُ٢ت الغؤي الجمالُتٌ ،ؿدىض ٖلى
زبراث ال جسغج ًٖ الؿُا٢اث التي أٞغػتها ،واإلادايً الث٣اُٞت والٟلؿُٟت التي
أؾؿذ لها.هظا اإلاىٓىع الجضًض ٌُٗي لإلوؿان ئم٩اهُت ّ
خل مكا٧له اإلاٗانغة.
الكلماث املفتاحيت :الىعي؛ الُٟىىمُىىلىحُا؛ الهغمىُىَُ٣ا؛ الًٟ؛الجؿض؛
الاصعا٦ـ؛ الاٚتراب.
Abstract :
This study aims to approach the problem of consciousness in
contemporary western philosophy which is focused on the concept of
aesthetic experience. The development of artistic taste and the mental
perception are based on the experiences which could not deviated from the
contexts that produced by the cultural and philosophical. This new
perspective gives some solutions to the human to solve his problems.

; Keywords :Awareness ; Phenomenology ; Hermeneutics ; Arts ; Body
Perception ; Alienation
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ملذمت:ل
ج٨مً أهمُت ُ
ُ
الٟخىخاث الُٟىىمُىىلىحُت في حمُ٘ مىاحي خ٣ى٫
البدث ألاصبي والٟلؿٟي والٟني والٗلمي ،وأؾاؾا في خ٣ل الضعاؾاث
الهغمىُىَُُ٣ت ،خُث هجضها جخسظ مً ٞلؿٟت"هىؾغ "٫اإلاغح٘ ألاؾاؽ ،الظي
ّ
اإلاٗغفي٧،ل اٖاصةلخأؾِـ
ًُبنى اهُال٢ا مً مغحُٗتها ال٨ٟغٍت ومدًنها
الٟلؿٟت.وبالخالي ٞالُٟىىمىىلىحُا هي الخٗبحر الظًها ٙبه"هىؾغ "٫جهىعه
ُ
اإلادضر للٟلؿٟت ولهالخُتها.
ولظل٣ٞ ،٪ض باث مً الىاضح ّ
أن ّ
٧ل جدضًض للُٟىىمُىىلىحُا هى حهض
ُ
٨ٞغي إلاٗاوصة الؿإا ٫خى ٫الٟلؿٟت ،خى ٫أؾؿها ومىيىٖها ومىهجها وٚاًتها.
ال ّ
جخٗحن الٟلؿٟت ،خؿب "هىؾغ "٫في خضوص ٨ٞغة وؿُ ٤مٛل ٤مً ألا٩ٞاع
اإلاُُل٣ت.ئنها ٢ض حٗغى مىٟ٢ا ٨ٞغٍاٚ ،حر ّ
أن طل ٪اإلاى ،٠٢لِـ ُمجغص جىحه
هٓغي زالو أو مجغص هؼٖت ٖ٣لُتّ .
ئن همىطج الٟلؿٟت التي ّ
َىعها "هىؾغ "٫هى
الٗلم باإلاٗنى الهاعم لل٩لمتٞ،الٟلؿٟت ّ
الح٣ت هي الٟلؿٟت الٗلمُتّ ،ئنها ٖلم
ونٟيً،سخهبىن ٠ألاقُاء طاتها صون اٞتراى مؿب.٤والُٟلؿى ٝلِـ مٗىُا
ُ
باإلههاث ئلى الغؤي وألا٩ٞاع اإلاؿخمضة مً ألاوؿا ١الٟلؿُٟت الؿاةضة ،أو جل٪
ُ
التي مًذ ،وصا ٘ٞبدثه ،ال ًخأحى مً الٟلؿٟاث بل مً ألاقُاء واإلاك٨الث( .)1
ُ
ُ
ومً الخ٣اَٗاث اإلاهمت التي خضزذ في ال٨ٟغ الٛغبي اإلاٗانغ ،وأٞغػث عؤي
ُمخٗضصة ُومخباًىت ،خى ٫مؿألت الىعي الجمالي ،هجظ الخ٣اَ٘ الُٟىىمُىىلىجي
الهغمىُىَُ٣ي .هلمـ مً طل ٪ؾعي الهغمىُىَُ٣ا لخجظًغ بغهامج
الُٟىىمُىىلىحُا وحٗمُ ٤هٓغتها ،بك٩ل ُمغه ،٠بالكغٍ اللٛىي لبلى ٙاإلاٗنى،
ُ
والؿاُٖت ئلى الاهٟخاح ٖلى الخاعٍش .هظا الخ٣اًَ٘ ،بضو أهه أهجؼ ٖلى الى ٌُ٣مً
الامخُاػ اإلامىىح للمٗغٞت الىٓغٍت،ومً الاصعا ٥ال٣اةم في الخأوٍالث
الُٟىىمُىىلىحُت ألا٦ثر اعجباَا بـ"هىؾغ ."٫وئطا ٧ان هظا الخ٣اَ٘٢ ،ض وي٘
مىي٘ حؿاؤ ٫الخهىع الخأؾِس ي للٟلؿٟت ،الظي ًُم٨ىىا أن هجضه
ٖىض"هىؾغٞ،"٫ألهه ا٦دك ٠جهىعا أ٦ثر أنالت ،وأ٦ثر ججظعا في الخجغبت
ّ
الهغمىُىَُُ٣ت للٛت(.)2
ُجمثل الهغمىُىَُ٣ا أهم الخُاعاث ألاؾاؾُت الؿاةضة في الٟلؿٟت
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ّ
ُ
اإلاُٗانغة،وال قّ ٪
أن هظا الخُاع حك٩ل في نىعجه اإلاٗانغة صازل الٟلؿٟت
ُ
ألاإلااهُت،بضءا مً"قالًغمازغ"و"صلخاي" ومغوعا بـ"هُضٚغ" ختى"ٚاصامغ".ول٣ض ّ ٢ضع
ُ
لهظا الخُاع أن ًدخل م٩اها باعػا في ال٨ٟغ الٟلؿٟي اإلاٗانغ،بؿبب
مغوهخه،واحؿإ أ٣ٞه،الظي أجاح له أن ًخسُى خضوص الٟلؿٟت بمٗىاها
الانُالحي ،لُستر ١ما ٌُؿمُه ألاإلاان بـ"ٖلىم الغوح" ،التي حكمل الٗلىم
ؤلاوؿاهُت والٗلىم الاحخماُٖت(.)3
ّ
ق٩لذ ٦ظل ٪الىٓغٍت الى٣ضًت إلاضعؾت ٞغاهٟ٨ىعث الًٟاء الٟلؿٟي
ُ
ُ
الهام الظي نبذ ُٞه الغؤي اإلاسخلٟت واإلاخٗضصة ،التي ؾاهمذ في الخغوج مً
ُ
ألاػمت التي ٖغٞتها اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ،في ْل جد٨م ٦لي للٗ٣الهُت ألاصاجُت
وخل جىاً٢اث الحضازت واق٩الُاتها .وهجض ُ
والخ٨ىىلىحُتّ ،
البٗض الجمالي خايغا
ب٣ىة ،في ٞلؿٟتها الى٣ضًت ،مً أحل اٖاصة بىاء ؤلاوؿان و ٤ٞأَغُ ،جبٗضه ًٖ
الك٣اء والخمؼ ١والخ٣ه٣غ والاعج٩اؽ.
ُ
بأي مٗنىًُ ،م ً٨ال٣ىّ ٫
أن الجمالُت اإلاٗانغة ،ؾاهمذ في ج ٪ُ٨ٟوهضم
ُ
ُ
وج٣ىٌٍ الٗ٣الهُت الغاهىت ،واإلاؿاهمت في جد ٤ُ٣وي٘ ئوؿاويً ،خجاوػ أ٤ٞ
ُ
ُ
الحضازت اإلاخأػم ،وفي نىعجه الٗ٣الهُت ألاصاجُت اإلاٗانغة؟

جحرير الهرمنيىطيلا من فكرة املنهج:
٦كٟذ ُٞىىمُىىلىحُا"هىؾغ٦ ،"٫ما ٖغيها في ٦خابه"أػمت الٗلىم ألاوعوبُت،
مً زال ٫ه٣ضها للجزٖت اإلاىيىُٖتٖ ،لى ٨ٞغة ٖالم الحُاة ،الظي ًٟخذ اإلاجا٫
أماماهُىلىحُا الٟهمّ .
ئن ما اهخهى الُه "هىؾغ "٫بٗض ه٣ضه للجزٖت اإلاىيىُٖت،
هى حؿلُِ الًىء ٖلى طل ٪الىىٕ مً الخجغبت،الظي ٌؿب ٤مٗالجت الٗلم لها،
ُ
٦خجغبت الٗالم اإلاِٗلّ .
ئن "هىؾغ،"٫ومً زالُ ٫مداولتهاإلاخىانلت الؾخ٨كاٝ
ُ
ٖالم الحُاة اإلاُٗى ؾلٟا،وججاوػه للىعي ال٣هضي ،أُٖى للهغمىُىَُ٣ا َهٟؿا
حضًضا مً بٗض "صلخاي" ،ئال ّأهه ٦ما ًغي "ٚاصامغ" لم ًهل ئلى نهاًت
م٣انضهٖ،ىضما ًىانل الحضًث ،وبهىعة ُمٟاع٢ت ًٖ ج٩ىًٍ ٖالم الحُاة ،الظي
ّ
الخدغع
ًغح٘ صاةما ئلى ألاها ألانلي"أوألاها التروؿىضهخالُت .لم ًخم" ً٨هىؾغ "٫مً
مً جهىعاث الخ٨ٟحر الابؿخمىلىجي واإلاثالي ،الظي ٌٗمل ٖلى جدىٍل ّ
٧ل مُٗى
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مً طاجُت ُمؿخ٣لت ومإؾؿت لهالح ٞلؿٟت ُم ّ
٨غؾت إلاثا ٫مٗغٞت يغوعٍت( .)4

ألاصل الفينىمينىلىجي والجمالي لهرمنيىطيلا غادامر:
حٗخبر الُٟىىمُىىلىحُا أصاة مىهجُت لىن ٠الٓاهغة بضون
جدحزاث،خُث ًخم الخسلي مىهجُا ًٖ ّ
٧ل الخٟؿحراث اإلاُخٗل٣ت باألنى٫
الؿىؾُىلىحُت والؿُ٩ىلىحُت،التي ُجداو ٫اؾخيباٍ مً مباصب مٟهىمت
ُمؿب٣ا.وه٨ظا هجض ّ
Mach
أن الخانُت الضًىامُُ٨ت لألخاؾِـ ٖىض"مار"
،Spencer
ومظهب اإلاىٟٗت الاهجلحزي في ألازال ١الاحخماُٖت ٖىض "ؾبيؿغ"
ّ
والبراٚماجُت الامغٍُ٨ت ٖىض "حُمـ" ،Jamesواإلاضعؾت اللظًت ٖىض"ٞغوٍض" ،Freud
الخانت بالضوا ٘ٞالىٟؿُت الٗمُ٣ت ،جنهاع حمُٗها جدذ وَأة الاهخ٣اصاث
الُٟىىمُىىلىحُت ٖىض"هىؾغ.)5 ("٫وٍم ً٨ال٣ى ٫بىحه ٖام ّ
أن الهغمىُىَُ٣ا
الٛاصاماعٍت ٖلى هدى ما ،جبلىعث في "الح٣ُ٣ت واإلاىهج" ٧،اهذ ُمداولت إلصماج
ُ
ُ
الُٟىىمُىىلىحُا الهىؾغلُت اإلاخأزغة اإلاهخمت بٗالم ؤلاوؿان اإلاِٗل،م٘
ُ
الهغمىُىَُ٣ا لضي "هُضٚغ" اإلاهخمت بخٟؿحر الىحىص ؤلاوؿاوي،في نلخه الحمُمت
بالىحىص الٗامّ .
ئن هغمىُىَُ٣ا ٚاصامغ جىانل الخىحه اإلاٗغفي الٗام
للُٟىىمُىىلىحُا ،الظي ٌؿعى هدى الخدغع مً ٧ل هؼٖت مىهجُت ،جدخظي همىطج
الٗلم الُبُعي الخ٣لُضي ،الظي يهض ٝئلى جأؾِـ خ٣ُ٣ت مىيىُٖت ُمُل٣ت،
جىحض بك٩ل ُمؿخ٣ل ًٖ ؤلاوؿان وٖاإلاه اإلاِٗل ،وهى الىمىطج الظي جبيخه
 .)6وجدذ
الٗلىم ؤلاوؿاهُت وال٨ٟغ الٛغبي ٖمىما مىظ الٗهغ الحضًث(
جأزحر"هُضٚغ" ،أؾـ "ٚاصامغ" هٓغٍخه في اإلاٗغٞت ؤلاوؿاهُت في الخ٨ٟحر
الُٟىىمُىىلىجي لليكاٍ ألاؾاس ي للحُاةٞ.خذ جدلُل "هُضٚغ" لخىاهي الىحىص
ُ
ؤلاوؿاوي  Daseinئم٩اهُت الاٖترا ٝاإلاباقغ والىاضح بالىعي الهغمىُىَُ٣ي،
وئصعا ٥أهه ال ًىحض مىُ ٠٢مخمحز ال في اإلااض ي وال في الحايغ ،والًىحض مىا٠٢
ُ
زانت،الًم ً٨حٗلم ش يء مً زاللها،وال أويإ زالهت الهدخاج ٞيها
ُمخىاً٢ت
ُ
ُ
ألن ه٩ىن واٖحن ه٣ضًا باإلادضصاث اإلام٨ىت(.)7
ّ
ئن ا٦دكا"ٝهُضٚغ" لألهمُت ألاهُىلىحُت للٟهم هي هُ٣ت الخدى٫
الغةِؿت في الىٓغٍت الهغمىُىَُُ٣ت ،وٍمٞ ً٨هم ٖمل"ٚاصامغ" باٖخباعه ُمداولت
لٗمل جُبُ٣اث لىُ٣ت البضء الجضًضة التي ً٣ضمها"هُضٚغ"٩ٞ.ل جٟؿحر – ختى
ُ
ُ
الخٟؿحر الٗلمي٩ً -ىن مد٩ىما بمى ٠٢اإلاٟؿغ اإلاخٗحنٞ،ال ًىحض اؾدبٗاص
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للٟغوى اإلاُؿب٣ت،أي جٟؿحراث "ال ُمخدحزة" ،ألهه بِىما ًُمُ ً٨
للمٟؿغ أن ًُ ّ
دغع
هٟؿه مً هظا اإلاى ٠٢أو طاٞ ،٥اهه ال ٌؿخُُ٘ أن ًُ ّ
دغع هٟؿه مً واُٗ٢خه
ُ
ُ
الخانت،مً الكغٍ ألاهُىلىجي اإلاخٗل ٤باالمخال ٥الضاةم واإلاؿب ٤إلاى ٠٢ػمني
ُمخىاه ،باٖخباعه ألا٣ٞالظي ُٞه جدىػ اإلاىحىصاث التي ًٟهمهما اإلاٟؿغ مٗىاها
ألاولي باليؿبت له(.)8
ج٣ىم أٚلب الىٓغٍاث الحضًثت ًٖ الٖ ًٟلى اإلابضأ ال٣اةل بأن الًٟ
ٚاًت في طاجه،وأن الجمُل ٦ص يء حمُل له ُ٢مت ُمُل٣ت،وال ٌُٗبر ببؿاَت ًٖ
ُ٢مت لٛاًت أزغيّ .
ولٗل"قلىج" ٣ًُ Schellingضم مثاال خُا ٖلى طل ٪في نُاٚخه
الانُالخُت لىٓغٍت "ال ًٟلل ."ًٟوفي هظا الغأي ًىٓغ ئلى ال٦ ًٟمجاُ ٫مؿخ٣ل،
الًسً٘ ألًت ٢ىاهحن ومٗاًحر ماٖضا اإلاُٗاع الجمالي .وٍُلٚ" ٤اصامغ" ٖلى هظه
الىٓغة التي ُجغ٦ؼ اهخمامها ٖلى الجاهب الك٨لي للٗمل الٟني وزهاةهه
الجمالُت ،وججغصه ًٖ ٖاإلاه وأي مًمىن مٗغفي وأزالقي ًُم ً٨أن ًدمله
ُ
اؾم"الىعي الجمالي اإلاجغص".
ُ
هظه الىٓغة اإلاخُغٞت التي جًٟي َابٗا طاجُا ٖلى الجمُل ،جًغب
بجظوعها في ٦خاب" ه٣ض مل٨ت الح٨م" لـ"٧اهِ"ّ .
ئن "٧اهِ" أعس ى ألاعيُت اإلاىهجُت
الهلبت لهظا الىعي الجماليٖ ،ىضما عبِ الح٨م الجمالي بداالث وْغوٝ
الظاث.زم ّ
ئن هظا الخجغٍض الظي ًُىجؼه الىعي الجمالي – وهى هدُجت َبُُٗت
لهُمىت اؾمُت الٗلم الحضًثً -دىا ٌ٢م٘ الخجغبت الحُ٣ُ٣ت للٞ.ًٟىدً خُىما
هخل٣ى الٖ ًٟلى أؾاؽ مً وُٖىا الجمالي وٛترب ٖىه ،وهدىاس ى أن الٗمل الٟني
هى أوال و٢بل ٧ل ش يءُ ،مكاع٦ت في زبرة الح٣ُ٣ت .وهىا بالًبِ ج٨مً مهمت
الهغمىُىَُ٣ا٦ -ما ّ
خضصها ٚاصامغ-في ججاوػ هظا الاٚتراب واؾخٗاصة جل٪
الح٣ُ٣ت ال٣ابٗت في ّ
٧ل زبرة ٞىُت ،وهي خ٣ُ٣ت ُمخىاعٍت ،البض أن وكغٕ أوال في
ج٣ىٌٍ ما ًمىٗىا مً عؤٍتها.لظا ٞان اللحٓت ألاولى ألًت زبرة ُمالةمت للخبرة
الح٣ُ٣ت لل ،ًٟج٣خض ي مىا تهضًم الىعي الجمالي الظي ًىٓغ ئلى ألاٖما ٫الٟىُت
٦مىيىٖاث حمالُت زالهتُ ،وٍجغصها مً مًمىنها ألازالقي واإلاٗغفي.وِ٣ٞ
ٖىضما وؿخُٗض هظه الخبرة بالح٣ُ٣ت مً حضًضً ،دؿنى لىا جدغٍغ مٟهىم
الح٣ُ٣ت مً اللٛت التي ًٟغيها الٗلم الحضًث ،ومىاحهت الىخاةج الؿلبُت
الىاججت ًٖ ازتزا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت ئلى ُمجغص مؿألت حمالُت( .)9
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الفن كظاهرة جتطلب جفسيرا:ل
جغجبِ الاؾخُُ٣ا بالهغمىُىَُ٣ا ٖلى هدى ال ً٣بل الاهٟهام.و ًغي
"ٚاصامغ" ّ
أن ٖلم الجماً ٫يبغي أن ً٩ىن ُمؿخٛغ٢ا في ٖلم الهغمىُىَُ٣ا ،وفي
اإلاُ٣ابلً،يبغي ٖلى الهغمىُىَُ٣ا أن ج٩ىن ُم ّ
دضصة باٖخباعها ٦ال ًد٨م ٖلى زبرة
ُ
ال .)10(ًٟوٍٓهغ خغم "ٚاصامغ" اإلاؿخمغ ٖلى الخأُ٦ض ٖلى جل ٪الهلت الىزُ٣ت
بحن الاؾخُُ٣ا والهغمىُىَُ٣ا ،وبحن الح٣ُ٣ت وال ًٟفي جسهُهه إلا٣اُ ٫مؿخ٣ل–
باإلياٞت ئلى ٦خاباث أزغي ،وٖلى عأؾها "الح٣ُ٣ت واإلاىهج" ـ بٗىىان"الهغمىُىَُ٣ا
أن ٖباعة "ٚاصامغ" الؿالٟت ال حٗني ّ
والاؾخُُ٣ا" .والح٣ُ٣ت ّ
أن ٖال٢ت الًٟ
بالهغمىُىَُ٣ا هي ٖال٢ت بحن َغٞحن ،أخضهما جاب٘ وآلازغ مخبىٕ.وئهما هي ٖال٢ت
وج٨ك ٠صعاؾت
صازلُت جباصلُت ًُٟض ٞيها ٧ل َغ ٝوَؿخُٟض في آن واخض.
ُ
ُمخٗم٣ت ًٖ أؾاؽ جل ٪الٗال٢ت الضازلُت اإلاخمثلت في
الُٟىىمُىىلىحُاٞ.باٖخباعالهغمىُىَُ٣ا الٛاصامحرًت ُٞىىمُىىلىحُت الُاب٘٩ٞ ،ان
َبُُٗا أن ًُمثل ال ًٟباليؿبت لها مىيىٖا مدىعٍا زهبا ،مثلما ٧ان باليؿبت
للُٟىىمُىىلىحُا طاتها،التي ٧اهذ تهخم بما ًخجلى لخبرجىا ٖلى هدى ُٖاوي وخضس ي
ُومباقغ(.)11
ًدبحن لىا مما ؾبّ ٤
ّ
أن هىا ٥اعجباٍ ماهىي بحن الح٣ُ٣ت واإلاىهج مً
هاخُت ،وبحن الٟهم والخٟؿحرٗ٦ ،ملُت ابضاُٖت مً هاخُت أزغي.و ما ًضٗٞىا ئلى
الى٢ى ٝبالٖ ًٟىض الحضوص التي ججٗل مىه ُمجغص مىيىٕ ًسً٘ آللُاث البدث
الهغمىُىَُ٣ي ٞ.سبرة ال ًٟمً وحهت هٓغ ٞهمىا لُغح "ٚاصامغ" ،لِؿذ في
خاحت ئلى وكاٍ هغمىُىَُ٣ي مً أحل اؾدُٗابها ،ب٣ضع ما ج٩ىن هي طاتها هىٖا
ُ
مً اإلاماعؾت الهغمىُىَُُ٣ت .وفي هظا الهضص ًظ٦غ"ٚاصامغ" ّأهه لى ّأهىا ٖغٞىا
مهمت الهغمىُىَُ٣ا باٖخباعها ٖبىعا للمؿاٞت الخاعٍسُت بحن الٗ٣ى ،٫ئطن ٞان
زبرة ال ًٟؾى ٝحؿ ِ٣بغمتها زاعج هُا ١الهغمىُىَُ٣اّ .
ألهه مً بحن ّ
٧ل ألاقُاء
التي هل٣اها في الُبُٗت والخاعٍش٩ً ،ىن الٗمل الٟني هى الظي ًخدضر ئلُىا ٖلى
هدى ُمباقغّ .ئهه ًمخلئ خمُمُت ٚامًت حؿخدىط ٖلى وحىصها ٧لُت٦ ،ما ّ
لىأهه ال
جىحض مؿاٞت ٖلى ؤلاَال ،١و٧ل ل٣اء به ّئهما ً٩ىن ل٣اء م٘ أهٟؿىا( .)12
بىاء ٖلى طلّ ،٪
ٞاهىا ال هخىحه ئلى الٗمل الٟني ب٣هض جٟؿحره ٞدؿب،ول٨ىىا
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ُ
هضزل في مجا ٫زبرجه مً أحل جٟؿحر أهٟؿىا أًًاّ .
ئن وعي اإلاٟؿغ لِـ أ٦ثر
ه٣اء ،ولِـ أ٦ثر قٟاُٞت باليؿبت لىٟؿه مً الٗمل الٟنيّ .ئهىا أًًا في خاحت ئلى
ٞهم أهٟؿىا ،جماما ٦ما ّ
أن ال ًٟأ٦ثر مً ٦ ،ًٞظل ٪أًًا زبرة ال ًٟأ٦ثر مً
زبرة حمالُت زالهتّ ،ئنها خالت مً الٟهم الظاحي( .)13

الجماليت الفينىمينىلىجيت عنذ ميرلىبىنتي:ل
ًدخل "الجؿض" أهمُت زانت في ُٞىىمُىىلىحُا "محرلىبىهتي" ،ألن الٗمل
الٟني ٌُ ّ
ٗبر في عأًه ًٖ اهخماةىا للٗالم واعجباَىا بالىحىص أو الُ٨ىىهت مً الىاخُت
ألاهُىلىحُت.لظلًُ ٪م ً٨ال٣ىّ ٫
أن الجؿض ٌكٛل مً صون ق ٪م٩اهت مغ٦ؼٍت في
ٞلؿٟت"محرلىبىهتي" .وٍغي "محرلىبىهتي" ّ
أن الجؿض لِـ مجغص قيئ ههاصٞه في
الٗالم ،بل هى ألانل الجظعي ل٩ل ئصعا .٥وٍدبحن مً زالَ ٫غخه الجضًض ،أهه
ججاوػ الاٖخ٣اص الظي ٧ان ؾاةضا مً ٢بل في الٟلؿٟت الخ٣لُضًت والضً٩اعجُت ٖلى
وحه الخهىم ،التي ٢امذ ٖلى ٨ٞغة زىاةُت الىٟـ والجؿض ،بدُث ًيكُغ
وحىص ؤلاوؿان ئلى ٖاإلاحنٖ ،الم الىٟـ وٖالم الجؿض ،والهٟت ألاؾاؾُت للىٟـ
خؿب"صً٩اعث" هي الخ٨ٟحر الظي ًسو ألاها أو الظاث بىنٟها مىحىصا٣ً ،ىم
ُ
ٖلى هٟـ ج٨ٟغ ،اإلاؿخ٣لت ًٖ الجؿض ٦ص يء ُممخض في اإلا٩ان.لهظا الؿبب٧ ،ان
ًىٓغ ئلى ال٨ٟغ ٟٗ٦ل طهني زالو ُمؿخ٣ل ًٖ الجؿض ،بل ئن هظا ألازحر
باٖخباعه مدال للٛغاةؼ٢ ،ض ً٩ىن ٖاة٣ا أمام ٖملُت الخ٨ٟحر هٟؿه ،ولهظا ٧ان مً
الالػم أن هىٖ ٪ٟىه ،اطا ٦ىا هغٍض أن ههل ئلى"الخ٨ٟحر الؿلُم"( .)14
ؾعى"محرلىبىهتي" ئلى جأؾِـ عؤٍت ُمٛاًغة جماما لهظه الىٓغة الخ٣لُضًت ،وطل٪
ألهه ال ًُم ً٨أن ً٩ىن هىا ٥ج٨ٟحر ُمىٟهل ُ
أومؿخ٣ل ًٖ الجؿض ،ألن هظا ألازحر
لِـ ُ٦اها جابٗا لل٨ٟغ ،وال ًُم ً٨الٟهل بُنهما ،ختى ال جًُ٘ وخضة ؤلاوؿان،
مً خُث هى ٧لُت٦ .ما واحه"محرلىبىهتي" الىٓغٍاث الىيُٗت التي ازتزلذ الجؿض
في نىعة مىيىٕ  ،Objetبؿبب هؼوٕ هظه الىٓغٍاث هدى ج٣ضًم جٟؿحر ازتزالي
ومدضوص للٓىاهغ الُبُُٗت وؤلاوؿاهُت.اهُال٢ا مً طل ،٪ع" ٌٞمحرلىبىهتي" هظه
ُ
الىٓغٍاث واهخ٣ضها ّ
بكضة ،وأ٦ض ٖلى ٖضم ٢ضعتها ٖلى الىٟاط ئلى خ٣ُ٣ت الىحىص
ؤلاوؿاوي ،وئصعا ٥خ٣ُ٣ت الجؿض ،ألن اإلاٗغٞت الٗلمُت اإلاىيىُٖت ،جلتزم بمىهج،
ًدى ٫صون الىنى ٫ئلى الح٣ُ٣ت ،التي ًُم ً٨ؾبر أٚىاعها ًٖ َغٍ ٤اإلاىهج
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الُٟىىمُىىلىجي ،والجؿض ال ٌُكبه ألاقُاء اإلاىحىصة في الٗالم ،ألهه ًُمثل طل٪
ُ
"اإلاِٗل"  ،Le vécuاإلاخٟغص بالخجغبت الظاجُت التي ًخٗظع جٟؿحرها ٖلمُا
ومىيىُٖاٚ ،حرأن هظا ال٨الم ال ًُٟهم مىه بأن "محرلىبىهتي" ً ٠٣مىٟ٢ا ُمٗاصًا
ُ
للٗلم أوع ٌٞاإلاٗغٞت الٗلمُت بال٩لُت ،وئهما ٖمل ٖلى ويٗها في الؿُا١
ُ
الٟلؿٟي ،الظي ً٣ىص ئلى ٞهم خ٣ُ٣ت الجؿض وئصعا٦ ٥نهه وماهُخه .ولهظا أ٦ض
ٖلى يغوعة الغحىٕ ئلى ٖالم الحُاة ألانلي ،والٗىصة ئلى ألاقُاء طاتها ،جُبُ٣ا
ُ
للمىهج الُٟىىمُىىلىجي ،الظي يهض ٝئلى جد ٤ُ٣الغؤٍت اإلاباقغة للٗالم ،و٤ٞ
ججغبدىا ،ألن هظه الخجغبت هي اإلاجا ٫الح٣ُ٣ي ،التي جخًمً ٖالم الِٗل وٖالم
الحُاة(.)15
ّ
ئن ٢غاءة"محرلىبىهتي" لألنى ٫الُٟىىمُىىلىحُت وجدلُله لخبرة ؤلاصعا٥
الحس ي٦ ،كٟذ ًٖ اعاصة لخأؾِـ الاقخٛا ٫الٟلؿٟي ٖلى الخبرة الجمالُت.وئن
٧اهذ هظه الاعاصة ،في حاهب منها ،اؾخمغاعا للخ٣لُض الٟلؿٟي لخجاوػ بضاهت
اإلاُخاٞحزً٣ا ال٨الؾُُ٨ت ،وئٖاصة الىٓغ في مٟهىمي مغ٦ؼٍت الظاث وجمثل الٗالم،
ٞانها جخمحز بسهىنُتها في اإلاجاالث التي ٞخدتها ،يمً هظا الخ٣لُض الٟلؿٟي
ٖىض "هىؾغ"٫و"هُضٚغ" (.)16
ًدبحن مما ؾبّ ٤
ئن ٖىصة"محرلىبىهتي" ئلى ألانى ٫الُٟىىمُىىلىحُت ألاولى
لخبرة ؤلاصعا ٥م٨ىذ هظا ألازحر مً الى٢ىٖ ٝلى أمغًٍ:أولهما ،أن ٞهم الخمثل
مً زال ٫ججغبت ؤلاصعاًٟ ٥خذ ؤلام٩اهُت لخجاوػ الاوٛال ١وزباث الخهىع٦ ،ما في
مُخاٞحزً٣ا الظاجُت.وزاهُتهماًُ ،بلىع جهىعا حضًضا لالهُىلىحُاً ،جٗل مً الجؿض
طاجا حضًضة ل٨ك ٠الىحىص .وهظا ًٟترى مً حهخه ّ
أن ال ًٟلِـ ُمدا٧اة أو
اٖاصة اهخاج مىيىعي ،وال ختى حٗبحرا ًٖ هؼوٕ ٦ما ٖىض "هُدكه"(  ،)17بل في
هظا الاجها ٫الالمغتي للجؿض بالٗالم اإلادُِ به ،في هظه ال٣هضًت للمغتي
٧ل جأملّ ،
اإلاُضع ،٥وهى ً٨ك ٠الٗالم في خًىعه٦،ما هى٢ ،بل ّ
و٧ل خ٨م،أي
٦ما ًأحي للجؿض الُٟىىمُىىلىجي( .)18
ّ
وٖلى هظا الىدىًُ ،م ً٨أن هالخٔ م٘"محرلىبىهتي" أن في الخجغبت
الُٟىىمُىىلىحُت٩ً ،ىن الجؿض اإلاغتي في ٖضاص ألاقُاءّ ،ئهه صاةما"هىا" ،بدُث
ًدضر هىٕ مً الدكاب ٪أو الخ٣اَ٘ ُمجضصا بحن الغاتي واإلاغتي ،بحن الٗحن والص يء
ُ
ألازغ ،ألن الجؿض الخام ،وألاقُاء اإلاخىاحضة في الٗالم مً وؿُج واخض .ويمً
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هظا اإلاىٓىع الدكاب٩ي والخ٣اَعي بُنهما جخم الغؤٍت .وبما ّ
أن ألاقُاء وحؿضي
مهىىٖان مً اليؿُج هٟؿهُٞ ،يبغي أن جخم عؤٍخه بك٩ل ما في ألاقُاء أو ّ
أن
ُجًاُٖٞ ٠ه مغةُتها ّ
البِىت زُٟت( .)19
ًخسظ "محرلىبىهتي" مً  ًٞالخهىٍغ مثاال لٗغى ٞلؿٟخه الجمالُت،
وٍ٣ضم أؾلىب الخٗبحر في لىخاث"ؾحزان" مثاال ٖلى هٓغٍخه الاؾخُُُ٣ت.ولظل٪
ُ
ٞان الخانت ألاولى اإلامحزة لـ"اؾخُُ٣ا محرلىبىهتي" هي الٗىصة ئلى اللىن ،وهي
،)20
ٖىصة٦ ،ما ً٣ى" ٫محرلىبىهتي" هٟؿه ،جدملىا بال٣غب مً"٢لب ألاقُاء"(
بٗضما ٧ان وي٘ ألالىان زاهىٍا باليؿبت للٟالؾٟت ال٨الؾُُ٨حن ،الظًً اٖخبروا
ألالىان مثل بٌٗ الخهاةو الحؿُت ،مجغص نٟاث وأٖغاى ُمخبضلت ،وبضون
ُ٢مت ،وأٖغاى ًجب أن جؼو ٫مً أمام الخهاةو ألاولى ،والهىع ،والحغ٧اث،
ومً هىا ٧اهذ الهضاعة للغؾم ٖلى وحه الخهىم ،ألهه بِىما ً٣ىم الغؾم
باهجاػ الك٩ل ألاؾاس ي للىحىصٞ ،ان اللىن ال ًُمثل ؾىي اإلآاهغ( .)21
في ؾُا ١الخدلُل الؿابًُ ،٤م ً٨الٗىصة ئلى مى" ٠٢محرلىبىهتي" الظي
ّ
ًهُٞ ٠ه زبرة الجؿض ب٩ىنها حٗبحرا ولٛت خىاع أوخضًث ،وٖلى هظا الىن٠
ًإؾـ هٓغٍخه الجمالُتُ ،ومجمل هظا الىنّ ٠
أن حٗبحراث الجؿض هي حٗبحراث
ّ
ئًماةُت ،حكبه جماما الخٗبحراث اللٛىٍت في ٗٞل الحضًث ،بىنٟه ٗٞال مً أٗٞا٫
الجؿضٞ .الجؿض مً زال ٫خغ٦خه في الٗالم ،أي مً زال ٫نالجه الضًىامُت،
ّ
ًإؾـ اإلاٗاوي ألاولُت التي ًُضع٦ها الظهًٖ ،ىضما ًُداو ٫أن ً٣جن الخبرة ُٞما بٗض
في عمىػ .ولظلٞ ٪ان حٗبحر الجؿض ً٩ىن أولُاٞ ،هى الً٩ىن حٗبحرا في عمىػ
أوجهىعاثّ ،
وئهما في اقاعاث أواًماءاث(.)22

ُ
الىعي الجمالي املغترب في الفن املعاصر:

هجض ٖلى الهُٗض الخاعٍخي ّ
أن ٧لمت اٚتراب وعصث في ُجغار الٗهىع
الىؾُى ال٨ٟغي،بُغٍ٣ت ٖغيُت ٚحر م٣هىصة٣ٞ .ض ٧اهذ ال٩لمت الالجُيُت
 Alienatioجغص في ؾُا٢اث ُمسخلٟتًُ ،م ً٨جهيُٟها ئلى زالزت عةِؿُت :ؾُا١
٢اهىوي ،بمٗنى اهٟها ٫اإلالُ٨ت ًٖ ناخبها وجدىلها ئلى أزغ،ؾُا ١هٟس ي-
ُ
احخماعي ،بمٗنى اهٟها ٫ؤلاوؿان ًٖ طاجه ُومسالٟخه إلاا هى قات٘ في اإلاجخم٘،
وؾُا ١صًني ،بمٗنى اهٟها ٫ؤلاوؿان ًٖ هللا .وفي الٗهىع الحضًثت ،أَل٤
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"عوؾى" ٧لمت الاٚتراب ٖلى الحالت التي جسلى ٞيها ألاٞغاصٖ ،ما ًمخل٩ىن مً
خ٣ىَ ١بُُٗت في هٓغٍت الٗ٣ض الاحخماعي( ّ .)23
ئن الٓاهغة الاٚترابُت في ال،ًٟ
ُ
حٗض مؿألت ُمٗ٣ضةًُ ،م ً٨أن ججم٘ بحن "الاهٟها "٫و"الاجها "٫في آن واخض .وئطا
ُ
٧اهذ اإلاٗالجاث الخاعٍسُت (الٟلؿُٟت)والاحخماُٖت والٟىُت٢ ،ض ٦كٟذ لىا ًٖ
ُ
أهىإ ُم ّ
خٗضصة مً الاٚتراب ،وئطا ٧اهذ الىٓغة الٟاخهت لهظه اإلاٗالجاث هٟؿها،
ًُم٨نها أن جغص ّ
٧ل هظه ألاهىإ ئلى مٗنى واخضًُ ،م ً٨الخٗبحر ٖىه ،ب٩لمت واخضة
هي" الاهٟهاٞ ،"٫ان ألامغ ال ًسخل٦ ٠ثحرا باليؿبت إلاٟهىم"ٚاصامغ" ًٖ"الاٚتراب".
ُ
ُ
و في الح٣ُ٣ت ،بغٚم اهخمام"ٚاصامغ" اإلاتزاًض بهظا اإلاهُلح ،ئال أهىا ال
ه٩اص وٗثر لضًه ٖلى صعاؾاث نغٍدت ُومؿخ٣لت في هظا الهضص ،باؾخثىاء م٣الخه
التي ٖىىانها" الاوٗؼاٗ٦ ٫المت ٖلى الاٚتراب الظاحي"ُٞ.م٨ىىا أن هلمذ اٚترابا
ا٢خهاصًا وئصاعٍا في اإلاجخم٘ الحضًث ،هاحما ًٖ ج٣ؿُم الٗمل ،خُث ًدضص هظا
ُ
ألازحرُٞ -ما ًغي ٚاصامغ -وي٘ الٟغص في اإلاجخم٘ مً زال ٫ما أنُلح ٖلى
ُ
حؿمُخه بـ"الىي٘ اإلانهي"ٞ ،اإلاهىت لها ق٩ل مً الخىخض اإلاباقغ م٘ ال٨لي
 ،Universalألن "اإلاهىت" حٗني أن اإلاهام واإلاؿإولُاث التي جيكأ مً أوكُت الٟغص،
ج٩ىن مكغوٖت ٖلى هدى وإ مً زال ٫ال٨لي ،وػٍاصة ام٩اهُت الخىخض م٘ ال٨لي،
هى ُ
ماٌؿمى "الاٚتراب الظاحي لإلوؿان في اإلاجخم٘"( .)24
ًغح٘"ٚاصامغ" الٓىاهغ الابضاُٖت الحضًثت ئلى ّ
حٛحر ٨ٞغة الىٓام في الًٟ
والٗالمٞ .الىٓام في ال ًٟالحضًث ال ٌٗ٨ـ الخٟؿحر الاؾُىعي للخبرة
ؤلاوؿاهُت ،وال ٌٗ٨ـ ٖاإلاا مخجؿضا في أقُاء ٖؼٍؼة ٖلُىا ومألىٞت لضًىا٩ٞ.ل هظا
في َغٍ٣ه ئلى الازخٟاء مً ٖاإلاىاٞ.الٗالم الهىاعي الحضًث الظي هدُا ُٞه،
لُ٣و ٞدؿب ألاق٩ا ٫الباعػة مً الُ٣ىؽ والٗباصة ئلى الؿُذ الخاعجي
للحُاةّ ،
وئهما هجح أًًا في جدُُم"ألاقُاء" بمٗىاها ألانُل٩ٞ.ل ش يء آلان هى
ؾلٗتًُ ،م ً٨قغاؤها و٢خما قئىا ،بالًبِ ألنها ًُم ً٨ئهخاحها و٢خما قئىا ،أي
ًُم ً٨قغاؤها وئهخاحها ئلى أن ًخى ٠٢اهخاج طل ٪الُغاػ الخام بها.وهظه هي
َبُٗت الاهخاج والاؾتهال ٥الُىم(  .)25وئطا ٧ان ٣ٞضان الٗمل الٟني إلا٩اهه وٖاإلاه
الظي ًيخمي ئلُه هى الظي أصي ئلى اٚترابهٞ ،ان ٣ٞضان الٟىان أًًا إلا٩اهه،
وويٗه في الٗالم هى الظي أصي به ئلى هىٕ آزغ مً الاٚتراب.
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الفن باعتقاره مىضىعا جاريخيا:ل
ًغجبِ ال ًٟوالخاعٍش بٗال٢ت مؼصوحتٞ:هي وزُ٣ت مً هاخُت ،وئق٩الُت
مً هاخُت أزغي .وٍدبضي هظا الاعجباٍ الىزُ ٤في أ٦ثر مً حاهب .خُث ًمً٨
لل ًٟأن ًهحر جاعٍسُا .والخاعٍش أن ً٩ىن ٞىا ،وٍإصي ّ
٧ل مً الٟىان واإلاإعر الضوع
هٟؿه ،في ْل خالت مً الخ٣اعب بحن ٖلم الجما ٫والخاعٍش ،جمتزج ٞيها الغؤٍت
الحضؾُت الظاجُت بالغؤٍت اإلاىهجُت اإلاىيىُٖت .وجٓهغ ئق٩الُت هظه الٗال٢ت في
الُبُٗت الخانت لل ،ًٟالتي جأبى ٖلى الخًىٕ للبدث الخاعٍخي اإلاىيىعي ،الظي
اهخ٣ضه"ٚاصامغ" لضي مإؾؿُه مً أصحاب اإلاضعؾت الخاعٍسُت ،وهى ما ص٘ٞ
البٌٗ لل٣ى ٫باؾخدالت وحىص جاعٍش أصبيٞ.اطا ٧ان جٟؿحر الٗمل جاعٍسُا ٌٗني
ُم٣اعهخه باألٖما ٫ألازغي ،لٛغى ٦ك ٠جخاب٘ ُمٗحنٗٞ ،ىضةظ ًى٨غ الخٟغص
ُ
اإلاداًث للٗمل بىنٟه أصبا٢ ،ضع ما ً٩ىن ُمخدىال ئلى هخاج ؾىؾُىز٣افي ألخضازه
الؿاب٣ت أو لبُئخه .لهظا لِـ للٗمل الٟني ألاصبي أي م٩ان في الخاعٍش ،وال ًُمً٨
لألصب ئال أن ً٩ىن مهضع خحرة للخاعٍش(.)26
وَٗخبر"ٚاصامغ" ّ
أن الٗمل الٟنيّ ًُ ،
هىع همُا زانا مً بيُت اإلاٗنى،
الظي ُج٣اعب همىطحُخه ألابٗاص الخاعٍسُت للمُخاٞحزً٣اٞ ،سبرجه وجٟؿحره ،ال ًُمً٨
بأي خا ٫أن ّ
جخدضص بىاؾُت مٗنى اإلاإل .٠وبالخالي ٞان ألاٖما ٫الٟىُت ُجإؾـ
ؾُا٢ا خُىٍاًُ ،م ً٨إلاٗىاها أن ًسً٘ صازل هظا الؿُا ١للخُىع الخاعٍخي ،ختى
دى ٫اإلاىاص الٟحزًُ٣ت ئلى ُ
بٗض مىث ُمبضٖيها٨ٞ .ما ًهض ١أن الٟىان ًُ ّ
عؾىماث،
ٞاهه ًهض ١أًًا أن الغؾىماث هٟؿهاًُ ،م ً٨أن جسً٘ لخُٛحر اإلاٗنىٖ ،ىضما
ُ
ُ
ُ
ً٣ىم اإلاخل٣ىن اإلادضزىن بخىخُضها م٘ الىا ٘٢اإلاغتي اإلابضٕ بىاؾُت الغؾم( .)27
وبالغٚم مً عؤٍت"ٚاصامغ" الكاملت لخاعٍسُت الٗمل الٟني ،والتي جًم ّ
٧ل ما ٧ان
لٛىٍا بُبُٗخه ،وما لم ً٦ ً٨ظل.٪ئال ّأهه ًُىلي اهخماما زانا باألصب باٖخباعه
ُجغازا م٨خىباٞ .األصب لِـ اؾخمغاعا مُخا لىحىص بُٗض ،أنبذ ُمخاخا لخبرة الٗهغ
ُ
الحضًثّ ،ئهه وُْٟت لح ٟٔالخاعٍش ،ومً زم ٞهى ٌؿخدًغ جاعٍسه اإلاسخٟي صازل
ُ
٧ل ٖهغ( ّ .)28
ّ
ئن آلازاع اإلاخٗل٣ت بالحُاة اإلاايُت :ما ب٣ي مً اإلاباوي ،ألاصواث،
الى٣ىف ،هي – ُٞما ًغي ٚاصامغ٣َ -ـ مًغوب بغٍاح الؼمً التي هبذ ٖليها،
في خحن أن الترار اإلا٨خىبٖ ،ىضما ُج ٪ٟقٟغجهُ ،وٍ٣غأ٩ً ،ىن بهظا الاٖخباع ٖ٣ال
زالهاً ،خدضر ئلُىا ٦ما لى ٧ان في الحايغ( .)29
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الفن بىصفه لعقا ورمزا:ل

ًبضو ّ
أن ٨ٞغة الغبِ بحن اللٗب وال ًٟلِؿذ ٨ٞغة حضًضة ،ل٣ض ٧اهذ
٨ٞغة مألىٞت مىظ ػمً بُٗض في جاعٍش ٖلم الجما ٫الحضًث ،زانت
ُ
ٖىض"٧اهِ"و"قللغ" ،ل ً٨اللٗب في هظه الحالتّ ،ئهما ٧ان ٌُٗض ؾمت ممحزة
ُ
للظاجُت .ون٧" ٠اهِ" زانُت اإلاخٗت بالجمُل ،باٖخباعها خالت طهىُت مً
الحؿاؾُت ،جتراٞ ٤ٞيها مٗا مل٨خا الظهً والخُا ٫في هىٕ مً الخالٖب الحغ.
وه٣ل"قللغ" بٗضةظ هظا الىن ٠ئلى أؾاؽ هٓغٍت الضوا ،٘ٞووؿب ُ
الؿلى٥
الجمالي ئلى صا ٘ٞمً اللٗب٨ً ،ك ًٖ ٠ام٩اهاجه الحغة الخانتٖ ،لى الحضوص
الىاٗ٢ت بحن الضا ٘ٞاإلااصي مً حهت ،والضا ٘ٞالك٨لي مً حهت أزغي(.)30
وهلخمـ أًًا ،زاعج ٖلم الجماٖ ،٫ىض "هُدكه" و"ٞخجيكخحن"
ُ
و"صعٍضا"ّ ،ئهه مما ال ً٣بل اإلاُىا٢كتّ ،
أن اللٗب واإلاباعاة مىْٟان لُغح ؾإا٫
الح٣ُ٣ت ،أو ٖلى هدى أ٦ثر ويىخا لخ٣ىٌٍ صٖىي الح٣ُ٣ت( .)31
ّ ُ
أن زالىر ال ًٟواللٗب والح٣ُ٣ت ٖىض
و ئ ن ٖلى طلً ٪غي البٌٗ
"ٚاصامغ"ًُ ،م ً٨اٖخباعه ئما عحُٗت أومابٗض خضازت .والح٣ُ٣ت ّ
أن ألازظ بأي مً
هظًً الاٖخباعًٍ ،لخىنُ ٠مىٚ" ٠٢اصامغ" مً مٟهىم اللٗب ،لً ًُُٟضها ٦ثحرا،
اط أن "ٚاصامغ" هٟؿه ٢ض ّ
خضص الهضُ ٝمباقغة مً اٖاصة َغح هظا اإلاٟهىم في
هٓغٍخه الجمالُت .وفي هظا الهضص ً٣ى ":٫ئوي آمل في جدغٍغ هظا اإلاٟهىم مً اإلاٗنى
الظاحي ،الظي ًدىػه ٧اهِ وقُللغ ،والظي ٌؿىص ُمجمل ٖلم الجما ٫الحضًث
وٞلؿٟت ؤلاوؿان"(.)32
ّ
بىاء ٖلى طل ،٪ئن اللٗب ـ مً خُث الاعجباٍ بسبرة ال ًٟو٣ٞا
لـ"ٚاصامغ"ـ ال ٌُكحر ئلى مى ،٠٢وال ختى للحالت الٗ٣لُت ُ
للمبضٕ ،أو هإالء
ُ
ُ
اإلاؿخمٗحن بالٗمل الٟني ،وال للحغٍت الظاجُت اإلاٗبر ٖنها في اللٗب ،ول ً٨لحالت
وحىص الٗمل الٟني في طاجه(  .)33زم ّ
ئن الًُ٣ت الغةِؿت الخُدكٛل "ٚاصامغ" هي
جًُِ ٤الٟجىة بحن ال ًٟالخ٣لُضي الظي وؿخمخ٘ به ،وال ًٟاإلاٗانغ الظي
ًخدضاها ٧ي ُهداو ٫أن هٟهمه .وهى ًٟٗل طلَ ًٖ ٪غٍ ٤الخأُ٦ض ٖلى ٖىهغ
ُ
ُ
اإلاكاع٦ت ،مً حاهب اإلاالخٔ ،ال ٚنى ٖىه ل٩ل  ،ًٞج٣لُضي أو ُمٗانغ( .)34
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جمالياث الحذاثت والانعطاف إلاستطيلي:ل
م٘ الٗىصة ئلى الىٓغٍت الى٣ضًت ،هلخمـ الاوُٗا ٝالظي سجله "أصعهى"،
في مغخلت ُ
الىضج ،والظي ٧ان ُٟ٦ال بهُاٚت عؤٍت ٢اصعة ٖلى اؾدكغا ٝآٞاٚ ١حر
ُمغجاصة ،ومً زم اه٣اط الحضازت ئؾخُُُ٣ا بٗض ما أز٣ٟذ أصاجُا وج٣ىُا ،والحٟاّ
ّ
والخدغع التي ما اه٨ٟذ جسلٟها.و في هظا اإلاىخىً ،د ٤لىا
ٖلى وٖىصها بالؿٗاصة
ج٣ضًم الؿإا ٫اإلانهجي آلاحي :هل بام٩ان البضًل ؤلاؾخُُ٣ي أن ًىدكل الحضازت
مً أجىن الٗ٣لىت ألاصاجُت والحؿابُت؟ ال حؿلم الىٓغٍت الى٣ضًت مً ا٦دؿاح
الاًضًىلىحُا اإلاُ ّ
ٗممتٞ ،لم حٗض الاًضولىحُا مؿألت َبُ٣تًُ ،م ً٨الخسلو منها
بىاؾُت ٢ىة الى٣ضّ ،
وئهما ناعث ُمخماهُت ُومخُاب٣ت م٘ وؿ ٤الٗ٣لت طاجه  :لِـ
ُ
اإلاؿتهض ٝهى اليؿ ٤البىعحىاػي ،بل وؿ ٤الٗ٣لىت بغمخه ،والظي ًجٗل
ُ
الخسلو مً الاًضولىحُا في َابٗها اإلاٗمم أمغا ٚاًت في الهٗىبت ،ئن لم ه٣ل
ُ
يغبا مً اإلاؿخدُل.لم ً ً٨أمام الىٓغٍت الى٣ضًت ،ؾىي أن جخدى ٫ئلى هٓغٍت
ُ
ؾلبُت ،وأن جخسلى ًٖ الى٣ض والجض ،٫وأن جدى٨ب ًٖ مهمتها اإلاخمثلت في ج٪ُ٨ٟ
وؿ ٤الٗ٣لىت .ومً زم وحضث هٟؿها مًُغة ئلى الخباٖض ًٖ الىاُٞ ،٘٢ما ٌكبه
ُ
الؿلبُت ،ألن الاًضًىلىحُا اإلاٗممت ج٨دسح ٧ل اإلاجاالث ،وال جتر ٥للىٓغٍتُٟ٦ ،ما
ّ
والدك٩ل(  .)35وَٗخبر"هابغماؽ" هظا الك٩ل اإلاُ ّ
٧اهذ ٞغنت ّ
للخ٩ىن
كىه للٗ٣لىت،
ما هى ؾىي ُبٗض واخض للٗ٣لىت مً بحن أبٗاص أزغي أ٦ثر أهمُتٞ ،هى لِـ هدُجت
خخمُت للٗ٣لىت ،وؾىاء حٗل ٤ألامغ بالٗ٣ل ألاصاحي في مهُلح"أصعهى"
و"هىع٧اًمغ" ،أو بمٟهىم الدكُإ ٖىض "لى٧اف"٦ ،الهما ً٣ضم زُاعًٍ للٗ٣لىت
الؼاةٟتً ،مثل ألاو ٫ق٨ال ػاةٟا للٗ٣لىت ،والظي جخدىُ ٫بمىحبه هظه ألازحرة ئلى
مُثىلىحُا خضًثت ،والثاوي ًىٓغ ئلى الٗ٣لىت ٦خُىع للضاةغة اإلاٗغُٞت ـ ألاصاجُت
وَُٛانها ٖلى الضواةغ ألازغي.
ّ
ئن حشخُو مكغوٕ الٗ٣لىت ـ خؿب هابغماؽ ـ والظي ً٣ترخه هى
هٟؿه في الحضازت الخىانلُتٖ ،ىضما ًُغح مٟهىما ُمىؾٗا للٗ٣ل ،يض الٗ٣ل
ّ
الخدى ٫الاؾخُُ٣ي ٖىض "أصعهى" ئلى
اإلاخمغ٦ؼ ٖلى الظاثً .يؿب "هابغماؽ"
حشخُهه ٚحر اإلاكغوٕ ألػمت الحضازت ،وزانت أػمت الٗ٣لىت ،مىدُث زلُه بحن
ّ
الخدغعٍت ،والٗ٣ل ألاصاحي و٢ىجه ال٣مُٗت ،ومً زم ٞهى اوُٗاٝ
الٗ٣ل وَا٢خه
ٚحر ُم ّبرع ،ومىؾىم ئلى خض بُٗض ،مً خُث انغاعه ٖلى ُ
البٗض الاؾخُُ٣ي،
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ُ
بالالٖ٣الهُت وألاؾُىعة التي ٌؿدى٨غها وٍدخج ٖليهاّ .
ئن الخ٣ضًغ اإلابالُٞ ٜه
للخجغبتالاؾخُُُ٣ت ،مً خُث ٢ضعتها ٖلى ّ
خل أػمت الٗ٣لىت حملت وجٟهُال،
الخدغعٍتٞ.االؾخُُ٣ا في ّ
جهىعه٢ ،اصعة ٖلى ّ
ّ
خل
بؿبب زُبت أمله في َا٢تها
ئخغاحاث وه٣اةٌ الٗ٣لىت الحضًثتُ ،
ًُٟٞي ٖليها ٢ىة سحغٍت أقبه بأؾُغة
حضًضة(.)36
ّ
ّ
ُ
ئن مٟاع٢ت الٗ٣ل ألاصاحي ـ خؿب أصعهى ـ جخمثل في أن هظا الٗ٣ل الظي
اؾتهض ٝفي ٖهغ الخىىٍغ والحضازت ،جد ٤ُ٣الخ٣ضم ؤلاوؿاوي ،وػٍاصة ٞغم
ؾٗاصة ؤلاوؿان ،مً زالٞ ٫خذ اإلاجا ٫أمام ؾُُغة ؤلاوؿان ّ
الٟٗالت ٖلى
الُبُٗتّ ،
جدى ٫في النهاًت ئلى أصاة الؾخٗباصه ،و٢ضم مجمىٕ آلالُاث وألاصواث
ّ
مُغص الٟاٖلُت ،جخجاوػ ّ
٧ل
اإلاٗغُٞت والخ٣ىُت ،التي ؾهلذ الخد٨م ُٞهٖ ،لى هدى
حٗغى لها في اإلااض ي ،وطلّ ٪
أق٩ا ٫الؿُُغة التي ّ
ألنها اجسظث في هظا الؼمً
الغاهً َابٗا ٖ٣الهُا ومإؾؿاجُا٦ .ما ّ
أن الٗ٣ل ألاصاحي ٢ض اعجبِ في ؾُا ١مؿاع
الحضازت الٛغبُت باإلاإؾؿاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت وؤلاصاعٍت والث٣اُٞت ،التي
جىلضث مىظ اللحٓت الخأؾِؿُت للمكغوٕ الخىىٍغي ،والتي اهتهذ في ألازحر ئلى
جد ٤ُ٣أهضا ٝالؿُُغة والدؿلِ الكمىلي ،واؾدبٗاص ؤلاوؿان لهالح هظه
اإلاإؾؿاث ال٣اةمت واإلاُخد٨مت في ّ
٧ل ش يء(.)37

خاجمت:ل

ُ
ُ
ؾٗذ اإلا٣اعباث الٟلؿُٟت واإلاىاهج الٛغبُت اإلاٗانغة ،ئلى ُمداولت
اؾدثماع اإلاٟاهُم والىٓغٍاث مً مجا ٫اإلاٗغٞت في خ٣ل الٗلىم الُبُُٗت ،ئلى
مجا ٫اإلاٗغٞت في خ٣ل ٖلىم ؤلاوؿان .وعٚم أهم الٟغو٢اث الجىهغًٍ اإلاىحىصة
جمحزه ًٖ آلازغ ،ئال ّ
٧ل خ٣ل مٗغفي مً ؾماث ّ
بحن الح٣لحن ،إلاا ًدمله ّ
أن
ُ
الضعاؾاث الغاهىت التي ٚانذ في أٖما ١أػماث ؤلاوؿان اإلاٗانغ،بغوح ٞلؿُٟت،
ُ
جأؾؿذ ٖلى اإلاماعؾت الى٣ضًت ،والتي ؾعى مً زاللها الٟالؾٟت ،ئلى الاهخ٣ا ٫مً
الىن ٠والدشخُو ،ئلى مىاحه ألاػماث ُٞأَغها وؾُا٢اتها ،ومً الخٟؿحر ئلى
الٟهم وٞهم الٟهم ،الظي ًخجلى بضوعه في جدلُل ْىاهغ ؤلاوؿان ،في ُمىُل٣اتها
ّ
ُ
وفي ججلُاتها ٖلى ُمؿخىي الىا .٘٢ومً بحن هظه الٓىاهغ الحاملت إلاٗاهاة ؤلاوؿان
في عاهىِخه ،الٓاهغة الجمالُت ،بما جدمله مً مٗاع ٝوزبراث ُومماعؾاث.في هظا
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اإلاىخى ،ق٩لذ الُٟىىمُىىلىحُا اإلاُخٗالُت ٖىض "هىؾغ "٫ئلى ّ
خل أػمت الٗلىم
ألاوعوبُت ،ؾىاء منها ؤلاوؿاهُت أو الُبُُٗت ،و٧ان طل ٪مً زال ٫حملت مً
اإلاباصب واإلاٟاهُمُ .أٖخبر هظا اإلاىهج بمثابت ئهجاػ ٦بحر للُٟىىمُىىلىحُاّ ،
ألهه حٗل
مً الٟلؿٟت ٖلما ناعما ،بالٗىصة ئلى مجا ٫اإلاٗغٞت ألاو ،٫والظي هىاإلاجا٫
الحُىي الخالو ،الظي ًدمل ماهُاث الٓىاهغ الخالهت٢ ،بل أن جهضع ئػاءها
أخ٩ام الٗلم أوألاخ٩ام الظاجُت٦.ما ق٩لذ الهغمىُىَُ٣ا هٓغٍت قاملت ومُٗاعٍت
للخأوٍل ،والتي ٢امذ با٢تراح ٢ىاٖض قاملت ،ونالحت ل٩ل الٗلىم الخأوٍلُت،
ُ
و٢ضمذ مٗنى للخأمل الٟلؿٟي اإلاخمدىع خىْ ٫اهغة الٟهمّ ،ئهه الخأمل
الهغمىُىَُ٣ي ،الظي هجضه لضي(هُضٚغٚ،اصامغ ،بى ٫عٍ٩ىع) ،و٢ض ٧ان ٢اؾمهم
ُ
اإلاكتر ٥الىخُض ،هى ّأنهم هٓغوا ئلى الهغمىُىَُ٣ا ،بما هي جدى ٫هىعي ،جدى ٫هى
في ٚاًت الًغوعة ئلىالُٟىىمُىىلىحُا.أما ٞالؾٟت مضعؾت ٞغاهٟ٨ىعث٣ٞ ،ض ٖبروا
ًٖ اوكٛالهم الخام بالخُاب الىيعي ،وبمىٟ٢هم مً ٖال٢ت الٗلم بالخ٣ىُت،
وطل ٪مً زال ٫جبني م٣اعبت ؾىؾُىلىحُت ،وجىُْٟهم لىٓغٍاث وهخاةج الٗلىم
الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت ،ألامغ الظي م٨نهم مً الخٗم ٤في ه٣ض الخُاب الىيعي،
ّ
ومىا٢كت أهم الاق٩االث الٟلؿُٟت التي ق٩لذ ه٣اٍ الاعج٩اػ في أػمت ؤلاوؿان
ُ
اإلاٗانغ.
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