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إغورءُف راَكْشِف 

 عبق راتحمن راعمارة
 راتشيقية- راكلية رامععقدة راعخصصات
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ال يعبػُِّر االعًتاُؼ النقدُي عن إقرار خبطيئة، وال يدؿُّ على رغبة يف ربقيق غاية دنيوية عرب 
لذا، فاالعًتاؼ . طقس ميتافيزيقي، بل يشَت إىل فعل معريف يطمح لتشييد خطاب إبستيمولوجي

النقدي يتوّلُد من ذبربة معرفية بعوامل اإلبداع والنقد األديب، فيصَت فعال منتجا دلعارؼ، ووضعا 
من . ثقافيا قوامو التجربة ادلعرفية العملية، وأساسو الوعي باإلشكاالت اليت تنفتح عليها تلك العوامل

ىنا، يشَت االعًتاؼ النقدي إىل وجود إنتاجية فكرية، شلا يؤّكد ربوالت يف السَتورة ادلعرفية للكاتب 
إف التحّوؿ، ىنا، يربز أمهية التجربة اخلاصة، ثقافيا واجتماعيا، يف . أو ادلفكر أو الناقد أو ادلبدع

بلورة أفكار استدعتها حلظة خاصة؛ حلظة زمنية قوامها االمتالء ادلعريف القادر على بلورة أفكار 
تنقض ادلألوؼ وادلتداوؿ، وأساسها غٌت التجربة الثقافية واالجتماعية، شلا يساىم يف كشف 

.              ادلضمرات اليت أفضت إىل سبّيزىا وغناىا
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وأف تعًتؼ بأفكاٍر ذلا سلطة ادلعرفة النقدية، . أف تعًتؼ نقديا معناه أف تنتج أفكاراً نقدية
ال يتعلُق األمر بتشييد أفكار يقينية . يعٍت  إنتاج ما جيعل اخلطاب النقدي خارجاً عن ادلألوؼ

لذا، حينما يلجأ . مطلقة، بل يرتبط بتوليد معارؼ نسبية أساسها التجربة الثقافية والفكرية اخلاصة
لكشف بعض األفكار اليت زبصُّ رلااًل تعبَتياً خاصاً، خارج .. كاتب أو ناقد أو مبدع أو فناف 

معربًّة عن رؤية لإلبداع والنقد " اعًتافات"مقتضيات الكتابة النقدية ادلتداولة، فإف أفكاره تصَت 
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والعامل، ودالًة على أفق فكري وفلسفي ِقواُمو تشييد معارؼ، وطرح إشكاالت، انطالقا من 
. وادلعرفة والتجربة اخلاصة" الواقع"

يدؿُّ االعًتاؼ بأفكار ذات طبيعة نقدية، زبصُّ رلااًل تعبَتياً معيناً، على امتالؾ الكاتب 
. خلربة وإصلاز نقدي وفٍت وثقايف نوعي أىََّلو لتوليد تلك األفكار، وصياغتها ِوْفق تصور نسقي

لذلك، يأيت االعًتاؼ النقدي يف سياؽ التعبَت عما ولدتو التجربة اخلاصة، يف سَتورهتا ادلمتدة، من 
قضايا للتأمل والتفكَت، وما كشفتو من حاجة ماسة إلخراج تلك القضايا إىل حّيز الوجود، نظرا 

هبذا ادلعٌت، فأفكار االعًتاؼ النقدي تأيت مقًتنة دبنظور إبستيمولوجي، ومتصلة . لرمزيتها الوظيفية
.       بطموح يؤكد تلك الرؤية ويبلورىا بنزوع عقالين واسع وجديد

-3- 
حيفظ التاريخ البشري مناذج من االعًتافات النوعية، اليت ال زبوُض يف رلاؿ النقد واإلبداع 

إف ىذا ما نلمسو يف . األديب، بقيْت راسخًة يف الذاكرة اإلنسانية، حبكم قيمتها ادلعرفية اذلائلة
جاف جاؾ "و (عزاء الفلسفة)" بوئتيوس"و" القديس أوغسطُت"االعًتافات الفكرية والفلسفية لػ

ُتضيء تلك االعًتافات واقعاً معيشاً نوعياً، وتكشُف عالقات إجيابية ومتوترة . وغَتىم".. روسو
بُت قوى بشرية متنوعة، وترسُم تارخيا سبّيز خبصائص سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية خاصة، 

.  وتطرح قضايا معرفية وأفكارا قّيمة ال زبُلو من قيمة توجيهية وتربوية وتنويرية
تستكمل االعًتافات النقدية وظائف االعًتافات األخرى، فتقرُِّب قارئها من أفكاٍر تنفُذ إىل 

هبذا ادلعٌت، تَػُنوُس االعًتافات النقدية بُت ُعْمق التجربة وقُػوَّة . ُعمق اإلبداع األديب والفعل النقدي
الفكرة؛ حيث يتموقع االعًتاؼ النقدي يف سياؽ وجودي وثقايف للمبدع أو الناقد يُعدُّ تتوجياً 

الشهادُة : وكأفَّ الوجو اآلخر ذلذه الفكرة ىو. لتجربة، متنوعة االمتدادات، تّتسم بالُعمق والِغٌت
" الواقع"النقديُة، اليت تأخُذ شكل اعًتاؼ نقدي، ال جيُب أف يقدمها إالّ من َخبَػَر، ِفعلّياً ونظرياً، 

. السوسيوثقايف بُعْمٍق، وراكم ذبربًة إنتاجيًة نقديًة أو إبداعيًة غنيًة، وحّقَق تراكما معرفياً وقرائياً كبَتاً 
لذا، حيمُل االعًتاؼ النقدي، َعرْب شهادة ثرية معرفياً، أفكاراً قويًّة ومؤثّرة، فتجُد ذلا صدًى يف 
منجزات الفاعلُت يف حقل الكتابة النقدية واألدبية، وسبتلك قوهتا ادلرجعية اليت ديكُن استثمارىا 

 .                 وتوظيفها يف سياقات معرفية ونقدية سلتلفة
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" اعًتافات روائي ناشئ"إف االنطالؽ من منوذج سبثيلي لالعًتاؼ النقدي، رلسَّداً يف كتاب 

 للناقد التأويلي وادلنظِّر السميائي وادلبدع الروائي [2014  ادلركز الثقايف العريب،سعيد بنكراد،: ترصبة]
ما ىو طموح الكاتب الروائي من وراء : ، ُيسعف يف طرح السؤاؿ اآليت" إيكووأومبَتت"اإليطايل 

ىذه االعًتافات؟  
إذا كاف اجلواب يستهدؼ كشف طموح االعًتاؼ، فإف السؤاؿ حيمُل يف جوىره فكرتُت؛ 

ُتشَت األوىل إىل وجود غايات كامنة وراء كل اعًتاؼ نقدي، حيث الطموح يًتجم غاية، أو 
وتومُئ الثانية إىل قدرة ادلبدع الناقد على صياغة الكثَت من أفكاره النوعية . غايات، مأمولة ومرغوبة

. خارج مقتضيات التعبَت اإلبداعي اجلمالية، وبعيداً عن اشًتاطات البحث النقدي اإلبستيمولوجية
ذلذا، إذا كانت ىذه االعًتافات وليدة ذبربة خاصة، بسياقاهتا ادلتنوعة، فإهنا مؤطرة جبملة من 
الغايات اليت ربكمها عّدة  مقوالت منها؛ تثبيت التواضع اخلاّلؽ، وشلارسة الّتعليم بالتجربة، 

. وغَتىا من ادلقوالت األخرى.. وإضاءة زلراب اإلبداع وأسراره
ولكٍت أسارع إىل . ناىزُت السابعة والسبعُت من عمري"، يف مطلع اعًتافاتو، "إيكو"يقوؿ 

ال يتجاوز عمر شلارسيت ، وبذلك 1980إال يف سنة رسم راوردة القوؿ إين مل أكتب رواييت األوىل 
وذلذا السبب، أعترب نفسي روائياً ناشئاً، وبالتأكيد واعداً، مل . لكتابة الرواية شبانية وعشرين سنة

(. 15ص )" يكتب حلد اآلف سوى مخس روايات، وسيكتب الكثَت منها يف اخلمسُت سنة ادلقبلة
إنّو تواضع، مشفوع بسخرية . ، يف ىذه اجلمل القليلة، درساً يف التواضع العلمي"إيكو"يعطي 

 يف أموٍر ُمتعالقٍة؛ األوُؿ، ُيشَُت إىل أمهية النضج العمري والثقايف يف بلورة إبداع يرَ مبطّنة، يوّلُد التَّفك
والثاين، يُعبّػُر عن ال زلدودية الطموح اإلبداعي، لكن توفّر الشروط ادلناسبة ونضجها . مغاير

ُيسعُف يف ربقيق ما تطمح الذات ادلبدعة إليو، شلا دينُح طموحها طابع التحّقق الفعلي، وميزة 
والثالُث، ال إبداَع إالَّ دبعرفة ِقيَمِة الذات وَقَدرِىا وُقُدراهتا، وال إبداَع إالَّ خارج سلطة . الفعل والتأثَت

ذلذا، فخارج ادلدخل ادليتافيزيقي، الذي يربط التواضع بالرِّفعة، فإف التواضع . اإلتقاف وقانوف اإلجادة
عن الذات ويلصقها بإبداعها " البطولة"ادلعريف حيفِّز الذات على ادلزيد من اإلبداع النوعي، ويزيح 

.  اخلاّلؽ
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َر  ُيساىُم تثبيت التواضع ادلعريف يف ادلزيد من اإلقباؿ على اإلبداع، ويتقّوى ىذا اإلقباؿ َعبػْ
ذلذا، قد ال تظهر توجيهية االعًتاؼ النقدي وتعليميتو بشكل مباشر، . شلارسة التعليم بالتجربة

عندما بلغت اخلمسُت من ": اآليت" إيكو"إف ىذا ما نلمسو يف قوؿ . ولكنها تصاغ بطريقة مضمرة
مل ". إبداعية"عمري، وعلى خالؼ الكثَت من اجلامعيُت، مل أشعر باإلحباط ألف كتابايت مل تكن 

أفهم أبداً دلاذا ينظر الناس إىل ىومَتوس باعتباره كاتباً مبدعاً، يف حُت ال يصنفوف أفالطوف ضمن 
(. 17ص)" دلاذا يعدُّ شاعر رديء كاتباً مبدعاً، يف حُت ال يكوف الكاتب العلمي مبدعاً؟. ادلبدعُت

وبالنسبة إىل روايايت .. مل يتطلَّب سوى سنتُترسم راوردة علّي أف أعًتؼ أف كتابة ": كما يقوؿ
شباف سنوات من : وذلذا السبب، تطلبت مٍت ىذه الكتب وقتاً أطوؿ. الالحقة، كاف األمر سلتلفاً 

ومل يتطلب مٍت . باودوايلو ومثلها لػ جزيتة رايوم راسابق، وست سنوات لػ بلقول فوكوأجل كتابة 
(. 26ص)" راشعلة راغامضة الملكة اوآنا: األمر سوى أربع سنوات لكتابة

، يف القولُت، إشارات بيداغوجية وّلدهتا ذبربة معرفية كبَتة، وأنتجتها خربة "إيكو"يقّدـ 
سوء " عقدة"إبداعية غنّية، منها؛ أواًل، خيارات الكاتب يف اإلنتاج الثقايف ال جيب أف زبلق لديو 

. تعبَتية، وتعميق االشتغاؿ هبا، كفيل بتحقيق الرِّضى عن الذات" عقيدة"االختيار، ألف االلتزاـ بػ
أدواهتا ادلختلفة، بل سبتّد للمنجزات الفكرية بوثانيا، أّف اإلبداعية ال تقتصر على اإلصلازات الفنية، 

والنقدية ادلتقنة البناء والصنع؛ شلا جيعل بعض الكتب ادلبنية وفق قواعد الفكر ادلنطقي والتحليل 
العقالين، أكثر إبداعية وصبالية من الكتب ادلؤسسة على عبقرية اإلذلاـ اإلبداعي يف ىالميتو 

وكأف . (ما كتبو إيكو يف سنوات يكتبو البعض يف سنة)وثالثا، أف الّتسرّع عدو اإلبداع . وذبريديتو
أيها الفناف، الروائي ىنا، احلقيقي أبدع دوف َتسرٍُّع أو عجلٍة، فالًتيُث يسعفَك يف : ينادي" إيكو"

أيها الكاتب الفناف تعّلم أف . إبداعكَ " جوىر"إتقاف عملَك، ويعطي وقتاً كافياً لقارئَك كي يفهم 
مًتاكماً خيّرُب الوعي، ويضيع الوقت، ويفقد أثره " كّماً ورقياً "الكتابة وعٌي بادلكتوب، وليست 

. وتأثَته سريعاً يف زمن اإلصلاز واإلصدار ويف األزمنة الالحقة
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. يستند توجيو ادلبدع والناقد، والكاتب عامة، إىل إدراؾ عامل اإلبداع عرب النظرية وادلمارسة
فهل ديكن للكاتب ادلبدع أف يعًتؼ بالكيفية اليت يبدع هبا؟ إفَّ االعًتاؼ اخلاّلؽ يتمّرد على 
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إبداعو، ويكشف " زلراب"الطريقة اخلاصة يف اإلبداع والكتابة، فيعمل على إضاءة " قدسية"
، بلقول فوكويف الفًتة اليت كنت أحضِّر فيها لكتابة رواييت ": قائال" إيكو"ىكذا، يصرّح . أسراره

قضيُت لياٍؿ بأكملها يف ردىات معهد الفنوف واحلِرؼ يف باريس، حيث تدور بعض أحداث 
ومن أجل وصف ذبواؿ كاسوبوف لياًل يف باريس من ادلعهد إىل ساحة . القصة، إىل أف يغلق أبوابو

ليفوج، مث إىل برج إيفل، قضيت ليايل كثَتة أذبّوؿ يف ادلدينة بُت الثانية والثالثة صباحاً أمهس يف 
(. 27ص)" مسجِّل، مدّونا مالحظايت حوؿ ما أرى، ولكي ال أخطئ يف أمساء األزقة وادلدارات

 شلتّدة يف باودوايلوعلّي أف أعًتؼ أف جذور ": ويضيف قائال، يف مقطعُت على التوايل، ما يأيت
ولكي أجد سبباً . لقد سحرتٍت القسطنطينية دلدة طويلة، دوف أف أكوف قد زرهتا. صورة أوىل دقيقة

وسافرت إىل . لزيارهتا كنت يف حاجة إىل سرد قصة حوؿ ىذه ادلدينة وحوؿ احلضارة البيزنطية
: لقد قمت باستكشاؼ ادلدينة وخباياىا وعثرت على الصورة اليت قامت عليها قصيت. القسطنطينية

من أجل أف تتقدـ القصة، على "، (38ص)" 1204إهنا صورة القسطنطينية وقد هنبها الصليبيوف سنة 
(.  39ص)" إف اإلكراىات أساسية يف كل عمل فٍت. الكاتب أف يقيد نفسو بإكراىات

خارج أي تقومي . الكيفية النوعية، اليت ال ديكن َمْعيَػَرهُتا، لإلبداع النوعي" إيكو"يكشف 
للقيمة الفكرية والفنية للمنجز الروائي ادلذكور، فإفَّ كشف وسائل اإلبداع ودوافعو وإكراىاتو 

ذلذا، ديكن لإلنساف أف يبدع دوف معايشتو دلا يكتب عنو، . ُيكسُب ادلنتوج اإلبداعي أمهية خاصة
لو تطلب ذلك السفر من دولة إىل )الذي سيصَت مركز إبداعو " العامل"لكن كلما عاين ادلبدع 

وكأف ادلعاينة حلظٌة لالكتشاؼ، وذبربٌة تعيد . تقّوى ربكمو الفٍت والفكري يف إصلازه اإلبداعي (دولة
ادلعاَين برؤية جديدة، ووضٌع للوعي بتمفصالت الكتابة بَػْعَد ادلعاينة، وزمٌن " العامل"صياغة مالمح 

 –هبذا ادلعٌت، فإف الكتابة الروائية . لقياس استعداد الذات لبناء إبداع قوامو التّصور بعد التحّقق
اإلبداعية تعبٌَت فكريٌّ صبايلٌّ، وليست تقريراً جافاً، ولكن بناءىا يَظلُّ مرىونا بتوفُّر إرادة الفعل 

دبا يالئم مقتضيات وضوابط تشكُّلِو، ُدوف التزاـ دبعايَت " العامل اإلبداعي"واإلنتاج، وباقتدار إدارة 
" نص"ذلذا، فإكراُه الكتابة متعة، قَػْبَل أف يكوف تنظيماً منهجياً، والتعُب، ألجل تشييد . ثابتة

.                إبداعي متمّيز، يتالشى سريعا عند كل مبدع حقيقي طامح لالرتقاء بالفكر والروح عرب إبداعو
-6- 



                                                                                                      راععترا رال قد                                                                                           

124 

 

عند حدود ادلقوالت السابقة، بل تتجاوزىا لتشييد خطاب " إيكو"ال تقف اعًتافات 
، أوال، على تشغيل التحفيز الفكري، خاصة وأف االعًتاؼ، دبفهومو النقدي ىنا،  نقدي يقـو

إنو القارئ الذي يتحّفز للقراءة البناءة، ما داـ الناقد يراىن عليو ويضع لو . يستهدؼ قارئا فعليا
 (.43ص)" ال أنتمي إىل زمرة الكّتاب الرديئُت الذين يزعموف أهنم ال يكتبوف إال ألنفسهم": اعتبارا

إف التفكَت فضيلة، وتصَت مّولدة لفضائل أخرى حينما يساىم االعًتاؼ يف إغواء القراء على 
" سرِّ "ليس عرب سّن قانوف االستسهاؿ العقيم، ولكن عبػَْر كشف . اإلنتاج والكتابة اإلبداعية

ال تضع "اإلبداع الذي يظلُّ مفتوحا ومقًتنا بشرطو اإلنساين، مهما أوغل يف التخييل؛ حيث 
النصوص التخييلية، حىت ولو كانت خرافات أو زلكيات من العلم اخليايل، قصتها يف عامل سلتلف 

اإلبداعية، وتفعيل احلوار " النجومية"  إنو اعًتاؼ كفيل بتكسَت سلطة (.92ص)" كّلياً عن عادلنا
مثابراً يف القراءة والتثقيف وادلعاينة التجريبية أواًل، " إنسانا"ىكذا، يصَت ادلبدع . النقدي مع الذات

وواعياً بذاتو الفاعلة وادلنفعلة وادلدركة حمليطها وعادلها ثانياً، وشلتلكاً لرغبة اإلبداع وإرادة ربقيقو يف 
صورة نوعية ثالثاً، ومدركاً دلاىية ادلنجز اإلبداعي الذي كتبو رابعاً، وقادراً على تفسَت ما يكتبو 

 ( وما بعدىا135لوائحي، ص: اعتماد اللوائح، انظر الفصل الرابع)والدفاع عنو بيقُت علمي 
. منسجٍم ومالئٍم خامساً 
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ختاماً، ليس االعًتاؼ النقدي حدثاً عابراً، بل ىو درٌس يف تأكيد أفكار وتثبيتها، ووضٌع 

ـٌ  لتشغيل ذاكرة اإلنتاج الفكري واإلبداعي الذايت وما صاحبو من تفاعل مع إنتاج غَتي، ومقا
ذلذا، يبدأ االعًتاؼ النقدي من تأمل الذات . للتوجيو والنُّصح اإلبستيمولوجي ال ادليتافيزيقي

ادلبدعة والناقدة، وينتهي بإيصاؿ التأمالت ادلعرفية لآلخرين الذين يقتسموف معها ذلك االىتماـ 
ويف ادلسافة الفاصلة بُت الطرفُت تفصُح الذات عن رؤيتها لإلبداع والكتابة وموقفها منها، . الثقايف

لذا، فاالعًتاؼ النقدي . وتكشُف عوادلها اإلبداعية اليت ربتاج دائما إىل الكشف واإلضاءة ادلعرفية
.  يأيت يف سياؽ كشف معرفة خاضعة باستمرار للتطوير، وليس عرضا لكينونة روحية غايتها التطهَت
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