
هرمنيوطيقا الهذيان
السرييالية الساخطة على احلداثة تنتهي إىل العدمّية الصّماء

[[[
ثريا بن مسمّية]*[

رمّبا كانت السرييالّية من أهّم الظواهر الثقافّية والفكريّة الّتي نشأت يف أوروبا مع بدايات القرن 

العرشين املنرصم، لكن هذه الظاهرة وإن جاءت والدتها حصيلة الفضاء الرمادي واملتشائم الذي 

أعقب الحرب العاملّية األوىل، وما نجم عنها من كوارث اجتامعّية ونفسّية وفكريّة، إاّل أنّها اتّخذت 

لنفسها منحًى مفارًقا يف مامرسة احتجاجها إىل حد استغراقها يف الهذيان.

كان الفّن والتنظري الفكري غري املألوف هو الّسمة املمّيزة للمنتمني إىل املذهب السرييايل، سوى 

أّن هذه املغايرة يف األداء ومناهج التفكري ولد جداالً واسًعا يف البيئات األوروبّية وخصوًصا يف فرنسا 

وأملانيا وإسبانيا إىل درجة أّن النصوص واألعامل الفنّية للسريياليني باتت حقالً خصًبا للتأويل.

هذه الّدراسة تُلقي الضوء عىل السرييالّية بوصفها ظاهرًة هرمنيوطيقيًة أوَّلت املجتمع الحديث 

القيم األخالقية  وإنكار  الصاّمء  العدمّية  لكّنها ستنتهي إىل  الساخطة واملتشامئة،  عىل طريقتها 

والدينّية.

املحرر

لو كان من توصيف أكرث تناسباً للظاهرة السرييالية التي نشأت يف املجتمع األورويب يف بدايات 

الرأساملية من ويالت عىل  الحداثة  ما جنته  الّسخط عىل  إنّها ظاهرة ترتجم  لقلنا  القرن املايض، 

شعوبها. ولنئ بدت السرييالية احتجاجاً صارخاً عىل سلوك العقل الحديث، فقد كان من أهّم مظاهر 

وخصائص هذا االحتجاج هو مواجهة العقل مبعناه االستعاميل األدايت بالالَّعقل املفتوح عىل التّيه. 

ومن خصائصه أيضاً التصّدي للواقع مبجاوزة الواقع نفسه، حتى إذا كانت هذه املجاوزة خارج كّل 

*ـ أستاذة فلسفة الفن- جامعة الزيتونة –تونس. 
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منطق. عىل هذا املسار املركّب من االحتجاج العبثي راحت السريياليّة تكتسب مضامينها من االسم 

الذي خلعته عىل نفسها أو جرى خلعه عليها، وهو تنشيط التفكري ما فوق الواقعي. وهذا ما سيوّدي 

بها – كام سرنى الحقاً- إل الغربة عن واقعها الحي والهروب إل فضاء الخيال والوهم. وليس من 

قبيل املبالغة حني نقول إّن السرييالية هي الظاهرة التي مارست أقىص االحتجاج السلبي عىل النمطية 

االستبدادية التي حكمت املجتمعات الرأساملية يف أوروبا بني القرنني التاسع عرش والعرشين. ذلك 

بأنّها إل جانب املدارس النقديّة والساخطة عىل مآالت الحداثة وأمناطها السلطويّة لعبت دوراً وازناً 

يف إطالق حركة ما بعد الحداثة، وخصوصاً يف الجانب املتعلّق بتقويض املباين املعرفيّة والقيميّة 

للحداثة. وبقطع الّنظر عاّم فعلته السريياليّة من نقد صارم لقيم الحداثة يف الفّن واألدب والسياسة 

واالجتامع، إال أنّها وبسبب تأويليّتها القامئة عىل الشغب الفكري وعىل الهذيان كسبيل لرؤية العامل 

مل تستطع أن تشّق طريقها إل إحداث تغيري بنيوّي يف حضارة الغرب الحديث.

اتّخذت منحًى  التي  التأوييل عىل غرابة أطروحاتها  بعدها  السرييالية يف  النظر إل  يقترص  مل 

املصطلح  إل  ذلك  تعّداها  بل  العرشين،  القرن  أوائل  أوروبا  يف  ظهرت  التي  للتيّارات  مفارقاً 

الباحثة يف داللة مفهوم  التعاريف والدراسات  ودالالته. وكأّي مصطلح فلسفي، تختلف وتطول 

السرييالية، لكّننا نستطيع أن نورد تعريًفا موجزًا لـ  أندريه بريتون ]9]]-]]9]، والذي جاء يف إعالن 

البيان السيايل سنة ]]9]، ويكون اكتفاؤنا به من باب أّن »بريتون« هو أبو السيالية، وهو أدرى 

بوليده: »السيالية هي إمالء الذهن يف غياب أّي رقابة ميارسها العقل، وخارج أي اهتامم جاميل 

أو أخالقي«، أو هي »آليّة نفسيّة تلقائيّة محضة«؛ للتعبري عن ماهية عمل التفكري البرشي وطبيعته، 

متجاوزة الوعي إل الالوعي، وكارسة قيود املنطق لتهيم يف أرجاء الالَّمنطق الرحبة. هكذا أمنت 

السرييالية بوجود عامل عىل خالف الذي نعيشه، عامل ينهار فيه املعقول وتتالىش قواعد العقل، 

ويتبّخر الواقع، أو بعبارة أخرى مخترصة: »بدل العامل الَعريَضِّ الذي يتبّدى يف صورة كون محكم 

الحقيقي  الوجه  التعرية عن  مهّمتها  األنظار، والسرييالية  متواٍر عن  يوجد عامل  التنظيم واملنطق، 

للعامل بجنونه وعبثيته]]]«.

التي راجت  الفكرية والفلسفية  التيارات  تأثرت كثرياً مبا طرحته  السرييالية  أن  وما يجدر ذكره 

والهيغيلية  الفرويدية  يف  أساًسا  واملتمثّلة  العرشين،  القرن  ومطلع  عرش  التاسع  القرن  أواخر  يف 

ظهورها  عىل  ساعدت  فقد  ذلك  إل  إضافة  الحداثية.  بعد  ما  الفلسفات  وبعض  واملاركسية، 

األحداث السياسية التاريخية والسياقات الظرفيّة، إضافة إل التحّوالت االقتصادية واالجتامعية التي 

]1]- مريم وفيق – السرييالية ثورة الالوعي يف مواجهة بشاعة العامل – نقالً من موقع ساسا بوست – 9/ 8/ 2018. 
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عرفتها املجتمعات الرأساملية آنذاك، وقد حمل الفّن السرييايل نزعة ثوريّة تجاه النظام االجتامعي 

األورويب املتمثّل خاّصة يف البورجوازيّة، وحّملها مسؤولية إشعال الحرب العاملية األول، وهكذا 

االقتصادية  أطامعها  وراء  ركًضا  الدمار  إل  العامل  تقود  بأنّها  البورجوازية  تتّهم  السرييالية  ظلّت 

والسياسية. وكثريًا ما كانت تعمد للتعبري عن تذّمرها من النمط األورويب الحديث إل اتخاذ أسلوب 

تهّكمي ساخر يّصور الواقع املغضوب عليه يف قالب هزيل؛ لذلك اتّفقت السرييالية مع االشرتاكية 

اتّفقت مع »نيتشه« يف نقده للحداثة األوروبية،  البورجوازية، كام  القيم  يف حربها الرضوس ضّد 

واتفقت مع »فرويد« يف معالجة مفهوم الالَّوعي، والقول بأّن الوعي ليس إال حالة عرضية للذات، 

لإلنسان  وحده ميكن  الالوعي  طريق  وعن  البرشية،  النفس  حقيقة  الذي ميثّل  هو  الالوعي  وأّن 

التعبري عن نفسه]]].

واآلن، ما هي السرييالية وما العوامل التاريخية التي أّدت إل ظهورها؟

1ـ ماهّية السرييالّية:
السريياليّة هي حركة أدبيّة وفنيّة ظهرت يف أعقاب الحرب العامليّة األول، إل درجة أراد فيها 

من آمن بها تسجيل الّصور الالّشعوريّة للحالة اإلنسانيّة يف إطار فّني يعتمد عامل الّرؤى واألحالم، 

وبشكل ما خرج من عامل الواقع إل عامل الهلوسة والهذيان معتمداً الرّمز والغموض. ولعلّه لهذا 

الّسبب بالّذات عرّف أندريه بريتون السريياليّة بالقول »سريياليّة«: اسم مذكّر  يف غري العربيّة، آليّة]]]  

نفسيّة ذاتيّة خالصة نستهدف بواسطتها التّعبري، إّما قوال، أو كتابة، أو بأيّة طريقة أخرى، عن الّسري 

أو  انشغال جاميل  أّي  العقل، وخارج  الّذهن يف غياب كّل رقابة من  الّذي أماله  للفكر  الحقيقي 
أخالقي«. ]]] 

تعبري عن حاالت  إنّها  أي  الرّمزيّة املستعصية،  عن املوضوعات  تعبرياً  السرييالية  بهذا تكون 

الفكر وعن الّصورة الالّشعوريّة لإلنسانيّة. وهذا أمر بديهي بالّنسبة لتيّار فّني جاء نتيجة اكتشافات 

ما كان شائعاً يف  أّن  الفرويديّة  بيّنت االكتشافات  فلقد  التّحلييل مع فرويد.  الّنفس  وأبحاث علم 

]1]- مريم توفيق – املصدر نفسه. 

]2]- منيل أيضا إىل االعتقاد بأّن املقصود بعبارة، يف هذا الّسياق أقرب إىل معنى الاّلإرادية منه إىل اآللّية. رغم أنّنا عرثنا عىل ترجامت يف 

سياقات أخرى تعّربها بعبارة اآللّية. L’automatisme ومع ذلك نحتفظ بالعبارتني مع وعينا باالختالف الّداليل للّسياق.

[3[- Surréalisme  n. m  Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer soit verbalement 

soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de pensée, en 

dehors de toute préoccupation esthétique ou morale «. André Breton, manifeste du surréalisme, 

Gallimard, Paris 1924, p 37.



119االستغراب هرمنيوطيقا الهذيان

2 0 2 ــع 0 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 19

الفنون البدائيّة والفنون املرصيّة القدمية من رسوم رمزيّة هي ُصَوٌر ال شعوريّة ظهرت من خالل 

رموز غامضة وأشكال مشّوهة. وعىل هذا الّنحو انتهجت السرييالية مبدأ الحّريّة املطلقة يف اإلنتاج 

الفّني، مبعنى أنّها مل تحّدد الّشكل أو األسلوب وخرجت عن التّقليد الفّني بالتّجديد يف املواضيع 

ويف أسلوب التّعبري عنها حيث جعلت الالّواقع هو املعرّب عن الواقع، والخيال بديالً من الحقيقة، 

تحوِّل  راحت  وبذلك  الفّني،  واإلنتاج  اإلبداع  ركيزة  هو  والالّمنطق  املفاجأة  عنرص  جعلت  كام 

األشكال إل معاين مجرّدة واملعاين التّجريديّة إل أشكال. وبهذا نرى أّن »مبدأ التّميش الّسرييايل 

هو الحّريّة«. ]]]  وقد قادت هذه الحركة يف توّجه الفّنان السرييايل إل االستلهام من حاالته الّنفسيّة 

الخاّصة، الفّنانني الّسياليّني إل شبه اإلجامع بأّن مرجع إبداعهم ال عالقة له باملوضوعيّة مطلقاً، 

وأنّه عىل العكس يوجد يف األعامق الباطنيّة للّنفس، وهو أمر يؤكّده متزّعم هذه الحركة ووالدها 

الّروحي »أندري بريتون« بقوله »ليك يستجيب العمل التّشكييل إل رضورة مراجعة القيم الواقعيّة 

والّتي تُجمع عليها العقول اليوم، عليه أن يعود إل منوذج باطني خالص أو ال يكون« ]]].

ال عجب يف هذا املنحى الفكري للسريياليّة متى عرفنا أّن من لُّقب بأيب السرييالية هو الّشاعر 

الفّني من خالل  اإلبداع  يؤكّد عىل رضورة  الّذي  بريتون«  »أندريه  الفرنيس  والفيلسوف  والطبيب 

 »Salvador Dali التّجديد الفكري، وقد انظّم إليه عدد كبري من الفّنانني، أشهرهم »سلفادور دايل

والذي يُعدُّ من زاوية نقديّة أحد أقطاب هذا االتّجاه من الوجهة التّطبيقيّة، إل جانب »رنـي ماغريت  

ولألدب  ذللفّن  ترّد  ليك  السرييالية  ظهرت  هكذا   .Picasso »بيكاسو   وكذلك   RenéMagritte

أندريه  مثل  والّشعراء  األدباء  من  جملة  املذهب  هذا  لواء  حمل  وقد  يقولون.  كام  البّناء  دورهام 

بريتون ولويس أراغون Louis Aragon  وبول إلوار P. Eluard  وفيليب سوبول  P. Scupolt. ويف 

سنة ]]9] نرش برتون البيان الّسرييايل األّول، ثّم نرش سنة 9]9] البيان الّثاين وظهرت آراء الّسياليّني 
واضحة يف جريدة “الثّورة الّسرييالية” ومجلّة “الوضوح” ومجلّة “اللّعب الكبري” ]]].

2ـ التالزم بني السرييالّية والدادائّي�ة
والفّنيّة  الفلسفيّة  التّيّارات  من  العديد  لتفاعل  كخالصة  أتت  إمّنا  فراغ  من  السرييالية  تبدأ  مل 

[1[- » Le principe de la démarche surréaliste c’est la liberté «. A. Breton, manifeste du surréalisme, 

op.cit, p115.

[2[- André Breton »l’œuvre plastique, pour qu’il répondre à la nécessité de révision absolue des valeurs 

réelles sur laquelle aujourd’hui tous les esprits s’accordent, se référera à un modèle purement intérieur, 

ou ne sera pas«.

Patrick Waldberg, Le surréalisme, éditions d’Art Albert Skira, Genève, 1962, P 25.  

]3]- عفيف البهنيس، الفّن واالسترشاق، دار الّرائد اللّبناين، دار الّرائد العريب، بريوت، 1983، ص186.
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أنّه ميكن  الفّنيّة قرباً من السرييالية حتّى  التّيّارات  الّسابقة لها. وتُعترب “الّدادئية” من أكرث  واألدبيّة 

اعتبار أّن هذه األخرية امتداداً لألول. والّدادائية هي مجموعة من األفراد الثّائرين واملرتبطني فكريًّا، 

غري أّن الطّابع الفوضوي العبثي للّدادائية وكونها أساساً رّد فعل عىل ظروف آنيّة أي الظّروف الّتي 

ولدتها الحرب، ورؤيتها املشّوشة كانت كلّها عوامل ساهمت يف توقّف هذه الحركة باستثناء بعض 

املحاوالت الفرديّة الّتي بقيت قامئًة هنا وهناك.

  يشري “بيبكا”، أحد ممثيّل الّدادائية إل أّن كّل نشاط فعيّل لها قد توقّف سنة 9]9]. ومع توقّف 

الّدادائيّة، من حيث هي حركة متامسكة يف أواخر سنة ]]9]، عمد “بريتون” يف مبادرته لنقل الحركة 

من مرحلتها هذه إل املرحلة السريياليّة فجمع بقايا الّدادائيّني، وأصدر أّول بيان للّسياليّة  ]]9]  

بعد أن تأكّد من مساهمة عدد من الفّنانني أمثال: “آرب” و“إرنست”. لكن رغم الّسامت املشرتكة 

بريتون  قاد  السرييالية  تطّور  فإّن  األمر،  بادئ  يف  والّدادئيّة  السرييالية  الحركتني  بني  جمعت  الّتي 

بريتون  نظر  الّدادئيّة يف  تعد  ]]]  وجامعته، ومل  تزارا  اتّبعه  الّذي  الخّط  لالبتعاد عن  “بيبكا”  ومعه 

شيئاً آخر غري صورة فّجة لحالة ذهنيّة مل تسهم أبداً يف الخلق الفّني. وأّما االنتقال من الّدادائيّة إل 

ده بوضوح تاّم العمل الفّني “ملاكس إرنست”  Ernest Max الّذي كان قد انتسب  السرييالية فيجسِّ

إليها  نقل  السرييالية  إل  تحّوله  ومع  أملانيا.  يف  جامعة  تأسيس  يف  وأسهم  الّدادائية،  حركة  إل 

الوسائل والتّقنيات الجديدة التي استخدمها يف عمله التّصويري تبعاً لآلليّة الّتي طالب بها بريتون.

كانت للدادائية جذور وبوادر منذ أواسط القرن التاسع عرش، وال سيّام مع الشاعر رامبو؛ لكّنها 

مل تتّضح إال يف مناخ الحرب العاملية التي دّمرت أوروبا وكثرياً من أنحاء العامل، وذهب ضحيّتها 

املاليني من البرش، واستعملت فيها األسلحة الفتّاكة، وتكشفت عن انسحاق اإلنسان تحت عجالت 

هذه اآللية الرهيبة، حيث رأوا فيها إخفاق القرن العرشين يف جلب السعادة والسالم لبني البرش. 

مدينة  يف  الجنسيّات،  مختلف  من  والفّنانني  األدباء  من  عدٌد  تعارف  أن  بدئها  أّول  من  وكان 

زيوريخ السويسيّة، وقد وجدوا أنفسهم يف منجاٍة من رشور الحرب، فأخذوا يجتمعون يف ملهى 

فولتري ويتذاكرون ويتبادلون آراءهم النقديّة يف جّو من الرصاحة والحريّة، فإذا بهم يلتقون عند نقطة 

الرفض واليأس والشعور بالعبثيّة والفرار السلبّي من هذا العامل إل عامٍل مبهٍم متخيَّل. وكان أبرز 

هؤالء الكاتب الروماين  تريستان تزارا  الذي التّف حوله عدٌد من األدباء وانضّم إليهم بعض الفنانني 

التسمية هو   إّن الذي اقرتح  مثل  بيكايا  و دوشامب. وقد اختاروا لحركتهم اسم »دادا«، أو يقال 

]Tristan Tzara 1896 -1963 -[1 أديب ومفكّر وفّنان من أصل روماين، عاش معظم حياته يف باريس، يعترب أب الحركة الّدادائية باعتباره 

أّول من أطلق عليها هذا االسم الّذي ال يقابله يف الواقع أي مدلول. اسم تزارا الحقيقي هو موانيىس، عرف بكتابته بالفرنسّية وبالرومانّية.
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تزارا، وإنّها كلمة فرنسية األصل تعني: العصا الَفرَِسيَّة، وهي عصا يلهو الطفل بالركوب عليها وكأنّها 

حصان، فاشتّقوا منها  الدادية أو الدادائية؛ ألنّها تذكّر بالطفولة الربيئة التي ليس لديها موروث، بل 

كان ما يف عاملها جديد ووديع. ويذكر أيضاً أكرث من سبب للتسمية، ومن ذلك أنّها تسمية عبثيّة 

ال معنى لها.

هكذا تولُد »دادا« من واقع االحتياج إل االستقاللية، ومن عدم الثّقة بالجميع. ذلك بأّن أولئك 

الدادائية حدود  تخطّت  األول  العاملية  الحرب  وبعد  بحريّاتهم.  يحتفظون  إليها  ينضّمون  الذين 

إليها  وانضّم  الجديد،  إل  والتطلّع  االستطالع  قبيل  من  معظمه  إقباالً  فلقيت  فرنسا،  إل  سويسا 
الشاعر الفرنيس املعروف  بول إيلوار.]]]

التي  املسيحية،  للكنيسة  العلامنية، رفضها  الحداثة  من  وبتأثري  الدادائية  به  آمنت  ما  أبرز  لعّل 

ساهمت برأيهم يف زعزعة القيم، وواجهت اإلفالس الروحي، وتركت اإلنسان الغريّب حائراً تجاه 

مصريه. هذا املسار الفكري الذي أسفر عنه سلوك الدادائيني وعرّبوا عنه من خالل مواقفهم كان 

الرأساملية يف أوروبا.  السلطات  الكنيسة وتحالفها مع  من االحتجاج عىل صمت  باألصل رضباً 

وبهذا املعنى تالقت الدادائية والسرييالية عىل خّط واحد ومنهج مشرتك يف تفسري بنية الرأسامليّة 

والرشور الناجمة عنها. لذا يجب أن ننظر إل الدادائية والسرييالية بوصفهام رؤيًة تأويليًّة شديدة 

الخصوصيّة والغرابة للمجتمعات الحديثة، بل َذَهبتا إل أبعد من هذا لتُقيام الحّد عىل عقل الحداثة 

نفسه. من أجل ذلك فقد شكَّلتا سعياً الستكشاف العوامل األكرث أثرًا يف تكوين النفس الحداثية 

وعقلها الجائر. لقد رأِت الدادائيُة نفَسها معِنيًَّة بإعادة متثيل االضطراب النفيس الناجم عن الحرب 

للُقَوى  تامٍّ  كقبوٍل  السريياليّة  بها  تَحتَِفي  التي  الالعقالنيّة  إل  الّنظر  بينام ميكن  األول،  العامليّة 

ت  الفاعلة وراء كواليس الحضارة. يشري ذلك إل املضمون اإلجاميل الذي انطوت عليه السِجالَّ

الفنيّة  الحركات  وبني  بينهام  يربط  الذي  ه  التوجُّ ما  ولكْن  الحركتني،  لكلتا  املتضاِربة  التاريخيّة 

األخرى التي ظهرت يف أوائل القرن العرشين]]]؟

الذي  نتيجة للحامس الجديل لريتشارد هيولسنبك  الدادائيّة إل برلني  امتّدت   ،[9[[ يف عام 

الحرب،  العام املنرصم. كانت أملانيا يف تلك املرحلة قد خست  برلني من زيوريخ  وصل إل 

عىل  وعالوًة  وبلجيكا.  فرنسا  بها  طالبَْت  التي  للتعويضات  نتيجة  اقتصاديًّا  انهياًرا  تشهد  وكانت 

]1] - ديفيد هوبكنز – الدادائية والرسيالية- ترجمة: أحمد محمد الرويب- ط -1 مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة- القاهرة – -2016 ص 18.

]2] - هوبكنز- املصدر نفسه – ص 20.
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الثورة  أعقاب  يف  اجتامعية  ثورة  شفري  عىل  تتأرجح  أملانيا  كانت  االقتصادية،  توازناتها  اختالل 

من  قويّة  معارَضًة  نسبياً  املحافظة  االشرتاكية  الحكومُة  واجهت   .[9[7 عام  روسيا  يف  البلشفية 

الشيوعيني، وخاصًة مجموعة سبارتاكوس، واستجابَْت بعمليات قمعٍ وحشيٍة، وليس من العجب 

إذن أن أتباع الدادائية يف برلني تم تسييسهم بقْدٍر كبري.

بدأ انشغال السريياليني بالسياسة يف عام 5]9]، عندما عارضوا الحرب الفرنسية االستعامرية يف 

7]9] أفَضْت معارضتُهم الشديدة ليس لحكومة اليمني الفرنسية فحسب،  املغرب، وبحلول عام 

بل وللرأساملية عموماً؛ إل انضاممهم إل الحزب الشيوعي الفرنيس، ولكن ثبت لهم من البداية 

أنّه من الصعب التوفيق بني ميولهم السياسية وغاياتهم الفنيّة. إذ كيف للروح الجامعية السياسية، 

بيار نافيل، أن تنسجم مع الفردية املتطرفة للشعر والفّن  الباطنية أمثال  النزعة  نّقاُد  حسبام تساَءَل 

السياليَّنْي؟ هل ينبغي أن تسبق ثورُة العقل الثورة االجتامعية؟ أم العكس هو الصحيح؟ بعد عمليات 

التطهري التي شهدتها جامعُة بريتون عام ]]9]، والتي كانت عينها تستند جزئيًّا إل املزاعم النسبية 

ًة. لقد صار السريياليون اآلن  املتعلِّقة بتضامن الجامعة وفرديتها، أمست تلك األسئلُة تحديداً ُملِحَّ

 [9[[ عام  األوضاع  وتأزّمت  روسيا،  ستاليني جديد يف  نظام  االستجابة ملتطلّبات  ُمجرَبين عىل 

الً عليها الحزب  الفرنيس لويس أراغون رسميّاً عن السرييالية مفضِّ عندما تخىلَّ الشاعر واملفكر 

الشيوعي، ومبرور الوقت يف ثالثينيات القرن العرشين، أصبحت »الواقعية االشرتاكية« ـ وهو فّن 

واقعّي مقروء للعاّمة ـ الفنَّ املعرتف به رسمياً لدى الشيوعية، وقد أدَّى الِْتزاُم بريتون الرتوتسيك  

نسبة ليون تروتسيك]]] بثورة ثقافية- سياسية إل إبعاد السريياليني بشكل حاسم عن التقليد السوفيايت 

املتشّدد.

دول  يف  املذاهب،  من  كمجموعة  السيالية،  انتشار  الثالثينيات  من  التالية  السنوات  شهدت 

أوروبية أخرى وقارات أخرى أيضاً. يف العرشينيات، اجتذبت السرييالية شخصياٍت بارزًة من دول 

مثل إسبانيا وأملانيا وباريس. وبينام أمىس العامل أكرث اضطراباً من الناحية السياسية يف الثالثينيات 

ـ حيث تأثَّرَْت عّدة دول بدرجات متفاوتة باالستقطابات السياسية للشيوعية والفاشية ـ راقَْت مبادئ 

الحركة وِقيَمها لفنانني وكُتَّاب يساريني ومناوئني للفاشية يف مجموعة من السياقات الجديدة. من 

هذا الجانب، عادة ما حقَّقت الحركُة يف أماكن أخرى قّوًة سياسية مل تستطع تحقيقها يف فرنسا. 

تألّفت املجموعُة الفرعيّة الكبرية األول يف بلجيكا عام ]]9] مبعرفة الكاتب بول نوج، وشملت 

]1] - أحد أبرز قادة الثورة الروسية عام 1917 ومهندس الجيش األحمر، وصاحب نظرية الثورة الدامئة. وقد اغتيل يف منفاه الربازييل ميا 

بعد بسبب معارضته لنظام ستالني.
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بول ديلفو واملصوِّر الفوتوغرايف راؤول  فنانني أمثال إيه إل يت ميسينز، ورينيه ماغريت، والحقاً 

أوباك، وبحلول منتصف الثالثينيات، كانت السرييالية قد أمىس لها موطُئ قدٍم يف رشق أوروبا. وكان 

الرومانيان فيكتور برونر وجاك هريولد إضافتني عظيمتني ملجموعة باريس يف أوائل الثالثينيات، 

لكن األهّم تحديداً يف تلك املرحلة كان تشكُّل مجموعة براغ يف عام ]]9]، وأبرُز رجاالتها كاريل 

سرينونوفا.  ماري  وتيون   سيام  جوزيف  والرّسامان  ستريسيك،  جيندريش  الكوالج  اُم  ورسَّ تيج، 

وكانت عالقات الجامعتني، البلجيكية والتشيكوسلوفاكية، أكرث وّداً بحزبَيْهام الشيوعيَّنْي الوطنيَّنْي 

من عالقاتهام بجامعة باريس]]].

يف  اعتمدتها  التي  املبادئ  أبرز  هي  وما  الكربى؟  أصولها  السرييالية  استقت  أين  من 

والفن؟ الفكر  مجال 

3 -  املباين املعرفّية للهرمنيوطيقا السرييالية
الواقع  فوق  ما   يدور حول  فناً  فكانت  الواقع،  فنيّة عىل رفض  السريياليّة كحركة  مبادئ   تقوم 

 Sur-Realisme، ويعترب الالَّوعي عندها مصدراً للحقيقة املطلقة. لذا جاءت أعامل السريياليني 

مزيجاً من العبقرية والجنون، فقد عرّفها أندريه برتون بكونها: »آلية نفسية خالصة تستهدف بواسطتها 

التعبري إما قوالً أو كتابة، أو بأيّة طريقة أخرى، عن السري الحقيقي للفكر الذي أماله الذهن يف غياب 

كّل رقابة من العقل، وخارج أي انشغال جاميل أو أخالقي]]]«.

اإلنسانية،  للذات  الالَّشعورية  للحاالت  صارخاً  تأويالً  السرييايل  الفّن  يكون  النحو  هذا  عىل 

وعىل هذا األساس انتجها مبدأ »الحرية« املطلقة وخرجت عن التقليد الفني بأن جعلت الالَّواقع 

أّن العامل الواقعي يعايش أزمة  تعبرياً عن الواقع والخيال بدالً للحقيقة، فلقد بان للسرييايل جلّياً 

معنى وإفالس إبداع، فاتّخذ من الالَّوعي بديالً للوصول لفّن نقّي وحقيقة مطلقة.

وميكننا إجامل املباين املعرفية للسرييالية بالدوائر التالية:

أوالً: »الالَّوعي حيال هذه الدائرة، يقول أندريه بريتون: أضحى منطق اإلبداع لديهم ومنهجه 

بل وصل درجة النفور من الوعي، ويضيف: أحسب أّن سلويك القلق أفضل بكثري من السلوك 

يكون  فلَِم ال  الفّني  اإلبداع  السرييالية يف  تقنيّات  أهّم  »الحلم« من  لذا كان  البديهي  املنطقي 

]1] - املصدر نفسه – ص 21.

[2[- Surréalisme  n. m  Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer soit verbalement 

soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de pensée, en 

dehors de toute préoccupation esthétique ou morale «.  
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حلمنا يقظتنا؟ وملَ ال يكون الحلم أهّم نشاطات العقل وأحد مناهج املعرفة بدالً من التفكري؟]]]

ثانياً: »الجنون« رأى فيه بريتون مصدر الحكمة، فاملجنون ال يستعمل عقله ليتعّقل األمور بل 

يكشف بكّل حريّة من خالل جنونه عن كّل الحقائق املخفيّة للطبيعة اإلنسانيّة، لذا كان الهذيان 

والهلوسات مبتغى السريياليون ومنهجهم يف إبداعهم الفّني. بل أصبحت السرييالية متّجد أعامل 

املنحرفني واملرىض العقليني والنفسيني]]]«.

عىل هذا األساس تنكشف تقنية أخرى للسرييالية تربز قّوة حضور الالوعي يف الفّن السرييايل 

»العجيب« فالسرييالية مبا هي ظاهرة ثقافية فوق واقعية ينعدم فيها الحدود الواقعية للزمان  وهي 

واملكان، كام يغيب فيها الفكر النقدي للموضوعات الحسية ليجسد رغبة اإلنفالت لدى الرسام 

السرييايل من عامل محدود ومؤطّرة إل عامل الخيال مبا يحويه من إبداع.

فالعجيب عند السريياليني هو ذلك العامل الخيايل املتجاور للعامل الواقعي، إنّه رفض ملا هو 

إال  املألوف  نقيض  العجيب هو  أّن  »بالرغم من  يكون  أن  ينبغي  ما  لتشييد  كائن محاولة جسورة 

ويدرك  واقعية،  هنا  تصري  الواقعيّة  غري  فاألحداث  جّدا  طبيعيّة  بطريقة  اليومي  بالعادي  أنّه ميتزج 

العجيب  من  باإلقرتاب  إال  يتحّقق  ال  الكائن  يف  اإلنفعاالت  أعمق  عن  التعبري  أّن  السريياليون 

واملدهش، حيث تجىّل ما وراء الواقع حني يفقد املنطق فاعليّته، ويتّم التحّرر من كّل ضغط ]]]«.

للتمرّد واملقاومة والتحّرر من حدود  السريياليّة فهي وسيلة  أهّم املبادئ  إنّها  »الدعابة«  ثالثاً: 

الواقع، فنتوقّع الدعابة من املعنى االجتامعي املتداول لتكون منهجاً ثورياً سياسياً وكساً للعقالنية 

ولألعراف االجتامعية، فالضحك يعترب أفضل سالح للتمرّد عىل العامل بنواميسه املعقلنة والنظر 

إليه بال مباالة واستهزاء كام صّورته الرسوم السرييالية خصوصاً مع رينيه ماغريتو سلفادور دايل. 

و»الدعابة »تكس كّل عالقة باملألوف، تخلق جرأة عىل الواقع وتلحق به صوراً واقعيّة خياليّة له 

لذا إنكار الواقع ومزجه بالالواقع هي لعبة الرسم السرييايل لخلق عامل جديد من خالل الدعابة إذ 

تحطّم  الواقع وترفضه وتخلق عاملاً خيالياً فوق واقعياً لتقّدمه بديالً للواقع، هذه الوظيفة املزدوجة 

متوقّعة من  باألساس عىل صور ال واعية وصدمات غري  ترتكز  السرييايل  الفّن  الدعابة يف  لتقنية 

خالل رسوم هيستريية عنيفة، لذا وحدها الدعابة مبزيج من الواقعي و غري الواقعي، وخارج كل 

حدود الواقعية اليومية واملنطق العقيل، تعطي كّل ما حولها حّدة مضخمة وطابعاً هلوسياً من الال 

موجود يف املألوف، كام تعطي أهمية للمظلم إل جانب حّس فائض فريد عام وشامل]]]«.

[1[ - André Breton, manifeste du surréalisme, Gallimard, Paris 1924, p 37.

]2]- عفيف البهنيس، الفّن واالسترشاق، دار الّرائد اللّبناين، دار الّرائد العريب، بريوت، 1983. ص188.

]3]- أمني، صالح، الّسوريالّية يف عيون املرايا، القاهرة: الهيئة العاّمة لقصور الّثقافة، 2008.ص 137.

]4]- أمني، صالح، السرييالية يف عيون املرايا، مرجع سبق ذكره، ص130.
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رابعاً: »الرغبة« التي تعترب مبدأً ثورياً لدى السريياليون، مبا أّن مصادرها تتعلّق باألساس باللّذة 

ال بالحقيقة، هي حالة وسطى ما بني الحلم واليقظة، ترتك مجاالً عضوياً لالوعي من أجل أن يبدع 

رسومات مفتوحة عىل عامل ُمجّدد يحارب عامل الّنسق، ومحدوديّة األشياء بكّل عنف إبداعّي.

خامساً: »الحّب« وهو ما يجعل الحواس أكرث حّدة واتقاداً، كام يفتح املجال للمخيلة للتعبري 

عن أعامق الشخصية اإلنسانية. لذا اتّخذ الفّن السرييايل من الحّب مبدأً أساسياً يف اإلبداع.

كّل هذه التقنيات واملبادئ التأويلية جعلت من الفّن السرييايل فناً ينتهج الالَّوعي كقوة إبداع 

فنيّة، فهو تأثّر بالتحليل النفيس الفرويدي ووجد فيه الخالص من الواقع بخيباته املتكّررة، وكذلك 

الخيبات النفسيّة التي رتَّبتها الحروب عىل املعنى اإلنساين للحياة. فلقد أراد الفّن أن مُيسك بلحظة 

هي نهاية اللّحظة القصوى للوجود حني ميتزج الحلم بالواقع، املوت بالحياة، األمل بالسعادة كام 

الجميل بالقبيح، املحسوس باملجرّد واملحدود باملطلق. 

الّروح حيث  من  تبدأ  لوجدنا»أنّها  السرييالية  الفكرة  الجاذبية يف  نقطة  نرتجم  أن  لنا  كان  وإذا 

يكّف فيها الواقعي والخيايل، املايض واملستقبل، وما يقال وما ال يقال، واألعىل واألسفل، عن 

التجيّل مبظهر التناقض. ومن العيب أن نبحث عن دافع آخر للنشاط السرييايل كام يقول بريتون 

غري أمل تحديد هذه النقطة الروحية]]]. غري أّن الغاية القصوى لإلبداع السرييايل هي إنشاء فلسفة 

الالَّوعي يف الوعي، والعكس صحيح، ويؤكّد بريتون هذا  بإدماج  النفيس  روحية وجودية تجمع 

املسار بقوله »كّل ما أحبه وكّل ما أفّكر فيه أو أشعر به يقرتب يب من فلسفة خاّصة يف املحابية، 

وتبعاً لهذه الفلسفة فإّن ما بعد الواقعي متضّمن  يف الواقعي نفسه، ولن يكون ال مرتفّعاً وال خارجاً 

ن  يتعلّق تقريبًا بإطار واصل بني املتضمِّ إّن األمر  عنه، وبالتامثل ألّن املحتوي يصري املُحتوى، 

واملضمون«]]].

وعىل نحو ما ذكرنا سابقاً، فقد اتّخذ التجديد الفكري لدى السرييالية من الالَّوعي آلية للتغيري، 

وعمد إل إبداع رسوم تلغي كّل عالقة بالوعي الواقعي لتفرض الخيال والجنون والهلوسات كبديل 

[1[- LA ROUSSE »certain point de l’esprit d’ou la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le 

futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçu contradictoirement. 

Or, ajout breton, c’est en vain qu’on cherchait à l’activité surréaliste un autre mobile que l’espoir de  

détermination de ce point «. -Dictionnaire de la peinture, sous la direction de Michel Laclotte & Jean 

Pierre Guzin avec la collaboration d’Arnould  Pierre. Larousse, Bologne 1999.

[2[- André BRETON  »Tout ce que j’aime, tout ce que je pense et ressens, m’incline à une philosophie 

particulière de l’immanence d’après laquelle la surréalité serait contenue dans la réalité même, et ne 

lui serait ni supérieure ni extérieure. Et réciproquement, car le contenant serait aussi le contenu.  Il 

s’agirait presque presque d’un vase communicant entre le contenant et le contenu. «.André BRETON, 

Le Surréalisme et la Peinture, éditions Gallimard, Paris 1979. 
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السريياليّة عن محاكاة  باألشكال يف صور وقوالب جديدة. وبهذا خرجت  يعود  فني،  وكأسلوب 

الفني، وقّدمته يف إطار نفيس، حيث استخدمت يف ذلك عّدة مبادئ  املظهر املريّئ للموضوع 

وتقنيات أبرزها:

 أ- فكرة »الحركة الذاتية الدامئة يف الرسوم« وهي خري مثال عىل خروج اإلبداع الفّني من إطار 

الزمان واملكان. فرسم اللوحة الواحدة قد يكون عرب عّدة لوحات إذ ال يكتمل العمل الفّني وال يتأطّر 

يف لوحة واحدة، بل ميكن أن ينفتح عىل أطر زمانية ومكانية متعّددة فيبدأ بلوحة معيّنة لينقطع ويتواصل 

مع لوحة أخرى، وبهذا نخرج التجربة اإلبداعية عن كّل األطر الواقعيّة حتى إطار اللوحة ذاته.

ب- كذلك تقنية »املنظور املخادع« وهي من أهم التقنيات الفنية التي ابتدعها الرسام العاملي 

أبعاد  عّدة  خلق  خالل  من  السرييايل  للفّن  الفكري  التجديد  هذا  عن  تعرّب  وهي  دايل،  سلفادور 

ومستويات للرسم، فتظهر عىل سطح اللوحة رسم يف حني تربز عّدة رسوم يف عمقها تبدو وكأنّها 

السطح األصيل للوحة، وبهذا تنفتح هذه الرسوم عىل قراءات متعّددة وتأويالت مختلفة، إذ يعرتف 

سلفادور دايل بأن ال غرابة يف أن ال يفهم الجمهور لوحاته إذ هو نفسه ال يفهمها، فهو يبحث عن 

الهذيانيني. وهكذا كانت لوحاته مجهولة لديه، وطابعها هلويس عجيب وينتفي أي رشح  صورة 

أحاسيس  تختلف  كام  ورؤيته،  مزاجه  وفق  مختلفاً،  تفسرياً  للوحة  يرى  مشهد  كّل  وكأّن  لها.... 

املستمعني إل سمفونية ما من واحد آلخر.

4 - األصول الكربى لهرمنيوطيقا الفّن السرييايل
األساسية  البنية  الكلامت،  ومبعنى  العالمات،  ومبدلول  األشياء،  بنظام  التالعب  يشّكل 

للهرمنيوطيقا السرييالية. وما من ريب يف القول إّن العنف اإلبداعي يف الفّن السرييايل يعود إل 

تكمن  اإلنسان، يف حني  لحقيقة  إال مظهر  ما هو  الوعي  أّن  الذي كشف  الفرويدي  الفكر  تأويل 

التحليل  الغريزية »فقد جاء فرويد مبنظومته يف  الفعلية يف أحالمه وال شعوره كام أفعاله  حقيقته 

النفيس ليضع اإلنسان أمام نفسه، يف عري حاّد بكّل ما فيه من صغائر وحقارات وخلع القناع عن 

صورته حيث نزع عنه طالءه االجتامعي، وجرّده من مظاهره الحضارية، ومعه صارت الرغبة هي 

املحرّك الّسي األّول لإلنسان، الواجب التحديق إليه يف قسوة حتى اللجوء وإل الشّك العقيم]]].

الاّلوعي حضور  أنّها جعلت من حضور  اإلبداعي،  الالَّوعي  السرييالية يف عنف  يؤخذ عىل 

]1]- الوحشّية  Le Fauvisme، هي حركة فّنية يف الّرسم يف بداية القرن العرشين. ويحّدد الّنقاد ظهورها مبعرض خريف 1905 بباريس. 

الّرّسامني الّتجريديّني  1869-1954 رائد هذه الحركة، وهي تتمّيز أساسا بتحريرها للّون. كان لها تأثريها يف  الّرّسام هونري ماتيس  يعترب 

والّتكعيبّيني.
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املخّدر  كان  بل  للواقع  نقدهم  عن  تلقايئ  بالوعي  يعرّبوا  مل  فالسياليون  لوحاتها.  يف  مفتعالً 

والكحول إلصطناع الخيال والهلوسات أسلوبهم يف اإلبداع. وقد انتقدهم فرويد يف ذلك وبنّي أّن 

التحليل النفيس غايته يف كشف الالَّوعي وتحليله البحث عن مصدر العقدة بغية حلّها يف الحاالت 

املرضيّة فقط؛ أما السرييالية فهي عكس ذلك؛ إذ إّن غايتها من الالَّوعي اعتامده كأسلوب إبداعّي 

يف الفّن من خالل مامرسة كّل أشكال »تعنيف« اإلظهار عليه.

يعترب كثري من مؤرّخي الرّسم املعارص أّن السرييالية هي أسلوب فّني خرج عن محاكاة املظهر 

املريئ للموضوع الفّني بالعودة إل عامل األشكال يف معان ذات صور وقوالب جديدة. إنّها تقرتح 

صوراً تنقلنا من العامل الواقعي إل علم الّرؤى واألحالم. وقد قامت عىل نفس أساس هذا الّشكل 

الفّني التّعبرييّة التّجريديّة، مبا أّن السرييالية كانت يف فرتة ما بني الحربني من أقوى الحركات الفّنيّة 

وأهّمها. وكان جورجيو دي شريكو ]]]  من أهّم الّشخصيّات الفّنيّة الّتي أضافت للمنهج السرييايل 

من خالل فكرة »الحركة الّذاتية الّدامئة« يف الرّسم، أي أنّه يرى بأّن العمل الفّني ال ينقطع بانتهاء 

رسم اللّوحة، بل ميكن أن تتواصل هذه اللّوحة من خالل عّدة لوحات أخرى. ويف املقابل ميكن 

أن يتوقّف الفّنان عن رسم لوحة من دون أن تستكمل كّل أبعادها الفّنيّة. ويف هذا تعبري عن الحريّة 

الواقعيّة  بالزّمان وال باملكان، بل خرج عن كّل األطر  الفّني مل يعد مقرتناً ال  الفعل  إّن  إذ  الفّنيّة؛ 

املختلفة  الزّمنيّة  وأطره  التّعبرييّة  أساليبه  الّذي ميتلك  اإلبداعي  اإلطار  الخاّص،  إطاره  له  ليكون 

عن كّل األساليب واألطر الواقعيّة. وقد تأكّد هذا املنهج أكرث مع الرّّسام الّسيايل سلفادور دايل 

من خالل استخدامه »للمنظور املخادع«. فعندما تشاهد اللّوحة الفّنيّة التّي تحتوي عىل املنظور 

املخادع تشعر بأنّه يخلق فراغاً غامضاً، ومع أّن سطح اللّوحة واضح، إالّ أّن هذا الرّسم الّذي عىل 

الّسطح يبدو وكأنّه معلّق عىل مسافة ما وخلفه تربز عّدة رسومات هي الّسطح األصيل للّوحة ]]]. 

وهذه الطّريقة يف التّعامل مع اللّوحة تؤكّد توّصل املنهج الّسيايل إل أسلوب يف الرّسم يجعل 

من اللّوحة الفّنيّة أرضاً خصبة للتّجريد الفّني من خالل حضور األشكال الفّنيّة يف أبعاد ال واقعيّة، إذ 

»يعرتف سلفادور دايل أّن ال غرابة يف أالّ يفهم الجمهور لوحاته، إذ هو نفسه ال يفهمها، فهو يبحث 

عن استعادة صورة الهذيانينّي. لذا فلوحاته مجهولة لديه، طابعها هلوايس عجيب، وينتفي لها أّي 

رشح... اللّوحة تكتمل وتصري ظاهرة يف ذاتها. من هنا، يف إحدى لوحاته، مثّة سّت صور متشابهة 

دون أن يصيب أيّة منها تشويه تعبريي: جسم إنسان ورأس أسد، ورأس قائد جيش حصان، ونصف 

[1[- Giorgio de Chirico.

- فّنان ورّسام وكاتب إيطايل ولد سنة 1888 وتويّف يف روما سنة 1978 من أبرز وجوه الّتيار الرّسيايل إىل فرتة متأّخرة.

]2]-  لوحة »االنطباعات الثابتة للّذاكرة«.
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راعية، رأس ميّت. وكان كّل مشاهد يرى يف اللوحة تفسرياً مختلفاً، وفق مزاجه ورؤيته، كام تختلف 
أحاسيس املستمعني إل سمفونيّة، من واحد آلخر«. ]]] 

 يتأكّد هذا املنهج الفّني الّسيايل بأسلوبه الرّتميزي أو الالّواقعي من خالل أعامل »سيلفادور 

دايل« يف لوحته »االنطباعات الثّابتة للّذاكرة«، وميثّل هذا الرّسم أوضاعاً رمزيّة رسياليّة يقرتن فيها 

الزّمان باملكان، ويؤكّد سيلفادور دايل بأّن هذه اللّوحة كانت رُسمت عىل مرحلتني؛ يف البداية رسم 

املشهد األصيل وبه جذع لشجرة عىل سطح أرض يختلط فيها املشهد بالفضاء الواقعي، ثّم يف 

مرحلة ثانية أضاف فيها رسم »الّساعات الرّخوة« وكأّن املشهد إيذان بغفوة أصابت املكان والزّمان 

فكان املكان جافّا قايس املالمح، وكان الزّمان رخو الّساعات وكأنّها نامئة عىل أشكال ميتة.

البنية  الكاشف عن  الّنفيس  التّحليل  فرويد يف  بآراء  بريتون  تأثّر  وقد  أيضاً  وال غرابة يف ذلك 

إخفاًء  الظّاهري  يعني املضمون  الفرويديّة ال  الّنظريّة  ففي  اإلنسانيّة.  الّذات  الالّواعية يف تكوين 

تاّماً للّرغبة الّداخليّة الاّلواعية كام أنّه ال ميثّل إشباع خيال مقهور، فهناك قضيّتان أساسيّتان يف بنية 

الّنفس: إحداهام واعية واألخرى مقهورة، وهذه الفكرة كانت مهّمة جّداً عند فرويد حتّى أنّه لوقت 

طويل افرتض أّن الخيال الالّوعي قد اتّخذ مكاناً بالفعل يف الواقع.

أّما آخر هذه الحقائق فهي تلك املفارقة املتضّمنة يف دعوة بريتون للّسياليّني بأن يتجرّدوا من 

أّي يشء له صلة بالوعي مبا يف ذلك موضوع الوعي ذاته. غري أّن املفارقة هنا تنشأ من االستحالة 

العملية التي تواجه كّل من يحاول أن يلتزم بحرفية تعاليم بريتون الّسياليّة، وليس أدّل عىل ذلك من 

عبارات بريتون نفسها الّتي تبدأ دامئاً بكلامت من قبيل »هيّئوا«، »اجعلوا«، »أكّدوا«، »اكتبوا« وهي 

كلّها أفعال ترتبط بالوعي أكرث ماّم ترتبط بالالّوعي، وكأّن الطّريق إل الالّوعي البّد وأن ميّر بالوعي 

وهي قّمة املفارقة، وهو ما كشف عنه فرويد نفسه عندما رّصح لسلفادور دايل حني زاره هذا األخري 

يف لندن بقوله: »إّن ما أراه طريفاً يف فّنك ليس هو الالّشعور، بل الّشعور«.

وبالّرغم من هذه املفارقة الّصارخة الّتي ميكن أن تزعزع السرييالية من أساسها إالّ أّن البعض 

يرى أّن هذه املفارقة ذاتها هي أهّم نتيجة حّققتها الّسياليّة، وتأيت أهّميتها من أّن »فناً يقوم عىل 

العقل الرّصف، والّشعور الواعي اليقظ املوضوعي املنظّم، لن يُبرص الحقيقة إالّ من جانب واحد، 

هذا فضالً عاّم يتمثّل فيه عندئذ من جفاف وخشونة. وكذلك الفّن الّذي يقوم عىل الحلم الرّصف 

]1]-  موريس سريوال، الّسوريالّية، مرجع سبق ذكره، ص71.
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بكّل ما فيه من انطالق وتفّكك وتشتّت وتنافر، يكون مثرياً للّدهشة والغرابة ولكّنه مع ذلك أجوف 

فضفاض هالمي غامض«]]].

لتغليب  الّدامئة  الّسياليني  ومحاولة  والالّوعي  الوعي  بني  املتوتّرة  العالقة  هذه  أّن  والحقيقة 

الالّوعي عىل الوعي، والحلم عىل الواقع، والّنفس عىل الجسد، هو ما حدا بالبعض إل القول 

بوجود عامل مشرتك بني السرييالية والتّصّوف يتمثّل يف فكرة »الخالص« أي كّل محاولة للخالص 

وبخاّصة  اآلسيوية  املذاهب  مثل  الواقع  فوق  جديدة  آفاق  واستكشاف  الواقع  الجسد  سجن  من 

الهنديّة كالبوذيّة، وبعض الطّرق مثل اليوجا.

كام ينبغي أن نالحظ أّن مثّة فارقاً جوهريًّا بني السرييالية والتّصّوف ال يجوز تجاهله، فالّسياليّة 

يف الّنهاية هي مذهب يف األدب ويف الفّن مبعنى أّن ليس مثّة موقف رسيايل بدون إبداع، حتّى لو 

اً عن موقف من الحياة، وهو بخالف التّصّوف الّذي هو باألساس موقف من  أىت هذا اإلبداع معربِّ

الحياة وإن ارتبط يف بعض األحيان باإلبداع يف الّشعر عىل وجه الخصوص. ويف هذا السياق يقول 

الباحث باتريك فالدبارغ يف كتابه السرييالية »كاسبار دافيد فريدريك، رّسام ال يوصف، وصاحب 

الفيزيائيّة  عينك  أغمض  الّسيايل:  للفّنان  األول  الوصيّة  األخرية  للمرّة  صاغ  صوفيّة،  إرشاقات 

بغرض أن ترى لوحتك بعني روحك. بعد ذلك أخرج للّنور ما رأيته يف ظلامئك« ]]]. 

5 - السرييالّية والفكر الفلسفي: 
يتجىّل تأثري الفلسفة عىل السرييالية يف احتفاء الّسياليّني الّشديد بالفكر األملاين عموماً وبفلسفة 

هيغل عىل وجه الخصوص، التي استعان بها السياليون كثرياً، فأفضت بهم إل إدراك نشوء وتطّور 

القدمية يف محاولة  الواقع  مفاهيم  استجواب  إعادة  اشتغلوا عىل  والفكري. كام  املاّدي  الوجود 

الّسياليّون  به ملّدة طويلة، وهكذا وجد  مسلاّمً  كان  الّذي  والعقل،  املاّدة  بني  ما  التّضاد  تعطيل 

الّدعم الّذي يبحثون عنه عند هيغل. ففي البيان الّسيايل الثّاين، أعلن بريتون أّن املفهوم الهيغيل 

عن تغلغل العامل الخارجي داخل الوجود الّذايت قد ظّل دون تقيّد أو ارتياب يف صّحته. كام كان 

الّداخلية للحاالت والظّواهر  التّجريدي، وإميانه بالوحدة  لتأكيد هيغل برفضه تفّوق املاّدي عىل 

]1]- عّز الّدين إسامعيل، الفّن واإلنسان، القاهرة: الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، 2003، ص ص 231 – 232.

[2[- Patrick Waldberg “ Casper David Friederich, peintre ineffable, illumine de grace mystique, a formulé  

une fois pour toutes le premier commandement de l’artiste surréaliste : » Clos ton œil physique afin de 

voir d’abord ton tableau avec l’œil de l’esprit. Ensuite, fais montrer au jour ce qui tu as vu dans ta nuit«.

 Patrick Waldberg , Le surréalisme, éditions d’Art Albert Skira, Genève, 1962, P 25.
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املتناقضة، خصوصاً تحديده للمعرفة بوصفها مزاوجة للفكر وماّدته، كان من شأنه أن يلعب الّدور 

األكرب يف توضيح فكرة الّسياليّني عن العامل اإلنساين.

وبهذا االعتبار يعود لهيغل الفضل يف تحقيق التّوازن الذي كان مفقوداً بني الّذات واملوضوع 

التّناغم  وبني الفكر والواقع؛ »فالتّجربة امليتافيزيقية إذن ميكن بلوغها ليس عرب التّخطي بل عرب 

الّناجح بني العقل واملاّدة«]]]. وعىل أساس هذا املنهج يطّور بريتون بعض املفاهيم الهيغليّة عىل 

الّنحو الّذي يجعل منها جزءاً من الّنسيج الّسيايل فيحّدثنا يف البيان الّسيايل الثّاين سنة 0]9] عاّم 

أسامه »الّنقطة العليا« وهي منطقة يف الفكر عند بلوغها نقطة الذروة ينعدم اإلحساس بالتّناقض بني 

الحياة واملوت، والواقع والخيال واملايض واملستقبل، واألعىل واألسفل، ليس هذا فحسب، بل 

إنّه يخترص كّل الّنشاط السرييايل يف البحث عن هذه الّنقطة.

ويأيت علم الّنفس الفرويدي كأحد أهّم املنطلقات الفكريّة الّتي أثّرت يف الحركة الّسياليّة، فإذا 

كان السريياليّون قد عرثوا عىل التّوازن بني العقل واملاّدة عند هيغل، فإنّهم قد عرثوا عىل هذا التّوازن 

نفسه بني الحلم والواقع عند سيجموند فرويد. ويف البيان السرييايل األّول نسب بريتون إل فرويد 

الفضل الكبري، بسبب اكتشافاته لتأويل الحلم وملنهجه يف االستقصاء والحقوق الجديدة الّتي منحها 

مللكة الخيال البرشي. فقد اتّضح للّسيالينّي – بفضل نظريّات فرويد – أّن الوعي ليس سوى املظهر 

الّسطحي الّذي يخفي تحته رصاعاً محتدماً يف األعامق، وأّن حقيقة اإلنسان ورغباته إمّنا تتكّشف يف 

أحالمه وال شعوره، ويف أفعاله الغريزيّة الرّصفة، عىل نحو أصدق وأدّق ماّم يبدو يف الّسلوك اليومي 

الظّاهري، لقد »جاء فرويد، مؤّسس التّحليل الّنفساين يف الغرب الحديث، ليضع اإلنسان أمام نفسه، 

يف عرّي حاّد، بكّل ما فيه من صغائر وحقارات، وسلخ القناع عن صورته الخبيثة واملحالّة فهو نزع 

عنه طالءه االجتامعي وجرّده من مظاهره الحضاريّة، ومعه صارت الرّغبة هي املحرّك الّسّي األّول 

لإلنسان، الواجب التّحديق إليه يف قسوة حتّى اللّجوء إل الشّك العقيم«]]].

وعىل الّرغم من نقاط االتّفاق الكثرية بني السرييالية والفرويديّة، إالّ أّن كّل منهام مل يسلّم متاماً 

بكّل ما قّدمه اآلخر، فغاية السريياليني ال تتامثل مع غاية التّحليل الّنفيس الّذي يقف عند حدود 

البحث عن مصدر عقدة ما بغية حلّها. من ناحية أخرى مل يهتّم السريياليّون بتحليل واقع الالّوعي 

ـ عىل نحو ما فعل فرويد ـ قدر اهتاممهم بالوصول إليه وتصويره.  كذلك رفض الّسياليّون الطّبيعة 

فقط،  بالحاالت املرضيّة  املتّصلة  باألحالم  اهتاممه  فرويد  فرويد، وأخذوا عىل  العالجيّة ملنهج 

]1]  - أمني صالح، السرييالية يف عيون املرايا، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الّثقافة، 2008، ص63.

]2]-  أمني صالح، املصدر نفسه- ص 106.
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وليس الحلم وفق مفهومهم من حيث هو تعبري عن جانب مهّم يف حياة اإلنسان يخّص الحاالت 

املرضيّة فقط. ويف املقابل اعرتف فرويد بأّن ماهيّة السرييالية وأهدافها غري واضحة بالّنسبة له. 

وعىل أّي حال ميكن القول إنّه »مل يكن بإمكان الّسياليّني إبداء التّأييد الكيّل لطريقة هيغل، وال 

مشايعة فرويد عىل نحو كيّل، لكن عرب هذين املؤثّرين الهاّمني كان بوسع السريياليّني التّخلص من 

عدميّتهم األّوليّة، وتبنى عقيدة أمل مبنيّة عىل اإلميان بالقدرة الكامنة للعقل البرشي عىل الجمع بني 

الحلم اإلنساين والواقع املاّدي« ]]].

لقد وجد الّسياليّون حسب زعمهم ضالّتهم من جديد يف التّحليل الّنفيس. فقد كشف فرويد يف 

تحليله للجهاز الّنفيس أّن منطقة الالّوعي ليست ذاتيّة متاًما، ومتفرّدة عىل نحو مينع أّي تواصل مع 

اآلخرين من خاللها. بل بالعكس هناك تشابه كثري يف نظامنا الّنفيس، وحتّى يف مناطقه األكرث حميميّة 

هناك دامئا املشرتك.  إّن اآلليّات الّنفسيّة نفسها تتكّرر بني األفراد، والظّواهر نفسها تحدث بالطريقة 

نفسها مع الجميع. إنّنا نعيش الواقع ونعيش الحلم. ونعيش امتداد الحلم إل واقعنا. فعوامل الكبت 

الّشعورية  أبعادها  بكّل  الواقع  تجربة  نعيش  إنّنا  متقاربة.  التّعويض واإلشباع  نفسها وعوامل  وآليّاته 

املؤملة والّسعيدة، وترتك فينا آثارها. وحينام نتداعى للحلم يف الّنوم أو يف اليقظة، وحينام تضعف 

مراقبة سلطان الوعي يخرج ما بداخلنا من مكبوت ليتجىّل يف األحالم.  والتّأويل الفرويدي األقرب 

لها هو أّن األحالم إشباعات وهميّة تؤّدي دور التّعويض، وهي صّحيّة ورضوريّة. بل قد يتحّول عامل 

الحامل إل جّنة من اإلشباعات الحرّة البعيدة عن جميع أمناط الرّقابة. ومن هنا يجد الفّنان السرييايل 

نفسه يسبح يف عامله الّذايت من األحالم والخيال لينقل جامليته »التّي صادفها فيه« إل الجمهور. بل 

ومن هنا أيضاً قد يحدث أن يتقاسم معه الجمهور جامليّته ]]]. ومن هذا املنطلق نفسه اعترب البعض 

أّن السرييالية هي »رومنطقيّة جديدة« أو مرشوع استعادة »األسطورة« عىل حساب العقل األنواري. 

بل إّن السرييالية ذهبت عمداً إل إحياء األسطورة القدمية، ملواجهة صعوبة الواقع الحايل، وتوظيف 

املخزون االحتياطي للبرشيّة من أجل املعالجة الّذاتيّة، حتّى انتهت السرييالية نفسها إل أسطورة. 

قامت  »إذا  قائالً:  املعنى  هذا  الّسوربون  بجامعة  األستاذ  بيهار«  »هرني  يوّضح  املجال  هذا  ويف 

السرييالية بالعودة إل األساطري القدمية من أجل فضيلتها اليوم، فإنّها صنعت لنفسها أساطريها الّذاتيّة، 

حتّى انتهت بأن تكون هي نفسها أسطورة يف عيون جمهورها« ]]].

]1]-  أمني صالح، السرييالية يف عيون املرايا، مرجع سبق ذكره، ص 71.

[2[- H.W. JANSON, Histoire de L’ART, éditions cercle d’art, Paris, 1993, p p 723- 724.

[3[- Henri Béhar, in Preface de » le Surréalisme et le Mythe « Annette Tamuly, Peter Lang, New York, 1995.
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عىل هذا الّنحو ينسحب الفّنان الّسيايل إل الحدود الالّواقعية للواقع، معتقدا أنّه بانسحابه هذا هو 

يف الواقع يقرتب أكرث ما يكون من الحقيقة نفسها. ويبدو من الزّاوية الّنفسيّة أّن مثل هذا الّسلوك يؤرّش 

عىل حلم طفويل، فغالباً ما يهرع الطّفل واملصدوم إل البحث عن حقيقة أخرى غري الواقعية ميكن أن 

يجدا فيها سكينته وآماله املحطّمة واقعيّا. وال مفّر من اإلقرار بأنّه سواء للطّفل أو املصدوم أو الّسيايل 

فإّن ذلك االنسحاب للبحث عن نقطة ضوء أخرى غري املظلمة أمامه، يصاحبه نوع من الرّصاخ العميق 

من األمل. ويعرّب هذا املوقف يف عمومه عن ثورة حقيقيّة ترفض الواقع كام هو معطى، وتبحث له عن 

تحريف وتشويه مقصود، بغرض التّخلص منه.

6 - نقد مآالت الهرمنيوطيقا الساخطة
رقابة  دون  من  والالَّشعور  الحلم  إل  النفسية  فرويد  نظريات  عىل  معتمدين  السريياليون  لجأ 

العقل. ولو كان ذلك هروباً من الواقع. وإذا كان هناك تشابهات كثرية بينها وبني الرؤية الصوفيـة إال 

أّن الدوافع والغايات مختلفة متاماً. فاملنهج الصويف الذي يتبّدى من خالل التجارب املعنويّة يف 

التاريخ اإلسالمي يؤكّد عىل العقل وال يُجيز الهروب من الواقع، بل يواجهه ويقوده نحو االرتقاء وال 

يرتك الجانب املادي مــن الحياة عىل حساب الجانب الروحي. لكن السرييالية سعت إل تقويض 

كّل يشء، من إنكار الدين واملقّدسات، إل التنكُّر للرتاث واملذاهب األدبية التي سبقتها. إاّل أنّها 

مل تستطع اإلتيان ببديل لها. كام نظرت إل العقل نظرة احتقار ودأبت عىل الخالص من سيادته 

املخدرات  وتعاطي  والسخرية  والدعابة  واملجون،  املغناطييس،  التنويم  منها  الطرق،  مبختلف 

الدائرة يف بحر متالطم من  الرأساملية  قيم  الغاضبة عىل  االنتلجنسيا  إغراق  أّدى إل  الذي  األمر 

العبثيّة والوهمية واليأس. إل ذلك اجتازت السرييالية كّل الحواجز بني الحب والجنس ما أدى إل 

شيوع اإلباحية يف األدب والفن وإفساد األخالق وانحراف العواطف. وهكذا فإن الولوج يف عوامل 

الالَّشعور والدنيا الحاملة والتيِّه يف أودية الخياالت والرؤی املظلمة ستقود السرييالية إلی عدمية 

الحياة وعبثيتها التي ال تنتهي بصاحبها إاّل إل االنتحار]]]. 

السرييالّية وإنكار املقّدس الّديين
لقد تبنّي لنا أّن املبادئ التي دعا إليها السورياليون يف املطاف األخري تركِّز عىل تقويض األسس 

القيمية والدينية واألخالقية للحضارة اإلنسانية، وفوق هذا راحوا ينكرون كّل ما عداهم، وال يقّرون 

بصّحة أي مبدأ. أما أبرز هذه املبادئ التقويضيّة فيمكن إجاملها مبا ييل:

]1] - خليل برويني – املدرسة السرييالية ومبادؤها دراسة نقدية من رؤية إسالمية- مصدر سبق ذكره- 2018.



133االستغراب هرمنيوطيقا الهذيان

2 0 2 ــع 0 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 19

أواًل: تقويض اإليمان واملقّدس الّديين
والرفض  القيود،  كّل  من  املطلق  بالتحّرر  و»ينادون  وتعاليمها  األديان  السورياليون  يرفض 

الالمرشوط ملوازين الناس وأحكامهم ومقّدساتهم«. كان هذا الرّفض والهدم من قبل السياليني 

مبنيـًّا عىل اّدعاء »أّن مجتمعات الحرب العاملية األول قد أفسدت قوانينها وأنظمتها ومذاهبها )مبا 

يف ذلك املذاهب األدبية(، وأّن الخالص الحقيقي هو رفض كّل شـيء، والكفر بكّل مبدأ؛ ألّن 

الواقع البرشي قد فسد لفسادها وبعدها عن الحقيقة. فالسرييالية تحتقر األديان واألعراف واملنطق 

والعقل، وهي دعوة إل »الكفر بالعقل واملنطق، والنظم االجتامعية، والتقاليد، واألخالق الذي 

يعنيـ  يف نظرهمـ  البحث عن عامل جديد أكرث إنســانيّة« ]]]. وحسب كثري من الباحثني إّن السياليّة 

تشّكل موجة من موجات الفكر اإللحادي التي تتباهی بإلحادها وتری فيها الخالص لإلنسان من 

العبودية واألغالل التي تقيّده بها األديان واألعراف والتقاليد«.]]] يجب أن نقول يف الــرّد عىل هذا 

االّدعاء بأّن الحضارة الـتي ال يوجد فيها أّي قيد وميزان وتفتقد اليقني الديني، لن تستطيع أن متنح 

اإلنسان الطأمنينة والسعادة. أن متنح اإلنسان كّل ما يريد، و»أن اإلنسان مل يجد نفسه تتعامل معه 

كإنسان، بكّل مكوناته، وأشواقه، ومنازعه، فإنّه سيتمرد والدعـوة إل رفض كل القيود وهدم كل 

ما يوجد يف الجوامع من موازين كانت مبثابة حرب ثقافية هوجاء شّنتها عىل األديان واملقّدسات 

والقيم األخالقية السرييالية والروحية يف الحضارات اإلنسانية جميعها«]]].

ثاني�ًا: تقويض العقل:
لقد شّنت السرييالية هجوماً علی سيطرة العقل واالتكاء عليه وهاجمت االستخدام الحرصي 

للعقل، وسعت إل الخالص من سيادة العقل بواسطة أشكال املعرفة الالَّواعية كالصدفة املوضوعية، 

والعقل يف  و...،  املخدرات  وتعاطي  الشعريّة،  واملخيّلة  والحلم،  واللّعب،  السـوداء،  والدعابة 

ّكل شــيء«، )وهم  الواقعي  يدنّس باحرتاســه  الذي  السرييالية يصور »األحمــق  نظرة أصحاب 

يعتقدون أّن اإلنسان فرض كوابح اجتامعيّة وجنســيّة وعقليّة عىل نفسه وعىل أشباهه. والسرييالية 

تريد أن تقتلع الحواجز االصطناعيّة لخلق عامل ستكون للرغبة فيه الكلمة األول واألخرية. ]]] ميكن 

القول: إّن الالعقالنية السرييالية أو هجومه عىل العقل ماهية عقيمة، وهذا الهــروب من العقل يف 

]1] - خليل بزويني – املدرس السرييالية ومبادؤها – دراسة نقدية من رؤية إسالمية- مجلة »إضاءات نقدية- العدد التاسع والعرشون- آذار – 2018.

]2] - إبراهيم قصاب- املذاهب األدبية الغربية- رؤية فكرية وفنية- مؤسسة الرسالة- بريوت- -2005 ص 75.

]3] - محمد عّياد شكري- املذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيني- املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب- الكويت – -1993 ص 198.

]4] - أدونيس – الصوفية والسرييالية- دار الساقي – الطبعة الثالثة- بريوت – لندن – -1998 ص 98.
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الملف

الحقيقة هو نوع من الحرب يف املأزق؛ ألّن الّنضال مع العقل الجديد ومعارضتـه ينتهي إل التعايل 

والنمّو كلاّم يعتمد عىل الفكر الديني واالعتقاد بالوحي وإال فال ينتهي إل يشء سوى الدخول يف 

دّوامة العبثيّة والوهميّة واليأس. 

إّن موقف اإلسالم إزاء العقل البرشي ومكانته يف الكون والحياة ويف األدب واالجتامع واضح 

وبنّي قد أشار إليها القرآن الكريم يف معظم سوره ومقاطعه وآياته، حيث يقول الله سبحانه وتعال: 

ُه لَكُْم آيَاتِِه لََعلَّكُْم تَْعِقلُوَن]]] »وإن ّدل هذا عىل يشء فإمنّا يدّل عىل أّن األفكار  ُ اللّـَ كََذلَِك يَُبنيِّ

والعقائد التي يقبلها العقل أو يرفضها يجب أن ترتك للعقل نفسه، وأاّل يعتمد عىل األساليب والوسائل 

أو  قناعاتها،  تحوير  واإلرغام عىل  القس  مستوى  إل  بها  وينزل  البرشي  العقل  مكانة  يتجاوز  ما 

تفريغها، لتقبل أفكار أو معتقدات ال تقوم عليها الحّجة وال يسندها جدل أو برهان«. ومعروف أّن 

القرآن الكريم أعطى الحواس، التي هي إحدى مداخل املعرفة العقبية، مسؤوليتها الكبرية عن كّل 

خطوة يخطوها اإلنسان يف مجال البحث والنظر والتأّمل واملعرفة والتجريب فقال: َواَل تَْقُف َما 

ْمَع َوالَْبرَصَ َوالُْفَؤاَد كُلُّ أُولَِئَك كَاَن َعْنُه َمْسُئواًل]]]. »وطلب من املؤمنني أن  لَْيَس لََك ِبِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

يحرّكوا بصائرهم وعقولهم للوصول إل الحق الذي ال يقوم الكون إاّل به« فاحتقر السياليون العقل 

أميا احتقار، ولكن اإلسالم كرّمه أميا تكريم]]].

ثالثًا: تقويض الرتاث:
أطاحت السرييالية بكثري من املوروث حيث أحدثت فوىض عارمة يف املجتمعات األوروبية 

الرفيض  بهذا املوقف  فالسرييالية  ناهيك عن مقدساتهم.  الشعوب  الحياة وتقاليد  تناولت أمناط 

أرادت أن ترّد اإلنسان إل حالته الوحشيّة التي أّدت إل اإلخالل باملوازين األخالقية واألدبية. فقد 

اجتازت حدود الحريّة وتكلَّمت يف األدب بلغة غريزية وأطلقت العنان للنفس لتفعل كّل ما تشاء 

من دون أّي رقابة وقيد. كام أكّدت السرييالية عىل الحرية بال قيد وعىل الشهوة املطلقة واعتربتها 

أساس الوجود بل الوجود كلّه. 

خالف هذا املسار الهذياين للسرييالية وتفلّته من القيم الحاكمة عىل املجتمع اإلنساين، أخذت 

]1] - سورة البقرة – اآلية 242.

]2] - سورة اإلرساء- اآلية 36.

]3] - عامد الدين خليل- مصدر سبق ذكره- ص 125.
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الرؤية اإلسالمية مبنهج االستيعاب الخاّلق للرتاث، فهي ليست رؤية تقليدية، واألدب اإلسالمي ال 

يفرض الــرتاث عىل الواقع دون أّي نقد. ومــن جانب آخر ال يرفضه كّل الرّفض كام فعل السورياليون. 

إّن األدب اإلسالمي ينبع من القرآن والسّنة النبوية الرشيفة كام يالحظ عدد من الباحثني مّمن نقدوا 

السرييالية. وكثرياً ما نرى أّن إشكالية األصالة واملعارصة أو القديم والجديد تطــرح من قبل املثّقفني؛ 

إذ يختارون األمنوذج الغريب بوصفه أمنوذجاً أصيالً يجب أن نهتّم به، وهذا ما ال ميكن قبوله حيث 

ذات األديب املسلم النابع من عقيدته معارض مع دعارة األدب الغريب وكشــفه. فعلينا أن ال نغّض 

الّنظر عن وجود غنى معريفّ يف الرتاث وتوفّر مساحات واسعة مفيدة فيه]]].

 إّن هـذه الرؤية الوهميّة والنظرة املظلمة إل الحياة والواقع أّدت إل استغراق السريياليني يف 

عوامل الالشعور بعيدة عن الحياة اليومية، كام أّدت إل استرشاء رؤية تشاؤميّة ملستقبل اإلنسانيّة. 

إنّنا عندما نعالج  هذه القضية انطالقاً من الفضاء الثقايف اإلسالمي نرى أّن »القرآن الكريم، والتجربة 

اإلميانية عموماً، يشكالن رصاطاً للهداية والتبرّص يف املستقبل القريب والبعيد،األمر الذي مينح 

اإلنسانً  فرصة ملّد حياته وإغنائها، وكسب رصيد زمني تتضاءل فيه أثقال الزمان واملكان. فاإلنسان 

يف الثقافة الوحيانية يعيش يف زمن مفتوح، ممتّد يف األبدية، ال  تقطّع فيه وال حواجز وال زوال]]]... 

عىل هذا الوجه سوف يتبنيَّ لنا أّن ظاهرة السرييالية جاءت أشبه بالثمرة املُرَّة لشجرة الحداثة. وعليه 

فقد مضت بعيداً يف التأويل، لتحكم بالبهتان عىل حداثة غادرت مبادئها املعلنة يف التنوير لتتحّول إل 

السرييايل يف االحتجاج عىل  الغلّو  أّن  نرى  آخر،  أنّنا من وجه  إال  القسوة.  غاية  توتاليتارية حضارية يف 

الواقع التاريخي للحضارة الغربية الحديثة وما ترتّب عليه من عيوب واختالالت فكريّة ونفسيّة واجتامعيّة 

وثقافيّة دفع بأتباعها نحو االنعزال والالَّ إنتامء. أّما ما يجري تداوله يف األوساط الفكرية والثقافية من كون 

السرييالية حركة ثوريّة فقد كشفه سقوطها يف العبثيّة والعدميّة إل الحّد الذي جعلها محّل إنكار التيّارات 

االحتجاجية الكربى يف أوروبا مبا فيها الفرويدية الجديدة نفسها.

]1] - خليل بزويني ـ مصدر سبق ذكره.

]2] - عامد الدين خليل ـ التفسري اإلسالمي للتاريخ ـ دار العلم للماليني ـ بريوت ـ 1984 - ص 114.


