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اوناا-واو(لعلماء،ناتا:اروا-!ذلاع9وابىلملا!فيونإااءوااءواتع

واءة-نان!"لأ!وءا3،ءالماراهبا،.بكونانا،1اأبمطوالكا.!اولرؤ،تا01

"لم!اضانيافىنسلاوؤطمثلالملوبرحتىصار،انط.ممثلاونديغ

!-واة-ثءراًءالان:.غموااس*ةلمندامافىالاواطجيمسراوبوهيميا

!.المنونءحه-ئاو

،ز-بببالمئخف!-ناالكضابولنؤزإقطظهـر"ا!ريتحسانسوءع

،سخى(فدأهم-خدماف!دمواووقطرق!ر.بيتناح!انا)واتجوشافاصنالانساني

،إتحديلاط؟نة"،ءزاو!ا،رك"برةركان7.والادبفنا.5،.ررعوناذيناًاًءالا"ر

ن!وذجرقيت-و3وانح!بنكي9،ات"لمرساءنالىطيمأتصورهاست"لمم

وهؤبخا5الأذفياز+عاكأيهث!كانؤفذ،لاالادر-"المصحالمحةوحدهثسيج

ومكلءاء"حترمامنه.اكثر

أ!



تموب!لمنازتحولعن-عبارةالقريبا)تماريخفانعإموبشكل

اًاذينلملأء3لوادور،بعبونإناذاالنالئرونيقد"4ءااىااسلفةواالنبلاء

نظلم/بمنفلم،حالكلوءلمى.القراءجمهرةبرغباتيتنبأون

لمانماطامدتا،المسرحثمفالكيسقى.ثاملاعاماالارتقراطيةالحهاية

الوافحب،لافولانكلنرافياحمايةانطامبدأوقد.الادبمنمعينة

هـ-نهـ!دة،الادبحبرموؤ!اًء،ء.ءنئرألثاء-ناقرنانهايةمي

،القراء-لأه،وةءنبعددءمهيت!اولماالاوا!إت"-خبنامن،ازأ"،نا

عونبروفللدكأورالمبكرةالحياةوتر.ز،الاؤتصاديوضع4ساءفقد

واحدجبلىفقبلذلكومع.اقيخيراتل،!ذهلششنرفءبدللوردوتحديه

لنبلاءابسعخاءبهاتبرعاهوسووسترجمتهعنثروةجمعمنبوباتمكن

.الجامعيونو

ف-يالااكبرىالمالي!ةالمكاف!ت.رتواردفلم،اءرءن)بمنومهما

اعامااراياعلىهائلانفوذاوبايرون!كوت-،زحينعشرالتاله-عاقرنا

يف4قلاااسةواكاتباهيبةكبيرةزيادةوغوتهفولترزادكما.وزوؤه

د!ا.اورو

((ادنبرغ))مثلكبرىمخدتوايجاداقارىءااجمهورااقساعان

زثكلاستقلالا"المؤسسعات"اكثبرالادبجعلا((افصإءةا4المرا((و

القرنعنيكتبوهو1822فيبارانتيديبروسهبرشهدكما،"طرد

عشر."ار!ثامن

:انعلىيكثورنداآلشلميثدداكذ3

فكيل!ستعشرا)ناسعاقرنافيالملإوعةإمادة1البلرزةالميزة)

تعصدامالمطبوعةالمادةقهذه.تخصصلافيبلوسطيضهااوابتذالها

*،عددةهيرج!بهنءوزعة!هي:متجانسااوءوصداابرمهور.لخاطب

.(ءضعددةواغراضاهـ-ءاماتوموفوعاتالى.شقسم؟هيليلظو؟/

((اقيارىءاوالجمهورالقصة))كتابهفيليفيسى.دي.كيويرشير؟و

اً)-ىث"ر-إكلثورنداتصحولخلقيإوعطانهتبرهانإهكناذيا

ناعليهمكان،يقرأواانتعلممواافيإناعشراثاممنانا!اؤلملاصياان

ؤ-لأءننرااتاسعاقرناؤراء-اما،اجا?يونواا!ءلاءيقرأهمايقرأوا

."صهـاهير))انهـمعلىرل((اجمهـورا))انهمعلىءشهماحدإتانيرمك

:المجلاتولىءلمرتاكمثرقوائمفياعفاتالمفمنالمزيدءمرنالمويعرف

اد-درا!ةلطلابكتب،اعانئرةوا4التاسعفيأالأطفالكنبهناك

اطفيم،المت!،رةمجلات،((وحدهميعبثون"المذيمنكتب،اثانويةا

ف،لناشرون.قىواؤعهعاطفيةؤصص،الاسبوعيةالمعطل،اجيوتا

.اختصاصيونكلهما*؟ابواالمج!و

والمرهـزلللأدبصاديالاؤتمىالاساسدراسةولنهذاوعلى

يخاء""الذيالمس!نمعينصمهـوربدرا-لأتماماروتعلقللكاتبالاجتماعي

الف!ونإرعىازرياالارستقراطيحتى.الما!يةا)ناحهةمن4علويعتهدس

ءرلثف".بئالىنهلم!فقطيتطلبلاحصيفاوهـتمعا،مس!تمعايعتبر

بر،عهدهاواللفيالمرضمعاىاحتى-رج!اواـو.ايف،للإقتهالامتتنال

علىىاكاتبااكأمادانلوجدنا،اًلشعبياةنئ-*ريزدهبركانص.ت

فورد"يسروااممافعرهالناسيتناقلفلم:اعظمكاناهـضمعين

مل!وسر.دورالاؤلعاىالمسرحفيالمشاهديندورفانكذلك.سماعه

4واسلموبشكسبيرءراحلفيا)تغيراتلتقص!ه!محاولاتؤامتوؤد

الشاهـىءعلىالمكئىوفغلوبمسرحب-نتء،هدين4ااختلافصسب

مغلقةؤاعةوهو،قيريزرب!ذو"سرح،المختلطبجمهـوره،!الصوبي

الصلةتتبعمسآلةصعوبةاكثرغدتثم.القومعلميةا.هاايتردد

الجههور1حجماتسعصين،ذللثبعداجمهورواالكا"ببينالخاصة

ببنلصلاتانمتوءلحما،اإشاربمتعددوءداوان؟تذرلقارى،ا

اوسطاءاعددازدادكذلك.ومنحرفمباشرغيرنمواوا)جمهور!لنكاتبا

ووـسىسذءثلدورندرسانوسعناوفبم.ا!4"ورواالكتاببرجن

أخواديواوالمقاهيالصالونات"لمحل،الاجضماعيةنجاطاتالاروالمؤسسلت

المراجعاتلمتاريخنننتبعانسصع!ناسوفيكما.العلم!ةالمجاءعووالجامعات

لم/كما،اهميةذاسيطا2امدني:واكاقدانثم،.ا!:ثمرودوروالمجلات

اتسباواصحاباكتبايوجماع،بالادبالبصرذويمنقرإقاان

،اكض-بامنءختافةليإنواعالادبريةا!،ةابرزودواانيمكنالنادرة

صمهرةخلقعلىرعينفدب*ضبعضهمالادباءارفأطاتاانفاكذلك.

المواتياالنساءغدتاميركاوفي.كتا؟سهصبحونءهناوالكت،بمن

الاعصسالرجاللدىافنياضمتاعالاسمقامإقمنكن(فهلمينح!ب)

الادبي.اًانوقىإرتقرفيوفعالاحاسمادورايلعبن،عبينالمت

فالحكوهـ!ات.القديمةالانماطتلكتماماتندرسفلمذلكومع

لحمايةاانولو،امختلفةابدرجاتوتئجع"الادبترءىكلهاالحدإثة

تقديرفينبالغان/الصعبومن.والاشرافالادارة،اطبعبا،تتكب

وايجابياسلبياكانفقد.اجه،عياالنكلامذاتالدولةالمتعمدالتطثير

الرقابة،6الكتباحراق،القمعحصثمنسلإجمماقهو،اليواءعلى

الاؤيىعيةالروحتشجيعحيثورناي!جاببانهكما،التوببخ،*اتالالى

الالحادلدى"الالئتراكيةالواؤعية،)او"والترابدم9ا))ش*إربحت

يمتثبلادبخاقهـك!و:ءحلمالمبىللمةاانحقيقةاء،.ل-وفء،تيا

)دحيرتكفيفلا،عليمافناذاكهعووظل4الاإدبواوجيللهـواءعفات

الابداعامكانياتاقاحةفي!عالاكانلملادبادواكأا!كليمبرانارأيا

واهذا.الرسميةاتعليماتا"عكرهااوطوعا/اذفمبمهمربميفونلمن

منولو،اخرىءرةالسموفياقيالا-لحادفيالادباصبعحالسبب

افبىىمرةللفنانواصبحصما!(فة،،الاؤلعلىانجالر؟االنلحبلة

مجتعه.الىء،منته

شهرةاو،كش(دهاوإقاله7اوكأاب)نجاحابيانياا!ط-اان

المبببعضو.يرصع.اساسهاك!9ابرخماعيهظاهرةهي،-وسمعتها*اتبا

تقاسانوالشهرةاصهعكأادأ*ت"ا،الادلط".زاريخ))الىطب!اذ)كفي

عامةبصورةوبطاؤته،ا*؟،بامنفيرهعلىللكاتبافعلك!ابللتماثبر

-امئهنجزءلمحي-ا)ثء،رة0وتغييرهالادبيلعوفء)ا"ءوإلعلى

الرسميةأ!اناتاا!؟!!علىنرء:م!،تم،الانفطتىنقديركأ/:،اسهجابة

ناماوب.مرحلت!لا!ي((ا*"مااقارىءا"3ثل-5انبهايفترضالتي

اسناسعلى.كطوحانفي!ص،ا-ضما!ةمسألة((اثوقا؟تتقله)ءلةءممط

يتقصسىانفصيليا)تأبحثاف-"ء*)ن:قحدإهـااكثرهـوسهولوصي

العمل.هذانجاحسببكلىءورءبئو)جم،ورا)مملبرين،لفهلميةا/المطابقة

ا(باعة.وا)ضم!غتالطبطثددءنالادلةجوعويهكن

فعئدمسا.ثوؤهترتببعاىيئعكسالمجتمعصقات!قىبهـبان

الصدارةفتحتل:احياناا-زكةاتءكساعانجاااطنقات/امقايرءشتنحط

الضروريللتلازموصودولا.ائحمااب-االةنواظكلؤربراالاهتممامهسالة+

وصلمتفنند.اجمالياالتقدمور*نوالا-تماعياسياسياقدملنرابين

ادن-اته-لانقبلءنا-ورصوازإ"االلإقةاًيدياىاالادبقيادة

في،ايض(صدلضبلاورقيا1)ضرتيببت(ثر/وؤد.السياسيةالسلطة

الجنسينبهنوالاختلافالاعماراخلآفلابةعل،اذوقبراالت،لمققيالقضايا

فيهامةظاهرة((الموضة!،نكذاك.معيمنهوارتباطاتف!ئاتوبفعل

لطمقةااحوالتحتاجت!ناف!كمزدهرء!جنوئعففي،+الخديثالادب

دائما.ازيالهااستبدالاىا-؟-سءةا:،سايقلدهاا)تي-للعليا

التغيراتزعكسا-سإء-ءااحاهـ!مااالذوفىاتغ!يبراتانالم!وسر"ومن

الشاملوالفقدانا"اضيةةالقر!اتاءهـئىوافثااممريعةاالاجتفاعية

.إنئهاهـ!،نوااووانا،ؤين-للقإدؤة

،سوسيولو!"دراسةالمجتمععنالحدبثال!زبلاعزافىأسنندعي

عرينوتش،ؤرية،بوهي!"،غربشارعاى-،انظرنااذا-وبخاصية

-ورجي،ءاشتراكيروس-يودعفد.اميركامنا،هـا-رإدطوالاءير3..بئ

:الفنانونيشعرجينيتقدم((الم!؟الفن)تمذهيان،بلإخانوف

اليه.ينتموناذياالمحتهعواهدافا"هدافهمبهن"ثنط*بتناؤض((

بارقةيرونولا،اعداءا"!معهـالدائجصبون،الفنانينانبدولا

.لأ"لتغييبرهامل

كتابههـصالمض!هذهلابهضلافيخغ+ليفينابرزوقدلأ

3،



بالتفصيلاخركتابفيوثرس،"الادبيالنو!سوسيولويا)1

.جمهوراباعتبارهمعشرالعامناقرنافيواك!اءالاسرةدور

براهينذاتنتائحالىالتوصليتملم،الد!للتراكممنبالرغم

او،الا!تصاديةواسسهالادب%جاربناعلاقةامقدارفىلمى،واضعة

هذهانالواضحعن.لكلالباعلىالجمهورلناثيراضبوطاالمقدارهتى

حامييضمهاالتيللمواصفاتسلمبياذعاناواتكالصلمةليستالصلمة

بهم،خاصجمهورخلقفيا)كتابينجحفقد.اجمهورااوالثئون

الثوقيبنكراناديبكلعلىان،لوكريدجعروهاكما،والحقيقة

يعجبه.الذي

ليسوالفنبة!4لؤثرانه:فقطبالمجتمعيتأثرلاالكاتب

الناسيصوعقد.ايضالهاتكوينوانمافقطالحياةصئعاعادةمحرد

،يحبونقد.الخيالصئعمنوبطلاتلابطالنماذجحسبمياتهم

آلام"وليكن-!تابفييردماحسب،ينتحرون،الجرالميرتكبون

نانستطبءهلولكن-لدوما"الثلائةالفرهـان"اواغوته"فرتر

ناوقتاي!يسيمكنوهل؟قرائهعلىا!تاب!افهـتاثيربانحدد

مجتمعهفيالسلوكاساليبفعلااديسونغيرهلأالهجاءتاثيبرنصف

المعوزين؟وبيوتالاطفالومدارسالمدنيينسجونلاع!لمرحديكئزدعااو

حرسااشعلتالتيالصنيرةة2المر"فعلاستوب!لثرهاربتكانتهل

يفالقراءمواقف((الريحمعذهب"روايةغيرتوهل؟((!مى

وفولكئرهم!ئغواياثاركيف؟ستوالس!بدحربمنايةالشمااميركا

الحديثة؟كأالقو!ظهوربرالادباثرمدىايالى8قرال!ماعواطف

لسوتلئدا،فيوالترسكوتمكتبهااكالتاريخةالرواياتانالموكدءن

تشيكوسلوفأكيا،ثيجيرازيكوالويز،بولئدايىسينكيوتتئنوهئري

*لأاثاكرةالجماعواالقوءهصةا(!كبرباءلتبعثته،مامحدداشبصافعلتقد

تاريمخيكأ.بحوادثأ

قثرااكثر(لئاشئةبان-ريبولاحقعن-نفننرضان؟مكاشا

ياكأذونالمددبينغيرالقراءوبان،عئهفمباشررشكل،الكبارمن

يكسونانمنبدلاالحياةعننسخانهعلى،ساذجاخذا"4الادب

ماخذيأخثونهاالكتبمنالقليليقتنونالذينوبان،لواتفسيرا

هل.الكنبيلتهموناهـيناالمحترفونالقراءيفعلممأاكثرالمطلقالجد

نابامكانئاوهلأالتخميئأتهذهمثلوراءنرتقدمانامكانئافي

؟الانجرىومئاهجها1وةواوجيةاالنحقيقاتاسشلةمننستفيد

لان،المجالهذافيدقيقةموضوقيعالىنحصلانوسعئافيليس

المستجوبينذاكرةعلىتصمدالتأريخيةاحلاتادراسةمحاو!ت

تقئينعلىستتمدشهاد،فهمانكمااشحليليةاوطاقاتهم(الواوبفتح)

الادبيوثر"ليف":السؤالاننحير.لهاوتقبيمه،للرللقابلعقل

.،(؟جمورهعواطفكل.

.الى-ممكناذلككاناذا-عليهالرديحتاج،تجريبيسوال

معانيه،واسعبرا!دببر!ردمئطوعا،ا-جردلااالىالرجوع

تجربةالىالرجوععلىذلكيقتعر*فيجب،اود.عه؟لمحىوبالمجتمع

نكدلمأاًلئابةالبشريالجئستجربةألىبلوحدهمللحئكين؟لخبراء

الاسثلة.هلىهء!لابدراسنبدا

والمج:هعالادببيناعلاقةاموضوعفبىشيوعاالتقربواعاواكعر

صورانهاا!تراضعلى،احتماعيى"كوثائقالادبره"الاعمالدراسة

بعضدااتخلاصبالا"كانان!عشكولا.اواقعيةاالاجتطعببةللحقيقة

اقلأمكاقالعملهذاانالواقعو!بم.الادبمن*جتماءيةالصور

اللأهـاسة.فيمئحهايتبعونالذينالطلاببه؟امللادباستخدام

للادبان،*دكليزيللشعرحقيقيمررخاول،وارتونتوماسيعتقد

والحفماظ،العصرلسماتالمخلصالتسجيلوهى،"خصه!ضبلمة"

الكلأفبوواويرى!،(عئهاتعبيروافذلللاخلاق4ه!ثبلابرزعدى

،والازب،ءالعاداتيضمكنزاهميلأدباناً!نارعولءمنوخلفاوه

وانحطاطه.الفروور+قيعهدوخصوص"،الحضارةلتاريخمرجعوانه

الرئيمبلأانطباعاتهميستلقونفمع!مهم،ا،عاصرينالمقراءبالئسبةاما

وظلزلويسسنكليرمق،الرواياءةقرامنالاجنبيةالمجت!عاىاعن

وتورجينيف.بلزاكمن،لوروتي

الخالوصيرشحجملهفيمكناجتماعيةوثقةالادباستعملاذا

من.ئطرينلنايحف!انولانغلاندفشوسر.المجتمعلتاريخالعامة

اةتةحتارزيا"الاستهلال"آلىنظروقد.عشرارابعاالقرنمجتبةء

!اتقررتا!!حاتقدمانهاعلىاًلقد-نممنذ"كانتربريقصعي"به

"المرحاتوندسورزوجات))فيشكسبراما.الاجتماعيةللانماط

انهمفيدواديلونيوتوماس،مممرح!باتهمنا!ديدفيجونسونوبخن

كذلك.الهزابيتالملكةعصرفيالو-طىصالطبقةءنشيئايخبروننا

الجديدةالبورجوازيةالطبقةيصورونول!مواتوف-لمدينغاديسونفان

وكهئوتهالريفنبلاءتصوراو-ننوجين،عشرالعامنهمالقرن

ثيصورونودينكنزوثاكريرولوباما.عشرالتا!عالقرنمطلعفي

ازوورثيغالنايقدمالقرننهايةوفي.فيكتورياالملكةععرفيالعالم

المدنوفييان،فقراءهاوويلز،الانكل.زيةالوسطىالطبقةعلي!ة

الريفية.

الاميريهةللحياةالاجتماعيةالصورمنمشابهةدصلمسلةجمميمكن

وشننايئبك.قارلاتروااىاوهاولزبيشرستوهاريترواياتمنبدءا

مفصاتفيمحفوظةالمه-4اعودةبعد،وفوتبارب!حياةانويبلأو

،((،فيكأالافالمهزلة))فيبلزاكضفحاتعبرتننحركالتيالشخصيات

الاجتماعي/الترتيبمتناهيةغيرتةصبلمرتفييتبعبروستانكما

القرنروسيافيالارضءلاكويظهر.المنحماةافرنسيةاللارستقراطية

قصصانكص،وتولسشويتورجيئصبفرواياتفيعشرالتاسع

وسف--دم،والمثقفيناتجاراعنلمحاتتعرضومسرحيازلهتشبمموف

.الجمابةالمزارعفيالمزارعينعناللم!اتهذهمثلشولوخوف

يج!ءانالمرءو!مكان.حصربلااثواهداتتضاعفانيمكن

للعصصل،والزواجللحبتعطيهالذيالجانب،منهاكلويعرض

فديمسين،مهرةآمكانوااباء،الد!نا!جالتصويرها،للمهن

جينعندابىحريةبرصشليتخصصانللمرءيمكنأو،ورنافقينأو

هذا.لزهاوعندجاتابالزوو،بروستعنداوصوربنباو،اوستن

ا(زارعب-بهناصاةا))عنرسائللناس!بقدماتتخصصمناكوع

فيالبحار))أو((عشراكا-ءالقرنفيالاميرقيالقصةفيوالاقنان

محيالاصلالايراضديبمالاهيركان"او((الانكليزية"والقصالمسرحيئ

.إ)امشريناالقرنرواية

ما-.دامضمئيةقيمةذاتتبدوالدراساتهس!ذهمثلانعلى

افتجاعادة،للحياةمرآةبهاطة4كلالادببأنيسلمونالدارسون

!--ذهلمثحلليس.اجتماعيةوثبيقة،وءموحبكل،وبالتالي،لها

،الدراسءموضعالهقصاصامنياالمنهحنعرفلمولقيمةالدراسات

ققط-عامةبعباراتوليسبة؟بش!ل-نحدداننستطعلمما

فيواقعيةهيهل-.الاجت!عجةالحقيقةمنالصورةموقعهوما

مثاليةأو6هازلههجائية،معبءنواحفي،انها.ام؟غرضها

اوسطىاواطبقاتالارستقراطية))عنصافيةدراسةفي؟روماب"

براورتلكوهنيحثرنا((المأبا!ط

منالم!معببئيةمعرفةيملكالذياًاشخصسوىيستطيعلا"

كانتاذاميمايكتشفان،لصرفاالادبيةللصأدرغيراخرىمصادر

والى،ايمةالروفيانتاجهااعيدقدو!لموكهامعينةاجتمابةئماذج

هووما،الى،افشببةوالملاحظة،المخضالخيالياالعئمراما...حداي

هـلفيبعض-،بعضهاتفصلانقيجب،اماتبرغباتعنتعبيرفقط

."ماهرةبطريقةحالة

ص!ة"الاجتماعالنماذج))ءنثيبر.ماكسمفهوماستعملنااذا

الحقدمثللأاجتماءظواهريدرسنفسهلباءثاانوجدئا،المثالية

تجاهالموقف،الاحتماعيلتحذلقا،النعمةمحد!سوك،الطبيعي

الىموضوعيةوقايم!يستاظواهراهذهمظانيرىوهو،اليهود

،معقدةمواقفهيمابقدر،سلوكيةنماذجولشمت،الحدهذا

بامكان.آخرمصدرايشرحهافييةوقالخياليالادبفانولهذا
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الادبية،المادةيستخدمواانالاجتماعيةوالتطلعاتالاتجاهاتدارسي

فيالواقعوسيضطرون.ملائماتفسيرايفسرونهاكيفيعزفونكانوااذا

ادبيةشبهاوادبهةمادةاستخدامالى،قدماالاكثرالمراحللمعالجة

:المراهـللتلكالمعاعريناًلاجتماععلماءمنادلةالىالحاجةبسبب

اعامة.االامورومختلفوالاق!نصادالسبباسةفيالدابكتابات

ايضا!ات،المغامراًتو(لشماءالانذال،وا&طلاتالابطاليقدم

الدراساتباستمرارهذهمثلتؤديلامماثلةاجتماعيةاتجاهاتعنهامة

لمحيالخائنمركزنعرففنحن.والدتهـبئالخلقيةالافكارتاريخالى

عمرالىعاشانبعد،الذيالاستغلالمنوموؤفهاالوسطىالقرون

مولبر.((بخيل"بعدوفيماشايلوكاعطانا،النهضة

التاليةالقرونالحقت"المميتةالخطايا))منخطيثةفطيخة

اخلقيةاالمواصفاتحسباتهنذاادركتوهل،النذلالشخص

محتالاز4ام-مثلا-بذلومنانهووهل؟الاجتماعيةامالشخصية

الارامل؟حسابعلىيعيش

هـصدرعصرفيالانكاءزيةالملهاةحالةهيالكلاسيكيةالقضية

سحرية!ارضااو،التديثمنعالماالملاهيهذهتعرضهل.الملكية

يريدناكما-انهاام؟"لام"اعتقدكما،الزالفةوالزيجاتللزنا

لنجدذبحثانعلينايتوجبهل،السابقينالافتراضينرفضناماذا

ووحشيةأعابثةمنحلةلارستقراطيةصادقةصورة-نعتقدانماكواي

نرىانيجباولا؟مشاهدينولايالفنهذاابدعتاجتماعيةفئةأية

حسابنافينضهعانيلإبأولا؟اتباعياامطبيعياالفنهذاكاناذاما

المسرحيا!هذهان؟والتوهمالنفسمناكهكم،خريةوالم!يهجاء/

برشخصء-ساتمسرحياتانها،وثائقبساطةدكلايمىتالادبككل

لالفاقتمسرحي!ةوشروطمسرحيةبزيجات،تقليديةومواقف!قليدية

:بقو)4لساللالهذهالمتصدةمئاؤشلألهيختمستولاًن.ازواجا

بم!ورةوليس،"حقيقيبمجتمع"ليرهذاانالمجليمن)

انكلترا،ليستهذهانالجليمن:((العصريةالحياة((عنحنىصادقة

ؤبلاوؤبلهااوالثورةمذلىواء"ستيوارتآلحكمتحت))حتى

."لكبرىاخةاًلةت)ء

الذي،واكقاليدالاعرافعلىالمفبالتشديد!ان،ذاكومع

النطر"مرفانتستطيعلا،ستولكتاباتبهتنظكتاباتفينجده

كانم!ماءجازيان.والمجتمعالادببينالقالمةالعلاؤاتعنتماما

اضحاكا،الملاهياكثران،بريئةريفيةكانتمهماؤصدةايان،مبهما

عنشيثسالناتقولان-مناسببشكلالتنطقتاذا-تستطيع

عصرها.مجتمع

فبم،ثقافةمنكجزء،فقطاجتماعيسياقفيالادبي!هر

والبيئةالعرق))في)تين)طرحهالذيالشهيرالعلاثيان.بيئة

فئما.شاملةدراسةابىيئةدراسةالىا)تطبيقفيأدى((والزمان

فهـ-و،يشا"حسبما)تين)بهيعملمجهولثابتفكل"اًلعرق)ء

الانكليزية((الروح))او((القوميةخصيةالمش))انهيفترضما

البيئة،مفهـومفيتحلانفيمكن"اللحظة))واما.الفرنسيةاو

ناءلير.البثةبينإفرقاببساطةسنيالزمانفيالفرقاناذ

بيننفرقانحاولنااذاالانفسهاظرحلاللتحلببلالفعليةالقضية

الطرقاقربانمنعندنذوسنتحقق.((البيئة"مصطلحمضمونات

محاطالضراثهذان1و،واللغويالادبيتراثه*دديللعمل.لناولا

اؤةصاديةباو!اعالادبربطيمكنولا.عامثقافي((بمناخ"بدوره

طبصا.بكميرذلكمناؤلبدرجةالامحددةواجتماعيةوسياسية

ونستطيع.الانسانيةلفعالياتااجواءكلبينمتداخلةعلاقاتهئاك

،والادبالاننناجانماطبينالترابطمننوعانقيمانالامرنهايةفي

بحيثمانوعمنللقوةننظيمماعادةيتضمنالاؤتصاديالنطامدامما

هامسادوراتلعبالاسرةانكما.العائلبقىال!بباةاشكالعلىيسيطر

كلوفي،والجنسالحبمفهوماتوفي،والنثقيفيبالتيفي

نرب!انيمكنناالسببلهذا.البشريةالعواطفجميايدوالتقاالاعراف

وبهفهوماتالقبليةالدينيةبالمف!ومات،الغراميةبالاعرافالغنائيالشعر

.مباثرةوغيرمنحرفةتكونقدالمصلاتهذهانغير.الطثيعة

ايحةمنتجعلنظرةنقبلانالمستحيلمنيب!وحالكلوعلى

نظريةاكانتسواء،الاخرىافعالياتالكل"بداية))انمسانيةفعالية

الاقلهميةال!املترابططريقعنالبشريالابداعاةكتشرحا(قين)

يفنبرونالذينوا!فنءـفلنظريةاو،والاجتماعبةوالبيولوجهبئ

الذينالماركسبييناو،التاريخفيالو،حصدةالمحركةا!قوة"الروح))

تكئولوجيةتغيراتاًيةئظهـوبماذ.%جالادانماطمنشيءكليشتقون

الرأسمالية،وظهـرالوورطىلعصورااوانلبينالعديدةالقرونفي

باعمقمرت-بخاصةمئهاوالادب-اثقافيكأاالحياةانحينفبم

اطلاعه-فورا،الاؤلوعلى-دائمايظهرلاالادبانكما.التحولات

لمالصناعيةفالثورة:الهصركه!9اتكنيكيةاالتغيراتعلىاواسءا

عشرالتاسعالقرنارب!ناتفيالاالانكليزيةالرواياتالىتنفذ

بعدوذلك-برونتيوشارلوت،كينغزلي،غاسكلليزابت3مع-

الاقتض(ديبينللمفكزينلأواضح!طويلبزمنعراضها2ظهرتان

والاجتماعيين.

ي!ددوكلالهيبدوالاجتما!يالوضعبانالمرءرفيعةانبدلا

ناوئستطيع.ذاتهاالقيموش،معينةاقيجماقإمتحقيقامكانية

والاشكالمعينمجتمعفيلحتطةاامنيةاالاشكالعامةبخطوطنحدد

الفنيةالاشكالهذهباننتنبأانالممعنغيرمنولكن،فيهالمم!لانجر/

تقتمرولم-الماركسيينمنعددحاولو!د.الوجودالىفعلاستظهر

الىالادتصادهنللانتقاللمحجةمبت!مرةمحاولاتسوحم!معليهمالمحاولة

-عنالادببعيدالي!سرجلوهو-كينزمأيناردجونعزافقد.الادب

اننا:حقيقةالىشكسبيروجود

شكسبيرنمولانفيهدستإعاقتصاديمركزالىوصلناكنا)

جوفييتآ"قونالمكظبكباران.نفسعهلمحيهاقدمالتيا!لحظةثي

الذيالاؤتصاديةل-ؤويى،تاءنالتحررجووفي،والبهجةالفرح

.)المفيدالماليالتضخممني!نشأوالذي،احاكمةاالطبقةفيهثعر

كساراشعراءالوجوداىايهر)مالمفيدالماليالتفخمانعلى

الازثصارفترةخلال،المثالسبلعلى-العالممنآخرمكانفي

هذاانكما-المتحدةاولاياتاديالقرنهذاءمثريناتفيالاؤتصادي

ن!ريس-ءو)ـيست.الاختلافوراءيقعلاثكسبيرعنالمتفاللالرأي

الروسالماركسييناحدرأيومن،اجالاهذافياًفادةاكثرالعكس

انش4؟

تيخجة،العالمالىلشكسبيرالصامةالماساوقيالىظرةكانت"

ايامفيفقدتا)قيالاقطاعيةالارستقراطيةعنالمسر-،التعبيركوئه

((.سلفؤيما!اكانالذيالسيطرةمركزاليزابتالملكة

كالتفاؤلغامضةبمقولاتالمعلقة،المتظؤضةالاءكامهذهمثل

الذيالاجتماعيالمضمون"حددةمعالجةتعالحانفيتخفق،والتشاوم

هـولالمعلنةآراءهاو،ث!بيرمسرحي،تفبىامنها)تحققيمهن

وقائعتعالجالهـتيالمسرحباتمنفضححوهـي)السياسيمةالقضايا

ككاتب.الاجتماجمه!مركزهاو)معينة

-وبالتفيههللاكياحنراالمرءيلزمانيجب،حالأيعلى

نامنوبا(رغم.الاقتباساتهذهمثلبحجة،الادبمنالاقتصادي

ادركعاموشكلانهالا،عجيبةاحكاماالاحيانبعضفكه!ذاتهلمأركس

لكتابمقدشتهففي.المجتمعواالادببينالعلاقةانحرافمرهفاادراكا

:بأنيقر((السياسيالاقتصادنقد"

تقفلا،تقدمهارؤىفيالفنخلا!اإكونالنيالمراحلبرعض"

الش،ديالاساسمعولا،لممجتمعالهاماكطورمعجنبالىجنبا

4يفربالذيالمثلذاكعلىوالشاهد.نضطمه4التخطيلإوالبنية

."شكسبيرمعحتىاوالحديثةالاءممعبالمقارنةاليونان

تضاؤضالىدي9للعملالحديثالنقسيمانايضافهموقد

الهيغلبم(المصطلحفي((اللع!ات"او)الثلائةالعواملبيننهالي
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الاصة،عس-سة"اعلاقاتا))و((المنتجةاقوىا"الاجتماعيةللعملية

نا-اطوباوييناتفارقانقلبكليقة-!قعوقد.((الو!ط))و

رة"-هذهانعهلإتقسيماتسيزيلاطبقاتاالحد،مالمستقبلمجتمع

ناراىكما.المجتمع"حاخرىمرةسيتكاملالفناقوان،اخرى

يوصصدان((:ايضااصبلملابل،ممت،زارساما،كونانفردكلبامكان

رجال"تقديرابعدسصوبرهـفيانما،رسامأي+وء!االشلأالمجتمعفي

((.إرسمواانالاخرى.الكتيرةا!ما!ابينمن!ميكون

انرصذاكاوا)كتابهذاان)نايقول((ةذلالمباولركسصك!((

والدواقى.ا)كنيسحول!قدميةاورج!ةراء7عناعلنبورجوازيا

((الوءي))انتفترضاقياالمعلنةالحتميةهذهبينغرإصاتناقضاونجد

،كذرنايكونانالايمكنلاالبورجوازيوان"الوجود"يتوانيجب

هـفهبوسبىاضخصاذاكيدينالذياله،ديالخلقبىااحكماوين

ولالاص!وذويالكمتابانروسيا!يالمرءورلاصظ.ذا!،!ا!راء

الصدوامعلىاخلاصهمكانبالبروليتارياا*حهواايئالذمنالبورجوازفي

الىطرفهممنمدنياوفنيفشلكليعزىوكان،اثلبهـ؟تمثار

-الماردصىبالمعنى-ا!تقدمكانفاذاذلكوء!.اصبقيةااصولهص

ديكتاتورإبئ))الىابورجوازيةااءقىارأد-امااعبرالاؤطاعيةءنمباشرةيسبر

يورصي.انماركسيلكلوالاستقامةا!طقفسصصن،((البروليتاريا

الذبم!البورجوازيعلىيثنيانعلص4.وقتايفيا)التقد"يصن"

هـص.اجمةماالراسمنالمبكرةالمراصلفيالباقيةالاؤطاعيئصارب

الهثرين،القرننظروجهةمنالكتابإ:تقرونالاغلبقيافاركسيهف!

ولم))منالةحرجلفديدي-وجريبل!ميرنوف"ثل-يكونونانهماو

الاعترافطريقعنالبورجوازياكاتبافيئقذون،"اغثاالاجتماع

الصتنتاحاىاسميرنوفتوصلافىوالهذاوعلى.اث،ملةا4بانسانيش

إةللبوربروازلدىالانساتيللمذهبالايديولوجيالمفكركانشكسصبيران

باسمالاؤطا!!ماالئظامنحدتحين،قدءت4اذياالبرنا"جونصصر

نءيتخاى،لةناعموميدةعن-انيالانالمذهب"فهومو)دكن.نيةالانصا

جوهرها.فيقسبيةهياالتي،المماركسهبئفيالاساسالعثيدة

اخضمب:(تايعرضح!نحالاتهاقفلفيالماركس!اكة!يكون

ا!ناحية*ـذه"نوهو.اكا-دباعملفيالضمنيةاوا)كامنةالاجتماعية

استصصاراتعلىتقوملتياالتفسيراتلتلكموازللتفيرتكنيك

اوجيا"سوسيوفيمانهايم-رو:هجلشءلمرعلىاويتوباراونيتشهاويد!رو

لماعقيصافي،الفكرفيلرزابوناًلمفكرإنهـؤلاءكلان.((المعرفة

نبضشهمئ!-بانهوالربه-بالفارق.المجردالضقريرفي،المعالنةا

اررتقات"))و"للإواقياباريشوتحلميلانصينفبم،ثفسهص(نيدو!رو

":ا!جمحهي((الايديولوجيا"تحل!يلفيمانهايم-شيلر"لكنينوكذاك

جبلآ.5وسيوسو

كتاداتتببنهكما،بتفاصهلمه(فةالمصاصماعءلمملموضمتماقد

ءحاس-ن41انثبتكما،/مانهايموكارلويبروماكمىشيلمرماكس

بفتيكتفيلااعلمافهذا.لهالمنافسنالمناهجعلىبهايتفوقمحددة

انةاو"عينايديرواوصى"قفوالضمئميةالمسبقةالا؟ضراظتاىاالئظر

بذاكف!.اخفيئاو.زء،تهتفسهحثالبلادعاءاتعلىايمضاتشدد

.،4المرض!ودالحىاىاواو،اثاتىااوعبمواالذا-هـ؟النقد"لمح!يعتمد

هـصزلاكااالئفسيااةحلإلااو؟لمارى-يةمنثؤوعااولايضاانهكما

في!برماكمذىدراساتقيمةوتك!ن.إتفراف!اصاسصممنفردواحدعامل

الدإضي-الع(هـلعرلفيااخفاقهاكانمهماالديناجتماععلمفي

المؤسساتعلىالايديواوجياله،ءلتاثيرتصفلانءحاولتها8ي!كلمن

؟ليساان!بالسا،قفيالتشديدلانوذاك،الاقت!ه"،ديوالسلوك

عناستقصا?.اثلاولعل.الايديولوبرافيالاقتصاديالظئمصرعلى

انصهواو،صاراثرص!باسيلكىالاجتماعيالصغبرعلىالادبكاثيرات

ل!اهـسلالدق!قالعزلصعوبةانيبروو."شابهةصعوباتسميجالد

كاناذاءماإلتهـاولعنالاجابةوكذلك،لديئياالهمل/ضارعالادبي

المذكوراًلعاملليساخرىاقوىاو،ذاتهالمذكورالمعاملتادماالتاصر

."،ؤناة"او"حرم))مجردلوىالم-،)بالنسبة

ا:زعةافيا!راضههمن))الادباجتماععلم))يعاني،تلأيعلى

ورهـنارغماع!ىتما"افيهانىكوكنتالجاىاتوصلؤقد،التاريخية

--بتركيإبئطرءن((الموةصوعية))الىالصوصليهكنباآآهافتراضه

كاتلمكبيطي!صينايضايهاقى.الهما3.تحي!يدهاثمالمصارعةالمنلورات

شهةلفقد.ا((اضلكلا))و((المض!ون))بهنإلربطعنعجزهبمنالاد

هـ!ى-يرور.ه!ع!لافيلمحيرلينترح-اقىركص-"فهلمتكما-مسبقانونمه

تمومنالجماللعلمعقليةقاعدةإقدمانعلىقادرغصرقغداً،الايمان

.الادبن5الخارجيادمقربادلءلى؟بالل!!هذافيطق.لتقييمواللنقد

صيالادبالعمملتحاليلبهنالقسصطاستقيمانعآستطدراسةمنفما

وتقييمه.ووصفه

طرص"-ايمكن((والمجتمعالادب((طسكلةانالواضحمنانعلى

:الم!نوبرةاواأرمزيةاتصلاتمصطلحاتهي،مختلفةبمصطلحات

الهؤيص-!قى،لملأف،ةالا!،اننها!.ك،لتناغما،الاستهراًرمصطلمحات

بص--ءنحدداننريدمصطلحبئياو،الاسلوبيةالمثف،بهة،البنيوية

وقد.ابشمرافعالياتمختلفبرءنالداخلية؟الصلاتالثقافةؤكامل

درص--ةآن،الاةكاناتمحتلم!دوفصوحصللانذي!صوروكيناستنتح

-.مجتمعالى*ج!ممءنز؟توعا"لتكامل

اىع-الادباعتماددرجةء-آزةعن!لمقماالمارصيةتجبلم

زبىرزأتبهدلم،!ميةالاتاث-!-لملاتا"رزآمديدافانواتا.الم!تمع

الى؟تد.،سدحولمناظرةالمرءإرىاًنمثلاالنادرفهن.دراستها

ا:ورجوازياالاء"ل!!!طآ!-الاوووكما،الادببةالم!نواعالاجتهاعي

اها.واقي"كاالانواعهذها"جاه،تتفصيلاتفيصتىبل،للرواية

الما،،ة-اافىساةانيقولفهو.مقنعءير"ثلاوورءومبي..ايرايان

-!ول!علىاوسطىااطبقةاجدية؟:متها11،نيالدمغةعننتجت)

لا--اوبحاور-مةاامحددةاجتماعية/ءواءلتوجدؤأ،ل.(الارست!راطية

إ!ا،إواوبربزبربافيضهـالبورجوازيمةكاتتارـةب؟كالرومان!.بئفيحأدبي

الاؤ-لي؟عاىس،،اللافيفي،الاولىنثناتهامنذبهاارتبطتانهاولو

اظروو!اعاىالاذريةواهـوضوءاتالايدإواوجياتاعنتمادانومع

،والاسص،ليبالملأنزء*الالاجتماعيالإصلؤان،واضحايبدوالاجتماعية

01.ليمدبهـأتآسءبمص،1جمدلما،الفهلهةالادبوؤواعديةالادباعللانو

ت"م،ءبصةالاصالاصولأدراسةتحديدااكثرمحاولاتقا"تولقدأ

اشهـراظ!رعنالواحدةالصظرةذاتبروخرنظرقيفينجدها:للادب

عام--اءبهاقاماتياالمتعددةاهـراساتاؤيلا،العملايقاعاتمن

ة-المعقفالمحاواةوفي،ابر*رللفنالسحريادوراعنالانتروبولوجي!

"-عهحددةصلملاتفيالاغريقيةالمأساةيدخلكى،توهـونلجورجبردا

كباةاا:!ا،ةبكأااديمقواطهقياماعبفالاج!الثورةوفىعوالط!!ساهـيرنا

درس!الةمانوعااـساذجةاالمحاولةشفي،اسريلوسزمنفيحدثت

وفبئاور؟--ةاالانفعلاتفيالشهراءعوليلكوادوكريستوقرثبها

الفردية؟احريئاحولالبورجوازي)التضلبل))

لأتغدوانعلىتماء+"الاج-الاتجاهاتقد!رةعدم!ء،لةاثارةي!مكنولا

اذاالاا!ب!ةاؤ"قهمنفبماا-!ةأبرؤاء3اهثياا!عملولمدخل((مكونة((

وؤهـبرء!ادل.مقنعةبرصورةللاثكالالاصةماءيةاالمحدداتاظهارامكن

وهـ-فنيةقبمممةدإعتبارها،((الاجتماء-ةاحقصفةا))بئنأصدهم

اـكن.اتمق-دواكالتلاحمالفنيةالقيمهذه"صلآعزز-كذلكلض-ت

ضصصلةةلاقص)4ء!ظيم!ادبيوجداذ.+انئصكلاهذا،علىتطرحلالةالمسأ

اًلاصته-اعى.الادببزصسقا،-ةالاطلا!،على؟علاقة41&ساو،بالمجتمع

الادكبنظربةفنيإساتيةأهميهلاا؟ولث!،الادبانواعاحدسوى

"محاكاة))ثيءبه!الادب!-(هـقيلغاناقالبةاارء،بالئطرةاإ؟.9سكلمما

!ليمشواق:الادب3ء!"دخاه!،شليت!كلإلاجتماعيةللحياةو،هيكماللحياة

إ--بمنرهفرو!دهإ؟!!تلكاثقى-إوإهوالعباوالاجض!مى؟ععلمعنبديلا

به.الخاصين

اع!مبح!.لنكالأالدءتر!فىهحالي.ث!ق

*لا3


