
لمجفلىضافىابيق!

بلاديرلملاديبنشيدالاالايامهذهشعبناينغنىلا!لىيالماذا

دائماابسطاءااقراءايتذكرلالهاذا؟9191ثورةحقبةفيابدعالذي

ءصسةتمثاليكلنلماذااا)الروحعودة"سوىالادبيالحصادكلمن

والضجي!اضجةاكلبرغملماذااالانحتىالفنيالابداعفروةهوممر

الثانيةالعالهيةالحربافهاءمنذبدآنينوالفظالادباءمنكامللجيل

مسرحيةاوروايةفيسواءملهمةفنيةاوادبيةشخصيةلديهنيدلا

فيولمتالتيالشابةلابا!ناهاديانبراساتكونلوحةاوفصيدةاو

الهزالسوىتبفلنالجدبدبرالاجيالهذهتتطلععبثاأالثورةحضن

نتذكرانثصلااستطاعنهاس(آليس،؟لكن!والخواءوالشحوب

البطلانهعلىالانتذكرهلاانها؟(وا!لابالصا)بطلمهرانسعيد

ا!تيمحفوظنجيبعندالمثلىاثخصيةانهعلىتتذكره،الضد

..آلينحوع!تطحنيانالاجنماعيةللبيئةوتركتحريئماتمارسلم

أعمالجميعفيواحدةحرةشخص!ةعنقرائناجماهيرتبحثفعبثا

هذاوتص!،اخفقتولوحتى،الحريةهذهتمارسمحفوظنييب

وعبثا..!بلمننكونتقدلقمخصياتالايجدونلاالفراءان!المعير

فادمة،برريةارهاصفشهفنيعملعنالجد!دالجيلهذايبحث

وبالفنبغيفارايكفريجملهممارومانم-كائيلنفنجاتسوىيجدفلا

نأاللهعبدع!تناديالبلهاءخضرةصرخاتسوىيجدولا..كله

الماضيفييحدثكانماكس!جيلسوىتجدلاانها..يبقبىوانيود

ضائمةاجيالانها..سهلشيءالمأضيتسجعللان،الثورةتجل!

أخذالذيوالفانينالادبءمنالجيلذلكمنالروحيخوائهاازاء

الروايةصارتالذيالبلوهوالمافميةس!ةالعشرينكلال((يشي"

مدرسيتناجمنعندهالمسرحيةصارقوالذي،النيفوقثرثرةمنده

مجردالفمارهمارتوالذي،الادباءتاجمنلابالجامطتالاب

عنللشاعرانفصالعنفكشفحجريةكعكةحولتغنأوليل!ةتاملات

عطشىاالشابةاجيمالنالانيبثيحالانه..الثقافةمنتجردهأونفمصه

العالممفويفياووالعقادحسينطهفيالاتلتمسص"طرالمميقللفكر

"بلادي!لادي"سوىيجدونفلاوالفنللالبوعطشى،الغارجي

!بعندظكانتلووحتى.."معرنهغعة"و"الروحعودة"و

وزهرانرشديرشادظلوخيعالىعو.!لو!يراهبمثلالت!ت

عاش!رنصانواناسظلهدىالذيفانمفتحيورجلالصبورعبدصلا!

..الزمروسلىضاعتاشي!فانهالرجالفريدسالموزيردحتاللي

..ارتمفاعاازدادا!مرفان،نتديمةحراسةبلاظلبالا8ولان

سوىالمنهبياحاديميثكلهالحفيقيالادبيالنقدم!انفيهلشى

الاصتعاهيةا!نقدمدارسمنالفنيتقيمم!مطونوالبا!ن،عوشلوبس

لم4

!!ل!"ص!!ا!هالمجأ

!د9!ا!!ببزءلد3!ا!

تعصحلهذامنوردلا،نقعن!دلمالاحداتبارمقت!عانيا)

تلقائن"لحوع!ا!لمشيهات

كراولي(كارل)

مشغولعوفيلو"صانغير..المحمودةالصح!كةبقصرالهموا!ننسية

ينفر!انوبدل..الهيبيزعنباحث!اواميركااورباؤيبسياحاته

اهتمعميقن!دينظركي!لجرد-الهائلةامكانياتهبحكم-عوضلويس

متائرابثاش،عراؤجعل،عراءالمشعلىالثقافيةباسقاطا"لهيلقيبان

ف--ىقاطانيانهوضطعتاتهفلآاعصربشعراءمطلراوعيرهباليوت

..النموس!بري

نظرب-لماساساتعطيانالممكنمنكاناكءالوجوديةوالحركة

بقدرفيهالعيبلايتقلصظلهااخذالجمايىلأافلسفةواالنقدفيمتيينا

اجلمنبالاستراتيجبكأيضحيالذيالمىياسالانجرافهوما

"الوجودبا،دابهذهترجمةفيالتركيزانجانبالى..الفكتييك

..منهحيوالمسالروائيالابداعع!الاساسفيانصبت

المجتسبفيالاديربدوربتاكيداهننمتالعلميةالنقديةوالحركة

حنتىوذلكا)نطريةتحتور!االتىالدفيمياتبكشفاهتمتممااكر

..رلادبالادبباراتضدالامامالىالادببحركةالسماحةالىتدفع

هـوىترشدهنظريةبلالانهاقىش؟بهالمم!لوقالادبهذاوالنتيجة

..عامةوشعاراتعبارات

والضحلإل،عامةبصفةا!ن!سعلمءلىالقائمةاكقديةوالحركة

ا(مداويانورالا!لفارسماغابؤقد،بترتخاصةبصفةالنغ!سي

سويف-مصطفىولان،الحالهدهعلىوحسرةكمداماتالذي

بصدي!قهاوا!الفنيللابداعالتكامليبمنهجهالجادةدراستهيتابع

النفسعيعلىدخلاءلصوىالآنؤف3لاالمدرسةهذهولان،ذلك

عاىغن!يةأعماقانرىلاانظوالنت!ة..السواءعكالادبيوالنقد

صفالعقليالطبمنين!لكانالذيدوستويفسكيشخصياتفىار

..!ثخعياتهأساساأيامه

الاعداديةفي!فليمكنهحنوظنجيبعندآليةرموز:والنتيجة

نلتفتان"هيغا!ودييقولكماالرءزوظيفةانمع،معاد!ايفكان

.(216صسالصثرينالقرنماركسية)"نغطهانيببماالي

هذيان..!ايكنبانيمكىسنالصعيديةباللهجةانهيظنالابنوديم

الملتويةالعباراتوفتات..عل!ةروايةيسعندنامعمودمصطفى

افئةاانتاجتصقالتيالسلبحاتهذهكلآخرالى...نقدايسى

..الفنيةولاالوظمفيةلاال!راسيلعبةتحسهنلاا!تيالبادةالقليلة

فييك!الجوابمنبانب؟يلارمةهذهمنالزوء!يف

فلسفةكتبلا!اتوخاصةليف4الصحركةعداالترجمةحركةكلغلييب

والسينماوالدراماوالشعرالروايئوجمالي!النظريوالنقدالجمال

القسلةتتىموأن..والنقدوالاثبالفنألعيال!توا&سيقى



..أى،جنابغربلةالعربيارفىصعيدمحلىالجادينالثفادمنالنادرة

وادبنامكرنابناءفعيدلكيالفكريةابعارهافيالبمالياتجردثم

ينصحانمهمتهلمستالناوولانذلك..جديدةأسبطعلىوفننا

..منهمينبعانيجباصسلاهوانمااتزامهملانوالفنانينالادباء

انيتخلصمحفوظنجيبمنالناوريطلبدعبثا:اجديةباحتىالتزامهم

شخصياتلناايرسمالشخصياتأعماقفيويعوصالمكتبيةروحهمن

:لوكاشيقوللحكما،النهايةفيدفشلكانتولوحتىهاحريرتنمارس

كل!ي"فوقيموجينالفنيةللاتارةاحقيتىاوالعمقالحقي!قيةالؤة)ء

جورج-"مثرفا"باركنس!ونعن)"الانسانهيالباطنيالجانبالى

النافيديطلبوعبثا.(911ص،وأثكارهواعمالهالرجل-لوكاتش

ناعيئابل..القراءةعلىليعكفريثعيمقهيقيداندزفلاملمن

ا!،توجصراالذينالاصلاءش!بابنابعضمنالعودةالنافدطلب

،ايوبككاملالديار!دروااو،نذتكبمرالصمتفاترواهكذا

الىبفنهبمضهموهاجر،منيبكفارقمانوعاابداعهنه!سراو

الساحةظهيرهيا!نالحقيقيةالمهمةاًن..فيافيكسليمانا)شام

المهمة..الابداعأساسهيلانهاتشويهاتمنأصابهامماايةالجما

الابداعيةفيالساحةنوثرالتيصرةالميالثلاثاليظرياتجردهيالمهمة

ماذاالتسارلليتم..النفطوالتحليلوالوجوديةالمارك!قي:عندنا

عنبال!فصيلالحديثالتطهيرهذابمدلبتي؟والفنللادبتمايبقى

حقيقيوجودياوحاليقيماركسيبنس!صلالجماليةالمشكلاتكل

نءيىلادمهدتفدالارفيتكونذلكوعند،حقيقينفسيتحليلاو

لىءوالادبالفنفينفسهاترىلانائعطشى،جيالناجديدينوأدب

..حقيقيةصورة

اتاديناالمراشينواالحاليةالدراسةهذهفياقتمرتولقد

دخلهمابعفيمنالعربيثرفنافيالذهنتطهير:لطهيرعمليةعلى

تناولهذابعديئقبماحىالترجماتوأشباهأنصاهـالثقافاتنتيجة

بالساحة-اعتباطا-التطهيروليبدأ..اجماليةاللمشكلاتأكاديمي

الماركسية.

مجا!د()

هيهل؟ماركسبمجمالمحلمافامةمث!روعيةترىياهيما

مفلوجودهوالماركسيةالادابفيالس!ائدان؟صحيحةمشروعية

الجدليةهذه)):غارودييقول..موفوعهلهويعمربل،اًلع!هذاً

الموضشوعهيوبالحياةبئلوا!عالابداعيالعملعلاقاتفيالمعقدة

.(231صي:ضمفافبلاواقعية)"اولركسيالجمالاهلمالاساسي

اورليكيادراثفيالجمالء)لراسننهفيقيفبيرو!.ا.ويقول

الاولى؟لدرج!هوالماركسيالجمالعلمان)1:"اللينيبلأللماركسية

تفببى!ءفيالجمال)((الاشؤاكياالفن،جديدلصالمجمالعلم

الجمالعلمعجزير!سيجريهذا!الابىوفي.(125ص:الماركسي

البورجوازيةالثقاؤةان":كودويلكريستوفريقول..البورجوازي

ارونت!"!معظبميجعلالذي?نجهلل!معببالحمالعا!اتاجعنمحاجزة

.(131مي:ممطرةفقافةعناخرىرراسارر)"حه!لمةمحيرالاجضماعمة

..في!مهوال!مالعمامنظراتمنن!رةبيمشحدالتوفيهناالصورةان

هـوؤهل،هـفياكيالانال!!و*ية!وء،المارء!ل!مالا!ا3كاىفاذا

--!،لال!هاءامييفىالابل؟الا*ء!اصنحكلالفنطرليا)ف!العي

المفئيلولسا!-اوخمه!رووداقيبصء!لهمناوركهاذا-الماركسي

العلاق!-!،م!؟ولىجمهت!؟-ا!ض!،غء:ير11م!اصحان-اريالبورجو

ه!-!*--،وبائ!ياة/،لوازحعالابداء+ل3أرعءلافاتفيا!عقدةالجدلية

ص!!هـ9ا،ءسحدءهوايوم!(رت!ا!رركانمنذلا،الإطلىعلمموضوع

دءالىؤءب!زو-ضذه!لقد؟هذاقبلحن!بلى،عثوالثامناقرنا

اوسويرصدقانالماركسيقبلالجمالعلماعتبرلق!)ء:فالأن

علمالفاروقد،ال!اليةبالللظشعوراالانسص(نفي!حلىالفني

.

ا!صالي"الأدراكفيالناحيةهذءالىبمورهالماركسميالجمار

ا)!جمى،لعلمكانفاذا.(147ص:الماركسيتفسيرهفيالجمال)

ايضالوضوعاهذاوقين،الجماببةاللذةدرسؤدماركسقبل

الىالعالمنجزئةعلمةهـءفماالماركت!االجمالعلمدراسةموضع

الؤعين؟هذيئ

هـيا!الجماء)درالشهميبسكيقالسوفيافيالكاتبتنبهلقد

الجطل!م)):ف!الهذا"طورةالى"المعاصرارروفيالبمالجمالعلم

هـكللذالهاالجط)ج!اله*ك!اتاما،ا)-8،ليةالعلافاتعنعلمهو

.(181صى:نفسها!مىدر)"ا!معنسنفلهموضوعيهصلية

المونلاورسحؤكنالمتجههذاًسيادةخطورةالىتنبهقدبسهكينوكان

مسائلكتابة-منيرانيوووطكتبهامغالة!عن،4المصووجمافهالتعليمية

التايعالفلسفةمعهداصدرهالذياللينينياولركسالج!-العلم

اةالمقاهذهفي":يقولكتب5691عامالسوفي،لبلآالعرمثيديمية

التعلإمممية:"ناهعفلإاالمواطنةحقوقياكسبالجماللعلمتعريفورد

الفنيةا،نشا!مهر!ةماهيةعلمهواللينينيالماركسيالجمالعلم)

.(917ص:نفسهالمصدر)"(الرزيسميةالمعرفةهذهوقوانينللوافع

التيالموضوعات!طوهو،الج!لىموضوساا!المدهشانعيءاافيبل

نححدوبركاصهنارقي"طولعليالجمالعلمفيرئيسيام!وراتشكل

علمخصوء.-؟تمنالبرانيةالماركبكأالنطرةيدعلىيصبح،افلاطون

الاعلىالمثلا)ررالستهوكمانموريام..فيقول..الماركسيالجمال

سةدراسثوناج!الجماور،لظالنئزيالحليمكئلا":()الجمالي

فيوالذاتيةالموضوعيةينالناحيعننكشفاخرىلمسانلمسغفيضة

المصى-در)((الماركىك!االجمالعلممقولاتمنجداالمهمةالمقوءةهذه

..(371صى:نفسمه

ول!ص،الهزاكيوا*أساويلموصوع8،فدرأرسطوتعرفيولقد

المألعه-اوي))أنترىبوري!يوءكيمتمثالةالاورثوذهـيةالمارك!سية

عن)"ينبمالدناولركسيالحمالىعلممفولاتمنمقولانوالؤلي

.(174ص:نفسهالمصلر

علممجردمنالإمالىعلمتحويلهيالنكريخةهذهمثلخطورةان

الىيخطىءوقديهصيبفدبرأيؤ؟هاويدليايةالرماالظواهريدرس

زالههـدؤكطالعلمان..مت!ادءأكلاضصءةوالىرلم!قدية

تشاانر!نالعلمداخ!انما،الاسزايرقىاوبالبورجوازيةيوصفلا

فيكولويلقوليمهف!لمومن،قيارإكه.ممنتاريرخاتشكلمعمنةنطرة

ا!بل!!!:!(ووالارة!ة،وففىاخرىرردراسطء)كتابهفصولاحدعنوان

هناالخطورةاًن00(77صى1((البورجوازيالجطلعلمفيدرال!ة

هواامصحيم!أانمع،ماركسبمفنالىالدمموة،هذاعلىيترتبأن

ماركتسية(صفات)و!ماركس!!نهفادتئ)،:لوفافرهنريقالهما

وهي،الؤتفيماركم!-كأقينكلءهقيبلى،حمالبما!دعنالفظيصرسها

هلفيهوبرةور4جنء!ليبمرسىعن.*ص-ن!بهكوفنزلكفيلفصانوا-

هنالكماكل.م(55عي:اي!مالديعا!ا"ا(:لح!هينديانرهاوتزفر

فيعليهاالسابرورلآاةظرياناتدحضأىمشرو?قي!مارممسيةيكونان

ؤصا../هـل!عر!الذيماالهلمملي،!اتئعدانثوناجماليةاالدراسات

مقى!ولاتتناوا،ديللذاتجبةالمصهخمرتجاوزهالاالجالىاًلؤكزرارصح

(،ا!واف!سعكمقولاتو!م!ء"الخلصاو!واولوالممطخوكال!ميل

.(5!أص:1!ارك!يقص!يرهفباج!،لا:ل!بسكين)

ؤ!يصى،مميةالماركتواف!رةالجمالعالمبعنالوح!دفكزمفالآا

تدميا!دلماركسصةالشر!قيض!:وهبممعححةنمتي!ال!ضاهذاً

فيهالهفروش-بليخمان!ف!ايىذ!مانحوعكالصاالط!دثظن!ة

تقي!ملاالجعاللغلممالع!ةا-طريةاان)ء:قمالال!يسماركم!يانه

والمنساهوالقواعدهذهتنضعأنووك.لهلقوللاانها،!ل!قواعد

كشونانفحنى..!914مابلصخانوف:اليذثمنزعن)((تم،ماوقلك

يأللنصلشتانهيصيلا،البمالىكل(كل)هيالمارك!يظالررقي

:بلي!خانوفعنليفشنواوع!"مانعوعوالعلم!ذاداخ!طانة



!التأكيدنظريالهـماساينظيعطيلا(الجمالعام)أنرأيهكلة!

يستحقلاالفوكيالفنانجنعلىاعجابنابخحقلاالاغريه!الفن

(151سةنفسهالمصدر)"أهكسباالعكسأوالاعجابهذا

الجمال؟لعممارهـيةروية!ببمامامعانالىاذنالمسبببلهووما

انصيافة":)*(((العشرينا)رزرنماركسية))كأبهصنحارودييفول

مهمةدلكمعوهي.41لأركسيةل!ىناووكأثار-تجماد!بةكلسفه

بصيانحةيقومالم،والفلزماركي،المارورعيهمؤسكلسيلان،عسيرة

اكتابا!ميعابالعثوريمكنماوكل.ليةالجمطللمبادىءمنهجية

الملاصهاتبضفخللهاذاثاوالحنياالانرشدا!علىخاص"احكام

جانبالىاواحداوضعهاوتكئ4لميهعف!عروهده.با!ريالهالم!صله

يقةالكلوهـءه.المجمالماركم!!!سال!ةررليفيركصلاالأخر

وفدشاباسننباطاتبينهانرب!اسهمشهاداتيجميعطريعة،المدر-يئ

المرحسلةديوهـهننانحددانلنما.لتيحلنألصورياكن!قلقوانين

لنصيخر2نهععلىنسيراننناويننغي.الفؤنتالورمنالراهنة

اشارةالامناكوليس.إسلأ!ةصيهانحهالالنون!دانفيالمارهـقي

ليالمشكلةلهذهعرضيمااذاًبويكانافكيهافيكر!ركيفصيرة

نفس!ليهايطبتىانمحلى!فلج!ببةمنيهطئنىأنءكه!ةلراسة

عامة"بصورةالهيغليةالاللسفةمعانتهجهالذياننفديالاسرل!

الخاصيلعبرهفيفديةالمصعنالضفىنحضضناداذا(921-218صى)

ديمانبذهوللماركسيينم!جاوضعنجدهـورالمارهـكنا)جمالبعلم

ارضبادخالهاالثوريةجوانبهاعسلىوالمركيزمعاليةمنالهيغليه

فبل؟منانغلزمثلامعلههلبل!ذلكغأروديمملمهل..الوافع

عنرماعابرةاشارةلهينى"الجمالعلم))كنأبالىأنغلزاشمارلقد

فياليهرسالتهفييدسول..بقراءتهيتملىانثميتأوصى

بعلم)أوصيك،بالراحةولشعرتتخففحتى":1918-11-ا

وانغلز:ماركس)"لذهلفسمو!قليلابهفنشغلوعنمما،(الجمال

مثلييدرسوهوماركستصورنالواننا00(052ص:مخنارةرسانل

وجمبمعالفنألشكالجميععلىعاكعاكانبدلا!ته،اًلحقلهذا

يقاللامادرسقدلكانبل،لمفةالمحالتاريخيةحذبهفيانجما!ته

،الانسانؤ!الفاعلةاللحظةيدرسالذيبديا!فكهوكان،دنانهعنه

العلاكةودنر،لكيكوالتنوقالفنيالمخلقالسماليةالظواقينمكنضءفاكاى

العمليةبهذهيقوموهومةركينفسهغارودينصورولالد..بينهـما

عنالبحتفى!بيدناثاخذناانبالمشابهيمكنطريفتانهناك":!قال

المالراسهيماركسصاغهااليالطريفة:ماركمهدي!ةلجماليةمنطلق

للا!صادالخاصةالحا،كأعلىطبقهاثم،الكبيرمنطقههيوالى

المادبة)اسم"لحتماركسصاصاالىوالطريقة،اهـياسي

برومير18)فيسيماولاتطبيقهاكلكرانعةامثلةاعطىئم)التاريخية

تاريطي،حدثلمراسةيرضحينمارصكاننقد.،بونابرتريى

يصنعونهلاولكنهم،تاريخهميصنعونالذينهمالبننرانعلى-يكد

هذاف!ر(921ص:العشريخااقىنماركسية)،(اعتباطيةبصورة

المأركيمنفعالهماهولرىياهذاوهلأغاروديفعلهماهولرىيا

هيغلجمالياتعلىتعبقهفياكتفىلوفافرمثلواحداان؟ا؟خرون

جمالياتفيالموجودةالملموسةالاوليةالمبادىءبثرران)):بقوله

ركامتعتطمورةاذنهيانما،عبقريةعديدةبذوروهي،هيل

فيشانها،البنورتلكتخنقالتيالتامليةاكظروجهاتمنضخم

ال!واهر(علم)الاخرىهيقلمؤلفاتفييحدثماشاندلك

منبالسخريهواكنفى(26ص:ارجمالعلمفي)((ا!غ(المنلو)و

هيغلجماليةمنماركسنناول":قالعندماا!اةعنهيفلرأي

فا(لمهاة.والمقارعةالقلميةالساجلةروانعمننعداكشيلاراءبعض

النهانيةالمرحلةفهي.وزمنلحظةكلاليممكنةليستهيغلنظرفي

المفى،ليتضحالترجمةاسلوبفي!فيفتعديل3)*)

الفرنسي.الاصلعلىالحصولمنكمكنياممدمعنوأعتنر

'

مت3!ر!ايفقدالنيالأزمةاعراءىوهي،داريحيةمترةلتى

واهـخرية،الهجا،فيوجودهولمحمفيبهاهـلمينهكمذاـيهكيالثعةالهمور

كيخوته،دونانكلر)ع!قةلنظريةوانها.والملهاةوادكلم،الملاذعةا

بالمعصيحملا!اتفنفي.!لمو!رتارتوفآورابليهمؤلفاتاو

ولسعوء.(مارلسلكارحليوظبرتلوييبرومير18مطلعانطر)

الهيغليالقانونلهذاتبعاينتهيلاالنورجوازيالعهداننرى،حغنا

،والعبانيوهمهرجوهشكولاالبورجوازيوللعهدتمرحبضحكأي

نطمعفول...والحلكةالسوادالىأقربوهزلهمكئيبوندامونولكنهم

يلاطمالمهجاءؤيهنرى-؟ممكناهذايكون-فريبيوم؟ليبان

.(26ص!:نفسهالمح!ر)"أالؤائلةالبورجوازية!لمرالىمصوبا

روكزأفنواالادبلقفمايابالنس!بةالماركس!يمةتراثظللقد

عهنتختفيوكادت،والواقعا(فنبينالعلامةموض!وععلىأساسا

عا!انمقابلفيوذلكالاخرىالجمافيةبلمنتهكلاتالاهتماماتال!نظربة

يغسم-البرانبناولركسيينتعبيرحدع!-البورجوازيالجمال

انادية!دراسنهبرسومرفيلاوضحمانحوعلىجمالاةبمشكله

البورجوازيالعالملمحيانهيلاحظالجدلياكاديان)):الجدليه

حتسىالفنجمالمعتتالابقانالىالالندلسفةتميلالراسمابرأو

:(منترفا)رونزةكعابضهن)(1الجمالثكلةحولنتمركزانها

.،89،صةالعشرينالقردافلسفة

ناايىميهاالسببوجحعانه،الواكعيةبمسالةالاهع!مان

دهمأسارواف!جهةمناًنهم..انغدطريقفيس!ارواورالماركس!يين

تلكالىاؤضىبشكلالفنتناولانغلزانكما،حقيقتهافيعياراته

سنرىمانحوعلىحزبنوفئادبكيامامكانعنالغريبةالدعوى

بانتفصيل.

ؤيانغلزاليهاذهباقىياالقضيةمنالماركسيةا!دابتنطلق

الفلسفيةانركلةانمن،ماركسبهايقللموالتي،اًلفلسدةمجال

الذيالمثاليةعالم:عالمينالىالفلسفيالعالمانقسأمهيالرئشمية

علىوترثبت..الواؤعمنينطلقالذيالمادةوعالم،ازرهنامنينطاق

فينيروشيفينج.يقول..اجيالاعلممجالفيمشابهةنطرةمذا

العيالاساسيةالمضيةكانتاذا:"بالواقعالفنعلافة))درالة

ؤان،بالكينونةالفكرعلاقةقف!مةهيمعسكريناليالفلاسفةتقسم

الفنبعلافة!حددانيوكنعلماباعتباره*سا-ليةعلمالجمالقضبكأ

آخرفيلمتعلقالاخرىالج!مالعلمؤضاياسائرعلىوان،بالوافع

كناواذا.(هةص)"الفضي!ةهذهبهانحلالتيبالطر-قةلحليل

مجالفيؤإنبينه،عدمهمنالقضيةهذهصدقنتبيئاننريد

..الجماليهال!راصة

بريء،مه"وهوانغدالىنسصمانصححانيحسنالب!ءفي

والابداعالفنيالابداعيرجعلىفانغلز..هذاالىنف4هونبه؟قد

تقولعيارتهنصان..اثافعهوكماالافتصاديالعاملاليالفكري

وفق"ة0918س9-21فيبلوخج.الىكتبهاالتيالرسالةفي

انتاجهوالتاريخفيالاقصىالمحددالعثمر!نللتار3الماديالتصور

.أكدناهقداناولاماركسلاانهمنهذاواكثر.الواقعيةالمحياةوتولد

العنصرهو*!صاديبانالعنمرالقولالىهذاواحدلوىا،اثمإمن

ل!امعىلامجردةعبارةاىاالقضعةهدهيحولفانهالوحيدالمعدد

ا،ختلفةامحناعرالكن،الال!س!الاقتصاديافوقفان.دلالة؟لا

المؤل!سات:ونتائجهاليبقيل!راعالسيا-يةالاشكال-النىقيللبناء

الالاش!،آخرهالىناجحةمهركةبعدالمنتصرةالطبقةتقيمهاالتى

عقولفيالواقعيةالصراعاتهذهكلانمكاساتوحىبل،التث!ر!ية

والفلسفيةواللاهوتيةوالحؤقبةالسياس!يةوالاراء،في!المشننر!ن

م!رىعوتاثيرهاأيضاتمارسانما...اللاحقوتطورهاالدينية1

تعديدفيتترجحكثيرةحالاتفيوهي،ار،ريخيةالمراعات

الثدوسصمنهااشاالعثامرهذه!كلتفاعلاهناكان.(شكلهال



نهاني-نحسعلىسالاننصاديةالحركةتؤكد...للاحداثاللانهائي

اتاريخمنفزةأيعلىالندريةتطبيقفانوالافروريكشيءنفس!ها

الاولى"الدرجسهمعادلاتمنبسيطةمعادلةحلمئأسهلسيكون

.(894ص:مختارةرسائل:وانغلزماركس)

هـوالتارينيفيالوحيدالاقعىالعنعرانيقللمانفزان

الرسالةفيلعتنوراحولهذا..الحياةافة،ءهوبلالاقنصالهجالافتاج

نا!باللومان)):فصالالافنصادبهذاالممصودكانمااذاعينها

ص،احيانااقعبصمابانعلىواليماركيالىمنهجانبفى!وجه

عليناوكان.يجبكانعماالاقتصاديالجانبعلياكبرتاكيدا3وص

يكنولم،أنكروءاذيناحصومنامواجهةا!!أالرميسيالمبدانؤكدأن

ل!ئاصرالحقةامانةنععقانالفرصةاوالمجالىاوالوقتدائمالدينا

كررولقد.(.05ص:نف"المصدر)"التفاعلفيالقائمةالاخرى

فيمرنغالىرسالتهفيسنواتبثلاثهذابعدالاعتذارانغلز

؟يةوعلى،ناقصةاخرىنقطةهناك)):فول،14-7-3918

كأ،با!(فيممافبشكلعإتعاالتلايدفي-وأناملركسسفشلغا،حال

محتماوكان،وفعناانناوهيلهابالنىبةاتساويبامدانانونحن

الافىكاراشتقاقعلىالاورالمحلفيالرئيسبمالنحيدنضعانعلينا

م!نالصادرةوالافعالالاخرىوالايديولوجبةوالتشريعيةالمسياسية

أهملهقدبهذاوإكننا.الاقتصاديةالوقائعمناًلافكارهذءخلال

هـذهبهاظهرالت!بروالوسائلالطرقأي-الصوريالجانب

رائعةفرعتعلمعارضيناأتاحمما41!-وىاجلمن-الخالافكار

.)1.4-54.مى:نفسهالمصدر)"والثويهلتالفهملاساءات

الةوقي،البناءمبعثهووحدءالافنصاديكونانانغلزنفىلقد

التحتنالبناءبينآليةأممدليةعلىابقىهلولكن،الفريالبناء

يفمبالماركممميةالفلسمفةفيشهيرقىلهنلا'الفكريالبناءوبيئ

لكننا..بالحياةمحددالوعيبلبالومم!محددةليستالص(ةاناىا

الذيالسبباقلاهميةنظراسيافهافياهبارةاهذهبنصناتياننررر

هذهثيللماركسيةبالنسبةامتدناهالذيالمنظورمنسيفبير

يذهبوهو"الالمانيةالايديولوجيا"كتابفيواردوالنص..المسالة

واشكالالايديولوجيلىوبقيةوالميتافيزيقوالدينالاخلاالص!تانالى

النامساًنفيو،تطورلهاوايستاريخلهاليمى"ممهااثنطابقةالو!

وجوثصتمهذامعيئيرونالماثيوتفاعلهمالهاديجهم4انتيطورونوهم

بالوعي،محددةالحياةليست.تفكيرهمومنتحاتوتفكيرهمالواهـعي

فىالديامتيكنلمحهناها.)38:صى)"بالحياةمحم!الوعيبل

البناةبينآليظابقهناكليس:للحريةدياحعيكابافنبارهجوهره

..التاريخفيالفاعلة!مهللانسانلانالف!قصوالبناءالتحتي

رتكلالواىانمكاسعناصلاالحديثفلمكذلكالامركانفاذا

فيالواقعانعكاسهيمونلاالمشكةىنهذاقبلنااذاوصىأالفن

الادابلكن..نفسهالانمكاسلايلانغكاسديالكيكيةبيانانما،الفن

هذديالكنيكيةالىانتقلتواذا،الانعكاسمسالةطىعترالماركسية

الديامتيكيأ4افىوعي؟ف.وعا."عباراتشكلعلىكلامهاجاءالانعكاس

فسيالعإويالبناءتافرعنعمبث!كليتحدثانئلزان..الماصة

وماهساننيه!رهذاحدرثكيفيةفىلدخلاندوز،!التحتالبناء

هناا":3918-7س24فيمرنعالى4رسادفييقول..قانونه

طظورنرفضكنالما:وهيألاالايديولوجبونبهايقولخرقاءفكرة

رفدوراًتلعباإتيالمختلفةالايببولوجيةللمجلاتمستقلاتاريخيا

هذوأساس،اإتاريخعلىميرأيابضاعلي!ننكرف،ننا،التاريخ

بمرامةمنعارض!ينكهطبين4علولواللعلةالشملالعالملأجدلياالتصورهو

تاعمدالهالباالسادةهؤلاءوينسى.النفاعلعنالتلامالتئاضيأى

أقتصادهـعللجراءمنا)مالمالىويظهرتاريغيعنصربحلم!عندما

بمتهعلى!ؤثرانوبستطيم،!ثرالعنصرهذافان،؟خرى3!قصو

مغتارةرسائل)،)نشوئهفيتسبمتالنىالعللعليءخىبل

.

54(.آعر

جانبمنلهاجدليالاأليافهمانجدالوعيمسالةف!وحتى

حدينبينعلاقة))بآلهالوعيفيعرمثلافكودويل،الماركسمينبعض

ءمنهارةئقالةفياخرىدراسات)"والييئةالجسم:شعوريينلا

هيغلةكأب)ء:وماركسهيفل4ا)بن!بماعكسوهذا(19ص

ا!-يابصهجرىماان،بثدحميمياليسذاتهحدليالوجود)

جرىاً-نجبابهالذيالعالمان)ةمارك!وكنب(الحؤقيهوفحب

سالجأ.الفنضوورة:!!خوك!ن)"!الحالمقةهووحدهالنحوعلىمذا

.)102عي:ماركسية

ويقسيالواقعمنمنطلقةماريةانهاعإىماديهماركسيحددلم

الانساني،المجضحعبخلقماديتهرب!انهبل،معسكرينالىالعالم

مهتمىيكنولم،وتغييرهوخلعسهبرالاف،نمهنماكانماركسلان

،.التطبيقمياماإتنغليرفيسواءصعوباتتلعىمدرسيةفيقسيمات

المحوريأاكفطةان)):((ك!يورباخعقاطروحات"برماركسيقولى

للماديس!المحوريةوا)نصة،المدصبئاالمجتمعهيالقد.!مةالمادقيفي

ملحؤ"رزييل)"الاجتماعيةالانسانيةأوالم*نسأني41جتممهيالجديدة

.(647ص:الالمانيةالايديولوجبابكتاب

الماركسييماريرىاإتياإوافعيةمضيئفيستمعناريمكنناوحنى

وانغ!ماركسلقييمبينءهارنهنعقدانيغضل،طرحهاأساؤواقد

زلماص+لافاهناكانامبينهمااشفاقهناككانانل!نيبنواحدلاديب

هـ-اا،ديبوهـرزا..الاختلافهذامبعتوما،نظرهماوجهتي

..بلزاكالفرنسيالروائي

1888ابريلفيهاركنسىمارعربتالىرساثتهفيانغلزيقول

المكلب!جصيممنللوافعيةأعظمأسشاذاأعتبرهالنيبلرانرانا)

الكوميد.)زكبماإطأعطىقدوالمهـتمبلوالحاضرالماضيفيزولانوع

!علناوأصسفاالثنرن!كما(-معللمصلأرافعاوامعيالاهـيخا)الانسانية

8(8الى1816ن"أفيىبعدسنةمه4يخايكادتاريخيسرديلحو

رسالأ)"ايتبلاءمجتمعع!9الصاعدللبورجواريةال!قدميةالطرق

هدابرهـ-دنذهـمهاالرسالةفيانئئزوبضيف.(947س:مختارة

الفرنس!للمجتيمعكاملاتاريخاجمعالمحوريةالصورةهذ.وحول)إ

من!اًكثر..الا&صاديةاننفاصيلفيخى،مئهتعلمتالذي

الفتمهذهفيالاحصاءورجالا،متع!دوعلماءالمحترفينالمؤرخن

صرعلىقدرتهالفنانفييرىانغلزان00(048صي)"مجتمعين

مارىاما،المج:هعأحوالىورسمسنةبعدسنةالتاريخيةالتفاهبيل

الكاثفعسسالنسيء..الجوهريالشيءالفنانمنيلتقطفانه

اجتماعنطامفي":بلز؟كعنماركس،يخول..الانجنماعيةالعلافات

يفانمااللاراسماليالمنت!حتىانهنجدالرأسماليالانتاجيسوده

عاءبصفةر،رزايعدالذيفبلزاك.الرأسماليةاإ.طوراتقبضةفي

كيفا(الفلاحون)روايتهفيبجدارةيصفللواقعاإءميقلالتقاطه

يرالذيلىايبهمجانيبنممكلعدلمدةصعيرةمهاميؤديصببرافلاحا

يعامانهيتصورانهوكيفالطيب!4بارادتهخاضمعايستبقيهان

!ا،نقديانفاقاييكلفهلمعملهلانشىءلا(جلمنتفياالاكير

كأ،الدفعيوفراًنه.بحجر!ص!رينيصمطادفئنهللمرابيبالنسيبة

ه!مجالمنبنؤعهتدر،ءيا.نجنحطمبجعلهمماشركهفيالفلاحويوقع

الرباستجهاذياالعنكبوتنسميسبفيوأءمقىامحمقوالسقوط

يقحينفعلى..(93ء!:اثالثاالجزء،المالراس:ماركسر)

ماركليلتقلى،التا!يختطورليعرفاليوببةالتفاصيلعندانغلز

هـفالواقعية..التياأ.بملداخلمنالاقيماعيةالعلاقاتجوهر

برغموذلكالجوهرياخ!اطا!!بلالتفاصيلهيليستماركس

ا)نثاصماهيا-عتا؟واقهءكأا!نفسهالوفتفييعرفكانانللز

فز"الطهببب،زو،اواقعيابلؤاكبشيفرفىاناستطاعهذاوعلى

جيههنريأسماهما/!حبدالواقعيةوفي،تراكميوجدالطبيعة

الى:مثتينرجوربم)"العضوجم!للشكل(المميقالنفساقنصاد)



.(98؟ص:والصمت

وانغلز)):بقولهالوازعيةمنانفلزمفهوملوفافرهنريلنا!صح

خلىئ)النمذجة:بشهخيئالواقيةالمدرسةخصائص-اذن-يعين

هـ4+ه*هـع!3ا+نجاهاووالميل(7الاأ"أمأ،حأ+هلنماذجا

الحقيقةجوهراعماق!والميولالواقبةلمنجهالواءىالالتقاظي!عني

انشلزفولمنالسا!علىونرلك(91صى:الجمالعلمفي)"الوا؟ب!بئ

تتضمسنرآ-كطفيالواقببه":هاركشىلمارعرالتالشههرةا،4رسافي

ؤ--فىالنمظةالشخص!ياتعرضفياصررقا!التفاصيلبجاخب-

مثللكن..(76(-478ص:مخمتارةرسائل)((النهطهبئالظروف

المحه-وىالىللواقعالفنياًلالتقاطيرد؟عري!هوانواالتعريفهذا

هعرفةيعنياًنه..المغتنهةالفنيةالرؤيةدونفحسبالاجتماعي

ا*هـاثالعيلفيهتدررالذياًلإجته،ءكه!للواقعاولاامارىءاأوالناقد

طب05المرسومماءيالاصاواقعاهذاكاناذايتبيئتىالادبي

..الاجتماعيلوافعاءـفامعالمنتفقةالشخصيةنمطيةيتجمينثم،لااو

منالاديبعلىيفرهىلالزامم!!ةصياغةموانماالص?نجةبهدهوالكلام

ن!وعلىيتناولهاالتيا(وضوعاتانغلزلهرررملظدبل..الخارج

نا":1885-11س26فيكوتمسكىميناا)ىرسالتهفيزالهما

اشطاعتاذارسالتهاتحققانمارالبمفيترابهبةالالشالنزوعيةالرواية

الاعتقاديس!ةالاوهامتستبعدأنالوازهيةللعلاقاتمخلصبتصوير

وتبثالبورجوازيام!العاتفارليةوتهؤالعلاؤإتبهدهالخاصةائدةالم!

هيتقدماندونيوجدلمأالابديالصلمقؤىحتصينحوعلىالشك

-467ص:السابقالممهدر)"المطروحةللمشكلةمباشراحلانفسها

468).

فعلردبلللوازعانعكاساالوازعيةفيلرىلالوكامثيجورجان

المعرفةيةنفبرمنمصطلحاهـتعيروهولوكانشان"وذلكاواقعاعلى

الفنيالعملانبقولفانهالوازع(يعكسى)الفنيالعملانويقول

معرفةبالفعليتضمنانمامحضبشكلللمعرفةمادةليسانهبرعم

ان!ا(للواقعانسحةهوالفنيالعملانبقولهانهثانيا.بالواقع

باركنسمون:)"(الخارجبمالعالمعلىؤ.لىرد)افناان!وكدانيريد

.(127ص:المذكورالمرجع

ليس":للواقببةينفنكلسسيدنيتعريفجاءهذامنوقريب

المعروفمةاثخصياتر-!علىبقتمرالذيالفنهوالواكلعيالفن

يكسفالذيهوالوازعيالفنبل،الطبيعةمناروضمدةوالموضوعات

البثرجماهيرمعوثابههمالبثرفرد!4كلعننفسهالوقتفي

،اختلافالمختلفينالماةبتالهاريخيةوالخلفيةافلهرافرغم.الاخرى

عينها.المثصكونويواجهونمتماثلةحبواتيرسثونفان!،كبيرا

-مالالىينبههمما3،الطبيعةجمالالىالناسينبهاوازعياوالفن

،الناسبهاينشغلاتيالاءتماعيةالعلازاتيصورفهو.البشر

تؤلفالتيالروابطويصور،الضر-لهمتسبباً&كطالقوىويصور

ناكيف-لموضوعلالهاختيارهطريقعنسيبينالفنوهذا.بينهم

بينوالناهضالمتحركهووماالجديدهومايبينكما،يتغيرالعالم

يهـطسانهالوازبمالفنعنيقالانيمكنوهكذا.المجتمعفيالناس

نايريدلوكاتشانالا0(11ص:الفنفى!مالواق!كأ)"ازمانهتاريخ

هناومن،ثوريانوفنادبهمااحقيقييناوالفنالادبانى4ايصل

الفني)العمل)تعب!ير":لو"لاتشفعند،لوازعياوالفنالفنبهنيوحد

المربرع:باركنسون)"نفلأادلالةالهما(للفنالواقعيالعمل)و

.)الأ3مى:المذكور

نجبروابواقعيادبقضية،اصلااقضيةانسقظلماذااننا

مننو!نوجودعنا)حديثتبريرهذاعلىسميرتبفافى،،واثس

هشماكيكونانبرر،الرجعيوالادبالتقدميالاب:والفنالادب

اصحتىتعرفلمفالاسمانية،للالسانادب،فحسسبواحداكب

طابعاتة"فيالفاشية"لانمثلا،ذلك،الانسانضدصياغتهامكنادبا

طفيانياطابعاتضفيوالمثبوعية،الانسماناءتقارهاخلالمنفيانيا

لم3

اط!وحواا!اص!با!فطأالخاصىاجالاذط!ؤوقالانسانبرفعذلك

المرج!ع:شف!)"إءر،كأاذسميهالذيالخاصىوالحبالفاصي

.(703ص:المذكور

دهل،الفنيالعملفيثانيابعكعاولاوامعفضيةألسقطظفادا

!أ،واقعينجبرؤنايبوءهـأب!الا)اانهاىانصلانهزا!عى

فح!صوعلى؟((عنهوورتفلنرمتيوافعالىيستضدلاةنبوجدلا

ناب!و..(5؟؟ص)((ضكاو-برلملأواالعية"فيفال!دي!الهما

4(18اء،موالفل!فيةالاقتصاد؟ةماركس!بمخطوطالتتأثر9دفارودي

بر--ديد-.ل!ريفاىا!مللاله،الانص،ناعترابءتفيهاتحدثالتي

ا،ف،نجدبدوخلقؤبمالش،ركةباالوعي!ي)ء8!بأزالفنفيللواقعهة

1(الحريى---لآاشكالىأرؤ!الو!ىهذاانبىتهـ،ر؟سضمرارلنفسه

ا،نكل!اسفيؤبلمنمختنفاكافيادياغارودياط.0((6؟2صي)

11،ركسببةداخليجددلاانهبهعنى،اًنعكاسكلعلىخرجفدا؟)ب

اء"--لىاابتطالاالوافعيةان":قول4بهتلجلدهاعاىخرجانهبل

ارة،ر.لخيصهـاهـءلىميرد5واندفهولهفيالواقعيع!ىبئنالفني

للموجتمعالاساله"يمةالحركةءنإ*بروانءعيئلثباومعهنةلمرحلة

"ا!،ناءقلاهـموؤ!الفيمنمط"وبذلكقكل..المسشقبلابعادوعن

انغلزغرارعلىف"مبناىاالطامغاروديف.3وهكذا.(227صى)

..أخرعالملهوا)فن!ن،ء،لملهالفيلسموؤط:جديداطاركلولكن

..ا؟!ر؟-لآر،هـعلهت.،نلاوال!،نأ!تاريحاحركةبرسمالفيلسوف

ؤ---ء!ءار،ديقيولفاماذاال!ارإحرحركةلهشا!لاالفنانكانوادا

نه-لالاطلاقءلىيه:سلاوافعياالانسا!بر*ونانا):"نفسهامتاب

منمنقولةفخةتقديمليعوهو،نشاطهمحاكاةبلللوافعصورة

الخلاقيالتاءؤيالمشاركةبل،منهصهورةطعاوشفارطورقظلال

26؟()ص؟((الداخلبمايقالحهاكتشافهمعالتكوينطورفييزاللالعالم

ةو*تسكاالانعكاسهـكلةمنالفنمشكلةغاروديلنف-لقد

شكماء!لزبلهيالفنثلكلةان":الخلقتكلة1)ى،الوازعية

وااليةاخلاقالالف!فوهنظرةكلفانوبالتالي،الخلقمشكة

الادراكيسيرةنتائجالجماللحةفلسفيلهاسيكونمعتقدرةاومثالية

الزاويةحجرهيالمجمالفلسفةالىارنظرةفانولذلك.الفورعلى

.(؟91ص:ينالعشرالقرنمارهـت:غارودي)ا(اكاركم!يةتغسهـميرزيق

هوانماالخلقعنحديثهاؤان..الارضالماركسيةوتفقدهنا

ناالحالوبطبيعة..الفني!ةالامحمالواقعمنينعلاالمطلقفيكلام

الخلقثم،اقياالعملانتاجكضلمامرحلة:مراحلثلاثللغلق

..التغوقفيمستعاداالخلقثم،الفنيالعصصلفيقبدا

فرهـااوللماركسيةبالنسبةءـ:،كمشروعيةلاايضاالحالووطببيعة

حبثمنا!نياالخلقعنلرة!ثالنفسعلمةفيحمنىالمدارسمن

ياتيانيجبلاالثانيةالنقطةوفي..الفناننفسيةداخلتكونهو

الادبي،اوالفنيالعملفيالخلاقةالشخصيدتعنللماركسيةحديت

يجدولا..الخلافةاشخصاتاهذهاخلقكيفعنالحديتيكونبل

المم!تحيلالممكنعنارسطوكلاميرددانسوىالنقطةهذهؤيغارودي

منالتاريخ،للخروجتقنيةليست-اًذنساًلاسطورة)ء:جديدباسلوب

المباثرةبفعل:الار-هذاء!حقاتاريخيهوبماتذكيرهيب!ل

:،ةالماسعنحد!ففيارسطوبمثلهيوص!ماوهذا.الانصافيكأ

فسيهوحادثمحاكاةبل،كانأياماحادثمحاكاةليستفالماساة

((اصةا!ارمانيتهمعهويحملعملونبراسرموذجنفسهالوزت

.(211ص:ايسهابقالمصدر)

يتجسد!مانحوهـ-لمىاخلقايتمكيفالفنيالعملداخلفي

ا):نضوزأتامرها،اكنياالتكوندبناميت؟الشغصيةتنننيكيف

الث!كربينوحدةوجودالمفروفى؟معيارلههلوالمحتوىالشكلبيق

كيذ؟الوحدةهسذهفيهتتحققفنيعملكلهلومن،والمحتوى

فالببع!نداجوبةلهانجدلااسئلةهذء؟ايةالجماالمتعةفنياتح!

فمال!"نودورالفنوطيفةعلىلديهمانصبالاهتماملانالمأركسيين



..وموسوعيةبمهقلوكاتثييقولهبماالانصولا..المجتمعبناء

المنهج،انهامن،ايلاركسعيةفيماجسوهرأدركانهيبدوألماذا

عناغقاباتزيحالننالحركةاكتنئصافهووالديالكخمك،الديال!يك

خلقالشخصصيةبنهالواقهك!أالفننعر-فاناذنكافياليس..الحرية

؟هذاأحققوكيف:دصيبقىلانه،ال!نمطيةاظروفافيالنمطية

لوكاتثييدخلهنامنأهذاحققتاننيمعر!لةالىال!هبيلوما

أإهـ4وللا4+ه+م8ءأ(أ"ح!اكا!أ+هـأاللامنعيناللاتهـوفعمقول!يممميهما

ا)ىهناانتصاناحب":رارتوكبيلاالمولسيقيعنمقالتهفييقود

فهذه،الأمتعيناالنموفعوهيالاعنديالجمالعلمفيهامةورقولة

العريضةالموضوعيةاًن.للفنالضالصالجوهرهيمصدرهالهاالمقوللأ

عمليةخلالمنالاالفنفيعنهاالتعبيريعمكنلاالتنافرلعالموالمكثفة

عمبةأو،العمليةوهذه.اليهوتصدالانسانمنتبدأتجانس

عف،صرلبمضالمباشرةالموضعةهقدماتحرم،حالأيةعلىالةجاض

موضحاويضيف.)94صي:بارتوكبيلا:لوكاتشا،)الحاسمةالوافع

بعنايةاخنارةااضمطيةاهذهتجعلاللامتعينةالموضوعيةهده":الامر

الاهـلعلىاومباشرةومدركةعينيةعد،يىةعناصرتحنتف!مصيثممكنة

ماحقبةتعيرتحبعلالتيالعناصرهىهده،الخلفيهفيتشحب

نابمعنى..(94ص:نف"المصدر!ا(اليومية؟جمههـالحياةمتىظهر

صنفرتهاتجريبل،(بعبلها)الحياةمنتلتقطلاالفنيةالشخصية

مصيرهاعنتتسماءلتجعلهافكريةسيماءلهايصبحبحيثلءهاوغرب

سيلة4اكذلكتؤلفاتياهياًلفهـريةفالم!يماع))المصيرهذاوتعي

دراسات:لوكايش1((برلمالحياةالمفعمةالشخصيةلصياغةالرئيسية

است!اعالحقةالديالكتيكيةبالرؤيةانه.(22ص:الواقعيةفي

وعمقه.كناهبكلالموضوعيللواقعافنياالانعكاسمشكلةيحلان

إدلالمتالفعلمنذاتهالوافعفييثلآنالممقوهذاالغنىوهذا

الواف!عاناسان.الانسانيةالنوازعبينبالكفاحوالمليءالمتنوع

بعف4.بعضهموفدبعضهماجلمنبل،جنبالىجنبابعملونلا

،(الانساني!ةالفرديةوتفتحوجوداساسيؤلفالذيهوالكفاحوهذا

بالامكانب!ةمعنيلوكلالشان0(27-26صى:نفسهالم!سدر)

!تفيداالجماليةرؤياههيوهذه،والتاريخالقرارفيصنعالانسانية

الواقعبعكس)الادبيةالحقيقةان":أرسطوتراثمنهذافي

الاهوانادبيامصاعواقعالىيرتقىهاانالىترتكز)الموضوعي

اعطاءعلىيقومالادبيالتخطيان.كاطاننبئالانسانعليهينطويما

منهنالقوسبينما)"كاملاتقتحاطنالاففيالغافيةالامكانيةهده

فالهماصجبحافلشرهناومن.(27ص:نفسهالمصدر))عندي

:،)للجمالياتالمحوريةالمقولةحولاوكاتش)ءدرال!تفيبارفون

فهو،لوكاتشعخدجديداليسوالواقعيةالنمطبينالارتباطان"

ابخ!في،المأركسيةللجمالياتالكلاسببكيةالنصوصفيموجود

المرجع:باركنس!ون)"هاركنسمارغريتاًلى1888فبرايرفي6فنلز

.(133ص:المذكور

ي!علالذيالامر،للش!مياتالتحريكهدافيهعطيمفنكلان

بدورهيعلهوبههيشتعللقيبرللوناًعلىمثلاالتحريكووذامن

لية،اجمااالبهجةتلكمصدرهوالامكاناتكشفوان.للآخرين

يمدالذيالجماهـ!الاعلىلالمففىذدمص!سدر

الاعلىالمثل"دراستهقيلكلوديانفالوكما..يح!تذىأنموذجا

يناضلاعصر(يفئالتقدميالجماليالاعلىالمثلانء!:"الجمالي

وعلىموضوعيمافيهالكامنةالامكاناتعلىيعتمدبل،الواقعظور

الجمالي(*علىالمثل)انهاعتبارعلىالموضوعيةوقوانينهاخواصها

سرءفيالجمال)()التطورهذاعنالمشعخصالد*!طالتعبير

.(381ص:الماركسي

،بروليتاريوادببورجوازيادبوجوديشفيالرؤيةبهذه

كلفيالابداعانصع،الابداعمرحليةفيسقطضاوالا،ادبهالادب

ننسهماركساوضحماذحوعلي(المطلق)الىالممريتجاوزععر

'

اليهينتصالثىبمباالنوعمعيماسوص؟لأدهالحيوأنيصوع،01ب!ورر

مقاييسحسبينتحانالانسانيسمتطيعحينلي،!ط:حاجته

يصسرلمذلكوبفضلءالمنالىبالمياسالشيفييضعواننوعاي

تطور:بوسييلوف:عننقلا)(،ايضاالجمالفوانينوفقالمادةالانسان

تفسير.فيالحمال:فيالجماليةوالمدروركأروسيافيالفننظرية

اًن)ء:فقالىآكلربشكلهذاعنؤببشروعبر.(.23م!:اثاركسي

(،بصرهالمثووطالفنفيح!النقاطييجربماللبشريةالدائمةالملاهح

.(13ص:المذكورالمرجع)

لاناريبروفيوأدببورجوازيأدبوجودصحيحالشياذن

للشروطمفتقداسنجدهفيهتمعنامااذاالانسانضمدالواففيلادب

تونغ:تسيماوقالهماصحيحافشرثمومن..والمماليةالفنية

وأدبفنان.واعتدينللمستغلينمقصودوأدبفنيوجدالحقفي))

!فاحاديثةتونغفىاماو)"اقطاعيانوأبغقهوالملاك!بقة

.(14-13ص:والادبالفنحولينيانساحة

فيشر:صوركماالامر؟العنانويبدعالاديبيكنبترىيالماذا

انمتوصعنحيرالمحيطوالعالمالانسانبيندائمتوازنوجودكانلمأ))

لمالفنبئنتوحيالفكرةر"نتقدماالمجتهعاتأرقىفيحتىيوجد

ضرورة)(،هكذادائماسيظلبل،اثافيفيضروريشيءمجرديكن

جوهرهوالوافعمعاًللاظابق0(7صى:ماركسيةاجةهعا.الفن

ادضالحريةالىالتطلعالاليواللاظابقوهذا..الابداعانطص

هيللفنالدائمةالوكليفةان1)00اجتماعيتقممكلهعأفقهايتسع

ليسافيادلككل)اقلاء،فردكللتجربةبالنسبة،خلقاعادة

.(232مى:لسابقاالمرجع)بالرها"الانسانيةخلقامتلاءاعاد(عليه

اشكلا!خذااجتماعيةنقلةكلمعيلاحقهالذيالانساناغنرابانه

..الاغترابهذاعلىالقضاءالىالفنانسعييظلهناومن..جديدة

نسشعيدلاننا،الفنخلودهصلأرللاغننراباثقاومةهذهسببكانوربما

..الحريةممارس"ذكرى،الاغنرابعقاوهةذكرىفنيمملكلفى

واذا.ب!خراونوعكاالموطدهللاضدادساحةهوالفنيالعملان))

مماتمامامتجانسةذاتيةيكونمانهالالرادضدصراعأيعلييعتولم

.)484-483عى:المذكورالمصدر:سمرفيلأ"فيهتمايزلايجعله

طلبالىهراًءالثيئوقلماذا":طومسونجورجلنايقولهذاوفي

ورثهاوظيفةوهي،للفعرالجوهريةالوطيفةهوهذالانأالمستحيل

الجزء،القديمالاغريقيالمجتمعفيدراسات:طومسون)،)السحرمن

الافئاتسعالحريةمنجانباوحققناسيطرناوكلما.)413ص:الاول

هيالحريةوهذه..جديدمنعنهاالبحثالىيدفهنامماوبهابنا

الجماليالفلسفيوانغلزماركسهفهومؤيجميلايعتبر":الجمالهبعث

ومنسمجم،يا!ومنطورحقئوريهوكلمالنهجماليةوحدثاي،العام

مشوهمطلوممذلهوماكلبماليااشمئزازايحم!؟يقبيحاويفنبر

.)015س:المذكورالمربم:يتوفييزو)"ثوريلا

وجدلووخنى..للادبوادبللحياةادبا!سمهش!لأهناكليس

افهيؤرفى!ثالاطبقيةاالجتمعاتفيالايوجدلنفانهللضفن

عكسالىنصلوبهذا..اقنرابوكلتناقضكلعلىالقضاءقم

ينشاللفنبالفنالاعتقادان":قالعنلأعابليخانوفاليهوصلما

والحياةالفنأ"الاجتماعيةبيئتهمءمننافماالفنانيكونلاحيثما

.(561صي:الاجتماعية

الادبالناسجملبلماذاتماماالركفدتونغتسيماوكانفاذا

تشكلالت!هيالاجتماعيةن-4الافحياةانمنبالرغم،):بقولهوالفن

منملعلبشكلوثراء-يويةا،حروهيوالابللفنالوحيدالمصعر

الابر!نماعيةبالباةبتتتمونلاالعا!ىفان،وأدبكنئوللالبالفئ

جميلان،الاننينانمن.بالرغملانه؟لمأذا.والفنالادبوطلبونوممما

ويجبممونانتى!طيع؟الادبيةالفنيةالاعمالفيمنعكسةالحياةفان

وأفربكبررنهطيةألى!رونريهزأكموقوةأرفىهـتوىعلى-كونان



ت!صيماو)"الفعليهإبرميئاالص"ةمنأشملكلونثمومن،للممثالى

قسمملماذاهذازهـادرككانا؟ا..(4!ص:الم!كورالمرجع:تونغ

ادب؟رجعيوادبثوريأدب:نوعيسصنالىانغلزبطريقةالادب

للبورجوازية؟حفيقيةرؤيةهده!ر؟قيللبورجوازوآدبللبروليتاردا

شميتالىرس،لته!يانفزيقلألم؟متجانسةكلهاالبورجوانريةهل

هوانماجميعاالسهلادةهولاءينقصماان":0186-01س27في

هذاركون.هناكومعلولاهناعلةالادافماإرونلاانهم.الد.!ا)كأي!

توجدلاالميتاوجمؤيقيةال!بيةالاصمدادهدهعثلوان،ضحلاتجرلدا

المنسعةالممل!!انحبئعاىا!ر!ات،قتالمالوالمحححيالعالمةثي

مطلقالبيسوفببئهناث-يءكلىوان..الفاءل3لىثعلىتحصتمرالكلببة

اًن.الاطلاقعلىتبهة!اؤىايهدا"لم!كأهـأموركا!-الاطلافىعلى

الاع!،لى:وانغلزماركس)"لهمبالن!حبةيوجسىهـاطلاكالمهيغل

.دتحدئانانغلزثماركىيكن؟لم،694ص:اضانياالئبم!ء،المختارة

عىنايضايخنحدثانكانابل،واث!راكيهةراسماليةعنمطلقامديثا

هـلمثدةفترةعنيقولان..اشترايكأوبورجوازبةاقطاعيةاشننراكمية

!مالارستقراطيةتتمكنحتى":0183ي1814بينفرنسصافيالمعية

وانمصالحهاهـصمؤقتاالطرلىتفضأناىااضهلطرتالعطفاثارة

المستغلةالعاملةالطبقةمصهلمحةلالسمابورصوازبةاصدالهاما*هاتوجه

اهاجيهاتغنيبانتنتقمانمناطيىكأالارسننؤتمكنتوهكذا.وحدها

عسنالمهدلآبارنبؤاتأذنهفيوتهـسالجديدسميدهاعئالسماخرة

مزجا:الاقطاعيةالاشتراكصكأظهرتالطريقظوبهده.اقادمةاالكارثة

المستقبل،ومخاطرالماضيع!ص،منمريجا،والاهاجيالاشحابمن

صميمتصيب.يجعلهامماالبارعاللادعالمريربنقمثاأحياناهذاونجنم

التامعجزهابسببتا"ليرهفيسفيفنحومحلىلوماولكن،قلبها

الشيوجمر،البيان:وانذشملمركس)"الحلإإثالتارلخلىيرفهمكه

عسنيتحدلثئئم..)5ءص:*،رةالمشالاممالمنالاولالجزء

الاشتراكيبحنالئورجوا،يينان"؟زيقولانالاشترايههةالبورجوارية

التعرضبسعوناحديثةاالاج!نماعيةالظروفمزاياكليريمون

الحا)ةيريدونانهم.هذاعناضرورةباالناءمةوالمخاطرللصراعات

يريدونانهم.ثالمفكةالثوريةعناصرهابهونللمجتمعالكمادهة

..(06ص:السابقالمصسدر)"بروليتاريابسدونبورجوازية

عنهما،تعبيرهابقمةتحظىالبورجوازيةالاشضراكيةان"؟ويضيفان

بالتباللتناديانها.اًلحديثتعاببرمنتعبسرمجردتصبم!طوعئدما

الطبتكألصالح:الجمركيةالحماية.العاملةاًلطبقةاصالح:الص

املمةهيهذه.العاملةالطبقةلصالع:السجوناًصلاح.العاملة

انهسا.البورجوازيةللابسراكيةالجادةالوحبيدةوالكلمة،الاحيرة

الطبقةلصالح:بورجوازيةهيالبورجوازية:واحدةعحارةفيتتلخص

.)61ص:السابقالمصدر)"العامله

الدراسةفيللمجتمعاتاتفصيلاهذامثليحدثكانفاذا

حتىبلأللغنمنهأشديحلم!انيجبأفلاوالسياسيةالاجتملعية

الاديبمنمطلوبااليس،متجانسةبورجوازيةوجودصحةفرضعلى

للبروليتاريايبدممانلاانهما؟الطبقةهذهمغايىممنيغيعراانوالغنان

..الديالكميكعنبأعينناأشحناقدونكونفراعز!نموركناوالا

اللهوكفىللبورجوازيةابورجوازيةواللبرولشارياتكتبالبروقياريا

جميعا،للناسيبد!انانماوالغنانالاددباًن..القتالثرالمحسفئ

فروت"..الفنيةوسائلهطريقعنيقتنعلامناقناعمحاولةبهدف

ناعليمابلاحرىبل،مقتحماالمفتوحةالابوابيدمرأنالغنو!يفة

ثمومن.(.21ص:المذكورالمرجع:فيشر)"المغلقةالابوابيغتح

ووجودبورجوازيج!الياحمسا!سبوجودقاللةةى3دكلكسق!

ن(يمكناياجمااحسماساهنسلااًنء.بروليتاريجما!طاحساس

لقولهنامجاللا..المجتمعوتقدبما)؟عطالطقيمعاكثريغتنط

البروليتاريالاحساسلهذاالمبديلآا!اصةهذهوتبلأوا):ييزءيتو!

والموضعوعي،الذاتط،والانغعاليالعقليهـال!ئمر.ين4ر)الجمالي

؟

اسالاحصمىهذاقورنمااذاجلاءتكونمااكثر(وال!قبملمهرفة

نفسبهـهفيالحمال)"با!المال!ماليالبورجواذيالاحساس

بالاتجاهالمممتقديئ،للجميعموجهالادباًن.0(131مى:لماركسي

نا":تونغتسيماولقولىمحلولا،جذبهمبغيةالمقننعينلغير

:المذكورالمرجع)"مبدئيةمث!كلة،هـئيسيةثكلةهي(لمناشكلة

المت!هـو!تغييرعليقلرتهاميالفئيةالشخصيةوروعة.*،18!ى

موضوعان)):يقول..ثموليتهالوكامخسض!"3أالذيالنحولمى

تعبير)منالمتلرقيمكنا!وز3بصيرةاسحقيقةفىىهولنتهولية

الىال!مالبالظملامعامنيعودعندمامةالشخصمشاركة(،تعىؤ

:الشموليىةومفهوملوكاتشجورج:باسكالعن)"المهارسةلالم

.(914ص:كورالم!باركفونكابممن

الماركسية،علىغرببةدعسوةحزبيينوفنأدبالىالدعوةان

-طبيض"4ثوريوهو-والادب،العماملةالطبقةطلهعةهوالحزب.ن

عضسوامبدعهكانل!واء،الانس!انمجدعنللا!سانمستقبلية*ؤية

اصوليننارباامنلينينيطلبائنفكيف..شهخاربر"اوال!ؤبىب

المبداهذاتطورانعليها،الحزبيالادبمبدأتطرحانا)لالشترابهبة

لينين:ا"؟الامكأنبقمروتامكاملنحوعلىالممارسةفيتضمه.ان

الماقنر،المجلد،الكاملةالاعمال:فيالحزبيثالادبالعزرلميلتنظيم

حرانتهل":نفسهالموضعريادتساكلللينينكانواذا.(45ممى

علافتكفكبحر،اكاتبااررليدايهاالبورجىازيبالناشرعلاقتك!ي

و؟فسالمكشوفالادببحديثطالبكا)رزيربركازياجما،لجمهثر

)،؟الرائع(اقدس)الفنعن(كبديل)وبآلبغاءواللوحاتلروايات

وكلىالضساؤلهذامثليتساءلكاناذا)8؟ص:نسهالمصدر

وجودالىالقفزهدامصىفليس،الحقيقةممدردـ.نالتمصاولهدا

ووسعقط!اللاحزبونالكتابفليسق!":الصيح!نطلقوأنحزببىدوب

القضيةمن(جزءا)يصبحانالانسانعلى!الفائلإنالادبمارة

ديمقراطيةآلةفيوالترساروماريكونانعليه،للبروليتار.لالعامة

أجميعالكاملةسياكسبياالواعيةبالطكعهتتحركواحدةكبيرةأجتماعة

صساحبلب:يئكانواذا.(،هص:نفسهالمصعر)"العاملةلطبقة

من.ةوؤعانيمكئفماذاالرأيهذامثلالىتوصلالمتسمعةالثقافة

فيماعامةعباراتشكلعلىتأتيانالاخرونشوفتابعهيقولهالبارات

كث!ابنابعضانالرفاقايهانعننرفأنعلينا":ووعيدتهديدخمة

.ويشطحوناتحملاعلىقىرتهموالحيئالحينبينيفقرونإمنانينا

و؟صورولهى،،صحيحعيرتفمىيراواًلفنالادبمهماتيفسروننهم

سوىسيتناولاألاوالفنالادبعلىانيدكونانهم.زائفضوءلي

واوجه،الحياةمنالاسوأالجانبعنأساسايبحثاوأنالقصوروجه

الايجابى،فان،هذاومع.الايجابياتكليتجاهلاوأن،النقص

للمضسسعالسريعالمتطورالواقعفيالمهمهو،والتقهمطالجدلد

.(34صى:والفنللاثبالكبرىالرسالةثخروثوف)"لاشتراكىا

ناولكن،الفنيللعملسياسيةدلالةهنثرمحونانباسلا

الىلمهويحيالادبيحرفمافهذاسياسةالىنفس"هوبستحيل

منالفاليةالسطحيةوالرموزالنبضمنخاليةتسجيلية!جموعة

،منحازانتاريخهماطوالوالفنالادباًن..الانسانيةالاعماق

والفنانونالادر(ءهذافييساهم،والانسانيةالتقهم)صفسنحازان

حزبىغيروأدب4!طحزأدببوجودوالقول..ورؤا.امكاناتهقدركل

الوا*ديةا)ن!رةهوهذاو،ممس،الفنحقيقةيتبينلاثنائى3ولهو

معارض!ةأيان":قالالذيتولغقسيماواليهوصلمابعكس

ستعفبازما(فيجنصورهاكماالحزبي!بمهمة)المهمةلهذه

بطرةالىترقىجوهر!مافيوهي،تعد!يةاوثناليةالىباننحيد

،1(بورجوازيةسالفن،ماركسية-اهـيامسة):تروتسكي

.(32هى:المذكورارجعا:تونغتسيماو)

بسه!!لهادبيعملعليلاسالوانغلزماركسمنكللاملقد



-،ماركيلهفقال..الافكاروفيانالفنعنيندالذيالنزوع

اض!-اءمن.لزيدانعليككان)ء:18ع9س4-91فياليهرساته

لاضكاغلبكهذافيوان!،ءأوردفماعلىالنئسيكسبيريالطابع

ناطقةابواقمجردالىالاكرادبتحويلكلشيلريراكلابماعليهآضفيت

فحبمانغلزر"وقال.،014صى:مختارةرسأئل)"العصربروح

)ا؟خاصى(رايبمااىااستنادا":1856س5س18بتاريحاليهرساته

اليلم،ا!-اجلمنالواقهجم!نسصيانعدممنيتالفالذيالدرامافي

(؟14ص:نفسهالمممر)"شي!...اجدمنشميكسبيرنمميانعدم

ارص--4يوبهانراحافنياعملالسيع!لهبأنصراحةيحفثاهن2وبدل

"افاماهيانصيحةاكانتواذا..عملهفيليمد!لالهينالقول

!اهـ-نارجمعدكلب!ج!فاني)):هاركنسلمارغريتر!،ز-4ؤفياانفلز

كمانزوعذاتروا!كأ،خالصةامثتراكيةرواية-كلتبيلملانكاخطئك

للمولفين.اصياسهكأواالاجتماعيةراء7التمجيدالالماننحننسميها

خفاءاكثراًلمؤلفآراًءكانتفكلما.أعنيهماالاطلاقعلىهذاليمس

وا!ن.(947ص:نفسهصلحر4ا)"الفنيالعملافضلهذاكان

بالصسوربناءالفنانانغلزيحدثنالم؟الاخفاءلهذاالوسيلةهيما

ينتغلفلول.والافكاربالمفاهيمبناءوالفلسفةالعلمانحينعلى

نابدلاولهذابالصوريبنىمااحياناالعلمانليتبيناكثرديالكنيكيا

فسيواشنشرامهاالفنؤيارةالصتخداماىؤكبمازوعياز،رثاكه.4

لتوضي!حالصوريستخدمالعليمار":بو!بهبو!يقول..ال!لمم

راحينفي(مسأعدا)دورالهذاتطمبفصوره،العامةموة*،عا""

الماركمهـي:تفسيرهفيالجمال)"(بذاتهافائمةقيمة)الفنلصور

،داؤم!انكانا"وانغلزماركساناذنالم!لةليست..(214ص

واضحةؤكرةتتضمنبانمطالبببن،نفسهاالفنيةاصورةاانحيازعن

..(17ص:اثذكورالمرجم:فيلحوبس)"بجلاءعنهاالشببريتم

طر،كتنالاا!نواالدينفينرىلا":غاروديقالهماالمسالةوليت

يأدوى-خةالفلستنربرعهماربالصنقولاىالمعرفةوطرق،دنبويين

ناذلك(2؟اص:الثشرينالقرنماركسية)()مفاهب!الىبقايا

وبدا،وتفاعلهاشموا،1فيالحقيقةتلتقطانيمكنهاالفشيةالصءور

اسيالسببلزاكعلىبالاف،نيةاكؤمنالفغانباؤاكاتنصارتنمسيرلمكن

مسكي:دو!تويةشخصياتس!نلوكافرؤالولهذا..النزعةالملكل

اتجاهايتخد،الايديولوجيكفاحها،الشخصءياتتطورجدلان)ء

الصحفي.ضو!فسكيدوسواجههاالتبماالواعيمةالاهدافعئتمامامختلفا
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