
سصلمحياهمعاحمؤص!ضرطى

هم!فصىهجم!يوجيص

النقدفيوكسؤثراهاماتياراأمالعاأمينمحموديشعل

الجماللمفعرةال"قبووحنى-الاجتماعيةالاعتبارات،الاساس

فيجه،يى"قيمةايوان،الاجتماعيةالافرازاتأحدهي

...وكلياتهماجزئياتهافيالاجتماعية

!ثخرأعوضلوررلىأدكنوراميلمنالرغموءلى

-النقديفيمنهجهيحفصزألما""اتعالمانالا،الاعتبار

..أخرىآعتباراتأيءلىوأسبقيتها

جواض!فموسأستءلىآخقدافيالعالممنهجيينبض

هوالاجشرواءئيالبناءشكلانحيث،فيهمش"له-والضرورة

و-ممب--ةألاولىباندرجةتحددالتيهيالاجتماعيهالحركة

لجغبرألمجتمعمعمباشرةجدليةعلاقةفييدخلاحبتماعي

يحملاناستطاعوبذلك،السياسهالعالممارسلفد

تسييسعام!والفنانذفى،السياسةعنبمعزلالفنالى

..ألضا

الاساسيه،أئقضار،بعصشغلتنيالحوارهذاوفي

قب،سيمكنكبفثم؟سلفاوواضحامسددالسياسب،مفامو

الفنانمعهذاحواريتضمنهاأخرىوقضايما..؟والسحياسي

يفالمبعثرةاعئامحروت!نطيم"رفيبيعيداىالىاتفنيظخ:س

تاءاعادةفيءهوح!ءس!دد-اخصوجهدلى-اللواماوإ،الكون

الادرىالهكدء!وحترىكيف.وانتطاماتماسكااكأرجديدمنالعالم

؟هذهنطريوجهةخلالص

اعئ-،صراوتنظيمتربباعإدةمجردا.يستقدص!يفيالفن:ص

ب!ضهدهتكونقد.وتمالىىانمتقمااكثربطريقةالكو!فيالمبعثرة

ءاصرمنشكبغيرعناصرهلمستمدفالفن.للهنق!لخارصاالسمات

الاجتماءك!الكون،الطبيعبالكو!،التذ!املدهعناهالكوى،الكوى

ء-،مة،انبمألافكونوا،الثاريسكبوالكون،وا!بصريوالئفسي

مجردليسألامرانهـلمى.والموضهوعبمالذاؤى،والخارجيالداخلي

ببها،جوهريةلعلاقاتاكضشافهومابقدوالعنامر!ذهباتوقياعادةأ

.نسميهاماهيجد!ة(أعماقاا!وانهذهالىتضيفلعلاؤاتخلقبل

..والرؤىوالدلالاتبالقيم

بئعبيرهواو،معاالواقعلهلااوخلق،للواقعاخئيارأفناان

ويخلقهـط.يولدهابل،ينه!يهابل،القيميكشفخلافىاخئياراخر

في/يست!عبالنقديمهنهبانآذ،صرالم!4ألمصري

أنماإجماليةاالقيمحتىانهيرىاذ،حدودهأ"الفنفي!ية

العمليةخلالمنالاطلاواتهاأورواءهاتكتسبلاذأ"هاحد

فيالجماليةألمفاييسوضعالى-مندورادكتوروقبله-

أولويتهاالاجتماعب4للاعتب،رالف-يأخخ!إواالتطبيقي

بالحتم-الموقفوهذا.لجتمعوأصفىتعنهـملفومحدد

طبهعة.طموحهودرجةوطبيعتهالالقتيصةرحددالذي

نشاطهومابقدر،ذهنيانتصاطال!يسرالغن.نذلك..الفن

..أ-حموراتوأوألث-مالمفاهيم

اذنالنظر!ثن!لا.النقديمنهجهفيائتعبيقيةايةاًلمثاالى

صحيحاويكونالمعنىنعكسان!ثظوكذ)ك،الجماهير

النقديسضوعبمدىأيأىوا،بالسياسةالفنعلاقة..مثلا

وألفكريالاجتماعيالبناءخلالمنا)فهنيالمملقيمة

...العالمأمينمحمودامىياررصيواالناقد

وانما.،العدممنالخلقاقصدفلستالخلقعنهناأنحدثوعندما

ازهـاء،!احعرلاامكانياتفضبطنالانساب!ةالحياةانا!مصد

.للحشاةالانسان!ةالممارسةخلالالفنانيرمستشفها،لمعناهاحدلا

!4،جوهريهولمأاكتشافبل،قائبمهوعماانقطعاررءتوهي

بهذاوالفن.بهوارتفاعلهتعليةهوبلالواقعءلمىتعالميا!يسوهو

الصراععملإلأفيخلاقةمشاركةهو،اطوتجديد!لمحياةنفدالمعئى

انه.حدغيراىاو-طويرهوتجديدهتاريخه!هخاعةاجلمنالانسازكي

والفكريةالحسيةابعدهافيالتطريخحركةعنالابداعيالتعبمرو

تئفهـيلاللع!ىبهذاالفنفبموالخلق.والاجتطعيةنجيةوالوجد

تاريخيئه.يذفبملألا،الجوهريةواقعيتهتفيلا،الاءكماعيةدلالته

طىوحكذلكيتحددهذاضوءوفي،الفنكموحتقدإريفبمهوهذا

!ط،ءهلع!!ااءسا،!قامتحان!وكقدفا.لنقدا

البعهيقة.لالرارهومعاناة،لهمعايشةهومابقلأر،أدبرك!نصداعثىاو

الابداععمليةفيمشار!"هو،كذلكواكتشافوفضتهرؤطهو

...الئاريخيةلوكليفئهاوتاكيدادكما،لهااخارجيواالداخليبالئئوير

\!



!سزد،زقدهواطزدفا،لهاوتجديداللحياةزقداالفنكانواذا

،الابداعلههليةتحليلمجردليسواكقد.'تتجديدلهذاوتحد؟د

لها.باكنشافهايهايضيفلعله.تر!!هااعادةهذاعنفضلاهوبل

بسه،الوعيويغذي،بذاته؟لو!ايغذيه،نفسهللفنيكتفانه

اورحلةلمواصلةجديدةامذانياتوي!فجروالاسضمتاعالمعرمةمنليضاعف

وأنالابداععمليىؤمنصزءهو.والالس!ةمتاعآلمعرفةاروئمزيداىا

..بذاتهاالتاريخيبالو!تميزت

انالفنترىالسأبرقسثاؤكه!منإلاولائشقعنانجابتكفي:س

لآألجو!رءال!قاتلميمتفبل،فكططالمبهنئرةاتعناعرترتيبعيدلا

أ،"ن،و)يسالأكننشافب!ذا)قومالذيهوالهلممانارىبينط،بيها

با!تحدبصد.آ)سجديدا!تشا!طهذاءنيى!برذءبئبعداففنياقكينم

(الازتاجوكوىءلموكات)ألافتصادبينالعلاقةاكتشفتألماركسيةاو،ر

ذهـ4ثيع!اثفنجاءتم،للمجموعأوللفردلهواءالاجننماعيوالسلوك

فش!-ممهجقفيفدالفنانالا.ا!م!مفع،اكتنفافنيالعلافةهذهعنليعبر

ونستوجب"درةأنتكونلكادميحالاتلنرالعلافاتلماكأشا!ميدانفي

بركىاننىأوديبآو!للاهاملتنرىمثلماالعبقريةمنكبيراؤلمرا

...واللاوعياللاشعورفيفطريتهفرويدعليها

،في-!لملهواالفنبينجو*وياأخلا!آرىلاانميالحقيقةةير

ابب"8-الاختلاؤء.الاح!يآئأغلبفييقالكماحا-ماننآدضا!نهما

اف-نالا.عنهاالتعبيرولغةالحقيقهاكتشاف!هج!ياختلافمهو

حركةدي،سيةالاسالعلاقاتلجوهراكضشاف،كألعلمبسواءل!واء

التجريبيبالنهعذلكالىصنذرعالعلم.خاصةالانسانيةالحياة

ا!كمصياتحداداذاتادعكللأنيةالمجردةاكظريةاىابهليصمل،الكمط

الوجدارظالتجربكيبا،ضهـحذلكا)ىايتذرعالفنانحينعهـلى.كذلك

كيفيةآونوءيةهؤيةالىكصلالمعانفةالوجداليةباكبرةأي،اجيا

4صور8ءلمىيء)بفالعلمولوزرا.والحرأرةوالحيويةباطظارةترتعش

"عازس،ؤ-4.هدايتناقضلموان،الخالص،ألوضوعيبعالطلونتائجه

الملابمصى،تواوالمنهـجبالخبرةمحى-دثدانسانيعلمالنهايةفي!!و

صدقههـءكذلكتتنآفىلاالتينسبميتههيهذهولعل.الانساني

اليقيسني!ةللحقي!قةألخنىلالاوترابمنمراحلاًنه.ا!لقالموفوءح!

،موضوروء-كصدقاءظةمراحلهمنءرحالآكلف!م!ولكن4.ا،شاملة

،الانحتىخطليسففوتن.المطا!طجابهاوفيهآ؟لنسبيجانبهافيها

و(لكن.محددواف*كبمااطارفطمطلقةصحةصحيحو!كنه.عامبشكل

اأطبى!صيلواقعاستيعاباآثدخطوةعامةالذرلمقىوالفيزياءايثهتين

ش،نوكذلك.تلص،،اوتخطئهـااندونتتخطاها.نيوينفيزياءمن

الحديختةار،،ضيساتواولورنقفبرريرلماطورياضياتاقلهدسرياضيات

ال-:!ه!4طابهالمختا!ةمرا!صلهفيللطمي!يماهذالمان.عامة

معا.وا"طلق

بغيرمهو،أ-ذاتيماالطابعورزائجهمنهجهعلىيغلبقدوالفن

ذاتياليسمالفنواذا.4موصويىانسازيةلخبرةء،ذاابداعشك

ل!يته،شركلف-4ذاته.معماكبما2ء!وضهوسقطداهوبل،خالصا

كذلك.الفنيةفيمه(دىبل،؟لانسانيلصدقهشرظوموضوعيته

وان!ا،لخارجيةلأأاوصوءهكأامجرد6هنابالموضوعيةاقصدولست

طموجانلفديدباخنضاراهما.الداخليالنفسيالواقعكذلكاقصد

ةالجوهريالقسماتاكتشى،؟طهو،؟لجادالعلمكطموجالاصيلالفن

الانسانية.التجربةفي

القوانبن3تش،!طاوهوالفناليهيطمحلامجالاللعلمان،حقا

!ثصافطفر-بيتحركالمجالهذافيلمآفنوا.الخالصةالطبيصة1

مجالفياما.الانسانيةاخبرةباشكبغيرممزوجة،جمآليةعلاقات

اختلفوان،أعمقساتلاقيىلموالعالفنفيتلاقىالانساقةاننجربة

..التصبيرولغةالمنهجفي-ذكرتك!ا-

النسىيمريمثفولكنه،الاء"ماءطالاستغلالقوالينيحددلاالفن
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ومما،وتصارع،تتناقضمنفيهماو-كسف،الاستغلالهدالواقع

قيسممنالاجتماعيا.:-بموواقعالنفسوامعفيذلكيعكسه

يكوىمااثعرماولهذا.فيعبرا!فنآماا،يقرروا!لم.حيةومواقف

صياغنى4مصادرمنومصهـراالعل!وثائقمنوثيقةالففيالتعبير

لحكمااعممانأس"تطيعولسست.الانسانيةالحقيقةلقوانينواكتشاف"

واكن،اموركياتفنيسبقؤدم4فاله،ازفنيسبقلعلماةانفأقول

العلميسبممتىالفنن11؟اكئلدايبل.كذلفاكلءرفيالهلمميسبىالفن

...دائما

يسبقكما.و؟فرءرا)ضخد!!دالما!سجتىا!نريالحلمان

يعمتىالعلمارزا!،ا+حلملأالى،نالاس!سلكاسحلممن.التحقق

بالطم،الحلمتغقصقوعلىآلحام؟لمىالاسنآن!درةنفسهلوقتافي

بنوعذاسايوناذيةاالاسطورةان.الحلممنالمزيدالىالتطلعوعلى

التيالباهرةاكأجزاتمنث!را؟لاحلامسعقوأفلىنوجوللمحرناس

واسخياوسسوفوكلفعلوكذلك.الراهنعصرنافيالعلمحققها

يسوكسكيودثوابسنوش!سبهراكعريهلاءاوابووالمتنبيويوربيدس

يشستوبرركا2وكأماروتوسةتتوفم!وريه!وتشمكو!ورامبووبود&رو

والاجتماعيية.النف-ة،البننريةالخبرةمجالفيفيرهموعشرات

فرويد.منتقد-ري!أعوثاليونانيةأفىساة1اواالاسطورةفيوأوديب

الانسانيةالارادةبيمنالمرآخعنرروت!!تعبيرايوعانيةا،أووماةة!انه

!!انتسواءا،لمو!وعيهالغرورةبمعنىأي،الكبربم!ظهوالقمر

تطسستآلىؤجمترولقهـويدعنداما،اجتمأعيةاونفسهـيةاوطبعية

الطفل1لنفسالداخليالت،ءءراحلمنمرحلهكي3عقدةالى،جامد

تسقططكماضضجبا-فرويديهولدما-تسقظعقدةوهي.الانسانن

..الابنيةالاسنان

فرويدنظريةبل،ال!رويديةاود-بعق!"حولالخلافاكثرم!ا

..الاخرىمصادرهافلهاعندهاللاوعيلأاواللاشعور1نظريةاما.عامة

هواثفنانثدأ،اانحسبيودكن،آطلتفداكوناناخشى

اكتنطافوهو،البشريةالخبرةفيالجوهريةلل!لافاتخلاقاكثاف

على،العقلايةيفننفداندون،حياوجدانياتعبيرانفسهعنيعبر

والضفسالفكر!بمالص-صوهريةللث!لاقاتاكتشافهوالعلمانحين

عقلابتعبهـانفسهءنييعبراكتشا،بوهو.والطبيعةوالمجتمع

..خالصا

ناذلك،سياسيقىزس،ةتأتال-ونانيةالدراماانأرىةس

العلاقاتتستوعبالهنيوالاحكام!لمقوانينالمشرعهوكاناليونانيالدتن

اذنيمكنكيف.ررلمطةامعءاوالمجموعمعالفردعلاقة،الاجتماعية

أهذهالسياسيةالنظروجهةمنالارس!اكقدالىا)ضطر

آنيااجتماعياحكماالاللسفةعلىنحكمانالتسعفرون:ص

بالطبع،لا،التاريخيقىالاجتماعيةدلاننهاأزفيبهذالست.خالصا

الاجتماسطلآالحدودعنيرتفعماالفلسلإلأالمنجزاتمنهناكولكن

عديسهجو،انبأرصطوفلس!ؤكبلى.ءضهـ،صعوتلكنوان،ا!نية

الذيا،حركهـكطكنظريته،4!حددةاالاجتماءقيدلالتهااىارد!ا،مكن

والسيالية،الإجتماع!يئافكارهوكذلك،الاولالمحركإ،يتحركلا

بنظريتهيستعلق!مااما.ذلكفيراًأق..ا!ورةاواآلمادةفىظر!نهبل

هاالتعس!فمم،انشكليكمنطقهبسواءسواءف!م!،(الادبيالنقدفي

تكنوان،ء"خالهاجننماعميةباوضاعمرتبطاصم،ح!عليهانحكم

بعضنتضمنكذلكز؟عنو!!لفثببرعنهاص!درت-دكرتكما-

..لمباثرةاالا-خماعيةاررلالات

القسماتبعضيكتشفاناسضطاعكبيروفيلسوفمفكرانه

ونحن.عامةالبشر-ةوالتجربةوالنعب!يرالعرفيالاساسية1الجوهرية

نفس!الوقتؤطولكننا،الشكليمنطقهحدودءنداليومنقفلا

عندقيقجوهريتهبيراليومحتىف!.الشكليالمنطقهذانضءلا

عامةوالسناب!كيالشكليطابعهانحقا.والحقيقةالوجودانح*احد



صري!عصهذابرغمولكن4،الوجودحركةاستيعابعلىقمد!رتهمنيحد

قا،4تطبيلهنجدارمطيعونىالصصحيحة.أنحائهاأحدعنجوهرياتعبيرا

وكذك،بالحقصة"واجفتناوفي،الانمصانيةتجربتنافيالصحيحة

كفثررن2ادظرفبعض.الادبينقدهفيالاحكاملبعضبالنسبةالتن

واكي،الانسانياًلفنيالتعببوبجوهرتمسلاالننياتالصلاتمن

ار!ءطو،وموففعصرفيمباشرةانيةاحتماعببةأصداءعنبحقتعبر

قيربةؤكبمااجوهريةاآرقسمملتبضيكتدفانأرسهطواستطاعفقد

.القيالعملى9يورضويكأابالوحدةمثلاكالقول،ء(مةالفنبمالابداع

يهلأ-ىولكن،طبيعتهافىك!،ال!ضوي"وحدةافيالاننختالفلعلنا

..الباؤباماليمالاكتشا!هذالأرسطو

ار!.طوءندوالمحماكآة،3،ةلحاآكينظرصتهالىكذلكاشيرولعلي

مااويم!ن"،محاىة!ب،وانه،المهـباشرةا!ايةكاةالمطهييىمست

ببنإخم!ا)فيآلخه!ءنالدلمحةبالغتعببروهو.يكونانينب!

ؤ-كما،والجديدالمتحقية!،يكونآنينذيوماالكالن،لمثالواالواقع

مفهومفي،الخ!قمف!ومقينخظفولعلنا.راحدابدا!مافعل

المفهومعلى!بقربةاالاطلالةهذهفللآرسهلطور!ب!قىولكن،لمحاكاةا

ع!ة،ا-ولاابداءجم!تهمعتنتناؤضلاالتيوافعيته،الفنلوافعيةا)مميق

نحسره،لم*لهنا،افطهإرعننظر!صهمدلولفيأرسطومعنختلفولعلنا

،،)دة11القيممعوالتمؤماًلنتكيفعاني5منمعىتتضمنيانها

فلم!لمنالوجدانية4والتصلإ،وجدانياالانم!عاجءماؤكبمامنممنى

الوظيفةعنت!بيراآرسطوتطهير،كورقدالمف!ومابرهدا.الفنيةان،ةالم!

ناعلى.ء،مةالاجتماعي!وضعهموقفهعنت!بيرا،للفنالمحافظة

هـنمعنىيبقىقد-،الجوهرحيثمن-أضرىناصيةمنالتطهير

افتكداو!هاخلااط!ميعوولأييخغ!تاثتيالمعاناةرعث"ممافي

دو*:قدآلأرورطيللتطهيرا*!مه!ذاانحقا.احداثهاعلىالقدرة

تثبرء:دوخاصةالدرإمافيالجديدالفنيالا/جآهمعمتناقضا

الوجداص-قى،اةآ،عارعممةآو،نمماجالاحدودمنبهنئتقلالذي

الت!دثلمىوالتصر-مىال!هلآلىوالموة،ا-محقكلالوعيفاق7الي

...والثورة

،للنفسأر!طياتط!يصراثتسأ"ماصرمف!منا!مطالفنانحقا

..التعببىصحانلهاتوهـوتثويرهومابقدر

والكفئمالاستقرارآلىثكلوةالارسطيالتطهـيريبدوقدبهدا

لل!رحالبس!هـيدةاةجماقيالوظي!هقىحللافدلمىالاجصماعيألاندماجوا

الأرسطيانرطهـيرمفهـومثمنآسضهقي،الحقيقةفيانيعلى.المعاصر

!رهثا.فناالفنيكونلاال!طالوجدانيةا!عاناةرعشسة،البرتكما

اصاوالاتجاه،ب.*تتعنراعقلانيةواألمباعدةلمظريةانتقلإبريوفي

للاندهـاجنقإضةلمجست،ء،مةالمعاصرالمسرحفيوالتثويرالتنوير

بؤهيالبريشنتر"والمباعسدة.آلوجدافيقىالمعاناةاو،الوجدانبم

العنصرهوجد،دةاالدرا،(فيعنصرعلىوتآكيدتشديردمجودالحزإقة

ازاةبفإهـمهدنفلا.والاندماجالمعازاةلعنصرالغاءوليط،إصقلانيا

ا)ءسعحئرلمياوالعقلافيظابعهكانمهما،ابانفعااندحعاجوبغيروجدامية

...الوثائقياو

إونازى،اجتماعيواقععنتعبيرهيعامثكلارسطوفلسفةان

بهض.لكتشفالىاستطاءتعهيف!فلأرريئ!رةهداعنفظولكنلا

الابداعوفبم،ت،مةالانسانبةالتجربةفبمالياق!يةالجوهرقيلقسماتا

...خاصبشكلالفني

ارربس"اما،المجتمعمستوىوعلىعامجدلفنللمراماا:س

ؤضي-كأمنآلنقدمودؤعيئا.الخصوصيةشديدخاصجدلفنفهي

جتمع؟4افيثزئإشيةالجدلا

كب،لردلاروياصاوخصوصيقىالدراميأجدلابهمو"ءكأقولا:ص

ففئت.لوجدليغيمأو،متكاملعيرأراهقدولكلب.صحيحقول

الجدلخصوصيةانكما،خصوصيةتتضمنالدراميالجدلفعمومهـية

هوعمايعبرالدراميالجولاناع!ني.عموميةتتضممنإهـصاسيا

دت-يقفآلاو(صب!رس،إف،ودد،ا:تريةاالتجربةفيجوهري

وأعىقافسحهوماميشملوهتاولبرلمحددةتار!حيةلحظهةحمود

ووةصراعء!إنر"ن!ءسالو!تفيولكن4.اللهـظةهذهمن

الل!ظ!ةهذهبروهر"ن)قهـب!!رهعمقوأءل.خاصةبلعهمحددةتاريخية

والسياسة.سوءيةانفمد!عبيرايكونان%ئرمحله،،هوالمحدودةإالخاصة

قدبل،ومحددةخاصة.لاريخيةلحطةعنجدليتعبيرهي،كذلك

هـنصزءهيإضااوب!فاووذ،آبرغمواكن!.رتك!ببكي!ةقىجزئيتصبح

رؤير--كأمنمرحلةلان!،اكبرصراعؤأكاكأعرهمط،ء"مصس!در

ةؤ،عاءاوفيمةثمة.وكولىلاهـ--زرابغيبربل.أثهلاسترابجية

رؤيئ!اهـصمستمدةخصوعبضهاوداعليةؤيمةل،لبللضموصيتها

..الشاملة

بألاصخ!،!لالبتاوألصراع!حض!ع!ناتمذيهوانقداانافولأكاد

اء*باأعامواالخاء!بنج!ساز".مهاواز*أمة"الخاصصورز4مي

تتارها4برااؤ"مهالاسةوالسصا.ا&*جاسيأوالاجتماعبوالعاموالخاص

ات،ريرح.اؤ!اجتما?عملخطهـةوانما،ءتقطمةجزلركأتكتيكاتمجرد

كانترو،5،الت،رإحمنموقفءتخلافالصبيراباعتبارهالةنآفهمكما

الواؤع،ءلىااحلمنافذةمنيرطلالقتعل.الفنيالتهـعبهرخصوصية

يش-دمؤءوالواالحلموبإن.الحلماءلورن.نتحركسياسقىابينما

،والواف!سءاحلمابينوالوعيالوضوحجصرهووالنقد.المراع

فلبفياح*ماعكيجسدلواثنقد.الواقعوختونةال!لممنعومةبين

قلبفي!كطءدلوهواهـسمواصكبماأواةفيانجدلقابفي،الحلم

واالتوارىآو-وازيبالضدا.لهيحققلاانهعلمى،الاجتما!طارل

الصركب،باكتص"!!،ما8ببجوهريهوماباكتشافواًنماا.ثنائية

اجدلإناهـد،ن!ءبئآلتهبيريةحركتهافيجمع)كأ!طالتربر:يةالوحدة

واحد.ازسانيلجدلوحهانالءقيقةفيه!مااللذين

الهـواعداحدىهـو-آاإاؤكبما-الةنانا،(ركسيةتعفر:سر

.ص،دالا*"ء!ثلذلككلمتأها..المجت!ءتطويرعلىتةملآلتيلمأديةا

افنا!دةمعتقم!نةؤكبالادبيالنقدوصءي!وكنمص!ىأيالى

الماركسية؟النظروجهةمن

نضى!بمبفة"ل-تحققانطالمجهمعتطورانالماركسيةترى:بر

أ!-دالافت!اديشكلالكأيالموضوع!ه!العامل،اساسي!نعاملين

وتعذيته.اثرياو"فيا-اأيالذاتيوالطمل،الحاسمةعناصره

كذلثهامعنصرهو،للفنوتقبيطوتف!يرااكضشاكاباعتبارهوالنقد

نجينالموصولاج!مراي!-ونآنلعلهبل.البثريا!ءكبء:،عرمن

لتذوقيبىيدؤعالنقدان02ارراملالبشريوالوعيالمحددالفنيالابداع

ورهذا،انئماملاوال*ضاريالاجتمامحمااالوعياطارفيالخالصالفني

العاهـل؟مدي"في)سهم،الموضوءكهلأأواقعباالوعيتعميقفييسهم

..العامةاحضار-ةواالابرتماعبكأالثورةفىالذانجط

بعضفيديكس4-،فرديموؤفاتستوعببثصعصاالسباسة:س

عمومية.امثرموقفافصةوعبالنقداًماسمتطرؤ،يكونانالاحيان

.؟.رايكما

،الاولالس!ؤالالىاخرىمرةبنايعوداسؤالاهذالهل؟بر

والتكتيك.التمهربينءحتومعراعدائماهه،ك،لكاقول!في

بالغرورةالواقعيفتقدهآدياالحام،المثال،المطلقيحضضناثهر

ليصءالواقعبحشونةيتحركوالتكنيك.تقدمهمستوىكاىمهما

مصدرهوهذاولعل.المطافوجهفيو/إطلالمثالو/قي!،ال!لممميه

مصدرهوكذلكهذاولعل،السياسةوخصوصية،الفنعموميمة

بالحلم،لتعلقهآلفنعموءصسصة.1-.،سكأاميةوعم5ال!نخصوصية

خصوص.بقىكذلكوهي.ابىلثربالواقعلتعاقهـ؟اسةالصإوخصوءمية

انت.وة&كأناقلبي،ا!بشريالقلب-اىوا-منيصدرلانهارفن

والاثياءبالادواتتنشغلالتطبيقمعركةفيلانهاالسياسةوعمومية

وقلبكاناقطبي،البشريبالقلبتنشغلممااكثر،احلياناوالعينيات

-87-الصيفحةعلىاًلتنعضس
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السوقفكانوان،فىدياموقفاتسضوعبلافالسياسةولهذاً.انت

خالصا.وتطبيقيا-زمنيا-جزئيمابهوتتحركتحركهاوتستوعيهالذي

الفن،طبيعكأمنفالننطرة!.تطرفهاقولولاخشونتهمصلمرهووهذا

فصيللتطرفطيكونةدواكن.والمثالوالمطأفىالحلمطبيعتهمنلان

فعلاورياسةلانالمباثرالعملياحسماوهومحددمعنىالسياسة

الاصضبغياو-ينفصللموان،جزئيفهلبالفرورةوهو.خالص

..الحلممنبنايقتربالذيالعامالفعلعن-فيفصل

ولالكن!ه.الس!بياسةاىانه5افناالىأقربهوالقدفانلهذا

يبصاثرلموانانهذلك.،نفسهالفنمناهـياسةاىااقربكذلك

الف!لهداالىأقرباًنهيلاالمبالثرالحاسمالفعل-كالسياسة-

الصراععمليةالىالنمنأقربلاله،الخالصا.فنمنالمباشرالحاسم

الاداةاطهبل.الشاملةاًلاجتمدية4التوبعمليةالى،الاج!نماعي

وعاءفيوتصبهإ،قيمهاوتعمم،وت!يسرها،الفناسلحةتشحدالتي

مالاهرابرزمنتقديريفيالن!دو.المجتميمفيالمحضدمالعامالمراع

الاحكامهذهبرغمولكتى.الاجتماعيالصراعتبلورالتيالتعبيرية

الفنبسةالاعمالمنهناكان:قائلافاستدركاعود-المجردةالعامة1

(الفنيةالاعمالفمن،المبالثرالسياسيالفعلاثرلهاكانماإخالصةا

...ميادينهافيمنطلؤ!ةونيرانا،المعاركفيمرتفعةاعد"كانتما

فىالنهائبملفصلافىنالمجردةالعامةالاحكامأعجزما..عذرا

...الخصوبةالبالغةالانسانتجربة

..؟النقدطموحمعيتسقوهل..!السياسةطموحهوما:سي

..؟مدىأيوالى

تغيير،الحاسمالمبالثرالتذييرفعلهوالسياسةطموح:"

..السلطة..خر3بتعبيراو،الاجته"عيةالقوىهـللاقات

والاذوافى.والوجداناتائصوراتاتغييرفهوالنقدطموحاما؟لمن

الصراعفييفاركولكنه،السلطةصراععنبعيداليسبهذاوالنقد

ىتسع-والسياسة.والاذواووالوجداناتالعقولداخلالدائر1

لتغذفيقفىيسهالنقداما،،ساساالموضوعيةالعواملعلىللسيطرة

..الانساؤيااوعيااقصد،الذاتيةالعوامل1

ءعركةفيأساسيانجناحانبالتحديدهماوالذاتيةالموضوعبية

..الاجتماءيةالثورة

الحاسمالمباشراننغييرفعلانهاآساسعلى"لمب!سكأترى:س

بينما..لموضوعيةاال!روؤءعلىللسيطرةالجماهيربهتقومالذي

التوازنفرضفعلانها-اًلواقعسلىاساسعلىالسياسة1ارى

قدرابهـزرالتكسب(السلطةبهتقومالذيهوافملاذلك،الاجتماعي

...وجودهإفياكبرزمنيا

الماركسي،الحلمعنبعيدةاراهاكماالسيا-*فان،بالتحديد

ؤكبماتنهضحركةايترفضالتيالمعلطةسياسة،الوا!عسياسةانها

فالس!ة.التاريخمدارعلىالاغلبفييحم!ماوهذا.مواجهننها

لآ.الدنجوء-اررلمطةوكذلكالجماهيرضدالقهرمارستالدينية

السلورةمعالدينيةاسلطةاتحالفتالاوقاتمنوقتفيانهحتى

فعلالسياسة.هوفوريفيهذآ.الجماهيريالطموحضدالدنيوية

علىالتحقيووالتنفيذ..عزيزةانهاأتصورفانيتراهاكماالس،"سةاما

وأحلامي.وأشوافبمطموحيمعتواءملانهان!ركوجههاقبلاني

لفهـضالسلطةفعلبالتحديدهيالسياسةانلنايقولالواقعلكن

حتمطسيزولأضو،ازناهذاانالا،الامكانبقدرالاجتماعجم!التوازن

..ا(مورة4هحالتحل

..القهروسائلتملك-دي!راطيتهاكانتمهماسالسهلطةان

وح!--ةوتتاكدتثبتبااتحدإدهناسسلطةي2-السلمطةوبسقوكل

عليولكنفع!سبادظرى،ألمسضوىمليليس،(السياصعةعننظرك

.-العريضالتطببقيالمستوى

طه-وحالقاطعبالتحهـيدهوالهياسةطموحانأراهماخلاصة

وا!شمرارها8وجوث!الفرضا-لمطةا

مدفولدنه.شكب!رالسياسيالورعلهد!هياًلس!طة.!

والاصيلةالبعيدةلغاياتاقلتحقيوسيلةمجردالى1يتحولانينبفي

افع-لااسعنيفانما6السياصالفعلاذكروعندما.اهـياسيللفعل

لاوضعالجلهـريا)تغبراجلمنالسياسيلفعلاوهو،بهأومنالذي

الحتمةكحوالرخاءالحقيقيةوانعدالةالقبيقيةللحريةتوفيراالانساني

اكغيه!وقفاجلمنور""اسبص-ةآفعالنذهكبعيرهناك.والسلام

استخلالومواصلقى،ااخقدمتجو-بآءلىمن،الازر.؟فيللوصعالجذري

باختلافالساطةتختلف،لهذأ؟،وروحي!اإمعنووافقارهمادياالاثسان

إؤهـ-كبماس(طةوكل.فميه!المتح!مة،عليهاالمسيالرةالقوهـالاجشهإء"ة

ا)دولكلشانب!تاتعترفلموان،ةطبقي!سلطةبإلفرورة

الامة،كلهالمجتمع!راسمصحكمانهاتزعم)الدولؤالدة.الراسمالية

ا:ف(مالمصلحةوتوجهوتسهيطرتحكمانما،آلحصقةفيوهي،كلها

الا!راءاتمنتتخذا،هاحقا.فبيهالمالكينوكبا-السائدالراسمالي

احتف(ظاهذاالىقهـنضطروهي،الطبهيدورهااحيانايقنعفا

لطبيهضو(واخفاء،اللإقبماصراعالمعاركقاهرةواستجابة،بسيطرتها

...الخالصةالطبقيةالاستغلالية

لقوىاباسمللسلطةسمعيهيالثوريباللعنىالسياسةانعلى

وعنبل،فحسبهذالءس.ولمصلمحت،ا،المجضمعفيالمنتجةالعاملة

الخد"ت!اررلمطةتصبحب!اءثهـاركتهاطريئعن،كذلكطريقها

ات--يازنصفةساثةأيفيتوجدلاانهتقدإريوفي.وبارادتها

طبة---!ةباسمتحكماذها.سلطةأيفيحيادثمةليس.الاجتماعي

سوازن-لا.والقوالحكماشكالاختلفتمهما،اخرىطبقةوتقهر

الهوازنثناعالاستهلاليةاررلمطاتاتخذتوان،سلطةأيجوهرفي

الهبإديه.غيرحقيقتهالاخفاءالخارجيومطهرهلشكلياومنطقه

السؤاليبقىومنا.وقهرتحكمسلطةهي!سلطةايسالسلطةان

تقولكماارو!طةان!ديمييانم؟منولمصلحةمنباسم:الكبير

افعيف،بل.القهروسائليديهافيتملكدإمقراطيتهاكانتهما5

الالسوهذاسذكرتكما-يبقىواكن.للديمقراطيةوجهالقهران

اما،سلطةكلجوءـرهوهذا؟لمنوقهر؟لمنديمقراطية،إكبيرا

القهروسأئلتملكفيتماثلهاأساسعلىلسلطاتاصميعبينالتوجد

.سل!-4لكلعيةالاجتطاللإءيةااغفالالىبنايعضيتوحيدفهو

وكببف؟؟منولمصلحة؟تقهرمنولكنقهريةسلطةهيسلطةكل

تطورفيموقتةمرحلةهيالمأركسيالفكرفيالسملطةانعلى

الاستعللالية،ال!!ةلقهراولىضرورةانها،الاثتراكيالتطبئ

والسبطعرة،اقهورينااعامامنالمصلحةلمولةاجهارعلىوالاستيلاء

ينبغي-ذكرتكما-فرورةانهاعلى.الاجتماعيالتقدمقوانينعلى

إنفسهم،همبهمولكن،المق!سورينالعاملينهلألاءباسملاتتمأن

الاوهـىا)فرورةآوالمرحلةهذهوباستكمال.وارادتهمبمشاركتهم

فيهأيتمالتيالثانيلأللمرحلةالارضتمهد،الاشتراكيةللثورة

بم!شاهاالديمقراطيمةاناءوا،عامةلدولةاالفاء،القهرسلطةالغاء

الحريةملكوتالىرةآلضروملكوتءنانالافينتقلوبهذا،اهـياسي

الحقيقية.1

لح!-(يةمرورة-اخرىمرة-الاواىالمرحلةفيالسلطةاى

السلطةتلغيكيحتهكبماومدحللتققهلثرظبل،كورياالتغيير

المهمانعلى.الاواىالمرحلةهذهأهدافتحققعنعماذلكبعدذاتها

العاملين،لجماههرافهليسةاإبالمشاركةتتحققانالمرحلةاهذهفي

بسل،ؤ!بوالاء*لأ!اسلأالاقتص"ديةلاوضاعهملاالمتصلمةوبالتنمية

علىالذاتبكألقدراتهمتأهيلا،كذلكالثقاف!ةووجدافا!ملكفاءاتهم

!يالئ!يط،الثواراعدادفي،ال!معلطةفيالفعالةالواعيةالمشاركة

التعجيلي9،اتغييرااحداثفبم،والمراجعهالنقدفي،والنفذ



..لذلكوالذاتيةالموضوعيةالظروفتضجعيمدمانفسهاالسلطةبالغاء

،عيثلاجتها"ضمونحيثمنالثوريةالسلطاتبعضان،حقا

5-ىشكبضبرهذاان.ادسراحلبعضفيالديمقراطيةتقنقدقد

هـ-فاويتمثل.اهدافهاتحقيقنحوانطلاقهامنيحدبل،ثوريتها

اهـصدارفيأواعيةاالمنظمةاجمإهيريةاالمشاركةءدمفياساسا

الستالينيةالمرحلةفيالحالكانكما.الاساسيةالاجتماعيةالقرارات

الاكب-رالخطمنفانه،هذابرغمومن.السوفياليةالتجربةفي

،الق!-روسائلفيقحكمهااساسىعليالسلطةاشكالبينالتوح!د

بعضيحاولهمافهذا،الوس،ئلهذهممارسةفياحيانامفالاتهااو

الاشتراهـ!ةالسلأطةبينالطبقيةفروقالطمساليمينيينالمفكرين

3باسوتارة،الشمويىقىالقهردولةباس!تارة،الراسماليةوالسلطة

التكنولوجيا.باسماخرىوتارة،لبيروقراطيةا

الاجتماءيةالزاويةمنارولطةزحللانيننغيفاذ4اعموماعلى

..كذلكأزاويةاهذهمنالديمقرا؟يةوندرك،،اساس

ءملذلكفيمثاله،آخلاقيئاسسىعلىبمحكامها)ةناينهض:س

احكامهـصافانالسياسةاما.ءموح!ماهذاالاقلعلىاو.القافىن

،اقازونااوالفن!هايخضعالتيالاخلاقعيةالاسسىلن!ستخفمعلا

المصلح!ة.سبيلفيالاخلاقعيةبالقهمةازوجاسةتفحيقدوانما

يك؟ر2ما

نمثخلاؤبهبتهتنبعماوا،العاديبالم!عنىأخلاقيا!يسالفن:ص

الموضوعية،للحقيقةآستيعسابهمدىومن،ظنياالتءبيريصد!ه

والموضو،!يةايةالجماالذاتية!متههيالفنأخلافية.دنهاوتعبيره

العامةالدلالةفيوانو!اع!ناعرهفيتت!دلااخلافي!ةوهي.الانسانية

ال!ماليةالشاملةقيمته!ي،آلفئيكته-،لهافيالصأمرلهذه

وتخننلفتتطورنسبيةقهـيمة-عا"ةسالاخلنقانعلى.لانسافيةوا

القيصصةمحوطقدو؟أهرإ.والتاريحيةلاجتماعي"االملابساتباختلاف

ولكنه،سائدهاخلاقيةقيممعصدامامافنيلرملالشاملةالاخلاقية

اخهلاقيةاضعا9"بهذايكونقدبل،اخلاق!يالا-هذارعم-يكونلا

إنيوالاسالاجتماعبمالحكمعنمنفصلغيرالاخلاقيالحكمان.جديدة

القوا،ينمنهناكبل،أخلاقي!ابالضرورةليسواًلقالون،الشا"ل

للتفملأممعاديةالاجتماعبمبج!مودهافهي،الاخلاه!كاطابعبرغم

ليست،سةامبوا.للاخلاقالاخلاقيالئفدموبالتالي،ماع!طالاص

ار!قيم(بعفطاا-إلةاتصستغلمااكثرم!ابل،اًخلاؤيةلابالضرورةكذلك

ء-نولتحد،الاجتماعيةالحركةأ!.ء!يدالساط-ةالتقليديةالاخلاق!ية

*جت!ماءيالعراعءضلفمااكثروما.الثوريآلاجتماعيالتغيير

..زاؤةفىمتشنجةأخلاقيةبمطاهر

هـاشرتطبيقيفعلانهاحيثمن-عام!-اسياسةاانعلى

الجزئيةالاخلاقببةبالقيمة-تةولكماستصحمبمقد،السلطةاجلمن

اخلاق!ية.لىمةذاتهافيهيوأث!ملاكبراجتماعيةقيهكأسبيلفي

شرأفءالهدفبينفعلهافيتوفقانتستطبعاننيهياليةاللهـثاوالسياسة

يت!دحلا،وتهقدها،البشريةالخبرةاقعيماانعلى.الوسيلةوا!ضقهـية

مهماسياسيتطب!قوكل.كاطةبصورة.برةالسيالىالمثاليةلهذهمجلا

يختلف-لموكالىتدفعهقدبمشكقدائما،لمميصأهدافهشرفكان

اعملياالتناقضمعانيمنمعنىانه.آخلافتكأؤيممنلهينبغيماصع

م!ال-بن،والتطبيئالنظريةببئمخمتلفةاشهـمكالفييبررالذي

..الافسازيةتجربتنافياواقعوا

عنسلفامحسةنظروجهةلك،ايديواوجيكناقدأنت:س

بهذهالتطبيقبمالنقديمنهجكيرتبظمدىايالى.والمجتمعالفن

المسبقة؟الفكرة

مسبقةبهـاحكاماتحركاننييعنيلاهذاولكن،ماركسيانا:ص

من5"بمجمواتحركلثكبغيرانني.شيءكلبالنسبةسلفامحدرة

يعنيهذاانعلى.وا!يةللتناولمنهجعنفضلااقيمواالتصورات

الواوءواالحشللوافعالمطلقبالثراءاومنانني-المهمهووعذا-كذلك

تشكللابهاات!حركالتيوالقيمالتصوراتفانولهذا.صمناالفني

منيتضمنهمالاكتشافتسعىوانما،المك!الواقعهذاتخنققوالب

الوقتفي،4مهوتتطوربالواقعتثرىفهياولهلا،م!تصلدائمضد

ول

.وتغييرهوتطويرهاغنائهفيتطمعالذي

-ال!ياةغك!كما-الضؤبآلمأركسيالتطبي!اىهذاصلملاصة

لجديداحتشافمنهحهومابقدر،ؤواعدآولقوالبمرضاليس

انسانيةانها:4بدانقطةشكبغيروه!ناك.ابداالمننخلق،المتحرك

قوالبليستانهاعلى.المراعيةوطبيعتهالواقعوحيوية،الأسعان

نفسهاعنتتكسفانيمكنالانسانفانسطنية،جاهزةنهانيةقواعداو

قىمىوالطب،لخصوبتهاحدلاأواقعاوحيوية،وجهمنبهثرفي

.والحرارةوالتتممدةالحدةمتن!م،نحاءالانبضمتعددللوجودالصراعية

علىلخرجأع!والقوالباقواباالفنفيالماركسياالتطبقبداولو

ال!رةتفرضثلتيهيايةفالمثا.مثالياتطبيفاولأصبح،اكاركسية

المتدهتق!ة.الحياةالجامهـعلىوالقانونالحيواقعاةعلىالمسنقة

وليا،تكتشفوانما،تفرضلا،عامةالقوأالس(ةفياولركسية

عنالحياة،للتعبيردائماتس!عىلانها،لفنواالحياةبتجددتتجددف!

!النقدفهاالىتعودوهيكذلك.تعبهـهاعلىواقتدارا،بهاوعيا

ععا.اتغييرواالاصواكعلىقطزاتهاإطورانذيالذاتي

بإلاستقبالفنياللععلاتنقديةمواجهتيابداانيالحققةوفكط

لهالتواضءآلانصاتبحسن،الفنيالعملبالتفتح،أولاالكلني

من.المحضالتذوقهيالبدايةنقطة.يشاءء!النفسفيليصب

فيمااكثافء،التقب!ميالحكمذلكب!عديتبلورالم!ىالتذوق

اس-كبماأبحثلا.واضافهاالفهنيالعملصنعهاودلالةقي."منالإتذوق

ه-لالكل!ي!همانفسيفيآكتشفوانما،اريدءماالفنيالعمل

صاومن-موضو!!ه!-ذاقطاثرمنفسي5ةكه!صبهما،الفني

العناسةلىالتوفان.شمولاانكثرالوا!طا!تعرفيبدالاكتشاف!ا

ؤ-بدلالابز"علىالتعراف،وراكيبه،أثخاله،العملفيلهيكليةا

،المجتوءةكبما،ا)واقع!طدلالانه،الجزنيةح!ودهمنأوسعحدود

سمبما،البناءفي،نم!كلافيضافةالامدى،الاريخفي،آلعصرفي

الجماليةالقيمةفياًلاضافة"دى،المضمونفيالاضافةمدى،الهكل

للعمىلعامةالموضوعية-الذياتيةألقيمةامدى،عامةنيةوالانمط

ال!جمي.

علىا)نقديرمرض)-يهو.الماركسيا،:،ءتبنيانآلامرخلاصة

ذكرتس!ا-كانوالا،انتتوقعلىمسبؤحكم"للمنيتحرران

احب!اةواآفكرافيالحركةلقوانيناكتشاوءانه.ايامثامنهجا

..تعسفبغير

ءسبق،تعريفايمسنأغنى"الماركستعلمناكماالحياةان

ناوافول؟بدلامطةثمةلشىانههذامعنىهل:تسحالنيولطك

الئفاملة،النظرة،المعايشةءلمىاحرصاانها،بس!نقطةباتكيدهيناك

ارتباطاته،فيعامةالبشريوالتعهـبير،البشرياف!علاظاهرةاحتهـضان1

والوصوجمط،الذاقبانوهفي،فاعليمهؤي،حركت4في،حيويتهفي

ته-يىهوالقبالعهلان.بالحقيقةحميمةاالمعرفةيتيحاحتضانا

منهوآين.متعاليامنقطعابتترياتعبيرابسولكنه،فريدبشري

؟الحضاةمنهوآين؟حياتنامنهواينأ؟غيرهمنهوان؟نفسه

؟الانسان"نهوأيخا

هيمابقدر،مسبقةفتودا!ستهـكيالت!طالبدايات1هيهذه

فيحركتهاؤوانينعلىبهاو!ضوفالحريةاكاقئنابواتتقنحضرورة

..عامةال!يلأةفبمبل،الفن

منالسباسيوموق!فكالسيا-ةمنالنقديموقفكهوما:س

النقور؟

مناجلالواعيالجماعيه!العلالانسانياتبناهاكمإالصياسة:ص

والرخاءوالدرمقراطيةالحريةلمصلحةوتطويرهالواقععلىالسيطرة

.والسموالعدالة

جزئيا-لوو-ساهمتقدالنقديالنواضعبجهديكوناانتمنىأ

مشاركتهاوكفالة،لانساناازسانيةكل!ه!ؤان.بهذاالتوعيةفي

يصبحالفعلهذاوابغع!.آزاويةاحجرهو/السياسك!الفملفيية3الوا

مهـتعسفة،ادارء"اجراءات-وشعارات"اهدافهكلألتايا-السياسي

الافسصانان.النيةصسنتمهمانفسهاوشساراتهااهدافهاتتحققلا

ضساعويلا،كذلكالوسيلةهويكونانينبغيوالانسان،الهثفهو



..نفسهالهعف

41بمالثراوالمبأثرغيرسلنقدياالمو!فهوتقديريفيهذا

اواعيةكاكهـيةاالج!الانمى،نيةللمشاركةكأكيد؟نه،إسةالسبمن-اأحيانا

..وهدفاوسيلة:الانسانلانسانيةتاكيد.الحياةصناعةفي

منءؤلغيراكمدبأنايمافيؤهوأنقدامنالسياسيالموقهـفاما

.ال!س،ةابعادمناساسيبعدواروياسة.أبعادهابكلالحياةعن

ار!لهو.المبالثرالفعل1صفةيتخذلموانسياسيفهلفال!نقدوبهنا

وموفىالس!يالصب.والحضاريثامةوالاجتماعيالحماليالشماملبالوعي

هـن،العوبيتطبيقهافيماركسيتيمنينبع-فبلمنذكرتكما-

اًلافه!انبناءاعادةااجلمنالمنكماأواعيالنضالبضرورةا!ماني

والحياةالعربيالفكروتحرير،المحتلةالارصالعربيةوتحر-س6العربي

الوحدةوتح!ق،القوميوالتمز!،والاستغصألتخلفمنالطبية

عربر!ياالتراثوتنمية،اشتراكيةديمقراطيةأسسعلىالشاملةالعربية

ال!لاقةالاضاؤةمنيتمكنخنىوا.ضجمدالاصالةبينتجمععلميةتنمية

..اهنالراعصرنافبم

بةئررا!قديموقفيكذلكينبم،العامالسياسيالموقفهذامن

عامةالسياسيو3ريالف!موف!نيمنآت!لايةالبدامنول!ني،بئلة

بالتذو!!ابداوانما.النقديةاحكاميفيمسبقةقواعداوقوالب

نفسيفيطنياالعملصصبهمابحسبواختلفأتفقثم،الهخالصا

وقيم.د!يتمن

الطبي!سبمومن،علينفسهيفرضالذيهوالغنيالهملان1

خالصا،انفعا،لشى،ايجابااوس!بهأنفعلن4ذلكبعدوالا(نسماني

/الفنفيوالاجتماءيةالجماليةالرويةأرضيةعلىانفعالهوانماوا

الففة،الاعمالمن!لمتماأكثبروما،،خصوبتهاحدلاالتيودالحياة

قيواذواوالسياسيةالفكريةوتصوراتيمفاهيميبهاتممقتمااكثروما

..أ!هاذاالنقديةاحكاميبهاوظورتالجمالية

يمكنولا،محددةاء"باتتتضمنلاالتيالفنهـيةالاعمالان

هناكحقا،ويساريمينالى1،وابيضاسودالىتصنفانببساطة

لقيمةا-حديدولكن،اهـء،سةفيكما،والفنالاش!فيويساريمين

الىتحشاجانها.2-بيأسةافيتحديدهامنتعقيدا2شدالفنفي

مب!اكثرفعلمعيتعامللالانه،رحابةشد2والحكمللتناولمنهج

هـذامعنىليسولكن.ابدا!يةكيممعيت!عاملوانما،خالص

المواقف،فيالضكنيكتقبلقدفالسياسة،النقديالحكمفيالميوعة

المبادىءعلىخروجغيرفي-اباناوالمساوماتاتالتسوتقبل

التكنيكات!قبلفلاالفكرية؟ياالقضاماا،الها!ريقوانمابالطبع

التمييزفيقاطعة،حاسعمةتكونانينبغي.وا!أوماتلتسوييقوا

اناينبغيسذكرتكما-الفنيالخلقمجالفيانهاعلى.لتحديدوا

البكأالضيقية!لابعادالعميقالبصيهـواوإلاستشرافبالرحابةتتميز

غيرومن،ناحيةمنعقائدياوشكليجمودبعير،الخلقلعملية

..خرى3ناىيئمنمبدئيتنازلاوتفريط

؟والا،بداعالخل!ؤضيةمنالادبيالنقديقفاين:س

يبنالجانبتاعكيدهاعلىجميعانلحالىالثنائيةهذهافهملا:بر

المضموناوالدلالةوجانباخلقاجانب،الاجتماعىوالجانباجماليا

اثكلب!ينلثئائيةاهذههناك،ح!قا.عامةالفنيأوالادبيالعملفي

والانهاني.الاجتماعيلمضمونوا،والجمايىالفني

وخاقابداعفيهافنبيةءمالجة،ومضمونلشكلوفنادبلكل

هذهانءلمى.ووويةوكشفانارة1فيها.واجتماعيةافساب"ودلالة

التعرفبمنهجترآجمطأي،اووخامشههيةثناليةتقديريما9/الم!نالية

حقيقةفيثنإملبةليستأكنهاوا.آلفنياوالادبيالمملعلىا!تحليلي

دلألتها.هوثكلبنائها،مثلالوسيقىا.فىيرحدتهحقيقتهان.العمل

الرسموالنهـحت.وكذلك.يهبالدلالةلشكلوا،بالثفكلاتتحققالدلالة

وعناصرهتعبيرهلاداةقتميجةلشيءابعضامتصزايبروقدالادبولعل

لهـ--االتى1والىصوراتلهواطف!اوإشخا!ىوالاحداثالغةاوهط

وهكذا.ا،دبيالتعبيرعلىالسارقة،ايىومية،المستعملةدلالتها

الجدهـعه،الجماليةبدلالتهاالادبيالتعبيراداةبنالثنلاليةتبرز

؟لمادية.ودلالتها

زاعما،والأدب؟الفنبينالتفرقةالى1سارتردفعماهوهذاولعل

روص

فيالالتزااممنبدلاوانه،الف!نفيالالزاماىاسبيللاانه

لف4اثمرلغةان؟عتبارعلى،الادبمنالشعرمسستثني،الاب

القصةلغةخلافعلى،ألعاديةااللغةوبينبينهاصلةلاتماماجديدة

الفنانيقصدالفنفيالتزاملاانهسارتريقول؟وعنده.المسرحاو

ابدإعمنفيهبمانستمتعفنيتشكيلمجردانهوا،آلدلالةمنخال

..خالصينوخلق

فضلا.8ونمصبعير،دلالةبغيرأدبولافئلاءتهوالضيقة

اكننا1و.ابداعيتركيبببر،شكلبغيرادبولافنلاافءن

وخ!لىقابداعمجردهوهل؟آتخلقاواعالابدايحن!يماذا:نتساءل

جمالمجرد..اخربتعبيراو؟صسبوفةغيرجديدةكيبوترالعلاقات

فص6خلقاوابداعاياناآلحقيقة؟للجمالاكثيبرابا،*نى،فقط

الراكيب،لجديدةاالعلاقاتم!جردان.لقهمة،يدلالةوخلقابرداع

رؤيسة،دلال"فياتهيتضمنانما،ال!فنيالشكلمحرد،الجد،!ة

كابداع،والابداع،كخلقالخلقبينعئديفصلفلاوبالتالي،وقبهة

ور!يهـةدلااسمةمنوالابداعالخلقي!ملهماسروبى

فم!الابداعية،لجماليةلل!مةضقدايت!عرضفمنمماول!ا.وقيمة

مساويتبيناسرارهياويكشفبهايحتفلانينبغيماوهو-الادب

والرؤيةالدلالةءقكذلكيكشفبالضرورةفهوساضالفاتمنتتضمنه

..عنهاتعبرالنىوالقيمة

الثكيلاحدودعند6لادبيبالنقدهفواانيريدونالذينان

حقيقتهيتبينونولا،نفسهالفكيلهذايخدمونلا،وحدهالجمالي

دلا)ضسهكذلكيدركوااويمتبينوالمان،اضافتهجوهريدركونولا

..ومضمونه

والتصوريةالجماليةالانسانيةللصمةوتغذيةوتنميةالفنتطوير1ان

ا،نسانلانسانيةواصافةوتغذيةوتنميةتطوير،والوجدانيةوالتذوفية

هذافيفصللا.كلهلهذاوكمففوتحديدتقببيمهووإكقد.عموما

-ومضمسوندلاا*منيتضمنهوما،الخالصةالجمايىلالقيمةابين

واجتماعي.انساني1

كيف:شقينذيسؤالعناجابةهوتقديريفيالادبيالنقد1

ءصاذااي؟يت!طوماذا؟الالبيلعملافيوالابداع"خلقهذايتحقق

هدفاوليس،الدلالةعنالابالةاداههوالفنيالتشيملان؟يقول

التعسيالضيقةجسدملامحانه.كذلكيكونانيمكنولا6بذاته

يقف-انيملكولاسيقفلافالنقدوالذا.الادبيالمممليتفممنها

عنهغابتوالا،المحفىالثكيلحدودءف،الملامحهذهحدودعند

..كألكنفسهالتشكيلحقب!قةهيالتع!،ئفسهلفنياالعملحقيقة

لكئه،شاملاتفسيراالفنيةالممليةلمفسرلا4لقديمنهجاي:س

ايض-اولكنفحسبللفنلشى.م(بشكلىمجتزااتفسيرايضيف

السابقة؟القضيةمنالماركسيالنقدموثعهوما.والمجتمعللحياة

.المحدوداوإثما!رالمنهجمندائماينبع2المجتزاًاتفسبر.-

مسنينبعفقطالجمالى1الثكيلحدودعنديقفالذيفالتفسير

ائ!هاقولكادشمكلي-فسببروهو.والحياةاةئاقبىءهءضةفلسفة

.وعميفاشاملاكاملاتفسيرانفسهالشكلتفسبرعنحتىيقصر

شكل2و،وظيفةهوالشكلمجرد-قبلمناشرتكما-فاثكل

مىاعتبارنا،ئضعهولم،ه!انلأركلمفاذا.لدلالة،ل!قيقة،لشيء

قفالذيالتفسيرانكذلكشكولا.ئسفسه1'شكلااد:اكعنعجرنا

ؤحسهب،النفسيةاو،حسب9*جتمآبميةدلالتهحدودعندالفنمن

الص؟اوالادب!االنقدالىينتسمب!كادلابل،كذلكقعاصرتفيرهو

التفسيراما.الاجتماعاعلماو!لأالنفسءلمالى!نتسبمابق!ر

لاحتيضانمحاولة!هو،الماركسىالعقيبم،اصحدتهبيراو،المأركسى

فصلدونكذلكاجتماعىانساني!وكتبجمالى،كهخبيرالفنيلعملا

فىاتهافيضيمةالفنيالصملعلىت!رفهو.بنا:مبباببنببكانيكي

كفلق،عنوكتعبير،تعبيركم!رد،وكاضافمةكقيولآ،هاصوفي

ك!!ال،خللوروكمؤثر،هـ-لو!ىلر6مو!.ورولاوكم4ذاتى

!والتاريخوالموضوالذات.والاخرونوءـوانا.واحدووتفىوكدلااة

المحددينواماقالزمانافىأالحضمانا.معاوالموضوعاللحكة،معا

،4ضمونواالشكل،لحركةواالهيكا،.واحدو!تفىو(المطلقين

واحدة.ن!مةفي،و"احدفبضفيوالفعلالجمال

لم1


