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ن سيدة " ضمن ملف  "مارس الول 8كلرا زتكيي
 مارس الثورية سلسلة من الحلقات8 موقع يقدم

"تحت عنوان  ي ""مشكل المثقفين ن  ل" كلرا زتكيي

الحلقة الثالثة 

 

الفاشية وتسييس المثقفين 

نتلجنس��يا إل��ى تس��ييس المثقفي��ن، ال��ذي ه��و نت��اج التس��ييس الق��وي للبورجوازي��ة الص��غيرة ال��ذي
أ
زم��ة ال

أ
ج��رت ا

ن
آ
س���مالية، وال���ذي وص���ل إل���ى درج���ة غي���ر معروف���ة لح���د ال

أ
لق���د غ���ادر. نش���اهده الي���وم ف���ي جمي���ع البل���دان الرا

المثقفون ساحة الصلحات الجتماعية وانتقل�وا إل�ى الخ�وض ف�ي الص�راع السياس�ي، فل�م يع�ودوا يعول�ون عل�ى
ج��ل الوص��ول إل��ى تغيي��ر الظ��روف الجتماعي��ة، ب��ل يعول��ون عل��ى ض��غط

أ
الموق���ف المتفه���م للبورجوازي���ة م��ن ا

.الصراع السياسي للوصول إلى السلطة، وإذا اقتضى الحال إلى إقامة الدك�تاتورية

نه��م ي��دعمونها بش��كل مك�ث��ف ف��ي جمي��ع
أ
إن التع��بير الق��وي عل��ى تس��ييس المثقفي��ن ه��و الفاش��ية، لي��س فق��ط ا

ي�ديولوجيا المبريالي�ة المش�ببة والمدعم�ة بعناص�ر قومي�ة
أ
البلدان، بل هم مبدعو إي�ديولوجيتها، ال�تي تم�دد ال

.واجتماعية

ثير الفاش���ية عل���ى المس���توى الجتم����اعي مرتب���ط ب���التفقير المتص���اعد ال���ذي يض���رب جم���اهير واس���عة م����ن
أ
إن ت���ا

ي م��ن التناقض��ات
أ
البورجوازي��ة الص��غيرة وم��ن المثقفي��ن، فبرنامجه��ا متن��وع وج��ذاب، لك��ن تحقيق��ه ل��ن يح��ل ا

يض���ا تح���ب الحتف���اظ بج��دور التناقض���ات الجتماعي���ة،
أ
ن الفاش���ية ا

أ
الجتماعي���ة والقتص���ادية ال���تي تس��كنها، ل

سمالي 
أ
.وهي الملكية الخاصة لوسائل النتاج وبالنتيجة سيادة الستغلل الرا
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بع���د م���ن ذل���ك بك�ثير ف���ي الس���تغلل والمص���ادرة
أ
ف���ي ال���وقت الح���الي ل تس���تطيع البورجوازي���ة عملي���ا ال���ذهاب ا

ن فص�اعدا اس�تغللهم
آ
القتصادية للبورجوازية الصغيرة والمتوس�طة، لك�ن ف�ي ش�كل الفاش�ية تس�تطيع م�ن ال

على المستوى السياسي، فهي تستعمل معا كل من القوة غير الشرعية للفاشية والوسائل الش�رعية ال�تي تت�وفر
ن

أ
ن تقي�م الفاش�ية دك�تاتورته�ا وتتك�ون كس�لطة ش�رعية بش�رط ا

أ
عليها، وستكون مستعدة عن�د القتض�اء لقب�ول ا

ن��ه ليس��ت هن��اك اختلف��ات
أ
تحميه��ا ض��د البروليتاري��ا، ه��ذا وح��ده ك��افي لي��بين، وإيطالي��ا ال��دليل عل��ى ذل��ك، ا

سمالية 
أ
ساسية بين الفاشية والرا

أ
.ا

لق��د ك��ان المثقف��ون الممه��دون الي��ديولوجون للمجتم��ع البورج��وازي ودافع��وا عن��ه ك��ذلك بالس��لح، فباعتب��ارهم
فاشيين، فهم يشكلون المواقع الخلفية للبورجوازية، دون الحديث عن الصلحيين، حيث كان ج�زء منه�م

.قد انخرط في الطريق الفاشي 

نتلجانسيا والنزعة السلمية للبورجوازية 
أ
تسييس ال

خ��رى ه��ي النزع��ة الس��لمية الديموقراطي��ة
أ
نتلجنس��يا ول��د ظ��اهرة جماهيري��ة ا

أ
بالض��افة إل��ى الفاش��ية، فتس��ييس ال

البورجوازية، فهي، كما هو الحال بالنسبة للفاشية، انبثقت عن الحركة الصلحية، لكنه�ا ل تس�تند عل�ى فئ�ة
وس�اط ،

أ
مهم�ة م�ن الس�كان، ض�حية التفقي�ر، ب�ل تس�تند عل�ى مجيمع�ات ص�غيرة معزول�ة، موزع�ة ف�ي جمي�ع ال

 ان�اس يتحرك�ون ف�ي محي�ط التروس�تات الك�بيرة، ص�ناعيون
أ
بما في ذلك وسط البورجوازية، حي�ث نج�د داخله�ا

ل�خ 
أ
س�ماليون الص�غار ا

أ
ف�ق، عل�ى عك�س الجن�رالت،... ص�غار والتج�ار الرا

أ
ث�م دبلوماس�يون منب�وذون، حي�ث ال

ن��اس خرج��وا م��ن
أ
خي��را ا

أ
ف��اق ح��دود فن��اء الثكن��ة، موظف��ون س��امون ال��ذين تنطب��ق عليه��م نف��س الملحظ��ة، وا

خ��ر المتمس��كين
آ
خي��را، ا

أ
وس��اط كاثوليكي��ة له��م حساس��ية تج��اه الخاص��ية ف��وق القومي��ة له��ذه الي��ديولوجيا، وا

أ
ا

بالجناح الليبرالي والسلمي للجيل القديم من المثقفين، حيث جرائم الحرب وعجز النزعة العسكرية ع�ن ح�ل
ع����داء

أ
ص����دقاء وا

أ
وه����امهم وتش����جع عل����ى تب���ادل قب����ل الس����لم م���ع ا

أ
المش����اكل السياس����ية تواس����يهم ف����ي خس����ارة ا

مت��وارثين، خلل الم��ؤتمرات الدولي��ة وخلل ن��دوات ص��غيرة، إن ه��ذه النزع��ة الس��لمية ه��ي بورجوازي��ة تمام��ا،
هدافها وه�ي ترف�ض العن�ف والنض�ال،

أ
إنها تصر على اليمان بقوة الخطب والدعوات إلى التعقل للوصول إلى ا

جل دك�تاتوريتها 
أ
.خاصة الصراع الطبقي الثوري للبروليتاريا والنضال من ا

ن هذه اليديولوجيا تقف في وسط الطريق، وها هو مثال على ذلك 
أ
تي بدليل من السخف على ا

أ
:كل يوم يا
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ن تك��ون كاريك��اتورا،
أ
م��م، إل ا

أ
م��م والح��ال م��اذا تعن��ي عص��بة ال

أ
ن الس��لميين ل يقس��مون إل بعص��بة ال

أ
نع��رف ا

منتوجا لقيطا للنزعة السلمية والمبريالية، تولدت من الفرازولوجيا السلمية و الممارسة المبريالية ؟

ن موج��ة النزع��ة الس��لمية الديموقراطي��ة ال��تي
أ
باعتب��ار ه��ذه الخص��ائص وطبيعته��ا البورجوازي��ة، فم��ن الواض��ح ا

م�ال محك�وم عليه�ا بالس�قوط ثاني�ة
آ
س�س بع�ض البورج�وازيين ومعه�م الص�لحيون الك�ثير م�ن ال

أ
ساس�ها ا

أ
عل�ى ا

إن الفرازولوجي��ا الس��لمية والديموقراطي��ة. بس��بب ع��دم اتس��اقها، فس��تنتهي كم��ا انته��ت النزع��ة الس��لمية نفس��ها 
سمالية المالية 

أ
.ستخضع للدك�تات المبريالي للبورجوازية الكبيرة والرا

مام تطور التقنيات والعلوم والفنون 
أ
سمالية عقبة ا

أ
الرا

زم��ة ال��تي تض��رب
أ
همي��ة تاريخي��ة ك��بيرة، فه��ي تكش��ف ع��ن ال

أ
نتلجنس��يا علم��ة عل��ى واق��ع ح��ال ذي ا

أ
زم��ة ال

أ
إن ا

ح���د س���ماتها الب���ارزة، وك���ذلك الحال���ة
أ
العم���ل الفك���ري ف���ي ح���د ذات���ه ف���ي المجتم���ع البورج���وازي، و يع���د الب���ؤس ا

.السيئة لمؤسسات البحث 

مريكي�ة 
أ
:ي�رن ن�داء طل�ب المس�اعدة م�ن ط�رف الب�احثين - ف��ي جمي�ع البل�دان – باس�تثناء الولي�ات المتح�دة ال

يج�ب تص�حيح الوض�ع الك�ارثي له�ذه المؤسس�ات، فالمكاني�ات المت�وفرة ل تس�مح بتغطي�ة مص�اريف تس�ييرها،
و إتق�ان، فالمت��احف والخزان�ات ومجموع��ات الك�ت��ب ترك�ت لحاله�ا،

أ
م��ر إذن مس��الة امت��داد نف��وذ ا

أ
فل��ن يك�ون ال

ن الص�دارات العلمي�ة
أ
ول توجد مؤسسات البحث في العلوم النسانية، والس�مة الممي�زة ل�ذلك ا

أ
وفي المقام ال

خ��ر، ويتمث��ل ف��ي العم��ل المره��ق
آ
يض��ا بظ��اهرة عالمي��ة، كم��ا يظه��ر عام��ل ا

أ
م��ر هن��ا ا

أ
ت��تراجع ب��دورها، ويتعل��ق ال

نفس���هم لدراس���تهم بحري���ة، ب���دون اهتمام���ات ثانوي���ة وب���دون قل���ق،
أ
والتع���ذر المتزاي���د للب���احثين ف���ي تكري���س ا

ن ه��ذا النتق��اء يت��م فق��ط حس��ب
أ
ك�ثر س��وءا، ل

أ
ص��بح الب��احثون الش��باب يقل��ون ش��يئ فش��يئ والنتق��اء يك��ون ا

أ
وا

جي���ر
أ
س���تاذ ال

أ
خ���ذ منص���به)3(مع���ايير ال���ثروة ولي���س اعتب���ارا لك�ف���اءات العم���ل، فق���د ظه���ر ال

أ
س���تاذ ال���ذي يا

أ
، وال

ضحى ظاهرة معروفة جدا 
أ
لقابه عن طريق الزواج ا

أ
.وا

لماني��ا وذا ص��لة بالهزيم��ة ،
أ
ن ه�ذا التط�ور المؤس��ف ل يوج��د إل ف��ي ا

أ
كي�د عل��ى ا

أ
يض��ا يت��م التا

أ
ح��ول ه�ذه النقط��ة ا

خص ف��ي
أ
لك��ن التب��اكي ال��ذي نس��معه ف��ي فرنس��ا نفس��ها وف��ي انجل��ترا ح��ول الحال��ة الكارثي��ة لمعاه�د البح��ث وب��ال

إن ه���ذا ال���تراجع ف���ي البح���ث ينعك���س عل���ى الجامع���ات. مي���دان العل���وم النس���انية، يثب���ث عك���س ه���ذا الدع���اء 
جي�ال

أ
نواع، وبطبيعة الحال انعكس ذلك عل�ى تك�وين ا

أ
ومدارس البوليتكنيك والمدارس العليا من مختلف ال

.المثقفين الصاعدة 
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إن ه���ذه الظ���واهر ه���ي علم���ات عل���ى انحط���اط المجتم���ع البورج���وازي، فه���ي تض���ع تح���ت الض���وء نتائ���ج الملكي���ة
خلل ف����ترة م����ا، ك����ان النت����اج. الخاص����ة لوس����ائل النت����اج والس����يطرة الطبقي����ة للبورجوازي����ة المس����تندة عليه����ا 

س��مالي ش��كل تاريخي��ا ض��روريا لتط��ور الق��وى المنتج��ة عل��ى المس��توى البش��ري والم��ادي، عل��ى عك��س ال��وقت
أ
الرا

ثيرفيم�ا يخ�ص إنع�اش تطويرالتقني�ات والعل�وم
أ
ي تا

أ
س�مالي ل�م يع�د ل�ه ا

أ
الحالي، فالبق�اء عل�ى علق�ات النت�اج الرا

صبحت بالنسبة له�م عائ�ق�ا، وتتس�بب له�م ف�ي ض�رر ك�بير،
أ
والفنون والحضارة البورجوازية في مجموعها، فقد ا

.وهذا واضح حتى في المجال الذي يلعب فيه الربح دور محرك لتطورالتقنيات

سمالية تكبح تطور التقنيات، وترتبط هذه الظاهرة بصفة خاصة
أ
ن الرا

أ
ن نتبين ا

أ
منذ ما قبل الحرب استطعنا ا

.بالمنافسة التي تقوم بين الشركات العملقة والتروستات 

مريكي�ة يش�تري كب�ار
أ
س�مالية وك�ذلك ف�ي الولي�ات المتح�دة ال

أ
وربي�ة الرا

أ
ن�ه ف�ي ك�ل البل�دان ال

أ
إننا نعرف بح�ق، ا

ج��ل
أ
ج��ل اس��تغللها، ولك��ن م��ن ا

أ
حي��ان ب��راءة الخ��تراع و الختراع��ات، لي��س م��ن ا

أ
التروس��تات ف��ي ك�ثير م��ن ال

ن�ه لي�س م�ن المرب�ح
أ
و ذاك، ي�رون ا

أ
نفس�هم، ف�ي تق�ديرهم، له�ذا الس�بب ا

أ
منع منافسيهم من فعل ذل�ك، فه�م ا

إن ه���ذا الموق���ف يلق���ي الض���وء عل���ى التع���ارض ال���ذي ل يمك���ن تج���اوزه، وال���ذي يوج���د ف���ي النظ���ام. اس���تغللها 
ولى مهتم���ة قب���ل ك���ل ش���يء بتحس���ين

أ
س���مال، ف���ال

أ
البورج���وازي، بي���ن مص���الح المجتم���ع وبي���ن م���ا يتعل���ق بالرا

قوي�اء، ف�إن
أ
س�ماليين ال

أ
ن تع�ترض المص�الح الخاص�ة لبع�ض الرا

أ
وتخفيف ظروف العمل وزيادة المردود، و م�ا ا

ك�ثر مردودية ل تستطيع فرض نفسها 
أ
ك�ثر عقلنية وا

أ
جل تطوير سيرورات ا

أ
. المحاولت من ا

بح�اثهم وعمله�م
أ
ن تتمك�ن ثم�ار ا

أ
من يع�رف ك�م ه�و ع�دد المخ�ترعين والب�احثين العب�اقرة، ال�ذين يموت�ون دون ا

ن يتع��رف عليه��ا ؟ هن��اك اك�تش��افات م��ن حج��م كبيربالنس��بة
أ
ن ت��ثري الرث الثق��افي للمجتم��ع، ب��ل ح��تى ا

أ
م��ن ا

للصحة وحماية العمال ولصالح حفظ الصحة لمجم�وع الش�عب، بقي�ت غي�ر مس�تغلة م�ا دام إنجازه�ا العمل�ي ل
إن الحي�اة البش�رية تع�د رخيص�ة ف�ي النظ�ام.يقدم درجة عالية من المردودية، ب�ل تس�اوي ق�درا هام�ا م�ن الم�ال 

سمالي 
أ
.الرا

س�تاذ الب�اريزي ج�انيت 
أ
ص�بحت ف�ي الحقيق�ة خادم�ة للتقني�ة، فال

أ
(إن العل�وم وبص�فة خاص�ة العل�وم الطبيعي�ة ا

إن"ل���ه ص���يغة جميل���ة لوص���ف ه���ذا التط���ور، ف���ي رس���الة نش���رها للحتج���اج ض���د هج���ر البح���ث، فق���د ك�ت���ب ) 4
س���مال والس���عي وراء" . المص���نع ينتص���ب ف���وق الب���ارثنون ويه���دد بتحطيم���ه

أ
خ���رى لس���يطرة الرا

أ
وه���اهي نتيج���ة ا

ن ن�رى قي�ام
أ
ك�ثر، ا

أ
ك�ثر ف�ا

أ
ص�بح م�ن الن�اذر ا

أ
الربح، فقد انقس�م البح�ث العلم�ي إل�ى قطاع�ات ص�غيرة معزول�ة، وا
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تصف واق�ع الح�ال ه�ذا حي�ث ق�ال) 5(عمل تنسيق وتركيب يغطي قطاعا واسعا، فكلمة الكيميائي بيرتوليت 
خر كيميائي: "

آ
نا يموت ا

أ
ح�د بع�ده لتك�ذيب"معي ا

أ
جه�ل إن ك�ان ق�د وج�د ا

أ
، و باعتباري غير متخصصة، فإني ا

بح�اث الخاص�ة عظيم�ة، لك�ن القطاع�ات كله�ا تع�اني م�ن ه�ذا الغي�اب للتنس�يق
أ
كي�د، طبع�ا إن نتائ�ج ال

أ
ه�ذا التا

.والتركيب 

ساسية
أ
ن كل جهود العلوم والتقنيات تتمحور حول ثلثة ميادين ا

أ
خر يجب الشارة إليه، وهو ا

آ
هناك جانب ا

ج��ل الح��رب، الطي��ران العس��كري، ص��ناعة: وال��تي ل ته��م الحي��اة ب��ل ته��م الم��وت 
أ
ص��ناعة الغ��ازات الس��امة م��ن ا

الغواصات والطرادات و الطرادات المضادة، وهذا م�ا يمي�ز بش�كل بلي�غ ج�دا م�ا يعن�ي ب�ه المجتم�ع البورج�وازي
جل العلم"تطور 

أ
.الذي يتحدث عنه ك�ثيرا " العلم من ا

صبحت كاريكاتورا 
أ
الثقافة البورجوازية ا

ص����بحت العل����وم النس����انية تع����اني بش����كل واض����ح، إذ ل يعط����ى له����ا م����ا تس����تحق م����ن قيم����ة مقارن����ة ب����العلوم
أ
ا

الطبيعية، فف�ي فرنس�ا، بل�د الملذ للعل�وم النس�انية والثقاف�ة وقفن�ا عل�ى نف�س التط�ور، بفض�ل انتص�ارها، ف�إن
ن يتحول إلى بلد صناعي 

أ
.بلد الذين يتعيشون من الريع والبنكيين هذا، يسيرفي طريقه إلى ا

ن���ه يت���م
أ
ص���بح واض���ح للعي���ان ا

أ
خ���ذت الص���ناعة الثقيل���ة انطلقته���ا ا

أ
ن وص���لت المبريالي���ة إل���ى الس���لطة وا

أ
من���ذ ا

ولرد و
أ
س���ماء الك���بيرة ف���ي فرنس���ا ف���ي مي���دان العل���م مث���ل ا

أ
تفض���يل العل���وم الطبيعي���ة وتطبيقاته���ا التقني���ة، فال

ل�خ ) 6(لوشيغ
أ
س�ف وج�ود لمب�الة متزاي�دة ب�العلوم المج�ردة، فف�ي ه�ذا المج�ال نج�د ف�ي فرنس�ا... ا

أ
يلحظ�ون با

لمانيا بعد حرب 
أ
 . 1870نفس التطورالذي عرفته ا

ن يظهر إلى حد ما مفاجئ، ما دام المجتمع البورجوازي في حاجة ف�ي
أ
إن هذا لهمال للعلوم النسانية يمكن ا

هذا الميدان إلى مثقفين، يشكلون نوعا من فرق�ة حماي�ة علمي�ة موجه�ة إل�ى ال�دفاع ع�ن نظامه�ا ودولته�ا، لك�ن
ص��بحت تض��ع ثقته��ا ف��ي

أ
ن��ه ف��ي ال��وقت الراه��ن ، ا

أ
ن س��يطرتها الطبقي��ة، ق��د تزعزع��ت لح��د ا

أ
البورجوزي��ة تح��س ب��ا

ساتذة 
أ
ك�ثر مما تضعها في خدمات ال

أ
.سياسات العصا والرشاشات ا

ن تجم�ع
أ
و ذاك، ف�إن الحض�ارة البورجوازي�ة ع�اجزة حالي�ا عل�ى ا

أ
رغ�م التط�ور الم�دهش ف�ي ه�ذا المج�ال الخ�اص ا

ف��ي تركي��ب عض��وي إنج��ازات العل��وم الطبيعي��ة والعل��وم النس��انية لتس��تخرج منه��ا تص��ورا للع��الم مرتبط��ا بالحي��اة
.التي تتحول إلى طاقة اجتماعية 
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ل يج��د
أ
عن��دما يج��ازف العل��م بنظ��رة تتج��اوز الح��واجز الض��يقة للبح��ث المتخص��ص، فه��و يج��د نفس��ه مرتعب��ا م��ن ا

و يغ���امر ك���ذلك ف���وق الرم���ال
أ
و وقح���ة، ا

أ
س���وى الف���راغ، ول يج���د م���ن مخ���رج س���وى التش���بت بنس���بوية منق���ادة ا

. المتحركة للصوفية

وج تطوره��ا، ك��انت تبح��ث ع��ن س��ر وجوده��ا الت��اريخي، ف��ي تص��ور
أ
عن��دما ك��انت البورجوازي��ة طبق��ة ثوري��ة ف��ي ا

ما حالي�ا ف�العلم البورج�وازي ع�اجز ع�ن تط�وير فك�ر فلس�في، فم�ا يق�دمه لي�س
أ
كلي للعالم داخل فلسفة كبيرة، ا

ج���زاء، ب���دون حماس���ة ول
أ
نظم���ة الفلس���فية الكلس���يكية، انتقائي���ة، مكون���ة م���ن قط���ع وا

أ
س���وى تقلي���دا ب���اردا لل

رقى منهم 
أ
دبي للمقلدين لمن هم ا

أ
.عظمة، فلسفة الصالونات ونمط ا

م��ام نفس��ها – ول نتح��دث هن��ا ع��ن
أ
ن تتب��ث ا

أ
ل��م يع��د للبورجوازي��ة تص��ور متج��انس وكل��ي للع��الم، يس��مح له��ا ا

ي إيم���ان
أ
ك�ثر تق���دما، ل���م يع���د للبورجوازي���ة ا

أ
البروليتاري���ا – موقعه���ا كطبق���ة مس���يطرة، ومرش���دا نح���و حض���ارة ا

نه��ا ل��ن تتمك��ن م��ن
أ
ن ه��ذه المعرف��ة س��تكون س��احقة ج��دا بالنس��بة له��ا، ح��تى ا

أ
وفق��دت الح��ق ف��ي المعرف��ة، ل

ة م�ن بع�ض الفلس�فات كيفم�ا ك�انت، فه�ي تع�وض الفلس�فة القديم�ة ب�دين
آ
تحم�ل رؤي�ة وجهه�ا الحقيق�ي ف�ي الم�را

و محكوم عليها بالختفاء 
أ
.بديل، كاركاتور من اليديولوجيات تستعيرها من حضارات لم يعد لها وجود ا

ن ل ش��يء
أ
ق��وى ه��م المثقف��ون، فم��ا دام ا

أ
إن الل��ذين يش��عرون بانحط��اط الثقاف��ة البورجوازي��ة ونتائجه��ا بش��كل ا

عم��اق المظلم��ة للماض��ي والص��وفية
أ
م��ل والفع��ل فه��م يلتجئ��ون إل��ى ال

أ
يش��كل ل��ديهم محرض��ا عل��ى التفكي��ر وال

ل���خ 
أ
حاس���يس والمعرف���ة،... والبوذي���ة ا

أ
يلتجئ���ون إل���ى ظلي���ل ه���ذه المن���اطق المتاخم���ة للش���عور واللش���عور، ال

رواحي������ة* الحل������م واليقظ������ة، العل������م وال������دجل كالتيوص������وفية 
أ
و يع�����برون ع������ن رفض������هم للحض�����ارة... ال������خ  وال

أ
ا

و على جزيرة 
أ
و ذاك )7(البورجوازية، بتشكيل مستعمرات في البادية ا

أ
.، تشبه شيعا بهذا القدر ا

فن مزيف يصبح تجارة

و تج��ارب جماعي��ة
أ
لق��د خض��ع الف��ن لنف��س التط��ور، فل��م يع��د تع��بيرا ع��ن مش��اعر ك��بيرة عل��ى المس��توى الفن��ي ا

س��مالية يج��ب ان تع��ود بفوائ��د
أ
ص��بح تج��ارة ومقاول��ة را

أ
داة فعال��ة لتربي��ة الش��عب، ب��ل ا

أ
ي ان��ه ل��م يع��د ا

أ
ك��بيرة، ا
خ���ذا الس���وق. ض���خمة 

أ
ن يا

أ
ن ينتج���ا حس���ب الطل���ب ، والش���اعر والك���اتب عليهم���ا ا

أ
فالرس���ام والمص���ور عليهم���ا ا

مور بهذا الشكل في جميع ميادين البداع الفني 
أ
.وزبائن الناشربعين العتبار، وتتم ال

س�مالية مربح�ة، ويعم�ل المجتم�ع البورج�وازي عل�ى خل�ق منتج�ي ه�ذا
أ
صبح مقاول�ة را

أ
مام ميلد فن مزيف ا

أ
إننا ا

ش�خاص، وف�ي البح�ث ع�ن
أ
الف�ن المزي�ف، فه�و يجل�ب الع�اجزين ب�إغرائهم بموق�ع ذي امتي�از لع�دد قلي�ل م�ن ال
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و
أ
م�ام الجمي�ع، س�واء ك�ان عن�دهم موهب�ة ف�ي الف�ن ا

أ
بوابه�ا مفتوح�ة ا

أ
الرب�ح تنبث�ق معاه�د التك�وين الفن�ي تك�ون ا

ن يكونوا في خدمة الذوق السيء والب�وار، لكن�ه يول�د
أ
لم تكن لهم، فبالجوع يرغم المبدعين الموهوبين على ا

ن�اس ح�ديثي نعم�ة قرفي�ن وط�البي مت�ع ، بينم�ا يط�ور م�ن
أ
ن واحد مش�ترون له�ذا الف�ن المزي�ف ف�ي ش�خص ا

آ
في ا

و ال�ذين
أ
س�مالي ال�ذي يس�رق الفن�انين ا

أ
خ�رى غي�اب الثقاف��ة عن�د جم�اهير واس�عة، إن�ه ينت�ج المس�تغل الرا

أ
جه��ة ا

.يدعون ذلك كما يسرق المستهلكين في نفس الوقت 

و
أ
س���مالية ه��و البورنوغرافي��ا س��واء ك��انت مرس��ومة ا

أ
ك�ثر جلب��ا للرب��ح ف���ي جمي��ع البل��دان الرا

أ
إن الف��ن المزي��ف ال

و مغن��اة 
أ
و منحوت��ة، منطوق��ة ا

أ
س��مالي يس��تغل الفن��ان والبروليت��اري، بنف��س الغي��اب للض��مير،. مص��ورة ا

أ
إن الرا

لزبن�ائه م�ادة بديل�ة ب�دون" دس"وي�بيع قيم�ا فني�ة مزيف�ة بنف�س البتس��امة الوقح�ة لب�ائع الم�واد الغذائي�ة ال�ذي 
.قيمة غذائية بل مادة مؤذية 

ص�بح للف�ن رواب�ط قليل�ة م�ع الحي�اة ومش�اعر الجماع�ة ، ف�الحرب
أ
ي ح�د ا

أ
ها هو مثال ن�بين لك�م م�ن خلل�ه إل�ى ا

ي مج�ال فن�ي وف�ي
أ
نه لم تقدم ه�ذه التجرب�ة ف�ي ا

أ
غلبية الناس، والحال ا

أ
سوء بالنسبة ل

أ
كانت تجربة مرعبة، ال

ج�ل إن رواي�ة 
أ
ومعلم�ة، ا

أ
نه ص�رح ا

أ
ي من البلدان ولدة عمل يمكن نعته ب�ا

أ
لص�احبها باربوس�ي م�ؤثرة،" الن�ار"ا

دبي��ة ق��ارب بش��كل ح��ي وبك��ل" اللي��ل"ومس��رحية 
أ
عم��ال ال

أ
لم��ارتيني ك��ذلك، لك��ن ل ه��ذا ول ذاك م��ن ه��ذه ال

عم��ال الب��ادة الجماعي���ة ال���ي ق���امت به���ا المبريالي���ة، وثيق���ة واح��دة تمل��ك
أ
رعبه���ا المعن��ى والعبثي��ة التاريخي���ة ل

العظم���ة الحقيقي���ة عل���ى ص���عيد التاري���خ الع���المي، لكنه���ا ليس���ت م���ن مي���دان الف���ن ول م���ن مي���دان العل���م، إنه���ا
ي الثورة البروليتارية الروسية، إنها عمل جماعي لمليين الناس، إنها تع�بر ع�ن رغبته�م ف�ي الحري�ة

أ
سياسية، ا

ي�ام الس�وداء تحم�ل وع�دا بمس�تقبل
أ
والثقافة، إنها مملوءة بإيمانهم بالمث�ل الش�يوعية، ل�ذلك، فه�ي ف�ي ه�ذه ال

.مشرق 

كم��ا ه��و الح��ال بالنس��بة للبورجوازي��ة ال��تي ل��م تع��د له��ا إيديولوجي��ة مرش��دة، ف��إن ف��ن المجتم��ع البورج��وازي ل
ن يك��ون مص��درا للحي��اة والطاق��ة 

أ
إن الفن��انين يبحث��ون بك��ل ح��رارة ع��ن تع��ويض غي��اب فك��رة عظيم��ة. يمكن��ه ا

ش���كال الق���ادرة عل���ى رب���ط الف���ن
أ
ن يك���ون لن���ا فك���را ثاقب���ا لب���داع ال

أ
س���اليب جدي���دة، لك���ن ل يك�ف���ي ا

أ
ش���كال وا

أ
با

فك��ار الجدي��دة، فك��ل ه��ذه. بالجم��اهير وبمجم��وع العم��ال 
أ
ش��كال الفني��ة الجدي��دة والمقنع��ة تول��د م��ن ال

أ
إن ال

س�����اليب جدي�����دة ه�����ي ال�����تي ق�����ادت إل�����ى انحلل وتفك�����ك الف�����ن
أ
ش�����كال وا

أ
المح�����اولت لتلم�����س والبح�����ث ع�����ن ا

س��اليب تت��والى
أ
ش��كال وا

أ
البورج��وازي، وه��ذا لي��س إل انعكاس��ا لتعف��ن الي��ديولوجيا والثقاف��ة البورجوازي��تين، ا

إن. حس���ب الموض��ة، فل ش��يء م��رض، فالعم��ل الفن��ي غ��ائب ويفتق��ر للمحت��وى ال��ذي يجع��ل من��ه ح���دثا فني��ا 

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                                ن " ــ الحلقة الثالثة (كلرا زتكيي 7سلسلة " مشكل المثقفيي



  للدراسات و البحاث و التكوين مارس الثورية8
                                                  المركز الماركس  اللينيني

ن الجماهير ترفض فن الفترة السابقة، إنهم يبذلون قصارى جه�ودهم لقام�ة رب�اط عض�وي
أ
الفنانين يحسون با
ون داخ��ل . بي��ن الف��ن والحي��اة 

أ
ج��ل الوص��ول إل��ى ذل��ك فه��م يلج��ا

أ
إل��ى... ال��خ " التعبيري��ة"و" المس��تقبلية"م��ن ا

و وس����ائل تع����بير ع����ن إي����ديولوجيا قديم����ة وذات خاص����ية
أ
نه����ا ك����انت رم����وزا ا

أ
ش����كال م����ن الماض����ي، متناس����ين ا

أ
ا

س�حرية، تش�كل رابط�ا بي�ن الجماع�ات وحي�ث ك�ان معناه�ا ف�ي متن�اول الجمي�ع، لك�ن ف�ي عص�رنا ه�ذا المتس��م
خي�ر

أ
ك�ثر بين الف�ن و الجمه�ور، فه�ذا ال

أ
يضا تفصل ا

أ
نها ا

أ
شكال ليست مفهومة، ول مفر في ا

أ
بالفردانية فهذه ال

.يحس بها كصبيانيات وتعبيرا عن مزاج الفنان وعجزه 

ترجمته عن الفرنسية جميلة صابر

 هوامش

رقام الهوامش مسترسلة حسب النص الكامل بالفرنسية(
أ
)ملحوظة ، ا

و يج��ازى، وال��ذي يكس��ب عيش��ه بمزاول��ة مهن��ة) 3(
أ
ة ا

أ
ن ين��ال مكاف��ا

أ
س��تاذ ال��ذي ي��درس دون ا

أ
م��ر بال

أ
يتعل��ق ال

.اخرى

عص���اب) Pierre Janet ( ال���دك�تور بيي���ر ج����انيت) 4(
أ
ك����ان تلمي���ذ ش���اركوت، يعم���ل ف����ي مي����دان تخص���ص ا

. وتخصص علم النفس 

) .Claude berthollet ()1748 – 1822 ( كلود برتوليت) 5(

ولرد ) 6(
أ
لف�ونس ا

أ
، م�ؤرخ ، مخت�ص ف�ي الث�ورة الفرنس�ية، نش�ر)Alphonse Aulard ()1849 – 1928( ا

ش���يل لوش���ير  1901التاري���خ السياس���ي للث���ورة الفرنس���ية س���نة "ك�ت���اب 
آ
– Achile Luchaire( )1846( ، ا

.مؤرخ، مختص في العصور الوسطى ) 1908

تجم���ع إنت���اجي دع���ا إل���ى إق���امته الفيلس���وف(  )phalenstère (إش���ارة محتمل���ة إل���ى ن���وع م���ن الفلنس���تر) 7(
(ال����ذي ش����كله غ����داة الح����رب ف����ي ووربس����ويد ) م����ن ش����رح المترجم����ة) (الش����تراكي الفرنس����ي الطوب����اوي ف����وري��ي

Worpswede (    )Brême( غي���ر بعي���د ع���ن بري���م  
أ
لم���ان، ا

أ
.A(ف���وجلير . بع���ض الرس���امين والك�ت���اب ال

Vogeler( فردريك وولف ،)Friederich Wolf(  لخ
أ
.. ا
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