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 نص تطبيقي 

21مام الّرواية كي تزدهر في القرنباختين ...فتح الباب واسعا أ  

 

 

: لؤي عبد اإللهالمؤلف   

غالباً ما ينتابني شعور عند الدخول إلى مكتبة عامة بأن كل المؤلفين الذين استقرت كتبهم منذ عقود على رفوفها قد غادروا 

الغيب كي أستل مؤلَّفاً ما من أعمالهم، ولعل تصفحه فقط سيكون كافياً الحياة، وأنهم اآلن يتوسلون بي من وراء حاجز 

.لمنحهم خيطاً واهياً من الشعور بالخلود، حتى للحظة واحدة  

 

وقد ال أستبعد أن هذا الشعور راود طالب الدراسات العليا الذي دخل إلى مكتبة أكاديمية العلوم في موسكو بحثاً عن مصادر 

أغلب الكتب فيها محجوبة عن القراء خارج أسوار الجامعة ألنها غالباً ما تتعارض )من وجهة نظر  ألطروحته، وعادة تكون

.((اللينيني –الماركسي )) القيادة السياسية( مع الفكر    

 

)الذي « مسائل الشعرية لدى دوستويفسكي»خالل تجواله العشوائي بين الرفوف وقعت عيناه على كتاب بعنوان مثير: 

، وراجعته الدكتورة حياة شرارة، «شعرية دوستويفسكي»العربية الدكتور جميل نصيف التكريتي تحت عنوان ترجمه إلى 

(، وحين قرأ اسم مؤلفه: ميخائيل باختين، خامره شعور عميق بأن هذا المؤلِّف المجهول 1986وصدر عن دار توبقال، عام 

.تماماً قد غادر الحياة منذ عقود كثيرة  

 

كرية والنفسية التي تركها هذا الكتاب في نفسه، قام ذلك الطالب بإشراك عدد من األكاديميين الشباب في تحت اإلثارة الف

اكتشافه. هآنذا أراهم مصعوقين أمام الكنز الذي أخرجه زميلهم من القمقم، كأنه يشبه بذلك الجني الذي خرج من القارورة 

.طاعة النبي سليمانبعد قضائه دهراً طويالً داخلها عقاباً له على عدم إ  

 

، حيث خفَّت كّف النظام الثقيلة ضد 1956ال بد أن هذا االكتشاف جاء بفضل االنفراج الذي عرفه االتحاد السوفياتي بعد عام 

نة .الثقافة غير المدجَّ  

 

د اآلداب بعد بحث طويل عن ذلك المؤلف المجهول ودراساته، اكتشفت تلك المجموعة الصغيرة من الباحثين الشباب في معه

ما زال  -1975عام  -مارس )آذار(  7العالمية التابع ألكاديمية العلوم، أن المؤلف الذي يحمل اسم باختين، الذي رحل في 

.على قيد الحياة  

 

فتح أعينهم على مقاالت ودراسات مبعثرة في أرشيفات مغلقة هنا وهناك، وقادهم « شعرية دوستويفسكي»كذلك، فإن كتاب 

باختين التي رفضت اللجنة المناقِشة لها منحه درجة دكتوراه في أواخر األربعينات، موجودة هي األخرى  إلى أن أطروحة

  .((رابليه وعالمه)) وراء أبواب مقفلة أمام الجمهور، وتحمل عنوان: 

 

أثار قدراً من الخوف ، قد 1963ال أستبعد أن يكون قدوم ثالثة شباب من موسكو إلى بيته الواقع في بلدة نائية، معزولة، عام 

بتهمة نشر األفكار الهدامة بين الشباب، وصدور حكم ضده بالنفي  1929في نفسه. فهو منذ وقوفه أمام المحكمة الثورية عام 

لعشر سنوات إلى سيبيريا، يعيش تحت هاجس عودة رجال المخابرات ثانية إليه. كان السبب وراء ذلك الحكم هو انضمامه 

ين تعمل على تحقيق التوفيق بين الدين واألفكار الحديثة، وكان ذلك كافياً في أواخر عقد العشرينات من إلى حلقة من المثقف

.القرن الماضي أن يعاقَب الفرد على هذه  « بالنفي أو السجن أو الموت أو العمل القسري الجماعي« الجريمة  

 

ولعل «. شعرية دوستويفسكي»حتى ذلك الوقت لم يكن صدر لباختين أي كتاب أو دراسة في مجلة متخصصة، عدا كتاب 

االحتفاء الكبير الذي أظهره مثقف بلشفي كبير في ذلك الوقت بالكتاب كان وراء تجنبه النفي إلى سيبيريا. إنه أناتولي 

)تشرين األول( كوميسارا  لوناتشارسكي، الذي عيَّنه لينين بعد ثورة أكتوبر وزيراً( للتربية والثقافة؛ تعبيراً عن تقديره )

.إلنجازاته األدبية الكثيرة  

 

ترك كتاب باختين في نفس المسؤول الكبير انطباعاً إيجابياً كبيراً، ترجمه بنشر مقالة نقدية تمتدح عالياً مؤلّفه، ولعل تلك 
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.لنفي إلى سيبيرياالمقالة وتدخل لوناتشارسكي وراء إنقاذه من ا  

 

بعد استئناف الحكم عليه، ومع التقرير الطبي الذي قدمه، بإصابته بمرض مزمن في العظام، وأن إقامته في سيبيريا ستقتله، 

بدلت المحكمة حكمها ضده، من حيث المكان الذي سينفى إليه. إنها بلدة كوستاني الصغيرة في كازخستان، حيث عمل 

لم تُنشر( من بينها لسنوات الست التي قضاها هناك، كتب باختين في أوقات فراغه دراسات مهمة )محاسباً صغيراً. وخالل ا

ة((خطاب الرواي))   

 

كيلومتر عن موسكو. وهناك ألّف كتاباً عن الرواية األلمانية  200، انتقل باختين إلى بلدة كيمري التي تبعد نحو 1937عام 

، لكن الحظ لم يحالفه؛ إذ إن المبنى الذي كانت المخطوطة «ار نشر الكتّاب السوفياتد»في القرن الثامن عشر. وقد قُبِلت من 

1941 الوحيدة محفوظة فيه قصفها األلمان عند غزوهم االتحاد السوفياتي عام   

 

، وخالل سنوات الحرب أقام في موسكو، 1938اشتد مرض العظام عليه آنذاك، لكن صحته تحسنت بعد قطع ساقه عام 

نتاجه الفكري، لكن الحصار الذي عانته المدينة دفعه إلى استهالك جزء كبير من أوراق مخطوطة أخرى له وواصل إ

.لسجائره  

 

مكتب التفويض »في أواخر األربعينات، اكتفى « رابليه وعالمه»بعد رفض منحه درجة الدكتوراه على أطروحته 

.بمنحه لقباً أكاديمياً أقل شأناً « الحكومي  

 

خالل الخمسينات من القرن الماضي إلى بلدة سارنسارك في موردوفيا، حيث عمل مدرساً في المعهد التربوي  انتقل باختين

، وكان من المفترض أن تختفي تلك الكنوز الفكرية 1961الموردوفي. ومع تدهور وضعه الصحي تقاعد عن العمل عام 

.عرية دوستويفسكيش»التي تركها هنا وهناك، مخطوطات في أماكن مختلفة، لوال كتاب  » 

 

في الوقت نفسه، عرفت أعمال دوستويفسكي خالل القرن العشرين إهماالً مطرداً، واعتبره الكثير من النقاد مفتقداً ألسلوب 

أدبي متميز، وآخرون نظروا إلى أعماله من زاوية سيكولوجية ضيقة، باعتبار أبطاله مصابين بالعصاب، فضالً عن إقصائه 

.الرجعية»يسارية الصاعدة بسبب أفكاره من قبل الحركات ال » 

 

ساكسوني، فروائي مثل د. إتش -ويمكن تلمس هذا اإلهمال في العالم األنجلو  لورانس نبذ كل أعماله واكتفى بالصفحات  .

بلوم، أما الناقد األميركي البارز هارولد «. المفتش العام»، إيفان، تحت عنوان «اإلخوة كارموزوف»القليلة التي كتبها بطل 

.فقد تجاهله تماماً في دراسته المهمة Western Canon «( الغربية الكبرالكتابات  ) 

 

في حقل النقد األدبي شبيها بما حققه العالم الفلكي كوبرنيكوس الذي كشف في « شعرية دوستويفسكي»جاء كتاب باختين 

.القرن السادس عشر أن األرض هي التي تدور حول الشمس ال العكس  

 

هنا تقدم لنا هذه الدراسة القيّمة جملة مفاهيم جديدة تساعدنا على إعادة قراءة واكتشاف دوستويفسكي من جديد؛ فمفاهيم مثل 

)المحاكاة الساخرة« الباروديا»و« العتبة»)البوليفوني(، و« تعدد األصوات»، و«الكرنفالية» ) جعلت من « الحوارية»، و

كل ما سبقه من أشكال أدبية وممارسات اجتماعية كبرى بمدلوالتها الكثيرة. كذلك جعلت الروائي الروسي الكبير منتمياً إلى 

.أعماله مصدر اهتمام كبير في العالم، سواء بين القراء العاديين أو بما يخص الدراسات األكاديمية  

 

رئ أن يتلمس كيف أن تلك ففي كشف باختين للكيفية التي استخدم دوستويفسكي الكرنفالية، على سبيل المثال، تمكن القا

الطقوس التي يضيع فيها الحياء والتراتبية تتحقق خالل الكرنفاالت، وكيف أن دوستويفسكي استخدمها في رواياته، وكيف 

.تتقلب مواقع شخصياته خالل لقاءاتهم فيصبح األقل أهمية مهما واألكثر أهمية ضئيالً   

 

ور دوستويفسكي أكثر من شخص يقلد بشكل ما شخصية رئيسية. ولعل ، حيث خلق فيد«المحاكاة الساخرة»كذلك الحال مع 

هو األكثر أهمية في أعماله. فنحن ال نتابع رأي الكاتب في أبطاله، بل رأي كل شخصية بغيرها، « تعدد األصوات»مبدأ 

.وهذا ما سمح بخلق الطباق الموسيقي  Counter point في أعماله 
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لنقدية في الرواية فتحت الباب واسعاً للرواية كي تزدهر في القرن الواحد والعشرين، قد يمكن القول إن دراسات باختين ا

، اللتان حددتا «عوليس»و« البحث عن الزمن الضائع»بعيداً عن ذلك التقنين الذي فرضته روايتا بروست وجيمس جويس: 

.المساحة الروائية بالتجربة الذاتية للكاتب فقط  

 

باختين في آخر سنوات حياته، وتعاونت معه ليعيد قراءة « المعلم»ة الصغيرة التي التفَّت حول كل ذلك كان بفضل تلك الحلق

، كانت صورة اإلرث الفكري الذي تركه باختين وراءه واضحة: 1975ما كتبه وينقح أو يضيف ما يشاء، وعند وفاته عام 

هو الفلسفة، وبالذات ضمن ما ُعرف في بداية القرن  (إنه لم يكن منظّراً أدبياً فقط، بل إن اختصاصه الحقيقي )حسب قوله

((.نطية الجديدة الكا)) العشرين بـ  

 

نحن إذن أمام معلَم فكري كبير كادت الهزات التي عاشها القرن العشرون أن تفقد أثره إلى األبد. وكان العمل الدؤوب الذي 

في الكثير من بقاع العالم وراء استرجاع هذه اللقى قام به مفكرون وأكاديميون مثل الفيلسوفة جوليا كريستيفا وغيرها 

المنتشرة هنا وهناك. لنكتشف في مؤلفاته الفيلسوف وعالم الدالالت والفيلولوجي واألنثروبولوجي وفيلسوف اللغة واألخالق 

.والتفكيكي  

 

، وهو نفسه الذي أنقذ مع ذلك، يظل ذلك الكتاب الذي فتح اآلفاق أمام باختين هو نفسه الذي أنقذه من موت سيبيريا

.كي((شعرية دوستويفس))طبعته العربية أو في « مسائل الشعرية لدى دوستويفسكي»دوستويفسكي من موت النسيان:   

 

بد من اإلشارة إلى أن الترجمة التي قام بها الدكتور جميل نصيف التكريتي بمراجعة الدكتورة الراحلة حياة شرارة هي  ال

األخرى معلماً متميزاً في المكتبة العربية. فكتابات باختين معقدة بتراكيبها ومصطلحاتها وطرائق بحثها، حتى بالنسبة إلى 

.المترجمين في الغرب  

 

 

.؟ المؤلف ، و ماهو الحكم الّنقدي  الذي توصلت إليهناقش أفكار   



 نص تطبيقي

(2+ف1)ف 1ماستر المستوى  

 نظرية الّرواية

 

 

)المترجم( د. صالح السروي  

 حلل الّنص

 

"نص جورج لوكاتش: "مشكالت نظرية الرواية  

الرواية" النوع األدبي األكثر نموذجية بالنسبة للمجتمع البرجوازي. واذا كانت هناك كتابات "تعتبر 

الكالسيكي(.، تشير إلى وجود خطوط قرابة )شرقية، أو في العصور الوسطى، أو حتى في العصر القديم 

ي. من ناحية أخرى مع الرواية، فان المالمح المعروفة للنموذج الروائي لم تظهر إال في المجتمع البرجواز

-فإن التناقضات الخاصة بالمجتمع البرجوازي )الرأسمالي( تم تصويرها في الرواية  نحو أكثر  على-تحديًدا

.وضوًحا واتساًقا  

تمنحنا المفاتيح الالزمة لفهم الرواية. سواء،  التي يومن هنا فإن تناقضات المجتمع الرأسمالي ه

(.التصور المحكي للكلية االجتماعية )الشكل المقابل للملحمةباعتبارها حكاية كبيرة، أو باعتبارها   

هوميروس"، حيث كانت ال تزال الوحدة البدائية "لقد كان أول شكل للتصوير الكامل للمجتمع هو تصوير 

(.للمجتمع العشائري مؤثرة بقوة، باعتبارها المضمون االجتماعي، الذى يقوم بتحديد طبيعة الشكل )األدبى  

التصوير )تصوير هوميروس( أحد أقطاب التطور في الحكاية الشعرية الكبيرة، بينما أصبح فأصبح هذا 

.القطب الثاني متمثال في الشكل الفني النمطي للرأسمالية، وهو الرواية  

وصلنا اليها، في هذه المقابلة، يمكننا من  التيان اعتبار "الرواية" تعبيرا عن آخر المجتمعات الطبقية، 

ن الشكل الروائي بثقة ووضوح أكبر. في هذه المقابلة أيًضا يمكن الوصول، بوضوح أكثر، إلى قراءة قواني

وللشكل الروائي )أو ما يمكن تسميته ب"ملحمة العصر  الملحميالمشكالت االجتماعية المحددة للشكل 

الحديث"( بشكل حاسم ونهائي. وبما أننا نتحدث هنا عن التقابل بين الرواية والملحمة باعتباره القضية 

.األساسية، فإن من الضروري أن نلج إلى تحديد طبيعة هذا التقابل، مع بحث االستنتاجات المستخلصة منه  

ته )بين الملحمة والرواية( تنطلق الفلسفة الكالسيكية األلمانية، التي تناولت قضية من هذا التقابل ذا

 الرواية على نحو أكثر عمًقا ووضوًحا من باقي النظريات البرجوازية.

إن "هيجل" يعتبر أن التقابل بين الرواية والملحمة تقابال بين عصرين في التاريخ العالمي، ويغوص إلى  

مثالًيا باعتباره-الحظة الصيغ التي ظهرت بها. بيد أنه ظل العمق البعيد في م غير قادر على التعرف على  - 

أسباب تناقضاتها المادية واالجتماعية. إن اختالفهما عند "هيجل" هو االختالف بين الشعر والنثر. وهذا 

صر النشاط الفردي ع هو-هيجلحسب –أيًضا ليس تناواًل شكلًيا وال خارجًيا. إن العصر الشعري )الملحمي( 

فيما يتعلق بخصائص العصر البطولي( )واالستقالل الذاتي لإلنسان، هو عصر "البطوالت". وبجانب هذا 

فإن هيجل ال يفهم المسألة على أنها مجرد بطولة بالمعنى البسيط. وإنما يفهمها، تحديًدا، على أنها تعبير 

لفرد والجماعة. األمر الذي يوفر إمكانية مطلقة عن الوحدة البدائية للمجتمع، وغياب التناقضات بين ا

...إلخللبناء اإلبداعي "الهوميروسي"، من صياغة وتصور لألخالق  



إن مالحم "هوميروس" تصور حرب المجتمع، وهذه لم يتيسر أبًدا، بعد ذلك، بلوغ حدها األقصى، من 

جماعة. إن شاعرية مالحم حيث الحياة الفردية. تحديًدا، في بنائها المؤسس على وحدة الفرد وال

"هوميروس" تتأسس، في قيمتها الجوهرية، على غياب التقسيم االجتماعي للعمل. فأبطال هوميروس 

يعيشون ويتصرفون في عالم ال تزال األشياء تقوم فيه بحماية شاعرية الوجود المستحدث والذي يعاد 

نما هو عند هوميروس عصر طفولة إنتاجه. إن هذا عصر الطفولة اإلنسانية كما يقول "ماركس"، بي

."عادي" تماًما  

سمات التطور البرجوازي الحديث في صيغة ليست شكلية وال تجريدية.  أحدإن هيجل يتناول الفن باعتباره 

مواجهة قوى مجردة. وأثناء هذه الحرب ال يمكن أن تتواجد  في -جانبمن –وحينئذ تقف الفردية 

ر فإن الواقع اليومي لإلنسان كان بسيًطا وفارًغا، من التعقيدات صراعات ذات طابع شعري، ومن جانب آخ

ولكن باعتبارها جسما خارجيا فقط،  –إلى حد بعيد. بحيث أن الحياة كانت تؤثر في كل سمو شعري حقيقي 

.حيث أن "هيجل" يعتبر أن تقسيم العمل الرأسمالي هو األساس المادي للنثر في العصر الحديث  

يأتي جزئًيا، من ناحية، ومن ناحية أخرى، يتم بطريقة مشوهة ولكن هذا االعتراف فهيجل بالطبع ال يعلم  .

)ملحمة البرجوازية( يتواجد جوهر هذه  -التي يتم رصدها من خالل الرواية –أن وراء هذه التناقضات 

ال  -الحديثة،التناقضات. وذلك باعتبار أن الرواية هى الشكل األكثر قدرة على التعبير عن تناقضات الحياة 

يعلم أن وراء هذه التناقضات يقف التناقض بين اإلنتاج االجتماعي والملكية الفردية. حيث يقف هيجل عند 

وصف شكل ظهور التناقض الملموس بين الفرد والمجتمع. إن ما يحدد مضمون الرواية، إذن، في 

 -ع )التشديد من لوكاتشمواجهة الملحمة، هو أن هذا المضمون يرصد الحرب الدائرة داخل المجتم

(.المترجم  

يؤدي تلقائًيا إلى معرفة  (إن المعرفة الصحيحة لألسس االجتماعية ألي من الشكلين )الملحمة، والرواية

المترجم(  -فالتصوير المكاني للحدث )التشديد من لوكاتش .خصائصهما وشروط بنائهما الجوهرية المجردة

الذي يمكن  –الحدث، فقط، هو الذي يمكنه أن يفضي إلى التعبير أمر مشترك في كال الشكلين. ألن تصوير 

عن الجوهر الخفي اآلخر لإلنسان. وفي الحدث، وحده، وعن طريقه، يمكن إبراز نوعية  -متابعته شعورًيا 

.البشر، في ضوء وجودهم االجتماعي، وكيف يختلفون بشدة عن ما يتصورون أنفسهم عليه   

، المواتية أو غير المواتية، بالنسبة للعمل النثري الضخم، إذن، انما تقدم إن خصائص الشروط االجتماعية

نفسها، بصورة أولية، في صيغة السؤال التالى: الى أي مدى يمكن ان تشكل هذه المادة، التي يقدمها 

.المجتمع إلى شاعره، حدثا حقيقيا   

لف الجبهات، تلك الحرب التي تدور إن تاريخ الملحمة هو تاريخ هذه الحرب البطولية المنتصرة على مخت

من اجل إنجاز صياغة شعرية، معادلة للخصائص المحيطة بالحياة البرجوازية الحديثة. من حيث أن وحدة 

"حياة الفرد والجماعة"، هي أساس روعة وعظمة شعر ومجتمع العصر القديم المبكر. فالتصوير الواقعي 

كالت الرئيسية للجماعة. بينما يغيب هذا االرتباط المباشر لمعاناة الفرد يرتبط، على نحو مباشر، بالمش

( المترجم( عن واقع المجتمع الرأسمالي الحديث –بين معاناة الفرد والمشكالت الرئيسية للجماعة  .  

ولذا فمن الضروري لمبدعي األعمال الروائية العظيمة أن يتعمقوا بشكل كامل في البحث عن األسس 

دي، والبد أن يقوموا باظهار هذه األسس، عبر كل الوسائط المختلفة. من حيث االجتماعية للسلوك الفر

كونها سببا لمعاناة االفراد الواضحة، وتحديد المكونات الفردية، ألشخاص محددين. والبد أن يعيدوا، 

باعدة، شعورًيا، االرتباط االقتصادي واالجتماعي، القائم فعلًيا، إلى مكانه بين "الذرات" االجتماعية المت

والتي تبدو "ذرات"، من الناحية الظاهرية، فقط. إذا أمنوا بأنه من الواجب عليهم أن يناضلوا من أجل 

(.مجد جديد للرواية، "مجد مادية المجتمع البرجوازي" )ماركس  

إن المشكلة المحورية للشكل الروائي انما تكمن فى أن العثور على الحدث المحكي يتطلب بالضرورة 

سبة للمجتمع البرجوازي. وهو ما يتطلب، من ثم، شيًئا ال يمكن بلوغه، من الناحية المبدئية، في معرفة منا



تربة الوعى البرجوازي. ومن هنا يمكن االقرار بأن المادية الجدلية، ورؤيتها البروليتارية للعالم، هي 

أسمالي، باعتباره آخر األكثر قدرة على المعرفة الصحيحة واألكثر شمواًل، لوجهي حقيقة المجتمع الر

المجتمعات الطبقية الراهنة، وأيًضا هي األكثر قدرة على معرفة أن التقدم االجتماعي، ال يمكن فصله عن 

انهيار األوضاع االجتماعية اإلقطاعية أو البطريركية.. الخ. وال عن االنطالق الثوري الذي تحققه قوى 

يصيب البشر في أنماط اإلنتاج المشابهة، على يد التقسيم اإلنتاج المادي. وال عن االنحطاط العميق الذي 

الخ(، الذي يمثل أساس هذه األنماط اإلنتاجية. فيصبح  ..االجتماعي للعمل )عضلي وذهني، مدينة وقرية

على كل مفكر برجوازي، أو حتى على كل شاعر، أن يتناول الوجهين المتالزمين للرأسمالية باعتبارهما 

عناصر العملية الواحدة المليئة بالتناقضات، عن جزئها اآلخر. وبشكل أو بآخر،  أحدل مشكلة اختيار. فيفض

عليه أن يجعل هذه العناصر متقابلة، على الرغم من تداخلها، ثم ينحاز إلى جانب أحد العناصر التي تم 

فصلها بشكل مصطنع. أو أن يحول التقدم إلى أسطورة، أو أن يناضل ضد انحطاط اإلنسان بشكل 

.عليه فيتأسرومانتيكي أحادي الجانب، أو أن   

 

إن شرعية تطور المجتمع الرأسمالي، وغالًبا االستحسان الثوري لهذا التطور، يحرضهم على خلق البطل 

اإليجابي. ولكن التحليل النزيه، البعيد عن "التمائم"، في الوقت نفسه، الذي يقومون به لتوضيح تناقضات 

، ومن بين ذلك انحطاط اإلنسان، يذهب بإيجابية األبطال أدراج الرياح. ومن ثم التطور الرأسمالي ومخاطره

يسعون، بوعي، إلى الخلط، وخلق "الحالة الوسطى"، وحل التناقضات المعروفة لديهم في إطار النظام 

الرأسمالي. إن هذا الحل ينطق باإلفالس بالضرورة. وبما أنهم يصورون التناقضات الملحوظة للنهاية 

جاعة ال تعرف الخوف، فى الوقت ذاته، فان ذلك يبعث على تكون شكل روائي متناقض غير سويبش  

(paradox)  أو ليس شكاًل روائًيا كاماًل (unvollendete) بالمعنى الكالسيكي. حيث تكمن عظمته الفنية ،

هذه التناقضات.  تحديًدا في أنه يصور ويعكس فنًيا تناقضات آخر المجتمعات الطبقية، في شكل يتناسب مع

(."إن الكاتب المتمكن يبزغ من بين سماء التناقضات الحديثة والهامة"، )ماركس  

إن هذا الطريق، الضروري لتطوير الرواية، يشرح أيًضا، عجز التطور البرجوازي عن إيجاد نظرية 

األول(  صحيحة للرواية. لقد تجاهلت طبقية النظام البرجوازي، ذات اإلطار الكالسيكي )في قرنها

،  Scotte ، سكوتFielding الخصوصيات المحددة للرواية. من حيث أن كتاب الرواية الكبار )فيلدنج

وعلماء الجمال الكالسيكيين األلمان، وقبلهم جميًعا "هيجل"، يعترفون  (Balzak، بلزاك Goethe جوته

أن معارفهم، تلك، تصطدم، هنا، اآلن بمجمل المحددات التاريخية والجمالية األكثر جوهرية للرواية. بيد 

بصورة واضحة، بالعديد من المعوقات، ويمكن أن نالحظ ذلك بجالء فى طريقة فهمهم للرواية. حيث 

نستطيع أن نجد هذه العوائق في تجارب كبار ممثلي الرواية، من هؤالء. فهيجل يعترف، بصورة واضحة، 

ق البطل مع المجتمع البرجوازي. وهو بذلك، يشير بأن الرواية ُتفضي إلى نهايتها بالضرورة، بسبب تواف

بجرأة أخالقية، إلى الجانب البائس لهذا التوافق، ولكنه ال يقوى على الصياغة الفكرية للديالكتيك الكامن 

في األعمال الفاشلة لكبار ُكتاب الرواية، أو عظمتهم التي اكتسبوها على الرغم من إرادتهم، أو النتائج 

.دما كان قصدهم االعتراف بالخيبةالتي حققوها، عن  

يحدد فيلدنج وبلزاك واجبات كاتب الرواية، بأن عليه أن يكون "مؤرخ الحياة الخاصة النهاية لـ"البحث 

غير الشخصى" و"الفحص العلمي المحايد"، وأحل محلهما "النوايا السيئة وتمائم المعرفة الروحية 

تجسد نهاية الواقعية. إن الخسارة ال يمكن أن تعوضها  الزائفة" )ماركس(، فإن الرواية، )هنا( أيًضا

أصدق األعمال ألكثر الُكتاب أهمية، وال حتى الدقة المتزايدة لرصد وإعادة إبراز التفاصيل الواقعية، 

.فالخصائص المحبطة للحياة البرجوازية، بالنسبة لألدب والفن، تتضح، بجالء، في تطور الرواية . 
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