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       طٔض طَؿٔش : حُظوي٣ْ ، ًَُٝٝٗٞٞؿ٤خ كخُظَ ر٤٘خ٤ٖٓ ػٖ حُٔـِي ح٧ٍٝ ُٔوخ٫ص ر٤٘خ٤ٖٓ رخُل٤َٔٗش ــ 
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Rochlitz et PierreRusch. Présentation par Rainer Rochlitz, Paris, 
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ػَٜ ح٫ٓظ٘ٔخم ح٤ٌُٔخ٠ٌ٤ٗ ، ٝ أ١َٝكخص ك٠ كِٔلش حُظخ٣ٍن ، كظٔض طَؿٔظٜخ ػٖ ح٩ٗـ٣ِ٤ِش 

 ػٖ : 

Walter Benjamin: Illuminations. Edited and with an Introduction by : 

Hannah Arendt . New York , Schocken Books . 1988 
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 باريس عاصمة القرن التاسع عشر
 

 
 النبت أرجوانى ؛ األصيل عذُب لمناظر ؛المياه زرقاء و 

 يخرج الناس لمنزىة . تتمشى السيدات العظيمات ؛
 وخمفيف تمعب السيدات الصغيرات .

 
 (1897) باريس عاصمة فرنسانجويف ترونج ىيب ،                    

 

I  فورييو أو البواكى . 
 

De ces palais les colonnes magiques 

A l'amateur montrent de toutes parts 

Dans les objets qu'étalent leurs portiques  

Que l'industrie est rivale des arts . 

 
    Nouveaux tableaux de Paris (1828)                                                                                                

 
 عمدة السحريةمف تمؾ القصور ُتظير األ

 لمياوػ مف كل ركف 
 فى األشياء التى تعرضيا األروقة

ـُ الفنوف .  أف الصناعَة غري
 

. وكاف  1822ظيرت معظـ بواكى باريس إلى الوجود خالؿ العقد والنصف التالييف لعاـ 
 متاجر النوفوتيوالشرط األوؿ لظيورىا ىو الرواج فى تجارة المنسوجات . بدأت فى الظيور 

magasins de nouvauté  . أوؿ ُمنشآت تحتفع فى مقاّرىا بمخزوناٍت ضخمة مف البضائع ،
وىى أسالؼ المتاجر المتعّددة األقساـ . إنو الزمف الذػ كتب عنو بمزاؾ قائاًل أف " قصيدة 

 دونى " . –الَعُرض العظيمة ُتنِشد مقاطعيا المتعّددة األلواف مف المادليف إلى بوابة ساف 
“ Le grand poème de l'étalage chant ses strophes depuis 

La Madeleine jusqu' à la porte Sainte – Denis “ 
 

كانت البواكى مراكز لمتجارة فى السمع الفاخرة . وكانت طريقة تجييزىا تعرُض الفَف فى 
 خدمة التاجر . ولـ يمّل المعاصروف أبدًا مف اإلعجاب بيا . وظمت لزمٍف طويل بعدىا نقطةَ 
جذٍب لألجانب . وقد قاؿ دليُل ُمصّوُر لباريس : " ىذه البواكى ، التى ىى إبتكاُر جديُد لمفخامة 

األرضية تخترؽ مربعاٍت كاممٍة مف المنازؿ  –السقف ، رخامية  –الصناعية ، ىى أروقُة زجاجيُة 
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ة ، التى تستمّد ، التى َتَعاَوَف مالكوىا فى ىذا المشروع . وعمى كل جانٍب مف جانبى ىذه األروق
ضوءىا مف أعمى ، تصطُف أرشق المتاجر ، بحيث أف باكيًة مف ىذا النوع ىى مدينة ، بل ىى 

ـُ ُمصػّغُر ، فى الحقيقة " . وكانت البواكى ىى موقع أوؿ إضاءة بالغاز .  عال
 

وشكمت بدايات البناء بالحديد الشرَط الثانى لظيور البواكى . وقد رأػ طراز اإلمبراطورية 
فى ىذه التقنية مساىمًة فى تجديد العمارة عمى الطريقة اإلغريقية القديمة . وقد عّبر المنّظر 

عف إعتقاٍد عاـ حيف قاؿ أنو " بالنسبة لألشكاؿ الفنية لمنظاـ  Bötticherالمعمارػ بوتيشير 
طراز  الجديد " ، يجب إدخاؿ " المبدأ الشكمى لمطراز اليممينى " . كاف طراز اإلمبراطورية ىو

اإلرىاب الثورػ ، الذػ كانت الدولة بالنسبة لو غايًة فى ذاتيا . ومثمما أخفق نابوليوف فى إدراؾ 
الطبيعة الوظيفية لمدولة كأداٍة لحكـ الطبقة البورجوازية ، أخفق أساطيف البناء فى عصره فى 

َتو عمى العمارة . فقد إدراؾ الطبيعة الوظيفية لمحديد ، التى مف خالليا بدأ المبدأ اإلنشائى سياد
، وصاغوا المصانع عمى  Pompeianصاغ ىؤالء البناءوف دعاماتيـ عمى غرار أعمدة بومبيى 

غرار المنازؿ السكنية ، مثمما ستكوف أولى محطات السكؾ الحديدية فيما بعد ُمقامًة وفق نموذج 
وـ الميندس ، الذػ نشأ . "يمعب اإلنشاء دور الوعى بالباطف " . إال أف مفي chalets الشالييات

فى األصل خالؿ الحروب الثورية ، بدأ يكسب أرضًا ، وبدأت الصراعات بيف البّناء والُمزخِرؼ ، 
 بيف مدرسة البوليتكنيؾ ومدرسة الفنوف الجميمة .

 
مع الحديد ، ظيرت مادُة بناٍء إصطناعية ألوؿ مرة فى تاريخ العمارة . ومرت بتطوٍر 

لقرف . وتمقى ىذا التطور دافعو الحاسـ حيف إتضح أف القاطرة البخارية ، تسارَع إيقاُعو خالؿ ا
التى كانت التجارب تجرػ عمييا منذ نياية العشرينات ، اليمكف إستخداميا إال عمى قضباٍف 
حديدية . أصبح القضيب ىو أوؿ وحدة بناٍء حديدية ، وَسَمف العارضة . تـ تجّنب إستخداـ 

ية واسُتخِدـ فى البواكى ، وقاعات العرض ، ومحطات السكؾ الحديدية الحديد فى المبانى السكن
أػ فى المبانى التى تخدـ أغراضًا مؤقتة . وفى نفس الوقت ، إتسعت المجاالت المعمارية  –

تظير إلى التى ُيستخدـ فييا الزجاج . لكف الشروط اإلجتماعية الستخدامو المتزايد كمادة بناٍء لـ 

( كاف 1914) عمارة الزجاجبعنواف  scheerbartة عاـ . ففى كتاب شيربارت الوجود إال بعد مائ
 مازاؿ يظير فى سياؽ اليوتوبيا .

 
 

 

 

Chaque époque rêve la suivante . 
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 ) كّل حقبٍة تحمـ بالتى تتموىا . (
Michelet , Avenir ! Avenir ! 

 

طر عمييا القديـ ، بدايًة ثمة مايناظر شكل وسائِل اإلنتاج الجديدة ، التى مازاؿ ُيسي
) ماركس ( ، تمؾ ىى الصور التى يمتزج فييا القديـ بالجديد فى الوعى الجمعى . ىذه الصور 
ـِ  ىى ُمُثُل عميا ، تسعى بيا الجماعة ليس فقط إلى تغيير شكِل ، بل كذلؾ إلى تجاوز ، عد

فى ىذه المثل العميا طموح نضِج الناتج اإلجتماعى وعيوب نظاـ اإلنتاج اإلجتماعى . كذلؾ يبزغ 
أػ ، مع آخر أطوار الماضى القريب . ىذه الميوؿ  –قوػ لمقطيعة مع ماأصبح عتيق الطراز 

ُتحّوؿ الفانتازيا ، التى تتمقى دافعيا األولى مف الجديد ، إلى الوراء إلى الماضى البدئى . فى 
ىا ، تظيُر ىذه األخيرُة مقترنًة الحمـ الذػ ترػ فيو كُل حقبٍة ، فى صوٍر ، الحقبَة التى ستتمو 

أػ مف مجتمٍع الطبقى . وخبرات ىذا المجتمع ، المخزونة فى  –بعناصر مما قبل التاريخ 
الالوعى الجمعى ، تتفاعل مع الجديد لتمد اليوتوبيات التى ُتخّمُف آثارىا فى اآلالؼ مف تبّديات 

 الحياة ، مف المبانى الدائمة إلى الموضات العارضة .
 

. وكاف  Fourierد أصبحت ىذه العالقات واضحًة فى اليوتوبيا التى إبتكرىا فورييو وق
أصميا الخفى ىو ظيور اآلالت . لكف ىذه الحقيقة لـ تجد تعبيرًا مباشرًا عنيا فى التقديـ 
الطوباوػ ليذه العالقات ؛ فيذا التقديـ مستمُد مف كٍل مف الأخالقيِة مجتمِع السوؽ واالخالقيات 

ستعود بالبشر إلى  ( 1) فة التى تـ حشدىا لخدمتو . كاف مف المفترض أف المستعمرة الكتائبية الزائ
عالقاٍت ستصبح فييا األخالُؽ زائدًة عف الحاجة . وكاف تنظيميا الشديد التعقيد يشبو اآللة . 

 passions العواطف اآللية، التآلُف المعّقد لػ  passions العواطف وكانت تداخالت

mécanistes العاطفةالقبالية مع passion cabaliste  بمثابة تماثالٍت بدائية تقوـ عمى ،
أساس اآللة ، ُمصاغٍة بمادة عمـ النفس . ىذه اآللة ، المكّونة مف البشر ، أنتجت أرض النعيـ 

Cockaigne  الرغبة البدئى ، الذػ مألتو يوتوبيا فورييو بحياٍة جديدة . –، رمز 
 

البواكى ، المعيار المعمارػ لممسػتعمرة الكتائبية . أما التحوؿ الرجعى  رأػ فورييو ، فى
ليذا البواكى عمى يد فورييو فيو سمُة مميزُة لو : إذ بينما كانت تخدـ أغراضًا إجتماعية ، جعميا 
ـِ  ىو أماكف لمسكنى . أصبحت المستعمرة الكتائبية مدينًة مف البواكى . أقاـ فورييو فى قمب عال

الرعوػ الزاىى األلواف . وظل  Biedermeierاإلمبراطورية الشكمى الضيق مثاَؿ بيدرماير طراِز 
، مثما   Travail. فقد تمقف ىذا األخير أفكار فورييو فى كتابو  Zolaبريقو الخارجى حتى زوال 

 . Thérèse Raquin تيريز راكانوّدع البواكى فى 
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، مؤكدًا عمى "  Carl Grünجروف  وقد إنبرػ ماركس لمدفاع عف فورييو ضػد كارؿ
مفيومو العمالؽ لإلنساف " . كذلؾ وّجو إنتباىو إلى روح الدعابة عند فورييو . وفى الواقع ، فإف 

وثيق الصمة بفورييو التربوػ مثمما أف شيربارت  Levana ليفانا فى عممو Jean Paulجاف بوؿ 
 . وثيق الصمة بفورييو خالق اليوتوبيات عمارة الزجاجفى 

 
 
 

II.  داجير أو الديورامات 
 

Soleil , prends garde à toi ! 

 ) أيتيا الشمس ، خذػ حذرؾ ! ( 
 

A . J. Wiertz , Oeuvres littéraires ( Paris , 187. ) 

 

مع البناء بالحديد ، بدأت العمارة تتجاوز الفف ؛ وَفَعَل التصويُر الزيتى نفس الشئ مع 
عداد لمديورامات ذروتو فى نفس المحظة التى بدأت فييا البواكى فى . وقد بمغ اإل ( 2) الديورامات 

لممحاكاة التامة لمطبيعة ، عف  locus موضعا  الظيور . ُبذلت جيوَد التكّل لجعل الديورامات 
طريق البراعة التقنية . وسعى الناُس إلى نسِخ تغُيِر أوقات النيار فى الريف ، أو صعود القمر ، 

تالميذه بالرسـ مف الطبيعة فى ديوراماتيـ . ومع  Davidت . وينصح دافيد أو إندفاع الشالال
بالحياة ، فإنيا  –مجاىدة الديورامات لكى تنتج ، فى الطبيعة المصّورة فييا ، تحوالٍت شيبية 

الناطقة .وكاف  –المتحركة والصورة  –كانت تؤذف ، مرورًا بالتصػوير الفوتوغرافى ، بالصورة 
كتاب المائة وواحد ، ات أدب ديورامى . وتنتمى إلىيذا األدب األعماؿ : يعاصر الديورام

 Le Livre.  والفرنسيون بريشتيم ىم أنفسيم ، و الشيطان فى باريس ، و المدينة الكبيرة

des cent – et – un , Les français peints par eux-mêmes , Le diable à Paris , 

La Grande ville . 
، فى  Girardinب إعدادًا لمعمل األدبى الجماعى الذػ خمق لو جيرارداف كانت ىذه الكت

. وكانت ىذه الكتب تتألف مف مناظر  feuilleton الممحق األدبىالثالثينات ، بيتًا ىو 
تخطيطية ) إسكتشات ( منفصمة يناظُر شكُل الحكاية الطريفة فييا الصدارة الُمرُتبة تشكيميُا فى 

مضموُنيا التوثيقى خمفية الديورامات المرسومة . وكاف ىذا األدب ديوراميًا  الديورامات ، ويناظرُ 
بمعنى إجتماعى أيضًا . إذ آلخر مرٍة يظير ، العامل بعيدًا عف طبقتو ، كشخصيٍة مسرحية 

 إضافية فى حكاية رعوية .
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قت نفسو كانت الديورامات ، التى أعمنت ثورًة فى عالقة الفف بالتكنولوجيا ، تعبيرًا فى الو 
عف توّجٍو جديد نحو الحياة . فساكف المدينة ، الذػ جرػ التعبير مرارًا عف تفّوقو السياسى عمى 
الريف عمى مدار القرف ، حاوؿ جمب الريف إلى المدينة . فى الديورامات ، تحولت المدينة إلى 

. كاف  flâneur لممتسكعمنظٍر خموػ ، مثمما صارت فيما بعٍد بطريقٍة أكثر رىافة بالنسبة 
، الذػ تقع مؤسستو فى باكية  Prévostتمميذًا لرساـ الديوراما بريفوست  Daguerreداجير 

إحترقت ديوراما  1839الديورامات . وىو وصف لديورامات بريفوست وداجير . وفى عاـ 
 .daguerreotype (3 )داجير . وفى نفس العاـ أَعمَف عف إختراع التصوير بطريقة ألواح داجير 

 
التصوير الفوتوغرافى فى خطبة فى الجمعية الوطنية .حّدد لو موقعو  Aragoقّدـ آراجو 

فى تاريخ العمـ التقنى . وتنبأ بتطبيقاتو العممية . بينما شرع الفنانوف فى السجاؿ حوؿ قيمتو 
الفنية . وأدػ التصوير الفوتوغرافى إلى القضاء عمى المينة العظيمة لمصورػ الصور الشخصية 

ّصَغرة . ولـ يحدث ىذا ألسباب إقتصادية خالصة . فقد كاف التصوير الفوتوغرافىالمبكر متفوقًا الم
فنيًا عمى الصور الشخصية المصغرة . وكاف السبب التقنى لذلؾ يكمف فى زمف التعريض الطويل 
، الذػ يتطّمب أقصى تركيٍز مف جانب الشخص الذػ يجرػ تصويره . أما السبب اإلجتماعى 

 – avant الطميعةفيكمف فى ظرؼ كوف المصوريف الفوتوغرافييف األوائل ينتموف إلى لذلؾ 

garde   ويأتى منيا أغمب زبائنيـ . وقد ظير تقّدـ نادارNadar  عمى زمالئو فى المينة حيف
قرر إلتقاط الصور فى شبكة مجارػ باريس . وىكذا وألوؿ مرة ُتسند إلى العدسة ميمة القياـ 

تعاظمت داللتيا بقدر ماأصبح اإلسياـ الذاتى فى التوصيل المصّور زيتيًا أو بإكتشافات . و 
 جرافيكيًا موضعًا لمتساؤؿ بشكٍل متزايد ، عمى ضوء الواقع التقنى واإلجتماعى الجديد .

 
ىو األوؿ فى تقديـ عرٍض خاص باسـ " التصوير  1855وكاف المعرض العالمى لعاـ 

مقالو العظيـ عف التصوير الفوتوغرافى ،  Wiertzنشر فيرتس الفوتوغرافى " . وفى نفس العاـ 
الذػ أسند إليو فيو ميمة التنوير الفمسفى لمتصوير الزيتى . وقد فيـ ىذا التنوير ، كما تبيف 
لوحاتو الزيتية ، بمعنى سياسى . ومف ىنا يمكف وصف فيرتس بأنو أوؿ مف طالب بالمونتاج ، 

خدامًا تحريضيًا لمتصوير الفوتوغرافى . ومع إتساع تقنية رغـ أنو لـ يستشرفو ، بوصفو إست
اإلتصاالت ، تضاءلت األىمية المعموماتية لمتصوير الزيتى . فبدأ ، كرد فعل لمتصوير 
الفوتوغرافى ، يشّدد فى البداية عمى العناصر المونية فى الصورة . ومع إفساح اإلنطباعيِة 

لنفسو مجااًل أرحب ، اليستطيع التصوير الفوتوغرافى الطريق لمتكعيبية ، خمق التصوير الزيتى 
أف يتبعو إليو فى الوقت الراىف . ومف جيتو ، قاـ التصوير الفوتوغرافى ، منذ منتصف القرف 

السوؽ ؛ فقد طرح فى السوؽ ، بكمياٍت غير محدودة ،  –فصاعدًا ، بتوسيٍع ىائل لمجاؿ مجتمع 
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انت فى السابق إما غير قابمة لإلستخداـ عمى صور أشخاص ، ومناظر خموية ، وأحداثًا ك
اإلطالؽ ، أو غير قابمة لإلستخداـ إاّل كصوٍر لزبوٍف واحٍد فقط . ومف أجل زيادة المبيعات ، أخذ 
يجّدد موضوعاتو عف طريق تنويعات خاضعة لمموضة فى تقنية الكاميرا ، حددت التاريخ الالحق 

 لمتصوير الفوتوغرافى .
 

III  لمعارض العالمية. جرانفيل أو ا 
 
 

Oui , quand le monde entier , de Paris jusqu'en chine , 

O divin Saint – Simon , sera dans ta doctrine ,  

L’âge d'or doit renaître avec tout son éclat ; 

Les fleuves rouleront du thé , du chocolat ; 

Les moutons tout rôtis bondiront dans la plaine , 

Et les brochets au bleu nageront dans la Seine ; 

Les épinards viendront au monde fricassés , 

Avec des croûtons frits tout au tour concassés . 

Les arbres produiront des pommes en compotes 

Et l'on moissonnera des cerricks et des bottes ; 

 Il  neigera du vin , il pleuvera des poulets , 

Et du ciel les canards tombreront aux navets . 
 

Lauglé et Vanderbusch , Louis et le Saint – Simonien (1832) 

 

سيموف المقدس ، /  –) نعـ ، حيف يدخل العالـ بأسره ، مف باريس حتى الصيف ، / فى مذىبؾ ، ياساف 
الذىبى بكل بيائو ، / ستنساب األنيار شايًا ، وشيكوالتو ؛ / وتتقافز الخراؼ فى السيل ،  البد أف ُيبعث العصر

مشوية جاىزة ، وستسبح أسماؾ الكراكى فى السيف مدىونًة بالزبد ؛ ستأتى السبانخ إلى العالـ َمطيّية ، / يحيطيا 
يحصد المرء باالٍت وُحَزمًا جاىزة ؛ / الخبز المقمى الُمفّتت . / ستثمر األشجار تفاحًا مطبوخًا بالسّكر / و 

 سيتساقط الجميُد خمرًا ، والمطُر دجاجًا ، / ويسقط البط مف السماء ُمَزّينًا باِلمفت . ( 
 

أف  1855عاـ  Taineكانت المعارض العالمية مزارات لمحج إلى صنـ السمعة . قاؿ تيف 
 " أوربا كميا إنتقمت لتتفرج عمى البضائع 

"(L’Europe s’est déplacé pour voir des marchandises   وكانت تسبق . ) "
عمى أرض شاف دو مارس  1798المعارَض العالمية معارض قومية لمصناعة ، ُأقيـ أّوليا عاـ 

Champs de Mars  ، وكاف ىذا المعرض نتيجًة لمرغبة فى أف " ُيسّمى الطبقة العاممة .
كاف العماؿ يقفوف فى الصدارة كزبائف . ولما لـ يكف  ويصبح بالنسبة ليا ميرجانًا لإلنعتاؽ " .

فتتحت ىذا المعرَض خطبة  إطاُر صناعة التسمية قد تشّكل بعد . فقد قّدمو الميرجاُف الشعبى . وا 
 عف الصناعة . Chaptalشابتاؿ 
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سيمونيوف ، الذيف كانوا يخططوف لتصنيع األرض كميا ، فكرَة المعارض  –يتمقف الساف 

، المرجع األوؿ فى ىذا المجاؿ الجديد ، تمميذًا ألنفاتناف  Chevalierوكاف شوفالييو  العالمية .
Enfantin  جموبومحررًا لصحيفة Glope  سيمونيوف  –سيمونية . وقد تنبأ الساف  –الساف

بتطور اإلقتصاد العالمى ، لكف ليس بالصراع الطبقى . ومضى دورىـ فى المشروعات الصناعية 
منتصف القرف جنبًا إلى جنٍب مع عجزىـ فى تمؾ األمور التى تتعمق  والتجارية نحو

بالبروليتاريا . َمّجَدت المعارض العالمية القيمة التبادلية لمسمع . وخمقت إطارًا تتراجع فيو قيمتيا 
يدخمو  phantasmagoria( 4) اإلستعمالية إلى الخمفية . وفتحت عرضًا لألوىاـ ] فانتازماجوريا [ 

مّتَميى . وسّيمت صناعة التسمية ليـ ذلؾ عف طريق رفعيـ إلى مستوػ السمعة . الناس ل
 واستسمموا لتالعباتيا بينما ىـ يستمتعوف بإستالبيـ عف أنفسيـ وعف اآلخريف .

 
إف تتويج السمعة وىالة اإللياء المحيطة بيا ىما التيمة السّرية لفف جرانفيل 

Grandville لمشاعر بيف عنصره الطوباوػ وعنصره الكمبى . . والمعادؿ ليذا ىو تضارب ا
وجوانب براعتو فى تقديـ األشياء غير الحية تناظر ماأسماه ماركس باسـ " النزوات الالىوتية " 

:  spécialité السمعة الفريدةلمسمعة . وقد إتخذت ىذه النزوات شكاًل واضحًا فى إصطالح 
فى وصف البضائع والتى بدأ إستخداميا  وتحت القمـ الرصاص لجرانفيل ، فإف ىذه الطريقة

 سمع فريدةحوالى ذلؾ الوقت فى الصناعة الفاخرة ، قد حّولت الطبيعة بأسرىا إلى 
spécialités  وىذه الكممة أيضًا  –. وقد قّدـ ىذه األخيرة بنفس الروح التى كانت اإلعالنات

 (réclames  ظيرت إلى الوجود فى ذلؾ الوقت )–  ُـ نتيى بو قد بدأت تقّد بيا موادىا . وا 
 األمر إلى الجنوف .

 
 
 
 

 الموضة : ياسيد موت ! ياسيد موت !
 

Leopardi , Dialogue between Fashion and Death . 

 

أقامت المعارض الجماعية كونًا مف السمع . أما فانتازيات جرانفيل فنقمت الطابع السمعى 
يطة بُزحل شرفًة مف الحديد الزىر ، يستنشق إلى الكوف بأسره . وحّدثتو . أصبحت الحمقة المح

، العاِلـ الطبيعى  Toussenelعمييا سكاف الكوكب النسيـ عند الغروب . ومّثمت كتب توِسنل 
 ونصير فورييو ، المعادَؿ األدبى ليذه اليوتوبيا الجرافيكية .
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يل سطوة قررت الموضُة الطقَس الذػ يود صنـ السمعة أف ُيعَبد وفقًا لو ، ومّد جرانف

الموضة لتشمل أشػياء اإلستعماؿ اليومى وكذلؾ الكوف . وقد كشف عف طبيعتيا عف طريق 
تتُبعيا إلىأقصى تطرفاتيا . وتكمف ىذه الطبيعة فى تعارضيا ماىو عضوػ . فيى تقيـ عالقة 
دعارة بيف الجسد الحى وبيف العالـ غير العضوػ . وفى عالقتيا باألحياء فإنيا تمّثل حقوؽ 

ثماف الميت . وعصُبيا الحيوػ ىو الصنمية ، الخاضعة لمجاذبية الجنسية لما ىو غير الج
 عضوػ ؛ وعقيدة السػمعة تضعيا فى خدمتيا . 

 
نشر فيكتور ىوجو بيانًا : " إلى شعوب أوربا  1867بمناسبة معرض باريس العالمى لعاـ 

العماؿ الفرنسييف ، التىُأرسل  " . وقبل ذلؾ مثمت مصالَح ىذه الشعوب بشكٍل أكثر وضوحًا وفودُ 
عضوًا ، إلى  .75، وُأرسل الثانى ، المكّوف مف  1851أّوليا إلىمعرض لندف العالمى لعاـ 

لجمعية . وكاف ليذا المعرض األخير أىمية مباشرة فى تأسيس ماركس  1862معرض عاـ 
 . International Workingmen's Association الشغيمة األممية

ازماجوريا الثقافة الرأسمالية أكثر تجمياتيا بياًء فى المعرض العالمى لعاـ وبمغت فانت
. كانت اإلمبراطورية الػثانية فى ذروة قوتيا . وَتَدّعـ مركز باريس كعاصمة لمرفاىية  1867

إيقاع الحياة الباريسية . أصبحت األوبريت ىى اليوتوبيا  Offenbachوالموضة . حّدد أوفنباخ 
 كـ الدائـ لرأس الماؿ .التيكمية لمح

 

IV   فيميب أو الداخل –. لوى 
 

La tête … sur la table de nuit , comme une renoncule , Repose . 
 

 ) الرأُس .. فوؽ المنضدة الميمية ، يستقّر ، مثل نبات شقيق الماء .(
Baudelaire , " Une Martyre " 

 

لى مسرح التاريخ. تطابق توسيع الجياز إ ( 5) فيميب ، دخل المواطف العادػ -فى عيد لوػ 
الديمقراطى مف خالؿ قانوٍف إنتخابى جديد مع الفساد البرلمانى الذػ كاف ينّظمو جيزو 

Guizot  بينما تواصل مصالحيا . وتحت غطاء ىذا الفساد ، أخذت الطبقة الحاكمة تصنع التاريخ

نصبتيا مف األسيـ . وساندت التجارية . فقد شجعت إنشاء السكؾ الحديدية مف أجل تحسيف أ
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فيميب كمديٍر منفٍذ ليذه المصالح . ومع حموؿ ثورة يوليو كانت البورجوازية قد حققت  –حكـ لوػ 
 ) ماركس ( . 1789أىداؼ عاـ 

 

المعيشة متميزًا ألوؿ مرٍة عف مكاف العمل .  –بالنسبة لممواطف العادػ ، أصبح فضاُء 
. وكاف المكتب ىو المّكمُل لو . كاف المواطف الفرد ،  interiorوأقاـ األوُؿ نفسو بوصفو الداخل 

الذػ يضع الواقع فى حسبانو فى مكتبو ، يطمب مف الداخل أف يسانده فى أوىامو . وكاف ىذا 
اإلحتياج أشّد إلحاحًا حيث أنو لـ تكف لديو أية نيٍة إلضافة ىموـٍ إجتماعيٍة إلى ىمومو 

يما فى خمقو لَوَسطِو الخاص . ومف ىنا نبعت فانتازماجوريات التجارية . وقد كبَت اإلثنيف كمي
.وَمّثل ىذا الوسُط الخاص الكوَف بالنسبة لممواطف الفرد . وفيو جمَع ماىو بعيُد  interiorالداخل 

 فى المكاف والزماف . كانت حجرُة جموسِو مقصورًة فى مسرح العالـ .
 

 .  art nouveau] الفف الجديد [  نوفواآلر تذييٌل حوؿ 
      
. إال أف ىذا الفف بدا  اآلر نوفوعند منعطف القرف تقػريبًا ، حدث تحطيـ الداخل بواسطة      

أنو يجمب معو ، طبقًا إليديولوجيتو ، ذروة إكتماؿ الداخل . وكاف ىدفو الظاىر ىو تمجيد الروح 
، بدا المنزؿ عمى أنو  Van der Veldeالوحيدة . وكانت الفردية ىى نظريتو . فمع فاف ديرفمده 

تعبيٌر عف الشخصية . وكاف التزييف بالنسبة لمثل ىذا المنزؿ بمثابة التوقيع بالنسبة لموحة . إال 
التعّبر عنو ىذه اإليديولوجيا . فقد مّثَل آخر محاولة لمفف لمخروج  لآلر نوفوأف المغزػ الحقيقى 

كل القوػ اإلحتياطية لمجّوانية . ووجدت مف برجو العاجى الذػ يحاصره التقدـ التقنى . وحشد 
، فى الزىرة كرمٍز  mediumisticىذه القوػ التعبير عنيا فى لغة خطوٍط لصيقة بالوسيط الفنى 

بياجس  اآلر نوفولمطبيعة النباتية ، العارية التى تواجو الَوَسط المسّمح بالتكنولوجيا . وقد إنشغل 
شكاؿ العوارض . ومف خالؿ التزييف ، سعى إلستعادة أػ أ –العناصر الجديدة لمبناء بالحديد 

ىذه األشكاؿ لصالح الفف . وقّدمت لو الخرسانة إمكاناٍت جديدة إلبتكارات تشكيمية فى العمارة . 
وحوالى ىذا الوقت إنتقل مركز الِثقل الحقيقى لفضاء الوجود إلى المكتب . وخمق مركز الِثقل 

  سيد البنائين Ibsenالخاص . ولّخص عمُل إبسف المتحقق مالذًا لو فى البيت  –غير 
Master Builder فمحاولة الفرد ، عمى أساس قوة جوانيتو ، لمنازلة التقدـ التقنى  اآلر نوفو :
 تؤدػ إلى سقوطو .

 
Je crois…à mon âme : la Chose 
Léon Deuble , Oeuvres ( Paris , 1929) 
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مع األشياء ىو القاطف الحقيقى لمداخل . فقد كاف الداخل ىو مالذ الفف . وكاف ىاوػ ج
جعَل تمجيَد األشياِء شغَمو الشاغل . وعميو وقعت الميمة السيزيفية التىتتمثل فى تجريد األشياء 
مف طابعيا السمعى بواسطة إمتالكو ليا . لكنو أسبغ عمييا قيمَة ذّواقٍة فقط ، وليس قيمًة 

ـٍ ليس فقط نائيًا فى الزماف والمكاف ، بل إستعمالية . كاف ىاوػ جمع األشياء يحمـ  بأنو فى عال
إنو كذلؾ عالـ أفضل ، مف المؤكد فيو أف الناس يفتقروف إلى مايحتاجونو مثمما فى العالـ اليومى 

 ، لكف األشياَء فيو ُمتحررٌة مف قيِد اف تكوف نافعة .
 

فو أيضًا . فأف يحيا لـ يكف الداخُل مجرَد الكوِف بالنسبة لممواطف الفرد ، بل كاف غال
اإلنساف يعنى أف ُيخّمف آثارًا . وفى الداخل ، تظير ىذه اآلثار بصورة بارزة . تـ إبتكاُر وفرٍة مف 
األغطية والواقيات ، مف الصناديق واألغمفة ، التى إنطبعت عمييا آثار األشياء اليومية . كذلؾ 

بوليسية ، التى ُتحّقُق فى ىذه إنطبعت آثار قاطف المكاف عمى الداخل . وظيرت القصة ال
، وكذلؾ القصة البوليسية ، أف بو كاف أوؿ مفّسر لقسمات  فمسفة األثاثاآلثار . وتبّيُف 

physiognomist  الداخل . فمـ يكف مجرمو الروايات البوليسية األولى السادًة ميذبيف والآباش
 ، بل أفرادًا عادييف مف الطبقة المتوسطة . ( 6) 

 

V  أو شوارع باريس . بودلير 
 

Tout pour moi devient allégorie 

 ) كل شئ يتحوؿ بالنسبة لى إلى مجاٍز . (
Baudeelaire , (Le Cygne ) . 

 
 allegoricalكانت عبقرية بودلير ، التى كانت تتغذػ عمى السوداوية ، عبقريًة مجازية 

الغنائى . وىذا الشعر ليس  . مع بودلير ، أصبحت باريس ، ألوؿ مرٍة ، موضوعًا لمشعر ( 7) 
التى تسقط عمى المدينة ىى باألحرػ  allegoristفولكموريًا محميًا ؛ بل إف نظرة صانع المجاز 

، الذػ مازاؿ نمط حياتو ُيضفى رونقًا  flâneur المتسكع نظرَة إنساٍف مستمب . إنيا نظرة
اليزاؿ يقف  flâneur لمتسكعاتصالحيًا عمى البؤس المتزايد لمبشر فى المدينة الكبيرة . كاف 

عمى اليامش ، ىامش المدينة الكبيرة وىامش الطبقة البورجوازية . لـ تجرفو أييما بعد . ولـ يكف 
فى داره فى أٍػ منيما . فأخذ يبحث عف مالذه فى الزحاـ . ونجد اإلسيامات المبكرة فى عمـ 

 ف خمفو ُتغرػ المدينُة األليفةُ فراسة الزحاـ لدػ إنجمز وبو . كاف الزحاـ ىو الحجاب الذػ م
مثل فانتازماجوريا . وفيو تكوف المدينة منظرًا خمويًا حينًا ، وغرفًة حينًا آخر . ودخل  المتسكع  
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 التسكع، الذػ إستفاد حتى مف  . department storeكالىما فى تكويف المتجر متعدد األقساـ 
flânerie لممتسكعقساـ ىو آخر إنقالب مف أجل بيع السمع . كاف المتجر متعدد األ . 
 

، جاءت اإلنتمجنسيا إلى ساحة السوؽ . ال لكى تتفرج ،  flâneurs متسكعين بوصفيا
كما كانت تعتقد ، لكف لكى تجد لنفسػيا مشتريًا فى الحقيقة . فى ىذه المرحمة اإلنتقالية ، التى 

 السوؽ ، اخذت شكل، لكنيا بدأت تتعود عمى  Maecenasesكاف اليزاؿ ليا فييا راعيف 
. وكاف عدـ اليقيف فى وضعيا اإلقتصادػ يناظر عدـ اليقيف فى وظيفتيا  bohéme البوىيميين

 السياسية . وتجّمى أبرُز تعبيٍر عف ذلؾ فى المتآمريف المحترفيف ، الذيف ينتموف بالإستثناء إلى
بورجوازيَة الصغيرة ، . وكاف أوُؿ مجاٍؿ لنشاطيـ ىو الجيش ، ثـ أصبح ال bohéme البوىيميين

ثـ البروليتاريا أحيانًا . إال أف ىذه الجماعة رأت أف خصوميا ىـ الزعماء الحقيقيوف لمبروليتاريا . 
نيايًة لوجودىا السياسى . وقد إستمد شعر بودلير قّوَتو مف الروح  البيان الشيوعىوقد وضع 

إجتماعى . وعالقتو الجنسية  – العامة المتمردة ليذه الجماعة . وىو ينحاز إلى صف ماىو ضد
 الوحيدة تحققت مع عاىرة .

 

 

Facilis descensus Averni 

 ) الطريق إلى الجحيـ سيل (
Virgil , Aeneid 

 

 –الخاصية الفريدة فى شعر بودلير ىى أف صورتى المرأة والموت تمتزجاف بصورة ثالثة 
أكثر مف كونيا مطمورة .  ىى صورة باريس . وباريس قصائده ىى مدينة غارقة ، مغمورةُ 

قد وجدت  –تكوينيا الطوبوغرافى ، ومجرػ السيف القديـ الميجور  –والعناصر األرضية لممدينة 
الموت الرعوية " لممدينة ، ثمة  –فيو قالبيا فى الحقيقة . إاّل أنو عند بودلير ، فى " أغنية عشق 

ى نبرُة أساسيٌة فى شعره . إنو بوصفو شريحُة فرعية إجتماعية ، وحديثة بشكل حاسـ . فالحداثة ى
. لكف ماىو حديث ىو ، عمى وجو الدقة ،  (”Spleen et Idéal“)َضَجرًا ُيحّطـ ماىو مثالى 
التاريخ . ويحدث ىذا ىنا مف خالؿ اإللتباس المالـز لمعالقات  –مايستحضُر دائمًا ماقبل 

ىو التبّدػ التصويرػ لمديالكتيؾ ، ىو اإلجتماعية واألحداث اإلجتماعية ليذه الحقبة . اإللتباس 
قانوف الديالكتيؾ فى حالة سكوف . ىذا السكوف ىو يوتوبيا ، ومف ثـ فإف الصورة الديالكتيكية ىى 
ـُ مثل ىذه الصورة بوضوح : وذلؾ بوصفيا صنمًا . والبواكى ، التى  صورُة ُحْمِمّية . والسمعة تقّد

ة . وتقدـ ىذه الصورَة العاىرة ، التى ىى البائعة ىى المنزؿ والنجوـ ، تقدـ مثل ىذه الصور 
 والبضاعة فى آٍف واحد .
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Le voyage pour connâitre ma géographie . 
 ) الرحمة إلكتشاؼ جغرافيتى . (

Diary of Madman ( Paris , 19.7 ) 

 

" : " أييا الموت ، أييا القبطاف  Le Voyageىى " الرحمة  أزىار الشرآخر قصائد 
 وز ، حاف الوقت ، فمنرفع المرساة العج

( “ O mort , vieux captaine , il est temps ! levons l’ancre !") 

األخيرة : ىى الموت . وىدفيا : الجّدة . " إلى أعماؽ المجيوؿ لنجد شيئًا   المتسكع رحمة
ة . الجّدُة ىى خاصي  ( ! Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau)جديدًا 

التعتمد عمى القيمة اإلستعمالية لمسمعة . إنيا مصدُر الوىـ الذػ الينفصـُ عف الصور التى 
يوّلُدىا الالوعى الجمعى. إنيا خالصة الوعى الزائف ، ووسيطو الذػ اليكّل ىو الموضة . 
وينعكس وىـ الجّدة ىذا ، مثل مرآٍة تنعكس فى أخرػ ، فى وىـ التماثل الالنيائى . ونتاج ىذا 
اإلنعكاس ىو فانتازماجوريا " التاريخ الثقافى " الذػ إستمتعت فيو البورجوازية بوعييا الزائف حتى 
الثمالة . والفف ، الذػ يبدأ فى الشؾ فى وظيفتو ، ويكف عف كونو " الينفصـ عف النفع " 

inséparable de l'utilité " تحذلق ) بودلير ( ، مضطُر لجعل الجّدة قيمتو العميا . يصبح الم
snob  بالنسبة لو بمثابةarbiter novarum rerum  ويمثل بالنسبة لمفف ما يمثمو المتأنق

بالنسبة لمموضة . ومثمما يصبح المجاُز المحكى معياَر المخيمة الديالكتيكية فى القرف التاسع 
. وتسير الصحف جنبًا إلى جنٍب مع  nouveauté الجدةعشر ، فقد أصبح ىذا المعيار ىو 

. وتنظـ الصحف سوؽ القيـ الروحية ، التى  magasins de nouveauté النوفوتيو جرمتا
الممتثميف ضد تسميـ الفف لمسوؽ . ويجتمعوف حوؿ  –يحدث فييا رواج فى البداية . ويتمرد غير 

. ومف ىذا الشعار ينبع مفيوـ العمل الفنى الكمى ، الذػ  l’art pour l'art الفن لمفنراية 
لفف عف تطور التكنولوجيا . والطقوس التى يجرػ بيا اإلحتفاء بو ىى النقيض يحاوؿ عزؿ ا

لإللياءات التى تمّجد السمعة . وكالىما مجرُد عف الوجود اإلجتماعى لإلنساف . يستسمـ بودلير 
 .  Wagnerلفتنة فاجنر 

 
 
 
 

VI  ىاوسمان أو المتاريس . 
 

J’ai le culte du Beau , du Bien , des grandes choses , 

De la belle nature inspirant le grand art , 

Qu’il enchante l’oreille ou charme le regard ; 
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J’ai l’amour du printemps en fleurs : femmes et roses . 
 

 أديف بعقيدة الجماؿ ، والخير ، واألشياء العظيمة ،
 عقيدة الطبيعة الجميمة التى ُتِميـ الفَف العظيـ ، 

 اُء أبيج األذَف أو َسَحر العيَف ؛سو 
 أديف بحب الربيع المزدىر : نساٌء وورود .

Baron Haussmann , Confession d’un lion devenu vieux 

 

 

 

Das Blüthenreich der Dekorationen , 

Der Reiz der Landschaft , der Architektur 

Und aller Szenerie- Effekt beruhen 

Auf dem Gesetz der Parspektive nur . 
 

ثراء التزييف ، وسحر المنظر الخموػ ، والعمارة ، وكل تأثيرات المناظر تعتمد عمى قانوف المنظور 
 وحده .

Franz Böhle , Theater – katechismus . 

 

كاف المثل األعمى العمرانى لدػ ىاوسماف ذا منظوراٍت تمتد مف شوارع طويمة . وكاف ىذا 
ناظُر الميًل ، الممحوَظ مرارًا خالؿ القرف التاسع عشر ، إلى إضفاء الُنبل عمى المثل األعمى ي

الضرورات التقنية بواسطة أغراٍض فنية . كاف مقدرًا لمؤسسات السيطرة الدنيوية والروحية 
البورجوازية أف تجد تأليييا فى إطاٍر مف البولفارات . وكانت البولفارات ، قبل إكتماليا ، ُتغطى 

 المشّمع ، وُيرفع عنيا الستار مثل الُنصب التذكارية . بقماش
 

تالءمت كفاءة ىاوسماف جيدًا مع مثالية لوػ نابوليوف . وقد شجع األخير رأس الماؿ 
المالى . وشيدت باريس إزدىارًا ضخمًا لممضاربة . وأزاحت المضاربة فى البورصة إلى الخمفية 

المجتمع اإلقطاعى . وناظرت فانتازماجوريا الزمف ، تمؾ األشكاؿ مف المقامرة التى إنحدرت مف 
. حّوؿ القماُر الزمف إلى  المتسكعالتى تفّرغ ليا المقامُر ، فانتازماجوريا المكاف ، التى أدمنيا 

القمار بأنو محاكاة ُمصغرة لخفايا الوضع فى السوؽ .  Lafargueُمخّدٍر ، وقد عّرؼ الفارج 
تى سببيا  ىاوسماف موجًة مف المضاربات التى تتسـ بالغش . ووّلدت عمميات نزع الِممكية ال

وزادت أحكاـ محكمة اإلستئناؼ ، التىصدرت بوحٍى مف المعارضة البورجوازية واألورليانية ، مف 
المخاطرة المالية لتنفيذ مشروع ىاوسماف . وحاوؿ ىاوسماف إرساَء دكتاتوريتو ووْضَع باريس تحت 

أعرب عف كراىيتو لسكاف المدينة الكبرػ الذيف الجذور ليـ فى  1864نظاـ طوارغ . وفى عاـ 
خطاٍب فى الجمعية الوطنية . إال أف ىؤالء السكاف ظموا يتزايدوف كنتيجٍة ألعمالو . ودفع إرتفاع 

باريس َقَسماتيا الُمميزة .  quartiers أحياءاإليجارات بالبروليتاريا إلى الضواحى . وىكذا فقدت 
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. كاف  artiste demolisseur فنان اليدمحمر . منح ىاوسماف نفَسو لقب وظير الحزاـ اال
ُيحّس بأف ىاتفًا يدعوه إلى عممو وشّدد عمى ىذه الحقيقة فى مذكراتو . وفى نفس الوقت ، وبقدر 
مايتعمق األمر بالباريسييف ، فإنو إستمب مدينتيـ منيـ . فمـ يعودوا يشعروف فييا بأنيـ فى 

وف الطابع الالإنسانى لممدينة الكبيرة . وكاف ىذه الوعى ىو مصدر عمل مكسيـ دارىـ . بدأوا يع
 Jérémiades d’un.أما  Paris باريسالضخـ بعنواف  Maxime du Campدو كامب 

Haussmannisé . فيعطيو شكَل نواٍح إنجيمٍى 
  

أراد أف  كاف اليدؼ الحقيقى ألعماؿ ىواسماف ىو تأميف المدينة ضد الحرب األىمية . فقد
فيميب قد  –يجعل َنْصَب المتاريس فى باريس مستحياًل إلى األبد . ولنفس الغرض ، كاف لوػ 

أدخل الرصف بالخشب فعاًل . ورغـ ذلؾ ، لعبت المتاريس دورًا فى ثورة فبراير . وقد درس 
ى إنجمز تقنية قتاؿ المتاريس . وكاف ىاوسماف يعتـز وضع نياية لو بطريقتيف . فقد كاف عم

عرض الشوارع أف يجعل نصب المتاريس مستحياًل ، كما كانت الشوارع الجديدة تقدـ أقصػر 
طريق بيف الثكنات وبيف أحياء الطبقة العاممة . وقد َعّمَد المعاصروف المشروع بإسـ " التجميل 

 ( .  L’embe llissement stratégique)  اإلستراتيجى " .
 
 

 

Fais voir , en déjouant la rouse , 

O République , á ces pervers  

Ta grande face de Méduse 

Au millieu de rouges éclairs . 

 

 أيتيا الجميورية ، إكشفى ليؤالء األشرار
 وأنت تفسديف حيمتيـ ،

 وجيؾ وجو ميدوزا العظيـ
 تحوطو ومضات البرؽ الحمراء .
 . .185نشيد عماؿ حوالى                                    

 

ُبعَث المتراس مف جديد أثناء الكوميونة . وكاف أقوػ وأفضل أمانًا مف أػ وقٍت مضى . 
فقد كاف يمتد بعرض البولفارات الكبرػ ، وعادًة مايبمغ مستوػ الطابق األوؿ . ويحمى الخنادؽ 

يونة حقبَة المتآمريف المحترفيف ، وضعت الكوم البيان الشيوعىالمحفورة وراءه . ومثمما أنيى 
نيايًة لمفانتازماجوريا التى فرضت سطوتيا عمى حرية البروليتاريا . وقد بّددت وىـَ أف ميمة الثورة 

، يدًا بيٍد مع البورجوازية . وكاف ىذا الوىـ قد ساد الفترة  1789البروليتارية ىى إكماؿ عمل ثورة 
. أما البورجوازية فمـ إلى الكوميونة  Lyons، مف إنتفاضة ليوف  1871إلى عاـ  1831مف عاـ 
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تشارؾ أبدًا فى إساءة الفيـ ىذه . فقد بدأ نضاليا ضد الحقوؽ اإلجتماعية لمبروليتاريا منذ الثورة 
الكبرػ مباشرًة ، وتطاَبَق مع حركة اإلحساف ، التى كانت ُتمّوُىو والتى شيدت أبرز تطوٍر ليا فى 

 Leلمحركة : أال وىو كتاب لوبالػ عيد نابوليوف الثالث . ففى عيده ، ظير العمل الضخـ 

Play  العمال األوربيون بعنواف  Ouvriers européens  وجنبًا إلى جنب مع موقف .
اإلحساف الُمَقّنع ، إتخذت البورجوازية فى كل األوقات موقف الصراع الطبقى السافر . فيى 

 Journal des جورنال دى ديباه، فى صحيفة  1831تعترؼ ، منذ وقت مبكر يرجع إلى عاـ 

Débats  . " بأف : " كل صناعى يعيش فى مصنعو مثل مالؾ المزرعة الضخمة بيف عبيده ،
إف إخفاؽ اإلنتفاضات العمالية القديمة كاف راجعًا إلى غياب نظريٍة ثورية ترييـ الطريق ، لكف 

العماؿ ذلؾ كاف ىو أيضًا ، مف جية أخرػ ، شرط الطاقة والحماس الفورييف المذيف شرع بيما 
فى إقامة مجتمٍع جديد . ىذا الحماس ، الذػ بمغ ذروتو فى الكوميونة ، كسب أحيانا إلى جانب 
الطبقة العاممة أفضل عناصر البورجوازية ، لكنو أدػ فى النياية إلى اليزيمة عمى يد أسوأ 

يس تأييدىما لمكوميونة . وكاف حريق بار  Courbetوكوربيو  Rimbaudعناصرىا . أعمف ريمبو 
 ختامًا مالئمًا لعمل ىاوسماف فى التدمير .

 
 

 زار أبى الطيُب باريس .
Karl Gutzkow , Letters from Paris (1842) 

 

أوؿ مف تحدَث عف أنقاض البورجوازية . لكف السوريالية ىى التى  Balzacكاف بمزاؾ 
الُمَتَمّناه لمقرف كانت أوؿ مف جاؿ ببصره فوقيا بحرية . وقد حّوؿ تطور قوػ اإلنتاج الرموز 

األسبق إلى ركاـ ، حتى قبل أف تتياوػ الُنُصب التذكارية التى ُتمّثميا . وخالؿ القرف التاسع 
عشر حّرر ىذا التطور أشكاَؿ اإلبداع مف الفف ، مثمما حّررت العموـ نفسيا مف الفمسفة خالؿ 

ذلؾ إستنساخ الطبيعة  القرف السادس عشر . بدأت العمارُة إنطالقيا بوصفيا ىندسًة . وتال
بوصفيا تصويرًا فوتوغرافيًا . وُتِعّد إبداعات الخياؿ نفسيا لكى تصبح عمميًة بوصفيا فنًا تجاريًا . 

، يخضُع الشعر لمتطمبات المونتاج . كل ىذه النتاجات عمى  feuilleton الممحق األدبىوفى 
مى العتبة . مف ىذه الحقبة تنبع وشؾ الدخوؿ إلى السوؽ بوصفيا سمعًا . لكنيا الزالت تتمكأ ع

ستخداـ  ـٍ ُحُمِمّى . وا  البواكى وفضاءات الداخل ، قاعات العرض والديورامات . إنيا رواسب عال
عناصرالحمـ فى اليقظة ىو المثاُؿ الُمعَتَمُد عمى التفكير الديالكتيكى . ومف ثـ فإف التفكير 

التحمـ فقط بالتى تتموىا ، لكنيا كذلؾ ،  الديالكتيكى ىو وسيمة اإليقاظ التاريخى . وكل حقبة
كما الحع  –بينما تحمـ ، تدفعيا إلى اليقظة . إنيا تحمل نيايتيا فى داخميا ، وتكشف عنيا 
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بالحيمة . مع إختالجات إقتصاد السوؽ ، نبدأ فى التعرؼ عمى الُنُصب التذكارية  –ىيجل بالفعل 
 وف قد تياوت .   لمبورجوازية بإعتبارىا أنقاضًا حتى قبل أف تك
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  ىوامش

 
 
 
1 -  Phalanstery   ـ  -: المستعمرة الكتائبية . مستعمرة تعاونية دعا فورييو إلى إقامتيا 
2 diorama-   ىى لوحة رأسية مرسـو عمييا شخوص ومناظر متفاوتة  1822: الديوراما ، منذ عاـ ،             
   روبير الصغير .  –لوضوح ا

3 - Daguerreotype       أوؿ طريقة لمتصوير الفوتوغرافى وتنطبع فييا الصورة عمى ألواح معدنية أو :
 ـ .   –زجاجية 

4 - Fantasmagorie    ←  Phantasmagorie  مف اليونانية :  1797. كممة فرنسية منذ عاـ .
phantasma  + ) شبح (agoreuein  فف جعل الناس يروف أشباحاً  -1لجميور ( . مف معانييا : ) يتحدث 

تمثيل  -2بواسطة الخداع البصرػ فى صالة مظممة ، وفق موضة القرف التاسع عشر . وبالتالى ىذا العرض . 
  قاموس روبير الصغير . -إستخداـ كثيف لمؤثراٍت متجاوزة لمطبيعة  -3خيالى ووىمى . 

5 - private citizen العادػ ، أو المواطف الفرد . مف اليتولى أػ منصػب عاـ : المواطف 
 ـ –اآلباش : تطمق عمى مجرمى المدف الكبيرة ، نسبًة إلى ىنود اآلباش  -6
7 - allegory  ـ -: ىو المجاز المحكى أو األلميجوريا 
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